
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 به نام نیک



4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

فقدان فهم در جامعه 

 ایرانی
 )آذربایجان اینظریه ای بر(

 

 

 

 نگارش:

 محمد رضا لوایی

 

 

 1395بهار 

 شیکاگو

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 : پیش گفتار

برای مقدمه باید بگویم که این کتاب حاوی نوشته های سیاسی و ادبی در نقد 

جامعه ی ایرانی و همچنین شامل  جستارهایی در عرصه ی فکری 

آزربایجان است. برای کتاب دو نام در ذهنم بود که در نهایت نام فقدان فهم 

ربایجان نام در جامعه ی ایرانی را انتخاب کردم. نظریه ای برای آز

دیگری بود که در نظر داشتم.  برای همین آن نام را نیز در زیر نام اصلی 

گنجاندم. امیدوارم این کتاب راهگشای نقد ناب و جسور باشد. از همه ی 

دوستانی که در این راه سخت و دشوار آزادی کمکم کردند نهایت تشکر را 

 دارم. 

 متنکه                                     

 آزادی است.                                         

 

 با احترام:                                    

 محمدرضا لوایی                                            
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 ایران با فا جعه ی " فقدان فهم " روبروست

  "ما برایتان از جاری شدن گفتیم و شما همچنان سنگ ماندید" 

تنالش منی کنند فقدان فهم سیاسی در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است. ایران 

کننننه سیاسننننت را تننننابن فرهنننننگ و دیننننن سننننازد. کشننننورهای بحننننران زده ی 

خاورمیانه نیز همین مشکل را دارند. آنها به جنای برتنری امنر سیاسنی ، بنه 

برتری امر فرهنگی، دینی و زبانی می اندیشند. در خصوص اینران بعضنی 

از مشروطه به عننوان چنربش امنر سیاسنی بنر فرهننگ یناد منی کننند امنا  ها

چرخش مشروطه به مشروطه ی مشروعه و راسیسم پهلوی و امنر دیننی را 

نمی توانند توجیه کنند. مشروطه اطاعت فرهنگ از امر سیاسی نیست بلکنه 

بر خالف آن، اطاعت بی قید و شرط امر سیاسی از فرهنگ و ننااد پرسنتی 

گلولنننه بسنننتن سنننتارخان در تهنننران سنننلطه ی فرهنگنننی و آمرینننت اسنننت. بنننه 

سلطنتی بنر سیاسنت و تغیینر بنود. اینران ظرفینت و قابلینت اینن را نندارد کنه 

  .امر سیاسی را محور زیست قرار دهد

در امننر فرهنگننی ایننران بننه غایننت باسننتانگرا و راسیسننت اسننت و از درک 

گون عاجز می باشد. ذهنیت های مختلف و درهم پیچیدگی فرهنگ های گونا

برداشت ایرانیانی که که با زبان فارسی صحبت می کنند با برداشنت آنهنایی 

که در ایران هستند و بنا زبنان ترکنی و عربنی صنحبت منی کننند در همنه ی 

زمینننه هننا متفنناوت اسننت. اگننر بننه قننول آن نویسنننده دموکراسننی را حاصننل 

رت باید اذعان سرنوشت یکسان و داشتن حس ملی مشترک بدانیم در اینصو

داشت که با این وضعیت،  نزول اجالل دموکراسی بر ایران تصنوری بنیش 
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نیست. چه شباهت و اشتراکی بین جلنوه هنا و نمادهنای فرهنگنی پارسنیان بنا 

جلوه ها و نمادهنای آزربایجنانی وجنود دارد؟ یکسنانِی سرنوشنت زنندانبان و 

کم و فرهنننگ زنندانی در چیسننت؟ وقتننی هنننوز در اینران روابننط فرهنننگ حننا

های محکوم جاری است چگونه می توان جهانی شدگی مفاهیِم نداشته را بنه 

  مذاکره نشست؟

ایران نمی تواند از " من " بگذرد و به ما و دیگری برسد. اگنر امنر سیاسنی 

و امننر فرهنگننی را متنناثر از یکنندیگر قلمننداد کنننیم مننی تننوانیم از فلسننفیدن در 

را به مثابه شعر مولوی بدانیم ؛ " روزهنا ساحت سیاست بهره برده و ایران 

فکر من این است و همه شب سخنم / که چنرا غافنل از احنوال دل خویشنتنم. 

" اندیشننگِی ایننران غافننل از احننوال خویشننتن اسننت و بننرای همننین بننه مننا و 

دیگری نمی رسد. توان اندیشیدن به ما و دیگری را نندارد. عنروس گرداننی 

هنننگ هننا و زبانهننای دیگننر آیننا چهننره ی مجسننمه ی فردوسننی در قلمننرو فر

 افتراق و جدایی مفاهیم نیست؟

ایننران بننا فاجعننه ی " فقنندان فهننم " روبروسننت.  دوسننتداران فلسننفه   ایننران 

فیلسننوفی نداشننت و ننندارد د سننعی دارننند عرصننه هننای سیاسننت و تنناریخ و 

فرهنگ را به اندرونی دستگاههای مفهومی هگلنی بکشنانند و فقندان فهنم در 

را بننه نننوعی پننر کنننند و بفهمننند، امننا غافلننند از اینکننه عنندم سننبقه ی خننویش 

تاریخی اندیشگی و بهتر است بگویم به دلیل سبقه ی تاریخی "فقندان فهنم "، 

در این خصوص در جا منی زننند و بنه شناعری و مینرزا بنویسنی روی منی 

  .آورند
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رسنیم  در خوانِش اوضاع و احواِل اندیشگی امروز ایران بنه اینن نتیجنه منی

که اینران گرفتنار دو بیمناری نناعالج اسنت؛ فرسنودگی سیاسنت و وامانندگی 

  .فرهنگ. فقدان فهم نتیجه ای بهتر از این  ندارد و نخواهد داشت
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 جامعه ى ایرانى در پى ویران شدنى آنى

انسنانم دى شنیخ بنا چنرام همنى گشنت گنرد شنهر / كنز دینو و دد ملنولم و  " 

 ".آرزوست

غیاب انسان در جامعه ى فارسى قرن هاست كه موضوع ادبیات اسنت. هنم  

در كالسیسم و هم در مدرنیسِم نصنف و نیمنه ى ایرانینت ، غیبنت آدمنى درد 

 .بى درمان جامعه اى است كه قرار است مملو از انسان باشد

شباهنگام / به كشتن روزگار غریبی است نازنین... / آنكه بر در مى كوبد  "

 ."- شاملو -چرام آمده است / نور را در پستوى خانه نهان باید كرد... 

غیبننت و غربننت انسننان بیشننتر از آنكننه محصننول دلتنگننى هنناى عارفانننه باشنند 

حاصل دیوارهاى فرو ریخته ى فرهنگ و اجتمناع و سیاسنت اسنت. حاصنل 

 .عدم آزادى است

وچك / همچون گلوگاه پرنده اى / هیچ آه اگر آزادى سرودى مى خواند / ك "

كجا دیوارفرو ریخته اى بر جاى نمى ماند/ ...كه هنر ویراننه نشنان ازغیناب 

 " انسانى است... شاملو

این جامعه " حضور " ندارد. در جمن جهان شرایط حضنور نندارد. حاضنر 

نیسنت غایننب اسننت. ننه سننخنى بننراى گفننتن دارد و ننه آرامننش حضننور بننراى 

یگنناه خننویش. ایننن جامعننه سرگشننته و پننر آشننوب اسننت. بننراى نشننان دادن جا

اثبات حضور خویش تالش نمى كند بلكه هر جا كه پا منى نهند آشنوب و سنر 
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گشتگى اش را به یادگنار منى گنذارد، و بنراى همنین همیشنه سنر تیتنر اخبنار 

آشننفتگى جهننان اسننت. گردانننندگان ایننن جامعننه شننیفته ى شننلیك موشننك هنناى 

قول شناملو اى كناش كاردهایشنان را جنز بنراى قسنمت آشفتگى اند. و باز به 

كردن نان بیرون نمنى آوردنند. اینران از آشنفتگى مفناهیم تنا آشنفتگى عمنل و 

رفتار همه چیز را آزموده اسنت و نتوانسنته بنه " حضنور " و آرامنش دسنت 

یابد. انسان، و حریم و هویت انساِن دیگرى در جغرافیناى اینران دینوار فنرو 

یا باید از نو ساخته و پرداخته گردد و یا اینكنه تنا رسنیدن  ریخته اى است كه

به حضور، همینطور با آشفتگى اش سر كند، و یا اینكه دیگران پا پیش نهنند 

و سر و سامانش دهند. شعر زیر خالصه و چكیده ى اینران امنروزى اسنت: 

" بنننا همنننه ى بنننى سنننر و سنننامانى ام / بننناز بنننه دنبنننال پریشنننانى ام / طاقنننت 

 ." ! ام هیچ نیست / در پى ویران شدنى آنى امفرسودگى 

براى بیرون آمدن از این آشفتگى، ایران " منتظر " است. عصر آشنفتگى و 

انتظننار. بنناالخره باینند كسننى، چیننزى باشنند كننه ایننن بننى سننر و سننامانى را بننه 

سرانجام برساند. جامعه ى ایرانى در جمعه هاى انتظار خالصه شنده اسنت. 

یراننى مهمنان اسنت و جهنان میزبنانش. وقتنى نظافنت و انگار كنه جامعنه ى ا

تمیزى بر عهده ى دیگرى است پس بنى خینال ریخنت و پناش. مسنیحیت نینز 

در اصل دنبال چنین آشفته بازارى بود اما اندیشمندان غربى زود دریافتند و 

دین را از سیاسنت جندا كردنند. منجنى قنرار نیسنت ویراننِى انسنان را تحوینل 

اسننت آبننادِى انسننان را تكمیننل سننازد. چیننزى باینند باشنند كننه بگیننرد بلكننه قننرار 

 .منجى مهندسى آن را بكند
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بننه هننر حننال آشننفتگى مبننانى و كننردار در طننول تنناریخ، ایننن اجننازه را بننه 

حاكمیت ها داده است كنه غنرور ملنت را لگندمال كننند. منا اینن مسنئله را از 

  بنودن رونند رفتنار شناسنى اجتمناعى منردم اینران اخنذ منى كننیم. عصنبى 

مردم، حس حقنارت نسنبت بنه دیگنرى، تحقینر دیگنرى، دروم، چاخانیسنم و 

 .... زاده ى شرایطى هستند كه برایشان تحمیل شده است

خیلى دوسنت دارم فرهننگ  و جامعنه ى پارسنى را در شنكل بنانویى رو بنه  

روى خود بنشانم و برایش بگویم: اینقدر سرآسیمه و آشنفته نبناش. اینقندر در 

جهان نبند. بگذار چیزهایى هنم از درون تنو بگنذرد و ینا از تنو رهنا به روى 

شود. چرا باید همیشه براى نیفتادن و فرو نپاشیدن و ویران نشدن تقال كننى؟ 

چرا دوست دارى فرو بپاشى و وینران شنوى و بینندازى و بشنكنى؟ عاشنقانه 

ر اى بین فرهنگ ها وجنود نندارد تنهنا ارتبناط اسنت و گفتمنان و دوسنتى. كنا

زبنان جننگ و جنندال و ویرانگنى و سننلطه ورزى نیسنت. كننار زبنان آفننرینش 

است و زیبایى و ساخت و ساز. باید دالیلى محكم و قنوى و منطقنى بنراى بنا 

هننم بننودن داشننته باشننیم. دگراندیشننى مننن نباینند سننند سننركوفت هنناى تننو باشنند. 

ى كنه دیگرى بودن ما نباید مدام موضوع قهر و آشتى ما باشد. باید اجازه ده

رها باشم. باید بفهمنى كنه هنر كسنى تعلقنات و قلمروهناى مخنتر خنویش را 

دارد. اینهمنه سنال سنركوب و سانسنور و ویرانننى و بنى تنوجهى بنس نیسننت؟ 

اگر زیر این سقف حرف فقط حرف توست پس از جدایى وحشت نكن. مندام 

ا داد نزن كه " زبانت " را ببُر. كمى هم تو " زبان " بنه كنام گینر و جهنان ر

 .بشنو
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و شاید از سر همنین آشنفتگى و غیناِب آدمنى اسنت كنه اینن روزهنا موضنوع 

ماندن و نماندن در ایران مد شده است. تقریباً قریب بنه سنه چهنار دهنه اسنت 

موضوع اكثر فیلمهاى ایرانى راجن به جوانانى است كنه در بنرزم مانندن و 

مدیننه ى فاضنله ى یا نماندن در ایران درد مى كشند. همین تردید كافیست تا 

حضرات ترك بردارد   كه تٓنرك بنر داشنته اسنت د. وقتنى دلخنورى هنا زیناد 

مى شود و مغزها دور انداخته مى شود چه انتظارى از جسنم و جنان اندیشنه 

مى توان داشت؟ وقتى انسان از غربنت خنویش، از غیناب و ناكارآمندى منى 

جنز گرینز  گریزد مگنر منى تنوان جلنودارش شند؟ وقتنى خنودى را چناره اى

میلیننارد دالر بابننت  60نیسننت دیگننرى را چننه باینند گفننت؟ " سنناالنه بننیش از 

 15مهنناجرت نخبگننان بننه کشننور زیننان وارد مننی شننود کننه ایننن رقننم معننادل 

درصد از کل تولید ناخالر داخلی است. بنر اسناس ینک مطالعنه انجنام شنده 

رد و از سنوی سنازمان ملننل، اینران رتبنه یکننم را در فنرار مغزهنا در دنیننا دا

هزار متخصر در اینن قالنب از کشنور مهناجرت منی کننند کنه  180ساالنه 

مهننم تنننرین علنننت آن سننور مننندیریت در اسنننتفاده از نخبگننان کشنننور اسنننت." 

تصننحیم مننى كنننم؛ كننه مهننم تننرین علننت آن، آشننفتگى مبننانى و مفنناهیم و عمننل 

 .دستگاه هاى مربوطه است

رت رهنایى خنواهى اگر خطایى كه از آن مى گریزى من هستم در این صنو 

 ! یافت، اما چه سود، كه آن خطا خود تویى
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شیییعه گییری فارسیییو ناسیمناوییییم روسییی  و ف یییفه ی 

 یزدیگری ستی

پیوننننننند ارتنننننندوكس روسننننننى بننننننا شننننننیعه ى ایرانننننننى   فارسننننننى د نتیجننننننه 

ى اورسننننننیاگرایى امثننننننال الكسنننننناندر دوگننننننین و شننننننعوبیه گننننننرى پنهننننننان 

تشننننننین فارسننننننى اسننننننت. آنچننننننه را كننننننه باینننننند در پایننننننان مننننننى گفننننننتم در 

همنننننین آغننننناز گفنننننتم تنننننا موضنننننوع بحننننن  دسنننننتتان آمنننننده باشننننند. تئنننننورى 

ننننننند و چهننننننارم سیاسننننننت قصنننننند دارد از اوراسننننننیاگرى روسننننننى دفنننننناع ك

بننننننه تعبیننننننرى الكسنننننناندر دوگننننننین اشننننننغالگرى را در قالننننننب نظریننننننه ى 

اوراسنننننیاگرایى پنهنننننان منننننى كنننننند. پیونننننند او بنننننا شنننننعوبیه گنننننرى نینننننز در 

راسننننننتاى همننننننین اشننننننغالگرى اسننننننت. دوگننننننین در كتننننننابش سننننننعى دارد 

ناسیونالیسنننننننننم اشنننننننننغالگر روسنننننننننى را بنننننننننه تكننننننننناپو وادارد. سنننننننننواى 

بیه گننننننرى نظریننننننات ایننننننن فیلسننننننوف دربننننننارى، شنننننناهد نظریننننننات شننننننعو

پنهنننننننان و وحشنننننننى در سننننننناختار مكتنننننننب تشنننننننین قنننننننم هسنننننننتیم. مكتنننننننب 

تبریننننننز و مكتننننننب نجننننننف از اصننننننل جنننننندایى دیننننننن از سیاسننننننت پیننننننروى 

مننننى كنننننند. البتننننه نجننننف در ایننننن اواخننننر بننننه سننننمت مكتننننب قننننم گرویننننده 

و دارد بنینننننننان هننننننناى فكنننننننرى اش را ننننننننابود منننننننى سنننننننازد كنننننننه جننننننناى 

ن بحننننننثش اینجننننننا نیسننننننت. دوگننننننین در دینننننندار بننننننا ر ننننننیس فرهنگسننننننتا

علنننننوم اسنننننالمى قنننننم سنننننید محمننننند مهننننندى مینننننر بننننناقرى گفنننننت: " منننننن 

خوشنننننحالم كنننننه بنننننه قنننننم محنننننور اصنننننلى مبنننننارزه بنننننا مدرنیتنننننه آمنننننده ام. 

مدرنیتنننننه یعننننننى شنننننیطان. تشنننننین شنننننما توانسنننننته بنننننر غنننننرب و مدرنیتنننننه 
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 " .پیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننروز شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود

دوگنننننننین شخصنننننننیتى اسنننننننت كنننننننه بنننننننه سننننننننت و ارتننننننندوكس روسنننننننى 

د. او گنننننننرایش شننننننندیدى دارد و سننننننننت را رهنننننننایى بخنننننننش منننننننى دانننننننن

معنویننننننت ارتنننننندوكس را مننننننى خواهنننننند جننننننایگزین لیبرالیسننننننم سننننننازد و 

در مبننننننننارزه ى خننننننننویش دنبننننننننال شننننننننركایى اسننننننننت كننننننننه در حننننننننذف 

لیبرالیسنننننم او را كمنننننك كننننننند. میربننننناقرى بنننننه عننننننوان ر نننننیس فعلنننننى و 

دسنننننننت نشنننننننانده ى رهبنننننننر از زبنننننننان مكتنننننننب قنننننننم در تاییننننننند دوگنننننننین 

در چننننننندین سفسننننننطه بننننننازى ارا ننننننه داده اسننننننت: " همننننننانطور كننننننه مننننننا 

اسننننننالم منتظننننننر یننننننك تجزیننننننه ى واقعننننننى هسننننننتیم در دنینننننناى مسننننننیحیت 

  " .هنننننننننننم انتظنننننننننننار چننننننننننننین اتفننننننننننناقى را منننننننننننى كشنننننننننننیدیم

تجزیننننه ى واقعنننننى؟ شنننننیعه گنننننرى فارسنننننى بنننننه دنبنننننال تجزینننننه ى اسنننننالم 

و عنننننالوه كنننننردن پسنننننوند نننننناب بنننننه آن بنننننود. آنهنننننا عربسنننننتان و تركینننننه 

و كشنننننننننورهاى عربنننننننننى را كسنننننننننانى منننننننننى داننننننننننند كنننننننننه از اسنننننننننالم 

مایننننننت مننننننى كنننننننند. بننننننه ایننننننن تجزیننننننه ى دینننننننى، اسننننننالم آمریكننننننایى ح

آمریكنننننننایى را هنننننننم بیفزاییننننننند. یعننننننننى رد مركزینننننننت فكنننننننرى اسنننننننالم و 

جغرافینننننننناى معنننننننننوى آن و رجننننننننوع بننننننننه اسننننننننالم شننننننننیعه ى فارسننننننننى 

اسنننناس كننننار مكتننننب قننننم اسننننت. روسننننیه ى مقنننندس مسننننیحى بننننا ایننننران 

مقننننندس شنننننیعه گنننننرى فنننننارس هنننننا بنننننه اصنننننطال  دارنننننند مقننننندمات ینننننك 

پننننى مننننى ریزننننند. اگننننر چننننه شعارشننننان یننننك اتحننننادى اتحنننناد الهینننناتى را 

فراتنننننننر از اتحادهننننننناى سیاسنننننننى اسنننننننت امنننننننا عملشنننننننان بنننننننرعكس آن 

دارد بننننننننه كشننننننننور گشننننننننایى و اشننننننننغالگرى و اتحنننننننناد سیاسننننننننى مننننننننى 

پنننننردازد. شنننننناخت دوگنننننین از تشنننننین بیشنننننتر تشنننننین خمیننننننى و انقنننننالب 
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اسنننننالمى اسنننننت. بعننننند از انقنننننالب منننننا شننننناهد ظهنننننور تشنننننین خمیننننننى بنننننا 

د بننننننودیم. تشننننننین علننننننوى، تشننننننین صننننننفوى و ریخننننننت و شننننننمایل جدینننننن

تشننننننین خمینننننننى در اسنننننناس مشننننننتركات محكمننننننى دارننننننند امننننننا تفنننننناوت 

هنننننایى اساسنننننى نینننننز دارنننننند كنننننه كمتنننننر منننننورد بحننننن  گذاشنننننته شنننننده 

اسننننت. بننننراى مثننننال شننننیعه گننننرى امننننروز فننننارس هننننا كننننه همننننان شننننیعه 

گنننننرى خمیننننننى اسنننننت بنننننه خطنننننر كنننننردن و كشنننننتن در راه خننننندا بیشنننننتر 

هم حتننننننى ال تكننننننون فتننننننن  " موجننننننود رغبننننننت دارد. شننننننعار " و قنننننناتلو

همننننننین تفكننننننر اسننننننت. یعنننننننى بنننننندون خطننننننر كننننننردن و بننننننه تشننننننویش 

انننننننننداختن جهننننننننان ایمننننننننانى در كننننننننار نخواهنننننننند بننننننننود. هننننننننم خننننننننداى 

ارتننننندوكس روسنننننى و هنننننم خنننننداى شنننننعوبیه ى مننننندغم در شنننننیعه گنننننرى 

فارسننننننى خننننننداى قهننننننار و جبننننننار و سننننننتمگرى اسننننننت. اوراسننننننیاگرایى 

تنننننناریخى روسننننننى و شننننننیعه گننننننرى فارسننننننى محصننننننول حننننننس حقننننننارت 

اسننننننت كننننننه هننننننر دوى اینهننننننا مننننننتحملش شننننننده اننننننند. یعنننننننى شكسننننننت و 

فروپاشننننننى فارسننننننها در برابننننننر جهننننننان عننننننرب و اسننننننالم، و فروپاشننننننى 

شنننننننوروى در برابنننننننر غنننننننرب زمیننننننننه اى بنننننننراى پرورانننننننندن حنننننننس 

انتقننننننام در ذهننننننن و رو  هننننننر دو متحنننننند شنننننند. ناسیونالیسننننننم امننننننروزین 

 فنننننارس هنننننا و روس هنننننا بنننننر گرفتنننننه از تحقینننننر شننننندگى اسنننننت. بنننننراى

همننننننین شننننننیعه گننننننرى فارسننننننى تفكننننننرات شننننننعوبیه و عننننننرب سننننننتیزى و 

دیگنننننرى سنننننتیزى را ادامنننننه منننننى دهننننند. شنننننعویه گنننننرى اسننننناس شنننننیعه 

گنننننرى فارسنننننى اسنننننت و اینجاسنننننت كنننننه راه آزربایجنننننان از آنهنننننا جننننندا 

منننننى شنننننود. در علوینننننت تركینننننه و شنننننیعه گنننننرى آزربایجنننننان دیگننننننرى 

دوسننننننننننتى اسنننننننننناس مبننننننننننانى و اصننننننننننول اسننننننننننت. شننننننننننیعه گننننننننننرى و 
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سننننننننها و همچنننننننننین ناسیونالیسننننننننم روسننننننننى و امثننننننننال ناسیونالیسننننننننم فار

دوگنننننننننین هنننننننننا حقنننننننننوق بشنننننننننر را تضنننننننننعیف كنننننننننننده ى حاكمینننننننننت و 

مركزینننننت گراینننننى خنننننویش منننننى دانننننند، امنننننا ناسیونالیسنننننم آزربایجنننننانى 

در پننننننى احقنننننناق حقننننننوق بشننننننر و پایننننننان دوران سننننننلطه گننننننرى اسننننننت. 

یعنننننننى شننننننیعه گننننننرى و ناسیونالیسننننننم آزربایجننننننانى قبننننننل از هننننننر چیننننننز 

رایننننننننى و اشننننننننكال رادیكننننننننال ناسیونالیسننننننننم بننننننننه تقابننننننننل بننننننننا تمركزگ

اشننننننننغالگر روسننننننننى و فارسننننننننى مننننننننى اندیشنننننننند. آنچننننننننه امننننننننروز در 

قارابننننننام شنننننناهدش هسننننننتیم تننننننداوم اشننننننغالگرى روسننننننى و فارسننننننى بننننننا 

نننننننام ارمنسننننننتان و در زیننننننر تئننننننورى سننننننازى هنننننناى دوگننننننین هننننننا مننننننى 

  .باشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

درسننننننت مثننننننل الكسنننننناندر دوگننننننین كننننننه غننننننرب را نننننننه فقننننننط در ابعنننننناد 

بلكننننننه در بعنننننند متننننننافیزیكى نننننننه یننننننك رقیننننننب سیاسننننننى و اینننننند ولو یك، 

بلكننننه خنننننود دجنننننال منننننى دانننننند، شننننیعه گنننننرى فارسنننننى نینننننز عنننننالوه بنننننر 

غننننننننننرب دیگننننننننننر مسننننننننننلمانان و در درون خننننننننننویش شننننننننننیعه گننننننننننرى 

آزربایجننننننانى را بننننننه دلیننننننل گرایشنننننناتش بننننننه حقننننننوق بشننننننر و زبننننننان و 

فرهنننننگ تركننننى دجننننال و دشنننننمن مننننى داننننند. یعننننننى ملننننت هنننناى تحنننننت 

ى دینننننننننى و فرهنگننننننننى  سننننننننتم خننننننننویش را خننننننننود در قالننننننننب تجزیننننننننه

تعریننننف مننننى كننننند. مكتننننب قننننم سننننعى دارد بننننا پننننر رنننننگ كننننردن شننننیعه 

گننننننرى فارسننننننى و كننننننم اهمیننننننت جلننننننوه دادن مكتننننننب تبریننننننز و شننننننیعه 

گننننننرى آزربایجننننننانى در مركزیننننننت گرایننننننى اندیشننننننه هننننننایش اصننننننرار 

ورزد. اشننننننتباه روشنننننننفكران دینننننننى فننننننارس در ایننننننن اسننننننت كننننننه خننننننود 

سنننننننازند. شنننننننیعه را نتوانسنننننننته انننننننند از سنننننننیطره ى مكتنننننننب قنننننننم رهنننننننا 
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گراینننننننننانى همچنننننننننون سنننننننننروش و ناادپرسنننننننننتانى همچنننننننننون جنننننننننواد 

طباطبننننننایى هننننننا عمننننننالً ادامننننننه دهننننننندگان شننننننعوبیه گننننننرى پنهننننننان در 

تشننننین فارسننننى هسننننتند و چنننننان كننننور گشننننته اننننند كننننه خننننود نیننننز غافننننل 

  .از اینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن موضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوع انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

اگنننننننر اوراسنننننننیاگرایى روسنننننننى همزمنننننننان بنننننننا سنننننننتیز بنننننننا غنننننننرب و 

شننننننغالگرى و الحنننننناق دوبنننننناره ى لیبرالیسننننننم در سننننننطم فراملننننننى ، بننننننه ا

كشننننننورهاى رهننننننا شننننننده از اسننننننارتش در منطقننننننه مننننننى اندیشنننننند شننننننیعه 

گننننرى فارسننننى نیننننز عننننالوه بننننر جنننندال بننننا دیگننننران   غننننرب و عننننرب 

و تنننننننرك د بنننننننه سنننننننركوب در درون نینننننننز منننننننى اندیشننننننند. دیگنننننننرى در 

اندیشننننننه ى شننننننیعه گننننننرى فارسننننننى فتنننننننه هسننننننت و فتنننننننه باینننننند از بننننننین 

در شننننننننیعه گنننننننننرى  بننننننننرود. امننننننننا درسننننننننت بننننننننرعكس آن، دیگننننننننرى

آزربایجنننننانى ینننننك موهبنننننت اسنننننت و انسنننننان را بنننننه فراخنننننوان صنننننلم و 

دوسننننننتى فننننننرا مننننننى خواننننننند. ایننننننن تفنننننناوت اساسننننننى در بننننننین دو نننننننوع 

شنننننیعه گنننننرى دارد شنننننكافى بنننننزرگ منننننابین تئنننننور  هننننناى سنننننلطه گنننننر 

 .ایجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناد مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

اصننننرار شننننیعه گننننرى فارسننننى بننننر آریننننایى گننننرى و سننننتایش خننننود تننننا 

هنننننناى همزیسننننننت آن را بننننننا ثریننننننا بننننننه جننننننایى رسننننننیده كننننننه فرهنننننننگ 

فاشیسننننم یكننننى مننننى دانننننند و ایننننن ضننننعف بننننزرگ شننننیعه گننننرى فارسننننى 

اسنننننننت. در مقابنننننننل، شنننننننعوبیه گنننننننرى پنهنننننننان در درون شنننننننیعه گنننننننرى 

فارسننننننى در شننننننیعه گننننننرى آزربایجننننننانى جننننننایى ننننننندارد و ایننننننن نقطننننننه 

  .قننننننننننننننننننننوت شننننننننننننننننننننیعه گننننننننننننننننننننرى آزربایجننننننننننننننننننننانى اسننننننننننننننننننننت

بننننه هننننر حنننننال بننننه نظننننر منننننى رسنننند مكتننننب ننننننوین   وپولتیننننك دوگنننننین 
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س كنننننارش تقابنننننل بنننننا قننننندرت هننننناى دیگنننننر بنننننر سنننننر اشنننننغال كنننننه اسنننننا

سنننننننرزمین هنننننننا از جملنننننننه اكنننننننراین و گرجسنننننننتان و آزربایجنننننننان و ... 

منننننى باشننننند دارد بنننننا مكتنننننب شنننننیعه گنننننرى فارسنننننى ازدواج منننننى كنننننند. 

اینننننن بنننننه اینننننن منزلنننننه اسنننننت كنننننه شنننننیعه گنننننرى فارسنننننى نینننننز دارد بنننننا 

اشنننننغالگرى منننننورد نظنننننر دوگنننننین حنننننال منننننى كنننننند. هننننندف روسنننننیه ى 

سیاسننننننت و سنننننننت پطننننننر كبیننننننر و دسننننننت یننننننابى بننننننه امننننننروز همننننننان 

محنننننننور اصنننننننلى جهنننننننان از اسنننننننتانبول تنننننننا هندوسنننننننتان منننننننى باشننننننند. 

تسننننننخیر مركننننننز دنیننننننا بننننننا سیاسننننننت اوراسننننننیاگرایى. در ایننننننن پننننننرو ه 

امنننننا آنچنننننه شنننننیعه گنننننرى فارسنننننى بایننننند بدانننننند اینننننن اسنننننت كنننننه مثنننننل 

همیشننننننه دارد رودسننننننت تنننننناریخى از ارتنننننندوكس مركزیننننننت گننننننرا مننننننى 

ن و ناسننننننیونالیزم مقنننننندس روسننننننى بداننننننند خننننننورد. و آنچننننننه باینننننند دوگننننننی

اینننننن اسنننننت كنننننه تركینننننه بنننننه دلینننننل سنننننازگاریش بنننننا مبنننننانى لیبرالیسنننننم و 

پیونننننننند دادن شنننننننرق بنننننننه غنننننننرب اورسنننننننیاگرایى بهتنننننننرى را پیشننننننننهاد 

مننننننى دهنننننند. دلیننننننل تركیننننننه سننننننتیزى پننننننوتین و دوگننننننین و شننننننیعه گننننننرى 

  .فارسنننننننننننننننننى نینننننننننننننننننز در اینننننننننننننننننن نكتنننننننننننننننننه نهنننننننننننننننننان اسنننننننننننننننننت

یه گننننننرى در آن در خصننننننوص شننننننیعه گننننننرى فارسننننننى و ادغننننننام شننننننعوب

 .مفصل تر بح  خواهیم كرد
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 به مردی با تم پیمستم ندانیتم که نامردی

 چهارگانه ای برای اندیشیدن

 

تو ترا دى ات را براى كه نوشته اى فردوسى؟ تنرا دى تنو بارقنه  .1

ى كنندام امینند و همبسننتگى را در مننردم و خوانننندگانت ایجنناد كننرده 

هناى انسنانى كشنید و  است؟ وقتى رستم تو كنارد بنر پهلنوى ارزش

مننروت پهلننوانى را بننه دوز و كلننك و دروم آلننود تننو آیننا فكننرش را 

نمى كردى كه بنینان آیننده اى پنر از جعنل و چاخانیسنم و فرینب را 

پى مى ریزى؟ قهرمان تو براى نجات جان خویش متوسل به ننگِ 

دروم شد و پسركشى را هم بر لیست كشت و كشتار ناسیونالیسنتى 

خنت نبنوم تنو جنز پادشناهى بنى خاصنیت و سنلطنت اش افزود. در

سلطه گرى چه بار داد؟ مردم ایران را امثال تو آنچننان معتناد شناه 

و دربار و آقاى باالى سر كرده اند كه با چندین دهنه دموكراسنى و 

آزادى و برابرى هم نمى توان اعتیادشان را زدود. شنما اینن منردم 

ایننن خلننق بننندگى اسننت نننه را " بنننده" بننه وجننود آورده اینند. افتخننار 

 .آزادى. و این تقصیر آموزه هاى موذى شماست

گمان كردم كه با من همدل و همدین و همندردی / بنه منردی بنا تنو  .2

پیوستم ندانستم كه نامردی / چه گویم بنر سنرم بنا نناجوانمردی چنه 

 ... آوردی
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شننهریارا تننو چكیننده ى فرهنگننى را بننه نظننم در آورده اى كننه خننود 

فرهنگى كه نامرد است ، كه ناجوانمرد است. منرا  قربانیش بودى.

اما با " گمان " تو كنار اسنت اسنتاد؟ همیشنه در كمنین اینن " گمنان 

خیر " بوده اینم. چنرا " گمنان شنر " را ندیندى در پنس كوچنه هناى 

تهران؟ كه شنر امنروز تمثیلنى و فراگینر اسنت. كنه شنر امنروز در 

رد ریشه هایمان را سایه ى همدلى و همدینى و همدردى تو و ما دا

مى سوزاند. مرا با گمان تو كار است. من با زمینه ها و دالیل اینن 

" گمان خیر " كار دارم. این گمان خیر تو جسارت و جر نت كنالم 

را از نویسنده ى امروز آزربایجانى گرفته اسنت. اینن "گمنان خینر 

"، متن ما را در الیه هاى محافظه كارى و تزوینر و بنى خاصنیتى 

رده است. به تو حرفى نیست كنه رجعنت تنو از گمنان خینر بنه گم ك

سننمت تردینند در مردانگننى تسننلط قابننل سننتایش اسننت. امننا هنننوز هننم 

بعضى از نویسندگان حاضر آزربایجان در دام این " گمنان خینر " 

دست و پا مى زنند. این در حالى اسنت كنه شنر از نناز و عشنوه ى 

ن گمنان خینر ت مثنل آیین دیگنرى سنتیزى منى رینزد. و ینا شناید این

صلحى تحمیلى است. صلحي كه به قول مناركوزه حاصنل نناتوانى 

مظلنوم اسنت. گماننه زننى هناى نسنل منن امنا رنگارننگ و متفنناوت 

 .است و خواهد بود استاد

آه ایوب، ایوب، ایوب. حكایتى كه تو بر دوش گرفتنه اى مردانگنى  .3

رنج است. گستام و بى پروا و البته سانسورچى. رنج تو مركزیت 

ایمانى است كه اكنون شكاف برداشته است. همنه ى معنادالت گنرد 
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تو و خدا مى چرخد و آنكه بیشتر در متن اینن معنادالت قنرار دارد 

ینن زن توسنت كنه در پشنت پنرده ى نه تنو هسنتى و ننه خنداى تنو. ا

روایت رنجت به رستگارى انسان درد مى كشند. زننى كنه هنم درد 

و زخم تو را تحمل مى كند و هم بنى محلنى خنداى تنو را نسنبت بنه 

خویش. مرا كه شرقى سر كننده اى هسنتم در غنرب شنیك و تنهنا و 

پر استرس و به شدت سیاسى، آزمون هاى لجبازانه ى خداى تو و 

صننبر و عننناد و زخننم هنناى تننو بننه رسننتگارى نخواهننند مردانگننى 

رساند. مرا زننانگى خجنول و سناكت زننى كنه قربنانى جننگ سنرد 

بننین تننو و خداسنننت بننه رسنننتگارى مننى رسنناند. زننننى كننه گرفتنننار 

ماراتون بنین تنو و خنداى توسنت. منرا زننانگى رواینت و افسنانه و 

و  حقیقت به رهایى و آزادى گره مى زند. من زاده ى زنانگى منتن

 .زبان هستم. رنج من و شادى من متن است و زبان

ببخش شمس تبریز، من آن خط سوم نیستم. من دیگرِى خنط خطنى  .4

شده هسنتم. طنورى خطنم كشنیده انند كنه خنیط و خنراب خویشنتن و 

دیگران هستم. تبریز تنها تفناهم بنین منن و تنو اسنت. هنر دو تبرینز 

طنننوط و بنننر دوش آواره ى غربنننِت انسنننانیم. منننى بینمنننت فنننراز خ

مرزها. مى چرخى و مى رقصنى ، و پیوسنته و مندام قالنب منردار 

مولننوى را در هننم مننى شننكنى. و مننن حریننف ایننن شكسننتن و از نننو 

طر  در انداختن نیستم عزیز. كه موالنناى منن بنزرگ و پیچینده و 

تو در توست. كه جهان موالناى منن اسنت. و شناید چگوننه زیسنتن 

فناهم بنین ماسنت. تنو را حسنادت ما نه، بلكه چگونه مردن ما تنهنا ت
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دیگرى ستیزى كشت و مرا سیاسنت دیگنرى سنتیزى منى كشند. تنو 

را جماعتى عنود كشتند و ما را جامعه ى بسنته منى كشند. حقیقنت، 

  .هوینننننننننننننننت توسنننننننننننننننت و هوینننننننننننننننت، حقیقنننننننننننننننت منننننننننننننننن

من نه شمِس تبریزم نه ماه تبریز. من ماهِى هوینت فهنم هسنتم. فهنِم 

 .مفهومى از تو كه تبریز است
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 دنبال رادیکالیزم نباشید در درون شماست

دنبنال صندایى كنه شنما را از خنواب پرانند نباشنید، دنبنال اینن باشنید كنه چنرا 

 .خواب مانده اید

آیا جدال و سخنان سخیف كوچنك زاده و علنى مطهنرى در مجلنس را بنه یناد 

دارید؟ آینا مجلنس اینران ، مجلنس مندرنى اسنت كنه از آن انتظنار رفتارهناى 

دموكراتیك دارید؟ شالوده ى نظام در ایران به مثابه تصویر آن كاله مخملنى 

هایي است كه حداد عادل جلوى دیِد ما ردیف چینش كرده بود. آیا تجناوز آن 

نماینده به ناموس مردم در خاطرتان هست؟ مگر ادبیاِت اینهمه ساِل نظام از 

نمایننده ى ارومینه آمریت رهایى یافته اسنت كنه داریند دنبنال چراینى سنخنان 

مى گردید؟ لمپنیسم زاده ى آمرینت اسنت. نمنى تنوان بندون حنذف آمرینت از 

حذف لمپنیسم سخن گفت. هنیچ از خودتنان پرسنیده ایند كنه دالینل گینر افتنادن 

نماینده ى معمم قزوین در دستشویى توسنط نمایننده اى دیگنر كندامها هسنتند؟ 

دولننت بننه شننوخى و آخوننندى كننه خواسننته هنناى ملننت را در دستشننویى هنناى 

تفننریم مننى گذراننند و اجننازه ى دسننت انننداختن خننویش را بننه دیگننران میدهنند 

چگونه مى توانند از آراى منردم صنیانت كنند؟ مجلسنى كنه سالهاسنت قنوانین 

 مننننننرده تولینننننند مننننننى كننننننند چننننننه گلننننننى بننننننه سننننننر مننننننردم خواهنننننند زد؟

قاضى پنور بینرون از هنیچ كندام شنما نیسنت. در درون شماسنت. در ذهنن و 

ار شماسننت. تصننویر خننود شماسننت. در درون افننراد جامعننه ى فكننر و رفتنن

ایرانني از مخنالف گرفتنه تننا موافنق، از اصنال  طلننب هنا و اصنول گراهننا و 

اپوزیسیون گرفته تا اندرونى ذهن حضرات و آیات عظنام ینك شخصنى مثنل 
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قاضننى پننور دارد اسننب مننى تازاننند. اگننر قاضننى پننور گننناه اسننت گننناه خننود 

ا داریند بننا تنناختن بنه او گننناه خودتننان را مننى شماسنت. بننه نظننر منى رسنند شننم

شویید. سئوال اینجاست كه چطور شد به یكباره بى بى سنى فارسنى و سنایت 

آذرى هننناى سنننپاه ، و در كنننل هنننم سنننایت هننناى دولتنننى و هنننم سنننایت هننناى 

اپوزیسیون همزمان و متحد یك سخنرانى تناریخ گذشنته را مننعكس سناخته و 

اخته ى خودشنان اسنت؟ در اینن هیناهو شروع كردند به كوبیدن تفكرى كه س

و جنجال اما نكات ریزى وجنود دارد كنه نبایند فرامنوش شنود و قاضنى پنور 

 .دانسته و ندانسته به آنها اشاره كرده است

اشاره به مطین و وابسنته بنودن « مجلس جاى كره االم نیست.  « - .1

مجلس دارد. مجلس جاى كره االم نیست یعنى كه قنبالً و فعنالً بنود 

هست. كره االم   قودوق د تصویر رشند نكنرده ى تفكنرى اسنت و 

كننه اداره ى مننردم و اراده ى مننردم را حمننل مننى كننند. مننى خننواهم 

بگویم با این تصویر و با توجه بنه تجربنه اى كنه خنود گویننده دارد 

مجلس ایران یك حامل است نه یك عامنل. نماینندگان منتخنب منردم 

كنننده ى كینف عنامالن  در اصل بننا بنه اعتنراف قاضنى پنور حمنل

واقعى مى باشند. منردم راى منى دهنند كنه نماینندگانش كینف از منا 

بهتران را حمل كنند و در این راستا بین خودشان كرى خوانى مى 

كنننند. هننم قاضننى پننور و هننم دیگننر نمایننندگان و حتننى خننود ر ننیس 

جمهور اول و آخر كالمشان اینن اسنت كنه هنر چنه رهبنرى بگویند 

در اینران كسنانى بنراى نماینندگى انتخناب منى  همان اسنت. اصنوالً 

شوند كه سگ آستان والینت باشنند و اینن افتخنارى بنراى آنهاسنت. 
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حاال قاضى پور سگ نگفتنه و عننوان را بنه كنره االم تخفینف داده 

 .است، اینكه دیگر اینهمه جنجال ندارد

قاضنى پننور گفتننه زن بنه مجلننس نفرسننتید كنه بننا او آن كننار را مننى   .2

كنند. با توجه به تجربه اى كه او دارد آیا بهتر نیست پشت پنرده ى 

این سخن و اعتراف را بكناویم؟ او در اصنل ندانسنته بنه چگنونگى 

نگاه مجلس به زنان اشاره دارد. آیا این كار صنورت گرفتنه و منى 

نیست؟ چه عاملى باع  شده كنه ینك  گیرد و كسى را یاراى گفتنش

نماینده به مردم تاكید مى كنند كنه زن جماعنت بنه مجلنس نفرسنتید؟ 

آیا این موضوع مربوط به مردساالرى سیاست در ایران است و یا 

ابعاد وسنین و ناگفتنه هناى دیگنرى دارد؟ كسنانى هنم كنه بنه یكبناره 

زن  طرفدار حقوق زنان شده اند خودشان دستى بر تحقیر موقعینت

در جامعننه دارننند. بننه شننیوه ى رفتننار خننود بننى بننى سننى فارسننى بننا 

مجرینان زن بیندیشننید كننه بارهننا و بارهننا مجریننان زن در آن شننبكه 

كنه همنین تنازگى هنا آزار دیده اند. به پنرس تنى وى نظنام بیندیشنید 

از دست آزارهاى جنسى از آنجا فنرار كنرده اسنت.  یك مجرى زن

ننان بیندیشنید. چنه تفناوتى به نظرات على مطهنرى در خصنوص ز

بین نگرش او با قاضى پور است؟ واقعیت اینن اسنت كنه در اینران 

سیاسى و فرهنگى لمپنیسنم همنان اسنت فقنط اشنكال ادا و اطنوارش 

 .فرق مى كند

قاضى پور مى گوید مگر آنها كه به زبان فارسى حرف منى زننند   .3

 چه گهى خورده اند؟ من شنیوه ى سنئوال كنردن او را تصنحیم منى

كنم. آنهایى كه به فارسى حرف مى زنند چه گلى به سر انسانیت و 
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جهان و تمدن و فرهنگ و اندیشه زده انند كنه زبنان هناى دیگنر را 

تحقیر منى كننند؟ از شنیوه ى دینالوگ لمپننى او كنه بگنذریم آنسنوى 

گفتار او بهتر خوانده خواهد شد. انگار قاضنى پنور دارد از تحقینر 

ى گینرد. او را تصنور كنیند كنه در مجلنس كنندگان زبنانش انتقنام من

نمایننندگان دارننند زبننان او را مسننخره مننى  –نشسننته و دیگننر لمننپن 

كنند. چه انتظارى از قاضى پور داریند؟ او دسنت پنرورده ى خنود 

شماست. مثل ما نیست كه محترمانه و مدنى مطالبه ى حق كنند. او 

. سركوب شده ى چماق خنود شماسنت. لمپننى اسنت در برابنر لمنپن

وقتى نگنرش مجلنس ینك كشنور بنه زبنان و فرهننگ دیگنرى چننین 

 باشننننننند چنننننننه انتظنننننننارى از دیگننننننننران منننننننى تنننننننوان داشننننننننت؟

سنواى ایننن مطالنب موضننوع حسناس ارومیننه و بنه دور دوم كشننیده 

شندن انتخابننات نینز در بزرگنمننایى سننخنان قاضنى پننور نقننش دارد. 

همننه ى منندیاى فارسننى دسننت بننه دسننت هننم داده بودننند تننا گننندكارى 

امننه ى فتیلننه را كنننه از یننك كانننال سرتاسنننرى پخننش شننده بنننود برن

ماستمالى كنند حاال چه شده اسنت كنه بنه یكبناره كاسنه ى داغتنر از 

آش شده اند؟ انگار اینن جریناِن بنه راه افتناده فقنط ینك عقنده گشنایى 

سیاسننى نیسننت بلكننه یننك عقننده گشننایى تنناریخى و فرهنگننى نیننز مننى 

 .باشد

را بشنوید و در خلوت خود به این یك بار دیگر سخنان قاضى پور 

بیندیشننید كننه چننه بالهننایى سننر فرهنننگ و اجتمنناع بننى در و پیكننر 

خنویش آورده اینند كنه اكنننون بننا انتقادهنایى بننه شنیوه ى قاضننى پننور 

طننرف هسننتید؟ بننا كسننى طننرف هسننتید كننه بننه راحتننى از كشننتن 
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سربازان عراقى سخن مى گوید و بنه آن افتخنار منى كنند. شنما هنم 

با او همراه مى شوید و تحسینش مى كنید. او قهرمان  در این سخن

شماست. آدم كشته و نجاتتان داده است. قاضنى پنور بنه كسنانى كنه 

نمنى توانننند سننر ینك مننرم را از تنننش جنندا سنازند مننى خننندد و شننما 

لننذت مننى برینند.او خننوِد خننود شماسننت. خننودى اسننت. و بننه ناگهننان 

مى گردد اخم  وقتى انگشت اتهام همان شخر به سمت خودتان بر

مى كنید و روى بر مى گردانید. آیا تحمل دیدن چهره ى خویش را 

 !ندارید؟
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  زوال اندیشه ى ایرانى

   عهدنامنه ى « در تاریخنگارى سیاسى اینران بنه جمالتنى همچنون

و غیره زیاد بر مى خوریم. چیزى كنه تنالش « ننگین تركمن چاى 

شنر  و توضنیحات تناریخى مخفنى بمانند وا ه مى شود در البالى 

ى شكسننت اسننت. پننر واضننم اسننت كننه پننیش از هننر عهدنامننه ى 

 .ننگینى شكستى ننگین رم داده است

 

   یكننى از توجیننه هنناى بیمارگونننه در مننتن هنناى فارسننى جملننه ى »

منى باشند. « بیگانگان با ریزه كارى هناى فرهننگ منا آشننا نیسنتند 

ِى یننك فرهنننگ بننه چشننم بخننورد. قبننل از هننر چیننز اول باینند درشننت

 .فرهنگى كه درشت نباشد به ریزه كارى و ریزه خوارى مى افتد

 

   فرهنننگ بیمننار نمننى تواننند تصنناویرش را از چشننم جهانیننان پنهننان

سازد. حداد عادل نموننه ى فرهننگ بیمنار اسنت. او بنا پنناه آوردن 

به كاله مخملى ها و نشاندن آنها جلوى منردم، درون بیمنار خنویش 

كه تركیبى از فاشیسنم آرینایى و عصنبیت دیننى اسنت بنه نمنایش  را

گذاشت. حداد عادل در ستیز با فرهنگ ها و زبانهنا و هوینت هناى 

دیگرى، مشابه شخصیت ها و قهرمانان پوشنالى و بیمنار فرهنگنى 

است كه هننوز هنم از رجعنت بنه سنمت و سنوى آن هوینت پوشنالى 

حنداد  …بنى منخ هنا وابایى ندارند. رسنتم هنا و قیصنرها و شنعبان 

عنننادل شنننعبان بنننى منننخ بنینننادگرایى اسنننت. اگنننر در ر س نهادهننناى 
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آموزشى و پرورشى ایران چنین اشخاصى حكنم منى راننند اینن بنه 

 .منزله ى بیمارى فرهنگ است

 

   ایران ذهنن و ذهنیتنى كالسنیك دارد. البنالى كتابهنایى كنه در بناب

شننعار مدرنیسننم و پسننت مدرنیسننم نوشننته مننى شننوند پننر اسننت از ا

سعدى و حافظ. محمدتقى جعفرى داشت با مولوى فلسنفه ى غربنى 

و دیگربودگى را توضیم مى داد. یعنى اندیشه اى در كار نیست تا 

برابر اندیشه گذاشته شود. نسل جدید نیز این خالى را با ارجاع پنر 

مننى كنننند. مخاطننب ایرانننى گننم شننده اسننت چننون مننتن ایرانننى مننتن 

صر حاضر بیشنتر بنه متنون خنارجى ارجاعى است. این متن در ع

ارجاع داده مى شود. در جلسات پرسش و پاسخ ، و مقاالت علمنى 

و فلسفى، زیرنویس متن از خنود منتن بیشنتر اهمینت دارد و بیشنتر 

قابل اعتماد است. هر چه زیرنویسى بیشتر باشد متن بهتر دیده مى 

ر بنا شود. به عبارتى دیگر متن ایرانى از خود چیزى ندارد و بیشت

داشته هاى دیگرى سر و كله مى زند. در كل به اینن نتیجنه رسنیده 

 .ام كه نویسندگى ِ ایرانى دارد زیرنویسى مى كند

 

   زوال اندیشنننه ى ایراننننى وقتنننى شنننكل گرفنننت كنننه بنننه سنننیاه نمنننا ى

دیگرى و رو سفید سازى خودى پرداخت. ز آب خنرد مناهى خنرد 

انه در طنول تناریخ ، خیزد / نهنگ آن به كه با درینا سنتیزد. متاسنف

فرهنگ ایرانى به عرض چشم دوخته است نه به طول. امنا كشنور 

گشایى نیز نتوانسته اینن فرهننگ را عنرین كنند. فرهننگ ایراننى 
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طننول ننندارد و دقیقنناً بننراى همننین اسننت كننه امثننال طباطبننایى هننا در 

تكنناپوى تعریفننى عرضننى از ایننران فرهنگننى اننند. نمننى تننوان در 

نگ دیگرى به سناخت و سناز پرداخنت. اینن ارتفاعات زبان و فره

كننار همیشننه مننورد مناقشننه خواهنند بننود چننون زمننین از آِن دیگننرى 

است. ریشه از دیگرى است. در این صورت فرهنگى كه عرضى 

كار مى كند قافیه را خواهد باخت. اگر در طنول تناریخ از طنول و 

عرض زبان پارسى كاسته شده دلیلش همین عرضى نگرى اسنت. 

رى بننه مفهننوم آغننوش گشننایى بننه فرهنننگ هنناى دیگننر عرضننى نگنن

زیباسننت امننا عرضننى نگننرى بننه مفهننوم تسننخیر، فروپاشننى خننود 

فرهنگ را در پى دارد. این بح  من با تفكر افقى و ریزومى  یل 

گرینننز از « دلننوز اشننتباه گرفتنننه نشننود. رجننوع كنیننند بننه مقالننه ى 

منن اینن جاننب. اینجنا در اینن بحن  « عمودى نویسِى زبان فارسى 

دارم از دریچننه ى نگننرش پسننا اسننتعمارى و از دریچننه ى روابننط 

فرهنگ هاى استعمارگر و فرهنگ هناى اسنتعمار شنده منى نگنرم. 

از این دریچه فرهنگ ایرانى ننه آنچننان فنرو افتناده اسنت كنه درینا 

شننود و نننه آنچنننان فرازمننند اسننت كننه كوهسننتان بنننامیمش. مشننابه 

 .یش نیستجغرافیاى خویش، فرهنگ پارسى كویرى ب

 

   در اكثر نقناط جهنان فنیلم هنایى بنا مضنمون فنرار از زنندان منورد

استقبال قنرار منى گیرنند. اینن بندان جهنت اسنت كنه انسنان خنود را 

زننندانى تننن و جامعننه مننى پننندارد. در اكثننر ایننن فننیلم هننا انسننانها در 

گریز از زندان هاى قندیمى و مندرن بنه تصنویر كشنیده منى شنوند. 
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هنایى را منى بیننم كلمنه ى گرینز در ذهننم جنان من وقتى چنین فیلم 

مى گیرد اما گریز من گریزى با سبك و سیاق تركى است. درسنت 

است كه از زندانى بودن ذهن و زبان خویش در رنجم اما از اینكه 

پنان فارسیسننم سننعى مننى كننند زبننان فارسننى را زننندان ذهننن و زبننان 

ت. هنیچ دیگرى سازد بیشتر در رنجنم، كنه هنیچ زبنانى زنندان نیسن

زبانى سلطه گر نیست بلكه اگنر در دراز مندت همنان زبنان، زبنان 

سلطه گران و سلطه گرى باشد مهرورزى اش را از دست خواهند 

داد. چطور شد كه زبان فارسنى از منداراى حنافظ بنه سنركوبگرى 

فردوسى رسید؟ چرا این فرهننگ بنه جنایى رسنیده كنه عنرب هنا و 

ز آن اعنالم برا نت منى كننند؟ آزربایجانى هاى داخل اینران دارنند ا

 چرا زبان كه گلستان است در ایران به زندان تبدیل شده است؟

 

   حكومننت هنناى اسننتبدادى مشننابه و مكننرر بالیننى بننر سننر فرهنننگ

ایرانننى آورده اننند كننه بننه قننول شنناملو، روشنننفكرى از داخننل آن بننر 

نخواهد خاست. فرهنگ توهم چیزى بزرگتر از جالل آل احمند هنا 

د كنرد. تنوهمى كنه هننوز هنم رهبنران سیاسنى بنا آن عرضه نخواه

 .مردم را از دیگرى دوستى بر حذر مى دارند

   همراه مصا ب گفته شده باید بگویم كنه منطقنه ى منا هننوز درگینر

آسمان است. یعنى خود بعد از خداسنت. در چننین حنالتى منى تنوان 

بى خودى بود اما بى خدایى بودن ، تو را, جان و تن و اندیشنه ات 

را منى تنوان كشنت و « خنود « را حالل مى كند. یعننى بنه راحتنى 

كشننى بننراى آسننمان، ذهننن را از »خننود « ثننواب از خنندا بننرد. ایننن 
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زمین و اندیشه ى انسانى دور نگه داشته است. مضاف بنر اینن در 

جهان اسالم نیمه ى رحمانیت خداوند پر شده و نیمنه ى جبارینت و 

قهاریت خدا آغاز گشته است. در چنین دنیایى كشتِن خود به خاطر 

كشتن دیگرى اجر اخروى دارد. جان ، بمب زنده اى است كه هنر 

ا خواسننت و اراده كننرد منفجننر خواهنند شنند و دیگننرى را منفجننر جنن

خواهد كنرد. دیگنرى كشنى بنا خودكشنى آغناز منى شنود. در چننین 

دنیایى جان انسان جوانه نمى زند بلكه جنان انسنان هنر لحظنه جنان 

 .مى كند

 

   :نمى دانم چرا اینن جملنه اینن روزهنا مندام در ذهننم ر ه منى رود

 .گم نمى شود طال اگر بر گنداب افتد ارزشش

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

در مقاییه با زبانهاى فراگیر زبان فارسى زبان كامنت 

 نمییى است

 یادداشت هایى براى زبان مادرى ام و تقدیم به زبان مادرى ام

  مننا بننا ایننران تحقیننر شننده روبننر هسننتیم. ایننن تحقیننر شنندگى بیشننتر

سنفارت خاننه حاصل اعمال خود ایران اسنت. بناال رفنتن از دینوار 

ها، فرقه گرایى در منطقه، ترك ستیزى و عرب سنتیزى در داخنل 

و غیره. اینران هنر چنه مننزوى تنر منى شنود خشنن تنر منى گنردد. 

