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ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﻲ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺮوﻓﻲ
اميرفيض -حقوقدان
نوشته ای دررابطه باخودکشی واالحضرت وليعھد عليرضاپھلوی زيرعنوان >خودکشی کارساده ای نيست< انتشاريافته
که چون به نوشته حسن عباسی درھمين رابطه پاسخ داده شد درست نيست که نوشته آقای عباس معروفی بی پاسخ
بماند که ازسوء تعبير رھا نخواھد بود.
آقای معروفی تيتر نوشته خودشان را >خودکشی کارساده ای نيست< انتخاب کرده اند ،ممکن است باشرائطی چنين
باشد ولی به آسانی نوحه سرائی نيست.
ماھيت ومدلول نوشته ايشان يک نوحه سرائی است.
ﻧﻮﺣﻪ وﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﻲ ﭼﻴﺴﺖ
نوحه شعر وياسخن گفتن ويانوشته ای است که اندوھناک وغم زاست وبرای امامان شيعه وياکسانيکه فوت ميکنند بکار
گرفته ميشود تفاوت آن بامرثيه معلوم ونيازی به گفتن نيست.
شرط اصلی درنوحه خوان تظاھر به غمگين وگريان بودن ورحيم بودن است تامجلس راگرم ونوحه رابه جايگاه قبول
برساند.
نظامی بيتی دارد که مقصود رابھتراداميکند
آن ،نوحه گری دراواثرکرد

اونيز به نوحه ديده ترکرد

اما شرط الزم وواجب دراينکه نوشته وياسخنی ويااشعاری نوحه تلقی کردد اين است که مربوط به گذشته وقضايای تمام
شده باشد ،وازشرط وشروط وسواالت بی پاسخ وياترديدھا وسواالت مطرح نشده فارغ وآزاد باشد يعنی ،نوحه زمانی
خوانده ميشود که ديگر سوال ويا ابھامی درباره فوت شخص وجودندارد چراکه وجود ابھامات وسواالت مانع نوحه
خواندن است چه بسا حقايقی کشف شود که يا مبطل نوحه باشد ويانوحه درمقابل آن حقايق ،ناچيز وحقييرآيد.
درنوحه خوانی آقای عباس معروفی شرط اول رعايت شده وشرط دوم رعايت نشده است وھمين عدم رعايت ،به نوحه
خوانی ايشان مفھومی داده است که ھم نوحه وھم ھدف ايشان راازنوحه خوانی زيرسوال ميبرد.
شرط اول که رعايت شده اين است:
عرض شد که نوحه خوان بايد ياحقيقتا کسی باشد که رحيم وغمگين ومھربان شناخته شده باشد وياتظاھربه اين صفات
کند.
آقای معروفی درنامه خودشان ژشت رحيم بودن ،مھربان بودن ونگرانی برای مردم دربند کشيده ايران رابنمايش آورده
اند حتی ناراحتی خودشان را ازاينکه >بازجوئی که زندگی رابرمن حرام کردووطنم راازمن گرفت ازشب تاصبح گريسته
ام – تيره بختی من وامثال من است که اينجا درغربت برای زن بازجوی مان زاربزنيم وفرياد کنيم که سنجاق زيرناخن
فالن عرب تروريست فرونکنيد<......
انسان وقتی اين حساسيت ھارااز نوحه خوان ميشنود بطور طبيعی وقتی نوحه ای برای واالحضرت وليعھد ميخواند به
دلش مينشيند واينجاست که نوحه خوان دربين اين دانه پاشی ھای انسانی تخم ھای ھدف دار خودش راھم ميکارد و
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سواالتی رامطرح ميکند که نوحه ھائی که برای واال حضرت خوانده قلب وبی اثرميسازد زيرا نوحه خوان چگونه
ميتوانسته درميدان ابھام وترديد وزيرباران سواالت نوحه ای اصيلی تحويل دھد که متناسب بامتوفی باشد؟
ﺳﻮاﻻت ﻧﻮﺣﻪ ﮔﺮ
سوال اول ايشان اين است که مسئول مرگ اين ايرانشناس ايرانی کيست؟ ايشان اين سوال رانه ازنظر اينکه به تاريخ
کمک کند مطرح کرده خود ايشان نوشته است >من اين رامی نويسم برای اينکه اندوه يادش رادرخودم بکاھم <
آيا ادعای کاھش اندوه ازکسی که تمام عمربارژيم سلطنتی ايران مخالف جدی وکينه ورزبوده ودرتمام سی وچند سال
مبارزه ھيچ نامی از وليعھد واالحضرت عليرضاپھلوی ويااعليحضرت رضاشاه دوم وياحقانيت سلطنت نياورده و وبالطبع
نميتواند ديداری ھم باواالحضرت عليرضاداشته باشد قابل باوراست؟
چو دزدی باچراغ آيد

