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 تمهید

 

که ناگهاان   "به کیرم"خواندم با ردیفِ هاى معروف تهران داشتم غزلى مىاز انجمننوزده سالم بود، در یکى 

آن روز همه از او حمایت کردند، یعناى جاز    "سوسولِ آنارشیست گم شو!"اىِ جلسه فریاد زد: مجرىِ توده

باادِ باى    ساراها باا  ام، متأسفانه بقیه غازل تر از او تا امروز ندیدهحسین منزوى و سرهنگ قصرى که اخالقى

شان کنم پس خودم بیرون شدم! بعاد  قدر صدام کلفت نبود که از جلسه بیرونجهت موافق بودند! آن روز آن

از آن، کارم شده بود خراب کردنِ چنین جلساتى و لذتِ جنسى بردن از آنارشیست خوانده شدن! دیگار باا   

-خوردم ولى هر چه مىدیدم دوکوچى مىاش مىاى را دربارهقدر همنام شده بودم که هر مقالهآنارشیست آن

 خواندم هیچ ربطى به حقیقت آنارشیسم نداشت!

اى در ایان  این روزها جوانترها بسیار مایلند درباره آنارشیسم بیشتر بدانند و روزى نیست که نام کتاب تاازه 

-ى آنارشیسم، عالقهها، این دشمنان قسم خوردهاىباره را از من نپرسند. راستش تا چند سال پیش تنها توده

مند به ترجمه و تحریف آن بودند، الاقل تا وقتى که ایران بودم هر چه کتاب و مقاله کاه دربااره آنارشیسام    

خواندم اوجِ ولخرجىِ بى شرفى بود. این اواخر هم چند کتاب به فارسى ترجمه شده که آنارشیسم را گرچه 

اى باه  خى با آن داشته و باه صاورت جزئاى و ریشاه    تحریف نکرده اما برخوردى کاملن کلى یا صرفن تاری

شان حرفى از انتخابات هاائیتى کاه   کدامهاى آنارشیستى نپرداخته؛ مثلن در هیچها و تجربهبررسى انواع نحله

 ست به میان نیامده!هاى آنارشیستىترین تجربهیکى از موفق

-ره آنارشیسم منتشر کاردم اماا هایچ   هر چند من جسته گریخته طى بیست سال گذشته مطالب مختلفى دربا

ترینِ این شد. معروفتر مىکرد یا تازهشان کتاب نشد چون هر دم نگاهم نسبت به این مقوله یا تغییر مىکدام

منتشار کاردم و    "ایرانارشیسم"ست که طى دهه هشتاد در یوتیوب تحت عنوان مطالب، سلسله گفتار صوتى

 بررسى مسائل روز پرداختم. ها با نگاهى نوآنارشیستى به در آن
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نیز به بسیارى از مسائل روز با رویکردى آنارشیستى پرداخته شاده کاه    "ترندها واقعىآنارشیست"در کتاب 

شاان ماتن   هاى اخیر در فضاى مجازى نوشتم و برخاى ست که طى سالهایىشان برگرفته از یادداشتبرخى

انم اخیرن پیاده شده و جانِ نثر گرفته و همین جاا از  هاى من است که توسط دوستان جوبعضى از سخنرانى

 شان سپاسگزارم که اگر نبودند محال بود این کتاب هرگز منتشر شود.همه

 

 على عبدالرضایى
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 سازی دمکراسی و صنعت کیچ

 

هاا،  نشاانه ی شاود. سایطره  هاست؛ جهانی که در آن استعاره جانشین واقعیت مای جهان کیچ، جهان وانموده

هاا نقااب   ها در جهان کیچ، چنان فراگیر است که امر واقع به طور کلی محو شاده، نشاانه  ایماژها و بازنمایی

شوند؛ طوری که دیگر کسی قادر نخواهد شد فرع را از اصل تشخیص دهد؛ مثلن صنعت چینای  واقعیت می

ساازی را  ماروزین دارد. اگار طبیعای   ست، برای همین انطباق بیشتری با جهان کیچ ای صنعت غربیوانموده

ی اصلی هنر افالطونی یا کالسیک بدانیم و خالقیت را به هنر مدرن ربط دهیم بای شاک حااال باا     خصیصه

ی دیگار اسات کاه    ی یاک وانماوده  ها و حاکمیتِ کُد طرفیم. دمکراسی اساالمی وانماوده  حکومت وانموده

 .ستهمانیهای فکر در ایران همین اینه و کار اتاقدمکراسی کاپیتالیستی آن را به خاورمیانه حقنه کرد

ی ای باه ورطاه  کند از ورطاه ی امروزی را مجبور میگویم تا به لوالهایی اشاره کنم که نویسندهها را میاین

سیاست ادبی را جانشین ادبیات سیاسی کنیم. تنها با اتخاذ این رویکارد   دیگر در بغلطد. حاال دیگر ناگزیریم

باشد ناگزیر است  اینکهی امروزین برای ای را جایگزین جهان کیچ کرد. نویسندهشود جهان تازهاست که می

-ترین لوالهای فرهنگیباز قبلی به طرز فجیعی سیاسی باشد و این یکی از مهمکه برخالف نویسنده سیاست

 .ی پاساژی جهت گذر از یک بغرنج به یک وضعیت خالق بهره بردست که باید از آن به مثابه

جا اصرار دارم دوبااره آن را  هاست؛ همه در هر صنفی به آن دچاریم و من اینکیچ، سرطان معاصر ما ایرانی

برای اولین بار کایچ   "هرمان بروخ"ای، آبکی! ست که یعنی باسمهای آلمانیگوشزد کنم. کیچ در اساس واژه

متن ساده و پیش پاافتاده را کیچ نامیده اسات، البتاه حااال آدم     "میالن کوندرا"را به جای هنر پست آورده و 

آن را در فکرهاای   زناد و کونادرا  داریام. باروخ باه جاایی از کایچ مای      کیچ و رفتار کیچ و دیدگاه کیچ هم 

آن را باه   "سارا راتاس  "دهد و مانتالیسم متنی ربط مینتیکیچ را به سا "ماتیو تینو"دهد. نوشتارش بسط می

ی ایرانی ولی کیچ به شدت در حال تولید است و کسی داند. در جامعهکامیونیسم بزکی ا کرداری مرتبط می 

 کند.و خطابه گرفته تا سیاست و دیانت دارد بیداد می کیچ از شعر و داستانرا با آن کاری نیست! دیکتاتوری 
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ست! در هر انتخاباتی ما سازیکند نیز دستگاه کیچاش میدمکراسی به این صورتی که جهان دارد تجربهالبته 

کشند. آری و ناه  های شخصیتی طرفیم! پای آرا، پای رأی، پای آری و نه را برای رفع تردید وسط میبا کیچ

ای عاده  اینکاه ی که آری و نه را برای ساز نیستند. علم را همیشه تردید تولید کرده در حالبازند، فلسفهفلسفه

بینم. تنها تردیاد  ها شخصیت نمیاند! من در این حلقهدور یک هیچ، پشت یک پوچ جمع شوند به کار گرفته

دهد؛ برای همین است که از هر انتخابی، از هر انتخاباتی متنفرم، از این ماشاینی  است که به آدمی فردیت می

ساازی  کارساز باشد باید بی خیاال فانی یکساان    اینکهمع کند. دمکراسی برای کشد تا رای جکه آزادی را می

 مدام آلت دست تبلیغات کاپیتالیستی شود. اینکهتواند ایفا کند مگر شود وگرنه هیچ نقشی نمی

شناسای  همه را مای شناسی، تو اینشناسی، تو ماه را میشناسی، کهکشان راه شیری را میتو خورشید را می 

تواند فکار کناد؛ بارای هماین،     شناسند، پس تو بزرگ است، تو خطرناک است، چون میها تو را نمیاما این

گوید کافر! در حالی خواهد از هستی ساقطش کند. به فرد میخواهد که نابودش کند و دیانت میسیاست می

ا خلع سالح کرده اسات.  کند! همیشه تردید، سیاست و دیانت این هر دو رکند؛ او تردید میکه او انکار نمی

ست کاه دیان را،   و سوال تنها چیزی کندرود سوال میخواهد بداند، پس راه میست که میدانمیتردید نمی

 خواهاد. خواهاد، گلاه مای   کند! این روزها فرد کمیاب است، چون صنعت کیچ فارد نمای  دیانت را ناکار می

سات کاه چیازی جاز     از ماادری باه ناام دمکراسای     تار های اکنونی تولید دایه مهرباان متاسفانه اغلب دولت

ی مردم خط ها ]این کشیشان مدرن[ معتقدند که خواست و ارادهدیکتاتوری اکثریت نیست. اگر چه دمکرات

ای بایش  ای باالی منبر است و افسانهکند اما این تنها موعظهها را کنترل میها را تعیین کرده و آنمشی دولت

 توانناد بانکی با کیشی به فیشی میی مردمی دائم دچار تغییر است و مدیاها این فرمانبران مراکز نیست. اراده

ای کاه در اقلیات   خواهند درآورند. از طرفی در طول تاریخ همیشه عدهها را به هر شکلی که میمثل موم آن

ناادان تصامیم گرفتاه، آن    کند که دائام جماعات   بودند از بقیه آگاهی بیشتری داشتند اما دمکراسی کمک می

 اقلیت مفلوک در برابر یک انتخاب ابلهانه قرار بگیرد و از زور و اجبار پیروی کند.

کند. دمکراسی غربی در آغااز آزادی را  ست و عدالت و برابری آن را بیمه میآزادی اولین شرط رشد فردی 

ای کاه در بارج هیرارشای    تنها باه عاده  اپیدمی کرده بود اما چون توجهی به برابری نداشت در نهایت آن را 

ی استقرار داشتند هدیه کرد. امروزه در کشورهای غربی، آزادی به طرز فجیعای وجاود دارد اماا تنهاا طبقاه     

هاا بااز شاده و جاای آن     توانند آن را بخرند. حاال قالده از دور گردن بردهکوچکی آزاد است چون همه نمی

ست کاه از عهاده خریاد آزادی    ی قبلی هنوز کارگر و کارمندیبرده ظاهرن کراوات بسته شده، با این وجود

کناد  تواند در یک جامعه طبقاتی کاه هیرارشای در آن بیاداد مای    آید. پس آزادی هرگز نمیدلخواهش برنمی

هاست به صورت ساریالی از تلویزیاون   ست که سالداریتحقق پیدا کند. بدون برابری، آزادی، شوخی دنباله

که بخواهند آزادند اما بدون آنکه بدانناد فقاط آزادناد کاه     ها بدون آنشود. امروزه غربیش میغرب دارد پخ

-تری به کشورهای جهان سوم نیز صادر میهای نازلارباب خود را انتخاب کنند و همین دمکراسی در بسته
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اگر در امریکا هماین دو  شود، کارها و لیبرها دست به دست میشود. اگر در بریتانیا قدرت مدام بین محافظه

اناد کاه   کنند الاقل ظاهری اختیار کارده گروهِ تغییر نام داده به صورت پریودیک غنایم را بین خود تقسیم می

رساد در دو  کند، اما همین مدل وقتی به کشوری مثال ایاران مای   قتل فردیت و آزادی همگانی را عمده نمی

شود که طی چند سال اخیر حتی خودشاان  نیون تعریف میی به ظاهر جدا از هم مثل روحانیت و روحابسته

پیش رفته که جنگ انتخاباتی در یک بیت آغاز و هماان جاا باه     جارا تحمل نکرده اند و دیکتاتوری تا بدان

رسد. در غرب مردم الاقل آزادند که ارباب خود را انتخاب کنند اما در جامعه بازمانده از رشدِ ایران، پایان می

بداد و ظلم و چپاول تا بدان حد پیش رفته که اکثریت ابتدا خاموش و سپس سنگساار و حااال در   سیطره است

-ایدانساته، جناازه  تر خود را وجدان آگاه مردم میبرند. این وسط ژورنالیسم که پیشاغمای کامل به سر می

تار در  ر کنونی ایران پایش کند. رهبشود ایفا میها دیکته میست که در داخل و خارج تنها نقشی را که به آن

هاای مختلاف   ها به بهاناه بهترین وضعی که داشته تنها یک کیچ سیاسی بود. بسیاری از مدیاها طی این سال

ها مهم باود  ای برای اینی خمینی را در بوق کرده و در انتظار مرگش نشستند. خامنهخبر بیماریِ این وانهاده

نشسته، مدیاها هنوز منتظر مرگ جسمی اویند و غافلند که  ست که جای رهبری سیاسیچون هنوز عروسکی

-تر مرگ سیاسیِ خود را اعالم کرده. بین تمام رجال اسالمیست، موسوی تنها رهبر پشت پردهای پیشخامنه

تفاوت چندانی با  رغم اینکهنشین بود که الاقل بیش از بیست سال تحمل کرده بود پشت پرده بنشیند و علی

ای مرگ سیاسی شت اما رهبر مریض ایران او را نیز به زندان انداخت و دقیقن با حبسِ او، خامنهای نداخامنه

 خود را اعالم کرده، اما مدیاها از این مرگ بزرگ ننوشتند و نگفتند.

ای حاال خارج نشینند و اغلب در بی بی سی و صدای امریکا به در حالی که برخی از شاگردان مکتبی خامنه

اناد.  اند، اما نشریات به ظاهر مستقل و ظاهرن تیزهوش، هرگز پی به مرگ سیاسای او نبارده  گمارده شدهکار 

اند بفهمد و هنوز توی فیلمای کاه در   ای فرصت نکرد چیزی را که بقیه نفهمیدهطی این مرگ سیاسی، خامنه

ی در ها هناوز روی جناازه  نست که رُل اصلی دارد و دوربیسینمای ایران در حال اکران است بازیگری مرده

ای باه طاور کامال    که در اغمایند اما خامنه هاستاند. سیاستمداران قمی ایرانی سالکردهحال تشییع او زوم 

مرده و بعید است بتواند خطاهایش را رفع و رفو کند. این جسد فکری بی آنکه بداند دارد پای جنازه انقالب 

ای نمایه مارگ  طوری که خامنهاما مدیاها چشم ندارند که ببینند. همانخندد اسالمی به جای گریه قاه قاه می

شاود همچاون حجااب، مارگ آن     ست هر رییس جمهاوری کاه در ایاران انتخااب مای     ایدئولوژی اسالمی

کنناد  ها کمک میدارد و برخی با شرکت در این بالماسکهایدئولوژی را برای چهار سال دیگر مخفی نگه می

 رتر فراگیر شود.که بوی گندشان دی

-کند. ساردخانه های فکری را تولید میست که الکتریسیته مصرفی سردخانهانتخابات در ایران تنها نیروگاهی

شود و اگر برسد آن روز که به این سردخانه برق ای که در آن تنها از جسد ایدئولوژی اسالمی نگهداری می

برابری، جامعه ایاران تبادیل باه یاک هارم رقابات        نرسد کارشان دیگر تمام است. اینک در غیاب آزادی و
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ی تسلط طبقه باالیی بر طبقات پایینی تشکیل شده است. بی شک تا زمانی کاه ایاران   طبقاتی شده که بر پایه

است، هیچ جنبشی در آن )حتی اگر خودش  "هرکس برای خودش"و  "بکش تا کشته نشوی"ی یک جامعه

یاا  "دهناد  اهد برد. متاسفانه هنوز مردم در تظاهرات خیابانی شاعار مای  را سبز کرده باشد( راه به جایی نخو

کنند، در حالی که باید برای آزادی فقط زندگی و بدین ترتیب، مرگ را کنار آزادی تبلیغ می "مرگ یا آزادی

ی ما این بوده که جای زندگی دائم مارگ را تبلیاغ   خواهانهکرد. اصلن علت شکست نهضت صدساله آزادی

کردیم. ما برای آزادی به زندان رفتیم و اعدام شدیم اما هرگز به خاطر آزادی زنادگی نکاردیم، آن را باه    می

ای جز دیکتاتوری مطلق پیدا نکرد. مان آموزش ندادیم؛ برای همین دمکراسی هم در کشور ما قیافهبغل دستی

هاای  سیاسی، پیِ منافع و ایده جات کوچک و بزرگجا که من شناخت دارم هنوز اغلب احزاب و دستهتا آن

 د.اسقاطی خودشانن

کوندرا، همراه سناتوری آمریکایی و چهار دختر  "بار هستی"های اصلی رمان وقتی سابینا، یکی از شخصیت

گویاد:  دهاد و مای  رود، سناتور با دست، کودکان را که سرگرم بازی بودند نشان مای و پسرش به گردش می

هاا آن  توانست از او بپرسد اگر حااال یکای از بچاه   جاست که سابینا میاین. "معنی خوشبختی همین است"

کند، کسای  کند؟ وقتی قلب، لب به سخن باز میها خوشبختی را تداعی میباز بازی آندیگری را کتک بزند 

ها زند. آدمدیکتاتوری احساس همیشه حرف اول را می "کیچ" دوست ندارد که خرد اعتراض کند. در قلمرو

ایساتگاه ارتبااطی میاان هساتی و      "کیچ"گیرند. متاسفانه می "کیچ"ه پیش از آنکه فراموش شوند، هیئت هم

ساازگار نیسات    ماان را که باا ماذاق عااطفی   کند هر چیزی ای است که کمک میپرده "کیچ" ست.فراموشی

اسات از او جادا   هاست که با همسر خود مشکل دارد و در حالی که آرزومناد طاالق   مخفی کنیم. زنی سال

هایم با این مارد زنادگی   من فقط به خاطر بچه"کند. شود و مدام این گزاره، کیچ را برای همه تکرار مینمی

خواهاد  گوناه کاه نمای   ای وجود نداشت تا باه خااطرش آن  است چون اگر بچه "کیچ" ؛ این جمله"کنممی

کند. در واقع هیچ کس بهتر از کار سیاسی می کرد. او پیش از آنکه زن باشد، داردزندگی نکند باز زندگی می

 یک سیاستمدار به تاثیرگذاری کیچ پی نبرده است.

شود، با شتاب سوی اولین یک عکاس در نزدیکی دیوید کامرون پیدا می یبرای همین است که تا سر و کله

ای باه  تماشای کیچ تازهبوسد تا مخاطب با گیرد و میرود، او را در آغوش میکودکی که دم دستش باشد می

ای از باالی سرها دست باه دسات پایش    های جمارانی، پسربچهادراک زیبایی برسد. در یکی از اولین خطابه

بوساد؛ در  رود پیشانی پیرمردی کشاورز را مای ای که به رشت میشود تا خمینی او را ببوسد؛ خامنهبرده می

آورد و که بر فراز وانتی ایستاده از کیسه خلیفاه در مای   نژاد همچنانیکی از سفرهایش به خوزستان، احمدی

بخشد؛ این تصاویر همه کیچند! یک دروغ زیبا برای پوشاندن زشاتی. بای عادالتی و    ای فقیر میبه دختربچه

ست. هر جامعه یا کند که کیچ و کیچ و کیچ همان دشمن اصلیشود اما کسی درک نمیظلم مدام بازتولید می

-ها رفته رفته بدل به کیچ میجاهاست که آدمی کیچ باشد توتالیتر است. در واقع اینسیطرهکشوری که زیر 
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نژاد هم کیچی دیگر! فمنیسم هم که مسلمان شاود باه   ای کیچ و احمدیشوند. خمینی یک کیچ است، خامنه

تابد، چون اغلاب  تواند بی اثرش کند برنمیکند، چون تاثیر آن دیگری را که میی نگرشی کیچ عمل میمثابه

از خرد دور است و رفتاری احساسی دارد. اغلاب روشانفکران ایرانای باا پدیاده فمنیسام و براباری و زن،        

ی خود شناسند فقط حاضرند بخشی از حق مردانهها زن را و حقوقش را نمیمحور دارند. اینبرخوردی کیچ

هاای  با استتیکی مردانه پی برابری هستند و کایچ را به او بدهند. زنان ایرانی هم به دلیل فقدان تجربه قدرت 

شاود. حااال دیگار زن جاای کاودک را گرفتاه و       خواهانه به سرعت دارد بازتولید میهای زنرفتاری و بزک

سات کاه هار روزه مادیاها     کشند و این تصاویری گان جای کودک بر سرو روی زن دست میسیاست پیشه

اناد،  ها و الگوها متکای ایرانی، رویکردی عقالنی ندارند و بر کیشکنند. بیشتر احزاب سیاسی بازتولیدش می

هاای  پیمایی میلیونی جنبش سبز هم یک کیچ سیاسی بود، چون مردمی متعلق به آرا و اندیشهپس کیچند! راه

 کرد، تنفر و انزجارآفرینی میبرد بلکه غرور نقشها را خرد به پیش نمیمختلف را زیر یک علم برده بود. آن

کارد بلکاه   پیمایی نمای های کیچ است. در واقع در آن روز بزرگ کسی راهکرد؛ که هر دو از نشانهرهبری می

کننده نباود بلکاه   کدام تعیینرفت. مخالفت با دیکتاتوری یا تقدیس دمکراسی!؟ هیچهر که راه خودش را می

م که بگویم اگر یکی هست کاه کایچ   ها را نوشتجذابیت احساسیِ کیچ بود که همه را به صف کرده بود. این

 نیست، کیچش نکنیم. 

چند سال پیش به افتتاحیه فیلمی درباره ابراهیم گلستان که مسعود بهنود ساخته بود دعوت شدم. وقتای کاه   

ای از فیلم تمام شد به بهنود اعتراض کردم و احتمالن او هرگز نفهمید چرا!؟ بهنود در فیلمش به طرز ابلهاناه 

پیرمرد سواستفاده کرده تصویری صرفن سیاسی از گلستان به دست داده بود. در واقاع کسای را کاه    کهولت 

باز نبود، کیچ نبود، کیچ کرده بود، چون خودش کیچ بود، فکرش کیچ بود، رفتارش کیچ بود و دریغا سیاست

 که یک کیچ هرگز قادر نخواهد شد کیچ خودش را شناسایی کند.
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  نقالب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟ا

 

شان را دوسات دارم.  ست که برخی از وجوه فکریهاییاز زمره آنارشیست "میشل فوکو"مثل  "ژیل دلوز "

ی انقالبای  ی جنبش رایزومی را باه مثاباه  او تیزهوشانه به رهبرستیزیِ آنارشیستی، ماهیتی تازه بخشید و ایده

 .ارائه داد که وجودش به لیدر و تشکیالت سازمانی وابسته نیستبدون رهبر و سلسله مراتب 

شود که اگر به قطعات مختلف تقسایم شاود، هار    ی زیرزمینی گیاه گفته میشناسی به ساقهدر گیاه "رایزوم"

هایی فرعای هساتند کاه در فواصال میاانی      ها ریشهشود. به بیان دیگر، رایزومای تبدیل میقطعه به گیاه تازه

گیرد. درختی مثل صنوبر یاا  هایش در خاک قرار میروید و به صورت افقی رشد کرده، ساقهاصلی میریشه 

شاوند. ژیال دلاوز باه هماراه      دار محسوب مای گیاهانی چون مارچوبه، زنبق و ارکیده از زمره گیاهان رایزوم

ای ه عناوان اساتعاره  های رایزوم از آن ببا توجه به ویژگی "هزار سطح صاف"در کتاب  "فیلیکس گوآتری"

تاازد. او باا توجاه باه     ها میبرای وضعیت پسامدرن سود برده، از این طریق به ساختارهای متمرکز حکومت

ی درختای و رایزومای   حرکت عمودی درخت و پیشرویِ افقی و هزار سمتیِ رایزوم، تفکار را باه دو گوناه   

کاار   هیرارشی سر وهای خطی و مملو از رابطهتقسیم کرد و معتقد بود که تفکر درختی با ساختار متمرکز و 

کند و تاکید داشات درخات از سااختاری    دارد، در حالی که تفکر رایزومی را ارتباطات چندگانه تعریف می

هاش که توسط چیزی مثال رهبار ا رئایس      انتسابی برخوردار است که اگر چه شاخ و بال دارد اما سیاست

است؛ در حالی که رایزوم،  "بودن"اش زند و فلسفهاغلب درجا میست و شود، تک جهتیجمهور تعیین می

طاوری کاه اگار    ست. پس هماان وابسته" شدن"ست و به امر کنشی ارتباطی دارد؛ پویا و متکثر و چندبعدی

آید، تفکر رایزومی نیاز پایاانش آغااز    ای به عمل میای را از ساقه زیرزمینی گیاهی جدا کنیم، گیاه تازهقطعه

ای چندگانه با هم دارند. هدف اصلی دلاوز از طارح تفکار رایزومای،     ست و فکرها در آن رابطهبعدیتفکر 

-خواسته عدم وجود مرکز و سلسله مراتاب را در هیئات  گونه مینمایش ضد هیرارشی فکر جدید بود و این

-ر به یک رویاا مای  های آنارشیستی بیشتی آخر قرن بیستم، تحقق آرمانهای رایزومی نشان دهد. اگر تا دهه

های جدید و مدیاهای اینترنتی کار را برای کاپیتالیسم کمی مشکل کارده، انقاالب   مانست. هجوم تکنولوژی
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رایزومی طوری که در مصر آن را شاهد بودیم دیگر غیر قابل تصور نیست، حااال بماناد کاه کاپیتالیسام در     

اند که ایان البتاه دلیلای جاز فقار فرهنگای       نهایت موفق شد در مصر نیّت کثیف خودش را به سرانجام برس

جور کشورها، همیشه کاار دیکتاتورهاا را   کشورهای مسلمان ندارد. شوربختانه دمکراسیِ کاپیتالیستی در این

 ای موجه بخشیده است.تر کرد و به چپاول طبقات فرودست، چهرهآسان

ا فرهنگی سنگ شده قریب سی و چهار ساال  ای از دمکراسی را ما در ایران نیز داریم که در پیوند بوانموده 

شود و به قول شااملو  ای ذوب میاست به حکومتی غیر انسانی مجال حضور داده. در این فرهنگ هر تجربه

ی تاریخی محلی از اعراب ندارد. ما کیچی مثل هاشمی رفسنجانی را از اوان حکومت اسالمی تجرباه  حافظه

هایش برای همه رو شده اما دقیقن بعد از چهارده سال دوباره کاریهتمام سیا 38و  33های کردیم و در سال

سازیم. انگار این ویژگی فرهنگیِ ماست که از گذشاته عبارت   داریم از این کیچ اسقاطی، منجی و قدّیس می

کناد کاه در آن   نگیریم و در نهایت بالهت باز آن را تکرار کنیم. تاریخ سیاسی ما از ژانر کمدی پیاروی مای  

و این انقالب دوبااره در دوم   13شود. انقالب مشروطه مثل انقالب سازِ خنده و استهزا میتکرار اشتباه سبب

ی خود به دام افتاده و دیگر قباول  ای که در طویلهشود اما ما چون گلهتکرار می 88و سپس سال  35خرداد 

که تاریخ سیاسی غرب فارم تاراژدی دارد و   ایم که مدام مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب کنیم، در حالی کرده

اند و انقالب فرانسه هرگز مکرر نشد. وقات اسات کاه از زیارزمین     اینان هیچ اشتباه سیاسی را تکرار نکرده

ی فرهنگی و سیاسی خارج شده، بپاذیریم کاه ماا نیاز بخشای از      زیستی خود به زمین برگردیم و از قرنطینه

تیم. حاال تکنولوژی به جاایی رسایده کاه نیااز نیسات بارای آزادی       ی جهانی مارشال مک لوهان هسدهکده

-ماان نمای  برداری کنیم. اگر اجاازه ست درست زندگی کرده، از امکانات در دست درست بهرهبمیریم، کافی

توانیم جا را بادل باه بای جاایی کارده، فریااد       دهند اعتراض کنیم، اگر جایی نداریم که راهپیمایی کنیم، می

ای تازه به نام انتخابات در راه است. سی و چهار سال اسات کاه حکومات از ایان     باره بالماسکهدو برداریم.

تاوانیم  برداری کرده تا هنوز به خود بقا داده است. آیا ما نمیی سوخت، بهرههای انتخاباتی به مثابهبالماسکه

ایم که باید مثل اری همگانی شدهاز این فرصت به نفع فردا استفاده کنیم؟ آیا چنان راضی به خودکشی و انتح

آیاد!؟  آن دو نویسنده پیشکسوت و ابله همه جا بیانیه بدهیم که بوی نجات از مستراحی چون رفسنجانی می

ها همه از یک کیشند و تنها چیزی که هستند این است که ایرانی نیستند و اگر گاهی مثل مشاایی سانگ   این

 کنند.ای بهتر از آن  پیدا نمیاست که حیلهزنند به خاطر این ایران را به سینه می

ست و در آن هیچ سمتی یکیه نیست و ما در واقاع  های جهان مجازی بی زمانی و بی مکانییکی از خصیصه

داری که عالقه وافری به تمرکاز قادرت و اطالعاات دارد    با هزار جهت طرفیم و همین، کار را برای سرمایه

های گروهی و خرده اطالعات، همه جا پخاش اسات و ایان فضاای     شناختمشکل کرده است. در اینترنت 

-فاقد هیرارشی، جهانی خالق و رایزومی و در نهایت آنارشیستی ایجاد کرده، طوری که حتی فکرهای نااهم 

ای از ها، جهان مسطحی پدید آورده که نمایاه همانی فرهنگگیرند، حاال اینخوان به راحتی کنار هم قرار می
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های فکاری کاه از مادل    ست. حقیقت این است که ساختارهای متمرکز یا آن دسته از دستگاهمجازیبرابری 

توانند در فضای مجازی اینترنت عرض اندامی داشته باشند و همین عمال  کنند، دیگر نمیدرختی تبعیت می

رساانی  ی اطاالع هاا سانسور را به حداقل رسانده و دیگر ژورنالیسم و مدیاهای ماکسیمالیستی تنهاا سیساتم  

های روشنگری و روشنفکر ایرانی نخواهاد از بارج   همه این فقط آغاز داستان است و اگر مدلبا این نیستند.

شود که کمتر خوانده میعاجش بیاید پایین، دوباره یک فرصت بزرگ را از دست خواهد داد. دیگر لزومن آن

خواهد. حاال افسردگی گین امروز دیگر هدایت نمیشود متعالی جلوه نخواهد کرد. جهان غمیا کمتر دیده می

زا و تزریق بخش، تولید انرژی شعفاند و تنها راهِ نجاتو نهیلیسم سراسری شده، انگار همه آماده خودکشی

 ست.زندگی

فیلسوف مهمای   "کامو"متاسفانه تاکنون تالش برای معنابخشی به زندگی چیزی جز رنج عایدِ آدمی نکرده! 

ترین سوال فلسفی را هم او طرح کرده است. و این سوال چیزی جز پرسشی درباره خودکشی همنیست اما م

گویاد کاه زنادگی    خود را بکشیم؟ تاریخ مای  اینکهنیست. آیا ما باید این رنج، این زندگی را تحمل کنیم یا 

اسات، اماا تاکیاد    گوید زندگی پوچ داند. ابزوردیته هم میبخش میپوچ است و خودکشی را تنها راهِ نجات

 خورد.کند که باید به آن ادامه داد چون در غیر این صورت یک قهرمان پوچی به هیچ دردی نمیمی

ها هم نامد اما غافل است که اینکامو جماعت نویسنده و آرتیست و در یک کالم عیّاش را قهرمان پوچی می

نیست. من البته مثل او ناامید نیساتم و فکار   رسند که سیزیف رسید؛ در واقع قهرمانی در کار به همان جا می

کنم که آزادی بخشی از این مشکل را حل خواهد کرد. البته منظورم از آزادی چیزی نیست کاه در غارب   می

شود آن را خرید؛ آزادیِ درخواستیِ من از دید ماکروساکوپیک بسایار کوچاک    وجود دارد و فقط با پول می

بزرگ! و آن چیزی نیست مگر آزادی در طارح باازیِ دلخاواه؛ یعنای      است و با دیدی میکروسکوپیک بسیار

ایجاد جا و فضایی که هر که آزاد باشد در آن بازی دلخواهِ خودش را به نمایش بگاذارد، طاوری کاه تماام     

ساازند کاه زماین را    آحاد مردم بدل به قهرمان پوچی شوند. ما معاصر بد جهانی هستیم، همه دارند بمب می

هاای پیاریِ   ها که مدام نگران سالآید. برخالف آدمساز برنمیاما کسی از پس این زمانِ دست تخریب کنند،

ست. تئوری کند که دیگر وقت بازنشستگیکند و هرگز فکر نمیهمه سیاره دارد هنوز کار میخودشانند، این

سئله نیست؛ مسئله ست اما چیزی جز ساده کردن اصل ماولوسیون اگر چه برخالف دروغ ادیان کمی منطقی

ای درکار نیست، باید به طرز فجیعی فقط زندگی کرد؛ مثل آدم اول در غار، ناه آن  این است که اصلن مسئله

ایام، حااال هام بایاد فقاط      دانیم کجاست خطاا کارده  غاری که افالطون موکد کرده بود. ما در جایی که نمی

هنوز دنبال آن امنیّت موعودیم. باید برای قرنی هام  یاد آوریم که در رحِم چه بر ما گذشت که ه برگردیم و ب

تر برگشت. وقت است کاه دنباال پیاامبری    که شده به خدا مرخصی داد، برود کمی هوا بخورد، شاید مهربان

ها از شرِّ آن زندگی زیرزمینی خالص شوند و باز به زمین برگردناد. حااال   زمینی بگردیم تا کمک کند ایرانی

ست؛ متاسفانه این هر دو موجب شده هنوز در ایران طبقات مان کردهخواهی، فرسودهدیگر دین و حس دین
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طوری که در فرانسه و بریتانیا وجود دارد در ایران های طبقاتی آناجتماعی قابل تفکیک نباشند؛ یعنی کالس

اسات؛   کنند و این یکی از دالیل اصلی عدم تحقاق مدرنیتاه در ایاران   مشهود نیست و مدام صف عوض می

مثلن طبقه متوسط که نمایه شهری مدرن است هرگز در ایران شکل نگرفته و هر وقت آمد هیئتی به خودش 

. باه هماین نسابت ماا تعریاف درساتی از طبقاات        است اش کردههای سیاسی و اقتصادی دفرمهبدهد تکانه

چون هناوز مرزهاای باین    فرادست و فرودست نیز نداریم، پس دیدمانی از طبقه کارگر نیز در دست نیست، 

های سانتی همچناان در   اند. بیخود نیست که ساختارفئودال و بورژوا از بین نرفته و اغلب در هم ادغام شده

جامعه شهری ما دارای کارکردند و طبقات، شفافیت خاص خود را هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ مدنی 

ه ایران طوری نیست که از پایان مدرنیتاه حارف بزناد و    اند. بنابراین شرایط اجتماعی جامعو فرهنگی نیافته

ها را ننوشتم که مثل برخی بگویم ما باه دلیال عادم تجرباه     داری را نقد کند. اینبورژوازی برآمده از سرمایه

خواهم بگویم کاه اتفااقن   مدرنیستی داشته باشیم، بلکه میتوانیم اطواری پستمدرنیته )نه مدرنیزاسیون( نمی

که  مدرنیسمی رانومدرنیسم یا پست پست توانیم سنگِ ای که داریم میی خودویژهضعیت و تجربهبه دلیل و

ویژه جهان رایزومیِ خودمان باشد به سینه بزنیم. خالصه وقت است روشنفکر ایرانی کمای بجنباد و عیناکِ    

نفکر اسمیِ ما بایاد  اش اوین خواهد شد. روشمکش مرگ مایش را بردارد که اگر چنین نکند رفته رفته خانه

شود که اتحااد  مالیزم اینترنتی و ماکسیمالیسم کاپیتالستی پیروزی وقتی حاصل میبین مینیبداند که در جدال 

تاا حااال    شده، همین زمان خطی کاه ای که تا امروز تولید شک فلسفه مالیستی میسّر شود. بیهای مینیگروه

زین، همه و همه به دلیال برخاورداری از سااختار درختای، از     ی امروو حتی عقالنیت از پا افتاده کش آمده

های دیگری از هستی که فضاای  خالقیت باز مانده و عقیم شده، پس راهی نمانده مگر تولید زندگی در الیه

تواناد  ها و همبستگی شاعورهای فاردی مای   ها را محقق کرده است. تجمع خرده فرهنگاینترنتی یکی از آن

 های کور هستی )حاشیه( به صحنه پرتاب کند.وشهها همه را از گاین

دهاد، کنتارل اطالعاات و اعماال     های اخیر در چند کشور اسالمی روی داده نشان مای اتفاقاتی که طی سال

دیدیم که وقتی  88سانسور گسترده دیگر از هیچ دیکتاتوری ساخته نیست. در اتفاقات بعد از انتخابات سال 

ها به بی مکانی پنااه آوردناد و در فضاای مجاازی     اعتراضی از مردم گرفته شد، آنمکان و فضای تظاهرات 

هاای اطالعااتی ایاران بار     جایی که دساتگاه شان را جهانی کردند. از آنیوتیوب و توییتر و فیسبوک اعتراض

العاات را از مرزهاای ایاران    های درختی طراحی شده حکومت ایران قادر نبود جلوی خروج اطاساس مدل

 در مقابله با فضای رایزومی مجازی در نهایت شکست خورد.بگیرد، 

 

 3102می 
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 تیمارستان

 

پااریس  "براى اولین بار در کتاب  35سال که  "تیمارستان"ارم به نام شعرى د "گاز دنده گاز"در گزینه شعر 

ام از کاد متمرکز دارد بسایارانى نوشاتند اماا هایچ    منتشر شده بود. درباره این شعر که سااختارى ناا   "در رنو

م ایان باود کاه متفکار ماورد      ینزدیکى کنند! همیشه یکى از آرزوها "تیمارستان"نویسندگان موفق نشدند با 

سات  م که دیگر رفته بود، او تنها کسىام، میشل فوکو این شعر را بخواند. افسوس! وقتى به اروپا رسیدهعالق

-ن که تنها درمانِ این عصرِ پاپتىاى از جنو، تأویلِ تازه"تولد درمانگاه" نگذاشت، هم درکه دیوانگى را تنها 

خوانىِ دهشتناک از فانِّ  که یک غلط "همراقبه و تنبی"و هم در  "دیوانگى و تمدن" دست داد، هم در ست به

یچ پنااهى نداشاته و   درمان است! از وقتى که دیانت با کمکِ سیاست، دیوانگى را تبعید کرده جز ادبیاات ها  

کنند. متاسفانه گلوبال پوئترى هم با همه جذابیتى کاه  نویسند از جنون مواظبت مىها که ژنى مىهنوز تنها آن

نِ عزیزِ انگلیسى کالفه هاست که از دستِ ادبیاتِ تمیز و شاعرامدت .دهدن نمىدارد چندان به دیوانگى میدا

دامِ لخاتِ شاعرها و   جا هم مثل ایران باا انا  دعوت نشوم، این نرانىسخبه ى نیست به شعرخوانى یا اام! هفته

بغال   یاک میشاله! یاک   کنند! خسته شدم از بس که گشتم دنبال ام چرا باز دعوتم مىفکرهام مخالفند، مانده

دهاد،  زردبازِ امروزین باه جناون آرى نماى   فوکوى مونث! متأسفانه بعد از فوکو دیگر کسى در جهانِ زرد و 

و فقیار باا بقیاه فارق داشاته      کنند تا در نشاریاتِ زرد  هاى هالیوودى فقط آن را بازى مىآرتیستهمه چون 

ارتر او نظم اریک فروم را نداشت، مثل سا  .شدّت دیوانه نوشته میشل فوکو مثل من دیوانه نبود اما ب باشند!

-داده نمای عصااقورت  تئاودور آدورناو   کرد برای همیشه وفادار نبود، چونبه موضوعی که در متن طرح می

-او اگر چه مثل دریدا نمی .ر دویدشد یک کتابش را خواند و بقیه را نخوانده با سوشت، مانند مارکس نمین

در هماین کتااب تااریخ    ماثلن   ؛سات متنِ آن دیگریر کتابش پیش یا پسزباند اما سبکی دارد خودویژه و ه

طور نیست که بخشی کند اما اینرا بررسی می طا، رنسانس و کالسیکهای سه عصر قرون وسجنون، گفتمان

هایی از تحلیال دربااره هار دوره را در سرتاسار     بلکه تکه ،بحث را تمام کند و را به هر کدام اختصاص داده

بیشتر مجری  ،"مراقبه و تنبیه". از طرف دیگر در این کتاب مثل اثر دیگرش ستتاریخ دیوانگی پراکنده کرده
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ست که در آن نظام کیفری مدام از حالتی عینی به هیئتای ذهنای در حاال رفات و     شناسیمتدولوژی گسست

 .هاستها به کنترل سوژهشت است و در حرکت از کنترلِ ابژهبرگ

هاا توجاه دارد ناه    آورد و به فناومن یِ شناخت شناسیک را به ارمغان میتبارشناسی او اغلب یک جور حیران

ش را وسط کشید و به اد پای فوکو و کتاب تاریخ دیوانگیشوس نمیمراتبی! پهای مکانیکی و سلسلهسیستم

ناى  هااى ایرا ن خود رفت. کاری که اغلب نویسانده ی دستگاهی از آن بهره برد و در نهایت به هندوستامثابه

پس آن را قطعه قطعه کرد و نام گفتمان  ،کنند. فوکو به تکامل تدریجی در تاریخ دیوانگی اعتقادی نداشتمی

ا دسات  ها بود کاه بعاده  نهاد داد و از آستین همین گفتمانشد پیشی شناختی که در هر دوره تولید میبرارا 

کرد. او نشان داد چگونه در دوره مدرن دیاوانگی را گفتماان پزشاکی    ش را باز قدرت را بیرون کشید و مشت

هایناد  ه، خانواده و بیمارساتان و دانشگا دولت، مدرسه درمان و معالجه را پیشنهاد داده! حاال و تحریف کرده

 کنند چه چیزی مجاز است و چه کسی اجازه دارد چه چیزی را در چه زمانی اظهار کند.که تعیین می

شود آن را شود، نمیها دارد بازتولید میست که طی قرنانمودهگیری نیست بلکه کشف یک واین یک نتیجه

 شعورِ امروز پیاده کرد!به عقب برگرداند و مثلن روی شاعر و شعرِ بى 

کند بلکاه  انگی و تجربه دیوانگان روایت نمیتاریخ دیوانگیِ فوکو برخالف تصور رایج، از روند تاریخی دیو

دهد کاه تاا اواخار دوره    پردازد و نشان میجنون و نهادهای قدرت میشناسانه به رابطه عقل و با دیدی زبان

مثال اراساموس دیاوانگی را    شت، طوری کاه حتای کسای    رنسانس هیچ مرزی بین جنون و عقل وجود ندا

دوره اساتیالی دیان یاا     آن، نشیند که اولاین ره را در تاریخ جنون به بررسی میکرد. فوکو سه دوستایش می

دین در قرون وسطا مرگ باود  کشد. تمام همّ و غم میالدی طول می 1511تا سال  همان قرون وسطاست که

ها و ی جذامیطور مشخص قرنطینهه ، چیزی جز تفکیک سالمت و بیماری یا بترین راه مقابله با آنو اصلی

جده که معاصر رنسانس بود تعقل جانشین دین شد و دساتگاه طارد   یها نبود. در قرن هفده و هجداسازی آن

دیوانگان به دریا ریخته  ،رغم طرح شعار شفاکرد و علیصفر و یکیِ عاقل و دیوانه عمل میبر اساس سیستم 

خاورد، تمرکاز بار کاار و تولیاد، اقتصااد را       نیز که از قرن نوزدهم استارت مای  شدند! در دوره کالسیکمی

 ؛کناد کار عمل مییِ کارگر و بییاشینِ طرد و جداساز بر اساس دوتام ،جانشینِ تعقل در دوره رنسانس کرده

هاا،  ید و حاال باید در این کارخاناه رسخانه به تولید انبوه کن شد، جذامیعنی اگر در قرون وسطا جذام ریشه

 .پس گدایان و گناهکاران و دیوانگان جانشین جذامیان شدند ،شدگذاشته می ای کارهای تازهدستگاه

هااى مختلاف باه    هاى آینده در زمیناه تر شد تا در قرنکاری به بیان دیگر دستگاه طرد و جداسازی، مدرن و

ها کردند و حاال در ایران، زنن و دیوانگان را از جامعه جدا مىمثلن در قرونِ وسطا، جذامیا ؛تولیدِ انبوه برسد

 ها را داشته!تفکیک و جداسازى بیشترین مهارت را! عجبا که مذهب همیشه در اعمال فنِّ

-آب ماى شدند و ملواناان آناان را باه    ها ه مطرود بودند جایگزین بارِ کشتیدر حوالی رنسانس دیوانگان ک 

ی درخوری نباود و تیمارساتان کاه نقااب     خانه واژهتطهیر شود! در قرن هیجدهم دیوانهسپردند تا دیوانگی 
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ماان باه   زای هام شد که به طرز دلسوزانهدر واقع سازمانی کیفری محسوب می ،مرکز درمانی بر چهره داشت

ری بود و ولگاردی و جناون را   باپرداخت. زندان که در قرن هفدهم مخترع کارِ اجصدور و اجرای حکم می

ای جز قرنطینه و جداسازی نداشت و اقلیت به جای کتمانِ دیاوانگی، باه اساتقبالش    کرد حاال چارهچک می

پاس دیواناه از ساایر طبقاات      ،(یسات!؟ با این تمهید آیا ادبیات اقلیت، نامِ دیگرِ نوشاتارِ دیوانگاان ن  ) رفت

تافت و باه ترسایم   آمد و اخالق مبتذل عام را برنمیکار برنمیون از پسِ رعایت قانون اجتماعی جدا شد چ

گفتناد و  ماى  "آری"های کااری  کاران به دعوتنامهجغرافیای اخالقی دیوانگان پرداخت. حاال دیگر فقرا و بی

خشنِ خود ایان  دیوانگان تنها جذامیانِ جامعه بودند و وقتش رسیده بود مذهب پروتستان با نظام قهرآمیز و 

-شان را اجرای تعاالیم ماذهبی مای   ترین وظیفهمثلن در منچستر مراکز کار اجباری مهم ؛ات را رام کندحیوان

کنند، مجری اجرای عبادت در زماان  موزان را وادار به اقامه نماز میگونه که در ایران دانش آدانستند و همان

 مقرر بودند!

را باه عباادت در زماان    نویسند، ما من هم فرارسیده، دوستان نسخه مى روزها انگار این زمان مقرر براى این

-بیچاره! انگار همه ادبیاتى شده خوانند، به اخالق! به رعایتِ آداب! به پوشاندنِ عورت با کلماتِمقرر فرا مى

هااى  دمدریغا که از مدیاهاى فارسى جز پخش و پال کاردنِ آ  .خوانندتوانند نمىاند، مشتى نویسنده که تا مى

ساز، کاه  قدر فضا را برداشته که فیلمساز همانید، شاعر و نویسنده و منتقدِ دستآساز برنمىسواد و دستبی

سوزد! دلم براى سوژه اعتراض که تنها همه تنها مانده مىباز! دلم براى ناادبیات که اینمطرب و نقاش و فیک

که نهایاتِ نافرماانى و   نباید با بالهت معاصر شد، براى اینشود! باید دوباره زد به سیمِ آخر! ادا مى اطوارش

اناد!  ن! به صنعتِ افشا که تحریفش کردهجا آورده باشم دیگر راهى نمانده مگر پناه بردن به پورهسرکشى را ب

نوشاتم کاه   بایاد چناان دریاده ماى     ؛زیادى خجاول باوده   "دویى در کاندومکا"بینم کنم مىحاال که فکر مى

 ؛کافى داغ نباودم به قدر  "ترور""و  "فانتزى"و  "فاکبوک"در  ؛تابلوى ناادبیاتِ فارسى شود "تدیهرمافرو"

، بایاد ایان   "من این جهانِ ایناان را نابلادم  " ؛کردمدار مىرا باید کاف "تر از ادبیاترکیک"تک تکِ کلماتِ 

دانستند تنها دیوانگانند مه مىرسیده که وقتش نیست! کاش ه دیگر زمانِ آن. کشتىِ خالى را دوباره آبکى کنم

 .هاستوگرنه اکثریت هنوز با ابنِ سالم "نه!"که قادرند بگویند 
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 ماهیت قدرت و گفتمان سلطه

 

قادرت را فرصاتی در چاارچوب اجتمااعی      "مااکس وبار  "به عناوان مثاال    قدرت تعاریف کالسیکی دارد؛

اش را برخالف خواست جمع تحمیال کناد. در   دهد تا خواست و ارادهامکان را میدانست که به فرد این می

الجیشی هام نقاش ایفاا    های بسیاری مثل توان نظامی، اقتصادی، اجتماعی و یا گاهی سوقاین تعریف مولفه

دانست. اما های مهم قدرت میای را از نشانهداشتن یک کشور و یا منطقه سلطه "وبر"بر آن،  وهکنند. عالمی

هاای تاازه را وارد ماتن    های سنتی را کم کم به حاشیه برد و مولفهتحوالتی که در قرن بیستم رخ داد، مولفه

ر یک کشور اسات: معماولن رهبار    ساالر یا دموکراتیک دکرد. یکی از این برخوردها، استفاده از نظامی مردم

ای برخوردار است. اساسان قادرت یاا بهتار اسات      کنندهچنین کشوری در تصمیمات جهانی از نقش تعیین

ی قدرت که درکی درست از آن داشته باشیم ابتدا باید استعارهافزاری چیست؟ برای اینبگوییم قدرت سخت

ای از یک موضاوع را طارح   ست؛ استعاره جنبهای یونانیی متافور است که کلمهرا بشناسیم. استعاره ترجمه

گوید که انگار همان موضوع اول است. ست و از موضوع دوم طوری میکند که متعلق به موضوع دیگریمی

کناد کاه   ی آن بستگی دارد؛ استعاره کماک مای  به نظر من درک هر چیزی به فهم و درک درست از استعاره

های قدرت را ست که کنارهی قدرت مفهومیکنیم. در این چارچوب؛ استعارهتر درک موضوع اصلی را آسان

کناد و یاا باه نماایش     سات کاه قادرت را محااط مای     دهد و غالبن پارادایم و فضای معرفتیهدف قرار می

کند، بناابراین قادرت، مفهاومی سایال اسات. باه       گذارد. این فضا با توجه به زمان و مکان مدام تغییر میمی

تواند تولید قدرت کند؛ به طور مثال ثروت ست که دستیابی به آن میی قدرت فاکتورییگر استعارهعبارت د

افزاری قدرت توجه بیشتری داشته باشیم، به های قدرت است. اگر به ماهیت سختترین استعارهیکی از مهم

 "برتراناد راسال  "ناد؛  کتعریف مای  "عاملیت"قدرت را  "ماکس وبر"رسیم؛ به طور مثال نگاه کالسیکی می

و  "تومااس هاابز  "نظار  داناد؛ از نقطاه  قدرت را قبول وجود گسست بین عامل قدرت و موضوع قدرت می

شاود. اماا   ی یک بازیگر است که باه بااقی باازیگران تحمیال مای     ، قدرت، توانایی اعمال سلطه"ماکیاولی"
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افازاری( قادرت نارم را طارح     ش سختی قدرت )در بخمدرن در تقابل یا تکمیل مسئلهپردازان پستنظریه

ی امروز، دیگر گسستی بین عامل قادرت و موضاوع قادرت    ها معتقدند در جامعهکنند؛ به عنوان مثال آنمی

ی متقابال  ها معتقدند قدرت در فضایی که بر اساس رابطاه است. آن "راسل"وجود ندارد و این خالف مثال 

دانند و قدرت از این نظر یک ع قدرت را متاثر از یکدیگر میگیرد، وجود دارد؛ یعنی عامل و موضوشکل می

ها مدرنیستآید. اما نظرگاه پستهای محیطی و اجتماعی بوجود میشود که از ترکیب مولفهکل محسوب می

ی انسان و زنادگی اوسات؛ بارای    ی هر دو، مسئلهها یک وجه مشترک با یکدیگر دارند؛ مسئلهو مدرنیست

کنناد ولای مشااهده    خدایی را مطرح میمرکزی و زبانشان زبانها در هئیت فلسفیمدرنپستکه مثال با این

دهناد، انساان در مرکاز قارار دارد و ایان بارخالف تعریاف        کنیم در نظریاتی که در باب قدرت ارائه میمی

سااز قادرت،   هاوم ی مف. از نظر اسالم تنها مسائله دهدارائه میفراانسانی و فرامادی اسالم است که از قدرت 

و هرچیز تنها کارمناد و کاارگزار خادا محساوب      داند و هرکسخداست، چرا که قرآن تنها خدا را قادر می

یافتن قدرت خدا در جامعه شود. به همین دلیل است که حکومت اسالمی، رمز موفقیت جامعه را جریان می

ها، خود را کارگزار خداوند بر زمین رانیبارها دیده شده که رهبران جهموری اسالمی در سخن مثلن داند؛می

 زنند. شان را به نام خدا سند میاند و به این شکل اکثر اشتباهاتمعرفی کرده

کانم کاه   ی قدرت در تاریخ اشاره مای ی قدرت ارائه دهم به چند نشانهکه درکی تاریخی از استعارهبرای آن

 ند.هم در قدرت موثر هنوز هابعضی از آن

زد. به عبارت دیگر، آن کشوری کاه قادرت نظاامی بیشاتری     تاریخ قدرت نظامی حرف اول را میگاهی در 

باه طاور مثاال در     کارد؛ ای خاص تولید قدرت میانوادهداشته مطرح بود. گاهی تعلق به قومیت و قبیله یا خ

ایاران   ز هام در هاشم در مکه برای کسب قدرت مهم بود. هنوی بنیی صدر اسالم تعلق داشتن به قبیلهدوره

ای، خاتمی و دست آوردن قدرت ارجحیت دارند. خمینی، خامنهه شناسیم که در بمی "سید"کسانی را به نام 

است.  بینیم که آل سعود حتی نام کشور را به نام خود تغییر دادهند. یا در عربستان میهمه سید ... موسوی و

 ست.گاهی یک مذهب یا یک مکتب این نقش را ایفا کرده ا

، نقاش مهمای را در کساب قادرت     ست که چه در گذشته و چه در امروزی دیگر، علم و تکنولوژیمسئله 

و ایان هماان    شوددار است، قدرتمندتر محسوب میعلم و دانش بیشتری برخور ای که ازیعنی جامعهدارد؛ 

خواهند از ایان  نمایی میست که رهبران جمهوری اسالمی روی آن تمرکز دارند و با تبلیغات و بزرگاینکته

 های جهانی داشته باشند.طریق سهم بیشتری در اعمال قدرت در صحنه

 "الاوین تاافلر  "اسات.  مان تازه و خلق معناای جدیاد   های قدرت، تولید گفتیکی از نشانهدر جهان امروز،  

رت نظاامی و  ثاروت، قاد   بار ترکیاب   داند که بتواند عالوهکشوری را در قرن بیست و یکم حائز قدرت می

فتگوی است که طرح گ "تافلر"ی ای را مطرح کند. شاید خاتمی متاثر از همین گزاره، گفتمان تازهتکنولوژی

هاای قادرت تاازه را    گفات و نشاانه  ی جهان سخن مینژاد مدام از ادارهیا احمدی ها را ارائه داده بود،تمدن
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هاا  رابطاه باا ایان گازاره     اتااق فکار، مادام در   کرد. دلیل آن اسات کاه در   حداقل به شکلی صوری اجرا می

 کند.همان میهای جهانی اینشود و حداقل خود را با سطح گزارهگیری میتصمیم

ی فوکاو را باه عناوان پسار حرامازاده      ای از میشل فوکاو آغااز کانم.   مقدمه حال قصد دارم بحث خود را با

ختگرایی، هرمنوتیاک و  کاو را حاوالی ساا   فو ییشاه اند ،شناسای شناساند و از لحااظ روش  ساختگرایی می

 کنند.دنبال می پدیدارشناسی

در درک جامعه و روابط اجتماعی، برای زبان نقاش کلیادی قائال     "اشتراوس"تا  "سوسور"ساختارگراها از 

آناان زباان را نظاام مساتقل و      دانساتند؛ هاا نمای  ان و محصول فرهنگی انسبودند. البته آنان زبان را ساخته

هاای  واقعیات ها، رفتارهاا و  و انسان بپردازد، به اندیشه که به طبیعتدانستند که پیش از اینی میخودمختار

و هاایش عوامال   ت نادارد و در اندیشاه  فوکو تاکیدی بر سوژه و ذهنیا  ه طور مثالب دهد؛بیرونی، عینیت می

هاای  یم آن را یکای از مولفاه  توانکند. در نتیجه با رویکردی ساختگرایانه میهنجارهای اجتماعی را موکد می

 نویساد: مای  "نظام اشایا  "در کتااب   ماثلن  مرکازی دوران مادرن قلماداد کنایم؛    قال گرایی و عاصلی انسان

در دوران اخیر تولید شده است و رفته رفتاه باه پایاان     ،دهد که انسانیشه، به ما نشان میشناسی انددیرینه"

شه از شر ساوژه خاالص شاده اسات،     کند که برای همیکه فوکو بیان میخالصه این "شود.خود نزدیک می

داند و معتقد است که ذهن، معمولن از فرهناگ، جامعاه و زباان تغذیاه     موضوع زبان می چراکه او انسان را

هاا و  ندارد و این گفتمانی انسانی برای همیشه شکل مشخصی دانید اساسن جامعهطور که میکند. همانمی

دهند و ایان مسائله در   ای خود را به جهان ارائه میدر شکل دلخواه در هر دورههای مسلط هستند که نظریه

های دلخواه خود را طرح کند، گفتمان. در نتیجه وقتی قدرت شکل عوض میکشوری مصداق دارد مورد هر

هاای تااریخی   ای از قضااوت دهد. فوکو عمل گفتماان را مجموعاه  کند و به این شکل جهان را تغییر میمی

هاای  بار خصیصاه  گفتمانی را عاالوه   کند و معمولن هری تاریخی خاص را معرفی میداند که یک دورهمی

گفتمانی از سااختاری   داند. بنابراین هرهای جغرافیایی یا زبانی برخوردار می، از ویژگیاقتصادی یا اجتماعی

ها و کند. فوکو این زیرساختست که قدرت را تعریف میکند که خود این ساختار دارای ضوابطیپیروی می

بنادی  نامیده است. در اصل این صورت "بندی داناییصورت"ساختاری را که پشت هر فکر و عملی است، 

ها محصول ناخودآگاه معرفتای  کنند و آنزندگی می عصر حاضر ست که دری اندیشمندانیی همهپس زمینه

 تواند باشاد و چاه  کند چه میها، قدرت تعیین میاز آنهاست که با استفاده زمینهآن دوره هستند. همین پس

کند. معمولن باین نظاام داناایی و قادرت     جاست که سانسور مدنظر خود را، اعمال میتواند باشد و ایننمی

گیری افکار اجتماع است. به عبارت دیگر یک گفتمان اش، کنترل جهتای وجود دارد که وظیفهرابطه همیشه

ی خودش، تارویج  ای نزدیکی داشته باشد آن را به سلیقهکند. اگر با فکر تازهت عمل میمسلط مثل یک قدر

هاا باه خاود شاکل     با این تغییر، هویات آورد و که به آن معتقد است درمیدهد و تحت پوشش حقیقتی می

، فتماان مسالط  د. بنابراین گشودهند. گاهی با تغییر گفتمان، نوع نگاه به انسان اجتماعی عوض میای میتازه
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کناد و باا اعماال    های دلخواه خود را جاذب مای  دهد. به نوعی افکار و اندیشهمردم را تحت سلطه قرار می

ی سااختگرایی جاای خاود را باه     کند. البته اواخر قرن بیستم، نظریههای دیگر را حذف میسانسور، اندیشه

سای  تبارشنا"ی تااثیر مساتقیمی از کتااب    معناای تبارشناسا   ی فوکاو، دهد. در اندیشهنگرش تبارشناسانه می

گوناه اصال غاایی    هیچ گونه اصل ثابتی وجود ندارد،فردریش نیچه گرفته است. در تبارشناسی هیچ "اخالق

نماودار تکامال تادریجی را رسام      تبارشناسی قصد ندارد که متافیزیکی وجود ندارد که تاریخ را ادامه بدهد.

های زمانی مختلف، با گاردهاای متفااوت وارد   با یک رویداد، در دوره در برخوردبینیم در حالی که می کند،

که تبارشناسی به دنبال مرکززدایی از تولید نظریه است تاا  کند. خالصه اینشود و تاویل را وارد میدان میمی

 شورشی مهیا کند.

