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 اند تازه آلوده که هنوز هايی خاک نوشته
  bamdadi بدست26 مه

 چرخم. تاريخ ام می ريدر ستاره زده ها استفاده از گوگل مطالبی که در طول سال شود. در ميان ريدر به زودی تعطيل می گوگل
ها، موضوعات داغ روز، فالن  تاريخ عوض شدن .خوانمشان هايی که می های آدم بينم. تاريخ نوشته های خودم را می خوانش

عنوانش  ده خارج است که به خواندنمانست اما امروز يک موضوع از ر انقالبی بنيادين می روزها به تکنولوژی وب که آن
اند. انگار مال اعصار  ای از رده خارج شده نکردنی ام به شکل باور ارزد. بخش بزرگی از چيزهايی که ستاره زده هم نمی
ها را  کنم که روزی آن می ام و نه باور ها را خوانده ام. نه يادم هست کی آن ها را ستاره زده من آن اند. انگار نه انگار گذشته

خوانده  هايی هستند که نبايد خاک بخورند. بايد هميشه رو باشند تا دوباره نوشته .طور نيستند شان اين  اما همه… ام مهم پنداشته
های  دست باشند. اما وب شلوغ است و اليه بايد دم…. دی موسيقی پر از خاطره شوند. مثل کتاب شعر خوب، مثل يک سی

زير  های خوب را از های قبل. نوشته شوند. باز گرديم به روزها و سال انباشته می های خوب ها روی نوشته فحهزمان و ص
نيست. بحث فقط بازخوانی است و بازخوانی و  شان کنيم. بحث اصال موافقت يا مخالفت ها در بياوريم و بازخوانی خاک

فقط بخشی از  ها ا هم دوباره بخوانيم. الزم به توضيح نيست که اينها را ب از اين نوشته بازخوانی. اجازه دهيد چند نمونه
ها در جاهای ديگر (مثل دليشز يا   بعضی از اين نوشته هايم هست. در ضمن های خوبی هستند که توی آرشيو ستاره نوشته

ی آتی خودم  مراجعه برای های روز) آرشيو شده. اما به هر حال اين گزيده را بامدادی در قسمت لينک دييگو و يا توی همين
 .کنم و احتماال شما بازنشر می

  حتی مفاهيم ما هم جانبدارانه است

گويد: می» تسايتونگتاگس«ای با روزنامه آلمانی در مصاحبه  Joris Luyendijk ديکگزارشگر هلندی يوريس لوين
 :پرسدمصاحبه گر از او می )+ .(دهندهای غربی] تصويری نادرست از جهان به ما میخارجی [در رسانه اخبار

 کنند؟ها از چه زبانی استفاده میگيرد. رسانهادراک ما توسط زبان شکل می

 جمهورطرفانه در اختيار نداريم. به عنوان مثال اگر موضع رئيسمفاهيم بی ترين مسائلاز مفاهيم نامتقارن. برای مهم -
شود که جمهور آمريکا هرگز گفته نمیرئيس است. اما در مورد» ضدغربی«گويند: او سوريه، ناقض منافع غرب است، می

به اين  است. کسی» روميانه«نباشد، » آنتی«آنتی يعنی او از ما متنفر است. اگر او  .«ضدايرانی«است، يا » ضدعربی«او 
» رومسلمان ميانه«نيست، » ديستجها«مسلمانی که  نامد. امانمی» رواروپايی ميانه«خاطر که من يک نئونازی نيستم، مرا 

خود را تلطيف  به دنيا آمده است، اما خوشبختانه تندروی» تندرو«اين قضيه اين است که او  گيرد. معنی نهفته درنام می
 !کرده است

مسئله  تر بهتر کرد. اين يک موضوع قديمی است. ولی به گمانم ما بايد شفافعينی توان ژورناليسم رادانم چطور میمن نمی
کنيم. اما آيا مخاطبان ما واقعا را منتشر می  حقيقت بپردازيم و برای مخاطبان خود روشن کنيم که ما فقط يک ورزيون از

با اين هدف به اخبار  هادولت خود ما، ما را تحميق می کند، آمادگی دارند؟ به گمانم خيلی از آدم که شايدبرای شنيدن اين
 .است هاآن باالخره حق با دولت کنند که بشنوند کهگوش می

 

 های دورتر کرانه

 بايد سوم يا». های دورتر کرانه«يا » کرانه دورتر«کالس چندم مدرسه بود.  دونم اين اسم يکی از درسای کتاب فارسی نمی
برام زيبا شده و من » کرانه«ی  اصال کلمه طوری که ،ستان بوده باشه. شايدم پنجم. اين درسو خيلی دوست داشتمچهارم دب

های  کرانه ها در ساعت«کنم:  حتمن ازش استفاده می ،ای که بشه ازش استفاده کرد نوشته ش دارم و توی هر هنوز دوست
 .«… کردند فکر می به هم بگويندتوانستند  هايی که نمی رفتند و به حرف دانوب راه می

http://bamdadi.com/2013/05/26/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%e2%80%8c%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7/
http://bamdadi.com/2013/05/26/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%e2%80%8c%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7/
http://bamdadi.com/author/iranianpacifist/
http://manib.blogfa.com/post-326.aspx
http://www.taz.de/nc/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=me&dig=2008%2F01%2F12%2Fa0165&src=GI&cHash=bd7b845a9c
http://manib.blogfa.com/post-392.aspx
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دوم و سوم و احتمالن چارم اين بود که خوندن و نوشتن و يه سری چيزای  ی درسای کتابای فارسی کالس اول و هدف همه
ضاتو با سين و ز عوضی نگيريم و اگه  صات ،کرديم که کدوم کلمه تشديد داره ديگه يادبدن. دايم بايد حواسمونو جم می الزم

 فورن بگيم نيمرو. يا حواسمون باشه نخ ابريشم از نخای ،غذايی درست کرد خانوم چه گيرمون کرد که کوکبمعلم غافل
بافه. يه استرسی بود.  تند هم يعنی می و می ،پيله گن که بهش می» تند ای می خانه«تره و کرم ابريشم برا خودش  معمولی محکم

خيابان به طرف  برای رفتن از يک طرف«اش الزمه.  هزارويکی از اين چيزايی بود که دونستن دايما مشغول مغزمون 
 :يا». گويند عابرپياده می کشی شود از جاهای معينی عبور کرد که به آن خط ديگر فقط می

 افتد؟ ها در چه سنی می های شيری بچه دندان -

 .افتد ها يکی يکی می های شيری آن دندان ،رسند سالگی می ها به سن هفت آقا ما بگيم؟ وقتی بچه -

 بله… ها را هر روز چی بزنيد؟ مسوااااااااک!  های خود باشيد. آن ن دندا پس بايد همه شما پس از اين بيشتر مواظب -
 .آيد ها دندانی در نمی جای آن ی شما بيفتد ديگر های تازه مسواک بزنيد تا زود خراب نشوند. زيرا اگر دندان

 فارسی اول دوم سوم (و احتماال گفتم تو درسای کتاب بگم. داشتم می» دورتر  کرانه«خواستم از  ع دور شدم. میاز موضو
های کالس چارم (يا احتمالن پنجم) هم  تا نصفه .گرفتيم دستورا و پندواندرزايی بود که بايد يادمی ،هايی بود چارم) همش نکته

 .دراومد طوری بود بعدشم دوباره به همون وضع سابق اين» دورتر   انهکر«تا درس  ش يعنی واقعيت ،طوری بود همين
 .باش دايمی بود اسم يه استراحت کوتاه وسط سالها آماده» دورتر  کرانه»

 دستور يا پندواندرزی توش نبود. فقط قشنگ بود. دفه اولی بود ،که هيچ نکته ولی اينو يادمه ،چی يادم نيس از محتواش هيچ
مون (آقای کشاورز) هم اين درسو  اومد. معلم نوشته رو حس کردم و برام بين نوشته و زيبايی رابطه به وجودکه زيبايی يه 

صداش لحن  تر شد و به ش يه کم دوستانه قيافه ،خواس شروع کنه يعنی خوند ولی وقتی می .مث درسای ديگه برامون نخوند
اما  ،ش اجباريه بشنويم بوديم يه چيزی که دونستن نو جم کردهمون گيج شده بوديم. کل حواسمو احساسی ماليمی داد. همه

بديم. برای کيف کردن  و گوش خواس بشينيم خواست. هيچ انتظاری نداشت. فقط از ما می چی نمی هيچ از ما» دورتر  کرانه«
 .نوشته شده بود و به من خيلی کيف داد

 .بزرگ کالس چارتاق باز بود و اتاق غرق روشنايی شده بود های کالسم. پنجره يادمه اون روز اين احساسو نداشتم که تو
خودمون اومده بوديم مدرسه. صدای  مون به دل آسايشی توی فضای کالس بود که انگار همه ،برای اولين و آخرين بار

رفتن اونور  می اطور حي زير آفتاب از اين ،تايی دست انداخته بودن گردن همديگه چارپنج ای که تراشيده ی کله های سرزنده بچه
  زنم آوازشونو از دور های دانوب قدم می در کرانه کردند هنوز تو گوشمه. هنوز وقتی ضرب حفظ می حياط و باهم جدول

 :شنوم می

 … دوتا چل… تا   هف شيش… تا  شيش سی…  تا  شيش شيش …تا  ی ی ی سی… تا   پنج شيش

 

 بدون عنوان

شون تو  شدت شبيه رابطه ها به ی آدم ی روزانه اصولن منو نبايد زياد جدی گرفت، امروز معتقدم رابطه جايی که ازون
های احتمالی رسمن  ی شباهت شه و کليهتونه هيچ مصداقی نداشته با می ست کاملن نسبی و امری» به شدت«رختخوابه. اين 

 .باله و باله ست تصادفی

ونبايدی نيست تو ذهن  شه ای، مانعی، نمی تجربه کنی. هيچ پرده چيو تونی باهاش همه يکی هست که تو س.ک.ص می
هاش.  ه دستسپاری ب رو می قدر بهت اعتماد داره بهش اعتماد داری که دربست خودت گارده اون قدر بی اون .تون کدوم هيچ

ها  ها رو دارين داغی تجربه کنی. تو اون فاز با هم تمنای عميِق تن های نرفته کارهای نکرده رو ی راه حاضری باهاش همه
های سبُک  ها نوازش گرفتن آروم تونو دارين، ازون طرف گری هاتونو دارين حرص و حمله و وحشی گی ُگرگرفته ها پَشن

http://elcafeprivada.blogspot.se/2009/05/blog-post_9721.html
http://elcafeprivada.blogspot.se/2009/05/blog-post_9721.html
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 ها و هاتون خواسته تون حرف بزنين حس  آغوشی ها از هم تونين ساعت می .ون رو همت های تا صبح زدن انتها حرف بی
العملش نگران گارد گرفتنش. يه وقت  عکس که نگران قضاوِت طرف مقابل باشين نگران هاتونو با هم شر کنين بی فانتزی