گزيده تربرد کاال

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﻛﻴﺴﺖ؟
 -١آقای عباس معروفی درنامه خودشان نوشته اند که >اوخودش راکشته است< بنابراين ،درمسئله خودکشی
مسئول درمرگ ،يعنی کسيکه ادامه حيات ديگری رابه طريقی قطع
بشرطی که اثبات بشود مسئول وجودندارد
ِ
کند ،مسئوليت ناشی از فعلی است که قانون آنرا نھی ويا انجام آنرامقررکرده باشد ،مسئوليت آنھم چنين
مسئوليتی آنچنان ساده نيست که آقای معروفی آنراپرسش وعوام مثل منھم پاسخ آنرا بگوئيم واژه خود کشی
يعنی کسی خودش ،خودش راکشته است يعنی مسئول خودش است درحاليکه آقای معروفی خودکشی
واالحضرت راقبول دارد درجستجوی مسئول بودن قدری خرده شيشه برداراست.
وانگھی ايشان که علت خودکشی واالحضرت را >تنھائی وانزوا وعالمتھای ممنوعی که ايشان رابه مسلخ برد< دانسته
است حق بود رابطه علت ومعلولی بين خود کشی وعواملی را که ايشان علت خودکشی اعالم داشته بيان ميکرد نه
اينکه علت رابه سوال بگذارد .ھمينجا اين سوال متقابل خودنماست که به چه دليل به اين توھمات آنقدر اعتبارداده شده
که علت خوکشی معرفی گرديده؟ وآيا تنھائی وانزوا ازاسباب خوکشی است ،وھرکه منزوی وتنھا بود آخرش خودکشی
است؟ واين عالمت ھای ممنوعه کدام است که موجب خود کشی شده است؟ واين برمدعی است که بگويد عالئم ممنوعه
چيست که اين خطربزرک قابل پيش بينی گردد.
بھيچ عنوان نميتوان باورکرد که قدرت ،درمعنای عام کلمه ازاسباب خود کشی گردد حتی قدرت دولتھا واجبارمردم به
سکوت وياعدم عبور ازخط قرمز باواکنش خودکشی مواجه نميشود واگرميشد زندان ھا پرازمخالفين ونويسندگان
١
وسياست بازانی که به عالمتھای ممنوعه توجه نکرده بودند پرنبود وھمه خود کشی ميکردند.
وھمچنين بيشتر عقيده دارم که امروز ھيچ پدر ومادری ھرقدر باقدرت وثروتمند باشند نميتوانند فرزندشان رابه گوشه
گيری ملزم وياعالئم ممنوعه ای برای زندگی ومعاشرت ويافعاليت سياسی وياعملی ومذھبی آنھا ايجاد کنند .انسان مگر
چارپاست که درمقابل يک سيم الکتريکی  ١٢ولتی زيست درچراگاه رابپذيرد انسان ھادر مقابل > ﻧــــــﻪ < مقاوم
ھستند ودرمقابل محدوديت مقاومت ميکنند.
وانگھی اگر عالمت ھای ممنوعه سبب مرگ گرفته شود پای خود کشی پيش نميايد بلکه پای قتل پيش ميايد ومتصدی
عالئم ممنوعه است که مرتکب قتل شده است اينکه معروفی ھم مدعی خودکشی شده وھم قتل ،بی اعتباربودن ادعاست