عی را کاه  . غالبن وقاای شودبندی نمیی سیاسی در قالب الگوهای سنتی طبقهدر رویکرد تبارشناسانه، اندیشه

سات  دهد. به طور مثال فوکو، گسافتد، مورد تحلیل ساختاری قرار میاتفاق می ی زمانی خاصدر یک دوره

شود و هرباار کاه اتفااق    بیند که هرگز تکرار نمیاندیشه را رویدادی می : اوکندشناسانه را مطرح میمعرفت

هاای زماانی   کناد و در دوره های اندیشه را پیادا مای  یگر ریشهکند. به عبارت دای پیدا میافتد وجوه تازهمی

توان حد و مرزی برای آن تاریخ هم فوکو معتقد است که نمی دهد. در موردای میمختلف، به آن هویت تازه

ی رویادادهای تااریخی ارزشای    دهاد. بناابراین هماه   قائل شد و این انسان است که به آن سلسله مراتب می

 دهند. ها هستند که ارزش بیشتری را به برخی رویدادها میاین انسانیکسان دارند و 

نویسد. باه  ی گفتمان مسلط میاساس عالیق فعلی و تحت سیطره را بر پردازد، آنوقتی مورخی به تاریخ می

عبارت دیگر اگر امروز بخواهیم تاریخ دیروز را بنویسیم با تاریخی که پریروز نوشاته شاده قطعان تفااوت     

ی قادرت قارار   هاا در دل شابکه  طاور آدم ه دهاد چا  حال چرا تبارشناسی فوکو؟ زیرا فوکو نشان مای  د.دار

توان در ارتباط شود. با استفاده از تبارشناسی فوکو میگیرند و به عنوان سوژه و ابژه از آنان کار کشیده میمی

هاای  و تکنیاک ... بحث کارد   و با زندان و مجازات، زندگی و خطر، بیمارستان و بیماری، مدرسه و آموزش

سات.  دیگر گفتمان مسلط را ردیابی کرد. فوکو در بررسی ماهیت قدرت، از پدیدارشناسی هم تااثیر گرفتاه ا  

شناسایی و هام   است. هم موضوعزمان سوژه و ابژه بودن انسان، به طور هم رویکرد پدیدارشناسی معتقد به

-ایوضوعی برای شناخت باشد، تجرباه که من قبل از اینجها معتقد است ست. پدیدارشناسیفاعل شناسایی

 که شکل جهان از هر دیادی باا  ست تا عینی، چرابارت دیگر بیشتر ذهنیکنیم. به عآن زندگی می ست که در

 کند و نمای ثابتی ندارد.توجه به اطالعات ایدوئولوژیک یک آدم خاص تغییر می

ماثلن در   کنایم؛  آگااهی در کال فارض   واقعیات یاا    عنوان یاک توانیم به به این معنا که ذهن و عین را نمی

پدیدارشناسی هایدگر، انسان به عنوان فاعل شناسا، با توجه به تاریخ و فرهنگی که در آن رشد کرده، تعریف 

، باه  "هساتی و زماان  "شود. هایدگر با خلق تاویل به عنوان معنای نهفته در رفتارهای اجتماعی در کتاب می
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هر واقعیت اجتماعی، ابتدا به تحلیل  بخشد؛ مثلن هرمنوتیک هایدگری برای درکای میازههرمنوتیک منش ت

 کند.ی معنا و مفهوم را در رفتارها و کردارهای اجتماعی آن دنبال میپردازد و ریشهزمان آن واقعیت می

وجود ندارد و تاویل حقیقتی " :سدنویکند و میفوکو در برخورد با هایدگر، هرمنوتیک رادیکال را مطرح می

داند که ما با استفاده از زبان معنایی میاو جهان خارج را دارای اشیای بی "دهد.ها، به حقیقت شکل میانسان

داند و معتقد اسات  های خودمان را زبان میها و خودفهمیواقع فوکو، خوددرگیری کنیم. درها نگاه میبه آن

که معتقاد اسات   فقط از طریق زبان وجود دارد. خالصه این خارج دهد و جهانگفتمان، به واقعیت شکل می

ی آن کند و سالطه ست که در هر حال تغییر میتواند حقیقت باشد و بیشتر تاویلیچیزی که وجود دارد نمی

 ،کند، بستگی دارد. یعنی کااملن باه خواسات قادرت مرباوط اسات. قادرت       که قدرت طرح می به گفتمانی

روی اعماال دیگاران   ست که اعمالی شود؛گیری در رفتار دیگران میجهتییر دادن و ست که باعث تغعملی

 رفتاار  باه  دادن جهات  یاا و  چرخانادن  تغییر، موجب که ستعملی به عبارت دیگر، قدرت، گذارد؛تاثیر می

 را کارشاان  کند،می اغوا ها راآن و گذاردمی تاثیر دیگران رفتار روی که ستاعمالی . ساختارِشودمی دیگران

 است عمل فاعل روی بر عمل، اعمال یشیوه قدرت کلی، طور کند. بهمی ممنوع و محدود یا سخت راحت،

 .باشد آزادی و قدرت میان یرابطه معرف تواندمی رو همین از. ندارد وجود مفعولی نگاه، این در و

 آزادی و هاا آدم میان استراتژیک بازی نوعی طراح قدرت غربی، کشورهای اغلب در و مدرن جامعه یک در

 دارد، وجاود  تفااوت  ماردم،  و قدرت میان یرابطه و برده و ارباب یرابطه میان فوکو، نظرگاه از البته .است

 نظاام  کاه  ایسایطره  و سالطه  مانند؛ دارد وجود جسمی اجبار از نوعی برده و ارباب میان یرابطه در کهچرا

 در که دارد اشاره قدرت نامتقارن رقابت به سلطه واقع در. دارد کشور آن مردم بدن و برجسم ایران حکومتی

 .کندمی حکم که است رهبر دهد ومی دستور که خداست ؛است محض تابع "بنده" آن

 در ماانور  بارای  فضاایی  کاه  است باریک قدرآن هست اگر یاو  ندارد وجود آزادی برای ایحاشیه ،بنابراین

 است چندگانه است، منعطف و متحرک مدرن، جامعه یک در قدرت که حالی در. دهدنمی قرار انسان اختیار

 .باشد گرشکنجه تواندنمی قدرت این عبارتی به کند؛نمی بدنی خشونت اعمال و

 ؛اسات  کنناده ویران سلطه. بردمی بودن منفعل و اجبار سمت به را مردم بدن، بر خشونت اعمال با سلطه، اما

 کاه  دختاری  یدربااره  ویادئویی  ایرانی، هایرسانه از یکی در .هستیم شاهد ایران در که وضعیتی همان مثل

 فارض  باا  که روایتی تمام در .شدمی روایت پرونده بازپرس زبان از و داشت وجود بود، شده تجاوز قربانی

 داشاته  او اعتقادات با ارتباطی که نداشت وجود گزاره یک حتی بود، شده نقل خانم این از آن، بودن درست

 در بادن  بار  حااکم  یسالطه  یدهنده نشان نوعی به که بود جسم باب بدن، در هیئت در هاگزاره تمام. باشد

 درسات  هایتاکتیک با مردم بلکهشود، نمی انکار آزادی مدرن، جوامع در که است حالی در این بود و ایران

 همکااری  در و هام  کنار در بلکه هم، مقابل نه قدرت و آزادی جوامع این در. شوندمی هدایت آن سمت به

 . دارند قرار هم با
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 یاا  "ماارکس " ،"وبار  مااکس " مثال  کساانی  هاینظریه مقابل فوکو، نظرگاه که است تازه رویکرد این تحت

 اگار  حتای  و داد ماهیات  آن باه  بایاد  که است مفهومی قدرت فوکو، نگاه در چراکه گیرد؛می قرار "هابس"

 اعتقااد فوکاو،   بارخالف  کاه  روسات  هماین  از. آموخت آن به را ماهیت کسب چگونگی باشد، باید نداشته

 قادرت  که ستگراییگذشته نگاه با تقابل در فوکو، نگاه این چراکه اند،دانسته مدرنیستپست را او هاخیلی

 سیاسای  ادبیات در که نگاهی همان؛ پنداشتآن می زنجیر به بسته بردگان را مردم و دانستمی پلید دیوی را

 در احازاب  و دولت میان یرابطه قدرت، ،فوکو نظر از کلی طور به .است پرداخت و تولید حال در مدام ما،

 در ،اسات  سلطه جنس از مردم و دولت بین رابطه دیکتاتوری، کشورهای در. است اروپایی مدرن کشورهای

 بساط  و قدرت به قدیمی نگاه نوع این فوکو. است قدرت جنس از مدرن، کشورهای در رابطه این که حالی

 اشااره  آن باه  ،"وبار " چاون  هاایی مدرنیست نظریات نقد در  داند کهرا، ضعفی می پادشاهی به قدرت دادن

 دولات  تقادیم  را قادرت  تاج که ندمردم این واقع در و دارد جامعه در ریشه قدرت مدرن، عصر در. کندمی

 باا  تقابال  در و شاده  خاارج  خاود  یگونهبختک و تحمیلی حالت از قدرت مفهوم، این در بنابراین. کنندمی

 .کرد مشاهده جامعه پود و تار در توانمی را آن و نیست مردم و آزادی

. گر باشدستم نظام اگر حتی است، قدرتمند جامعه که این به باور برد؛ بهره توانمی نیز ادبیات در نگاه این از

 طاور  باه  اساالمی،  جمهوری چون نظامی مذهبیون در حتی که است تاثیرگذار و مهم چنانآن جامعه قدرت

 بسایار  قدرت مفهوم به خود مباحث در فوکو. ندمردم و جامعه رضایت کسب برای تالش در مکرر و جدی

 شادن  ساخته چرایی و چگونگی را موضوع بلکه ،داندنمی تحقیقاتش اصلی موضوع را آن اما است پرداخته

 قارار  مورد تحلیال  لذت ایجاد و مثل تولید منظور به را جنسیت هرگز او مثلن ؛داندمی سوژه عنوان به انسان

 هام  باا  کاه  مناسباتی یدایره در را هاانسان که داندمی گفتار و رفتار از ایمجموعه را جنسیت بلکه دهدنمی

 رواباط  در ماردم  انادام  یاداره و وتولیاد  نظارت برای راهبردی او نگاه از جنسیت یعنی ؛دهدمی قرار دارند

 .هاستآن اجتماعی

 :کرد اشاره ایران اجتماعی یحیطه در حیاتی اما ساده سوال چند به توانمی جااین در

 کسای  چاه  کیسات؟  گیارد مای  تصامیم  دیگران برای که کسی شود؟می اداره کسی چه توسط قدرت، اینکه

 گیرد؟می صورت طوره چ هاگیری تصمیم اساسن و کندمی ریزیبرنامه را دیگران هایفعالیت

 جاا  از هماه  اینکاه  برای آید، بلکهمی چشم به جا همه اینکه برای نه جا هست، همه قدرت": گویدمی فوکو

 اساالمی  جواماع  در اما ،کندمی حرکت باال به پایین از اساسن قدرت که است معتقد او ".گیردمی سرچشمه

 راس خدا را ایفا کرده و در نقش انسان یک و شودمی مردم، تحمیل به پایین، به هاآسمان از و باال از قدرت،

 اجرا را اسالمی قواعد که مذهبی روشنفکران سوی از نظریاتی طرح ایجامعه چنین در .گیردقرار می قدرت

 .است مضحک بسیار دانندمی ناقص و نشده
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 تعریف برد؟ بین از را فوکو نظرگاه از قدرت و ایران در قدرت میان یفاصله توانمی طوره چ تفاسیر، این با

 در است. گذشته غربی جوامع بر امروز به تا هفدهم قرن از که ستتاریخی تجربیات ماحصل ازقدرت، فوکو

 سار  پشات  وساطی  قرون در اروپا که ستسرنوشتی همان یتجربه حال در ایران حکومتی سیستم که حالی

 .شد قلمداد خورده شکست کامل طور به و بود گذاشته

 طاور ایان  اگار  حتای  و شودنمی محسوب حاکم حزب برای امتیازی است، گرعمل قدرت مدرن، جوامع در

 هرگاز  و اسات  مارتبط  هام  به هایشبکه از ایمجموعه قدرت، چراکه ،نخواهد بود مطلق امری هرگز باشد،

 باا  عباارتی  باه  یاا  آن محلای  شکل به قدرت با غربی کشورهای در .شود محسوب واحد کل یک تواندنمی

 واقاع  در. اسات  میکروساکوپیک  بررسای  و تحلیال  قابل آسانی به که هستیم مواجه آن میکروفیزیک مفهوم

 یاک  در و فرم کلای  یک در را آن تواننمی و هستند قدرت کلی ماهیت یدهنده تشکیل کوچک هایقدرت

 دارد؛ عهاده  بر را انضباطی نقشی که ستتکنولوژی از نوعی جوامع این در قدرت چراکه ،کرد متمرکز واحد

 هایتکنیک ،...و  زندان مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، کارخانه، مثل کوچکی نهادهای قالب در این تکنولوژی

 .کندمی اعمال را خاصی نگهداری و مراقبت

 هجاده،  و هفده هایقرن در حاکمان یسلطه گذاشتن سر پشت طی غربی کشورهای شد، گفته که طورهمان

 انضاباطی،  تکنولاوژی  موکاد کاردن   با نوزده، قرن در آن از پس و شان تامین رفاه و سالمت مردم بودهدف

 به نهایت در ،مکرر هایخوانیغلط و اصالح و تجربه طی جوامع این. آوردند میان به را بدن سیاسی آناتومی

 ایان  یشاده  گذاشاته  سار  پشت تجربیات از کدامهیچ که حالی در ،کردند پیدا دست قدرت امروزی ماهیت

 حاال  در هناوز  ایاران  ماردم در  طاوری کاه   باه  ،است فتادهنی اتفاق ایران در خصوص به و شرق در جوامع

 ماال  در سنگساار  و اعادام  مانند) عمومی نمایش ژانر در و شکنجه قالب در هم آن تنبیه، و مراقبت یتجربه

 یاک  باه  نمایشای  یجامعاه  یاک  از گاذر  با را قدرت اعمال یشیوه در تحول و دگرگونی فوکو. است( عام

 نیسات  نمایش جامعه دیگر ما جامعه": گویدمی نیز ایگزاره در و دهدمی توضیح مراقبت بر مبتنی یجامعه

 .اندمحاصره در هابدن سطر تصاویر، زیر در ".است مراقبت جامعه بلکه

 به ایران در که را ایسلطه سیستم فوکو. داد قرار ساختاری تحلیل مورد جهت چند از توانمی را گزاره همین

د ناما می بدن سیاسی تکنولوژی را آن و داندمی تعذیری خصلت بر مبتنی گرفته صورت آن شکل ترینفجیع

 سیساتم  ایان  در .(ایران کشور در حاکم نظام به کنممی متصل را من آن که است فوکو خوانیغلط این البته)

 تربیات  و رام وحشای،  حیوانی مثابه به شده تا و کوبیده داغ عبارتی، به سپس و محاصره ابتدا در بدن سلطه،

 را واحاد  کنترلای  و نقش مغز جامعه را ایفا کارده،  دارد مطلق تمرکز سلطه، در جوامع اسالمی سیستم .شود

 .هستند این مغز دستورات مجری تنها بدن دیگر اعضای مانند نیز، جامعه و کندمی برقرار

 در و کار گذاشته شده آن سرتاسر در موتور هزاران که ستماشینی مثل قدرت، مدرن جوامع در که حالی در

 کاه  موتوری کاار گذاشاته شاده    شهری هر آلمان، در کشور مثلن ؛است فعالیت مشغول مستقل قدرتی قالب
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فرانکفورت مرکز اقتصادی آلمان اسات، هاامبورگ   به عنوان مثال  ؛است خود خاص کاراکتر و جایگاه دارای

 شود،می تعریف انسانی علوم یوسیله به قدرت غربی، کشورهای در مرکز تجارت و برلین مرکز سیاست ...

 که هستند علوم این و آیندمی حساب به قدرت اعمال فرایند از جزئی اجتماعی و انسانی علوم همین چراکه

 سعی ایران، اسالمی حکومت که حالی در .نشانندمی قدرت ساختار و روابط قالب در را مختلف هایگفتمان

 هاا دانشاگاه  تمام از باید انسانی علوم بساط رهبر معتقد است طوری کهه ب دارد، انسانی علوم کردن نابود در

 اجتمااعی  و سیاسای  نظاام  و جمهاور  یسرئا  کاه  کشاوری  در که جاستاین محض بالهت و شود برچیده

 کشاور  یاداره چگاونگی  جهات  پاردازی نظریاه  باه  دانشگاه، انسانی علوم بخش مثل نهادی دارد، مشخص

 پیوناد  علمیاه  یحاوزه  قوانین اساس بر گراییاسالمی به را کشور آموزشی سیستم کندمی سعی و پردازدمی

 هاا زیرسیستم در توانمی را قدرت برابر در مقاومت این. دارد مقاومت به نیاز هاییقدرت اعمال چنین .دهد

 بیمااران  عصایان  مانناد  یاا  والادین  مقابل در کودک ایستادگی مرد، مقابل در زن ایستادگی مانند کرد؛ اعمال

 شاود،  ایجااد  و تزریق جامعه هایزیرسیستم در باید اعتراضی نگاه و دوباره نگاه این .روانکاوها علیه روانی

 نهادهاای  در اعتاراض  و مقاومات  تزریاق  وسایع،  دیکتااتوری  سیساتم  یک با مقابله برای راه بهترین چراکه

 .است جامعه زیرین هایبخش و کوچک

چون فارد   است، قدرت میکروفیزیک ساختارهای مخلوق سوژه یعنی ؛داندمی قدرت مخلوق را سوژه فوکو

که باه عناوان    ستهاییی قدرت در قالب تکنیکیافته داند که محصول و پرورشانسانی را یک واقعیت می

یافتاه و پیشارفته    چه فوکو بیشتر از قدرت در جوامع مدرن و تحول کند. اگرهای انضباطی مطرح میتکنیک

رناگ شاده   ی در قالاب دولات کام   ها روندهای دموکراتیک اجرا شده و قدرت مرکزکند که در آنبحث می

بینیم حکومات ایاران   که میران تطبیق داد، چرابا شرایط امروز ای توانکمی تغییر می اما نگاه فوکو را باباشد، 

کند. به عبارت دیگر، ای به شکل انتخابات برگزار میسال بالماسکه چهار به خودش نام جمهوری داده و هر

 آن وجود دارد. های بدل شده به سلطه در قدرت درکند و نشانهاز صورت مدرن استفاده می

و با نگاه از  این دهکده قدرت دیگر یک قطبی در کنیم؛میزندگی لوهان  مارشال مکی جهانی ما در دهکده

، قادرت،  ی جهانی مارشال مک لوهان اسات، در آن کشوری که در دهکده باال نیست. در حال حاضر در هر

حالی که در ایران مشااهده   شود. دری نهادها تولید میطور مستقل در همه هاست که بهای از گزارهمجموعه

 ه تمامی مسائل زیر نظر شخص اول حکومت است. کنیم کمی

...  سازی و روشنگری در نهادهای کوچاک مثال خاناه، مدرساه و کوچاه و     شود به گزارهکه میخالصه این

ها را عوض پرداخت و حرکتی از پایین به باال شروع کرد. معتقدم تنها راه مبارزه این است که جای میکروفن

ا شود رمحسوب می های قدرتا مطرح کنیم و آن موضوعی را که به عنوان نمایهای رهای تازهکنیم و تریبون

 ،مثاال فضاای مجاازی مثال فیسابوک      باه طاور   ی مرکزی دیگری را تعریف کنایم؛ قطهبه چنگ بیاوریم و ن

 توانند ایفا کنند.اینستاگرام و تلگرام در این راه نقش مهمی را می
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ای را به مرکزهای بندی سلطه دست برد و قواعد تازهدر صورت توان با ایجاد یک فضای میکروسکوپیکمی

های انضباطی قدرت را جایگزین سرکوب کرد و یا با انکار سااختار دولات، آن   تکنیکسلطه تحمیل کرد و 

بینیم کاه در دنیاا رهبار هار     شود از آن سلب کرد؛ به طور مثال میسازی دولت مینقشی را که باعث هویت

 شود این نمایه را از رهبران جمهوری اسالمی گرفت؟می از آن کشور است. چه طورای کشور، نمایه

و این کار جاز باا    ژی قدرت را جانشین نظام سلطه کردتوان با کمک مطبوعات و فضای مجازی، تکنولومی

دهد کاه  ی ما نشان میساله ی صدپذیر نیست. تجربههای کوچک امکانروشنگری و کار تئوریک در عرصه

بینیم که ، میی انقالب پنجاه و هفته به تجربهی جعل پیروز شد. با نگاشود بدون انهدام جعل، به سلطهمین

جعلی را از سکو پایین آوردند و چون نیروی مخالف از شاعور کاافی برخاوردار نباود، جعال مضااعفی را       

دهاد، جمهاوری   ان مای سازی در طی سی و چند سال اخیار نشا  استفاده از تکنیک جعل جانشین آن کردند.

کاه بفهمایم در   اسالمی آلترناتیو خودش را برای روز مبادا در بایگاانی ذخیاره کارده اسات. حتای بادون آن      

و این مسائله باه    شودی که متعلق به ماست انجام میها با پولبرد و تمامی این فعالیتها نیز دست میاندیشه

انکار کنیم که مدرنیزاسیون در ایران اتفاق افتاده است. یک توانیم ما نمی ی کوچکی نیست.هیچ عنوان مسئله

های جهان مدرن را گرفته تا بتواند خودش را مدام بازتولید کناد. نبایاد   حکومت دیکتاتوری بعضی از نشانه

 فراموش کرد که برای برخورد با ابلیس باید از استتیک ابلیس برخوردار بود.

ی شعوری بارد.  دهد که مبارزه را باید به سمت مبارزهی ما نشان میهسال مبارز ی صدکنم نتیجهمن فکر می

آمریکا چه کسانی مشاغول   های بی بی سی و صدایبا شعور باشد. در رسانه همن با جنبشی موافقم که همرا

ی هماان گفتماان مسالط هساتند. بحاث گفتماان مسالط        یافتاه  دقیقن همان کسانی کاه پارورش  د؟ فعالیتن

در ایران در حال اتفاق افتادن است. در سی و چند سال حکومت جمهوری اسالمی، گفتمان ست که واقعیتی

دهد و ما چگونه مجبوریم دهم که این گقتمان چگونه تغییر شکل میشکل عوض نکرده است. من نشان می

 . اوپاردازد ست که باه جزئیاات قادرت مای    تنها کسی "فوکو"من  برای تغییر گفتمان، آگاهی بدهیم. به نظر

آورد. باید قباول کنایم   وجود میه ای را بهای تازهبازیکرد، بلکه را رد نمی "ماکس وبر"و  "رکسما"هرگز 

هاا نیاز در بخشای از    حتای دوم خاردادی   .ی ما همان جنبش چپ ماسات در جامعهکه تنها جریان فکرساز 

 گیرند.مسائل از جنبش چپ، خط فکری می

دیگار، زیرسااخت گفتماانی کاه     سیون باید دست برد. به عبارت یهای اپوزکنم اتفاقن در اندیشهیفکر ممن 

در  "ماارکس "کاه  بدون توجه به ایان  است، "مارکس"از زیرساخت  دهد بسیار متاثرسیون پیشنهاد مییاپوز

است اما بسط  "مارکس"همان واقع یک پسامارکسیست  در شود.می "پسامارکسیسم"ای وارد ندگی دوبارهز

در ارتبااط   است، چراکه فوکو "فوکو"وارد جزئیات شده است. بحث من با تاکید روی نظریات  داده شده و

 دهد.شناسی ارائه میبا جزئیات بحث کرده است و یک دستگاه قدرت
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من کارکرد سلطه را از کارکرد قدرت منفک کردم و قدرت مدرن در جهان مدرن را تعریف کردم و متقابل با 

ناد  کنا نیز مورد بحث قرار دادم. رهبران جمهوری اسالمی از سیستم سلطه پیروی مای های سلطه رنشانه ،آن

ها مدام صاف عاوض   آن یگر، ما با یک دوآلیسم طرف هستیم؛به عبارت د اما از تعریف قدرت برخوردارند؛

ناد.  شان موکاد کن کنند. باید کاری کرد که دیگر نتوانند صف عوض کنند و تزویر را در سیستم برخوردیمی

ست آن موضوعی که در طی سی و چند سال اخیر شاهد آن بودیم چیزی جز شعار نبود و اتفاقن شعار بحثی

ی کناونی جامعاه  کند؛ به عنوان مثال از رویکردهای به نفع خود استفاده می "فوکو"که جمهوری اسالمی از 

نیم بگاوییم کاه جمهاوری    تاوا واقاع نمای   درسات.  ی معناسازیوید و آن، مسئلهگمدرن و قدرت سخن می

 کند.کند، بلکه معناهای منحط خود را تولید میاسالمی معناسازی نمی

باید این نکته را مدنظر داشت که مبارزه، تنها دست به اسلحه بردن نیست، بلکه الزم است که استتیک نوینی 

جاا ساعی کاردم    روی ایان نگااه بایاد فکار کارد. در ایان       نیم و نگاه دیگاری را انتقاال دهایم؛   را تعریف ک

 های ریز را تشریح کنم.ها و گاردهای برخورد و روشزیرساخت

ست. ی مرگ و زندگیی ما مسئلهپردازی را یاد نگرفتیم. مسئلهالگوها طرف هستیم و جزئیما همیشه با کهن

 نشی شعوری داد.   به آن م و تر کردهتوان مبارزه را گستردهکه میخالصه این

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آنارشیست ها واقعی ترند 32 

 

 

 

 

 

 ارزش کاندید در بالماسکه انتخابات

 

شاان را  بینیم اما اصال ها را میهاست، نمودها فراوانند، نمادها بسیارند، کپیجهانِ ما، جهان قبول و باور کپی

تنهاا جاای    شود که دنیا عوض شده، البته تغییری درکار نبوده وبینیم چون وجود ندارند. چهل سالی مینمی

هیچ چیاز واقعای نیسات. دیگار      وریم وما در خیال غوطهاند. حاال دیگر آن را با دنیای دیگری عوض کرده

تر برخی داری کارها را آسان کرده. اگر پیشدهد بلکه جهان خود افیونی شده. سرمایهافیون، جهان دیگر نمی

فضاایی مالنکولیاک شاوند، حااال جهاان چناان        کردند تا واردانداختند باال یا چیزکی تزریق میقرصکی می

نشانی بیش نیست. تشخیص مرزهای باین خیاال و   مالیخولیایی شده که افیون در قیاس با آن آدامس خروس

ماان  ها عوض شده، به کودکانست که استتیک کارتونرود که محال شود. بیش از دو دههواقعیت کم کم می

سات،  توانند در عالم خیال معلق بمانند. هاالیوود جاادوگر بزرگای   تا میایم از واقعیت دوری کنند و یاد داده

-خورند چنان فراگیر شده که خیل زامبیگانی که در آن وول میحاال نیز تماشای سینمای تخیلی و باور مرده

آن دل  سات کاه باه   ی وهم، توهّم تنها چیزیاند. با سیطرهها شدهاند بیرون و وارد زندگیها پریدهها از فیلم

واقعیتِ این جهنم را از یاد ببریم بهشت را به زمینِ خیاال آورده تاا    اینکهداری برای ایم. سرمایهخوش کرده

هاا طارف باودیم؛ یعنای اول     سازی، ما با کپیی خیالفراموش کنیم زندگی یک شانس است. در اوانِ پروژه

سپس نمودها را عرضه کردند که دیگر رجعات  ها که اغلب وجه بیرونی داشتند وارد زندگی شدند و وانهاده

کنیم با شکلی از زندگی طرفیم، در ها عادت کرده هنوز خیال میهامان به کپیبه بیرون نداشتند و ما که چشم

داری، های تازه دیگر رجعت به بیارون ندارناد. سارمایه   ایم و تنها در خیال وجود داریم. پدیدهحالی که مرده

داد بلکه خدایی سراسار کیفرسااز   کپیِ خدای ادیان نیست که الاقل بشارت بهشت میاین خدای تازه، حتی 

کند که در گاورش آرام  کند اما تنها کمک میخواهد بی شک به او کمک میاست، البته وقتی کسی کمک می

ت ست، با ایان تفااوت کاه در آن صانع    داریای از همین جهان سرمایهبگیرد. ایران اسالمی نیز زیرمجموعه

مدرنیسام باه سارعت در آیناده     کند. اگر در جهان غرب همه چیز با یاری پستتحمیق نقش اول را ایفا می

های سنتی و خرافی به عقب راناده  ست که توسط ایدهداریشود، ایران آزمایشگاه ارتجاعیِ سرمایهپرتاب می
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ر ایان بااره رُلای مرکازی دارد.     کند دهایی که تولید میشود و صدا و سیمای جمهوری اسالمی با سریالمی

باره از حاشیه وارد صحنه شده، فیزیک جای تمام عناصر خرافی به یک "ملکوت"مثلن در سریال تلویزیونی 

دهد. بی شک اگر چنین سریالی در تلویزیون بریتانیا به نماایش درآیاد شاکی    خود را کاملن به متافیزیک می

اناد و انگاار   خواهد شد، اما مردم در ایران دیگار عاادت کارده   ندارم که فرداش با اعتراضی سراسری روبرو 

ها شده که توجهی به تزریق و پخش سرتاسری بالهت ندارند. جهاان اماروز   شان نیز شبیه همین فیلمزندگی

ن فرق که رهبران کشورهای غربی زامبیِ انسانِ امروزند و فرماندهان باالدی  هاست، با ایی زامبیزیر سیطره

-ایپاارادایم تاازه   "برواقعیت"اند. هایی هستند که از تهِ تاریخ، برای ماموریت احضار شدهزامبی چون ایران،

ست که نقشی بنیادی در تعیین شرایط فرهنگی  ایران دارد و قاادر اسات جلاوی شاناخت را گرفتاه، آن را      

 .ی بدل در برابرش قرار دهدفریب داده و مدام چند وانهاده

هاای فکاری را   ست که الکتریسیته مصارفی ساردخانه  در ایران تنها نیروگاهی انتخاباتتر گفته بودم که پیش

شود و اگار برساد آن روز   ای که در آن تنها از جسد ایدئولوژی اسالمی نگهداری میکند. سردخانهتولید می

یشاتی و  هاا باه دلیال تنگناای مع    که به این سردخانه برق نرسد، کار خالفت اسالمی دیگر تمام است. خیلی

ی اقتصاادی نجاات   توانند خود را از این مخمصاه کنند با انتخاب کسی مثل رفسنجانی میاقتصادی فکر می

ی کاالن  دهند، در صورتی که تجربه بیست و چهار سال گذشته نشاان داده، جمهاوری اساالمی در عرصاه    

غافلند که هار کاه بیایاد در    گذاری اقتصاد جهانی باشد و این دسته از مردم همیشه مجبور بوده تابع سیاست

المللی پول آید و مجبور است تابع رهنمودهای صندوق بینهای کالن اقتصادی کاری از دستش برنمیعرصه

ی ایدئولوژی منتظار تشاییع   تر اعالم شده، جسدش در سردخانهباشد. در واقع مرگ جمهوری اسالمی پیش

این تشییع جنازه را به تاخیر انداخته فرصت بیشتری  توانداست و تنها شرکت گسترده مردم در انتخابات می

-تارین بالماساکه  انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهام  بدهد. خالصه اینکه به ظلم و چپاول بیت رهبری

شود تا شناخت و شعور اجتماعی دوبااره تسات شاود.    ست که هر چهار سال یک بار در ایران اجرا میهایی

زیردستی را به میدان فرساتاده در فروشاگاه انتخاباات، در معارض فاروش       یژهای چند ابحاال زامبی خامنه

هاایی  اند از این حراجی خرید کنند یا نه! در واقع کاندیداهای ریاست جمهوری اباژه گذاشته، مردم هم مانده

ن است کنند. برخی از این برندها ممکهای مختلف را ایفا میهستند که نقش کاالیی واحد با برندها و مارک

آید و جز تخریب کامل خانه، ی بزرگ ملت نمینواز باشد اما بی شک هیچ کدام به کار دولت این خانهچشم

 .کدام ساخته نیستکاری از دست هیچ

ارزش "هاا قائال باود. اول    پنج نوع ارزش برای اشایا و اباژه   "ژرژ باتای"متاثر از مارکس و  "ژان بودریار"

ارزش "رسااند دارد. دوم  ای که هار کااال مای   دهد و بهایی معادل فایدهپاسخ میای که به نیاز ویژه "مصرفی

کاه   "ارزش نماادین "کند. سوم که همان قیمت شی است و کار داد و ستد در بازار را آسان می "ایمعاوضه

 کاه  "ایارزش نشانه"شود. چهارم ی گل رُزی که به معشوق تقدیم میقیمت در آن نقشی ندارد؛ مثل شاخه
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ی مصارفی باه شاخص منزلتای     در آن فایده و وجه مصرفی شی چندان مهم نیسات، بلکاه در یاک جامعاه    

است که ایان   "ارزش رمزی"پوشند و آخرین ها میهایی که خیلیدهد؛ مثل برَند و مارک لباساجتماعی می

-می "برواقعی"جهانی نیز ایفا کرده، به شی ماهیتی آنروزها نقشی مسلط دارد و عالوه بر نقش نمادین رُلی 

ها را باه خاود   دهد. اگرچه بین کاندیداهای انتخابات ایران، رفسنجانی و مشایی تعداد بیشتری از این ارزش

، وارد دستگاه ای این دو نفر را که نمایی از خطرناکندهمه محال است زامبی خامنهدهند، با ایناختصاص می

ای گمناام را از صاندوق   وانهااده  84ه، برای مجتبای جوان رقیب بسازد، پس باز مثل سال خالفت خود کرد

ام بیشتر باه  هایی چون رفسنجانی و مشایی انگشت گذاشتهروی ابژه اینکهانتخاباتی بیرون خواهد کشید. اما 

ای فی و معاوضاه هاای مارکسایِ مصار   مثل بقیه کاندیداها از ارزش اینکهخاطر این است که هر دو عالوه بر 

اند. رفسنجانی از اوان حکومت ای را نیز مال خود کردههای تازهبرخوردارند، برخالف دیگر کاندیداها ارزش

ی نظام، ی استوانهاسالمی نفر دوم این نظام بوده، پس برای تمام دلبستگان واقعی جمهوری اسالمی، به مثابه

طلبی بر آن الصاق شاده، از ارزش  ایت خاتمی، مارک اصالحارزشی نمادین دارد و عالوه بر آن به خاطر حم

ای نیز برخوردار است. مشایی فاقد ارزش نمادین است اما به دلیل همراهی با دولت و پشتوانه مالی باال نشانه

آید و از این بابت ارزشای  تواند حمایت قشر فقیر جامعه را جلب کند، پس او نیز بدونِ برَند به بازار نمیمی

های اخیر با موکد کردن اماام زماان در گفتماانش، توانساته     تر، مشایی طی سالها مهمای دارد و از اینانهنش

مطارح کناد. از ایان     "برواقعیت"به ماوراء گره بزند و به عنوان یک  "مهدی"ی یک کپی از خود را به مثابه

برخوردار است. مشایی توانساته خاود را   ست که از ارزش رمزی نیز فروشگاه انتخاباتی او تنها ابژه درلحاظ 

نزدیکترین فامیل امام زمان جا بزند، در حالی که حتی کپیِ او نیست، بلکه یک نماود اسات چاون اصال آن     

بینناد و بارایش   ی دالی که از معنای خود سبقت گرفته مردم او را از دور مای همه به مثابهوجود ندارد؛ با این

ها و احزاب، معنا را ساخته و از طریق مادیاها باه   شورهای غربی ایدئولوژیارزشی رمزی قائلند. در اغلب ک

های فکری قرار گرفته، در انتخابات معناای دلخاواهِ   ی مردم در دسته بندیگونه تودهکنند؛ اینمردم اعالم می

ملات را  ها موفق شاده اکثریات   سالکنند. اما حکومت سنت در ایران با تزریق بالهت طی خود را ارباب می

گردناد و تنهاا   معنازده و منگ کند، در نتیجه حاال که پل ارتباطی مردم با معنا خراب شده، اغلب پی رمز می

دهناد تمایال عجیبای باه     گیرند. این بخش از مردم که اکثریت جامعه مصرفی را تشاکیل مای  رمزگان را می

هاای  جویانه به منااظره نگاهی لذتکند بلکه تنها شان فرقی نمیمصرف سیاست دارند و چپ و راست برای

نژاد باا  دهد و احمدیها خط میاست که به آن "برواقعیت"انتخاباتی و تبلیغات خیابانی دارند و فقط رمز و 

اشراف بر این نکته، طی چند ماه اخیر با واگذاری رایگانِ مسکنِ مهر، توانسته تمام مداحان، این بلنادگوهای  

اناد و آن را  یغ مشایی بسیج کند. از طرف دیگر چنین مردمی با فکر کردن بیگانهو برای تبل رمزگان را تطمیع

های تبلیغاتی تکیه کنند که در این صورت نیز مشایی با توجه باه  دهند به دستگاهبلد نیستند، پس ترجیح می

 .حمایت دولت از قدرت بیشتری برخوردار است
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اند و از لحاظ عینی کمتارین  ها هنوز دست نخورده باقی ماندهاند اما سوژهشده ها عوضدر ایران ابژهامروزه 

ی روزافزونِ زنان ایرانای  همه هنوز درون همان است که بود. عالقهربط را به ایرانِ دهه شصت دارند، با این

هاا تیلاه   اند، زیار گوناه  شان را عوض کردهها بینیبه عمل زیبایی، بهترین تمثیل برای اوضاع ایران است؛ زن

ساازی مشاغولند اماا    هاای بادن  ها دیگر چروک ندارد و اغلب در باشگاهها باد کرده، پوستاند، پستاناشتهک

ای را جانشین بیرون خود کرده اما هنوز هماان سایرت و هماان    ماهیت هنوز همان است. زن امروز، زن تازه

ست لمسش کنی تا بفهمی فیجنس را داراست. تا دیروز شصت ساله بوده اما حاال سی سال کم کرده ولی کا

حکومت اسالمی ایران نیز همین وضع را دارد. ناه  ست نه دیروزی! که با یک بدل طرفی؛ او حاال نه امروزی

ایدئولوژیک،  "برواقع"کند دارد. این چه که ادعا میست نه ربطی به آندیگر از آن شعارهای دیروزین خبری

-دستکاری، کم کم دارد به دیگر کشورهای مسلمان نیز صادر میست و با کمی داریی سرمایهعروسک تازه

ست و تشخیص شود. مدرنیزاسیون ایرانی تمام مرزها را برداشته دیگر همه چیز در ایران اقتصادی و سیاسی

همانی شده که حاال بهترین مرزهای بین تصنع و اصیل دیگر محال است. امر خیالی و واقعی چنان دچار این

ها ربطای باه   است. آن "برواقعی"کنند ای که در مرز بین خیال و واقعیت زندگی میهای تازهیدهنام برای پد

نادارد   شان عوض شده؛ ربطی به قدیمست اما بیرونشان هنوز قدیمیفراواقعیت و تخیل ندارند، چون درون

و نمودار ایان قراردادهاا    و بیرونِ دیگری جانشین عینیت قبلی شده؛ یعنی بر امر واقع، نمودی قرار داده شده

رسد. در انتخابات پیش رو، بی شاک طیافِ اصاالحات جاار     هر چهار سال یک بار به رویتی سرتاسری می

-تر خواهد شد. حتی خود هاشمی هم مای خواهد زد که رفسنجانی عوض شده، در حالی که او فقط عوضی

تواناد درصادی از   داند که مای همه میشود، با اینای سوخته محسوب میداند که دیگر برای حکومت مهره

های تر مرگ سیاسی خود را اعالم کرده اما اتاقپیش ای هم گرچهبکشاند. زامبی خامنهمردم را پای صندوق 

هماه  ی هاشمی را بخورد. با اینتر از آن است که اجازه دهد آقا فریب نقاب تازهفکر جمهوری اسالمی زبده

ایدئولوژیک اسالمی از انرژی تهی شاده حااال تنهاا عنصار نجاات بخاش،       داند که نیروگاه زامبی خوب می

تواند به جهان اعاالم کناد عمارش    ست و تنها از طریق انتخاباتی آزاد و پرشور است که میمقبولیت مردمی

ای چون خاتمی را دُمِ هاشمی کرده، هر دو را در هیئتی واحد کاه رفسانجانی جدیاد    سرنرسیده، پس وانهاده

ی انتخاباتی شاوری مضااعف   گونه به بالماسکهبرای گرم کردن تنور انتخابات وارد صحنه کرده؛ این نام دارد

بخشد. به زودی ایران برای چند هفته بدل به دیزنی لند خواهد شد و مردم مجال پیادا خواهناد کارد باه     می

شود همه به امید که حاصل میای شان را داشته باشند، در فضای کودکانهدورانِ کودکی برگشته، بازیِ دلخواه

ای کاه  تیازری سای ثانیاه    ی فیلم قبلی، تنهادوباره درود خواهند فرستاد و فراموش خواهند کرد که در میانه

ها در حال اکران بوده راهای  سینمای دیگری را تبلیغ خواهد کرد پخش خواهد شد و فیلمی که طی این سال

ی ایرانِ مارده، کاه زامبای    نژاد برای اجرای پروژهتر احمدیپیش ندارد مگر خود را تا مرگ کامل ادامه دهد.

نژادِ دیگاری  بی شک بهترین انتخاب بوده، حاال نیز باید احمدی ی آن استای کارگردان دست نشاندهخامنه
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نقش او را دنبال کند که بی شک مشایی نیست و نخواهد بود. مشایی اگر از گلوی شورای نگهبان عبور کند 

ی ثانیه به طول آن تیزر تبلیغاتی اضافه خواهد کرد. و این فقط برای آن است که نشان دهند دمکراسیِ تنها س

مسلمان شده در ایران واقعیت دارد. در واقع مشایی بعدِ رفسنجانی بهترین بازیگر برای تشویق اهالیِ فرهنگ 

. بی شک هم رفسنجانی و هم مشایی خرنددریافت رمزگان بلیط سینما میعامیانه و عوام است که تنها برای 

عبودیت به درگاه زامبی بزرگ را باه   اینکهبازیگران اصلی فیلم انتخاباتی پیش رو خواهند بود که اولی برای 

نژادی متافیزیکی را نمایش خواهد داد. بی شاک ایان فایلم    اثبات برساند به میدان آمده و دومی هم احمدی

کنند یا چه بالیی بر سر باید دید که رفسنجانی را چه طور روتوش می انتخاباتی به شدت دیدنی خواهد شد.

ی دوم ایان فایلم دوبااره ماردم را     آورند تا مشایی از آن بزند بیرون! افسوس که پردهنژاد میو روی احمدی

مأیوس خواهد کرد چون کارگردانِ این سینمای درِپیتی ناچار است هاشمی یا مشاایی را باا لگاد از صاحنه     

ون کرده، رُلش را به یکی از سیاهی لشکرهای سابق بیت رهبری که تااکنون در پساتوهای سیاسات قادم     بیر

زده داده است، در دور دوم انتخابات، بی شک هم او رئیس جمهور ملت غیور ایاران خواهاد شاد. درکِ    می

سات و  نوادگیکناد، حکاومتی خاا   ای به تنها چیزی که فکر میاین نکته خیلی سخت نیست که زامبی خامنه

 .دوست ندارد مار در آستینِ مجتبای جوان بیندازد

دانند، چون طی هشت سال گذشته موفق شده روحانیت را نژاد را سکوالر میها دولت احمدیمتاسفانه خیلی

گونه مراجع دینی را از عرش باه پاایین کشایده،    این با امام زمان رابطه برقرار کرده، دور زده، به طور مستقل

هاا در دوره ریاسات   ها را جانشینِ مالها کناد. درسات اسات هماه ایان     شان را نادیده بگیرد و رمالاهجایگ

هاای زامبای بازرگ و    نژاد اتفاق افتاده اما بی شاک او در ایان بااره جاز مجاری خواساته      جمهوری احمدی

نیتی مجتباای جاوان   داند که بعد از او، مراجع تنها رقباای سا  ای خوب میاش نبوده است. خامنهبیت ِدرباری

خواهند بود و پروژه به حاشیه راندن روحانیت، در واقع از زمان خاتمی با حمله به امثاال رفسانجانی کلیاد    

ست که فکر کنیم دولات  نژاد افزوده شد و این خیالی واهیخورده بود و تنها بر سرعت آن در دوره احمدی

ای باوده کاه خاود    کند، زیرا این خواست خامناه  کنونی توانسته اصل اسالمیت را در حکومت ایران تخریب

ی جنابش  کشد باوری به اسالم ایدئولوژیک نادارد و تجرباه  عنوان آیت اهلل را یدک می اینکهرغم حاال علی

سبز نشان داده که زامبی بزرگ برای بقای حکومت خود قادر است تمام اصول اساالم و اخاالق را زیار پاا     

 بگذارد. 

ی درباار  کنم شرکت در انتخاباتِ پایشِ رو جاز آب ریخاتن در آسایاب فرساوده     میمن فکر  خالصه اینکه

توان نامی جز خیانت بار آن  ست و با هیچ فنیی نمیای نیست و شرکت در یک خودکشیِ دسته جمعیخامنه

 .نهاد

 

 3102می  
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 هویت ی قرنطینه و کوئیر نظریه

 

! شادن  گرفتاار  یعنای  فعل یک یمثابه به و! غریب و عجیب خُل، غیرعادی، یعنی صفت یک عنوان به کوئیر

 ایان . اسات  کارده  خود گرفتار و گیرانداخته را مدرن پست رویکردهای اغلب کوئیر تئوری که نیست بیخود

 امار  سانگِ  که جاآن هم را دو این پیر اما ستساختگرایی مابعد و ساختارشکنی نزدیک فامیل گرچه تئوری

 از و داناد می نزدیک فرهنگی چند نظریه به را کوئیر تئوری "رایان مایکل" .درآورده زدند سینه به را معمول

 واردِ حاشیه از را دیگری آن صدای کندمی سعی چون است، فامیل نیز باختین چندصدایی نظریه با بابت این

 تعاابیر  درک از هماین  بارای  دانیم،می کم بسیار تئوریک ویروس این درباره ایران در ما متاسفانه. کند صحنه

 مولوی و تبریزی شمس از شاعرانمان، و متفکران از بسیاری. مانیمدرمی و غافلیم درآمده آن دل از که ایتازه

 از فاارغ  آوانگاردهاا  اغلاب  بودند.( خل!! عجیب)کوئیریش  باشند شاعر آنکه از پیش فرخزاد فروغ تا گرفته

 و نداشاتند  خوانیهم معمول، با ،معمولی با اینکه برای فقط اینان کوئیریشند. "رمبو" مثل شانجنسی گرایش

 !شوندمی و شدندمی محسوب عجیب یا خُل خود زمانِ در ،ندارند

 بدل که رسیدمی نظر به غیرعادی آغاز در شاید "شدیم زن بلکه نیستیم زن ما" که وارودوب سیمون گزاره این

 هویات  از وجهای  را جانس  دیگار  که ایمرسیده شناخت از جایی به حاال اما شده هافمنیست اصلی شعار به

 شاد مای  الصااق  او به فرد ظاهر به توجه با و بود اجباری مهری پیش چندی تا که جنسیت و دانیمنمی آدمی

 را هاا ترانسکشاوآل  یاا  هاا ترنس هنوز هاخیلی متاسفانه. شود بدل اختیاری برچسبی به که رودمی رفته رفته

 دو هار  کروموزومی، و هورمونی اختالل دلیل به که ستکسی جنسی دو فرد که حالی در دانندمی دوجنسی

 یعنای  باشد تضاد در هم با روحش و جسم که ستفردی ترنس یا ترانسکشوآل یک اما داراست را جنسیت

 !برعکس و باشد مرد شدیدن دارد زنانه کاملن اندامی که حالی در

-همجنس دوآلیستی دایره از را آن ،کوئیر نظریه از دفاع ضمن "خارجا   داخل" بر ایمقدمه در "فاس دایانا"

 باا  و گیارد مای  شاکل  نیسات  که چهآن با هویتی هر که کرد اعالم و کرد خارج طلبی جنس دیگر و خواهی
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 در الاقال  باود  خاواهی دیگارجنس  و گراییهمجنس بین که ایظالمانه جنگ به توانست تازه هویت تعریف

 کاه  چاه آن نیساتیم  کاه  چاه آن برای ما یهمه که کرد اعالم رسایش صدای با و دهد پایان تئوریک یحوزه

 زن مان  آیاا " کتااب  در "هوکس بل" مثلن ؛کردمی همراهی نیز دیگری فکرهای را فاس البته! هستیم هستیم

 هایتفاوت از فارغ زنانگی که غافلند و قائلند ذاتی زنانه هویت یک زن برای هافمینیست نویسدمی "نیستم؟

 .نیست هازن یویژه تنها و دارد وجود ظاهری

 و هاا سادیسات  هاا، والترانساکچ  گراهاا، همجانس  جنسای  گارایش  بر بیستم، قرن هشتاد دهه اواسط تا اگر

 در آکادمیاک  محافال  کاه  شد باعث زمان همین در ایدز شیوع شد،می خورده منحرف برچسب هافتیشیست

 در "انتخاب نظریه" ،آن متعاقبِ و کند پیدا ایویژه جایگاه کوئیر تئوری ،کرده نظر تجدید خود رویکردهای

 مثاباه  به بلکه نشد پرداخته تغییر غیرقابل موضوعی عنوان به جنسیت به دیگر و شد طرح جنسیت و سکس

 مخاتص  کاوئیر  نظریاه  دیگار  حااال . گیارد  قارار  تغییار  معارض  در تواندمی که شد گرفته نظر در ساختاری

 به و کردمی حمایت نیز گراهمجنس مردان فرهنگی و اجتماعی منافع از بلکه نبود فمنیست گراهایهمجنس

 صاحنه  وارد حاشیه از جنسی تمایالت داد دست از را اهمیتش فرد هویت تعیین در جنسیت که اندازه همان

 نظر در و جنسیتی جداسازی که نویسدمی خارج،ا   داخل کتاب نویسندگان از دیگر یکی باتلر، جودیت. شد

 را چیاز  هماه  خواهاد مای  که ستسرمایه نظام ابزارهای از یکی آدمی، هویت از بخشی یمثابه به آن گرفتن

 سلطه نظام یوغ زیر متاسفانه گراییهمجنس مفهوم که کندمی تاکید و دربیاورد خود سیطره زیر و نظم تحت

 باا  او! شناختیجامعه تا دارد قانونیا   پزشکی کارکردی بیشتر و شده بدل گراییهمجنس از ترس گفتمان به

 صرفن و ندارد هویت جعل جز معنایی جنسی هویت که کرد اعالم هویت، کالسیک در تعریف تردید تزریق

 دربااره  مدرنیساتی پسات  ایایاده  برای را راه که بود هاتالش این همه خالصه .نیست واقعی که ستتقلیدی

 .کرد هموار هویت

 باعاث  باازی دشامن  و دیگرسازی صنعت همین و بسازیم بیگانه یک خود از خواهیممی همیشه ما متاسفانه

 دیگاری  آن گارا همجانس  یاک  دیگار  حاال. شویم غافل انسانی و درونی از مفاهیم بسیاری شناخت از شده

 او و دهاد نمی تغییر را فرد یک وجودی گروه یا طبقه جنسی، میل دیگر. ماست درون از بخشی بلکه نیست

 باین  از همیشاه  بارای  کاه  رودمای  خارج ا  داخل یدوگانه دیگر حاال. دهدنمی قرار اجتماعی قرنطینه در را

 باه  ربطای  و سات شاغلی  و اجتماعی موقعیت انتخابی، هایتابعیت از ترکیبی هویت، "گویچ" قول به. برود

 گرایاان همجانس  آیاا  نیسات؟  همه از بخشی وولف ویریجینیا آیا. نیست ثابت هرگز و ندارد درونی جوهره

 داد؟ قرار قرنطینه در توانمی را هال رادکلیف و لیمن رزا فوکو، چون دیگری

 و آنان اجتماعی جایگاه دارد سعی و است گرایانهمجنس حقوق احقاق پی در بیشتر کوئیر ینظریه چه اگر

-گاروه  تماام  برای بسیاری دستآوردهای اما گرداند باز شدند خوانده منحرف جنسی لحاظ به که را دیگرانی

 سات جنبشای  است، شعف و شادمانی با توام سرپیچیِ سیاست ترویج هاآن از یکی که داشته اجتماعی های
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 شاده  نظاری  و فکری هایترم از بسیاری در تجدیدنظر و مرکززدایی به منجر که سازییکسان سیاست علیه

 .است

 رفته نظریه این که است معتقد و داندمی شده تحریف هویتِ انکار را کوئیر نظریه برتری "سایدمن استفان"

-پست گفتمان ترینبنیادی و تریناصلی عنوان به را خود شده و بدل عمومی و شمولجهان اینظریه به رفته

 .کرد خواهد مطرح مدرنیستی
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 سکس و ساد و سیکسو

 

ست که اگر تخاطبی باشاد و پاای تاو یاا     نکند هیچ نیست. نوشتن، سکس با صفحهسرودن اگر تولید لذت 

اگر از زاویه اول شخص نوشته و سوژه به خود اختصااص  ست و بازی دوسمتیاویی در کار باشد یک عشق

-ها از کُسخانم"فریاد زد:  "هلن سیکسو"داده شود، چیزی جز خودارضایی نیست. حدود چهل سال پیش 

در فلسفه پیشافمنیستی مرد همیشه سوژه و زن مدام  "ی مدوسا نامیده است.بنویسید که فروید آن را کلهتان 

ی مدوساا در واقاع قااه قااهی باود کاه       همانی داشت. خندهی مدوسا اینای عجوزه که با کلهاُبژه بوده! اُبژه

مواجهه با کُس با غیاب کیر درگیار   یک پسربچه در اولین اینکهسیکسو در مواجهه با داستان فروید سر داد! 

 کند، اگر جوک نباشد یک گروتسک است.شود و ترسِ از دست دادن کیر، جهانش را تاریک میمی

سات. سیکساو   کند تنها یک شوخی نیست بلکاه فاجعاه  رویت کُس، پسربچه را برای همیشه سنگ می اینکه

 وقات توانیاد بنویسایدش، آن  رفیق شاوید و تاا مای   تان ها با تنخانم"نویسد: نزدیک به چهل سال پیش می

ی مدوساای سیکساو قااه    خنده "کنم.هام حذف نمیآرد چون کُس را در متنفمنیست مسلمان مرا تاب نمی

ی کُاس اسات اگار پارچم     ی مدوسا کاه در واقاع وانماوده   نویسی! پس کلهقاهی بود علیه کیرنویسی، کیری

دانند کسی کاه دیگار کیاری    ای فمنیسم است. دوستان مسلمان نمیی ریشهها نباشد بی شک مسئلهفمنیست

 خندد.نویسد دارد با صدای بلند مثل سیکسو به تاریخ مردساالری مینویسد و کُس مینمی

-سیکسو در خنده مدوسا ادبیات مردانه را که مدام مخاطب را مجبور به انتخاب دوتایی مدوسا و دوزخ می 

کناد. زن از دیاد سیکساو    نامد، حمله مای می "قاره سیاه"های فروید که زنان را کند محکوم کرده و به تعبیر

شادنی  نگری و وابستگی نبوده و نیست. او با این ایده که زنان کشفکننده فقدان، اختگی، منفیهرگز تداعی

نویسد باید به مدوسا نگاه کنی تا آن را ببینی. خنده برای سیکسو که در ایان بااره   نیستند مخالف است و می

کناد، راهای اسات بارای نیال باه مفهاوم        فکر می "برگسون"یا متفکری چون  "الفورژه"مثل شاعری چون 

ت را از نویسد که این ادبیات واقعیداند و میهای دوتایی میحقیقت. سیکسو ادبیات مردانه را مبتنی بر تقابل
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هاایی چاون خورشاید و مااه، فاعال و      پاره کرده، آن را به صاورت زوج مرتاب  ها پاره طریق مفاهیم و واژه

مفعول، روز و شب، گفتار و نوشتار و باالخره مرد و زن درآورده که همواره در آن یکی بار دیگاری برتاری    

ی که عمومن مثبت است، سر و کار دارد دارد و بیخود نیست که مرد با هر چه فعّال، فرهنگی، روشنایی، بلند

کند ادبیات تازه راهای  برای همین است که سیکسو تاکید می بیعی، تاریکی و پستی!و زن با هر چه منفعل، ط

از دوآلیسم در متن فاصله بگیرد یا نوعی از زنانگی را خلق کند که بتواند خلق اثر را توجیه  اینکهندارد مگر 

 کند.

پوشای از  ی روشنگری. او چشمفلسفه بزرگمنتقد تر از هابس و مونتسکیو بود و یکالراد "ژان ژاک روسو"

خریاد و  ی روسو کسی نباید کسی را میدانست. در انگارهپوشی از حقوق انسانی برابر میآزادی را با چشم

فاقدِ آنند و مثل دانست که شد، پس مالکیت را ابزار سلطه بر کسانی میکسی نباید مجبور به فروش خود می

دانست. با زیستی آزادی و نابرابری اقتصادی را در یک دمکراسی کاپیتالیستی غیرممکن میها همسوسیالیست

ناارنجی باود. سااد باا کسای      نُنر و ناازک  "مارکی دوساد"همه رادیکالیسم او در مواجهه با رویکردهای این

پاکدامنی ریاکارانه را نشانه گرفت. بیخود نیست شوخی نداشت و در نهایت تیزهوشی برای نابودی مذهب، 

 داند.برد و میل جنسی را بر آن ارجح میخانه میعشق را به روسپی" فلسفه در اتاق خواب"که در کتاب 

ست و چقدر فجیع است که نویسنده ایرانای  از این بابت مارکی دوساد سرآمدِ فکرورزانِ قرن هجده میالدی

 های زندانش را بخواند.ژولیت یا شاهکاری چون عاشقانه تواند ژوستین وهنوز نمی

تازی اخاالق ماذهبی،   قرن هجدهم، قرن فکرهای در حجاب بود؛ قرن دیکتاتوری کلیسا در فرانسه، قرن یکه

 "فلسفه در اتاق خواب"دقیقن در چنین خفقانی مارکی دوساد در مقدمه کتاب قرن این را بکن و آن را نه! و 

کنم، باشد کاه از آن بیاموزناد و پشات    ها تقدیم میرانان تمام دوراناین کتاب را به هوس" نویسد:چنین می

اند از مداران، شهوت را ترس کرده شما را ترساندههاشان حفاظت کند. اخالقآیاتش پناه بگیرند تا از شهوت

تاان  که طبیعت بارای  توانید در مقصدیست و تنها از این راه میشهوت. طبیعت عیّاش است و عیش طبیعی

 زا نیست.در نظر گرفته قدم بگذارید. به میل جنسی خود گوش بسپارید که هیچ چیز مثل عیاشی، شعف

ران، آنژ بهترین الگوست دنبالش کنید! برای درهام کوبیادنِ ماذهب کاه ضاد      با شما هستم ای زنان شهوت

هاای جاوان نترساید! اخاالق پاوچ اسات،       ست و زنجیر و زندانِ زن شده، زود باشید! ای بااکره رانیشهوت

اید، آزاد شوید! از یاوژنیِ حشاری یااد بگیریاد و     پاکدامنی هیچ است. ای شما که زندانیِ مذهبی منفور شده

 .تان حقنه کرده بجنبیدتان به ذهنبرای انهدام زندان اخالق و دیوار مذهب و اصولی که والدین احمق

اند ساراغ نداریاد و   تان کشیدهحصاری جز دیواری که دور میلِ جنسیبازانِ دلبندم! ای شمایی که هیچ عشق

تاان فارش کارده    رانیِ خود هستید، دلمانسه را از بر کنید و از راهی که شهوت بارای مدام تابعِ حس شهوت

گوید آری! تنها با جستجوی میل و هوس و فدا کاردن  بگذرید و در آموزشگاه او همان آخرین باشید که می

توانید از شری آدم فعلی که در جهانی افسرده گرفتار است خاالص شاوید،   جویی میپای حس لذتهمه چیز 
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از این مفلوک، این بیچاره که انسان نام دارد بزنید بیرون تا شاید چند گل سرخ روی راهای کاه خاار بارش     

چه تمنای اروتیک ساد آن"نویسد: می "شدیمآیا باید ساد زاده می"کتاب  سیمون دوبووار در" د.داشته بکاری

باود و   ای پورنوتوپیاایی که مثال سااد نویسانده    "دوالبرتون" "کرد جنایت نبود بلکه ادبیات بود.را ارضا می

را در مخالفت با آرای اهریمنی ساد نوشت اماا   "آنتی ژوستین"کرد ی ساد حرکت میمعاصر و شانه به شانه

تارین  . در مهام نامدمانده میساد را تنها روح آزادِ باقی "آپولنیر"اهریمن شد. در نهایت خود بدل به یک بچه

باا   "دیالکتیاک روشانگری  "ناام  ه ای بآثار فروید آیینه کسی نیست جز ساد! آدورنو و هورکهایمر در رساله

فکرهای ساد را تحلیل کردند و رمان ژولیت را تجسامی از   "ژولیت یا روشنگری و اخالق"برگزیدن عنوان 

سات  ایکند مشی ساد تکملههایش ادعا میروشنگری و اخالق دانستند. الکان هم در یکی از رساله یفلسفه

ساوزان  "ای مثال  هاای دو آتشاه  بر فکرهایی که کانت فقط آن را سیستماتیک مطارح کارد. حتای فمنیسات    

-وپیاایی مای  مخالف سانسور فکرهای ساد بودند و او را پورنوت "آنجال کارتر"و  "مری ساندز"و  "اگسانت

همه هستند منتقدان مطرح دانستند که با طرح رابطه جنسی فضای خالقی را برای زنان مهیا کرده است. با این

گویناد هماان کاه سادیسام را از ناامش برداشات       شود میو نان به نرخ روز خوری که تا اسم ساد برده می

 کردند!؟
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 ستایشِ لختی در

 مقدمه

  

آیاد  پردازند. متنی کاه در اداماه مای   ای به استعاره های آن میکه در بررسی هر مفهوم یا نامیده استمعمول 

-ش را آغاز کردم و هنوز به پایان نرسیدهکه چند سال پیش نوشتن "در ستایش لختی"ی ست از رسالهبخشی

 به استعاره کردم تا به ریاکاری های لختی بپردازم خودِ لختی را بدلبه استعاره اینکهدر این رساله جای  ست.