 کت يا کيک در بهترين حالت کيتکره و  پنير شراب، يه وقت املت ذرت و نون کنين و موسيقی و شکالت و شمع روشن می
شه وسط تمام  بيضايی کوت کنه، يه وقتم می ی نامه ت شاملو بخونه يا از فالن نمايش شه که زير گوش بی. يه وقت می بی

آدم روزا  غش به ريش خودتون بخندين و کل اتمسفر رو به باد بدين. با اين آی و غش تی رمانس جاری در فضا بزنين کانال
ها و  ی بايدها و نبايدها و ناگفته همه های زندگی. از ها و غيرجدی ی جدی چی حرف زد. از همه مهشه از ه می
 ترين استيک يا ميگوی تهرانو بخوری، ترين رستوران شهر اوريجينال بری گرون تونی باهاش های زندگی. می شودگفت نمی
با يه جفت چشِم گرد شده که اينا اين وقت صبح  ای داره اِی وسط جاده که دو تا و نصفی ميِز شيشه پاچه تونی بری يه کله می
چی  خورد همه چی جا رفت همه شه همه هر دوش هم بهتون خوش بگذره، حسابی. با اين آدم می کنن آخه؛ و کار می جا چی اين

خودشون دارن. وابسته به چی و ِکی و کجا نيستن. باهاشون  بودن رو تو جور آدما خوش کار کرد. اين چی خوند همه ديد همه
 .جهنم خوش گذروند که تو بهشت قدر تو شه همون می

ده در  ی خودش رو داشته باشه موقع س.ک.ص. ترجيح می بالش و مالفه يکی هست اما که بايد اتاق خودش تخت خودش
اما يه جاهايی گارد داره. حتا اگه  بره، ت لذت می بری از تن ش لذت می نياد تو. از تنباشه صدا بيرون نره کسی  اتاق بسته

 دونی اصلن حاضر نيست امتحان کنه، حاضر نيست در رو می داره. يه چيزايی فهمی که بينی می وانمود کنه که نداره، می
هو نبايد بری رو کانال  تجربه کنی. يه اشخوای که باه شه نمی تونی نمی هايی رو نمی موردش حرف بزنه حتا. يه استيج

خيلی چيزا  تونی خيلی حرفا بزنی، پره. با اين آدم روزا می کنه و حسش می يا تعجب می گيره پراکنی، يا نمی بازی مزه وچل خل
» بايدن«بری. يه جاهايی  شو سر می بره حوصله می تو سر کنی. يه جاهايی حوصله رو بگی، اما يه جاهايی هم ناراحتش می

فالن توالت تو پمپ  شه بری فالن رستوران کثيف بين راه دونی با اين آدم نمی حساسيت دارين. می دارين، خط قرمز دارين
وقتا  شه آدِم خيلی جور. می جا، نه همه کنه، اما نه همه تحمل می پذيره بنزين وسط جاده. اين آدم تو رو تا خيلی جاها می

 .چی مهاما نه هميشه نه ه چيزا، خيلی

توئه. که تو اول لذتت رو برده باشی که تو اوکی باشی ستيسفای  يکی هست که موقع س.ک.ص شيش دنگ حواسش پيش
ی  ای هيچ خواسته زورگويی ای هيچ سپاره به تو. هيچ خودخواهی چيو می پرسه هی مواظبته هی همه می باشی. هی ازت

کنار تخته هميشه يه گلدون پر از نرگس يا مريم رو ميزه هميشه پنجره  ت کريم مورد عالقه ای نداره ازت. هميشه آيريش ويژه
زنی تا صبح. اين آدم خيلی  مونی يخ می می مالفه ای هستی و يه وقتايی بی که حواسش باشه اصولن تو آدِم سرمايی بی بازه،

ناراحت  بره از چی ی از چی لذت میفهم وقت نمی بخشه، اما تو هيچ بودن باهاش آرامش قابل اعتماده خيلی دوِست داره خيلی
دونی که با  شده نيست چون می اون تعريف تونی نبايد باهاش حرف بزنی چون تو اشل شه. در مورد خيلی چيزا نمی می

شه  اين آدم می شه شوخی کرد. با دونی نسبت به خيلی چيزا حساسيت داره و نمی خونه. می نمی گراش ی منطقِی اخالق روحيه
تون يه جاهايی کم مياره. يه جاهايی زبوِن همو  رابطه .تو پر کنه ی زندگی تونه همه دوست موند، اما نمیدوست بود و 

اين خأل رو  نواختی، و کنی احساس يک پسندين. يه جاهايی باالخره احساس کمبود هيجان می نمی ی همو فهمين سليقه نمی
 .وقت تونی پر کنی هيچ نمی

ت رو داشته باشه  گذره. تا وقتی تن اين نيست که تو مغزت چی داره می لن حواسش بهيکی هم هست که موقع س.ک.ص اص
حساسيت داری، و پاشو از  دونه چيا دوست داری چيا دوست نداری به چی چی شدنيه. می ئه همه براش اوکی چی همه
کنه تو چشاش  ييدتو ببينه مجبورت نمیکنه که تا اما تو چشمات نگاه نمی بره ت لذت می ذاره. از تن ورتر نمی هات اون کشی خط
ده  هات عادت کرده بهت گير نمی بدقلقی ها و قلقی های تو به خوش ها و ناخواسته کنی واقعيتو بهش بگی. به خواسته نگاه

خواد  نمی تونی از زير تمام چيزايی که دلت چسب باشی، می خواب رام باشی و دل رخت کنه. تا وقتی تو کل نمی باهات کل
کنه تا وقتی خيالش راحت باشه  زندگی، برات همه کار می که جنجال به پا کرده باشی. اين آدم مواظبته تو ه خالی کنی بیشون

کنه. تغييراتت رو چيزايی  می ت نگاه گی های ساخته ها همون فيدبک داره تو رو با همون فرست ايمپرشن که دارتت. اما هنوز
 های ره، بر اساس فيدبک شناسی پيش می تون فقط بر اساس قلق ببينه. رابطه ذاری که بينه نمی گذره رو نمی که تو ذهنت می
صلح و آرامش از حقيقت بهتر » شه مصداق زنه. می ای. تو اين رابطه مصلحت حرف اولو می های دوره مقطعی مصلحت

 .«است

 ..ادامه دارد
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 خرداد ۲۵سخنان ميرحسين موسوی در راهپيمايی  

 ی که به اندازه» خس و خاشاک«ای از جمعيتی ميليونی از  ، در گوشه۸۸خردادماه  ۲۵در راهپيمايی بعد از ظهر دوشنبه 
 :فروشی چنين گفت يک صندوق رأی هم نبودند، ميرحسين موسوی با بلندگوی سبزی

های سياسی  گروه .ام تا ادای احترام به اين همه ايستادگی و آگاهی بکنم هموطنان. آمده سالم بر شما ملت عزيز، سالم بر شما
در انتخابات صورت گيرد. چون اجازه  به تقلبات وسيع متعددی درخواست مجوز کرده بودند تا يک راهپيمايی در اعتراض

خود به آرامش  ممکن است مردم حضور پيدا کنند، آمدم تا همه را ضمن دعوت برای دفاع از حق داده نشد و بنده شنيدم
 .به يغما نبرند ام تا بهاری سبز استقامت کنم تا نماد سبز را دعوت بکنم. آمده

 های ها و موتورها را آتش زدند که ديشب به خوابگاه کسانی ديروز اتوبوسآن  .شکن نيستيد شکن هستيد، شيشه شما مردم بت
ی زيادی را  ها بيرون ريختند و عده پنجره ای را از دانشجويی حمله کردند و وحشيانه ضمن شکستن دست و سر و پا، عده

خشونت  خواهم دست از ولتی میی اين عزيزان هستم و از نيروهای د درنگ همه آزادی بی دستگير کردند. بنده قوياً خواهان
 .ها بردارند عليه مردم و فرزندان آن

 خواهند و آميز احقاق حق خود را می پرچم سبز اهل بيت (ع) به صورت مسالمت ی مردم ما با شعارهای هللا اکبر و زير سايه
ام،  و موارد تخلف را شرح داده ام نگهبان نوشته ای به شورای احترامی شده است. من نامه ها بی کنند به شعور آن احساس می

خود را نگه  طرفی نگهبان نيستم. تعداد زيادی از اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی گر چه اميدوار به شورای
 .نداشتند و از کانديدای دولتی حمايت کردند

اقشار  ی ران و کارمندان و همهدانشجويان، روحانيون، هنرمندان، بازاريان، کارگ من از شما ملت عزيز، زنان و مردان،
ی  شده های قانونی به دنبال حق پايمال هايمان و از طريق راه های عزيز. ما بايد با هللا اکبر کنم، به ويژه از اقليت تشکر می

 .آور بايستيم حيرت بازی بتوانيم جلوی اين پديده، اين دروغ آخرين، يعنی اين تقلب و شعبده مردم خود باشيم و

 و اين کمترين هزينه را برای ملت ما خواهد داشت. وگرنه از اعتماد ملت به بنده، ابطال اين انتخابات مخدوش استراه حل 
 .دولت و نظام هيچ چيزی باقی نخواهد ماند

 اند، احترام گذاشته و سر تعظيم فرود خود، ساير کانديداها را انتخاب کرده ی عزيرانی که به تشخيص البته من به همه
 .انتخابات است اندرکاران رم و اعتراضم به عدم مراعات امانتداری و تخلف فاحش دستآو می

های شما ملت عزيز  ای را برای تحقق آرمان ام همه گونه هزينه اند و من هم آماده مردم ما بر سر اين حق خود ايستاده
 .بپردازم

 

 آن خس و خاشاک تويی 

 آن خس و خاشاک تويی«

 تر از خاک تويی پست

 ام ام، نور من شور من

 ام عاشق رنجور من

http://www.khabgard.com/?id=-1534175924
http://weblog.sologen.net/2009/06/%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C/
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 زور تويی، کور تويی

 نور تويی ی بی هاله

 ام باک من دلير بی

 »ام مالک اين خاک من

 شاعر ؟-

 