جامعه ى ایرانى در بن بست عدم تولید فكر براى تغییر گینر افتناده 

است. مهمتر از این عدم تولید تفكر، عدم ادراك و اسنتنباط صنحیم 

 .رونى و جهانى استایران از مفاهیم بی

   انسان ایرانى ناامید از حال و آینده است و مدام به دنبال گذشنته ى

زیبا مى گردد. جامعه ى ایرانى سرزنده نیست سرگشته است. مثل 

صادق هدایت كه در كتاب سگ ولگردش در جستجوى امیند اسنت 

و نمى یابدش. موجود سنرگردانى اسنت كنه درون و بینرون دفعنش 

جامعننه ى ایرانننى بننه فهننم بیننرون نمننى رسنند. بننه  كننرده اسننت. زور

نوعى ایران دارد با خودش حرف مى زند نه با بیرون. مثل راوى 

بننوف كننور كننه بننا سننایه اش   جغنند د حننرف مننى زننند. بنیننادگرایى، 

بیرون را رجاله و لكاته مى داند. درست است كنه بنوف كنور كپنى 

مثننال  آثننار كافكاسننت امننا در بننه تصننویر كشننیدن حننس تننوهم توطئننه
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خوبى است. جامعه ى ایرانى همیشه با تنوهم توطئنه درگینر اسنت. 

شاید آن زخمى كه مثل خوره رو  جامعه ى ایرانى را منى خنورد 

همننین تننوهم توطئننه باشنند. بسنناط ایننن پیرمننرد خنزرپنننزرى خننالى 

است. آن گزلیك استخوانى همیشنه در آسنتین راوى هنایى اسنت كنه 

بنه سنده هنا و قنرن هنا پنیش بنر  در عالم رؤیا و در خلسه اى مداوم

منننى گردنننند و بنننا آن خنننوش انننند. گزلیكنننى كنننه بنننا آن چشنننم و چنننال 

مخاطنننب و همزیسنننت و همسنننایه را در منننى آورنننند. و انگنننار آن 

گزلیننك تكننه اى شكسننته شننده از شمشننیر رسننتم اسننت. تصننویر آن 

راوى كه روبروى منقل تریاك به عنالم خلسنه منى رود و در رؤینا 

ى گردد هنوز هم زنده است. من سالهایى كنه به سده هاى دور بر م

بننا ناسیونالیسننم آریننایى و یننا بننا عرفننان سننپرى شنند و مننى شننود را 

سالهاى خلسه مى دانم. االنش هم محتواى سیاسى و ادبى ایران در 

خلسه سیر مى كنند. در بینرون آمندن از اینن خلسنه منتن هنایى چنند 

. نمونننه اش پیشنننهاد شنند امننا در حنند طننر  و پیشنننهاد بنناقى ماندننند

كلینندر بننود كننه بننا آب و تنناب و غوغاسنناالرى بننزرگش كردننند. مننن 

بدترین رمانى كه خوانده ام كلیدر دولت آبادى است كه با آن زیناده 

گویى و اطنابش وقت شما را مى گیرد بدون اینكه چیزى عاید شما 

كند. خنده آورتر وقتى است كه مى گوینند اینن رمنان، دولنت آبنادى 

دیننك كننرد حننال آنكننه جهننان بننه مرثیننه سننرایى بننراى را بننه نوبننل نز

حزب توده نوبل نمى دهد. كلیدر مرثیه اى براى حزب توده اسنت. 

بعدش مى گویند نقطه ى عطفى بر ادبیات مدرن است و فنالن. امنا 

بسنننتره ى اصنننلى رمنننان ننننه در شنننهر   قلمنننرو مدرنیسنننم د كنننه در 
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مننى روسننتاها مننى چرخنند. امننا موضننوع مننن ایننن نیسننت. متنننى كننه 

خواهد با زبان ادبیات، اندیشه ى اجتماعى ایران را اشاعه دهند بنه 

بولتن تبلیغاتى حزب توده تبدیل شده است. با چنین متن هناى منالل 

 .آورى فاتحه ى خالقیت خوانده شده است

  شنننننننننیلینگ منننننننننى گویننننننننند زادبنننننننننوم امنننننننننری ازلنننننننننی 

b(etwasbUnvordenkliches)  .اسنت. زادبنوم منن زبنان اسنت

ى اسنت. زادبنوم منن اسنیر و گرفتنار اسنت درسنت زبان امرى ازلن

مثل خودم. از زادبوم رانده شده ایم اما از حوزه ى زبنان و اندیشنه 

ى خننویش نمننى توانننند دورمننان كنننند و برانننندمان. آیننه ى یننا س در 

كتاب ما نیست. ما زادبوم را به قلمرو زبان كشنانده اینم. یعننى اگنر 

ناسیونالیسنم زبنان حناكم  سالهاى مدید زیر سانسنور و سنتم و قیچنى

مقاومنننت كنننرده و خنننود را فرهیختنننه نگنننه داشنننته اینننم در دورى و 

غربت نیز مى توانیم. زبان منا تجربنه ى زینادى از اینن نامالیمنات 

دارد. مننن سننعى دارم خننودم را در زبننانم غننرق نگهنندارم تننا مفهننوم 

مواجهه ى دوباره با زبان پیش نیایند. منانوس بنا زبنان خویشنتنم ننه 

ار آن. آنها كه در كنار زبنان هسنتند بنه هنگنام راننده شندن از در كن

حوزه ى زبان و زادبوم ممكن است به مواجهنه ى دوبناره بنا زبنان 

احتینناج داشننته باشننند تننا انسننیت قبلننى را بننه دسننت آورننند امننا بننراى 

كسننانى مثننل مننن دنیننا پننس از زبننان مننادرى آغنناز مننى شننود. بننراى 

راى مننن ازلیننت زادبننوم و همننین منندام مننى نویسننم و مننى خننوانم. بنن

ازلیننت زبننان یكننى اسننت و هننیچ یننك مقنندم بننر دیگننرى نیسننت. بننه 

خصننوص كننه عصننر كنننونى اینترنننت و ارتباطننات سننرین مفهننوم 
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رابطه و انسیت را آسان نموده است. زبان من مملكنت منن اسنت و 

مملكتم زبنانم. منن قلمنرو زبنان خویشنتنم و زبنان قلمنرو منن اسنت. 

ك مفهوم واحد هستند. آزربایجان و تركیه براى من قلمرو و زبان ی

و دیگر كشورهاى ترك زبان، قلمروهاى زبنانى واحند هسنتند. منن 

اغلب كتابهاى قلمروهاى زبان خویش را مطالعنه منى كننم و بنراى 

مننن ایننن كننار بننه منزلننه ى یننیالق و قشننالق كننردن در قلمننرو زبننان 

 .اسنننننت. منننننن بنننننه صننننناعقه ى زبنننننانى گنننننادامر اعتقننننناد دارم

b(Sprachblitz)  در تنننناریكى جهننننل و سانسننننور و تهنننناجم و

آسیمیالسننیون ایننن صنناعقه مننا را هنندایت مننى كننند. منجننى مننا زبننان 

 .ماست

  در مقایسه بنا زبانهناى فراگینر زبنان فارسنى زبنان كامننت نویسنى

است. یعنى نویسندگان فارسى، كامنت نویِس متن هاى زبنان هناى 

دیگر هستند. بوف كور و سمفونى مردگنان و اشنعار احمند شناملو 

و در كل متن فارسى امروز كامنت و نظنرى هسنت بنر زینِر منتن 

ن و در گینننر و دار هننناى برتنننر جهنننان. حننناال اگنننر در داخنننل اینننرا

شرایط سلطه براى خودشان هنر ننوع نظرینه پنردازى منى كننند و 

در خالِى خویش مى تازند موضوع دیگرى اسنت. اگنر یكنى زبنان 

ربطى  …فارسى را زبان میانجى مى داند و دیگرى زبان ملى و 

به اقلیم هاى زبانى ندارد بلكه در تعریفى از ملت و دولت و مردم 

و اال كیست كه نداند در شرایط سلطه و سلطه ماستمالى مى شود. 

گننرى ، زبننان سننلطه، مترجمننى بننیش نیسننت. آنهننا زبننان تركننى در 

ایران را زبانى واحد و برینده شنده از وسنعت اقلنیم خنویش فنرض 
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مى كنند و نمى دانند كه وقتى از زبان تركى حرف مى زنیم وارد 

یسننده یك وسعت زبانى از تركیه تا سین كیاننگ منى شنویم. ینك نو

ى تنرك زبنان در تبرینز و اردبینل و ارومینه بنه راحتنى منى تواننند 

اورهان پاموك را ورق بزند همینطور كه اینكار را با كتناب هناى 

فارسى انجام منى دهند. آنهنا فرامنوش كنرده انند كنه جغرافینایى از 

زبان تركى در اشغال آنهاست نه خود زبان تركى. براى همین از 

ارسننى ننویس بننه زبنان مننادرى وحشننت برگشنت نویسننندگان تنرِك ف

دارند. پیش بینى من اینن اسنت كنه در آیننده ى نزدینك رجعنت اینن 

 .نوع نویسندگان به زبان خویش بیشتر هم خواهد شد

   باینند بگننویم كننه خننوى و خصننلت اسننتعمارگرى زبننان فارسننى در

آرام عوض مى شود. تهنران بایند یناد بگینرد كنه  –مناطق ما آرام 

را فرامننوش كننند. امننروز تركهنناى «  دیگننرى»خصننلت سننركوب 

آزربایجننننان مننننوازى بننننا رنننننگ و بننننوى پسننننت مدرنیسننننم و پسننننا 

، بنننه شنننیوه ى ادبینننات پسنننا اسنننتعمارى دارنننند …سننناختگرایى و 

خویشننتن را از چشننم زبننان و فرهنننگ خننویش تعریننف و قضنناوت 

مى كنند. رجعت ترك هاى فارسى نویس بنه زبنان تركنى خنویش، 

قابل بحن  هناى فرهنگنى و زبنانى سئوال و جواب هاى هویتى و ت

نشان از حال و هواى ادبیات پسنا اسنتعمارى در آزربایجنان دارد. 

رهننایى از سننلطه، رهننایى از خودبیگننانگى، شننور و حننال زبنننان 

مننادرى در قلمننرو خالقیننت، زایننش دوبنناره ى معنننا بنندون زبننان 

ترجمه   زبان حاكم د، گریز از بنند مركزینت ناادپرسنتى آرینایى 

سیار از این دست نشنانگر فضنایى اسنت كنه همنراه و و مواردى ب
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موازى با نظریه هاى فلسفى و ادبى جدید رنگ و بوى متنون پسنا 

 .استعمارى مى دهند
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آزادى و زبان و همیت در كنار استخمان و جمجمه و 

 حجراالسمد

سال پاپ با رهبر كلیساى ارتدوكس روسى مالقات كرد. آن هم  962پس از 

بغل دست نشان استخوان و جمجمه كه سمبل تولند دوبناره و بازگشنت مسنیم 

اسننت. بازسننازى فراروایننت دینننى در سننایه ى اقتنندار نظننامى. واتیكننان بننراى 

لنى ادامه ى حیات به قدرت هاى نظامى چشم دارد اما تفناهم نامنه ى بنین المل

براى ایجاد دین جدید براى زمین و نظنم ننوین جهنانى حاصنل دیندار اینن دو 

بنود. در شننرایطى كننه مفهنوم اسننالمى وحنندت در سننوریه تكنه پنناره مننى شننود 

مسننحیِت مفهننوم دارد خننودش را جمننن و جننور مننى كننند. هننر وقننت یكننى از 

رهبران دینى جهان اسالم سوداى خالفت و وحدت بر سرش مى زنند دور و 

و را آنچنان پر از ترافیك شكست و انحنالل و فروپاشنى منى سنازند اطراف ا

كه سودایش به كابوس تبدیل مى شود. در پیندایش اینن كنابوس خنود رهبنران 

اسالمى مقصرند. از باال چننین بنه نظنر منى رسند كنه بنراى سنركوب مفهنوم 

اسننالمى بننه راحتننى مننى تننوان واحنندی از هویننت دینننی را چمنناق سننركوب 

ایت از تروریسم كنردى در سنوریه سناده تنرین و عیننى خودشان ساخت. حم

تنرین مثننال مننى توانند باشنند. هننم آمریكنا ، هننم روسننیه و هنم دولننت بشننار اسنند 

دارننند آنهننا را حمایننت مننى كنننند تننا كوچننك تننرین چمنناق را بننراى بزرگتننرین 

ترفند در دست داشته باشند. چماق به وقتش هیزم خنوبى خواهند شند. آمریكنا 

كوب داعش مى خواهد. بشار اسد بنا به اعتنراف خنودش كردها را براى سر

كردهاى تروریسنت را بنراى سنركوب مخالفنت و  تركینه حماینت منى كنند و 
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روسننیه هننم همینطننور. فعننالً تنهننا كشننورى كننه دارد جغرافینناى اسننالمى را بننا 

دموكراسى آشتى منى دهند تركینه اسنت پنس زینر سناخت هناى تركینه را منی 

واهند رسنید. اینکنه موفنق خواهنند شند ینا ننه بحن  کوبند. نوبت به بقیه نینز خ

دیگری است. سبقه ی تاریخی ترکیه و ساختار های محکمنش اینن اجنازه را 

نخواهد داد.   و من طرفدار ترکیه ی مقتندرم، چنون تنهنا کشنوری اسنت کنه 

د. استخوان و جمجمنه دارد همنه ى منطقه شرایط دموکراسی را بلد استدر 

د جمن مى كند. سوریه میدانى شنده بنراى مبنارزه یارانش را گرد تفكرى واح

بنا تروریسنم جهنانى امنا آنچنه ننابود نمنى شنود تروریسنم اسنت. تناریخ جهنان 

جدى ترین و در عین حال خنده دارترین صف آرایى ها را در سوریه شاهد 

است. دشمنانى رو در روى هم اما با اهدافى مشترك. بنه نظنر منى رسند ینك 

مى گیرد. رهبران خاورمیانه هنوز هم فهم این كالهبردارى بزرگ صورت 

نكته را پشت گنوش انداختنه انند. از تنز برخنورد تمندن هنا دارینم فاصنله منى 

گیننریم چننون تمنندن اسننالم دارد خننودش را درسننته مننى بلعنند. زینناده خننواهى 

رهبران و فقر دو عاملى است كه اینن خودخنورى را تسنرین منى بخشند. بنر 

ربننه   ایننران د كشننیده شننده اسننت و تنهننا سننر منناجراى اتمننى دننندان هنناى گ

چنگالهننایش بنناقى اسننت كننه آنهننم بننراى درینندن باق مانننده ى مفهننوم وحنندت 

اسالمى الزم است. اما این یكسوى قضیه اسنت. خنود كشنورهاى خاورمیاننه 

نیز دارند ارزش هناى همزیسنتى را ننابود منى كننند. در اینران دههنا میلینون 

نننند. ایننن معضننل در سننایه ى رادیكالیسننم انسننان تننرك فاقنند آزادى زبننان و بیا

حنناكم دارد بزرگتننر و بزرگتننر مننى شننود. تننرک سننتیزی و عننرب سننتیزی در 

 .اندیشه ی ایرانی و در این مرحله از تاریخ چشمگیر است
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بین مرزهاى اسراییل با تركیه میدانى فنراهم شنده تنا توسنط رادیكالیسنم نبنرد 

ود. جهنان هنم كنه پنر از آرماگدون غرب و آخرالزمان شرق ماكت سازى شن

دجال است و نیاز چنندانى بنه دجنال سنازى نیسنت. منتهنى هنر كسنى از ظنن 

خود یار مى شود. دجاِل یك قدرت درگیر منجى قدرت مقابل اسنت. باننك هنا 

و خزانه داریها و قندرت هناى پنهناِن اینن بنازى دارنند پنرو ه را تسنرین منى 

سنود باننك هناى جهنانى  بخشند. جنگ و درگیرى معادالت و معامالت را بنه

 .مى چرخاند

بنننه همنننراه فروپاشنننى مفهنننوم اسنننالمى، مننننابن اقتصنننادى نینننز زینننر تعهننندات 

كمرشكن فرو مى رود. ارتدوكس روسنى و انجمنن ا دهناى سنفید نینز دارنند 

جنناى پنناى خننویش را در كنتننرل منننابن مننالى منطقننه بننه خصننوص در ایننران 

ى نفت بنا ینوآن منى اندیشند.  محكمتر مى كنند. چین دارد در منطقه به مبادله

 .سفر دوره اى ر یس جمهور چین به كشورهاى منطقه در این راستا بود

ناگزیر در جهانى كه اقتصاد سنعى دارد هوینت انسنان را بنه ینك تراشنه بندل 

كرده و مرگ و زندگى انسان را دست دكمه هناى دیجیتنالى سنپرده و مینزان 

تراشه ها بسنپرد، فرهننگ دارد خواسته هاى انسان را به دست چرخانندگان 

 .نظم نوین جهانى را بر سر در خانه مى چسباند

اما جالب ترین نكته این است كه هرچه بر یكپارچگى دمیده مى شود پنارگى 

 .سر باز مى كند

حاال منطقه را یكبار دیگر در نظر بگینریم. گربنه بنه همنراه خنرس قهنوه اى 
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اوضناع را منى نگنرد و قصند در آستانه ى گرگ مى رقصد. عقاب همچنان 

ندارد كه پرش بنه خنرس قهنوه اى بخنورد. جنگنل تنب كشنت و كشنتار دارد. 

آنكه اول مى درد مهم نیست، مهم سیل عظیم درندگانى است كنه از پشنت بنه 

بنوى الشننه منى دوننند. سنوریه ترافیننك شنام و شننانه و چننگ و دننندان كشننیدن 

ز براى جهان داعش یك است. همه در كمین یك اتفاق بزرگ نشسته اند. هنو

 .اتفاق بزرگ نیست بلكه یك بهانه ى بزرگ است

اتفناق بننزرگ امننا از نحننوه ى تقسننیم بننندى شننكل خواهنند گرفننت. نظننم نننوین و 

جهان واحد انگار از تقسیم بنندى شنروع منى شنود، و اینن تعجنب آور اسنت. 

در تقسیم بندى و كوچك تنر شندن كشنورها حاكمنان بیشنترین نقنش را دارنند. 

ا بننا تمركزگرایننى و ظلننم و سننتم بننر علیننه زبانهننا و فرهنگهننا و ملننت هنناى آنهنن

تحت سلطه ى خویش این روند را تسرین مى بخشند. امنا موضنوع مهمتنرى 

كه در این بازى بیشنتر منورد توجنه اسنت را منى خنواهم ینادآورى كننم و آن 

ایننن اسننت كننه در چگننونگى شننكل گیننرى جغرافینناى آینننده ى جهننان، نگننرش 

بعنند از نگننرش اشننغال شنندگان در نظننر گرفتننه مننى شننود. یعنننى سننلطه گننران 

ترسیم راه نخسنت از منظنر اشنغال شندگان تعرینف منى شنود و اینن فرصنتى 

است كه به اشنغال شندگان داده شنده اسنت. انگنار جهنان دوسنت دارد نخسنت 

فرصتى براى رهایى اشغال شدگى بدهد و سپس به تدوین نظم برخینزد. هنر 

 .شد نظم خیلى راحت مى تواند ترك برداردجا كه سلطه و اشغال با

در ایننن گیننر و دار بننه نظننر مننن ترسننیم راه هویننت جننویى نننه بننا خننون كننه بننا 

خننویش معنننا مننى شننود. وقتننى حقننوق بشننر و قننوانین بننین المللننى تننابن هویننت 
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جویى اند مى توان از این تبعیت و با قواعد دموكراسنى بنازى را پنیش بنرد. 

احیا منى كنند. تفناوت هوینت جنویى تركنى در  زبان و فرهنگ نمى كشد بلكه

ایننران بننا هویننت جننویى كننردى كننه بننه تروریسننم كشننیده شننده در همننین مسننئله 

 .است

به هر حال مابین استخوان و جمجمه ى فراروایتى از یك سو و حجراالسنود 

فراروایتى دیگر از سویى، روایت هاى گوناگون دیگرى نیز وجود دارد كنه 

ى خویشتن هستند. و منا و شنما و جهنان را گرینزى در صدد خوانش دوباره 

 .از این خوانش نیست
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 ایران در ساحت اندیشه مصرف کننده ای بیش نییت

ما رؤیاهایی داریم که بر اساس آنهنا تصنورات خنویش را سنر و سنامان منی 

دهننیم امننا نظریننه هننایی هننم داریننم کننه بننر اسنناس آنهننا تصننویرهای مسننتبد و 

دموکرات موجود در جهنان و منطقنه را ارزینابی منی کننیم. در منورد اینران 

به نظر من مجموعۀ فکری آن از اپوزیسیون گرفتنه تنا قلنب تهنران بنه جنای 

یه پردازی بنه رؤیاسنازی روی آورده انند. بعضنی از آنهنا در خنارج از نظر

ایران گرد اندیشۀ راسیستی آریایی و سلطنت طلبی پرسه منی زننند و بیشنتر 

به دنبال احیای سلطنت و امپراطوری خیالی لفظ بازی می کنند. جالب اسنت 

منا که همین رؤیا پردازی را هنم بنا پنز و ادای دموکراسنی توجینه منی کننند ا

خودشان هم به خوبی می دانند که تفکنر آنهنا بنا سناز و کارهنای دموکراسنی 

جور نیسنت. گروهنی دیگنر از اوپوزیسنیون ایراننی دارنند بنا مفناهیم دیننی و 

مبانی اسالم سیاسی و غیر سیاسی سر و کله می زنند. جاسازی تنز مندارا و 

آنهنا بنر  تساهل  در اصل به تثبیت حکومت دیننی منی اندیشند. نهنایتش شناید 

جدایی دین و سیاست سر فرود آورند اما دین متغیری اساسی بنرای آنهاسنت 

و برای همین نظریه ای که برای تغییر ارا ه می دهند منهای دینن بنی معننی 

است. جنبش سبز، اصنالحات، سنروش بازیهنای وقنت تلنف کنن ، بسنتره ای 

نی و احکننام پنهننان بننرای بنیننادگرایی اننند. در اندیشننه هننای آنهننا اصننول و مبننا

 –طننرد نمننی شننوند بلکننه پنهننان مننی شننوند. بخشننی دیگننر نیننز بننه سننکوالر 

دمنوکراتیزه کننردن اندیشنۀ ایرانننی مننی اندیشنند. نقطننه ضننعف اینن گننروه ایننن 

اسننت کننه تصنناویر روشنننی از سکوالریسننم ایرانننی و یننا دموکراسننی ایرانننی 

وعنۀ ارا ه نمنی دهنند و فکرشنان فقنط در حند پیشننهاد اسنت. ناکارآمندِی مجم
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فکری ایرانی و کپی برداری آنها از محصوالت فکری دیگران ما را به این 

نکتننۀ مهننم سننوق مننی دهنند کننه دغدغننه هننای واقعننی حقننوق بشننری و آزادی 

خواهی اگر فرهنگ سازی نشنود تنهنا در حند بهاننه هنای سیاسنی مخالفنان و 

 .موافقنننننننننننننننننننننننننننننننان بننننننننننننننننننننننننننننننناقی خواهننننننننننننننننننننننننننننننند مانننننننننننننننننننننننننننننننند

ننب مجموعنۀ فکنری ایراننی به نظر من مهمترین گروهی که به نوعی از جا

رانده می شود گروهی است که ایران را خالی از نظریۀ همزیستی و حقنوق 

دریافتنه و سنعی دارد نظرینه ای متفناوت بنرای « دیگری دوسنتی« بشری و 

جهننانی شنندگی و دموکراسننی ارا ننه دهنند. ایننن گننروه امننا قبننل از همزیسننتی 

شنند. ایننن گننروه فرهنگننی و سیاسننی بننه بهزیسننتی فرهنننگ و سیاسننت مننی اندی

دارد مبنننانی فرهننننگ و هوینننت و زبنننان خنننویش را از چنگنننال سانسنننور و 

آسیمیالسیون و حذف شدگی رها می سازد. نخست باید به تندرستی فرهننگ 

و هویت همنت گماشنت تنا بعند بنه همزیسنتی و موضنوعاتی نظینر آن رسنید. 

ملت هنا و زبنان هنا و فرهننگ هنای محکنوم در اینران دارنند از ظلنم و سنتم 

 .فرهنگ آریایی و زندانبانِی زبان حاکم  به نظریه ای برای تغییر منی رسنند

در کل باید عرض کنم کنه اتناق فکنر ایراننی در داخنل اینران و بنرای اینران 

شاید خودش را بزرگ و کامل حس می کند اما اینن احسناس بنرای امثنال منا 

چقندر مفهومی ندارد. شتر در خانه بزرگ امنا در بیابنان کوچنک اسنت. هنر 

که از اتاق فکر ایرانی فاصله می گیریم متوجه می شنویم سننگی بنزرگ بنر 

 .روی ماسننننننننننننننننننننننننننننننه هننننننننننننننننننننننننننننننا افتنننننننننننننننننننننننننننننناده اسننننننننننننننننننننننننننننننت

باید قبول کرد ایران در ساحِت اندیشنه مصنرف کنننده ای بنیش نیسنت. و در 

بحنن  همزیسننتی فرهنگننی و سیاسننی آن چنننان غننرق در مبننانی رادیکننال و 

، سنخت و بسنته و منجمند ماننده بنیادگرایی است و به قولی آنچنان مثل سنگ
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است که همسایگان و همزیسنت هنای اجبناری و اشنغالی اش را بسناِن سننگ 

می خواهد. باید این نکته را هم در نظر داشت که اگر حلزون ها برای حفنظ 

 .ظرافتشان سنگ حمل می کنند دلیلش در طبیعت ظالم بیرون نهفته است
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سخنگمی راسییم آریایی و اشغاوگران سخنی با 

 فرهنگی

ما سالهاست که می گوییم ایران هم در زمینۀ احقاق حقنوق دیگنر ملنت هنا و 

فرهنننگ هننای موجننود و اشننغال شننده در داخننل و هننم در خصننوص کنتننرل 

بلننندپروازی هننای آشننوب گسننتر در خننارج از مرزهننای خننویش فاقنند نظریننه 

بنیادگرایی به عندم داشنتن نظرینه است. اعتراف سخنگوی راسیسم آریایی و 

و ضعف اتاق فکری ایران خودش موید اینن نکتنه اسنت کنه فرهننگ ایراننی 

شد. هم فاقد نظریه و هم فاقد شناخت از حقایق و وقاین درون و بیرون می با

جواد طباطبنایید عنرض کننم کنه آزربایجنان و باید به سخنگوی بنیادگرایی  

عیننت قطعننی اسننت. هننیچ فرهنننگ و هویننت ترکننی یننک اتفنناق نیسننت، یننک واق

زبانی اتفاق نیست. انکار دیگری و اتفاق دانستن دیگری احمقانه ترین شنیوه 

ای است که در قالب چیدمان بنه اصنطال  فلسنفی و اندیشنمندی عرضنه منی 

شود. از آنجا کنه اینران فاقند نظرینه و فلسنفه منی باشند بنرای همنین از درک 

مبنانی و اصنول فکنری در اینران حقایق درون و بیرونش عاجز اسنت. همنۀ 

هندف  »دست به دست هم داده و به یک نتیجۀ واضنم و مبنرهن رسنیده انند: 

 .«      اصننننننننننننننننلی تهنننننننننننننننناجم همننننننننننننننننه جانبننننننننننننننننه قننننننننننننننننرار داریننننننننننننننننم

در اندیشۀ من این تهناجم چهارجانبنه فقنط محصنول اشنتباهات اینران سیاسنی 

در نیست بلکه ناادپرسنتی پنهنان شنده در البنالی متنون اینران فرهنگنی نینز 

 .دشننننننننننننمن سننننننننننننازی جهننننننننننننان بیننننننننننننرون و درون دخیننننننننننننل اسننننننننننننت

را اقلیم اینران فرهنگنی منی شناسند  …تفکری که آزربایجان و ترکمنستان و



64 
 

ضعف شعور و بینش خویش را به نمایش می گذارد. چه اشتراکی بین زبنان 

فارسننی و ترکننی وجننود دارد؟ کنندام ویاگننی هننای مشننترکی بننین اندیشننۀ ده ده 

تولید این ایران فرهنگی دخیل اند؟ آیا هنیچ منی دانیند قورقود با فردوسی در 

کنه جندایی کشنور آزربایجنان از شننما در وهلنۀ نخسنت ریشنه در ظلنم و سننتم 

فرهنگی شما داشت؟ از کدام جغرافیای ایران فرهنگی حرف می زنید؟ اگنر 

ایران سیاسی امروز را مدنظر بگیریم که در آن دینن جنزو فرهننگ اسنت و 

تفاقنا خیلنی بیشنتر از روسنیه بنر اینن اصنرار منی شنود فرهنگ جزو دین و ا

حتننی کشننورهایی نظیننر افغانسننتان و تاجیکسننتان نیننز در ایننن تعریننف ایننران 

فرهنگی شما نمی گنجند، چون بین شیعه گری و سنی گری در این برهنه از 

تاریخ آنچنان تفاوت هنای عظیمنی فرهننگ سنازی شنده اسنت کنه بعیند اسنت 

به منطقۀ اسالمی کرۀ خاکی برگردد. هنوز هنم در مفهوم امت واحده دوباره 

کتابهای دینی ایران اگر جلوی اسامی عمر و ابوبکر و عثمان لعنن    علینه 

نوشته نشود اجازۀ چاپ داده نمی شود. فرهنگی که لعنتش نسبت بنه دیگنری 

بیشننتر از خنندمتش اسننت چگونننه انتظننار دارد جغرافیننایش را گسننترش دهنند؟ 

ز تقسنیم بنندی نناادی و خینالی فردوسنی رهنایی نیافتنه و فرهنگی که هننوز ا

امروز هم همۀ فلسفه بافیش دارد گرد جدال ایران و توران طر  ریزی منی 

شود چگونه ادعای استواری و جهانی شدگی دارد؟ فرهنگنی کنه وا ۀ تغیینر 

را با اشغال عوضی گرفته چگونه قفقاز را جنزو مجموعنۀ فرهنگنی خنویش 

چنین ادعایی خودش به مفهوم تهاجم فرهنگی و اشنغال  محسوب می کند؟ آیا

 فرهنگی نیست؟

وقتی که فروپاشی شوروی انجنام شند و منا نتوانسنتیم کنار مهمنی  »می گوید:
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در ارتباط با جمهوری های سابق شوروی انجام بدهیم تجزیه دوم این محقق 

شد. من عقینده دارم پنس از فروپاشنی شنوروی و بنی عملنی منا در قبنال اینن 

جمهوری ها، ما برای بار دوم این مناطق را از دست دادیم. اما به هنر حنال 

بخش بزرگی از کشنورهای مهنم شنمال اینران در فاصنله مرزهنای اینران تنا 

 «.مرزهای جنوبی روسیه جزیی از ایران بزرگ فرهنگی به شمار می آید

آن کننار مهننم شننما چننه بننود؟ آیننا دوبنناره بننه دنبننال تسننخیر و اشننغال سیاسننی 

شننورهای اسننتقالل یافتننه بودینند؟ آیننا هنننوز هننم بننه لحنناظ سیاسننی و فرهنگننی ک

نتوانسنته اینند وا ۀ تعننرض و تجنناوز بننه جغرافیننای سیاسننی و فرهنگننی دیگننر 

کشورها را از ذهنتان حذف کنید؟ هیچ فکر کرده اید که چرا تنها ماننده ایند؟ 

لی هیچ فکر کرده اید کنه چنرا در جرینان اشنغال سنفارت عربسنتان و در حنا

که چندین کشور به نفن عربستان با شما قطن رابطه کردند هنیچ کشنوری در 

 حمایت از شما سفرایش را از عربستان و یا حداقلش از جیبوتی فرا نخواند؟

فراتر از این صحبت ها من دارم به حال و روز فرهنگی گرینه منی کننم کنه 

عنرض را سخنگویش   به اصطال  فیلسوفشد دارد تفکر تهاجم و اشغال و ت

به طور آشکار و صریم تبلیغ می کند و کسی نیست که برایش لزوم احتنرام 

 .به دیگری و به خصوص دیگرِی همسایه را گوشزد کند

بنه نظنر منن اقندامات اردوغنان از نظنر دیننی در حنال شکسننت  »منی گویند: 

خوردن است اما نقشه بدل دیگری برای توسنعه طلبنی دارد و آن ایجناد ینک 

ترکی است با شعار اسنالم اسنت. بننابراین ماهینت عملکنرد او منطقه بزرگ 

چیننز دیگننری اسننت. بننرای مثننال در برخننی از دانشننگاه هننای ترکیننه بخشننی 
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 مانند دبیرخانهد برای ایجاد وحدت در ترکیه ایجاد شده که ترکیه بنزرگ تنا 

مرزهای شرق اروپا، ازبکستان و بخشی از مرزهای چین ادامه پیدا خواهد 

 «.تماال به ترکستان بزرگ تبدیل می شودکرد، که اح

جواد طباطبایی  –می خواهم این نکته را یادآوری کنم که سخنگوی راسیسم 

بدجوری به تناقن و سفسنطه افتناده اسنت. از ینک طنرف دارد قفقناز را   –

جزو ایران فرهنگی حساب منی کنند و از طنرف دیگنر دارد از پیندایش ینک 

ترکیه تا سین کیانگ چین گله و زاری منی نوار فرهنگی و سیاسی ترکی از 

کننند. او بننرخالف ادعننایش در همننین سننطور خننویش اعتننراف مننی کننند کننه 

کشورهای شمال ایران در مدار فرهنگنی زبنان ترکنی قنرار دارنند. حقیقنتش 

اینن اسننت کننه از ترکیننه تنا سننین کیانننگ چننین   و البتنه بننه عننالوۀ آزربایجننان 

ی شننوند و ایننن ادعننا ریشننه در جنننوبید جننزو ترکسننتان فرهنگننی محسننوب منن

زبان و تاریخ و فرهنگ دارد. اگنر امنروز کشنور آزربایجنان و ترکینه خنود 

معرفنی منی کننند بنه دلینل ریشنه هنای محکنم و « یک ملت بنا دو دولنت »را 

 »ناگزیر فرهنگی است و این بر هنیچ کنس پوشنیده نیسنت. چنرا اینن ادعنای 

زربایجنننان صنننورت منننثالً در خصنننوص اینننران و آ« ینننک ملنننت و دو دولنننت

نمیگیرد؟ در صورت چنین ادعایی دنیا خواهد خندید. یعنی درست بنرخالف 

گفتننۀ رادیکالیسننم آریننایی ایننران هننیچ نقطننۀ مشننترک فرهنگننی بننا کشننورهای 

تننرک زبننان ننندارد و اگننر چنننین ادعننایی هسننت بننه دلیننل سننابقۀ اشننغالگری 

 صننورت مننی گیننرد. اشننغالگری مننی تواننند یننک کشننوری را جننزو جغرافیننای

سیاسی آن کشور قرار دهد اما یقین بدانید که نمی تواند به راحتنی آن کشنور 

 .را جزو جغرافیای فرهنگیش سازد
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ایران به دلینل وحندت، سنابقه تناریخی و دولنت اسنتوار در همنه  »می گوید: 

دوره ها به اندازه کافی قدرتمند است که آسیب نبیند اما مشکل ما اینجا اسنت 

ر داخل نمایندگانی دارد و مدعیانی پیدا کرده اسنت و این همسان سازی که د

ایننن یننک تهدینند واقعننی اسننت؛ ایننن در حننالی اسننت کننه مننا تنناکنون بننه آنهننا بننه 

عنوان یک تهدید توجه نکرده اینم و نمنی خنواهیم بندانیم اینن رونند چنه اتفناق 

مهمی را می تواند علیه کشور ما رقم بزند. اگر این روند در بینرون منا بنود 

وحندتش و  ،ران با تاریخ استوار، سابقه ملنیا خطر کمتری داشت، ایبرای م

دولت استوارش  در همه دوره ها وبه رغم همه اتفاقناتی کنه رم داده اسنتد 

 .«آسیبی از این روند نمی دید

اگر اکنون به نتیجه رسنیده ایند کنه وحندت نیسنت پنس یعننی اینران در زمیننۀ 

اینندگانی کنه شنما حنرفش را منی ایجاد وحدت قدرتمند عمنل نکنرده اسنت. نم

زنید فعالً دارنند در مقابنل همسنان سنازی نناادی و زبنانی شنما مقاومنت منی 

کنننند. حرکننت هننویتی موجننود در داخننل بیشننتر از آنکننه محصننول کشننورهای 

خارجی باشد حاصل همسان سنازی و سیاسنت یکسنان سنازی شنما در داخنل 

می مثنل همیشنه است و من فکر می کنم کنه شنما جهنت انحنراف افکنار عمنو

دارید آدرس اشتباهی می دهید. و درست از این نظر که نظریه های موجود 

در اتاق فکرتان در سبد سرکوب قرار دارند برای همین واماندگِی افکارتنان 

در خصوص ملت های محکنوم بنه همزیسنتی بنا شنما بنه شندت بنه چشنم منی 

ی شننیرین خننورد. اگننر منندام بننر طبننل تنناریخ و دولننت اسننتوار و زبننان فارسنن

بکوبید و اعنراب و تنرک هنا و دیگنر فرهننگ هنای موجنود در اینران را بنه 

سننمت و سننوی همسننان سننازی فارسیسننتان بننزرگ بکشننانید جغرافیننای ایننران 
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فرهنگننی از امننروزش نیننز کننوچکتر خواهنند شنند. و ایننن کننار بننیش از همننه 

 .حاصننننننل عننننننناد خننننننود شننننننما در سننننننرکوب قواعنننننند دموکراسننننننی اسننننننت

معدودی اندک مجموعۀ فکری موجود در ایران هنوز هم به نظر من به جز 

نمی خواهد با قواعد دموکراسی بازی را پیش ببرد بلکه هنوز هم بنر قواعند 

راسیستی خویش اصرار می ورزد. میدان دادن به سخنگویان ناادپرسنتی و 

 .امثال جواد طباطبایی ها موید گفتۀ من است
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 ایران مغزخمری می کندساختار تع یم و تربیت در 

داشتم رمان گاالپاگوِس ونه گات را می خواندم، رسیدم بنه موجنود  .1

عجیب و غریبنی کنه مغنز نداشنت. بنی مغنزی ، حاصنل خنود مغنز 

است. انسان آنقدر مغز دارد که بنه بنی مغنزی خنود دامنن زنند. در 

حقیقت موجنودات رمنان وننه گنات نسنل آینندۀ انسنان امنروزی انند. 

خنویش را منی خنورد. بعند ینادم افتناد یکنی هنم در  انسانی کنه مغنز

حننوالی خودمننان عاشننق خننوردن مغننز آدمننی اسننت. ضننحاک، نمنناد 

اندیشۀ سیاسی خوِد فردوسی است و به قول شاملو اندیشنۀ سنلطنِت 

مطلقۀ فردوسی آن را آفریده است. اگنر چنه ضنحاک ضند قهرمنان 

اسننت امننا همننین ضنند قهرمننان خننودش بننا هننزاران امینند و آرزوی 

دمی بر تخت نشست. منردم بنرای نجنات از ظلنم و سنتم جمشنید مر

او را انتخنناب کردننند. ضننحاک بننا آنهمننه جننرم و جنایننت کشننته نمننی 

شود. مطلق گرایی مردنی نیست. شاید ضحاک نموننۀ خنوبی اسنت 

کننه مننی تننوان تصننویر بنیننادگرایی و مطلننق اندیشننی را در آن دینند. 

بنی داسننتانی خنوردن مغنز جواننان و دیگنری هننا توسنط سنلطنت طل

است که مثنوی اش هفتاد من کاغذ شنود. مطلنق گراینی عاشنق بنی 

مغننزی اسننت. مطلننق گرایننی روی اعصنناب آدمننی راه مننی رود و 

مغز را داغان می کند. و تصویر همان است که بود. ساختار تعلنیم 

و تربیننت در ایننران در خصننوص دیگننر ملننت هننا بننه نننوعی دارد 

و زبنان بنا هنم سنرویس منی مغزخوری منی کنند. البتنه اینبنار مغنز 

 .شود
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مننننی خنننواهم از گاینننناتری چننناکراورتی اسننننپیواک و از منظننننر   .2

فرودستی وی وام ستانده و به شاهنامه نقبی دوبناره بنزنم. شناهنامه 

یک متن فرادسنتِی تحمیلنی اسنت. فنراز و فنرود فرهننگ و ادبینات 

در ایران حاکی از آن است که متون کالسنیک اینن نقطنه از زمنین 

ینز از منظنر فرادسنتی متون فنرا دسنتان اسنت. در شناهنامه همنه چ

نگریسته می شود. جان و مال و نگرش فرودستان ارزشنی نندارد. 

رستم پیوسته در خدمت فرادستِی شاهانه است و به خناطر سنلطنت 

و سنننلطنت طلبنننی خنننود را بنننه آب و آتنننش منننی زنننند. در حقیقنننت 

آرزوهننای مردمننی و زننندگی تحننِت سننتم مننردم و فرودسننتان جامعننه 

نیست. شاهنامه نیز مثل تاریخنگناری  ،عیِن خیال رستم و فردوسی

درباری یک متن فرادسنتانه و بنه قنولی ینک منتن فرودسنت اسنت. 

سانسور آدمهای حاشیه ای، کشناورزان و کنارگران و تهنی دسنتان 

و تصویر سازی مدام از پس و پشنت شناهان و شنیوۀ زنندگی آنهنا، 

نحوۀ شنراب نوشنیدن و شنکار رفنتن شناهان بنه طنور دقینق بنه قلنم 

می شود اما از نحوۀ زندگی مردم عنادی خبنری نیسنت. اینن  آورده

نگرش فرادسنتانۀ فرودسنت بنا رننگ و شنکل دیگنری بنر فرهننگ 

امنننروزین اینننران حننناکم اسنننت. آرینننایی و قنننوم پنننارس فرادسنننتند و 

دیگننری هننای موجننود در ایننران فرودسننت. یعنننی تعمننیم و بننازبینی 

رینف در نگرشی قضیه را اینگونه بسترسازی کرده اند کنه ینک تع

فرهنننگ و « سنناختار تعلننیم و تربیتننی ایرانننی گنجانننده شننده اسننت. 

زبننان پارسننی فرادسننت اسننت و فرهنننگ و زبننان دیگننر ملننت هننای 
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ما این تعریف را از عملکرد حوزه های مربوط « ایران فرودست.

به زبان پارسنی اسنتخراج منی کننیم. در حقیقنت فرودسنت انگناری 

وع ایننن اسننت کننه فرهنننگ غیریننت خننودش فرودسننتی اسننت. موضنن

فروتنی زبان و فرهنگ ملت هنای محکنوم در اینران بنه فرودسنتی 

تعبیر شده است. فرادستی متون کالسیک ریشه در مطلنق انگناری 

آن متننون دارد. شنناهنامه دسننتی فننرا در سلطنتیسننم تنناریخی ایننران 

 .دارد و فرادستی در خدمت مطلق گرایی است
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 آالداغالر من و هیمالها و

آنجا آبی است. متن آبنی اسنت. حاشنیه امنا مننم، نشسنته در انحننای فهمنی کنه 

تبریز اسنت. دسنت در دسنت هنیچکس، بنی خینال  –نیست. فهم من جادۀ اهر 

سیالب تنش ها می پیچم به سمت آالداغالر. و اساطیر با من و در منن و در 

زبانم شعله وارِی ذهنم را به منذاکره نشسنته انند. منن تصنویر کندام اسنطوره 

ام؟ رد پای کدامین نسل؟ کجا هستم؟ به کجا می روم؟ در اینن سنوِز سنرماِی 

کندامین جنواب را بپوشنم؟ و جنوابی پشنت سننگ افتناده  بی سرانجامِی انسنان

اسننت. دارننند بنناالی داری همیشننگی، پوسننتش را مننی « نسننیمی »اسننت. جنندم 

 :           کنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 .مننننی گننننویم: هننننی، نسننننیمی بابننننا، سننننردم اسننننت. پوسننننتت را بننننده بپوشننننم

می گوید: پوست نازک نسیمِی تو به نسیمی بند است. توی این دور و زماننه 

 .لفنننننننننننننت تنننننننننننننر از اینننننننننننننن حرفهنننننننننننننا باشنننننننننننننیبایننننننننننننند پوسنننننننننننننت ک

می گویم: در کوهستانی که پشنت هنر سننگش دار نهنان اسنت و پوسنت کننی 

 .حاضنر بننه خندمت، بننودن و ینا نبننودن، پوسنتیِن هننیچ تننی و متنننی نمنی شننود

می گوید: فرق می کند باالم جان. من در پوستۀ این دور و زمانه نمنی گننجم 

ی. خوشم به این که پوسنتی از و تو پیوسِت پوسته ای از جنس زمان خویشتن

 …زباننننننت…تنننننو …منننننن منننننی کننننننند بنننننه خننننناطر حقیقنننننت. و تنننننو امنننننا

نسیمی بابام هیچ نمی گویند و هناج و واج بنر دهنان و زبنانم چشنم منی دوزد. 

طوری بر زبانم زل زده است کنه انگنار زبنان منن حقیقنت اوسنت. بنا حنالتی 

 :عاجزانه و مایوس می پرسد
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 دی؟چنننننننننننننننرا بنننننننننننننننه سنننننننننننننننمِت آالداغنننننننننننننننالر پیچیننننننننننننننن –

می گویم: چرا این سئوال را منی پرسنی نسنیمی بابنا؟ چنون آالداغنالر سنمِت 

 .توسننننننننننننننننننننننننننننننت، سنننننننننننننننننننننننننننننننمِت خنننننننننننننننننننننننننننننننودم اسنننننننننننننننننننننننننننننننت

می گوید: اما سمِت ما پر از عذاب و شنکنجه و خشنونت اسنت . اینجنا پشنت 

 …هننننننننر سنننننننننگ و کننننننننوهی عننننننننذابی در کمننننننننین اسننننننننت بنننننننناالم جننننننننا

ا از نمی گذارند که جانش را مکمل بشنوم. از پشت سر، دستهایی محکنم منر

زمین بر می دارند، پشِت صخره ای بزرگ و مرتفن می کشانندم و بی هنیچ 

مالحظه ای چارمیخ بر صخره منی دوزنندم. خنون از دسنت هنا و پاهنایم بنر 

صخره می ریزد و جاری می شنود پنایین، بنه سنمت دامننه هنایی کنه از آنهنا 

د و درد برخاسته ام. حاال می فهمم که چرا اینجا نامش آالداغالر است. و در

و هوشم از هوش می رود. فهمم دیگر چیزی نمی فهمد. من رو بنه …و درد

تبریز بر صنخره هنای آالداغنالر در سنکوتی سننگین بنه صنلیب کشنیده شنده 

 .بننودم و همننانطور هفننت شننبانه روز در بیهوشننی کامننل بننه سننر بننرده بننودم

اکنون صبم روِز هشتم است. منن دقنایقی اسنت کنه بنه هنوش آمنده ام. دردی 

دارم. یعنی آنقدر دردمندم که خنوِد دردم. درد را حنس نمنی کننم بلکنه آن را ن

زندگی منی کننم. دیوهنایی هفنت سنر بنر بناالی سنرم خنم شنده انند و دارنند بنا 

کنجکاوی زبانم را بررسی می کنند. دارم حرف هایشنان را بنه وضنو  منی 

 :شنوم

نش را این غیر ممکن است. االن هفت شبانه روز است کنه هنر صنبم زبنا –

 .می بُریم اما شب نشده زبانش دوباره می روید
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 .هر روز هم سرختر از قبل می شود زبانش –

 چاره چیست پس؟ –

  …باید سرش را ببُریم تا زبانش از ریشه بخشکد –

با ضربۀ شمشیری سرم پرتاب منی شنود بنه آسنمان. سنرم منی چرخند و منی 

کنه نمنی شناسنمش. چرخد و می چرخد و شباهنگام فرود منی آیند بنر پنارکی 

 .مننننردی نشسننننته روی نیمکننننت و دارد شننننعر مننننی نویسنننند. شننننهریار اسننننت

 .می گویم: ننویس بابام جان. نخواهد آمند. اصنولن مشنکِل آمندن دارد ینار منا

 .مننننننننی گوینننننننند: بنننننننناالخره زبننننننننان سننننننننرخت سننننننننرت را بننننننننه بنننننننناد داد

 .منننی گنننویم: سنننرم از تننننم افتننناده امنننا اینننن سنننودا کنننه از سنننرم نیفتننناده اسنننت

 دام سننودا؟ ایننن سننِر بننی تننن مگننر سننودای کسننی هننم هسننت؟مننی پرسنند: کنن

 می گویم: خوشنم سنر سنپرده ام بنه زبنانم، و مگنر تنو سنر نسنپردی بنه زبنان

  خویش؟

       

مننی گوینند: منتظننر کسننی ام. حوصننله ات را ننندارم. مننی سننپارمت بننه سننیالب 

های حیدربابا. به خشنکناب کنه برسنی بناقی راه سناده اسنت. از خشنکناب تنا 

 .ر راهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی نیسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتآالداغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال

 … منننننننننننننی گنننننننننننننویم: امنننننننننننننا آنهنننننننننننننا آنجنننننننننننننا هسنننننننننننننتند و

حننرفم تمننام نشننده خننود را، یعنننی سننرم را درون سننیالبی خروشننان مننی یننابم. 

درون سیل پیچ و تاب می خورد. دستش را دراز کرده و سنرم را « سارای»
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می گینرد. سنرم را در دسنت هنایش نگنه داشنته و زل منی زنند بنه چشنمهایم. 

 .دارد افکنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارم را منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی کننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناود

می گوید: این نسل همه اش همینطوری است. ذهنن و زبنانش ینک جاسنت و 

 .دلننننننننننننننننننش جننننننننننننننننننای دیگننننننننننننننننننر. درسننننننننننننننننننت مثننننننننننننننننننل تننننننننننننننننننو

می گویم: تو که خوب می دانی سارای. تنم در آالداغنالر بنه زنجینر اسنت و 

ذهن و زبانم توِی سیالب و در دستهای تو مدام در پیچ و تاب. دلم را قبل تر 

تو که خنوب منی داننی منظنورم چیسنت. نسنل  از این اتفاقات داده ام به یکی.

 …تکنننننننه شنننننننده، تجزینننننننه شنننننننده –منننننننن اینجنننننننوری اسنننننننت. تکنننننننه 

می گوید: اشتباه نکن. االن آن هیوالها تنت را درست مثل سرت پنرت کنرده 

اند جای خیلی دور. شاید االن تنت دارد توِی آتالنتینک خنوراک ماهینان منی 

 …شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود. شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناید هننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم

 :منننی پنننرد سنننر موضنننوعی دیگنننربعننندش ناگهنننان حنننرفش را قطنننن کنننرده و 

ببینم ، تو که سر و ذهننت همینطنوری دارد منی چرخند و جهنانگردی منی  –

 کننننننننند از ایننننننننن ور و آن ور خبننننننننری از خننننننننان چوبننننننننان نشنننننننننیده ای؟

می گویم: اگنر حوصنله کنردی از سنیل بنزن بینرون. آنوقنت خنواهی دیند کنه 

 .همنننننننننننننننین سنننننننننننننننیل، خنننننننننننننننان چوبنننننننننننننننان توسنننننننننننننننت سنننننننننننننننارای

 …ی هنننا بنننا کلمنننات بنننازی منننی کننننیمنننی گویننند: تنننو هنننم داری مثنننل خیلننن

 .بعننننننننننننندش سنننننننننننننرم را پنننننننننننننرت منننننننننننننی کنننننننننننننند بنننننننننننننه آسنننننننننننننمان

می بینی ام؟ اینجنا آبنی اسنت. منتن آبنی اسنت. سنر منن، ذهنن منن حاشنیه ای 

بننیش نیسننت. سننرم دارد منندام چننرم مننی خننورد. همننه چیننز دارد درون ذهنننم 

چننرم مننی خننورد. سننرم و ذهنننم در فضننایی متعلننق بننه افسننانه و حقیقننت مننی 

در سواحل دریاهای غربنی دارنند همینطنوری بنرای خودشنان چرخد. پاهایم 
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می گردند. دلم کمی پایین تنر از دامننه هنای آالداغنالر در تبرینز پنیش کسنی 

است. هر تکنه ای از منن شنهروند جنایی اسنت. هنر تکنه ای از منن همنوطن 

انسانهای متفناوتی اسنت. سنرزنده تنرین عضنو بندنم ذهنن و زبنانم منی باشند. 

اسننت کننه ذهنن و زبننانم آنجاسننت. ذهننم وطنننم، زبننانم  وطنن اصننلی مننن جنایی

 …وطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم

ذهنم همینطوری دارد می چرخند. زبنانم همینطنوری دارد منی چرخند. سنرم 

 …همینطوری دارد می چرخد
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غ ط کرد آنکه گفت چشمها را باید شیت. هیچ گاوی 

 خمدش را نمی شمید

جانِب این جماعت، بی جنبگنی اسنت. جنانبی کنه اجنبنی پرسنتی زشنت تنرین 

خیانننت محسننوب مننی شننود. جننناِب آقننا زیباسننت. جننناب، خننوب و خوشننگل و 

مننا را بخورننند. مننرگ بننر « عالیجننناب»و« جننناب»خودمننانی اسننت. بگننذار 

اجنبننی و اجنبننی پرسننت. جننناِب آقننا اگرچننه میلیونهننا دالر از خنناک و مننال و 

ی خورد اما باز هم اوامر او قابل اجراست. تنو و  منرا مطینن حیثیت تو را م

جننناب و عالیجننناب بننار آورده اننند و دشننمِن اجنبننی جماعننت. و مننا هنننوز از 

درک این نکتۀ کوچولو عاجزیم که آنکه اسید بر صورتمان می پاشند اجنبنی 

است. اجنبی کسی است کنه زنجینره ای و پیوسنته تنو را بنه قتنل منی رسناند. 

هر سال کسنی کنه بناالی سنرت چناقو بنه دسنت ایسنتاده و نگنران  هر روز و

خوب شدن زخمهایت است جانب های فکری تو را برایت نشانه گذاری منی 

کند. افق ذهنت را منحرف می کند. در حقیقت، اجنبی دارد اجنبی را براینت 

شناسنننایی منننی کنننند. اجنبنننِی مسنننلط و بننناالی سنننر، دارد اجنبنننِی دور و کنننم 

انه گذاری می کند.  آن دورها کسی دارد از زخمهای تو و دردسرساز را نش

از حقوق تو حرف منی زنند پنس حتمناً اجنبنی اسنت. فهنم تنو و منن از اجنبنی 

متوجننه دوردستهاسننت و بننرای همننین، مینندان را بننه اجنبننی درون خننویش و 

خوشننیم. دوِر مننن « دوِرهمننی« اجنبننی همننین دور و اطننراف سننپرده ایننم. مننا 

واهی باش. دوِر هم بودن با هر محتوایی برای منا مهنم باش اما هر که می خ

اسننت. دور از دایننره بننودن سنناِز خننارج زدن اسننت، ناسننازی و ناسننازگاری 
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است. دوِر همی اعندام کننیم، دوِر همنی اعندام شنویم، دوِر همنی خفنه کننیم و 

خفه خون بگیریم. اینن زیباسنت. منن اگنر از اینن فلسنفه بگرینزم و دور شنوم 

د. اجنبنی پرسنت خنواهم بنود. تنو اگنر اینن دوِر همنی گنند و اجنبی خنواهم بنو

کثافت را نبخواهی اجنبی پرست خواهی شد. غلط کرد آنکه گفت چشنمها را 

باید شست. هیچ گاوی خودش را نمی شوید. خاورمیانۀ ذهن منا آشنفتۀ چننین 

اسننت. دوِر همننی همنندیگر را سننر مننی بننریم، همنندیگر را « دوِر هننم بننودگی»

م، همدیگر را رد و طرد و انکار می کنیم. دور همنی هوینت بمباران می کنی

هایمان را هو می کنیم، سرکوب منی کننیم، منی شنکنیم. دوِر همنی خودمنانیم  

 .بقیه اجنبی و اجنبی پرست اند
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چاودران تقابل خدای سنی با خدای شیعی بمد و ربطی 

 به زبان و برادربمدگی ترک ها نداشت

  خاورمیانه انسان دگردیسی هست انسانی بنرای فکر می کنم انساِن

دگردیسی نیست. آنچنان مقتدر نیست و گفتمان قنوِی قدرتمنندی هنم 

در مقابننل ننندارد. مننا و شننما نیننز در درون ایننن بننی اقتننداری قننرار 

گرفته ایم. خاورمیانه می خواهد به دوران باشنکوه برگنردد امنا منا 

نیست. منا تنداوم فرق می کنیم. رؤیای ما رؤیای برگشت و رجعت 

رؤیایی هستیم که پدرانمان اندیشیده اند. همیشه در رؤیایم این نسل 

را شکل آن چوپانی می بینم کنه بنر درخنت بسنته شنده بنود. چوپنان 

اما با مجادلۀ فراوان درخت را از ریشه کند و با درختنی بنر پشنت 

به راه افتاد. با درختی بر پشت به مجادله پرداخت. در این مجادلنه 

یشه های ما از ما آویزانند. ما بردرخت زبان و فرهنگ و تناریخ ر

بسننته شننده بننودیم امننا خننوش نداشننتیم درخننت باشننیم. مننی خواسننتیم 

درخننت ایسننتا و سنناکن و منجمنند نباشننیم. بننرای همننین درختمننان را 

 .برداشتیم و راه افتادیم

   رهننا هسننتیم امننا رهننایی نننداریم. آهوهننایی هسننتیم کننه در دشننتها و

غیریّننت رهاشننده ایننم. در دامنننه هننای آسیمیالسننیون مننی کوههننای 

خننرامیم و البتنننه شننکار منننی شنننویم. مننا در منطقنننه ای از تننناریخ و 

 .سیاست قرار گرفته ایم که در هر چهار فصلش شکار مجاز است

  تصور کن که تو یونس در شکم ماهی هستی. ما نمنی داننیم کنه در



82 
 

ایش، ترسنش، افسانه در درون ماهی چه بر یونس گذشنت. تردینده

تقالهایش برای رهایی از ما پنهان نگاه داشته شنده انند. حتنی شناید 

یونس در آن لحظات به مرحلۀ انکار خدا نیز رسیده باشد اما دست 

سانسور فراروایت ها آن قسمت را بریده و سانسور شده اش را به 

مننا عرضننه کننرده اسننت. امننا بحنن  مننن ایننن نیسننت. مننن مننی خننواهم 

ماهی رها شده ایم اما درمانده نیسنتیم. تجهیزاتنی بگویم ما در شکم 

داریننم کننه بننا آنهننا بننه راحتننی مننی تننوان شننکم منناهی را درینند و در 

رفت. به راحتی می توان از هضنم شندن و هضنم شندگی گریخنت. 