جاا لختای نیسات بلکاه     های کوچک برداشته باشم، پس نیت مولف اینتاخته باشم و حجاب از سرِ حقیقت

 .ستخودِ لختی

ت! فلسافه کاارش   حقیقات لخات اسا    ؛حقیقات حجااب نادارد    ؛حقیقت بدن دارد ؛حقیقت شخصیت دارد

باا انگشات نشاانش     لباس حقیقت نیست! اگر مااه را کار فیلسوفِ تازه جز تعویض  ؛پوشاندن حقیقت است

بیناد چاون لخات    گوید، مااه را نمای  دی، از کوتاهی و بلندیِ انگشت میبیند، مدام از سفیبدهی، آن را نمی

ست. این بازی را پیامبران این فیلساوفانِ بادوی   ساده را پیچیده کرده و حقیقتِ لختاست! تفسیر و تأویل، 

الف حقیقت، خاالف طبیعات   ها خآن .پوشاندندریش می شان را با یک منحتی صورتها آن .اندآغاز کرده

آید که زیباایی  نوزاد لخت می .کردالزم بود خودش لباس تنِ آدمی می طبیعت لخت است، اگر ؛عمل کردند

ها بدن باس زشت است،ل .کنیمکُشیم، با لباس خرابش میکاره میان کند، ما ولی این زیبایی را یکرا دو چند

بایاد کمای    .از تفاوت هراس داریم ،یم، از فرقما همه معتادِ شباهت .کندرا که شخصیت دارند به هم شبیه می

اناد،  شت! حجاب را پیامبران تاسیس کارده ی حقیقتِ اسری برگدوباره باید به حکمت این گنجینه فکر کنیم،

دهند. هیچ دو چشمی مثل اندام را با لباس زجر میگرند، شکنجهها همه این ؛ها طراحِ مُد بودندتمام فیلسوف

د میلیارد آدمِ موجاود بگاردیم   کدام از اعضای اندامِ یکی شبیهِ آن دیگری نیست، اگر بین چنهم نیست، هیچ

دانایم وگرناه اثارِ    کاه بادانیم مای   توانیم حتی دو دست پیدا کنیم که عینِ هم باشد، ما همه این را بای آن نمی

 .شدشان نمیها از هم یا مدرکِ شناساییتفکیک آدمی نمایه ،تانگش
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غل نداشت، دختاری اساپانیش   از ایران که زدم بیرون، اول دوسه سالی پاریس زندگی کردم، گاهی که حالم ب

های ه بودمش. یک روز طیِ یکی از خلوتآمد که گفته بود خواهری دارد دوقلو اما هرگز ندیدام میبه خانه

کرد و جای خود او را  پوشید، تنِ خواهرشکه بگوید پالتویی را که اغلب میداشتم، بی آن خانه که با او قرار

هو ش، همه و همه عینیهاها و گونهش، چشمای انگلیسیزد، لهجهالخالق! صداشان با هم مو نمیفرستاد، جل

غرتر باوده باشاد ناه!    تر یا اندکی الاز خواهرش چاق اینکهها آمدند، نه خودش! اما همین که لخت شد فرق

ش، یهاا دیگری داشت. انحنای باسن و پساتان ش شخصیت همه ریتم تناین شک ندارم که هم وزن بودند، با

ش دیگر بود، برای همین بعادها در ضادِی رُماانِ هرمافرودیات نوشاتم      یهاانگشتبوی بدنش، حسّ و لمس 

هر پستانی شخصیتی خاودویژه دارد. ماا باا لبااس      ؛معماریِ هیچ دو باسنی، هیچ دو پستانی شبیهِ هم نیست

-دنی ریتمِ خودش را دارد، حتی نمیدانیم که هر بایم، ما از فرق گریزانیم و نمیها گرفتهشخصیت را از این

-خندیم، مسخرههای خودویژه میها برای رقصور که دلش خواست برقصد. در پارتیگذاریم هر کس هر ط

محاال اسات    .گیرناد های ماادرزاد را از انادام مای   های رقص ریتمد نیست! کالسگوییم بلکنیم. میشان می

بعد هام هویات را از    های رقص اول فرق،کالس .و از روی آن پی به کاراکترش ببریای برقصد دیدهکالس

ست که حااال دیگار اپیادمی    سازی سرطانیست؛ شبیهسازیی شبیههای رقص کارخانهکالس ؛گیرداندام می

ها تناوّع و سالیقه را   برناد  ؛آیدبرندی تازه درمیست که هر لحظه به هیئتِ سازی فنیی کاپیتالیستیشبیه ؛شده

دهاد پاس   نیست، نمایی از واقعی به دسات نمای  پوش طبیعی اند! تنو با لباس آدمی را بی چهره کرده نابود

تی چقدر احمقانه ست کاه  زش شدیدن غیراخالقی ست، بدن زیباست اما لباس آن را زشت کرده و برای این

 .نهایت کاپیتالیسام تحقیار خواهاد شاد    گی اگر آزاد شود، پول، سرمایه و در دهیم، بی شک برهنپول هم می

 .ها همه زیبا خواهند شدخیابان ،شکی ندارم روزی لباس پوشیدن از مُد افتاده

 .خواهند شد پوش طنابِ دارِ تن است، بدونِ آن اندام آزادلباس زندانِ بدن است، تن

کند، راه رفتن باا شالوار   ام میگردم، پیراهن خفهآمد، هنوز هم در خانه لخت میمن همیشه از لباس بدم می

 تابم! م بیرون! چون ظلمِ لباس را برنمیزننمی !امست! برای همین اغلب در خانهشکنجه

کارد اماا   ود خدا آن را نصایب نمای  ب گویند اگر ریش بیهودهزنند، میهاشان را نمیعجیب است! مالها ریش

 .وردآشان به دنیا نمی، اگر الزم بود خداشان بی شک لختاندشان کردهگویند چرا عمامه و عبا تننمی

هاایی کاه ادعاشاان کاون     زند. چرا آنداند که بدن هم حرف میکسی چه می ؛داندکس زبانِ بدن را نمیهیچ

هاا  مند که باید مدام لخت شد تاا نقااب  فهن را تاویل کنند؟ چرا نمیدعالم را پاره کرده قادر نیستند صدای ب

-ره بردارد! مردمی که گاهی گرسانگی چاست حجاب دست از سرِ این مردمِ بیجز این محال ا !برداشته شوند

 !شوندزند اما با وعده و وعید سیر میشان فریاد می

کروبی که دیاروز لخات شاد حاال اصایل انگلیسای       ها پیام فرستادند که چرا به طیِ چند ساعت اخیر خیلی

فجیعای  شان از این سبزهای یشمی بود که توپِ پُری هم داشات، یاک فمنیسات اماا باه طارز       یکی دادی!؟
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ام! دانست که من هم ایرانیانگار نمی. هاستگفت که موسوی مهاتمای ما ایرانیمی !مسلمان! عاشق سیّد بود

دن طالست، پاس ایان خاانم هار چاه      ام که سخن نقره اما شنیگرفتهد هایی زیادی گوشم، دیگر یایک وقت

شاناختم  شان را خوب نمیمن هم که سیّد تازه. دانست نیکوست گفتدانست در نکوهشِ لختی که نمینمی

شناخت. گفاتم اگار سایّدِ سابزها مثال      ین فمنیست مثل سیّد او را هم نمیاز مهاتما گاندی سخن کردم که ا

چون مسلمان بود و مسلمان یعنی به طرز فجیعی  ،ها! البته او نبودای به حال شما فمنیستو مهاتما باشد پس

یس جمهور زن باشد، اما نشد! حتی ئام هند قول داده بود که نخستین رضدِی زن! مهاتما هم پیش از پیروزی قی

هاسات  یا همان نجاس  "هالختی"ترین طبقاتِ یکی از پایینباشد که  "شودرا"قول داده بود این زن از طبقه 

نباود و اتفااقن از بااالترین     باود و زن  "براهمین"که  "پاندیت جواهر لعل نهرو"عوض  اما باز هم نشد! در

ی انواده براهمین هند را زیر سیطرهآمد و چهل سال تمام یک خ .آمدی شدیدن طبقاتی هند میی جامعهطبقه

ه همه هر جا سارِ حقیقات   دریغا ک .کار استتاریخ فراموشخود داشت. مهاتما دروغگوی کوچکی نبود اما 

 !اندچادر کرده

و آسان بودی، لخت بودی، لباس اند! تات کردهها بیچارهآدم !قیقتِ ساده! حقیقتِ از اسر آمادهآی حقیقت! ح

ات کردند که گورت حتی گم بشاود. حقیقات شخصایت دارد، حقیقات     تنت کردند، تو را پیچاندند، پیچیده

 !اب ندارد، حقیقت لخت استحج

 

 موخره

د! زدن ندارند، دلات  نشان کوچکها بزرگ و کوچکبینی آدماشی، از چهل هم که گذشته باشی میشاعر که ب

سوزد! پاس شمشایرت را   های ذهنی، دلت میهای فکری، لکیاتهسوزد، برای رجالهحتی برای دیکتاتورها می

ه آدم کاه در  زنی تاا بار هار چا    کودکِ درونت را صدا می. شودتا جهان آبستن  گوییکنی، گل میغالف می

بدش بیاید! بالهات   کند تا بیشتر از بالهتدکی که کنجکاو است، مدام سوال میکو ؛درون داری رهبری کند

کناد، بعاد هام    چادر می بالهت بلد است چگونه صحنه را عوض کند، سرِ حقیقت عریان ؛سیاستمدار است

مدیایی که حتی سرِ  ؛ش شود! بالهت کارگردانِ مدیاهاستگوید تا اصل تا بدن فراموش میاقدر از سیاهیآن

ن نوشات چاو  وزده بود اما مدام علیه اخاالق مای  ترین متفکرِ قرن نای که اخالقیگذارد! نیچهنیچه عمامه می

ماان دروغاین باود،    های اخالقیِ آلمانِ آن ز، چون بنیان ارزشدانستهمان میاخالق را با ریاکاریِ دینی این

ق مذهبی برای همین در بیست و پنج سالگی لغوِ شهروندی کرد و تا پایانِ عمر بی وطن ماند! او دین و اخال

ی تاوّهم اسات و اخاالقِ جااری طفال      دانسات. ماذهب زاییاده   های انسانی مای را دلیل اصلیِ مرگِ ارزش
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ی ی خیال اسات! بارای هماین یاک جامعاه     دههمانی ندارد و زاییهای انسانی اینا ارزشنامشروعش، زیرا ب

 زند! خیاالتی بیشتر سنگش را به سینه می

ز فجیعای  زنند که انسان را به طرچنین بی رحمانه قید انسان را می وقتی .عالمِ اسباب است ،این روزها عالم

که دارد در ی لرزش خودکاری را شود دروغ را لباس کرد و سکوت پوشید و جلودیگر نمی ،در زندان بزنند

ام اماا  هاا در اناواعِ کشاورها باوده    رود از الی دو انگشت گرفت! من الاقل زنادانی موقاتِ اناواع زنادان    می

ام بخش بزرگای از خودشاان را در   یعنی جایی ندیده ؛زندان بزنند که زندانی را بزنند ام ازهرگزاهرگز ندیده

عنی زندان را در زندان بزنند، زنادانی را بزنناد، جاان و    زندانِ خودشان بزنند که قانونِ زندان را زده باشند! ی

 !یا بزنند، یا بزنند و یا باز بزنند باز بزنند، اینکهجیب و جانی را بزنند برای 

 شود آقای تفنگ! خسته نیستی!؟ا تا کی!؟ آغوش تو هرگز تمام نمیبزنند ام
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 عربی استعمار

 

-هایچ  یک عنوان به من امروز پس! نیستی کسهیچ و هستی همه نویسیمی وقتی ای،نویسنده یا شاعر وقتی

 ساطرِ  چند خوانش با طرف بنی آقای دیروز. بگیرم را گروهی جانب بخواهم اینکه بدون زنم،می حرف کس

 که است این ایشان اشتباه! عربند ضد ایرانی هاینویسنده اغلب اصلن و علوی که گرفت نتیجه علوی، بزرگ

 اینکاه  بادون  شودمی بدل "آن" آن به هم بعدش دهد،می نشان را آن. ستگردانیآینه نویسنده کار داندنمی

 و عربای  فرهناگ  مشاکل  بلکه نیستند، هاعرب فقط ایرانی نویسنده مشکل. باشد داشته "آن" به ربطی حتی

 ست.هاعرب فرهنگی استعمار

 کاه  هستند افراد همین فقط و شناسندنمی را وطن هااین. ندارند دوست را شانوطن اما پرستندوطن هاخیلی

 تارینِ فجیاع  و سات آدمای  هار  ماوطنِ  تنهاا  سات، آدمای  تانِ  زبان. بفروشند هم را شانتن راحت توانندمی

 ایم.کرده فارسی را پارسی زبان هاستسال. است زبان استعمارِ استعمارها،

 زباان  به تجاوز با که دانستمی خوب چون ست،کرده تهی ما زبان از هم را ما زبان اسم حتی عربی استعمار

 اتفرهنگی گذشته به قدراین گویندمی. کرد تصرف آسانی به هم را ملت آن خیال و فکر شودمی ملت، یک

 اینکاه  بارای  فقط کنیممی یادآوری را پدر نام مدام ما ؟!بالیدنی چه اصلن. بندندمی را بالت طوریاین و نبال

 عاده  یک. نیستیم نژادپرست اما داریم، دوست را آن بلکه کنیمنمی فرار نژادمان از ما. ایمزادهحرام نکنند فکر

ها استعمارگر فقط غربی که دانندنمی چون است عرب ضد فالنی نویسندمی! نفهمند خب، فهمند،نمی را این

 کاه  سات زباانی  پارسی ؟!فهمدنمی کسی چرا! هستیم عربی استعمار ضدِّ بلکه نیستیم اعراب ضدِّ نیستند، ما

 داشاته  زبانی هر با ستدها و داد گفتمانی هر طی همیشه! ستنشده عوضی اما شده عوض اشجامه تن مدام

 روزماره  گویشای  بارای  کلماه  چند زبانی هر همه،این با ست؛قومی هزار زبانِ این استعداد تریناصلی این و

 فرهنگای  تهاجم اصلی شعار سالم چون درود، گوییممی. دارد جای زبان آن شناسنامه اول صفحه در که دارد

 هاایرانی زبان بود فهمیده تازه که انگلیسی شاعر یک روز یک. ستما هایحرف الفبای تخریبِ هاست،عرب

 چاون ! علیاک  الساالم  داد پاساخ  سالم، گفتم تا شود؟می چه پارسی به هِلَو علی،: پرسید من از نیست عربی
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 اخاراج  به فردوسی مثل ما! کرد فراموشش باید که است الخیرصباح همان بخیر صبح! دانستمی عربی کمی

 اناد، گرفتاه  جاایی  پارسای  در اگر! گوییممی هم خوشآمد هاآن به نیستیم، معتقد شدند زبان وارد که کلماتی

 خاوب  هاا ایان  از بایاد  پارسای  در هویتند، کلید کلمات برخی اما اند،نشسته خوش جاهایی در واقعن چون

 ندارم خدا نیستم، دارخدا که من خداحافظ؟ چه یعنی! شیواست سپاسگزاری زیباست، بدرود. کرد نگهداری

! کردناد  کرد، تخریب هم را کشور آن تاریخ شودمی کشور، یک نام تحریف با! کنیمی محافظش مدام تو که

 نقشای  جهاان  دیاروز  در کنند فکر طوریاین نداریم دوست اما داریم، دوست را آن ست،زیبا اینامیده ایران

  کنناد مای  موکاد  را خاود  باودن  باریتیش مادام   کاه  هاانگلیسی مگر نیست، کار در افتخاری اصلن نداشتیم،

 هار  در. نیستیم هم اصلی اسم آن فراموشی به حاضر اما نداریم مشکل المثنی شناسنامه این با ما نژادپرستند؟

 نامیاده  ایاران  بگاویم  کنمنمی فراموش هستم ایرانی گویممی اینکه ضمن کنم،می شرکت که جهانی فستیوال

 پارسیسم. ندارد فعلی جغرافیای به ایاشاره نیست، بودن ملی فقط بودن پارس. پرشیاست همان برای ایتازه

 اولین که نژادیمزرتشت ایم،زادهمانی ایم،گرفته مهر از ریشه ما. ستهستی در داشتن نقش است، بودن نوعی

 هاا خیلای . اسات  سند نیچه زرتشت گفت چنین گویم،نمی من را این است، جهان تاریخ دوآلیست فیلسوف

 ست.نبوده طوراین اصلن! برعکس آمده،می خوشش زرتشت از نیچه که کنندمی فکر

 هاا قومیات  درباره ایرانی گفتمانی وارد شودنمی میترائیزم فلسفه عمق به پرداختن بدون کنممی فکر شخصن

 تااثیر  کام  آن از هام  مسیحیت داده، شمایل خودش به میترائیزم خوانیغلط با اسالم که طورهمان البته، شد.

 وارو نعل میالدی، دوم قرن دوم نیمه در "ژوستین" جناب کلیسا، مغز خشک پدران از یکی اگر ست.نگرفته

 و مسایحیت  باین  نزاعای  هرگاز  شااید  کرد،نمی معرفی مسیحیت اهریمنی مقلدان را هامیترائیست و زدنمی

 "رناان  ارنست". کرد تحریف را تاریخ از مهمی بخش خود مستقل بقای برای کلیسا. گرفتدرنمی میترائیزم

 حاال دنیا شدمی مسیحیت پیشرفت راه سدّ مهلکی واقعه اگر نویسد،می درستی به "مسیحیت مبدا" کتاب در

 از بعاد  و شاد  پیاروز  میترائیازم  بار  بااالخره  کشاید  طاول  قارن  چهاار  که جنگی طی مسیحیت بود. میترایی

 نزدیکای  فامیلی کلی، به طور انجیل اگرچه. زد سند خودش اسم به هم را نمادهاش و هااندیشه اش،مصادره

 و مراسام  اجارای  در فکار،  هایشیوه در اگر همهاین با ست،ابراهیمی دینی مسیحیت، اگرچه دارد، تورات با

 ماثلن،  شاویم؛ مای  روبارو  دارد میترائیازم  با که بسیاری هایشباهت با شکبی شویم دقیق بیشتر شانمناسک

 روح رباانی،  عشاء یا آخر شام تعمید، غسل و تطهیر مراسم تثلیث، شراب، و نان صرف ریاضت، و رهبانیت

 و باود  خورشاید  روز که مهرشید یا یکشنبه. دارد وجود آئین دو هر در قیامت و جاودانگی به اعتقاد باوری،

 زناگ  شامع،  کردن روشن. شد کلیسا در حضور روز به بدل رفته رفته کردمی جمع هم دور را هامیترائیست

 از نیاز  موسایقی  با جمعیدسته آوازی همراهی و کلیساها ورودی در دمِ مقدس آب حوضچه وجود ناقوس،

 گیسکاله و شودمی برداشته سرش از بود میترا ویژه که خاری تاجِ. ستکرده سرایت مسیحیت به میتراییسم

 تبادیل  گاناه دوازده حواریون به بودند میترا یاور و یار که فلک دوازده و میترایی مقام دوازده. شودمی عیسی



 آنارشیست ها واقعی ترند 43 

 هاا آدم اعماال  بار  قضااوت  کرسای  بار  و شاوند مای  ظااهر  رستاخیز در دو هر مهر هم مسیح هم. شوندمی

 باا  را دیگاری  هماانی ایان  از نمایی کلیساها بعضی در شمعدان شاخه هفت باالی ماه هالل نشان نشینند.می

 پادرِ  مقام میترا آیین در هفتم مقام دارد؛ مهمی نمادین نقش میترا آیین در ماه چون دهدمی دست به میترائیزم

. شاد  پادران  پادر  پااپ  و شادند  پدر هاکشیش نتیجه در ست،کرده سرایت هم مسیحیت به که است پدران

 دسامبر 21. دارد آغوش در ایبره که بینیممی را عیسی هاکلیسا اغلب در دارد، دوش بر بره مهر که طورهمان

 مایالد  روز و کریسامس  عیاد  به بدل میالدی چهارم قرن در که ستزمستانی انقالب همان یا مهر تولد روز

 مهار  برعکس، و کردمی دوری جنگ از مدام مسیح. دارد مسیح با هم هاییتفاوت میترا البته،! شودمی مسیح

 .ستخواندنی علی این حکایت اما! بود جنگجو رفت کش را اشلبه دو شمشیر طالبابیبنعلی بعدها که

 ابراهیمای  لعاابی  فقط دین این که کردند کاری زیرکی با بودند، معاصر اسالم شیوع با که هایینئومیتراییست

 اصالی  شاعار  باه  فعیال  و فعالن هایوزن در بردنش با و رحم به آن تبدیل و مهر قلب با هااین. باشد داشته

 پاتاک  اساالم  حمله به تشیع، طرح با هانئومیترائیست کنممی فکر من واقع در. دادند میترائیستی جانی اسالم

 جبال  علماای  یوسایله  باه  آنکه از پیش و بود شده پیشنهاد اسالم تخریب برای فقط طرح این البته و زدند

 کاه  باود  کنشی بیشتر شود، قلمداد مذهبی و کند پیدا را خودش امروزی شکل و شود بازسازی دوباره عامل

 با هامسلمان ابدی نزاع اصلی دلیل البته که کردمی مقاومت اسالم اسم به غلطی برابر در اسالم خوانیغلط با

 . ستخوانیغلط همین هم هاپارس

 بزنم. گریزی ایرانیت مسئله به حاال بدهید اجازه

 تاریخش و جهان پس هاست،یونانی "پرسیس"از  متاثر هاانگلیسی ی"پرشیا" هم و هافرانسوی "پرس" هم

 از تقاریبن . ستغریبه جهان در هنوز ست،خوشایندی نامیده البته که ایران اما شناسدمی را هاپارس سرزمین

 مسامّای  باا  اسام  بلکاه  ستنبوده کار در هم ایرانی البته،. شد هاآریایی سرزمین رسمی نام ایران 1331 سال

 آزاده معنای  که است "ایر" جمع اسم ایران! شودمی بدل ایران به زدند را میانه فارسی زیرآبِ که وقتی اران،

 اساری  زادگاه عنوان به "ایرانویچ" از هم اوستا وندیدادِ بخش در. است آزادگان سرزمین ایران پس دهد،می

 در فردوسای  و بودناد  داده ایرانشاهر  نام خود سیطره زیر سرزمین به هم ساسانیان. شودمی برده نام هاایرانی

 کند:می روایت گونهاین اششاهنامه

 

 جهان آفریدون کرد بخش سه به/  نهان از کشید بیرون چو نهفته"

 زمین ایران گَردانِ دشتِ سوم/  و چین ترک یکی خاور، و روم یکی

 گزید اورا مر خاور و روم همه/  بنگرید اندرون سَلم به نخستین

 کشید اندر خاور سوی گرازان/  برکشید لشکری تا بفرمود

 چین و ترکان ساالر کرد ورا/  زمین توران داد را تور دگر
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 خواندند شهش توران پاک، جهان/  افشاندند گوهر او بر بزرگان

 "گزید ایران شهر پدر را او مر/  رسید ایرج به نیابت گه آن پس

 

 و شاد  پاره چند داشت ایرانی ریشه نژادی، نظر از که واحدی قبیله ها،ایرانی از هاهندی جدایی از پس انگار

 نماادین  داساتان  در شودمی را واقعیت این از نمایی. گرفت شکل "ایرجی" "،تورجی" "،سرمی" طایفه سه

 از یکای  از حکاومتش،  سال پنجاهمین در خواند. فریدون شاهنامه در ایرج و تور و سلم پسرانش و فریدون

 باود،  ناژاد پارسی که "ایراندخت" دیگرش همسر از و داشت تور و سلم هاینام به پسر دو ضحاک دختران

 از گروهای  با را وی و دهدمی سلم به را فرنگ بالد و روم بعدها فریدون انگار. داشت "ایرج" نام به پسری

. شاود  سارزمینی  ناام  "توران" تا هددمی تور به هم را شرق بالد و چین و تبت. فرستدمی اروپا به هاآریایی

 از ترکیبای  محصول تواندمی ایران نام پس بود؛ زاد پارسی که گرفت ایرج هم را عراق و ایران اینکه خالصه

 باشد. ایرانویچ و ایرج

 اجاازه . پاردازیم نمی نخودما انکار به بشناسیم را خودمان اگر معتقدم چون کنممی بازگو را هااین جااین من

 سات هاکلیمی خدای کنیم؛ ال نگاه مذهبی ایزاویه از امروز، ایران سیاسی و فرهنگی بحران به جااین بدهید

 نصایب بای  تحریاف  از شیوه این هم را "مهر"[ ؟!اهلل! ]شد "ال ال" گفتند، "ال" دعوتش به هاعرب وقتی که

 و! شد رحیم و رحمان برد، فعیلش و فعالن به هم بعد! شد "رحم" کرد، معکوسش کرد، مقلوبش نگذاشت،

 کند.می تبلیغ را اسالم و تسلیم "!نه" جای که ستشعاری حاال و شد تولید الرحیم الرحمن اهلل بسم گونهاین

 مارور  به هااین. ترسانندمی خدا از را مردم مدام هاموسازاده این .ستموسوی شیعه علمای اغلب فامیل اسم

 گویاد مای  تلماود  خدای چون کردند، تعریف خشن هیوالیی را خدا الرحیم، الرحمن اهلل بسم سمتِ حفظ با

 نمااز  هامسلمان هم هنوز که حالی در "،نیستم شما دائی من نیستم، خوب من هستم، خشمگین خدایی من"

 خادای  اصالی  خصیصه یعنی کنند؛می شروع الرحیم الرحمن اهلل بسم با را کاری هر اصلن را، قرآن قرائت و

 کنناد  حاال  مردم دارد دوست. باشد هاشبنده خوشی طالب باید اهلل وجود این با ست،بخشندگی هامسلمان

 اساالم  از باویی  که شیعه علمای اما است بخشیدن عاشق اهلل. ببخشد را هاآن و بگیرد شانآغوش در بعد که

 بکناد  اگر چون کندنمی زندگی مسلمان مومن یک امروزه. کنندمی غالب قرآن جای را تورات مدام اندنبرده

 خادای . ترساد مای  خادا  از چاون  زندمی زل مرگش به دارد مدام طفلی شود.می محسوب گناهکار و مجرم

 را تاو  بعاد  تاا  کنای  خطاا  حتی خواهدمی دلت تا بخوری شراب دارد دوست اهلل نیست، ترسناک که اسالم

 ارتکااب  عدم با امروزی هایمسلمان اما شودمی کاربی و دهدمی دست از را شغلش خدا نکنی اگر. ببخشد

 ترس بخاطر گناه ارتکاب عدم دانندنمی هااین. کشندمی هم بعدش و اخراج بعد و کار کم را خدا اول گناه،

 فجیعای  طرز به اما مسلمانی تو! اهلل انتهایبی  رحمت و بخشش به اعتقادیبی یعنی کفر، یعنی خدا، تنبیه از

 گویی!می الرحیم الرحمن اهلل بسم مدام که کنیمی جابی پس ترسی،می خدا از
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. کردناد  حقنه اشبخشندگی به مربوطینا هایصفت که بس از کردند دفرمه را اسالم خدای موسوی، علمای

 باه  مجباور  روشانفکرها  اغلاب  شد شاخ ایران در شریش بس از هاسال این که اندساخته سر دو غولی اهلل از

 شاری  صافت  و اسام  خادا  باه  باس  از موساوی  علمای. شدند مرگدق غربت در باالخره و شدند ایران ترک

 جهانناد؛  و خادا  کاافران  تارین کثیف هااین حقیقت، در کنند؛می حکومت ایران در خدا جای حاال بخشیدند

 و نیسات  هایچ  و هسات  چیز همه! ندارد شخصیت که جهان! جهان یعنی خدا چون هستند خدا انکار هااین

 از ناه  جهاان  نادارد؛  رسم و اسم که جهان دادند؛ اسم و صفت خدا به ادیان. ستهستی اصلی خصیصه این

 ایمیاناه  جهان،. کردند تولید هاآدم را اسامی و هاصفت ست،شده تشکیل فعل از بلکه صفت و ضمیر و اسم

! اناد ثابات  اساامی . کندمی تغییر چون نیست فعلی همین هرگز. است فعل خودِ چون ندارد مفعول و فاعل با

 دارد، لنادن  آسامان  حااال  کاه  باریدنی همین به مثلن دارد؛ جریان مدام ولی جهان هستند، ایستا هم هاصفت

 در هناوز  و باارد مای  دوباره نیست، برداردست آسمان چون دانمنمی باران را این من. اندداده باران نام هاآدم

 نقطاه . ندارد پایان نقطه جهان نیست؛ کار در هم توقفی است، جریان یک و فعل یک این است، باریدن حال

 توی آبم کردند خدا را زبان که هامدرنپست با من که ستنقیصه همین برای! دارد وجود زبان در فقط پایان

 فعال  سات؛ خادایی  جهاان  کنممی تعریف من که مدرنیزمیپست پست در اساسی اصل. رودنمی جوی یک

! مادرنیزم  خادایی انسان و پرستیعقل که است موهوم قدرهمان کالسیسیزم پرستیوهم من برای. ستباوری

 باین  خالقای  گفتگوی محصول که زنممی سینه به را خرَد اسم به سومی مرکز سنگ هاستسال همین، برای

 کاه  شاود مای  ماتن  در ایتازه فضاهای تولید به منجر خداییجهان باور و خرد در تمرکز. است قلب و عقل

 کاه  بود دوآلیزم ضد همین برای داشت سینه عقل نیچه شود.نمی ممکن سینه عقلِ به دستیابی بدون آن درک

 تاو  باه  ماو  از گویناد مای . است معشوق خودِ است، عشق موضوع خدا گویندمی کند.می تبلیغ را مرگ مدام

 ادیاان . کناد مای  قبول را عشقت باشی، خودمانی او با اگر کن، حال و عشق بزن، حرف او با است، ترنزدیک

 یاا  دعاا  عناوان  به را هاکلمه و کالم ترینرسمی اما ستخودمانی خیلی خدا گویندمی. گویندمی را این همه

 الحماداهلل  در "!باده  حالی یه سگرفته حالم جون خدا": گفت شودمی. کنندمی تجویز عاشقانه مکالمه همان

 نیسات،  معشوق با زبانی بازی عشق، این. ستنزدیکی و صمیمیت شودنمی پیدا که چیزی تنها العالمین رب

 . ستا لطانس چاپلوسی و مجیزگویی نیست، عاشقی فرهنگ انتقال برای بستری

 خادا  یخودنامیاده  نوچه حتی. گردندمی دنبالش آسمان در و بینندمی دور را خدا مردم که است همین برای

 هماه ایان  اشنمایناده  حتی که ستنزدیکی خدای چه این کنند.می خطاب رهبری معظم مقام را زمین روی

 هماه  از بهتر خودشان که ستباتالقی در رفتنفرو فقاهت! فقیر عاشق مثل نه کردند فقیه را ولی ؟!است دور

 را خادا  ساامی  زباانی  با هاپارس که است سال سیصد و هزار از بیش. ستزده زندگی به گندی چه دانندمی

 ندهید. معنا آن به دیگر هم شما فهمم،نمی را این من ؟!چی که الرحیم الرحمن اهلل بسم زنند،می صدا
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 بارای  بسازد، موهوم یک عشق از کندمی تالش مدام! تحریف یعنی تبلیغ این و کندمی تبلیغ را عشق اسالم 

 اسالم حقیقت برسی. در شهادت به شوی، شهید باید فقط نیست، چاره حتی هم مرگ موعود، این به رسیدن

 اسات،  اساالم  دیاوار  عشاق ! کُشاد نمای  رود،نمی جنگ به باشد عاشق کسی اگر چون دارد انزجار عشق از

 از میارد، نمی آوردن به دست برای عاشق یک که چون کند، جهانی را خودش و شود رد مرزها از گذاردنمی

 محال  را هصا عر ایان . کندمی طرد را زندگی و دنیا دین، که است همین برای. کند زندگی که دهدمی دست

 کرد. زندگی فقط باید زندگی، برای که در حالی کنی، زندگی که بمیر گویدمی داند،می امتحان

 خوش بوی که بودند گلی کردند،می پخش را شانعشق ترپیش همه هااین شاید عیسا، و بودا موسا، و محمد

 دوبااره  بایاد  اسات،  قادیم  خصالت  این البته،. اندگرفته گند بوی و شدند پالسیده شکبی ولی حاال داد،می

ایان   متاسافانه . است سالمت عالمت عشق و بیمار نشان نفرت. زد کنار را نفرت و کرد پخش را تازه عشقی

. دهناد مای  نشاان  نفارت  باا  را شاان عشاق  امروزی هایآدم معمولن و شدند عجین هم با دو هر این روزها،

 متلاک  زنای  هار  به باشد تک مادرشان اینکه برای! دارند نفرت هاعرب از همین برای ایرانند عاشق هاخیلی

 مسیحی و مسلمان ندارم، دین با مشکلی هیچ من اینکه خالصه. کرد کردار این حال به فکری باید! گویندمی

 شود.نمی گل عاشق کسی گه، بوی وجود بدون باشند. که است بهتر باشند، نداشته من به کاری اگر
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 تئولوژی یتله در فمنیسم

 

 دربااره  کاه  دکتارایش  تاز  از دفاع جلسه در پیش چندی. نویسدمی هم شعر که ستفمنیستی "النگ جولی"

 ویروسِ را مذهب من دانستمی که جاییآن از و کردم شرکت بود "فمنیستی پورنوگرافی ضد هایفعالیت"

 ساخنرانی  جلساه  در تاا  کرد دعوتم گلوگرفته صدای با و زد زنگ امخانه به پریروز دانم،می فمنیسم مهلک

 وقتای  اماا  نکاردم  قباول  و کاردم  بهاناه  را تنبلای  سرطان ابتدا اما من. کنم شرکت "سولنی دو پیا" پروفسور

-ترم درگیر ستچندسالی هم خودم اینکه برای است "،مسیحی فمنیسم"سولنی  خانم سخنرانیِ عنوان گفت

 !هستم پا که گفتم هستم، اسالمی فمنیسم و مذهبی روشنفکر چون هایی

 پیاا  دکتر خانم به "دوم پُل ژان" پاپ پیش سال ده .کشدمی سوت دارد مغزم امبرگشته کلیسا از تازه که حاال

 فاطماه " النکایی، سری ی"جایاواردنا کوماری" مسلمانش همتایان مثل نیز ایشان چون داد، جایزه سولنی دو

 فمنیسام  و مسایحیت  تعاالیم  خاوانی هام  به عربستانی "ودودِ آمنه" و ترک "احمدِ لیال" مراکشی، "مرنیسیِ

 یدربااره  بلکاه  دهایم  انجام توانیمنمی که نیست چیزهایی یدرباره عیسی مذهبِ" که تمهید این با پرداخته

 اگار  ماثلن  ؛نادارد  فمنیسام  با ضدیتی هیچ مسیحیت بود داده نشان ،"دهیم انجام توانیممی که ستچیزهایی

 کند سکوت باره این در باید مسیحی فمنیسمِ است، جنین سقط یا بارداری از ممانعت مخالف عیسی مذهب

 نهایات  در حتای  جاایی  ساولنی  دکتار ! شود برخوردار کریستینی کریستالیِ مواهبِ از دیگر هایسمت در تا

 نقاش  و سازنده بسیار هست، مرد و زن بین تفاوتی و سطح اختالف مسیحیت در اگر که کرد تاکید وقاحت

 داد نشاان " کرفات  والساتون  مری" هیجده، قرن فمنیست نظرگاه کردن قطعه قطعه با ادامه در و دارد مکمل

 کاه  اعماالی  ناوع  باه  کاری که شرطی به باشد فمنیسم و مسیحیت مشترک شعار تواندمی مرد و زن برابری"

. نفهمایم  را آن اگار  حتای  سات سازنده موجود عملیِ هایتفاوت باشیم، چراکه نداشته دهند انجام باید هازن

 گناه ینتیجه آمده وجود به که تنشی تنها و داشته وجود هم اول گناه از قبل هاتفاوت این که بدانیم باید البته

  ."ستاولیه
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 یاا  خرافای  نوع تازه کرده، یاد گناه از جمله چند هر در داندمی فمنیست را خود که کسی! بکنید را تصورش

 حتای  و نادارد  حقیقات  تحریف از ایواهمه هیچ مسلمانش همتایان مثل سولنی دکتر. کند موکید را اشاولیه

گویاد  می وقاحت نهایت در باز پس. بدهد فمنیستی غسل را "آکوئیناس توماس" چون مچّویی کندمی سعی

 ،داشاته  اعتراضای  یجنبه همه هااین اما ،نامیده مرد حقیرِ نوع را زن جاهایی در آکوئیناس که است درست"

 یکلاه  قسامت  از زن که دهدمی پاسخ شد؟ آفریده مرد پهلوی از زن چرا پرسندمی آکوئیناس از وقتی چون

 پهلاوی  از بلکاه  نباشد مرد فرمان تحت تا نشد آفریده هم او پای از. نکند رانیحکم او بر تا نشد آفریده مرد

 ".!کند همراهی را مرد رانی،حکم در تا شد آفریده مرد

-ساوراخ  از نیاز  بودایی و توراتی فمنیسم فردا اگر نکنید تعجب و نیستند خودمانی فقط گاوها اینکه خالصه

 مشاابه  هایروش از خود نظرگاه اثبات برای مذهبی هایفمنیست تمام! است جالب. درآورد سر ایتازه های

 هاای فمینیسات " نویساد می ،"گویدمی چه اسالمی فمنیسم" کتاب در "بدران مارگوت" مثلن برند؛می سود

 مردسااز  رفتارهای و مفاهیم با زمان گذر پاگرفته، در میالدی نهم قرن در که اسالمی احکام معتقدند مسلمان

 کناد می تاکید ادامه در و "آورده پدید را معاصر هایشریعت احکام، از مردساالرانه تعابیر این و شده ترکیب

 صد هاآن صحت یا منشا پس گرفته قرار مردساالرانه اعمال و هاایده توجیه خدمت در اغلب نیز احادیث که

-می نتیجه هم بعد، شده برده کار به شانکاربردی بافت از خارج احادیث این مواردی در و نیست صدی در

 اساالم  یخواهاناه برابری پیام درکِ برای قرآن سوی به رفتن اسالمی فمینیسم هایاولویت از یکی" که گیرد

 مااجرای  خواهناد مای  چگونه دانندمی فمنیستی کتابی را قرآن که "بدران مارگوت" امثال اممانده من. "است

 223 آیاه  بقاره  ساوره  در که داشته تنبان به ککی نیز امین جبرئیل حتمن! کنند هضم را قرآن در مزرعه و زن

 باذر  محال  هاتاان، زن = النفساکم  قادّموا  و شائتم  افیی حرثکم فاتوا لکم حرث نساءکم! )رسانده کج را پیام

 از اصایل  فمنیسم که چه هر متاسفانه.( بخوابید هاآن با توانیدمی بخواهید، که طور هر پس شماست، افشانیِ

 باه  افتااده  باام  طارف  آن از ماذهبی  فمنیست رود،می پیش زمان آوانگاردهای با همگام و دارد انزجار سنیت

 کاه  اناد کارده  عمل رادیکال چنان باره این در واقعی هایفمینیست. پردازدمی سنتّ حقانیت اثبات و تقدیس

-غلاط  و بازنویسای  ادبای،  آوانگاردهاای  با شانهمراهی اصلی دلیل و دارند انزجار کالسیک ادبیات از حتی

 معتقد داند، چونمی سیاسی امری را ادبیات اساسن "فِترلی جودیت" که طوری است؛ کالسیک متونِ خوانیِ

 بار  ماذکر  جانس  مالکیات  سند را ادبیات "جنسی سیاست" کتاب در "میلت" یا است مذکر شدت به است

 کاملن را قبلی تعاریف چون کند،می تعریف نو از را زن "دوم جنس" در "دوبووار سیمون" یا داندمی مونث

 متفااوت  زن خواساتند  کاه  بودند مردان این تنها و ندارد مرد با فرقی زن که بوده معتقد و دانستهمی مردساز

 کاه  حاالی  در باود،  جلاو  باه  رو زماانیِ ا    جهاانی  جناگ  یک اعالم واقع در دوبووار بزرگ اعتراض. باشد

 بای  فمنیسام  ادبی پردازینظریه در حوزه الاقل من. برندمی پیش برعکس را جنگ این مذهبی هایفمنیست
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 نظریاه  با بسیاری موارد در حاال که اندکرده عمل رادیکال و آوانگارد چنان حوزه این در هاآن نیستم، مطالعه

 .اندشده همراه گراهمجنس پردازانِ

 را کالسایک  ادبیاات  اصایل  فمنیسام ! کناد  گارد اتخاذِ خواهدمی چگونه باره این در مذهبی فمنیسم اممانده

 ادبیاات  هاا فمنیسات  دیگار  بیاان  باه . دارد مرکزی نقش طبیعت، از تقلید آن در که داندمی افالطونی ادبیاتی

-همجانس  ادبای  تئاوری  و فمینیستی ادبی پردازینظریه تقاطع نقطه و دانندمی رئالیستی ادبیاتی را کالسیک

-مای  چهآن دارد دوست گراهمجنس یک معمولن. است ادبیات همین از انزجارشان در( کوئیر نظریه) گراها

 منظار  یاک  از را چیاز  هماه  کاه  کل دانای راوی یا خدا از نویسنده این. باشد نداشته بیرون به ارجاع نویسد

 و طناز  معمولن و کندنمی پیروی خطی زمان از. دارد انزجار کند،می تعریف اخالقی شدت به و ثابت فکری

 نوشاته  سات رُماانی  هاا لزبین ادبی قرآن مثلن شود؛می محسوب متنش اساسی هایمولفه از سکس و فانتزی

-هایچ  و سات تجربی شدت به رئالیستیآنتی رمانِ این ؛"نیستند میوه فقط هاپرتقال" نام با "ونترسون ژانت"

 طاوری  ؛کندمی تبعیت برگسونی زمان از کامل به طور و نشده اجرا درستی به آن در رمان هایمولفه از کدام

-بادن  و تنانگی ونترسون رمانِ در البته. زندمی موج در آن طنز و است جنسیت تغییر حال در مدام راوی که

 .شودمی روبرو سکس از ایتازه وجه با مدام مخاطب و افتدمی اتفاق جنسی هویت کشف با زمانهم نویسی

 هام  فمینیستی زمانهم زند،می سینه به را خواهیهمجنس سنگ اینکه رغمعلی "نیستند میوه فقط هاپرتقال"

 کنندمی پیروی قواعد این از هم "لیمن رزا" آثار اغلب. کندمی فرار مردساالرانه واقعیت از مدام چون هست،

 باا  ژانات  رماان  در و هساتیم  روبرو خواهیهمجنس از ترس کردن افشا با لیمن آثار در ما که تفاوت این با

  .ترس این سرکوب

 ماذهب  آیاا  شود؟ لزبین روزی که دارد استعداد قدرآن اسالم آیا که کنم سوال خواهممی تمهید این طرح با

 بیاورد؟ لب به را مدوسا لبخندِ باز تواندمی

 مذهب خوانیهم عدم از نشان که نکاتی روی و داد ادامه بسیاری موارد در توانمی را بحث این خوشبختانه

 هضام  را تضااد  همهاین خواهدمی چگونه فمنیسم و مذهب دوتاییِ اممانده. گذاشت انگشت دارد فمنیسم و

 کند؟

 
 3102 مارچ
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 شاشى اسید

 

-عمال  باه شادت   داده و بهاا  عینیات  به بخواهد دلت تا اما رسدمى خود ذهنیتِ به کمتر ایرانى ىتازه نسل

 کاه  گفاتم  باودم؛  گفتاه  ایاران  در جنساى  انقالبى وقوع هاىنشانه از اىمصاحبه در پیش سال چند. گراست

 حجااب  رفته رفته کرده همّت ایرانى زنان اگر و کنندمى حکومت ایران در که ستهایىجن اهلل بسم زیبایى،

 شد. خواهند خالص اجنه شرِّ از همیشه براى کنند دفرمه را

-ایراناى  زن گورِ چادر کند؛ خاک چادر زیر را زیبایى دهه، سه از بیش شده موفق اسالمى حکومت متاسفانه

 بااقى  جنیاى  دیگار  شود باز سرتاسرى زندانِ این درِ روزى اگر دانندمى خوب مالها ست.زیبایى زندانِ ست،

 باه  دختارانِ  نادارد  توان دیگر استعارى زندانِ این که ستسالى سه دو کنند. تنش بسیجى لباسِ که ماندنمى

 باه ناام   مهمااتى  ىزاغه بر شانحکومت ساختار که دینى هاىایدئولوژیست کند؛ مهار را ایرانى ىآمده ستوه

 مختلفاى  هااى شیوه تاکنون بیندازند تأخیرش به کهاین براى و بزرگند انفجارى منتظرِ آن هر شده بنا حجاب

-ضدِّانساانى  و آخرین اسیدپاشى انگار و اندکرده امتحان را...  و ازدواج سن آوردنِ پایین و جداسازى چون

 ترسانندنمى را کسى تنها نه گونهاین که غافلند اسالمى جمهورى هاىاتاق فکرپردازانِ است. شانحربه ترین

 برد. خواهند خودشان سنگرِ به را ترس بلکه

 کشاورى  هر به حاال اما گفتندمى داشتند اشتغال دُبى در که اکراینى دختران زیبایىِ از همه رفقا بودم که ایران

 دیگار  زبانزدناد.  زیباایى  در ما دخترانِ حاال گویند.مى مانزنان زیبایىِ از امایرانى فهمندمى که همین روم،مى

 بار  ناگهان که لبخندى براى را ایرانى زنِ زیبایىِ بلکه کندنمى اخم تنها نه شده بدنام ایرانىِ با مواجهه در دنیا

 باراى  دارند انزجار زیبایى از مالها است. جهان به اسالمى جمهورى هدیه این! کندمى دلیل نشیندمى لبانش

 افندى مال بوده مافنگى چه هر که بلبشویى آن در شود. زیباتر جهان و زشت ایران تا کنندمى تبعیدش همین

 ست.قربانى دیگرِ نام ایرانى زنِ شک بى شده

 تهران و اصفهان در اگر یا اند،کرده سکوت هنوز چرا زنندمى ناموس از دم همهاین که مردمى کنممى تعجب

! شاهرهایند  عبااى  سایه  امامانِ که هایىجنتى نه جن هستندخرده چند معرفىِ خواهان بیشتر کنندمى اعتراض
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 هااى حسان  مثال  ماوجى  و رواناى  مشات  یک که هموست واقعى اسیدپاشِ عروسکند؛ همه هم هااین تازه

 !شوند شهید شیرین روى تا دهدمى خوردشان به داغ شربتِ گرفته پر و بال زیرِ را عباسى

 غارب  مثال  انداختاه،  ساکیه  از هم را غیرت و شرف و ناموس شده موفق اسالمى جمهورى هاسال این طى

 هااى شیوه ترینمدرن با خود اما کنندمى سنگسار را داخلى هاىجاکشخرده هاآن کند. شعار فقط اشستیزى

 اند.کرده صادر جهان ىگوشه گوشه به ویتنامى و تایلندی زنان مثل را ما زیبارویانِ جاکشى،

-مى ساخته که اىتازه ىچهره در را خود طینتِ تا پاشندمى اسید هاآن است. جدید هاىجن اهللِ بسم زیبایى

 نکند. تنهایى آینه در همهاین امام، روى زشت امّت تا کندمى کمک همسانى این کنند، رؤیت شود

 آن هار  و نادارد  پاى  دیگار  کاه  دیوارى ایرانى؛ زن و مرد بین کشیده دیوارى که هاستسال اجبارى حجاب

 هااى شایوه  دربااره  اینترنات  در همه که ستروزى چند بختانهخوش شود. خراب حکومت سرِ است ممکن

-مى که جایى تا جمعیت و جمع در گویندمى زنان به خطاب عده یک دهند.مى راهکار اسیدپاشى با مواجهه

 گروهاى ! بدهید کن پاک با را تانصورت ترتیبِ خالى و خلوت هاىکوچه در اما کنید تند را تانآرایش شود

 خاود  هماراهِ  را آب اىدبِاه  کیاف،  جااى  زنندمى بیرون خانه از وقتى کنندمى سفارش زیبارو دختران به نیز

 !دهند نجات را خود برده فرو دبّه در سر شودمى پاشیده اسید شانچهره بر که وقتى تا باشند داشته

 اساید  پاودر  باا  ترکیاب  در آب داناد نماى  هنوز که اىنویسنده چیست؟ پس نیست بالهت نامش اگر هااین

 بیشاتر  را صورت کرده و عمل کاتالیزور مثل شودمى پاشیده هاصورت بر که کلریدریکى اسید یا سولفوریک

 جاور  هماه  از هماه  هاست.برخى و هاعده همین مجتمع ایران متاسفانه ؟!نویسدمى چه براى کندمى تخریب

 ! نه آن با مقابله راه تنها درباره کسهیچ اما نویسندمى اسیدشاشى با مواجهه براى راهى

 معناایى  جاز  زیباایى  کاه  شاده  فراگیار  چنان زشتى اند،پاشیده اسید همه صورت و سیرت بر که هاستسال

 و شاده  بساته  "!ناه " باا  شاان نطفه که جوانانى همین مگر آیدبرنمى کسى دست از هم کارى نیست، مطرود

 باا  نیاز  را آخار  مراحال  ایان  اگار  که جنسى انقالبى بزند؛ رقم را فرهنگى انقالبى که رودمى شانگرایىعمل

 انسانى. اخالقِ از نه ماند خواهد باقى چیزى اسالمى و جنى هاىارزش از نه دیگر بگذارد سر پشت موفقیت

 ىساده  در کاه  نادارم  شکى دهد.مى پس امتحان فجیعى طرزِ به خاورمیانه در دارد سیاسى اسالم روزها این

 باه  روشانفکرانِ  رسایده  وقاتش  دیگار  حااال  شاد.  خواهد پربازدید آشویتس موزه مثل علمیه ىحوزه بعدى

 شاورت  و زعفراناى  شارت تاى  داشات  خواهد دیدن چقدر فردا کنند. عوض باز را شانلباس دینى اصطالح

 !سروش عبدالجوادِ این ندارد هم ، مثال... مثلِ...  مثلِ یکى المباداى
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 ناموس

 

 ؟!کیسات  ناموس بى چیست؟ ناموس است، ناموس مثل کلماتى به بخشیدن تقدّس محصول ایرانى فاشیسم

 ناموس روى فارسى فیلم و داستان و شعر هر در ست.مردساالرانه کاملن ترمى خانواده در ناموس از ما تلقى

 از همه دیگر که شده تأکید ناموس روى قدرآن ایرانى فرهنگ در! اندکشته هازندگى برایش و اندکرده تمرکز

 زن زنناد. مى سینه به را ناموس سنگِ مدام که هایندهمان هاآدم ترینناموس بى حاال و اندافتاده بام سمتِ آن

 جاا  هماه  آقاباالسرها اند.کرده سلب را اشآزادى گونهاین و کنند محافظت آن از باید پس هاستآن ناموس

 کااملن  داریام  نااموس  چاون  هاایى تارم  از که تعریفى نظرم به یافته. رسمیت گونهاین دارىچماق و هستند

 ایادئولوژیک  شاعارى  جز نیز وطن و تن ناموسِ از نشوند تعریف درست اگر کلماتى چنین و ستارتجاعى

 ماند.نمى باقى
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 ها لباس پوشیده بودمثل فاحشه

 

 پوشاش  از دفااع  در هام  دختر اى،پوشیده لباس هافاحشه مثل گویندمى هلندى دخترى به مسلمان جوان دو

فایلم   و افتااده  هلند رتردام در اتفاق این گیرد.مى قرار پسرها شتم و ضرب مورد بعد و گویدمى چیزى خود

 شاوراند. ماى  هاا مسالمان  علیاه  را اروپایى شهروندان از بسیارى و شودمى پخش نت فضاى در برق آن مثل

 افتااد  خواهاد  مهااجران  جان به به زودى که را آتشى غذاى دارند هایىفیلم چنین پخش با نیز مدیاها برخى

-چاریتى با هاستسال انگلیسى شهروندى عنوانِ به اما نبودم بریتانیا پناهنده هرگز اگرچه من! کنندمى فراهم

 تبعیادى  نویسندگان بنیاد دبیرِ هاسال دارم. همکارى کنندمى کمک هاپناهنده و مهاجران به که بنیادهایى و ها

 پناهناده  و مهااجر  جمعیت دانممى خوب و دارم عهده به را مسئولیتش که ستسالى نیز حاال و بودم بریتانیا

-مى مسئله طرح باره این در آنارشیستى هاىکمیته در گاهى و کنندمى نرم پنجه و دست مشکالتى چگونه با

 علیاه  هاایى عکس و هافیلم مجازى پخش عواقب درباره مرکزى کمیته توى اواخر همین نیز بار آخرین کنم.

 چناان  اماا  نیست غیرممکن اروپا در رتردام افتاده توى که اتفاقى بروز دادم. حقیقتش هشدار مهاجر جمعیت

 نهایات  و در داده نژادپرسات  بنیادگراهااى  دسات  باه  گزک شانگسترده انتشار داد اجازه نباید که است نادر

 راسات  احازاب  توساط  شاده  مُاد  اخیارن  کاه  ویادیوهایى  چنین پخش رسدمى نظر به شود. فاجعه موجب

 دارناد  اینگوناه  اسات،  خودشان پختِ دست اغلب اما همیشه نگویم اگر و شده حمایت اروپایى کشورهاى

 و آت از پار  واگانِ  عکاس  پایش  روز چند ترسانند، مى دیگرى آن از خالصه و پناهنده و مهاجر از را اروپا

 اعتاراض  و شاد  پخاش  مجاازى  فضااى  در گساترده  به صاورت  بود سورى پناهندگان به متعلق که آشغالى

 شاک  واگن فضاى بودن ساختگى در یکى ندیدم حتى متاسفانه برانگیخت. را اروپایى شهروندان از بسیارى

 باى  ناه  بگاذارد  بودناد  سافر  در مدت همهاین که سورى مهاجران فرسودگى و خستگى بر را فرض یا کند،

 شان!فرهنگى
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-ضدانساانى  است، دلخراش فیلم است درست دریابیم؟ مرجع کدام طریق از را باال فیلم واقعیت باید واقعن

 هماه ایان  باه  ناداریم  حاق  ماا  آیا باشد؟ داشته شده طراحى پیش از سناریویى تواندنمى آیا اما! درست ست

 از دارم، هاا مسلمان برخى از خونى دلِ من کنیم؟ شک شودمى منتشر مهاجر جمعیت علیه که فیلم و تصویر

 حقاوق  جهانى اعالمیه که تیمى اعضاى از یکى عنوان به اما امفرارى است سال پانزده شانسیاسى اسالم شرِّ

 هار  در هماه  براى و باشم داشته اعتقاد نیز عملى به صورت آن مفاد به که باید کرد اجرا زبان هاده به را بشر

 و مسالمان  نادارد،  پیار  و جوان اند،کرده پا بر که آتشى زود یا دیر متاسفانه باشم. قائل حیات حق دنیا جاى

 افتاد. خواهد مهاجرها همه جان به ندارد، غیرمسلمان
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 زنان فوتسال

 

 ایان  از غیار  چاون  اسات  کم است، کم بنویسم چه هر شاندرباره! نکن اشتباه! رفیق ننوشتم زیاد شاندرباره

 رفاتم ماى  فرودگااه،  رفاتم ماى  و باودم  تهران بودم، ایران خواستمى دلم! سپاسى گونههیچ من از آیدبرنمى

-ماى  دلم. آرندمى خانه به را آسیا جام حکومتى یارىِ هیچ بى که بانوان فوتسال ملى تیم استقبال به فرودگاه

 راهاىِ  جانباه  هار  تبعایض  حفاظ  باا  و ماواجبى  و هزیناه  هیچ بى که ببوسم را شانتک تک دست خواست

 پشت و شدیممى ماشین چند رفقا با و بودم تهران بودم، ایران خواستمى دلم درخشیدند. و شدند مسابقات

 واهماه  زناان  فوتباال  پخش از که را ایرانى مدیاهاى ترسِ و زدیممى بوق زدیم،مى بوق ملى تیم کاروان سرِ

 همسارش  کاه  باانوان  فوتسال ملى تیم کاپیتانِ براى فرستادممى گلى دسته خواستمى دلم ریختیم.مى دارند

-مى دلم شود. مالزى مسابقات راهىِ نداد اجازه و کرد بهانه را بچه ىمدرسه و آشپزى مسلمان مچویى چون

 کاوچکى  پیاروزى  دانایم. ماى  ساهیم  بازرگ  قهرمانىِ این در نیز را او که بداند کاپیتان خانم سرکار خواست

 شاده  طور هر باید شده و آسیا قهرمانِ توپى، اىرشته در ایران، بانوان هاىتیم از یکى بار اولین براى نیست،

 دسات  از نبایاد  را فرصات  این بداند هست ایران در باشعورى فمنیست اگر دید. کاش تدارک بزرگ جشنى

 باه  فوتباال  عاشاقان  فقاط  کااش  کند. آزادى ىمطالبه آن طریق از و بسازد فرصت قهرمانى این از باید دهد،

 برود. یکاى  دست از مفت فرصتى چنین نباید که دانستندمى ایرانى هاىزن همه کاش نروند. تیم این استقبال

 رساید. چارا   نااممکن  ماکزیممى به مطلق نیممىمى از و کرد رشادت ایرانى ستم و تبعیض تحت هاىتیم از

 است. کم بنویسم چه هر چاالک ببرهاى ماده درباره باشم؟! خوشحال نباید
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 انجیل عبدالرضایی

 

-م و حاال انگار به سطرهای پایانیکندارم روش کار میست ست که دو سالینام کتابی "انجیل عبدالرضایی"

ح و داساتانک و خطاباه   کند. از شعر گرفته تاا نثار و شاط   انجیل من از هیچ ژانری پیروی نمیام. ش رسیدها

گااهی   .کشاد یکای از ده فرماان موسای را یادک مای      شود. شامل ده بخش است که هر کدامدرش پیدا می

هاا خواناد و   شود قطعاتش را مثل یک قاری با مکث بین سیالبشده که میه کلماتش طوری با تقطیع نوشت

باه   ،زنندل من طنز و گروتسک حرف اول را میبندی شده. در کتاب مستطابِ انجیهای قرآن آیهچون سوره

هاارم فرماان هشاتم باه بهشات      در بخش چ پردازم.خوانی بیانیه جهانی حقوق بشر میجا که به غلطویژه آن

تواند کمک کند، باید ساخت و منتظر مرگ نماند! علم می شود آن را روی زمینچگونه می اینکهو  امپرداخته

 .از او خواهش کنیم

یاک   ؛پاس ناو اسات    ،من با بیانیه جهانی حقوق بشر موافقم اما فقط تا حدّی! بیانیه در قرن بیستم تمام شده

در بیانیاه   .آماده مان همیشاه از کهناه بادم مای     سات و  ! باید دوباره تازه شود پس قادیمی نوی از مُد افتاده

و تورات و قرآن وقتای کاه نوشاته    بویی از اندروژنی نبرده و مثل انجیل  ،فرماستدیکتاتوری جنسیت حکم

ا و ربطی به م مرده و چون پالسیده شده ،شده عطر خوشی داشته اما حاال بوی گندش همه جا را برداشتهمی

ایان منصافانه    ؛گی را بین تولد و مرگ زندانی کردشود زندنمی ندارد. ،ایمگرفتهکه بین مرگ و زندگی قرار 

آدمای از   چون زندگی یک خط نیسات. ، گ و تولد دو سر خط زندگی نیستندست. مرنیست، بیشتر احمقانه

شود حدّ زندگی را از تولاد تاا   شود. نمیبی نهایت جهان وارد و هی خارج میبه ، گذردبی نهایت جهت می

 توانی با یک انتگرال ساده خاود را مجااب کنای،   نمی مرگ حساب کرد و این پرونده را برای همیشه بست.

ادیان خودشاان و ماا را گیار     مرگی درکار نیست، تولد هم معنایی جز همین معمول دارد. ؛ستزندگی ابدی

به  بر منوال همین عرض ،اند، علم البته بهتر است گرچه آن هم حدود دارد، مدام چیزی را فرض کردهآورده

خاطر پیری برای مردم آن ه نیازی نیست ب ست.قضیه چیزِ دیگری !ستواقعن سرکاری. دهدخودش طول می

باه آخار نرسای اول بایاد      اینکاه ست. برای لِ حافط بگیری! حافظ خودش معمولیهم شبِ تحویل سال، فا
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اگر پساری حتای باا صانایع      کند.ش را میکنی، بعد هم هوش کار خود همه را فقط فراموشتالش کنی این

نادازه  صورت نرمال ادامه دهد، تاا پنجااه ساالگی باه ا    ه دستی از پانزده سالگی شروع کند و به این عادت ب

تواند همین زمینِ حاال را اگر که خاالی شاود طای    کند، ببین! حتی یک نفر میجمعیت زمین اسپرم تولید می

تواناد هار   می ها تنها یکیدوندها   بین این اسپرمخوشبختانه از  برساند.سی و چند سال به همین جمعِ حاال 

 .ددای ما را به فاک و فنا میدین همه گرنهقهرمان المپیک شود، وچهار سال 

ست که همه از این کلمه دارند وگرنه دین عقل دل اسات،  اال منظور من از دین همان تعریفیالبته در اشاره ب

اند می تواند نام مذهب بگیرد اما ربطی به دیان نادارد. مسایحیت    ی که پیامبران آورده. این تعالیمعلم نیست

-ای پارسیاند. دین کلمهها دین را تحریف کردهدین هرگز! این ،مذهب چرا! اسالم مذهب است ،دین نیست

که  "دئنا"انی خواند. دین با غلطشان آوردهاند با کش رفتنش چه بر سر مذهبها هنوز نفهمیدهعربست که 

آید. پاس  که معنایش اندیشیدن و شناخت است می" دا"دست آمده، دئنا هم البته از ه ست بای اوستاییواژه

دین یعنی رسیدن به متنِ درون از طریق عقلِ قلب! یک سوفی )نه صوفی یا عارف( به خرد که بعد از اشراق 

-ها نیز مثل عربجورهای دیگری رکب خوردند، آنها هم البته یک یونانی رسد.گونه میشود اینحاصل می

علم دیگر است بایاد آن را دوبااره    سازد.خوانی سوفی به فیلسوف رسیدند که از فرضیات علم میها با غلط

شاوند زبالاه در ذهان    های علمیه مای هایی هم که راهیِ حوزهدین علم نیست، آن اینکهخالصه  .آموزش داد

 ،به ایدئولوژی مذهب چرا! قلمروی دین محل جوالن وجدان است ،رسندین نمیهرگز به د ،کنندانباشت می

ی رسایدن باه   دانند که براکنند و نمیعلما خدا را قله اورست فرض می فهمند.بوفالوهای مذهبی این را نمی

تااب  ترناد. ماذاهب ک  ها از همه موفقگویم که تانترائیستهر راهی رفت. در این مسیر من می شود ازآن می

یست! دانند که آسمان از اورست بلندتر و خدا قله ناند و نمیبه قله را کتاب آسمانی نام داده راهنمای رسیدن

مذهبی بودناد   ،رسند نه خدا! تمام پیامبرانض میکنند و بعد به یک مفروجماعت روحانی خدا را فرض می

ها هم شامایل خودشاان را   خدای چینی پوست بودند.خدایان آفریقایی سیاه چون خداشان شخصیت داشت.

پرستند. در این پرستیدند که البته در جاهایی میاو بودند بتی با شمایل گاو را میها گداشت. بی شک اگر این

بودا هرگز زباله باه خاوردِ    ؛ت که خودِ بودا مطلقن مذهبی نبودهستند با این تفاو ها هم مذهبیبودیستبین 

خدای بودا ؛ خدا به عنوان یک شخصیت خبری نیستدر تعالیم او از  ؛آغاز کرد او با تهی شدن؛ ذهنش نداد

یعنی خدا را ول کارد   ،ست که تازه بودا وقتی که این دیگریر است، یک محتوای ذهنی، یک دیگرییک فک

کِ به عنوان خورا ای در آنقدر خالی که دیگر زبالهبودا ذهنش را خالی کرد، آن؛ یعنی خودش رسید ،به خدا

یعنای باه    ،باه یاک آری   "طریقت نفی"بودا با دنبال کردن ؛ خدای بودا مدام گرسنه بود؛ خدا وجود نداشت

شاد  ه توسط اسالم تحریف نمای بندیان و طایفه مالمتیران قدیم هم شاید اگر متدهای نقشخود رسید. در ای

بندی هم دیگر مثل طریقه نیست. نقشالبته حاال وقت بودا  حاال ما چند مانیِ دیگر هم در تاریخ فکر داشتیم.

جاست. این باال حسابی خاالی  و به آن پایین نگاه کن، خدا آن گویم بیا این باالمن می آید.نمیکار ه مالمتیه ب
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ریزد بیارون! ایان بااال    کاره میهای علمیه را از ذهنت یکهای حوزهالهشوی، زبشوی، حالی به حالی میمی

جا آزادی خودِ دین است و دیان آزادی از  این؛ جاستاز نه! آزادی برای چرا! اینست. آزادی اسمش آزادی

جنگای چاون   بارایش نمای  ؛ ا نیازی به آزادی نداری چون هساتی ج... نیست آزادی برای ... چرا هست! این

 ؛جاا بخشانده سات   خادا ایان   ؛خواهی باشیجنگد تا هر طور که میبرای تو می ،آزادی برای توست ؛هست

پاس بخاوان!    ،شاعور اسات   و جا محل شاعر این تواند بخورد.ای در آن پایین که تخمت را هم نمیدهبخشن

 !بخور! بکن! دین یعنی این
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 وقت آنارشیسم

 

( به معنای سارور و پیشاوند   archosست از )ای یونانی دارد و ترکیبیها ریشهآنارشیسم نیز مثل اغلب ایسم

(an که آن را )کند. پس معنای مستقیم و لغوی آنارشیسم چیزی جز سرورساتیزی نیسات و از آن  منفی می-

ستیزی معنای روتین و واقعی آنارشیسام  دهد، حکومتجایی که حکومت را اجتماعی از سروران تشکیل می

زدیکش توان فامیلیّت نا دو روزه ندارد بلکه می یها عمر یکی سیاسی آنارشیسم مثل دیگر ایسمفلسفه است.