 -١اين پاسخی مستدل و مبتنی بر استدالل به خزعبالت کسانی مثل بھرام مشيری و ھمفکران او است که نغمه ساز کرده اند انوشه
روان واالحضرت را در تنھايی نگاه داشته بودند واجازه داشتن را نداشت و منجر به خودکشی شد.يکبار ديگر با دقت بخوانيد ..ح-ک
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 -٢ايشان نوشته است >حاال درغربت جوان ارجمندی خودش راکشته است< نوشته حکايت ازاين دارد که اين
خود کشی اولين خودکشی است که يک جوان ايرانی درخارج ازکشور خود کشی کرده است .درحاليکه ميدانيم
جوانان بسيار و حتی کھنساالن ايرانی درخارج از کشورخودکشی کرده اند وحتی خود سوزی ھم کرده اند
نمونه آن ،پسرسرھنگ ايمن است .ولی آقای معروفی به ھيچيک ازآنھا اھميتی نداده وحتی شايد دل به آگاھی
ھم نداده ولی نسبت به واالحضرت عليرضا چنين نوحه خوانی رابراه انداخته است واين درحالی است که
مينويسد >من مينويسم ،نه برای اينکه پسرشاه بود ودرخانواده سلطنتی متولد شده فقط برای تنھائی
وانزواو <..........آيا به ادعای ايشان فقط واالحضرت عليرضا درتنھائی وانزوا بود ياموضوع خودکشی
وليعھد موضوعی است که ميتواند سلطنت ومشروعيت آنراھدف بگيرد مگر نه اين است که گفته اند >ازھر
رويدادی برای ضربه زدن به دشمن بايد استفاده کرد وحقيقت وشرافت وانسانيت فدای موفقيت است<
 -٣عباس معروفی نوشته وحتی ازخودش سوال کرده که چرا تاکنون کسی به سراغش نرفته تاازاو بپرسد که چی
در چنته دارد وازايران چه ميداند..........
اول اينکه معروفی ازکجاميداند واين دانستن او درحدی است که به اواجازه اعالم ميکند که > تاکنون کسی به سراغش
نرفته است< مورچه راھم وقتی آب ميبرد خيال ميکند که دنيارا آب برده است معروفی اگرنزديکترين دوست وبسته
شادروان واالحضرتھم بود نميتوانست چنين ادعائی بکند ،اين تنھابھانه است که حد نميشناسد.
دوم – مگررسم وعادت اجتماعی ماايرانيان براين است که ازديگران بپرسيم که چی درچنته داريد وچه اميدھا داريد
وغيره اين امور راايرانيان فضولی درکارديگران ميدانند.
سوم – ايراد دارد که چرا تاکنون ھيچ رسانه ای ازاونپرسيده که نظرش درباره ايران چه بوده است؟
ايراد واقعا مضحکی است ،مگر رسانه ھا ازھرکه تحصيالت کرده وياپايان نامه تحصيلی نوشته است چنين سواالتی
رامطرح ميکند؟ ھزاران جوان متخصص تحصيل کرده ايرانی درخارج ازکشوراست که نه ايرانی ھا ونه رسانه ھاحتی نام
آنھا راھم نميدانند ايشان کجای کارھستند که ھنوز نه رسانه ھارا ونه خطوط سياسی مبارزه راميشناسند.
خدا پدرت رابيامرزد که خيال ميکنی علی آباد ھم شھری است واين رسانه ھارارسانه ھائی ميدانی که برای ايران و
ايرانی براه افتاده اند اينھا کاسبند ،دکاندارھستند کاسب بفکر فروش جنسش ھست چکاردارد که مشتری اوعمله است و
يا باتحصيالت عاليه وطن پرست است ياعامل بيگانه.
واقعيت ديگری ھم مقابل ماست وآن اين است که رسانه ھا ازسياست وروش آمريکا الھام ميگيرند روزنامه صبح
ايران که روزانه درلوس آنجلس منتشرميشود مينويسد» :امروز شکل جھان وشيوه حکومتی تغييرکرده است اينک بايد
با کشورھای بزرگ مخصوصا آمريکاازدر دوستی )بخوانيد نوکری( درآمد تا لقمه نانی برای مردم فراھم شود« صبح
ايران شماره ٣١١٨
رسانه ھاازطرح ھنری برشت وتصويب آن دروزارتخارجه آمريکا آگاھند که >آمريکا انتقال سلطنت رابه وليعھد
رضاپھلوی قبول ندارد< لذا درجھت نزديکی ونوکری آمريکا بالفاصه رضاشاه دوم راتبديل به شاھزاده کردند و اگر
مصاحبه ای ھم باايشان ترتيب دادند نبود مگربرای تثبيت ترک موقعيت قانونی وھويتی ايشان دراينصورت آقای معروفی
چه انتظاری دارند که رسانه ھا باکسی که وليعھد سلطنت ايران معرفی شده مصاحبه کنند وياسبب شناخت بيشتر وليعھد
وياتوجه عامه به موقعيت ِ
وعرق ميھن پرستی اوشوند خيلی انسان بايد خام وياپشت کوه قاف باشد که تاکنون رسانه
ھای ايرانی خارج از کشوررانشناخته است.
 -۴ايرا ِد ادعائی دارد که چرا وب سايت وبالگ ندارد؟ چراصفحه فيس بوک ندارد چه کسی اوراازداشتن اين پنجره
ھای ارتباطی محروم کرده است؟
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آيا ھمه مردم بايد وب سايت وفيس بوک داشته باشند وھرکه نداشت کسانی اوراازداشتن آنھا محروم ساخته است؟ آيا
وب سايت دليل مردانگی ووطن پرستی است تصورنميکنم.
اين ارادتمند تااواسط سال  ٢٠١٠اصال کامپيوتر نداشتم وباماشين تحريرمی نوشتم ودراين سی سال  ۴دستگاه تايپ
فارسی بکاررفت واخرين آنھا پس ازآنکه تعميرگاه گفت که متاسفانه ديگرلوازم فارسی برای ماشين تحريرشما
وجودندارد ناچارمتوسل به کامپيوترشدم.
توام باشبھه اتھام مطرح
خيلی ازمردم چه ايرانی وياخارجی وب سايت وفيس بوک وامثال آنھاراندارند اينھم شد ايراد که ِ
بشود بنده تخصصی درکامپيوترندارم ولی تصورميکنم نميشود افراد راازداشتن وب سايت ويافيس بوک بزور محروم کرد
برای دولتھاھم اين کار آسان نيست تاچه رسد برای افراد نسبت به افراد.
 -۵عباس معروفی کوشيده است بااستفاده از فرصت کنونی ضربه ھای بی اعتباری وبی اعتمادی توام با اتھامات
رادوباره زنده ومتوجه سلطنت کند وشايد اين دوبيتی مولوی وصف الحال ايشان باشد.
بوی کبر وبوی حرص وبوی آز

درسخن گفتن بيايد چون پياز

پـــس نظرھا رد شود ازبوی ان

آن دل کـــژ ميــنمايد اززبان

