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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  کبير توخی: فرستنده

 ٢٠١٢ دسمبر ١۴
  

  ۵٧شعر و ادبيات ايران پس از 
  بخش سوم و پايانی

  

 و ھنر و شعر اعتالی مخاطب، به دسترسی با رابطه رد اينترنت تر، عمومی طور به و الکترونيک ھای رسانه نقش

  چيست؟ اثر، بودن عمر کم يا ماندگاری و ادبيات

اعتالی «اما در. اينترنت ابزارخوبی برای پيوندگيری با ديگران و ھمگانی کردن انديشه، شعر، نوشته و ھنر است

 در شبی تيره اتومبيل خود را بر بلندی يک .نقش مثبتی نداشته، شايد ھم نقش مخربش بيش از نقش مثبت آن است» شعر

ھای اتومبيل را  چراغ. اندازی پرپيچ وخم و پر از ساختمان، کوه، خيابان و درخت پارک کنيد گردنه در برابر چشم

چندين بار . ھای اتومبيل را روشن و فوری خاموش کنيد اکنون در تاريکی مطلق برای يک ثانيه نورافکن. خاموش کنيد

ايد برای  اکنون برويد و آنچه را ديده. تان بنگريد رویه  زمانی کوتاه تکرارکنيد و به مناظر روبۀا با فاصلاين کار ر

فردا که در نور خورشيد و در زمانی طوالنی ! ايد؟ آيا به راستی شما منظره را به درستی ديده. تان تعريف کنيد دوست

اين طور ! با آن حقيقتی که در ذھن شما نقش بسته بود متفاوت استبه آن منظره نگاه کنيد خواھيد ديد که واقعيت چقدر 

  نيست؟

گاھی  ای شتابزده و گه مطالعه و نگاه ما به شعر، ادبيات و ھنر در اينترنت ھمچون تماشای آن منظره درتاريکی؛ به گونه

و .  از اين شعر به آن تفسيرلم، به آن سايت، از اين خبر به آن فاز اين سايت.  ھستيم مرتب در حال کليک کردن. است

گيرد توسط  ادبيات در اينترنت به ھمان نسبت که در دسترس ھمگان قرار می.  وقت و دقت کافی نداريم،يک برای ھيچ 

 سال ديگر با  اين جاست که ھنوز کتاب و مجله ارجی دارند که احتماال تا چند ده. شود آنان با دقت مطالعه و شناخته نمی

  .ھان آن ھا ھم در آرشيو اشياء دولت ھا و ملت ھا دفن خواھند شدديجيتالی شدن ج

  

  داری؟ رو پيش چه که بگو خودت ھای برنامه از حاال

انتشار؟ برای کی؟ برای چی؟ . ای برای انتشارشان دارم و نه کششی اما ديگر نه سرمايه.  کتاب منتشر نشده دارم١٤من 

  چگونه؟ کجا؟ چرا؟

ما باالی سر . کشد ھای آخرش را می زده به راستی که نفس در ميان مردمانی گرفتار و ستمکتاب و کتابخوانی؛ آن ھم 

 ھزار٥ملت کھنسال با «در خاورميانه يک . نگريم ش را میايم و با حيرت مرگ نشسته» خوانی کتاب«بيمار رو به مرگ 

رج دارد اما تيراژ کتاب شعرش ميليون ھم درخا٥ ميليون جمعيت در داخل و بيش از ٨٠ھست که » تمدنۀ سابقسال 
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شوند و  ھا ھديه می از اين تيراژ بخشی به کتابخانه! ھزارتا است٥ش حدود ھاي يرھزار و تيراژ بھترين کتابز

شاعران ما . کشند تا بپوسند ھای کتابفروشان آن قدر خميازه می شمار فراوان تری ھم در قفسه! شماربيشتری به دوستان

ای   دارد يک امپراتوری اسالمی در جھان راه بيندازد، در جھان ادبيات امروز برگ برندهدر کشوری که حکومتش قصد

ای ھست که اگر منتشر شوند جھان منفجر  در ايران کتاب ھای منتشر نشده«اما بر اين باورند که . در دست ندارند

 ! برای آينده ندارمای بنابراين اکنون نقشه! و من دوست ندارم در انفجار جھان سھيم باشم» !شود می

  

 و سياسی، مالی، ھای کمک با )ھا لمپن و آخوندھا( درايران فروشان دين ۀالي فريبکارترين و ترين مخوف گوئيد می

 نگاه اين آيا داريد؟ باور توطئه تئوری به آيا شما .نشستند قدرت برمسند )اند شده رو امروزھمه که( غرب ھای باتوطئه

 .است دشمنی يا نفرت از خاصی شکل” :است شده تعريف چنين که نيست »مان روسنانتی« تئوری ھمان