گری یونان باستان دید، یا در ایران اگر نخاواهیم راه خیلای دوری   ی رواقیهای مختلفی از فلسفهرا با قرائت

جایی که شعار اصلی آنارشیسم تبلیاغ  کسی مثل شمس تبریزی یک آنارشیست ششدانگ است. از آن برویم،

کناد. ماثلن آرتاور    زندگی مای  ست در وجود هر فرد خالقی یک آنارشیست واقعیو ترویج خالقیت فردی

کند رمبو در زمانی که قدرت مرکزی آنارشیسم را هرج و مرج طلبی معنی کرده بود، با صدای بلند اعالم می

 اگرچه ایرانیان هنوز درک درستی از آنارشیسم ندارند و قادرت مرکازی و حزبای    که یک آنارشیست است.

ی آشوبگری و هرج و مرج طلبی معرفای  آن را فلسفه استطی سالیان موفق شده  )حزب توده( استالینیستی

 .شناسندترین مرام سیاسی میکند اما حاال دیگر در غرب آن را انسانی

آنارشیسم در اواسط قرن نوزدهم در اروپا و اغلب کشورهای آمریکای التین رواج یافت و بارای اولاین باار    

 با انهدام مالکیت خصوصای و قادرت مرکازی،   (، فیلسوف فرانسوی که معتقد بود poroudhon) "پرودون"

و  "باااکونین"رسااند، خااودش را آنارشیساات نامیااد و پااس از او، شااوند و بااه برابااری ماایمااردم آزاد ماای

های دیگر آن را بسط دادند. اینان بر خالف هواداران هگل که به دولات، لقابِ   روسی و خیلی "کروپوتکین"

کردناد، نسابت باه قادرت مرکازی      پردگی به دولت جستجو میآزادی را فقط در سرس و جانشینیِ خدا داده

 دانستند.ترین عامل تباهی زندگی اخالقی و اجتماعی انسان میهمیشه گارد داشتند و آن را مهم

عادت مادرزادشان است در  ،جایی که نوکری قدرتدانند و از آنها قدرت را تنها مجری حفظ نظم میخیلی

هاا را هارج و مارج طلاب و آشاوبگر      ب معنی کرده طیِ سالیان، آنارشیسات نهایت بالهت، آنارشی را آشو

شاود آن را باه شاعاری حزبای و     ست و هرگز نمیی سیاسیترین فلسفهاند. آنارشیسم پر سن و سالخوانده
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زیار باار    و حزبی سیاسی تقلیل داد. این فلسفه همیشه از هیرارشی یا همان نظم سلسله مراتبی انزجار داشته

حاال چه فقیه آن را اعمال کرده باشد چه دیکتاتوری کاپیتالیستی یاا پرولتاریاا، فرقای    ، رودای نمیلطههیچ س

توانند بر اساس همکاری و احتارام متقابال، جامعاه را اداره    ها بر این باورند که مردم میآنارشیستکند. نمی

داند های زنجیری میسیاسی انواع سلطه را حلقهی نیازی به رهبر و پیشوا و ارباب ندارند. این فلسفهو کرده 

ها، آزادی را بدل به زنادان  که در رابطه تنگاتنگ با همند و بر این باور است که عدم مقابله با هر کدام از آن

بیند و خواهد کرد. این نگره بین فرودستی زنان و نژادپرستی تا جینگوییسم و استثمار کار و کارگر رابطه می

 راه به جایی نخواهد برد. ،ها چشم فرو بنددکه اگر جنبشی انقالبی حتی بر یکی از این معتقد است

باود کاه از او باه عناوان پادر       "پییار ژوزف پارودون  "اولین کسی که خود را با افتخار آنارشیست خواناد   

ی از های معروف اوسات کاه شاعار بسایار    یکی از جمله "ستمالکیت دزدی"کنند. آنارشیسم مدرن یاد می

اش دارد، در حاالی کاه   احزاب چپ طی سالیان بوده. پرودون معتقد باود هار شای ارزشای معاادل کاارآیی      

ل بودند و بهای کاال را به نیازهای تولیاد ناامربوط   قائمعاصرانش برای گردش ثروت از طریق مبادله اهمیت 

، و ایان یعنای بهاای    "شوندمبادله میکاالها با کاالهای دیگر "معتقد بود  "ژان باتیسته سه"دانستند. مثلن می

کاال با رونق گرفتن تجارت کاالهای دیگر باال رفته تنها در مرحله آخر است که باید ارزش کاال را بر اسااس  

گفت درست است که تعادل بین تولید و مصرف باید ماد نظار قارار    هزینه تامین آن ارزیابی کرد. پرودن می

نیز بین کاالی فروشی و میزان کاری کاه بارای تولیادش صاورت گرفتاه       تر بهتر است تعادلیگیرد اما پیش

زیرا ثاروت هناوز    ،ی عادالنه استست که تعریف حقوقی مالکیت، سد راه مبادلهاین در حالی ؛برقرار باشد

  گیری آنارشیسم کمونیستی شد.دار است و همین نطفه شکلدر دست مشتی مالک، رباخوار و سرمایه

ست و سود جامعه در تقابل با ساود فارد   انسان موجودی ذاتن اجتماعی ،آنارشیسم کمونیستیاز نظر پیروان 

 های محوری آنارشیسم کمونیستی و واضع آن است.از شخصیت "کروپوتکین"بلکه مکمل آن است.  ،نیست

زیرا  ،سم بودکرد و مدام در پیِ آشتیِ آنارشیسم و کمونیهای رادیکال قلمداد میها را کمونیستاو آنارشیست

البتاه کروپاوتکین مثال     ... دارناد.  این هر دو نحله وجوه مشترک بسیاری در زمینه اجتماع، مالکیت، انسان و

 ،کرد و معتقد بود که قدرت مرکزی، مردم را از خالقیت فردی دور کارده ها دولت را رد میدیگر آنارشیست

هاست که طرفادار  ن نقطه مقابل نگره کمونیستکند و این دقیقسلب می شان راحس تعاون و همکاری ذاتی

های آنارشیستی نیز در تضاد اسات.  اند. آنارشیسم کمونیستی در زمینه مالکیت با سایر نحلهحکومت مرکزی

جامعه بین افراد مشکل دارناد.   های تقسیم ثروتکنند و تنها با شیوهها مالکیت را رد نمیاکثریت آنارشیست

خواست به ریشاه مالکیات بزناد و    هرگز نمی "مالکیت دزدی است" ی گزاره مشهورمثلن پرودون، این راو

ها همه این. دانستهای آنارشیستی، مالکیت را موجب اصالت فرد در برابر جامعه نیز میمثل بسیاری از نحله

 معتقاد اسات ابازار تولیاد و     و ست که آنارشیسم کمونیستی مالکیات را از اسااس مطارود دانساته    در حالی

، باه  ی تاوانش از هر کاس باه انادازه   " محصول باید در اختیار همه باشد. کروپوتکین با طرح گزاره معروف
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ای برای کارمزد و سهم هرکس ارائه داد و معتقد بود که اگر همه به کاری معیار تازه "ی نیازشهرکس اندازه

ن بااقی  ای در جهاا به طور میانگین پنج ساعت در روز کار کنند دیگر گرسنه و که بدان عالقه دارند پرداخته

هاای ضاد   دانست و از فعالیتآنارشیسم کمونیستی را تنها راه تحقق کمونیسم می ،کروپوتکین نخواهد ماند.

-نساان انقالبی و ضد مردمی لنین انزجار داشت و معتقد بود که کارنامه لنین در طول تاریخ با هیچ انقالبای ا 

شان را ندارد و خطاب به لناین  کدامهایی دارد که لنین هیچزیرا یک انقالبی آرمان ،محوری قابل قیاس نیست

ست و هیچ ربطی به عقایدی که شعارشاان  های خشن تو بیهودههی والدمیر! فعالیت :با صدای بلند فریاد زد

 ای ندارد.کرده

و ما پساآنارشیسم تحقاق آن را در دل جامعاه حیااتی دانساته     ا ،کنندها فردیّت را تقدیس میهمه آنارشیست

شود و در ارتباطی تنگاتنگ زند. فردیت در خلوت محقق نمیمعتقد است نبض جامعه در خالقیت فردی می

همیشه رشد فردی  ؛بدون دیگران هرگز رشد و پیشرفتی حاصل نخواهد شد ؛گیردست که شکل میبا جامعه

های اجتماعی مدام از صورت وجوهی شودمیو فکر فردی باعث است بیشتر  ،ییرحال تغی در درون جامعه

جلاوی پیشاروی    ست.ها و خالقیت فردی باشد محکوم به نابودیای که فاقد ایدهدر واقع جامعه ؛تغییر کند

ای زناده ایرانِ پیش از انقالب، ایارانِ خیلای    آب را که بگیرند هر دریاچه بزرگی بدل به مرداب خواهد شد.

ی انسانی بیش از های سنیتی و سنگ شده باعث شده جامعههای فردی و سیطره ایدهنبود اما حاال حبس ایده

-بر آن تاثیر می ،پیشرفت کرده ،فرد در رحمِ جامعه شکل گرفته بگندد. و سی سال آزگار در خود باقی مانده

کناد و بادون   جماع، ایان هار دو را ناابود مای      بی شک تاکیدِ یکیه بر فردیت یا برد.گذارد و آن را پیش می

هارانقالب ماوفقی باا تاکیاد بار آزادی،       گفتگوی مدام بین فرد و جامعه هرگز پیشرفتی در کار نخواهد بود.

هاای  ها حاصل شده و من معتقدم که سوسیالیسم عملی نخواهد شد مگر با ایدهبرابری، اتحاد و تنوع گفتمان

-ست که آزادی بی حدّ و مارز را مای  کند. تنها سوسیالیسم آنارشیستیل نمیآنارشیستی که هیرارشی را تحم

داند. همیشه استیالی قدرت اعام از  ی استعدادها، خالقیت و وقار انسانی را بدان وابسته مییشکوفا ستاید و

ند. های سنت را بساوزا های آتشی که بر پا شده بود تا زبالهراست و چپ کاری نکرده مگر فرونشاندن شعله

 ،شراکت داوطلبانه افراد را در امور مختلف نهادینه کناد  اینکهای که پیشرفت بخواهد راهی ندارد مگر جامعه

ماوفقیتی ماوقتیی باوده و     ،هایی موفاق باوده  وگرنه اجبار و اتوریته هرگز کاری به پیش نبرده و اگر در زمینه

 است. ای که به دست آورده در جا زدهبالفاصله در همان جای تازه

کناد.  ست که خواست خود را در مبارزه برای سعادت همه دنبال میهاییآنارشیسم سوسیالیستی یکی از ایده

های مدرن خوشاحال اسات آنارشیسات نیسات. تنهاا      که از زندگی بین بردهکه سازگار است، آنبی شک آن

پاس موکاد کاردن فردیات توساط       ،ست که باه او پنااه داده  دارائیِ یک آنارشیست واقعی، دیگران و زمینی

در واقع یک آنارشیست با درک تازه از فرد، و اتحاد افراد  شان ندارد.آلیست بودنها ربطی به ایدهآنارشیست

 مردم از نظر او توده گیج و سرخورده و منفعلی نیست که باید آن را مثل گله چوپانی کرد.به مردم رسیده و 
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ه مرجعیت و تمرکز قدرت در دولت را عامال فسااد دانساته خواساتار     ست کی سیاسیآنارشیسم تنها نظریه

ها خواهان نظامی هستند کاه بار اسااس همکااری     های داوطلب است. آنهای آزاد و گروهجایگزینی انجمن

های خودگردان است. یعنی حکومتی کاملن داوطلباناه کاه   شان نیز ایجاد گروهآزاد پدید آمده پیشنهاد عملی

هاای حاضار راه حلیای بارای     ها معتقدند که حکومتاعمال زور و سلطه بر شهروندان باشد. آن ییفاقد توانا

دهاد  مشکل نظم ندارند بلکه خود مروّج بی نظمی اند. متاسفانه امروزه دولت را طبقه ی حاکمی تشکیل می

هاا باا   د. دولات کنا ی کارگر را اساتثمار مای  خصوص طبقهه ب ،جامعه بقیه ،که تنها منافع خود جستجو کرده

روناد کال جامعاه را    ها به بهانه برقراری نظم کم کام مای  های تازه و تاسیس روز افزون زنداناختراع ترس

ی یمثلن در استرالیا که آزمایشاگاه صاحرا   ؛کنندی استثمار را تست میهای تازهگونه شیوهاینو  حبسی کرده

ترین خاالف راننادگی، تاا    اند که حتی بعدِ کوچککشیدهی جرم را چنان پایین ست، پیچ آستانهداریسرمایه

بینی که قرار است شش ماه آزگار، کنار فوجی قاتل در زندان زندگی کنای، و در هماان   کنی میچشم باز می

گیرند تا با تمام وجود بخواهی شارایط کاار رایگاان در کارخانجاات زنادان      آغاز شرایط را چنان سخت می

کناد و  کشی را تست مای ی آدمهای تازهالیسم حاال دیگر برای تولید بیشتر دارد شیوهبرایت فراهم شود. کاپیت

شود حتی افراد سرکش را در معرض فشار افکار عمومی قرار داد و یا از جامعه اخراج کارد،  در حالی که می

روانای پااک و    طاور ذاتای،   هها معتقدند که انسان بسازد. آنارشیستگونه جانی میاین ،های معصوماز جان

طاور قاانونی فاساد و هنجاارگریز     ه ست که وی را بپذیر دارد، و این تنها سلطه و اعمال اجبار دولتیجامعه

هاا همیشاه باا    دولات  .کاهدکند. بی شک حذف و انهدام دولت مبتنی بر زور و سلطه، از آمار جنایت میمی

ی بدون دولتی ها، جامعهخود نیست که آنارشیستبی ؛اندها را مرتکب شدهترین تبهکاریها فجیعتولید جنگ

های داوطلبانه انجاام  دهند که در آن مردم آزادانه امور خودشان را از طریق توافقات و همکاریرا ترجیح می

یعنی سوسیالیزمی کاه   ؛سوسیالیزمی هستم که مَنشی آنارشیستی داشته باشدمن خواهان  اینکهخالصه دهند. 

ای کاه در دفتارش   مثال مدرساه   ؛در آن دولت تا حد ممکن کوچک شده باشد و تنها نقشی دفتری ایفا کناد 

ام ها را دیاده ست. خیلییک دفتردار که فاقد اتوریته باشد کافی ؛دیگر مدیر و معاون و مربی تربیتی کار نکند

ناسیونالیستی دارد مخالفند، در حالی کاه ایان تمایال ذاتایِ     گاردی آنتی اینکهخاطر ه که با سوسیالیزم فقط ب

سوسیالیزم نیست. مارکس آغازگر مبارزه با ناسیونالیزم بود و در مقابل آن، انترناسیونالیزم را قرار داد. لنین نیز 

های تحت سلطه، انترناسایونالیزمی وجاود   ی مارکس معتقد بود بدون حمایت از ملتبا پیروی از همین ایده

داری نخواهد داشت و همین به مرور باعث برخورد غضبناک با ناسیونالیزم شد. مارکس به درستی از سرمایه

داری برای فاروش تولیاد خاود    دانست و معتقد بود که سرمایهانزجار داشت و ناسیونالیزم را آبشخور آن می

مرزهاای مشاخص و زباان واحاد     نیاز مبرم به جامعه مصرفی دارد و برای تحقق این جامعه باید کشوری با 

داشته باشد در نتیجه در اوایل قرن بیستم، لنین یک تنه مبارزه علیه ناسیونالیزم را رهبری کرد. هم لنین و هم 

دانستند و بارها اعالم کردند که هیچ دولتی نباید منطقه یا خواهی را حق طبیعی هر قومیتی میاستالین جدایی
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ها توجه کارد و  د. البته لنین معتقد بود که ابتدا باید به خواست ملتدرآورَخاکی را به زور تحت سلطه خود 

باا واژگاانی    ،طلبی باید به نفع مبارزه طبقاتی کارگران برای سوسیالیزم باشد. او به تبعیت از ماارکس جدایی

 سرِ تضاد داشت و مثل جمهوری اساالمی کاه ایان هار دو را فادای ایادئولوژی       ،چون وطن و زبان مادری

پرستی کرد. لنین خاک و محل تولد و زبان را اسالمی کرد، پرولتاریا و ایدئولوژی کمونیستی را جانشین وطن

دانست. او این حق را برای اقاوام  دانست و زبان یکیه را در هر کشوری مطرود میجزئی از هویت آدمی نمی

رح و ایده خاود کاه هماناا ساتم ملای و      گونه بر طل بود که برای زبان و سرزمین خود مبارزه کنند و اینائق

دانست و از طارف دیگار   پرستی را مطرود مییعنی از طرفی وطن ؛های تحت ستم بود خدشه وارد کردملت

گرایای  کارد و از ساوی دیگار باه تارویج ملای      سو ناسیونالیزم را نفی مای  خواهان وطن مستقل بود. از یک

و تعیین سرنوشات را باه شارطی کاه در جهات مناافع       ها حق جدایی پرداخت. بلشویکمیکروسکوپیک می

باه   .شناختند و همین ایده، موجب دیکتاتوری وحشتناک لناین و اساتالین شاد   پرولتاریا باشد به رسمیت می

طوری که رفته رفته هرگونه مخالفت با حکومت کمونیستی شوروی، مخالفت با منافع طبقاه کاارگر قلماداد    

-کردند اما همین جداییطلبی در ایران و سایر کشورها دفاع میین از جداییاستالین و لن اینکهشد. جالب می

شدند. لنین طلبان در کشور تحت امرشان یعنی شوروی سابق به بهانه مخالفت با منافع طبقه کارگر، اعدام می

 شاوروی و استالین مخالف زبان واحد در سایر کشورها بودند اما زبان روسی زبان رسمی تماام کشاورهای   

گفت و با موکاد کاردن آن   رغم مخالفت ایدئولوژیکی با روح، مدام از روح کمونیسم میلنین علی سابق بود.

 ،خواست چیزی از دست بدهاد هیئتی وحشی و زورگو بخشید. کمونیسم لنینی و استالینی نمی ،به کمونیسم

کمونیستی شود. اصالن هماین   پس به مرور با همه چیز کنار آمد و سازش کرد تا امپراطوری تزار حاال فقط 

سااخت و   سر ای انسانی و امروزین به نام کمونیسم، غولی دوناپذیر به مرور از ایدهحرص و اشتهای سیری

 .ها سوسیالیزم را به حاشیه بردی دیکتاتور برای سالخطای دو کوتوله
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 1سرپیچی آنارشیستی 

 

 درد باه  شناسانامه  بى شاعرِ .بازدمى تاریخ به نسازد شعور اگر او است، زمان وجدانِ است، زبان غرورِ شاعر

-اىابلهاناه  اطوارِ چه این ؟برخیزد تاریخ انکار به کورکورانه باید که گفته کى .خوردنمى هم دیوار جرز الى

 بگیرناد  پیتوک شعرها توى بگردند هاجاسوس مثل برخى شده رسم انگار روزها این ؟!شده روز مُدِ که ست

 ! نژادپرست بیسارى است، فاشیست فالنى :بیندازند راه قال و داد بلنده پرى مثل مردانه هیبتِ با و

 ایاران  باه  اسالم صدر در که گردىبیابان هاىعرب از شوند ناگزیر که برسانند اوج به چنان را بالهت این و

 بشار  حقوقِ فعال که کمونیستى گذارندمى هم را خود اسم! کنند دفاع بیاورد اسالم بالد آن تا آوردند یورش

 .امشده بدبین آیدمى اسمى کنار وقتى بشر، حقوقِ فعالِ تیتر به که ستسالى چند !است

 هام  ساواد بای  مشت یک فهمىِکج به کاریممى صفحه در که حسى هر براى باید حاال ،بود کم سانسور اداره

 چاه  بربریّات  باا  مخالفت بگوید حمق اصحابِ این به نیست هم یکى است؛ اسباب عالم عالم .بدهیم پاسخ

 هایىخواندهعرب از هفت و پنجاه سال که هستند هایىاىتوده همان بقایاى اینان! دارد ستیزىعرب به ربطى

 باه  هاا کاارگرى  راه طریق از حاال که تفاوت این با کردند،مى دفاع ،گرفتند دست به را امور زمام کارهیک که

 دست و شوندمى محسوب ایران در اقتصادى قدرتِ دومِ طیف حاال که هایىاىتوده اند؛شده وصل هااىتوده

 اناد، گرفتاه  دسات  در را خارجى و داخلى مدیاهاى تمام! طلباصالح و شدهاصالح هیئت در هاشانپرورده

 ایناان ! باشاند  کارده  در اسامى  تاا  شوندمى ورحمله او به کرده نام یکى بینندمى تا که حسود سوادِبی مشتى

 انزجاار  زیباایى  از مالهاا  مثل .ستامّلى هابسیجى مثل نیز شانپوشیدن لباس و تیپ حتى نثرشان، فکرشان،

 ،اناد کرده هماناین دمکراسى و بشر حقوق با را فکرى سوسولیزمِ همهاین با ورزند،مى حسادت آن به دارند،

 باراى ! نباشاد  قائل نیاکانش براى حقى اما بدهد حق همه به که نسلى خواهد؛مى خواجه نسلى ،قدرت چون

 کناد،  رو را اششناسانامه  شاعرهاش  در نبایاد  او! بنویسد اسالم صدر هاىعرب علیه ندارد حق شاعر همین
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 دارم شک که هایىامّل! فاشیست شودمى! نژادپرست شودمى نکند چنین اگر و ستبته بى بزند جار باید مدام

 !باشند داشته فاشیسم از درکى

 هام  راسات،  باراى  هام  این و شودمى افزوده آنارشیسم باورمندانِ تعداد به گذردمى که روز هر خوشبختانه

 و اسام  مولفاان  که خوانیممى هانوآنارشیست علیه اىتازه سناریوهاى زودىه ب است. خطر زنگِ ،سنتى چپ

 تاا  شاوند  میادان  واردِ سانتى  چاپِ  هااى گناده کلاه  داد اجازه و کرد سکوت باید اشت.د خواهند دارىرسم

 دوران باه  تاازه  ایان  برابارِ  ساکوت  بادانیم  است وقت شود. رو نیز کمونیسم درباره شانکاتالوگى اطالعاتِ

 رسامِ  این اساسن! رفیق ندارد پاسخ است بالهت نمایه که اىنوشته است. شکندندان پاسخى خود هارسیده

 ابراز زنىانگ با را خود مخالفتِ بلدند خوب ،شده تدریس نیز کیهان هاىچىنامهروزى به که هاستاىتوده

 سار  تخام  از تاازه  این به شدمى کاش ؛نوشت ترصریح کمى شدمى و بود کار در اىنامیده و نام کاش !کنند

 از وگرناه  ،دارناد  دسات  در سرخ پرچم تنها که اندشده سیاسى دالل مشت یک ىبازیچه فهماند هادرآورده

 !ندارند کم هیچ مالیى مرامِ
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 2سرپیچی آنارشیستی 

 

 شاان کدامهیچ ایرانى روشنفکرىِ رسوم طراحانِ ایم.ننوشته ما که ستقانونى ست؛امریه! نه را آن بکن را این

 جاز  چیازى  باه  نهایات  در شاان سرکشى حتى دسته این ؟!کند سوال تواندمى آیا مالزاده اند.نبوده روشنفکر

 کاه  اسات  ایان  یکاى  طبقاتى جوامع مهلکِ هاىبیمارى از نشده است. منجر عباپوش پدرانِ از مطلق تابعیتِ

-جنبش تا گرفته سیاسى احزابِ رهبرانِ از! بشمارید یکى یکى ست.فرادستى شان،فرودستان سخنگوى حتى

 این سرِ از است دست وقت! آورندنمى خاطر به چون نیستند مدیر هاآقازاده! اندبوده آقازاده اغلب ادبى هاى

 ...!خطا کمى ،کنیم فکر کمى بیایید برداریم، روشنفکرى رسومِ اندگذاشته هم را اسمش که دینى کارىِدرست

 امالیى اصلن کنند،نمى غلطى هیچ هاکنند؛ این اشتباه که مبادا کنندنمی کاری ایرانی روشنفکرهای از بسیاری

  نترسند! قضاوت از که کنیم کمک باید باشند. داشته غلط که نویسندنمى

 باا  دیگر رسیده وقتش! نیستیم آزاد پس کنیم اشتباه که نیستیم آزاد اگر ست؛آزادی لوازمِ ترینبدیهی از اشتباه

 ترپیش که ژورنالیسم به داری[،سرمایه سرنگهدار ]این پلیس ماهیت به قانون، ماهیت به باید نرویم، راه عصا

 راهای  دیگر کرد. شک ستداریسرمایه دربستِ تریبونِ و شده کار و کسب به بدل حاال و داشت فریاد فرم

 !نترسیم درد از دیگر که کندمى کمک درک این! آنارشیسم سلولِ به سلول درکِ مگر نمانده

 شاان سیاسات  نیستند، قدرت پی در هاآنارشیست! شویم آنارشیست هم با همه بیایید کنیم، کارى دوباره باید

 هم با که تفاوتى همه با و خویشند فردیت پاسدارِ هاآن کنند،نمى طرفدارى هم از بیهوده نیست، صداقت جز

. شاود نماى  حاصل دولت انحاللِ با جز و ستآزادى اسمش که رسندمى مشترک اىنقطه به نهایت در دارند

 که چپ تعریف در رسیده وقتش! دواست دارند طبقانی ساختاری که ایران مثل جوامعی دردِ برای آنارشیسم

 کادام هیچ داریم و داشته تاکنون ما چهآن واقع در. کنیم نظر تجدید دارد هاپارلمان در مکانی جایگاهی بیشتر

 شاان دمکراسای  و اناد باوده  قادرت  پای  در مادام  باشند قدرت بر اینکه جای به چون! نیستند اند!نبوده چپ

 داراست را انتقادی سیستمِ ترینمستقل واقعی، چپ یمثابه به آنارشیسم! ندارد خودشان یخانه جز مقصدی

 دمکراسای  باه  بایاد  حتی کند، ایفا هاقدرت برابرِ در را نقش ترینبازدارنده اپوزیسیون، عنوان به تواندمی که
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 قادرت  دایره از کامل طوره ب را آن ،"هائیتی" انتخابات یخودویژه تجربه به توجه با و داد آنارشیستی منشی

 تماام  باه  و یابدمی تحقق اتفاق یک برخورد، یک با انقالب کنندمی فکر هاخیلی متاسفانه. کرد خارج دولتی

 نادارد  بناا  آنارشیسم که غافلند رفقا کند.می جانشین را شانآمال و هاآرمان ،کرده حمله شده سنگ هایبنیان

 غیار  در چاون  کناد،  ویران اساس از را حکومت خواهدمی بلکه کند دیگری حکومت جایگزین را حکومتی

 آنارشیسام  به نیل دانندنمی هاخیلى. شودمی دیگر ظلم جانشین ظلمى شده عوض ستم نوع تنها صورت این

 .کنیم حرکت آنارشیسم سوی به توانیممی تنها ما بلکه شودنمی حاصل هازودی این به
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 طلبند؟ها هرج و مرجآیا آنارشیست

 

 هاآنارشیست آیا گویند؟مى طلبمرج و هرج هاآنارشیست به چرا است؛ تفکر بلکه نیست، صفت آنارشیسم

 سااختارگرا پساا  و سااختارگرا  هااى تئوریساین  اغلاب  چارا  پس است گونهاین اگر ؟!نظمند مخالف واقع به

 نه! ؟!نظمند دشمن و طلبمرج و هرج هاآنارشیست آیا کهاین خالصه ؟!اندآنارشیست

 قارن  در فقاط  کاه  حکومت، اسم به دولت، اسم به بیخود چیز یک از متنفرند، چیز یک از فقط هاآنارشیست

 مشاکلى  مانظم  سااختارهاى  باا  و نظام  با آنارشیستى هیچ وگرنه ستکرده عام قتل را نفر میلیون صد بیستم

 طلاب مارج  و هارج  را هاا آنارشیسات  دانناد ماى  نظم مولد تنها را حکومت و دولت که هاییآن فقط ندارد،

 است؛ نظم مادر "پرودون" یگفته به آزادى و کنندمى ستایش را آزادى هاآنارشیست که حالىدر  خوانند،مى

 بدهی. انجام را دلخواهت بازى توانىنمى هرگز باشد نداشته وجود نظمى اگر

 داشاته  تاداوم  کاه آن برای دولت و سازدمى دارىسرمایه یعنى هاکالسهاى و دستفرا یطبقه را دولتى هر 

 را هاا دولات  و کناد نمای  فکر دیگری چیز هیچ به بیشتر سود جز که ستداریسرمایه پشتیبانی محتاج باشد

 برسند. بیشتر سود به ترراحت دارهاسرمایه که کنند اجرا را قانون طورى کندمى مجبور

 ایان  تحقاق  و بفروشاد  بیشاتری  داروی تاا  ستکرده تولید دارىسرمایه را آورمرگ هاىبیمارى از بسیارى 

 جناگ  سااختگی  و دلیال  بادون  هادولت اگر شود.نمى و شدنمى ممکن هرگز دولت مساعدت بدون پروژه

 ضارورى غیر تنها نه دولت وجود مختلف دالیل رسد. بهنمى فروش به دارىسرمایه سالح هرگز نکنند تولید

  کند؟ فکر دولت جز اىگزینه به امروز انسان نباید چرا پس است، مضر بلکه

 گرچاه  ندارد، مراتب سلسله به ربطى نظم اند.بوده مراتب سلسله طراح مدام بلکه ،نبوده نظم طراح هادولت

 معماول  نظام  منظاور  البتاه  اسات،  نظام  مجموعهزیر و سِتساب مراتب سلسه ولى گیرد،مى بردر هم را آن

 کاه  نظمى کنند؛مى جستجو را ترىانسانى نظم هاآن آزادند، و ترزیستى ساختارى دنبال هاآنارشیست نیست.

 نردبانى. و اىپله نه کُروى و گردشى نظمى باشد؛ نداشته نقشى آن در مراتب سلسله
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 اناد بوده مراتبى سلسله و طبقاتى هاىسیستم دشمن فقط هاآن نبوده، نظم مخالف هرگز آنارشیستى هیچ! نه 

 ندارد. محورآزادى هاىنظم به ربطى که
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 بود آنارشیست فجیعى طرز به باید

 

 روشانفکرانِ  تعاداد  ایاران  در منتهاا ! شاعارى  و شعورى خورد؛مى چشم به روشنفکرى جور دو دنیا همه در

 کثیف را خود که ریندنمى ایرانى شعارى روشنفکرِ داریم. شعارى دارِنقاب بخواهد دلت تا و معدود شعورى

-درماى  باوش  کارهیک که انباردمى خود در قدرآن را شده مالىعن فکرهاى! نشود خیس تا شاشدنمى! نکند

 نوشاتم مى را"جامعه" و "پیروزى تا جنگ جنگ" وقتى ،"رنو در پاریس" وقتى یعنى بودم، ایران وقتى! آید

 اسالمى! جمهورى با که داشتم مشکل هااین با قدرهمان

 مدام همین براى بودم، کرده درک استخوانم و پوست و و گوشت با را این من و بودند هم همزادِ دو هر این

 کاه  داد خواهند دستش به اىدشنه فردا آیدمى دوست امروز کهآن دانستممى نیک و بود چندجانبه هامجنگ

 هماان  در کاه  هایىکتاب و هفتاد دهه در من پردازىنظریه همهبا این. بیاورد فرود کتفم استخوانِ بر کارهیک

 شاعورىِ  روشنفکرىِ جمعیتِ بر رفته رفته کردممى گمان و داشت بسیارى مقلیدانِ کردم منتشر ایران در دهه

 نشد! اما شد خواهد افزوده ایرانى

 ایان  در! گاوش  باه  آیاد نماى  مآا مآا صداى جز و کنندمى دارىمیدان هاعرصه تمام در گاوها هنوز متاسفانه

 کنندمى مالخور مالءعام در را شعرهات را، فکرهات نیست، خودش کسهیچ کند،مى بیداد من بحرانِ بلبشو

 اینکاه  ناه  شاود،  مالخاور  ننوشته کنم مطرح اىتازه ترم ترسممى دیگر که طورى! دهندمى هم فحش تازه و

 سرشاان  را عمرت که نویى مفاهیمِ بر رینندمى بگیرند، تاثیر درست نیستند بلد حتى هااین! نه باشم! خسیس

 چناان  را هاتتازه ابلهانه و سطحى برخورد بام ه بعد بزنند، سند خودشان اسم به را هاآن تنها تا اىگذاشته

 روزگاار  خالصاه  باروى.  شانسمت کنىنمى دل حتى دیگر که رسانندمى عوام مصرف به و کشندمى گند به

 فیسابوک  در مستعار اسمِ مشتِ یک بوکسِ کیسه شده نامم تازه تاثیرگذار کارِ و کتاب همهبا این! ستغریبى

 مگر بودند، نداده رسمى جنده لقبِ فروغ به مگر نیست، باکى اما بندندمى نافم به هم را دروغى جور همه و

-عشاق  بخوانند، راسپوتین هم را من بگذار! عزیزم نشو ناراحت زدند؟نمى صدا منقلى پاى اىِاُبنه را هدایت

 .بود آنارشیست فجیعى طرز به باید است، زیباتر هم عشق از بازى
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 گاورمنت

 

 حسااب  هام  چاپم  تخام  را سیاساتمدار  و سیاسات  هرگز یکى من! دول از دولت آید،مى گاو از گاورمنت 

. خارد ماى  اعتباار  و شاهرت  خودش براى سیاسى، مثلن هاىنالهچُس با که شاعرى از آیدمى بدم آى .نکردم

 داناد نماى  کاه آن اسات  احماق  .را مردم هم گیردمى کیرش زیر را گاورمنت هم است، خود دل عامل شاعر

 .جاستهمان مردمِ ىگاییده زاییده جایى هر دولتِ

 و گااو  به چه را شاعر .کندنمى گاوبازى جز هم گاورمنت و است گاو مطلقن که مطلقى اکثریتِ یعنى مردم 

 اماا  نوشاته  را سیاساى  شعرهاى تندترین و ترینمهم هاسال این طى عبدالرضایى على نویسدمى ؟!گاورمنت

 کاوس  شااله  آخه! کرده حمایت عزیزى احمد از بار چند گذشته سال چند طى که است این بزرگش خطاى

 من ؟!چند سیخى سیاسى شعر که اولن گرفتى.مى هادرس گاردم همین از باید داشتى شعور اپسیلونى اگر تو

 تاوى  بارد  دستم و آمد حسى کردم، دل کارِ نوشتم شعرى و شدم مغبون خیابان در جوانان عام قتل طى اگر

 نازاع  در على نویسىنمى چرا ؟!عنتر بود کجا سیاسى شعر. کنم تریبون را کالسیک قالب چند تا قافیه و وزن

 گاوز  همچون و آمدند روز مثل بارها مخلفاتش و اىخامنه! مردمى چه دولتى، چه حاال ،ستخرافه با دائمى

 !ماندمى ماند، ولى شاعر رفتند،

 شصات  دهاه  شااعران  تارین دیونیزوسى از یکى او که دانىمى ؟!اىخوانده را عزیزى احمد اصلن تو ضمنن

 باا  هاا پساکوچه  کوچه توى تنبان در دست داشتى تو نوشتمى را اشمکاشفه هاىکفش وقتى احمد ؟!است

  مواجب بى جانِ شطحیاتش سطر سطر براى اما جنده بگویى او به توانىمى تو رفتى.مى ور اتنداشته دودولِ

 این از بیش تا برسید تانانقالب شاعرِ دادِ به الاقل نوشتم مادرجنده حکومت آن به خطاب اگر من حاال .کنده

 قازوه  تاا  بگیر دامغان بوفالوى از شاحکومتى همگنانِ تمام دیدم ؟!سیاسى اشتباهِ شودمى این .نماند اغما در

-چپ تخم به زندگى تا نیستند منزوى که همه! شود عزیز پشم و ریش بیتِ در عزیزى مبادا اندکرده سکوت

 و کلثوم و زهرا براى مثنوى چند. بود کما در و کشیدمى افیون فیل مثل نبود که هم کما در احمد نباشد. شان

 مفات  افیاونِ  و شاهر  شامال  در اىخاناه ، وزیار  نخست موسوىِ تا نوشت بیت اهل جیگرهاى بقیه و زینب
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 باراى  دلساوزى  کاه  اسات  طاور ه چا  گذاریدمى کربال در کون سبزتان سیّدِ براى مدام که شما .کند نصیبش

 ؟!ستسیاسى خطاى کندمى ستایش را او تانیشمى شِجنب رهبرِ که شاعرى

 کاه  تراژیکاى  اوضاعِ براى ترسممى من حاال ،ترسیدمى هم من سایه از بود عمود که اواخر آن عزیزى احمد

 افتاده پا از که حاال و دوشندمى را شاعرشان توانندمى تا که گاورمنتى و گاوها از متنفرم. دارد افقى کماى در

، باشد ژنى اگر شاعر کنممى تکرار هم باز و گفته بارها نیست. هم شانچپ تخم به کُماست در هاستسال و

! گاورمنات  تاا  گااو  از همه، لقِ کونِ اصلن سواست. بقیه از یکى من براى حسابش ،باشد کرده قتل اگر حتى

 کاه  انیرانای  حکاومتی  طارح  باا  جهاانی  قدرت که کنیممی زندگی عصری است. در عشق را شاعر را، شعر

 جهنم به را [سرزمین تریندیرسال این] خاورمیانه. دارد خود کار دستور در را ایرانی فرهنگ تحقیر و تحمیق

 باا  افغانساتان  روی و سار  بار  کشینوازش دست و فلسطین اعدام عراق، کشتار ایران، قتل ست؛کرده تبدیل

 ایاُباژه  مثل ناگهان ما کند؟ گل عربده من امثال شعر در که نشد باعث همهاین آیا! کشیآدم یتازه هایشیوه

 مارگ  از همه که شرایطی در. بودیم نکرده انتخابش هرگز که مکانی و زمان در بودیم، شده پرتاب هستى در

 هماه  شاعرند، آن در بانزندان و زندانی که سرزمینی در! بمیریم که بودیم آمده ما راندند،می سخن بحران و

 مارگ  از بودریار ایدئولوژی، مرگ از لیوتار مولف، مرگ از بارت هم غرب در زدند،می حرف شعر مرگ از

 و قهرمان مرگ از اسمیت تئوری، مرگ از بلتینگ هانس تاریخ، مرگ از کوژوا انسان، مرگ از فوکو واقعیت،

 باودیم  آمده ما! دادنمی رخ تولدی چیز هیچ و کسهیچ حوالی در انگار کردند.می حکایت هنر مرگ از دانتو

 اطالعاات  متاسافانه . مانادیم  شااعر  داشات،  انازوا  در قرائتی که زبانی در سربلند و سرافراز ولى بمیریم، که

 در را غرب هنوز که کرده هیچ با بازی درگیر را همه چنان ،مافیایی مطبوعات فرساییقلم چاشنی با کاتالوگی

 رمباو  شاعر،  پو آلن! اندکرده کوالک خود فرهنگی وسطای قرون از بعد هاآن کنند.می دنبال روشنگری عصر

 جاایگزین  ارکاان  ایان  تمامی جای را هیچ و شکستند هم در را حروف لتریست شاعران و کلمه تزارا سطر،

 غارب  در شاعر ! کنناد مای  تبلیغ سوم جهان در را اسمیت قهرمان مرگ ست،دیگری نوبت که حاال و کردند

 !است برهوت در سخنرانی مشغول و درآورده اجرا به را خود هایپروژه آخرین

 هاا آن! زرشاک ! سات شاعری  ضاد  اقادامی  تازه شعر هر تولید که اعتقادند این بر اخیرن  امخوانده جایی در

 چنان را تحقیر محتاج گاندادهقورت عصا و انددرآورده اجرا به نیز را شعر درون از شعر به اعتراض یپروژه

 !کنندمی جوییصرفه نیز هاآن تحقیر در که شمارندمی حد از زیاده

 ؟!جست شعرى انقالبی پراکسیس در شودنمی را  انقالبی پراکسیس آیا
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 گاو گُهِ با بازىعشق و تراسکات دیوید و بور زنِ زنبور، زبور،

 

 شاده  تعیاین  کاه  طورآن اگر. اندساخته کارى بهر را کسى هر ایم؛شده بندىبسته کاپیتالیسم سلیقه طبق همه

 تهدیاد  یک فقط حبس دیگر حاال. شد خواهیم له دارىسرمایه مهربان آغوش در نرسانیم، مصرف به را خود

-زنجیاره  هاىفروشگاه از کوچک هاىبسته در توانىمى فقط هم را آزادى آزادى، و است تقدیر بلکه نیست،

 جامعاه  روزهاا  ایان ! بزناى  غلات  گااو  پِهانِ  روى برهناه  تاوانى نمى حتى دنیا، شده گندى جاى! بخرى اى

 بنادِ  ىخوانناده  چه هر و کلیسا و کشیش اسالم، و امام از مملو مغزىِ ىشستشوخانه یک است، دارالتأدیب

 سالیقه  طباقِ  هماه  پاشاده،  جاا  هماه  پااپتى  هااى اسم گندِ بوى ست،فکرى اىخانهجنده جامعه! پاپ تنبانىِ

 شاده  تعیاین  کاه  طورآن اگر اند،ساخته کارى بهرِ دقیقن را کسى هر دیگر حاال اند.شده بندىبسته کاپیتالیسم

 تهدیاد  یک فقط حبس دیگر حاال شد. خواهى له دارىسرمایه مهربانِ در آغوشِ نرسانى، مصرف به را خود

 از تار کوچاک  هااى بساته  در تاوانى ماى  فقاط  هام  را کوچاک  ىبریه این آزادى، و! است تقدیر بلکه نیست،

 بزنى! غلت گاو پهِنِ روى برهنه توانىنمى همهبا این دنیا، شده گندى جاى! بخرى اىزنجیره هاىفروشگاه

 در هام  آن کنناد، مای  دساتگیر  گااو  گاهِ  باا  بازیعشق حال در را "تراسکات دیوید" که است چندم بار این

 است. پایان بى هاىآزادى مدعىِ که مدرنیسم قلبِ در درست انگلیس،

 اماام  و فقیاه  فاالن  بسان ندارد، مادیان و گاو ماده خیسِ کسِ به کارى نیست، گاوآزار پیامبر داودِ مثل دیوید

 را امتیاى  عقاده  هماین  بعادها  و باشد دیده زجر کیرش تا نشده قفل هرگز سگ فالنِ در فالنش اسالم صدر

 بیناوا  ساگِ  سارِ  از دسات  تاا  کناى نماى  آدم را مسالمانان  چرا خدایا باشد. آورده بار کُشسگ و ستیز سگ

 اشآزادى رودماى  پایش  چاه  هار  که کنىنمى فکر انسان به چرا! هاجاکش! هاکُشسگ خداى اى ؟!بردارند

 کن نصیبش گاو پهنِ قادرى اگر یا شود، آزاد که کن کمک! کن کمک دیوید به ؟!شودمى محدودتر و محدود

 هام  بسایار  دیوید چرخاندمى را گرد تیمارستانِ این دارد دینى کاپیتالیسمِ که جور این! نگرانم من زندان. در

 حبس زندان در را بینوا این سال دو باز کیست؟ پس نیست فردا آدمِ از ایاستعاره و نمایه او اگر ست.طبیعى

 خواهند جا همه حاال! گاو گهِ جز بیندمی گه جور همه آتی سال دو طی که دیوید برای متاسفم. کرد خواهند
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 خاواهرش  باه . شده برمال دیگر که رازی علیه بینممی اعتراضی را او اما من! بوده مریض عزیز دیویدِ نوشت

 را رابایش  باا  فَتیش آسمانى، کتاب جاى تنها او نشده، کشف هنوز که ستپیامبری برادرت نکن، گریه گفتم

 خاواهم  او از" ایرانارشیسام " ینفاره  تک حزب گذاربنیان عنوان به من شود آزاد اگر شک بى کرده، تجویز

 خاواهش  ازش ببیانم  "سوآز" در را ژیژک اگر بار این حتى! کند رهبری را کوچک امپراطورى این خواست

 حضور ىتازه فرم او ندارد، سطح ژیژک مثل شک بی دیوید البته کند، شومنی نیز را تازه سینماى این کنممی

 اولاین  کارد. داوود مای  عمل بیشتر و نبود یکتاپرستی به دعوت و حدیث و حرف اهل که است پیامبر داوودِ

 داوود ناام . شاد  آسامانى  احکاام  وسایع  اجاراى  به موفق و یافت دست گسترده حکومت به که بود پیامبرى

 آیاه  در. است کرده اشغال را قرآن آیه دوازده حدود در دعوتش و زندگى داستان و آمده قرآن در بار شانزده

 و زباور  کتااب  بین یک به یک تناظری در حاال. شودمی داده زبور کتاب داوود به( بور زنِ) نساء سوره 151

 صرفن که نیست تورات اجرای تازه شکل قانون آیا دهدمی ترجیح الو به را گاو که دیوید و داوود و بور زنِ

 دیویاد  گویناد ماى  کناد؟  جلاق  کاالى را زن نخواسته چون شود؟می زندانی دیوید چرا دارد؟ اخالقی منشی

 ؟!کجاست کیست، واقعن ؟!مدلول بى دالِ این ؟!آدم ؟!کى از ؟!اخالق ؟!چی از اما کرده عدول

 چاون  تمام تواضع با حکومت، و نبوت منصب رغمعلى که بود این پیامبر داوود شخصیت برجسته نکات از

 تخصصى( گاوبازی)گاوداری  و آهنگرى مثل هایىحرفه در و گذراندمى زندگى خود دسترنج از مردم سایر

 و توحیاد  باه  مردم فراخواندن مانند دعوتش هاىشیوه ىدرباره که ستپیامبرانى زمره از داوود. داشت ویژه

 جملاه  از اىعاده  دلیال  هماین  باه  شاید و نیامده میان به ذکرى تاریخ، و قرآن در...  و خدایان پرستش ترک

 بُعادِ  من کرد، تواننمى گفتارى دعوت به منحصر را تبلیغ که جاآن از اما. دارند تردید او نبوت در هایهودی

 اکاران  را آن بلکاه  گویاد نمای  عشق از که خودمان دیوید همین مثل دانم؛می تبلیغ نوعى را او زندگى عملى

 زباور  کتاب آیا قائلیم؟ فرق چقدر مترمیلی یک عمق به ستاقیانوسی که ژیژک و دیوید بین واقعن. دهدمی

 کنارش تلویزیونی شوهای و هاسخنرانی اغلب در تا بخشیده ژیژک به را آن دیوید که نیست بوری زن همان

 کتااب  جانشینِ را گُه چرا دهد؟می ترجیح الو و زن به را گاو گهِ چرا رود؟می گاو سراغ دیوید چرا بنشیند؟

 از رفتاه  کاش  روایتای  واقاع  در و نسااء  سوره در ستاینشانه جااین که بور زن آیا کند؟مى بور زن و زبور

 کیسات؟  زن واقعان  است؟ مرد همان یا مرگ برابرنهادِ که ستزندگی برای ایتازه معادل است، زبور کتاب

 باز بود زن اگر حتى دیوید نبینیم؟ او در را مرد یا زن شخص، با مواجهه اولین در نرسیده وقتش آیا نیز؟ مرد

 موافق دنبال مدام ژیژیک ست.تازه فردیتِ یآیینه ژیژک برعکس او داد.مى ترجیح مرگ و مرد به را گاو گُهِ

 باراى  جاز  کاه  چرخاناد مى دهان در کلماتى دهد، کیش است مخالف که هر به کندمی سعی نشد اگر است،

 جاانِ  تاا  رودماى  بین از سرباز همهاین آن در که شطرنجى از دیوید که در حالی رود،نمى کار به کردن مات

 ایرانارشیسات  یاک  دیویاد ! آری و ناه  چه هر به شاشیده کارهیک دارد. او انزجار شود حفظ شاه جنابعالی

 نیستند. سازفلسفه بازند،فلسفه نه و آری .کشندمی وسط تردید رفع برای را نه و آری پای داندمی چون است
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 جامپ جیمى

 

 جامپیناگِ  جیماى  بحاث  بازرگ  گردهماایىِ  یاک  با مقابله جهت کامدن، در آنارشیستى میتینگى طى پارسال

 اىحرفه هاىورزش به نسبت کنندمى سیاسى کار که هاآن اغلب معمولن کشیدم. پیش را گروهى و شادمانه

 شاش  پنج ا   "کوت اى مارکت جیمى". نیاورد رأى پیشنهادم مذکور میتینگ در لذا دارند، گارد فوتبال چون

 آنارشیساتِ  یاک  نداند هم خودش بسیارى مثل شاید و آمده دنیا به کاتالونیا در و است کوچکتر من از سال

 تماام  دیگار  حااال  و اسات  مهام  هااى کنسرت و ورزشى مسابقات ىزننده برهم جورهایى یک او ست.ژنى

 پیاراهنش  روى کاه  حالى در تبت پرچم با که وقتى 2118 سال از من. شناسندمى را جامپ جیمى هاورزشى

 را هااش فعالیت زد همبه را یوفا جام فوتبال نهایى نیمه مسابقات از یکى "نیست چین تبت" بود شده نوشته

 و ترکیاه  فوتباال  ملاى  تایم  باین  کنم فکر هم مسابقه قائلم. آن ویژه ارزشى هاشدیوانگى براى و کرده دنبال

 اعتراضاى  جز میدان وسط هم آن جیمى ناگهانى حضور روز آن من نظر از شد.مى برگزار سوییس در آلمان

 دعاوتم  داشات  حضاور  میتینگ آن در که رفقایى از یکى پیش دقیقه چند نداشت. دیگرى تأویل آنارشیستى

-جالبى موضوع کنم. سخنرانى جامپ جیمى آنارشیستىِ حرکت درباره دانشجوهاش براى آینده پنجشنبه کرد

 دارد. ایرانارشیستى مغزریزىِ ارزش و ست
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 آنارشیستى هنر در من

 

 محورىِ اصل سه فردیّت ستایش و فردیّت به احترام فردیّت،! نفره یک هاىحزب از ستمجتمعى آنارشیسم

 در کاه  هایىترم از یکى شناسند.نمى مقدس است اندیشیدن که من جز ژنى هاىآنارشیست است. آنارشیسم

 از هماه  دار،دکیاان  و نویسانده  تاا  بگیار  سیاستمدار و مال از. ستفروتنى کرده نابود را "من" فارسى فرهنگ

 خودشاان  اناد نداده یادشان چون! من بگوید ندارد جرأت کسى نیست، من کسهیچ زنند،مى حرف ما جانب

 همه هم مسئولیتند، فاقد هم زمانهم کنندمى ماما که هاآن ادعاست؛ اجراى ىشیوه ترینمنحط فروتنى. باشند

 مان  ایرانى عرفانِ کرده، در ابدى را "انالحق" تیزهوشى نهایتِ در که حالج جز. زنندمى سند خود اسمِ به را

 یاک  البتاه  زناد. ماى  حارف  هماه  جااى  ساواد بای  یک بنشینى که نطقى هر پاى. امندیده من یک حتى یکى

 شاده  ترفندى هر به اندداده یاد او به محبوبیت، و خواهدمى رأى او! من بگوید نباید چرا داندمى سیاستمدار

 .دربرود مسئولیت بار زیرِ از

 آنارشیسام  از کاه  نیست بیخود اند،نبرده من از بویى زنندمى سینه به استالینیسم سنگِ که هاآن حتى متاسفانه

 گاردهااى  اتیخااذِ  در خود که حالى در اندکرده تعریف گرىالاُبالى را آنارشیسم ایران در هااین دارند. انزجار

 یاک  حزب، یک گویندمى شوند؛ گروه دارند دوست اىعشوه هاىچپ این! اندبوده الاُبالى مدام شانسیاسى

 ترساند، مای  مان  از هاا آن! دارد حقیقت ایران در تنها که ستدروغى این و! باشد داشته من نباید که سازمان

 مجاریِ  سات، دیوانه تنهاست، است، سرخود رهبر من بردارد. دست که ببینند را رهبرش دمِ توانندنمی چون

. ترساند مای  نیست کنترل در که کسی از هاآن باشد و کنترل در که تواندنمی است، خود االنِ همین فکرهای

 من فارسى اصیلِ زبانِ در! ندارند من اما دارند پول و گروهند، حزبند ندارند؛ من چون ترسندمی من از هاآن

 ترسند!مى فکر از هاآن و! اندیشیدن یعنى

 شاعر  در فردیات  باه  تاوجهى  باى  ولاى  زناد مى را اول حرف دنیا ادبیات در شعرى تشخیصِ یا من اصالت 

 تشاخص  از اثارش  که ستشاعرى کمتر دیگر بنویسند. هم شبیهِ همه شده باعث اخیر هاىسال طى فارسى،

 چاون  ترجماه  زباان  شاده  باعث نویسىساده چون اىنامیده روى حد از بیش تمرکز. باشد برخوردار شعرى
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 باا  کرده فرض مرده، موجودى را زبان معدودى شاعران هفتاد دهه در اگر کند. سرایت همه شعر به ویروسى

 شاعرى  زبان از تکنیک، از همه حاال کردند،مى غالب شعر به تکنیک جاى را تصنع و گرفتندمى کشتى جسد

 مرباوط  ماتن  باه  تنها البته شعرى منِ! نه یا داندمى فارسى مربوطه شاعر مانىمى گاهى که طورى اند،فرارى

 تاابع  و کناد  زندگى را خود که است ناگزیر او بنویسد، متفاوت تواندنمى باشد همه مثل اگر شاعر شود.نمى

-مهام  خودماان  فرخزاد فروغ همین یا مایاکوفسکى رمبو، چون شاعرانى زندگى. نباشد مرسوم هاىرفتارزنى

 مثال  اتوکشایده  شودنمى بدهى؛ دست از مگر آیدنمى دست به که ستچیزى تنها شعر است. شعرشان ترین

 راهِ باود،  شااعر  بایاد  فقاط  شاعر  به رسیدن براى داشت؛ هم با را همه شودنمى ماند؛ شاعر و زد رفتار همه

 سارِ  رود،ماى  وقات  سارِ  دارد، را شغلش دارد، را اشبچه دارد، را همسرش طرف! ندارد وجود هم میانبُرى

 گااهى  بیند،مى تلویزیونى سریال گاهى ها،آدم بقیه که کندمى باش و بود جورهمان و جاهمان آید،مى وقت

 امروز شاعر مثلن او کند،مى چک را خبرها مانیتور پشتِ یا روزنامه سرِ نشیندمى هم گاهى ،"دوک کى کیم"

 دیگار  کاه  دانناد مى! متعهد و اجتماعى اخالقى، آگاه، طورند؛این شانهمه تقریبن تا،ده ،... دوتا، یکى، است،

 جهاان  هاىپایه دهند تغییرش اگر و توانندمى را خودشان الاقل دانندنمى اما کنند عوض را جهان توانندنمى

وقات؛   حکوماتِ  باا  شاماتیک  مخالفاتِ  یعناى  شاان سیاست و اندسیاسى هم شانهمه افتاد؛ خواهد لرزه به

 دم از بقیه وگرنه الیت، سرآمدِ و شاعرندتازه هااین کنند؛ مخالفت آن با تا کنندمى انتخابش خود که حکومتى

-مى دست در قلم جاى نى و انددودى اغلب ایرانى هاىنویسنده مثلن! ارشمیدوس گویندمى سبیل جعفر به

 وقافِ  که عرصه این در شک بى دهند، انجام ایرانى فقیرِ خیلى موزیکِ براى کارى بروند است بهتر و گیرند

 و زنندمى عرفان از دم اما ستیزندتئورى و علم ضد دم از نیز ایرانى هاىهنرى کرد. خواهند کوالک شده عوام

 به کنندمى تلف آینه در که را وقتى از درصد ده اگر شود.نمى حاصل شناخت طریقِ از جز شناخت دانندنمى

 چیزى تنها روزها این شد.نمى ایرانى آرتیست ترینمعروف به بدل هاآدم سوادترینِبی شک بى بپردازند فکر

 همه بید سبکِ هاىشاخه چون! ستطلبىفرصت خوانند،مى و اندخوانده خوب را درسش ایرانى شاعران که

 جاز  اىنتیجه اندکرده تعریف امروز شاعر براى که منشى این از تبعیت رود.مى باد که شوندمى خم سمتى به

 پاشى.مى هم از روزه دو باشى که هم استعداد خداى نکنى اگر شاعرى ندارد. متنى مرگىِجوان
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 آنارشیست ىنیچه

 

 بى .نیست سازگار هاخیلى ىذائقه با شانبسیارى که رنگارنگ غذاهاى از مملو اىسفره ؛ستسفره یک نیچه

 قابال  اماروز  فکرى هاىگفتمان بر نیچه تأثیر که البته و حاضرند عصر پیامبرانِ فروید و مارکس و نیچه شک

 و فردگارا  "اساتیرنر " تاأثیر  تحات  شدته ب شاسیاسى ىفلسفه اینکه رغمعلى .نیست دیگر دو آن با قیاس

 را او اى،نیچاه  ىگازاره  چناد  کاردنِ  علام  با کالسیک هاىکمونیست از بسیارى همهاین با است آنارشیست

 هار  علیاه  باوده  چیز همه و چه هر مخالفِ وى که غافلند و کرده قلمداد هاآنارشیست دستِ به باتوم دشمنِ

 !کرده پرتاب اىگزاره سیاسى گروهِ و نحله

 جملاه  دو ایان  ؛"کانم نمى تبعیت و تقلید احدى هیچ از ساکنم، خودم ىخانه در من" نوشته جایى در نیچه

 آنارشیساتى  باا  پس ،نبوده پایبند فردیتش به جز وى که دهدمى نشان و هاستگزاره ترینآنارشیستى از یکى

 باه  را خاودش  اىگوناه  به سیاسى ایسم هر بیستم قرن طى. بایستد صفى هیچ در نبوده مایل که طرفیم پنهان

 هااى سافره  سارِ  را او کاه  طاورى  ،کارده  تأویال  خاود  نفع به را آن حافظ غزلیات مثل و مالیده نیچه افکارِ

 نازاع  به توجهى که بى ،نشانده یستیتالیکاپآنتى و یستیتالیکاپ ،یستیناز ک،یستوکراتیآر ،یستیبرالیل فاشیستى،

 برساد  پایاان  باه  دولات  که جایى برادران اى": نویسدمى که جاآن الخصوصعلى باشد، کرده دولت با نیچه

 ".دید خواهید را ابرانسان هاىپل و کمانرنگین

 یگانه را ابرانسان مفهومِ کاپیتالیستى، دمکراسى و مسیحى برابرىِ و مدرنیستى سازىِسطحهم با تقابل در نیچه

 در دولات  معاصرِ اشکالِ تمامِ با که ستآنارشیستى آزادىِ از دیگرى تعریفِ که دهدمى قرار مدرنیته پادنهادِ

 انکاارش  تاوانى نماى  حتى باشى اگر و بشوى توانىنمى باشى، باید آنارشیست امنوشته جایى در. است ستیز

 داشت خود در مخفى آنارشیستِ یک دارد آنارشیسم علیه که اىگزاره چند رغمِعلى نیچه جهت این از! کنى

 .ببینى شاخصوصى زندگىِ حتى هارفتارزنى تمام بر توانىمى را اشسایه که طورى
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 آنارشیست مارکسِ

 

 شانوم. ماى  ایاران  مرزهااى  حاوالىِ  را واقعاى  چاپ  پاى صداى دارم کم کم تحریف، قرن یک قریب از بعد

 ایراناى  جوانِ دستِ توى دیگر شود،مى ایران واردِ دارد کم کم شادان اژدهایى چون آنارشیسم که خوشحالم

 تااریخ  انگاار  بیانم. نماى  تروتسکیسام  حتى و مائوئیسم استالینیسم، لنینیسم، مارکسیسم، چون مذاهبى پرچمِ

 جشان  بایاد  ،رسایده  پایان به خوجه انور حتى و مائو استالین، لنین، انگلس، مارکس، چون پیامبرانى مصرفِ

 تاا  بیاا  اسات،  بیدار مدام چشم تک غولى چون آرلن! نکن هالک را هاشب این دیگر گفتم سیلویا به. گرفت

 شد! گذشته خیالِبى باید است، محتاج ساده حالِ به آنارشیسم که بخواب من با توانىمى

 هاا بلشاویک  کاش اى که شناسممى لیبرو منشویکى را او و دارم تروتسکى به که اىعالقه رغمعلى متأسفانه

 مصرف جز آوردنش به خاطر حتى و آیدنمى کار به "مداوم انقالب" تئورى دیگر معتقدم شناختندشمى نیز

 جداسات،  شاان همه از مارکس حکایت کنم،مى تأکید یعنى معتقدم، ولى نیست، مغز هاىسلول خالىِ فضاى

 مخاالفِ  اولاین  زیرا پوست، با حتى خورد را او باید ست.تازه فجیعى طرز به هنوز کرد، فراموش را او نباید

 کاارى  کمونیسام،  عناوانِ  تحتِ موارد بسیارى در مارکس اوست، خودِ که گفته بارها خودش هامارکسیست

 تااثیرِ  تحات  زناد ماى  ساینه  باه  را کارگر رهائىِ سنگِ که جایىآن شک بى! آنارشیسم بازتعریفِ مگر نکرده

 یکاى  برگرد، برو بى مارکس،! عیار تمام پرودونیستى کندمى فکر دولت انحاللِ به که جاآن و است گودوین

 دولاتِ  تکاوینِ  در را دمکراساى  نقاش  که ستآنارشیستى اولین او ست؛آنارشیستى اتوپیاى مهم معمارانِ از

 سان  باه  تنها و کردنمى خوانىغلط را همیلتون توماس آمریکایىِ دمکراسىِ مارکس اگر کرد. برمال بورژوایى

 نقادِ  باه  او اگار  باود.  تار کهکشانى هاهایکالس و هالوکالس بین ىفاصله حاال سپردمى گوش معلم سیمونِ

 مرکازِ  تنهاا  ]ایان  هاا بانک به توانستمى نوآنارشیسم چگونه پرداخت،نمى هادولت آبشخورِ تنها این اقتصاد

 باار  ایان  اماا  بخوانیم باید دوباره را او شویم! مارکس خیالِبى است زود! نه ببرد! یورش ها[دولت فرماندهىِ

 را. آنارشیست مارکسِ
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 مارکسِ بی کس

 

؛ خواسات عیساا باشاد   نمای ما فقط از وقتی نوشتیم که انجیل و قرآن و تورات را بستیم؛ نیچه نوشت چون 

شد نزد هر کاس و ناکسای   همه حاال بی کس نمیو مارکس این کردیهودی نباشد فکر می اینکهفروید برای 

شود، نه فکری پشت یک پیام مخفی. حاال دیگر جهاان  دیگر نه قصه تولید می. اندی مارکس شدهکه وانموده

تحتانی و باالیی هر دو با هم پودر شده، ما فقط با میکروفکری طرفیم که ماکسیمالیسم مدیایی غولش کارده؛  

های رادیکالیسمی دینی، حتی اگر مارکس را پیامبر خطاب کرده ی که هیئتی ندارد مگر در حیطهماکسیمالیسم

از شور جوانی، از بی . همه کیچ رفتاری و کرداری متنفرمسوزد، از ایندلم برای این جهان بداخالق می. باشد

فکریِ شاعاری کاه دارد   ست، از روشنآید. از شعار که سلطان بی شعوریتجربگی و خامی، از سطح بدم می