 سوزد می 

 نيستی     ستاره مثل تو نيست تو مثل ستاره

 نيستی    و آسمان که شکل تو نيست و تو که شکل آسمان

 گدازد بارد مرا می از تو میغمی که 

 نيستی     بهار مثل تو نيست تو مثل بهار

 سوزی ای و می زيرا تو در نسيم ايستاده

 سوزد  و می    برهنه پای زيبای من که روی حصير ايستاده خوابيده

 …بارد مرا غمی که از تو می

 گذرد و جنگ جنگل و جادو که از تو می

 و با نگاه تو انگشترم آتش گرفت

 و هيچ آدم ديگر شبيه تو نيست   و هيچ چيز مثل تو نيست

 سوزد  و می    برهنه پای زيبای من که روی حصير ايستاده خوابيده

 سوزد شتابد و می و زيبايی که پشت آهويی بلند ايستاده، مشتعل از مفصل ستاره و دريا و می

 بارد غمی که از تو می   گدازد مرا می

 ب چشم تو نيست نيستو هيچ رويايی به شکل خوا

 خطاب به پروانه ها -رضا براهنی

 

http://amiraaneh.blogspot.se/2010/01/blog-post_5514.html
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 ۲فکت 

آقای  وقعيتی که يکرابطه ی دراز مدتی که ما داريم و يا خواهيم داشت، می رسد م آقايون بياييد صادقانه بپذيريم که در هر
زنمان را اغفال می کند و يک شبی را با هم می  خوش تيپ تر و خيلی جذاب تر از ما مخفيانه در زندگيمان وارد می شود و

خواهد  زندگی اش را با آن مرد لعنتی خواهد داشت و آن مرد هم برای يک عمر به ريشمان گذرانند و خانم هم بهترين سکس
 .با آن از همين ابتدا کنار بياييم به عنوان يک حقيقت غيرقابل اجتناب بپذيريم وخنديد. بياييد اين را 

 

 شما در مستراح چه می کنيد؟ 

می دانم. آدمها را برحسب آنچه که می خوانند يا اصال کتاب می خوانند يا نمی خوانند کتابها مالک قضاوت آدمها نيستند. 
 را می خواند.” زمان لرزه” قضاوت نمی کنم. ولی به خودم اجازه داده ام در دلم احساس نزديکی کنم با مسافر قطاری که 

بخانه هايشان را پنهان نکرده اند در يک اتاق يا به خانه کسی که می روم چشمانم به دنبال کتابخانه می گردند. آنها که کتا
پستو بيشتر دوست دارم. می ايستم جلوی کتابخانه و نگاه می کنم. عالمی دارد وقتی کتابی آشنا پيدا می کنی. انگار هم مدرسه 

گات را هم  ای را پيدا کرده ای. ناگهان چندين صفحه حرف مشترک داری. وای بروزی که ببينی صاحب خانه همه آثار ونه
” دارد. يا کامو را. يا بوکوفسکی را. يا کارور را. يا مارکز را. فقط نمی روم صاحب خانه را در آغوش بکشم و بگويم : 

” دلم می خواهد باقی مهمانها را از خانه بيرون کنم و برای خودم و خودش نوشيدنی بريزم و بگويم : ” . همشاگردی سالم 
 ای؟بوکوفسکی را خوانده ” زنان

من قضاوت نمی کنم اگر در کتابخانه کسی هيچ کتاب مشترکی نباشد. سليقه است ديگر. قضاوت نمی کنم اگر کتابخانه شان 
را قايم کرده اند. شايد فضا تنگ است. شايد دست دوستانشان کج است. شايد می ترسند چشم بخورد. شايد کتاب از کتابخانه 

لی قضاوت می کنم وقتی در خانه کتابی نيست. معلوم است که نيست . زير ميز نيست. می گيرند و معتقد به خريدن نيستند. و
روی پاتختی. کنار مبل. هيچ جا نيست. فکر می کنم چايشان را چگونه پايين می دهند. چگونه قضای حاجت* می کنند. در 

وقتی افسرده هستند به مدد قوه تخيل  قطار و مترو چه می کنند. شب چگونه می خوابند. وقتی بدخواب می شوند چه می کنند.
کدام نويسنده آمريکای جنوبی شاد می شوند و يا به مدد کدام روس خودشان را حلق آويز می کنند. قضاوت نمی کنم. ولی از 

 خودم سوال می کنند.

تراح است. بارها است و فکر می کند درصدی از آن به مدد کتاب خواندن در مس نکته : نگارنده دارای يک متابوليسم عالی
ييوست گرفته ام. شاکرم که آنقدر کتاب خوب  است که کتاب بد به تور اينجانب خورده است و آنقدر مستراح نرفته ام که شده

 آنتی البته اگر کتابخوان مستراح گرا هستيد حتما هميشه در خانه کرم کار می کند. نخوانده دارم که هنوز مثل ساعت
 .داشته باشيد يا حداقل برای توجيه حضور بيش از معمولتان دايما زور نزنيد هموروييد

 

 رود روم و نمی می

 .ای نيست. حيوون زمختيه قيافه ،اعتناتر از قيافه شتر رو ديدين؟ صبورتر و بی صور کرد. قيافه شترشتر رو ت ش بايد را فهم
زير آسمونی که ازش آتيش  سرهم دماغشو ميبندن به دم شتر بعدی/ پشت ،کنند نمک بارش می پونصدکيلو سنگ

وعلف خاردار/ شنزار  آب بونای بیبيا ،العبور های صعب سنگالخ ،کوير … ميرن … ميرن   همينطور ميرن. ميباره 
چی قابل  طوری هی ميرن. همه همين فقط ،شون کنه. اونا بدون توجه به چپ و راست هيچ فرقی نمی… زار؟  تيغ زار يا نمک

تونه باعث فرسايش  هيچی نمی ،خستگی و طوفان شن. هيچی ،گرسنگی ،تشنگی ،اند). گرما ريشه تحمله (تحمل و حمل هم
تصوير پرکشش: هر هزارکيلومتر به  . يه بره اپذيرشون بشه. تصويری که توی ذهنشون دارن اونا رو مین فرسايش  طاقت

 گاه. جايی که گذاشتن بار. تنفس جا ميرسه. منزل! جای زمين چون به اون» شتر بار بيفکند«که  هزارکيلومتريه جايی هست 

http://tazad.blogspot.se/2010/02/blog-post_3089.html
http://piaderou.com/?p=145
http://myhemorrhoids.org/
http://4divari-mani.blogspot.se/2010/07/blog-post.html
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دونه هم گيرش  باشه که چند مشت پنبه شانسی ه شتر خوشها. حتی ممکنه ي آب هست. علف تروتازه هست و نسيم خنک سايه
 .(ای دونه تو عالم شترا يه چيزيه شبيه نون خامه روايات ميشه فهميد پنبه بياد. چه خوشبختند شترا (طوری که از

 .طوريه. منظورم اينه که اين وضعيت شتراس که با وضعيت آدما فرق داره وضعيت شترا اين
 ۸۹تير  ۱۶

 

Masaabeye Lifestyle-Generalization Be 

. 

. 
 تفسيری کوتاه بر ديوان غربيشرقی گوته

شود،  اش خارج می بندی طلقی و استريت است. يعنی وقتی از بسته انسان غربی بای ديفالت، نرمال، سفيد، مسيحی
اش کرد.  جوره دستکاری همه شود ای هم هست، بطور ديفالت آنجوری تنظيم شده، هرچند می ستينگ پيچيده اش، که ستينگ

ن غربی بنا به حال انسا داند. با اين جور نقص می دستکاری را يک شود چون شرکت سازنده، ولی خب از گارانتی خارج می
را قبول کرده است و  های کوچک مثل يهودی بودن و گگی بودن تاريخی و اجتماعی بعضی از ابنورماليتی بعضی مالحظات

هوموفوب بودن را، به روی خودش نياورد، و اينکه قلبن چه فکر  برخی ديگر را نه. يعنی آنقدر ادب دارد که جوئوفوب يا
 .ضمير دهد از سرّ  شود. به عبارت ديگر رنگ رخساره خبر نمی محسوب میاش  حريم خصوصی کند، جزيی از می

 شود. به عالوه زمين به دو بزرگترين شباهت او با انسان شرقی محسوب می از نگاه انسان غربی، زمين گرد است و اين
 .معلقند شود که اين دو نيمکره مطابق شکل زير در فضا ی غربی و شرقی تقسيم می نيمکره

تراند. و آمريکا،   تر و خوش هيکل شود. اروپا، که مردمش باهوش تقسيم می انسان غربی، غرب به دو قسمت اصلی از نگاه
تر است، و در آمريکا  سفيد بودن مهم مردمش کمی اضافه وزن دارند، اما در عوض بسيار بسيار کوول هستند. در اروپا که

 .مسيحی بودن

» اسمارط عز«است و خاصيتش اين است که سرد است و با نوعی احساس  از نگاه انسان غربی، کانادا هم جزيی از غرب
ی غربی آويزان است، وقتی  پايين نيمکره ی مقابل، استراليا است که در زير و کند. در نقطه  باال به آمريکا نگاه می بودن، از

 .دارند سواری است و در خانه کانگورو نگه می شغل مردمش موج و آنجا تابستان است  اينجا زمستان است،

 ی شود (زبانه ی غرب محسوب می نظر جغرافيايی، اورينتال است، اما حومه از نگاه انسان غربی، اسرائيل با اينکه از
ای همه بهتر بر» مشاهده در سکوت«روش  زردرنگ) و دليل خاصی هم ندارد و حاال کاريه که شده و ديگه چه خبرا و کلن

حالت  ی غربی قرار گرفته، عملن نه از غرب است و نه در شرق، بلکه يک در نيمکره است. در مقابل، دنيای التين با اينکه
 .صکثی هستند ها خيلی های برزيلی وار و سرگردان دارد و البته که زن شناور و کولی

تقسيم  شده و اگر ژاپن را نديده بگيريم، تقريبن به دو دستهی شرقی واقع  نيمکره اما، از نگاه انسان غربی، مشرق زمين در
توجهی از درآمدش را به بنيادهای  بخش قابل شود: روسيه و جهان سوم که خب چون انسان غربی ذاتن مهربان است و می

آلود  راز الب وش بدهد. در هر حال از ديد او شرق ج لزوم تا مقام جهان دوم هم ارتقاء تواند در صورت دهد، می خيريه می
 .ی ايمنی ی شفقت، ولی با حفظ فاصله است و شايسته

ی روسيه به غرب را به او  رفت، خطيب جمعه خطرات حمله نماز جمعه می روسيه: زمانی بود که انسان غربی هروقت به
های هميشه  ی از پس ژنرالبا هم، به خوب کرد. بتدريج اما انسان غربی فهميد که جيمز باند و آرنولد، به تنهايی يا می اماله