 .پردازد می آن سرزنش به و شناسد می خود ناکاميابی علت کسی چه آن به نسبت است دشمنی احساس »مان روسانتی«

 وئیس از کننده پرت ھای ارزش نظام يک که خود ناکاميابی علت برابر در حسادت بسا چه و حقارت و ضعف احساس

 که ،»اگوئی« يا »من« .کند می انکار را آن يا حمله خود ناکامی خيالی منشأ به که آفريند می ديگر سوی از پذيرنده و

 تا انداخت او گردن به را گناه تا باشد چيزی يا کسی بايد انگار .“کند رھا گناه احساس از را خود تا آفريند می دشمنی

   .باشد تراش دشمن »من« فرومايگی و پستی و حقارت مقصر

با باور به » توطئه«اشاره به طرح واجرای يک . در گوگل ھم ھيچ ردی از آن نيافتم. شناسم را نمی» مان روسنانتی«من 

ای کردند بايد  با استداللی که آورديد بايد باور کنيم اگر شرق و غرب عليه ايران توطئه. فرق دارد» تئوری توطئه«

  !بزرگی است» گناه«شويم که حتما  می» تئوری توطئه«باور به ساکت بمانيم وگرنه متھم به 

ای طرح کرد تا اتوبوسشان را به دره بيندازد يا آن گاه که  وقتی حکومت ايران عليه اعضای کانون نويسندگان توطئه

ئه حرفی به  مذاکره به رستوران ميکونوس کشاند و به رگبار بست، نبايد از توطۀمخالفان خود را با توطئه و به بھان

ھای آشکار و پنھان  اگر از توطئه! ايد تان مطرح کرده که شما در پرسش» بيماری«شويم ھمان  ميان آيد وگرنه می

ھا  تروريستی رژيم اسالمی در ترور بختيار، فرخزاد، قاسملو، رجوی، آريامنش و فرود فوالدوند و اجرای آن توطئه

  !از آن سخن گفته است!) ؟(»مان روسانتی«شويم که   وغريبی می اتھامات عجيبۀشک، مشمول ھم م بیئيسخن بگو

 نظام يک که خود ناکاميابی علت برابر در حسادت بسا چه و حقارت و ضعف احساس «: اتھامی عجيب از اين دست

 نکارا را آن يا حمله خود ناکامی خيالی منشأ به که آفريند می ديگر سوی از پذيرنده و ئیسو از کننده پرت ھای ارزش

ايد که در  خوانده. بفريبند را عوام تا کنند تبليغ می» تئوری توطئه«گر عليه  ھای توطئه اتفاقا کشورھا و حکومت »کند می

شاه ، برگزار شد تصميم گرفتندالمانمريکا، انگليس، فرانسه، و ا سياسی ۀ که با نمايندگان عاليرتب١»گوادولوپ «جلسۀ

خارج از » توطئه«آن . توانيد ببينيد ھا لينک در اينترنت می ھا کتاب و يا ده  را در دهاسنادش. را از مسند قدرت بردارند

در ) توطئه(مريکا پس از پنجاه سال از بابت دخالت ا! انطباق داشت» تئوری توطئه«گرايش يا مخالفت شما و من با 

صورت  رمز عملياتش را به ) درواقع دولت وقت انگليس(سی  بی بی!  معذرت خواست١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ ۀقضي

  ٢»است شب ۀنيم دقيقا اکنون ،BBCراديوی است، لندن اينجا« :زير برای شاه و ارتش فرستاد

 چگونگی به رھبری رسيدن خمينی ۀاند دربار حتما کتاب ھای کسانی از درون حکومت را که از آن بيرون زده

 نگھبان او و از بنيانگذاران کميته و سپاه پاسداران در کتاب زاده ھمراه ديرين خمينی، رئيس گارد ايد؟ جعفر شفيع خوانده

 سرھنگ قذافی به ھنگام انتقال خمينی به  ديده  تعليمات تروريستی میانويسد وقتی در ليبي می» ھای انقالب پشت پرده«

مريکا اکی است که زمان، اسناد ديگری حا ھم. دھد تا برای خمينی ببرد  ميليون دالر به او می ٥٠پاريس چکی به مبلغ 

دھد تا صرف اسالمی کردن خيزش ضد ديکتاتوری   ميليون دالر يک ضرب به خمينی در نوفل لوشاتو ھديه می١٥٠ھم 
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گويد اين قضيه که صدام، خمينی را از عراق  شفيع زاده می. را به دست گيرد» انقالب«مردم ايران کند و رھبری 

به پاريس رفت يک طرح ! »ناچاره ب«يت از پذيرفتنش سرباز زد و خمينی بيرون کرد و او به کويت پرواز کرد اما کو