هنوز بوی بدِ دیروز را در مشام دارم، رفته بودم  .آیدشود، از تخدیر، از اغمای در فکر بدم میتر میمدام فربه

. بندی کرده، شعر بخوانمی شعور را بستهبرای دنیایی بی مهاجر و تبعیدی، بدون بازداشت و زندانی، عصاره

ها دانشگاه را پُر کرده، برای سوسیال آنارشیستی چون داشت، پس چرا اینها نهام که ربطی به ایدئولوگایده

شما هام بیخاود   ! ی فکری و کیچ رفتاریهمه وانمودهکشیدند که راهی ندارد مگر بخندد به اینمن هورا می

 هاای سوساولیزم فکاری باا عشاوه    . کنناد از دانشگاه آغاز میها دائم آن اینکهدار نیست اصلن خنده! نخندید

گرداند به نظمی دولتی که مغز آن در های ذهنی، کم کم دارد دوباره دنیا را برمیبرابری و عدالت و دیگر کیچ

آید، از فقر ساختاریِ فکر وقتی که به جانِ دهد بدم میاز دمکراسی که فقط بوی پول می. کندها کار میبانک

اناد، بایاد   هاش کااری شاده  بریک بگویم که ویروست "بدیو"باید به . افتد دیگر انزجار دارمجوانِ جهان می

ها همیشه از ست که با استعمار برابرتر است، آنایی فاضلهقبول کنم که هند دیگر فقیر نیست و چین مدینه

-هاا اداره جای آن دمکراسی که بانک! من غمگینم .اند چون مغزهای باکره اغلب لذیذترنددانشگاه آغاز کرده

متاسافم کاه فیلساوف    ! گیرد. من غمگینمسوسولیزمی فاالنژ دارد در سراسر دنیا جان میکردند حاال اش می

بندی کاپیتالیزم، هر چه تاف  گفت صورتتوانستم توی گوشِ ژیژک بزنم که وقتی میتیترداری نیستم و نمی

 یباا ساوژه   اند دریغا که حاال مخالفاان ها جهان را محاصره کردهشومن! شد بیروندر دهان داشت ریخته می

حاال همه تنها همان  .رود که غرب را هم برداردترند و این تضادّ کرداری میمخالفت، از موافقانِ سوژه موافق
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نگرانم که سانسور سیاسی ! زنند. من نگرانمی مارکس میچیزی نیستند که مدعی هستند و سنگش را به سینه

فکرهای تبعیدی نخواهد داشت و دیار نیسات روزی   در انگلیس هم امان ندهد، دیگر زمین جای امنی برای 

ست که بار  چه هست جسدینگرانم که حقیقت سیاسی مرده و آن! که ما را به مریّخ پرتاب کنند. من نگرانم

جسدی کاه فیلساوف   . شودهای اسکلتی به اسم دروغ که نام دیگر تبلیغات و ژورنالیسم است حمل میشانه

ایان  . سات ی مرگ کارده ای که قدرت را استعارههور مدیاهاست، جنازهست، نعشی که رئیس جمتلویزیونی

دمکراسی . اند و سرِ ساعت در هر میتینگی حاضرندبازیگران قدیمی حاال در دانشگاه اعالمِ آماده باش شنیده

حاال جای خدا نشسته و دارد به سراسر دنیا جای پیامبر، عروسکی که اسمش را هم گذاشته رئایس جمهاور   

دهد جای مسجد و کلیسا در دانشگاه خطبه کند تا مارکس تانش  ای که حاال ترجیح میفرستد؛ پیامبرِ تازهمی

کند و چشمی نیست که فکر کند، حتی گوشی کاه  سطح، سطح، اپیدمی سطح دارد کوالک می .در گور بلرزد

 !بگوید نه

شدم، مارکس اگر تر میدم حاال دیوانهبو نیچه اگر! نه سوسیالیزمهاست که با ارتدوکس رفتاری مواجهیم سال

ی کنی ایان گلاه  و ساد، ساد، هی ساد چرا کمک نمی ی تازه ببخشدنوشت تا به فروید ایدهبود تنها شعر می

کناد،  مدرن خودش را بپوشاند و دم به دم سرما نخورد؟ مدیا چوپان است؛ چوپانی که جز بالهت تولید نمی

ای چون ژیژک شاومنی را تارجیح بدهاد، تاا حقیقات      کند تا وانمودهحتی مخالفش را هم خودش تولید می

های ژورنالیستی زندانی کند، تا شاعرِ عصر راهی نداشته باشد جز احضار استهزا و اظهار خودش را در گزاره

آورد بیرون تا غیااب  حتی اگر زندانی کنند از زندان سر درمی دانند فکر راها نمیاین! صداقت جای دیوانگی

نویسم نوشتن کارش رسیدن به مرزهای سخنرانی نیست اما من هنوز می. را برای همیشه بینِ همه حاضر کند

 !چون متاسفم
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 ترامپ ایرانی

 

 رساد. ماى  گوش به دارد ایرانى ترامپ پاى صداى اما جمهورى، ریاست انتخابات تا مانده سال یک از بیشتر

 کاپشان  با ترپیش که دیگرى و شودمى حاضر اشسخنرانى محل در رویز رولز با و است بیلیونر یکى گرچه

 هار  اما دهدمى تومانى هزار پنجاه و دویست ىیارانه ىوعده دارد حاال بود، کرده ظهور قراضه پیکان و کهنه

 اقلیت! شعور بر اکثریت بالهت ىغلبه محصول و اندکاپیتالیستى اىفراورده دوشان

 مستضاعفان  رویاهااى  تحقاقِ  روى ظااهرن  و رویابینناد  هایىاُپورتونیست نژاداحمدى هم ترامپ دونالد هم

 شاان حاال  فقط بگیرند را مردم مال کهاین براى جهانى[ قدرت مراکز ]این هابانک متاسفانه. اندکرده فوکوس

 کاه  هاایى خلق شود.مى اپیدمى دارد جا همه ندارد؛ غرب و شرق بالهت معاصریم؛ قرنى بد با! گیرندنمى را

 کاپیتالیسم شوند. خالص شریش از تا بدهند جر را خودشان باید حاال جنگیدند دمکراسى تحققِ براى عمرى

 زماین  سااکنانِ  سارِ  از دست است محال نشود سرتاسرى شعور تا باشد؛ شده واکسنش کشف که نیست وبا

 کاارگزارانِ  ]این مدیاها و رسندسرمى دارند غرب و شرق از متضاد شعارِ دو با کاپیتالیستى مسترهاى. بردارد

 ضاد  معنااى  هار  تا دهندمى رواج را شانبالهت دارند چنان است شاندست اکثریت نبض که بانکى[ مراکز

 رئایس  ترامپ بگذارد است محال ستجبّارى خداى کاپیتالیسم. شود طبیعى شودمى تکرار که بس از انسانى

 شریشاان  از بیچاره مردم تا کندمى علم را شیاطین این بیفتد؛ نژاداحمدى دست دوباره قدرت یا شود جمهور

 هایالرىِ  امریکا در بدطینت ىفرشته این ببرند؛ پناه دارند فرشته ظاهر که کاپیتالیسم سازِ دست اپوزیسیونِ به

 روحانى. همین یا روحانى، یا روحانى، مثل ستیکى هم ایران در است کلینتون مستر
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 معاصر جهان در دمکراسى ماهیت

 

. است جهان کشورهاى اغلب در رایج نوع از آزاد انتخابات بر مبتنی دموکراسی سرسخت منتقد ایرآنارشیسم

 : کرد خالصه نکته سه در توانمی را انتقاد این

 باه  تاوجهی  بای  هماان  یدهناده  نشاان  کردنش کار ینحوه است، دولت هم باز دموکراتیک دولت: نخست

 . دهندمی نشان بارزتر نحوی به البته نیز ترخودکامه سیاسی نهادهای که است اجتماعی نیازهای

 خواسات  و اراده است آن مظهر نمایندگی بر مبتنی دموکراسی چهآن که کنندمی ادعا غالبن هادموکرات: دوم

-افسانه مردمی ثابت و واحد یاراده مفهوم اما کند،می کنترل و سازدمی را حکومت مشى خط که است مردم

 از ترآگاه ایهعد و است تغییر حال در افکارشان اند،تفرقه دچار خویش عقاید حیث از مردم .نیست بیش ای

 در چراکاه  .اسات  بااطلی  فرض سازدمی نمایان را مردم خواست اکثریت، نظر که فرض این .دیگرند ایعده

 باه  یاا  ؛گیارد مای  قارار  انتخاب یک برابر در اقلیت گاهآن گرفت، خواهد تصمیم اکثریت ناگزیر ،دموکراسی

 اکثریات  دهاد می اجازه و کشدمی پس را خود صورت، این غیر در یا، سپاردمی سر شده گرفته که تصمیمی

 باه  اجباار . کناد  پیاروی  اکثریت تصمیم از اکراه و زور با اقلیت که داندنمی جایز آنارشیستی هیچ .کند اقدام

 اساتبداد  را دموکراسای  هاا آنارشیسات  ایان  خااطر ه ب. است گرسرکوب قدرت مجدد برقراری همانا اطاعت

 کاه  شرط این به تنها ،دارد جایی هاآنارشیست اکثر آرمانی هاینگرش در دموکراسی البته. خوانندمی اکثریت

 .باشد اختیار اصل و آزاد توافق اصل تابع

 این ایشان استدالل ؛کنندمی حمله گذاریقانون مجالس در همگانی نمایندگی یمسأله به هاآنارشیست: سوم

 کساانی  به زیاد بسیار احتمال به شوند،می فراخوانده نمایندگانشان برگزیدن برای که هنگامی مردم، که است

 حتای  اماا . دهندمی رأی متوسط یطبقه از بلندپرواز اعضای به دیگر عبارت به و اندکرده تحصیل ظاهرن که

 ایان  کاه  گذشت نخواهد چندی برگزینند، خود گروه میان از را نمایندگان بخواهند کارگر طبقه اعضای اگر

 .کرد خواهند تنزل دولت نوکران حد تا خود ىتازه مقام و موقعیت سبب به نمایندگان
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 و. اسات  ماردم  بار  ماردم  حکومت اشاللفظی تحت معنایا  دانندمی همه امروز که طورهمانا  دموکراسی 

  نظار  از کاه  کانم  تاکیاد  اول هماین  از بگذارید اما. گیرندمی آزادی با مترادف را دموکراسی که است معمول

 حکومات  واقع در دموکراسی. است آزادی معنای به نه و مردم بر مردم حکومت نه دموکراسی ،ایرانارشیسم

ه ب مردم اما. شودمی اعمال پارلمان و رای حق و انتخابات طریق از معمولن که است مردم بر دارسرمایه طبقه

 درسات  را مکانیزمی بلکه ،نیستند دموکراتیک هایحکومت آمدن کار روی در اصلی پای یک حتی وجههیچ

 یاا  ،بکنید کار هر آمریکا در شما. کنندمی جابجا را هاحکومت دارند هاآن کنند فکر مردم از خیلی تا اندکرده

 بزرگتارین  دسات  ابازار  و پاادو  و نماینده دو هر که دموکرات، حزب یا آیدمی سرکار خواهجمهوری حزب

 بایاد  ظااهرن  که کارگر حزب حتی. است طورهمین هم بریتانیا در. هستند آمریکا شده شناخته دارانسرمایه

 .بردمی پیش را انگلیس بزرگ بورژوازی سیاست واقع در کند نمایندگی را کارگر طبقه

 متعلق که جنجالی هایرسانه سری یک که شد معلوم و شد رو سیاسی افتضاح و اسکاندال یک پیش چندى

 که را کسانی هایخانواده جمله از مختلف، افراد هایتلفن هستند، مرداک روپرت مطبوعاتی عظیم کنسرن به

 و جنجاال  یاک  باه  اتفااق  این افشای. اندمیکرده جابجا را هاپیام و کرده شنود ،بودند شده قربانی جنایتی در

 . دارد ادامه ماجرا هم هنوز و شد تبدیل اشخانواده و مرداک شخص و موسسه برای تمام آبروریزی

 از یکای  و شاود مای  شاناخته  مطبوعات سلطان عنوانه ب که مرداک روپرت شد معلوم جنجال این جریان در

 تعیاین  مساتقیمن  را بریتانیاا  اخیار  دهه چند هایدولت تمام ،است جهان و انگلیس دارانسرمایه ترینبزرگ

 نیایاد  سرکار لیبر حزب و کیناک نیل گرفته تصمیم بیاید، سرکار تاچر گرفته تصمیم مرداک یعنی است؛ کرده

 دیویاد  کناونی  وزیار  نخسات  خواساته  بعدها و برسند قدرت به لیبر حزب و بلر تونی گرفته تصمیم بعد و

 گرفتاه  صاورت  هاا دولات  تعیین برای هاییمالقات چه اینکه حتی بیاید، سرکار کارمحافظه حزب و کامرون

 .است کلمه دقیق مفهوم به دموکراسی این. است فاکت هااین. شد افشا
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 نیستند!؟ هاسوسیالیست چرا پس فاشیستند هاناسیونالیست اگر

 

 ىنقطاه  ایان  و سات اجتمااعى  مالکیتِ استقرار و تولید ابزار بر خصوصى مالکیت انحالل سوسیالیسم آرمان

 پاذیرش  با یعنى آنارشیستم سوسیال فعالى گویممى وقتى جهت این از است. سوسیالیسم و آنارشیسم تالقى

 شاده  تحریف ىمقاله تا چهار خواندن با گاهى عده یک. امرسیده آنارشیسم به سوسیالیسم اساسىِ اصل این

 ساینه  کدام در را کج حکمت همهاین ماندمى آدم که نویسندمى ناسیونالیسم ردِّ در روزها این چیزهایى یک

 اتفااق  باه  قریاب  بنویسم، آنارشیسم درباره مسلسل به طور کهآن از پیش یعنى پیش، هاسال! اندکرده کشف

باه   ولاى  حاال! آنارشیست گفتندمى بهش کنند تنبیه یا تحقیر را یکى خواستندمى وقتى ایرانى سیاسى فعاالن

 هماان  هم روزها این متاسفانه. کنندمى تبعیت هاآنارشیست از حتى مواردى در کرده، نشینىعقب کامل طور

 را او کااره یاک  و اسات  فاشیسات  که چسباندمى بهش نویسدمى ناسیونالیسم درباره یکى تا حداکثرى گروه

 پاس  اسات  سوسیالیسم ناسیونال مخففِ نازیسم که دانندنمى انگار عده این! نازى حزب و هیتلر به بنددمى

 رویکاردِ  دربااره  چیازى  دهندمى ربط ناسیونالیسم به را آلمانى هاىنژادپرست گرىافراطى که قدرهمان چرا

 یا داشته رویکردى چنین نیز هیتلر چون کنیم سنگ را سوسیالیسم باید حاال آیا ؟!گویندنمى شانسوسیالیستى

 را اساتالین  چاون  دیکتااتورى  کاه  دلیل این به تنها بدانیم منحط را کمونیسم باید آیا ؟!دارد که کردهمى ادعا

 خاورد ماى  هام  باه  حالم واقعن اما هستم نه و بوده ناسیونالیست نه کلمه واقعى معناى به هرگز من ؟!زاییده

 رغام على هاایرانى! نویسندمى ناسیونالیسم چون سیاسى ترمى علیه و له تئوریک، درک هیچ بى اىعده وقتى

  ناسیونالیستى عرق کمى نیست بد اتفاقن شانند.وطن و نژاد و زبان ضد اىریشه به طور دم از همه ادعاهاشان

 چاه  از واقعن اکثریت، یعنى عده، آن! نفروشند شاهى ده به خارج و داخل در را شانهموطن تا باشند داشته

 ایان  ناه ! گیرندمى وضو هى و کنندمى غسل ساعت به دم چرا خوانندنمى نماز که هااین اممانده ؟!ترسندمى

 ؟!شود پاره تکه وطن مام نخواهند مردم شودمى باعث بعدها خواهىوطن حس کنندمى فکر که است
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 شوونیسم، جینگوییسم، ناسیونالیسم و انتخابات

 

ها سربازانی هستند که در بسیاری از فرانسوی .هاستهنوز اسم مستعار بسیاری از فرانسوی "نیکوال شوون"

ی گویاد شوونیسات! چاون فلسافه    هاا نمای  گردند اما کسی باه آن خود هنوز دنبال بناپارت می خانقاهِ قلبِ

پرستی افراطای کناد. حااال    مانتالِ خود توانست ناسیونالیسم را جانشین وطنفرانسوی با بیان دلبرانه و سانتی

تواند جار بزناد  پرست! وطن که نمیاند نه وطناصلن خودِ فرانسه و د فرانسه درآمدهها به عقدیگر فرانسوی

 شود!ی عالم میپرستی شهرهپرست است، بلکه در زبانوطن

دریغا که روشنفکری شعاریِ ایرانی این تضاد را در فرانسه هرگز ندید و به تبعیت از همین پُزِ مکش مرگ ما 

-دانست از هزار جهت به ملیّت یورش برد. اینپرستی را مثل دین افیون جامعه میو تعالیم مارکس که وطن

در نوستالژیای قدرت پیشینی در جا نزنند از  اینکهها هویتِ تاریخی خود از دست دادند و برای گونه ایرانی

را پار   تا خواست این خاالی ملای   اینکهتوانست یا درون خالی شدند. متاسفانه روشنفکری شعورى هم نمی

کند انقالب به اصطالح اسالمى آمد و جماعتی مرتجع که تاریخ اسالم را در جیب داشتند، آن را جاای ایان   

هااى  تاریخى براى ایرانِ قبل از اسالم قائل نیسات، چاپ   ،قدر که حکومتخالی بزرگ گذاشتند. حاال همان

بیخود نیست کاه   .اندشان را پاره کردهنامهخواهند در گذشته در جا بزنند شناسکه نمىقدیمى نیز به بهانه این

شااعرانى خاارجى را    .کناد روشنفکرىِ شعارىِ ایرانى در مواجهه با هر دستآوردِ غربى احساس حقارت ماى 

شاان در ایاران باا اساتقبال     شناسم که آثارشان از کمترین استتیک هنرى برخوردار است اما ترجمه کتااب مى

این درکِ کج، این عدم تشخیصِ ساره از ناساره    .شان ایرانى نیستمولف هاى چیپى کهیا رمان ،مواجه شده

ها همه نتیجه عدم خودباورىِ فرهنگى و سیاسى ماست. همه دارناد ماا را از   محصول چیست!؟ بى شک این

 .کنند تا در ایران و ایرانى جز آدمى پوشالى باقى نمانددرون خالى مى

را کاه هماان    "جینگاو "پرساتی،  برای احیای حسّ وطان  ،ریتانیاییسیاستمدار رادیکال ب، "جورج هالویوکا"

به دیلی نیوز نوشت، جانشین عیسی مسیح کرد.  1838ای که سیزده مارچ خودمان است در نامه "اجی مجی"

پس جینگوییسم را جانشین  ،روددانست که مسیحیت هرگز به جنگ مسیحیت نمیجورجِ جادوگر خوب می
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ی تکارار  تا عشق افراطی به وطن، سربازان را جلوی توپِ دشمن سینه کناد. تااریخ عرصاه    عیساپرستی کرد

کنند ناسیونالیسم افراطاى را جاای   های فکر حکومت ایران حاال سعی میتکنیک است، بیخود نیست که اتاق

ام تا چند سال پیش به این اعد ،گرایی را قتل عام کردهملی 13سال  ها که ازگریِ اسالمی بگذارند. آنانقالبی

هاا  برای بسایج تاوده  پس  ،خواهی دیگر کارگر نیستاند اسالم و حس دینحاال درک کرده ،ادامه داده بودند

ناژاد، جاورج   هاى ریاسات جمهاورى احمادى   بگیرند. طی دوره راهی ندارند مگر از جورج هالویوکا درس

راحتای روحانیات را   ه ایران، موفق شد با  های فکر حکومتیعنی یکی از مکارترین سخنگویان اتاق ،ایرانی

خود را در تماس مستقیم با مهدِی موعود قارار دهاد کاه احتماالن روزى در ماالء عاام بادل باه          ،دور زده

ی ساربازان تاازه   ست کاه ساینه  دانند که سوشیانت تنها پرچمیها خوب میآن .سوشیانت ایرانی خواهد شد

اناد کاه   بازی خبره دادهست که دستمالی سفید دستِ شعبدهد سالیتواند در آن باد بیندازد، پس چنجوان می

دهاد و دور نیسات روزی کاه از آن کباوتری در بیایاد و ناام       فعلن دارد آن را در سرتاسر ایاران تکاان مای   

ی تولادِ  تشانه  ،انداین وسط مردم هم از بس با خود غریبه دى موعود( را به خودش برگرداند!سوشیانت )مه

و منتظر تکنیکی عتیقه یا ققنوسی که باید از خاکسترش برخیزد و روز بیااورد. حااال دیگار وقات     اند دوباره

خواهد و دریغاا کاه   ی اسالمِ انقالبی برای همیشه بسته شود چون ملت برای شادی بهانه میاست که پرونده

کنند و همین فکار  فکر می اند و مدام به آرامشاین شادی قهقاهِ ابلیس را در پی دارد. حاال دیگر مردم خسته

از بین خواهد برد. مردم وقتی که آرامش ندارند نگرانند، از چیزی نیز همان نیمچه آرامشی را که دارند  ،پاپتی

شود. بی جاست که سنیت مثل اژدها وارد میکند. دنبال چاره هستند و اینترسند که دارد ایجاد مشکل میمی

احساس کنند که ندارند، به سانیت کاه سیاساتمداری سودجوسات خیلای      شک اگر مشکلی نداشته باشند یا 

داناد تنهاا   کند، چون میترش میکند، بلکه بزرگترسی را که دارند رفع نمی ،دهند. معمولن سنیتمیدان نمی

اگار خیاال   " :نویساد مای  "نبرد مان " روند. هیتلر دروقتی که مردم از خطر بترسند سراغ این سیاستمدار می

ی مادام بایاد خطار حملاه    " :گوید، می"ایی داری همیشه باید مردم را در ترس و وحشت نگه دارىفرمانرو

دهاد  ست که به رهبر قدرت مانور میچون فقط حضور یک دشمن فرضی ،"ها گوشزد کنیکشوری را به آن

در  .نیسات ای آن را از جناب هیتلر به درستی فراگرفته و دست باردار هام   ست که خامنهو این همان درسی

دانند اگر به مردم خوش بگذرد، اگر در سازی! مالها خوب میای هیچ نیست مگر کارخانه دشمنواقع خامنه

شود مثال کلیساا محال آراماش،     دهند، مسجد میآرامش و رفاه باشند منبر خود را برای همیشه از دست می

ای طباق  ا عاشق شهرتند و اساالم بهاناه  دهند. مالهشان را از دست میخواهند چون اهمیتمالها این را نمی

هاا خاوب   زدند. ایان معمول است وگرنه هی سنگ جدال با قوم یهود را که جدّ خودشان است به سینه نمی

چرچیل هام مثال هیتلار مشاهور اسات چاون جناگ جهاانی دوم          .کندشان میدانند که فقط جنگ نامىمی

نیازِ جنگی بزرگ است شود پیشتوسط حکومت طرح مى سازی کهی ملیپروژهآن واقع مشهورتر است. در 

اشاتباهِ   اینکاه اند اما روشنفکری شعاری کور است، باه جاای   های اخیر نیز شرایطش را فراهم کردهکه زلزله
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ی ایرانی تبلیغ کند، در حال سوا کردن های تکه پاره شدهاتحاد را بین قومیّت ،ش را رفع و رفو کردهاتاریخی

ها در شمال ایران است! روشنفکری شعاری ایرانای کاور اسات چاون     ها در جنوب و آذریوچها و بلعرب

های اخیر بدل به کشوری واحد باه ناام اروپاا    همه فرهنگ و زبان و ملیت غربی را که طی سالبیند ایننمی

شان نیاز یاورو   د پولجا پیش رفته که واحاند و این اتحاد تا بدانها اروپا را وطنِ واحدشان کردهآن .اندشده

زنند که دیگر هایچ  ى شکست خورده مارکس را به سینه مىهاى چپ قدیمى هنوز سنگ ایدهشده اما چرتى

ای از دانناد و لمحاه  هاا خاود را مارکسیسات و چاپ مای     طور اینه ام چمانده .مارکسیستى بدان باور ندارد

طوری که در دهاه پنجااه باا کژفهمای     اند و همانسازی بود نیاموختهی بیگانهمارکس که مخالف اکیدِ پروژه

 شان را از بین ببرند.کنند هویت جغرافیاییها گرفتند، حاال هم سعی میمارکس، هویت تاریخی را از ایرانی

پردازناد  ایرانی به تنها چیازی کاه نمای    نویسو ساده حلوهمه مدیاهای سادهاین با .مسئله اصلن ساده نیست

-ی شعوری نیز، معاصرِ بالهات اسات و خارده   ست. دریغا که روشنفکری کم عدهفاجعهطرح الفبای همین 

 هوشی نیست که به این دالیل وقت بپردازد.
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 کردهای ترکیه

 

 جهاان  کردهاى از نفر ملیون چند و بیست است. کرد ترکیه خاک از درصد سى شرقى، جنوب هم شرق، هم

 زد.مى صدا کوهى هاىترک را هاآن رسمى طوربه پیش، سال چند و بیست تا که کنندمى زندگى کشورى در

 ترکیاه  دیگرِ استانِ یازده و باتمان، و مالطیه و ماردین ارزنجان، و اردهان و شرناق ارزروم، و وان و دیاربکر

 عماد  مرکازى  حکوماتِ  شده و محسوب ناتنى خاکِ ایران، کردنشینِ شهرهاى اغلبِ مثل که کردهاست مال

 .کندمى بیداد ترکیه کردنشینِ مناطق در کارىبی روزها این که طورى باشند نداشته پیشرفتى داشته

 کاه  نیسات  بیخود بود، داده بهبود ىوعده داشتند کردها که فجیعى وضعِ به وزیرى نخست اوانِ در اردوغان

 قاتلِ پیش، سال هشتاد که گرفته آتاترک شاناول امام از که ستدرسى دقیقن این و کندمى شانعام قتل حاال

 اساتقالل  جناگ  هرگزاهرگاز  نبودند کردها اگر بود کرده اقرار ترپیش خود که حالى در بوده کرد هزار هفتاد

 رسید.نمى ثمر به کردمى اشرهبرى خود که ترکیه

 ى"روژآوا" از چپ جهانِ دیروز تا کردند. شانشقه شقه که هستند کشورى چهار در مردم ترینمظلوم کردها

 خاود  باه  ناگهاان  اما کردمى ستایش بود شده خودمدیریتى مجرىٍ که را "کوبانى کانتون" و گفتمى سوریه

 قادیمىِ  مالکاانِ  ]ایان  ایران کردهاى حالِ نداشت. تبلیغاتى ارزشِ اىنحله هیچ براى دیگر چون شد، وانهاده

 ترکیاه  چون پردازدنمى هاآن به هم کسى اغماست، حالِ در ترکیه کردستانِ اما نیست خوب اصلن هم ایران[

 را شاان نام که ترکیه کردهاى اما جهانند مردمِ ترینمظلوم زمره از کردها است. غرب نرمِ و گرم خوابِتخت

 و مارد  و زن تاابوتِ  هفتاه  روزِ هار  روزهاا  ایان ! بزنند فریاد را شانمظلومیت حتى توانندنمى انددزدیده نیز

 کردساتانِ  در چیازى  همه روزها این شوند؛مى له ترکیه ارتشِ آهنىِ ىچکمه زیرِ دارند که ستکردى کودکِ

! اللناد  دم از زده و کارى  باه  را شده، خود عمدى کورىِ دچارِ مدیاها اما است هولناک فجیعى طرز به ترکیه

 گریاه  آدم باراى  کماى  اساتانبول،  بروم باز بماند یادم نیست، خوب اصلن اردهان و دیاربکر حال روزها این

 کنم.
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 نژاددوستم نه فارسمن فارسی

 

 فجیعاى  طرز به او نژاد!فارس نه دوستمفارسى من که دانستنمى بود. آمده پارسیست پان یک با جنگ براى

 از گیلک یک که دانستنمى حتى نمانده، هیچ دیگر من از آدم جز دانستمى چه! هیچ اما من بود کورد یک

 دوسات  را فارسى ام،نبوده نژادباز اسر از که دانستمى چه هاست.فارس از ترنزدیک کوردها به نژادى لحاظ

 کاه  سارزمینى  باى  و آزاد شاعر به ربطى هیچ و بود زمین ىدردکشیده اهالى از او نویسم.مى بدان چون دارم

 اپادى  باارى  و بند بى جز چیزى که آزادى براى اما جنگمنمى هرگز خاک مشت یک براى من نداشت. منم

 مان  باراى  کاه  دانسات نمى هنوز اما خواندمى را شعرهام و فکرها هاستسال گفتمى. دهممى جان نیست

 هااى تفااوت  از گفات، ماى  کوباانى  ىفاضله ىمدینه از! نشده چیده دمش تنها که ستشوروى همان آمریکا

 ساتایش  باا  روزهاا  ایان  کاه  کاردم مى فکر نشینىسایه هاینویسمقاله به من و کردستان اقلیم با شانسیاسى

-ماى  کردستان اقلیم ساکنان و هاایزدى و کوبانى سیاسى ىایده بین فرق از اند.شده معروف کوبانى مقاومت

 دیادم، ماى  کورد را شانهمه گذشت،مى ذهنم از شدندمى ذبح تلویزیون در که کودکانى صف اما من گفت،

 او دیادم، نمى دیگر بود، کرده غرق را هامچشم اشک دیگر حاال دیدم،مى انسانى و ایرانى دیدم،مى خراسانی

 بود. آمده جنگ براى
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 مشکالت روشنفکرى ایرانى

  

سوسایال آنارشیسات    ککه درباره معضالت روشنفکرى ایرانى حرفى بزنم باید بگویم به عنوان یپیش از آن

پردازم. چپ و راستى که در ایاران  از آن یااد   طور مفصل به آن مىه ام که باى از چپ ارائه دادهتعریف تازه

شود، هر دو رویکردى سنتى دارند و بیشتر در پى قدرتند و فقط به دنبال جایگااه در دو سامت مجلاس    می

دانید که دو واژه چپ و راست ابتدا در انگلایس بااب شاده و باه دو گاروه از      حکومت هستند. احتمالن مى

نشساتند، ولاى مان    شد که مخالف هم بودند و در دو سمت مجلس مىندگان مجلس انگلیس اطالق مىنمای

وجه خواستار حکومت و در پى قدرت نیست و مدام منتقدِ دانم که به هیچچپ را آن نیروى روشنفکرى مى

 ست.من از بیست سال پیش شیفته آنارشیسم هستم چون با رییس و رهبر و حکومت مخالف ا آن است.

 حال به بحث اصلی بپردازیم.

معضالت روشنفکری ایرانی را بررسی کنم، به طور کلی روشنفکری ایران را به دو دسته تقسایم   اینکهبرای  

روشنفکری چپ که نقشای   ا  دوم .زندداری را به سینه میروشنفکری راست که سنگ سرمایه ا  اول :کنممی

ساازی!  ست و همیشه در حال دفاع است تا نظریهدرگیر نوستالژیهای قدرت مرکزی ندارد و بیشتر در بازی

 .داری ایرانی بپردازمپس اجازه بدهید اول به روشنفکری معطوف به سرمایه

 حیطاه  در چاه  و سااختاری  سطح در چه واقعی، "هژمونی" یک از هرگزداری نوپا و ضعیف ایرانی سرمایه

 عوامال  با حسابتسویه به هنوز داریسرمایه روشنفکری جهنتی در. است نبوده برخوردار فرهنگی بورژوازی

 و اساتعماری  کشورهای و مذهب به همیشهاست. این گروه از روشنفکران ایرانی  هتنپرداخ داریپیشاسرمایه

 روشانفکر  تا هستند بورژوا هایلمپن اسم الیق بیشتر دلیل همین به بودند وابسته مرکزی قدرت خصوص به

پ، چا  روشنفکری یبدنه ریزشِ و داریسرمایه تازییکه آغازِ و شوروی فروپاشی از بعد البته. داریسرمایه

هاای  شان را به الیاه ها توانستند تحت نام روشنفکری مذهبی خود را مطرح کنند و بی بضاعتی فکریراست

شاان عبادالکریم   جامعه سرایت دهند. طی بیست سال اخیر همه شاهد بودند این دسته که یکى از نمایندگان

 .های فکری لطمه زدندست، چقدر به عرصهاسروش 
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ها بیشتر کنشی منفعل داشت. متاسفانه روشنفکران چپ ما قبلن باه علات   روشنفکری چپ هم طی این سال

 هناوز  هام،  روسای  چاپ  ساقوط  از بعاد . نپرداختناد  تئاوری  کردنبومی به هرگز روسی کمونیسم هژمونی

 باازنگری  باه  نیاازی  هناوز  ساابق  "آوانگاردهاای " ایان  نظر از "حقیقت". دارند سردرگم و گیج عملکردی

 هایچپ این ا تئوریکِ  ی ضعف پراتیککنند. دربارهمحکوم می اسن هر نوع نوآوری راسا و ندارد تئوریک

 وضعیت تحلیل به دیگران یا هاروس همیشه که نکته این به توجه. نیست واضحات توضیح به نیازی قدیمی

 ست.ایرانی چپ روشنفکری فکری فقر نشانه تریناساسی پرداختند،می هاایرانی ما تاریخی و ساختاری

 متاسافانه  دهاد مای  نشاان  دیگر، هایخیلی و هالیدیهای سیاسی کسانی مثل پتروشفسکی، نگاهی به تحلیل

 در کشاورهای  زندگی حتی. بود تغییرش فکر در کند، پیدا جهان از شناختی اینکه از قبل ما چپ روشنفکری

 .باشد داشته تاثیری ایران چپ روشنفکری نامدرن خصلت و اراده ضعف بر نتوانست غربی

 جایگااه  و موضاع  هست، که هر کجا کس، هرتجربه چند دهه اخیر نشان داده است طی هر جنبش سیاسی، 

 هناوز  .باشد داشته فکری بارآتش به توجهی اینکه بدون شود،می سنگرسازی مشغول و کندمی ترک را خود

خواهیم ساختارهایی را تغییر دهیم ما می شود.می نظری کار از افراد بازماندن باعث عملی دخالت به میل هم

 از درساتی  درک هناوز خواهیم طرحی نو و تاریخی تازه بسازیم، در حاالی کاه   ما می ؛شناسیمکه خوب نمی

 ایم.ردهنک سازیتئوری مانگذشته درباره و نداریم خود تاریخ

قادر در  ، چون روشانفکران هماان  داندمی جامعه یک هیآگا یدهندهسازمانگرامشی به درستی روشنفکر را 

 اینکاه توانند نقش ایفا کنند که در سازماندهی سیستمی ارتجاعی! خالصه ایجاد یک بلوک تاریخی مترقی می

همان نقشی که مدرنیته در ایجاد رابطه بین ست، یعنی نقش اصلی روشنفکران، ایجاد پیوند بین زیربنا و روبنا

 .کندمدرنیسم و مدرنیزاسیون ایفا می

 قائال  تفااوت  پیچیده واقعیات و مجرد ناب هیمحاال دیگر باید تاریخ و منطق را از هم تمیز داد. باید بین مفا

 روشانفکران  باین  بایاد . کارد  لحااظ  هاپدیده تئوریک تحلیل در را شناسیروش از مختلفی مراحل باید. شد

های جای تمرکز بیش از حد روی جنبشه کرد. ب کار تقسیم تبلیغی روشنفکران و سیاسی روشنفکران علمی،

دهنده باشاد، میادان داد.   های مذهبی باید بیش از همیشه به جنبشی روشنفکری که آگاهیکارگری یا جنبش

های سیاسای و  روشنفکری، آن را به نخبههنوز جامعه ایرانی درک درستی از روشنفکر ندارد و با عدم درک 

ای از روشانفکری  ها تنها دساته در حالى که این ،فرهنگی که بیشتر رویکردی چپ دارند، محدود کرده است

دهام. اکثریات جمعیات ایاران را     ها نام روشنفکران انتقادی و مترقای را مای  شوند که من به آنمحسوب می

ای دانید هر تحصیل کردهطور که میتحصیالت دانشگاهی دارند و همانها دهند و اکثر آنها تشکیل میجوان

-هاى روشنفکری علمی، سیاسی یا تبلیغی باشد. دلیل اصلی مخالفت منباری تواند متعلق به یکی از گروهمی

ا هآن اند.های حوزه علمیه قم با دانشگاه این است که آخوندها بهتر از همه ماهیت دانشگاه را شناسایی کرده

دانند که کار اصلی دانشگاه تربیت روشنفکر اسات. اصالن بارای هماین اسات کاه رهباران        بهتر از همه می
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کاری طی چند کنند. با توجه به شیوع بیها را محدودتر میجمهوری اسالمی هر ساله، حوزه فعالیت دانشگاه

یعنای شارایط در    ؛کندر نزدیک میها را به طبقه کارگها شغلی دارند که آنکردهدهه اخیر، اغلب این تحصیل

شاود در  ست که اکثریت جمعیت با روشنفکرهاست و حتی بخش بزرگی از طبقه کارگر را مای ایران طوری

خواهم بگویم که ما در حیطه مدرنیته از موقعیت خوبی برخورداریم و باا کماک ایان    می این گروه قرار داد.

حااال بایاد    ن مدرنیزاسایون و مدرنیسام را از باین بباریم.    تر فاصله بیتوانیم هر چه سریعجمعیت بزرگ می

 یهاا الگو ترویج و سازیایده به علمی یهااستفاده از تئوری کری چپ باروشنف تبلیغی و سیاسی یهابخش

 را "روبنا و زیربنا"توان نمی شده نماشعار نخ و ایکلیشه گزاره چند تکرار با. بپردازند رادیکال البته و عملی

 داشت. عهده به را جامعه هنگیفر و فکری سرکردگی و داد پیوند هم به

داری را بشناسیم، بعد هم مراحل تکامل ی ناب سرمایهبرای تعیین خصوصیات جامعه ایرانی اول باید جامعه

توانیم ببینیم ایران در کادام یاک از ایان    بعد از این کار نظری، تازه می داری را بررسی کنیم.تاریخی سرمایه

ی ان باا شایوه  ایار  در آسایایی  تولید یشیوه دید باید. است شده وصل جهانیداری ی سرمایهمراحل به قافله

ی هایی دارد. باید به درک معنای بورژوازی ملی در جامعاه ها و فرقداری در غرب چه شباهتتولید سرمایه

باید دید روند رشد و تکاملش از  های سیاسی و فکری و سازمانی آن را مشخص کرد.ایران پرداخت. نماینده

ایران بازی کرده است. اساسن چارا بایاد    "مدرن"چه مسیری گذشته و چه نقشی در مراحل مختلف تاریخ 

لیبرالیسم اقتصادی یا بورژوازی صنعتی را برابر و معادل لیبرالیسم سیاسی که مادام سانگ دموکراسای را باه     

یاا   "باورژوازی ملای  "برای تحقق دموکراسی در ایران حاکمیت زند، قلمداد کنیم؟ آیا شرط اساسی سینه می

ا ى تاریخی مصداق این فرضیه است؟ کدام نمونه ایان فرضایه ر  طور است، کدام نمونهست؟ اگر اینصنعتی

یاا در   "دخالت نکناد "خواهند یا در امور احزاب ما هنوز رهبرانی دارند که از طبقه کارگر میکند؟ انکار می

تعریفای از طبقاه کاارگر     اینکاه  ها پیش ازها واگذار شود. اینکند که نقشى هژمونیک به آنصورتی دخالت 

ی کاارگر؟  کنند. اصلن کدام طبقاه کنند و بعد از آخر شروع میارائه بدهند، بحث را اول تمام شده فرض می

 کدام اقشار را غیرکارگری!؟ دانید وکدام گروه را کارگری می

کارگر ایران در چه شرایطی شکل گرفته است. نقش آن در تاریخ مدرن ایران چیسات؟  ی باید اول دید طبقه

ها هستند؟ چرا؟ اساسن طبقاه  شوند؟ چه کسانی دشمن آنچه کسانی متحد و هوادار این طبقه محسوب می

 مکادا  ساازمانی،  نیاروی  و قدرت کدام مبنای بر بگیرد؟ عهده بر را هژمونیککارگر بر چه مبنایی باید نقش 

ارگر قارار  ک طبقه درون در که سیاسی مختلف هایگرایش آیا چیست؟ طبقه این برنامه اصلن فکری؟ نیروی

 اند حتی حول یک پالتفرم به توافق برسند؟ به حال توانسته دارند  تا

توانند به تنهاایی  همه ضعف تئوریک و مشکالت عملی و عملکردی، میآیا طبقه کارگر و چپ ایران، با این

 باشند؟ ایران یجامعه هنگیموتور محرک اقتصادی، سیاسی، فکری و فر
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 نپرداختاه  آن به درستی به ایرانی چپ هنوزی دموکراسی وجود دارد که متاسفانه خیلی از مسائل مثل مسئله

 متحاول  را هاا آن شودنمی و کندمی حرکت کالسیک و قبلی مدارهای در ایرانی قدیمی چپ هم هنوز .است

 .کنیم محول آن به دوباره را روشنفکری کلیدی نقش اینکهر کرد، مگ

بدون آنکه درک درستی از  آن را بشناسیم. اینکهحمله کردیم بدون  روشنفکری به مدام اخیر دهه چند طی ما

دیگر راهی وجود ندارد مگر بزرگداشت روشنفکری و بازگرداندن حیثیت اصیلش به  روشنفکر داشته باشیم.

وای به حال کشور و مردمی کاه کلماه روشانفکر را صافتی باد       ایران بدل به فحش شده است.نامی که در 

 .قلمداد کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آنارشیست ها واقعی ترند 111 

 

 

 

 این روشنفکرانِ شعاریِ دیروز و مذهبیِ امروز

 

ها، کاغذ را کاه از دساتش   کند در روزنامهدهد. اخبار را دنبال میست، یعنی این طور نشان میآدم واقع بینی

رود روی بی بی سی نیوز و بعاد هام فاالن تلویزیاون     شود و میی جادویی روشن میکاره جعبهکبگیری ی

خبری امریکا! اگر بگویی بیا دمِ پنجره یکی تصادف کرده محال است بشنود، چون سی ان ان دارد ماشینی را 

داند که تنها تفاوتش باا  داند و نمیدهد که وسطِ خیابان له شده! او خودش را در واقعیت دخیل مینشان می

-ای از انسان قرن نوزدهم است، به او رُل تماشاچی در سینمایی دادهشی این است که چشم دارد. او وانموده

 گویاد تواند زندگی خودش را تغییر دهد اما مدام از مارکس مای او حتی نمی .داری تولید کردهاند که سرمایه

 :دانست پرسیدند، گفات ت فرانسه که خود را مارکسیست میی حزب سوسیال دموکراکه وقتی ازش درباره

 ".دانم من مارکسیست نیستمخوب است که حداقل می"

کنند. برای او داری تولید میهای سرمایهست که رسانهست چون مدام در حال دیدن واقعیتیاو آدم واقع بینی

ها نباوده و هماین   چیزی جز جنگ رسانهکنند وارد جنگی شود که سازند و وادارش میصدّام و بن الدن می

در کماین باشاد.    مچناان دهند تاا تارس ه  یابد سرِ کاری بوده به یک عروسکِ دیگر نقشِ هیتلر میکه درمی

اند مجباور اسات ببیناد. او شای     بیند وجود ندارد ولی چون رلِ تماشاچی را به او دادهچه او میمتاسفانه آن

بینند، ژورنالیسم جای او ی دارد به درشتی رسانه! مدیاها جای او میاست و تنها تفاوتش این است که چشم

کنند که حارفِ دلاش را بزناد پاس     ژیژکی دست و پا می "نه!"آید که بگوید کند و تا به خودش میفکر می

سات اماا هرگاز آری را باه ناه      شود مثل ژیژک که مثل خودشان است. کاپیتالیسم گرچه خالق دمکراسیمی

خواهد که هد چون برای جوریِ بار هم که شده به هر دو احتیاج دارد. درست است اکثریتی میدترجیح نمی

کند شدیدن چپ! کاه  زمان نیاز مبرم به نه دارد که در برابر قرار دهد، پس اقلیتی تولید میآری بگوید اما هم

بین اسات و هرچاه خاارج از    واقعهمه این اش را تغییر دهد، باتواند زندگیاویی که حتی نمی ؛هر دو اویند

آلیستی نیست! او انسان موفق امروز است، شاعر است، متفکار  ای فراواقعی و ایدهاین مناسبات باشد جز ایده
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ما همه او هستیم. برای همین است که  ؛بین استتر از همه واقعاست، کارگر است، مهندس و پزشک و مهم

-کار کند که خیال کنایم آرماان  ه همه ما که همه یک نفرند، من باید چاینایم حاال در برابر ایم، ماندهدرمانده

 آلیست نیست.خواه و ایده

کنیاد، آن هام   فهمید و برایم پاپوش درست مای اما شما نمی ،من یک نهِ واقعی هستم، یک منِ به ستوه آمده

 ست علیه تمام طبقات! باا مثل اوی مهندس و کارگر و شاعر نیستم. جنگ طبقاتی من جنگی اینکهفقط برای 

 خواهم صرفن یک تئوریسین آوانگاارد سیاسای باشام.   چون نمی ،امحتی به جنگ اعالن جنگ داده ،همهاین

هاای مارکسیساتی در مباارزه    قدر خار نیساتم کاه نادانم طارح     داری اکیدن مخالفم اما آنمن با نظام سرمایه

-عشاق را هام دارد مای    رسیده که حاال جز سکس، داری کارش به جاییاند. سرمایهاجتماعی نیز تک بعدی

ماشاینی کاه    ا   ست نیز اخیرن زنی تولید کرده سکسیی مرامی مائوئیستیفروشد، اما چین که زاییده گاییده

دانی بینی و نمیها را میبینی چون فقط رسانهها را نمیانگار بازار خوبی هم در کشورهای عربی دارد. تو این

ی سوساول  سات کاه روشانگری کانم حتای اگار فلسافه       ی منِ نوعیآرمانی نیست، وظیفهها که این حرف

ای مدرنیسامِ عشاوه   ایان پادر پسات   ]از مرگ روشنفکرِ لیوتار  تر مرگ مرا اعالم کرده باشد.فرانسوی پیش

تا مرگ مولف بارت فاصله چندان نیست. از وقتی که بارت نوشت اگر زبان لب بااز کناد مولاف     [فرانسوی

زاید زیاد نگذشته اما همین زمان کوتاه کافی بود تا زبان زیار  میرد و تنها همین مرگ است که خواننده میمی

یِ پست مدرنیستی مدِ روز شود. لیوتار هم که یخدا ازبان   ،محور بدل به متافیزیک شدهی نگاهی متنسیطره

های محور بود نظر داشت اما اتاقوژهاز مرگ روشفکر نوشت تنها به انهدام وجوهِ کالسیکِ روشنفکری که س

فکر حکومت اسالمی ایران این دو نظرگاهِ بیشتر تئوریک را با مرگ قهرمان اسامیت گاره زدناد و سانیت را     

روشنفکر رفته رفته بدل به ناسزایی شد که هنوزاهنوز به اهالیِ فکر نسبت داده  ،دوباره در میدان احضار کرده

و هام شاومنِ باه     "بدیو"هم لیوتار و فوکو، هم  افتد که هم آلتوسر و دریدا،یاین در حالی اتفاق م شود.می

 نقش. دانندمی جامعه یک آگاهی یدهندهسازمانظاهر چپی چون ژیژک، همچون گرامشیِ کبیر روشنفکر را 

 بین رابطه ایجاد در مدرنیته که ستنقشی همان این روبناست؛ و زیربنا بین پیوند ایجاد روشنفکر، یک اصلی

دی و معتقا  سیاسای  و علنی اکسیونِ به تنها و فهمینمی را هااین اما تو. کندمی ایفا مدرنیزاسیون و مدرنیسم

دهد. من همیشاه حاالم از شاما    دانی که اگر امشب قورت بدهد نُه ماه دیگر ثمر میسیاست را سوراخی می

هاای  نگویم که آزادی کاپیتالیستی بوی استخوانپس چرا  ،زده به هم خوردهسواد و سیاستهای بیشارالتان

اول  خفنی چون تغییر جهان، گوزیِدهد؟ یک آنارشیست واقعی پیش از مبارزه طبقاتی و گندهسیاه آفریقا می

ی ثابت زندگی همگانی کند؛ سابکی  اش را جانشین شیوهسبکِ خودویژه ،اش را تغییر دادهباید بتواند زندگی

های ماردم  او دیگر نباید نگران حرف .خشونت! بدون تلویزیون که جای تابلوی نقاشی را اشغال کرده بدون

 باشد که حاال منبع خوراک ارتجاع شده. [آوراین واژه مبهم و چندش]
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نویسام کاه   هاا را مای  کنم فرداست که ایران تغییر کند؟ اینفکر می ام،اید به شعور توده دل بستهخیال کرده 

افتد م را تغییر بدهم تا شاید این انقالب را توی نوعی ببینی و در این تناظرهای یک به یکی که اتفاق میخود

ساطحی و   چیزی عوض شود. تو به فرهنگ آن ایران و مردمش بدبینی اما من مطمئنم تاوی روشانفکرمآب،  

-ست است کار دارد، وقت میتری، البته من هم مثل توام، پس باید بنویسم که تغییر کنم. دربدوی و شعاری

 برد اما درست است.

 

 3102می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آنارشیست ها واقعی ترند 114 

 

 

 

 روشنفکران مذهبی

 

 از اثارى  او در دیگار  زناد، ماى  حارف  خوب پوشد،مى خوب هم خودش برداشته، را اشروسرى همسرش

 گند بوى هم اشخواهىآزادى که ستگنجى اکبرهاى از یکى نهایت در وى من نظر از اما نیست گرشکنجه

 مخفاى[  هااى اللهىحزب ]این هاطلب اصالح وقتى یعنى بود، جمهور رئیس خاتمى وقتى دهد. منمى گُه و

 یاک  ساه  هر بودند، نفر یک همیشه اىخامنه و خاتمى و خمینى کردم. فرار ایران از بود شاندست حکومت

 بنشایند.  مجلاس  چاپ  سامت  تواناد نمى بشورد گلنار صابون با را خودش اگر حتى اللهىحزب یک نفرند،

 فااطى  ایان  از یکاى  وقتاى  گیارد مى عقم ماند. خواهد باقى اللهىحزب ابد تا نیست؛ بشوعوض اللهىحزب

 مالیاى  هایچ  اناد! کارده  خراب را کلمات حتى هااین خواند.مى اپوزیسیون را خودش نشینلندن کماندوهاى

 صاف  رفت، نخواهد بین از صف هرگز اند.شده ترعوضى مدام مالها که گویدمى نشده؛ تاریخ عوض هرگز

 صداى و سى بى بى در توانندمى اند،شده بهترى اللهىحزب کنند ادعا توانندمى فقط هاآن دارد، وجود هنوز

 کرده اعالم حکومت خود روزها این. داد خواهد ترجیح همیشه را چادرشان ولى باد بپوشند، سکسى آمریکا

-اللهىحزب ىشده اصالح نسل اتفاق به قریب اما اندکرده شرکت انتخابات در تهران مردم درصد پنجاه تنها

 تحات  را تهران از نیمى نتوانسته بازىشبخیمه بار این کهاین کنند.نمى حساب مردم را درصد پنجاه آن ها،

 مثال  هااللهىحزب چون بگوید بزرگ رویداد این از مدیایى امندیده اما نیست کوچکى اتفاق دهد قرار تاثیر

 هار  مخاالف  و موافق اند.کرده تقسیم طلباصالح و گرااصول به را جهان هاآن خورند.مى وول جا همه کرم

-میناى  هاا، کاراوات  حااال  پوشند.نمى مالیىیقه پیرهن دیگر هااللهىحزب روزها این! الغیر و خودشانند دو

 و گناد  باوى  کاه  نگفاتم  ست،اللهىحزب کهاین براى نگفتم زد زنگ وقتى دیشب ترند.اللهىحزب ها،ژوب

 دیگار  کهبا این! ببخش مرا گفتم بزنم. ذوقش توى نداشتم دوست هستم، آدابى مبادىِ آدم من دهد،مى شاش

-نماى  شاوهردار  زن باا  شادم،  بزرگ سیاهکل حوش و حول من ولى دارى، خوبى کون هنوز ندارى، چادر

 خوابم.
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 امام نوازی

 

 نویساندگان  کانون اهالى از جمعى و کنندمى زیارت ماه قرص در را او مردم و آیدمى خمینى است، 13 سال

 امریاه  و شاود  پیچیاده  شاننسخه تا روندمى امام بوسىِدست به کنند، همراهى مردم با خواستندمی که ایران

کناد.  نماى  ناامجویى  جاز  کند دنبال را مردم مدام که روشنفکرى! بنویسند چنان و چنین پس زین که بگیرند

  بکشاند. دنبال خود را مردم که ستکسى روشنفکر

 کانون اعضاى از عده این اما بود، داده هشدار عربى استعمار و مال خطر به نسبت اشزندگى تمام در هدایت

! بندناد ماى  دل او اصاالحات  به و روندمى مال پابوس به بودند صادق ادبیات یشیفته شاناتفاق به قریب که

 گرایش که را کانون اعضاى از برخى پیشنهاد فریبِ بوده نویسندگان کانون دبیر زمان آن خود که شاملو چرا

 کناد؛ نمى شرکت مالیى ضیافت این در کهاین بر عالوه و خوردنمى داشتند خلق مجاهدین و توده حزب به

 در زماان  آن کاه  نصرت ؟!دهدمى هشدار آخوندیسم و ارتجاع یورش به نسبت اشسرمقاله ترینتاریخى در

 از دو هار  ایان  امثالِ چون است! مشخص دلیل ؟!کندنمى شرکت بالماسکه این در چرا کردمى زندگى تهران

 باین . گرفتناد نماى  سفارش حزبى هیچ لیدرِ از و بودند مستقل بوده برخوردار روشنفکرانه و تاریخى دیدمان

 اما نیست شکى هیچ شانسیاسى گىِپاکیز در که آمده هم مختارى و ساعدى اسم اسامىِ حاضر در بیت امام،

  ؟!شوندمى تاریخى اشتباهِ آن مرتکبِ نیز دو هر این چرا

 هاا این نیست، سرباال تُفِ جز این که کنم یادآورى را کانون اعضاى از جمعى اشتباهِ تا نیاوردم را مقدمه این

 نکنند. رعایت را کیچیسم قدراین و بیایند خود به کیچ مدعیانِ و هاکیچ تا نوشتم را
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 نسل بی تاریخ

 

 باه  را قاتلى چرا ؟!گیردمى جشن چرا پس بداند، باید که نزدیک دیروزِ همین از ولى نداند تاریخ از که گیرم

 نویساد، ماى  مختاارى  مرگ براى اىمرثیه ساله هر ست،نویسنده است، شاعر او ؟!دهدمى ترجیح دیگر قاتلِ

 ایان  از تااریخ  دارد انتظار و جنگدمى حکومت علیه دارد هاستسال که کندمى فکر است، مبارز روشنفکرى

 کناد. او  فراماوش  کاه  دارد عمد یا داندنمى هیچ تاریخ از خود که حالى در قدردانی کند. دارد او که توّهمى

 از کارده؛  هاا اساتفاده  او ضاعف  هماین  از اساالمى  حکومت و آوردنمى خاطر به چون نیست متفکر و مدیر

 کام  مازدوران  ایان  تعاداد  سازد.مى بر کف جان سربازى بخواهد یا بداند که بى مستقل، ظاهرن روشنفکرى

 ماالى  یاا  هفتااد  دهاه  روشانفکران  قاتال  آبادى نجف خوشحالند. درى که هایىآن تعداد نیستند کم نیست؛

 ىنقشاه  و خبرگان بروند تا اندکرده انتخاب که هستند اولى نفر هفت زمره از شهرى رى محمدى گرشکنجه

 شهرى رى نشسته یزدى جاى آبادى نجف شده، عوض هاقاتل جاى که خوشحالند همه مدیاها بکشند. قتل

 شاجاعت  و شاعور  باه  دارم ؟!بالهات  جز دهدمى نام چه تاریخ را گروتسک این واى شده. مصباح جانشین

 کاانون  ىاساسانامه  بایاد  چارا  پس ناباورانیم زمره از ما بیشتر داشتبرمى فریاد که وقتى کنممى فکر پوینده

 باه  ساامى  باه  کانم، مى فکر کندمى بچه هى دارد او مرگ که مختارى به دارم ؟!کند آغاز خدا را نویسندگان

 انداختناد،  کوندرا و کنراد و ملویل پاز، بورخس، مترجم مرگ روى که مشروب خالى بطرىِ دو به سیرجانى

 شاد.  خفاه  خاناه  در فقاط  صدایش که حسینى غفار به تفضلى، و زادهزال به کنم،مى فکر میرعالئى احمد به

 اماروزینِ  روشنفکر یعنى کنم.مى فکر نشد تشکیل آبادى نجف و شهرى رى علیه هرگز که دادگاهى به دارم

 ؟!بنشاند خبرگان مجلس کرسىِ بر را روشنفکران قاتل دادگاه، جاى تا گذاردمى جان که ستکسى ایرانى
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 1ژورنالیسم ایرانی 

 

 دالل کاه  کرده اثبات ایرانى ژورنالیست ندارد؛ حقیقت ایرانى ژورنالیست مشکوکم؛ ایرانى ژورنالیست به من

 ایراناى  ژورنالیسات  کناد؛ ماى  کاار  جاور  همه کند،مى کار جا همه ندارد، پرانسیپ ایرانى ژورنالیست است؛

 آیاد. برنماى  او از کارى هیچ سانسور جز آیدمى که هم خارج به ست،سانسورچى پس است سانسور همکار

 مریادِ  شاود مى داخلى، مخالف مثلن مالى جاى حاال و بیند،مى را سرحلقه دمِ بعد گردد،مى صف دنبال اول

 پاول  هاسال این زند. اساسنمى سینه به را بشر حقوق سنگ هم بعد خارجى، حکومتىِ دیروز تا اشکولِ یک

 کساانى  چاه  باین  دانندمى خوب اروپایى و امریکایى هاىکمپانى که هایىاست؛ پول حشر حقوق توى فقط

 دارناد ! پدرساگ  کناد مى کوالک دارد و شده لندن خبرى بازار وارد عربستان ریال هم اخیرن کنند، تقسیمش

 کند.نمى صرف ایرانى تومان و دالر و پوند دیگر خرند،مى دم از را همه

 رحام  بالهات  چاون  زند،نمى دم کسى اما دارند خبر مکاره بازار این از هم همه دارد. واقعیت اما است تلخ

 چناین  در ساکوت  خاوردى.  کجاا  از فهمىنمى هم خودت که کندمى درست پاپوش برات طورى کند،نمى

-ماى  اوضااع  بر چه دارد که داندنمى کمونیست سیاسى فعال همهاین آیا است. خیانت دیگرش نام شرایطى

 ست.کارى نه آیدمى کار به نه دیگر سابق تخمىِ و نمانخ شعارهاى تکرار ؟!رود

 کثیاف،  ىروزناماه  فاالن  سردبیرىِ شوراى عضو یا وزیر معاون جز نبوده کسى بوده ایران که وقتى تا طرف

 جاا  دو این سى، بى بى معاون یا امریکا، صداى بخش فالن دبیر شودمى کند،مى فرار مثلن ایران از که همین

 توپ گیرندمى یاد هم بعد خبرى، کنىِرنگ خر هاىبنگاه از دیگر یکى یا زمانه یا فردا رادیو رودمى نشد که

 فعاال  و معلام  و کاارگر  تاا  گرفتاه  بهاایى  از داریام،  ایران در زندانى همهاین کنند. پخش هم بین چگونه را

 اسام  وقات  آن بخاورد  اُردنگاى  ژورنالیساتى  که روز آن نیاید اما نشنیده، را شاناسم حتى کسى آنارشیست،

 جاا  یاک  از شاان همه چون کنندمى کار هم مثل هم شانهمه تقریبن شود،مى تیتر مدیاها تمام در اشنداشته

 تعادادى  و پوند برخى و دالر به برخى چون دارند، هم با هم فرقى یک هااین وسط این البته گیرند،مى پول

 گیرند.مى ریال همه اواخر این و یورو هم
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 ماثلن  کشیده؛ گُه به را چیز همه تقریبن هاسال این طى وطنى سوادبی و کثیف موجود این ایرانى ژورنالیسم

 تنها کند،نمى تحلیل او واقع در هست. جا همه بندتنبانى هاىتحلیل آن با گنجى اکبر سیاسى مسائل زمینه در

 حقیقت در کند؛مى بندىسر هم رسدمى دستش به خبرنگار هاىنوچه توسط که را غلطى و درست اطالعات

 نداشتند شناسنامه که هایىاسم نیستند، کم او امثال. نیست خبرى جاسوسى جز بلکه سیاسى تحلیل نه او کار

 را رساوایى  اساسان  که ادبى الخصوصعلى فرهنگى مسائل زمینه در شدند. سبز جا همه قارچ مثل ناگهان و

 ناداریم؛  باشاد  فعاال  نشاریات  در که مستقلى ىنویسنده و شاعر ایران در دیگر ما تقریبن اند.کرده زنبیل در

 تماام  در اگار  اسالمى جمهورى نیست؛ خوب اصلن اوضاع کرده؛ نشینخانه را همه ایرانى کثیف ژورنالیسم

 محاال  بلبشویى چنین در کرده، عمل موفق واقعن ژورنالیسم صادرات حیث از باشد خورده شکست هازمینه

 ؟!ستساخته کارى آیا نوچه یک از مرید، یک از باشد. داشته استقاللى اندک و کند خبرى کار یکى است
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 2ایرانی  ژورنالیسم

 

 کاه  هاایى آن حتاى  روزهاا  این نداشت. وجود نویسدمى سیاسى که زبانى فارسى ىرسانه و مدیا هیچ کاش

 طاى ! سات اسالمى دیکتاتورىِ دلخواه که کنندمى مخالفت گونهآن دقیقن انداسالمى حکومت مخالف واقعن

 نکارده  تیتار  را اىخامناه  و روحاانى  بین دشمنىِ یا نظر اختالف که ندیدم مدیا یک حتى گذشته یهفته دو

 باشد!