نترسيد و  آيند. پس انسان غربی ديگر های سينمای دفاع مقدس هم کمتر بود، بر می عراقی شان از مست روس که توان رزمی
ی دشمن خسته شدند و  کننده بازی کردن نقش کسل های روس منتقل کرد. خود روسها هم از ی زن تمرکزش را به پر و پاچه

 .وردندبه شغل داللی روی آ

http://limbosis.blogspot.se/2009/06/generalization-be-masaabeye-lifestyle.html
http://limbosis.blogspot.se/2009/06/generalization-be-masaabeye-lifestyle.html
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ی اين اعراب در چادر  تشکيل شده از چند استان عرب نشين، که همه خاورميانه: يک صحرای خيلی خيلی بزرگ است که
هايش برقع دارند  ی زن زنند، همه می هايش چهار زن دارند که هر چهار تا را بطور روتين کتک ی مرد کنند، همه می زندگی

است  پرستند که اين هللا يک موجودی است. همه مسلمان دوآتشه هستند و هللا را می رو اگر نداشته باشند حتمن اشتباهی در کا
-به نام دبی. يک استان ديگر دارد به نام آی ها، که با گاد مسيحی کاملن متفاوت است. يک استان قشالقی دارد برای غربی

اند در دو  روح رک است. يعنی اين دو تا، يک-رن اسم ديگر آی-ديگر نبايد ادب کند. آی رک که آمريکا ادبش کرد اما االن
اند. هنوز هم  پرشيا که مردمش مخترع گربه و فرش بوده ای وجود داشته به نام کالبد. در دوران فيلم سيصد گويا منطقه

دوهزارويک به بعد  دانند. به عالوه از سال ها خود را از لحاظ کالچرال پرشين می مواجهه با غربی بعضی از اعراب در
آيد، تروريست است مگر  ياد گرفته و کسی که از خاورميانه می ی جيهاد و عمليات انتحاری انسان غربی چيزهايی هم درباره

 .شود اينکه خالفش ثابت

اينا.  اين آقای چين تشکيل شده از ويتنام و کامبوج و فيليپين و اندونزی و تايلند و آسيا: آسيا با تقريب خوبی همان چين است و
های  کوش و باسواد. در سال دزد، اما سخت ی مردمش خسيس هستند و تعطيالت ارزان قيمت مقصد خوبی است، همهبرای 

اما در  شوند، الحلقوم بودن زن آسيايی پی برده و به کّرات با هم ديده می و راحت دامنی و سادگی اخير مرد غربی به پاک
 .روی هم بريزد مقابل غيرممکن است که يک زن غربی با يک مرد آسيايی

موسيقا،  کننده يعنی آنهايی که از لحاظ بوکس و بسکتبال، يا رقص و های سرگرم سياه ی آفريقا: سرزمين کاکاسياها. قبلن همه
هايش را هم اروپا به زور  مقداری از نامرغوب امريکن. يک اند و اسمشان شده افريکن قوی هستند، به آمريکا صادر شده

سياه خالی يا  ی زشتی است و به جای آن بايد بگوييم مانده کاکاسيا است، البته اين کلمه الن باقیوارد کرده. چيزی که ا
های راک خيريه  دهد و در کنسرت تاپ ارزانقيمت می لپ پوست. کاکاسيا گرسنه است و انسان غربی به او گندم و رنگين

 .کند ل میاگر خيلی کول باشد او را به فرزندی قبو کند و برای او هلهله می

ترين جای جهان است جوری که اگر  اند و هندوستان کثيف ی هوموساپينس رده ترين ها پست هند: از نگاه انسان غربی، هندی
تنها چيز جالبی که در هند توليد شده بودا است.  .ها يا گدا هستند يا دانشمند گيريد. هندی روی هند پرواز هم کنيد اسهال می از

بوميان آنجا را  ی جديد رسيد و که بعد از اينکه کريستف کلمب اشتباهی به دنبال ادويه به قاره و هندی بودن اينقدر بد است
 .اشتباه را درست کند وقت به خودش زحمت نداد که اين هندی/ايندين ناميد، کسی هيچ

 .ای استفاده شده انگارانه ی جنراليزاسيون بطرز ول آرايه در نگارش اين نوشته از

 

 بچه

 ر و غيرقابل بازگشتالعم توانند تصميمی بگيرند که پيامدهايش مادام چطور می دار شوند؟ گيرند بچه آدم ها چطور تصميم می
اش را تغيير دهد، کارش را  تواند رشته می تواند بعدا تغييرش دهد، است؟ منظورم اين است که آدم هر تصميمی بگيرد می

جوری  دهد زياد و کم اما باالخره يک ی اين تغييرات البته آدم هزينه می سر همه عوض کند، حتی ازدواجش را ملغی کند،
هايی است  دار شدن از آن معدود تصميم اما بچه .اش راست و ريس کند اش را مطابق حال و روز فعلی تواند تصميم گذشته می

اشتباه کردم، تصميم  تواند امروز تصميم بگيرد بچه داشته باشد و دو سال بعد فکر کند خب نمی که راه برگشت ندارد، آدم
تواند ديگر نداشته باشد، راه بازگشت ندارد به اصطالح،  نمیجوره  هيچ دار بچه دارد، گيرم ديگر نداشته باشم؛ آدم بچه می

اش بگيرد. اين است که  ناديده تواند اش است، نمی زنده است، جلوی چشم  چنين تصميمی تا آخر عمر باهاش است، پيامد
اصالحش کند،  تواند حک و تواند بعد تغييرش دهد، نمی است، آدم نمی العمر جور تصميم مادام گويم بچه دار شدن يک می
توانند چنين تصميمی بگيرند؟  می ها چطور بگويد گور پدرش، يک غلطی کردم، گذشت، حاال روز از نو. آدم تواند نمی

 کنند و پشيمان اند اشتباه نمی ايِن عمرشان تصميم بگيرند؟ از کجا مطمئن های بعد از توانند برای تمام سال چطور می
 کنند اصال؟ می بازگشتی را چطور پيدا چنين تصميم بی ترسند يعنی؟ جسارت شوند؟ نمی نمی

 

http://baharvin.blogspot.se/2010/09/blog-post.html
http://baharvin.blogspot.se/2010/09/blog-post.html
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 هنرمند مردمی

در نظر هر يک از  طور که همه ديگران همان ،هستند» مردم«نظر ديگری  ها در يک مفهوم مجرد است. همه آدم» مردم»
برای  ،باشد» مردمی«هنرمند بايد  گويد زند. کسی که می حرف نمی» مردم«اما  ،زنند ها حرف می هستند. آدم «مردم«ما 

گويد هنرمند بايد  که تعريف و تصور خاص خود اوست. او در واقع می يک تعريف و تصور دارد» بودن مردمی«گی  ويژه
 .را تصديق کند پيروی يا آن از آن ،راهنمای خود قرار دهد… احق/ زيبا و زشت و تصور من را از حق و ن تعريف يا
به  ،ها را نقد کنند آن ،خوششان/ بدشان بيايد ،نکنند /ها استفاده کنند از آن ،توانند آثار هنرمندان را بخرند/ نخرند مردم می

يا با اوراق آن ماتحت  /ند با رمان نويسنده بزرگ زندگیتوان ها می سرشان گذاشته حلواحلوا کنند. آن استهزا بگيرند/ يا روی
 .خود را پاک کنند. نه چيزی بيشتر از اين

 :يک جواب بيشتر وجود ندارد ،باشد» مردمی«گويد: مردم از هنرمند توقع دارند که  به اين ترتيب در جواب کسی که می
 .خورند گه اضافه می» مردم» -

 ۸۹مهر ۹

 

Age Is Just A Number, A Tokhmy Number 

 مخرج مشترک

 .زندگی سه حضيض ثابت دارد

رای پسرها از چهارسالگی شروع سالگی و ب که برای دخترها از حدود سه .زبانی کودکی گری و شيرين يکم، دوران دکلمه
شان ضعف کنند. کفش پاشنه  بزرگترها برای تر از دهنشان بزنند تا گيرند حرفهای گنده ست که اينها ياد می زمانی شود. و می

تا  خواهند پايتخت کشورها را ازشان بپرسيد. اين دوران پاشند، و از شما می آب می پوشند، روی شما بلند مهمانها را می
 .وم دبستان ادامه داردد اول

برای دخترها بدون استثنا از دوم راهنمايی، و برای پسرها از فردای روزی  دوم، دوران بربريت و هالوگری نوجوانی. که
هايش در آينده باعث عرق  منشی ها و کول بازی باحال ست که يادآوری شود. و زمانی آغاز می» بزند باال«برای اولين بار  که

 .ادامه دارد ها تا بعد از سربازی شود. اين دوران تا سال دوم دانشگاه، و برای ديپلمه می شخصيتی شرم و فروپاشی

يا حدودا ده سال بعد از   زن و مرد ندارد و از حوالی هفتاد سالگی، زنی پيری. که مفت سوم، دوران خرفتی و حرف
شود و احترامش را  است) می ست که آدم تبديل به بزرگ فاميل (که يک فحش مودبانه شود. و زمانی شروع می بازنشستگی
دهد. اين دوران تا  خاطرات مجعول نوجوانی و سربازی، همه را اندرز می گيری از کند و با بهره هايش کسب می از چروک

 .ادامه دارد مرگ

 .از اين سه، بدترين، دومی است

 

 تبعيد خاصيتی دارد که از هر چيز ديگری بدتر است،آن هم ايجاد توهم

توهم قهرمان و ناجی بودن است برای مردم سرزمينی که است،آن هم ايجاد  تبعيد خاصيتی دارد که از هر چيز ديگری بدتر
کردند،خيلی زود دچار اين وهم می شوند که  اسارت هستند،آنهايی که جان سالم به در بردند و از زير سايه ديکتاتور فرار در

کران هستند و اين بدترين آسيبی است که مردم کشور شيلی از جانب روشنف خود تنها سخنگوی مردمان سرزمين شان
 . و جان به در برده ديد و البته بهترين کمک به ماندگار شدن و بقای پينوشه گريخته

http://4divari-mani.blogspot.se/2010/10/blog-post.html
http://4divari-mani.blogspot.se/2010/10/blog-post.html
http://limbosis1.blogspot.se/2009/02/age-is-just-number-tokhmy-number.html
http://limbosis1.blogspot.se/2009/02/age-is-just-number-tokhmy-number.html
http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/20643e11882a429b
http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/20643e11882a429b
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مادريد در می آوردند،آدم هايی که گاهی توی سياه  آن روزها تازه گريخته ها از ديکتاتوری پينوشه سر از پاريس،بارسلون يا
متحرک  قت يک بار خبر می رسيد که يک مردهشکل های ممکن شکنجه شده بودند. چند و چال های پينوشه به بدترين

