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مـالقـات
مهرانغنيمتي

چـراجنـگ؟
نـامـةآلبـرتاينشـتين
بـهزيگمـونـدفـرويـد

آلمان) ـ پوتسدام ،١٩٣٢ ٣٠ژويية (مورخ
ترجمة:دكترکريمقصيم

عمل  خود وجداني رسالت به بخواهد كه  روشنفكري
شهادت، بمالد. و خود تن به را شهادت پيه ابتدا بايد كند
زندانهاي كه در هنگامي ، است تلخ تلخ است. كه البته
باشد قرار اگر  اما شود  ريخته روشنفكر  كام  به شاه
به كه روشنفكر گيرد صورت كساني به دست او شهادت
زقوم از شهادت تلخي است، گذشته جان از آنها نجات

گذرد. برمي نيز
و سورخوران  ميشوند سرنگون  سورخوران قديمي
جانشين فاشيسمي  و گيرند رامي آنها جاي اي  تازه
شكلش است. قالبش يكي كه مي شود ديگر فاشيسم
و تپانچه و چماق است، يكي عملكردش است يكي
زمان كند مي فرق هايش بهانه فقط است همان زندانش
شاه زمان ، است  شيعه كه  كشتند  مي محمود  سلطان
شاه ناصرالدين زمان است، سني كه كشتند مي سليمان
كشتند مي شاه محمدعلي زمان ، است بابي كه كشتند مي
مخالف مي كشتند كه خان رضا ، زمان مشروطه است كه
كه كشتند اش مي كره زمان ، است مشروطه  سلطنت
و است كه منافق زنند مي دهنش تو است، امروز خرابكار
كنند مي آجينش شمع مي نشانند و برخرش وارونه فردا

است. المذهب كه

زرق فريب نه  كه جامعه اصيل روشنفكران 
و هارت مرعوب نه و خورند مي را كلمات برق و
آفتاب به روشني بينشي قدرت هستند. پورتهاي
كه شناسند مي خوب را گذشته  تنها نه دارند.
كنند. آن مي درك و روشن بهتر را آينده حال و
چنانكهگوييپيشگويانيراستگفتارهستندكه

آغاز... در كالمي
هرفرد، تنفسي هواي هنر و فرهنگ كه است درست اگر
برگزيدهايم كه راهي آغاز در است، جنبشي و جامعه

ميخوانيم:
نهفتهايم سينه هوايي درون در ما
رود هوا زان رود دل ما اگر باد بر

زمانه، بي دردي از به دور مي خواهيم صفحات اين در
ديروزها و نهمتعلق بهديروز كنيم كه عرضه را فرهنگي
و طرح، قصه، نقاشي شعر، فرداهاست. فردا و از آن كه
باور جايي دارند. حيطه اين در هريك و ... تاريخ نقد،
در كارآمد هستند سالحي هريك هنرها كه اين ما است

آزادي. براي نبرد
يعنيخودمان،صميميباشيم. باشما، سعيخواهيمكرد،
ميخواهيم اما است. مشكل بسا زمانه اين در كه هرچند
اولين بشنويم. را حرفهايتان و بزنيم را حرفهايمان
بههمين و معتقديم بهآزادي كه است اين هم حرفمان
و هنر جمله فرهنگ از ها و همة زمينه در دليل آخوندها را
نظر از ميشناسيم. مردممان و تاريخ دشمن بزرگترين
خاك اين در كه ريشه است پايدار بالنده و فرهنگي ما
و فرهنگ حاكميت آخوندها در برگريزان و باشد. داشته
نبرد اين از كه رفت خواهد فراموشي و فنا برباد هنري

كند. را خالي و ميدان زند افزا تن و فرح نشاطآور
هستيم. همكاريتان و همراهي  نيازمند  مسير اين در
همة شما كه و از ميكنيم دراز دست طلب بهسوي شما
شروع كه راهي در را ما ميخواهيم داريد آتش در دستي
و سخت راه تنها نگذاريد، بهنيكي ميدانيم كه كردهايم
داشت. خواهيم پيش در فراوان و مشكالت دشوار است.
كه: ايم آموخته جوان شعرمان، حافظ، هميشه پير از اما