چرا نگریزیم؟ خود شما هم می دانید که این ماهی منا را بنه سناحل 

 .امن نخواهد رسانید

   سیاسنی منا کوچنک نیسنتند بلکنه کوچنک با شنما مخنالفم. لیندرهای

شناسننانده مننی شننوند. بنیننادگرایی و ناادپرسننتی ایرانننی سننعی دارد 

گفتمان هویت خواهی را کوچک و کم اهمیت جلوه دهد اما اینن بنه 

ضرر خنودش تمنام خواهند شند. شنمال و غنرِب گفتمنان منا دروازه 

هننای تننرویج ایننن گفتمننان بننه جهننان اننند. یعنننی بننه همننان اننندازه کننه 

نوب و شرق در سرکوب این گفتمان فعالند شمال و شنرِق هوینت ج

خواهی آزربایجانی معبر این گفتمان بنه سنمِت رشند و تاثیرگنذاری 

 .اند

  ببینید، نتیجه و چشم انداز، چیز دیگری منی گویند. از کندام وحندت

اسالمی سخن می رود؟ قطب بندی شیعی و سنی، و کشت وکشتار 

در عننراق و سننوریه را نمننی  موجننود حاصننل از ایننن قطننب بننندی

بینید؟ آنهایی که تصور می کنند آزربایجان در این جدال در درون 
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قطب شیعی قرار دارد در اشتباهند. در گذشنته شناید چننین بنود امنا 

حنناال چنننین نیسننت. زخمننی کننه قطننِب شننیعی بننر آزربایجننان زد و 

قارابننام را تحویننل ارمنسننتان داد هرگننز از حافظننۀ تنناریخی مننردم 

یجننان پنناک نخواهنند شنند. خیانننت مرکزیننِت قطننب شننیعی بننه آزربا

آزربایجنناِن شننیعه مسننلک نشننان از تمایننل وحنندت دینننی تهننران بننه 

راسیسم دارد. در حقیقت توافق تهران بنا کشنتار مسنلمانان قارابنام 

و مسننلمانان تننرک سننوریه شننکافی عمیننق بننر قطننب شننیعی داسننتان 

ا پنهننان انداختننه اسننت. شنناید تهننران سننعی مننی کننند ایننن شننکاف ر

 .نگهدارد اما در باطن، این شکاف رفته رفته بزرگتر می شود

  چنین نیست. واقعۀ چالدران جدال قطبی گنرِی شنیعی و سننی اسنت

که هنوز هم در منطقه ادامه دارد. در حقیقت چالدران تقابل خندای 

سنی با خدای شیعی بود و ربطی به زبان و برادربنودگی تنرک هنا 

 .نداشت

  ورمیانۀ بدون جنگ و جدالم امنا بنه نظنر منی رسند من طرفدار خا

 .تمایل جهانی چنین نیست

   نسننبت بننه شننرایط سیاسننی منطقننه دو گزینننه بننر روی میننز هویننت

خننننواهی نهنننناده شننننده اسننننت. اسننننلحه و دموکراسننننی. آزربایجننننان 

دموکراسی را برداشنته اسنت. منطقنه بنه انندازۀ کنافی جننون کشنت 

یت نامی است که برازنندۀ اینن وکشتار و اسلحه دارد. کشتارگاِه هو

نقطننۀ ملتهننب مننی باشنند. سننیمیتقوهای مشننابه خننارجی و بنیننادگرایی 

وحشِی رجعت که آرزوی برگرداندن انسان به دوران خلیفنه گنری 

 .را دارد به اندازۀ کافی چهرۀ دموکراسی را آلوده ساخته اند
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   من فکنر منی کننم منا نبایند پیوسنته در البیرننت اسنتعاره و کناینه و

تشنننبیه وقنننت تلنننف کننننیم. ادبینننات گفتمنننان منننا نیازمنننند صنننراحت و 

جسنارت اسنت. دوران عشنوه و ننناز و کرشنمه بنا دیگربنودگی سننر 

آمده است. دیگربودگی خواهان مذاکره و احقاق حق خنویش اسنت. 

فضننایی فننراهم شننده اسننت کننه دیگننر عشننوه گننری ادبننی و سیاسننی 

 .جواب نمی دهد

  ش نویسننده ای بنرای تقنال و من نیز مثل دیگنر هنم نسنل هنای خنوی

رهننایی هسننتم. در واقننن خننودم چنننین فکننر مننی کنننم. در ایننن دنیننای 

آشفته هر کسی شنکلی بنرای رهنایی و آزادی و دموکراسنی اسنت. 

هر کسی هم خود را تا حدودی مستحق جلوه می دهد. شکل ما نیز 

آزربایجننانی اسننت. مننا مننی خننواهیم شننکل خودمننان را زننندگی کنننیم 

 .که می خواهید شکل خویشتن باشیددرست مثل شما 

   ادعننای شننما خنننده دار اسننت. جننواد طباطبننایی از مننا نیسننت و در

کتاب ما در ردیف مانقوردها نوشته شنده اسنت. او فیلسنوف نیسنت 

بلکه سخنگوی بنیادگرایی است. و اینکه بنیادگرایی اینن روزهنا بنا 

 .هگل شناسی حال می کند خودش فلسفه ای دیگر دارد
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 ایرانو اعراب و مدار ترکِی همیت

نوۀ کسی که سابقۀ کشت و کشتار آزربایجانیها را دارد در انتخابنات شنرکت 

کرده و کلی تبلیغات منی کنند. اینکنه صنالحیت گرفتنه و ینا نگرفتنه موضنوع 

 بحننننننننننننن  نیسنننننننننننننت. همنننننننننننننه منننننننننننننی داننننننننننننننیم کنننننننننننننه اسنننننننننننننماعیل

 .الیسننیمیتقو همننان کنناری را بننا مننردم بننی دفنناع کننرد کننه ارمنننی هننا بننا خوجنن

 

بعدش همزمان بنا رد صنالحیت آزربایجانیهنا، بسنیجی هنای مسنلم بنا شنلوار 

کردی در سطم شهر ارومیه مثالً در اعتراض به اعدام نمر النمر تظاهرات 

 منننننننننننننننی کننننننننننننننننند. حننننننننننننننناال سنننننننننننننننئوال اینننننننننننننننن اسنننننننننننننننت کنننننننننننننننه

ر یم با این رفتار دوگانه اش چه پیامی می خواهد به آزربایجنانی هنا بدهند؟ 

چرام قرمز بنرای ترکهنا نشنان از نینت ناعادالننۀ  چرام سبز برای کردها و

راسیسنم دارد. کردهنا نشنان داده اننند کنه در تناریخ بننه هنیچ صنراطی مسننتقیم 

نیستند و دارند پازل های نقشۀ شوم خویش را منی چیننند. کردسنتان بنزرگ. 

هر چقدر کنه اردوغنان از آنسنو دارد تروریسنم پ ک ک را قلنن و قمنن منی 

رای هنرنمایی تروریسم باز اسنت. همنۀ اینن کننش هنای کند از اینسو میدان ب

احساسننی نشننان از تکنناپوی سیاسننی و بازیهننای پنهننان در منطقننه دارد. ایننن 

جانننب اعتقنناد دارم حننوادم بننه سننمت نیرومننند شنندن هویننت ترکننی در منطقننه 

 .پنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننیش منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی رود

 :در خبرهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا میخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوانیم

کشور آسنیای میاننه طنر  اتحناد پننج کشنور  5در سفر اخیر جان کری به  «

قزاقسننتان ،قیرقیزستان،اوزبکسننتان، ترکمنسننتان بهمننراه تاجیکسننتان مطننر  
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شننده اسننت البتننه ایننن کشننورها قبننل از تصننرف توسننط روس هننا کشننور واحنند 

تورکسننتان بننوده اننند و هننر از چننند گنناهی هننم دولتهایشننان اقننداماتی را روی 

جام می دهند اما هیچ وقت به مرحله عمل نرسیده اسنت. منتهنا اینبنار کاغذ ان

با پیگیری آمریکا این دولتها بنه تکناپو افتناده انند تنا اینن طنر  عملنی شنود و 

بتننازگی قننرار اسننت جلسننه ای تشننکیل شننود و اسننم ایننن کشننور صنند میلیننونی 

اعنننالم شنننود. دینننروز وزینننر دفننناع روسنننیه هشننندار داده اسنننت کنننه طنننر  

برای آسیای میانه تهدیدی بنرای روسنیه اسنت و منا از گسنترش  آمریکا5+1

 .«روابط حسنه ترک ها با آمریکا و پیگیری چنین طرحی نگرانیم

بهتنر اسنت بنه جغرافیننای اطنراف و حنوادم اخیننر نگناهی بینندازیم. ترکیننه ، 

آزربایجنننان، ترکمنسنننتان، قیرغیزسنننتان، قزاقسنننتان تنننا سنننین کیاننننگ ینننک 

یل می دهند که به لحاظ سیاسنی و فرهنگنی، وسنین نوارهویتی ترکی را تشک

و پهناور و قدرتمنند اسنت. اینن ننوار هنویتی را از سنمت جننوب ننوار سننتی 

دیننننی بنننا ترکینننب ترکینننه و سنننوریه   فعنننالً منننردمش د و عربسنننتان و دیگنننر 

کشورهای عربی تقویت می کنند. یعنی ترکیب هویتی ننوار شنمالی وقتنی از 

د تبدیل به نوار سنتی دیننی منی شنود. در نظنر سمت ترکیه به جنوب می پیچ

داشته باشید که به غیر از آزربایجان دیگر کشورهای تنرک زبنان بنه همنراه 

 .کشننننننننننننننورهای جنننننننننننننننوبی عربننننننننننننننی، سنننننننننننننننی مننننننننننننننذهب اننننننننننننننند

بسیار خوب، حاال بهتر می توانید منظور مرا درک کنید. دنیا و همنۀ کسنانی 

فتننه اننند کننه هننر دو کننه درگیننر مسننا ل آزربایجننان جنننوبی اننند بننه خننوبی دریا

آزربایجان در نوار هنویتی ترکنی قنرار دارنند و بنرای همنین، مسنئلۀ اصنلی 

برای آنها پاسداشت و تقویت هویت ملی و زبان و فرهنگ ترکی اسنت. اگنر 
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ترکیه و جمهوری آزربایجان دارنند از ینک ملنت و دو دولنت حنرف میزننند 

ز خنود پرسنیده ایند دلیلش قرار گرفتنشان در داخل مدار هویتی اسنت. هنیچ ا

که چرا آزربایجانیها و ترکیه در طی این همه سنال منراوده مشنکل فرقنه ای 

دینی نداشتند؟ هویت ترکی و زبنان، اولنین و وسنین تنرین الینۀ ارتبناطی اینن 

 .دو کشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننور اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

حاال با توجه به مسا ل اخیر و قطب بندی اخیر عربها با اینران بنه نظنر منی 

ه و ایننران ، آیننندۀ سیاسننی منطقننه بننه نفننن رسنند بننر خننالف هیاهوهننای روسننی

هویت خواهی در تغییر است. اشتباه پنوتین در حماینت از پ ک ک و شناخۀ 

سیاسیش ه د پ اروپا و دنیا را تقریبن قانن کرده اسنت کنه اردوغنان دارد بنا 

سرکوب تروریسم به امنینت منطقنه کمنک منی کنند و در حقیقنت اینن کنار را 

مننام انجننام مننی دهنند. مهننار سیاسننت هننای جنناه نیننز راحننت تننر و بننا قاطعیننت ت

طلبانۀ پوتین توسط ترکیه نینز بنه منذاق دنینا خنوش آمنده اسنت. حنداقلش اینن 

اسننت کننه کشننورهای عربننی ترکیننه را تنهننا نخواهننند گذاشننت. از دیگننر سننو 

کشورهای ترک زبان هم بر آن هستند که به انسجام سیاسی و اتحناد وسنیعی 

 .یننران و چننین و ارمنسننتان دسننت بزننننددر مقابننل سیاسننت هننای روسننیه و ا

آیا منظورم را گرفتید؟ راسیسم مجبور است که در ارومینه و در آزربایجنان 

جنوبی بر خالف همیشه دست به دامن کردهنای سننی منذهب بیناویزد. چنون 

به خوبی می داند که این بازی را با تفرقه افکنی های دینی نخواهد بنرد. رد 

 .بایجننان در راسننتای همننین سیاسننت اسننتصننالحیت نامزدهننای هننویتی آزر

سیاست راسیسنم ایراننی اینن اسنت: قطنن ارتبناط آزربایجنان جننوبی از ننوار 

 .هنننننننننننویتی ترکنننننننننننی بنننننننننننا اسنننننننننننتفاده از ارمننننننننننننی هنننننننننننا و کردهنننننننننننا

طبیعنی اسننت کنه هننر چنه ایننران و روسنیه بننر سیاسنت تننرک سنتیزی خننویش 



88 
 

اصننرار ورزننند کشننورهای ترکننی نیننز روز بننه روز متحنندتر و منسننجم تننر 

واهنند شند. از آنسنوی نینز طبیعنی اسنت کنه هنر چقندر روسنیه و اینران بنر خ

تقویننت شننیعی گننری بپردازننند جهننان سنننی بننه انسننجام و وحنندت فکننر خواهنند 

کرد. قطن ارتباطات فله ای جهان عرب بنا اینران نشنان از عنزم قطنب سننی 

 .داسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتان دارد

وار حاال جان کنالم منن اینن اسنت کنه ننوار هنویتی ترکنی دمنوکرات تنر از نن

سنتی دینی است. هنر چقندر کنه از سنمت ننوار هنویتی ترکنی دور شنده و بنه 

سمت نوار سنتی دیننی منی پیچنیم خشنونت و رادیکالیسنم بینداد منی کنند. اینن 

 .خشنننننونت حاصنننننل جننننندال سنننننرد قطنننننب شنننننیعی بنننننا قطنننننب سننننننی اسنننننت

اما جمن بندی این نوشته چیز دیگری است. با یک حساب انگشتی منی تنوان 

رایی دیننی و ملنی گراینی فارسنی خنود را گرفتنار جندال بنا دریافت که بنیادگ

سنننه جبهنننۀ غنننرب، عنننرب و تنننرک کنننرده اسنننت. یعننننی رادیکالیسنننم ایراننننی 

بدجوری احساس ناامنی می کند، و البته آنکه منی ترسند اول از دیگنران داد 

و بیننداد و جنجننال راه مننی اننندازد. درهننای دموکراسننی بسننته شننده اسننت و 

  بنه زعنم تهنران د بایند در کنتنرل شندید باشنند.  دیگری ها و غیر خودی هنا

پرسش این است که چه بر سر تهران آمده است کنه جاذبنه نندارد و بنر مندار 

دافعه می چرخد؟ و پاسخ البته در انباشنت فکنری و فرهنگنی کشنورها نهنان 

 .است
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 اتاق فکر ایرانی نا امید و ناکام است

وقنت هنا نینز کننش هنای  کنش های سیاسنی و تناریخی و اجتمناعی و بعضنی

ادبی ایرانیان در خصوص مغلوبیت های تاریخی و بنیان برانداز، حناکی از 

آنسنت کنه آنهننا آدرس غالبنان را خواسنته و خودجننوش اشنتباهی منی نویسننند. 

آنهننا غلبننۀ مغننول هننا را یننک فاجعننه و آغنناز دوران درونگرایننی و ناکننامی 

ایرانیننان را همیشننه  خننویش قلمننداد مننی کنننند. ایننن درسننت اسننت امننا آنچننه کننه

سوگوار عظمت گذشته ساخت حملۀ اعنراب بنود. فروپاشنی فرهننگ ایراننی 

در برابر فرهنگ اعراب مسلمان آنچنان آنها را به آغوش تسلیم و عرفنان و 

خیال سوق داد که هننوز هنم از تناثیر آمنوزه هنای آن فرهننگ غالنب رهنایی 

ابانهننا و کننام هننای نیافتننه اننند. تصننور کنینند کننه بننه یکبنناره کوچننه هننا و خی

حکومتی زیر سایۀ معماری عربی رنگ عوض کردند. کام و بارگاه به قبنه 

و مناره و مسجد تبدیل شد. عصر اقتدار ایراننی در هجنومی ناگهنانی عصنر 

تسلیم و عرفان و اطاعت و بندگی گشت. تسلیم خدای اعنراب شندِن ایرانینان 

مننی شنند. جغرافیننای  بننرای آنهننا بننه منزلننۀ تغییننر نبننود بلکننه تحقیننر محسننوب

تسخیر شدۀ آنها دیگر جایی بنرای امیند و ارزش هنای ملنی و باسنتانی نبنود، 

برای همین آنها به جغرافیای تخیل و اسطوره ساز پناه بردند. فردوسی ها و 

رسنتم هنا سنناختند امنا بنناز هنم منبنن اصننلی تحقینر شنندگی خنویش را اشننتباهی 

افسنانۀ اینران و تنوران رننگ و نوشتند. توران و ایران. هر چه از اینسو بنر 

جال داده می شد از آنسو حقیقت گم گشتگِی ایرانینان در هجنوِم دیننِی اعنراب 

بیشتر از پیش به چشم می آمند. آنهنا در البنالی متنون رننج و درد و ناامیندی 

گیر کرده بودند. وقتی تاریخ ادبی ایران را ورق می زننیم متوجنه منی شنویم 
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نجنامه چیز دیگری نیسنت. حتنی در خوشنبینانه که متون خلق شدۀ آنها جز ر

ترین حالت وقتی به گلستان سعدی و دیگر متون نگناه منی انندازیم منی بیننیم 

کننه دالیننل مغلوبیننت ایرانیننان در خننارج از آن نیسننت بلکننه در اننندرونِی خننود 

 . فرهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننگ اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

رومی را پرسیدند دیار مشنرق و مغنرب بنه چنه گرفتنی کنه ملنوک  اسکندر“

پیشین را خنزاین و عمنر و ملنک و لشنکر بنیش از اینن بنوده اسنت ایشنان را 

چنین فتحی میسر نشده گفتا به عون خدای عّزوجل هر مملکتی را که گنرفتم 

 " رعینننننننتش نینننننننازردم و ننننننننام پادشننننننناهان جنننننننز بنننننننه نکنننننننویی نبنننننننردم

د، شیوۀ ملوکی بود که منردمش اسنکندر را بنر آزار دادن رعیت و مردم خو

آنها ترجیم دادند. من به این می گویم جنون خود آزاری. یعننی فرهنگنی کنه 

مشغول خود آزاری است انتظار نداشته باشید که شما را نیازارد. در کنش و 

قوس این مردم آزاری خود خواسته، به همنان مقندار کنه نظنم جامعنۀ ایراننی 

بلند از نظم پی افکنده می شد. امنا همنین کنام بلنند نینز فرو می ریخت کاخی 

خشننت و خنناکش خمیرمایننۀ ناکننامی و تحقیننر انگنناری خننود و تحقیننر دیگننری 

بود. ترک ستیزی و عرب سنتیزی متنون فارسنی و نینز سنتیز بنا دیگنری در 

فرهنگ عامیانۀ زبان فارسی برگرفته از حنس ناکنامی و غنرور تحقینر شندۀ 

 . ایراننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

رویی امروِز ایران با جهنان عنرب و قطنب سنازِی منطقنه بنا شناخۀ آیا رودر

  دینی فرهنگ امید ِبرپایِی عظمت پیشین در قالب آن خنودی مسنتحیل اسنت؟

آیا نا امیدی ایرانیان در تغییر دنینای بینرون اکننون در حنال تغیینر اسنت؟ آینا 

ر اصوالً با منطق شیعی گری میتوان به تغیینر دنینای بینرون فکنر کنرد؟ و د

صورت محقق شدن چنین امری آیا اینن تغیینر جنسنش تغیینر از ننوع ایراننی 
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است ینا اسنالمی؟ اصنوالً آینا اینن همنه زور زدن بنر تغیینر جهنان در قابلینت 

هننای فرهنگننی کننه هنننوز در درونننش مسننا ل حننل نشنندۀ هننویتی و ملننی دارد 

 موجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی باشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند؟

رات منی تنوان سئوالی دیگنر کنه در اینن راسنتا از دوسنتان سنکوالر و دمنوک

پرسید این اسنت کنه آن روزهنا اسنالم سیاسنی چنه چینزی بنا خنود داشنت کنه 

ایرانیان به قول شما با آن همه سابقۀ تاریخی و عظمت فرهنگی شان با جان 

و دل تسلیم اسالم شدند؟ آیا مبانی تناریخی اندیشنۀ ایراننی آنقندر ضنعیف بنود 

رد. و سئوال دیگری کنه که در برابر مبانی اسالم سیاسی سر تعظیم فرود آو

می توان پرسید این است که آیا حاکمیت اسالم سیاسی امروز بنا کمنی تغیینر 

تداوم حاکمیت اسالم سیاسی دیروزین نیسنت؟ در اینن صنورت منی تنوان از 

آریایی محوران نیز این سئوال را کرد چه بر سر اتناق فکنر شنما آمنده اسنت 

ته اید خود را بیرون بکشید؟ آینا که هنوز هم از احاطۀ این تفکر دینی نتوانس

 ضنننننننننننعف سننننننننننناختارهای فکنننننننننننری خنننننننننننویش را قبنننننننننننول نداریننننننننننند؟

در کل همۀ موارد مطروحه نشان می دهد کنه اتناق اندیشنۀ ایراننی ننا امیند و 

ناکام است و اگر قصد دارد بر این نامیدی فا ق آید ابتندا بایند بنه جنای تغیینر 

بازسننازی کننند و هننم  جهننان بننه تغییننر در درون بپننردازد. باینند هننم خننودش را

نحوۀ برخوردهنایش را. بنه اینن بیندیشنید کنه شنما در مقنام حاکمینت زبنانی و 

فرهنگی خویش چه چیز به ملت ها و فرهنگ هنای محکنوم در داخنل اینران 

داده اید ؟ وقتی عاجز از گفتمنان در داخنل هسنتید چگوننه بنه گفتمنان جهنانی 

  مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی اندیشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننید؟

یننای بیننرون بننه ایننن نکتننه مننی رسننیم کننه در بررسننی ایننن ناکننامی در تغییننر دن

تفکر ایرانی نتوانسته است بر حس حقارت و نا امیدی خنویش فنا ق آیند، کنه 
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اگر چنین بود به عننوان مثنال منی توانسنت بنا سنعۀ صندر فاجعنۀ کتابسنوزی 

هایی که مهاجمان بر سرش آورده بودند را به خنوبی تجزینه و تحلینل کنند و 

 . یجننننننننننننننان نشننننننننننننننودخننننننننننننننودش مرتکننننننننننننننب کتابسننننننننننننننوزی در آزربا

معتقدم که تفکر ایرانی هنوز به آن سطم از انسجام و استحکام نرسیده اسنت 

کننه بتواننند تغییننری در دنیننای بیننرون ایجنناد کننند. هنننوز هننم ایننن تفکننر دارد 

مراحل آزمونش را طی می کند. از سلطنت طلبنی آرینایی تنا والینت منداری 

و امنینت و پیشنرفت فقاهت هیچکدام نتوانسته انند متغینری در گسنترش رفناه 

باشننند. بننر عکننس آن هننر گنناه اندیشننۀ آریننایی بننر تخننت نشسننته بننه قتننل و عننام 

دیگری هنا پرداختنه ، و هنر وقنت شنیعی گنری بسنط داده شنده بنه آشنوب در 

مرزهای دیگری کشنیده شنده اسنت. در حقیقنت تغیینر بنه آشنوب تبندیل گشنته 

 .است
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 آزربایجان زمینه نییت مضممن است

بین ما و دیگنری گریزگاههنایی چنند در تناریخ بنه سنمت اسنتقالل  در مجادلۀ

پیدا شنده اسنت کنه بیسنت و یکنم آذر یکنی از آنهاسنت. اعتقناد بننده اینن اسنت 

مردم خاورمیانه در این چند دهۀ اخیر نشنان داده انند کنه بناالنس خنود را از 

قندرت  دست داده اند. آنها نمی توانند روی پای خنود بایسنتند. آنهنا بنه تنهنایی

رهایی از دست دیکتاتورها و اشغالگران را ندارند. تاریخ معاصر پنر اسنت 

از مصادیق و نمونه هایی که منی تواننند مثنال خنوبی بنرای اینن گفتنه باشنند. 

مسئله این است که دیکتاتورهای شرقی بهترین مسبب برای بازیهنای قندرت 

 ... و هننای سیاسننی در زمننین هننا و زمینننه هننای دیگرننند. عننراق و سننوریه

زمین ها و زمینه ها. استبداد فرصتی بکر است بنرای زمیننه چیننی بازیهنای 

سیاسننی. دموکراسننی همیشننه ایننن فرصننت را از دسننت قنندرت هننا مننی گیننرد. 

دمکراسی باالنس سناز اسنت امنا اسنتبداد همیشنه سننگینی را از آِن خنود منی 

سازد. در چنین شرایطی است که چشمها به سمت و سوی زمنین هنای تحنت 

 .فرمان استبداد بر می گردد

فیرپلی رعایت نشده است. چه بخنواهیم و چنه نخنواهیم دنینا تماشناگر و داور 

بازی است. پس قبل از اینکه داور متهم شناخته شود بهتر اسنت زمیننه هنای 

عدم رعایت بازی فیرپلی شناسنایی شنود. آزربایجنان در طنول تناریخ توسنط 

یوسننته ضننمیمه بنناقی مانننده اسننت. قنندرت هننا و در سننایۀ بننازی هننای سیاسننی پ

منطننق اشننغالگری منطقننه ایننن سننرزمین زیبننا را پیوسننته ضننمیمۀ اشننغالگری 

کرده است. هر وقت هم خواسته روی پای خود بایستد ماهینت جندالش آن را 
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زمینه ای برای مسا ل مهم بین المللی ساخته است. ما اما از تاریخ درس هنا 

موفق و ناموفق آنهنا یناد گرفتنه اینم کنه  آموخته ایم. از پدرانمان و از تجارب

آزربایجان دیگر فراخوانی برای اشغال نیست بلکنه فراخنوانی بنرای رهنایی 

است. در این فراخوان آزاد هستیم که با همۀ دنیا به مذاکره و مباحثه بنشینیم 

و کسنننانی را کنننه موافنننق رهنننایی و رسنننتگاری خنننویش درینننافتیم بنننه عننننوان 

اخت. دنیا باید بداند که ما زمینۀ بازی های سیاسی دوستان آزادی خواهیم شن

نیسننتیم بلکننه مضننمون آزادی خویشننتن و انسننان هسننتیم. جریننان نننوین آزادی 

  .خننننننننننننواهی آزربایجننننننننننننان زمینننننننننننننه نیسننننننننننننت مضننننننننننننمون اسننننننننننننت

گریِز ما از مثل  روس و فارس و ارمنی گریز از معامله گنری اشنغالگرانۀ 

حق داریم که راس هنای هندسنی آنهاست. در برابر این مثل  انسان ستیز ما 

مبارزۀ خویش را انتخاب کنیم. بنابراین، مثل  انسان ستیز سعی خواهد کنرد 

کننه مضننمون مجادلننۀ مننا را درگیننِر زمینننه هننای بننازی خننویش سننازد امننا باینند 

یادآوری کنم که ما از آنجا که از سِر میِز نامشروعِ منذاکرۀ اینن مثلن  راننده 

عنی ماسنت کنه دنبنال میزهنایی مشنروع بنرای شنده اینم بننابراین اینن حنق طبی

مذاکره باشیم. اما در شرایط فعلی به خوبی منی داننیم کنه منا بنر خنالف شنما 

که در آغوِش روسیۀ مادر خزیده اید جز خویشتن کسی را نداریم. ما آغوش 

  .خویشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتنیم

حتننی اگننر همننۀ جهننان بننه مننا پشننت کننند بنناز هننم از ایننن مجادلننه بنناز نخننواهیم 

به خوبی دریافته ایم که نفس این مجادله خودش پشت و پنناه منا ایستاد. چون 

 .و انسانیت است
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 گریز از عممدی نمییی زبان فارسی

عمودی نویسی بالی جان ادبیات فارسی شده است. عمنودی نویسنی، تحمینل 

کننننده اسننت. ادبیننات نوشننتارِی فارسننی تحننت تنناثیر همننین عمننودی نویسننی، 

مردسناالر منی باشند. تفکنر درختنی نویسنندگان هرمی ساز، مرکنز محنور و 

فارسی فرصت پردازش به چندگانگی و تنوع، و گردش در اقالیم چند جانبنه 

را از انسننان دریننغ مننی دارد. اصننوالً تفکننر آمرانننه و خطننی، گریبنناِن اندیشننۀ 

خاورمیانه ای را گرفتنه و ول کننش نیسنت. تفکنر درختنی مثنل خنود درخنت 

. مثل تفکر افقی و ریزومی "  یل دلوز" باید از ایستا است و در جا می زند

آمریت زبنان و در جنا زدن منتن گریخنت. تفکنر درختنی، مطینن و گنوش بنه 

فرمان اسنت. اسنتفادۀ مکنرر از درخنت در شنعر و رمنان و سنینمای فارسنی 

ریشه در عمودی بودن تفکر فارسی دارد. تشبیه مداوم زن به سنرو و گنل و 

کننوِه اسننتوار و صننخره و ... نشننان از عمننودی ... و تشننبیه مننداوم مننرد بننه 

اندیشۀ ایرانی است. دفاع از فیلسوفانی نظینر هگنل ، دفناع از زور و اقتندار 

کننه امثننال جننواد طباطبننایی هننا در آن سننر رشننته دارننند، و دفنناع از  -هگلننی 

وحندت گراینی و تمرکننز گراینی توسننط فلسنفه شناسننان فارسنی تاکینند آنهنا بننر 

دیشننه را مننی رسنناند. آنهننا در مواجهننه بننا مننا و در آمریننت و عمننودی بننودن ان

مواجهه با چندگانگی به تفکر درختی و ایستای فیلسوفانی چند پناه می برنند. 

 . اقتدار دولتی نینز در بسنط و نشنر عمنودی نویسنی بنا تمنام تنوان منی کوشند

مننتن فارسننی از مرکننز گریننزی و وحنندت گریننزی واهمننه دارد و همیشننه بننر 

طبننل اتحنناد و یکپننارچگی مننی کوبنند. منندام از تهنناجم فرهنگننی مننی نالنند و در 

جدال با ابرمتن ها و ابررسانه ها خود را فرسوده می سازد. اینن درخنت در 
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جدال با توفان، نرمش نشان نمی دهد بلکه تنرجیم منی دهند شکسنته شنود. و 

ین زخمیِ  پریشان در شکستن و سانسور کنردن و حنذف دیگنرِی وحندت هم

گریز شک به دل راه نمی دهد. حتی دمنوکرات تنرین نویسنندۀ فارسنی زبنان 

به حذف و سانسور چند صدایی رغبت دارد. این را به هنگام مواجنۀ آنهنا بنا 

متن خویش درک کرده ام. عمودی نویسی تناِب نقند نندارد. عمنودی نویسنی، 

ارسی را به متن مدافن تبدیل کنرده اسنت. خالقینت و آفریندن جنایش را متن ف

 . بننننننننننننننننننه درگیننننننننننننننننننر شنننننننننننننننننندن و در جننننننننننننننننننا زدن داده اسننننننننننننننننننت

عمودی نویسی مرزبند و خط کش است، مرزها را می بندد. منرزداری منی 

کند. همین مرزداری متن فارسی به هنگام رو در رو شدن با متون بی منرز 

 . دچنننننننننننننننننننننار شنننننننننننننننننننننوک و تشنننننننننننننننننننننویش منننننننننننننننننننننی شنننننننننننننننننننننود

ودن تفکِر فارسی دایرۀ آمریت و تمامیت خواهی را بسط می دهند. عمودی ب

 . اشنننننننننکاِل سنننننننننرکوب را بنننننننننر در و دینننننننننوار اجتمننننننننناع منننننننننی کشننننننننند

از یک منظر باید گفت که تفاوت چند صندایی منا بنا تکننوازی تهنران تفناوت 

 . افقنننننننی نویسنننننننِی منننننننا بنننننننا عمنننننننودی نویسنننننننِی زبنننننننان فارسنننننننی اسنننننننت

ارسنی نینز عمنودی اسنت. بنه در نظر داشته باشنیم کنه مخنالف خنوانی منتن ف

 : قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننول آن شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناعر

 مننننننننننننی بننننننننننننرم منننننننننننننزل بننننننننننننه منننننننننننننزل چننننننننننننوب دار خننننننننننننویش را

 .تننننننننننننننا کجننننننننننننننا پایننننننننننننننان دهننننننننننننننم آغنننننننننننننناز کننننننننننننننار خننننننننننننننویش را

حالج گونگی متن ها عالوه بر اینکه از باالی دار رفتن لذت منی بنرد سنعی 

می کند تو را نینز دار بزنند. عقالنینت منتن فارسنی در مرکزمنداری گنم شنده 

 . اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

در تننالش بننرای رفننن مشننکالت نیسننت بلکننه بننه پنناک کننردن  عمننودی نویسننی



97 
 

 .صننننننننننننننننننننننننننننننورت مسننننننننننننننننننننننننننننننئله مننننننننننننننننننننننننننننننی اندیشنننننننننننننننننننننننننننننند

عمودی نویسی وقتی ساز مخالفت با خویش را می زند مخاطب می یابد. در 

نظر داشته باشید که اکثر فیلمهای مطر  شدۀ زبان فارسی انتقناد از اجتمناع 

شندن اندیشنه  خویش را موضوع کار قنرار داده انند. امنا اینن بنه معننای افقنی

نیست بلکه تنها دارد کجی های عمودی نویسی را رو می کند و برای همنین 

 . مطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر  منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود

با توجه به دالیل مذکور پیشننهاد منی کننم کنه نویسنندگان فارسنی از عمنودی 

نویسنی دسنت بردارنند و افنق هننای افقنی نویسنی را تجربنه کننند. چندصنندایی 

 .تکثیر مالیم و مهربان متن هاست
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 چهره ی تهران چهره ی وصال آدمیت نییت

س پشت ذهن او مبانی و مآخذ ذوب شدگی چینده شنده اسنت. حتنی پنس هفنت 

پشت ذهن او را نیز نمی توان از سیطرۀ فرایند سلطه رهاند. ذهن او درگیر 

معننادالتی اسننت کننه در قلمننرو زبننان و مفنناهیم غیننر و بننرای اثبننات حضننور 

اند. دیگری خنوب اسنت. دیگنری تعنادل و بناالنس اسنت. غیریت نوشته شده 

امننا نمننی تننوان رد پننای دیگننری را در سننواحل نویسننندگان فارسننی جسننت. 

انتظار نداشته باشید که دیگری آمانو ل لویناس در کافه های تهران بنشیند و 

با من و تو چایی بخورد. دگرآییننی چهنره ای دارد کنه چهنرۀ تنو را بناز منی 

نی دیگری خور نیست و خودخوری تو را نیز سبب نمنی شنود. تاباند. دگرآیی

اما آینین بنی مهنر دگرآییننِی مکتنب تهنران بنه جنای نشنان دادن چهنرۀ زیبنای 

دیگری، آن را زشت و کرینه منی سنازد. چهنرۀ تنو را خنط خطنی و مسنخره 

  .می کند

چهننرۀ تهننران، چهننرۀ وصننال آدمیننت نیسننت بلکننه چهننرۀ طننرد و رد و انکننار 

عنرب، چهنره هنای شنوم و ننا مبنارکی در چشنم اننداز اندیشنه است. تنرک و 

های تهران اند. دیگری در تهران حق چهنره شندن نندارد، چهنره فقنط چهنرۀ 

 .ننننننننننننننننناب دیننننننننننننننننن تفسننننننننننننننننیری اسننننننننننننننننت و آیننننننننننننننننین آریننننننننننننننننایی

تنها چهرۀ اوست کنه متعنالی اسنت و چهنرۀ دیگنری در تهنران " نعنوذ بنا " 

شنود. بنیم بنده بسنتان  است. و برای همین چهرۀ تهران در جهنان چهنره نمنی

دارد چهرۀ تهران. از چیرگی چهرۀ دیگری می ترسند و غافنل اسنت از اینن 

نکته که ممکن است چهرۀ دیگنری عاشنقت سنازد. مبنانی چهنرۀ تهنران و ینا 



100 
 

بهتر است بگویم چهرۀ مبانی تهران به شدت آلوده است. آنقدر اخنم و تخنم و 

و دردش منا دیگنر مثنل عتاب و خشونت دارد اینن چهنره کنه بنه هنگنام رننج 

سننابق بننی خننوابی و زجننر نمننی کشننیم. دلیننل همراهننی نکننردن جنننبش سننبز و 

اصالحات توسط مردم آزربایجنان در اینن نکتنه نهنان اسنت. گمنان نمنی کننم 

دیگننر سننتارخانی از جنننس دیگننری پینندا شننود کننه دلنگننران پریشننانی چهننرۀ 

ب چهنره هنای تهران باشد. رونِد پیونِد سنوباکتیویتۀ آدمنی ایننک در چنارچو

 .خنننننننننننننننننننننارج از تهنننننننننننننننننننننران تعرینننننننننننننننننننننف منننننننننننننننننننننی شنننننننننننننننننننننود

نمی خواهم بگویم که چهرۀ تهران غرق در چهره هنای دیگنری شنود امنا بنه 

 اک دریدا می پیوندم و می گویم که تهران چهنره هنای دیگنر و چهنره هنای 

دیگری را غرق نسازد. تهران باید چهره به چهره شدن را یاد بگیرد. چهنره 

  .بننل بلکننه چهننره بننه چهننره شنندن بننرای تبننادلبننه چهننره شنندن نننه بننرای تقا

مدافن این نظر لویناس نیستم کنه دیگنری بنر منن ارجحینت دارد. دیگنری در 

بهتننرین شننرایط بننا مننن مسنناوی اسننت. تهننران اگننر بننه همننین تسنناوی تننن دهنند 

احساس مسئولیت و احترام نسبت به دیگری در وجودش زنده خواهد شند، و 

سننمت تهننران بننه مقصنند دیگننری هننا دیگننر شنناهد اهانننت و بننی حرمتننی از 

 .نخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواهیم بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود

در شرایط فعلی نخستین جمله ای که به هنگام رویارویی با چهرۀ تهنران در 

ذهن ما نقش می بندد این است کنه " تهنران سنرکوب خواهند سناخت و ننابود 

 ."خواهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند کنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرد

دوست داشتن باید اولین تفکری باشند کنه بنه هنگنام چهنره بنه چهنره شندن بنا 

 .ذهن نقش می بندددیگری در 
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 آمریت ایرانی و قاوب مردار فرهنگ

 طر  ها یى براى جسارت

داسنننتان الك پشنننت و مرغنننابى هنننا كنننه یادتنننان هسنننت؟ نتیجنننه ى  .1

داستان هم كه حتماً یادتان نرفته؛ دهن باز كنردن همنان و افتنادن 

همان. بله، منا را بسنته انند بنه چنوب آمریّنت. بایند دهانمنان بسنته 

نننوع. اگننر دهننان بنناز كنننى خننواهى افتنناد و بماننند. حننرف زدن مم

خننواهى مننرد. مننا را سنننگ و الك پشننت كننرده اننند. قصننه را هننم 

خودشان نوشته اند براى عبرت دیگران، تا مردم ببینند آنكه سنر 

از الكش در آورده و جیك بزنند چنه بالینى سنرش منى آیند   منى 

د و آورند د. تنها آنها باید بپرند. آمریّت خنودش را پرننده منى دانن

دیگران را الك پشت. آزادى را بنه چنوب آمریّنت بسنته انند. اینن 

  .است حكایت شرِق انندوه. بنراى همنین ذوق پنرواز منرده اسنت

 .دهان مگشا و زبان به كام گیر. این است فلسفه ى ایرانیّت

داشننتم اسننپات الیننت را مننى دینندم. فیلمننى در سننتایش جسننارت و  .2

شننجاعت. انسننان هننایى هسننتند كننه جننان مننى ٓكنننند تننا تكننه اى از 

استفاده جنسی کشیشان حقیقت بر دست هاى ما بیفتد. افشاى سور

کاتولیننک از کننودک در ایالننت ماساچوسننت آمریکننا بننا در نظننر 

ط و ترسنوى گرفتن شرایط مذهبى جامعه ى محافظه كار و محتا

آن زمننان نیازمننند كسننانى بننود كننه جسننور و بننى بنناك باشننند. مننى 
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خواهم با اسپات الیت نقبى بزنم به انندرون جامعنه ى ایرانیّنت و 

آزربایجان. محافظه كارى مرعوب شنده ى اینن جامعنه جسنارت 

را در پستوهاى خانه نهان كرده است. نویسندگانى را شاهدیم كه 

رت منى لولنند و تخنم منى اندازنند و در اندرون فساد نهادهاى قند

رشد مى كنند. نویسندگانى را نیز مى بینیم كه بنا بنر مصنلحت و 

صال  قوم یا سكوت كرده اند و یا دارند دو جانبنه بنازى در منى 

آورند. اینها در برابنر ظلنم ظنالم سنكوت اختینار كنرده انند امنا بنا 

 دیدن یك اشنتباه از سنوى مظلنوم چننان بنر سنرش منى ریزنند كنه

عقل از سر آدم مى پرد. بیشتر از آنكنه ظلنم ظنالم بهاننه ى دفناع 

آنهننا از حننق باشنند اشننتباه مظلننوم را بهانننه ى خننویش مننى سننازند. 

براى همین با متن هایى سوخته و ریاكار و بى خاصنیت روبنرو 

منى شنویم. حتنى بعضنى از ایننن حضنرات دارنند رؤیناى نوبننل و 

شنننان منننى  جهنننانى شننندگى را در انننندرونى شنننكم صننناحب منننرده

پرورانند. اما اصنلى تنرین گنناه آنهنا كشنتن زمنان اسنت. آنهنا در 

كشف حقیقت و در نگارش رهایى آنقدر این پنا و آن پنا منى كننند 

كه زمان از دست مى رود و زماننه آلنوده ى بنى عندالتى هنا منى 

گردد. آنها دارند راه چاره را در پیچ و تاب دسنتگاه هناى قندرت 

كه مهمترین شیوه ى كشنف حقیقنت در  گم مى كنند و خبر ندارند

 .پستوى خانه هایشان مى گندد

سننگ شنندگِى انسنناِن صننادق هنندایت دفننن نشننده اسننت. گنناو شنندگى  .3

انساِن غالمحسین ساعدى نیز همینطور. در ذهنن هنر دوى اینهنا 
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سگ شدگى و گاو شدگى دفن نشده اند بلكه بوى گندشنان دنینا را 

داشته اند و گذاشته اند بر داشته است. گاو مرده ى ساعدى را بر

بر ذهن و فكر ایرانیت. الشه ى سنگ ولگنرد هندایت را انداختنه 

اند جلوى اتاق فكر ایران. جامعه ى ایرانى اگر اینن دو الشنه را 

چال نكند بنه آزادى و بنزرگ اندیشنى نخواهند رسنید و مندام گنند 

خواهنند زد. مولننوى نیننز بننا بیننانى دیگننر از مننردار شنندگى قالننب 

د.   شنمس تبرینز اگننر روى بنه منن بنمننایى / و  خنویش منى نالنن

این قالب مردار به هم در فكنم. د همه ى تقنالى مولنوى و فلسنفه 

اش یافتن راهى براى شكستن قالب مردار بود. انتظار مى رفنت 

كه بعد از مولوى آن قالب شكسته شده باشد امنا هنم هندایت و هنم 

و بنه نسنل هناى ساعدى به اجبار همان قالب را بر دوش گرفتنند 

بعنندى سننپردند. هننم فرهنننگ و هننم سیاسننت حننامالن قالننب مننردار 

گشننتند و همزیسننتان و همسننایه هننا را نیننز بننه تحمننل ایننن قالننب 

مننردار واداشننتند. دیگننران و دیگربننودگى مجبننور نیسننتند كننه بننا 

  .قالنننننننننننننننننب منننننننننننننننننردار سنننننننننننننننننر و كلنننننننننننننننننه بزننننننننننننننننننند

 .تعریننننننننننننف دیگننننننننننننرى نیننننننننننننز از انسننننننننننننان وجننننننننننننود دارد

و اعتال اسنت كنه بنه دیگنرى هدینه منى  انسان دسته گل شكوفایى

 .شود
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 گندکاری فاشییم

 ."بوی گند می دهد دهنت“

ایننن چکینندۀ کثافتکنناری ایننن بننار صنندا و سننیما در تننوهین بننه تننرک هاسننت. 

دیالوگ های شرم آوری که بوی فاشیسم می دهد. آن هم بنا ادبینات کودکاننه. 

  .اسننننننننننتسننننننننننناریو امننننننننننا بننننننننننا شننننننننننیطنت تمننننننننننام نوشننننننننننته شننننننننننده 

ایران به مثابه یک هتل تصویر شده و دو ترک   ترکها د مهمان آن هتل انند 

اما شکایت دارند که هتل بوی گند میدهد. هتلدار مثال از چرنده و پرنده همنه 

چیز برایشان مهیا ساخته است اما ترکها ناراضی اند چون بوی گنند هتنل را 

  .برداشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننته اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

 چننننننننننننننننننننننننننننننننرا هتننننننننننننننننننننننننننننننننل گننننننننننننننننننننننننننننننننند زده اسننننننننننننننننننننننننننننننننت؟

 "ینننننه اسنننننب آبنننننی تنننننوی اتننننناق منننننا آروم زده اسنننننت انگنننننار " -

و جواب مهماندار " قارپوز" است. کلمۀ قارپوز و قارپوز کؤتویو بنه هنگنام 

  .تحقینننننننننننننننننننننر و تنننننننننننننننننننننوهین اسنننننننننننننننننننننتفاده منننننننننننننننننننننی شنننننننننننننننننننننوند

دیننالوگ فاشیسننم   مهماننندارد : " اتنناق شننما رو بننه دریننا بنناز مننی شننود" ، " 

مننامش نننور تختننی کننه رویننش مننی خوابینند برایتننان الالیننی مننی خواننند"، " ح

 ..."افشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانی مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی کننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

بندم منی آیند از  -دیالوگ ترک ها   میهمانان د: " زهله م گئدیر اوتناغیزدان 

 ... "، " اتاقتننننننننننان بننننننننننوی گننننننننننند مننننننننننی دهنننننننننند" و -اتاقتننننننننننان 

ترک ها حتی به روایت مهماندار دستشویی فرنگی را هم نمی شناسند. یعنی 

  .بننننننننننننننننننننننننننننننویی از منننننننننننننننننننننننننننننندنیت نبننننننننننننننننننننننننننننننرده اننننننننننننننننننننننننننننننند
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بسنیار بنی شنرمانه نوشنته شنده و نمنایش داده منی مسئلۀ تست کنردن بنو نینز 

 .شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود

هتلدار به پسر می گوید بچرم و پسر به پدرش می گوید پدرجان این بنه منن 

گفت بچرم. پدر تعصبش گنل کنرده و منی گویند خجالنت بکنش از پسنرم چنه 

می خواهی؟! این گفتگو در قالب زبان ترکنی ارا نه منی شنود. کناری بسنیار 

  .موذیاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه و کثینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننف

ش هتلدار کشف می کنند کنه دهنن پسنر تنرک بنوی گنند منی دهند! و البتنه بعد

تنوهین بیشننرمانۀ دیگننر اینکنه هتلنندار مننی گویند شننما نباینند بنا مسننواک توالننت 

 .شویی دندانتان را مسواک میزدید

تننیم  بننه روانشناسننی رنننگ هننا نیننز دقننت کنینند. پسننر لبنناس قرمننز   رنننگ 

شننیده اسننت. نحننوۀ گنننزینش تراکتننورد و زرد   رنننگ واالیبننال ارومینننه د پو

  .رنگها نیز عمدی است

تننوهین جنسننی، تننوهین ننناادی و تحقیننر فرهنننگ دیگننری بننارزترین پیننام ایننن 

عمننل راسیسننمی و فاشیسننتی اسننت. مننن در مننورد چرایننی و چگننونگی ایننن 

گننندکاری فاشیسننم طننی مقالننۀ مفصننلی خننواهم نوشننت و فعننال قصنند دارم در 

 .نکنننننننننننننننننننننوهش ایننننننننننننننننننننننن عمننننننننننننننننننننننل زشننننننننننننننننننننننت بنگننننننننننننننننننننننارم

 : امنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 .هنننت بننوی گننند مننی دهنند. یعنننی زبانننت و سننخنت بننوی گننند مننی دهنندد -

دیشب فکر می کنم غذا از فاضالب برایمنان آورده انند". اشنارۀ موذیاننه  " -

  .بننننننننه اینکننننننننه تولینننننننندات فرهنگننننننننی ترکننننننننی گننننننننند و کثافننننننننت اسننننننننت
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چندین بار ترک پدر از جنایش برخاسنته و اعتنراض منی کنند کنه منا اینجنا  -

تلدار با اصنرار منی گویند باغیشنال. بنبخش. اشناره نمی مانیم و می رویم و ه

  ...بنننننننننننننننننننننننننننننننننه جننننننننننننننننننننننننننننننننندایی تنننننننننننننننننننننننننننننننننرک هنننننننننننننننننننننننننننننننننا

  .بعننننننننننننننندش هتلننننننننننننننندار دهنننننننننننننننن پسنننننننننننننننر را ادکلنننننننننننننننن میزنننننننننننننننند

فقننط یننک سننئوال مننی خننواهم بپرسننم : چننرا فرهنننگ در تهننران ایننن روزهننا 

 اینهمه گند می زند؟

نتیجننه: ایننن هتننل را   ایننران راد بننوی گننند برداشننته اسننت. بننوی گننند ذهننن و  

 .و استبدادشکم فاشیسم 

به خوبی می دانم که آزربایجانی هنای عزینز جنواب اینن تنوهین را خواهنند  

 .داد
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آزربایجان روایتگر رهایی است و تهران روایتگر 

 سرکمب

مبننانی ننننگ، مبننانی نیرنننگ. نویسننندگانی کننه عاشننق پوپولیسننم سیاسننی اننند و 

نفننی مننی کنننند.  بننرای بننه دسننت آوردن دل اکثریننت، اقلیننت را مننی کوبننند و

ادبیات کلک و کینه و نفرت. ادبیات پر از تهی. ادبیاتی که رستم و رخنش و 

 .خودی دارد. اتل متل توتوله و نمکی و نخودی دارد

قلمهایی که اقلیم های دیگران را خط خطی می کننند تنا خطنوط مخلنوطی از 

  .انحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراف بیافریننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

فاشیسنم سیاسنی و فرهنگنی در مثل طرز تلقی حداد عادل هنا کنه چسنبیده بنه 

پسننتوهای نیمننه روشنننگر سننعی دارننند مبننانی توجیننه را در رد هویننت هننای 

  .منطقنننننننننننننننننننننننننننه و جهننننننننننننننننننننننننننننان بازسنننننننننننننننننننننننننننازی کنننننننننننننننننننننننننننننند

افکار مبتنی بنر نفنی هوینت خنواهی در اینران بایند بداننند کنه هوینت خنواهی 

پیشنهادی برای امروز جهان و خاورمیانه نیست بلکه پیشینۀ آن می باشند. و 

م این افراد خیلی مدرن باشند و مرجن را قبول نداشته باشند و با فکر نمی کن

تبارشناسننی مشننکل پینندا کنننند، چننون طبننل دار و تبننار و قبیلننه هنننوز هننم در 

 .دستهایشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی رقصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 تبننننننننننننننر بننننننننننننننه دسننننننننننننننت یکننننننننننننننی اهننننننننننننننرمن بیفتنننننننننننننناده اسننننننننننننننت

  کنننننننننننننننه از درخنننننننننننننننت فقنننننننننننننننط دار منننننننننننننننی توانننننننننننننننند سننننننننننننننناخت

اندرونی و بیروننی فرهننگ  افکار مبتنی بر انکار بهتر است بدانند که ما در

بی مرز و خارج از تاریخ و زبان و فرا رواینت هنای آنهنا  عامۀ پست مدرن
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زندگی می کنیم. جهنان، افنول و سنقوط فرارواینت هنای بیشنماری را تجربنه 

کنننرده اسنننت. شنننکنندگی مرزهنننا و اقتننندارها و فرارواینننت هنننای مطلننننق و 

روط تر و حقیقی تر بنه دترمینیستی در البالی جا به جایی ها و ادعاهای مش

وضننو  قابننل لمننس و مشنناهده اسننت. اوضنناع منطقننی و منطقننه ای مننا کننامالً 

آشفته می باشد. وضعیت کالمنی منا بنه سنمت و سنوی " منرگ بنر..." سنوق 

داده منننی شنننود. اگنننر انسنننانهای جامعنننه در " وضنننعیت کالمنننی مطلنننوب" 

وی منی هابرماسی به سر نمی برند و مدام به مرگ و طرد و نفی یکدیگر ر

آورننند نشننان از گسسننت مفاهمننه و جریننان گفتمننانی دارد. " مننا"ِی غالننب و 

سلطه جوی فاشیسنم زینر چتنر فرارواینت هنا، منن ِ سنرگردان در اجتماعنات 

متکثنننر و لبرینننز از رنگنننانگی هوینننت و هوینننت هنننای رنگارننننگ را تحنننت 

بازجویی قرار داده است. وضعیت گفتمانی در ایران تنا حند گفتگنوی بنازجو 

تهم سننقوط کننرده اسننت. در حقیقننت، فروپاشننی مفاهمننه و تفنناهم در قالننب بننا منن

  .بازیهای زبانی شکل جدی تری به خود گرفته است

نویسننندگان زبننان غالننب، بسننتر و محتننوای اسننتدالل را بننا آرایننش هننای غلننیظ 

ناادپرستی آلوده ساخته اند. این آلودگی فرهنگی لزوم حضور استدالل بهتر 

ن فارسی زیر سئوال برده است. نیروی استدالل بهتنر، را در متون نویسندگا

در کالبد نسل جدید ی خارج از داینرۀ تسنلط ریشنه دواننده اسنت. تنرک هنا و 

 ...عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرب هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا و

 .دو دیکلمنننننننننۀ متفننننننننناوت از منننننننننتن افتنننننننننراق شنننننننننکل گرفتنننننننننه اسنننننننننت

 هویت به مثابه سرکوب   آریایی سازی با استفاده از زبان و قدرت حاکم -1

) 
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 .( ه رهایی   جنبش های مدنی ترک ها و عرب های ایرانهویت به مثاب -2

در ایننن گیننر و دار، آزربایجننان روایتگننر رهننایی اسننت و تهننران روایتگننر 

  .سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرکوب

انگار انگارۀ هویت آهویی است که دو نفر در آن سهیم اند. یکی منی خواهند 

  .سنننننننننننرش را ببنننننننننننرد و دیگنننننننننننری منننننننننننی خواهننننننننننند آزادش سنننننننننننازد

سی به سبک روش شناختی کنترل نشده ای از در این منازعه نویسندگان پار

این شاخه به آن شاخه می پرند، از نگرشی به نگرشی دیگر ُسر می خورنند 

و به جای نگریستن در آیینه های روبرو ، آنهنا را منی شنکنند. آنهنا از دیندن 

گروتسک درونشنان وحشنت دارنند. منا آییننه ای را در دسنتهایمان دارینم کنه 

مضحکی افکار ناادپرسنتانۀ درونشنان را بنه آنهنا زشتی و تحریف شدگی و 

نشان می دهد. و آنها مطابق معمول فقط می شنکنند، تنوان نگریسنتن انگناره 

 .هایمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان را ندارننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 آیننننننننننننننننننننه چنننننننننننننننننننون نقنننننننننننننننننننش تنننننننننننننننننننو بنمنننننننننننننننننننود راسنننننننننننننننننننت

 خود شکن آ ینه شکستن خطاست
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 وومشدگی در پیاده روهای دیگران

و خننانمم  -حنندود یننازده سننالش بننود  - مننن بننه اتفنناق مننادرم و دختننرم المیننرا"

. آغا، همه داشنتیم منی رفتنیم کنه بنریم اعمنال رو 78مشرف شدیم مکه. سال 

انجام بدیم. یه هو من و المینرا دیندیم ینه تلویزینون فروشنی تنو پیناده رو داره 

راز بقا نشون می ده، از این تلویزیون ال سی دی بزرگا. اون صحنه ای هم 

گوزنه رو میکشه تو آب. ما ولو شندیم . منن بنا حولنه، بود که سوسماره میاد 

المیرا با چادر سفیده تنو پیناده رو ولنو شندیم راز بقنا نگناه منی کنردیم. ر نیس 

کنناروانمون دنبالمننان مننی گشننت ، مننا رو پینندا کننرد و گفننت آقننا کجننایی، همننه 

منتظرن بیا و بریم و اومدیم بریم، رفت...یه طال فروش بغل همین تلویزوننه 

.  من وایستم یه خرده بهتره آقا سنیدد...طال فروشنه ینه پسنر بنی ریخنِت بود..