داشتيم.برای اينکه درد کشيده بود،همسران برخی شان  ديگراز سانتياگو رسيده است.چند ماه اول او قهرمان مان بود،دوستش
ا اين قهرمان ما بودند.ام کرده بودند و بعد هم کشته بودند،آنها چه می خواستند و چه نمی خواستند را جلوی چشم شان شکنجه

خيلی زودتر از اين ها حلقه روشنفکران و فعاالن سياسی در تبعيد فکری  قهرمان بودن زياد دوام نمی آورد که اگر می آورد
سايه خفقان و مرگ درگير بودند.اما  بودند،راهی يافته بودند برای مردمی که آنجا در شيلی هر روز با پينوشه کرده به حال

هر کسی فکر می کند او به شکل پيامبرگونه ای تصميم گيرنده نهايی برای  ين است،اينکهنمی شد،خاصيت ملعون تبعيد هم
آسيب و خطر آنها را تهديد کرده  سرزمين اش است.و بدبختی اينجاست که هميشه در اين ميان آدم هايی که کمترين مردم

عيد رسوخ می کنند،شعارهای تند و تيز در ميان حلقه روشنفکران در تب است،دچار اين وهم می شوند.فرصت طلب ها هميشه
مبارزان واقعی در سياه چال ها می  برنامه هايی به نفع خودشان می چينند و جيب هايشان را پر می کنند و هميشه می دهند و

 آنهايی که زنده مانده اند مانند،چرا که ناجی در کار نيست،فعال
ی اروپا بين خودشان تقسيم کنند،درد تبعيد اين است،نه غربت و می خواهند پست های دولت بعدی را همان جا در کافه ها

 .دلتنگی

 سپتامبر–بخش هايی از سخنرانی او در دانشگاه دوک …آريل دورفمن

 

 در سوگ آرش

نشيند. از ايران  برابر نيروهای دشمن صدها فرسنگ تا مازندران عقب می خورد و از چهر از افراسياب شکست میسپاه منو
در نواحی کوهستانی مازندران گير  شان نابود شده است تقريبا چيزی نمانده است و نياکان ما درحالی که قوای جنگی ديگر
 .خ ايران استدر تاري نظير اند. اين شکستی مفتضحانه و بی افتاده

را  يکتا شکرگزار بود که در چنين موقعيتی انديشه نابودی کامل ايران و ايرانيان بايد در پيشگاه ايزد ،کنم من هميشه فکر می
گونه ذليل  گاه ايرانيان اين توانست. هيچ می ،کرد می زيرا اگر افراسياب چنين اراده ،به لطف خود از دل افراسياب بيرون راند

برای من روشن نيست.  پردازد؟ اند. در چنين حالتی چرا افراسياب با منوچهر به مذاکره می نبوده گان ه بيگانهو تحت اراد
پادشاه پيشدادی بوده است. اگر بپذيريم که تعيين کننده شروط در  گمان من اين است که قصد او از مذاکره سخره و تحقير

تعيين مرز توسط  پيشنهاد ،ها هستند اولی ،خورده و ضعيف نيک طرف پرقدرت و مسلط و يک طرف زمي مذاکراتی بين
باشد. پيام تمسخرآميز آنان در واقع اين است:  برخالف روايت رسمی بايستی از سوی تورانيان بوده ،پرتاب تير
حاضريم  ،که مذاکرات صلح به نتيجه برسد اما برای اين ،ايم متعلق به ماست تسخير کرده جا هايی را که تا اين سرزمين

 .[توانسته است پرتاب کند کش باتجربه می کمان تقريبا معادل برد تيری است که يک» صدمتر[«نشينی کنيم!  صدمتر عقب
 کنند؟ در اين ميان مردم کجا هستند؟ دارند چکار می

 ه ناموس) خودکنند و بر جان (و البت البه می ،لرزند در استيصال خود می ،اند های محقر خود مخفی شده ها در کلبه آن
در حالی که جملگی به غير از اميدهای  ،خوانند می «شب مرغ نيمه«ها سرود  ها محتمال در گات اند و برگزيدگان آن بيمناک

دست بزنند يا  ها هم طبق معمول در صحنه حاضر هستند که در صورت لزوم ای از آن ندارند. عده واهی هيچ اميد ديگری
 .هورا بکشند

اندازند و  می باد به غبغب ،دهند های امروز سينه جلو می برخی از ايرانی ،آيد می هروقت نام آرش کمانگير فهمم چرا من نمی
شان را  دست در حالی که نسيم موهای بلند به کمان که انگار شخصا ،شوند های غرورآفرين می وپروت چنان مشغول هارت

اش با  کسی که تن . واکنش درست دقيقا بايد عکس اين باشد. يعنیاند در دامنه دماوند ايستاده ای روی صخره ،دهد تکان می
های امروز هنگام  نيست. تنها واکنش منطقی از سوی ما ايرانی ايرانی ،زند جوش نمی شنيدن نام آرش کمانگير از شرم عرق

ران ما در مراسم قربانی پد که زده سر خود را به زير افکنده و با توجه به اين کمانگير اين است که خجلت شنيدن نام آرش
 ،ها گويی از گنده ،اند غفلت و جهل خود نقش تماشاچی را داشته ،تواناترين فرزندان اين خاک در پيشگاه خودخواهی

 .گفتار نيکی که به کردار ما ربطی ندارد دست برداشته و خفه شويم ها و رياکاری

http://4divari-mani2.blogspot.se/2011/06/blog-post_25.html
http://4divari-mani2.blogspot.se/2011/06/blog-post_25.html


 

 11 

اگر  ،مردمان آن کشور است. منظور اين کهمناسبی برای وضعيت  شاخص ،روی صدفرسنگی دشمن در کشوری پيش
کشتن دهيم/ از آن به که کشور  همه سر به سر تن به«دوست و فداکار که  پيشداديان واقعا مردمانی بودند ميهن مردمان عصر
 .افراسياب تا مازندران بيايد کشيد که هرگز کار به جايی نمی ،»به دشمن دهيم

کنند  می ها دعا ها مقهور اراده بيگانه در دامنه دماوند تجمع کرده و احيانا در دل آن واما هرچه هست از بخت بد او آمده است 
متر را طی کند.  صدوپنجاه ،به جای صدمتر ،گرفته است ها را از اسارت به عهده که تير اين جوان برومندی که رهايی آن

زيرا  ،پيچد. قابل فهم می زده در کوهستان انيان هيجانآيد و غريو شادی قابل فهم اير آمودريا فرود می تير آرش اما در کرانه
زحمت و به يک ضرب از  ها را بی ايرانی به وقوع پيوسته است که آن ای آن شده است. معجزه ،آمد چه در تصور نمی آن

يزدان پاک شود. هزاران سپاس  فراخ می رود. کشور دوباره کند و می ش را جمع می رهانيده است. افراسياب باروبنديل تنگی
 راه کس نيست آمد و کارها را روبه ساخت. باز در عمق فاجعه کسی که مثل هيچ ايرانيان را برآورده» اميد واهی«را که 

 ،اين چه جای ماتم برای مرگ آرش است؟ نه .توانند دوباره با خيال راحت به زندگی عادی خود بازگردند ها می و آن ،کرد
اين  ست که بهترين فرزندان ها خيلی عادی زيرا برای آن ،کند مکدر نمی» پيروزی» شنها را در ج هيچ اندوهی خاطر آن

 .ها دير نشود تا علوفه آن ،خاک بميرند

 شرکت پدران خود در نابودی آرش در مدح او شعر خواهند سرود و در شرح ها جهت الپوشانی البته بعدها فرزندان آن
تا  ،را در ميادين شهر نصب خواهند کرد های او ها مجسمه نوشت. فرزندان آناش مقاالت مهم و پرطنينی خواهند  قهرمانی

پورت  سينه خود را جلو داده و به هارت و ،که سر خود را به زير بياندازند اين به جای ،شود وقتی نامی از او شنيده می
 .پرستانه خود ادامه دهند ميهن

 

 های کدئين ته مانده

گل و  شان برگردد همه چيز دوباره کنند اگر طرف کنند و خيال می عاطفی را باور نمی ی پيشنهاد من به کسانی که پايان رابطه
شور متمدن و از يک پزشک بخواهند به طريقی ک شود، اتانازی است. يعنی بهتر است محترمانه تشريف ببرند يک بلبل می

بازگشت  ای ـ تمام شدنی است و به هيچ طريقی به نظرم آدمی که نفهمد رابطه ـ هر رابطه .شان را پايان دهد درد زندگی بی
اک کند. اين بابا برای خودش خطرن چطوری کار می دانند دنيا پذير نيست، شناخت درستی از قواعد دنيا ندارد. يعنی نمی

بعد از برخورد با  آيد را ببيند اما خيال کند کاميون بياستد و کاميونی که با سرعت به طرفش می است. ممکن است وسط جاده
ای بپرد به هوای اينکه  دردناکی خواهد داشت. ممکن است از صخره ی خدا اگر اتانازی نکند مرگ کند. اين بنده او کمانه می

 .پرواز خواهد کرد به جای سقوط

 است.» يار«ها و شاعرهايی که کارشان خواهش و التماس برای بازگشت  رونوشت: کل خواننده
 

 خاک پا/ و صدای مردم ايران

نگی هنری [تجاری] دل آواز متعلق به استاد شجريان در بدو تأسيس برای خود تعيين کرده يکی از اهدافی که شرکت فره
توانيم به يقين  است. با تأمل در مصاحبه اخير دمحمرضا شجريان می «های آهنگين مردمخداساز تهيه و تکثير برنامه» ،بود
 .وييم که پروژه ساختن خدا از اين مردم به طور مطلق شکست خورده استبگ

 اين ،نامد می» خاک پای مردم ايران«يا » صدای مردم«استاد شجريان خود را  برای اثبات اين مدعا بايد ببينيم وقتی که
 .در نظر او دارای چه خصوصياتی هستند» مردم»

 يک تعارف» خاک پای مردم ايران ،دمحمرضا شجريان«يدی در اين ندارم که اين ترد ،شود جا که به من مربوط می البته تا آن
ما هم اين است که خودمان را به آن راه  شناسيم. اما يکی از خصوصيات ست که می های ايرانی از آن نوع تعارف ،ايرانی

