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  یبيرنصيبص

٢۶.٠٩.٠٩  

  یني سوزان خملمي فتلر،يمسعود بھنود، کتاب سوزان ھ
  

  :  مسعود بھنود در وبالگش نوشتیآقا* 

از سالروزني ھفتاد و پنجمامروز« اب سوزان ن رلیمراسم.  ھاستی کت ري دی و شھرھاني در ب ا ستا گ ان برپ . لم

م دمي دواري به دی پوسترنيھفته قبل در برل اب سوزان میادآوري که دعوت در جشن و مراس ردی خاطره کت ر .  ک ب

اال عریب تر ش اعر کي از ی پوس انا ش ه در ھمیلم ه گفت ود ک ا ني ثبت ب ه ج اب مک وزانند روزی کت ا را  آدم ی س ھ

دا شده از -» است تي واقعست،ي شعر نکي تنھا ني ھا نشان دادند که ایدست کم ناز. خواھند سوخت تھايج  یادداش

   -مسعود بھنود

اری صادراتیدي تبعکي یدي تبعانيراني دارد که ااري سپاس بسی درابتدا جا ه ت د ک م دارن  شناس است وحوادث خي ھ

 راتحمل یگر چه ننگ بزاي دنشي سال پ٧۵ کهمي د ببراي آورد تا مبادا از ی مادمانه ي ھا را بیشرم آور دوران ناز

  .  کرد؟یم

ود روزمشخصی محبوب آقای اسالمی البته جمھور رای بھن اب سوزی ب  ی اسالمی انتخاب نکرد، در جمھوری کت

ود را بی شود تا حرارتش آقای برافروخته نمیپس شعله ا.  کنندی مريسالھاست کتاب ھا را خم ا آن حد  بھن سوزاند ت

د بی ھا سر می نازهي علانهي انسان گرای شعار ھاني چنني داردایکه وقت وردياي بادشه ي دھ ه در جمھ  ی اسالمی ک

ا دیني خمیآق ان از ب دش دشمن آزادو ش وداني و بشهي اندی تول ر در دوران ھ.  ب رياگ اد تل مبل ونم اب سوزان س  کت

اري نقش به عھده خمني ھمی اسالمی بود در جمھورشهي تفکر و انددنياستبداد وخفقان ودر بند کش اب ھ  ی کنندگان کت

 پختن ی در ذھن بسازد چون برای مثبتريمدرن است که حتا ممکن است تصوه ای وي شنيا  ،تواگذار شده اس !ظاله 

  ...!  کردري آرد را خمدينان با

 اطالع خوانندگان جوان یبرا( ھم ھست ستي پا آرتکياست خود !  نگارخيتار  ،بي ادنکهي بھنود عالوه بر ای آقااما

ه در جستجوختني به منظور رشانياضافه کنم ا رای راھافتني ی آب توبه بر سر خودش وھمفکرانش ک وذی ب در   نف

دباز دھا بودن هيف و گريدل آخن ولمنام دلمي فسي ن وت ش ه عنکب ا)  خان اطره ھ را ذھنش خ اکیپس چ ه از را  ی دردن ک

ای نماده ي ب، حفظ شده یراني ھر انهي در سنماي سنهي در زممي رژني ھمیا ھا ورفتارھتيجنا ا و ً آورد؟ اتفاق  طرح ھ
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از.  ھا بوده وھستی رفتار نازوهي از شی برداری کپنماي در امر سیني خممي رژیپروژه ھا د از کسب یاگر ن ا بع  ھ

ادان را آتش زد و  نماي قبل ار استقرارش سیاسالم.  راه انداختند جسوزانقدرت جشن کتاب  ه ۴٠٠رکس آب ررا ب  نف

ارپي خوش تی دانم آقایتا آنجا که من م.  کردلي به خاکستر تبدلمي فیھنگام تماشا ا خي وت ار م اره کي نگ ه در ب  کلم

د قرار خوی دسته جمعی مردم را در گورھای روزدادي که نشان متي جنانيا د.  داد نگفت و ننوشتاھن ان  بع ه فرم ب

شنماي سی چماقداران حزب الھزي عزی آخندھانيھم ه آتش ک تانھا ب ران وشھرس  ی دوم خردادنيھم .دندي ھا را در تھ

انبران خمونيسي ومحبوب اپوزیمترق و زي عزیھا شانان وفرم استندکهي ن۵٧ در سال یني مگر جانف ه ھ  ی در برنام

ا یواکنش منطق ذاشتند را ھم گشاني گری وحشني بودندواسم امي ھا ھم سھنماي از جمله آتش زدن سیبيتخر ه پ  امت ب

د ی خوب کار متلري ھی ھاتي حفظ جنای براانيشيخي بھنود که حافظه تاری فساد دوران طاغوت؟ آقاهيخاسته عل  کنن

ا میھمچنان برا ه ميرسي حفظ اعمال آخند ھا دچار اختالل است ت ا- روز مشخصکي ب ال یآق ار٣٠یخلخ  خي سال ت

اتشيا را با ھمه بد وخوب ھراني انمايس ا نگ اي فوي حت ا فلمھ راه ب اي ھم ا بی خارجیلمھ ار ھ شروني رااز انب  دودري ک

ار را مرتکب شد وني خودسرانه ای خلخالايآ. بردو آتش زداباني وبه بختي رونيکام م اي رفت ه خودش ھ ان ک  ھمچن

دارد اديوکس ما ب ولپي نگار خوش تخي تاری حافظه آقااي بود آیني خمميوتصماعتراف کرد ھمه اعمالش با نظارت   ن

  اتفاق افتاد؟ی در چه روزني رفتار ننگنيا