دراز داشننت، صننورت از ایننن صننورت کننویری هننا، جننوش هننای سننر زرد 

 ...چننننننرک، عننننننرب دیگننننننه، عربننننننی حننننننرف زد بننننننا ر ننننننیس کنننننناروان

 گفننننننننننننننننننننننننننننننننت: جریننننننننننننننننننننننننننننننننان چیننننننننننننننننننننننننننننننننه، کیننننننننننننننننننننننننننننننننه؟

 ...گفننت: ایننن اکبننر عبنندی یننک هنننر پیشننۀ مننثلن گننندۀ ایرانننه، کمنندین ایرانننه

 خننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانوم؟ گفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت: اون

 ...گفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت: اونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم دخترشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه

چشش دختر ما رو گرفت. یهنو برگشنت گفنت اگنر دختنرش را منثلن بگنذاره 

 ...اینجا من هموزنش طال میدم...برا پسر من

 …: خواسنننننننننننننننننننننتگاری کنننننننننننننننننننننرد... عبننننننننننننننننننننندی: آرهمجنننننننننننننننننننننری

 "...مننننن همننننوزن خننننودش و پسننننرش مننننی رینننننم”گفننننتم بننننه خننننودش بگننننو
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متن باال عین خاطرۀ اکبر عبدی است کنه رواینت شند. منن اینن متنون و منتن 

هننایی شننبیه ایننن را، " متننون فاشیسننتی دیگننری سننتیز" مننی نننامم. مننتن هننایی 

ارتجناعی و پرخاشننگر. بننا ایننن تفنناوت کننه لمپنیسننم هنننری و شننارالتان بننازی 

فاشیستی اینبار بازی خودش را در پیاده روهای فرهنگ های دیگر ولو منی 

کند! طرف رفته با دختر یازده ساله اش ولو شده کف پیناده روهنای فرهننگ 

دیگننر، و آن وقننت انتظننار دارد کننه اهننالی آن پینناده روهننا او را مثننل آقننای 

سینمای جهان تحویل بگیرند. این ولو شدگی جهت دیندن راز بقنا و سوسنمار 

 و گوزن بنا آن تینخ خناص صنورت گرفتنه اسنت. البتنه دیندن راز بقنا هنم بنه

نظر شیرین تر از اعمال حج است . الغرض مسئول کاروان به زور حناجی 

هنرپیشه را از کنف پیناده روهنا جمنن آوری منی کنند. منا منی گنوییم تصنویر 

کریه فرهنگی وسط پیاده روهای عربستان اما شما بخوانید فیلم سینمایی ولو 

صنور شدگان با بازی بی نظیر آقای سینمای ایران. بحن  امنا اینن اسنت کنه ت

مردم از این ولو شدگی چه می تواند باشد؟ عکس العملشان چه خواهند بنود؟ 

این یک خاطره نیست   بنا به برداشت مند بلکه یک خاطره سازی است تنا 

چهره ای کثیف و بی ریخت از مردم سنرزمین و فرهننگ دیگنر ارا نه دهند. 

ال این اگرچه همین خاطره سازی هم ناشیانه و بد ساخته شده است. به هر ح

طبیعی است که هر ولو شده ای چشمها را به سنمت خنویش بکشند و از آنجنا 

که ولو شنده اسنت منردم نینز عکنس العملنی مشنابه ولنو شندگی بنا او خواهنند 

داشت. کلمۀ خواستگاری را مجری به زور بر دهن این گنده گو منی تپانند و 

ر یننک گرنننه هننیچ آدم عنناقلی بننه یننک ولننو شننده پیشنننهاد خواسننتگاری آنهننم د

لحظه نمنی دهند. حناال گینرم کنه داد و اینن مینان معاملنه ای صنورت گرفنت، 

تقصننیر آن پسننر چننه مننی شننود؟ پسننری کننه هننیچ ارتبنناطی بننا گفتگننوی غیننر 
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اخالقنی دکانندار و ر نیس کناروان ننندارد. کیننۀ عبندی لمنپن و اینهمنه نفننرتش 

برای چیست؟ سوسمار و عرب و پازل های بی ریختی دقیقن مثنل ینک فنیلم 

نمایی چیننده شننده و از آنجننا کننه عبنندی هنرپیشننۀ گنننده ای اسننت از عهنندۀ سننی

روایننت ایننن سننناریو بننر آمننده اسننت. امننا هننم او و هننم شننارالتان هننای هنننری 

سینمای ایران که در خدمت قدرت و پول هسنتند غافنل از اینن منی باشنند کنه 

وارد بازی جنگ قدرت و سیاست بنین دولنت هنای اینران و عربسنتان گشنته 

ر ایننن میننان مننردم بننی گننناه هننر دو سننو قربننانی اصننلی ایننن نننوع کینننه اننند. د

ورزی و خصومت می باشند. جنگ دینی شیعه و سنی به جندال بنین ناادهنا 

 ...کشننیده مننی شننود. در نظننر داشننته باشننید کننه عبنندی مننی گوینند عربننه دیگننه

و بعد از این ولو شدگی نوبت به ریدگی و ریدن می رسد. گنده الت سینما و 

رود در پیاده رو دیگران ولو می شنود و بعندش بنر سنر و صنورت  هنر می

فرهنگ دیگر می ریند و سر و مر گنده بر می گردد ایران. او فراموش منی 

کند کنه اینن ریندن بنر مسنا ل داخلنی و ملنی و دیننی و ... در ذات اوسنت. او 

قبل از اینکه در خارج بریند، در داخنل بارهنا آزمنایش کنرده و بنر انندرونی 

نگ خویش با شرکت در فیلمهای درباری و ریاکارانه و چاپلوسانه ریده فره

 . اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

او فراموش می کند که این تقصیر اعنراب نیسنت کنه بنه او پیشننهاد آنچننانی 

می دهند بلکه این تقصیر خود اوست که دختر معصنوم و بنی گنناهش را در 

زده سن ینازده سنالگی و در سنرزمینی کنه سنن بلنوم از ننه سنالگی اسنتارت 

 .مننننننننننننی شننننننننننننود کننننننننننننف پینننننننننننناده روهننننننننننننا ولننننننننننننو مننننننننننننی کننننننننننننند

تهننران تنهننا جننایی اسننت کننه در آن هنننر بننه گونننه ای مفتضننحانه در سیاسننت 

ادغام گشته است . در تهنران افنول ارزش هنای انسنانی را هنر از گناهی در 
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قالب بدریخِت الگوهای ولو شدۀ هنری نیز می توان بنه وضنو  تماشنا کنرد. 

وع و طنرف حسناب منا فرهنگنی اسنت موضوع ما اکبر عبدی نیسنت. موضن

کننه اکبننر عبنندی هننا را مننی سننازد و بننر پینناده روهننای دیگننران ولننو مننی کننند
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 ماه مهرو ماه بی مهریو ماه اشغال ذهن و زبان

ایننن طننرف منناه مهننر، منناه بننی مهننری، منناه اشننغال ذهننن و زبننان . آن طننرف 

 .شلیک نفرت انسانی به قلب ماه و ستاره و انسانیت

تعلننیم و تربیننت چننون ا دهننایی دهننان بنناز مننی کنننند و ایننن طننرف منندارس 

فرزندان ما را با همۀ تعالیم و معارف و تربیتشان می بلعند تا هضنمش کننند 

 .و گوشت و خون بدنشان سازند. شبیه سازی فرهنگی

آن طرف غارهای قندیل دهان باز می کنند و بازمانندۀ اسنتخوان هنای رافنت 

  .می کشندو برادری و برابری را به دندان 

این طرف دختری کوچک همه چیزش را، رؤیاهایش را، افکنار معصنومش 

را بر می دارد و بنا خنود بنه مدرسنه منی بنرد. کمنی " چنؤره ک" بنا کمنی " 

سو" و الالیی شبانۀ مادریش را نیز بنر دسنت گرفتنه اسنت. دختنر دارد اقلنیم 

بنه کنند. کوهستانی زبان ترکی را طی می کند تنا اولنین روز مدرسنه را تجر

 :وارد کالس که می شود معلم با توپ و تشر بر سرش فریاد می زند

 "چرا دیر کردی؟ برو بشین سر جات " -

 .دختر اما ایستاده است همچنان

 "گفتم برو بشین سر جات " -
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اقلیم، اقلیم دیگری است. زبانش را نمنی فهمند. بنرای همنین همچننان ایسنتاده 

ترکی ترجمه اش کند تنا دختنر مظلنوم فهمنش  است. باید مترجمی باشد که به

 .را به کار بیندازد

آن طرف دختری قلنم بنر زمنین نهناده و همنۀ دار و نندارش را منی رینزد تنه 

چمدان و می زند بنه کنوه. منی زنند بنه سنمت و سنوی دموکراسنی وعنده داده 

شده. اما به قندیل که می رسد تفنگ بر دستش می نهند و ...دختر بایند بکشند 

عننم مننادرانگی زبننانش را بچشنند. تروریسننم بننا طعننم لنننین و مارکسیسننم و تننا ط

سننایر مخلفنناتش. او در فهرسننت بهننره بننرداری از کودکننان قننرار مننی گیننرد. 

چینزی در درونننش آزارش مننی دهنند. دسنتهایش انگننار تننابوت جنننازۀ خننودش 

شده انند. دسنتهایش بنه جنای قلنم بنه تفننگ دل داده انند. دسنتهایش خنونی انند. 

زه اش را بر سر دستهای تروریسنت هنا منی بینند و تننش را. تفکنر دختر جنا

شوم و سیاه تروریسم کردی مجبورش ساخته است تا بنه همنه چینز تنن دهند. 

او تن به پوچی اندیشه ای داده است که قرار است وطنش باشد و خبر نندارد 

 .که تنش وطنش است

ش هننای ایننن طننرف امنیننت از کانننال مصننلحت مننی گننذرد نننه از کانننال ارز

 .حقوقی و انسانی

آن طرف امنیت را از اتوبان ارزش های حقنوقی و انسنانی خنارج سناخته و 

  .به بن بست تروریسم رسانده اند
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این طرف ریش هنا ریشنه انند و آن طنرف ریشنه هنا بنا منین و کالشنینکف و 

 ...ریش می شوند -تروریسم ریش 

تنی چنون " تنو خیلنی وقنت اسنت کنه بنه وا ۀ " طنرف " فکنر منی کننم. جمال

طننرف کیسننتی؟"، " مننن بننی طننرفم"، " مننرگ بننر بننی طننرف"، " طرفننت 

کیست؟"، " اطرافیانت چه جور آدم هایی هستند؟"...این روزها مرا مشغول 

بعدش به این نکته می رسی که تفکرات تنو اطرافینان تنو هسنتند.  کرده اند. 

زبان و فرهنگ تو طرف و سمت و سوی توست. برای همنین اینن طرفنی و 

هنر کننس طنرف چیننزی  آن طرفنی نمنود خاصننی پیندا کنرده اسننت در ذهننم. 

است، طرفدار چیزی اسنت، طرفندار کسنی اسنت. طنرف تنو هوینت توسنت، 

ت. همنین چیزهاسنت کنه اطرافنت را شنلوم هستی و خانه و اندیشه های توس

بعدش دوبناره منی رسنم  و پر رفت و آمد می سازد. اطرافت مفهوم توست. 

به طرف ما و آن دختنری کنه همچننان هناج و واج سنر درس کنالس ایسنتاده 

اسننت و معلننم را مننی نگننرد. او بننه خننوبی درک کننرده اسننت کننه آن کننالس و 

ر و اطنراف دیگراننند کنه بنه مدرسه " طنرف " او نیسنتند. وصنلۀ نناجور دو

طننرف مننا قربننانی  حننوالی و حنندود و قلمننروی زبننان و ذهننن او چسننبیده اننند.

است. مدل های مختلف قربانی سازی و چاقوکشی وارد چرخنۀ انسنانی شنده 

است. تو را، باورهایت را، اندیشه ها و زبانت را، محیط و جغرافیاینت را ، 

انی مقاصند خنویش سناخته و در یک کالم طرف و سنمت و سنوی تنو را قربن

موضننوع ایننن اسننت کننه دیگننری و غیریننت در فرهنننگ مهنناجم همیشننه  اننند. 
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قربننانی اسننت. و موضننوع مهمتننر اینکننه چنناقوی قربننانی و " قربننانی کشننون 

 .فرهنگی" هرگز از دست و دل رادیکالیسم حاکم جدا نخواهد شد
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 گریز از زبان نفرت

حافظانۀ دینی که آسایش اجتماعی و سیاسنی چطور شد که مروت و مدارای 

 را سبب می شد به یک دفعه به طرد و دفن اجتماعی و سیاسی تبدیل شد؟

آسایش دو گیتی تقسیر این دو حنرف اسنت / بنا دوسنتان منروت بنا دشنمنان  )

چطور شد که مطبوعات و رسانه ها این روزهنا هنم در خصنوص  مدارا د 

گر تبدیل به رسانه های نفرت گشنته یکدیگر و هم در خصوص ملت های دی

اند. شبکه های اجتماعی مملو از حجم عظیم جوک هنا و فحاشنی هنا گردینده 

اند. زبان نفرت باع  رشد خشونت در اجتماع به خصوص در بنین جواننان 

می شود. زبان نفرت، ادبینات و فرهننگ را نینز تحنت تناثیر قنرار منی دهند. 

نننه مننی کننند و زبننان انتقنناد و فاشیسننم در بطننن سننطور و سننیطرۀ نفننرت ال 

نفنرت از نظنام هنای قبلنی،  اعتراض به حق مردم را با نفرت تمام می برد.

نفرت از توسعۀ دموکراسی، نفرت از زبنان و فرهننگ تحنت اشنغال، نفنرت 

از مبانی فلسنفی و فرهنگنی غیرینت، همنه و همنه نشنان از انحطناط اخالقنی 

ین نقشۀ سیاسی آمنده اسنت کنه سئوال این است که چه بر سر تاریخ ا دارد. 

بننرای  زبننان گفتمننانی آن کپننی زبننان نفننرت موجننود در شنناهنامه مننی باشنند؟

نمونننه شننعرهای هننالو و اسننماعیل خننویی در مننورد عننرب هننا را در ذهنتننان 

زبان نفرت  مرور کنید. و یا ادبیات زاکانی ها و ورجاوندها را ورق بزنید.

و دنبال بنزرگ سنازی مسنا لی سرپوش بر مسا ل مهم و ملی اجتماعی نهاده 

می رود که از آن خویشتنش می داند. برای مثنال ینک نموننه از اینن بنزرگ 
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در جننام جهننانی اخیننر بننر سننر حننک یوزپلنننگ  نمننایی را یننادآوری مننی کنننم:

ایرانی بر روی پیراهن تیم ملنی آن چننان غوغاسناالری رسنانه ای صنورت 

گرفت و آنچنان این موضوع را داغش کردند که موضوع مهم خشنک شندن 

دریاچه ارومیه بنه فراموشنی سنپرده شند. در حقیقنت زبنان حکومنت و زبنان 

ینت بنه دریاچنۀ ارومینه داده منی رسانه اگر زبان حقیقت بود می بایسنت اولو

شنند. آیننا نجننات دریاچننۀ ارومیننه یننک مسننئلۀ مهننم   از منظننر محننیط زیسننت د 

زبننان نفننرت،  نبننود؟ آیننا دریاچننۀ ارومیننه اولویننت داشننت یننا یننوز ایرانننی؟ 

سانسننور و سننرکوب و بننی اعتنننایی را رواج مننی دهنند و حتننی ریشننه هننا و 

و دمنوکرات فرهننگ آموزه های منقبن قومی خنویش را بنر مبنانی منبسنط 

هسننتند روشننفکران چنندی کنه سنعی منی کنننند  هنای دیگنر تنرجیم منی دهند.

جامعه را از سیطرۀ زبان نفرت برهانند اما آنها نینز تنهنا خواهنند مانند زینرا 

اگر حتی چشم بر رسانه ها ببندیم حداقل در هر هفته یک بار مردم از منابر 

یزی و دشنمن تراشنی روی نماز جمعه تحت تاثیر زبان نفرت به دیگنری سنت

زبننان نفننرت جملننه ای از خننویش ننندارد و دنبننال توجیهننات مننی  مننی آورننند. 

رود. بننرای نمونننه در خصننوص حننل مسننئلۀ ملننی، مننا آزربایجننانی هننا جملننۀ 

هننوز هنم در قبنال  مشخصی داریم: " تحصنیل و تندریس بنه زبنان منادری"

را ه نداده اند این خواستۀ ما هر دو سوی مخالفان جمله ای منطقی و خاص ا

در سنرزمین هنایی  و به جای ارا ۀ جمله به هجنوم و حملنه روی آورده انند.

که اطرافیان خداوند حاکم بنی چنون و چنرای آننند انسنان ینک مخلنوق سنطم 

پایین بی کیفیت است. انسان موجودی است مطین و سلطه پنذیر. آننان کنه بنه 

ابنر خداونندی کنه از بهانۀ خداوند حکنم منی راننند از شنکنندگی انسنان در بر
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آسمان به زمین کشیده شده و تقریبا اهلی و رام گشته مطلن اند. برای همنین، 

انسان حقیر   بندۀ حقیر د از چهره های زمینی خداوند باید اطاعت کنند. اینن 

حقننارت انگنناری بننه مننرور در قالننب دیگننر مبننانی فکننری نیننز رسننوم کننرد. 

رفته رفته حاکم بر ارادۀ انسان  تحقیر به مرور نفرت را آفرید و زبان نفرت

گشت. شک نکنید اکثر آوارگان سنوری اگنر امنروز سنعی دارنند بنه اروپنای 

آزاد پناهننننده شنننوند از زبنننان نفنننرت و از احاطنننۀ آن زبنننان گریختنننه انننند. از 

داعشنی کنه بننا اشنکال هننالیوودی و سنینمایی دارد سننر منی بننرد و نفنرت مننی 

سنئوال اینن  ند که زبان انسان نیسنت. پراکند گریخته اند. از زبانی گریخته ا

است چه بر سر خاورمیانه آمده اسنت کنه زبنان نفنرت در آن بینداد منی کنند؟ 

 .و البته هشدار این است که مواظب نفرتی شدن زبان خود باشید 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دیگری ستیزی  مقصد نهایی تاریخنگاری جدید ایران 

 است

غیریت ستیزی " و " دیگری ستیزی" از ذهن مصور و کالسنیک ادبینات  "

پارسی به اتاق فکر سیاست ورزان راه یافته و تبدیل به پرو ه ای پنهنان در 

قالننب مفنناهیم دهننن پننر کنننی همچننون " همبسننتگی ملننی" و ...گشننته اسننت. 

سننرکوب ارزش هننای فرهنگننی و اجتمنناعی دیگننری بننا مقنندس نشننان دادن 

گ حاکم به اوج خود رسیده است. دهن کجی بنه فرهننگ ، ارزش های فرهن

اندیشه ، نمادها و جلوه های فرهنگی ملل محکوم و تحنت اشنغال، بنا بنزرگ 

نمننایی نمادهننا و جلننوه هننای فرهنننگ سننلطه گننر بننه خننوبی خبننر از روحیننۀ 

ناسننازگار و پرخاشننگر مبننانی مسننلط دارد. بننرای مثننال اصننرار بننر نهننادن 

آزربایجان به نوعی تخریب داینرۀ امنیتنی حنوزه مجسمۀ فردوسی در میادین 

های فرهنگی ترک ها محسوب منی شنود. مهمتنر از اینن هنا حنذف تحنوالت 

تاریخی و سانسنور تناثیرات جننبش هنای اجتمناعی ملنل تحنت سنتم در متنون 

تاریخی و فرهنگی ایران امروز بدجور آزار دهننده اسنت. همچننین فرهننگ 

غرب نینز همنین نسنخه را منی پیچند. در  ایرانی به هنگام مواجهه با فرهنگ

این میان شیوه های مقابله با غیریت درون فرق می کند با شنیوه هنای مقابلنه 

با غیریت بیرون. سرکوب غیرینت درون در تحجرگراینی فرهننگ بسنته بنه 

اننندازۀ سدسننازی مقابننل غیریننت بیننرون اهمیننت دارد. غیریننت بیننرون مهنناجم 

و آمنننوزه هنننای غیرینننت، دشنننمن اسنننت و غیرینننت درون خنننا ن. ارزش هنننا 
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محسوب می شوند. کرامت و حقیقت انسانی دیگران کشک اسنت و تنهنا اینن 

  .زبان مسلط است که می تواند سخنگوی کرامت انسانی باشد

سانسور شدید رخندادهای دیگربنودگی در متنون تناریخی اینران نظینر وقناین 

سنتیزی"  دوران پیشه وری و نهضنت شنریعتمداری و ...نشنان از " دیگنری

تاریخنگاری جدید ایرانی دارد. برای همین من به جمالتی نظیر" ما همنه بنا 

هم برادریم" و فالن و بهمنان در اینن برهنه از تناریخ اینران اعتقنادی نندارم. 

هم رفتار اجتمناعی و فرهنگنی   جنوک سنازی و تحقینر و...د ، و هنم رفتنار 

ریننت عظیمننی از سیاسننی در تنناریخ امننروز ایننران نشننانگر ایننن اسننت کننه غی

انسننانهای موجننود در ایننن خریطننه گرفتننار خننود بننزرگ بینننی یننک فرهنگننی 

هسننتند کننه سننعی دارد بننا همننۀ امکانننات و قنندرتش بننه تطهیننر و مقنندس نمننایی 

 .خویش بپردازد
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 دزدیو تحریف و سانیمر تاریخ در ق ب اروپا

این تنها یک نموننه از دزدی و تحرینف و سانسنور تفکنر انسنانی توسنط پنان 

فارسیسم است، آن هم در قلب اروپا. حاال در داخل که دستشان باز است چه 

" جنسن می گوید: این اشیار تاریخی بنرای همیشنه نناقر  ها که نمی کنند. 

اهد تناریخی شده اند. شما نمی توانید کار او را جبران کنید. او بخشنی از شنو

درباره اولین سفرهای اروپایی بنه جنایی کنه منا امنروزه بنه آن خاورمیاننه و 

چین می گوییم از بین برده است. من بسیار عصبانی هستم. اینن فنرد متمنول 

حاال درک کنید عصبانیت منا  چیزی را نابود کرده که متعلق به همه است."

نند. شنواهد و شنرایط را که همه جور بالیی سر زبان و فرهنگ مان می آور

ما را غصب کرده و از بین منی برنند. اشنیا تناریخی و هننری آزربایجنان را 

کتنناب  قلننن و قمننن مننی کنننند و آن وقننت دم از منندنیت و فرهنننگ مننی زنننند. 

  .سوزی جایش را به متن کشی تاریخی داده است

دارننند سننفرنامه هننا را از بننین مننی برننند . آن هننم یننک تحصننیل کننردۀ مننثال 

کتاب را نگرفتنه اسنت بلکنه  150دی. او با چاقوی جراحی تنها جان هاروار

نفر و میلیاردها انسنان را گرفتنه اسنت. بنی ادبنی بنه متنون و آثنار  150جان 

 !فرهنگی ادبیات این نوع حکیمزاده هاست

همین بال را در داخل بر سر ملنت هنا و فرهنگنی هنای غینر فارسنی در منی 

 .که داد بستاند و محکوم کندآورند و البته دادگاهی هم نیست 

  .این فرهنگ بد آموز چه ها که نمی کند



128 
 

 محاکمه یک ایرانی به اتهام صدمه به کتابهای تاریخی " 

روزنامه گاردین گزارش داده که دادگناهی در بریتانینا بنه اتهنام ینک ایراننی 

رسننیدگی مننی کننند کننه مننتهم اسننت در منندت هفننت سننال کتابهننای تنناریخی را 

 .و صفحاتی از آنها را جدا کرده استقرض گرفته 

گاردین در گزارش مفصلی می نویسد که یک ایرانی ثروتمنند بنه ننام فرهناد 

کتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمنت مربنوط بنه  ۱۵۰حکیم زاده به بیش از 

ملی بریتانینا در لنندن نگهنداری  شانزدهم میالدی که در کتابخانه بعد از قرن

 .شده، آسیب وارد کرده استمی

به نوشته گناردین، اینن ایراننی دانشنگاهی خسناراتی وارد آورده کنه بنه هنیچ 

حرفننه ای قابننل  وجننه قابننل جبننران نیسننت. صنندمات وارد شننده بننا چشننم غیننر

تشخیر نیست و در البالی اوراقی قرار دارد که با دست صنحافی شنده انند 

و حنندی  سننفرهای اروپاییننان بننه ایننران، بننین النهننرین و امپراطننوری مغننول 

 .است

بننه نوشننته گنناردین، پاوهشننگران ارشنند کتابخانننه حیننران مانننده اننند کننه چننرا 

اشنر و متفکننر بننا یننک فرهناد حکیمننزاده، تحصننیل کنرده دانشننگاه هنناروارد، ن

کتابی افتاده است کنه قنرن هاسنت در مجموعنه  150چاقوی جراحی به جان 

 .ملی محفوظ بوده اند

تالش های بی بی سی فارسی برای تماس و جویا شدن نظر آقنای حکیمنزاده 

 .درباره این اتهامات بی نتیجه ماند
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رده است گاردین می نویسد: خسارت مالی که او در طی هفت سال به بار آو

چیزی حنول و حنوش چهارصندهزار پونند اسنت امنا دکتنر کریسنتین جنسنن، 

مسنئول بخننش مجموعنه چنناپی کتابخاننه مننی گوینند بنه هننیچ عننوان نمننی تننوان 

 .قیمتی روی کتابها و نقشه هایی که او نابود کرده گذاشت

گاردین از قول جنسن می نویسد: این اشیار تاریخی برای همیشه ناقر شده 

نمننی توانینند کننار او را جبننران کنینند. او بخشننی از شننواهد تنناریخی اننند. شننما 

درباره اولین سفرهای اروپایی بنه جنایی کنه منا امنروزه بنه آن خاورمیاننه و 

چین می گوییم از بین برده است. من بسیار عصبانی هستم. اینن فنرد متمنول 

 ".چیزی را نابود کرده که متعلق به همه است

نننوامبرد در  21سنناله، امننروز   60ده حکننیم زاده در ادامننه مقالننه گنناردین آمنن

شنود و ممکنن اسنت دادگاهی در لندن برای توضیم در این مورد حاضر می

با مجازات زندان روبرو شود. فرهاد حکیمزاده بعد از سقوط شاه، ایران را 

فقنره جنرم از سنال  14ترک کرد و دارای پاسپورت آمریکنایی اسنت. او بنه 

شامل برداشتن نقشنه هنای قندیمی و صنفحاتی از ده اعتراف کرده که  1998

کتاب در کتابخانه ملنی بریتانینا و چهنار کتناب دیگنر در کتابخاننه بنودلین در 

 .شهر آکسفورد است

گنناردین مننی نویسنند وقتننی پلننیس در منناه  وییننه گذشننته خانننه او را در محلننه 

یندا نایتس بریج لندن جستجو کرد، چندین نقشه، صفحه و تصویر گمشده را پ

کننرد کننه در البننالی نسننخه هننای کننم ارزشننتر کتابهننایی کننه متعلننق بننه خننودش 

 .است، چسبانده بود
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، بعند از آنکنه 2006بنه نوشنته گناردین، پاهشنگران کتابخاننه در مناه  و نن 

یک کتابخوان دیگر به آنها خبر داد که صفحاتی از یکی از کتابها کننده شنده 

قینق کارشناسنان، صنحت اینن حنرف است، به کاراگاه تبدیل شدند. تحقیقات د

ایننن کتننابخوان را ثابننت کننرد و بعنند عملیننات وسننیعی دربنناره آنکننه چننه کسننی 

مرتکب اینن کنار شنده و اینکنه چنه کتابهنای دیگنری هنم بنه همنین سرنوشنت 

 .دچار شده اند، آغاز شد

گاردین می نویسد کنه کارشناسنان بنا اسنتفاده از سیسنتم بایگنانی الکترونینک 

کنه اینن کتناب را قنرض گرفتنه بودنند پیندا کردنند و بعند آثنار تمنام کسنانی را 

دیگری را هم که همنین افنراد از کتابخاننه بینرون آورده بودنند منورد تحقینق 

قننرار دادننند. آنهننا متوجننه شنندند بخننش هننایی از کتابهننا کننه همننان دوره را بننه 

تفصننیل شننر  مننی دهنند و دربنناره روابننط اروپاییننان بننا منطقننه ای اسننت کننه 

وزی تا بنگالدش را در بنر منی گینرد نینز از کتابهنای دیگنر جندا سوریه امر

 .پوند می رسد 32000به  شده است. ارزش بعضی از صفحات 

 150کتاب قرض گرفته و بنه دسنت کنم  842آنها متوجه شدند که حکیمزاده 

کتاب خساراتی وارد شده است. بعضی از صفحات پیدا شدند اما بسنیاری از 

 .ده اندآنها برای همیشه گم ش

ساندرا الویل خبرنگار گاردین منی نویسند، کتابخاننه نامنه ای بنه حکنیم زاده 

نوشت که در آن زمان ر یس بنیاد میرام ایران در لندن بود. او این بنیاد را 

برای حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی تاسنیس کنرده بنود. او در  1995از سال 

تابهنا نندارد. بنه همنین جواب نوشت که اطالعی درباره خسنارات وارده بنه ک
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علت کتابخاننه ملنی تصنمیم گرفنت بنه پلنیس مراجعنه کنند و داسنتان تحقیقنات 

 .خود را شر  دهد

گاردین به نقل از کریستین جنسن منی نویسند:" حکنیم زاده نموننه بنارزی از 

خوانندگان کتابهای ماست. او اطالعات عمیقی در این زمینه دارد و از نظر 

تر می کند چون او اهمیت چیزی را که نابود کرد  من این جرمش را سنگین

مننی دانسننت. او در پوشننش یننک محقننق و بننا هنندف دزدی آثننار تنناریخی، از 

 ".اعتماد ما سور استفاده کرد
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 ق تعیین سرنمشت و باقی قضایاح

 )شاعرانه(

کلمنات  پدربزرگ و گنندمزار و شنعر و ننان و پنینر. " خوجنا " زیبنایی همنۀ

بود. آجی چنای چنون گیسنوان سنپید " بؤینوک خنانیم " همیشنه دم دسنتم بنود. 

خننودم را مننی زدم بننه گیسننوان آجننی چننای، و شنناید هننم بننه رودی کننه در  

بعندها کنه آجنی چنای را خشنکاندند منن  گیسوان بؤینوک خنانیم جناری بنود. 

دارم در حاشیۀ جهانی شدگی یک  نبودم اما خاطرات که خشک نمی شوند. 

معنننا بننا انبننوه غریبننانگی عصننرانه مننی خننورم. عصننرانه ای بننا طعننم توافننق 

هسته ای و شیکاگو و میشیگان و میشل فوکنو. منن امنا گرسننۀ هنوای وطننم. 

جاننب  از هوای شنمس دینن آمنوختم جانب تبریز و آدابش رهایم نمی کند. 

منی بنندم. بنین خوجنا و تبرینز،  چشمهایم را -مولوی  -تبریز و آداب دگر ! 

درون کارخانننه ای متروکنننه جشنننن ازدواجننی بنننر پاسنننت. طبقننۀ بننناال پنننر از 

منناموران امنیتننی اسننت و طبقننۀ همکننف منناییم و امننانی و مراسننم ازدواجننش. 

زیسنننتن در کمنننخ اعتقنننادات و مبنننانی  انگنننار در کمنننخ پناهنننندگان بنننودیم.

درسنت سنر  یل منی شنود.ناسیونالیستی پان فارسیسیم نتیجه اش به مزار تبند

همین مزار هستم. دارند غالمرضا امانی را می گذارند درون مزار. امنیتنی 

ها هسنتند و منا. از همنه جنای آزربایجنان جمنن شنده اینم. ازدواجنش غریباننه 

بود، شهادتش نیز. زیر سنگینی تریلری چنان به خاک وطن چسنبیده بنود کنه 

ب و اندیشنه هنایم بنر اینن آرزوی هر یک از ماست. در آن لحظه همۀ اعصا
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بننود کننه داریننم امننانی را مننی کنناریم. داریننم مننین مننی کنناریم. امننا بعنندها کننه 

عصبانیتم فروکش کرد تصویر و تصور شاعرانه ام عوض شد. ما امانی را 

همچون درخت گردو کاشته بودیم. دموکراسی نیز شبیه درخت گنردو اسنت. 

او ساده و بنی آالینش بنود.  دیر میوه می دهد اما عمری دراز و محکم دارد.

 .حرکت ملی آزربایجان میوه های رنگارنگ و تازه ای در سبد دارد

 بی برو و برگرد((

واقعیننتش ایننن اسننت کننه کمونیسننم زمننان شنناه بننا اسننتبداد دولتننی مننی جنگینند،  

مبارزه می کرد و جان می داد. امنا از آنجنا کنه در برانندازی شناه بنا راسنت 

ز انقالب تغییر چهره داد. اکننون کمونیسنت هنای گرایی دینی همسو شد بعد ا

وطنی خود چننان ذوب در سنلطه شنده انند کنه بنا همنۀ قندرت دارنند بنه جنای 

پرداختن به سلطه به جان اندیشمندان آزربایجانی افتناده انند. تناریخ کمونیسنم 

آزربایجنننانی و عمومنننا ایراننننی دو برهنننه دارد. کمونیسنننم قبنننل از حکومنننت 

د از حکومننت اسننالمی. کمونیسننم پننیش از حکومننت اسننالمی و کمونیسننم بعنن

 .اسالمی ادبیات خالقانه ای داشت اما بعد از آن سورام دعا را گم کرده اند

  رک و صریح((

استقالل طلبی مساوی رادیکالیسم نیست. بعضی ها طوری وانمنود منی کننند 

که انگار ادعنای حنق تعینین سرنوشنت ینک ننوع رادیکالیسنم افراطنی اسنت. 

ایننن موضننوع از منظننر تمامیننت خواهننان ایرانننی یننک رادیکالیسننم خطرننناک 

توصیف می شود اما همین عدم درک و خطرناک خوانندن حنق قنانونی ینک 
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رادیکالیسم وحشتناک می باشند. وقتنی نوبنت بنه حنق تعینین ملت خودش یک 

سرنوشت می رسد خون و جنگ و برادرکشی و غیره را یادآور منی شنوند. 

این یعنی این که تو هیچ حقی نداری. رفراندوم برای استقالل یک ملت ساده 

تننرین حننق انسننانی اسننت. شنناید چننه دیدینند. شنناید اصننال اسننتقالل طلبننان رای 

 .توانید کالهتان را باال بیندازید و جشن بگیرید نیاوردند پس می

 فرهنگی؟!((

دیروز جشن و سینه زنی و شنادی منردم در اینن بنود کنه اننر ی هسنته ای  

حق مسلم ماست و امروز جشنن و رقصشنان از اینن اسنت کنه اننر ی هسنته 

ای حق مسلم ما نیست. فرهنگی که اینهمه فراز و فرود دارد و خود براننداز 

 .نیازی به فروپاشی غیر خودی، و نیازی به تهاجم فرهنگی ندارداست، 

  بی خیال((

چشمهایم را منی بنندم. اینن طنوری شناید مسناوی باشنیم. از اینن کنه چشنم بنر 

خواسته های ما می بندید ما نیز باید چشم بر بعضی از تکه های شما ببنندیم. 

 ...این طوری تازه می شویم چشم در برابر چشم
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 نمحبمب من آزربایجانو آنها را رها ک

1.  

نیچه: " این جهان، جهانی معطوف به قندرت اسنت و ننه هنیچ چینز دیگنر. و 

 ".خود شما نیز، همین اراده معطوف به قدرتید و نه هیچ چیز دیگر

محبننوب مننن ، انسننان شناسننی هنننری ات را از فصننول تمامیننت خننواه تهننران 

می بینی؟ زیبایی آزربایجانی مفناهیم و حینات را بردار و به کندوان ببر. چه 

بر سنگ و صخره کندن، شاید برای تو رجوع بنه زمیننه هنا باشند امنا بنرای 

من نگرانی و پریشانی مدرن انسان آزربایجان منی باشند. کنندن خاننه در دل 

سنگ، نهادن مالیمنت و فراخنناکی بنر دل صنخره، حندی  امنروزی ماسنت. 

ن و فرهنگ فارسی هنوز هم تاب تحمنل زمیننه سلطۀ فرهنگی و سیاسی زبا

ای از جننس هننر و زبنان ترکنی را ننندارد. قندرت سننتی حناکم ، همنۀ آمننوزه 

های مدرن و دموکراتیک تنو را، حتنی فلسنفۀ زینرین جامعنۀ آزربایجنانی را 

به نفن خویش تغییر داده و مصادره اش می کند. یعنی بنه عبنارتی سرنوشنت 

می زند. سرنوشنت تنو را پناک منی کنند و از تو را به سرنوشت خویش گره 

سر می نویسد. آنگونه که می خواهند منی نویسند. همنۀ زمیننه هنای هننری و 

فلسفی و سیاسی تو را بنا زبنان و ارادۀ خنویش بنه جهانینان نمنایش منی دهند. 

یعنی یک " تنو "ی اتنو شنده و اسنتحاله شنده را. سرنوشنت تنو را در البنالی 

  .ویش به جهان، فارسیزه شده نشان می دهدزمینه های زبانی و فلسفی خ
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تو حق تعیین سرنوشت نداری. حقی کنه جهنان براینت قا نل اسنت امنا قندرت 

سنتی حاکم و تمامیت خواه آن را از تو سلب کرده است. تنو اسنتقالل ننداری 

محبوب من. استقالل همنۀ زمیننه هنای زیسنتی ات را از تنو گرفتنه انند. و آن 

آزادی ات دالیننل مننی خواهننند. خنننده دارتننرین جننوک وقننت بننرای اسننتقالل و 

 قرن

2.  

اما و ل مونیه: " من تنها در حدی وجود دارم که برای دیگری وجود داشنته 

 ".باشم و در نهایت، هستی چیزی جز دوست داشتن نیست

حدود تو را دارند می جوند محبوب من. حدود وجودی و حقیقی تو را دارنند 

خودشنان عنالوه منی کننند و کنرده انند. در  به محدوده های فکری و وجنودی

این میان مفهوم دوست داشتنی حق و حقوق دیگری از میان منی رود. چنون 

است. مرزهنای  دیگر، دیگری وجود ندارد و همه اش خودی و خودخواهی 

هویتی تو را دارند قتل عام منی کننند. زباننت را، فرهنگنت را، تاریخنت را، 

ی کننننند. روزگنننار منننتن تنننو را همرننننگ جغرافیاینننت را دارنننند پاکسنننازی مننن

روزگار متون خویش می سازند و آن وقت که تو می خواهی مستقل از منتن 

اسننیر همیشننه بننه  اشننغال و سننلطه باشننی مننی خواهننند کننه دالیلننت را بدانننند. 

گریز و رهایی می اندیشد. گریز و رهایی از اسارت که دلیل نمی خواهد. با 

ی رهنایی مواجنه هسنتیم. حندود وجنود منا احمقانه ترین شکل سئوال از چرای

از آن ماسنننت و حننندود وجنننود شنننما از آن شنننما. شنننرط اول دوسنننت داشنننتن 

یکنندیگر، احتننرام بننه حنندود هننم اسننت. نخسننت باینند اسننتقالل حنندود وجننودی 
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خننویش را محتننرم بشننماریم. همننین اصننل سننادۀ امننا و لی، هسننتی را دوسننت 

جنودی شنما دور منی داشتنی تنر منی سنازد. اگنر از حندود و محندوده هنای و

شویم باید آن را حرمنت نهناد. خنوب منی دانیند کنه منا شنما نیسنتیم. پنس زور 

نزن که تو باشم و تو گردم. دوست داشتن یعنی اینکه کمک کن خنودم باشنم. 

بنا براین به نفن هر دو سوست که جدا گردند. بهتر است از محدوده های هم 

 ."ستمبرویم بیرون. " هستم اگر می روم گر نروم نی

3.  

کانت:" آزادی برای هنر یک شرط ضروری است. نظر هنرمند تا سنرحد  

 ".امکان باید تازه و تکان دهنده باشد

اگر راست گرایی افینونی بخشنی از شنما و " چنخ گراینی تیپینک بعضنی از 

شما و رادیکالیسم تان در قلمروی هنر برای جامعه لیبرال حیاتی اسنت " منا 

الیسم شما را مخاطب خویش سناخته اینم. حنق تعینین نیز به شیوۀ همان رادیک

 .سرنوشت مجادلۀ بی برو و بر گرد ما با شماست

4.  

امشننب  محبننوب مننن آزربایجننان ، آنهننا را رهننا کننن. حننال تننو خننوب اسننت؟  

 حالش را داری بزنیم به دریا؟
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 رد پای سگ در ادبیات فارسی

سنننگ بنننودن چینننز خنننوبی  سنننگ نمننناد وابسنننتگی اسنننت. در ادبینننات عرفنننانی

تو که سگ نبنرده بنودی بنه  سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی است.

همنه شننب نهناده ام سننر چنو سننگان بننر  عراقنی گوینند: چنه کننار رفتنه بننودی.

جنان منا همچنون  مولنوی گویند: که رقیب در نیاید به بهاننۀ گندایی. آستانت

ون خنوار آفرین ها صند هنزاران بنر سنگ خن سگان کوی او خون خوار شد

سگ بودن در ادبیات فارسی و عرفانی نوعی مطین محن بودن است.  ما.

در این اطاعت محن، رابطۀ سگ و صاحب سگ رابطنۀ فراگینری اسنت. 

سگ حتی حق بازپرسی از صاحبش را دارد چون سالها در کوی او آرمینده 

اینکه سگ داشته باشیم خوب است. سگ از خانه و دارایی و جنان و  است.

افظت کرده و به طور کلی امنیت ما را تامین می کند. تناقن ماجرا مال مح

وقتی شروع می شود که سگ فقهی در برابر سگ عرفانی قد علم منی کنند. 

در فقه اسالم نجس ترین حیوان سنگ اسنت و پناک شندن آن از محناالت منی 

باشنند. امننا در ادبیننات عرفننانی همننین نجاسننت تننندیس وفنناداری و عاشننقی و 

سننگ ارچننه بننی فغننان و شننر  مولننوی گوینند: ودن اسننت.مطیننن محننن بنن

در این که گاه سگ، آدمنی منی شنود  سگ ما چون سگ دیگر نباشد. نباشد

در ادبیات فارسی تردیدی وجود ندارد. به قول سعدی ، سگ اصحاب کهنف 

در قنندیم در بیشننتر مکاتبننات  روزی چننند / پننی نیکننان گرفننت و مننردم شنند.

دولتی و مردمی رسنم بنوده کنه در پاینان نامنه جملنۀ " سنگ آسنتان حضنرت 

دوست" و یا هر حضنرت دیگنر نگاشنته شنود. ننوعی سنگ گراینی همگنانی 
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عرصننۀ ادبیننات و سیاسننت را فننرا گرفتننه بننود. اکنننون هننم همننین طننور اسننت. 

تنننرین البتننه در بننین همنننۀ انننواع سننگ هنننا از نظننر مولننوی سنننگ عاشننق به

سنننگ عاشنننق بنننه از شنننیران  عینننار منننرا منننی گفنننت دوش آن ینننار اسنننت.

تضناد نظنرات فقهنی و عرفنانی شناعران فارسنی را دچنار متنناقن  هشیار.

گویی های فراوان در مورد سگ کنرده اسنت. مولنوی بارهنا سنگ بنودن را 

ستوده اما چندین بار نیز از سگی شدن زندگی و آدمی و نفنس انسنانی اعنالم 

سنگی بگنذار منا هنم  کریمنان جنان فندای دوسنت کردنند است.انزجار کرده 

در گینر و دار اینن احننواالت سنگی اگنر آدمننی سنگ دوسنت باشنند  مردمنانیم.

بابننا  زیباسننت و گرنننه سننگ سننگ دوسننت بننودن عنناری از منفعننت نیسننت.

در آن آتننش دل و جننان سننوته  ز عشننقت آتشننی در بوتننه دیننرم طاهرگوینند:

بنه ماگنان خناک راهنش روتنه  تسگت ار پنا نهند بنر چشنمم ای دوسن دیرم

امنننا " جننامی " درسنننت تنننرین تعبیننر را از سنننگ شنندگی ارا نننه منننی  دیننرم.

منن در  در آن حلقنه ره فریادشنان گنم. سگان را طنوق گشنته حلقنۀ دم دهد.

همۀ ادبیات فارسی شعر بیدل را در خصوص سگ می پسنندم کنه بنه ننوعی 

ب گنناه سننختی دنیننا طننر بینندل گوینند: بننر علیننه فلسننفۀ سننگ شنندگی اسننت.

ایننن  مننی شننود سننگ را دلیننل سننیر مهتنناب اسننتخوان حریصننان اسننت و بننس

گننر همننه چننون گننوهر اننندازی بننه  سننگان از قعننر دریننا هننم بننرون مننی آورننند

مننه فشنناند نننور و سننگ عوعننو  و یننا خننود مولننوی گوینند: گننرداب اسننتخوان.

بنی تردیند اینگوننه تصناویر بکنر و  هر کسی بر خصلت خنود منی تنند. کند

سگ شدگی را رد می کنند زیبا هستند ولی افسوس کنه تعنداد زیبا که ماهیت 
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در مملکت چنو غنرش شنیران گذشنت  سیف فرغانی گوید: آنها اندک است.

سنوای اینن انندک روشننایی ،  این عوعوی سنگان شنما نینز بگنذرد. و رفت

چیزی که هست این است که چرا باید به جای آزاده منرد بنودن آن هنم ننه از 

سنگ  عبیند زاکنانی گویند: رندان آزاده بایند بنود؟نوع رندی اش سگ کوی 

در غرب و خصوصن  در آن کوچه ما را سرا ی بده. کوی رندان آزاده ایم

در آمریکا بیشتر مردم سگ دارنند. تفناوت نگناه ینک انسنان مندرن بنا انسنان 

سننتی در اینن اسننت کنه انسننان مندرن از سنگ مواظبننت منی کننند، حنال آنکننه 

تفاوت از  میان سگ ما تا سگ آنها می کند.سگ از انسان سنتی محافظت 

" محتشنم " شنعری دارد کنه بنه ننوعی تاییند حضنور  زمین تنا آسنمان اسنت.

هنر شنیوه کنز  محتشنم گویند: مثبت و ثابنت سنگ در ادبینات عرفنانی اسنت.

از پننرده آوردی بننرون ای مننن سننگ  شننرم و حیننا در پننرده بننودت ای پننری

ثنل گناو سنر در آخنور دیگنران و البتنه همنین سنگان گناهی نینز م عرفان تو.

دارننننند و حضننننرت دوسننننت را بننننه قننننول گفتنننننی دنبننننال نخننننود سننننیاه مننننی 

گنر  امشب که هم آوازند با غیر سگان تنو همین " محتشم " گوید: فرستند!

باز بیتی از محتشنم ینادم افتناد بنه اینن  محتشم از غیرت کمتر کند افغان به !

محتشنم  ن اسنت.مضمون که سگ دوست بودن بهتنر از دوسنت دوسنت بنود

سننگی کاننندر وفننای او شننکی  مرنجننان محتشننم را کننو سننگ توسننت گوینند؟

اصولن چه دلیلی دارد که شناعر اینن همنه زور منی زنند تنا بنه جنای  نیست.

دوست دوست بودن سگ دوست باشد؟ به نظر من اینن ننوع ادبینات، ادبینات 

وان تقلید و وابستگی است. ادبیاتی که در آن ذوب شدن در دیگری نمود فنرا
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دارد. تقریبن در اکثر دیوان های شاعران تصنویر سنگ کنوی ینار بنودن بنه 

خناک  چبود از بهر سنگان کنوی خنویش عطار گوید: کرات دیده می شود.

عطننار سننگ سننگ دوسننت بننودن را اشنناعه مننی  کننوی خننویش پنننداری مننرا.

آخنر چنو بناد سنر سنوی منولی  اول به زیر پای سگان خاک گشنته انند دهد.

نفی سگ وقتی آغاز می شود که با وا ۀ نفس بیایند. در همنۀ رل م نهاده اند.

ابیات شاعران " سگ نفس " بدترین چیز است، که اگنر ولنش کننی تنو را و 

تننا تننو سننگ نفننس را بننه فرمننان  ابوسننعید ابننوالخیر گوینند: خلننق را مننی درد.

گنو سنگ نفنس اینن  مولنوی گویند: آهو چشمان ز تنو گرینزان باشنند. باشی

بنا اینن کنه در بنین منردم  شنود از سنگ لنب درینا پلیند.کنی  همه عنالم بگینر

عادی و در محاورات روزمره از کلماتی همچون " تولنه سنگ، تخنم سنگ، 

پدر سنگ، سنگ پندر، سنگ صنفت " در بناب فحاشنی و تنوهین اسنتفاده منی 

بنه فکنر عاشنقان سنگ  شود اما باز شاعر دسنت بنر نمنی دارد و منی گویند:

جالب است بدانیم که اینن  ما نیست.که غیر از ما کسی در فکر  صفت باش

دو گانگی و تضاد در تلقی انسان از سگ شدگی در محاورات عامیانه نمنود 

"النفد پدرسنگ: ینک  فراوان دارد. دهخندا در فرهننگ لغناتش منی نویسند:

دشنام د فحشد بسیار زشت که بر اساس آن هم شنخر منورد اهاننت فرزننِد 

تلقنی منی گنردد و هنم منادر یک سگ نامیده می شود، هم پدر وی یک سنگ 

وی به همخوابگی بنا ینک سنگ منورد دشننام قنرار منی گینرد. ب.  فرهننگ 

عامیانهد عبارتی است که برای ابراز محبت نسبت به شخر و ینا اشنخاص 

مورد خطاب  معموآلً فرزندان خردسال خود و یا فرزندان خردسال دوستان 
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خطناب بنه فرزنند و نزدیکان خودد بکار می رود. بنرای مثنال، شخصنی در 

برادر خود می گوید: "پدر سگ، بیا عمنو رو ببنوس!" قابنل توجنه اسنت کنه 

تننا حنندی بصننورت مشنندد بیننان « سننگ»در « گ»در اینگونننه مننوارد، حننرِف 

شاید داستان " سنگ ولگنرد " صنادق هندایت بنه ننوعی خالصنۀ  می شود."

این سگ شدگی است. " سگ ولگرد داسنتان انسنان وزنندگی اسنت. در ابتندا 

سننگ در بهشننت نخسننتینش  صنناحبان پولنندار و زننندگی بهشننتی اشد زننندگی 

میکند، اما به خاطر رفتن بنه دنبنال هنوس خنود کنه همنان سنگ مناده میباشند 

میننرود و از بهشننت نخسننتینش طننرد میشننود و از اینجننا سننگ میشننود نماینننده 

انسان هایی که در این دنیای خشک و برهوت زندگی میکننند امنا هنیچ وقنت 

ارند همواره به دنبال بهشت نخستینشان میباشنند امنا از دیند هندایت آرامش ند

ایننن تننالش محکننوم بننه شکسننت اسننت ". پنناراگراف فننوق نقننل قننولی اسننت کننه 

جایی خوانده ام و متاسفانه در هنگام یاداشنت ننام نویسننده را ننوشنته ام و از 

این لحاظ پوزش می طلبم. به هر حال منظورم این اسنت کنه اینن سنگ قنرن 

ست که در ادبیات فارسی پرسه می زند و به قول هدایت همنۀ پرسنه زدن ها

هنایش محکننوم بننه شکسنت اسننت. صننادق هندایت بننا بننه تصویرکشننیدن درد و 

رنج سگ شدگی مخاطب را بر آن وا منی دارد کنه در اینن خصنوص بیشنتر 

بیندیشد. به نوعی سگ شدگی را محکوم می کند. نمی خنواهم بگنویم صنادق 

قبنانی دم از سنگ بنا فرهننگ منی زنند. شنعر "منن یومینات  هدایت مثل نزار

کلب مثقف " قبانی را در نظر دارم. " سگ ولگرد " صادق هدایت بنا سنگ 

اشعار شاعران کالسنیک تشنابه عجیبنی دارد. از کنوی ینار و صناحب راننده 

می شود و سنگ و زخنم و طعننۀ اغینار را متحمنل منی گنردد. اینن سنگ دو 

سگ جانی و سگ دلی برای نسنل امنروز مفهنومی زدن در ادبیات آن هم با 
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همه کس عاشق دنینا و منا فنارم ز غنم  خاقانی گوید: جز سرگردانی ندارد.

 !غم معشوق سگ دل هست بر عشاق سگ جانش زیرا

میتوان این سئوال را از سگان کوی ینار و اغینار پرسنید کنه آینا زمنان سنگ 

کشننی در ادبیننات فننرا نرسننیده اسننت؟ بننه جننای سننگ کشننی در خیابننان هننا و 

شهرها به سگ کشی در ادبیات بپردازید. تاکید میکنم که سگ حیوان خنوبی 

اسننت و حتننی ایننن روزهننا در سراسننر دنیننا در امننر قاچنناق و زلزلننه همپننای 

ن می دود و عرق می ریزد که جای قدردانی دارد. اکنون سگانی در مامورا

دنیا می زیند که مشهورتر از خیلی ها هستند و میلیون ها طرفدار دارنند. تنا 

این جای داستان ایرادی ندارد و اتفاقن خیلی هم زیباست . قضیه آن گاه قوز 

ا منی در می آورد که انسان به جای سگ نگهداشتن به سگ شدن رغبت پیند

کند. و البته در آن صورت مثل سگ جان خواهد کند و در آخر هنم از کنوی 

حتمن شعر شاندور پتوفی مجناری  یار و اغیار مثل سگ رانده خواهد شد! 

  .را به خاطر دارید

 سگ ها و گرگ ها

 : آواز سگ ها

بننناران و بنننرف  طوفنننان خشنننمگین منننی خروشننند در زینننر آسنننمان ابرآلنننود

 .بی درنگ فرود می آیند انفرزندان همزاد زمست
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اربنناب  بننرای مننا بسننیار مطبننوع اسننت مننا را چننه بنناک ؟ کنننج مطننبخ مننان

 .آنجا را به ما واگذاشته است مهربان مان

همیشنه چیزهنایی  وقتی که ارباب سنیر شنود هیچ غمی برای زندگی نداریم

 . که آنرا پیش ما خواهد افکند باقی می ماند

و این صدا مسلماً دردآور  هی صدا می کندکه گا شالق ؟ . . . درست است

 . اما استخوان سگ زود جوش می خورد است

و ما هنم  دوباره ما را به خود خواهد خواند وقتی که خشم ارباب فرو نشیند

 . تا پای بخشنده اش را بلیسیم با اشتیاق بسیار می رویم

 :آواز گرگها

ران و بنننرف بنننا طوفنننان خشنننمگین منننی خروشننند در زینننر آسنننمان ابرآلنننود

 . بی درنگ فرود می آیند فرزندان همزاد زمستان

حتنی ینک بیشنه ی کوچنک هنم  در اینجا کنه منا هسنتیم صحراست و نیستی

 . که ما را پناه دهد نیست

که بی امان بر  دو دشمن سرسخت از درون گرسنگی از بیرون سرماست

 . ما می تازد
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خنون  روی بنرف سنپید سنال  آتشنین و آمناده . . . و اینک دشمن سومین :

 . ما می چکد

و پهلوهامننان بننا گلولننه هننا سننورام شننده اسننت  سننردمان اسننت و گرسنننه ایننم

 . هستیم« آزاد » اما  سهم ما بینوایی هاست .

صحبت از تنرویج فرهننگ اسنت. آینا فرهنگنی کنه وابسنتگی را تندریس منی 

عرضنۀ  کند می توانند الگنو گنردد؟ آینا نمادهنا، سنمبل هنا و پنرداختن بنه آنهنا

 .کیفیت و کمیت فرهنگ نیست
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 از اوج برج "وی یس تاور" تا اعماق تبریز مدرن

کیستی مان " را می گردانیم و می چرخنانیم در کراننۀ میشنیگان دوری و  " 

غربت. دم دست معماری شهری شگقت انگیز که از خاکستر خود برخاسنته 

شنوی ارتفناع و بلنندی، است همچون ققنوس. بنه خیابانهنایش کنه پرتناب منی 

دوره ات مننی کننند. اننندوه گننیلگمش درونمننان بننه مننا مننی گوینند کننه گننل هننای 

 .جاودانگی در پیج وتاب بلندیهای این شهر سحرآلود گمشده است

راسنتش را بخواهیند منتن هسنتی منا در تبرینز جنا ماننده اسنت و حاشنیه هنای 

ارینم " معننا هستی مان را داریم می گردیم و می چرخیم و رنگ می کننیم. د

" ی هستی مان را می آفرینیم. شاید شیکاگو معنای هستی و هویت ما نیسنت 

اما دارد معنا و هویت ما را جذب معانی مکتب خویش منی کنند. شنیکاگو بنه 

آرایش تقابل معانی و هویت ها فکر می کند و منن و همفکرهنایم در ازدحنام 

جدیدی از خالقیت و هویت و هیاهوی این تقابل معناها به بازبینی و بازیابی 

داریم تقابل ترک های شیکاگو اعنم از ترکینه ای و  و دموکراسی می رسیم.

آزربایجننانی را روبننروی ارامنننه ای کننه بننه بهانننۀ بننه اصننطال  نسننل کشننی، 

جلننوی کنسننولگری ترکیننه جمننن شننده اننند تماشننا مننی کنننیم. تننالش بننرای معنننا 

هوینت خنویش آن هنم  بخشی به زندگی و مهمتر از آن حفنظ معننای هسنتی و

در دل شیکاگو، خرده روایت هایمان را برایمنان زمزمنه منی کنند. همنۀ اینن 

تقابل ها، همۀ این شهرها، همۀ این اعالم موجودیت هنا خنرده رواینت هنایی 

هسننتند کننه در بطننن کننالن روایننت مننا جننا مننی گیرننند. حتننی ایننن کننالن شننهر 

" هسننتی مننا نیسننت معمنناری و فلسننفه و ...در مننتن روایننت مننا " معنننا بخشننی 
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بلکنننه جز نننی از سنننطور رواینننت اسنننت بنننرای رسنننیدن بنننه معننننای هسنننتی و 

دوست عزیزم روایت خاص خودش را دارد. اشاره اش بنه بننای  هویتمان. 

عظیم " تامسون سنتر" که معماریش فضنایی اسنت و اصنلن انگنار از جننس 

ین معماری زمینی نیست حکایت از افول اقتدار تفکر دینی است که کمنی پنای

تر در هیبت کلیسایی قدیمی دارد جان می کند. بهشت مخدوش شندۀ مبنانی و 

مفاهیم کالسیک در برابر مدرنیسم کیهانی معانی، بد جنوری حنال آدم را بنه 

هم می زنند. امنا همنین مدرنیسنم کیهنانی نینز خنرده رواینت ماسنت. منا کنالن 

هند و روایننت خننویش را در گسننترۀ شننرقی معنننا گسننترانیده ایننم. آنجننا کننه سنن

سننبالن و خننزرش خالقیننت بکننر هویننت و مفنناهیم را در خننود مننی پننرورد. 