جمله  خندند. البته که اين می» کن استخر را با چادرت معطر«که ملت گودر دارند به  شود زنيم. همين االن چند روز می می

http://leonlog1.blogspot.se/2011/08/blog-post_01.html
http://bamdadi.com/4divari-mani2.blogspot.se/2011/08/blog-post_14.html
http://bamdadi.com/4divari-mani2.blogspot.se/2011/08/blog-post_14.html
http://www.delawaz.com/fa/index.php
http://www.delawaz.com/fa/index.php
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که  نقل کنم (چنان»» بزرگان«از دهان وقلم  ،اين تر از اما اگر من عباراتی به مراتب مسخره ،دار هم هست مسخره و خنده
بياندازند  ای به فلسفه و عرفان/ به آسمان و ريسمان چنگ عده ،از چماقداران غيرتمند ام) شرط چند که غير نقل کرده

 اند) که بالهت را لباس معرفت بپوشانند؟ که مکررا انداخته (چنان

 شاعرانه/عاشقانه/عارفانه/ فلسفی يکی از اشعار دوخطی شاهنشاعران نوشته است ها صفحه در تحليل و تعبير پاشايی ده]
توانند بخندند توصيه  که من خواندن آن را به کسانی که می (!قصاب عاشق قناری شده بود حسن ست که منظورم همان شعری)

 .[کنم می

 ،قابل شوما رو نداره عزيز«با  ،»/ خاک پای مردم ايران دمحمرضاشجريان» که برای من روشن است که: اين منظور اين
ها را ندهيد! هم  يک بار پول آن ،طور نيست اين گوييد معناداری ندارد. اگر می های تهران فرق يکی از شوفرتاکسی» بفرماييد

 .خواهند شد هردو شاکی ،اين و هم آن

من و نه برای  ود ناراحت است. البته نه برایهای خ دی او از کپی غيرقانونی سی ،آيد برمی مصاحبه اخير استاد که از چنان
درصد  ۸طبق محاسبات و آمارهای ما تنها «گويد:  شنويم. می می اين دفعه اولی نيست که دلخوری او را از اين ماجرا ،شما

. و ادامه »دست گشته است به دست درصِد آنها کپی شده و ۹۰ايم و باالی  را که دست مردم است، ما توليد کرده هايی از آلبوم
 گذارند روی سايت تا مردم به صورت مجانی دانلود بعد می ،خرند آلبوم را می روند می«ای هم از سر دشمنی  دهد: عده می

به اين صورت است که از کيسه خليفه  ها کنند. کار فرهنگی آن کنند. ادعاشان هم اين است که دارند کار فرهنگی می
 .«!بخشند می

ی ديگری هم سر سفره عياران فرهنگی  خورند. عده از کيسه استاد می های شجريان دی ان سیکنندگ درصد از مصرف ۹۲
دزدهای معمولی اين است که اموال  گر. فرق عياران با کنند [عيار يعنی دزد حيله از دسترنج استاد ارتزاق می اند و نشسته

 از اين دو گروه» عشق به استاد«هستند که با وجود  اين دودسته گروه ديگری هم کنند]. غير از دزدی را با مردم تقسيم می
 :دانند را نمی که رابطه مستحکم عشق و کيسه» دوست های شجريان خرسه خاله«ترند: يعنی  نفهم

کنم به  کپی می ،شود قدر شما را دوست دارم که کار شما که منتشر می آقا من آن«اند:  گفته ام که به من های فراوانی ديده آدم»
دانند و خوشحال  شان می های فرهنگی کارها را جزو هنرها و قدم ها اين اين آدم» ها گوش کنند! دوستانم می دهم تا آن ی همه

 .«!اند خير کرده هستند که کار

 نامد؟ ها می ها آن مردمی هستند که شجريان خود را خاک پای آن اين

و  ،ايم. اين دعواهای استاد با راديوتلوزيون مسبوق به سابقه است نيز همه شنيده دعواهای استاد شجريان با راديوتلوزيون را
شناختند. وقتی  ی قليلی می را پيش از انقالب عده اما سياوش شجريان ،آيد گردد. شما يادتان نمی حتی به پيش از انقالب برمی

خوانندگان موسيقی پاپ  ديد که به اندازه هم نمیهای خود  اين است که او در زيباترين خواب ای قليل منظورم گويم عده می
های پاپ و  اقبال مردم قرار بگيرد. انقالب بساط موزيسن اله آغاسی] مورد داريوش [وحتی نعمت ،ستار ،نظير گوگوش

نوازندگان سازهای  ،سازان فضا را برای موسيقی سنتی باز کرد. عده زيادی متشکل از آهنگ مدرن را به هم ريخت و
دست از  ،آواره شدند ،سبک هم کم نبودند هنرمندان خوب و صاحب ها که بين آن… خوانندگان و  ،سرايان تصنيف ،ونگوناگ

مرگ شدند. در اين فضا بود که  دق نشين يا خانه ،به دامان اعتياد/ يا به ورطه بطالت افتادند ،خفقان گرفتند ،موسيقی شستند
 دمحمرضا شجريان«تغيير کوچکی کرد و ارتقاء شغلی سياوش شجريان به » ضادمحمر» متناسب با مد آن روزها به» سياوش«

های او  دهند بدون کسب اجازه از او از آلبوم می که مسئوالن راديوتلوزيون به خود حق ميسر شد. آيا اين» سلطان آواز ايران
که  شجريان از اين بعيد نيست. اما استاد دانند؟ هيچ است که به نحوی موفقيت او را مديون خود می استفاده کنند به اين خاطر

ست. حتما شما هم مانند من در  رسانند خيلی شاکی مردم می به طور مجانی به گوش» صدها بار«های او را  ها آلبوم آن
تلوزيون که خود را  ايد. متصديان راديو و های مکرر او را از راديوتلوزيون خوانده ابراز نارضايتی های متعدد مصاحبه

مردم به اين موسيقی عالقه دارند و به همين «کنند:  گونه توجيه می دانند رفتار خود را اين می» صدای مردم«اينده رسمی نم
 .«!کنيم را از راديو و تلوزيون پخش می خاطر ما آن

http://4divari-mani2.blogspot.com/2011/07/blog-post_15.html
http://homayounshajarian.blogfa.com/post-346.aspx


 

 13 

 جالبی عرضه شده استدالل داند در مقابل توجيه ارايه می» صدای مردم«را  دمحم رضا شجريان که او نيز صدای ملکوتی خود
 :شويم دارد نزديک» مردم«توانيم به تصويری که شجريان از  کند که از طريق آن می می

در  ،ها بدون حساب و کتاب هرچه پول است پس بانک ،هم دوست دارند طوری است بايد گفت که مردم پول را اگر اين»
 ،وقتی پای پول در ميان باشد پس چطور شد ،ارندبگذارند ديگر! مردم پول را که از همه چيز بيشتر دوست د اختيار مردم

ما وظيفه  ،مردم دوست دارند ،کار فرهنگی است«گويند:]  ما که رسيد [می کنند؟ اما به ها تا لایر آخرش را حساب می بانک
 .««!پخش کنيم داريم

 ها از دشمنی خوار که دوستی آن دزد و مفت ،کار کپی» مردم«خودم را جزو اين  آيد اما من يکی شرمم می ،دانم شما را نمی
ها را بيشتر از پول  شناسم که آن می هنوز چيزهايی» صدای مردم«و هزارمرتبه شکر که خالف سخنان  ،بدتر است بدانم

 .نظير ايران دمحمرضا شجريان را های خواننده بی از آلبوم ها/ بعضی دوست دارم: از جمله خردترين آن

 

 اثر لوييسسسس پاستور

اسم يک خيابان است. با سوادتر که می شويم (سواد در حد ديدن مسابقه هفته  «پاستور«اين يک مثال است: اول اش برای ما 
است و کاشف ميکروب است. با » پاستور لويی«فهميم که کامل اش تلويزيون و حل کردن جدول کيهان و اطالعات) می  در

دل  گيريم و اولين مقاله را در مورد لويی پاستور که می خوانيم، می بينيم که ای سواد تر که می شويم و انگليسی ياد می
سواد در جامعه چقدر معلومات مان می فهميم  تازه با توجه به .Louiee Pasteur بوده و نه Louis Pasteur غافل ايشان

طراحان  های تلويزيون هم اسم يک کاشف بزرگ و معروف را اشتباه می گفته اند و حتی پايين است تا جايی که حتی مجری
اما سوادمان که بيشتر می شود می فهميم که نحوه  .جدول روزنامه ها هم قادر به خواندن اسم به زبان انگليسی نبوده اند

 Louis وجود نداشته باشد و اگر چه» سين«به شيوه ای است که آخر لويی، هيچ گونه  Louis Pasteur درست خواندن
Pasteur  است» لويی پاستور«نوشته می شود، اما تلفظ درست آن! 

شخصی را داشته ام که ديده ام چه طور يک دانش کوچولو در مورد يک  نمی دانم چقدر قبول داريد اما من اين تجربه
کسی را که يک کوچولو برنامه  بدتر شدن و غلط شدن فهم يک فرد از يک مسئله انجاميده است. شايد ديده باشيد موضوع به

چيزی می داند که بقيه نمی دانند و بايد برود و يک سازمان عريض و  ريزی استراتژيک ياد می گيرد و حس می کند حاال
نخواهد کرد). يا کسی که يک  رنامه ريزی استراتژيک می دانندعوض کند (و ديگر احساس نياز هم به کسانی که ب طويل را

مهندس است و حاال با اعتماد به نفس نظريات اقتصادی می دهد و  کوچولو اصطالحات اقتصادی ياد گرفته است و عموما
موضوع ساده از درک اين  کند حتما با برداشتن سويسبدها تورم کمر شکن بايد ايجاد شود و آن مسوول احمق مثال فکر می

اين جوری که من سهوا تعريف اش می کنم، شايد بيشتر به معنای ) عاجز است. به نظر می رسد در بسياری مواقع اثر دانش
و نداشتن آنچه ) شکل است و يک دانش کوچولو U جمع آوری شده باشد) بر فهم درست يک موضوع اثری ميزان اطالعات

معروف است) می تواند اوضاع را خراب تر از بی  بر جزءيات يک موضوعکه در اصطالح عامه به درک عميق و تسلط 
دست  که اگر به جای يک کوچولو انگليسی خواندن، هيچ انگليسی خواندن نمی دانست، دانشی صرف بکند. درست مثل کسی

 .به نادانی نمی کرد کم لويی پاستور را درست تلفظ می کرد و همه مردم شهر و ديار را هم متهم

نادانی مان را می گذارم اثر لوييسسسس پاستور(!) و سعی می کنم در مورد  در» دانش کوچک«اين اثر نسبتا بزرگِ اسم 
 .ندهم تا مقاله روزنامه در موردش خوانده ام خيلی با اعتماد به نفس نظر 5-4که فقط  چيزی

 