دل اي متاب عنان طريقت زمشكالت
فراز نشيب و از نينديشد مرد راه كه

مصطفوي كاظم

رسالت روشنفكر ازنگاه شاملو

لوح را در و حوادث بيند را مي نگاهشان دورها
از ما، شاعران شاعر شاملو، خواند. مي تقدير
خوبي به رو همين از بود. روشنفكران دست اين
بشناسد را توانستارتجاعهارمذهبيحاكمشده

نخورد. صبح كاذبش را فريب و
٣ صفحة در بقيه

«مـاتهـاوزن»
باشد نگذاريم ديروز ديگران فرداي ما

يکشنبه شانزدهم مرداد١٣٨٤
سر گذاشتيم و که پشت و روزهايي که گذشت در ماهي
عليه جنايات فجيعترين سالگشت آينده، هفتههاي و روزها در
بشريتاست.مجاليپيش آمدکهتوانستم فيلمپيانيست،ساخته
ديدن .تقارن بنشينم به تماشا بار دوم براي را رومن پوالنسکي
شهرهاي بر آمريکا توسط اتمي بمباران سالگشت با فيلم اين
وکشتار ماتهاوزن در نازيها وجنايات  وناکازاکي هيروشيما
نامبرده آن از ملي فاجعة بهعنوان که ،۱۳۶۷ سال در زندانيان
فاجعة براي دارم ويژه نامهيي بود. قصد اتفاقي ميشود،کامأل
وعناصر بهماتهاوزن اختصا ص را اين مطلب ،اما کنم تهيه ملي
ميكيس تئودوراكيس،که از وبه نقل آن دادم دهندة تشکيل
ميگويم: است، داده ماتهاوزن نام خود سرودهاي بهمجموعه

ميكيستئودوراكيس

گـزيدةما

صفحة٢ در بقيه

صفحة ٦  در

... زخم ُپراز جاني
(ازكتابمدايحبيصله)

احمدشاملو
ــ به چرک درنشسته زخمِ ُپراز جاني

چنينام.
اما فردای تو چه خواهد بود

بهناگاه گر
بيتسال اين شبِ  در هم

برچينم؟ پالس
سمج دلشورهيي بيعالجِ تداومِ
صدايي لطمة سرگردانِ طنينِ يا

تنها؟ ]
غلتيد خواهد آب بر صدا چند هر

بر خاک مي گذرد آب و
ُپراعتماد پژواکي ست که

جاودانگي. بشارتِ از
۳ خرداد ۱۳۶۶

در راه کمرنگ خروش سايهيی
رحمانکريمی

مـاتنهـانيسـتيم
(م.صبح) وحيدي م.

شـعر

٣ صفحة در

٣ صفحة در

من... پنجرة قاب در
كاظممصطفوي

قرار بود برادربزرگترمبهاستقبالمبيايدوبعداز هفت سال
كور و خودمان شهر در پدرم، بازگرديم. بهخانه دو نفره
را او بماند تا هم بايد برادر كوچكترم خانهنشين است.

ندارم. را ديگري كس آنها بهغير كند. جور و جمع
گفت نكرد. نيايد. گوش كه كردم خيلي اصرار بهبرادرم
مگرمابيكسو كار هستيم؟گفتم آره كههستيم.گفت
ميآيد. حتمًا گفت نيامد. خوشش نزنم. حرفها اين از
اصرار كردم بيشتر وقتي بود. خواهم او هم ميهمان شب
چه نخواهم و است؟ چه بخواهم من مگر دست گفت

ميآيد.كارديگري نميتوانستمبكنم.
ماندم منتظر هرچه نيامد. شد، چه نمي دانم آزاديام، روز
نميدانستم بهدرستي كرده. گير اداره در گفتند نيامد.
كشيدم. عالفي ساعتي چند كردم و صبر اما اداره. كدام
داخلحياط بيروننرفتم. اما بعدازظهربودكهآزادشدم.
ازدحام آن در و بيايد برادرم مي ترسيدم ماندم. زندان
كرد قبول زندان حياط در دم افسر شود. گم جمعيت
اسبابهايمراكنار ديوار بگذارمو منتظر بمانم.چندساعتي
حوصلة و نه حوصله. داشت ديگر نه صبر گذشت. كه