اینکه مدام از " اصل" و " وصل" حرف می زنیم و ساز فراق می نوازیم  

در حقیقننت فننراز و فننرود شننعر هسننتی و زننندگی خننویش را مننی سننراییم. " 

اصل" چیست؟ " اصل " کجاست؟ " وصل" کو؟ رجعت ما بنه جغرافینای " 

ر قالننب کننالم و تصننویر و گفتمننان و مجادلننۀ لفظننی بننا دیگننری اصننل " کننه د

اشننغالگر، صننورت مننی گیننرد در کجننای کننالن روایننت مننا جننای دارد؟ ایننن 

قالیچۀ آویزان بر دیوار رستوران دوست عزیزم در قلب شیکاگو، تکۀ بریده 

شده از کدام " اصل" انسانی است؟ ما آزربایجنانی هنا دارینم جننوب اصنالت 

و تکنولو ی و اکتشاف می آویزیم. اینکه منا نینز هسنتیم و  را به غرب ترقی

بننر کننالن روایننت منندرن جهننان امننروز، سننطوری بننرای اضننافه کننردن مننی 

آفننرینیم خننودش وصننل بننه اصننل اسننت. گیننرم کننه متننون اشننغالگر تسننلط و 

کشنیش بند دل و بند  تحریف، خاک و خاکستر منی پاشند بنر آتنش اینن عشنق.

بننر پیننراهن " اصننلی" کننه اصننل و  طینننت، یعنننی رنننگ کننالن روایننت دینننی
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اصالت کرم بود طلسم تسنلط و منرگ دوخنت. و آتنش رادیکالیسنم فکنری را 

بر جان کرم انداخت کنه بسنوزد. امنا مگنر معننا را منی تنوان آتنش زد؟ معننا 

خننودش آتننش مننی زننند. بعنندش جننان سننوزان و شننعله ور کننرم بننزرگ شنند و 

داد و شننند بنننزرگ شننند و خریطنننۀ آتنننش و جانسنننوزی و دلسنننوزی را بسنننط 

سننرزمین آتننش، آزربایجننان. " اصننل "، آتننش مننی شننود و نننور. و مننا پروانننه 

هنر  هایی که میل ساختن داریم تا سنوختن. یعننی منی سنوزیم و منی سنازیم!

نگاه سیگنالی اسنت از اعمناق معننایی کنه منا خنود منی سنازیمش. منا زنندگی 

رینم و ینا نمی کننیم. زنندگی معننایی برایمنان نندارد. منا بنرای زنندگی معننا دا

داریم معننا منی سنازیم بنرایش. معننای منا امنا اکننون و در اینن نقطنۀ حسناس 

تاریخی رستگاری و رهایی انسان ترک، به خصوص تنرک آزربایجنانی را 

در بننر مننی گیننرد. انسننان آزربایجننانی را در قلمروهننای رهننایی و آزادی و 

اسنت. سعادت دیدن اگر چه همۀ معنای زندگی نیست اما زنندگی منا همنۀ آن 

ما   منظورم همۀ آنهایی هستند که بنرای اینن معننا جنان بنر کنف نهناده انند د 

خواهننان ارتقننای قلمروهننای رهننایی انسننان منندرن بننه عننالوۀ انسننان منندرن 

سرزمین خویش هستیم. انسان اگر بخواهد و اگر نخواهند و ینا اگنر حکومنت 

جرینان  های مستبد نخواهندش، در مدار ناگزیر مدرنیسم قنرار گرفتنه و اینن

او را با همۀ رغبت ها و داشته هایش از آن خود خواهند سناخت. و مهنم اینن 

است که در انندرون اینن مندار خسنته دل امنا لجنوج و مصنر مفناهیم خنود را 

بگنجانیم تا آن جایی که می توانیم. امپراطنوری هوینت و هسنتی هنر انسنانی 

مثنل همنین  اکنون به عرض نمی اندیشد، بلکه طول دارد و طولش می دهد.

آسمان خراشهای عظنیم شنیکاگو ارتفناع معننا و هوینت مهمتنر از عنرض آن 
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است. اعتقاد دارم که ما باید بر ارتفاع حرکت ملنی کنه همنان ارتفناع معننا و 

شکل آن اسنت بیفنزاییم. در قندیم انسنان هنر چنه حیناط و خاننۀ عنرین تنری 

تو مرتفنن تنر  داشت به چشم می آمد اما در اکنون تاریخ و تفکر هر چه بنای

باشد نگاه ها را به باال خواهد کشید. دشمنان ما پیوسته از قدیم االینام از کنوه 

های اویغنوری منا تنا قبنرس ترکنی منان بنر عنرض منا تاختنه انند امنا ارتفناع 

معنای ما پیوسته دست نخنورده بناقی ماننده اسنت. چنون قند و قامنت فرهننگ 

گی ما نمی رسند. اکننون هنم متجاوز به قد و قامت مبانی و ساختارهای فرهن

می تازند و دیگران را نیز می تازانند. امنا بایند بیناموزیم کنه هنر چنه مرتفنن 

به آن بخش از هنرمندان و فعاالن آزربایجانی کنه خسنته انند  تر، عمیق تر. 

و دلشکسننته و نننا امینند باینند یننادآوری کنننم کننه بعضننی وقننت هننا مننا شنناید در 

تفاعننات و اعمننناق گنننم شننندنی نیسنننتند. ارتفاعننات و اعمننناق گنننم شنننویم امنننا ار

ارتفاعات و اعماق معنای هستی و هویت انسان ترک گم نمی شنود بلکنه گنم 

می کند. البته ما خود بخشی از این ارتفاعات و اعماق هسنتیم. پنان فارسیسنم 

و پان ارمنیسم و یا هر متجاوز به معنای هویتی و زندگی و رهایش، در این 

تصنور کنن  د شد و گورش را گم خواهند کنرد. ارتفاعات و اعماق گم خواه

که در اوج برج ویلیس تاور شیکاگو، در ارتفناع مکتنب شنیکاگو ایسنتاده ای 

و داری طول و عرض جهانی را که در آن هستی با طول و عنرض خنودت 

تجزیه و تحلیل می کنی. معنای تو در کجای این تجزیه و تحلیل قنرار دارد؟ 

خواهم خودم را از همین ارتفاع بنه عمنق تبرینز شما را نمی دانم اما من می 

 .مدرن خودمان پرت کنم و شناور گردم در معنای روایت خویشتن خویش
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 زبان مادری و مادرانگی زبان

خانه جایی است که محنرم اسنرار توسنت. امنینت و آرامنش و رهنایی تنو در 

غنۀ دل خانه نهفته است. گاهی که بنه انندرون خاننه ام منی خنزم فنارم ازدغد

کون و مکان و زمان می تنوانم آرامنش خاننه ام را حنس کننم. خاننه ام لبرینز 

نیاکننان و نیکننان تنناریخی ام مننی باشنند. جهننان مننن آن بیننرون اسننت اسننت امننا 

جهان بینی منن در سنکوت و زیبنایی خاننه ام اندیشنیده منی شنود. در خاننه ام 

ورلنو می توانم جهان بینی شگرف زهتنابی و نطقنی و معجنز و بولنود قنره چ

را لمس کننم. و مگنر ننه اینکنه زبنان، خاننۀ ماسنت؟ و مگنر ننه اینکنه زبنان، 

تنهننا ذات انسننانی مننا را مننی سننازد؟ بننه قننول لننرا بورودیتسننکی، " زبننان نننه 

خنواهیم بینان كننده افكار ماست، بلكه كنامال بنه افكنار  كنه ميبازتاب و بیان

ر نحنننوه دهننند. سننناختارها  موجنننود در زبنننان، بنننه شننندت بنننكننننیم شنننكل مي

تر گذارد و در واقن انسنان را بناهوشگیر  واقعیت در نگاه ما تاثیر ميشكل

كنند. بنا اینن وجنود، زبنان ینك موهبنت منحصنر بنه فنرد بنرا  تر ميو پیچیده

پردازیم درواقن داریم از مسا لي پنرده انسان است. وقتي به مطالعه زبان مي

با این حساب، كار منا نگناهي سازند؛ و داریم كه ذات انساني ما را ميبر مي

هنا و متكلمنان بینیم زبانزیر چشمي است به انسان بودن خودمنان. وقتني مني

ها  مختلنف هنا مینان انسنانشان چقدر با هم فرق دارنند، شناید بتنوانیم تفاوت

را هم درك كنیم. یك روز  در آینده، وقتي كسي از ما پرسید چرا فالن فكر 

اینم، شناید جنواب دهننیم: " ن نظنر را ارا نه دادهبنه سنرمان افتناده و چنرا بهمنا

 "! زنمچون به فالن زبان حرف مي
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  .چون زبان مادری من این است

در غربت از هر مهاجری که در بارۀ وطننش بپرسنی صنورتش منی شنکفد. 

فرق نمی کنند از کجنا آمنده باشند. همنه آرزوی دیندار زادگناه و وطنن دارنند. 

دیشنی در منی ینابی کنه آنهنا در حقیقنت بعدش که دقیق تر بنه موضنوع منی ان

آرزوی زیسنننتن در خاننننۀ زبنننان خنننود را دارنننند. زبنننانی کنننه بننننا بنننه گفتنننۀ 

بورودیتسکی جهان بینی آنها را شکل داده است. پر بیراه نیست اگنر بگنوییم 

که آدمنی را زبنانش منی آفرینند. وطنن و خناک و جغرافینای زبنان، خاسنتگاه 

ر بیابنان و شنتر در اشنعار عربنی و جهان بینی آدمی می باشد. کثرت حضنو

کوهستان و مارال در اشنعار ترکنی، تصنویر گونناگونی جغرافیاهنای زبنانی 

 .است

زبان من پر است از کوهستان و مارال و سیل و خروش و زیبایی افق هنای 

بنناز. زبننان مننادری مننن بنناز اسننت. بسننته نیسننت. پننر اسننت از مفنناهیم و مبننانی 

ی. مگنر دیواننه ام کنه از سنمت افنق هنایی منبسط انسانی و اجتمناعی و فلسنف

مبانی بسته و تاریک بیفنتم؟ تصناویر خاننه و  چنین گسترده و باز به اسارت 

تصاویری که نشنان  سرزمین زبان من فراتر از تصور محبوس و تاراست. 

دهننندۀ چگننونگی مسننیرهای رشنند فکننری انسننان هننا بننه وسننیلۀ زبننان اسننت. 

ان، تنوع و زیبایی های فرهنگ ها تصاویری که بر خالف نگرش ناادپرست

و تمننندن هنننا را نشنننان منننی دهنننند. در همنننه جنننای جهنننان و بخصنننوص در 

کشورهای چند زبنانی و چنند ملیتنی، حضنور زبنان هنای مختلنف منبنن تولیند 

محصوالت فرهنگی اسنت و سانسنور و حنذف و مبنارزه بنا زبنان ینک ملنت 
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سننی در حماقننت محننن مننی باشنند. سیاسننت هننای ناادپرسننتانۀ حاکمننان سیا

کشورهای چند زبانی و چنند ملیتنی جنز افنزودن سنیاهی بنه کارنامنه هایشنان 

حاصل دیگری نخواهد داشت. نمی توان منبن جهان بیننی افنراد و سرچشنمۀ 

زایننش فرهنننگ را بننا سیاسننت هننای نننااد پرسننتانه کننور کننرد. زبننان زایننندگی 

تش است، مثل زنانگی، مثل مادر. اگر همه منی گوینند " زبنان منادری"، علن

در زایندگی و قدرت آفرینش آن نهان است. می زاید، تربیت منی کنند، پنا بنه 

پای خود می کشاندت بنه پنارک و اجتمناع و جهنان و کشنورهای دیگنر. منی 

  .گرداندت در میان زبانها و فرهنگ های دیگر

زبان مادری یا مادرانگی زبان؟ کدام ینک؟ هنر دو پیچینده انند بنر هنم. وقتنی 

مانم را سر وسامان دهم زبانم منادرانگی کنرده و آسنتین می خواهم شعر و ر

باال می زند. وقتی خسته می شوم از دست جهان و جنان و جاننان، از جننگ 

و جنننون آدمیننزاد غننرب و شننرق، مادرانننه هننای زبننانم مننی خواباننندم البننالی 

 .شعر و داستان و آواز

هنزاران  گاهی فکر می کنم که زبان با زنانگی خویش تسلیممان می کنند. بنه

طریننق   بننا شننعر و داسننتان و فننیلم و ...د ننناز و عشننوه و ادا در مننی آورد تننا 

دلمان را برباید و آنگاه که تسلیمش می شویم در حقیقت در می ینابیم کنه چنه 

پریرویی را داشتیم و قدرش نمی دانستیم. و آنگاه در می ینابیم کنه بخشنندگی 

اینن اوسنت کنه  در منی ینابیم زبان از زنانگی اش نیز زیبناتر اسنت. و آنگناه 

تسنلیممان شنده اسننت تنا از کلمننات و منا، فاتحننان سنرزمین هننای کنالم و بیننان 

     .بسازد
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شنناید " نسننبیت زبننانی" بنجننامین ورف و ادوارد سنناپیر در روانشناسننی را  

قابنننل انتقننناد دانسنننته و سنننخن " پینننا ه" کنننه زبنننان عامنننل بنننه وجنننود آورنننندۀ 

اما این مقبولیت در جغرافیای زبان هایی که تفکرنیست را قبول داشته باشیم 

مورد هجمه وستم قرار می گیرند هرگز یافت نخواهد شد. در جغرافیایی که 

روان پریشی و ستیز با زبان و فرهنگ دیگر ملت هنا دغدغنۀ اصنلی اسنت، 

نقاشی جهان با رنگ های زبان مادری زیباترین شکل حضور و هویت منی 

 .ع نیست. کار زبان آفریدن استباشد. کار زبان تهاجم و دفا
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 آیا زبان پارسی حاصل زندگی اشغال شدۀ ماست؟

مسننتقیم بننروم سننر اصننل مطلننب. زبننان پارسننی شنناید بننرای پارسننی زبانهننا 

موهبتی است اما از منظر ما و برای ما حاصنل زنندگی اشنغال شندۀ ماسنت. 

اینجا حتی بح  تقابل و این حرفها هم نیسنت. انکنار اینن موضنوع از جاننب 

مخالفان، نوعی گریز از حقیقت عریان و مسلم، و نوعی گریز به جلو اسنت 

ۀ این بحران ها و ناهنجاری ها محصول رغبت زبان حاکم بنه تهناجم و . هم

سلطه گری می باشد. مسئله در این نیست که زبان فارسی ویاگی های ننااد 

پرستانه دارد، چرا که هیچ زبانی چنین خصیصنه ای را بنر نمنی تابند و هنر 

زبانی فی نفسه یک ویاگی است. اما بنه همنان مینزان کنه فضنا بنر زبانهنا و 

ناادهننای دیگننر بسننته مننی شننود خننود نویسننندگان پارسننی نیننز از عنندم وجننود 

فضای باز سخن می گویند. جمالتی همچون " اگر فضا باز بود االن ادبینات 

پارسی نوبل گرفته بود..."، " اگر هدایت و دولنت آبنادی و...در فضنای بناز 

قرنهاست می نوشتند االن زبان پارسی در اوج بود" و ... و این اما و اگرها 

که ادامه دارد. سئوال اینجاست که چرا نویسندگان آمریکای التین در عصنر 

کودتاهننا و انقننالب هننا توانسننتند در آن فضننای بسننته ادبیننات را تننا اوج پننرواز 

کنند؟ مگر نویسندگان آنجا در احاطۀ خود کامه هنا نبودنند؟ آینا زبنان پارسنی 

یسندگان پارسی توانسته انند روایت ورود به مدرنیته را گم کرده است؟ آیا نو

روایتگننر جامعننۀ چننند ننناادی و چننند زبننانی باشننند؟ بننا مطالعننۀ آثننار ادبننی 

نویسندگان معاصر در می ینابیم کنه خنود اینن نویسنندگان بیشنتر از حکومنت 

ها بر طبل تک صدایی کوبیده اند. اورهان پاموک جهنانی شندگی خنویش را 

ننناادی و چننند زبننانی را منندیون چننند صنندایی آثننارش اسننت. او جامعننۀ چننند 
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همانگونه که هست به تصویر منی کشند. واقعینت اینن اسنت کنه تحقینر دیگنر 

ناادهننا و زبانهننا در آثننار نویسننندگان پارسننی بیننداد مننی کننند. تننوهم توطئننه و 

ترس از " دیگریت " به ذهن ادبی پارسی آسیب زده است. آنها ارزش هنا و 

را وارد آثنار خنویش نمنی استانداردهای زندگی ناادهنای دیگنر و همزیسنت 

سنازند چنون آن ارزش هننا را تهدیند مننی انگارنند. نقنش هننای منفنی و اسننامی 

ضد قهرمانها اکثرا از بین تنرک هنا و عنرب هنا و ...انتخناب منی شنود. اینن 

مسنئلۀ  کار در حقیقت ننوعی انتحنار ادبنی و مننزوی سناختن خنویش اسنت. 

پارسنی اسنت. همنان دیگر به تقندس کشنیدن خشنونت در آثنار معاصنرادبیات 

قدر که کالسیسم عرفانی پارسی بر مدارا و محبت تاکیند منی ورزیند ادبینات 

امننروز پارسننی بننه خصننوص از دورۀ مشننروطه بننه بعنند مننروج زیبننا سننازی 

خشونت بوده است. چه فرقی است بین آنکه با حکم حکومتی انسان می کشد 

 و آنکه با شعر این کار را می کند؟

اهنننل بیننندادگر اینننن اسنننت وگنننر آن بایننند  زبیننندادگران بایننند كشنننتاز ره داد 

خیرخواهانه از این جانوران باید  آزمودیم ز ابنار بشر جز شر نیست كشت

فقننر را بننا چكننش كننارگران باینند  مسننكنت را زدم داس درو باینند كننرد كشننت

خبر این است كز آن بی خبنران  بی خبر تا كه بود از دل دهقان مالك كشت

 - فرخی یزدی - باید كشت 

خنننونریزی آنچننننان کنننه ز هنننر سنننوی، جنننوی  عنننارف قزویننننی منننی گویننند:

 ! ریزد میان کوچه و بازارم آرزوست خون
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دوره هننایی در تنناریخ ادبننی پارسننی وجننود دارد کننه ادبیننات بننه ابننزاری علیننه 

اعمال خشونت بر انسان تبدیل شده است. اما دوره هنایی نینز بنوده اسنت کنه 

شونت موجود بوده است. گاهی همین روایتگری بنه ادبیات تنها تصویرگر خ

تنا جنامی  فردا در میعاد کنیممان را قاتی میخون روایت تبدیل شده است. 

بننه سننالمت بلننوغی کننه بنناال کشننید از  از شننراب مننرگ بننه دشننمن بنوشننانیم

در داستانهای صادق چوبک تنهنایی، عقنده هنای  -شاملو  - لمبرهای راه...

یان بینداد منی کنند. بحن  سنر اینن نیسنت کنه اینن سرکوب شده و خشونت عر

خشونت خوب است یا بد. موضوع این است که ادبیات پارسنی عنادت کنرده 

است تا همیشه چناقوی غیرتنی بنرای بریندن داشنته باشند. چینزی کنه مسنعود 

کیمیننایی هننا دوسننتش دارننند. اینهمننه سننیاهی و خیانننت و نننا امینندی موجننود در 

ل سانسنور و حنذف و تهدیند نویسنندگانش ادبیات معاصنر پارسنی آینا محصنو

می باشد و یا اینکنه اصنال خمیرماینۀ اینن ادبینات یناس و سنیاهی اسنت؟ همنۀ 

فننیلم هننایی کننه در جشنننوارۀ بننین المللننی مننی درخشننند بنندون اسننتثنا روایتگننر 

سیاهی و اندوه و تشویش انند. اینن سنیاهی و خشنونت بنر ادبینات تنرک هنا و 

در ایننران تنناثیر بنند مننی گننذارد و تننالش عننرب هننا و دیگننر ناادهننای موجننود 

برای جایگزین سازی این نوع ادبیات در بین دیگر زبانهای موجود خود بنر 

تسلط بیشتر این سیاهی در جامعه دامن می زند. می خواهم نتیجه بگینرم کنه 

اگننر بننر لیسننت ایننن سننیاهی هننا نحننوۀ برخننورد سننیاه خننود نویسننندگان را در 

موجود در ایران بیفزاییم مثنوی هفتاد من کاغنذ مواجهه با ناادها و زبانهای 

شود. طر  موضنوع کفاینت منی کنند و منی تنوان اینن منتن را کنش داد و بنه 

ثریننا رسنناند. نویسننندگان پارسننی روایتگننر همننۀ جامعننه نیسننتند. آنهننا فرهنننگ 
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برگزیدۀ خویش را با زبان برگزیدۀ خنویش مننعکس منی کننند. تنا زمنانی کنه 

قبال ساده ترین حق انسانی سکوت کند انتظنار اینن  قلم نویسندگان پارسی در

 .را نداشته باشید که سخنگوی انسان معاصر باشد
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 ما و منطقه ای که پر از اوتهاب مردگی است

در پارکی در فایرفاکس نشسته ام اما تو می توانی مرا سر سنگ نبشته های 

جلوی گؤی مچید در پنارک خاقنانی تبرینز ببیننی. پناییز در گلنویم گینر کنرده 

است. پسرم دارد از برگهای سرگردان در باد صدایم می کند. مردم خنود را 

دم را از وال مارت به سمت هیچی بزرگ فرو می ریزنند. امنا تنو همنین منر

با لحن و بیان دیگر در میدان ساعت تبریز می بینی. موبایلم پر از رابطنه و 

شننعر و شنناعر و آزربایجننان اسننت. مننی خننوانم همننه را. موبننایلم پننر از پنناییز 

برگ از موبایلم می افتند بر خناک و دوبناره پنا منی شنوند  -است. همه برگ 

بلنند اندیشنۀ آن سنوی گیسوان سنیاه و  و راه می افتند به سمت بیشۀ روبرو. 

آبها با اینده هنای منوطال ی اینن سنوی آبهنا در ینک چینز مشنترکند، در انندوه 

و اندوه من چشمهای سیاه پسری است که بابنا بنرایش  انسان این قرن آشفته.

در کلمنننات و سنننطور جنننان داد و او هرگنننز نفهمیننند. و انننندوه منننا آشنننفتگی 

ت. فنارس، تنرک، کنرد، جغرافیایی است که ما را درگیر خودمان ساخته اسن

مننا افسننانه هایمننان را روی سننر یکنندیگر خننراب مننی کنننیم و  عننرب، بلننو ..

غرب دارد افسنانه هنایش را منی سنازد. تقنریبن در اکثنر فیلمهنا و سنریالهای 

ترکی و فارسی و عربی، قهرمان جوان فیلم، آرزوی رفتن به آمریکا را در 

  کردن رؤیای مغزهاست. سر می پروراند. و تقریبن در همۀ این فیلمها کو

در هننیچ جغرافیننایی امننا آن رهننایی رؤیننا گونننۀ موجننود در فیلمهننای مننذکور 

فرهنگنننی و سیاسنننی  -رهنننایی انسنننان بنننا همنننۀ مخلفننناتش  وجنننود نننندارد. 
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گریننز از  افسننانه ای اسننت کننه هنننوز سننروده نشننده اسننت.  -واقتصننادی ... 

  .مردگی اما اصلی ترین دلیل این فرایند است

اشق مردگی زنانۀ جامعه و فرهنگ اسنت. مثنل فنیلم طبقنۀ حسناس این قوم ع

کمال تبرینزی. مثنل خودشنان. بنا مردگنی کنه زن اسنت مرداننه منی زینند! بنا 

سنگ قبرها مشنغولند. حتنی منردۀ منرد هنم بایند سنایه اش روی سنر زننانگی 

 !باشد

 .گاهی یادمان می رود که جهان، سنگ قبر همۀ ماست

سننت. مثننل فننیلم " روزی روزگنناری در آننناتولی" ایننن مردگننی را انتهننایی نی

نوری بیلگه جئیالن. شرق کی و چگونه خویشنتن خنویش را چنال کنرد و بنه 

خنناک سننپرد؟ شننبی دراز دنبننال جنننازه اش مننی گردننند و نمننی یابننندش. نننور 

نیست، روشنایی نیست، چرام بر دست گرد شهر منی گردنند و انسنان منرده 

ا جننازه ای را مخفنی کننیم و ینا جننازه شان آرزوست! خاک را می کنیم که ی

ای را از آن تو بیرون بیاوریم. ما ینا منرده اینم و ینا مشنغول مردگنی هسنتیم. 

در تالشننیم کننه از مردگننی بگریننزیم امننا نمننی شننود کننه بشننود. دموکراسننی و 

عنندالت و آزادی را بهانننه هننایی بننرای زننندگی مننی سننازیم. عصننبیت را مننی 

ن و نااد و افسانه هایمنان را بنه نمنایش منی ریزیم روی میز. زبانمان را، دی

گذاریم که بگوییم زنده ایم. به یکدیگر می تازیم و می غریم و می نازیم پنس 

مردگنی هایمنان  هستیم. مردگی هایمان عنب و انگنور و اوزوم موالناسنت. 

یناد نگرفتنه اینم مرزهنای زنندگی یکندیگر را بنه رسنمیت  درگیر یکدیگرنند.
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ی کنم چرا داعش سر بریدن آدمهنا را فنیلم منی کنند و گاهی فکر م بشناسیم!

انتشار می دهد؟ بنه اینن نتیجنه منی رسنم کنه در اصنل منی خواهند بگویند کنه 

جهان باید شکل مردگی آنها باشد. این یک نوع یکسان سازی بنرای مردگنی 

است. اصولن چرا منطقۀ ما پر از التهاب مردگی است؟ چرا مسابقۀ حنوری 

هننیم بننر سننر ایننن مردگننی؟ تننرک و فننارس و کننرد و و بهشننت و خرمننا مننی د

 .عربش همه درگیر این التهاب اند

مردم منطقه ای که ما در آنیم یا در دفاع از خویش می میرند و یا در هجنوم 

اینن  به خویشتن دیگری. در هر حنال مردگنی نتیجنۀ هنر دو سنو منی باشند. 

تمندن مردگنی تشبیه صرفن مفهوم جسم و جان و نفس ندارد بلکنه منا گوننۀ م

را نیز بلدیم. تاریخ یکدیگر را تحریف می کننیم، زبنان یکندیگر را منی بنریم 

و سانسننور مننی کنننیم و ممنننوع مننی سننازیم. نمادهننا و جلننوه هننای فرهنگننی 

یکدیگر را تخریب می کنیم. دریاچه ها و جنگنل هنا و قهرماننان یکندیگر را 

سنتی داشنتیم محو می کنیم. ما شنکل مردگنی یکندیگریم. کنه اگنر رننگ همزی

 !یکدیگر را زنده نگه می داشتیم

خودی و غیر خودی نیز این وسط تقسیم باطلی است. آنچه که منی بیننم همنه 

 .اش بی خودی است

لیدری را می شناسم که موذیانه نقشۀ کشتن رقیبان سیاسی اش را در خنارج 

از وطننن مننی کشنند. روزی غیننر مسننتقیم سننئوال کننردم کننه چننرا ایننن کارهننا 

گیرد؟ گفت که مردم باید روی یک نفر متمرکز شنوند! مردگنی  صورت می

اندیشه اش حالم را به هم زد. آن تصویر در ذهنم مجسم می شود. پاینان فنیلم 
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طبقننۀ حسنناس را مننی گنننویم. مننرد، مننردۀ متجننناوز را از قبننر طبقننۀ بننناالیی 

برداشته است و اکنون صاحب قبر خویش و صاحب زنی است کنه آن زینر، 

ارد. منرد زینر بننرف و سنرما در قبنر دراز کشنیده و آرامننش منرده تشنریف د

عجیبی را سعی دارد به بیننده از خنود نشنان دهند. منرد منی خواهند همنه بنر 

او بنرای منا  حس پیروزی او متمرکز شوند، اما ما همه می دانیم کنه مبنارزۀ

 .و زندگی نبود. او برای مردگی مبارزه می کرد

" وعلى كتفي نعشني  نم و راه می افتم.پارک را به مقصدی دیگر رها می ک

امننا گذشننت آن روز کننه مننردم بننا مردگننی   -سننمیم القاسننم  -و نننا  مشنني..." 

کالسیسم حال کنند. دار و جنازۀ خویش را بر دوش کشیدن دمنده شنده اسنت. 

امنروز روز دیگنری اسنت. سیاسنتمداران جننازۀ جهنان را آراینش منی کننند، 

بر دوش می کشند، و منردم بنا اشنک و  نویسندگان و شاعران نعش جهان را

 !آه و ناله آن را دفن می کنند
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 آزادی به عالوۀ رنج

پرسید که فهنم تنو از رننج چیسنت؟ نگفنتم کنه چشنمانش بیشنه هنای دوردسنت 

آزادی بنه عننالوۀ رنننج هسننتند. نمننی دانننم چننرا تصننویر سننایه مقدسننی از ذهنننم 

کننه یعنننی گننور پنندر  گذشننت؟ چیننزی شننبیه خنننده هننای او بننه مننن و تننو و مننا

جهانتان. که یعنی عدالت بشنارت داده شنده از جاننب هنر کنس کنه باشند ابتنر 

است و بی مغز. اصلن نمی داننم چنرا بنرای منن رننج، زننانگی اسنت؟ یعننی 

پیش از آنکه ایوب به ذهنم برسد زن ایوب بنه ذهننم منی رسند کنه عنالوه بنر 

قضنننیه را نینننز اینننوب و زخمهنننایش، تردیننند و فشنننارهای فنننردی و اجتمننناعی 

  .متحمل شد

پرسید که فهم تو از رنج چیست؟ نگفنتم کنه غالمرضنا امنانی رننج منن اسنت 

اما زن و بچه اش، دوستان زنده مانده اش، سرزمین و ایل وتبارش فهنم منن 

صنندای مننن نبننود،  از رنننج اسننت. چیننزی نگفننتم امننا او صنندایش را شنننید. 

یننند بنننا مینیمالهنننای صننندای شننناعر زن وطننننم ، رعننننا زارع بنننود کنننه منننی نال

شنعر او رننج منن اسنت و  " سوپورورلر منی تبریز حیه طینندن" اندوهش.

همسر و نزدیکان و مخاطبانش فهم من از رنج. زیرا راننده شندگی ینک نفنر 

جغرافیننایی را ترسننیم مننی کننند کننه همننۀ دوسننتدارانش را در بننر مننی گیننرد.  

ه شدگی منن از گاهی فکر می کنم راند رانده شدگی معنوی مد نظرم استد 

تبریز تا این ور جهان بی در و پیکر شاید رنج من باشد اما فقنط مخاطبنان و 

دوستانم فهم من از اینن رننج انند. اینن چمندانی کنه بنر دوش منی کشنم چینزی 

" قارنیمندا بینر بؤینوک  شبیه تهمتی است که نسنیم جعفنری حملنش منی کنند.
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آن مناهی قرمنز تنه ماهی سیاه صمد رنج منن اسنت امنا  تؤهمت داشییرام !"

همنۀ نویسنندگان و شناعران آزربایجنان رننج  داستان فهم من از رنج اسنت. 

من هستند چنون بنا زبنانی منی نویسنند کنه روی مینز تحریرشنان نیسنت بلکنه 

زیر آن است. و بدان هنگام که حاصل کارشان را می نگرم فهم من از رننج 

شده در سنرزمین شکل می گیرد. شیوایی و زیبایی و خالقیت زبان سرکوب 

 ...ممنوعه ها

پرسید که فهم تو از رنج چیست؟ به چشمانش نگریستم امنا نگفنتم کنه نوشنتن 

نگفتم که آبی شعر جمال ثریا و قرمز نثنر اورهنان  ، فهم من از رنج است. 

پاموک فهنم منن از رننج اسنت. نگفنتم کنه فهنم منن از رننج ، سنایۀ " شناهمار 

کؤنلومنه  گنون چیخانندا سنرحددی آشندی" کؤلگنه م  اکبر زاده " منی باشند.

گؤلگننه م  کئچیننب او سنناحیلی گزیننب دوالشنندی قننان دامنندی گؤزومنندن منننیم

 "! غئیرتلییمیش اؤزومدن منیم

نشسنننته بنننودیم در پنننارکی درون مرکنننز جهنننان. اینجنننا منننردم همنننه بنننه زبنننان 

انگلیسی یکدیگر را دوسنت دارنند. منن امنا بنه زبنان ترکنی جهنان را دوسنت 

دارم. شب ساعت دو و نیم بود. منردی بنه منن نزدینک شند و پرسنید کنه اینن 

گفنتم: منا دوسننت  وقنت شنب اینجنا چنرا نشسنته ای؟ قندغن اسنت بنرو خاننه. 

طلوع بنشینیم و شعر بخوانیم و فریاد بکشیم و واشننگتن را نگنذاریم داریم تا 

نگناهی بنه  گفنت: تنو مگنر تنهنا نیسنتی؟ حالنت خنوب اسنت؟... که بخوابند. 

آیسودا انداختم. و آیسودا آن وقت فهم من از رنج و اندوه را درک کرد. آری 
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نند فهم من از رنج این است که چهل و چندی سال است مردم فقط مرا می بی

 .و آیسودا را نمی بینند

اصلن چرا او از من پرسید فهم تو از رنج چیست؟ چرا نپرسید که فهم تو از 

 آزادی چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

اشغال شدگانی چند به اشغال اشغال شدگانی دیگر در 

 می آیند

کافننۀ فرضننی تنهننا دلخوشننی مننا بننود آن روزهننا. طنننز یننالقیز، جننوک هننای 

طنازان، حضور شیدا...اما تنها این هم نبود. نوحنه خوانهنا و مراثنی نویسنها 

یک طرف می نشستند، شاعران کالسیک یک طرف، و نو پردازها و سنپید 

ها طرف دیگر. آش شورتر از این هم می شد. شاعران و نویسندگان راست 

یکال، چخ ها و اصال  طلنب هنا، ملنت چنی هنا، همنه و همنه در کافنۀ و راد

شاعران جمن می شدند. کافۀ ما در تربیت جنوبی، زینر زمنین، رو بنه روی 

تقابننل نوحننه  بننانکی سننیاه کننه اسننمش یننادم رفتننه اسننت جننا خننوش کننرده بننود. 

نویسننها و بننه نننوعی راسننت سنننتی بننا دیگراندیشننی مننا نیننز ماجراهننایی دارد. 

م و گنور شند پسنرانش بنا شناعران چنخ افتادنند. تصنمیم گنرفتیم فرضی که گن

برای خود کافه ای دیگر دست و پا کنیم. گونش حاصل تفکر جمعی منا بنود. 

چهار راه شهناز آدرس جدید ما بود. گونش را انتخاب کردیم و شنبهایمان را 

 به آنجا کشاندیم. پاتوق لیدرهای تیم تراکتور سازی نیز آنجنا بنود. پناتوق کنر

و الل ها نیز. یک روز دو تا از اللی هنا دعوایشنان شند بنر سنر زبنان. یکنی 

طرفنندار زبننان ترکننی بننود و آن دیگننری طرفنندار زبننان فارسننی. و مننا مانننده 

بودیم که این بنی زبانهنا چگوننه موضنوع زبنان را درک منی کننند. هنر کنس 

گننروه خنناص خننودش را داشننت. یننالقیز و آرش آزاد اشننعار طنزشننان را مننی 

ننند. مننا قالننب آزاد بننودیم و امثننال شننیداها قالننب کالسننیک. مدرنیسننم و خواند

کالسیسنم و پسننت مدرنیسنم و گننونش. شنب پرسننه هنای مننا از آنجنا آغنناز مننی 
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گشت. گاهی با امثال یالقیزها، گناهی بنا شناعران جنوان، گناهی بنا شناعرانی 

که برای دیدن گونش مسافر تبریز می شدند می زدینم بنه گولوسنتان بناغی و 

پرسه زنی میان سننت و مدرنیتنه،  ک خاقانی و کتابفروشی های شهناز. پار

پرسه زنی در حوصلۀ تنگ تبریز، پرسه زنی های من با هنر دو نسنل ادبنی 

زیباترین لحظه های زندگی ام را تشکیل می داد. گونش بهانه ای بنود بنرای 

تنوی  گم نشدن و نوشتن. بعضی ها می گفتند باید از کافه ها دل برید و خزید

خانننه. امننا مننا زیننر ذره بننین رادیکالیسننم ، بخننش سانسننور شنندۀ خننویش را بننا 

یکدیگر بنه مباحثنه منی نشسنتیم. منن نصنف رمنان " آرباتنان " را در گنونش 

نوشته ام. بنرای اولنین بنار مکتنب تبرینز را بنه صنورت جندی در گنونش بنه 

 در هیچ پرچم و رنگنی آرامنش و امنینت نیسنت. پنرچم امثنال بح  نشستیم. 

من شعر است و نوشتار و اندیشه. گونش آرامش شعر ما، آسودگی پنرچم منا 

بود. پرچم ها هویت اند. عالمت ملت ها هستند. من بر خنالف سیاسنتمداران 

که پرچم را در انحصنار دولنت هنا در آورده انند و اینن روزهنا پنرچم بیشنتر 

 مصننرف دولتننی دارد اعتقنناد دارم کننه پننرچم هننا بننه ملننت هننا و زبننان هننا و

فرهنگ ها تعلق دارنند. و چننین نینز هسنت. منی خنواهم بگنویم در درون منا 

پرچمی پایین کشیده شده است. چیزی غرورمان را جریحه دار کنرده اسنت. 

حس مغلوبیت و اشغال شدگی داریم. انسان شرق و غرب انسان اشنغال شنده 

د ای است. قوانین و سیاست و تکنولو ی با اینکنه امکنان رشند بنه منا داده انن

اما در سایۀ همین امکان بر تار و پودمان رخنه کرده و اشنغالمان کنرده انند. 

مننا را چیننزی از جنننس خننویش سنناخته اننند. مننا سنناعت مننان را بننا سنناعات 

فیسبوک و دیگنر مخلفنات اینترننت کنوک منی کننیم . اینن خنوب اسنت. بخنش 
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آزاد اشننغال شنندگی مننا، بخننش ظننالم اشننغال شنندگی را مخاطننب قننرار داده و 

یش را فریاد می زند. ما اشغال شنده اینم. نمنی داننم اسنمش را بایند چنه دردها

گفت. منی تنوان گفنت اشنغال شندگی جهنانی و اشنغال شندگی منطقنه ای. بایند 

بیشتر اشغال شنوی تنا دموکراسنی بیشنتری بنه تنو داده شنود. اشنغال شندگانی 

همچون من تنها شعر و تنهایی را پرچم خویش ساخته اند. ما در گونش خود 

ا مننی پیچینندیم الی پننرچم شننعر و افسننانه و داسننتان. و هننر وقننت از گننونش ر

بیرون می زدیم حس می کردیم قدم بنه دنیاهنایی بیگاننه نهناده اینم. شنعر منا، 

اعتراض ما، زیر زمینی بودن آثار ادبی ما پرچم ما بود. موضوع بح  منن 

ادیم. این است که ما آن روزها گونش را در گریز از اشغال شندگی بنینان نهن

این روزهایش را نمی دانم که چنه بالینی سنرش آورده انند امنا در جسنتجوی 

مکانی هستم تا پایانی بر این درد و اندوه اشنغال شندگی انسنان امنروز باشند. 

در همننۀ کشننورها انسننان اشننغال شننده ای مننی باشنند. یکننی را  انسننان امننروز 

ال کنرده ادبیات، دیگری را سیاسنت، آن دیگنری را دیکتناتوری و جهنل اشنغ

است. و جالنب اسنت کنه در اینن مینان اشنغال شندگانی چنند بنه اشنغال اشنغال 

شدگانی دیگر در منی آینند! منی خنواهم بگنویم آن روزهنا در تبرینز در کافنۀ 

االن هم همین است. با خود می گویم خوب  گونش حس و حال من این بود. 

اشنغال  است که بنه اشنغال ادبینات در آمنده ام.اینن خنوب اسنت کنه شنعر منرا

بنه اینن نتیجنه رسنیده ام کنه  کرده است. اینن اشنغال ، جناودانگی منن اسنت. 

 -هنرمندان در همۀ جهان، اشغال شدگان آزاد تری هستند. البته در این میان 

هسنتند اشنغال شندگانی کنه  -به خصوص از جغرافیایی که من راننده شنده ام 
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د بنر علینه اشنغال کافنۀ گنونش آن روزهنا فلسنفۀ منا بنو آشغالی بیش نیسنتند. 

 .شدگی. اکنونش را نمی دانم
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 چهره ات جغرافیای شرقی اعتراض است بؤیمک خانیم

  به مادرم

بؤیننوک خنانیم " دره هننای آال داغنالر، برخیننز از بسنتر اننندوه مردمنی کننه  "

پشت قبالۀ قبیله ات گم شده اند. آن روزها مالل پدر، بزرگتر از قلب تو بنود 

زدودن منالل او منرا زا یندی. شناید منی خواسنتی شنعر و شناعری پس برای 

پسننر، راهننی باشنند بننرای پنناک کننردن اننندوه ترکننی پنندر. پنناک نمننی شننود ایننن 

" الی الی د ینننیم  انننندوه، امنننا بنننه پننناکی منننان منننی رسننناند بؤینننوک خنننانیم.

شننننیرین یوخننننو  قیزیننننل گولننننون ایچینننننده قیزیننننل گولننننه باتاسننننان یاتاسننننان

تی تو آموختیم تجارب انسنان مندرن را در بطنن آن و از الالیی سن تاپاسان"

تحننول سننرم کننه درونننش چپانننده بودیمننان. کننه گننل سننرم الالیننی تننو، تننازگی 

 .شتاب شکفتن بود درست وسط باغچۀ هویت و معرفت

منناهروی دره هننای آال داغننالر، " بؤیننوک خننانیم"، جوانننان خوجننا دوبنناره 

می تازی بنه سنمت  برایت سر ودست می شکنند و تو می جهی پشت اسب و

" آم گونئی". اسب تو بیقراری امروز نسلی است که اضنطراب بیگنانگی و 

بننی زبننانی و رانننده شنندگی را بننا خننود برداشننته و بننه شننهرهای جهننان مننی 

تازانند.اسب تو شیوۀ لبخند ترکنی آزربایجنان بنود " بؤینوک خانیم".اسنب تنو 

سننه بننه جننای غریبگنی آال داغننالر اسننت کننه بغننل دسنتش کتنناب و کیننف و مدر

تحقینق در فرهننگ خنویش بنه تهدیند و تردیند زبنان مهناجم بندل شنده  تامنل و



174 
 

است. و درست پشت همین اسب، تشویش جهان تو شکم می دهد و مارا منی 

 .زاید

بؤیننوک خننانیم دره هننای آالداغننالر، بگننذار خطننی از پیشننانیت را آراز بنننامم 

ر خطی از پیشانیت بدان هنگام که دو شقگی حسرت و جدایی را زایید. بگذا

تبریز غالمرضا امانی بنامم که مسنتقیم منی رینزد بنه حنوادم  -را جادۀ اهر 

انحننننای  خنننرداد و عوصنننیان و اعتنننراض و اسنننتقامت و زاینننندگی شنننعور.

حضورت امنر مقندس ماسنت کنه بنه ترکنی نوشنته شنده اسنت بنر دامننه هنای 

هننگ و آالداغالر. خطنوط بندنت راههنایی هسنتند کنه منرا بنه روز واقعنۀ فر

 .جهانی شدگی می رسانند

اعتننراض و شننعر منننن اسننت بؤیننوک خنننانیم.  چهننره ات جغرافیننای شنننرقی 

ابروانننت قوشننماهای عاشننیق العسننگر، لبانننت غزلننی سننوزناک از فضننولی، 

تبسمت سمت و سوی مدرنیسم و پست مدرنیسم قلم نسل منا، و چشنمهایت را 

ویاگنی فراخنناک چشنمهایت  تنها خودت منی تنوانی بسنرایی بؤینوک خنانیم.

 .کوهستان تسلیم ناپذیری است

چشمهایت قدرت تحلیل و استنتاج ما از " جهان به آن گونه که منی خنواهیم" 

می باشد. " جهنان بنه آن گوننه کنه سنرکوب منی شنود" ربطنی بنه جغرافینای 

چشمان تو ندارد بلکه از مبانی غافل و ناغافل تهناجم سنیری ناپنذیر سنلطه و 

تقندیر انسنان و بخصنوص انسنان آزربایجنان اسنت.  چشنمهای تنو ستم است.

انسانی که گاه چون گیسنوانت پریشنان هوینت جنویی اسنت و گناه چنون سنینه 

 .ات ماالمال سکوتی از جنس شمس تبریزی و ا ینالی و سهند و ساواالن
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چشمۀ کوههای آالداغالر بؤیوک خانیم، متبرک باد حضور ترکی جریان تو 

برخینز، خمینرۀ هسنتی را بنردار  ز و خلقنت...تا دوردستهای هستی و اعجنا

از کنج آشپزخانه ات. جهان طفلی است که تشنه و گرسننه و خنواب آلنود بنر 

بنه  دستهایت چشم دوخته اسنت. جهنان نطفنۀ نناخلف کسنی اسنت. ولنش کنن.

روز هفتم بر غار " آم گونئی" فنرو شنو. ننوری از جننس قلنب پندر خنواهی 

ا دوبناره نطفنه ای بسناز در بطنن مادراننۀ یافت. نور را بنوش تا ته. جهنان ر

بنه روز چهلنم ده ده قورقنود بنا  مفاهیم. جهان را از نو بزای بؤیوک خنانیم. 

سازش خواهد آمد و اسم بر نوزاد تنو خواهند نهناد. منن سناکت و سنر بنه راه 

 ...نبودم اما جهان طفل سر به راه تو خواهد شد بؤیوک خانیم

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 اسارت بطن به بطن اسارتاز 

د خنواب " تیرلنر" در خوجنای منن را. همنین 1خواب تو را دیدم " اوقان".  

طننور شننعله ور و سننرم تننا دوردسننتی از تیرلننر دوینندی و فرینناد کشننیدی و 

افتنادی و سننوختی.کودکی در تلویزیننون دربننارۀ تننرک هننا جننوک مننی گوینند و 

ن چنین تربیت شده است. می خواهد مردم را به این وسیله بخنداند. کودک ای

 .ریشه های نااد پرستی فرهنگ غالب عمیق است

این کودک بزرگ نخواهد شد. هنر چنه بنرای آزادی و دموکراسنی و رهنایی 

تقننال کننند بننی نتیجننه خواهنند ماننند. زنجیرهننایی محکننم و سننفت او را بننه زمننین 

سرد نفرت و کینه و خود بزرگ بینی بسته اند. کودک رها نخواهد شد مگنر 

ینکننه بنیننان تربیننت و آموزشننش از بننیخ عننوض شننود. بننزرگ هننم کننه بشننود ا

خواهند شند حنداد عنادل و ورجاونند و دیگنر گوننه هنای ننااد پرسنتی. جننوک 

هایش تبندیل بنه شنعر و فلسنفۀ نفنرت خواهنند شند و بنر کتناب هنای آموزشنی 

بننه اسننتخاره  –ازدواج  –مننردی بننرای آیننندۀ فرزننندش  نقننش خواهننند بسننت.

حاج آقا کتاب را می گشاید و بهتر و بندتر بنودن آینندۀ نسنل متوسل می شود. 

جوان را با قطعیت به او متذکر می شود. مرد دستان حاج آقا را می بوسد و 

پنول اسنتخاره را آرام منی گنذارد کننف دسنتش. در سنرزمینی کنه حتنی بننرای 

بوسنیدن دسننت نینز باینند هزیننه داد صننحبت از اسنتقالل و آزادی هننای فننردی 

داسننتان گناو منش حسننن اسنت. جهالنت اطاعننت کننندگان ضننامن چینزی شنبیه 

دو ماشین با هنم تصنادف منی کننند. رانننده  بقای استبداد و دیکتاتوری است.

هننا مننی پرننند بیننرون و بننا مشننت و لگنند بننه جننان هننم مننی افتننند. ناسننزاهای آن 
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چنانی و رفتارهای حینوانی اوج منی گینرد. عصنبیت و فریناد را بنر سنر هنم 

بردگانی دیگر به کمک برده هنای عصنیانگر منی شنتابند امنا خالی می کنند. 

نفرت و انزجار فروکش نخواهند کنرد. انزجنار آنهنا بنی پاینان اسنت. آنهنا از 

یکدیگر متنفرند، چنون در سنیمای یکندیگر تصنویر بردگنی و بنی عرضنگی 

بعدش همین نفرت در ابعاد بزرگش شیوع می یابند. منتقند  خود را می بینند.

بررسی یقه پاره می کند و قلم نویسنده را می جود. سانسنور و به جای نقد و 

عقنندۀ عنندم آزادی بیننان نویسننندگان را بننه جننان هننم مننی اننندازد. کتنناب هننای 

آتنش منی زننند. تنوهین هنا و تهمنت هنای بنی  –در رد یکدیگر  –یکدیگر را 

در و پیکر و تعریف ها و نوشابه باز کردن هنای بنی معننی آغناز منی شنود. 

ی رسنناندن مننتن بننه آزادی در اسننارت مننتن و ادبیننات تحقیننر و آنهننا بننه جننا

اطاعت باقی خواهند ماند. چون عرضنه و قندرت اعتنراض بنه سنرکوبگری 

سلطه و قدرت را ندارند. بردگان ادبی به جان هم می افتند و در رد یکدیگر 

سبک و شیوه و مکتب تاسیس می کنند. آنها جر نت بناال نگریسنتن را ندارنند 

ت و اندوه یکدیگر را می درند. اندوه بردگان اسارت آنهنا نیسنت و فقط حقار

همه چینز سنیاه و تارینک و منبهم خواهند شند. خودکشنی، بنی  ترس آنهاست.

اعتنایی، تحقیر و نفرت و اطاعت و بنی عندالتی و اعندام و اهاننت در متنون 

نوشننتاری و رسننانه هننای اجتمنناعی بیشننتر از بننیش بننه چشننم خواهننند خننورد. 

ه چیز را همرنگ خود می کند.سیاه سیاه. این سنیاهی در مواجهنه استبداد هم

بننا فرهنننگ هننای دیگننر بننه خننوبی عیننان مننی شننود. مننثال حملننه بننه صننفحات 

فیسبوک نامداران جهان را که به یاد دارید. فحنش هنای جنسنی، منتهم کنردن 

اینهننا همننه نشننانگر درماننندگی و … بننه بننی دینننی، تحقیرهننای ناادپرسننتانه و 
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گان در اطاعنننت اسنننت. کوچنننک انگننناری آزادی دیگنننران و ذوب شننندن بنننند

بننزرگ انگنناری بردگننی خننویش. چیننزی شننبیه جننوک آن کننودک در مننورد 

بعدش بردگانی چند از الک خود بینرون منی جهنند و منی پرنند ینگنه  ترکها.

دنیا و اروپا و دانشگاه هایش. اولش حنس منی کننی کنه چیزهنایی دارد اتفناق 

راه است امنا خاصنیت بردگنی بنا خصنایر  می افتد. حس می کنی تغییر در

دموکراسی سازگار نیست. بردگان پشت دموکراسنی قنایم منی شنوند و بنرای 

بردگنننان دیگنننر تنننز و تئنننوری و جامعنننه شناسنننی و فلسنننفه بلغنننور منننی کننننند. 

شعورشان اما همان است. سرکوب دیگر ناادها و زبانها در داخل و تحسین 

تغییننر را بسننرایند چننون کننه کننودک  آزادی آنهننا در خننارج. آنهننا نمننی توانننند

درونشان، زن و مرد و وطنن درونشنان ننان بردگنی و بنرده پنروری را منی 

خورنننند. ننننان نفنننرت و کیننننه و ناادپرسنننتی را. وطنننن نننناموس آنهاسنننت و 

ناموسشان وطن نیست. ناموس بردگان سهمش از میرام پدر نصنف منردان 

اذن مرد به خارج  است. ناموس بردگان شعورش کم است و نمی تواند بدون

از قلمننرو بردگننی بننرود. وطننن بننرای آنهننا در حکننم چنننین ناموسننی اسننت. 

ناموسی که باید مدام کنترل شود و زیر چادر قایم شود و به کنار پخنت و پنز 

برسد. ناموسی که اگنر بنه تبنادل فرهنگنی و گفتمنان فرهنگنی روی آورد بنر 

و سننرانجام  داد.چهننره اش اسننید خواهننند پاشننید و کریننه جلننوه اش خواهننند 

چنین کسی یا چنان کودک جوک گویی مراتب بردگی را طی کرده و رینیس 

جمهور و لیدر و نماینده می شود. برده ای بر بردگنان دیگنر قنانون و قندرت 

و سربلندی دیکته می کند. و حکومنت بردگنان آغناز منی شنود. از اولنش هنم 

بنود. آنهنا خنود سلطه گری وجود نداشت. کسی آنهنا را بنردۀ خنویش نسناخته 
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و آنگاه همین تصویر دیار به دینار و قناره بنه قناره  را اسیر خود ساخته اند.

بزرگ می شود و کرۀ خاکی را در بر می گیرد و تو از فراز که می نگری 

در منننی ینننابی کنننه علینننرغم اینهمنننه پیشنننرفت و تکامنننل در زمیننننۀ کنننالم و 

و رسنتگاری را  انسنان هننوز راه نجنات… تکنولو ی و اقتدار و سیاست و 

 .پیدا نکرده است. انسان هنوز هم بردۀ خویش است

کنار آجی چای سوختی و خاکستر شدی. که دغدغه ات نزاییدنت بنود. چنرا  

" نیگننار" کننور اوغلننو بچننه اش نمننی شننود ممنند ایرضننا؟ مننن چننه مننی دانسننتم 

اوقان؟ و مردگانم را باید از افسانه ها و حقایق و پروننده هنا بکشنم بینرون و 

که مادرانمان منا را نمنی زاینند بلکنه از همنان آغناز  بنشانمت روبروی تو. 

شهیدمان می اندازند بر خاک. که برای چه باید دغدغۀ زاییدنت باشد اوقان؟ 

 که مرده بیندازیمان بر جغرافیای پر از تشویش و ستم و سلطه؟

کنننننه بینننننندازیمان درون جامعنننننه ای مسنننننتحیل و دورو و فریبکنننننار؟ درون 

جغرافیننایی از خننون و آتننش و کینننه و نفنناق؟ کننه سننرمان را در کرکننوک و 

امرالی و سین کیانگ ببرند و رو به دوربین ها نشان دهنند؟ بنا آن بالینی کنه 

بر سر اویغورها منی آورد مگنر دولنت چنین چنه کنم از داعنش دارد؟ کنه در 

کودکانه هایمان را آتش بزنند و جیک از مسلمانان جهنان بنر نیایند؟  خوجالی

و تو هی بپرس از من که چرا " نیگار" کور اوغلو بچه اش نمی شود ممد  

شاید نمی خواهد بچه اش بنا شناهنامه و ورد و تملنق بنزرگ شنود.  ایرضا؟ 

ا شاید نمی خواهد بچه اش چاخانیستی باشند در قند و قنوارۀ احمندی ننااد و ین

شناید نمنی خواهند بچنه  مانقوردی باشد در شکل و شمایل جنواد طباطبنایی. 
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اش آشیق باشند کنه سنازش را ببرنند وسنط نمناز جمعنه و آتشنش بزننند. شناید 

شاید نمی خواهد بچه اش  نمی خواهد بچه اش شاعر ونویسندۀ تبعیدی باشد.

واهند شاید نمنی خ در جغرافیای تبعین و بی عدالتی و توهم قربانی گردد. 

برای ثبت اسم ترکی بچه اش روزها و ماهها بدود و عرق بریزد و سر آخر 

شناید  بشنود که " این اسمی که تو انتخاب کرده ای خارجی و بیگانه است."

نمی خواهد رو  و روان بچنه اش در عصنبیت قبیلنه ای و عشنیره ای زبنان 

و  حننناکم و غالنننب، و در ناهنجاریهنننای تربینننت اجبننناری و مسنننلط، پریشنننان

شاید نمی خواهد بچه اش را تنها بنه دلینل زبنان و فرهننگ  مستاصل گردد. 

دیگنننر داشنننتن بنننا انگهنننای سیاسنننی و بزهکاراننننه پشنننت میلنننه هنننای زنننندان 

شنناید نمننی خواهنند بچننه اش کسننی باشنند کننه ملننت را فرامننوش کننرده و  ببیننند.

چسنننبیده بنننه مننننافن جمنننن کنننردن از صننندقه سنننری وطنننن و ملنننت و زبنننان و 

هنی از منن بپنرس چنرا " نیگنار" کنور اوغلنو بچنه اش نمنی و تنو  فرهنگ.

که سر و دسنت بشنکند بنرای چنالش سنطل آب ینخ و نامنه  شود ممد ایرضا؟

بنویسند بننه ایننن و آن و پیننرهن وامصننیبتا تننن کننند امننا در قبننال مننرگ دریاچننۀ 

کننه از اسننارت بطننن تننو بننه بطننن اسننارت  ارومیننه احساسننی نداشننته باشنند؟

ن اسننیر تننو بننه اقلننیم وطننن اسننیر رانننده شننود؟ کننه کننه از جغرافیننای تنن بیفتنند؟

بنشننین مثننل  اسننارتش بزرگتننر و بزرگتننر گننردد و حننس خفگننی اش بیشننتر؟ 

اوریانا فاالچی با بچۀ به دنیا نیامده ات حرف بزن و از او بپرس چرا نیگار 

تننو را خننواب دینندم اوقننان، اقاقیننای اقلننیم  کننور اوغلننو بچننه اش نمننی شننود. 

ت و قوانین خاموش. آجی چای تنو را داشنت منی بنرد گمشده در تقدیر و قدر
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و تو هرگز از من نپرسیدی که  به سمت سارای و زینب پاشا و تومروس...

و تنو هرگنز از منن نپرسنیدی  چرا سارای زنده نماند تنا بچنه اش را بزایند؟ 

 ...و تو هرگز از من نپرسیدی که چرا بابک پر نداشت؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بننرای "اوقننان" کننه شننعله ور شنند و رفننت در آن سننالهای دور. اوقننان دلنوشننته ای  (1) -  

 .مخفف ترکی رقیه است
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مکتب تبریز در مماجهه با اصمل نامطمئن 

 تاریخی و ف یفی س طه

1.  