زاده در  اش صادق قطب ئیمريکاازاده و استاد و رابط  از مدتی پيش شفيع.  از پيش طراحی شده بوده استه ایو توطئ

ھا طرح و توطئه نيستند  اگر اين. کردند لوازم و امکانات را برای آمدن او فراھم میپاريس از موضوع با خبر بودند و 

  !پس چيستند؟

 چھل و پنجاه ۀبخشی از مردم ايران که در دوران مشروطيت کم و بيش از خواب چھارده قرنی بيدار شده بودند در دھ

کوشيدند ازھمان  شده بودند و می) خيزحزب رستا(نفره و تک حزبی  دچار فشار رفرم از باال، و ديکتاتوری تک

 که ايران را دوست –ھای سنگين ديکتاتوری  گوش. حکومت، آزادی، دموکراسی و آزادی زندانيان سياسی را بگيرند

که شاه درجايگاه (ھا  غربی. ، صدای انقالب را با تأخير زياد شنيد-ن را جلو ببرد و مدرن کند آکوشيد  داشت و می

 ۀای برای نفت نپردازند اروپا و آمريکا را در زمستان روی سفر شان کرده بود اگر قيمت عادالنهرھبری اوپک تھديد

، ازفرصت و نارضايتی مردم استفاده کردند و خمينی را علم کردند تا ضمن نابودی حکومت پھلوی )سرد خواھد نشاند

زندانی «ھای تھران شعار   در خيابانما! شان اتحاد شوروی ببندند ھم دور رقيب جھانی» يک کمربند سبزاسالمی«

طی چند ھفته با آمدن اسم . ھای غربی خمينی را علم کردند سی و رسانه بی سر داده بوديم که بی» سياسی آزاد بايد گردد

  !داديم بايد سه بار صلوة می) که براکثريت ما تظاھرکنندگان ناشناخته بود(او 

اين . است  و دشمنان خويشءحکومتی در حال طراحی و توطئه عليه رقباالمللی ھرگروه و  امروزه در سطح ملی و بين

  .اش نيازی به اثبات ندارد سخنی است که به علت فراوانی و روزمرگی

  

 در انسانی اميدھای با ناآگاھانه که »سوخته نسل« :که کرديد اشاره نکته اين به تانيھا صحبت از ديگری بخش در

 برفرق ديگر دست با و کرد آغاز گزيدن دندان به حيرت انگشت داشت، سھم  )٥٧١٣ انقالب( بالھت سونامی ايجاد

  .»!!شد چی !خواستيم می چی« :که کوبيد می خود

 به بھتر فردای و عدالت آزادی، به رسيدن برای که انسانی ھا ميليون اميد که داريد باور اً واقع که است اين پرسش

  بالھت؟ سونامی ھم ٥٧ انقالب و بود واھی آمدند، ھا خيابان

ھا يا  ھای تاريخی نادانی را به نمايش بگذارند، توده  عطفۀتوانند در نقط می» پيشاھنگی خلق«نه تنھا نسلی از مدعيان 

ی طرفدار ھيتلر و المانھا  اش ميليون نمونه. توانند اشتباھاتی بزرگ ابعاد، مرتکب شوند ھم می» ھا انسان ميليون«

ھای  که درعين حال به آزادی(حزبی محمدرضا پھلوی  نفره و تک حکومت تک.  خمينی بودندھا ايرانی طرفدار ميليون

 سياسی را موجب شده بود که يک سرش جنبش چريکی برآمده از سياھکل ئیگرا  نوعی افراط )گذاشت فردی احترام می

ھای آخوندی به  ايان حوزهسر ديگرش بنيادگر. ديدند ھای مذھبی که نزد ياسر عرفات تعليم می بود، يک سرش چريک

ما که به آن رژيم . و حزب رستاخيز» ھای دوآتشه طلب سلطنت«سو ھم، ساواک بود و  از آن. سرکردگی خمينی بود

کرديم با اعتراض و انقالب  فکر می.  نداشتيم -بيستمۀ دوم سدۀ  آنھم درنيم–اعتراض داشتيم تصور بدتر از آن را 

اما ھمه چيز .  کنيم و آزادی، دموکراسی و تقسيم قدرت سياسی را ھم به دست آوريمتوانيم ھرآنچه داريم را حفظ می

آيا اين يک ! ما ناگزير شديم ازميان بد و بدتر، بدترين را انتخاب کنيم. طلب پيش رفت خالف خواست پيشاھنگان تحول

 به اسالم –ھايش  ضعف ۀ با ھم– بازگشِت ايراِن پس ازمشروطيت را ۀبالھت سياسی و تاريخی نبود که زمين