  اليون کينگ

http://navid3000.blogspot.se/2011/08/blog-post_24.html
http://navid3000.blogspot.se/2011/08/blog-post_24.html
http://khers69.wordpress.com/2011/10/25/lionking/
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پيام های مخفی و منحط کارتون اليون کينگ شدم؛ آنهم وقتی که بصورت سه  تنها پس از رد کردن سی سالگی بود که متوجه
تيد اين به بعد قبل از اينکه خواس در سينمای آيمکس ديدمش. نکاتی که فهميدم را برای شما بازگو می کنم تا از بعدی و

 .کمی هم به پيام های مستتر در اين کارتون و شستشوی مغزی متعاقبش فکر کنيد کودکانتان را جلوی اين کارتون بنشانيد،

باثبات توی زنجيره  چرا بايد کفتارها به قبرستان فيل ها تبعيد شوند؟ چيزی غير از جايگاهی گناه کفتارها چه بود؟ -يک
فقط شيرهای شيری رنگِ ملوس و کرگدن های چاقالوی بامزه و  شان مشکلی داشت؟ آياغذايی می خواستند؟ آيا اين خواسته 

دارند اين است که زشت هستند و  حق استفاده از منابع غذايی را دارند؟ تنها تفاوتی که کفتارها با بقيه گورخرهای شيطون بال
ی توی جامعه ندارند و بايد برايشان قرنطينه کارتون اين است که زشتها جاي آب دهانشان آويزان است. پس اولين درس اين

يعنی غذا نگه شان داشت. اينجوری  جدا تعريف کرد و آنجا هم در حسرت رفع و رجوع اولين و طبيعی ترين نيازشان ای
 .قدرت حمله به شهر قشنگ ما را نخواهند داشت مطمئنيم که کفتارهای نيمه گرسنه هيچوقت

 و بقيه بچه شيرهاست. طوطی دانا معلم خصوصی آنهاست. همچنين سيمبا وصآموزش؟ شوخی نکن. آموزش مخص -دو
، پادشاه جنگل، با دريای بيکران علمش آنها را آموزش می دهد. آموزش حق مسلم آنهاست چون با اين حق به دنيا موفاسا
 .آمده اند

اينطوری از  هد شد. چرا؟ البد چوننيست جز اينکه باور کند روزی پادشاه اين سرزمين خوا اولين درس سيمبا چيزی -سه
خرافاتی او را به همه حيوانات نشان داد و آهنگی احساسی  شکم ننه اش بيرون آمده. يا شايد چون وقتی به دنيا آمده ميمونی

پر بيراه  اِسکار طفلکی عمو .شد. چه دليلی بيشتر از اين می خواهی؟ سيمبا شاهزاده است، اين را بفهم هم همزمان پخش می
 است. تمام تالشش هم همين” توده پشمالو“لياقت او برای زمامداری بيشتر از يک  هم نمی گفت؛ اگر بحث علم و تجربه باشد

هايش به هوش و درايتش اشاره می کند و  بود؛ که ثابت کند تاج و تخت نبايد موروثی باشد. اسکاردر غراترين سخنرانی
هم در کنار کفتارها آدم بد داستان می شود، با اينکه ادعايش چندان بی  اسکار نبرده. اما زوتاکيد دارد که بهره ای از زور با

 .پايه و اساس هم نبوده

ايده هايش. بهرحال اين  شيری بد. يا حاال شيری با ايده هايی خوب ولی روشهايی بد برای عملی کردن ِاسکار اصلن -چهار
برود و در نهايت هم باعث آن  اسکار اجازه داده می شود پيش عمويش سيمبا را می دانيم که شير خطرناکی است. چرا به
است. اينجا تبليغ ارزشهای پوچ داريم. ارزشهايی که هيچ مبنای  ”خانواده“همه دردسر شود؟ چون عمويش است. چون 

سوم پيش عموی  نفر فقط برای حفظ ظاهر اتحاد خانوادگی اجازه می دهيم بچه ای کوچک بدون نظارت .منطقی ندارند
 .”حرف مردم“مشکلدارش برود. احتمالن برای جلوگيری از 

هم وارد جامعه کند. مفهوم شهروند  چگونه کفتارها را بسيج می کند؟ تنها با برنامه ای منسجم برای اينکه آنها را اسکار -پنج
 انه داد؟ دم از تصفيه نژادی زد؟ دم ازدرشان بياورد. همين. شعارهای نژادپرست درجه يک و دو را از بين ببرد. از گرسنگی

پيشنهاديش چيزی نداشت جز تامين امنيت  برتری بی قيد و شرط کفتارها و حذف شيرها و حيوانات ديگر زد؟ نخير. بسته
 اما با اينحال اتحادشان نحس و خطرناک تصوير می شود. رژه کفتارها يادآور رژه .جانی و حقوق شهروندی برای کفتارها

قرنطينه شان خارج شوند، چون تصميم گرفته اند از  تلر است. آنها را گناهکار و پليد می بينيم چون می خواهند ازارتش هي
توی  تميزکاری پسمانده های غذای شهروندان درجه يک است سرپيچی کنند. چون از زندگی وظيفه آبا و اجدادی شان که

سيستم موروثی قدرت را زير سوال ببرند، فقط  ان هم نمی گنجد کهقبرستانی در حومه شهر خسته شده اند. حتی در مخيله ش
 .اما اين اتحاد زيبای فرودستان جامعه چقدر زشت تصوير می شود .به حقوق شهروندی حداقلی راضيند

همبازی دوران کودکيش، را می بيند و  ،ناال چندين و چند سال پس از ترک زندگی گذشته اش به طور اتفاقی سيمبا -شش
فکری؟ تصميم گيری عقالنی بر اساس سبک و سنگين کردن گزينه ها؟ صبر  ساعت هم نامزد می کنند. بلوغ 24 ظرف

عشق، مفهومی واال که  .فروکش شهوت هفته های اول؟ خير. هيچکدام. عشق است که پررنگ جلوه می کند کردن برای
کن پيدايش کنی. وقتی پيدايش کنی عقل و استدالل زيانکارانی و سعی  فرار ازش ممکن نيست. اگر تجربه اش نکرده ای از

 .شوند همه پشم می

زندگی بزرگان نيست. اما  بحث و استدالل می کند که مسير زندگی سيمبا اشتباه است. هاکونا ماتاتا روش کلی ناال -هفت
دد و رسالتی برای کماکان شيرجه زدن توی درياچه های خنک را می پسن سيمبا .هيچکدام از اين حرفها اثرگذار نيست
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شود که مسير را اشتباه رفته. باز  نيست. اما در نهايت با رمل و اسطرالب و چيدمان ستاره ها در آسمان قانع می خودش قائل
 توهمات نسبت به بحث و استدالل. ستارگان توی آسمان بايد به شکل و شمايل هم تبليغ ارزشهای پوچ؛ برتری خرافات و

به خودش بيايد. تاکيد بر خرافات به کنار، اشاره قشنگی هم به زندگی پس از مرگ  سيمبا ر بيايند تا، پدر مرحومش، دموفاسا
 .می شود

 مدام به رسالت تاريخی اش به عنوان شاهزاده تاکيد می کند. هاکونا ماتاتا سيمبا طی تالشش برای متقاعد کردن ناال -هشت
عوام الناس مثل گراز و موش خرما  برای سيمبا خوب نيست چون ظرفيتش بيش از اين حرفهاست و نخبه است، اما برای

بلکه تنها با اينکه  فلسفه هاکونا ماتاتا را زير سوال نمی برد، ناال .پسنديده هم هست ايرادی ندارد. نه تنها ايرادی ندارد، بلکه
نخبه رسالت دارد، رسالت هدايت جامعه. از آن طرف توده  د. چرا که به نظرشيک نخبه اينطوری فکر کند مشکل دار

 .ماتاتا بهترين روش زندگی برايش است رسالتی ندارد و هاکونا

می شوند، به خاطر قبول اشتباهشان در روش زندگی  سيمبا حتی وقتی که موش خرما و گراز حاضر به همکاری با -نه
پر رنگی است که  ت. آنها کماکان پيروان مخلص هاکونا ماتاتا هستند اما رفاقت آنقدر وزنهاس ”رفاقت“نيست، تنها به خاطر 

 .نخ نما، اين بار مفهوم رفاقت جانشان را در راهش به خطر می اندازند. باز هم تبليغ مفاهيم

باشند. اين حق آنها  داشتهنخبگان است. آنها بايستی کنترل منابع و به تبعش زندگانی توده را  حکومت گويا حق معدودی -ده
منشا اين حق گاهی پول است و گاهی ارتباطی ويژه با بارگاه  .موروثی است. با تولدشان به اين دنيا بهشان اعطا می شود

است. اگر عده ای ” طبيعی“ دو. فرمش فرق می کند اما چيزی که ثابت است اين است که باور کنيم اين حق الهی و گاهی هر
وارد عمل می شوند و طوفان و سيل و زلزله و آتشفشان و قحطی و  ا باور نکنند نيروهای ماورا الطبيعهاين حق طبيعی ر

آبشخور فکری همان است،  کنند. کتابهای مقدس پر از اين داستانهای پندآموز هستند. توی اين کارتون هم وبا ايجاد می
خاکستری تصوير می شود، گويا حتی آفتاب  اسکار کومتتحت ح سرزمينی که تا چند سال پيش سرسبز و آفتابی بوده حاال

است و دشتهای سبز جای خودشان را  دلباز آفريقا هم سر ناسازگاری دارد و نمی تابد،جابجا آتشفشان در حال انفجار دست و
 .اينها قهر طبيعت است در پاسخ به حکومت نااهالن .به گدازه های نارنجی و سوزان داده اند

را پيدا  اسکار شمايل مقدس پدرش را توی ستارگان ديد، باز هم جربزه الزم برای برای نبرد با سيمبا اينکهحتی با  -يازده
روشن شد که اسکار زد زير گوش مادرش. زنی بايد  نکرد و از پشت تخته سنگی نظاره گر اوضاع بود. فيتيله خشمش وقتی

محرکه  . ضعف جنس زن و غيرت مردها روی زنانشان نيرویجامعه و تغيير و انقالب شود کتک بخورد تا زمينه ساز خشم
است، مهم نيست که زندانی سياسی داريم  نبرد عليه ظلم است. مهم نيست که طبيعت با شکار بی رويه در حال نابودی

سيستماتيک دروغ می گويد، تنها چيزی که مهم است کتک خوردن يک زن  (طوطی)، مهم نيست که پادشاه به صورت
 .است مرد توسط يک