 باردار  دسات  هام  عربساتان  وانفسا این توى است. خراب نفت اوضاع است، خراب معمول طبق ایران حال

 وضاع  باه  کاارى  دیگار  باال کشیده را شلوارش کرده را کارش هم اوباما. کندمى ترشخراب دارد هى نیست

 طرف اما دادند هم خوب! نکردند اما! دادند کنند، هداهگیر خواستندمى هاطفلى. ندارد روحانى دولت خراب

 مادیاهاى  تمام ادعاى برخالف و درآمد فوریه همین اواخر هم تقش. نداد بهشان زدن دید مجالِ حتى مقابل

 همتااى  با اشطوالنى مذاکره طى ظریف مستر. ستصورى کاملن اىخامنه و روحانى اختالف زبان، فارسى

 هااى خطاباه  در آقاا  کاه ایان . بخورد آب حتى اىخامنه امام ىاجازه و رخصت بى بوده محال اشآمریکایى

 را اشتاازه  شکسات  باوى  که بوده این به خاطر توپید، روحانى دولت و برجام نتایج به گونهآن اشنوروزى

 یعناى  هاا ایان  با و نبودم من که بدهد غلط آدرسِ شهیدپرور امت به خواستهمى معمول طبق بوده، باز شنیده

 ام.نبوده نیستم، پا آینده فروشانوطن همان

 کاه ایان  باراى  و مقابال  جنااح  یاا  سپاه زمین به بردمى را توپ دارد مدام زاییده زیرش حاال که هم روحانى

 را پشم و ریش جناحِ کارشکنىِ کندمى سعى دارد کم کم ندهد دست از کامل به طور برخى نزد را مقبولیتش

 کاار  در فرصاتى  هرگاز  کاه  حالى در کند، معرفى( برجام) بزرگ فرصت یک رفتنِ دست از مستقیم مسئول

-ماى  بحاث  "نوترکمانچاى" متن در هاویرگول جاى درباره تنها که مذاکره زمان همان را مجال این یا نبوده

 بودند. داده دست از کردند
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 بار  مارگ  داخال  در کاه  هاایى آن متاسافانه ! شودمى هم ترفجیع است، خراب واقعن ایران هواى روزها این

 و سوریه و یمن در شده آزاد ایران ىرفته یغما به دالرهاى تا کشندمنتش را می خارج در و گویندمى آمریکا

 اند.داده ایران دست کار باز کنند خرجش لبنان

 را ظریاف  مساتر  هاىعکس بود، رفته بروکسل به که ما مرگ مکش خبرنگارهاى از یکى مذاکره زمان همان

 ىباالتناه  از فقط چرا پرسیدم ازش بار چند داد، نشانم آمدمى عشوه خبرنگارها براى بالکن روى از که وقتى

 کنجکااوم  گفاتم ! قاد  تماام  عکاس  به دادى گیر قدراین چرا حاال! وا گفت: ؟!اىانداخته عکس ظریف مستر

 پایین شلوارش بیاید قمیش شما براى تا بالکن روى آمدهمى و کردمى ترک را مذاکره میز که هایىوقت بدانم

 پاره!؟ یا بوده
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 3ایرانی  ژورنالیسم

 

 رؤساى تمام همین براى کند، ترویج را بالهتش بخواهد که دارد احتیاج هوش به جاآن فقط سیاستمدار یک

 باا  را ساازى دشامن  واحد که اىخامنه آقاى. است شاناول معاون ژورنالیستى یا ژورنالیستند یا دنیا جمهورِ

-نماى  هیچ شناسىزبان از با اینکه و بوده واقف نکته این بر شده جمهور رییس که وقتى از کرده پاس هیتلر

 از ژناى  ژورنالیسات  این کند.مى را هااستفاده بهترین شمایلى هاىنشانه از که است قهار سمیولوژیستى داند،

 را هاشامى  باار  ایان  آقاا  شود.نمى خیالشبى هم وضعیت ترینفجیع در که است برخوردار شیطانى شیطنتى

بکشاند.  صندوق پاى شده که هم سلبى رأى براى را همه تا داده انگلیسى اصیل حال او به کرده کوک خوب

شاهید   ملات  شادند  باعث و بودند موفق شانمأموریت انجام در بار این لحاظ این از خاتمى هم هاشمى هم

 یک باید باالخره اىخامنه شیطنتِ اما نرود دست از امید تا دهند رأى لیستى تهران خبرگان داوطلبان به پرور

 کاه  او از سراسارى  نفارت  تا نشیندمى تهران خبرگان برگزیدگانِ لیست تهِ جنتى ناگهان پس کند. گل جایى

 اىخامنه طرفى از! شود کشک به بدل امیدشان رسیده پیروزى به نکند احساس کشانده صندوق پاى را مردم

 باشد جوان مجتباى رهبرى اصلى مزاحم فردا توانستمى که را طلب جاه مصباحِ هاشمى، توسط شده موفق

 را امیدش که ملتى همیشه. باشد داشته نکردنى باور صعودى رهبرى بیت در امید نرخ تا کند خارج میدان از

 هماین  باراى  اند،زده خواب به را خودشان فقط اند،نخوابیده هاایرانى بخوابد، دهدمى ترجیح بدهد دست از

 شاود مى بلندتر شانپف و خر صداى ببرى باال را صدایت چه هر متاسفانه کنى. بیدارشان بتوانى است محال

 دهایم؛ نماى  انجام تنهایى است و جز کرده افسردگى دچار را ایرانى هاىنویسنده ما مردمى خیالىِبى همین و

 کناد مى بدبختى احساس واقعن وقتى اما نیست خوشبخت و شاد جهان کجاى هیچ در اىنویسنده هیچ البته

  بفهماند. نتواند را بدبختى که

  ام.ننوشته ایرانى الیتِ به خطاب جز و اندنبوده مخاطبم مردم هرگز که است من حکایت حاال

 نکش! هورا فهمندنمى که هاآن براى الاقل بفهمى توانىنمى اگر! وطنى ىنویسنده! داشتنى دوست شاعر هى
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 4ایرانى  ژورنالیسم

 

 و دهناد نماى  تشاخیص  بر از را هر و طرف این آمدند است سال پنج دو یک که جوان تا چهار به کارى من

 نادارم،  نادارد  ایران سیماى و صدا با همکارى با فرقى خارجى رسانه و تلویزیون فالن با همکارى دانندنمى

 از ورمالیاده  پاچاه  چناد  ىپاچه مدام و زنىمى چپ دارى حاال که اىتوده توى با! دوکاره دارم کار تو با اما

 از هم آن شناسممى خوب یکى من را اتافتاده عقب ذهنیت و کج درک! دارم کار گیرىمى را خودت جنس

 گُاه  گنادِ  بوى تو رادیکالیسم! نعل به تا دو زدىمى میخ به یکى مجله همان در که وقتى همان از یعنى ایران؛

-حرام جنس آن از تو! سابق سردبیر توست منحط خارکسدگى نمایه اتطرفانه بى و اخالقى ژست دهد،مى

 دارند هنر نه که است بهتر تو امثال حضور از تو امثال غیاب رقصاند.مى و رقصد مى رأسه چند که هایىزاده

 بلغور امریکا صداى و سى بى بى هاىتلویزیون در و کنىمى مونتاژ و گیرىمى سو آن و سو این از سواد. نه

-ماى  توماان  هازار  چهارصد سى بى بى مثل سایتى از هم اتاىکلمه چهارصد ىنالهچُس هر براى کنى،مى

 خااک  بگیارى.  گیرندمى داخلى مشابه مدیاهاى از را کمترش بسیار که را همگنانت ىپاچه نباید پس گیرى،

 چارا  امماناده  یکاى  مان  کارناد. ماى  الیک هزار خودت از ترکثیف هاىاستاتوس زیرِ که گاو ملت آن سرِ بر

 بگیرند. ایراد زادگىحرام از نباید گیرندنمى یاد باالخره هازادهحرام
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 والذاریات

 

معى خود را یعنى سیاست در چنین جوا ؛اندور دارند به طرز فجیعى سیاست زدهکشورهایى که دولتى دیکتات

ها و رفتاه  بیمارى پارانوئید ابتدا به شخصیتشود که دهد و همین دخالت باعث مىدر همه امور دخالت مى

-تر حساادت، از نشاانه  ، عدم اعتماد به نفس و از همه مهممردم سرایت کند. سوءظن و بدبینىرفته به آحاد 

 ها به آن دچارند.اغلب ایرانیست که این روزها هاى بارز این بیمارى

روزها شااهد باروز    باف نیستم اما چه کنم که ایندانند که مطلقن منفىشناسند مىها که مرا از نزدیک مىآن

ام بى دلیال خواهاد   ان نکنم هستىشزبان هستم که اگر طرحى در فضاى فرهنگى و سیاسىِ فارسىهایمعضل

انه طىِ دو دهه اخیار، تماام   بود و بى شک سکوت در برابرِ آن جز خیانت نامِ دیگرى نخواهد داشت. متأسف

طورى که  ،ى فکر جمهورىِ اسالمى در نهایتِ تیزهوشى به اجراى کامل درآمدههاهاى فرهنگىِ اتاقسیاست

-فاقدِ قدرتِ تشخیصِ سره از ناسره ،حتى روشنفکرهاى شعورىِ ایران نیز متر و میزانِ خود را از دست داده

ترهاا تاوانِ تاثیرگاذارى    ک و ماکروسکوپیک روشانفکرى کاه پایش   اند. حاال دیگر تمام مراکز میکروسکوپی

-افتد جز رُلى بازدارنده ایفاا نماى  اى که اتفاق مىدارند و در برابر هر حرکتِ تازه رویکردى انفعالى ،داشتند

-کند، همین نااتوانى در تصامیم  کس کارى نمىنالند اما هیچاز اوضاعِ روز راضى نیست، همه مىکنند. کسى 

 "سات عالى"گویند چه که مىباعث شده حسادت بر همه چیره شود. حاال دیگر هم آن ،گیرى و ابرازِ وجود

 کس هم خودش را در مواجهه باا ایان  کنند، هیچچه طردش مىهم آن ،گزارىِ قدرت استمحصول سیاست

کااره  هر که آن را یک ؛شودکس جفت و جور نمىاین توپ لعنتى با پاى هیچ .داندنمى مسئول "والذاریات"

 سوشیانتى ظهور کند! ،ى شدهید به دیگرى تا شاید هرج و مرج غادهپاس مى

شاان  کار دارى به ایاران؟ ول ه تو که پاسپورت انگلیسى دارى چ"گفت اى دیروز مىتر فرهیختهدوستِ پیش

هایش در ایران با استقبال هام روبارو شاده، کساى در     کن! فکر کن شاعرى انگلیسى هستى که انتشار کتاب

نویسى فقط باعث طور که مىاین .، همه هم مستحقِ چنین وضعى هستندن دیگر گوش ندارد، چشم نداردایرا

اى بارایش قائال   رام ویاژه بینم چنین شخصیتى که تا دیروز احتحاال که مى "!ت کنندالقلمشوى باز ممنوعمى
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اسات، باا آه و   زدن باس  باال بزند، نقاالخره باید آستین یکى ب. امبیشتر نگران شده ،همه منفعل شدهبودم این

  .باید کارى کرد ؛شودناله کارى درست نمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آنارشیست ها واقعی ترند 111 

 
 

 

 خفه شو الدنگ

 

 سخت بودن عبدالرضایى على! نوچه بزاید زودى این به فارسى کمرىِ ادبیاتِ است محال شاعر این مثل مثلِ

 حتاى  دارد، ورم کلماتات  ؟!چه تو کنم! بهمى قسطنطنیه در انگلیسى اصیلِ حالِ من که سنَنه را تو! بچه است

 نخواساتند  حتاى  و نگذاشتند دارى نشینند. چه کارنمى من صافِ هنوز پوستِ بر بدهند جر را خودشان اگر

 جاا  همه بخواهم اگر خدا، هنوز دارم تخیلى! نیاوردم کم که من است، من شعرهاى پاتوقِ که افغانستان بروم

 تاجیکستان، ترکیه، دبى، روممى ارمنستان، روممى هرازگاهى که نیست بیخود! افغانستان جا همه است، ایران

 تپد،مى وطنم در دلم هنوز من نیست، خودم دست بزنم، قدم تهران روهاىپیاده در تا! کوفت و کوردستان به

 هاا خیاال ! نفلاه  نشده لندن کوچک اسم لنگرود که الکى واویالست، جاآن هنوز لیالم جاست،آن مالِ کلماتم

-ماى  گوز گوز باز تو امثال کنند موزه جااین را امخانه اگر حتى مطمئنم شد، مُد تا کردم صفحه خرجِ سرش

 درد؛ اسات،  من سرنوشت غربت! غریبه انگلیس در و انگلیس با اما! امانگلیسى متاسفانه! است درست. کنند

  ندارد، رو در ندارد، در درد که دانىنمى هنوز و نیستى دردمند دارى، درد در دستى دور از اما تو! ندارم و دار

 خاودِ  مخاالفتم،  خاودِ  اماا  مان  ندارى، مخالف رُلِ ایفاى جز هویتى چون ببخشى، که توانىنمى همین براى

 هناوز ! ساوهو  و اساتکهلم  و پاریس آزادِ هاىخانهجنده در نه شد بسته ایران در هامخالف ىنطفه و خالف

 عبدالرضاایى  علاى  جاا این بودم، نامى جاآن من ست.روشنفکرى مجالسِ نقل ایران در امزندگى هاىداستان

 دعاوت  هماه آن رغمعلى! بوس مادر از ترمهربان هاىدایه به ندادم، باج خارجى مدیاهاى به توها مثل نشدم،

 ریاالِ  از تنهاا  اماا  باودم  فرانسه سیاسىِ ىپناهنده که است درست نگرفتم. بورس هم جاکشى دولت هیچ از

 باه  بادهم.  شاننشان خواست دلم وقت هر را این تا نشدم بدهکار دولتى هیچ به ریالى کردم پناه خرجِ جیبم

-بای  و عاارى بى به را بیگارى حتى من! اىزنجیره هاىهتل در که گیرم کردم. مهندسى آمدم که هم انگلیس

 که است همین براى! نوشتم ننشستم پا از نشستم خاک به و افتادم سقف از که وقتى حتى دادم، ترجیح کارى
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 ابلاهِ  یاک  پیاروِ  فعّاالکى  باودى،  دانشاجو  نهایات  در جاآن اما تو. گیرممى نادیده را کارخیانت و کارخالف

 اتکالفاه  پولى بى نشد. نوشته مستراح یک درِ سر بر حتى اسمش که گمنام مثل معمولى آدمکى یا سیاسى،

 تبعیادى  جاا ایان  تو یعنى همه هااین و شدى جایىاین و بیرون زدى همین براى! عالف دولى بى بود، کرده

 شااه  ناپیادا.  هایچِ  یاک  باودى؛  هیچ کشورت در تو پیدا. جااین را نامت کردى، پیاده جااین را راهت شدى.

 الدنگ! شو خفه پس نبودى، شاعر باشى، کرده بیگارى تبعید در که نبودى
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 آدمی اقیانوس است

 

 آبرو روند،مى ضعف هى کنند،مى غش بینندمى که خارجى تا دو نیستند، هاایرانى بینِ که ببین وقتى را هااین

 ست.ساده بسیار زندگى که حالى در اندگرفته سخت بدجور! هاانیرانى این ایران، براى اندنگذاشته

 رویاسات  ماثلن  دارد؛ انواع فقط نیست پیچیده زندگى کنند. اشپیچیده که دهندمى جر را خودشان بسیارانى

 که پولدارى ىگنده شکم براى ستکمدى جماعت؛ احمق براى ستبازى است؛ بیدار که داندمى کهآن براى

 فقاط  فاردا ! بادبخت  آدم باراى  سات بیچارگى روایتِ نهایت در و شودنمى هاشلب سوارِ خنده، قاهِ قاه جز

! نظماى  چنین در شودنمى پیدا عروسک جز! نخور را انواع این گولِ پس ندارد گارانتى زندگى است، شانس

 فکر مثلن خیلى که برخى از. برسد خود به است محال بخورد غوطه خودش در چه هر است، اقیانوس آدمى

 هناوز  یا گردممى خودم دنبال دارم دهندمى جواب ما مرگ مکش پُزى با کنىمى چه پرسىمى وقتى کنندمى

 کاه  را خودى تا کنندنمى زندگى دانندنمى هنوز! کسخلند دم و از نیستند متفکر هااین! امنکرده پیدا را خودم

 از خواهناد مى کهاین تازه کنند، طراحى را خودشان تا کنندمى زندگى بلکه کنند پیدا نیست کار در پیشاپیش

 تلویزیاونِ  فالن مجرىِ چون است معروف طرف است. مهم سازندمى چه طور نیست، مهم بسازند چه خود

 الیک کندمى هوا که عکسى هر زیرِ گوسفند ملیونى چون دهدمى هم پُز کذایى شهرتِ این به است، قرشمال

 مدیاست! عروسکِ نیست؛ خودش چون باخته را زندگى اما ساخته را خودش او کارند.مى

 دوسات  هماه  چاون  کنناد، نماى  درک را اشسادگى چون است؛ سخت! سخت بسیار اما است آسان زندگى

 کن! شاننگاه خوب است. کالس جور یک این و بدهند باال ىهزینه بکشند، زحمت پوچ و هیچ براى دارند

 دهاى ماى  جار  را خاود  چاه  براى دارى! کن نگاه خوب آینه، جلوى برو! همند مثل همه! یکدست ىجامعه

 ؟!مشنگ
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 کند!مادر خود تجاوز نمیهیچ کس به 

 

 در بزرگاى  تکانیِخانه کرد، تجربه را سیب سقوط نیوتن وقتی مثلن شود؛می علم به بدل تجربه جاهایی یک

-برنمای  را آن از تبعیّات  عدم هاخیلی و آوردمى پدید را سنیت تجربه ولی هاییوقت یک. افتاد اتفاق فیزیک

 شاکل  خاصى سیاسیِ و اجتماعی شرایط به توجه با که ستوابسته درزمانی دکترینی به سنیت غافلند و تابند

 خلاق  باه  قاادر  شاده،  سکتاریسام  دچاار  کارده، اغلاب   هماان ایان  علام  با را دکترین هااین متاسفانه. گرفته

 تاازه  همین برای ست،سنتی و کالسیک به شدت شاناجتماعی و سیاسی گاردهاى و نیستند تازه هایتاکتیک

-ساکت  در پرداختاه،  گریهوچی و مخالفت به تعمق و تأمل جای عاجزند نو درک از چون و تابندبرنمی را

 ایرانی روشنفکری. ریزندمی ارتجاع آسیاب در آب شان،مدرن ظاهر و شعار رغمعلی که گیرندمى قرار هایی

 هاای فرقاه  اناواع  وجاود  ماثلن  شده؛ متحمل را هاضربه بیشترین ایفرقه و سکتاریستی هاىرفتارزنى این از

 حاصال  شاد  زماان  آن شاعورى  روشانفکرىِ  نیاروى  تضاعیف  باعاث  کاه  انقاالب  اوایال  هایسال سیاسی

 کاه  چیازی  تنهاا  محورشاان مردم شعار رغمعلی که هایىفرقه! شده نهادینه هاایرانى در که ستسکتاریسمى

 به رهبرساالر نگاه و بینش این متأسفانه است. بوده فرد یا لیدر خواست بلکه مردم نه داشته اهمیت شانبرای

-مردم واقع در .ستاجتماعی مختلف طبقات اتحاد مانع تنها سکتاریسم دیگر حاال ،کرده سرایت نیز نو نسل

 را خاود  قبلای  هاای مشاق  دارد هناوز  شاعارى  روشانفکریِ  و نیسات  اپورتونیستی بزکی جز هااین خواهی

 .کندمی بازنویسی

 را ایرانی روشنفکری مهلک سرطانی چون که ستسیاسی دگماتیسمی و فرهنگی جمود محصول سکتاریسم

 به سکترها مبادا کندنمی ابداع تازه تاکتیکی سندیکایی و صنفی مبارزه برای کسی دیگر که طوری ،کرده عقیم

 جمعیات  از و اضافه سکتاریست و شعاری روشنفکران تعداد بر روزه هر که نیست بیخود. شوند ورحمله او

 معادودی  اگر و کندنمی تازه تاکتیک و فکر تولید کسی دیگر روزها این شود.می کاسته شعورى روشنفکران
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 مباارزه  بارای  را ایتاازه  یشایوه  و نکنناد  پیاروی  سیاسای  کالسیک روشنفکرى سنت از و باشند خودشان

 . شود گرفته نظر در شانشعورى دستآوردهای است محال و خورده انگ سرعت به برگزینند شعوری

 چاون  تابناد برنمى را فرد و فکر مدیا .برندمى را سود بیشترین بازار آشفته این در نیز دارى سرمایه مدیاهاى

 هامادیا  .بینادازد  خطار  باه  مساتقرند  هاا بانک در که را دارىسرمایه مراکز منافع تواندمى تازه فکرِ این طرح

 ماردم  سیاساى  باورهااى  از فراتار  درکاى  داناد مى چون کندمى مصاحبه هاآن با سکترهاست؛ پرتاب سکوى

 .اندکرده تزریق مردمى اذهان به ترپیش را آن با مقابله واکسن و ستتکرارى شانمخالفت ى سوژه و ندارند

 مقلاد  میماونی  چاون  کاه  هاایی سکتاریسات  ؛اناد کشایده  گند به سکترها همین نیز را فارسی هنر و ادبیات 

 مدیاها یارى با و زنندمی سند خود نام به را تاهنری هایخالقیت و هاتکنیک برند،می یغما به را تیفکرها

 دارندبرنمى دست باز همهاین با. رسندمی باورنکردنی شهرتی به خارج و داخل در شاناىفرقه هاىتریبون و

 جاایی  به صدایت تا کنندمی سانسورت خارج و داخل در دهه یک از بیش نرود لو شاندزدى کهاین براى و

 جاوان  نسال  جاان  باه  سرطانی چون که بالهتی به نسبت اگر که رسانندمی حدی به را وقاحت این و نرسد

 دسات  باز بپردازی روشنگری به اینستاگرامت و فیسبوک یصفحه در الاقل بخواهی و کنی گارد اتخاذ افتاده

 .دهندمى قرار خود کارِ دستورِ در را سازیپرونده و دارندبرنمی سرت از

 نیاز  اساالمى  جمهاورى  از سانساور  صانعت  در که هااین ؟!گیردمى نشأت کجا از فکرى هراسِ این واقعن 

 اعتاراض  تاابلوى  آغااز  از ادبیاتش که اىنویسنده درباره تا دانندمى محق را خود کارنامه کدام با پیشروترند

 باردارى بهاره  فشاار  نیروى عنوان به مخالفان از که دارىسرمایه مدیاهاى با همکارى آیا ؟!کنند قضاوت بوده

 ناشارى  با همکارى از ،کند برگزار بیشترى سود با را شااقتصادى معامالت شود کمک استعمار به تا کندمى

 حتای  کاه  هاایی ایان  ؟!نیست ترفجیع دهد نشر را اىتازه شعورِ و شعر تا خوردمى هادل خونِ که خصوصى

 و نباوده  مان  از اثاری  تاکنون هاشانوبسایت در یا اندنکرده دعوت رادیوهاشان و هاتلویزیون به مرا بار یک

 باودنم  تبعیدی سنگ که افتاده اتفاقی چه حاال اند،گرفته نادیده مختلف هایزبان به را آثارم انتشار خبرِ حتى

-مهم چرا اند؟کرده اعطا من به را حکومت مخالف و سیاسی پردازینظریه و شاعر لقب و زنندمی سینه به را

 هام  بار یک براى تاکنون فارسى سىِ بى بى اما کرده پخش بارها را شعرهام انگلیسى سىِ بى بى کانال ترین

 امریکاا  صاداى  تلویزیاون  از دهقان سارا خانم چرا ؟!است نکرده ماادبى هاىموفقیت از یادى الاقل شده که

 ،کشااند مى لندن به بودم سفر در که مرا و کند گفتگو ناکجا نشر در هایمکتاب انتشار براى تا گیردمى تماس

 امریکا صداى فارسىِ بخش مسئولِ کندمى عنوان و خواهدمى عذر مصاحبه قرار از قبل ساعت دو دقیقن اما

 از خبرى خارجى تلویزیون و رادیو همهاین در چرا پرسیده خود از کسى تاکنون ؟!شماست با گفتگو مخالف

 ؟!نیست کرده ترک را ایران هاستسال که مطرح پردازىنظریه و نویسنده هیئت در که عبدالرضایى على

 میهاا کتااب  از یکاى  معرفاى  باه  کاه  اىبرنامه در هم آن ،امریکا صداى در من اىدقیقه ده حضور باید چرا 

 حاذفم  باراى  خاود  قادرت  تماام  از و بگیرناد  هاا تماس کند وادار را سنیتى راست و چپ ،داشته اختصاص
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 چاه  اواخار  این ،اندکرده سانسورم کامل طوره ب خارج و داخل در دهه یک از بیش که هااین ؟!کنند استفاده

 سانسور اداره به گریهوچی با خواهندمی که است این جز آیا ؟!اندشده مادر از مهربانتر دایه که افتاده اتفاقى

 اعتباار  معتقدناد  نکناد  شاود؟  جمع کامل طوره ب امکرده منتشر ایران در تازه که هاییکتاب تا دهند ندا ایران

 ایاران  در سااله  هار  کاه  تبعیادی  نویسندگان دیگر و معروفی خویی، رویایی، براهنی، از مراتب به ماسیاسی

 لقاب  دیاروز  تا که هاآن راستى اند؟افتاده تکاپو به چنین که است بیشتر مراتب به شودمی منتشر هاشانکتاب

 ،کردناد می سوار نم علیه کلک یک هفته هر و بودند کرده نامم پیشوندِ را ژوان دون و هیوال و ابلیس و ساد

 دوم و هاا ایتاوده  حکومات،  بار  عالوه همیشه ام؟شده عزیز همهاین اخیر روزهاى طى که اندترسیده چه از

 افتااده  اتفااقی  چه حاال نباشد، گردنم بر سر تا کردند هاتالش و اندبوده تفکراتم و شعرها دشمنِ هاخردادی

 همه بر من یدوباره طرح با ترسندمی نکند اند؟شده متحد دسته دو این با نیز دیروزین دوستانِ و مقلدان که

 ؟!بوده کجا آبشخورشان شود معلوم

 است. بوده شانآرمانیهم خاطره ب ،بستم رفقا توسط میفکرها تاراج بر چشم و کردم سکوت تاکنون اگر من

 تاا  بادهم  آدرس و لیناک  تاا  چهاار  سات کاافی  رسند،مى وارشانکوتوله اهدافِ به من حذف با نکنند خیال

 مان  را ساوختش  که ستآتشى محصول زدهمى بال بال شانخانه فراز بر هاسال این که دودى شود مشخص

 و افتاده ایران بزکى و شعارى روشنفکرى جان به هاستسال که ستمهلکى بیمارىِ ،سکتاریسم .امکرده مهیّا

 اگار  حساابى  حرف منى، مدیونِ را تاهنرى هستىِ که تو هى است. کرده سرایت نیز نوآمده هاىنام به حاال

 قرباانىِ  بساته زباان  گوسافندى  چاون  را هاات نوچه همهاین بزن، فریادش خود و کن شرافت دارى چنته در

 کند!خود تجاوز نمی به مادرِ کسهیچ! کن جمع را حواست! عزیزکم! پسرم دخترم،!  نکن هاتخودخواهى
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 !اندرجاله همه هاآن و هااین

 

 اناد، کارده  خیانات  ایرانای  و ایران به که نیست این خاطره ب نیست، اندفروخته را 13 انقالب اینکه خاطره ب

 اناد، داده آموزش حوزوی هایرسیده دوران به تازه به را کردن حکومت کثیف هایشیوه که نیست این برای

 کدامهیچ خاطره ب نیست، اندداده تشکیل را ایران در قدرت مخفیِ صف دهه سه از بیش اینکه برای شک بی

 را ما فرهنگی روشنفکری چون دارم انزجار توده حزب از! متنفرم هاایتوده از که نیست هااین بخاطر این از

 هام  باردار دسات  و کشایده  گناد  به را ما شعور و شعر چون ،گرفته سنگر ما ادبیات در چون کرده، خاکریز

 خائناان  نویسند؛نمی چیزی باره این در هم مرگ دمِ حتی و دانندمی خوب را هااین که هاآن بر لعنت! نیست

 ساازمان ایان حازب   اینکاه  درترساند.  مای  هناوز  مخفای  یخانهجاسوس این از که هاآن نه هاینداین واقعی

 داشاته  شکیی کسی کنمنمی فکر کند، ایفا را ایرانی روشنفکری مباشر نقش تأسیس آغاز از توانسته جاسوسی

-حازب  هماین  تئوریاک  توهمّاات  از دارد، و داشته رو پیش قرمز خط ما روشنفکری چه هر شک بی باشد.

 دارد کام  کام  هماه این با. زندمی قتل انواع به دست خود پلید اهداف به نیل برای که بوده جاسوسی سازمان

 کاری  و کاوری  باه  را خودشان و گویممی چه دانندمی که هاآن چهره روزها این. شودمی رو سانسور دست

 هاراس  ایان  از بایش  نباید نیست؛ غیرممکن چیز هیچ کرد؛ کاری باید دوباره است. ترکریه همیشه از اندزده

  اما بود ما ادبیات نیاز بیژن. نیست شکی هیچ کنند الل ابد تا را الهی بیژن مثل یکی قادرند هاآن اینکه در کرد.

 .رفت بگوید چیزی آنکه بی

 ژورنالیساتی  بارای  براهنی که داشتیبزرگ در غزاله انگار گفتمی. شنیدم غزاله از را اسمت اول بار گفتمی

-می بود. کرده مسحورش تادیوانگی و جسارت جاآن ،کرده شرکت بود کرده برگزار نویسدمی هم شعر که

 دنباال  جاا  هماه  را شعرت که گفتمی آن از بعدنیست.  شاعر نکند دیوانگی اوقات گاهی که شاعری گفت

 شاعر  کتاب بهترین بوده قرار که نام فراپویان شده ایمسابقه مخفی داور گفتمی اینکه تا شدم پیگیر و کردم

 و نویساد مای  غزل فقط حاال فالنی گفتند هاآن اما بودی انتخابم اولین تو گفتمی کند. انتخاب را هفتاد دهه



 آنارشیست ها واقعی ترند 122 

 آن و شاد  منتشر تو یجامعه کتاب وقتی بعدها گفتمی! شده خانقاهی و ندارد پیشرو شعر به اعتقادی دیگر

-آن گفتاه  دروغ بهاش  بوده جوان خانمی که داور فالن چرا بوده مانده اول گفتمی کردم. حیرت خواندم را

 مثال  هم تو که فهمیدم کم کم خودم خالصه گفت خندیدمی قاه قاه داشت که حالی در و کرده تحریفم همه

 باه  ربطای  ،شاده  ناشای  جاآن از همه شایعات، این ویروسِ و داری تختخواب سرطان شاعرت نیاکانِ دیگر

 .ندارد ادبیاتت

-توده زیبارویانِ مواظب گفتمی مدام چون کندمی بزرگ دلیل بی را هااین بیژن که کردممی فکر روزها آن 

 ساری  رفت باال حد از تو درباره مانگرانی وقتی گفتمی! فهمیدمنمی واقعن را ربطش من و...!  باش زاد ای

 ببینمات  اینکه برای نه البته ،خواستم آبرومندی مهرداد از را تلفنت شماره و آدرس و زدم آثار کتابفروشی به

 مگار  کناد نمای  شرکت ایشاعرانه مجلس هیچ در هاسال این گفتمی. بودم تاشاعری دلواپسِ بیشتر بلکه

-می! زنندمی حرف من از نفرتی چه با هاقدیمی از برخی بوده شاهد جا همان و معاصر سازغزل بانوی منزل

 چارا  باودم  مانده اما من برداریم، پیش به گامی نگذاشته درآورده را ما پیشروی ادبیاتِ پدر ،حزب این گفت

 که بار هر اما ندیدم را بیژن زیاد من! عبا بی جمع این به تازدمی هی کرده ول را شانحکومت و مالها بیژن،

 مان  و باود  متنفار  هاآن از ترسید،می هاایتوده از الهی .نبود هاایتوده از انزجار سینمای جز چیزی دیدمش

 !چرا دانستمنمی

 از مان . باود  افتااده  فکر جان به که بالهتی از ،گانپیشه مذهب از ،بودم فراری پشم و ریش جمعیت از من 

 !اندایتوده همه هاآن و هااین که دانستممی چه! بود هاآن علیه او و داشتم انزجار هااین
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 است خودمان دست فرمان دوباره

 

 پرسندمى عده یک گرفته قرار ادبیات و فرهنگ راه سر بر دیوار چون که بپردازم اىمسئله به آیممى وقت هر

 ؟!خشن همهاین چرا ندارى؟ واکس چرا ؟!گونهاین چرا

 فقاط  من نیست، کار در هم خشونتى ،گذشته آرایش از کار شود،نمى جا زنبیل در دیگر بیش این از رسوایى

 از !بزنم فریاد شده که هم فردا براى مجبورم دیگر حاال .باشد نداشته وجود دیگرى امکان که نویسممى وقتى

 سانت  براى اىویژه احترام کهاین با یعنى ؛زندمى هم به را حالم ایرانى روشنفکرى تیپیک رویکردهاى طرفى

 را شانااتوانى  و ساوادى بای  تماام  کاه  ما مرگ مکش ژست آن و روشنفکرانه رفتارزنىِ از قائلم روشنفکرى

 هاا ضاربه  سامت  ایان  از همیشاه  فارساى  پیشروى ادبیات معتقدم و دارم انزجار ،کندمى پنهان اخالق پشت

 .دهدمى نمایش عنتر فقط حاال سابق نماى مهتر ىآیینه و خورده

 انداختاه  دور را بیاژن  و معصومانه سکوت این به اىداده تن چرا حاال پرسیدم ازش بود، هشت و هفتاد سال

 ایان  پشات  و اسات  دیگر سرنوشتِ هم هفتاد شعر! آیدمى هم تو سرِ بال همین گفت اى؟شده الهى قدراین

 باید باالخره نشد، مدرن پست غزل که بیخود داشت، حق بابت این از! کمین در بزرگ پسروىِ یک پیشروى

 از. بدهاد  بالهات  باه  را خود جاى تفکر ود وش مردمى متن تا کردمى سرایت هم شعر به امامان زیستىساده

 کاه  سات دهاه  دو قریاب ! معناساتیزى  به معنایى، بى به کردند مانمحکوم مدیایى هر منبرِ و تلویزیون طریق

 ؟!معناشان بود همین یعنى ؟!شد چى بیاورند، معنا تا ایمکرده خالى میدان

 گیرناد ماى  اساالمى  ا   اخالقى ایراد گرفته سنگر شاناستکانى ته عینک پشت تازه، کار هر با تقابل در کهاین

 فکار  که حالى در گونهاین و !دهد انجام را کار فالن نباید دارد شأن شاعر گویندمى .نیست تحمل قابل دیگر

 کتااب  نمایشاگاه  در گویناد مى .اندکرده محدودترت که بینىمى ناگهان گذارندمى احترام بهت دارند کنىمى

 فهمام نماى  واقعان  مان ! بارود  فروش بیشتر شانکتاب تا شدندمى حاضر هاغرفه در شاعرها از برخى تهران

 تاا  آماده  یکاى  کناد، ماى  تبلیغ کرده تولید خودش که را فرهنگى کاالیى آمده، یکى چیست، کار این اشکال
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 کاار  ایان  اشاکال  بگویاد  یکى لطفن .نیست سابق نشینعاج برج چنپلى آن دیگر شاعر که ببیند اشخواننده

 اسات  ایان  درست یعنى ؟!شود رو در رو است شعور ىآیینه که شاعرش با ایرانى جوان نباید چرا چیست؟

  ؟!بدهد فکرى خط او به کولکافیس و فوتبالیست تا گرفته هنرپیشه و خواننده از نشور،کون اقسام و انواع که

 بااز  ببینم، دوباره امگرفته یاد هاتنهایى این در ؛ستتنهایى فرهنگ بر اشراف تبعید مهم دستآوردهاى از یکى 

 ثابات  و صلب کنندمى فکر که هم قدرهاآن چیز هیچ .نکنم قبول اصل یک عنوان به را مهملى هیچ و بپرسم

 آزار دیگاران  باه  نه شوندمى اذیت خود نه دیگر ببینند امروز درشت هاىچشم با کنند سعى رفقا اگر .نیست

 !شوید الل الاقل ندارید اگر چشم! را لنز حاال بودیم، کرده عوض را هادوربین هفتاد دهه در. رسانندمى
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 ی حزب تودهدرباره

 

 آمدم وقت هر بخوانم. که ببینم، که نشد یعنى خوانم؛نمى فارسى سى بى بى بینم،نمى فارسى سى بى بى من

 هایچ  اتفااقن ! ناه  فالن! و اندانگلیسى بگویم رایج تصور مثل کهاین نه! بدجورى شد، بد حالم کنم تماشایش

 اهال  کناد، نماى  حاذف  اسات،  مسئولیت حس از پر انگلیسى ژورنالیست ندارند. جااین ژورنالیسم به ربطى

 مسائولیت  سابق سانسورچىِ به بزند، جا دانشگاه استاد را سوادىبی و عامى است محال نیست، سازىچهره

 از دلام  هاسات سال نشوم، دردسر پر بحث این وارد و بگیرم اللمانى گذارندنمى هالعنتى ؟!بینىمى! دهدنمى

 تلویزیاون،  چناد  در هم آن رگ بى و سوادبی آدمِ همهاین کردنِ صف! است خون زبان فارسى مدیاى هرچه

 !خواهدمى خرخاکى مغزِ واقعن

 پابرهناه  هاا مهماان  از یکى ناگهان آمد. پیش هاشخیانت و هاخدمت و توده حزب بحث جایى یک دیشب

 در بخوانم او از مطلبى خواستم وقت هر گفتم شناسى؟مى را نیکفر محمدرضا پرسید و هامحرف وسطِ پرید

 را لینکش حاال که مطلبش این بعدن کنممى خواهش گفت! شناسمنمى پس کردم، ولش اول سطر چند همان

 هنوز دستم که کرده ماعصبى قدرآن لعنتى خواندمش. پیش دقیقه چند تا ،گذشت! بخوان کنممى ایمیل برات

 کلاى  ىگازاره  چناد  جاز  اماا  گویاد مى ایران توده حزب درباره قضاوت سختىِ از مقاله عنوان لرزد.مى دارد

 حااال  داده، دساتم  کار نیکفر ندیدم. درش توده حزب ارتماسىِ غسل و بیستم قرن در فکرى اغتشاش درباره

 ؟!بدهد منى چون را او امثالِ بالهتِ تاوانِ باید چرا! باشم امسایه مواظبِ حتى سال، دو تا باز مجبورم

 و دولات " کتااب  حتاى  نیکفار  دانممى بعید دانند.مى و دانستندمى لنینیستا   مارکسیست را خود هااىتوده

 هام  را این اگر یا بداند، هابلشویک دولتِ عملکردِ درباره چیزى خوانده اگر یا باشد خوانده را لنین "انقالب

 احازاب  تاریخچاه  است محال او! نیست برخوردار اپسیلونى ،روشنفکرى شرافتِ از ،مغز از شک بى داندمى

 رکب لعنتى حزب این از چقدر باشد ندیده و باشد گذرانده نظر از را اخیر سال پنجاه در الاقل ،ایران سیاسى
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 سیاساى  اىنابغه نخوانده گویا داند.نمى هیچ نیز ایرانى شعورى روشنفکرى پرشکستِ تاریخِ از او اند.خورده

 ادبیاات  از باویى  دارم شاک  رسایده  دوران باه  تازه ژورنالیستِ این کردند. له طوره چ را ملکى خلیل چون

 شاملو چند الاقل نو موج آوانگاردهاى نبود، توده حزب کارىِکثافت اگر که بداند و باشد برده فارسى معاصر

 موقعیاتِ  حفاظ  باراى  یاا  دانناد نماى  هایچ  یاا  او امثاال . شادند نماى  آواره و نفله دم از همه و دادندمى ثمر

 .فروشندمى دروغ شانژورنالیستى

 کاه  بیناد نمى را اىنوتوده همهاین و است کور انگار نیست؛ فعال دیگر که هاستسال توده حزب نویسدمى

 !مشغولند حکومت فرهنگىِ و اقتصادى سیاسى، مباشرانِ نقش در درآورده خود اشغال به را مدیا چه هر

 مثل اىروزنامه کرده؟ شاندهىسازمان سازمان، کدام ؟!دانستندمى چه دارى حکومت فنی از 13 سال مالهاى

 از ایراناى  شعارىِ روشنفکرىِ در زنىزیرآب و تفرقه و ریا همهاین آموخته؟ کجا از را زنىانگ تکنیک کیهان

 اند؟دیده آموزش چگونه اسالمى جمهورى فکر هاىاتاق شاغالنِ راستى خورد؟مى آب کجا

 شازنادگى  به بدن مرگ تا شود مغز وارد اگر که ستویروسى! نیکفر نیست سیاسى مرامى تنها گرىاىتوده

 مان  چارا  پس نیستند اگر نیستند؟ فعال دیگر هااىتوده کنىمى فکر دلیل چه به و چرا آخر داد. خواهد ادامه

 سارکوبِ  موجاب  هاا مساجدى  باا  حزب کدام فعاالن اتحاد کشم؟مى زجر دارم سال همهاین چرا ؟!جاماین

 ،کردناد  پیادا  انتشار اجازه ایران در سال سیزده از بعد که کتابم دو چرا ؟!شد هفتاد شعورىِ ا  شعرى جنبشِ

 کشاورم  شاعرىِ  هاىنخبه به خر کله پولدارهاىبچه جاى به باید حاال من نیکفر ؟!شد مجوز لغو ماهه شش

 !کردىنمى انبار اتمقاله در الطائالت وگرنه فهمىنمى شک بى را آخر جمله این معناى تو دادم!مى درس

 و شاوند  ملاى  چپاى  باه  بادل  مختاارى  مثل سرآخر تا بخوانند روز شبانه سودایى چپِ هزاران باید دانىمى

 گرا و باشد داشته پوینده فکرىِ شجاعت از درکى توانستهمى مال یک کنىمى فکر مثلن ؟!کنند خوانىسیاوش

 کساانى  چاه داد. ماى  ثمر داشت عمرش آخرِ سالِ چند در تازه که بود جریانى نبود؛ نفر یک مختارى ؟!دهد

 داشته درکى بود کرده برمال را حکومتى زبانِ پلیدِ سرشتِ که تکاپو مجله در شاهکارش مقاله از توانستندمى

 هاىشرکت ،خندان خشونتِ ىدوره در اقتصادى و عمرانى هاىپروژه از بسیارى مجرى مگر راستى ؟!باشند

 داناى نماى  هیچ اشدرباره که نویسىمى چیزى درباره چرا !محمدرضا نبودند؟ سابق هاىاکثریتى و هااىتوده

 مادام  ایاد کارده  شاجاساازى  پاتاان  الى انگاار  کاه  ژورنالیساى  مسائولیت  آن چرا ؟!بنویسى ندارى خایه یا

 علیاه  فعاالیتى  نیساتند،  فعال دیگر هااىتوده کنم.مى اشتباه من حتمن اى،نوشته درست شاید البته ؟!خوابیده

 .دارند فعالیت و همکارند هنوز حکومت با اما ندارند حکومت
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 های الهیترس

 

-آن. نبودد، البته این هراس بى دلیل ترسیود که جاى انگلیس از حزب توده مىجان ناپلئونى ببیژن الهى دایى

ثیافِ زنادان و اعادام    پیش آمد و بسااط ک  13ها را در اوج کارشان حذف کرده بودند، بعد هم فاجعه بهمنِ 

هاا اقامات در پااریس    شان که پرویز اسالمپور بود بعد از سالشان متوارى شود. مستعدترینباعث شد گروه

مان نظارم را دربااره شاعرهاى      .نداشتبه زنگىِ دینامیکِ الهى را هنوز شعر داشت اما هرگز شعور و گوش 

کنم دیگار  کردم و نمىهه هفتاد به خودش گفتم و فکر نمىهاى پایانىِ دى الهى طى سالده و ناشدهمنتشر ش

حضور شعرهاى ذهنى و آرشیوى که از ترس به عرفانِ اجبارى پناه برده بتواند دردى دوا کناد. حااال دیگار    

هاا  آن ساال  .ودش با شعر پیشروى جهان بسایار کاساته با   اهکشانىاز فاصله ک ،شعر فارسى رخ عوض کرده

شان را هم به کرسى نظریات و تئورى شعرى و هم زدههشاعران جوانى آمده بودند که تمام قواعد شعرى را ب

الخصوص ارتجااع شاعرى چگوناه از    دانستند که حکومت علىنمى ؛ند اما تجربه سیاسى نداشتندنشانده بود

قایعِ ها بیژن الهى به ظاهر حضور نداشت اما تمام وآورد. آن سالنومدرنیسمِ شعرى را از پا در مى این طریق،

ماان را پاس   هاى پایانىِ دهه هفتااد اوضااع  کرد، وقتى هم که در همان سالریز و درشت شعرى را رصد مى

کرد، مرا پیدا فروشىِ آثار کار مىدى که در کتابها و از طریق مهرداد آبرومندیده بود، گشته بود در کتابفروشى

-فتم، به نظر متوهم بود، زیادى مىش را جدى نگریهاکرده بود و هشدارهاى الزم را داده بود، من اما حرف

نسالنش دانشِ تئوریکش باه  همه شعرم را دقیق خوانده و برخالف همدیدم یکى آنکه مىترسید، ولى از این

یعاى از  الهى آدمِ کمى نبود اما براى شعر فارسى کم کرد چون به طرز فج به وجد آمده بودم. بیژن ،روز است

اساند اماا گاامى    شنهایند که جاى درد را مىها آنترین آدمکنم خائنترسید، حاال هم فکر مىحزب توده مى

ارِ ست اما آیا این خاموشى به کى سکوت در تاریخ شعر معاصر فارسىاو اسطوره .دارندبراى درمانش برنمى

مِ ریز و رویکردهاى شعرش آمده؟ دردى از شعر فارسى دوا کرده!؟ من حتى یکى مثل باباچاهى را با آن چش

اى درست یا غلط حضور دارد و دهم چون همیشه در هر صحنهش به مراتب به بیژن ترجیح مىااُپورتونیستى
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هاا در کانج نشسات و    شود سالمىن .هامت داشته باشد اشتباه کندست که شکسى ،شاعر .خواهد کار کندمى

گفت فضا براى حضورم مهیّا نیست! خمینى مثلن شاعر بود حتى اگر ردِّ ادیت و زبان کالسیک حسین آهاى  

داده  اى هم در شب شعرهاى رمضانش که در آن انواع گاوها حضور دارند نشانهاش ببینى! خامنهرا در غزل

کشاد  ی که او را حتی اندکی به چالش مای تواند به شعرمی ست کههم شاعرى ،آیه 32هم لوکاچ خوانده در 

شاود  بان شااعرند چگوناه ماى   اخم کند! خب با این وجود یکى بگوید در کشورى که در آن زندانى و زندان

نى باال، نباید ت را بزار مهیّا شود!؟ باید خودت آستینگوشه گرفت و سکوت کرد و منتظر ماند تا فضا براى ک

ى شااعر ایراناى دارد حااال    گشاادىِ عارفاناه  طلبى که بیشتر ریشه در کوناین منزیه .شوىمىبترسى که گُهى 

سااز در  فورِ شاعر و منتقد و خبرنگار دستو د!نساز اسمى شوچند دست ،اصیلىث شده جاى هر شاعر باع

یاران باودى   نوشت کااش ا ها با هر که چت کردم کند، منتظر چه هستى!؟ طى این سالایران دارد کوالک مى

شاعرند دیگر! حال  !تک بخورد، حذف شودشان کجاى شان فریاد بزند،خواهند یکى بیاید جاىعلى! همه مى

 ندارند! 

آیناد و در نهایات   ها جلوتر ماى جمع کنید این بساط را! شاعر امروز باید بداند هر چه بیشتر عقب بکشد آن

 . کنندخوابش را هم مال خود مىتخت

بردار نیست! باید ابله باشى که نفهماى  فتاده تا همه را از دم نگاید دستبه جان شعر فارسى ااین سرطان که 

تارین  اتفاقن براى همین هم که شده نباید نباشى، همه جا باید باشى کاه بازرگ   ؛ستجا همه چیز سیاسىآن

افتد دسات دارناد   مى مام اتفاقاتى که در شعر فارسىهاى فکر در تاتاق .ستروزها حمله دفاع، بى شک این

دم مثال گال   هماه آ ایان  .شدمختارى نمى دانند اگر یکى مثل محمد مختارى شاعر نبود محمدها مىچون آن

ن شان گلسرخى شد چون شاعر بود. حال شاعر معاصار فارساى وخایم اسات چاو      پرپر شدند اما فقط یکى

ورى کاه حتاى   در کشا  .دهناد و سنگر به سنگر دارناد از دسات ماى    اندشاعرانش مدام در حال عقب نشینى

 .مسابقه شاعرش منتخاب نباشاند   شوند نباید توقع داشته باشى داورانِ ش انتخاب مىاروزنامه نگارهاى ادبى

هاست طلبىِ شاعر ایرانى دههاعر برتر نیز دست دارد! این منزهست که سیاست روى انتخاب شعر و شطبیعى

هاا سااز   اى میدان داد، نباید هر طور که آناید بیش از این به مباشرانِ تودهنب ست.شعر شده که موجب ضررِ

، انفعاال اى، فقط خودت بى خبرى، کمى فکر کن! هى شدن، پیشاپیش گُهى شدهزنند برقصى، نترس از گمى

بناویس   !شعرى کناى ها را بدل به فرصتى نیممباید باشى و مى "نه!"شود گفت مبارزه نیست، در غیاب نمى

 !شاعر! نترس از تنهایى که هر چه کرد تنها او کرد
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 صنعت افشاست ،هنر

 

نمایاندن است و ما هناوز داریام    ،هنر .تسدیگری بودن است، صنعت افشاست، اسم دیگر لختیفنی آن ،هنر

دانیم هنار چیازی   نمیرویم و ست اما هنوز از رو نمیست، دیانتِ ما مخفیکنیم. سیاست ما مخفیمخفی می

گفت هماین  می .ها نیست. سیلویا مرا خوب دیده، چند سالی بود که هم را ندیده بودیمجز خیانت به مخفی

خساته   .که نام تو را در برنامه دیدم آمدم ببینم خودتی! آخر امثال تو حق ندارند بیش از چهال ساال بمانناد   

گفت آها پیامبری هساتی   !ی جوهرش را نشانه رفتماندهنیستی!؟ خودکارم را نشانش دادم و با انگشت، ته م

کاه  نه! تو بیشتر پیامبری، چاون بادون آ  که تمامِ رسالتش را تمام نکرده!؟ پرسیدم چرا نگفتی شاعر!؟ گفت ن

 .ستبخواهی شاعری! تو ناچاری که بنویسی و بمیری، رسالت تو افشای زندگی

ها شانس نداشتند خودشان باشند، سنیت خودشان دانند. آننمیدانند این را ها که مرا خوب میدریغا حتی آن

-گویناد. آنهاا نمای   توانند از تازه بگویند اما خودشان را نمیآرند، البته خوب میرا کشته، از تازه سر درنمی

دهند که از طبق معماول  خواهند که معمولی بنویسم اما توقیع دارند که معمولی باشم، مثل خودشان! شعار می

اند کاه  کند. شنیدهکسی فکر نمی ،ستها را قورت دادهاند! عمل آدممعمولیآید اما به طرز فجیعی بدشان می

-قدر توی آتاش مای  کند، اما آنشان میشوند چون گرممی ش نزدیکتهمه به آاین من بهشتی در برزخم! با

اند و همین جهانِ مارا تنهاا   گونههمه اینآورد! زن و مرد هم ندارد سوزند و این دادشان را درمیمانند که می

-کنند، گاهی مثل ماریای ابرِ شلوارپوش نرم مای دانند، رمبو را ستایش می! تا بخواهی از نیچه میاست کرده

خواهند، ایرانی باید مثل خودشان باشد معمولی! ما همه قبرستانی هستیم شوند اما مایاکوفسکی را ایرانی نمی

چرا!؟ مگار   .ای بیاید و او را بُکشیمایم که زنده یا تازهدر این گورستان همه کمین کردهدر یک زندگیِ مرده! 

 .خوانندجا فقط مرگ مولف را میدانند، اما آنجا مرگ مولف را بدون آنکه بدانند میمرض دارید!؟ این

گیرناد  و دائم تصامیم مای   آورندها فقط مرا به یادم میآن .ترسمشان میها هستم اما از همهمن عاشق ایرانی

سات، فقاط   ست، فقط مرگ منطقای ای از مغز را در آن دخالت دهند چون فقط سنیت منطقیبدون آنکه تکه
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دهیم خودمان را که غیرمعماول بنویسایم. ماا    ست. ما به طرز فجیعی معمولی هستیم اما جر میمخفی منطقی

کنیم چون به سنیت معتادیم! سنیت ما را در خودماان  کنیم عمل نمیچه فکر میمان عملی هستیم اما به آنهمه

 .داند که دیروز نیستمخفی کرده و کسی نمی

چند سالی بود که او را ندیده بودم، دیروز دیدمش! گفتم بروم در گودترین آغوشی که تاکنون داشتم دوبااره  

کاه   شده باود، اماا ایان   ش بهتر اش بهتر شده بود، آشپزییهاغرق شوم. خطوط بدنش بهتر شده بود، حرف

دیگر او نبود، من عوض شده بودم! از این عوضی خواستم به او تجاوز کند، نشد! خواساتم او را بغال کانم،    

خاسات و دوری  خواساتم. خواسات از دیاروز برمای    خواستم و نمییعنی می ؛خواستمنشد! یعنی دیگر نمی

دلِ من است اماا مان عوضای نیساتم فقاط       دقیقن امروزین بود. این شاید مشکل من است، سینمای ضربانِ

زنناد  جا که بودیم بماانم! حتای داد مای   ایستد تا آنرود، نمیگردد و میشوم، چون زمین مدام میعوض می

ام چرا بنویسم!؟ چرا حاال خواهند که یک دیروزِ وحشتناک است! من با آن غریبهسرم، باز پاریس در رنو می

سات، چارا بپوشاانم!؟ گااهی     اسمِ دیگر لختی ؛نکنم!؟ هنر صنعت افشاستطوری که حاالست افشا را همان

سات،  ما ولی مخفی طور باشم که نوشتم، سیاستِآن مخواست! چون همان لحظه میزیادی لُختم، گاهی لَختی

بیخود نیست که ادبیاتِ ماا جاایی جاز گورساتانی مخفای       .خواهدست و هر دو ادبیات میدیانتِ ما مخفی

کنایم.  ست و حتی همین تقلید را هم مخفی مای پرفورمنس ما اداست، شعر ما اداست، هنر ما تقلیدی .نیست

 د.شواگر از این زندان فرار کنیم، اگر همه خودمان باشیم همه چیز درست می

ز پرفاورمنسِ او پار ا   خواند.زد و میرو گیتار میی جوانی برخوردم که در پیادهپریروز در پاریس به خواننده

کرده آورد و علیه خودش عصیان میو ادا در پوشیده بود، دزمثل خودش داد می ش!ادای خوداما تنها  بود ادا

هاست، شاعر ایرانی باید این دخترک را بفهمد تا بفهمد. نقاش اماروزی  . او اعتراضی علیه هجومِ وانمودهبود

شبیه خودش باشد نه مثل همه که جاای   قص را یعنی خودش را برقصد تا فقطری ما باید این حتی رقصنده

 .کنندها، عمل به عادات میی شباهترقص، زیرِ سیطره

شاویم،  اما ما حتی وقتی که لخاتِ لخات مای   ، شده بودبدون آنکه خودش را لخت بکند لخت  این خواننده

روی سات. ماا   ست، حتی زندگی ماا مخفای  ست، دیانت ما مخفیکنیم. سیاست ما مخفیلختی را مخفی می

سات کاه فاوجی در آن منتظرناد،     ما را زیرزمینی کرده! ایران ایستگاه مترویای  ،سنیت ؛کنیمزمین زندگی نمی

بیند که این ایستگاه ریل ندارد تا ترن بیاید. کس هم نمیها را ببرد! هیچمنتظر قطاری که باید بیاید، بیاید و آن

د، بعد شتر میخواند به خودش نزدیکچه بیشتر میاین دخترک هر !برای چه منتظرید؟ قطاری در کار نیست

-توانی از او لذت نبری، نمینمی اگر او را ببینی .درکد بیرون و مدام خودش را بزرگ میزهم از خودش می

! سات دیگاری چاون آن  ،ستچون فرانسوی ،کنیتوانی او را دوست نداشته باشی، بی شک او را ستایش می

اش بترسانی. ما مجاز نیستیم زنی بگویی خفه! پسرت نیست که او را از تازهخواهرت نیست که توی سرش ب

زنادگی   .کشایم گونه زندگیِ ایران را میدانیم که اینست و نمیمان ایرانیخیلی کارها را بکنیم چون فرهنگ
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بری ا میآورد اما تو آن رشود، فرهنگِ خودش را هم با خودش میفرهنگِ خودش را دارد، دم به دم تازه می

دهم که شعر مارا  کند. من اما اجازه نمیکنی، سنیت جای تو میتو زندگی نمی .در سنیت که قاتل امروز است

هاایم را  ها مقالهکشد!؟ سنتییبکند، فکر مرا بکند. سنیت شعرم را دوست ندارد خب نداشته باشد! مرا چرا می

-جار مای  .کندشان را رو میبرد، چون دستمیشان از آنارشیسم دست دوست ندارند چون در درکِ مخفی

پُاز   ،گاهی قرون وسطایی گیر کارده اند و در مخفیاند، سیاست را مخفی کردهزند که حقیقت را مخفی کرده

ست، ایران را زیرزمینی جنگند! سنیت همیشه از امروز باخته، زندگی زمینیدهند که دارند با امریکا میهم می

 داری!؟دست از سرش برنمیای سنیات! چرا کرده
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 ی سانسوردرباره

 

شان که تاکنون اسمش را نشنیده بودم ی آزادی بیان برایم فرستاده شد. یکیدیشب لینک مناظره دو تن درباره

داد جز مولوی باا روایات باباا و شاعرهای     طور که خود نشان میو احتمالن تازه از پستان پدر جدا شده، آن

چون مالیی بدون عمامه با  اینکهسهراب سپهری که چند سطرش را از بر بود درکی از هنر نداشت و عجب 

ها سراغ داریم دعوت شده بود تا برای جمع از آزادی بیان هنری بگوید. از نفر دوم نیز همان ادبیاتی که از آن

ای کاه ارائاه   انده بودم که همه طعم ترجمه ا تألیف داشت و از گفتمان خواجه چند مقاله در رادیو زمانه خو

به خود اجازه داده باود باا چناان فهام      اینکهست و باز عجب داد مشخص بود که او نیز فاقد درک هنریمی

این دو  فقیری درباره آزادی بیان هنری بگوید و در مناظره با آخوندزاده ناغافل نقش کیسه بوکس را ایفا کند.

منادی از بالهات کالسایک از زماره     ساوادی و بهاره  هایی هستند که به دلیل بینفر، دو نماینده از طیف آدم

گردانندگان دو تلویزیون بی بی سی و صدای امریکایند. اینان همان ریشوهای دیروزناد کاه تاازه از پساتان     

ی کنند. در مناظرهبرونمرزی را ایفا می اند و رُل اپوزیسیونتیغه کردهحکومت اسالمی جدا شده، امروز شش

ی روشنفکرنما را به میدان ماذهبی  کاره پخمهمذکور مالزاده با همان رندی که در آخوندها سراغ داریم، یک

خود برد و چنان بر این لیبرال دموکرات امریکایی چیره شد که احتمالن به زور پمپ، چند کلماه از دهاانش   

الزاده با همان ادبیات آخوندی در هر گردش زبان، بدون هیچ ربطی شش تاا  عجبا که م حرف ریخت بیرون!

از تنها چیزی  اینکهجا و خالصه و این طفلی هاج و واج مانده بود انگشت به آن لُمباندتا هابرماس میشش 

 که در مناظره مذکور گفته نشد، آزادی بیان هنری بود. 