 در فراھم کردن زمينه  ما ناآگاھانه.  اين يک گام بسيار بلند به واپس بود  سال پيش فراھم کرديم؟١٤٠٠گردھای  بيابان

ش با کمک قدرتھای خارجی و  هللا نھا راه افتاد خمينی و حزبسيل مردمان که در خيابا. برای چيرگی ارتجاع نقش داشتيم

 کسانی که حسين شريعتمداری را به  .بر امواج انقالب سوار شدند!) هللا  رھبرفقط روح-هللا زبحزب فقط ح(با شعار 
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. نظير شدند زاده مؤسس کيھان و حدادعادل را جای دکتر پرويز ناتل خانلری نشاندند دچار بالھتی کم جای دکتر مصباح

  :ای نداشتند مگر د چارهطلبانی که درپی ايرانی مدرن، دموکراتيک و آزاد بودن ازآن پس، تحول

  »زمان امام گمنام سربازان« و »ثارهللا« دست به شدن کشته 

  ايران از فرار

  خون ۀقطر واپسين تا نبرد

  خمينی خالفت بارگاه در بيعت و زدن زانو يا

  .چنين بود که فاجعه شکل گرفت و کامل شد

  

 بر عمومی طور به بار اول برای که بگويد گو و گفت اين خوانندگان به چيزی تا خواھم می گرامی مانی از پايان در

  .راند می زبان

= اھورامزدا«ھای  نگری ايرانی با نام ھمان چيزی که در جھان. آدمی دارای دو گوھر يا نھاد متضاد و ستيزنده است

د، بقای آن ھا را ھم پيوسته در ستيزی دايم ھستند و اين نبر اين دو متضاِد به. اند شناخته شده» اھريمن«و » ِخَردبزرگ

اگر تعادِل ُکنش و واُکنش، يا جاذبه و دافعه در يک نظم کيھانی يا . کند در نظامی مانند يک اتم يا کھکشان تضمين می

ھا اگر در اوضاعی به سامان ھمراه با آزادی، رفاه  انسان. شود ر شکل و ماھيت آن ھا میيياتمی از بين برود منجر به تغ

شود   درون آن ھا بالنده میئی اھوراۀنه، دموکراسی و بھزيستی روان اجتماعی زندگی کنند، جنبنسبی، قانونمندی عادال

 و ئیتر، کوشا ای دارای اخالقی برتر، ھمزيستی افزون افراد در چنين جامعه. گيرد  اھريمنی پيشی میۀو بر جنب

اما ھرگاه يک حکومت استبدادی . ندشو بيشتری می» حس بشردوستی«تر، روانی به سامان و   خردمندانهئیگرا جھان

اش مچاله کند، به فکر کنترل زندگی اجتماعی و  روان مردم را درھم بپريشد، مردم را زيرفشار باورھای دينی يا عقيدتی

کند و اکثريت   اھريمنی در ھمان مردمان رشد میۀفردی اھالی يک مملکت درآيد تا آن ھا را در انقياد خود درآورد، جنب

باوری به  ، اعتياد، و بیئیخواری، دروغگو ت، استبداد، دزدی، اختالس، رشوئی ميل به جنايت، زورگوآن جامعه

ويران کردن پاسارگاد . اند اکنون حکومت اھريمنان اسالمی در ايران چنين وضعيتی را حاکم کرده. کند چيز پيدا می ھمه

حکومت اسالمی روان، . ن آن ھرگز ميسر نشودگرفت، اما شايد دوباره ساخت با يک شعله و طی چند ساعت صورت 

انديشی و  گفتاری، نيک نيک (ئیو اکنون آن نھاد اھورا. زندگی، فرھنگ و اخالق ايرانيان را ويران کرده است

دانم آيا ويرانگری حکومت اسالمی تا انتھا و تا قتل  نمی. از ميان اکثريت ما ايرانيان رخت بربسته است) رفتاری نيک

ھای سياسی در ايران و جھان، يا خيزش آگاھان مردم   ايرانيان پيش خواھد رفت يا چرخش کورانئید اھورا نھائینھا

توان يک ملت را برای   در ما را خواھد گرفت؟ تاريخ نشان داده که نمیئی سرشت اھورائیايران جلوی مرگ نھا

.  گوھر نيکی در ايران کامل نشودئیوشم مرگ نھاک ھايم می مِن شاعر به سھم خودم با شعرھا و نوشته. ھميشه نابود کرد

ن خواھند ئيمن باور دارم که مردم ايران اين حکومت را جارو خواھند کرد و دين و مذھب را از صندلی و منبر قدرت پا

د آنگاه طنين صدای ايران در تاالر بزرگ تاريخ خواھ. آورد و ساختن ايرانی آباد، آزاد و سکوالر را سامان خواھد داد
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