سر مي رفت. هم داشت خودم
خبري هم جمعيت از ديگر كه وقتي غروب، دمههاي دم
اسبابهايم و فرستاد را پاسباني شد. تمام طاقتش نبود،
چيزي نتوانستم كه بودم كالفه بغلم. آنقدر زير داد را
زندان ديدم. پشت ديوارهاي خودم را جنبيدم بگويم. تا

دلم. افتاد توي هول يك دفعه شد، بسته زندان كه دِر
پيدا جايي بروم بايد نداشتم. جايي بخوابم؟ كجا شب
بهديوارهاي نگاهم دوباره كه بيفتم راه خواستم كنم.
در دهانم از بي اختيار  كه ترسيدم افتاد. آنقدر زندان
بودند گذاشته قبل، مأمور چند دقيقه تا «عجب!». رفت:
كهبهاينطرفديوار نروم.حاال همانمأمورانايستادهاند

نروم. طرف ديوار بهآن تا
ماندن نبود. جاي گرفت. اما مقداري خندهام

قّصه

صفحة٤ در بقيه

غنيمتي فاطمه و مجتبي
خلق مجاهد سرفراز شهيدان
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مـاتهـاوزن
دربرابر  فرزندانمان از كه نيست ان از مهمتر  وظيفهيي
زنده را بايد تاريخ همين براي كنيم. فاشيسم محافظت خطر

نگاهداشت
دارد: مزيت دو حداقل جنايات اين يادآوري

۱-گراميداشت جانباختگان
امروز آوري براي نسل ۲-ياد

ماتهاوزن: اما و
مرگ اردوگاههاي وحشتناكترين از يكي نام ماتهاوزن
بيشترين است. دوم جهاني جنگ در فاشيسم و نازيسم دوران
ميداند. تشكيل و يهوديان را كمونيستها اردوگاه اين زندانيان
و بحران شرايط در  شدند موفق فاشيست  گروههاي
را قدرت آلمان و ايتاليا اقتصادي در و اجتماعي نابساماني
نگران بودند که بزرگ آلمان سرمايه داران بهدست بگيرند.
جهت آنان از اوضاع اقتصادي برضد نارضايتي مردم و فقر
بود آن فاشيستها وظيفة دادند. رشد اجازه بهفاشيسم بگيرد
را چپها يعني بزرگ سرمايهداران مخالفان يکسو از که
فقر براي ديگر بهعنوان دلسوزي از سوي و کنند سرکوبي
گردن حاکمان از را وضع اين مسئوليت مسکنت مردم، و
يهوديان يعني عادي مردم از بخشي گردن به و بردارند
در ايراني ورز که کوتولههاي سياست کاري همان بيندازد.
تکرار به تمايل هم امروز شرايط ودر دادند انجام دورهيي
مبارزه شعار ميسوزانند و دل مردم براي بدبختي دارند. آن
ديگر کار خلوت در ولي ميدهند، بيدرد» «مرفههاي با

ميکنند.
شكلگيري داليل و  چگونگي خود  تئودوراكيس

ميكند: بيان چنين را ماتهاوزن سرودهاي
دوم جنگ زمان در كامبانليس ياكووس خوبم «دوست

قطعه  چهار ١٩٦٥ او سال در بود. زنداني ماتهاوزن در جهاني
موسيقي آنها براي كه خواست و گفت ماتهاوزن دربارة شعر
آن از نخست دادم. انجام ميل كمال با را كار اين کنم. تنظيم
خود بهدليل آنكه دوم دارم، دوست را اين شعرها كه جهت
بودم. آلمانها ايتالياييها و زندانهاي در اشغال نازيها زمان در من
اين ما به موسيقي اين تنظيم كه آنرو از ايندو از مهمتر ولي
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سايت برگرفته از
babanavid2000.blogfa.com/

يعني كنيم، آشنا تاريخ با جوانتر را نسل كه ميدهد را فرصت
فراموش شود». نبايد آنچه هرگز