مثل پرسه های مینان کالسیسنم و مدرنیتنه، مثنل کافنۀ " گنونش" تبرینز، مثنل 

دلواپسننننی هننننای میننننان دو انتخنننناب...چنین اسننننت دلشننننورۀ فلسننننفی هویننننت 

آزربایجننانی مننا. داشننت بننه قلعننۀ بابننک مننی رفننت. پروفسننور زهتننابی را مننی 

گویم. کفشهایش قلمرو زیبا شناختی منن بنود. شناهین بنه کنوه بناز گشنته بنود. 

شار وصال بود. مکان غایب نبود. او غاینب نبنود. عاشنق و معشنوق کوه سر

در حضور و غیناب هسنتی، دلتنگنی هایشنان را زمزمنه منی کردنند. در اینن 

دایره کنه قنرار بگینری مکنان تنویی، تنو مکنان هسنتی. تنو خناک و سنرزمین 

هسنتی و خنناک و سننرزمین تننویی. همنۀ آزربایجننان را، همننۀ مفنناهیم و مبننانی 

فرهنگی، فلسفی و سیاسی را با خود بر می داری و به کنوه جامعه شناختی، 

می زننی. مفناهیم خنود را بنه دور دسنتی از وطنن جنان و جاننان خنویش منی 

بری. چون کنه مفناهیم و مبنانی ات را در انندرونی قفنس اسنتبداد فرهنگنی و 

فرهنگ استبداد به بازجویی و شکنجه وا داشته انند. قلعنۀ بابنک را، زهتنابی 

نت را بر می داری و به پرسه زنی در جهان مشناهده و پیشنرفت ها را، مکا

و فهم می پردازی. در همۀ مکانها مکان خویش را باز می پروراننی. مکنان 

تننو جننان توسننت، جانننان توسننت. مکننان تننو هویننت و امنیننت و هسننتی توسننت. 

خانۀ تو راحتی و فردینت و خویشنتن توسنت. و از اینن روی بنرای منن و منا 



184 
 

و فرانکفننورت و همننۀ شننهرهای جهننان یننک شننهر هسننتند. واشنننگتن و کبننک 

شننهری بننه نننام تبریننز. شننهری بننه نننام ارومیننه و اردبیننل و زنجننان و خوجنناو 

مکنان تننو، انسنان توسننت، آزربایجننان توسنت. اننندوه و شنادی توسننت. تننو  ...

انننندوه و اسنننارت و دلتنگنننی مکنننان خویشنننتنی قنننارداش. وطنننن تنننو خاسنننتگاه 

دلبسننتگی هننا و تفکننرات توسننت. آغننوش مننادر اسننت و آغننوش یننار اسننت و 

آغوش عشق. " اننا   و اننا الینه راجعنون" توسنت هوینت و وطنن و خاننه و 

وطننیم  ا دمن ترک فضولی سنر کوینون ینارین یار.  خاک و آغوش مادر و

 دیر، وطنیم دیر، وطنیم دیر، وطنیم

2.  

پننس آنگنناه کننه وطنننت را اننندوه غربتننت مننی کنننند " آیریلیننق، آیریلیننق، آمننان 

آیریلیق" می شوی. بایناتی و " کوچنه لنره سنو سپمیشنم..." منی شنوی. انندوه 

ی و قنارا بنالیق منی شهریار و حیدربابا و بولوت قارا چورلو و صنمد بهرنگن

شوی. رویکنرد پسنت مدرنیسنتی مکتنب تبرینز منی شنوی کنه در مواجهنه بنا 

ملی گرایی پدرساالرانۀ پان فارسیسنم فلسنفۀ رجعنت بنه خاننه اش را بنر منی 

گزیند. رجعت کالسیک و پر هیاهوی شنهریار را از سنمت و سنوی زبنان و 

" بینر  آوریند. فرهنگ حافظ و نیما به افق انتظارات فرهنگی خویش به یاد 

باغالشنننننئیدیم داغننننندان آشنننننان سنننننئل  اوچئیننننندیم بنننننو چیرپیننننننان یئنننننل ایلنننننه

نننن ا نننل ایلنننه ایلنننه ش  بینننر گؤر یننندیم آیریلیغنننى کنننیم  آغالشنننئیدیم اوزاق دون

  کناش منی پریندم بنااین بناد  اؤلکه میزده کیم قیریلدى ، کنیم قالندى" سالدى

ن سنیل کنه از سنر کنوه منی که بال بال می زند/ کاش می دویدم پا بنه پنای این
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خروشد به سمت های دور/ کاش می گریستم با ایلنی کنه دور افتناده اسنت از 

من/ کاش منی فهمیندم کنه اینن جندایی و غربنت را چنه کسنی بنین منا انداخننه 

است / کاش می دانستم که چه کسی در سرزمین مان مرده است و چه کسنی 

شک و جدایی تنو کنرده چه کسی وطن تو را غربت و اندوه و ا زنده است.د

اسننت؟ رجعننت بننه زبننان و هویننت خننویش یعنننی بنندرود ای سنناختار سیاسننی 

سلطه. یعنی بدرود ای استبداد فرهنگی و فرهنگ استبداد. رجعت بنه مکتنب 

تبریز یعنی بدرود ای اصول ننامطمئن و مشنکوک تناریخی و فلسنفی سنلطه. 

تو به خانۀ این بازگشت غربت و غریبی تو نیست، بازگشت اشتیاق و عزت 

جننان و جانننان خویشننتن اسننت. ورود بننر جنناودانگی فهننم و هویننت و هسننتی 

چننین اسنت کنه  خویش مبارکت باد ای اسیر غربت اسنتحاله و بنی عندالتی. 

از غربت "دیگری" به غربت خویشتن کوچیندن اشنتیاق وصنال ابندی اسنت. 

غربننت تننو وصننال تننو مننی شننود. حنناال هننر کجننا کننه مننی خننواهی بنناش. تننو از 

ی غیننر بننه مبننانی خویشننتن برگشننته ای. مبننانی تننو وطننن توسننت. اننندوه مبننان

 غربتت شادی فردای آزربایجان جان است.

3.  

کودک از خواب بر می خیزد. " سو " آبد می خواهد از مادر. " چنؤرک" 

 ننناند مننی خواهنند. بعنند بننا عجلننه و شننتاب و از تننرس نرسننیدن مننی پرسنند: " 

بعدش که به مدرسه می رسند  ادر؟د. باشماقالریم هانی آنا؟"  کفشهایم کو م

زبان آموزش و پرورش برایش بیگانه می شود. مدرسه بنه غربنت و تنهنایی 

و آشفتگی او بدل می شود. " بابا آب داد" برایش بیگانه است. " بابا ننان داد 
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" برایش غریبنه اسنت. زبنان آمنوزش، زبنان او نیسنت. کنودک دلتننگ زبنان 

نده است. زبان دلتنگی کنودک بنرای معلنم خویش است که در خانه اش جا ما

بیگانننه اسننت درسننت مثننل زبننان معلننم کننه بننرای کننودک بیگانننه مننی نماینند. 

کودک گام نخستین رشند و تربینت را بنا تردیند و آشنفتگی بنر داشنته اسنت.  

کنننودک درون آن کنننالس بنننی انگینننزه بازتننناب ینننک بیگنننانگی تحمیلنننی منننی 

کنودک مینل گرینز دارنند.  کفشنهای بیگنانگی زبنان و زبنان بیگنانگی. شود.

  .گریز از حجم بیگانگی آن فضای تحمیلی

یوخو اؤینره تندی اوشناقلیقدا مننه  سو د ییب دیر منه اولده آنام آب کی یوم "

ازلینندن  ایلک دفعه کی او چؤرک و ردی منه نان د مه دی خواب کی یوم

د یینب آننام اختنر د منه یینب دینر مننه اولندوز  منه دوزدانه نمکندان د منه دی

قنار د یینب بنرف د منه  سو دونانندا د منه یینب ینخ دی بناال بنوز د یینب او او

منه هئچ واقت بیا سؤیله مه ییب گل د یینب  ییب دست د مه ییب ال د ییب او

باخچنننانین گنننون  یاخشنننی خننناطیرالییرام یننناز گوننننو آخشنننام چننناغی الر او

ای نننازلی گننل د ییننردی دارایننیم باشننینی  چیخانیننندا کننی ایلننیخ گننون ینناییالر

او د منزدی کنی بینا شنانه  گلمه سن گر باجینین آستادا زولفون دارارام باالم

بلنی داش یاغسنادا گؤیندن  گر نیایی بزنم شانه سر خواهر تنو زنم بر سر تو

اؤزومنه  وار سنین باشقا آنان واردی مننیم باشنقا آننام سن او سان منده بویام

مخصوص اوالن باشقا دیلنیم ا لیمه  مخصوص اوالن باشقا ا لیم واردی منیم

و ننره  ایسننته سننن قننارداش اوالق بیننر یاشننایاق بیرلیننک ا ننده ک واردی منننیم
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اوال: اؤزگه کولنه ک لنر لنه گنرک  رک ال اله بوندان سورا بیر یولدا گئدک

یوخسنا گنر زور د یننه  ثانینا: وارلیقیمنا خالقیمنا خنور باخمایاسنان آخمایاسنان

فحه چؤنه ر مجبور اوالرسان گئنده گون گلر ص سن میللتیمی خوار ا ده سن

  منادرم از آغناز بنه منن " سنو" گفتنه اسنت ننه  -پروفسنور زهتنابی  -سن" 

آب/ مرا نخوابانده است،" مننی یوخالدینب"/ او بنرای اولنین بنار بنه منن ننان 

ننداد " چننؤرک" داد/ نمکنندان را نشنانم نننداد، " دوزدان" را نشننانم داد/ اختننر 

وز گفت/...من بنه ملنت و زبنان و منردم خنود نگفت اولدوز گفت/ یخ نگفت ب

مکننان، مکننان آن  تعلننق دارم/ و تننو بننه زبننان و مننردم خننویش متعلقننی/...د 

کودک نیست. مکان او زبان اوست و زبان او مکانش. آن مدرسه، غربت و 

اندوه اوست. بعدش همنین غربنت بنه انندازۀ آزربایجنان و جهنان بنزرگ منی 

جانش را برداشته و گریز از بیگانگی را شود، و کودک جهان و آزربایجان 

استارت می زنند.کودک بنر منی گنردد بنه خاننۀ زبنان و آمنوزه هنای خنویش. 

مادرش در را می گشناید و منی گویند: " گنل ایچنری، ا شنیکده هناوا سنویوق 

دور".   بیا داخل، آن بیرون هوا سرد است.د آن داخل، پنجره ای رو به بنی 

چشنم انندازی کنه پنر اسنت از پرسنه هنای  نهایت ینک چشنم اننداز بناز اسنت.

  .انسان در مفاهیم زبان و وطن و هویت و آزادی
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 و جغرافیای رستگاری من تبریز است 

زندگی و مِن جا به جا شدۀ تبعیندی آزربایجنان بنه مثابنه جنا بنه جنایی اندیشنه 

اندیشنه  اش نیست. اندیشه ها عوض می شوند اما جا به جا نمی شوند. بنرای

 .ها مکان مفهومی ندارد اگرچه اندیشه ها مکان و زمان ما را می اندیشند

زشتی افکار شکارچیان ذهن و فکنر آدمنی وقتنی رو منی شنود کنه گوشنت و 

خون و بدنت را نشانه می رونند. امنا اینن حنواس تبعیندی، اینن بندن تبعیندی، 

ای ایننن گوشننت و خننون تبعینندی در هزارتننوی ذهننن و قلننب خننویش جغرافینن

رهایی و رستگاریش را حمل می کند. جغرافیایی کنه در آن نطفنه اش شنکل 

 .گرفته است

 .و جغرافیای رستگاری من تبریز است

تبریز به من و افکار من و به هستی ام وضو  می بخشد. به این تن رنجنور 

از جننور ظالمننان تنهننا اشننارت رهننایی و راحتننی اسننت. مینندان سنناعت تبریننز 

 .میدان ابدیت است

می نشستم روی چهارپاینۀ واکنس زن پینر و نجینب میندان سناعت. در میندان 

ساعت بر خالف قانون همیشگی، کفشهایم دلیلنی بنرای ایسنتادن بنود. بعندش 

زل می زدم به مردم و درختها و آن ساعت بزرگ که بعضی وقت ها بنرایم 

به مثابه چشمک پدر بزرگم بود در لنب روخاننۀ آجنی چنای، و بعضنی وقنت 

 .به مثابه چشم سایرون بود ها هم
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و آنگاه که شعر مثل فرودوی کوتوله و تو دل بنرو، انگشنتری قندرت را بنر 

مذاب جهنم تبرینز قنل منی داد منی توانسنتی انفجنار سناعت شنهرداری را بنه 

وضننو  ببینننی. آن وقننت حکومننت زبننان تننو و افکننار تننو از مینندان سنناعت 

و شیشننه هننای شننهر مننی اسننتارت مننی زد. کلمننات فارسننی را از در و دیننوار 

زدودی و همه چیز را به ترکی می نوشتی. چه دلیلی دارد وقتی همنه ترکنی 

 حرف می زنند به فارسی نوشت؟

تو را می ریزد به سرشاری هویت. منی پیچنی بنه سنمت ” ساعات مئیدانی ”

موزۀ شهریار، به سمت شهناز ورپریدۀ عاصی، به سمت دروازۀ ابدیت، بنه 

نی، بننه سننمت ارک و گننؤی مچینند، بننه سننمت همننه سننمت اشننارت هننای باسننتا

گؤی مچیند و پنارک خاقنانی درسنت ور گنوش میندان سناعت افتناده  …چیز

اننند. گننؤی مچینند ، قهرمننان اسننطوره ای سننترگ کننه یننال و کوپننالش را ازش 

گرقته انند. خینره در آبنی کاشنی هنای آن منی منانی و معمناری هوینت ترکنی 

 .به مشاهده می نشینیخویش را در البالی تاریخ چپاول شدۀ آن 

آن وقت آن شهر کوچک دونالد بارتلمی در ذهن تو مثل لبخند مونالیزا شکل 

 .می گیرد

گویند کنه روزی تصنمیم دونالند بنارتلمی در داسنتان کوتناهی از منردی می ”

ها را گینرد شنهر گالوسنتون در ایالنت تگنزاس را بخنرد، تعندادی از خانننهمی

کشد و آنچنه از شنهر بناقی ماننده سگ خیابانی را می ۶۰۰۰کند، تخریب می

دهد، دونالد انتریم را در قامت جورچین بزرگی از مونالیزا از نو سامان می
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در مننورد ایننن داسننتان کوتنناه معتقنند اسننت: نویسنننده حننین نگننارش داسننتان بننه 

 ”.کندنوعی نقش خدا را ایفا می

و  –گی اسطوره هاینت زنان –تو می مانی و آن جورچین بزرگی از سارای 

شهری کنه منی خنواهی از ننو سنامانش دهنی زبنان و شنکل و هسنتی اش را. 

می خواهی جورچین هویت خودت را سنامان دهنی و نقشنی را ایفنا کننی کنه 

به مذاق خدایگان استحاله و حذف و بی عدالتی خوش نمنی آیند. منی خنواهی 

 .زیشمیدان ساعت را برداری و بکاریش وسط شهری که از نو می سا

 .هانا آرنت گوید هر انسانی یک آغاز است

هر میدان نیز می توانند ینک آغناز باشند، ینک زاینش ننوین بنرای جغرافینای 

هویننت و زبننان و هسننتی. سنناعات مئینندانی آغنناز رسننتگاری انسننان هننویتی. 

گزاره ای برای فهم جهان ترک آزربایجنانی. و تبرینز مملنو از گنزاره هنایی 

یل اینهمه عاشقی ات برای تبریز چیسنت؟ منی گنویم این گونه. می پرسند دال

دالیلی برای دوسنت نداشنتنش بیاوریند. تبرینز دالیلنی دارد کنه زننده نگهمنان 

می دارد. زبان و فرهنگ و تاریخ و مکتبش دالیلی برای زیسنتن منا هسنتند. 

دالیلی که ما را نگه می دارند و مایی که بر آنیم تا دالیل تبریز را نگهنداریم 

تننه بننه مننوازات آن دالیننل ارومیننه و اردبیننل و زنجننان و دیگننر شننهرهای و الب

 .خویش را

هننزاران سننال گمشنندگی، هننزاران سننال اسننتحاله ، هننزاران سننال اسننارت و 

 .و دنیایی که برای ما بدون تبریز تعادل و امنیت ندارد… سرکوب
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تکاپوی قهرمان در رمان هویت میالن کونندرا و سنئوالهای هنویتی اش در  

شکل می گیرد. انگار در کالس تاریخ راهنمایی و دبیرستان نشسته ایم  ذهنم

و معلم را که دارد بر سر مرزهای گمشدۀ فارسنها خنودش را بنه آب و آتنش 

می زند خطناب قنرار منی دهنیم: در التقناط اینن تنوهم تناریخی و امنر واقعنی 

مرز کجا بوده است؟ مرز کجاست؟ بی مرزی زبان ممنوع ما در کجای این 

اریخ نگاشته شده است؟ این عدم شناخت و جدی نگنرفتن ، نفنی شندن ، بنی ت

مرز و جغرافیا انگاشتن زبان محکوم، شهر محکوم، استان هنای محکنوم از 

کجننا نشننا ت مننی گیننرد؟ ایننن زبننان کشننی آرام و موذیانننه آن هننم توسننط زبننانی 

 دیگر حاصل اندیشۀ بیمار کیست؟

سنت کنه بنه از مینان بنردن زبنان زبان کشی یکنی از اشنکال قنوم کشنی ا ” »

یک جهت خاص محدود می شود. گناه دینده منی شنود کنه دولتهنای مندرن بنه 

…..د جای استفاده از روشهای سرکوبگرانه  نظیر ممنوعیتهنا و مجنازات و

که ممکن است به عنوان مخالفنت بنا حقنوق بشنر منورد اسنتفاده قنرار بگینرد 

بنان قنومی کنه بنا لطبنن دست به آموزش اجباری یک زبنان دیگنر بنه جنای ز

زبان رسمی دولت است بزنند. به این ترتیب این امنر ننوعی سیاسنت توسنعه 

،قننوم شناسننی د۱۳۷۹برتننون، روالن،  ”   فرهنگننی بننه حسنناب خواهنند آمنند

 (سیاسی شناسی

در ذهننت طنر  ”. سناعات مئیندانی” بعدش درست می نشینی باالی سناعت 

پنرواز تنو شنمس تبرینز پروازی از جنس هویت ترکنی خنویش داری. جننس 

رمننندیوس ” اسنننت. عنننادی و طبیعنننی و تنننرک گوننننه. طبیعنننی مثنننل پنننرواز 
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در صند سنال تنهنایی گابرینل گارسنیا منارکز. و نگناه منی کننی بنه ” خوشگله

شهری که در شکم استحاله و ظلم و اسارت پرپنر منی زنند. تنهنا ینونس نبنی 

. پنس تبرینز شانس این را داشت که از شکم بلن و هضم جان سالم به در برد

 چگونه جان به در خواهد برد؟

پننس آنگنناه بننه سننبک ویتگنشننتاین گننزاره هننای باسننمه ای فرهنننگ حنناکم را 

درست مثل نردبانی بعد از بناال رفنتن از آن دور منی انندازی تنا جهنان خنود 

آزربایجنانی ات را و جهننان پیرامونننت را بنندون قضنناوت و اظهننار نظرهننای 

دریابی شهری و مکتبی و سنرزمینی دارینم  تحمیلی سلطه به تماشا بنشینی و

 .که می توانیم در موردش با همۀ جهان سخن بگوییم

به قول همین ویتگنشتاین آنچنه را نمنی تنوان دربناره اش سنخن گفنت بایند بنه 

  سپرد. سکوت
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از این می ترسم که در احاطۀ اندیشه های کمچک 

 بمیرم

اسننت. اگننر آراز بننناممش منناهی هننای سننیاه  رودخانننه ای در درونننم جنناری

کوچولو را تورشان خواهنند کنرد. اگنر فنراتش بننامم مصنیبت هنزاران سنالۀ 

مظلومیت و ظلم و ستم از نو نوشنته خواهند شند. اگنر نینل و کرخنه و میسنی 

رودخاننه  سی پی بناممش به درازا خواهد کشید رنج انسان زمینی نا آرام...

رودخانننه ام را سننیب بنننامم هبننوطی دوبنناره  ای در درونننم جنناری اسننت. اگننر

بیچنناره مننان خواهنند کننرد. اگننر پرنننده بننناممش خواهننند گفننت مردنننی اسننت، 

پرواز را به خاطر بسنپار. اگنر سنطلی آب از آن بنردارم بنه جنرم اخنالل در 

تمامیت ارضی محاکمه خواهم شد. اگر بگویم این رود در درون من است و 

خواهنند گفنت خنواب منی بیننی. روخاننه  مال من است و سهم من و حق من،

 .ای در درونم جاری است اما مال من نیست

شاید رود درونم " آرپا چایی" باشد که سارای را برداشت و با خود برد. که 

خون جاری زخمی چند صد ساله شد بر گسنترۀ وطننم. کنه خزیند بنر سناز و 

را بننننر آواز و شننننعر و نثننننر آزربایجننننان، و زنننننانگی و اننننندوه و عصننننیانش 

شنناید رود درونننم دن آرام کسننی اسننت کننه سرتاسننر چننخ و  طالعمننان پاشننید.

راسننتش از همهمننه و هیجننان مبننارزه بننرای هویننت و هسننتی و زنننده ماننندن 

 .سرشار است
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شاید رود درونم ماری است که گنل جناودانگی گینل گمنیش را بلعیند. و شناید 

اهد پیچید. و طناب داری است در سحرگاه های اعدام که بر گردن خودم خو

یا شاید کلیخ افشای یک راز است. رازی که کلید حنل همنۀ معماهنای جهنان 

رود درونننم معمننای حننل نشنندۀ هویننت ترکننی مننن اسننت در  را بننا خننود دارد.

 .جغرافیای پیچیدۀ سیاست و فرهنگ

جریان رود دروننم جرینان منرگ نیسنت جرینان زنندگی اسنت. کنه از منردن 

 ...در احاطۀ اندیشه های کوچک بمیرمنمی ترسم. از این می ترسم که 

انسننان و زمننان و جننان و جانننان و... در خوابننند امننا آن رود در درونننم در 

 .جریان است

 .این صدای گریۀ انسان نیست بلکه موسیقی جریان رودی است در درونم

نام رودخانۀ درونم " آجی چای" است. از فراسوهای " قارادام" هوینت منن 

تبریز اشتیاق و زیبایی می تازد و مرا با خود می بنرد. منرا از تا دامنه های 

مرزهای هویت ها و کشورها و فرهنگ ها عبور داده بنه انندرون خسنته دل 

خنودم بننر میگردانند. بعنندش منی نشننینم زینر درختننی کننار رود درونننم. زبننان 

ترکی ام را بر می دارم و با آن بر روی خاک چیزهایی می نویسم به رننگ 

 .آزادگی

آی بوتنننون دیللنننر، اینسنننانالر، اؤلکنننه لنننر...آی کایننننات، آی یاشنننام، آی  "

 "سیزه ساالم گتیرمیشم اؤلوم
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غیر فارس های ممجمد در ایران و ف یفۀ اسارت و 

 آزادی آنها

فروتنی ات را می سراییم ای وطن، ای آزربایجان، که چون فرود " سارای 

بنه ابندیت و شنکوفایی پیونند " بر رودخانۀ زبان و اسطوره و فرهنگ منا را 

زدی. امشننب دلننم را هننوای دیگننری اسننت. نمننی خننواهم از اننندوه " مننانقورد 

  .شدگی" و ستم قوم ظالم بنالم

می خنواهم از" سنارای"، از زننانگی زمنین و زبنان و زنندگی بسنرایم. گنور 

پدر مردانگی متن که تسلط است و دفن کنندگی. زننانگی فرهننگ، گشنودگی 

کند، تفکرت را می مکد، تفکنرت را منی زایند، منی میرانند است. جذبت می 

و بناز دوبنناره مننی زاینند و مننی میراند.اصننوالن فرهنننگ زنننانگی اسننت، تنناریخ 

  .زنانگی است ، شعر و رمان و نقاشی نیز. و در کل، هنر زنانگی است

اسارت ات را می سراییم و دغدغه هایت را. امنا فرامنوش هنم نمنی کننیم بنه 

ه زننندان دغدغننۀ اسننیر اسنت دغدغننۀ زننندانبان نیننز مننی باشنند. همنان اننندازه کنن

  .منتهی چشم اندازهای نگرش ها متفاوتند

زندانی شده" برای آزادی می اندیشد و زندانبان برای قفنل زدن و بسنتن و  "

خنناموش کننردن چننرام. اندیشننۀ یکننی رهننایی اسننت و اندیشننۀ دیگننری بننند و 

  .زنجیر
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منننی آفرینننند و اندیشنننۀ بسنننته از منننتن فقنننط اندیشنننۀ آزادی، متنننون آزاد و بننناز 

  .تاریکی اش را بلد است

 .متن زندانی آزادی است و متن زندانبان میله و قفس

  .زندانبان برای بستن تالش می کند و اسیر برای گشایش و گشودگی

 .مجادلۀ زندانبان با آزادی است و مجادلۀ زندانی برای آزادی

  .و جامعۀ فکری زندانبان جامعۀ بسته جامعۀ فکری اسیر جامعۀ باز است

همۀ هم و غم زندانبان قطن ارتبناط اسنیر بنا محنیط بینرون اسنت. جهنان فقنط 

سنگ را خواهد دید. فردا کنه از دل سننگ هنا انجینر کنوهی سنر آرد دهانهنا 

 .همه آب خواهند افتاد

و متنین  : در" جامعۀ فکری باز" امثال موسوی هنا   زنندانی خنودید 1مثال

زننندانی غیننر خننودی د جننایی بننرای امثننال احمنندی ناادهننا نیسننت.  ) پورهننا

احمدی ناادها در این جامعه آنقدر کوچک اند که دیده نمنی شنوند. مگنر منی 

توان از جامعۀ باز خود توبه کرد و باز گشت؟ مگنر منی تنوان ذهنن آزاد را 

  .با ذهن بسته و مسدود معاوضه کرد

ی آزربایجنان و عنرب و ...جامعنۀ بناز : جامعۀ فکری یک هویت جو2مثال 

است. آنها به دلیل شناختشان از چنندین فرهننگ و زبنان دالینل رنگارننگ و 

وسیعی برای زیبایی و نیکویی فرهننگ و انسنان دارنند. بنرای همنین جامعنۀ 

  .باز آنها در جامعۀ بستۀ حذف و امحا حل نمی شود
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 .زندانبان باشدزندانی وقتی زندانی می شود که تسلیم جامعۀ فکری 

ملت های غیر فارس موجود در ایران بر خشنک و بنر زننده انند. آنهنا بطنان 

اننند. محننیط دریننا و خشننکی را بلدننند و بننرای همننین سننعی محننو کنننندگان و 

  :ترسانندگان بی مورد است. به قول موالنا

 اندرآ در بحر معنی، چون بطان               دایه را بگذار بر خشك و بران  

 تو مترس و سوی دریا ران شتاب                   ر ترا دایه بترساند ز آب گ

 نی چو مرم خانه، خانه كنده ای         تو بطی، بر خشك و بر تر زنده ای 
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 دممکراسی گشادگی نییت گشمدگی است حاج آقا

آزادی چند صورت دارد؟ این سئوال را سنالها پنیش ینک دانشنجوی تبرینزی 

در دانشننگاه آزاد تبریننز از مننن پرسننید. مننی توانسننتم شننکل هننای آزادی را 

برایش نشان دهم امنا آنجنا صنورتی بنرای آزادی نبنود. اسنمش دانشنگاه آزاد 

است اما به زنی می ماند گمشده در زیر حجاب و نقاب. آزادی صنورتش را 

شانده بود. آزادی صورتش را فرو کرده بود الی دفترهای قطور حراست پو

و بسننیج دانشننجویی ، الی کتنناب هننای سانسننور شنندۀ بننی یننال و دم و اشننکم. 

اکنون هم اینگونه است. می توانستم کوه ا ینالی را به او نشان دهم که در آن 

اشین های راه گیر و دار بگیر و ببند تنها اوج نفس کشیدن ما بود . اما تنها م

یافتننه بننه قلننۀ کننوه، ماشننین هننای گشننت ارشنناد بودننند. آزادی را ارشننادش مننی 

کردننند. آزادی ابتننر و دم بریننده و بننی حوصننله بننود. مثننل همننین آزادی هننای 

یواشنننکی دختنننران در اینترننننت. گیسنننوان آزادی را از منننا پوشنننانده انننند. بنننر 

سنننتم بنننرای آن منننی توان صنننورت آزادی اسنننید اسنننتبداد و تنفنننر پاشنننیده انننند. 

دانشجو صورت هایی را مثال بزنم. می توانستم بگویم که گاندی و مانندال و 

خیلی های دیگر صورت های آزادی اند، اما نمی توانستم رنگش کنم. منا از 

، از صاحب ارزش مطلق، صنورتی نمنی تنوانیم تصنور -آزادی  -این کلیت 

ان می توانند صنورتی انس کنیم. اما می توانیم صورت هایی از آن بتراشیم. 

در حقیقت هیچکس تا بنه حنال  برای آزادی باشد اما صورت آزادی نیست. 

روی آزادی را ندیننده اسننت و نخواهنند دینند، امننا تننالش بننرای چنننگ زدن بننر 

گیسننوان آن ادامننه خواهنند داشننت. انسننان، تالشننی بننرای آزادی اسننت. تالشننی 
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غرافیننای بنرای رهننایی. و تننالش هنر کننس حکایننت خناص خننودش را دارد. ج

ویاۀ خودش را دارد. بهانه ها و دالیل آزادی، سنرزمین هنا و فرهننگ هنای 

مختلفننی دارد. هننر کننس بننه دلیلننی بننه دنبننال رهننایی اسننت و گنناهی ایننن دالیننل 

آنچنان متضادند که حیرت و شیفتگی می زایند. چون که قلمروهای فرهننگ 

ها به ننوعی تننوع ها متفاوتند. چون که زبان قلمروها متفاوتند. تنوع جغرافیا

و البته درگیر یکسنان  -رنج های انسانی است. جغرافیایی که کثیرالمله باشد 

در این میان فرایند فهم  ناگزیر از گوناگونی رنج انسان خواهد شد. -سازی 

مننن و تننو تنناریخ و زبننان متفنناوتی دارد. مسننئله ایننن اسننت کننه مننا متننون فهننم 

گادامر در فهم حقیقنت دینالوگ را همدیگر را نمی فهمیم. می گوییم به سبک 

پلی سازیم بین خویشتن و حقیقت. اما فهم تو از موقعیت تو رم کرده و شنکل 

واقعه ای فرا تاریخی به خود می گیرد. چرا همیشه می خواهی همه چیز را 

ضمیمۀ خویش کنی؟ به قول ماسینیون " بنرای فهنم دیگنری نبایند دیگنری را 

یرای او شنند." کننی در افننق انتظننار سننئوال بننه خننود منضننم کننرد بلکننه باینند پننذ

کنندگان بال خواهی گشود، کی؟ گشایش مخاطب گشودگی جواب های تو را 

 .می طلبد

چشم و دلت را بگشا. دموکراسی گشادگی نیست گشودگی است حناج آقنا. از 

فکر و ترس توهمناتی همچنون تهناجم فرهنگنی و مخنل امنینت سیاسنی بنودن 

سننایرین بیننرون آی. تصننویر شناسننی متننون تننرک و کننرد و عننرب و بلننو  و 

ادبی نشان می دهد که تنو از سنه دیگنری پیوسنته گرینزان و گالینه منند بنوده 

ای. اعراب و ترک ها و غرب. هر چه بیشتر از اینها گریخته و یا به منضم 

کردنشان پرداخته ای بیشتر دچار و مبتالی آنها شده ای. سخن ننو آر کنه ننو 
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هنننگ بسننته را از نننو آوری و نوسننازی خبننری را حالوتننی اسننت دگننر. فر

نیست. فرهنگ های باز بر خالف فرهنگ های بسته از تبادل نمی هراسنند. 

و اگر از سو ه شدن خطاهای فرهنگ ات می ترسی ترس بیهوده ای اسنت. 

خطاپنذیر  تو احتیاج به یک دیالوگ واقعی با جهنان درون و بیروننت داری.

ابین اسننت. تننو امننا اصننل را بننر برا ننت دانسننتن خویشننتن شننلن دیننالوگ فننی منن

ینناد بگیننر کننه بننه خنناطر زیبننایی ات زیننر نگنناه دیگننری  خننویش مننی گننذاری.

باشی نه به خاطر حساسیت هایت. این خشنونت متمرکنز دیگرسنتیز، اینن ننه 

گفتن های رادیکال مثل " نه شرقی ، نه غربی" تو برای جهان و " نه تنرک 

شنده اسنت. تنو بناالخره " آری" را  و نه عرب " تو برای ما و خودت دینوار

خواهی گفت اما سر این گل چیندن آنقندر معطنل شنده ای کنه دامناد را هنوای 

خننود بننودگی انسننان و بننودن بننه شننیوۀ زبننان و فننرهنگش   کنندورت اسننت. 

زیباست اما گشودگی این فرصت را به ما منی دهند کنه در بنی کراننی دیگنر 

کنردار انسنان تنهنا بنا گشنوده بودگی بنه نیکنویی برسنیم. نینک بنودن گفتنار و 

اسنتبداد و سنلطه و سنتم منقنبن ات  بودن در منظر دیگران ثبت منی شنود. 

خواهد کرد. تنها با لطافت تعامل، گسترده خواهی شد. در اثبات خود بنودگی 

ات لزومننی بننر حننذف و سانسننور و اسننارت دیگننر بننودگی نیسننت کننه در ایننن 

ت امروزت در تالش بنرای صورت تو خود اسیر آن خواهی ماند. مثل اسار

خودی سازی انسان دیگری. این خود خوری تاریخی تو آن هم بر سر سفرۀ 

دیگران، این حرص و جوش تو در انکار فهم و زبان و نظر دیگنران دسنت 

و آن وقنت  و پایت را خواهد بست. چیزی برای بالیندن بناقی نخواهند مانند. 

د لیلنی؟ سنئوالت امنا تو به ظرف شکستۀ فرهنگ منی بنالی و بنه مشنت و لگن
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چنرا ظنرف  اگنر بنا دیگنرانش بنود میلنی شک و تردید تو را فاش منی کنند.

لیلی بنا شکسنتن ظنرف تنو خنود بنودگی خودخنواه تنو را  مرا بشکست لیلی؟

مننی شننکند و اتفاقنناً مننیلش بننا دیگننر بننودگی اسننت. در ایننن داسننتان لیلننی در 

ال تننو. و گشننودگی دیگننر بننودگی خواهنند رقصننید بنندون جننواب دادن بننه سننئو

دوباره من و تو خواهیم ماند با این ظرف شکسته که بر دست و پایمنان فنرو 

باور کن من و تنو رو بنه روی هنم بنه مثابنه دینوار نیسنتیم بنه  خواهد رفت. 

مثابه در هسنتیم. انتخناب هنای خنود منا چگنونگی منا را رقنم منی زنند. شنکل 

ای هسنتی کنه همزیستی تو چیست؟ دری هستی که بسته می شود ینا دروازه 

چیزی مهمتر از پرسنش وپاسنخ منا، کننش و واکننش منا،  گشوده می گردد؟ 

امننا افسنوس کننه  نفنی و قبننول منا وجننود دارد. رهنایی در گشننودگی همندیگر.

دولننت تننو مبلننغ اسننت نننه مجننری. سیاسننت جننای دیانننت و موعظننه و روضننه 

نیست. منبرت را بردار و به مسجد برگرد. " ضرب زیند عمنرواً " را بهنل. 

چرا همیشه زید می زند؟ چرا زید عمرو را نمی خنداند؟ تنو را از فصنول " 

ضرب زید عمرواً " رهایی نیست. هم خنودت را بشنکن و هنم آیننه را. آ یننه 

شکستن خطا نمی باشد. جز تو کسی در آ ینۀ تو یافت می نشود. شیفتۀ تمثال 

شیشنه، خودبودگی هستی. به پشت پنجره در آی. شیشۀ پنجنره بناش. آنسنوی 

جهان، جهان تو نیست. جهان دیگر بودگی است. جهان من و ما و آنهنا و آن 

دیگری ها. این که شاعر می گویند جنور دیگنر بایند دیند، پشنت همنین پنجنره 

می تواند اتفاق بیفتد. باور کن جهان دموکراتینک مندرن حوصنلۀ خودسنتایی 

ان از و خودشننیفتگی را ننندارد. در سننایۀ همننین خودشننیفتگی توسننت کننه جهنن

سور تعبیری به نام ایران آشفته اسنت. بنا هنر ننامی و در هنر جغرافینایی کنه 
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سیاست و فرهنگ را با این خودشنیفتگی منی آالینی ، بندان کنه کمنر منردم و 

تاریخ را زیر بنار اینن سنور تعبینر منی شنکنی. بیشنتر اینن تقصنیر بنه گنردن 

یانننت روشننفکران دیننی توسنت کنه بنا شنننیدن امنر صنریم سیاسنت منا عنین د

ماسننت جیکشننان در نیامنند کننه هننیچ، بلکننه در تایینند امننر مبننارک بننه تفسننیر و 

تاویل و هرمنوتیک بازی دینی در امر سیاست پرداختند. تنو دلتننگ سننت و 

عظمت متنون قبلنی هسنتی امنا شنرایط سننت سالهاسنت کنه پوسنیده اسنت. تنو 

و  و امروز حتی دلتنگی های انسان ها نیز متفاوت درگیر شرایط امروزی.

رنگارنننگ اننند. یکننی بننه وقننت دلتنگننی بننه کننوه مننی زننند و دیگننری بننه دریننا. 

شننرایط کوهسننتان از یکننی کوهنننورد مننی سننازد و شننرایط دریننا از دیگننری 

شننناگر. شننرایط فرهنننگ و زبننان نیننز بننه اننندازۀ تفننرج گنناه هننای دلتنگننی هننا 

متفاوت اند. نمی توان دریا را در سر کوه نگهداشت. مشاهده وقتی زیبنا منی 

ود که درینا سنر در آغنوش کوهسنتان نهند و گشنودگی اش تنا دوردسنت هنا ش

بر گردیم سر آن جملۀ نخستین این متن. سر سئوال آن دانشنجو و  موج زند.

این که آزادی چند صورت دارد. جوابی نخواهیم داشت. دوبناره بحن  همنان 

اسننت. نگرنننده و نگریسننته شنندن. امننا چننندان کننه مننی نگننریم در و دیننوار ایننن 

 .روایت از تصاویر آزادی تهی است
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 تمام شدو تبریز دیگر برایتان تاریخ نخماهد نمشت

در زندانی به وسعت ایران برای من سعید متنین پنور و البتنه دیگنر زنندانیان 

اسیر استبداد، ترانه هنایی بنرای آزادی انند. فنارم از اینکنه هنر کندام از آنهنا 

و خواسته های خنویش را دارنند. تردیندی نیسنت کنه دغدغۀ آمال و مطالبات 

تهران و ایران در شکم استبداد هضنم منی شنود. اینن اسنتحاله شندن در بطنن 

استبداد را هیچ کس بهتر از ما نمی تواند به فارس های محترم توضیم دهد. 

ما مثل صادق زیبا کالم یک شبه در پارک ا ل گولو بنه مکاشنفه و اشنراق و 

م. منا سنالیان سنال در شنکم اسنتبداد چنند الینه بنا بنی کسنی و آگاهی نرسیده ای

تنهایی و نداری سوخته و ساخته ایم و به مبنارزه بنا بنی عندالتی هنا پرداختنه 

ایننم. و البتننه اینننن بنندین معننننا نیسننت کننه مبنننارزۀ فارسننها بنننرای رسننیدن بنننه 

دموکراسننی بننرای مننا ارزش ننندارد. در ایننن راه حسنناب مننا بننا پننان فارسیسننم 

ثل اصول گرایان دینی هم نیستیم کنه خنراب خلنوت خنام خویشنند. جداست. م

آنها اول به نجات جهان بر می خیزند، بعدش که می بینند جهنان منی خواهند 

خننود را از دسننت آنهننا نجننات دهنند بننه نجننات ملننت خننویش روی مننی آورننند و 

وقتی ملت را از فیلتر فتنه و توطئه و غرب زدگی می گذرانند منی بیننند کنه 

ایشان باقی نمانده و در حقیقت این خود آنها هستند که در دست ملنت ملتی بر

مانننده اننند. مننا درک مننی کنننیم کننه سننایۀ سنننگین سننتم و اسننتبداد بننا بننه حصننر 

خانگی کشیدن امثال شریعتمداری و منتظری و موسوی و کروبنی بنر منردم 

بنه  گران آمد. سمبل های مبارزه ما و شما را بارها و بارها از بین برده اند،

حبس انداخته اند و اکنون نیز حنریر تنر از قبنل دارنند قلنن و قمنن منان منی 

کننننند. امنننا منننی خنننواهم ینننادآوری کننننم کنننه اگنننر شنننما هزیننننۀ مبنننارزه بنننرای 
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دموکراسی را با حصر و بند و اعدام و تبعید می پردازید ما عنالوه بنر اینهنا 

عنۀ شنما هزیننۀ سننگین دیگنری را نینز منی پنردازیم. منا زنندانی کلینت مجمو

هستیم. زبان و فرهنگ ما در حصر خانگی است و دیوارهای این حصر را 

از سنکوت تبرینز  هر دو سوی جریان سیاسی شنما بنر دورمنان کشنیده انند. 

دلخورید و آن وقت دوست دارید که منا از سنکوت تهنران در قبنال مطالبنات 

خننویش خشنننود باشننیم؟ و ای کنناش فقننط سننکوت مننی کردینند. سننکوت تبریننز 

تان ندهد بلکنه بنه بناز خنوانی عمنل هایتنان وا دارد. سنکوت تبرینز مثنل آزار

شننمس تبریننز اسننت. تمننام شنند، تبریننز دیگننر برایتننان تنناریخ نخواهنند نوشننت. 

ام هرگنز؛ سنخن را چنون من عادت نبشتن نداشنته» - شمس تبریز گوید:  

گنر چنه منا  «. دهندماند و هر لحظه مرا روی دگنر مینویسم در من مینمی

این عنادت ننوشنتن بنه زبنان فارسنی را سالهاسنت شکسنته اینم تنا شنما جهنان 

دیگنننری از زبنننان و هوینننت و زیبنننایی را ببینیننند و مثنننل منننا از روینننارویی و 

همزیستی با فرهنگ های دیگر نهراسید. شناخت ما از کنم و کینف ادبینات و 

شنما. امنا  تاریخ و جامعۀ فارسی اندازۀ خود شماست و در منواردی بهتنر از

آیننا شننما در ایننن سننالیان تسننلط، در جهننت شننناخت زبننان و هویننت و فرهنننگ 

ملت های دیگر گام برداشته اید؟ گمان نکنم. چون فقنط بنه منانقورد سنازی و 

آسیمیالسننیون اعتقنناد دارینند و سننیر تنناریخی تفکننرات شننما نشننان دهننندۀ ایننن 

حقنوق و  ادعاست. البته تالش بعضی از روشننفکران شنما در جهنت برپنایی

هویننت ملننت هننای دیگننر قابننل سننتایش اسننت امننا آنهننا اننندک اننند و تنناثیری بننر 

مننا وقتننی مشننغول نوشننتن جنندایی  سنطو  بنناالی سیاسننت و فرهنننگ ندارننند. 

دیننن از سیاسننت بننودیم شننما شننریعتمداری را بننه حصننر کشننیدید کننه مخننالف 
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آزادی و استقالل و دموکراسی است. بعدش چخ و راسنت و ناراسنت نسنخۀ 

د را پیچیدید که خودتان نیز در پیچاپیچ آن وامانده اید اما اینن نینز درد موجو

ما نیست. درد امروز ما تجاهل خود خواستۀ بعضنی هاسنت. منی گوینند اول 

بننه دموکراسننی برسننیم بعنند در مننورد شننما حننرف بننزنیم. مننی گننوییم الزمننۀ 

رسیدن به دموکراسی در وهلۀ نخست قبول کردن سایر زبانها و هویت های 

دیگننر اسننت. شننما اگننر قننالبی از هویننت و مطالبننات تننرک هننا، عننرب هننا و 

سایرین را نداشته باشید دموکراسی مد نظرتان محتنوایی نخواهند داشنت. آینا 

تنهنا زبنان و ننااد و فرهنننگ شنما محتنوای دموکراسننی اسنت؟ گفتمنان بننرای 

دموکراسی یا دموکراسنی بنرای گفتمنان؟ اکننون کنه بنه لطنف جهنانی شندگی 

ت زمینه برای گفتمان هست چرا سکوت پیشه باید کنرد؟ دموکراسنی ارتباطا

اخته شده به چه درد ما می خورد؟ نمنی شنود گفنت کنه بیاییند دموکراسنی را 

از مرکز بیاغازیم.دموکراسی که عامنل شنکل گینری و تقوینت تمرکزگراینی 

نیست. در غیر این صورت دموکراسی می شود همان " د م قیراسی " شهر 

هم بدانم بین آنکه در ساختار قندرت، آزادی را بنر نمنی تابند بنا می خوا من.

همین دموکرات هایی که آزادی را در البالی گفتمان دموکراسی برای آینندۀ 

پس از استبداد گم کرده اند چه فرقی موجود است؟ هیچ از خود سئوال کرده 

از  اید که چرا قواعد حجت و برهان و دلیل شما ما را قانن نمی سنازد؟ هنیچ

خود سئوال کنرده ایند کنه چنرا منا بنا هنزار رننج و زحمنت منی خنواهیم بندی 

راجن به مردم عرب و ترک  -ساختار قدرت شما را طی ادوار تاریخی تان 

گوشننزد کنننیم؟ و آنچننه البتننه بننه جننایی نرسنند فرینناد  -و سنننی هننا و سننایرین 

چنرا منا در همزیسنتی بنا شنما احسناس خوشنبختی نمنی کننیم؟ دالینل  است...
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خننوبی اقتنندار شننما در بننه سننعادت رسنناندن انسننان هننویتی کنندام اسننت؟ بننرای 

زبانشان مدرسه و دانشگاه باز کرده ایند؟ نمادهنای فرهنگنی و باسنتانی شنان 

را مثل تخت جمشید خودتان نگه داشته ایند؟ اقتصادشنان را رو بنه راه کنرده 

هناده و اید؟ می توانید برای لحظه ای هم که شنده چنوب امنر ونهنی را کننار ن

خود را به لحاظ روانشنناختی آمناده سنازید تنا بنا نیمنۀ پنهنان و سنرکوب شندۀ 

حقیقت روبرو شوید؟ می توانید این عادت منحوس متکلم الوحنده بودنتنان را 

کننه بنندجوری بننه مطلننق انگنناری خودتننان واداشننته از بننین ببرینند؟ مننی توانینند 

نگناری دسنت بشنوید؟ می شود از سیاست پیچاندن و طرد کردن و کوچنک ا

از  بردارید؟ که هر چه بر آن اصرار ورزید مطرود دیگنران خواهیند شند. 

احقاق حقوق، از زبان و فرهنگ ترکی، از زیبنایی و رنگنارنگی زبانهنا کنه 

می نویسیم بنه پنان ترکیسنتی بنودن، بنه خشنونت طلبنی، بنه قنوم گنرای عقنب 

ایننای مانننده و مهجننور و ...محکننوم مننی شننویم. غننرق شنندن و زیسننتن در زو

زبان و فرهنگ خویشتن فالکت نیست بلکه فالکت وقتی ظاهر منی شنود کنه 

جلوی آن را بگیریم. ما خود حاضر نیستیم که زبان و فرهننگ شنما کوچنک 

تننرین آسننیبی ببیننند و عملکننرد تنناریخی مننا گننواه ایننن ادعاسننت. آسننیب هننای 

سیاسننت و فواینند آن را بننه هنگننام پننرداختن بننه مقولننۀ فرهنننگ مننی شناسننیم و 

اتفاقا هیچ کس بهتر از آزربایجانی هنا نمنی توانند مفناهیم فرهننگ و سیاسنت 

را تشریم کند، چون آزربایجان درد ها و دلخوشی هایش را در این دو اقلنیم 

آزموده و آب دیده شده است. در بح  بین شما و سنایر ملنت هنای دیگنر اینن 

زنینند. بننه شننما هسننتید کننه بدهکارینند پننس بننا ادبیننات طلبکارانننه بننا مننا حننرف ن

  .پرداخت بدهی هایتان بیندیشید پیش از آن که ورشکست شوید
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سجن ما یکی است اما جنس ما یکی نیست. رفتار خشن شما با زبان نرمتنان 

هماهنگ نیست. در سخن از سناخت فرهننگ سنرا تنا گشنودن مدرسنه بنرای 

زبنان هنای دیگنر و ... منی گوییند امنا در عمنل بنه جنان جلنوه هنا و نمادهنای 

فرهنگی و هویتی ما افتناده ایند. دنینا و منا و شنما خنوب منی داننیم کنه اشنغال 

قارابام در مسکو و تهران کلید خورد از تنرس از دسنت دادن تبرینز. دنینا و 

مننا و شننما خننوب مننی دانننیم کننه دریاچننۀ ارومیننه نخسننت در اتنناق فکننر شننما 

کوت خشکید. و این روزها دوباره بر گشته اید سر جای اول. چنرا تبرینز سن

کننرده اسننت؟ در ایننن سننئوال یننک حقانیننت ناگفتننۀ تنناریخی نهننان اسننت. شننما 

ناخواسته بر این واقعیت تاریخی صحه می گذارید که تبریز پایتخت سیاسنی 

تبریننز وقتننی از آغوشننتان  آذربایجننان اسننت و سننکوت و فریننادش تاثیرگننذار.

سننر خننورد و افتنناد کننه مننرز کشننی هننویتی تننان بننا حننذف فعنناالن فرهنگننی و 

اسی آن آغاز گشت. تبریز لحظه ای از آغوشتان سر خورد و افتاد که در سی

ماجرای خرداد به سرکوبش برخاستید. تبریز هم توهین شنید و هنم سنرکوب 

شد. تبریز وقتی از آغوشتان سر خورد و افتاد که نماینده اش را تنها به دلیل 

ف شنما منا ترکی حرف زدنش از راهیابی به مجلس باز داشتید. البتنه بنرخال

معتقدیم تبریز سکوت نکرده است. فریادهای تبرینز را نمنی شننوید؟ واقعینت 

این است که تبریز این بار به نفن خودش سخن آغناز کنرده و بنه ضنرر شنما 

سننننکوت بننننر گزیننننده. تبریننننز از ناادپرسننننتی و تبعننننین و بننننی عنننندالتی و 

بای دروغگویی تهران خسته شده است. تبریز همزمان با شهریار بنه حیندربا

قاچمیشنام  " تهنرانین غیرتنی ینوم شنهریاری سناخالماغا خویشتن برگشت.

  تهران غیرت نگهداشنتن شنهریار را  تبریزه قوی یاخشی یامان بلله نسین"
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ننندارد، از ایننن روی بننه تبریننز پننناه آورده ام. بگننذار خننوب و بنند مشننخر 

انسنان حکنومتی و اپوزیسننیونی شنما ننازش زینناد اسنت، خیلنی زینناد.  شنود.د

بریز یک عمر نازتان را کشید. ستارخانش را داد بغلتان که بروید به جنگ ت

اسننتبداد. تمننام کننه شنند حوصننلۀ پننس دادن سننتارخان را نیننز نداشننتید و همانجننا 

مسننتبدانه دکننش کردینند.آغاز و پایننان تنناریخ بننرای شننما شننده اسننت مشننروطۀ 

مشروعه که سنرانجام بنه مشنروعۀ مشنروطه تبندیل شند و شنرع و شنرطتان 

بننرای مننا و هویننت هننای بننه قننول شننما غیننر  ج برداشننت و عمامننه گذاشننت.تننا

خودی ، شرایط استبداد همان است که بود. شما نمی خواهد اولویت هنای منا 

را بنویسننید و منندام ور گوشننمان ورد بخوانینند کننه اول تهننران بعنندش دیگننر 

شهرها. اولویت اول ما زبان و شهر خودمان است. اینن چنه تعرینف واروننه 

تبرینز حنناالوقتی بننرای اسننتحاله و  هوینت اسننت کننه ارا نه مننی دهینند؟  ای از

یکسان سازی شما ندارد. تبرینز فقنط بنرای خنودش کنه نیسنت. تبرینز اکننون 

سرش شلوم است چون که به پایتختی برای هویت جوینان جهنان تبندیل شنده 

اسننت. مننی خننواهیم مفننردات پریشننان و مسننتحیل هویننت را جمننن ببننندیم و از 

پا بینرون نهنیم. تبرینز بنا شنما ننه قهنر اسنت و ننه آشنتی. فیفتنی  ترکیب سلطه

فیفتننی. کننه اگننر قهننر باشننیم خشننونت و تننوپ و تانننک بارمننان خواهینند کننرد و 

هویننت را بننه تروریسننم خواهینند چسننباند. و اگننر آشننتی باشننیم انتظننار خواهینند 

داشننت کننه پیشننمرگ و سننپر بالیتننان باشننیم مثننل همیشننۀ تنناریخ. تبریننز سننمت 

"...شعشنعه  عوض کرده است و اینبار با جهان حرف منی زنند. نگاهش را 

مکتننب تبریننز چهننرۀ واقعننی خننود را از زیننر  عرشننی اسننت مننر تبریننزرا..."

آوار سلطه و هجمه و ستم و آسیمیالسیون بیرون می کشد و قمپزهنای امثنال 
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جواد طباطبایی ها که سنعی دارنند چهنره ای مجعنول از مکتنب تبرینز ارا نه 

ی انگننارد. تفنناوت نگننرش مننا وشننما بننه اننندازۀ تفنناوت زبننان دهننند را هننیچ منن

هایمان است. روش شناسی مردمی منا بنا روش شناسنی مردمنی شنما تفناوت 

دارد. جامعه شناسی شما مبتنی بر تحریف و سانسور واقعینات اجتمناعی در 

خصننوص ملننت هننای غیننر فننارس مننی باشنند. از قبننول ایننن واقعیننت مسننلم 

قل از بافتننه هننا و یافتننه هننای شماسننت. زبننان گریزانینند کننه مکتننب تبریننز مسننت

مکتب تبریز که فارسی نیست. زبان مکتب تبرینز ترکنی اسنت. حوصنله اش 

را دارید که تعریف مکتب تبریز را این بار از زبان ما بشنوید و یا اینکنه از 

همین پرسش آغنازین بنه جسنتجوی دالیلنی بنرای انکنار و حنذف بنر خواهیند 

بننا شننعر وموسننیقی خننویش دنیننا را عاشننقانه  مننا مردمننی هسننتیم کننه خاسننت؟

ستوده ایم و صلم و محبت را پیشنۀ دیریننۀ خنود سناخته اینم. منا عاشنق همنۀ 

زبان ها و ملت ها هسنتیم و چنه دلیلنی بهتنر از تناریخ دراز همزیسنتی منا بنا 

شننما. تبریننز عاشننق اسننت، مجنننون اسننت و کننرم و خننان چوبننان و نسننیمی ... 

عشنق. وقنت  ی جهنان انندوه در دل دارد از ایننتبریز اندازۀ همۀ ترا دی ها

 .آن است که جهان روایت این عاشقی را به تصویر بکشد
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 چاخانییم همزاد پان فارسییم

این روزها صحبت از حافظۀ تاریخی و صفحات کتناب تناریخ بسنیار نوشنته 

و خوانده می شود. این ینک امنر طبیعنی اسنت کنه مورخنان پنارس از متنون 

تنناریخی خننویش گننند زدایننی کننرده و بننرای رسننیدن بننه نننوعی تقنندس تنناریخی 

دارند سر و دست می شنکنند. امنا سنئوال اینن اسنت کنه حافظنۀ کندام تناریخ؟ 

ب کنندام تنناریخ؟ آیننا تنناریخی کننه نویسنننده و مخنناطبش تنهننا خننود صننفحات کتننا

پننارس زبانهننا هسننتند تنناریخ دقیننق محسننوب مننی شننود؟ جنایننات کننوروش و 

داریوش را دورۀ اقتدار و سربلندی ذکر می کنند و تقصیر دوره های ذاللت 

و تسننلیم تنناریخی را بننه پننای جنایننات همسننایگان و کشننورهای مهنناجم منننی 

خ را توضیم نمی دهند بلکه توجیه می کننند. همنۀ شنواهد و نویسند. آنها تاری

مستندات تاریخی شان نیز کپی برداری از روی نوشنته هنای یکندیگر اسنت. 

متنون تناریخی پننارس هنا نشننان منی دهنند کنه آنهننا بنه تنناریخ منصنفانه و واقننن 

بینانه نمی نگرنند. تناریخ نگناری دربناری و سانسنور وقناین رو  سنرگردان 

ارس هننا مننی باشنند. در ایننن خصننوص پدینندۀ چاخانیسننم بننه متننون مننورخین پنن

فرهنگ رایج در ادوار تاریخی فارسها تبدیل شده است. چاخانیسم به ترتینب 

از متننون خیننالی فارسننها بننه متننون تنناریخی و ادبننی نفننوذ کننرده و تبنندیل بننه 

فضیلت اخالقی شده است. هر دو جبهۀ پنان فارسیسنم، ملنی هنا و منذهبی هنا 

رکه اند و به لطنف آنهنا چاخنان و دروغگنویی امنری عنادی آتش بیار این مع

در شیوۀ نوشتاری امنروز اینران اسنت.چاخان هنای سیاسنی بنا طعنم منذهب، 

چاخان هنای ناادپرسنتانه، چاخنان هنای ادبنی نظینر هننر ننزد ایرانینان اسنت 
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وبس...منننن در زینننر تنهنننا بخشنننی از اینننن چاخانیسنننم را بنننا اسنننتفاده از خنننود 

 .م تا در آخر آن نتیجۀ مورد نظر را بنویسممطبوعات ارا ه می ده

1.   