جایی جا ذکر کرده از این دو ملیجک دو هیئت بسازم اما از آناین توانم نام این هر دو نفرمرا ببخشید که نمی

هایی بی دلیل نبوده و دیر نیست که همین چرندیات را به کمک بی بای سای و   دانم طرح چنین بحثکه می

دانند بعدها فریب هایی که خوب نمیکنم تا آنای به آزادی بیان میصدای امریکا در بوق و کرنا کنند، اشاره

باه   1348دساامبر   11ها را نخورند. ماده نوزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر که تاازه در تااریخ   ن تردستیای

شتن از داست که آن اشامل ر حق مزبون دارد و بیاه و عقیدآزادی کس حق هار  "گویاد  تصویب رسیده مای 
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سایل م وبا تمار آن شانتو اخذ ر و در افکات و اطالعااکسب و در شته باشد ابی نداضطرو ابیم د عقاید خو

  ".بدون مالحظات مرزی، آزاد باشدممکن 

موکد شده؛ یعنی به ماده نوزدهم اعالمیه جهانی حقاوق بشار،    "بدون مالحظات مرزی"در این ماده عبارت 

شود گفت کاه دامناه آزادی   ی مذکور نمیتوان عالوه کرد؛ مثلن مثل مالزادههیچ تبصره و محدودیتی را نمی

ی ماالزاده یعنای قباول سانساور و     ای توهین نشود! زیرا پذیرش ایاده جاست که به کسی یا عقیدهبیان تا آن

حدود قانونی دیگری که نیازمند تفسیر است و بازاستخدام چند مجتهد حوزوی که به نحو احسن آزادی بیان 

یریم، مصاداق ایان تاوهین    تازه گیرم که آزادی بیان بدون طرح تهمت را بپذ اند!را در ایران به اجرا درآورده

شود سنگ آزادی بیاان  چیست؟ چه کسی باید مشخص کند که توهین و تهمتی صورت گرفته؟ چه طور می

را به سینه زد و انتظار داشت به کسی برنخورد!؟ آن هم در کشوری مثل ایران کاه تناوع آرا و عقایاد در آن    

فلند که ایجاد محدودیت برای آزادی بیان جز انکاار  های تازه از پستان رها شده غاکند؟ این کوتولهبیداد می

آن، معنای دیگری ندارد. اعمال آزادی بیان در جوامع سنتی و بسته ممکن است ابتدا موجاب باروز مشاکل    

رود. یکی دهد که در ادامه، آستانه تحمل مردم نیز باال میشود اما چنان آزادی سیاسی و اجتماعی را بسط می

کنند احتارام  ی کالسیک در جوامع در حال توسعه که تازه دارند آزادی بیان را تجربه میاز گاردها و شعارها

ست و اماروزه در جواماع   به نظر مخالف است، در حالی که حتی همین احترام به مرور، عامل بروز ریاکاری

 اند. پیشرفته تحمل صدای مخالف را جانشینِ آن کرده

ناگزیریم آستانه تحمل خود را باال ببریم و در غیر ایان صاورت ممکان نیسات     برای نیل به آزادی واقعی ما 

نشود. بی شک عده بزرگی که تولید کننده این اینرسی  برابرش اینرسی ایجادای طرح شود و در گفتمان تازه

شان توهین شاده اسات. مگار هماین     ها و عقیدههستند همان کسانی خواهند بود که ادعا خواهند کرد به آن

ی سانساور  ینرسی در ایرانِ دهه شصت به مرور آزادی بیان را دچار تنگنا نکرد و هار روزه دایاره محاصاره   ا

کنند بادون درک مادرن از   ام چگونه مالزاده و آن مترجم ا روشنفکر کتبی جرات می تر نشد؟ من ماندهتنگ

ای ممکن نیسات. در  دون درک حرفهآزادی بیان، تازه از آزادی بیان ادبی ا هنری بگویند که پرداختن به آن ب

بررسی هر اثر هنری و یا در خوانش متن ادبی ما با تنوع تأویل طرفیم و محال است اثری خالق پدید بیایاد  

های فقیار  اش توهین و تهمت به عقیده یا گفتمانی تلقی نشود. طرح چنین بحثهای تأویلیو یکی از سمت

 ت خالق! یعنی مرگ هنر و به تأخیر انداختن کشف حقیقت!و قرون وسطایی یعنی ایست دادن به ادبیا

شود اماا ماالزاده   در بخش پرسش و پاسخ این مناظره چند سوال درست توسط حضار طرح می اینکهجالب 

کند و گرداننده که او نیز دکتار اسات در   هایی که کرده نمیزنند لختی درنگ بر غلطکه دکتر هم صداش می

کند تا باز مالزاده با طرح چرند جان سالم به در برد. این وسط مان  را اعدام می نهایت بالهت صدای واقعی

کند و خاودش  ام که چرا مترجم ا ژورنالیستِ منگ که خود را لیبرال دموکرات نامیده لختی درنگ نمی مانده

سات کاه باا    کند این ابدبختی نویسنده خالق ایرانی که سانسور دارد لهش می کشد!را از خماری بیرون نمی
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هاش را جماعت استادی دارد، تمام تریبون داری هم که در شناسایی ابلهچنین بالهتی معاصر است و سرمایه

در اختیارشان قرار داده است. در مناظره مذکور به ظاهر دو نماینده از دو طیف شرکت کرده بودند که یکای  

دانسات. باا اولای مان     ودش را روشنفکر مای لقب روشنفکر دینی به خود داده بود و آن یکی هم احتمالن خ

داناد  گذار روشنفکری مذهبی میکاری ندارم او بی شک ژنِ همان سانسورچی معروف دارد که خود را بنیان

کانم تاا ایان    های ایران بوده اما با دومی کار دارم چون فکار نمای  و کارگردان حذف روشنفکران از دانشگاه

 اش را از دست ندهد.رسد او سکوت کرده تا منافع ژورنالیستیظر میسواد و پخمه باشد، به ناندازه بی

کاار  ای تاازه نما و سطحی بوده که حتی نویسانده قدر نخهای مالزاده آنی مذکور دالیل و سفسطهدر مناظره

بداناد  توانست مچ او را بگیرد و نگذارد از این بیش مهمل ببافد. مترجم ا روشنفکرمآبِ این مناظره بایاد  می

ها همه در که سکوت در برابر بالهت و میدان دادن به ارتجاع، معنایی جز خیانت به روشنفکری ندارد و این

 اش ثبت خواهد شد.پرونده
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 1 سانسور

 

 متاسفانه است. بسیار ایرانى فرهنگ در هاراه این تعداد اما اندکرده قدغن را هایىراه از گذر هافرهنگ ىهمه

 قاانون  اناد نرفتاه  دیگاران  کاه  باروى  راهاى  از اگار  نیست. انحراف جز فارسى زبان در شجاعت واقعىِ نامِ

 و ساعى  بادون ! مترادفناد  تقریبن گناه و خطا ىواژه دو فارسى زبان در! کارگناه دین و خواندمى خطاکارت

 جهانم  مقایمِ  نهایت در گناهکاران چون هراسیممى خطا از ما اما شودنمى حاصل پیشرفتى هیچ تقریبن خطا

 باه  اعتقاادى  چاون  است جلوتر مسلمان مثلن روشنفکرىِ از قدم یک ایرانى چپِ روشنفکرىِ البته! شوندمى

 قصاد  اگار ! کناد ماى  هماان این خیانت با کارهیک را خطا زیرا رودمى عقب قدم یک بالفاصله اما ندارد گناه

-خیانات  کنى خطا اگر چون! نخور تکان! بتمرگ جات سرِ! دودلى اما بکنى اىتازه کارِ و بزنى حرکتى دارى

 فکارى  سوساولِ  مشات  یاک  عوض در نداریم، رادیکال روشنفکر ایران در ما همین براى! خوانندمى کارت

 روناد ماى  زندان به کنند،نمى خطر هااین اند؛کرده شیک را خودشان رادیکالیستى هاىعشوه با تنها که داریم

 گذارناد مى آزادت قدرآن فقط اما زنندمى سینه به را آزادى سنگ مدام هم شانهمه شوند؛مى مشهورتر چون

 اسات  هماین  براى دانند.مى خیانت را خود رسومِ از خروج نهایت در و باشى هاآن مثل بروى، هاآن مثل که

 خود که کسى نیستند. روشنفکر مطلقن دلیل همین به تنها و کنندنمى خطا چون نیستند آزاد هااین معتقدم که

 ندارناد،  درسات  از درکاى  حتى هااین! مالست بزند کراوات اگر حتى زندمى انگ فقط اما کندنمى کار هیچ

 کاه  غافلناد  اغلب متاسفانه باشند. وفادار سنیت به داده یادشان سنیت چون اندشده بر از وارطوطى را آن فقط

 و درسات  هام  اما! اخالقى و درست هستند هایىآدم هم شانبسیارى شود،مى عوض مدام خوب و بد جاى

 دوتاا  یکى، شوند،نمى تازه هستند و قبلى همان مدام کنند؛نمى فکر چون گایید گرفت باید را شاناخالق هم

 پاسدارى براى شانبسیارى! ترینگمنام از ترمذهبى شانمشهورترین اند،گونهاین شانهمه تقریبن ؟!هزارتا... 

 را بالهات  تنهاا  دارناد  تخصاص  هاایرانى اند.شده آزاد قهرمان و زندان اندرفته بارها سیاسى سنت همین از

 پاس  نیسات،  هاا آن از اصالن  متفکر کند؛نمى فکر هاآن مثل متفکر است؛ خطرناک متفکر چون کنند مشهور

 از هدایت کند؛مى دق "ملکى خلیل" که شودمى تنگ قدرآن تنهایى این ىحلقه نهایت در و کنندمى تنهاش
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 نگوییاد  هاى  ؟!نیست مسخره! نسخه سى بیست ا  هم آن دربیاورد، هند در را بوفش رودمى کرده، فرار بیف

! آرى کناد. مى ضجّه دارد که است درد ندارد، قلم به ربطى هاحرف این! بنویس فقط ست،عالى قلمت فالنى

 شد. نخواهیم نیستیم، آزاد پس کنیم اشتباه که نیستیم آزاد اگر باشیم، آزاد که نیستیم آزاد اگر
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 2سانسور 

 

 شاود ماى  که فحشاست به بخشىتن در فقط گیرد.مى شکل دائمى ارگاسمى در ،شادى در ،هیجان در ،تفکر

 کیر اند،نامیده شرمگاه را کس کنند،مى شرم عریانى تماشاى از ترسند،مى تن از عده یک کرد. فاش را مخفى

 متارادف  چنادین  بارایش  و ترساند مى آن از کنند.نمى صرف درست را بازىعشق و شکنجه آلتِ اندکرده را

! تهااجمى  و مرداناه  شدیدن دارد بارى دیگر حاال گاییدن و کردن همین براى کنند، طرد را لذت تا اندساخته

 شادیدن  دارد لاذتى  چاون  ،شاود ماى  هماان این مهرمانى با که ستبازىعشق در فقط خشونت که حالى در

 کاه  اسات  ارگاسام  در تنها و است آدرنالین است، لذت خدا است، توأمان خشونتِ و مهربانى خدا! آسمانى

-ماى  چناین  چرا" گیرندمى ایراد من به و شناسندنمى را خود فهمند،نمى را خدا مالها .دارد ىغای حضورى

 صافحاتم  از را عزیاز  کلمااتِ  این هم من دارند تأکید و ؟گیرىمى بهره دارکاف کلمات از دائم چرا نویسى؟

 هاا آن .وطان  از ،ماادر  از ،زباان  از دورى دارد دردى چاه  دانناد نمى اند،نبوده تبعیدى هرگز هاآن .کنم تبعید

 شارم  کاس  از .نباشد فارسى متون در کیر خواهندمى همه ندارد، هم راست و چپ مرد، و زن ؛گرندشکنجه

 باه  دائام  کاه  است بزرگ سانسورِ همین براى اند،کرده تبعیدش گونهاین و خواهندمى باسن را کون کنند،مى

 کناار  را هاا پرده فقط من که حالى در کندمى درىپرده مدام عبدالرضایى گویندمى .کنندمى فکر کلمه سه این

 براى زندگى یک ؛خواهممى زندگى من! مرگند معاصرِ هاآن .بیاورد زندگى خنک نسیمى و بیاید باد تا امزده

 باه  جاز  اشحجاره  در کاه  اىطلبه براى حتى من .میردمى جوانى عنفوانِ در دارد که اىتازه نسل براى همه،

 تراشایده  چناین  تناى  تماشااى  باا  را پرواز که مال همین براى حتى سوزد،مى دلم ندارد اشتغال خودارضایى

 مقادس  کتابِ  در حاورى  هایچ  .بیایاد  زماانش  تاا  زنندمى کنار را امام هاآن اما منم زمان امامِ .کندمى تجربه

 ایان  و برساند  بهشات  به تا کشندمى را بهشت جااین هاآن .اندنکرده شورت غلمانى هیچ تنِ ؛ندارد حجاب

 خواهناد نماى  کاه  هاآن .نشود تبلیغ این از بیش کارىمخفى تا ،ریا تا نویسممى لخت من .نیست بالهت جز

 ایان  .اناد نبارده  اخالق از بویى کنندمى معنا سانسور را اخالق که هاآن .سانسورند مجرى ،باشد کلمات این

 دانساتند نمى هیچ رقص آداب از که رویىخوش پسران! بدید ندید شدیدن امکرده مالقات را ایرانیانى روزها

 زدندمى هاآن با هاترک که رفتارى از اول! ترکیه دیسکوهاى و هاکالب به بودند زده حشرى ورزایى چون و
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 .ساوزد ماى  دلام  مان  ،سات کارده  فلاج  را بزرگ فرهنگ آن سانسور ؛دادم حق بهشان ولى بعد بود آمده بدم

 کااش  بودناد،  عارب  دم از ایرانى جوان پسران ترکیه در! غمگینم من ،ستکشته را بزرگ ملت یک سانسور

-خاوش  جواناانِ ! است انگیز غم واقعن کنم، جاکشى هاایرانى جوانىِ براى و بمانم جاآن همیشه توانستممى

 یااد  را ورزیادن  عشاق  .نداشاتند  گفاتن  براى حرفى جنسى خشونتِ جز ،شیهه جز ،عربده جز کشورم روى

 ناچارم پس بخوابند، بدوى چنین اخالقى زیر عمر یک مجبورند که وطنم دختران براى سوخت دلم .نگرفتند

 عرباى  اخاالق  و ماال  فقاط  دیگار  حاال من دشمن .ستبدیهى سکس ست،طبیعى بازى عشق .بنویسم چنین

 از ؛دارم انزجاار  بیشاتر  کنناد مى معنا سکس و طبیعت و طبیعى حذف را اخالق که روشنفکرهایى از نیست،

 هاىسانسورچى این از. شود تراىعقده تا نباشد کیر بماند، عجیب تا شود حذف کس خواهندمى که هایىآن

 !متنفرم فروشوطن و شرف بى

 نویساى کاس  توانندمى تا بنویسند، کیرى شدیدن است وقت بدانند ،بنویسند آوانگارد خواهندمى که هایىآن

 .کنند زندگى صفحه در کلمات این خواهندنمى که بزنند جاکشى هاىسانسورچى گوشِ توى محکم و کنند

 حااال ! متن درونِ به زد، درون به باید شده، کالسیک شدیدن کلمات شمایل و شکل با صرف رفتنِ ور دیگر

 !بوگندو هاىاصطبل از بکشید بیرون را تانبیچاره کلمات ست،دیگرى جاى جهان دیگر
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 3سانسور 

 

 سیتى" در که امروز گویم.نمى چیزى امبیوگرافى یدارم، درباره سخنرانى یا شعرخوانى جایى مدتی است هر

 کاه ایان  از قبال  ناکس نگوید. چیزى امگذشته درباره بگویم مجرى به رفت یادم داشتم، برنامه "یونیورسیتى

 انتشاار  و بارد تبعیاد باه سار مای     در که سال است پانزده ست،ایرانی شاعر على گفت: کارهیک بزند صدایم

 منتشار  چهارتایش و درآمد ممنوعیت از پیش سال دو کهبوده، تا این ممنوع سال سیزده ایران در هایشکتاب

 القلم است! ممنوع باز حاال و شدند جمع ماه دوباره سه و پس از شد

جمهاورى   بوفالوهااى  جااى  باه  من هاوقت جوراین! یکم و بیست قرن در هم آن شودمى ضایع واقعن آدم

 کشم.اسالمی خجالت می

 

 3102فوریه 
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 بسیجی فرهنگی

 

-نمى عوض بسیجى ندارد؛ وطن اما دارد شماربى پدر بسیجى ندارد؛ پرچم اما دارد بسیار خم و چم بسیجى

 خواهاد  اشهمراهى حذف ویروسِ مرگ، دمِ تا و ماندمى سانسورچى سانسورچى،! شودمى ترعوضى شود،

 طلباى فرصات   جاز  و باوده  دیگر نفر یک عمرى است. اصلن کرده سانسور را خودش عمرى بسیجى کرد.

 اگار  نکنیاد  بااورش  پاس  کند.مى سانسور را همه تابد؛برنمى را مخالفتى هیچ که نیست خودبی نبوده است.

 حتاى  ساکناتش،  و خیال و لحن ذکرش، فکرش، که کسى آیا! نکنید باور را واکس ست،آزادى مدعىِ اخیرن

 اماروز  نادارد،  دیاروز  بسیجى ؟!کند قیام هابسیجى فرهنگ و بسیج علیه تواندمى ستبسیجى ماتحتش سایز

 فروشد.مى هم را مادرش زند ومى انگ آقاش به سر برسد وقتش داشت. بسیجی اگر نخواهد هم فردا ندارد،

 که ستاسقاطى کیچى است، فیک که نشوید او بسیجىِ کند.مى هاچه شماها با کند زنا خود مادرِ با که کسى

 کاه  حالى در و تریبون براى دهدمى جان شهرت؛ براى دهدمى لواطکند. او تن به مى گرىروسپى مدیاها در

 کناد. ماى  ارضااش  کاه  است بالهت فقط چون گوید؛مى آن از مدام نیست اشماشینِ خودارضایی جز مردم

-توده مرگ دمِ تا اىتوده یک که طورىهمان! ندهید دست از فرصت پس ستطلبى فرصت ىنابغه بسیجى

-توده مثل هابسیجى شود.مى ژاندارک کماندو، فاطى که نکنید میرد. خیالمى بسیجى هم بسیجى ماند،مى اى

 در شاده  چگاوارا  حااال  که سابق بسیجىِ یک با داشتم اواخر دارند. این جا همه و همیشه را هم هواى هااى

 گفات  و داد دسات  من با بعد و زدند حرف اىدقیقه خورد؛ چند زنگ موبایلش که زدممى قدم گاردن کاون

 جاکشىِ به کارى من! ببیند است مشغول کماندویى فاطى شریف شغل به لندن در حتى که را خانمى رودمى

 سانساورچى،  اماا باه   خوردمى عفو قاتل به حتى مدرن جهان ندارم. در کار شانریاکارى به ندارم، هابسیجى

 تجاوز کرد. باید فقط بالفطره، بسیجىِ این
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 فرهنگیریخت و پاش 

 

 ام،گفته دولت در بارها من" گفته امسال کتاب نمایشگاه گشایش مراسم در روحانی حسن مال خواندم وقتى

 خاوب  کتااب  ایان . کنایم  واگذار نظرانصاحب به را کارها باید است این من نظر ام،گفته هم ارشاد وزیر به

 گفتم لب زیر کارهیک "کنیم واگذار ناشران و نویسندگان انجمن به را نیست یا است چاپ قابل بد، یا است

 کارده  کیر را همه کسشعر قلم این و عمل بى حرف با آمده که روزى از نوشتم کاغذ روى بعد و جاکش اى

 دیادم  جااکش.  سراغ سطر سر رفتم پس ننویسم، کیرى دیگر که دادم قول عشقم به دیشب آمد یادم بعد اما

 محکم را کسشعر دست پریدم کردم ولش بود، نشسته خوب پرتابى ىجمله اولین تهِ جاآن جاکش ندارد جا

 زد داد دساتم،  روى زد محکم ترطرف آن کلمه تا دو از کیر اما بیرون، بیندازمش چهارم ىجمله از تا گرفتم

 شوى! سانسورچى هم تو بود مانده فقط! پسر بکش خجالت

 کاون  بااقىِ  و جمهاور  رئایس  و رهبار  وقات  هر! دنیام بهار ترینخوشگل شود!نمى دارد، نشد کارها برخى

 و کاوس  وقت آن ندهم قول فقط که دهممى قول هم من نگذاشتند، غال را مردم و نکردند قال فقط نشورها

 داد. نخواهم گاف دیگر و متن به کاف ورود از کنممى جلوگیرى حتى است سهل که کیر و کون

 

 3102می 
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 ى ماجرا نیستممن آدم خوبه

 

باراى دل  . برایم مهم نیست بقیاه چاه فکار کنناد     ؛برمکنم که از آن لذت مىمن یک لذت طلبم، کارى را مى

کرد ایران که بودم سرم درد مى .نویسم، اگر حال نکنم محال است دست به قلم ببرمکنک نیست که مىخوش

عر و دوئل کردن با شاعران که پوزِ نویسندگان مرتجع را بزنم، تخصصم هم خراب کردنِ جلسات شبراى این

بارم!  باردم، حااال نماى   ها واقعن لذت ماى از این جدل .کار شده بودندپیشکسوتى بود که حاال دیگر محافظه

شود محترم! هر کارى که از دساتم  نویسد، در نگاهم مىبینم در این جهانِ سراپا زپِرتى یکى مىهمین که مى

شاود، باراى هماین    ام مىنویسد عضوى از خانوادهزها هر که مىکنم، یک طورهایى این روبربیاید براش مى

کنم، بارعکس  با پوززنى و دل شکستن دیگر حال نمى .کنمسکوت مى ،ریندکند و مىاش را وا مىوقتى گاله

ست مهربانى حاال تنها آیینى .برمش شوم حالِ اصیلِ انگلیسى مىااگر بتوانم به او کمک کنم یا سببِ شادمانى

زنم که در برابرِ منِ کاارگر کاه در حاینِ    سیاسى نمىبدان باور دارم و اگر توى دهنِ یک مشت سوسولِ که 

چقادر قاقناد! مقابالِ     دانام آچارکشى از سقف افتاد و تا پاى فلجىِ مطلق پیش رفت براى این است که ماى 

 .ن نیستمتر از عبا هرگز بارى نکشید، من یکى دهااى که پدرش سنگیناى نوتودهمالزاده

گفتند لیآن شامپو! تا هیجده ساالگى هام لینچاانِ    جایى که بهش مى ؛ى لنگرود متولد شدممن تهِ انزلى محله

کاه درسام عاالى باود     ایان  با .بردندجا هر که بزن بهادرتر بود بیشتر ازش حساب مىمان بودم چون آنمحله

انداختم توى بخارىِ نفتىِ کالس و وساطِ تادریسِ   آب اکسیژن مى .مسئوالنِ مدرسه از دستم ذله شده بودند

کارد  پریاد بیارون، خیاال ماى    شد و معلم تریاکىِ بیچاره هم مثل جت از کالس مىبینشِ اسالمى، منفجر مى

، هار  "فولیش بویز"داد! گروهى تأسیس کرده بودم به اسمِ واى چه حالى مى .اندهاى عراقى حمله کردهمیگ

گفتم برود در خیاباان و  مثلن مى ؛که با موفقیت تست خفنش را پاس کندادم مگر ایندکه را به دسته راه نمى

شد عضوِ گاروه! از ایان کاار واقعان     آمد و مىکونِ التِ معروفى را بگیرد، بعد هم طرف خونین و مالین مى

قایقن دوى  داد، دکردم صداى هلیکوپتر مىاى داشتم که وقتى روشنش مىموتور کراسِ قراضه .بردملذت مى

شان پاره شاده باود و حااال از    اى، از تمام سرهایى که چرتبعدِ گذر از هر کوچه ،بعد از ظهر سوارش شده

اى هفتاه  .باردم زمان واقعن لذت مى خب از آن اکتِ سادیستى آن .ریختپنجره زده بودند بیرون، فحش مى
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بارِ آخارى   .این بود که پول خرج کند رضایت بگیردم هم اانداختم و کارِ پدرِ بیچارهبزن راه مىالاقل دو بزن

که دعوا کردم تازه در کنکور سراسرى قبول شده بودم و با بقیه آشخورهاى دانشگاه صانعتى خواجاه نصایر    

هااى تهاران هام    ى غلیظى داشات، بچاه  رفته بودیم اردوى دانشجویى! یک رشتى هم در اردو بود که لهجه

من هم به مادرم که خداى جهان بود قاول داده   .خندیدندمى او داختند و بهانکردند و دستش مىاش مىدوره

م اى نازى آباد بود و بعدها رفیق جاان جاانى  ش که بچهوکورکه بودم در شهر غریب دیگر دعوا نکنم تا این

-شد، یک روز آن رشتىِ مظلوم را دست انداخت و جلوى چند دختر ترگل ورگلِ دیگر، مرا که داشاتم ماى  

دانم چه شد که یکهو دماغِ پانج شاش نفرشاان شکسات و     تم صدا زد و شروع کرد به لیچارگویى! نمىگذش

همه همان اول کار، کمیته انضباطىِ دانشگاه یک تارم تعلایقم   این با .ها خرج کرد تا رضایت گرفتپدرم پول

خالصاه مجباور شادم زیار      .دیدتر برگشته بودم لنگرود و مادرم دیگر مرا نمىکرد، من هم دست از پا کوتاه

ها هم بعد از آن قورباغه .اى به جانش قسم بخورم و امضا کنم که اگر سرم هم برود دیگر کسى را نزنمورقه

 نخواهد علیه مشان مىاند و هر چه دل تنگها سرم را دور دیدهها که شاعرکمثل این سال هفتیرکش شدند

-حال نمى ؟کنىدهد! هى نپرسید چرا فالنى را لت و پار نمىصرفد، حال نمىهایى نمىیک وقت .نویسندمى

 .اناد شاان نبارده  اند، هنوز پى به عظمتِ بدبختىزیادى جدى گرفته .شان حقیرندها بزرگ و کوچکدهد، آدم

ى ماجرا نیساتم! فحاش خاورم دیگار     سوزد، وگرنه عرفان سیخى چند!؟ من آدم خوبهمان مىدلم براى همه

بزرگتارین   .خواهم مثل بقیه اسابابِ باازى شاوم   عالمِ اسباب است، نمى ،ام عالمقبول کردهملس شده، دیگر 

دوست و دشمن، پیر و جوان  است؛ حسادتى که بعدها منجر به وقاحت شده ؛دشمن من مدام حسادت بوده

م بنشاینم و  انهایىام در غار ترا باور نکنم، یاد گرفتهها و دشمنیهاى آبکى ام دوستىمن یاد گرفته .هم ندارد

سات کاه باه ایان     بینم، منظرىچه من امروز مىآن .هام بخوابم، به تحقیق و تفکر و تمرین معتادمروى کتاب

ها تنهانشینى و تحقیق است، روى هاوا حارف   دهم نتیجه سالاگر نظرى مى .آیددرنمىها ها به دیدِ آنزودى

-هاا باه کاتاالوگى ویکای    براى درکِ چیستایى، مثل خیلى .امارائه داده هازنم، براى هر چه نوشتم مدرکنمى

 این مال هاخیلى بمانم! تا! کام که بدَرکم! به جوانى گفتم به درکنم، جان و جوانى گذاشتهپدیایى رجوع نمى

-این اگر ؟!چى بیندازند، که تیکه اشاره و ایما با هى بزنند، سقلمه هى حاال بمانم، که ناگزیرم اما من زمانند،

ى شک تنها مخالفتِ کسى را بااور  ب ؟!کنندمى نشخوار من تفکراتِ و هادریافت از هنوز چرا پس است طور

-به زحمت ماى  .هام مستقل کندیعنى ابتدا خودش را از دریافت ؛هاش مالِ خودش باشدکنم که اول ایدهمى

زنند! فکرى اگر ماالِ خاود دارناد بیایناد     ها یک دودول پیدا کرد، هنوز با کیرِ من جلق مىشود الى پاى این

قدر بزرگ است که دیگر محال است دنیا آن .ى من مهمان کردشود مرا به خانهى من که نمىوسط، در خانه

هاشان را دانمخوانند و مدام نمىسوزد که نمىکوچک شوم و به هر که پاسخ دهم، واقعن دلم به حالشان مى

شاود و  روم از ادعام کاسته مىتر مىاطوارِ عارفانه ندارم ولى هر چه پیش !یستمبشو نزنند، نه! عارفجار مى

کنم مثل تراکتورى که بیابانى بایر پیشِ رو دارد، البته گاهى چون حلزونى که دور هایچ  کار مى ،تنها کار، کار
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دم نیسات، معلام   ریزم چون دستِ خوهاى جوان مىهام را در چشمآورم و یافتهچرخد سر از الک در مىمى

همه سال کاار،  این از جوانترها گناهى ندارند، دوست ندارم مثل من قربانىِ بالهت شوند، بعد .امآفریده شده

ها هاى بنالناد ولاى    حاال آن .دانم جز روشنگرى و پخش شعر و شعور هیچ اکسیونى کارساز نیستنیک مى

هااى  من که در بالماسکه. ام برسندجایى که ایستادهینها بتازند تا به اشکى ندارم اگر مستقل باشند باید سال

دهند که من به نوعِ ها خودشان را براى شهرتى جر مىهاى پاپتى اسمى نشدم، آنتلویزیونى و با اظهارِ فضل

ش، در بیست و یک سالگى دست یافتم، تلخ بود! زندان بود، بیخاود نباود کاه بعاد از آن بادل باه       اشعورى

جناگ  "و  "جامعاه " .امهاشان تازه امروز سر از تخامِ مخالفات درنیااورده   شدم، مثل خیلىپارتیزانى شعرى 

خالصاه مان گاردهاام عاوض شاده، آدمِ      . اناد را در ایران نوشتم که هنوز بى مانند ماناده  "جنگ تا پیروزى

 .دعواهاى حقیر نیستم، واقعن نیستم، نیستم
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 ستزندگی غیرمذهبی

 

 باوی  کاه  بودند گلی کردند،می پخش را شانعشق ترهاپیش همه هااین شاید عیسی، و بودا موسی، و محمد

 کرد پخش تازه عشقی دوباره باید است، قدیم خصلت این البته .اندپالسیده شک بی ولی حاال داد،می خوش

 هام  باا  دو هار  این این روزها متاسفانه. است سالمت عالمت عشق و بیمار نشان نفرت. زد کنار را نفرت و

 دهند.می نشان نفرت با را شانعشق امروزی هایآدم معمولن و اندشده عجین

-نمی ست،مذهبی شدت به اما جامعه. کندمی تبلیغ را آزادی پس است، سیب از پر ست،مذهبی غیر زندگی

 دیان ! خاودت  ماال  افتاد شاخه از که وقتی شود، پالسیده تا کن نگاهش گویدمی بزنی، گاز را سیب خواهد

 پس مازوخیست، بودا و مسیح بودند، سادیست موسی و محمد! هیچ دیگر و داندمی مرگ الیق فقط را آدمی

 دو هار  این! مازوخیستند دو هر فرق، همهاین با ها،مسیحی و هامسلمان چون ندارند هم با فرقی هیچ هااین

-رانده برین بهشت از را ما عاشقی جرم به. اندکرده تحریف طوراین را آدمی را، آدم و دانندمی گناه را سیب

-نمی من را این! گُهی کونِ با اندفرستاده جنگ به سربازانی برده ا ! برینیم ستزندگی که جهنم این بر که اند

 راهای  داناد، مای  نشود حاصل هرگز که موهوم یک الیق فقط را عشق دین! زندمی فریاد دین همهاین گویم،

-بارده  باز اینکه برای ایشده کسی عاشق که ببیند اگر. است نرسیدن فقط مقصدش که گذاشته مانپای پیش

 عشق! خداست بزرگ، زیبایی و داری زیباپرستی استعداد تو! آفرین گویدمی کند،می هم شیرت اول کند ات

 بازرگ  قدغنِ که است همین برای کند، عصیان تواندمی که است عاشق فقط چون است خطرناک دین برای

 فحشاا  ایان  و کن صیغه شد که هم ساعت نیم برای را زنی برو گویندمی ست.عاشقی فقط اسالمی ایرانِ در

 عشاق  .کنناد  تخریاب  را عشاق  کاه  کنندمی بهانه را خدا واقع در! کنیمی خدا ىاجازه با داری چون نیست

-پایش  بخوانی فرادا اگر مسجد در خواهد،نمی فرد که مسجد دهد،می فردیت هاآدم به چون است خطرناک

  د!رکو و رکوع در مدام خواهدمی مردمی خواهد؛می جماعت مسجد شود.می شاکی نماز

 

 سیاساتمدارِ  خطیاب ا    هماان  واقع در که خدا برای و مسجد در فقط هم آن خواهدمی جمع را شما مسجد

 تماام  نداریم؟ خوشی دل هاعرب از ما چرا. است دین فقط هاآدم جداییِ بانیِ و باعث شک بى! ستقدیمی
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 بار  کاه  بود نخواهد کار در کشوری دیگر و روندمی بین از مرزها نباشد دین اگر چون هستند دینی هادولت

 هاا انگلیسای  از هاا فرانسوی کنند؟نمی تا خوب هم با ایهمسایه کشور دو هیچ مردم چرا. کنند حکومت آن

 و محمد بین نزاع فقط هاپاکستانی و هاهندی دعوای دلیل! خواهدمی را این مسیحیت چون اندشاکی حسابی

  ه!گند را شکم هم یکی آن کردمی فرخنده را زیرشکم یکی این بوداست،
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 ی حکمتدرباره

 

 باه  ثابت نظر یک در ست؛رودخانه مثل حکمت. کندنمی حکومت و حکم کند؛نمى ثابت را خودش حکمت

. دهاد نمای  را فرماان  ده آن دیگر بیاید دوباره موسی اگر قطعن. بماند ثابت تواندنمی هم دمى اما آیدمی نظر

 تحاول  و تغییار . دارد سیر ذهنی مکان هزار در کندمی ایفا درخت نقش طوالنی پریودی در که مرتاضی حتی

  ست.زندگی اصلی سرشت

 خواسات  دلم روز یک بود. سکسی جد به که داشتیم کالس در پولیش دختری خواندممی زبان که هاوقتآن

 خاودم  با زدم، جا! ببرند مرا منتظرم گفت روی؟می کجا کالس از بعد پرسیدم کنم، دعوت ایقهوه به را تانیا

 شاد،  تماام  درس که فرداش. گذشتم و کردم باى بای پس ببرد، تواندمی باد فقط را او! ایجنده عجب گفتم

 امخانه به مرا باد باشم شانسخوش اگر گفتم چیست؟ تابرنامه پرسید تانیا که کردممی ترک را کالس داشتم

 طارف  کنایم. مى تغییر همه ما ندارد؛ اثبات به نیاز ندارد؛ ثبات چیز هیچ آمد. من با و زد لبخندى برد. خواهد

 دانام ماى  و شناسممى خوب را على گویدمى و خواندمى شد نوشته جنونم ىدوره فالن در که را کتابم فالن

 دیگار  کاه  بماند حاال بود، نخواهند دیگر هستند، نیستند، دیگر بودند، هاخیلى ،ستاىشده فالن فالن عجب

 خیلىصفحه.  به ذهن از ست،کشى اثاث مثل نوشتن گذارد.نمى جا متن در را خود تمام هرگز و مرده مؤلف

 ماثلن شکنند؛ مى چیزها بعضى هم هاوقت بعضى. کنممى شانفراموش گذارم،مى جا را چیزها خیلى هاوقت

 خواساتم ماى  کاه  نیسات  چیازى  نویسام، مى چهآن اغلب همین براى نیست، آسان اصلن کریستال ىجابجای

 را خاودش  فقاط  جااین خواند،مى مرا کهآن تازه! بشناسد خوب و بخواند مرا یکى است محال پس بنویسم،

 داناد، می حساب! است تاجر عقل! دلم بیشتر من که حالى در نویسدمی عقل فقط را کلمات این کند؛می پیدا

 کناار  از مادام ؛ نادارد  را دلاش  چون رودنمی کازینو به هرگز ؛ترسدمی که است همین برای. شماردمی مدام

 احتماالتش با تنها و است بیرون حساب از که زیرا دانیمنمی اشدرباره که ستآینده ولی دل. گذردمی خطر

 "courage" کلماه  التاین  ریشه همان این و "cor" یعنی که خواهدمی دل زدن فردا به. بروی ور توانیمی
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 قطره قطره دارد. بیاید که حاالست چون دارد وجود هنوز اما نیست کار در ایآینده حاال ؟!نه زیباست است،

 قماربااز  یاک  اماا  بازیممی همه. شد باخته حالی هیچ بی که گذشته سر اندشریخته که حال به شودمی بدل

 .شناسیمی را پریروز فقط چون ،است دیروز عقل اما ستآینده دل است، قمارباز دل برد.می را حالش الاقل

 ناور ! جنگناد مای  سایاهی  علیه جنگند،می تاریکی علیه برخی. نیست عقل دیگر که برود کازینو به اگر عقل

 زباان  وردِ همیشه روشنی، و تاریکی ظلمت، و نور! بیاید خودش منتظرند کنند،نمی دعوت نور از شوند،نمی

 انباار  داخال  ساوالی  هایچ  بای  اناد خوانده چه هر ندارند، هوش اما دارند دانش البته هااین. هاستدوآلیست

 همهمه و تصادم از برآیندى بلکه نیست رنگ سیاهی! متنفرند آن از ؛شناسندمی رنگ را سیاه. اندکرده حافظه

 تاوانی نمای  نادارد،  وجاود  تاریکی. ستهستی ماهیت نیست، هستی زمینه رنگ تاریکی هاست.رنگ ابلهانه

 تاریاک  باود،  تاریک شود؛نمی تاریک اتاق کن، خاموش را المپ کرد، دعوت را نور باید فقط. کنی حذفش

! کان  خطار ! ترسایم می مدام همین برای تاریکیم. همه او، تو، من، است؛ تاریک جا همه! بود خواهد هست،

 .شودمی روشن المپ

 باا ! میرندمی خود و کندمی کمانه دیوار، به خوردمی تیر کنند،می شلیک آن به جنگند،می تاریکی علیه برخی

 کنترل را خودت خودتی، مشکل !خوریمی شکست جنگید. شودنمی ندارد، نداشت، وجود هرگز که چیزی

 تاریاک  گارد،  تقاریبن  بازرگ  سنگ این است، تاریک زمین. شودمی روشن المپ کن، روشن را کنتور! کن

 کسی! نکن باورش ولى کن اعتماد نور به فتد.بی جانش به تیشه با و بزند نقب آن در تواندمی نور فقط است.

 کاه  حالی در ستشخصی کاملن امری اعتماد. کندمی بازی را رُلش فقط کندنمی هم شک کندنمی اعتماد که

 شاک  که کن فراموشش. است دنز درجا اما اعتقاد کنی،می پیشرفت حتمن کن، اعتماد. ستاجتماعی اعتقاد

 عشاق  شد، آغاز که زندگی. شودمی آغاز تازندگی ،کن خطر آمد که هم ترس. بیاورد ترس خود با و بیاید

 پریود ساناز! نبود دیگر ،رفت معشوقش شد که ورشکست ،است عاشق کردمی فکر مازیار. آیدمی کله با هم

 چون هست گویممی من نیست عاشق گویدمی بکتاش! نبود دیگر خاراند، را جاشآن کرد،می درد دلش شد،

 خطار  چاون  هست همیشه عشق اما نباشد تواندمی معشوق. ستمرده معشوقش فقط او هست، که داندنمی

 فکار  دنیاا  آن به مدام مسلمانان کند.مى پیرت شدید شکى وگرنه بکنی، زندگی که کن اعتماد پس. ستزنده

 برداشته را جهان فرشته و ملک و پرى باشند؛ داشته آخرت در خوبی زندگی که کُشندمی را زندگی ؛کنندمی

 چهآن ،ندارد وجود متاسفانه اما نیست بد مذهب. کنند مالقات گور توی را هاآن که کنندمی تالش هااین اما

 زن .نیسات  پرسات حاال  و دوسات  عشق چون ،ندارد کسی اما زیباست اعتقاد .است دروغ فقط دارد وجود

 کور حسد را مرد. است جسد فقط آوردمی دسته ب کهآن داندنمی اما بیاورد چنگ به را مرد خواهدمی مدام

 کسای  اماا  دارند عقیده آن به گیرند،می یاد را اعتماد دارند همه. نیست آوردنیدسته ب زنی هیچ چون کرده

 اعتمااد  ساارا  به گویدمی حمید. ستکرده صاف را همه دهن ،شک که است همین برای کند،نمی اشتجربه

 او، باه  بمالاد  را خاودش  یکى کوچه سر اگر یعنی! گشت برخواهد سالم بیرون بفرستمش که هم لخت دارم
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. ایکارده  عوض اعتماد لفظ با را شک جای فقط! حمید مشکوکی تو پس ؟!داد خواهد دست از را سالمتش

 شاده  کاودن  کاه  ستهوشی عقل! کرد دل کمی باید. نیست دل اهل کسی ،داده هاآدم این یاد عقل را هااین

 باشای  داشاته آن را  اگار ! اسات  دل وقت دیگر حاال. آیدنمی کار به دیگرو  ستمرده عقل ما عصر در. باشد

 گااو  قدر که حالی در ،دکتری که بگویی. کنی تزئین را خودت توانیمی تنها وگرنه ،آیدمی کار به هم عقلت

-نمای  که هارنج چه فقدان این از عقل و دارد خایه دل. دهندنمی تمرین دل به متاسفانه مردم. فهمینمی هم

. نکنای  زنادگی  کاه  یعنی ؛کنی دور را خطر باشی خواسته که آیدمی کار به جاآن عقل و خطر یعنی دل. برد

 تا صفحه سر گذاردمی را مغزش! شعرم سر نشیندمی زانو چهار طرف. آیدمی شعر ،برود عقل که زمانی فقط

 فقاط  خاوانی مای  تاو  کاه  طوراین! کن حاضر را دلت کنی، حال که خواستم فقط من باباجان! ذکی. کند فهم

 بارای  اصالن  .برممی پیشاپیش را حالش نویسممی که شعر گاهی! است کردن حال سرودن. شویمى کارمند

 .اندگرفته قبلن را مزدشان نیستند، تألیف حق دنبال اغلب شاعرها که است همین
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 ؟!اممردمى من

 

 حتاى  ادبیاات  و اخالق ست،مخفی ما سیاست ؟!کى تا. کنیممی مخفی داریم هنوز ما اما است، نمایاندن هنر

 زیبایى کنىمى فاش که وقتى تنها. نیست هامخفی به خیانت جز چیزی هنر که حالى در ستمخفی ما دیانتِ

 کاه  روناد ماى  قربانش هم همه حجابند، در اىتوده مردم .خواهندنمى را این ولى هاخیلى! رسدمى رؤیت به

 باشاند،  خودشاان  نداشتند شانس هاآن. ندارند خایه مردم که دانندنمى اما کنندمى شامالىخایه بیاورند، رأى

-نمای  را خودشاان  اماا  بگویند تازه از توانندمی خوب البته آرند،نمی در سر تازه از کشته، را خودشان سنیت

 دهناد مای  شعار! خودشان مثل باشم، معمولی که دارند توقیع اما بنویسم معمولی که خواهندنمی هاآن. گویند

، داده قورت را هاآدم ،کارىمخفى تظاهر، ریا،! اندمعمولی فجیعی طرز به اما آیدمی بدشان معمول طبق از که

 گاهی کنند،می ستایش را رمبو خوانند،می نیچه بخواهی تا دارند، کتاب در سر اغلب البته .کندنمی فکر کسی

 خودشاان  مثال  بایاد  ایرانای  .خواهندنمی ایرانی را مایاکوفسکی اما شوندمی نرم شلوارپوش ابرِ ماریای مثل

 زناده  تا اندکرده کمین هنوز گورستان این در! مرده زندگیِ یک در هستند قبرستانی همه هاآن! معمولی باشد

 ؟!دارند مرض مگر ؟!چى براى بُکشند، را او و بیاید ایتازه یا

-ماى  قضااوت  دائم و آورندمی یادم به را مرگ فقط هاآن .ترسممی شانهمه از اما هستم هاایرانی عاشق من

 سات، منطقای  مارگ  فقط ست،منطقی سنیت فقط چون ،دهند دخالت آن در را مغز از ایتکه کهآن بدون کنند

 غیرمعماول  کاه  را خودشاان  دهناد مای  جار  اما هستند معمولی فجیعی طرز به هاآن. ستمنطقی مخفی فقط

 کاه  سات ساده  یاک  قریابِ . نیست دیروز که داندنمی کسی کرده مخفی خودشان در را همه سنیت. بنویسند

 سارِ  بقیال از خودشانند، کند تغییر باید که چیزى تنها دانندنمى کنند، عوض را حکومت کنندمى تالش دارند

 زنناد مى سینه به را مردم سنگ آورندمى کم وقتى همه روشنفکرشان، و آرتیست و سیاستمدار تا بگیر کوچه

 وضاع  باراى  کاه  حالى در دارند دوست را مردم همه هااین. است بالهت نهایت این و خودشانند عین چون

 همیشه مردم ندارد؛ فردا به ربطى ست،قدیمى است، قدیم مردم! باشند متنفر آن از باید دارند که بارىفالکت

 قاتال  ماردم ! اسات  اکثریت مادرِ مردم بگیرد؛ قدرت دیکتاتور شده باعث مدام ،بوده اکثریت انحراف موجب
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 در، اقلیّات  ادبیااتِ  علیه کندمى چاله دهان او نیست، شارالتان جز مردمى شاعر مردمى، هنرمند .است اقلیت

 است.  برنیامده قدیم جز هرگز مردم از ،کرده تازه کارى اقلیت همیشه بوده، اقلیت با حق مدام که حالى

! برنگارد  نیسات،  هیچ سرت پشتِ در! روبرو آن جاست،آن هست چههر آن بود؛ فردایى فجیعى طرز به باید

 باوده  پیاروز  اگار  ؛کرده کاره چ آن با مواجهه در دیروزى آن ببین برخوردى، مانع به که وقتى فقط! جلو برو

 ترهاا پایش  اگار  .دربیاورد دمارت را سنیت نگذار نیست، فردا از ترمهم چیز هیچ! کن ول نه اگر بگیر پیشنهاد

 کالسایک  سارعت  بهو  آوردنمى تاب هم سال یک حاال کردمى زندگى سال پنجاه الاقل اسم یک ایسم، یک

-مى کهنه نکنى، نو را خودت لحظه هر و نباشى زود اگر ؛کنیممى زندگى دوره ترینخطرناک در ما .شودمى

 .بیاورد دوام فرساجان ماراتنِ این در که ماندمى کسى فقط دیگر حاال! سادگى همین به شوى،

 همین براى ست،بازى حالِ در ،است باز هم خواب در که دارم طلب تنوّع چشمِ جفت یک ام،تازه عاشقِ من

 را دلخواهت بازىِ ،باشى آزاد باید .جنگممى انگلیس چون آزاد کشورى در حتى آزادى تحققِ براى که است

 آنارشیسامِ  اندشده مدعى هااىنوتوده که امشنیده اخیرن .است آنارشیسم از من دریافتِ ىعصاره این ؛بکنى

 و هااىتوده که خوشحالم! ایرانارشیستم یک من که دانندنمى چون دارند حق هاآن ؛ستدرآوردى من فالنى

 آنارشیسم از من تعریفِ نگرانِ روزها این .اندکرده تحریف ایران در را آنارشیسم ،سالیان طى که هااىنوتوده

 فقط هاآن !نیستم بینخوش اصلن چند هر! ستعالى این کنند، جبران را خود خیانتِ خواهندمى البد ند،هست

 اىاُباژه  هاا آدم فاردِ  فارد  از شود پخش مردم بین آنارشیسم ویروسِ اگر دانندمى چون اندترسیده ؛اندترسیده

رمگى ا شبان "نبود اما مختارى آنارشیست  محمد بینگارند. رمه را هاآن توانندنمى دیگر و سازدمى اندیشنده

قدر بر فردیت تأکید دارد که ملیّت را مؤکد چون همان ،ستشدت ایرانارشیستىه او متنى ب "و حاکمیّتِ ملى

 .اند خوانشِ این فکرِ شدید را از دست ندهنداین جستارِ او را نخوانده ها کهآن .کندمى
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 طلبخدای تنوع

 

یارد نوکر و چاکر دارد که شناسم، خودخواه و باهوش است، بیش از دو میلمن خدای اسالم را از نزدیک می

-همه به هر که او را آغاز کند گوش میاین با ،شان برسد. سرش شلوغ استباید به درد دل و مشکالت همه

ها را آن داند این حرفمی اینکه گذارد و باایستی برایت وقت میمثلن برای بار اولی که در نمازش می؛ دهد

 کند!شنود و دربست قبولت میتا به آخر می اند، تو راتر گفتهدیگری و دیگران پیش

ها گذاری و همان حرفخوانی، ضبط صوتی میدر واقع نماز نمی ؛خوانیاما تو احمقی، فرداش هم نماز می

تار شانیده، بارای    هاا را پایش  کنی. خدا که مثل تو نیست، او واقعن احمق نیست، این حرفرا باز تکرار می

کند اما حرف دلت را بازن،  ت میاشنود. گفتگو زیباست، درد دل کردن خالیهمین است که دیگر تو را نمی

کند. احمق نباش! او را صدا بزن، اگر پاسخ نداد فهمی، نه دیگر خدات قبول میاین کلمات عربی را نه تو می

ر ولش کن! اصلن برای یک بار هم که شده خودت را جای او بگذار. ترانه محبوبت را بنشین به گوش، هازا 

ای، برای همین است اش کردهکنی، کالفهای نه!؟ تو با خدات داری همین میبار تکرارش کن، سرسام گرفته

ها از خدا متنفرناد اماا   گیرد. بیخود نیست که خیلىزنی، تحویل نمیکه هرچه با آن زبان احمقانه صداش می

. نقطه مقابل عشق ترس است. تاو از  هنوز کافر نیستند، نفرت وارونه عشق است اما در تضاد با عشق نیست

مانى، مسلمانی! زندگی کان  کنی، تسلیم مىترسی، برای همین است که هرگز خطر نمیخدا متنفری چون می

کنند، من هرگاز چیازى را نگاییادم.    اشتباه می !گایینویسند که داری اسالم را میکه ترست بریزد. به من می

سات، مان هرگاز باا جساد      گاید! گاییدن یک طرفهتیاد دارد، نمیبازی اعکسی که عاشق است فقط به عشق

 .شومطرف نمی
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 آرزوست چوپانم بى ایرانِ شبان، بى خراسانِ

 

 پرساتش  شاهوتِ  دم از همه هاایرانى هم خراسانى، هم! نیست القمرشق عامى آدمِ تا چهار کردن منتر و عنتر

 داریم مردمى هامان،سرزمین ىگوشه گوشه در سیّدسرا و امامزاده و بقعه سهمهآن وجود نیست بیهوده دارند،

 باراى  دهناد ماى  جاان  کاه  نیسات  بیخاود  است، شانخوراک کند فکر شانجاى یکى کهاین مقلد، به شدّت

 تاوانى مى وقتآن زورخانه، در بدهى پهلوانى قرِ تا دو ستکافى کند. ایفا شانقهرمان رُلِ که اىشارالتان پنبه

 بمانى! باقى قهرمان و عزیز همچنان و مردمان ىسر و کله بر بزنى زردمان

-بوده اسر از مانایران ا خراسانى رجال تمام شگردهاى از یکى دیوانه بازى اساسن و مُنگل خیل کردنِ مچل

 کار که دانیممى اىباره همان در فقط کنیم اعالم که بگیریم یاد باید بیاییم، کوتاه جایى یک باید باالخره ست.

 نکنیم. اپیدمى این از بیش ایمبرده ارث به خود پیامبران از که را مانهنرى شیزوفرنىِ و ایمکرده

 و شاعر  کارگااه  عماومى  و خصوصاى  به طور که است سال بیست قریب نویسم،مى دارم که است سال سى

 را اساتاد  سنگ شانیکى حتى چرا پس شدند، نامى و نام هاخیلى هاکارگاه این دل از کنم،مى برگزار داستان

 کاه  نیسات  بیخود ست.مرادستیزى شود،مى کندمى کار من با کهآن درونىِ که چیزى اولین زند؟نمى سینه به

 آیا ؟!ستسختى کار لشگرسازىسیاهه آیا کند، دفاع من از بالهت یورش وقت که ندارد وجود نفر یک حتى

 معتادشاان  خاوارى  پاچاه  باه  کم کم کرده گروه فرستندمى کار برایم روزه هر که را هایىآدم خیل توانمنمى

 فدائیان به وقتآن که است این نه مگر ؟!داشت خواهم اىخامنه با فرقى چه وقتآن بکنم کار این اگر ؟!کنم

 توانیاد نماى  نفر یک حتى اینستاگرام، صفحه همین فالوئرهاى بین که مطمئنم ؟!بسیجى گویندمى ما دوى هر

 اعاالم  بعدى از و بیاید شانخوش مطلبم این از که کسان بسا چه باشد، داشته قبول دربست مرا که کنید پیدا

 مریدى ىقالده خود هاآن و تقصیرم بى من که نگو! بدید ندید ىرسیده دوران به تازه هى! پس کنند، انزجار

 کاه  باشاید  خودتان دهىمى شعار یعنى نویسىمى مالء در! بازىنوچه خود تو اند،انداخته گردن به بردِگى و

 کادام  هار  دهاى مى مأموریت هاتبسیجى تکِ تک به زمان همان در دقیقن اما شمایانم از یکى چون هم من

 فمان  کانم  فکار  تاا  نیساتى  سازجى جى حتى تو کنند، مراد از دفاع یا امام تبلیغِ و بسازند فیک دىِ آى هاده

 کاه  بالهتاى  و ساازى بسایجى  یک تنها بلکه ببرى، بسترى اصیل حال خواهىمى و داده دستت کار اتیعمل
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 و بیفتاد  مُاد  از مریدبازى و گرىنوچه که روز آن برسد اگر. است ترفجیع نفس قتل از کنىمى ترویج دارى

 شعور و شعر خراسان هم و ایران در هم که ندارم شک نکند، موس موس بسیجى خیل کسى کونِ دورِ دیگر

 و نوچاه  و مریاد  خیال  فقاط  مشاکل  بینایم، نمى خسارت اجتماعى بالهت از همهاین دیگر و افتدمى اتفاق

 کشیم.مى مرشد و مراد و مال ىخدعه از بیشتر ما بلکه نیست بسیجى
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 مدافعان حرام

 

-مارده  فرهناگ  ایام کرده تأیید یعنى میرند،مى هامرده براى روندمى که را بزرگ دروغ این بپذیریم اگر حتى

 مرگ از ایمنشنیده هرگزاهرگز چرا اما کرد، الپوشانى شودنمى را پاسدار ىرتبهعالى افسران مرگ. را پرستى

 نشاوند؟  قرباانى  پاایش  پایشِ  سارباز  صدها و بمیرد سردارى شودمى مگر ؟!سوریه در ایرانى سربازان فوج

 اهلل حزب مزدوران که کندمى همان ستیزحکومت هاىسورى با ایرانى هاىقلب محبوب این سلیمانى سردار

 جاوش  باه  تشیع خون تا شده باب که اىنامیده "حرم مدافعانِ". کردند ایران جوانان با سبز جنبش طى لبنان

 حمایت نام این از دارند همه! حرم مدافعان! باشد داشته مذهبى توجیه سوریه در ایران حکومت ظلم و بیاید

 بماند! پابرجا اسد دیکتاتورىِ تا میرندمى انسان قاتالن این بدانند که بى کنندمى

 نقال  دیگار  لطیفاه  این و کرد خواهد حمله ایران به داعش نجنگند شام در سپاه سردارانِ اگر اندانداخته چو

  رود.مى سوریه مردم بر که بنویسد غبنى ىدرباره نیست یکى حتى و است مجالس

 تبعایض  شارِّ  از کاه  غریاب  وطان  در مردمانِ ]این خراسان هاىهزاره تطمیع و تحمیق با که است سال چند

! کشاند ماى  را شاان زندگى گونهاین و کنندمى پر سوریه در را مرگ سنگرهاى اند[،آورده پناه ایران به نژادى

 اماا ! ببینناد  زنادگى  خوشِ روى ایران در شانمسلک هم برادران و خواهران نزد بودند آمده مثلن که مردمى

 قرنطینه در ىخانواده شکم هم شودمى عایدشان که پولى با و بمیرند سوریه در اول که مگر گیرندنمى اقامت

 کاه ایان  سات؛ مهلکاى  تاراژدىِ ! ایران در شاناقامت ویزاى صدورِ موجب شانمرگ هم شود سیر شانمانده

 تاا  بمیارد  خراسانى و ایرانى که سزاست آیا! کنى زندگى ایران چون جهنمى در تا بمیرى سوریه در ناگزیرى

 دارد. تااوان  کندمى سوریه مردمِ بر دارد اسالمى جمهورى که ظلمى ؟!بماند زنده اسد خوارِخون دیکتاتورىِ

 حکومت از تنها نه وقت آن و رسید خواهند شانخواسته به شام مردمانِ و گشت برخواهد ورق این سرانجام

 باشیم دخیل رودمى آنان بر که غبنى در کهآن بى همه ما و داشت خواهند انزجار ایرانى هرچه از بلکه ایران،

 آبارو  اسالمى جمهورى خارجى هاىسیاست. بدهیم تاوان که بود خواهیم ناگزیر سکوت جرم به تنها بعدها

 غارب،  و شرق در شناسند؛مى مقصّر را ما جهان ىنقطه نقطه در نگذاشته. باقى جوصلح اسر از ایرانىِ براى

 ؟!چه براى منفوریم، مانزبانى وطن این خراسان در حتى سوریه در الخصوصعلى
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 مرا نصیحت نکن!

 

 دساتِ  نشسات  منبار  بار  بااال  آن وقتی ؛کند نصیحتم جااین بود آمده است. کردن تجاوز مثل کردن نصیحت

 دقایقن  و! کودک یک مثل رفت،می پایین و باال هی که هاییلب به زدم زُل شدم، کودک کارهیک نبود خودم

! نرفات  اماا ! بارو  گفاتم  و کاردم  باز را خانه درِ شدم، خسته گفتم کارهیک کرده فرو ته تا کرد فکر که وقتی

 اسات؛  ساکس  مهمّااتش  که ستانباری یک تو هاینوشته در گفت و تابچرک صورتیِ یکاناپه بر نشست

 ساخت  هماه این چرا گفت! بود خواهی اشقربانی اولین تو شود چنین اگر که نشود منفجر که باش مواظب

 باا  دیگار  سات قرنی مردمش که کنیمی زندگی انگلیس در تو! پسر نیست سخت دیگر که سکس گیری؟می

 پروبلماتیاک  یعنای  ساکس  کاه  دانستنمی! ابلهی چه گفتم خودم با. نیستند مواجه جنسی سرکوب یپدیده

  ی!ناشدن حل یعنی

 نزدیکای  یعنی سکس که دانستنمی و نگهداری عشق با همیشه تا را سکس که شوی عاشق کن سعی گفت

 داغ دو هر شده ذوب داشته وجود میان آن که بیابانی شود نزدیک اگر که دور یک با ناشناخته، با ناشناس، با

-نمای  و کنای  ازدواج دیگار  کاه  اسات  وقت گفت. رودمی دست از کوتاه پریودى بعدِ گرما این و شوندمی

 پورناو  فیلمای  و رفاتم  پس رفت، خواهم آزاد یرابطه یک هیجان پیِ ازدواج، شبِ فردای دقیقن که دانست

 انادرکارِ دسات  هاایی مونگاول  چاه  ببین! کن نگاه فقط! ببین گفتم! علی ایدیوانه تو گفت ببیند. که گذاشتم

 شاعف  تولیادِ  پایِ  ناک،اندوه سینماییِ هایوانموده مکرر تولید جای به چرا! کارگردانی تو! اندپورنو صنعت

 تاا  کان  حیله تولیدِ برو! بردارند خیانت از دست من امثال و باشد فیلم که بساز پورنو فیلمی برو ؟!روینمی

. دهناد  پایاان  باار کسالت وضع چند در لخت هایبدن تکرار به و دارند نگه گرم را رابطه بگیرند یاد هازوج

 سارمایه  و ماذهب  کاه  کن کاری برو. نیست تحمل قابل واقعن انسانی حسِ و رُمانس فاقد پورنوى همهاین

 انساانی  ضاد  دوآلیسامِ  این جانشین تازه ایاستعاره برو. نیندازند درّه مرد و زن بین همهاین و شوند خیالبی

 هایگفتمان در مدام که هستند هاییاستعاره جنگل، و شعله والبته پنبه و آتش بنزین، و آتش هایدوتایی! کن

 را مرد و زن بوده این بر سعی همیشه ایمان، و ناموس حفظ برای شده و مرد و زن جانشینِ شیعه، روحانیت
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 هاا خاناه  پساتوی  در را اولای  کاه  چه هر دین، و سکس بسیارِ تشابه وجود با و کنند دور هم از توانندمی تا

 گذاشتند. اکران به صحنه در را دومی کردند، مخفی

.  اندکرده تبلیغ را تالی دور، یآینده در بهشت یوعده با دهد،می دست به آنى در را بهشت مقدم که حالی در

 کاه  حاالی  در و بوده سکس و عشق بانِزندان داریِ کالسیک،سرمایه تولید ترینمهم عنوان به مذهب همیشه

 برقارار  ارزان و مساتقیم  به طاور  توانستهمی( زن ا معشوق )پایینی  چه و( خدا)باالیی  چه محبوب با تماس

 در را ساکس  همیشاه  ایرانی شاهانِ. برده باال را ارتباط این یهزینه داللی، نقشِ بر سیطره با روحانیت شود.

 ایناک  درآورده. خاود  اساتخدامِ  در همیشاه  برای را آن روحانیت، استخدامِ با پس خواستندمی خود انحصارِ

 دارد. سکس و مذهب مشابه رویکردی نیز سیاست روحانی، و شاه همانیاین با که ستدهه سه از بیش

 مردهاا  فقاط  ماذهب  و سکس متقاضی تاریخ طول در مذهبند؟ و سکس هایبنگاه مالک مردها همیشه چرا

 در شاغل فردِ سکس، اشتغال در. اندبرده بهره مخالف جنس کنترل و اغوا برای دو هر این از هازن و اندبوده

 انجاام  خلاوت  در کاه  داناد می شعف وقتی را دو هر. دهدمی وعده تنها اما مذهب شود،می بهشت واردِ آنی

-شادنی  خااص  محلای  در تنها گروهی سکس یا عرجى یک ىمثابه به نیز جماعت نماز اینکه نه مگر شود؛
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 ی سوسن تسلیمیدرباره

 

 هم لینچ ىگمشده بزرگراه تماشاى از بعد .ننویسم شعرى بالفاصله و ببینم پلوس آنجلو از فیلمى نشد هرگز

 کارهااى  اغلب یا آورد شعر برام هم کاستاریکا امیر آندرگراندِ .نوشتم را "پیروزى تا جنگ جنگ" بلند شعر

 هااى فایلم  باا  .دهاد ماى  زندگى و نشاندمى گورت در تماشا وقت که ووک چان پارک ،اىکره سازفیلم سردِ

 هایچ  فایلم  فکارِ  از انگاار  بازیگرهاشان ؛فقیرند نگاه صنعت در ایرانى سازهاىفیلم کنمنمى حال ولى ایرانى

 با ایران در که سانسور شعر .باشد اندرکاردست بیضایى یا حاتمى چون کارگردانى کهاین مگر ندارند ذهنیتى

 در هم را بیضایى هاىنقاشى ؛بود حاتمى ایرانى کالسیک سازفیلم مادرِ کادوى ام،کرده منتشر "مادرد" عنوانِ

 ىغریباه  باشاو، " در زن ایان  باازىِ  ماثلن ؛ است غریب هم شابازیگردانى دارم، دوست شدته ب هاشفیلم

 فیلم این در باید که را کارى هر هست هم لنگرودى گویندمى که تسلیمى سوسن .است آورحیرت "کوچک

 شاعرى  نشاد  و درآمادم  عمیاق  بغضاى  ىمحاصره به کنم شعر را فیلم این خواستم که هم بار هر ست،کرده

 دوساتش  کرده که مهمى کارهاى براى شودنمى اما ندارم دوست را بیضایى رفتارىِ هاىبزک گرچه بنویسم،

 باه  وقات  هار  باودم  ایران وقتى البته .نویسدنمى ترس که ماست روشنفکر سازِفیلم تنها او شک بى .نداشت

 دلم چقدر واى .کردمنمى نصیب بى هم را بیضایى دادم،مى گیر هاشنمایشنامه در رفته دست از اکبرِ ذهنیتِ

 است. شده تنگ رادى مردافکنِ نثرِ براى
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 ی ابراهیم گلستاندرباره

 

 خودم دست! نخواستم ندیدم، اما ببینم را گلستان ابراهیم داد پا بارها کنم.مى زندگى لندن در هاستسال من

  کنم.نمى حال گذشته نسل با ژنتیکى دارند باصره خطاى بس از نیست،

 غارض  باشام.  داشته دارم دوست نه دارم گلستان با اىرابطه نه بگویم که کردم مقدمه هم را جمله چند این

-مى کم وقت هر که ستدرِپیتى سریالِ و فیلم همهاین از انزجار اعالم هدف ست،اخالقى قضاوت به تاختن

 باه  میرزا ایرج آوانگاردیسم تار موی یک نفهمد که کند. فیلمسازىمى خراب را ادبیات هاىنام از یکى آورد

 به بزند را ایرج حکومتى مدیایى در که سازدمى را شهریار سریال رودمى و ارزدمى خود فروخته شاعرِ هزار

 نیسات.  انفعاال  تاابلوى  جاز  ایرانى سینماى است؛ منفعل و مخنیث ایرانى سینماگر! خوردنمى هم لعنت درد

 حرکت و بدنی گفتار اند.کشیده گند به داشتیم که هم را تئاترى نیمچه که اندکرده نشینىعقب آنقدر ترسوها

 معمولن هااین که ایمسخره هایلباس و مانتو و مقنعه زیر دارد؛ تئاتر و سینما در اساسی نقشی اندام هندسىِ

 پشات  هرگاز  دهانی هیچ. ستشده نفرین یک ست،تبعیدی یک بدن، پوشند،می فیلمبردارى و نمایش وقت

 کااملن  اساتتیکی  یاا  مارد  کاه  داریم زنانی. نداریم زن ایرانی هاینمایش در ما واقع در نبوده. کاری حجاب

 این به "مقاوم مخاطب" تئوری به توجه با "مخالف تماشاگر" یک منظر از اگر. آورنددرمی اجرا را به مردانه

 زن کاه  جاایی  چاون  است؛ نمایش ضد اجراست، ضد فجیعی طرز به ما تئاتر که بینیمی کنی نگاه هانمایش

 قرائت اجرای صرفن ایرانی تئاتر که بگویم خواهممی! متنی جهان و جان غیبت به دارد موکدی اشاره نباشد،

 را مخالف تماشاگر یک چون ندارد؛ آن به ربطی داریم، تئاتر از که شناختی به توجه با و ستتعزیه از ایتازه

-نامهسیاست نیست، نمایشنامه شودمی اجرا ایران در چهآن .هددنمی مشارکت متن در مخاطب یک عنوان به

 مثال  کاه  هام  زنی اوست؛ تحقیرِ و زن به کجیدهن اشاصلی هدف و است مذکر ادبیات کردن موکد. ست

 عقیم برای امکانات حداقل از که است عقیم ایفاحشه صرفن کندمی بازی ایرانى سینماى در اسقاطی ایابژه

 باه  مادام  دهاد می یاد هازن به و است نگاه کردن اخته فن ایرانی سینماى. نیست برخوردار مردانه دید کردن

 به بیرون و درون از که ماشینى چنین باشند. ستیز زن نیز خود نهایت در و کنند نگاه مردانه کنند، نگاه مردها
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 تاا  کرده، سرخ صورت سیلى با روشنفکرى که به را خودش کندمى جرآت رود، چگونهمى سانسور استقبال

 روشانفکر  اسات  محاال  چاک دهد، را خودش اگر حتى سینما، این از ؟!بچسباند ندهد، دست از خودش را

 به ادامه در توانستمى که ساخت هایىفیلم روشنفکرى به پیشامدرن نگاهى با گلستان ابراهیم! آقایان دربیاید

 ساینماى  ناه  داریام  روشانفکر  ساینماگر  نه ایران در هنوز ما شود. اما منجر روشنفکرى سینماى گیرىشکل

-آن را آثاارش  معنایى ساختار ادامه در برداشت، بارهاین در هایىگام بیضایى بهرام بعدها اگرچه! روشنفکرى

-پایین پله چند نیز کیمیایى مسعود شد. پنبه بود بافته چه هر که کرد مبتذل و شیعى خواهىِآرمان درگیر قدر

 روشانفکرى،  به آبادى نازى رویکردى از فراتر نشد موفق هرگز و شد رفتارى هاىکیچ قربانى بیضایى از تر

 ناوعى  مادعىِ  هاامون  در و برآماد  گااو  پاسِ  از نیاک  کاه این با نیز، مهرجویى دهد. داریوش ارائه دیدمانى

. نادارد  چنتاه  در ساینما  از عرفاانى  شبه قرائتى جز هم او که داد نشان ادامه در شد، روشنفکرانه رمانتیسیسم

 ساختارسازى در که هایىریسک داده ارائه هاشفیلم اغلب در کیارستمى عباس که اىخودویژه آوانگاردیسم

 او رادیکالیسام  اگر و شدنمى برمال اشمطالعاتى فقر و قدرتمندى ذهنىِ زیرساخت با شدمى همراه اگر کرده

-نماى  و روشانفکر  داشاتیم  سینماگرى ما حاال کردمى دخالت نیز معنایى ساختارهاى در و نبود صورى تنها

 نداریم. روشنفکرى سینماى کنیم ادعا توانستیم

 شاد  وا مشتش کردم تماشاش "یوتیوب" در پیش چند دقیقه که "کوچولو بوس یک" در هم آرافرمان بهمن

 ساوارش  شاود نماى  فنى هیچ با که ستپیاده قدرآن حیطه این در داد نشان روشنفکرانه ادا اطوار همهآن با و

 احتماالن  که شبلى اسماعیل برابر در برد ومى ایران به را گلستان ابراهیم سال 38 از بعد فیلم این در او کرد.