از قبل ماتهاوزن «يقينًا  ميکند: تأکيد تئودوراکيس
تحمل را رنج فاشيسم كه است متعلق بهآناني ديگر هركس
ذهن مدام در را جنايات نازيها جنگيدند. بايد آن و با كردند
تكرار از براي جلوگيري تضمين تنها زيرا اين باشيم. داشته
فاشيستم روح كراهت كه ببينيم مي توانيم هنوز ما است. آن
مي دهد. نشان را واقعي خود بهندرت چهرة و نيست آشكار
بهچشم جهان  درسراسر  هنوز  فاشيستي  تفكر  و  فرهنگ
را فاشيسم كثيف دوران بوديم ناگزير كه ما براي ميخورد.
برابر در فرزندانمان از كه است آن وظيفه مهمترين بگذرانيم

اينخطرمحافظتكنيم».
يوناني بهزبان  فقط نخست  كه  ماتهاوزن سرودهاي 

مجددا  ماتهاوزن يادبود محل ١٩٩٥ در در سال بعدًا بود،
زبان چندين به و شد اجرا  يوناني و  آلماني بهزبانهاي
از چهار قطعه متشکل سرودها اين درآمد. مختلف ديگر نيز
وقتي فراري، و آواز آوازها، آندونيس، است بهنامهاي: شعر

مييابند. پايان جنگها

مـايـا آنجـلو
اصفهاني زري دکتر ترجمة

ماياآنجلودر٤ آوريل ١٩٢٨ درسنت لويي،درايالت ميسوري 
حاکم نژادپرستي هنوز قوانين که در شرايطي آمد. بهدنيا آمريکا،
درسن يافت. پرورش فقيرش مادربزرگ نزد آرکانزاس در بود

به  پسرش و خود زندگي تأمين براي و شد بچهدار ١٦ سالگي
بعدها باخواندن عنوانآشپز وگارسنوخواننده شروع بهکارکرد.
او . شد عالقمند سرودن و بهنوشتن آلن پو ادگار و آثار شکسپير
حقوق فعال و نمايشنامهنويس هنرپيشه، تاريخنويس، شاعر، يک
سال از فيلم ميباشد. کارگردان و همچنين تهيه کننده است. بشر

او(  ١٩٨١ استاددانشگاه ويکفارستدرشمالکارولينا بودهاست.
و فرانسوي زبانهاي اسپانيايي، ايتاليايي و برزبان انگليسي). به عالوه
مبارز آزاديخواه يک با ميکند. صحبت آفريقا منطقة غرب زبان
ن اديتور به عنوا در مصر نيز مدتي و جنوب آفريقا ازدواج کرد از
کارميکرد. آبزرور، عرب خاورميانه، زبان انگليسي روزنامة تنها
همکاران از او بود. مشغول بهتدريس غنا دردانشگاه هم مدتي
کتابهاي ازفعاالنجنبشضدنژادپرستيبود. مارتينلوترکينگو
از است. بوده آمريکا در وشعر رمان کتابهاي پرفروشترين از او