اگر فردوسی را پدر چاخانیسم تناریخ گذشنتۀ پارسنها بندانیم بندون شنک 

احمدی ننااد پندر چاخانیسنم ننوین ایراننی اسنت. چاخنان هنای سیاسنی و 

مذهبی او شاهکار بی نظیری به حساب می آیند و در نظر داشته باشنید 

نفنت ینا پنول آننرا بنر  -۱ چاخانیسم رای دادند.که مردم نیز به این نوع 

کنننردان دارای مننندرک  علنننی -۲ های منننردم خنننواهیم آورد.سنننر سنننفره

در کشننور مننا سانسننور وجننود ننندارد و مطبوعننات آزاد  -۳ دکتراسننت.

ترین کشنور کشور ایران آزاد -۴ هستند که هرچه می خواهند بنویسند.

زنندان نیفتناده اسنت و منا جهان است و تا بحال هیچکس به خاطر ما بنه 

هنگننام سننخنرانی در سننازمان ملننل  -۵ اصننال زننندانی سیاسننی نننداریم.

ننننوری دور سنننرم اسنننت. تمنننام مخننناطبین تکنننان  هالنننهمتوجنننه شننندم کنننه 

از سننفرهایم بننه  در یکننی -۶ نننور بودننند. هالننه خوردننند و خیننره بننهنمی

م, بننا ماشننین و اسننکورت از خیابانهننا عبننورمی کننردی نیویننورک وقتننی

چشمم به کودکی افتاد که در بغل مادرش با انگشت مرا نشان منی داد و 

های دیگننر بننه مننا مراجعننه از کشننور -۷ مننی گفننت محمننود، محمننود.

کننننند و از منننا منننی خواهنننند تنننا منننا تجربینننات اقتصنننادی خنننود را در می

مشنکل کشنور, مشنکل منوی جنوان هنای منا  -۸ اختیارشان قرار دهنیم.
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بگنوییم چنرا فنالن خنانم فنالن لبناس را پوشنیده نیست. این نیسنت کنه منا 

بنه اذن خندا و یناری امنام عصنر در اوج  در سیاست خارجی -۹ است.

بننزین منورد نیناز را از اینن  -۱۰ ترین کشنور جهنان.هستیم و محبنوب

بعنننند خودمننننان مننننی تننننوانیم تولینننند کنننننیم ونیننننازی بننننه واردات بنننننزین 

ی در مننزل اننر ی هسنته اساله ۱۶به ما گفتند دختر بچه  -۱۱ نداریم.

کند. تحقیق کردیم و پنس ازحصنول اطمیننان, دسنتور دادینم ای تولید می

ماشننین بننا راننننده و اسننکورت در اختیننارش قننرار گیننرد تننا از آن بننرای 

منا  -۱۲ عزیمت به سازمان اننر ی هسنته ای و بنرعکس اسنتفاده کنند.

کننذب در ایننران بننه هننیچ عنننوان هننم جنننس گننرا نننداریم منناجرا از اسنناس 

کنه  هناییطبنق آمار -۱۳ محن است. این مسا ل مختر غرب اسنت.

نرم توّرم نسبت به  -۱۴ ها از کشور صحت ندارد.من دارم فرار مغز

 -۱۵ دوران قبننل از مننن در ریاسننت جمهننوری, بسننیار پننایین تننر اسننت.

تحنریم هنا بننه لطنف خندا در وضننن منردم هنیچ اثننر بندی نداشنته و مننردم 

منا در امرغننی سنازی  -۱۶ منی داننند چیسنت.اصال مفهوم تحنریم را ن

اورانیوم با درصد بناال بنه خودکفنایی رسنیده اینم و بنه زودی منی تنوانیم 

 .صادر کننده آن باشیم

االن مننی گویننند فقننط دو تننا کشننور قدرتمننند در دنیننا وجننود دارد: یکننی  -۱۷

از برکنناری  آقنای متکنی -۱۸ آمریکا و یکی ایران  هشتم آبان هشتاد ونهد.

 2010دسنامبر  25خود قبل از سفر به دو کشور افریقایی با خبر بوده است 

 )استانبول
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2.  

در  سنورنا پرهننام –محمنود حسنابی و انشنتین پنای سنفره ی هفنت سنین 

زمننان تنندریس در دانشننگاه پرینسننتون دکتننر حسننابی تصننمیم مننی گیرننند 

سفره ی هفت سینی برای انیشتین و جمعی از بزرگترین دانشمندان دنیا 

و دیگنر اسنتادان « دینراگ»و « شوریندگر»، «فرمی»، «بور»از جمله 

دانشننگاه بچینننند و ایشننان را بننرای سننال نننو دعننوت کنننند. آقننای دکتننر 

دعوت را طراحی می کننند و حاشنیه ی آن را بنا گنل خودشان کارتهای 

های نیلوفر که زینر سنتون هنای تخنت جمشنید هسنت تنز ین منی کننند و 

منشا و مفهوم این گلها را هم توضیم می دهند. چون منی دانسنتند وقتنی 

ریشه مشخر شود برای طرف مقابل دلدادگی ایجاد می کند. دکتر منی 

و چننون مننی دانسننتم انیشننتین بننرای همننه کننارت دعننوت فرسنتادم »گفنت: 

بنندون ویننالونش جننایی نمننی رود تاکینند کننردم کننه سننازش را هننم بننا خننود 

دقیقننه دیرتننر آمنند و گفننت  ۲۰بینناورد. همننه سننر وقننت آمدننند امننا انیشننتین 

چنننون خنننواهرم را خیلنننی دوسنننت دارم خواسنننتم او هنننم جشنننن سنننال ننننو 

م و ایرانیان را ببیند. من فورا یک شمن به شمن های روشن اضافه کرد

بنرای انیشننتین توضننیم دادم کننه مننا در آغنناز سننال نننو بننه تعننداد اعضننای 

خننانواده شننمن روشننن مننی کنننیم و ایننن شننمن را هننم بننرای خننواهر شننما 

اضننافه کننردم. بننه هننر حننال بعنند از یننک سننری صننحبت هننای عمننومی 

انیشتین از من خواست که با دمیدن و خاموش کنردن شنمن هنا جشنن را 

هنزار ۱۰تم : ایراننی هنا در طنول تمندن شروع کنم. من در پاسنخ او گفن

ساله شان حرمت ننور و روشننایی را نگنه داشنته انند و از آن پاسنداری 
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کننرده اننند. بننرای مننا ایرانننی هننا شننمن نمنناد زندگیسننت و مننا معتقنندیم کننه 

زندگی در دست خداست و تنها او می تواند این شعله را خاموش کند ینا 

 «.روشن نگه دارد

تصنال بنه اینن تمندن را حفنظ کنند و منی گفنت بعندها آقای دکتر می خواست ا

وقتنی برمننی گشنتیم بننه خنواهرم گفننتم حناال مننی فهمننم »انیشنتین بننه منن گفننت: 

هننزار سنناله چیسننت. مننا بننرای کریسننمس بننه جنگننل مننی ۱۰معنننی یننک تمنندن 

رویم درخت قطن می کنیم و بعد بنا گلهنای مصننوعی آن را زیننت منی دهنیم 

ها برمنی گنردیم همنه درختهنا سنبزند و در  اما وقتی از جشن سال نو ایرانی

 «.کنار خیابان گل و سبزه روییده است

باالخره آقای دکتر جشن نوروز را بنا خوانندن دعنای تحوینل سنال آغناز منی 

کنند و بعد این دعا را تحلیل و تفسیر می کنند. به گفتنه ی ایشنان همنه در آن 

لیم مننذهبی ماسننت جلسننه از معننانی ایننن دعننا و معننانی ارزشننمندی کننه در تعننا

شگفت زده شده بودنند. بعند بنا شنیرینی هنای محلنی از مهماننان پنذیرایی منی 

کنننند و کننوک ویلننون انیشننتین را عننوض مننی کنننند و یننک آهنننگ ایرانننی مننی 

نوازننند. همننه از ایننن آوا متعجننب مننی شننوند و از آقننای دکتننر توضننیم مننی 

فکنر و بینان خواهند. ایشان می گویند موسیقی ایرانی یک فلسفه، یک طرز ت

امینند و آرزوسننت. انیشننتین از آقننای دکتننر مننی خواهننند کننه قطعننه ی دیگننری 

بنوازند. پس از پایان این قطعه که عمد  بلندتر انتخناب شنده بنود انیشنتین کنه 

دقیقنا منن هنم همنین “ چشمهایش را بسته بود چشم هایش را بناز کنرد و گفنت

 .ببیندرا برداشت کردم و بعد بلند شد تا سفره هفت سین را 
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شنروع منی « س»آقای دکتر تمام وسایل آزمایشگاه فیزیک را که نام آنهنا بنا 

شد توی سفره چینده بنود و ینک تکنه چمنن هنم از باغبنان دانشنگاه پرینسنتون 

گرفتننه بننود. بعنند توضننیم مننی دهنند کننه ایننن در واقننن هفننت چننین یعنننی هفننت 

روینش. شنروع منی شنود بنه نشنانه ی « س»انتخاب بوده است. تنها سبزه بنا 

بنه نشنانه ی یکرنگنی، شنمن بنا « آ»به نشانه ی جننبش، آیننه بنا « م»ماهی با 

همه متعجب منی شنوند و انیشنتین منی … به نشانه ی فروم زندگی و « ش»

گوید آداب و سنن شما چنه چیزهنایی را از دوسنتی، احتنرام و حقنوق بشنر و 

وز اینن حفظ محیط زیست به شما یاد منی دهند. آن هنم در زمنانی کنه دنینا هنن

حرفها را نمی زد و نخبگانی مثل انیشتین، بور، فرمی و دیراک اینن مفناهیم 

عمیق را درک می کردند. بعد یک کاسه آب روی میز گذاشنته بودنند و ینک 

نارنج داخل آب قرار داده بودند. آقای دکتر برای مهمانان توضنیم منی دهنند 

و نارنج نشنانه  هزار سال قدمت دارد. آب نشانه ی فضاست۱۰که این کاسه 

ی کره ی زمین اسنت و اینن بینانگر تعلینق کنره زمنین در فضاسنت. انیشنتین 

رنگش می پرد عقب عقب می رود و روی صندلی می افتد و حنالش بند منی 

مننا در مملکننت “شننود. از او مننی پرسننند کننه چننه اتفنناقی افتنناده؟ مننی گوینند : 

سال پیش دانشمندی داشتیم که وقتی این حرف را زد کلیسا او  ۲۰۰خودمان 

هنزار سنال پنیش اینن مطلنب را بنه ۱۰را به منرگ محکنوم کنرد امنا شنما از 

 “!زیبایی به فرزندانتان آموزش می دهید. علم شما کجا و علم ما کجا؟

از کتاب استاد عشق: نگاهی به زندگی و تالش های پروفسور سنید محمنود )

علننم فیزیننک و مهندسننی نننوین ایننران، نوشننته ی ایننرج حسننابی  حسننابی، پنندر
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کلینننه ی غلنننط هنننای  – ۱۳۸۴سنننازمان چننناپ و انتشنننارات وزارت ارشننناد، 

   دی و نگارشی مربوط است به متن اصلامالی

3.  

 !!! چاه زمزم و وجه تسمیه قابل تاملش

در وجه تسمیه زمزم گویند: شناپور پادشناه  اینراند وقتنى حنج گنزارد بناالى 

آمنند و زمزمننه اى كننرد و زمزمننه خواننندن مجننوس اسننت هنگننام نمنناز و چنناه 

 . نیایشد و غذا خوردن

 :شاعر در این باره گوید

 و ذاك في سالفها األقدم                    زمزمت الفرس على زمزم 

« فارسننیان بننر زمننزم زمزمننه كردننند و ایننن سنننّت دیننرین آنهننا بننوده اسننت.»

نامیننده شنند كننه فارسننیان در گذشننته هنناى  مسننعودى گوینند: از آن جهننت زمننزم

دور به حج مى آمدند و آنجنا زمزمنه منى كردنند و زمزمنه صندایى اسنت كنه 

 .فارسیان هنگام نوشیدن آب از خیشوم  بینىد خارج مى كنند

یاقوت از قول مسعودى، موّرم مشهور آورده: فارسنیان عقینده دارنند كنه از 

د هستند، پیشینیان آنهنا آهننگ بینت فرزندان و نسل ابراهیم خلیل علیه السالم

  الحرام مى كردند و بنه عننوان بزرگداشنت مقنام ابنراهیم و پینروى از راه 

او و پاسدارى ناادش ! ، به طواف خانه مى پرداختند و آخرین كسنى كنه از 

شاهان ایران به كعبه آمد و به طواف پرداخت، ساسان پسر بابك بود. او هر 
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مد طواف بیت مى كنرد و بنر سنر آن چناه زمزمنه منى گاه به خانه كعبه مى آ

 :نمود. از اینرو شاعر در عهد قدیم گفته است

 زمزمت الفرس على زمزم ******* و ذاك في سالفهااألقدم

شاعرى فارس، پس از اسالم، در این خصوص شنعرى سنروده اسنت كنه بنا 

 :اشاره به سابقه فارسیان، با مباهات و فخر مى گوید

 تنى النبیننت العتینق  حج البیت قدما ****** و نُلقي باألباطم آمنینو مازلنا ن

و طناف بننه و زمنزم عننند  باصنیدین ****** و ساسنان بننن بابنك سننار حتّنى

 بئر****** إلسمعیل ترو  الشاربین

ما از دیر زمان همواره حج خانه مى كردیم و در سرزمین مكنه در نهاینت »

 .امن و امان دیدار مى نمودیم

 .پسر بابك با سر بلندى آهنگ بیت عتیق كرد وساسان

و آن را طواف نموده، بر سر چاه آمد و زمزمه كرد  ذكنر گفنتد چناهى كنه 

 «.از آِن اسماعیل است و تشنه كامان را سیراب مى كند

عربها بنرای اینن چناه تقندس بسنیار قا نل بودنند و حتنی گوینند کنه ساسنان بنن 

 . چاه آب نوشیده استبابکان جد سلسله ساسانی نیز از این 

مسننعودی در زمینننه پیشننینه تنناریخی زمننزم قبننل از اسننالم ایننن چنننین نوشننته 

فارسیان قدیم به احترام خانه کعبه و جدشان ابراهیم ـ علیه السالم ـ و  است:
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هم توسنل بنه هندایت او و رعاینت نسنب خنویش بنه زینارت بینت الحنرام منی 

ایشننان کننه بننه حننج رفننت،  رفتننند و بننر آن طننواف مننی بردننند. آخننرین کننس از

ساسان پسر بابک جدّ اردشیر بابکان سرملوک ساسانی بود. ساسان پدر اینن 

سلسله بود که عنوان از انتسناب او دارنند  چنون ملنوک مرواننی کنه انتسناب 

از مروان دارند و خلیفگان عباسنی کنه نسنبت بنه عبناس بنن عبندالمطلب منی 

بردی و بنر چناه اسنماعیل  برندد و چون ساسان به زیارت خانه رفتی طواف

زمزمه کردی. گویند به سبب زمزمه ای که او و دیگر فارسیان بر سنر چناه 

می کرده اند آن را زمزم گفته اند و این نام معلوم می دارد که زمزمه ایشان 

یننک شنناعر قنندیمی در ایننن زمینننه  بننر سننر چنناه مکننرر و بسننیار بننوده اسننت.

زمزم، زمزمه می کرده اند، یکی فارسیان از روزگاران قدیم بر سر  گوید:

از شاعران فارسی پس از ظهنور اسنالم نینز بنه اینن موضنوع بالینده، ضنمن 

و ما از قدیم پیوسته به حج خانه منی آمندیم و همندیگر را » قصیده ای گوید:

در ابطم به حال ایمنی دیدار می کردیم و ساسان پسر بابک همنی راه پیمنود 

دینداری طواف کند. طواف کرد و بنه ننزد تا به خانه کهن رسید که از روی 

فارسنیان در  «.چاه اسنماعیل کنه آبخنوران را سنیراب منی کنند زمزمنه کنرد

آغنناز روزگننار، مننال و گننوهر و شمشننیر و طننالی بسننیار بننه کعبننه هدیننه مننی 

کردند. همنین ساسنان پسنر بابنک دو آهنوی طنال و جنواهر بنا چنند شمشنیر و 

 .زمزم مدفون شد طالی فراوان هدیه کعبه کرد که در چاه

با این حساب خود ساسانیان اصنلیتی تنازی داشنته و بنا اعنراب و یهنودان از 

شنناید بعنند از  یننک نننااد بننوده و همگننی خننود را از نسننل ابننراهیم مننی دانننند .
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سقوط و فنرار هخامنشنیان ، یهودینان بناقی ماننده خنود را بنا نیرننگ و جعنل 

و نیرنگ و جعنل   کنه خیلنی  بازماندگان پارسیان معرفی کرده اند و با حیله

در این مورد مهارت دارند د اشکانیان را   وارثان واقعی ایرانیان د از دور 

خارج کنرده و حکومنت مند نظنر خنود را بنا ننام ساسنانیان و بنا آمینزه ای از 

 . (عبری تاسیس کرده اند -فرهنگ ایرانی 

4.  

سنننایت  گرینننه اسنننتادان عالمنننه در واکننننش بنننه تهمنننت هنننای نننناروا

سنننناعت  ۱۳۹۲شننننهریور  ۲۱تنننناریخ انتشننننار : پنجشنننننبه  الننننف

نخسنننننتین نمایشنننننگاه بنننننین المللنننننی آمنننننوزش و خننننندمات  ۱۹:۰۳

الکترونیک آموزش کنه از امنروز در نمایشنگاه بنین المللنی تهنران 

افتتننا  شنند بننا حاشننیه هننایی از جملننه مصنناحبه سنننجد خبرنگننار بننا 

 .سرپرست وزارت علوم همراه بود

تنا  اینن نمایشنگاه در سنالن کنفنرانس نمایشنگاه به گنزارش مهنر، پنیش از افت

بنننین المللنننی تهنننران برخنننی اسنننتادان دانشنننگاه و سرپرسنننت وزارت علنننوم 

سخنرانی کردند و در میان حضار نیز بعضی از اساتید دانشنگاههای تهنران 

 .از جمله تربیت مدرس، عالمه طباطبایی و تهران به چشم می خوردند

اد دانشننگاه تهننران بننود. وی در میننان یکننی از سننخنرانان امننروز، یننک اسننت

سخنانش که درباره آموزش و رسالت آن به دانشجویان، صحبت می کرد به 

این استاد بنا نناراحتی مطنر  » نقل از یکی از استادان دانشگاه عالمه گفت: 

می کرد که ما خجالت می کشیدیم وقتی شب به خانه مان می رفتیم، خنانواده 
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در دانشننگاه عالمننه بننه اذیننت و آزار ننناموس  مننان فکننر مننی کننرد مننا روز را

 «.مردم می پردازیم

این استاد دانشگاه تهران بالفاصله بعد از بیان این سخنان به گریه افتناد و بنا 

بغن تاکید کنرد: منا اسنتادان دانشنگاه بنا وضنو بنه کنالس وارد منی شنویم و 

داننند چگونه است یک عده ای به ما تهمت هایی منی زننند کنه خودشنان منی 

کامال واهی است. یک عده با مصاحبه هایی که می کننند بنه منا تهمنت هنایی 

می زنند که واهنی اسنت. در اینن مینان برخنی از اسنتادانی کنه در اینن سنالن 

حضور داشتند و هیات علمی دانشگاه عالمه بودند، به گرینه افتادنند. پنس از 

کننه در ایننن  افتتننا  نمایشننگاه، سرپرسننت وزارت علننوم از غرفننه هننای متعنندد

نمایشگاه فعال شده است بازدید به عمنل آورد و عروسنک سننجد کنه در اینن 

نمایشننگاه خبرنگننار شننده بننود بننا تننوفیقی مصنناحبه کننرد. گویننندگی شخصننیت 

 .سنجد را مثل همیشه نگار استخر برعهده داشت

5.  

گونه ی خاصی از چاخان وجود دارد که عبارت است از: بستن دروم های 

ردنید به شخصیتهای مشهور درگذشته. این نوع چاخان هم دلخواه  و باورک

یکجننور بننه فعننل درآوردن آرزوهننای بننرآورده نشننده یننا بهتننر بگننوییم سنناختن 

گذشننته بننه جننای سنناختن آینننده اسننت  علننی الخصننوص وقتننی سنناختن آینننده ی 

دلخواه سخت شود و گذشته هم به قدر کافی دلخواه و مورد رضایت نباشندد. 

گفتار یا کردار خاصنی را بنه شخصنیت منورد نظرمنان  در این نوع چاخان،

نسبت میدهیم و مهم هم نیست آن گفتار یا کردار از آن شخصنیت سنر زده ینا 
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شنناید در تبارشناسننی  میخننواهیم سننر زده باشنند!« مننا»نننه؛ مهننم آن اسننت کننه 

اینگونننه چاخننان در مطبوعننات معاصننر پارسننی بتننوان بننه نامننه ی معننروف 

رالدین اشاره کرد؛ نامنه ای کنه آن را ننه کمندین چارلی چاپلین به دخترش ج

آمریکنایی بلکنه فنرج   صنبا، روزنامنه نگنار پیشکسنوت  -مشهور انگلیسی

اینجا شب است، یک شب  ایرانی، نوشته و با این جمالت زیبا آغاز میشود:

اینن نامنه  نو ل. در قلعه ی کوچک من همه ی سپاهیان بی سنال  خفتنه انند.

تهننران « روشنننفکر»اتنناق سننردبیری هفتننه نامننه ی  کننه در ۱۳۴۵از سننال 

نوشننته شنند، تننا امننروز صنندها بننار در رسننانه هننای مختلننف منتشننر شننده، در 

مجالس رسمی خوانده شده، به زبانهای انگلیسنی، ترکنی اسنتانبولی و آلمنانی 

آخنرین تصنویر از »در کتنابی بنا عننوان  ۱۳۶۳ترجمه شده و حتی در سنال 

ن نینز چناپ شنده اسنت! جالنب اینکنه نویسننده ی پاسخ جرالدین بنه آ« چارلی

و شنوخی بنودن « فنانتزی»اصلی نامه تا کنون بارها به جعلنی بنودن نامنه و 

این جعل اعتراف کنرده ولنی صندای اعتنرافش بنه گنوش کمتنر کسنی رسنیده 

 .است

6.  

مشننكینى، بننه نننام مالمحمنند تقننى، در همننین روسننتاى آِلنننى   جنند هفننتم آیننت

حبوبیننت فراوانننى در میننان اهننل روسننتا داشننتند. در آن كردننند و مزننندگى مننى

زمنان كنه دوران حكومنت نادرشناه بنود ـ گوینا نادرشناه، از طنرف تركینه بننا 

رسد. ایشان نقنل مراجعنه منی آمده، كه به روستاى آِلنى می سپاه خودش می 

رسنند، زن و مننرد و دختننر و پسننر، كردننند. وقتننى نادرشنناه بننه چشننمه آب مننی 
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اى آب بوده و دختر بچنه آب از چشمه بودند. نادرشاه تشنه  مشغول برداشتن

خورد، نگاهى بنه دهد. نادرشاه آب را كه می كوزه آب خود را به ایشان می 

 .اندازد و مجذوب او می شودچهره این دختر می 

ترسند و فنرار منی دختنر بچنه منی «. شما بیا بنا منن بناش»گوید:به دختر می 

مشنكینى بسنت منی نشنیند. نادرشناه   و در خانه جند آینتآید كند و به ده می 

دستور می دهد كه آخوند روستا را كه همان جد ایشان مال محمند تقنى بنود ـ 

آورند، نادرشاه بنه او دسنتور منی  احضار كنند. وقتى او را پیش نادرشاه مى

ایشان هم طبنق ضنوابطى كنه «. عقد این دختر را براى من بخوان!»دهد كه:

خواهند بنا ایشنان منى»گوید كنه:، پدر و مادر دختر را می خواهد و می هست

«. خننواهیمماینل نیسنتیم و نمنی »گویننند كنه:آنهنا منى«. دختنر شنما ازدواج كنند

توانم صیغه عقد را اجرا كنم، چنون من نمی »ایشان به نادرشاه می گوید كه:

 «ــپدر و مادر دختر راضى نیستند

به این كارها نداشته باش. كار خودت را بكنن و  تو كارى»نادرشاه می گوید:

و به دلیل همنین امتنناع، نادرشناه « نمیخوانم»ایشان میگوید:«. عقد را بخوان

كننند و بنه جناى عمامنه دستور میدهد كه خمیرى را به شكل عمامه آمناده منى

كننند و وسنط اینن خمینر ـ گذارند و روغننى را دام منی روى سر ایشان می 

ریزند و ایشان به خاطر دفناع از سر این عالم متقى بوده ـ می  كه همان مغز

حق این دختر و پدر و مادر، شهید منی شنوند. بنه هنر حنال، ایشنان از چننین 

 .اى برخاسته استخانواده

7.  
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 ...و هزاران چاخان موجود را خود شما می توانید بر این لیست بیفزایید

  .نتیجه: چاخانیسم همزاد پان فارسیسم است
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 اندوه انیان ترک و اندوه انیان فارس

 :علی اکبر صابر مصرعی دارد بدین مضمون  میرزا 

 "باخدیم بو موسلمانالرا غم پنجره سیندن " -

 ) .از پنجرۀ اندوه بر مسلمانان نظر انداختم (

مثل اندوه الوهیتی مبهم " کی یرکگارد ". ترکیباتی چون پنجرۀ اندوه، شنرق 

  .اندوه و ...تنها در جوامن استبدادی سروده می شوند

اندوه جاهالنه ای که بعدها در فیلم " غم پنجره سی"   پنجرۀ اندوه د دوبناره 

  .دیدمش

درسننت مثننل همننین حنناال کننه " حننس غننم انگیننز زننندگی" از پنجننرۀ میگننل د 

اونامونو منی زنند بینرون و منی چسنبد بنه پنجنرۀ انندوه انسنانی کنه گوشنت و 

ون دارد، البته منهای ریش حناج آقنا صنلواتی شنهر کوچنک منن کنه شندیدا خ

بننوی ارتنندوکس شننرقی مننی داد. بننوی اننندوه حنناکم بننر شننهر و سننرزمین مننن. 

اننندوهی مرکننب و چندگانننه. مثننل اننندوه اشننعار طنننز " معجننز شبسننتری" و 

  "...امرباعیات خیام. " لیکن چو در این غم آشیان آمده

  .ا همۀ دغدغه هایششرق، غم آشیان انسان ب
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ایننن غننم آشننیان آراسننته بننه قننذاقی هننا و صنندام هننا و بننن الدن هننا و کپننی هننای 

برابر اصل آنها که بخار و گرد و غبار و بناد نخنوت و غرورشنان بنر چشنم 

  .جوامن جهان سومی منطقه می رود

 از بخار و گرِد بود و باد ماست "

 - مولوی -این همه غم ها که اندر سینه هاست " 

اندوه جاهالنۀ سلطه و اطاعت، هر دو هم غم انگیزند.درسنت مثنل اتناقی کنه 

پادشاه عربستان دخترانش را در آن محبنوس کنرده اسنت. آن هنم بغنل گنوش 

  .فیسبوک و یوتیوب و جهان ارتباطات

اننندوهی کننه محصننول نفننت و گنناز، و قننبن و بسننط دینننی و ننناادی و...مننی 

باشنند. فننرق هننم نمننی کننند کننه از دهننان جهننل چننه کسننی بیننرون زده باشنند ایننن 

اندوه. از دهان امثال عبدالکریم سروش ها که تنها دغدغۀ فکریشنان نشناندن 

انسان پای منبر روشنفکران دینی و تثبیت موقعیت حاکمینت آمنرین اسنت، و 

از دهان کارشناس فوتبالش که در توصیف روینارویی تنیم فوتبنال فارسنی  یا

با کشورهای عربی ، عبارت " ایران در گروه نفرت قرار دارد" را به کنار 

می برد. این اندوه ریشه در نفرت و آشفتگی و سلطه و اطاعنت دارد. ریشنه 

در قرنهننا سننرکوب خواسنننته هننای بشننری دارد. ریشنننه در مبننانی آموزشنننی 

افیننایی دارد کننه تنناب مواجهننه بننا اقننالیم و فرهنننگ هننای دیگننر را ننندارد. جغر

جغرافیایی که همسایگان شرقی و غربیش یا سوسمار خورنند و ینا مهاجمنان 
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فرهنگی. اما انسان همین اندوه پیچ در پنیچ وقتنی مجنالی بنرای نفنس کشنیدن 

  .جلسپیدا می کند یا می پرد به دبی و استانبول، و یا به پاریس و لوس آن

اندوهی از جنس غالمحسین ساعدی و کارخانۀ گناوداری حناج حسنن   منش 

حسن سابق د و شرکا. اندوه استحاله و کوری و کر و اللی. " صم بكم عمني 

فهننم ال یعقلننون " بننا پسننته و خاویننار صننادراتی ، و لکسننوس و مرسنندس بنننز 

 .وارداتی به اضافۀ چادر سیاه از چین

درن و انعکناس ضنرب شمشنیر رسنتم بنر چنخ و اما میان اینن انندوه پسنت من

راسننت انسننان شننرقی، بازتولینند ناادپرسننتانۀ مفنناهیم تربیتننی زخمننه بننر زخننم 

ملت های ترک و عرب و ...می زند. بازتاب سنگینی سلطه به اندوه اسارت 

و تحقیر بدل منی شنود و انسنان تنرک و عنرب را بنه بنازخوانی آتنش هوینت 

 .اندخویش زیر خاکستر هجمه فرا می خو

انسان فارس در اندوه از دست رفتن امپراطوری عظیم گذشته، دو دستی بنه 

ممالننک محروسننه و منننابن آن مننی چسننبد. در مقابننل، انسننان تننرک خسننته از 

سیاست یکسان سازی و استحاله و سرکوب، بنه اسنتقالل منی اندیشند. انسنان 

زدایند.  ترک آزربایجان رویایی دارد که اندوه اشغال شدگی اش را با آن می

رویای دو بخشی انسان ترک نخست استقالل جمهوری آزربایجان جننوبی و 

 .سپس جمهوری آزربایجان بزرگ می باشد

رویای رهایی نتیجۀ اسارت پر درد اسنت. نتیجنۀ دینوار شندن در برابنر هنم. 

نتیجۀ صف بستن و سد بستن مقابل جریان جاری خویشتن انسان. پنس آنگناه 
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و سبزه و زیبنایی تنو را بنه تحسنین ندینده هاینت وا پشت همین سد، تجمن آب 

 .می دارد

به همان اندازه که انسان فارس بر حذف زبان و حافظۀ تاریخی انسان ترک 

همننت مننی گمننارد، انسننان تننرک نیننز اولویننت خننویش را در احیننای جریانننات 

سیاسی و مبانی فرهنگی خویش می بیند. به همان اندازه که انسان فنارس از 

ه طلبنی منی نالند، انسنان تنرک از معجنزۀ اسنتقالل و رهنایی منی خطر تجزین

سراید. انسان ترک مگر از اینهمنه اسنارت دراز مندت چنه نفعنی بنرده اسنت 

که آزادی و اسنتقالل را نیازمایند؟ و بعندش خنود انسنان فنارس کنه از تهناجم 

فرهنگننی بیگانگننان مننی نالنند آیننا هجمننۀ انبننوه حضننور فرهنننگ خننویش را در 

فرهنگ ها و زبانها نمی بیند؟ منی بینند امنا از کوچنک شندن منی اقالیم دیگر 

ترسد. حافظۀ تناریخی انسنان فنارس از گربنه شندن نقشنۀ جغرافینایی خنویش 

راضننی نیسننت. و شنناید ایننن گربننه موشننی خواهنند شنند پیوسننته در تعقیننب. امننا 

انسان فارس به اندازۀ انسان ترک از سلطه و تعقیب و استحاله رننج نکشنیده 

گر چننین بنود اینهمنه بنر طبنل فاشیسنم و ناادپرسنتی نمنی کوفنت. است، که ا

چرا زبان انسان فنارس کنه بنه گفتنۀ خنودش شنکر اسنت اینن همنه تلخنی منی 

  پراکند؟

مینننان اینننن انننندوه پنننیچ در پنننیچ، مینننان سنننرگردانی سیاسنننی و فرهنگنننی اینننن 

جغرافیای تردید و تزلزل آیا می توان رویاهای یکدیگر را بی هراس از امنا 

گرهننا، بننه دور از نفننرت و دار و گلولننه و زننندان بننه بحنن  نشسننت؟ و یننا و ا

  اینکه یکی باقی نمانده و همه اش دیگر است؟
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انسانها همه شنان دیگراننند و اندوهشنان نینز دیگنری اسنت، اینن مینان دالینل 

 .اندوه، ریشه در فرهنگ و خواسته های خاص خود آنها دارد

 :ابر این مصرع را سرودعلی اکبر ص شاید برای همین میرزا 

 "باخدیم بو موسلمانالرا غم پنجره سیندن " -

 ) .از پنجرۀ اندوه بر مسلمانان نظر انداختم (
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خمانش جدید ده ده قمرقمدو قیمت دوم و به غارت 

 رفتن خانۀ ساومر قازان

درختی کنه را از ” به غارت رفتن خانۀ سالور قازان ” دوست دارم داستان 

است شروع کنم. قازان از ترس طعنۀ بزرگان ” قاراجیق چوبان ” بر پشت 

قازان به فکر فرو رفنت و بنا خنود ”  اوغوز، چوپان را به درخت می بندد.

گفت: اگر بخواهم اکنون بنا چوپنان بنه جننگ بنروم، بزرگنان اوغنوز بنه منن 

زان طعننننه زده و خواهنننند گفنننت کنننه اگنننر چوپنننان همنننراه قنننازان نبنننود، قنننا

توانست پیروز شود. قازان بنه غینرت آمنده چوپنان را محکنم بنه درختنی نمی

بست. سپس بر اسب سوار شده به راه افتاد. چوپان گفت: ای سرورم قازان، 

ام را روم که خاننهکنی؟ قازان گفت: اکنون میچرا با من این طور رفتار می

ب… کنمآیم و ترا آزاد مینجات دهم، بعد می ان زور زده درخت قاراجیق چون

را از ریشه کند و در حالیکه درخت به پشتش بسته بود به دنبنال قنازان بنراه 

پنان در حنالی کنه درخنت در پشنت اوسنت  افتاد. قازان برگشنت و دیند کنه چون

اربناب ” یناد فنیلم  …”آید. قازان پرسید اینن درخنت چیسنت؟ بدنبال وی می

حرکت در می آیند، بنه مبنارزه می افتم که جنگل و درختهایش به ” حلقه ها 

درخنت  می روند و پا به پای انسان از هویت و حینات خنود دفناع منی کننند.

نماد خیلی چیزهنا منی توانند باشند. درخنت زنندگی، درخنت معرفنت، درخنت 

امنا بیشنتر از همنه درخنت اصنل و نسنب اسنت. … دانش، درخت دوستی و 

و هوینت اوسنت. و هنم شجره نامه   سوی آغاجی د تثبیت کنندۀ ریشۀ انسان 

از این رو در این داستان از اسامی و اصل و نسب پهلوان هایی که به یاری 
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در بسنیاری از تمندن هنا ،  قازان منی شنتابند بنه تفصنیل ننام بنرده منی شنود.

مننردم بننه درخننت اعتقنناد مننذهبی دارننند و آن را عبننادت مننی کنننند. در نظننر 

کننه در درون آن ” رایننا هاماد” یونانیننان هننر درخننت را فرشننته ای بننه نننام 

درخت پنهان است نگهبانی می کند. جان او به جان درخت وابسته است. در 

اوپانیشننادها سننخن از درختننی مننی رود کننه ریشننه اش در آسننمان و بننرگ و 

شنناخه اش در زمننین فننرو رفتننه اسننت. ننناظم حکمننت شننعری دارد بننه ایننن 

 :مضمون

بنو  کیمی قارداشجاسیناو بیر اورمان  یاشاماق بیر آغاج کیمی تک و حر ”

و برادرانننه و  آزاد و مسننتقل زیسننتن همچننون درخننت – …”حسننرت بیننزیم

 - …این است حسرت ما متحد زیستن همچون جنگل

درخنت، منادر  گاهی وقت ها نماد آزادگی و استقالل و رهایی است درخت.

زمین و خاک و قاراجیق چوبان می باشند. نمناد خنرد و خودآگناهی قناراجیق 

اسننت بننر خننالف قننازان کننه بننا آب حننرف مننی زننند و البتننه آب نمنناد چوبننان 

به یاد بیاورید درخنت داننش و سنیب و آدم و حنوا را.  ناخودآگاه آدمی است.

به یاد بیاورید بودا را کنه در زینر درخنت انجینر مقندس بنه نیرواننا و آگناهی 

درخننت  –را بننا چوبننۀ دار ” اوروز خننان ” رسننید. بننه ینناد بیاورینند گفتگننوی 

 .در همین داستان –ام اعد

قازان ابتدا قناراجیق چوبنان را بنر درخنت منی بنندد، یعننی او را بنه خناک و 

فرهنگ و هویت و زندگی پیوند می زند. او را شبیه درخنت منی کنند. سنپس 
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ایننن چوپننان اسننت کننه درخننت هویننت و زننندگی و وفنناداری را مثننل بنناری 

شننکار مننی رود. در قننازان بننه  گرانقنندر بننر دوش گرفتننه و بننه راه مننی افتنند.

غیابش دشمن بر خانه و سرایش حمله کرده و زن و فرزنند و خندمتکاران و 

امنوالش را بنه غنیمننت منی گینرد. بعنندش قنازان بنا کمننک پهلواننان بنه دشننمن 

حمله بنرده و همنه چینز را بنر منی گردانند. اینن امنا ظناهر قضنیه اسنت. پنس 

ی تایننخ و اسننطوره و آرکنن گفتگننوی قننازان بننا کهننن الگوهننا چننه مننی شننود؟

قننازان ابتندا سننرام  …ناخودآگناه و قننازان. خناک و آب و درخننت و گنرگ و

 :ایل و طایفه اش را از خاک و وطنش می گیرد

مننننا، قننننابالریم ینننن ردوم ، م، قون نشننننو  قننننون قنننن الن ایلننننه سنننن غین، گئیییننننه قون

آم بان ا نویمین  سنی یاغی نره ده ن داریمیش، گؤزه ل ی ردوم؟! ی ردوم،

لوراندا یئری قالمیش، و قالمیش،دیکیله نده ی رد غلنوم  قاریجیق آنامین اون اون

م آتاندا پ تنا قنالمیش، غنوز بنه یلنه ریننین آت چاپانندا مئیندان  اۇروزون اون اون

جاق قالمیش قالمیش،  قارا م طباخین دیکیله نده اون

، بنا عامنل پیندایش عنالم و آدم، بنا صنورت -آنا وطنن  –قازان با مادر زمین 

و زاینش حنرف منی زنند و سنرام خنانواده و عزینزانش را از مثالی آفرینش 

آنها می گیرد. برای همین قازان به هنگام مواجهه با دشمن طی گفتگویی بنه 

ی آن ای شننوک لنو ملننک قصنر بننزرگ زریننم را کننه پایننه”  آنهنا مننی گویند:

های فنراوانم طالیی بود، بردی، سایبانی برایت باشد، خزاننه سننگینم و سنکه

رجی برایت باشد. چهل کنیزک کمنر بارینک را بنا بورالخناتون را بردی، خ
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بننردی، برایننت همسننر باشنند، پسننرم اوروز را بننا چهننل جنگنناورش بننردی، 

ی شنننهبازم را بنننردی، مرکنننب براینننت باشننند، ات باشننند، اسنننبان فریبنننندهبنننرده

های شننترانم را بننردی بننارکش برایننت باشنند. مننادر پیننرم را بننردی، مننادر گلننه

ام، بنه منن موهایش تناب خنورده و منن از او شنیر خنورده ام را کهسالخورده

–ترجمننه از مننن نیسننت  –” بننده تننا از جنننگ و جنندال دسننت کشننیده برگننردم.

منادر بننا آنننا وطنن یکننی اسننت. قنازان بننه هنگننام حنرف زدن بننا خنناک وطننن  

انگار که با مادرش حرف می زنند و منظنورش از بناز پنس گنرفتن منادر از 

و خناک اسنت. بنرای همنین او اول از همنه  دشمن همنان بناز پنس گنرفتن آب

سرام گمشدگانش را از خاک می گیرد، اما خناک از کجنا بدانند؟ پنس بنه آب 

می رسد و از آب سرام آنها را می گیرد و می گوید که اگر جوابم را نندهی 

قهر می کنم. کشمکش بین ناخودآگناهی و خودآگناهی از همنین جنا آغناز منی 

ت آگناهی و بیننش جناری منی شنود. آب راز شود و قنازان همنراه آب بنه سنم

رستگاری و تطهیر و جاری شدن به سوی بیکرانگی اسنت. رود حرکنت بنه 

سوی جاودانگی و درینا خنود جناودانگی منی باشند. آب حنق و حقیقنت اسنت. 

آب حقیقننت را دیننده و دریافتننه اسننت. ایننن را قننازان مننی داننند و بننا خننود مننی 

ن بنن  سنن  ایلننه خبننه رلننه شننه سنن  حنناق دینندارینی گؤرموشنندور، منن“ گوینند:

قنن ردون اوزو “ امننا آب از کجننا بداننند؟ و قننازان بننه گننرگ مننی رسنند. ”یننیم

سنیمای گنرگ مبنارک و ”  ”م باره کدیر، ق رد ایله ن بیر خبه رله شنه ینیم

و آن سننیمای  ”خننوش یمننن اسننت، بگننذار سننرام عزیننزان را از او بگیننرم

متبرک و روشن، آن سمبل آزادگنی و اسنتقالل و رهنایی، آن تنوتم اسنتثنایی، 

همننان کننه بننه گفتننۀ قننازان آوازش در میننان سننگان غوغننا بننه پننا مننی کننند، آن 
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خاکستری دم بریدۀ دوست داشتنی بعد از آب سر راه قازان قرار منی گینرد. 

ه مننی خواهنند گننرگ انگننار کننه طننر  ایجنناد جهننان دیگننری را دارد. انگننار کنن

جهان درون قازان را در هم بریزد و از ننو بیافرینند. درسنتش اینن اسنت کنه 

بگوییم قازان چنین خواسته ای دارد. افسانۀ آن گرگ سرخپوستان را بنه یناد 

می آورید که جهان را باز آفرید؟ سیمای گرگ سیمای خلقت است برای منا. 

و نمنناد خنناص صندای صننورت اسننطوره ای ماسنت. هننر ملتننی تنوتم و سننمبل 

خننودش را دارد. صنندای فرهنگهننا بننا هننم فننرق مننی کننند. اگننر گننرگ در بننین 

فارسها دله دزد و هرزه گرد و درنده است این دلینل نمنی شنود کنه بنرای منا 

نیز چنین باشد. متاسفانه بعضی از نویسندگان ما تحت تاثیر تلقین هنای ادبنی 

خنویش از گنرگ  و اسطوره ای فارس ها و به دلینل دوری از متنون و زبنان

نمادی وارونه در شعر و داستان می سازند. به فارس های عزیز نمنی تنوان 

ایننن را ایننراد گرفننت چننون ادبیننات و زمینننۀ ذهنننی نویسننندگانش بننا شنننگول و 

آغاز می شنود امنا رجعنت …منگول و حبۀ انگول و گرگ دله دزد، درنده و

هنننا را در نویسنننندگان آزربایجنننانی بنننه متنننون قننندیمی و اسننناطیر ترکنننی، آن

بازخوانی و تصحیم اینن ننوع از اشنتباهات متناثر از فرهننگ مجناور یناری 

خواهد رساند. در اینجا فقط به نمونه هایی از دیالوگ های عادی و روزمره 

خودمان بسنده می کنم و یادآوری می کنم که در این خصوص بیشنتر نوشنته 

” ، ”ی واراونننون قننورد اوره ینن”  ام و نمننی خننواهم تکننرار مکننررات کنننم.

، ”اینت اوزو وار” ، ”قوردون باالسی قنورد اوالر” ، ”قورد اوره یی یئییب

ایننت هننؤره ر کننروان ” ، ”ایننت کیمننی سؤمسننونور” ، ”ایننت اوغلننو ایننت” 

 …”کئچر
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کلینندی اسننت کننه دری بننه سننمت اسنناطیر و ” قننوردون اوزو موبننارک دیننر ”

 .گذشته و حال و فردایمان می گشاید

دیک ، صنننولحه ساواشنننا بیلمنننه ایتارمننناق اوچنننونگئننندن تورپننناقالری ق ”

اللنـردن اوت ینین قـوزوینـا  بـابـامیز قورد ایدی آنجاق بیز بوگنون اؤیندوک

 ”دؤندوک

بختیننار وهننابزاده در شننعر فننوق بننه زیبننایی تمننام بننا اسننتفاده از تننوتم خننویش 

 .آزادی و آزادگی را به تصویر می کشد

توانسننتیم بجنگننیم و بننه صننلم بننه خنناطر سننرزمین هننای اشننغال شننده مننان ن ”

اعتماد کردیم. پدرمان گرگ بود اما ما امنروز تبندیل بنه بنره ای شنده اینم کنه 

 ”.از دست این و آن علوفه می خورد

گرگ در این داستان به دروازه ای می ماند که قنازان را بنه جاننب آزادی و 

پیروزی و رهایی فنرا منی خوانند. در حقیقنت بنه ننوعی دیندار روی مبنارک 

گرگ در ابتدای داستان، آخنر داسنتان را افشنا منی کنند. دیندار روی مبنارک 

گننرگ اینننن را بنننه خواننننده بشنننارت منننی دهنند کنننه قنننازان اسنننیران را آزاد و 

دورتنر از سنیمای مبنارک گنرگ در اردوی  سرزمینش را آباد خواهد کنرد.

” دشمن، دراردوی رادیکالیسم، در اردوی توحش و نفرت برای رام کنردن 

شقه کنرده و بپزنند.  –را شقه ” اوروز ” می خواهند پسرش ” خاتون بورال 

می خواهند گوشتش را بنه خنورد چهنل کنینز و همنۀ اسنرای زن بدهنند تنا از 

اینننن طرینننق بنننورال خننناتون را شناسنننایی کننننند. اوروز در حقیقنننت اقتننندار و 
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چیسننتی  عظمننت و توانننایی قننازان مننی باشنند. مننی خواهننند اقتنندار و هویننت و

تکه کنند. می خواهند بورال خناتون بلنند بناال و کمنر بارینک  –تکه قازان را 

را کننه نشننان غننرور و کرامننت قننازان اسننت همزمننان بننا نننابودی اقتنندارش بننا 

خنناک یکسننان کنننند. امننا کسننانی از اعمنناق هویننت و افسننانه و جنناودانگی در 

راهننند. کسننانی در راهننند کننه بننا آمدنشننان حقیقننت و هسننتی، جننانی دوبنناره 

فت. قارا گونه خداوندگار قارا دره، قارا بوداق، دلی دونندار، شنیر خواهند یا

را به نکا  خنود در ” آق ملک چشمه“شمس الدین، آلخ ارن همان که دختر 

اسنم هنا دارنند منی آینند. اسنم هنا  …و سایر اسامی… آورد و سایر پهلوانان

ارتشی از معانی و قدرت و اعتبار و جاودانگی تشکیل می دهند و بنه سنمت 

آق ملنک ” تباهی و غارتگری می تازنند. و چقندر دوسنت دارم تلفنظ مکنرر 

را. تننو گننویی همننۀ زیبننایی هننای جهننان را در همننین یننک نننام پنهننان ” چشننمه

سنناخته اننند. سننپیدی و ملننک و نننور و آب و روشنننی را. اسننامی دارننند بننا مننا 

حرف می زنند. اسم ها همچون سنیمای مبنارک گنرگ سنر راه قنازان و منا، 

هایی و جاودانگی می پاشند. و در آخر آن اسم آخرین فرا می رسد. نور و ر

ده ده قورقود بنا سناز و آواز و دعنا و انندرز، افسنانه را عطنرآگین منی کنند. 

پس آنگاه همۀ اسامی سرزمین هوینت و حقیقنت و آزادی در سنایه سنار سناز 

 ده ده قورقود آرام منی گیرنند و بنه نرمنی رودخاننه ای پهنن و آرام بنه سنوی

 .ابدیتی سرشار از عشق و سرمستی و سرزندگی جاری می شوند
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 دختر در اساطیر ما آتش است و خمن و خمرشید

تنهننا بننا ” بوغنناج خننان“همننه چیننز از همننان اول شننروع مننی شننود. زخمهننای 

مخلوطی از شیرۀ گلهای کوهستان و شیر مادر قابل عالج است. مادر بنا آن 

پا به بلندی های سرما و یخبندان منی نهند تنا پسنرش را  تالش خستگی ناپذیر

نجات دهد. پسری که در دام حیله های چهنل خنا ن رذل گینر افتناده و توسنط 

در حنال جنان دادن اسنت.  –نا خواسنته و بنا تزوینر آن چهنل خنا ن  –پدرش 

قابل ذکر است که چهل، عددی مکمنل بنی انتهنایی و جناودانگی اسنت. چهنل 

، رسنیدن بنه نبنوت در چهنل سنالگی، گنرفتن چهلنم -توالرقیرم لو –سواران 

عدد تکامل و کامل شدن و گناه بنه معننای …برای نوزادان و همچنین اموات

اینن چهنل خنا ن منی توانند بنه ” ده ده قورقود ” پختگی است. در آغاز کتاب 

معنای یک دسیسۀ بی انتهایی باشد کنه در انتظنار فرزنند نیکنویی اسنت. شنر 

خیر مطلق. و همه چیز از آن چادر سیاه لعنتی آغناز گشنت. مطلق در برابر 

 .همه چیز در اسطوره های ما با رنگ آغاز می شود

سناخت و میزبنان خاننان، ضنیافتی برپنا میدر هر سال، بایینندیرخان، خان ”

شند. اینن سنال هنم او ضنیافتی برپنا نمنود و فرمنان داد تنا بزرگان اوغنوز می

ندانی نننر ذبننم کنننند.همچنین او خواسننت تننا مننردانش اسننبان، شننتران و گوسننف

هنرکس  - چادرهایی سفید، قرمز و سیاه برپا سازند و این گوننه فرمنان داد:

را که هیچ فرزندی ندارد در چادر سیاه جای دهید، در زیر پایش نمدی سیاه 

بگسترانید و آبگوشنتی از گوشنت گوسنفندی سنیاه در برابنرش بگذاریند. اگنر 

آنرا خورد که خورده است اگر نه می توانند برخینزد و بنرود. کسنانی را کنه 
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چننادر قرمننز پسننر دارننند بننه چننادر سننفید و کسننانی را کننه دختننر دارننند بننه 

راهنمایی کنید. اما هرکس که فرزندی ندارد منورد لعنن خداونند باریتعنالی و 

دختنر رننگ قرمنز اسنت. دختنر در  ”ما است. بگذارید این را خنوب بدانند. 

اساطیر ما آتش است و خون و خورشید. ققنوس است و پرواز و تولد. و در 

رنننگ  کننل مننی تننوان گفننت کننه رنننگ قرمننز، زن اسننت و زن، رنننگ قرمننز.

باروری و زایش و قدرت. و برای همین اسنت کنه در اکثنر ادوار تناریخی ، 

پرچم ما به رنگ قرمنز بنوده اسنت و ینا بنا ترکینب قرمنز و دیگنر رنگهنا بنه 

اهتزاز در آمده است. به روایت دیگر رنگ قرمز نشانۀ غرور ملنی ماسنت. 

و  و احتمننال موننن  بننودن جهننان و کاینننات و سننتارگان نیننز بننه دلیننل سننرخی

آتشین بودن آنهاست. در بعضی از کتابهای دینی رننگ قرمنز رننگ شنهوت 

سنخن گفتنه ” گناهنانی کنه مثنل خنون سنرخند” و گناه می باشد. در انجیل از 

می شود. با این توصیف می توان گفت که زننانگی درون منردان نینز انکنار 

 نا شدنی اسنت. منردان نینز خنون دارنند و از بطنن منادر و زن بنه زنندگی پنا

نهنناده اننند. رنننگ جشننن و عاشننقی و لننذت و شننادی. رنننگ امینند بننه جهننانی 

سرشار از عشنق و محبنت. بنرای همنین اکثنر تنیم هنای فوتبنال در جهنان کنه 

چادرهننننای قرمننننز  رنننننگ قرمننننز مننننی پوشننننند طرفننننداران زیننننادی دارننننند.

باییندیرخان بیشتر از آنکه نماد تحقیر باشند نمناد زنندگی و سنرزندگی اسنت. 

ز این موضوع بی خبر است و نمی داند که رنگها فقط عالمنت باییندیرخان ا

اننند نننه قطعیننت. او دیرسننه خننان را در چننادر سننیاه، چننادر فنننا و نننابودی مننی 

نشننناند و از اینننن بنننی خبنننر اسنننت کنننه تنننالش و ارادۀ انسنننان منننی توانننند در 

هزارتوهای فنا نیز به بقا مبدل شود. او دیرسه خان را بنر چنادر سنیاه نشناند 
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ودن را بنه یناد او اننداخت امنا همنین ینادآوری و کوچنک انگناری و و فانی بن

هیچ انگاری باع  شند تنا دیرسنه خنان سناز و آواز بقنا را دریابند. بنه ننوعی 

دیگننر مننی تننوان گفننت کننه در اصننل باییننندیرخان ندانسننته دیرسننه خننان را بننر 

چادر بقا می نشاند و غافل است از پویایی جهان اراده و مشنیت و اندیشنه. و 

ین چنین اسنت کنه از خنون و گوشنت دیرسنه خنان آن موجنود مقتندر و زیبنا ا

شکل می گیرد و با نام بوغاج خان قدم به عرصۀ حیات می نهند. اینن رننگ 

سیاه لعنتی، این رنگ مرگ و عزا و مرثیه فرزندی را به دنینا خواهند آورد 

که گذشنته و حنال و فنردای اوغوزهنا را بنه سنپیدی صنلم و سنالمتی و امیند 

یوند خواهند زد. سنفید، کبنوتر اسنت و صنلم و بنی رنگنی و بنی گنناهی. در پ

داستان بوغاج خان اما همنین سنپید نینز از سنیاهی ریشنه در منی آورد. شناید 

هم از سیاهی تفکر بایینندیرخان در خصنوص تقسنیم بنندی ننابرابر انسنان بنه 

زن ومرد و عدم رعایت عدالت. فرزند داشتن و نداشتن سنبب لعنن و سنپاس 

نیست و باییندیرخان از این موضوع بی خبر ایست. در روزگناری کنه شنمد 

با سفید پاک در می آمیزد سنیاه …و لباس عروس و طواف و پرچم صلم و 

را بننا معادلننۀ ذهنننی باییننندیرخان کنناری نیسننت امننا باییننندیرخان شننب را کننه 

آبستن نور بود نشناخت و در عوض این دیرسه خان بود کنه عظمنت سنیاه و 

هی را دریافننت و از درون آن خورشننید زننندگی و فلسننفۀ بقننا را بیننرون سننیا

سنننپرد تنننا ننننامش را بنننا سننناز و آواز ” ده ده قورقنننود” کشنننید و بنننه دسنننتان 

سننم اسننبان ”  جنناودانیش بننه همننه اعننالم کننند. بوغنناج خننان. و بعنندش چننی؟

ای چابنک هنا همچنون پرنندههمچون بناد بنه سنرعت درگذرنند و زبنان اوزان

کند. بنه شود و هر استخوانداری رشد میای بزرگ میزنده است.هر موجود

خان رفننت تننا بننه اردوی باییننندیرخان بپیوننندد ، ایننن پسننر هنگننامی کننه دیرسننه
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و در همنین پنانزده سنالگی خنویش گناو را منی کشند،  ”پانزده ساله شده بود.

گاو باییندیرخان را، گاو حماقت و جهل و تکبر را. و این چنین می شنود کنه 

هل خا ن نادان با زیربنایی از حسادت و خیانت دست بنه دسنت هنم منی آن چ

دهند تنا نمناد نسنل ننوی اقتندار و شنکوفایی را براندازنند. بوغناج خنان تمثینل 

نسلی است که با ایمنان بنه داشنته هنای خنویش و بنا آن وفناداری خاصنش بنه 

گذشتۀ فرهنگ و سرزمینش در تکاپو برای رسیدن به کمال می باشد. نمونۀ 

بارز صداقت و وفاداریش وقتی بروز می یابد که او برای نجات پدر جنانش 

را بر کف دستش می نهد وبا چنگ و دندان با خا نان می ستیزد. نجنات پندر 

بننه مفهننوم نجننات هویننت و ملیننت و انسننانیت اسننت. امننا ایننن زیبنناترین قسننمت 

داسنننتان نیسنننت. زیبننناترین قسنننمت داسنننتان حضنننور اسنننطوروی منننادر در 

خان نتوانسنت تناب آورد، چهنل همسنر دیرسنه”  قازلیق می باشند. کوهستان

خویش را به کنار خنود فراخوانند، سنوار براسنبش شند و بنه جسنتجوی  ندیمه

فرزند دلبندش شتافت. به کوهستان قازلیق جایی که زمستان و تابستان بنرف 

گردد رسید. از آن باال رفت و از زمینهنای پسنت بنه سنوی و یخش ذوب نمی

ای دیند کنه کالغهنا و کرکسنها عات تاخت. به اطراف که نگریست، درهارتفا

گرفتنند. بنر بر فراز آن در پرواز بودند و گاهی پنایین رفتنه و گناهی اوج می

اسننبش مهمیننزی زد و بننه آن سننو روانننه شنند. پسننرش در آن دره افتنناده بننود. 

آمدنند امنا دو سنگ کوچنک کالغها و کرکسها که خون دیده بودنند، فنرود می

دادند. بنه هنگنامی کنه پسنر تنهنا در آنجنا افتناده بنود، پسر، آنها را فراری می

خضر نبی سوار بر اسبی خاکستری بر بناالی سنرش ظناهر شند. سنه مرتبنه 

ای پسر، نترس، تنو بنا اینن زخنم نخنواهی »بر جراحتش دست کشید و گفت: 
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 او اینن را «مرد. گلهای کوهستان با شیر مادرت مرهم زخمت خواهنند شند.