 هااى دیاالوگ  طاى  درِپیتاى،  ساناریویى  در تا دهدمى قرار فصیح، اسماعیل و نجفى ابوالحسن از ستترکیبى

 از کاه  کرده لحاظ فیلم این در را فرضى پیش آرافرمان ناخودآگاهِ واقع در کنند. نقش ایفاى مانتالیستى سانتى

 است. نادرست اساس

 در خواساته  باود  قائل نجفى ابوالحسن براى هوشنگ که احترامى و دارد گلشیرى به که ارادتى به توجه با او

 نهایات  در اماا  باشاند  داشاته  ساینمایى  گفتگاویى  و گیرند قرار هم روبروى معاصر داستان و شعر فیلم، این

 بوس یک" در گلستان و نجفى یعنى معاصر شاعر و نویسنده استاد، دو دو! نشد عاید گند و گفت جز چیزى

 از نشاأت  خیانات  و نادامت  احساس همهاین ماندمى بیننده که اندکرده زنبیل در را رسوایى چنان "کوچولو

 فرانسه نیس در ویالیى و لندن سارى در ویالیى بین فصل هر که گلستان ابراهیم یعنى! گیردمى سوراخ کدام

 فکار  کاارگردان  چاک داده؛ چارا  را پاریس ماتحت نجفى ابوالحسن ؟!ستندیده هدیه کندمى قشالق ییالق

 لحاظ از کرده؟! فیلم خرج که ستاىاستعاره چه این آخر کند؟ تمام تا کوچولوست بوس یک منتظر کندمى

 فکار  مان  ؟!شودمى سبز فیلم در سکسى اجلى مثل دقیقه ده هر هدیه دارد که کارکردى چگونه سمیولوژیک

 را گلساتان  اباراهیم  تنهاا  دهااتى،  دیادمانى  باا  بلکه سازدنمى فیلم آرافرمان "کوچولو بوس یک" در کنممى

 زنادگىِ  دو! اسات  کشاک  سراسر هم نجفى ابوالحسن کاراکترِ از او سینمائىِ قرائت کند.مى اخالقى قضاوت
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 و اىکلیشاه  اىکلاه  باا  آرافرمان اما بوده فیلم این تمهیدِ معاصر، ادبیات در خودویژه شخصیتِ دو از ثمر پر

! را گلساتان  هام  داده فناا  باه  را نجفاى  هام  پس را، فروغ نه فهمیده را گلشیرى نه داد نشان گردویى مغزى

 شعارهاى آن با الخصوصعلى باشد، فیلم این دیگر نام توانستمى "ایرانى روشنفکرى از مضحک برداشت"

! بیرون پردمى گلستان و نجفى چون کسانى دهان از هم آن که باستان ایران و کبیر کورش ىدرباره بندتنبانى

 ساینماى  شاده  موجاب  روشانفکرى  از دهاتى هاىقرائت برابر در انفعال و کاپیتالیستى عرفانِ هجمه خالصه

 رسام  باه  گااهى  و هدیاه  رسم به گاهى اسالمى جمهورىِ کوچولوى ىبوسه یک با ایرانى ىروشنفکرمآبانه

 کند. ترخراب را شلوارش هم خودش هم نیکى
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 های فیلم قصهدرباره

 

 خایاه  واقعان  که ،بزند حساب حرف که ،باشد داشته درد که دارد یکى ایرانى مخنیثِ و خواجه سینماى پس

 از هشاتاد  ىدهاه  اواخار  ؟!ندارناد  خایه هاخانم که گویندمى چرا پس است زن اعتماد بنى رخشانِ اگر. کند

 ىایده و خالقیت از سرشار ش،اتقلیدى نام جز که بودم دیده را "شهر پوست زیر" فیلم اعتماد، بنى رخشانِ

 .بودم نوشته مفصّل اىمجله در فیلم این درباره هم زمان همان .بود تازه

 اىرابطاه  که فیلمى! ندارد پا اعصابم هنوز اما گذردمى دیدم او از که نابى فیلم دومین از ساعت یک از بیش

 پساسابز  شارایط  در را شاقبلاى  هااى قصاه  ،"هاقصه" فیلم در اعتماد بنى ؛دارد شاقبلى کارهاى با بینامتنى

 شاده  روساپى  حااال  و باوده  کرده فرار خانه از "شهر پوست زیر" در که همسایه دختر از ؛کندمى بازنویسى

 پا از سالیان ىشکنجه زیر انگار همه ،است فرزند دو مادر حاال که "آبى روسرى" در حاجى ىصیغه تا بگیر

 راه فقار  خاط  زیار  که همچنان "هاقصه" ؛بگیرى اندازه را درد واقعى نبض توانىمى فیلم این در. اندآمده در

 کاه  آغاز همان از کارگردان. رفتم راه پوستم روى را آن ىلحظه لحظه که فیلمى. گیردمى آمار درد از رودمى

 واقاع  در زند.مى نمایىغریب به دست تیزهوشانه ،کند گردانىآینه تا رضایى حبیب دست دهدمى را دوربین

-ماى  تنهاا  اعتمااد  بنى بینندنمى دیگر که انددیده قدرآن هاچشم که کشورى در نیست، کار در مستندى فیلم

 اکاران  به را مردمى تا کرده بهانه را مخدر مواد به اعتیاد سکانس چندین در او. کند آشنازدایى درد از خواهد

 کاورى  به حقارت، به عادت؛ است عادت ىاستعاره "هاقصه" در اعتیاد. اندکرده بالهت به عادت که بگذارد

-آینه بلکه نیست دوربین دهدمى رضایى حبیب دست کارگردان فیلم، آغاز در چهآن واقع در! بالهت البته و

 با تا دهدمى قرار آینه جلوى بعد کند،مى هماناین خیابان کفِ هاىآدم با اول را هاهنرپیشه تک تک او؛ ست

 .اناد افتااده  گیار  بااتالقى  چه در که ببینند ببینند، را خودشان بزنند، حرف خودشان با شوند، روبرو خودشان

 باه  چناان  هاا ایراناى  کاه  دریافتاه  درستى به کارگردان. ستا "هاقصه" اصلىِ شگردِ دیدن دوباره و بازنمایى

 باه  قدرآن و کنندمى تلقى طبیعى را بدبختى که را، حقارت که را، فقر که اندگرفته خو شانزیرزمینى زندگى

 اىآیناه  به بدل رضایى حبیب دوربین گاهى. بینندنمى دیگر که اندکرده عادت گذردمى شاناطراف در چهآن

 باا  فایلم  ایان  در اعتمااد  بناى . کنناد  روایت خودشان براى را هاشانبدبختى قد، تمام هاآدم تا شودمى قدى
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 واقعن "هاقصه". دهدنمى فریب را ببیننده روشنفکرانه هاىبزک با ،نکرده القمرشق سینمایى بدیع شگردهاى

 .کندنمى هم سازىتیپ اما ستپردازىشخصیت فاقد اشفیلمنامه! سخت بسیار اما ستآسانى فیلم

 را شانانفعال و افسردگى هاشانفیلم در دار،سبیل و ریش هاىکارگردان که هایىسال در دقیقن که خوشحالم

 داده دست به سینمایى و کرده خایه زن یک ،بدهند شانتکرارى اراجیف به متنى منشى تا گذارندمى اکران به

 ! خالق و روشنفکر و رادیکال

 !ببینید را "هاقصه" حتمن کنید نگاه دقیق و دوباره را خودتان خواهیدمى اگر
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 شعر شجاع

 

 معرفى را شاعرى خواهندمى بسیارانى روزانه تر.خواجه یکى از یکى فرستندمى شعر برایم بسیارانی روزه هر

 سیاساى  که شعرى یعنى دارکیرخایه شعر کنندمى فکر هاخیلى شود.نمى نوشته شعرى دیگر که حالى در کنم

 شاعر  دیگرند. انواع از ترخواجه فارسى زدهسیاست شعرهاى اتفاقن! قدرت به باشد داده پیچ سه گیرِ و باشد

 تخیال  تاا  گرفتاه  فارم  و زباان  و سااخت  از بیارون،  کیر باشد زده سمت آن هر از که ستمتنى دارکیرخایه

 کارده،  تولید که اىتازه فضاى تا مولفش، نیت نهایت در و متنىدرون رویکرد و موتیف و تم تا اش،فرهیخته

 و فارم  باا  وگرنه باشد، کرده گل عربده سمتش همه در که ستمتنى دارکیرخایه شعر. اشخودویژه اجراى تا

 ساوى  و سامت  سات مدتى! ریدى رسمن بزنى صدا که هم را فکرها تندترین کالسیک ساختى و الکن زبان

 هار  کند!مى متن ىحواله را آن بشاشد ندارد کیر طرف زده! همبه فجیعى طرز به را حالم فارسى معاصر شعر

 الى چاه  هار  بعاد ! سیاساى  شاعر معترض، شاعر شده روزها این نفسچُس و گردکله و متنى ىخواجه چه

 و فهمناد نماى  کاه  خودشاان ! قاق پا تا سر که هم اینترنتى مخاطب کنى،نمى پیدا تخم گردىمى شانکلمات

 شاان ا سیاساى    تخماى  هااى عالقه از کنندمى تهدید بعد و تشویق اول هم را بقیه! هیچ دهندنمى تشخیص

 ایان  شادنند.  دارپروناده  دنباال  کلماه  از قبل همه ادبى، معیار شده اینترنتى شهرتِ روزها این کنند. حمایت

 سات. کارده  سارایت  هاایرانى ادبیات و هنر به ا پشمى یشمى جنبش ىتجربه از بعد وسطایى قرون ویروس

 شاود ماى  باشاد،  علاى  ماال  سیّدشاان  علیاه  ستکافى گوید،مى چگونه گوید،مى چه طرف دهندنمى گوش

 روزان در هاا آوانگاردترین از چگوارا کرد،نمى عشوه نبود، اىاُبنه که چگوارا بپرسد نیست هم یکى! چگوارا

 شد.مى طى داشت که بود شبانى و
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 دروغ مثل آچار فرانسه

 

 از فراتار  بسیار اشتخریبى قدرت نکند، همراهى را رادیکالیسم فرهنگى، دانش اگر و آگاهى اگر شعور، اگر

 چناین  مرضاى  باه  ایران در فرهنگ اىدوره هیچ در هرگز بود. خواهد حکومتى بنیادگراى و فشارِ هاىگروه

 بااال  آساتین  فرهناگ  شاعورىِ  عاشقانِ همه اگر و نیست خوب اصلن اوضاع نبوده؛ مبتال خطرناک و مسرى

 آچاار  چاون  دروغ دیگار  حااال . رفت خواهد باد بر شعورى روشنفکرىِ ىصدساله دستآوردهاى تمام نزنند

 شاده  آلاود گل قدرآن آب کند،مى حسادت خرجِ دارد رشادت که هر که حسرتا! هست همه دستِ اىفرانسه

 منتشر مقاله نوزده شامل ستکتابى عنوان "فرهنگى سیاست". نیست ممکن ناسره از سره تشخیصِ دیگر که

 فرهنگاى  گاذارىِ سیاسات  نقاد  باه  کتااب  این در! شدمى منتشر ایران در بلبشو این توى کاش اى که نشده،

 کهآن بدون ام،کرده گوشزد شده تکرار دوره هر در که را اشتباهاتى پرداخته فکر امروز تا چهل دهه از قدرت

 روشانفکرىِ  رفتاارىِ  ىبدناه  کاه  امپرداختاه  غلطى هاىشیوه نقد به ببرم سوال زیر را شخصیتى یا فرد حتى

 در تفکار  ساال  سایزده  ثمارِ  "فرهنگاى  سیاسات "! شاده  سنیت به بدل دیگر حاال و دهدمى تشکیل را ایرانى

-نمى فعلن فارسى شعور و شعر به خاطر که حیف! حیف اما کتاب این انتشارِ به بود خوش دلم ست.گوشه

 شاعر  اگار ! گذشاته  هاآن بر چه گذردمى ایران در هایمکتاب انتشار از که ماهى چند همین طى بنویسم توانم

 ایاران  در امشاعرى  هااى نیمممى شامل هم آن کتابى هنوزاهنوز بود محال نداشت نزارى حال فارسى معاصر

 و "ماشاق  عاشق " دورِ گرىهوچى با شدند موفق گرچه خارج و داخل در حمق جماعت اتحاد کنم. منتشر

 بابخش،  مرا خدایا" له له حالهِ در سگانِ چون هاکوتوله مانممى منتظر باز اما بگیرند را "مادرد" بزرگِ کتاب

-نام پشت که هایىرجاله و هابوزینه به دیگر که است وقتآن بگیرند، گاز نیز را "گاز دنده گاز" و "!نه حاال

 بایاد  بالهات  جماعتِ داد. نخواهم امان کنندمى پراکنىلجن محافل و اینترنت و در شده مخفى مستعار هاى

 و شعر براى بردارم خشم اگر بیشتر این از کنم، پیروى قواعدشان از تا امنبوده  بازى اهل هرگز من که بداند

 شد. خواهد دود همیشه براى قواعدشان تمام شک بى شده که هم شعور
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 اخالق مذهبی

 

 ندارناد  رباط  که چیزى تنها به هامذهب لحاظ این از بوده، همراه ریاکارى تحقق با مدام مذهبى هر موفقیت

 باه  کودکى در نیست ریاکارى تالوت و موعظه جز چیزى دهندمى اخالق نام بدان مردم چهآن است. اخالق

 اناد داده یادتاان  اخاالق  اسام  باه  خزعبالتى با مدرسه و خانه در! اخالق نه اندخورانده خرافه و مذهب شما

 کاه آن دارد. فارد  به منحصر خلقى و ستخودویژه اخالق که حالى در باشید، داشته زیستىهم گله با چگونه

-لفااظى  به ربطى هیچ اخالق فلسفه است. ترخالق احتمالن نیست، اخالق بى لزومن کندنمى رفتار گله مثل

 باراى  اناد داده یااد  شاما  باه  ماثلن  کرد؛ آغاز شودمى تازه جااین از ؟!چیست اخالق پس ندارد، مذهبى هاى

 اخاالق  نادارد.  اخاالق  ادب و به ربطى ست،ریاکارى عین این و بخوانید استاد را که هر شده که هم احترام

 تماام  روزهاا  ایان  تقاریبن ! خدا را او و بخواند اتبنده که نیست مذهب کندنمى تحقیر را شما هرگز واقعى

 را خاودت  بااش،  خاودت  گویدمى اخالق ست.غیراخالقى دارند اخالق ادعاى که هایىآدم موجه رفتارهاى

 باا  تاو  تقابال  متوجاه  مدام مذهبى هاىرفتارزنى که حالى در باشى کرده رعایت نیز را دیگران تا کن رعایت

 خاالى  درون از هاآن ندارند، وجود هامذهبى که نیست بیخود دارد، اهمیت که ستدیگرى آن مداد و اوست

 اند.شده
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 این پسوند فجیع

 

 که خراسان اما! قبول اندداده خوردتان به عربى هم فارسى جاى! درست ایدخوانده درس حوزه در همه شما

 در را بهاار  الشاعراى ملاک  پسارش  یا باشید ندیده هم را صبورى الشعراىملک اسم تاکنون گیرم! نیست قم

 رساد، نمى بیش این از به شعورتان! نیست خیالى! بمالید باشید، مالیده حسابى شهریار حکومتى شاعر سریال

-نماى  واگاذار  شورشاى  میرزاى ایرج به تلویزیونى ىبالماسکه آن در را ادبى الشىِ یک نقش اجراى وگرنه

 عمااد  و حبیاب  میارزا  گیارم  ندارم، است آفساید اسمش من مثل که ثالث اخوان مهدى به هم کارى. کردید

 گُالِ  آقااى  از الاقل اما! کن شانول کُرنرند، در فعلن که هم سلطانپور سعید و مختارى! فول اصلن خراسانى

 بماند! باقى خالص و سلیس فارسى تا گذاشت عمرش که بکشید خجالت فردوسى جنابعالی فارسى شعر

-فارسى زبان ىدروازه که خراسان پاى به هرگز زبانى لحاظ از آیدمى فارسى به نامش که فارس استان حتى 

-دسات  هنوزاهنوز اشفارسى که دارد افغانستان اششرقى بالِ زیر معدنى الاقل سرزمین این! رسدنمى ست

 ست!چیزى خوب هم خجالت ست.نخورده

 باا  پیرمارد ! بخاور  قسام  هشتم امام به تنها کنم باور دروغت خواهىمى اگر گفتمى همیشه فقیدم پدربزرگِ

 رفتایم مى مشهد به وقت داشت. هر کوچک کمونیست میرزا پیشِ دل هنوز و بود گیلک ماردنژادِ یک کهاین

 فردوسى! پیشِ بردمى خود با مرا و شود حرام شانوقت تا حرم فرستادمى را همه

 داشاته  ؟!داریاد  دوست را رضاتان امام! باشید ؟!مسلمانید! کشیدنمى خجالت فردوسى از چرا شماها اممانده

-ایان  کاه  بود مرگش چه مگر هشتم اما است، تانامام الکلى و حَشرى عربِ یک که چه من به اصلن! باشید

 ثاامن  مهندساى  و فناى  دانشاگاه  مشاهد،  ثامن بسکتبال تیم مشهد، ثامن بزرگ هتل ؟!کنیدمى ثامن ثامن همه

 ثاامن  منطقاه  مشاهد،  ثاامن  مسابقات مشهد، ثامن بزرگ کارخانجات مشهد، ثامن عالى آموزش مرکز مشهد،

 موسساه  مشاهد،  ثاامن  بازرگ  پیسات  مشهد، ثامن سازان مسکن مشهد، ثامن بزرگ پارک مشهد، شهردارى

 اصالن ...  مشهد، ثامن بزرگ بیمارستان مشهد، ثامن بهداشت مرکز مشهد، ثامن اردوگاه مشهد، ثامن اعتبارى
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 مساابقات  اقساام  و اناواع  آن در کاه  ورزشگاهى نام اما! چه من به! ثامن بگذارید هم را تانکون سوراخ اسم

-ماى  را اشالمللىبین ورزشگاه اسم الاقل! اوکى ؟!است مقدس مشهد ؟!چرا دیگر شودمى برگزار المللىبین

 آن باا  داریاد  که ستاىصیغه چه دیگر ثامن ایم،کرده فارسى را امامش حتى دیگر که "هشتم امام" گذاشتید

 را ثاامن  و ضاامن  رضاا،  امام وصف در بیتى اهل شاعرِ و آمد تنگ قافیه بار یک حاال ؟!کنیدمى اماله را خود

 ! کشیدمى به گُه گونهاین فارسى ىدروازه سرِ را فارسى شودنمى دلیل که این کرد، قافیه
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 فائزه و بهایی

 

 را هاشامی  فاائزه  تمام، ماه شش قضائیه، یقوه فعلی رییس همین یعنی عراقی، آقای همین دارد. زور واقعن

-مای  مجبور را بهایی و مسلمان خانم دو این همو یعنی بهایی، رهبران از یکی سلول و بند توی کندمی فرو

 از و یافته رخصتی بهایی خانم که حاال. شوند صحبت هم و کاسه هم و بخوابند هم کنار آزگار ماه شش کند

 یعنای  عراقای،  همین دیروز بعد! سابق سلولیِ هم دیدار به رودمی هم هاشمی فائزه آمده، مرخصی به زندان

 جارم  اعاالم  فاائزه  علیه شده، خانم دو این نزدیکیِ و رفاقت باعث خود که قضائیه یقوه فعلی رییس همین

  رفته! بهایی یک دیدار به چرا که کرده

 در فقاط  یعنای  دهاد می روی ایران در تنها که ستسیاسی گروتسکی بلکه نیست علنی ظلم نامش فقط این

 ایران ...
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 روز بوفالو مطهری

 

 همیشاه  تااریخ،  طاول  در مالها. رسیدمى دادش به و شدمى کار به دست مال آورد،مى کم شاه وقتى همیشه

 از معلام . سات تااریخى  است سازآزادى که معلم و مال بین نزاع لحاظ این از. بودند هاحکومت کنِ کارچاق

 ىکارخاناه  او نظار  از معلام . کارده  مدرسه به بدل را اشخانهمکتب گرفته، را شغلش که ستکسى مال نظر

 فحاش  به بدل شاناسالمى ایرانِ در روشنفکر وگرنه داشتند، واهمه او از همیشه مالها و ستروشنفکرسازى

 اناد، نامیاده  او روز را مطهرى بوفالو یعنى مال یک مرگ روز کهاین معلم؛ براى نیست کوچکى غبن. شدنمى

 است. کُشانمعلم ایران در روزها این که دریغا ؟!معلم و مال و اسالم

 ساال  چهاار . کارد  اباالغ  مان  به را حکمم( تهران انقالب دادگاه پانزدهم شعبه رئیس) صلواتی آقای دیروز»

 احتسااب  باا  ؛"نظاام  علیاه  تبلیغ" اتهام به زندان سال یک ،"ملی امنیت علیه تبانى و اجتماع" اتهام به زندان

 «راحتی. همین به زندان، سال 3 شودمی جمعن تعلیقی حبس سال چهار

 غذاسات.  اعتصااب  در اردیبهشات  اول از ایاران،  معلماان  صنفى کانون سخنگوى لنگرودى، بهشتى محمود

 باراى  ایاران،  سراسار  در معلام  شصات  و سیصد اند،کرده غذا اعتصاب اردیبهشت دوازده از نیز اشخانواده

 ؟!کردید چه شما. کردند غذا اعتصاب اردیبهشت چهارده و سیزده روزهاى طى لنگرودى بهشتى آزادى

 را او جداست، دربندى و بند جور همه از او حکایت نویسم.مى بهشتى محمود درباره که است سوم بار این

 اند.کرده حبس معلم براى فقط آموزش، براى فکر، براى فقط
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 کدام فرهنگ؟

 

ى شاخص سبک نیویورک، پدر شعر معاصر امریکا، جاان اشابرى را   نویسندهفقط یک بار دیدمش؛ شاعر و 

ام چهل ساله که آن شب از فرط خستگى ناى حرف زدن نداشت اما وقتى فهمید ایرانى 83گویم؛ شاعرى مى

جاا  سال جوان شد. انگار زمانِ شاه، وقتى چندان عددى نبود دعوتش کرده بودند به جشن هنار شایراز و آن  

کنند و به اسم شاعر ى عرب مىپاره همه پول خرج مشتى شلوارچى!؟ اینفارسى کرده بود، حاال  حال اصیل

شان را آورندشان ایران تا ادبیات را زجر بدهند. شاعرانى که حتى در کشورشان کسى اسمى زجر مىدر دهه

شاان در  )که فهرست برخاى  هاها که در مقایسه با آن پولست، خوب است. این پولهمه عالىنشنیده! با این

ها ى شامپانزه قزوه و بوفالو على معلم دامغانى برود، تا اینآید( چیزی نیست که به جیب دار و دستهذیل مى

آید و توسط مجلس اى از اقتصاد مقاومتى را که این پایین مىکه جز مرده شورى هیچ تخصصى ندارند. نمایه

-گویم بخورند، به جهنم! اما چرا اسم فرهنگ را باه گناد ماى   ه مىبینید. من کحکومت ایران منتشر شده مى

اند که کار فرهنگى کناد! کادام   کشند!؟ یک تریلیون و چهارصد میلیارد تومان به حوزه علمیه اختصاص داده

سات!  فرهنگ!؟ یکى هم نیست بگوید شاخص اصلىِ کار فرهنگى در هر کشورى ترویج و احیاى زبان ملاى 

دانم اماا  رسانند!؟ من از اقتصاد زیاد نمىا ترویج زبان عربى آیا جز زیان به زبان فارسى مىهاى علمیه بحوزه

ى سال آتى در مجلس ایران، لیست مباالغى را کاه   جایى که مازوخیستم، هر ساله وقت تصویب بودجهاز آن

  کشم.کنم و زجر مىگیرد، دنبال مىبه فرهنگ تعلق مى

 :31های تقسیم بودجه فرهنگی مجلس اسالمی ایران برای سال جدولاز مجموعه  13بخشی از جدول 

 میلیارد تومان؛ 311( شورای عالی حوزه علمیه قم 1

 میلیارد تومان؛ 81/1ریزی حوزه علمیه خراسان  ( شورای عالی برنامه2

 میلیارد تومان؛ 111ها ( نمایندگی رهبری در دانشگاه3

 میلیارد تومان؛ 112قم ( دفتر تبلیغات اسالمی حوزه عملیه 4
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 میلیارد تومان؛ 412( مرکز خدمات حوزه علمیه 1

 میلیارد تومان؛ 215ی المصطفی ( جامعه5

 میلیارد تومان؛ 38/1( مجمع جهانی اهل بیت 3

 میلیارد تومان؛ 213گذاری حوزه علمیه خواهران ( شورای سیاست8

 میلیارد تومان؛ 38گذاری ائمه جمعه ( شورای سیاست3

 میلیارد تومان؛ 14( مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی 11

 میلیارد تومان... 5/1( مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 11

 فرهنگی مجلس: بودجه کنندهشماری دیگر از مراکز و افراد دریافت 

 میلیارد تومان؛ 4/3 "بنیاد حکمت اسالمی صدرا"ای برای ا سید محمد خامنه
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 زندان

 

 انفارادى  سالولى  جاا آن شاد مى کاش ندارم، طوالنى حبسِ تحملِ و تاب که حیف زندان، براى زده لک دلم

-خالف جمع توى پرید بیرون، زد تنفس وقت هم بعد لولید، خود توى هاساعت براى مار مثل و کرد اجاره

 پاا  تارین نحیاف  با و پایید زیرچشمى را شرورترین برداشت، پا مسیرشان خالفِ گاهى و موازى، گاهى ها،

 آزادى که هاستسال .شناخت شودمى نشینندمى میز یک سرِ خشونت و رفاقت وقتى فقط را هافرهنگ .شد

 ىتجرباه  کاه  آناان  .نیسات  ممکان  زندگى دیگر خطرناک در زندگى بدونِ! شده تحریف هافرهنگ تمام در

 مثال  شاعارهایى  طارح  باا  ندیاده  زندان مالهاى انقالبِ که قدرهمان .زنندمى آزادى الفِ تنها ندارند زندان

 .کشایده  گُه به را لیبرتر هم لیبرالیسم ،کرده تهى آزادى از را آزادى ىواژه اسالمى، جمهورىِ آزادى استقالل

 میزِ پشتِ و هاخیابان شلوغىِ توى رفت بیرون، زد تنگىنفس وقت و کرد اجاره اتاقى زندان در شدمى کاش

 بیرمنگام، اینترنشنالِ زندانِ براى زده لک دلم! شد باردار آبجو از و زد بارى به سرى یا نشست شلوغ اىکافه

 ایان ] هاا اباورجین  اجتمااعِ ! تاابم  بى ابورجین سیاهِ هاىکله توى خرد جستجوى براى سیدنى، حتى و برلین

 در تنها زیر به سر هاىچینى و هاروس قاچاقچى، هاىیونانى قالتاق، هاىلبنانى و [زمین ساکنانِ ترینقدیمى

 آنارشیستى اتوپیاى این در فقط لیبرتر! سفید و زرد و سرخ نه سیاهند نه هاکله دیگر جاآن ست،دیدنى زندان

 و آزاده و آزاد از حاالم  دیگار  .شادن  واقعى لیبرترِ براى است آغاز یک زندان پس مانده باقى نخورده دست

 طارز  باه  باید .اندشده فریب دستمایه و اندکرده دستمالى را کلمات این که بس از خوردمى همبه خواهآزادی

 .بود لیبرتر فقط فجیعى
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 1 هادهاتى

 

 سرشاان،  تاوى  بخورد سیاست و مقاله و شعر حاال .ندارد سیاسی ىمقاله یک شعر، یک حتى شانکدام یک

 .کناد مى پاره را عالم کون ادعاشان اما باشند کرده مخالفت خطرناکى با آن در که اندننوشته کلمه چهار حتى

 هام  دم و شاخ دربیاورند، حرف براش تا کند حرکتى یکى منتظرند دائم که خواجه منفعلِ خنثاى مشت یک

 زجار  جاز  هام  زیباا  تماشاى از حتى که تماشاچى مشتى! قماشید همین از شما از نیمى کم دست! ها ندارند

 شاان یکاى  حتاى  اماا  شادم  حذف مطلق طوره ب هم آزگار سالِ سیزده جنگیدم، نوشتم، عمر یک! کشیدنمى

 کتابم چند پارسال و خورد توقیى به تقیى اینکه تا باشد، داشته من از مختصر یادى هاسال این طى نشد حاضر

 و معاروف  شااعر  که درآمد دادشان همه .شد منتشر کیرى سراسر بالدِ آن در مطلق حذف سال سیزده از بعد

 ایان  طاى  مارزى برون مدیاهاى در حتى که هایىجاکش! کتابیده جاآن و آمده کنار سیستم با تبعیدى مخالف

 نشاورهاى کاون  خالصه زدند،مى جار را مهم مخالفِ یک خیانتِ حاال بودند ننوشته من علیه جز سال پانزده

-کتااب  تا کردند نگارىنامه اطالعات و ارشاد وزارت به و زدند مفت ضرِ قدرآن خارج و داخل در اسقاطى

 باه  حتاى  دیگر که اندرسانده جایى به را کار .نیامد در چلغوزها این از یکى صداى باز اما شد مجوز لغوِ هام

  ن!سرشا توى بخورد داستان و شعر حاال دهند،نمى مجوز تئوریکم و نظرى هاىکتاب

 نیساتند،  گمناام  جماعات  ایان  دارند، دوستى صفحه همین با هاشانخیلى اند،آمده مریخ ىکره از نکنید فکر

 پشام  و ریش مخالفند، حکومت با ظاهرن نیستند، هم مسلمان منتقدند، اند،نویسنده شاعرند، شانکون ارواح

 از باویى  اماا  اندشهرى شهرند، ىگاییده زاییده که هایىدهاتى دارند! حسادت بخواهى تا فقط! ها ندارند هم

 جاا ایان  را آن از بخشى که نوشتم جاکش جماعتِ این علیه را "هادهاتى" اند. کتابنبرده شهروندى حقوق

 نبودم. معاصر جاکشى با جز بداند فردا تا آورممى
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 2ها دهاتی

 

 از یکاى  هام  هفتااد  دهاه  کشورند. هر روشنفکرىِ سرآمدِ شاعران؛ ست.زبانى هر در ژانر ترینشعورى شعر

 دهاه  ایان  مطارح  شااعران  اتفاقِ به قریب بختانهخوش و ستفارسى معاصر شعر تاریخ هاىدوره ترینمهم

 دهاتى نیست، بد دهات نبودند. دهاتى شانکدامهیچ اما بودند دهات متولدِ شانهمه یعنى بودند کیرِخرآبادى

 دهااتى  فجیعاى  طارز  به اما نباشد دهات متولدِ باشد، تهران ىمالیده و مال است ممکن یکى ست،فاجعه اما

 فرهنگ! بى سواد،بی یعنى نفهم، یعنى دهاتى باشد،

 دو طاى  باود.  شااه  زماانِ  در هنارى  ساازمانِ  فالن رئیسِ نایب یا رئیس که شناختممى را پیرمردى فرهیخته 

 بودناد؛  هنرىتازه هم دو هر گاوتر، یکى از یکى داشت توله تا دو اما بودم گرفته یاد چیز خداتا او با نشست

 بعاد ...  نقاشاى  زبان، موسیقى، کالس بود فرستاده کودکى اوانِ از را کودن دو هر این شانفرهیخته پدرِ یعنى

 بى اما روشنفکرى جماعت ماتحتِ توى بود کرده فرو را پسرها برده و بهره نفوذش تمامِ از کردند قد که هم

 برگرد برو بى شانهمه خودشان، جنسِ از بودند دوستانى هم شهرى باالى جوان دو این برِ و دور. بود فایده

-مى کار خوب بودم که ایران شانبرخى از! کولکافیس دم از اما شدند هنرى نهایت در هم شاناغلب! دهاتى

 تنهاا  و تاک  شاب  تاهِ  و آمدناد ماى  جفات  با غروب دمِ اغلب و گرفتممى پارتى داشتم که باغى در کشیدم،

 بدون و آمدندمى است جاکش خانه اینکه فرض با چون ماندمى جا باغ در شانزیبایى و خوردندمى برگشت

 طارز  باه  اماا  نبودناد  دهاتى بودند، زرنگ بچه ظاهرن هااین! کردمى شانجاکش کلبه بخواهند یا بدانند آنکه

 بودند. دهاتى فجیعى

 باى  کاه  حاالى  در دانناد نمى بد را آن کنند،مى گرىدهاتى تبلیغِ اند،افتاده بام طرفِ آن از هاخیلى روزها این

 پاانزده  بخوانندم. بورژوازاده هاخیلى شد باعث همین و گفتم بد هادهاتى از همیشه ست. منفاجعه فرهنگى

 گذاشات،  تماام  سنگِ برایم که شدم فرانکفورتى منتقدى مهمانِ بودم، شده خارج ایران از تازه که پیش سال

-ماى  شانیدم،  آلماان  بود آمده که گلشیرى هوشنگ از را اسمت بار اولین براى پیش سال چند گفتمى همو
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 هاىپارتى جاآن و دارد بزرگ باغى ونک میدان حوالىِ که کرده ظهور شعر در جنجالى اىزادهفئودال": گفت

 رفات  داشتم اىکلبه درش که باغى به اىنویسنده و شاعر و آرتیست جور همه حقیقتش "!گیردمى چنانىآن

. باود  شاده  دساتکارى  ایرانى هاىنویسنده سابق ىپدرخوانده هاىشنیده احتمالن گلشیرى، جز داشت آمد و

 هاوچى  جماعاتِ  روزها این شده باعث دهاتى چه هر با ضدیّتم البته و هاحدیث و حرف جور این خالصه

 کاه  لنگارود  فقیارِ  هاىمحله از یکى توى معمولى بسیار اىخانواده در من که حالى در! امبورژوازاده بگویند

 یااد  بسایار  او از داشات.  ساینه  حکمتِ اما نداشت چندانى سوادِ پدرم شدم. بزرگ ستپیشرفته دهاتى خود

 همین ندارم. اجراى پولى جیب در نفهمد کسى تا دارم نگه سرخ صورت سیلى با چنان آموختم مثلن گرفتم؛

 تااکنون  گفات ماى  اسپانیشام  متارجمِ  پریروز بسازند. سر در واهى خیالِ امدرباره هاخیلى شد باعث آموخته

 مثلن داد جواب ؟!بگذارم چه پرسیدم ؟!کنىنمى عوضش چرا کند، تلفظ درست را فامیلت اسم یکى امندیده

 یعناى  کیلاومترى،  داشاتم  اسامى  ساالگى  هیجاده  تا اصل در! نیستم عبدالرضایى على من گفتم! "عبدو لى"

 خاودم  از اگار  هم باز هستم، که اینى شدم زدم را آخرش و اول تازه بودم، بازاردهى عبدالرضایى رمضانعلى

 ماند!نمى چیزى دیگر کنم کم

 افتخاار  ایان  باه  و امزادهدهاتى دهاتم، متولد بدانند بدخواهان تا نوشتم "هادهاتى" کتاب پیشانىِ بر را هااین

 نبودند. دهاتى اما بودند دهاتى ایرانى سازانِفرهنگ درصدِ چند و نود کنم.مى
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 تواب

 

 شاان ایادئولوژى  و ماذهب  از دفااع  یاا  وطان  حفاظِ  باراى  اندگذشته شانجان از که آنان هافرهنگ تمام در

-مى تبلیغ را مرگ گونهاین همه هااین! شهید گویدمى هاآن به اسالم حتى ندارد هم راست و چپ! قهرمانند

 تواب! ترسو، منفور، شودمى بمیرد نخواهد یکى چنانچه و بماند مصون خودشان منافع تا کنند

 طارف  زنناد، مى صداش تواب هنوز ایرانى هاىاولتراکمونیست که پاریس در شناسممى را منفورى ىپناهنده

 گروه اسرار هم بعد که گیرم کردم، غلط گفته و ترسیده مرگ از و رفته اعدام ىجوخه دم تا 51 سال حوالىِ

 کاه  سات زندگى فقط ؟!کنندمى نفرت او از هنوز چرا آخر نکرده، خودکشى فقط او بماند، تا باشد داده لو را

 خواسات ماى  کاه  اوست واقعى قهرمان کنممى فکر من خواهد.نمى شجاعت که مردن وگرنه است خطرناک

 ترسند.نمى مرگ از اندمرده که هاآن فقط کند، زندگى
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 چین استعمار

 

 و ایاران  ىنشساته کاون  هااى دولات  اخیر، هاىسال طى است. چین استعمار خودِ چین، استعمار از ترکثیف

 با چندی پیش! است قاق زندمى حرف فارسى که هر کنندمى فکر که اندخورانده را هاچینى چنان افغانستان،

 کارد ماى  فکار  پایش  چندی همین تا الاقل و زندمى صدام استاد و دارد خرید عشق که ایرانى رفقاى از یکى

 متوجاه  دوساتم  که بودیم امخانه کنار ویترُس فروشگاهِ در جهانم، عبدالرضایىِ هاىعلى ترینمؤدب از یکى

 کراواتش از که چینى یک ناگهان داشت، برش فورى و بود خورده اجناس از یکى به که شد اىویژه تخفیفِ

 و خواسات  را آن اول من" گفت: فارسى به اىآمرانه لحن با و قاپید دستش از را مربوطه کاالى بود، ترکوتاه

 لحان  باا  هساتیم،  ایراناى  باود  فهمیاده  داشاتیم  هم با که گفتگویى از طرف انگار ".بود جااین من از بعد تو

 رئایس  ایاران  در سال شش من": گفت کارهیک طرف و بده پسش را کاال آن گفتم مربوطه چینىِ به مهربانى

-انگشات  کاه  گرفتم محکم چنان را مچش زدم، قات ناگهان چرا دانم. نمى"داشت ایرانى کارگر هزار و بود

 لحنى با و بیرون بود زده هاشچشم که بود ترسیده چنان طفلى افتاد. دستش از مربوطه کاالى و شد وا هاش

 از تاا  بارده  ایران به سوریه و لبنان از ایران عرب دولت که هستند هایىعرب کارگرها آن گفتم کنندهسوسک

 هام  تاا  دو ماا  دارناد،  چینى کلفتِ چند شانخانه در شانکدام هر واقعى هاىایرانى وگرنه نمیرند، گرسنگى

 هاایرانى ما حضور به خاطر بازارشان و ستچینى هاىجنده پاتوقِ که گردیمبرمى سوهو از داریم االنه همین

 ساکیوریتىِ  ماأمورِ  ناگهاان  کاه  باود  رفتاه  بااال  باشاد  حواسم آنکه بى صدایم دیگر حاال است. داغ لندن در

 کثیف نژادپرستِ این زدم داد کند سوالى آنکه از پیش و سررسید لبخندى با شناختمى هم مرا که فروشگاه

 کن! دور چشمم جلوى از را
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 نو از بازى باز

 

 پیش، چندی ندارد. وجود بی حتی نه، دیگر نا، دیگر من جهان در ندارم. غلط یا درست درباره ایایده دیگر

. باودم  آماده  تناگ  باه  نیسات  دوآلیسات  کردمی فکر که خودم از قضا از و غذاها، بقیه بقیه، هایقضاوت از

 من امروز از گفتم دوستانم به پس بدهم، انجام همیشه برای خوب، با بد، همهاین با را تکلیفم گرفتم تصمیم

! ناه  اگار  بروید بعد خواستید اگر بخوریم، بیاورند غذا دهممی سفارش جااین نیستم، بیایید حرف دیگر یکی

. باشاید  نداشاته  دیگر من کار به کاری فقط ببینید تلویزیون یا بتمرگید بگیرید ایگوشه در! چه من به بمانید

 انگیاز  غام  کند. تاییدشان نبود کسی دیگر اینکه برای شاید! رفتند همیشه برای بعد اما آمدند باری چند همه

 طول ماهی چند خالصه کنیم.می تایید را همدیگر گوییممی "نه" هم به که زمانی حتی ما متاسفانه ؟!نه است

 تُاف  را هماه . نبود درکار کردمی مهمّات کار که اطالعاتی انبار سرم در دیگر شد، خالی گُه از مغزم تا کشید

 زدمای  کاه  زنگ طفلی! نبود بد نبود، خوب دیگر مادرم حتی ست،کسی چه کی دانستمنمی دیگر بودم، کرده

 کاردم مای  ساعی  باید فقط دیگر. کردمی قطع و! سرت به زده که هم باز گفتمی هم بعد! خُب گفتممی فقط

 .باشم هوشیار کمی

 داشات  خوانیهم زندگی با که را چیزهایی آن فقط حاال نبود. آماده پیشاپیش پاسخی هیچ بود، تازه شروعی

 کاری دیگر اما داشت حضور هنوز من موسای با اینکه. نبود درکار نیز نادرستی همهبا این دانستم،می درست

 من و عدم، به داشتم، شک شکم به حتی دیگر. بود فرمان پشت که بودم من فقط فرمان. نداشت فرمان ده به

 دیادم  کارهیک ایم،داده قرار اصل را تعریفش که راست خط به دادم گیر هم روز یک. بود حاضر همهاین که

 باه  بعاد . شوندمی خم همه کنی نگاه میکروسکوپیک کمی ستکافی. نیست درکار خطی اصلن! راست کدام

 ساادگی  در ایجلاوه  نپاری  ىگانه چند هایانتگرال حتی هاسری ها،بسط دیگر دادم. سامان سر و ریاضیاتم

 سخت! بسیار اما بود ساده چیز همه نداشت،

 بعادی  دیگر دارم که فضایی در. کنممی حال کند میل نهایت بی به ابعادشان حد که هاییانتگرال با فقط حاال

 فضاایی  هاشاان لحن اما سازندمی ساده حرف دو و سی هنوز را امشعری هایماتریس با اینکه. نیست درکار

 خوانش. در شودمی تازه بعدی به بدل نباشد لوح ساده فقط اگر ایساده مغز هر که دهدمی تشکیل
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 یک در گشت برای تنها هااین شد، بسته عتیق عهد در تازه که قراردادند فقط زمان و ارتفاع و عرض و طول

 دیگار  هم حاال. بودم شده پر حسابی بودم، کرده خالی را مغزم با اینکه اینکه خالصه آیند.می کار به البیرنت

 از یکای  شادّت  باه ! هام  مسایح  از ترم،قدیس محمد از شک بی همهاین با! امشده ترگُه آن از نیستم، قدیس

 است. ترسخت واقعن چون هستم عبدالرضایی هایعلی
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 آدرنالیسم ماهیتِ

 

 را او کاه  شاود ماى  تزریاق  خاونش  به هورمونى خطر، با مواجهه در کند،مى زندگى خطرناک در یکى وقتى

 بادن  خودمختاارِ  سیساتم  ساازی فعال در خوانندمى آدرنالینش که هورمون این. کندمى گریز یا ستیز ىآماده

 در اساترس،  شارایطِ  در کاه  پیشنهادى آدرنالیسم و ستبدنى ىجامعه ىعصاره آدرنالین. دارد کلیدى نقشى

 کرد. خواهد ایمنی سلول تولید ترس، ازدحامِ

 باه  فرهنگاى  آدرنالینِ تزریق با تنها نیست، کارساز زنجموره و گریه و ناله دیگر است. سمّ از آکنده ایران تنِ

 در فکارى  شاعفِ  روز دوازده. کارد  تولیاد  عزا اتمسفرِ با مقابله برای اىتازه انرژی توانمى زدهاشک تنِ آن

 بیخاود  ایم.گریه و نوحه فرهنگِ ىسیطره زیر هنوز و شده واگیردار عزاى دوازده به بدل اسالم، از بعد ایرانِ

-نماى  ایراناى  تقویمِ از روز یک حتى که اىغریبه شادى و! شیون فریادمان ست،مرثیه ماناعتراض که نیست

 براى شود.مى متوارى فکر که است معلوم بلبشویى چنین در عاشوراست. باشد دایر اگر هم کارناوالى گذرد،

 دردمند! بدنىِ جامعه آن به آدرنالین هورمونِ تزریق مگر نمانده راهى دیگر فکر، تولید

-رگ باه  تاسوعا شبِ در هالووین هاىترس سرگذاشتنِ پشت از پس که ستاىتازه واکسنِ آدرنالیسم آلبوم

 خنثاى  اندگذاشته کار مانفرهنگى زیرساخت در مینى چون که را عزا هاىویروس تا شد تزریق اینترنت هاى

 محاصاره  را بادن  عشاق،  تحریاف  باا  که فرهنگى در تن سیاسىِ آناتومى علیه ستاعتراضى آدرنالیسم کند،

 جاور  کااظمى  در آن مجید دارند.برنمى ما سرِ از دست که هایىاسترس و هاترس به ستپاسخى ست،کرده

 زنِ زماین  خواهاد، نمى مقدس مریم را معشوق نیست، بازشیرین و سازلیلى دیگر خواند،مى عاشقانه دیگرى

-باازى عشق خودِ است، عشق دیگرِ سمتِ که خیانتى کند، خیانت ستطبیعى پس ست،زمینى او زنِ اوست،

-ترانه زبانىِ ماجراجویىِ است. سازشعف و بازاندوه بخواهى تا اما ستغریبه غم با آدرنالیسم هاىترانه ست.

-ماى  کاه  وقتاى  فقط تا برندمى ماهیچه به چهره از خون آورندهیجان که هایىنت و ووکال همانىِاین هاش،

 را حاالى  همان صعود، گاهى برانیم، گالیدر فقط آدرنالیسم در نیست قرار نپرد! هامانصورت از رنگ ترسیم

 شعف! تا اندوه از سینوسى موومانى در آزادى! آزاد سقوطِ که دهدمى
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 ارتفااعى ! ارتفااع  که شعفى و دارد عمق که اندوهى شده، شادى و غم جانشینِ آدرنالیسم، در شعف و اندوه

 تنادترى  هااى چشام  باا  زندگى تا فکر به دهدمى سمت باال این از پریدن بلکه نرفته باال خودکشى براى که

 در لحظاه  دو باین  مرز و نیست ایستایى کمیتى اشفیزیکى تعریفِ طبقِ زمان دیگر در این آلبوم .شود رؤیت

 کاه  بااال  بارد ماى  چناان  را ذهن سرعت مرگ، از حاصله ترسِ گاهى. کند مى تغییر مدام ناهمگون وضعِ دو

کرده  باز پر تا بلند برجى باالى روندمى هاخیلى همین براى. شودمى مرور اىلحظه در آدمى زندگىِ سرتاسرِ

 سقوط، حینِ در اینان که گویندمى! دهندمى ترجیح دیگر انواعِ به را آزاد سقوطِ طریق از خودکشى اساسن و

 گذرد.مى شانذهن از عمرشان رویدادهاى ترینمهم تصویرِ چون کنندمى زندگى دیگر بار یک

 آگااهى  مارگ  در کاه  شاعف  و اندوه از تصویرهایى تصاویرند؛ همین از هایىپاره آدرنالیسم آلبوم هاىتراک

 نامحادود،  دو باینِ  گاورى  شاود،  گام  گاور  تا دارند همانىاین هم با اشبرگسونى و خطى زمانِ شده، ثبت

 کسى در را خودش تا گرددمى یکى جااین پسایش! تا پیشاراک از شنوایى ماکروسکوپیکى و میکروسکوپیک

 فارداش  و باشاد  صادا  آغاازِ  تازه که مردى باشد، داشته نه رُژِ هاشلب که کلمه در زنى کند، پیدا نیست که

 پاس  مجید، کرده هجّى را هانُت ام،شمرده را کلمات آدرنالیسم در من بزند. فریاد را ترىمغزخراش فکرهاى

 بودناد  چاه آن از تاا  ایام انداختاه  لنگر درش که ستجایی ماندیم. گذشتهمی معلق نبود، ممکن گذشته بدونِ

 آوازِ چاه  هار  از و دربیاید صدا صداى تا شکست خواهیم را صدا را، متن ولى فردا برویم. ماییم کهآن سوی

-خاورده  گاره  شاعف  و اندوه با آدرنالیسم، در واقعى مالیسمِماکسى و مالیسممینى بارى،. شود دژانره مألوف

 ست.
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 دارد؟ وجود خدا آیا

 

 وجاودش  ندارند، وجود خود واقع در هااین ؟!نه یا دارد وجود معتقدی؟ خدا به پرسندمی مدام من از برخى

 نیسات  کشتی جهان! خوانندمی خدام بی مدام شده که هم تحقیر برای هم برخى! کنند وا چشم ندارند هم را

 اگار  هساتم  خادا  بی که گویمنمی اما ندارد وجود شما خدای گویممی من. باشم شده ناخدایش من حاال که

 باوده  مان  شابیه  دیگر هایخیلی و اپیکور مارکس، چارواکا، کنممی فکر. شدمنمی عاشق هرگز بود طوراین

-داساتان  ایان  کل دانای راوی انکار نیستم، خدا منکر من باشند. نکرده عشق، بازی با هرگز اینکه مگر باشند

 و کارده  خلق را خدا این که باشد خدایی باید حتمن باشد، کرده خلق را جهان این خدا اگر. اماحمقانه های

 باه  خادا  با من خالصه. نیست نهایی پاسخی هیچ بینی؟می. دارد هم دیگر خدای یک بعدی خدای شک بی

 بادت  مسیح از چرا پرسید هم یکی. است ممکن غیر خدا صورت این در چون مخالفم آخر پاسخ آن عنوان

. شاد مای  کشاته  فجیع قدرآن نباید متاسفم، برایش کمی فقط من بیاید؟ بدم بینوا آن از باید چرا آخر آید،می

 را مسایحیت  مسیح، کردن مصلوب با هاخاخام واقع در! خودم مثل بامزه، خل یک بود، خل کمی فقط مسیح

 شاوند  درماان  اینکه به جای اما بوده شُل شانپیچ کمی که بودند هاییخل اصل در پیامبران همه .کردند خلق

 ماا ! شادند  یاغی باشد کرده پاره طناب که اسبی مثل هم بعد شد، بریده که کردند سفت را هاپیچ این قدرآن

 تبعیاد  .کنیممی تبعید را هاآن که است همین برای نداریم، هم هنوز کنیم، تحمل را غیرطبیعی نداشتیم لیاقت

 تارین غیرطبیعی این کنند؛ ستایشم بیشتر فردا تا اندکرده قدغن مرا حاال ست،سازیمقدس برای فجیعی شیوه

 سازم.می معمولی یک مقدس از دارم که هاستسال همین برای ست،غیرطبیعی یک با رفتار

 کاار  در ایچرخاه  دو ماناده،  بااقی  اشتنه تنها حاال بینداز، دور را زینش کن، جدا را اتدوچرخه هایچرخ

 دربااره  ماارکس  که ستبحثی همان تمثیل این و جانبی محصول یک بوده ترکیب یک تنها دوچرخه. نیست

 چاون  اسات  فارع  چیاز  همه اما نیست فرعی چیز هیچ! کشک یعنی این و دارد معرفت بودن "فرعی پدیده"

 کاه  قادر همان نیست، گویندمی که اپیکور و مارکس با نیست خدا گویممی وقتی من البته. است انسان اصل

 دهندمی شخصیت او به خدا علیه و له در طرف دو هر این! مخالفم هست گویندمی مسیح و موسی و محمد
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 تبلیاغ  را خدایان من! آزادی نه شدن بندی برای ایایده ست،ایده یک خدا! کنندمی تبلیغش بیشتر گونهو این

  دارم. نگه تازه همیشه را بسترم توانممی تنوع این با تنها زیرا کنم،می
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 هاکپى ىسیطره

 

 هایچ  دیگر شباهت جز که نیست بیخود خواهند.مى را خود شبیهِ همند، شبیهِ همه هاست؛کپى عصر ما عصر

 قاانون  متار  با تنها شعور و است غیرممکن شاعر نیست، ممکن شعر عصرى چنین در. شودنمى اپیدمى مُدى

 ظاهرشاان  تنهاا  اماا  برخالفناد  که معدودى هستند هنوز البته. شودمى تعریف است اخالق ىپسرخوانده که

 در دانناد مى خوب عده این جنگند.مى آن علیه دارند ادعا که کنندمى تبعیت اخالقى از هنوز و است خالف

 داشاته  را هماه  باز و باشى متفاوت شودنمى دانندنمى اما شود،مى معروف که است تفاوت تنها هاکپى جهان

 یاک  دست روى از را تفاوت مدام هامتفاوت این است. صعب که کندمى ممکن تنهایى تنها را تفاوت باشى،

 خلاوتى  هاا این ست،طلبانهفرصت مدام رفتارهاشان و دارند اطوارها همین براى کنند،مى کپى متفاوت واقعن

 صاحب را خود و بزنى رفتار همه مثل شودنمى نیستند. متفاوت جمعیت و جمع براى جز و همه شبیهِ دارند

 تنهاا  ننوشاتم،  شاباهت  علیه جز چون نیستم شما از من! ما بگویى و بایستى کنارم بیایى هم بعد بدانى، فرق

 نو چیز همه ببرى یاد از اگر کنم، فراموش کردممى سعى فقط نبود سختى کار نوشتم،مى که بود تفاوت براى

 ناه  اماا  عاشاقم  من کند.مى بایرش بیفتد کسى جانِ به اگر که اعتیاد مثل است ادبیات سرطانِ شود. عادتمى

 کاه  اندشده باعث فقط اند،نبوده من عشق شانکدامهیچ اما اندبوده من زندگىِ در زیادى هاىزن! شماها مثل

 موضاوع  خاودت  باشاد؛ ن میان در زنى هیچ پاى آن در که عشقى خواهد،مى عاشقى نوشتن! بنویسم عاشقانه

-ماى  عاشاقى  نوشتن است؛ نوشتن نامش که باشى عشق عاشقِ نباشى؛ خودت عاشق اما باشى خودت عشق

-نسوخته چون مانىنمى همین براى سوزانى،نمى اما نویسىمى خوب گرچه! پسر نیستى عاشق تو اما خواهد

 که وقتى همان از دقیقن یعنى بماند؛ ببرد، اما باخت براى کند بازى که عاشقى خواهد؛مى عاشقى نوشتن اى؛

 باراى  فقاط  اماا  بارى مى هم خوب ببازى. که اىنکرده بازى هرگز اما کنى،مى بازى خوب تو بماند. میردمى

 شهرت و روندمى میرند،مى نهایت در شمار[ بى دروغِ ]این مردم زنند.مى کف هابرنده براى فقط مردم اینکه
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 مردناد  کاه  وقتاى  کردناد، ماى  زندگى مدیاها در که شناسممى را مشهورى شاعرانِ برند.مى خود با هم را تو

 خورند.مى شکست برندمى مدام که هاآن فقط دانستىمى کاش! نبودند دیگر
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 القدُسروح و پدر، پسر،

 

 از بسیار و کنمنمى رعایت را نوشتار اخالق چرا که است این شودمى من از که پربسامدى انتقادهای از یکى

 شرمگاه چرا کوس به جاى! آلت نویسىنمى کیر به جاى چرا گویندمى مثلن کنم؛مى استفاده دارکاف کلمات

 در اساسن اینان ندارم، پرسندگانى چنین براى پاسخى من ؟!بنویسى باسن را کون نیست بهتر آیا آورى؟نمى

 ؟!کاوس  نویساى مى کُس به جاى چرا اندپرسیده بسیار که هستند دیگرى دسته اما! کنندمى زندگى بوق عهد

-نزدیک باستانى فارسىِ به زبانى هر از که گیلکى اصیلِ زبان در کنم عنوان باید کلیدى سوال این به پاسخ در

 و مهم ىواژه سه که است این فارسى زبان معجزات از یکى ضمنن خوانند،مى کوُس دقیقن را کُس است تر

 کیر و کوس بین که ستتثلیثى نظمى به خیانت نوشتن کُس ست.حرفى سه فارسى زبان در زبانى هر مقدس

 ساه  اساتراکچر  دارم، تأکیاد  کوس روى من که است همین براى! القدُسروح پدر، پسر،. دارد وجود کون و

-عقده مشت یک نویسندمى کُس را کوس که هم هایىآن کرد، دفرمه نباید را فارسى زبان در واژه این حرفىِ

  اند.ندیده کوس اىِ
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 است من صداقت من سیاست

 

 باردم، مى را حالش بود، خودم براى کردم خوبى کسى به اگر بیارم، در را خوبه آدم اداى داشتم اکراه همیشه

 و جناگ  کاردم، نماى  حاذفش  بریادم، نماى  را راهاش  نانش، بود، فکرش طرز براى بودم بد کسى با هم اگر

 و زناى زیارآب  دانام، نماى  سیاست را هارفتارزنى این ندارد، پسله و پشت روست، در رو همه با من دوستى

 را خاود  همه هااین متاسفانه ندارم، سیاست ام،ساده من که معتقدند رفقا از بسیارى نیست. سیاست ریاکارى

 فهمد.مى سیاست بیشتر هااین از نُقلى جعفر گاوِ ماده که حالى در دانندمى سیاسى

 نااز  را صاداش  باار،  یک ماه سه هر طرف شده، رو برام مادر از عزیزتر هاىدایه از خیلى دست روزها این 

-ماى  اللمانى ؟!کى به کجا؟ پرسیدممى وقتى گفتم، بد ازش چرا بود شاکى هم همیشه زد،مى زنگ و کردمى

 زده.مى زیرآب هاسال این تمام طى داشته خود گرفتهمى را هاتماس آن اینکه فهمیدم ولى روزها این گرفت.

. کانم  حملاه  فقط امگرفته یاد نیستم، دفاع آدمِ من اند.شده غیب نزدیکم رفقاى از بسیارى چرا فهمممى تازه

 ساکوت  قادر آن باود  مطمئن بنشانندم، هم اگر بنشینم، محکوم جاى است محال دانستمى خوب هم طرف

 ببرم. رو از را همه تا کنممى

 طارز  باه  ایرانى اصطالح به این دست نبودند، ایرانى هااین و نبود ایران جااین چون و بودم طور این دیشب

 خارجى هاىنویسنده از جمعى جلوى خواهد،مى تنگش دلِ چه هر چشمم، توى زندمى زُل شد. رو فجیعى

 من هاشان،رایزنى و هازنىزیرآب تمام وجودِ با و شودنمى موفق وقتى بیاورد. رأى رقیب کاندیدِ تا گویدمى

 چاه  هر تخریبم براى بعد شده، تقلب انتخابات در که کندمى شلوغ نشیند،نمى کاربی باز کنند،مى انتخاب را

-ماى  تبریک را شدنم انتخاب دبیران، تکِ تک و شودنمى کارگر هم هااین دهد. وقتىمى نسبت من به را بد

 على" گویدمى وقاحت نهایت در و کنارمان آیدمى نوشیم،مى و گیریممى جشن رفقا با داریم که حاال گویند،

 خیلاى  سارت  تاو  چاون  شاود  رئیس فالنى خواستممى فقط من! مایى ىهمه سرِ تاجِ که دانىمى خودت تو

 نشساته  اشپیشانى بر عرق شرم، از فروشان دکتر او جاى! بالهت همهآن به کردم نگاه فقط هم من ."شلوغه

 گاذارد ماى  هم را رفتارها این اسم حتمن گفت زیباش پوزخندِ با ابول ایرلندىِ دختر دوست رفت وقتى بود.
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 مطلقان  من اینکه خالصه نیست. سیاست بازىخارکسده که داندمى ندارد ایرانى سرطان که او حتى! سیاست

 است. من صداقتِ من سیاستِ باشم، طور این امکرده انتخاب نیستم، ساده
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