جمله کتابهاي مشهورش ميتوان از:
ميخواند چرا پرندة درقفس آواز ميدانم ـ

شعر مجموعة ـ برميخيزم دوباره ـ
بميرم اينکه از قبل بده من به خنک آب جرعهيي فقط

دارند بندگان خدا کفشي براي سفر نياز همه

اوست از زير شعر

برميخيزم دوباره
بکشي بهزير درتاريخ مرا بتواني شايد تو

دهي بتواني مرا درتاريخ پست نشان شايد
گونه ات چند و گزنده  با دروغهاي

بکشاني هرز درخاکهاي مرا بتواني شايد
برميخيزد خاک از که غباري همچون من اما

برميخيزم دوباره

ميسازد؟ من تو را آشفته سرفرازي آيا
آزرده اي و تاريک چنين چرا اين

که گويا سرفرازانه ميزنم گام من که زيرا
آورده ام؟ بهدست نفتي چاه

ميطپم دراتاقم و
و خورشيد همچون ماه

يقين از امواجي با

ميکشد فواره که اميدي همچون
برميخيزم من بازهم

ببيني؟ مي خواهي مرا شکسته آيا
بهزمين چشماني و پايين سري با

دوختهشده
قطرات همچون افتاده پايين شانههايي با

اشک
ضعف؟ و سردرد از عميق فريادي با

معاصر فرهنگ بزرگان از

ميکند؟ آزرده تورا من سرافرازي آيا

و ناگواراست برايت سخت آيا
طال از معدني که گويي ميخندم من که زيرا

آوردهام. بهدست
شليک کني بهمن کلماتت با شايد تو

را زمين خانهام پشت حياط در هنگاميکه
ميکاوم

کني قطعه قطعه چشمانت با مرا شايد
بکشي سرشارت نفرت با مرا شايد

بازهم چون هوا برميخيزم اما
ميسازد خشمگين ترا من جنسيت آيا

من  که شگفتآوراست برايت  آيا
آوردهام بهدست الماس که انگار برقصم

درنقطة التقاي پاهايم
شرمگينم تاريخ از   بيرون

خيزم برمي من
دارد درد ريشه در گذشته يي که از

برميخيزم من

فراخ و جهنده سياهم اقيانوسي من
مدم و جزر با ميگذرم درموجها

را ترور و سرمي نهم شبهاي ترس درپشت
روز، شگفتآور روشنايي درميان برمي خيزم

برجا نياکانم که يادگارهايي با برميخيزم
اند نهاده

بردگانم. اميدهاي و رؤياها من
خيزم برمي من

برميخيزم
برميخيزم

اول صفحة از بقيه
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خود همواره شعرهاي و گفتار در شادروان شاملو
هشدار و عملكردهاي ارتجاع و تهديدات بهخطر نسبت
آن مواجهه با در را روشنفكران اصيل وظيفة ميداد و
ازجملةاينهشدارهامصاحبه يياست يادآوريميكرد.
از  بعد ماه سه تنها ٥٨ يعني سال ارديبهشت در او كه
همان مصور تهران و در مجلة كرده آخوندها حاكميت

است. بهچاپ رسيده ايام
شده مطرح ارزشمندي نظرات مصاحبه اين در
در زير برگزيدهايم كه برايتان را آن است. قسمتي از

ميخوانيد:

دوران  در و گروهي، و محفل هر مجمع در  روشنفكران
وظيفه بهاين داشتند. معلومي و مشخص وظيفة شاه
حاال نداريم اما كاري يا نه، مي كردند بهدرستي عمل

دارند؟ وظيفهيي چه
شاملو:وظيفةروشنفكرانوظيفهييدشواروغمانگيزاست.
و كنند هموار منطق و براي حكومت خرد را راه مي بايد آنان
شدن مدفون و شكستن هم در پيش، از بايد كه پيداست ناگفته
بهعنوانسرنوشت برايخود را زيرآوارسنگوسقطهمينراه
باشد، رفته تعصب فرو و درجهل بيشتر هرچه جامعه و بپذيرند.
نه زيرا است، محتومتر روشنفكرانش براي سرنوشتي چنين
نگاه ميكند، دشمني بهچشم بهروشنفكر تودة متعصب فقط
دارند، معموًال نظر خود فردي بهمنافع تنها كه نيز انگلهاي جامعه
با دشمني توده به آتش ميزنند. توده دامن و تعصب جهل به
نهايت را در روشنفكران جهتميدهندواين«بدگمانيبالقوه»
خود منافع جهت در كور و مهاجم و فاشيستي قدرتي به امر

شكلميبخشند.
ساالزار و و فرانكو و موسوليني و هيتلر نظير ناكساني به
چه تعصب جز جهل و اش، و تركه تخم و يا رضا خان تروخيلو

كنند. تكيه قدرت كه به تخت ميدهد امكان چيز
و نميدهد تشخيص را خود منافع كه ناآگاهي تودة
همان با درست معموًال قضاوت ميكند تعصب پايگاه از ناگزير
الجرم دهندة اوست. و كه نجات چيزهايي دشمني ميورزد
ميبخشد استحكام  را حرامزادگاني نفوذ و قدرت پايههاي 
مثل تودهها اين مثل هستند. او خوردة سوگند دشمنان كه
جراح چاقوي و پزشك سرنگ از كه است بيمار كودك
مساعدت به باشد، مرگ را او و اگر بهخود مي كند وحشت
بيمار، اجتماع متأسفانه، اما ميدهد، ترجيح طبيب بخش نجات
به رغم او را بتوانند مادرش و پدر كه نحيفي نيست كودك
اجتماع برسانند.  بهطبيب موقع به مخالفتآميزش تالشهاي 
ميكند فكر كه با چماقش پر نيرويي است قدرتمند غول بيمار
به را تعصبش صفراي كه است وحشتناكي گرفتارميكروب و
جهلي انديشي و خام را گرفتار چنان او و در ميآورد حركت
كه متأسفانه بگويم بايد و نميپذيرد را منطقي كه هيچ ميكند
به پاخيزد «ميبايد» روشنفكر كه است شرايط چنين در درست
شرايطي چنين اين ناگزير در و اعالم كند را حضور خود و
كند، عمل خود وجداني بهرسالت بخواهد كه روشنفكري
تلخ كه البته و شهادت، بهتن خود بمالد. شهادت را پيه بايد ابتدا
كام روشنفكر به شاه زندانهاي در كه هنگامي تلخ است، است.
باشد شهادتاوبهدستكساني صورت اگرقرار اما ريخته شود
تلخي است، گذشته جان نجات آنها از به روشنفكر كه گيرد