گفت و سپس ناپدید گردید. منادر بناالی سنر پسنرش رسنید، او پسنر عزینزش 

خننواب بننر  را خوابیننده و غننرق در خننون یافننت. نالننه کنننان بننه پسننرش گفننت:

ات دوازده دننده ات چینره شنده ، چشنمانت را بناز کننچشمان سنیاه و بنادامی

رو  شنننیرین خننندادادت خنننارج از کالبننند  فرورفتنننه ، خنننود را جمنننن کنننن ،

اگر جان در بندن داری بنه منن بگنو ،  گشته ، آن را باز پس گیر،سرگردان 

ای کوهسننتان قننازلیق ، آبهایننت کننه روانننند ،  سننرم بننه فنندای تننو بنناد ، پسننرم

ای  رویند ، بخشنکندای کوهستان قازلیق ، علف هایت که می متوقف شوند

از کجنا بندانم ،  خرامنند ، سننگ شنوندکوهستان قازلیق ، گوزنهاینت کنه می

از کجنا بندانم ، ای پسنرم ؟  رم ؟ که این کنار شنیرها اسنت ینا پلنگهنا ،ای پس

اگر جان در بندن داری بنه منن بگنو ، سنرم  چگونه این اتفاق برایت افتاده ؟

صندای  یک چند کلمه از دهان و زباننت بنرایم کافیسنت فدای تو باد ، پسرم

 مادر در گوش جان پسر رسوم کرد. سرش را بلند کنرد و چشنمانش را بناز

ای منادری کنه منرا شنیر  نمود، به صورت مادرش نگریست و سنپس گفنت:

آبهنای  مادر سفید موی بزرگنوارم ، عزینز چنون جنانم ، دادی ، نزدیک بیا

علفهنای روینانش  تقصیر استکوهستان قازلیق بی روانش را نفرین مکن ،

گوزنهنای خرامنانش را  تقصنیر اسنتکوهستان قنازلیق بی را نفرین مکن ،

شننیرها و پلنگهننایش را  تقصننیر اسننتکوهسننتان قننازلیق بی ن ،نفننرین مکنن

اگر باید کسی را نفرین کنی  تقصیر استکوهستان قازلیق بی نفرین مکن ،
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و دوباره این قرمز قشنگ و  …”این جرم و گناه از اوست ، او پدرم است

شننجاع، ایننن زنننانگی بننی انتهننا بننا شننیر جننانش سننفید معصننوم را مننی رهاننند. 

وغنناج خننان، مننادر مننا، مننادر جهانیننان و کاینننات. کوهسننتان و قرمننز، مننادر ب

سایا و قهرمان و اسطوره و دالوری. قرمز همۀ این هاست. سرم، ننام همنۀ 

آالدام و سرخی آن نینز آینا زننانگی اسنطوره را منی رسناند؟ بنه یناد  ماست.

در کتاب ده ده قورقود مکان و بستر داستانهاست. و ” قارادام” داشته باشیم 

آالدام همان آالداغالر خواجنه و ورزقنان منی باشند؟ اینن کوههنای قرمنز آیا 

”  پهلو به پهلوی هم خفته آیا شبیه چادرهای قرمنز بایینندیرخان نمنی باشنند؟

گنننذرد و بنننه انننند میهنننای آالدام کنننه پهلنننو بنننه پهلنننوی هنننم خفتهخبنننر از کوه

در ایننن داسننتان پنندر جهننل قنندرت اسننت و مننادر،  …”رسنند باییننندیرخان می

شننجاعت دانننایی. بننرخالف اکثننر اسننطوره هننا کننه زن مکننار و زود بنناور و 

جادوگر است در اینجا زن سمبل رهایی و آرامش و بقا می باشد. هنم اوسنت 

که اسیر حیلنۀ خا ننان نمنی گنردد و بنا چهنل تکناملش، بنا چهنل ندیمنه اش بنه 

جستجوی فرزند بر می خیزد و بنرای دومنین بنار او را منی آفرینند. طنوری 

پستانهایش به زور و با عجله و با درد شیر آعشته به خنون را منی دوشند از 

تنها مادران این احساس را می توانند توصیف کنند. من اما با خواندن … که

این قسمت از افسانۀ بوغاج خنان احسناس کنردم منادرش بنا زبنان بنی زبنانی 

زاییند و می خواهد بگوید کنه اگنر در تنوانم باشند میلیونهنا بنار تنو را خنواهم 

بوغنناج خننان دیننرک  میلیونهننا بننار نجاتننت خننواهم داد ای سننفید معصننوم مننن.

“…  داستان خویش است. اندیشۀ او را به هنگام جدال با گاو به یناد آوریند:

های پسنر بنا سپس با یکدیگر گالویز شنده بنا چننگ و دنندان جنگیدنند و شنانه
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ری غالب نشدند. کف دهان گاو آغشته شد. نه گاو و نه پسر هیچکدام بر دیگ

در این هنگام پسر با خود اندیشید که مردم دیرکی بنر زینر بنام گذارنند تنا آن 

ام ؟ ام و دیرک پیشانی اینن حینوان شندهرا نگهدارد پس چرا من اینجا ایستاده

او مشتش را از پیشانی گاو به کنار کشید و خود نینز بنه کننار رفنت. گناو ننر 

دینرک پیشنانی دیگنری  ”بنر زمنین شند.نتوانست سرپا بایستد و با سنر نقنش 

نشدن. این است اساس اسطوره های ما. داسنتان از نظنر ظناهری بنا رسنیدن 

پدر و پسر به یکدیگر تمام می شود اما از نظنر منن پیونند دو نسنل متفناوت، 

پیوند دیروز و امروز هنوز هم موضوع اصنلی ماسنت. هننوز هنم کوهسنتان 

فرزنند  –از است و مادرمنان زماننه قازلیق چون غازی باالی سر ما در پرو

سنوار بنر اسنب در بنرف و سنرما و کنوالک بنرای نجنات  –زمان خویشنتنیم 

در تکاپوست. ما هننوز هنم زخنم از خیاننت  –که ما باشیم  –خویشتن خویش 

و نیرنگ و دسیسه می خنوریم و بناز هنم خنواهیم خنورد. چنون در کتناب منا 

سراپا سفیدیم و هستند کسانی که چیز به غیر از سفیدی نوشته نشده است. ما 

سیاهمان خواهند کرد. این میان تنها آن قرمز بی باک است که بنرای رهنایی 

 .ما چاره ای در چنته دارد
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 بمی " ممرات ککی  ی " و حریم س طان و س طه

1.  

رنگ تو چیسنت آزادی؟ رننگ جهنان رسنتگاری را منی جنویم. درسنت مثنل 

تلخننه رود یننخ بسننته سننر مننی خننوردم و مننی افتننادم و مننی وقتننی کننه بننر روی 

خندیدم. و نمی دانستم که انسان بزرگ می شنود و نمنی شنود. و نمنی دانسنتم 

که انسان همچنان کودک باقی خواهد ماند. بعدش حرف های پدر بنزرگم در 

و در منی ینابم کنه  تنها کودکان بزرگترین هستند. - گوشم طنین می اندازد:

بزرگ نخواهند شد. آزادی و هویت و دموکراسنی و عندالت  حتی کلمات نیز

بزرگ شدیم و به دنبال کلمات رفتیم و هر چنه منا از شنکوه و عظمنت  و ...

کلمات سخن گفتیم آنها کوچک و کوچک تر شدند. از لبخندهای شرقی منادر 

بزرگ به آزادی منفی و مثبت هانا آرنت رسیدم بعدش درست سر پنیچ جنادۀ 

نرسیده به روستای امند، کنار خوجنالی هنای خناطراتم آن تنهنا تبریز،  -اهر 

سننپیدار بنناقی مانننده از سننالهای دور بننه ناگهننان در شننبی کننه شننبیه تعزیننه بننود 

پنندر بننزرگم همیشننه از کننوه سنننگ نمننک مننی آورد و مننی  رفننت و گننم شنند. 

هرگز  این سنگ های نمک یک جور هایی حامله اند، حاملۀ هیچ.  - گفت:

را نمنی فهمیندم امنا بعندها هیچسنتانی از آنهمنه مفناهیم ینافتم. مفهوم سنخنانش 

چرند و مزخرف. در گجیل تبریز یک روز داشتم کله پاچه می خوردم. کلنه 

پاچه، طعم فلسفۀ پوچی آلبر کامو را می داد. بوی هیچستان پندر بنزرگ را. 

بننوی " مننورات ککیللننی" و شنناهکار جاوینندانش " بننو آکشننام اؤلننوروم" را. 

خت است اما من آن ریزش انسان در ته چشنمان تبرینز را دیندم. تصورش س
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درست مثل اوج گرفتن شمس تبریزی در انتهای قصنه. تصنور کنیند کنودکی 

بنناال مننی رود و از  -" آالداغننالر"  -را کننه از کننوه هننای رنگارنننگ خوجننا 

پنجرۀ " مورات ککیللی " به جهنانی نناموزون و بنی در و پیکنر و بنی ثبنات 

د. همننه چینز و همننه کنس بننا هنر رنگننی و لباسنی در برابننرت پرتناب مننی شنو

میننان انبننوه عظننیم  ردیننف مننی شننوند و ردیفننت مننی کنننند. و کلمننات نیننز. 

جمعیت، میان حضور مداوم سیاست در حیاط خلوت آدمنی، درسنت وسنط " 

ننت ِقیم  " دورویننان و چاپلوسننان گنناهی مننی تننوان دری بننه  اط  النُمسن ننر  ننِدن ا الِصّ اهن

ویشنناوند خننویش گشننود. مننن یکننی از آن درهننا را یننافتم و سننمت خویشننتن خ

گشودم. ساده بود و زیبا. و البتنه گمنش کنردم. در " ا یننالی" بنود. ننه عالمنه 

بود و نه پروفسور. هرگز اسمش را نپرسنیدم و ندانسنتم. امنا آوازش منرا بنه 

سمت آن دیگری دیگر من هل داد. خود دیگرت را شناختن خوشنبختت نمنی 

صتی برای دوبناره زیسنتن براینت منی دهند. " آشنیق" هنای تبرینز کند اما فر

مشنق دموکراسنی و آزادی در سنرزمینی  این راز را بهتنر از منا منی داننند.

که هست و نیست، هست و نیسنت تنو را ننابود منی کنند. مشنق هنای منا سنیاه 

سیاه بودند. مشق های پدر و پدر بزرگمان نیز. مشق هنای منا همیشنه خنارج 

ان خویش نوشته شده اند. آن خنط راسنت خرچننگ قورباغنه ای از قلمرو زب

اطاعت و تسنلیم و عافینت در قلمنرو سناز و بایناتی و قوشنما بنه درد منا نمنی 

درد منا ایننن نیسننت. شننعر و رمننان و فلسننفه و  خنورد. درد مننا ایننن نبننود کننه. 

غیره...بت هایی که ما سناخته اینم. پنری روینانی کنه منا آفریندیم و عاشقشنان 

یک روز که که چشم گشنودیم آنهنا دل بنه کسنانی دیگنر داده بودنند و شدیم و 

با آنها می پریدند. درد منا وطنن منا نبنود و نیسنت. درد بنی وطننی انسنان در 
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درد مننا وطننن  - وطننن جننان و جانننان و کلمننات اسننت. زهتننابی مننی گفننت:

بعدش منا ینک جورهنایی فهمیندیم کنه عکنس اینن قضنیه نینز صنادق  ماست.

ماست. یعنی شاید رسنتگاری و رهنایی اهنالی فرهننگ و  است. وطن ما درد

ادبیننات در شننعر و ادبیننات و فرهنننگ باشنند امننا رسننتگاری و نجننات انسننان و 

مردم در آن یافت می نشود. که گلو و امنیت و رفاه خلنق در چگنونگی رشند 

 .سیاسی پنهان است

2.  

رننننگ تنننو چیسنننت آزادی؟ دارم در دوردسنننتی از تنننو و خنننویش سنننریال "  

حنریم  -یوز ایل " را تماشا منی کننم. سنریال " موحتشنم ینوز اینل "  موحتشم

روایت یک پسرکشنی تمنام عینار بنا همنۀ مخلفناتش اسنت. حکومنت  -سلطان 

دین بر خلق، استبداد و فساد و عیش و نوش. اراده ای که   اکبر گویان بنر 

شننرق و غننرب مننی تننازد و حکننم مننی راننند امننا عنناجز از ادارۀ حننریم خانننۀ 

اسنت. پسرکشننی سنلطان سنلیمان نمونننۀ شنیفتگی شندید بننه قندرت مننی خنویش 

باشد. مصطفی فرزند ارشد سلیمان قربانی تفکری اسنت کنه در سنایۀ دینن و 

بننا نننام دیننن بننه آن چیننز مطلقننه مننی اندیشنند. ناگفتننه هننایی از دربننار و قنندرت 

سالطین اسنالم و امینال و هنوس هایشنان بنه تصنویر کشنیده منی شنود کنه آن 

جاریه هایی که از سنرزمین هنای دیگنر منی آینند، عاشنق  ست. سرش ناپیدا

سلیمان و شاهزاده ها می شوند، به اسالم می گرایند و جنگ و جدال بر سر 

قدرت می آغازند. حضرت پادشاه در خلوت می نوشد و مست می کند و بی 

هیچ عذاب وجدانی به مسجد می رود و نماز جمعنه را برگنزار منی کنند. در 



254 
 

ل عظننیم مردمننی کننه سننر راه حضننرتش صننف مننی کشننند و بننه ایننن میننان سننی

تحسین و ستایش وی می پردازند دیدنی است. آن جهل مرکب بی بدیل. پسر 

حتی بدون فرمان خلیفه حق ازدواج نندارد. تفسنیر و تاوینل خلیفنۀ بیسنواد از 

دین حکم اول و آخر است و احدی حق نافرمانی ندارد. چه بسیار بیگناهنانی 

یر تیغ جالد سر می بازند و چنه بسنیار مظلومنانی کنه در آتنش که بی دلیل ز

ظلم می سوزند. تکیه کالم سلیمان نیز جالب توجه است. او در توجیه اعمال 

بنرای حفنظ قندرت و حکومنت اینن کنار  - و رفتار خویش پیوسته می گویند:

درست شنبیه شنیوه ای کنه اردوغنان در پنیش گرفتنه اسنت. بنا  الزامی است.

ن و اسالم و عدالت حرف می زنند، بنرای نمناز بنه مسنجد منی صالبت از دی

رود اما فساد و رشوه و پولشویی در داخل حکنومتش بینداد منی کنند. سنریال 

حننریم سننلطان انگننار دارد حکومننت هننای اسننالمی کشننورهای منطقننه را بننه 

تصویر می کشد. ریاکناری و دو روینی احمندی ننااد و فسناد دولنت وی نینز 

اسننت. پسرکشننی سننلطان سننلیمان واقعیننت تنناریخی  کننه زبننانزد عننام و خنناص

است که اتفاق افتاده و داستان و افسنانه نیسنت. مصنطفی بنا آن جنوانمردی و 

اخالق خاصش نموننۀ ینک قربنانی تمنام عینار اسنت. او فرزنند اسنتبداد دیننی 

اسننت. در اننندرونی اسننتبداد بننزرگ شننده و رشنند یافتننه امننا هننر وقننت خواسننته 

د بیرون نهد تنبیه شده است. استبداد فرزند و دوسنت پایش را از حریم استبدا

و آزادی نمی شناسد. و البته مردم جهان اسنالم نینز عاشنق آمنوزه هنایی اینن 

و تو قصۀ کدام سریال خنواهی شند در سنرزمین  چنین از استبداد می باشد. 

من ای آزادی؟ در سنرزمینی کنه هسنت و نیسنت. در سنرزمینی کنه هسنت و 

 .نیست من است
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 گانم مماظبم هیتند وییالوا شیمبمرسکامرد

1.  

مردگننانم بننه خننوابم مننی آیننند. کبننودی زیننر  د 1آری ویسننالوا شیمبورسننکا، 

چشمهایشان حکایت ازقنرن هنا بنی خنوابی و خسنتگی و رننج دارد. مردگنانم 

زیننر ضننرب شننالق و ناسننزا ینناللی مننی رقصننند. مردگننانی کننه هنننوز هننم در 

 .بیابانندسرزمین دیکتاتورها آوارۀ کوه و 

نمی توانم نگاهشان کنم و احوالشان را بپرسم. مردگنان منن خیلنی منرده انند. 

چهنننره هاشننننان در گنننذر از مسننننیر اسننننتحاله و اسنننتبداد زدوده شننننده اسننننت. 

چشمهایشان را از حدقه در آورده اند. زبانشان را بریده و لبانشان را دوختنه 

ن. آنهنا همینطنور بنه اند. مردگانم قابل شناسنایی نیسنتند. درسنت مثنل خنود من

صورت خودجوش از باالی دارها، از زیر ماشین ها، از گوشۀ زندان هنای 

شنکنجه بنه سنمت خنواب و بینداری منن سنرازیر منی شنوند . از خنواب هننایم 

بیرون جهیده و به کوچنه هنا و خیابنان هنای شنهر هجنوم منی برنند. مردگنانم 

ننند کننه بننه خننواب خیننال مننی کنننند کننه بننه زننندگی بننر گشننته اننند. آنهننا نمننی دان

   .مردگانی دیگر وارد شده اند

2.  

آری، مردگانم همیشه با منن حنرف منی زننند. دینروز پروفسنور زهتنابی را  

دیدم. خودش را و مرا از خنوابم بینرون کشنید و بنه سناحل منی سنی سنی پنی 
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زدینم سناعت هنا بنا  کشاند. درست مثل وقتی که با او کنار آجی چای قدم منی

زدیم. او امنا زبنان داشنت. زبنانش را از چمندانش  هم می سی سی پی را قدم

 .در آورد و به من داد

 گفت: هنوز می نویسی؟ 

 .گفتم: آره، اما برای خودم 

 گفت: کی بر می گردی آذربایجان؟ 

 .خندیدم 

گفت: دلم درد می کند. دلم از دست رفته است. یکی نیسنت دلنم را بنه دسنت  

 آورد؟

 گفتم: مگر من مرده ام؟

 .زد. سئوال احمقانه یی پرسیده بودمپوزخندی  

 .گفت: باید برگردی. دلم با خودم نیست. در شبستر جا مانده است 

 .گفتم: قربان دل بی قرارت 

 .گفت: فکر می کنم دل من سو ۀ خوبی برای رمانت باشد 

 .گفتم: آره، اما دیگر من دلش را ندارم 
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را به دسنت آورم. بایند  پروفسور قهر کرد و به یکباره ترکم نمود. باید دلش 

ویسنالوا  بیشتر بنویسم. باید دل مردگانم را به دست آورم. راستی یادم رفت 

شیمبورسکا، پرسیده بودی منطق مردگانت چیست؟ می بینی که، منطق آنهنا 

 .زندگی است

3.  

مردگانم همیشه به خوابم می آیند. غالمرضا امانی همیشه اول صنف اسنت.  

ی چکد بر خاکی کنه نیسنت. همیشنه هنم از زینر پیوسته از زخمهایش خون م

ماشین پرس شدۀ لکنتی و درب و داغان خودش را بیرون کشیده و به خوابم 

 :می آید. و همیشه هم اولین جمله اش این است

 .بد جوری نامردی زدند. زخم هایم هرگز تمامی ندارند - 

می بینی همیشه هم در حالی که زخم صورتش را نشانم می دهد، می گوید:  

 محمد رضا، پسرم اگر این را ببیند چه حالی خواهد شد؟

خوب نگناهش کنن ویسنالوا شیمبورسنکا، منی بیننی؟ مردگنانم ماهنند، مناهی  

اند. صورت زیبا ی دارند و هنوز هم زخمهایشان را به یناد دارنند. قناتالن و 

 .د خیمان را فراموش نکرده اند

نند گذاشنت. دستشنان تنوی ینک غالمرضا می گوید: اینجا هم راحتنت نخواه 

 .کاسه هست. مواظب خودت باش

 .می گویم: من هم زخمهای عمیقی دارم از ستم آنها ای دوست،.ببین 
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 .بعد زخم دلم را نشانش می دهم 

  .می گوید: من پیشت هستم پسر، سخت نگیر

 :بعدش برای اینکه تسالیم دهد با مهربانی می گوید 

 پارتی ؟  امشب برویم  - 

 .مردگانم مواظبم هستند ویسالوا شیمبورسکا. تو نیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیش از همنه کندام منرده بنه خوابنت منی ،پیش از خواب زیناد بنه آنهنا فکنر منی کننی؟،کی خواب مردگان را می بینی؟ : اشاره به شعر رازهای مردگان ویسالوا شیمبورسکا -

جنز ، پشتیبانشنان کیسنت؟، مردگانت از کجا منی آینند؟، منطق مردگانت چیست؟،  تاریخ مرگش؟ کدام گورستان؟نام خانوادگیش؟ ،نامش چیست؟،همیشه همان یک نفر؟،آید؟

بنه یناد منی ، زخنم اعندامیان آینا شنفا پیندا کنرده اسنت؟، در این سالها پیر شنده انند؟ تنومنند؟ دل نگنران؟، چهره شان به شعاع نوری می ماند؟، تو به خواب چه کسی می آیند؟

تهدیند ینا ، در چشنمهای اعندامیان چنه منی بیننی؟، پوسیده؟ سوخته؟ زنگ زده؟ یا پوک شده؟،   وصفش کن، در دست آنها چیست؟، ست چه کسانی کشته شده اند؟آورند به د

ضنایت آنهنا در جوابشنان چنه منی بنرای جلنب ر، سنئوال هایشنان آینا نگنران کنننده اسنت؟، از پرننده هنا؟ گلهنا؟ پرواننه هنا؟، با هم از آب و هوا حرف منی زننند؟، تمنا؟ کدام؟

 به موقن از خواب بیدار می شوی؟، شرمنده می شوی و حرف را عوض می کنی؟، گویی؟
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 چشمهایت را بردار برویم آییمدا

بیدار شو آیسودا، بیدار شو. تبریز را بردار برویم. فاجعه ها و فاصله هنا را 

سنیاهی سنتم و اسنتبداد طی کرد باید. در سوریه چشمهای آبی دخترکی را به 

و سلطه می دوزند. گامهای دیکتاتور را جمن کن و بر سنطل آشنغال بیننداز. 

ول کننن ایننن جهننان وامانننده را. هنننوز جهننان درگیننر منحنننی صننعود و سننقوط 

 .دیکتاتورهاست آیسودا

بیندار شننو آیسنودا. باینند چشننمانت را بنردارم و بگریننزم. رویاهنایم زیننر تیننغ  

ت به خود می لرزند. اسم هایم را بر دار و بگرینز قضاوت و سانسور و نفر

آیسنننودا. در تهنننران فتننننه ام، در تبرینننز تنننرک اخنننالل گنننر و در اسنننتانبول " 

چاپولجو" و غارتگر. در سوریه یک کنودک سنیاه سنوختۀ تروریسنتم کنه بنه 

 .لطف بمبهای شیمیایی اصال  می شوم

ی عجینب حنرف جهان خواب آشفتۀ توست آیسودا. در خواب داری بنا زبنان 

می زنی .تا زبانت را نبریده اند بیدار شو. زبانت را ببر. زبانت را بنردار و 

بگریننز. زبانننت را تننوی کیفننت مخفننی کننن. بگننذار تنهننا پاهایننت بننه دانشننگاه 

بروند. آنها دانشجویی می خواهند که دانشش جویی نشود. بمان زیر رخنوت 

آیسودا. خسنته ام از  آن درخت سیب همسایه. اما مواظب باش که حوا نشوی

تکرار مکرر هبوط و هابیل و قابینل و کنالم. خسنته ام از بنود و بنودا بنازی 

 .خواب آور روشنفکر مآبان
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چشنمهایت را بنردار بنرویم آیسنودا. منی خنواهم همنۀ رودهنای جهنان را بنا  

چشننمهای تننو بگننریم. مننی خننواهم اننندوه همننۀ رودهننا و خلننیج هننا و دریاهننای 

چشنمانت بشنویم و برینزم بنه حلنق انسنان هنایی کنه در کنویر جهان را با آبی 

ناادپرسنتی و نننااد برتنر و ایننن نننوع خنزعبالت گیننر کننرده انند. همیشننه یننک 

رسننتمی در کمننین نشسننته تننا اسننفندیار چشننمهایت را کننور سننازد. مواظننب 

چشمهایت باش. حاجی می خواهند چشنمهایت را صنیغه کنند. حناجی پورننو، 

کنرد اینجنا. حناجی زینر سنرش بلنند شنده،  فیسبوک عصمتت را هنک خواهند

البرز شده و مانده دستش. من می زنم زیر خنده و حناجی منی زنند زینرش و 

تو می زنی به کوه. گاهی چننین منی شنود اینن زنندگی سنگی. گناهی پنیش از 

 .آنکه دل به دریا بزنی دریا دلت را می زند

د خواهند این طفل بزرگ نخواهند شند آیسنودا. شنعارهای دشنمن شنکن اینرا 

کرد و سپس به کنج خلوت خود خزیده و فیلم خانۀ دوسنت کجاسنت را تماشنا 

خواهنند نمننود. در ذهننن ایننن طفننل همیشننه روبنناه کننالم را فریننب مننی دهنند و 

پنیرش را می قاپد. در ذهنن اینن طفنل تنهنا دو گزیننه وجنود دارد، علنم بهتنر 

بنا همیشنه است یا ثروت؟ گزینۀ دیگری بر آن متصور نیست. به این طفنل با

آب و نننان مننی دهنند. اسننتقالل کننه ننندارد. ایننن طفننل فننوقش ر ننیس جمهننوری 

خواهد شد در حد و اندازۀ احمدی نااد. سناقی کنه چننین باشند تنوهمش چننان 

 ...خواهد شد. این طفل بزرگ نخواهد شد آیسودا
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 شاهنامه یک اثر اسطمره ای نییت

سنتان هنای اسناطیری حضور قاطن خدایان و نیروهای ماورای طبیعی در دا

از ویاگی های بارز یک متن اسطوره ای می باشد. عالوه بر این، سننگینی 

سننایۀ یننک مکننان مقنندس و بننه نننوعی منناورایی را نیننز باینند در داسننتان هننای 

اساطیری حس کرد. دوازده خدای المخ نشین مثال خوبی در اینن خصنوص 

بننانوی خننردد،  -مننی تواننند باشنند. آپولننو  خنندای موسننیقی و هنننرد، آتنننا  خنندا 

بنانوی  -بانوی شکارد،آرس  خندای جننگد، آفرودیتنه  خندا  -آرتمیس  خدا 

بانوی کشناورزید  -عشق و زیبایید، پوز یدون  خدای دریاد، دیمیتیر  خدا 

دیونیسننوس  خنندای شننرابد، ز ننوس  شنناه خنندایاند، هننرا  همسننر ز ننوسد، 

  .(هرمس  خدای سفرد، هفا ستوس  خدای آهنگری

اطیری موجودات فرا طبیعی سرنوشت حاکم بنر قهرماننان فنانی در متون اس

و میرای زمینی را رقم می زنند. یعنی خدایان در سرتاسنر متنون اسناطیری 

حضور قاطن دارند و جنگ و جدال نخست بین خدایان رم می دهد. نیروهنا 

و قدرت های فراطبیعی در سرنوشت قهرماننان دخالنت مسنتقیم دارنند. منثلن 

 دن قهرمان را رویینه کنند تا شکست ناپذیرش سازند. مانند آشنیلمی توانند ب

 نیبلننونگن، بالنندر در افسننانۀ آلمنناني در افسننانۀ یونانیننان، زیگفرینند در حماسننۀ

  .اسكاندیناوی كهن

میرچا الیاده می گوید: شخصیتهای اسطوره موجودات فراطبیعنی انند و تنهنا 

انند، شنهرت دارنند. چیز انجنام دادهبدلیل کارهایی که در زمان سرآغاز همه 
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نمایانننند و قداسننت یننا فراطبیعننی بننودن اسنناطیر کننار خننالق آنننان را بنناز می

  .اعمالشان را عیان میسازند

حضننور خنندا و نیروهننای فراطبیعننی در شنناهنامه بسننیار ضننعیف و نصننف و 

نیمه است. خدا بیشتر برای خالی نماندن عریضه در البالی راز و نیازهنای 

ای رستم گنجانده شنده اسنت. اگرخندای رسنتم و راز و نیازهنای او را باسمه 

از شاهنامه حنذف کننیم لطمنه ای بنه شناهنامه نخواهند زد. چنون کنه حضنور 

خدای رستم در شاهنامه حضنور اجبناری اسنت. خندای رسنتم خندای قناطعی 

نیست. ولی مثلن اگر ما یکی از دوازده خدای موجود در اسناطیر یوننانی را 

کل داستانها را خالیی جبران ناپذیر فنرا خواهند گرفنت و منتن از  حذف کنیم

هم خواهد گسست. حتی حضنور سنیمرم هنم بندین گوننه اسنت. البتنه سنیمرم 

یک آرکی تایخ عرفانی است و به طور ناشیانه از شاهنامه و آن هنم در حند 

یننک سننیاهی لشننگر سننر در آورده اسننت. هننر گنناه زال ورسننتم گیننر مننی کنننند 

مننی شننود و بننر آنهننا تفکننر مننی دمنند. یننک حضننور بریننده و سننیمرم ظنناهر 

متزلزل دارد. و این مغایر با قطعیت حضنور آرکنی تاینخ هاسنت. انگنار کنه 

آرکی تایخ های شاهنامه به مرور زمان بر آن اضافه و یا از آن حنذف شنده 

اننند. فردوسننی بیشننتر بننه خنندای اوسننتا اعتقنناد دارد ، و سننیمرم آرکننی تایننخ 

ناهماهنگی معنایی و گفتاری تردیند در منتن را منی زایند. عرفانی است. این 

دین شاهنامه با آن نعت و وصف آغازین در خصوص اسنالم بنا تحلینل هنای 

  .اوستایی از آن اصلن جور در نمی آید

 هر آنكس كه در دلش بغن علي است
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 از او زارتر در جهان زار كیست

کنند. بنر خنالف  شاهنامه بعضن ضد ویاگی های متنون اسناطیری عمنل منی

جهان که خندایان بنه انسنان ننور داننش و آگناهی منی دهنند، در  سایر اساطیر

  .شاهنامه دیوان این کار را می کنند

 نبشتن به خسرو بیاموختند

 دلش را به دانش برافروختند

دیوان در عوض آزادی، دل پیر خسنرو را برننا و جنوان منی سنازند و البتنه 

 در آغاز چنین سروده است؛فردوسی فراموش می کند که 

 به نام خداوند جان و خرد

 ...کزین برتر اندیشه برنگذرد

 توانا بود هر که دانا بود

 ز دانش دل پیر برنا بود

قاطعیت خدای خرد فردوسی را خود فردوسنی نقنن منی کنند. فردوسنی در 

 :برزم تردید می زید. او می گوید

 منم بندهی اهل بیت نبی
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 ...پای وصیستایندهی خاک 

 برین زادم و هم برین بگذرم

 چنان دان که خاک پی حیدرم

فردوسنی خنود را خنناک پنای حینندر منی دانند و در حقیقننت او را آرکنی تایننخ 

خود می پندارد اما ما در سراسر متن شاهنامه ننه نشنانی از حیندر فردوسنی 

  .می بینیم و نه نشانی از راه و رسم اهل بیت نبی

مبهم بنودن مننابن دیننی در شناهنامه بنرخالف ویاگنی هنای چندگانگی دین و 

داستان های اساطیری اسنت. شناید بعضنی هنا بگوینند کنه اینن بینت هنای یناد 

شنده بعنندن بننه شنناهنامه اضنافه شننده اننند. در ایننن صنورت تردینند در کننل مننتن 

شاهنامه به وجود می آید. یعنی این سنئوال بنه وجنود منی آیند کنه آینا بنر منتن 

ن ها و وا گانی عالوه و یا از آن کم شده اند؟ یعنی قاطعینت فردوسی، داستا

  .خود شاهنامه نیز زیر سئوال می رود

تعریننف و مرزبننندی هننای جغرافیننایی فردوسننی نیننز مننبهم و ضنند و نقننین 

  .است

 ببرم پی از خاک جادوستان

 شوم تا سر مرز هندوستان

 شوم ناپدید از میان گروه



265 
 

 هبرم خوب رم را به البرز کو

 بیاورد فرزند را چون نوند

 چو مرغان بران تیغ کوه بلند

در شاهنامه کوه البرز در هندوسنتان واقنن اسنت! مقالنۀ زننده یناد حمیند آرش 

آزاد تحت عنوان " تناقن هنای جغرافینایی در شناهنامۀ فردوسنی " در اینن 

خصوص خواندنی می باشد. من به سه نمونه از تناقن های مطر  شده در 

  .اله اشاره می کنماین مق

شنوند و خواهند به ایران بیاینند،از دجلنه رد میفریدون و سپاهیانش که می "

 ..!آیند که خودشان را به ایران برسانندالمقدس میبه بیت

اسننت و شننهر « دجلننه»ی در شنناهنامه " اروننندرود" در اصننل نننام رودخانننه

  ...نیز در زمان فریدون وجود داشته است« بغداد»

رسنید. « سنلم»بنه « خناور»و « روم»فرماید کنه دوسی در تقسیم جهان میفر

اگر مرکز جهان در آن روزگار ایران بوده ـ که به قول خود فردوسی، بوده 

بنننوده باشننند و اصنننوالً « بننناختر»و ینننا « غنننرب»در « روم»ـننن آن وقنننت بایننند 

  " ...در اینجا معنی ندارد« خاور»

فن یننک نننام نیسننت بلکننه مرزبننندی در داسننتان هننای اسنناطیری جغرافیننا صننر

مشخصنننی دارد. مرزبنننندی مکنننان هنننا در داسنننتان هنننای فردوسنننی منننبهم و 
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متناقن به نظر می رسد. و این خالف ویاگی های داسنتان هنای اسناطیری 

  .است

با توجنه بنه موضنوعات بناال نمنی تنوان شناهنامه را ینک اثنر اسنطوره ای و 

 .حداقل یک اثر اسطوره ای کامل نامید
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 سهراب کشمن " فرهنگی و سیاسی پان فارسییم "

فرهنگ کشون " پان فارسیسم از " سهراب کشنون " در شناهنامه آغناز منی 

شود. سهراب محصول سکسی است نه از سنر عشنق و پایبنندی. رسنتم ینک 

شب با تهمینه به هم می ریزد و صبم که از خواب بیدار منی شنود مهنره ای 

بننه تهمیننننه داده و سننخنانی حکیماننننه و اندرزگوننننه را تحویننل معشنننوق چنننند 

یش می دهد. رستم می گوید چنانچه فرزندش دختنر بنود مهنره را ساعتی خو

به گیسوی او ببندد و چنانچه پسر بود به بنازوی او، پنس از آن رسنتم رواننه 

ایران منی شنود و اینن راز را بنا کسنی در مینان نمنی گنذارد. کنانون و بنینان 

محکم خانواده در سهراب کشون شناهنامه اینن چننین آغناز منی شنود. منردی 

ی در شبی همبستر می شنود، تخنم رینزی منی کنند و صنبم فنردایش کنه با زن

کام دل ستانده، به سرام زندگی خویش می رود. سهراب در آغنوش زبنان و 

هویننت دیگننر رشنند ونمننو مننی کننند. در حقیقننت رسننتم بننه غیننر از آن تجنناوز 

شرعی شده، به سبک ازدواج صیغه ای چند ساعته چیزی بنه سنهراب ننداده 

هنم در حند حندس و گمنان اسنت. سنمنگان بنین منرز اینران و است. البته اینن 

توران قرار دارد و فرهنگ و زبانش ترکی است. کل مناجرای عاشنق شندن 

دو نفننر در عننرض چننند سنناعت کنناری اسننت کننه تنهننا از دسننت کارگردانننان 

بننالیوود و فردوسننی بننر مننی آینند. نیمننه شننب دختننر تننورانی پادشنناه سننمنگان 

ود و بدون فوت وقنت و احتمنالن بنا پنیش در دزدکی وارد خوابگاه رستم میش

آمدی از چند تا ما  آبدار می گوید من عاشقتم رستم. رستم هم کنه فنرق بنین 

عشق و تخلیۀ اطالعاتی را نمی فهمند عاشنق دیواننه اش را تننگ بنر آغنوش 

می کشند. داسنتان وقتنی خننده دارتنر منی شنود کنه بعضنی از پنان فارسیسنت 
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مینه در ابراز عشنق بنه رسنتم را حتني در های محترم صداقت و شجاعت ته

همتا قلمداد می کنند. ما امنا از پنهنان نگهداشنته شندن مقیاس زمان حاضر بي

این راز از سوی رستم و تهمیننه بنه یناد جاسنوس بنازی هنای هنرپیشنه هنای 

زن و مرد فیلمهای هالیوود می افتنیم. بگنذریم از اینکنه فردوسنی بنا ترفنندی 

قی و مغایر با شئونات قهرمنانی رسنتم را راز منی خاص این عمل غیر اخال

نامد. سهراب درحقیقت مولود و قربنانی زیناده خنواهی هنای قندرت اسنت. و 

از آنجا که در بسترۀ فرهنگ ایرانی رستم بزرگ نشنده ینک تهدیند محسنوب 

می شود. دررادیکالیسم ملی گرایی فردوسنی جنایی بنرای امثنال سنهراب هنا 

 .اید بمیردنیست. برای همین سهراب ب

رستم در خدمت شاهان و دربار است. او بادیگنارد قندرت و سیاسنت و زور 

می باشد. تمام نیروی رستم در حفظ سنلطنت و سنلطه و اسنتبداد صنرف منی 

شود. این اطاعت کوکورانۀ او از قدرت باع  می شود که مثل راسنت هنای 

"  افراطننی حکومننت هننای مشننرق زمننین بننر ریسننمان تئننوری " درود بننر " و

مرگ بر" چننگ بینندازد. جهلنی مرکنب بنر بلنندباالی او سنایه افکننده اسنت. 

برای همین سهراب را نمنی بینند. شنم شناسنایی او ضنعیف اسنت. فرهننگ و 

زبننان و تفکننر سننهراب بننرای او مهنناجمی بننیش نیسننت. و او در برابننر ایننن 

تهاجم گارد و موضعی سرسخت می گیرد. سهراب بی جهت او را به سنخن 

می دارد. او نمی داند که زبان شمشیر، زبان گفتگو نیست. که جهنل  گفتن وا

و شمشیر، زبان جنوانمردی و گذشنت و مردانگنی سنرش نمنی شنود. تسناهل 

وتسامم در قلمرو شمشیر و شاه به منزلۀ تسنلیم و سنقوط اسنت. بنرای همنین 

 .سهراب باید بمیرد
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از تنن جندا  وقتی سهراب رستم را بر زمین زد و خواست سرش را با خنجر

كند، رستم گفت در آ ین ما كشتن در نخستین نبرد رسنم نیسنت. پنس سنهراب 

او را رها كرد. دلیل واضم بر دیگری بودن سهراب تاکید رستم بنر جملنۀ " 

در آ نین منا..." منی باشند. آ نین سننهراب آ نین دیگنری اسنت آغشنته بنه رنننگ 

رد کننارزار جننوانمردی. در جنندال ایننن دو آ ننین، سننهراب بننی دوز و کلننک وا

می شود اما رستم به حیله و نیرنگ دست می یازد. رستم البته بدون مطالعه 

این کار را نمی کند. اوجهت شناخت سنهراب ینک عملینات شناسنایی ترتینب 

داده و به اردوی تورانی ها می رود. رستم به پوشالی بودن خود پنی میبنرد. 

نمنی بینند. بنه خنودش  او خود را در مقایسه با سهراب، پهلوان پنبنه ینی بنیش

بدانسنت كنو هنم نمانند بنه  زدش بر زمین بنر، بنه كنردار شنیر ایمان ندارد. 

رسنتم منی  بنر شنیر بینداردل، بردریند  سبك تینغ تینز از مینان بركشنید زیر

دانست که سهراب در زیر نخواهند مانند بنرای همنین کنار را یکسنره میکنند. 

دیگنر پینروز منی شنود. تیغ بر پهلوی سهراب می زند. نااد پرستی یک بار 

فراموش نکنیم اسفندیار نیز که مادرش دختر قیصر روم است به همین دلینل 

 .توسط فردوسی و رستم از بین می رود

رسننتم بننا چنننگ زدن بننر سنناختارهای اسننتبدادی آ ینننش از چنگننال مننرگ مننی 

گریننزد. امننا در ایننن داسننتان سننهراب تنهننا نمنناد دیگربننودی و دیگراندیشننی 

را می توان سخنگوی نسل ننوی روزگنارش نامیند. نسنلی کنه  نیست. بلکه او

مننی خواهنند سننیطرۀ پدرسنناالری سیاسننت و قنندرت را لولننه کننند و بننه دور 

اننندازد. ولننی مگننر سنناختار خشننن و نفننوذ ناپننذیر اسننتبداد بننه ایننن راحتننی هننا 

 ساختارشکنی را تاب می آورد؟
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و بنرای رستم سنهراب را نمنی شناسند. ماهینت ننوآور و ساختارشنکن نسنل نن

کسی که یک عمر مدافن بی چنون و چنرای سنلطه و اجبنار و افراطنی گنری 

بوده تهدیدی ویرانگر محسوب می شود. یک بچه ننۀ لنوس و نننر کنه اتفناقن 

تیننخ تننوپی هننم دارد مننوی دمننام جنناه و جبننروت قبلننۀ عننالم و درگاهیننان و 

ا نوکران دربار شده است. البتنه ذهنن سنهراب درگینر روینایی ننه چنندان زیبن

می باشد. اوتصمیم دارد به ایران رفته، كیكناووس را بركننار و رسنتم را بنه 

جنای او بنشنناند. سننپس بنه تننوران تاختننه و خنود بننه جننای افراسنیاب بننر تخننت 

یعننی  نبایند بنه گیتنی كسنی تناجور  چو رستم پندر باشند و منن پسنر بنشیند.

یننک  سنهراب نینز بنه تناجوری میاندیشند. امننا هرچنه باشند او در پنی رسناندن

طبقۀ دیگر بنه قندرت اسنت. طبقنه ای کنه همیشنه ننوکر و چناکر دربنار بنوده 

است. هر چه باشد آ ین سهراب بهتر از آ نین پوسنیده و ریاکنار آنهاسنت. هنم 

افراسیاب و هم کیکاووس اینن نکتنه را در یافتنه انند. آنهنا در کشنتن سنهراب 

تنرس به دست رستم نوعی اشتراک فکری دارند. به خصوص کیکاووس از 

آن كه با زنده ماندن سهراب پدر و پسر او را از تخت بنه زینر خواهنند آورد 

نگننرش کلننی  ، از دادن نوشنندارو خننودداری مننی کننند و سننهراب مننی میننرد. 

حکومت های مسلط بر سرنوشت منردم خنویش، و ملنت هنا و فرهننگ هنای 

د دیگر پیوسته تابن سیاست کیکاووسی استبداد بوده است. آنهنا ابتندا منی کشنن

و بدینسان " سهراب کشون " فرهنگنی  و سپس دنبال نوشدارو می فرستند. 

   .و سیاسی پان فارسیسم آغاز می شود
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 مثل اووین روزهای جمهمریت

و سننپیدارهای تبریننز ارتفنناع مظلومیننت انسننان و آذربایجننان هسننتند. ارتفنناع 

بننننه قننننول نظننننامی  هویننننت و حضننننور گننننرگ زادی تننننرک آذربایجننننانی. 

و  به فرزانگی هر یکنی گنرگ بنود بر پدر، مر مرا ترک بودپدر  بزرگ،

راه منی افنتم در  تو چه می دانی از فرزانگی و آزادگی گنرگ انندرون منا؟ 

هزارتوی جهان رنگارنگ هوینت. از " آال داغنالر " راه منی افنتم بنه سنمت 

و  مقبرة الشعرای جنون و جهانی شدگی. دیوی از چرام جنادوی سانترالیسنم

ای  رون مننی جهنند و آوازهننای ترکننی ام را قننورت مننی دهنند. ناادپرسننتی بنن

رادیکال دموکراسی نشسته بر اینوان پسنت مندرن منا، تینر و کمنانی از بطنن 

اسطوره و تاریخ بردار و به من بسپار. دیو را بنگر که مسنت شنراب سنلطه 

و استبداد، بو می کشد سراپای من ما را. مغزمنان را منی خواهند و زبانمنان 

تش نابودی و استحالۀ دهان دیو را می بینی؟ و آذربایجان ما چنه را. فوران آ

قدر شبیه اندیشۀ فرانسیسکو دکودو است. " مغزهای منا پنر شنکوه آتنش منی 

ای  گیرند، منی سنوزند، بندن را تنرک منی کننند امنا ننه تنرک سنوداهایش!" 

آزادی آبی وار، ما را از چرام قرمز سانسور و شالق و شنحنه وا رهنان. " 

از حصننار طبقننه بننندی هننای ماشننین وار تنناریخ نویسننان، اخالقیننون، و  مننا را

د رهننا سنناز. مننا را بننه قاعنندۀ خویشننتن در اکنننون برگننردان. " 1سیاسننیون"  

د منا را در سنر 2قواعد بنازی گذشنتگان محصنول محنیط خناص آنهاسنت."  

میز بازی های دیپلمات گونۀ گفتگوی تمدن ها اینقدر کش نده. رهایمان سناز 

وس آسیمیالسنننننیون و مرکزگراینننننی و سنننننودگرایی هنننننای فرهنگنننننی از کننننناب
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 \مننرا ببننر ای مننادر  \مننرا ببننر میننان رؤیاهننا  \" مننرا ببننر، ای تنهننا  قنندرت.

بگنذار "  د3وادارم کن تا رؤیاهای تو را خواب ببیننم "   \یکسر بیدارم کن 

کننه بننه قننول نسننیمی  د4اصننول و هنجارهننای خننود را از درون بیننافرینیم."  

گنوهر المکنان  \نده سیغار ایکی جاهان، من بو جاهاننا سنیغمازام بزرگ " م

هننر دو جهنان در مننن و منن بننر اینن جهننان  -مننم، کنون و مکانننا سنیغمازام." 

نگنناه کننن آنننک آنجننا،   -گننوهر المکننانم، در کننون و مکننان نگنننجم.  \نگنننجم 

آذربایجننان مثننل " نسننیمی" بنناالی دار معرفننت و هویننت وعشننق پوسننت مننی 

لوفرانه می شکفد. می پیچد گرد جهان، می پیچد به سراپای زبنان اندازد و نی

و جننان و مننتن و کننالم و معنننا. سنناز " ده ده قورقننود " را بننه آواز نسننل نننوی 

و فرود می آیند قهرمانان اسنطوره ای آذربایجنان.  آذربایجان پیوند می زند.

ی بابنک قلعنه ا جهان سازی است که می خواهیم بنا دسنتان آنهنا بننوازیمش.

اسننت کنننه اسننتقامت و آزادگنننی آن را اندیشننیده اسنننت. سننرم و سنننر رینننز. و 

مغزهای ما قلعه های جمهوریت اند. شاید زنندانی اجبنار و اسنتبداد فرهنگنی 

و سیاسی باشیم امنا در تملنک آنهنا نیسنتیم. فضنولی، نبناتی، صنمد، اوختنای، 

کشنیدن زهتابی و امانی و دیگر بزرگواران آزادگی، تلنه هنایی بنرای بنه بنند 

خدایان کالم و کمال اند. اندیشه هایشان سرفصل رهایی انسنان انند. و چهنره 

 )5هایشان درست " مثل اولین روزهای جمهوریت."  

راه می افتیم و سر راهمان سیالب ستم ملی و " مرکنز مطالعنات ملنی " و " 

مرکز ملی مطالعات اعتیاد" و " مرکز ملی پاسخ گویی بنه سنئواالت دیننی " 

ی گرایی شدید پان فارسیسم و ما ی که کفش هایمان ملی نیست. ولم کنن و مل
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بارگنناس یوسننا، ولننم کننن. دیگننر شننعر ضننمیر جهننان نیسننت. بننرای مننا ضننمیر 

جهننان آن چمنندان کوچننک و آبننی مننی باشنند. چمنندانی پننر از زبننان مننادری و 

هویت و اندیشه و تبریز و اردبیل و ارومیه و " آال داغالر" . چمدانی پر از 

اد آذربایجان شناسی و فرهنگستان آذربایجان و سرشار از هزاران پسوند بنی

و پیشوند آذربایجانی و آزادی. چمدانی که در اتاق فکر تاریک حضرات جا 

 .مانده است

راه مننی افتننیم و پشننت سننرمان سننایۀ سنننگین سیاسننت " زیننر دسننت سنناز". " 

چنار و بنه احساس حقارت ذهنی و عادت به خدمتگزاری و اطاعت کنه بنه نا

د وچقدر بدم منی 6گونه ای ساختاری در شرایط تسلط پرورانده می شود."  

آینند از نویسننندگان محافظننه کننار دورو کننه شننرایط تسننلط را شننکل مننی دهننند. 

همانهایی که در کلوب شطرنج سیاست و حاکمینت بنازی منی کننند و ادعنای 

ت و در راه دراز اسن جهانی شندگی و نوبنل و رویاهنای دور و دراز دارنند.

کنه  \سنرم در دسنتهایم منی اندیشنم  \هر گامی دامی نهان. " و من می ایسنتم 

 (7 )چه بی اهمیت است دامهایی که برای یکدیگر می نهیم. " 

 

 

---------------------------------------------------------------------

 -7 فردرینک جیمسنون -6 ایلهنان بنرک -5 هابرمناس -4 اکتناویو پناز -3 آیزاینا بنرلین - 2و  1 

 مارینا تسوتایوا
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  کشتی دومرول با مرگ

او تنها کشتن و نابود کردن را بلد است. این جدال انسان و هوینت وهسنتی و 

عشق با اوست. و البته عزراییل در این جدال متوسل بنه نیرننگ و دوروینی 

می شود. در آن سو اما " دومرول " لبریز موسیقی صلم و هستی و عشنق، 

تۀ مننادر " و گذشنن –و سرشننار فلسننفۀ " اکنننون " زننندگی، از مفهننوم " پنندر 

هویتی خویش غافل نمی ماند. بر یک شانه پندر جنا خنوش کنرده اسنت و بنر 

" دومننرول " انگننار تننرازوی عنندالت " اکنننون " اسننت.  شننانۀ دیگننر مننادر. 

برابری و مساوات. جهنان بیننی " دومنرول" چشنم اننداز اینن برابنری اسنت. 

کننافی اسننت کننه سننرت را بنناال بگیننری و بننر شننانه هننای " دومننرول" چشننم 

بدوزی. " دومرول " نوازشگر زنانگی زندگی و مردانگنی هسنتی اسنت. او 

اساسی جامعنۀ خنویش زمنین و زمنان را بنه در پی نگهداری از این دو رکن 

مبارزه می طلبد. او همه را خاک می کند تا لقمه نانی بجویند و اینن دو رکنن 

را بپروراننند. در همننۀ کشننتی هننایش پیننروز مننی شننود و نمننی بننازد. دومننرول 

قوی و مقتدر آنقدر در این عرصه جوالن می دهد کنه آن شنکاف بنر دینوارۀ 

و شننک همیشننه در اسننتوارترین شننکل یقننین و یقننین نقننش مننی بننندد. و تردینند 

" آیا قوی تر از من  اعتماد در می زند. پس آنگاه سئوال ها زاده می شوند. 

 "هم در این جهان یافت می شود؟

راز بقا و رمز فنا به آوردگاه جدالی سرشار از هیجنان و هیناهو فنرا خواننده 

رول بننا مننی شننوند. و آنگنناه پننیش چشننم همننۀ کاینننات کشننتی نفننس گیننر دومنن

 .عزراییل شروع می شود
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عزراییل آلت دست خداست اما دومنرول مثنل گفتنۀ کاننت غاینت خنویش منی 

باشنند. عزراییننل مننی خواهنند انسننان را بننر زمننین بزننند و تحقیننرش کننند امننا 

دومرول به سربلندی انسان و نجات و رستگاریش می اندیشد. عزراییل منی 

و نابودی برهاند. دومنرول  خواهد بکشد و دمرول می خواهد آدمی را از فنا

به جای اندیشنیدن بنه فننا در جسنتجوی بقاسنت. در خویشنتن خنویش انسنان و 

دومرول جایی برای سکون و سنیاهی و منرگ پیندا نمنی شنود. عزرایینل در 

برابر اینن اندیشنه، بسنی خنوار و حقینر بنه نظنر منی رسند و بنرای همنین در 

 .و خواهد باختخویشتن خویش دومرول و در خانۀ هویت و اقتدار ا

باخت دومرول به مثابه باخت انسان و یقین انسانی خواهد بود. امنا دومنرول 

در اننندرون " مننن خسننته دل " خننویش، در خانننۀ خننود، در بطننن باشننندگی و 

خودباوری و یقین بازنده نخواهند بنود. خنانواده و خاننه و خویشنتن و خناتون 

زنندگی و عشنق اسنت. بقا. آری، خاتونی در این خانه می زید کنه سرچشنمۀ 

جلوی چشم کاینات عزراییل قدم بر قلمرویی می نهند کنه سنرانجامی بنه جنز 

گرفتنناری و اسننارت و مغلوبیننت ننندارد. زیبنناترین اپیننزود اسنناطیر و زننندگی 

مغلوب دومرول شده و در دستان او بنال  –مرگ  –خلق می شود. عزراییل 

طلننب مننی کننند.  بننال مننی زننند. مننرگ، اکنننون آزادی و رهننایی را از انسننان

کاینننات متحیننر از ایننن تصننویر بننی بنندیل و ننناب، غننرق سننکوتی سنننگین و 

 .غریب است

تنننرس از منننرگ را در چشنننمان منننرگ منننی بیننننی؟ غوغنننایی در اینننن خاننننه 

برپاست. تمنا و طلب و استغاثه از سراپای عزراییل منی بنارد. آینا منرگ را 
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شنتگان و همنۀ امید نجاتی هست؟ عزراییل در پیش چشم خندا و خندایان و فر

مخلوقات در جدالی که قرار بود جوانمردانه دنبنال شنود دسنت بنه نیرننگ و 

حقه می زند. ترس از منرگ او را بنه فنرار وا منی دارد. عزرایینل در چشنم 

بر هم زدنی به پرنده یی تبندیل شنده و از چننگ دومنرول منی گرینزد. او در 

را بنرای ذهن خویش دنبنال جنوابی اسنت کنه مامورینت شکسنت خنورده اش 

دوسننتان بالنندار و خنندای مبهننوت و مننات خننویش توجیننه کننند. مننی تننوان حجننم 

"  اننندوه و غننم ایننن مننامور مغلننوب را از نالننه و نفننرین پنهننانیش حنندس زد.

نفرین بر تو باد دومرول. آبرویم را پیش کاینات بردی. اکننون بنا چنه روینی 

کۀ عنالم و به ملکوت اعال برگردم و جواب پس بدهم؟ نفرین بر تو که مضح

بیایید عزراییل را که به سمت باال سقوط می کنند رهنا کنرده  آدمم کردی..."

و سری به خانۀ دومنرول بنزنیم. در خاننۀ دومنرول و در درون او انفجناری 

بننزرگ روی داده اسننت. درسننت همننین جننا و هننم اکنننون دل وجننان دومننرول 

 ...لبریز از کهکشان های بیکران کلمه یی زیبا و عظیم است

 .م ای جاودانگی، ای ملکوت بیکران اندرون انسانیسال

آری، درسننت در همننان لحظننه، در همننان لحظننه یننی کننه مننرگ در دسننتهای 

دومرول دست و پا می زد جاودانگی از راه رسید و دومنرول را بنر آغنوش 

بنی زبنانی رهننایی را از  کشنید. درسنت در همنان لحظنه کنه منرگ بنا زبنان 

قلمروی جاودانگی پیوست. دومرول این دومرول طلب می کرد دومرول به 

جاودانگی را مدیون جهل مرگ است. اکنون آسمان آتش انتقام اسنت وزمنین 

نشئۀ جاودانگی. اولین کشتی دومرول بنا منرگ در حقیقنت آخنرین کشنتی او 



278 
 

نیز هست. بعد از این غلبه و لمس جاودانگی سر و کله زدن با عزرایینل بنه 

مننروی جنناودانگی دومننرول دیگننر مننرگ مفهننومی پننو  بنندل مننی شننود. در قل

جایی ندارد. بنرای همنین دومنرول بنی خینال کشنتی بعندی و حیلنه و نیرننگ 

عزراییل می گردد و مغلوب می شود. و البتنه اینن بنار منرگ بنه جنای آنکنه 

" اگنر کسنی از  جان دومرول را بگیرد سئوال هنا را بنه جنانش منی انندازد.

ه جانش را بنه تنو ببخشند منن هنم فامیل و نزدیکان و دوستانت حاضر شود ک

ننننه پننندر و منننادر و ننننه  در عنننوض جنننان او، از جنننان تنننو خنننواهم گذشنننت."

دوستانش جاضر بنه اینن بخشنایش نشندند. جنوابی بنرای سنئوال دومنرول در 

جواب گرفت و  -پدر و مادر –پیدا نشد. دومرول نه از دیروز خود  بیرون 

امنا در انندرونی اکننون نه از دوستان امروزی دیر کنرده در دینروز. جنواب 

دومننرول حاضننر اسننت. در همننان جننایی کننه او مننرگ را بننه زانننو در آورد. 

سئوال دلشکسته و مغموم دومرول را جنوابی صنمیمی و مهربنان در انتظنار 

" من اؤلنه رم  نشسته است. بانوی عشق و بخشایش جوابی در آستین دارد. 

" جننان   –مننرد  مننن بننه جننای هننر دومننان خننواهم –ایکیمیننزین یئرینننه " . 

 ".متاعیست که هر بی سر و پایی دارد

به اعتقاد من آن زنی که در رمنان کنوری  وزه سناراماگو هرگنز کنور نمنی 

بنا خوانندن داسنتان " ده لنی دومنرول " در منی  شود تنداوم همنین بانوسنت. 

یابیم که کاینات در شکل بانویی سرشار از عشق و مهربنانی بسنط منی یابند. 

به مرگ قواعد بازی را بر هم می زند. مفناهیم غالنب و جواب زن دومرول 

 ... مغلوب در جدال مرگ و زندگی در هم می آمیزند و
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