 .تماشای اين کارتون بردم، غافل از اينکه هديه خطرناکی بهش داده ام من خواهرزاده ام را برای تولد نه سالگيش به
 .عذاب وجدان من کمی کمتر شود اميدوارم به زودی فارسی خواندن ياد بگيرد و حداقل اين خطوط را بخواند و

 .جدی شده پانويس: اآلن که تمام شد نمی دانم چرا اينقدر

 

 گويی هنر دروغ

باشند. ما با ديدِن  گوتر بسا دروغ رنگ چه هاِی يک خوانند، اّما واقعيّت اين است که آدم می گو رنگ را دروغ به هاِی رنگ آدم 
 ها او چيِز ديگري ست: او در پِس اين رنگ بنابراين ها باشد و اين یِ  تواند همه يابيم که او نمی رنگِی يک نفر درمی به رنگ
او دارد «اين حقيقت را در خود دارد که  هايش گويي که دروغ دهد، دروغ هايش لو می گويي ست که خود را با دروغ دروغ

 بسا او دارد دروغِ مضاعفي گذر چه از اين ره—پنداريم ِی صداقِت او می نشانه رنگِی فرد را اّما يک ».گويد دروغ می
گويِی او را هرگز  رو ما دروغ يک سان؛ از اين کند، اّما همواره به گويد: او دارد به نحوي دروغين خودش را وانمود می می

 .دروغ را بگوييد يک شيد بايد هميشه فقط و فقطگوِی خوبي با خواهيد دروغ می يابيم. اصل: اگر درنمی

http://seaoffog.blogfa.com/post-524.aspx
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کند،  دارد بازی می پرسونا دانيم که ليو اولمان در در سينماِی امروز گاه چنين کاربردي يافته است. ما می» گر نابازی«باری، 
گري که  رِی بازیکارگي ديده ايم. اّما يک کارگردان با به هم فريادها و نجواها و وميش ساعِت گرگ و شرم زيرا او را در
زندگِی «را به ما بگويد که دارد  تواند اين دروغِ بزرگ ، می»گر نابازی«ديگري نديده ايم، البته زيِر عنواِن  هرگز در جایِ 

 !آدمی را پاياني نيست خوردگیِ  دهد. و فريب را نمايش می» واقعی

 

 فاشيسِم بودن: ماجراِی دختِر مصری

 .«برهنه چوناِن بود«نقِد —يافتگِی برهنگی ست اشاره: اين نوشته، طبعاً، نقِد برهنگی نيست. نقِد حقيقت

که  گويد می مصری ناميدند. دخترِ  می» مايا«ِی فريبي هست، و آن را  گفتند که مياِن انسان و حقيقِت وجود پرده هندوها می 
او، را پنهان  بودِ  ِی فريبي بوده که وجوِد حقيقِی او، اين حجاب پرده—حجاِب دختِر مصری مايا بوده است .باشد برهنه شده تا

خويش را  بودِ  خواهد گذاشته است. او اکنون، با حذِف اين بازنمود، می میکرده و بازنمودي دروغين از او به نمايش  می
 .اثبات کند

دهد، در ستايِش زندگی بوده است. اّما ماجرا  می هاِی او نشان که حرف زده شده اند که کاِر دختِر مصری، همچنان کساني ذوق
کار باشد. ما  اي در اگر اساساً چنين دوگانه—هاِی بود ِی بازنمودها ست، و نه عرصه عرصه درست عکِس اين است: زندگی

ها هستيم. ساقی قهرمان با اشاره به کفش و  هاِی بر حجاب حجاب سره هميشه حجابي بر خود داريم، اگر نگوييم که خود يک
هم دارد، و  ها حجاِب دومي دارد. حرِف درستي ست، اّما او حجاِب سومي که او در آن عکس گويد می آرايِش عليا سر و گلِ 

لوحِی  توانيم به برهنگی دست يابيم ساده مان می انسانی و خاکیِ  که ما در ساحِت زندگیِ  حجاِب چهارمی، و اال آخر. پنداِر اين
ها هم که از اين هستی دم زده  آن .اي نداريم نخورده و برهنه از بخِت خوب يا بِدمان، هيچ هستِی ناب و دست محض است. ما،

 «بودنِ «خواهد  است و می» آتئيست«گويد  جهاِن ديگري. اّما دختِر مصری می اند ناگزير ساحِت ديگري را پيش کشيده اند و
 گونه؟ د. چهخويش را در همين جهان اثبات و تأييد و تجربه کن

 :کنم ها را آفريده اند. تکرار می ترين فاجعه ها که خواسته اند بودِن خويش را در اين جهان اثبات کنند معموالً بزرگ آن
ديد. فکر  می دانيد هيتلر چرا دشمِن يهوديان بود؟ زيرا آنان را حجابي بر آلماِن خود می .تر از بودن نيست چيز فاشيستی هيچ
ِی او اين بود: يهوديان را  برداری کرد. ايده بايد از آن پرده حجاب آلماِن حقيقی و گوهرين و نابي هست که کرد زيِر اين می
 .باشم کشم تا می

چه هيتلر را هيتلر کرد دشمنی با يهوديان  نکنيد. آن کنيد که کشتِن يهوديان کجا و برهنه شدن کجا؟ ولی اشتباه داريد فکر می
کارانه، هيچ  فريب چيزِ  هيتلر کرد. اين پندار در کار بود که وجوِد حقيقِی آلمان هيچ حقيقِت آلمانی نبود. هيتلر را پيدايیِ 

 سِر هيتلر ايستادند. بله، او هم انساِن جسوري بود، کارهاِی از قضا پشتِ  حجابي، در خود ندارد. آلمانيان آن را باور کردند و
توانيم  باورِی معصومانه چنان تباهِی هولناکي سر برآورد که هنوز هم نمی شهم کرد! اّما از دِل اين حجِم خو فردي منحصربه

 .سردی به آن بنگريم با خون
را معياِر » برهنگی«خود را اعالم کرده است. او  اش پيدايیِ  باِر ديگر از زباِن يکي از پيامبران يک حقيقِت برهنگی

جهاِن «به  خواهد می ها؛ و از باشندگی، و بازنمودها و حجاببهرگان  طبعاً نابرهنگان را بی خوانده است و» باشندگی«
 او به او ايمان آورده» فردِ  منحصربه«ِی برهنگِی  ِی معجزه نظاره را بيان کند. بسياري با» حقيقت«راه يابد تا اين » تلويزيون

کنند.  شان (به خياِل خود) برهنه می هایِ  وبالگ خوانند و خود را در سِر او ايستاده اند و او را جسور و تابوشکن می پشتِ  :اند
ِی ناب و اصيل  به آن هسته ، تالش براِی رسيدنبودن اين مؤمنان يادآوری کنيم که تالش برایِ  اّما خوب است در اين ميان به

زند، به گواهِی تاريخ، هيچ چيِز خوشگل و  دختِر مصری موج می یِ  ظاهر ساده هاِی به حرف ِی بودن، که در و برهنه
چيِز ديگر، وهِم بودِن  ندارد. وهِم ديداِر برهنگی در جهاني که برهنگِی هر چيزي خود حجابي ست بر خطري در خود بی

به  فاجعه اگر—تر به بار آورده است تر و بيش يشهمواره تباهِی ب راستی هيچ بودني در کار نيست، جا که به راستين در آن
 !بار نياورده باشد

 

 ارزِش عکِس جمعی

http://seaoffog.blogfa.com/post-568.aspx
http://seaoffog.blogfa.com/post-568.aspx
http://radiozamaneh.com/society/women/2011/11/20/8452
http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/11/25/8569
http://radiozamaneh.com/society/women/2011/11/20/8452
http://bamdadi.com/seaoffog.blogfa.com/post-588.aspx
http://bamdadi.com/seaoffog.blogfa.com/post-588.aspx
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 زنند، خند می هاِی جمعِی صميمی لب هايي که در عکس آدم
 .زنند خند نمی هاِی جمعِی صميمی لب سهايي که در عک و آدم

 .ها در کار باشد، آن همين است بندِی آدم وحسابی براِی دسته اگر يک معياِر درست

فرد (نظر به تمامِی » حقيقتِ «چهره شايد به  تک چهره باشد. عکِس  بودگِی عکس تأکيِد ويژه دارم. عکس نبايد تک روِی جمعی
جمع نقابي (ديگر) بر  تر. در بندی ناشايسته تر باشد، و بنابراين براِی دسته دارم) نزديکمفهوم  ِی اين مالحظاتي که درباره

هاشان  ِی نقاب ها را بر پايه من آدم». حقيقت«سودمندتر است از  گيرد، که براِی شناخِت فرد صد بار چهره جای می
 .شناسيک دارند ها ارزِش نشانه نقاب .شناسم می
اعتنا به جهان و  ِی بی هاِی افتاده پلک انگيز، آن ِی عبوس و هراس کنم. آن چهره مشهوِر ريشارد واگنر فکر می یِ  چهره تک به

است، و به واگنر خداِی  تر ترديد به واگنِر وتان و خداياِن ژرمنِی ديگر بارها نزديک ستمکار، بی مردماِن آن، آن نگاِه متکبّرِ 
خندي در کناِر  لب ِ◌ پدِر مهرباني با ته تصوير اّما—نابشری و عظيم معبِد بايرويت، و به واگنر خالِق هنري چنان پرشکوه و

تر  صميمانه تر رساند. اشتباه نکنيد! منظوِر من اصالً اين نيست که اين تصويِر دوم بيش بسا براِی شناخِت او ياریِ  پسرش چه
ن نگاِه ستمکاِر عکِس در مورِد واگنر، هيچ چيز از آ—تر حقيقی تر، و بنابراين نقاب تر است، و بی تر و عريان و خصوصی

نقابي بر چهره زده است. اّما من  تر) در عکِس دوم است که واگنر کنم که (بيش تر نيست. از قضا، فکر می حقيقی نخستين
 .حد قائل ام مان ارزِش شناختِی بی هایِ  دروغ بينم، و برایِ  حقيقت را وارونه می

اش  تواند از جمعِ دوستان و نزديکاِن واقعی نمی ر) بايد گرفت. فردزنيم را جدّی(ت هاِی جمعِی صميمی می نقابي که در عکس
برابِر سرپوشي  در—غريزه ناگزير ای که از خود دفاع کنی برد. و به را هم در خود فرو می کناره بگيرد. حرارِت عکس تو

زنی تا سرپوش را انکار  ي که میخند زنی. نقاِب لب چهره می که عکِس آينده بر سرماِی تنهايِی تو خواهد گذارد. پس نقاب بر
 .سازند ها، حقيقِت جمع را می اين نقاب نوعِ  ها، زنی تا سرپوش را اثبات کنی. اين نقاب خندي که نمی لب کنی، و نقابِ 
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