برمي گذرد. نيز زقوم از شهادت

كشتار: و كشت دنياي
است آزادي فضاي در تنها و تنها انسانيش فرهنگ و انسان
خامانديشي و تعصب كه هنگامي تا اما مي شود. شكفته كه
تا خواهد بود. حاكم برجامعه اختناق است، جامعه حاكم بر
نيز آزادي «تو برداشتجامعه ازآزادياين باشدكه هنگامي كه
ميپسندم» كه من را بگويي بايد چيزي اما فقط بگويي سخن
باز از پويايي رفت. فرهنگ حقي برزبانها نخواهد سخن هيچ
جامعه ميشود مبدل متحجر و كهنه به چيزي معتقدات ميماند
ميرود فرو انديشي خام و جهل و فرهنگي بي در پيش از بيش
از چندي هر  و مي افتد دورتر و دورتر رسالتهايش از  انسان 
و برميانگيزد تازه كشتار و كشت اقتصادي به بنبستهاي
ميوهچينان كه مياندازد بهراه تازهيي بيهدف و كور شورش
بيش مفهومي عمل در «انقالب» ميگذارند، اما اسمش را البته
و ميشوند  سرنگون  قديمي  سورخوران ندارد.  «كودتا»  از 
جانشين فاشيسمي و ميگيرند را آنها جاي تازهيي سورخوران
قالبشيكي است.شكلشيكياست فاشيسمديگرميشود كه

رسالت روشنفكر ازنگاه شاملو

است، همان زندانش و تپانچه و چماق است، يكي عملكردش
زمانسلطانمحمودميكشتندكه فقطبهانههايشفرقميكند.
زمان است، كه سني ميكشتند سليمان زمان شاه است، شيعه
محمدعليشاه زمان است، بابي كه مي كشتند ناصرالدينشاه
كه ميكشتند رضاخان زمان است، مشروطه كه ميكشتند
كه ميكشتند اش كره زمان است، مشروطه سلطنت مخالف
فردا است و منافق كه ميزنند دهنش تو امروز خرابكار است،
كه المذهب ميكنند آجينش شمع و مينشانند وارونه برخرش
چيزيش عوض نگيريم نظر اتهامش را در  و اسم است. اگر

طرفدار يهوديهاست، كه ميكشتند هيتلري تو آلمان نميشود.
عربها فلسطينيهاست، طرفدار كه  ميكشند اسراييل تو حاال
ميكشند صهيونيستها صهيونيستهاست، جاسوس كه ميكشند
است، كمونيست كه ميكشند فاشيستها است. فاشيست كه
كه ميكشند روسها است، آنارشيست كه ميكشند كمونيستها
ميكشند كه چينيها و مي كند طرفداري چين از پدر سوخته
و ميكشند ميكشند و سينه ميزند به را روس حرامزاده سنگ

بشريت! دنياي اين است قصابخانهيي چه ميكشند؛ و
خانة در كجا هيچ آزاده، انسان انديشمند، انسان قرباني، اما
اقليتمحضاست. در تنهاست، همهجا همهجا خودشنيست.
در حالي كرد براي جهان نويي طرحي ارائه چگونه مي توان
دستي چگونه ميتوان دهد؟ نمي انديشه مجالي به تعصب كه
مرا نجس ميشمري؟ وجود تو كه وقتي برادري پيش برد، به
خود تو كه باشم قائل خود براي حقي تو كنار ميتوانم چگونه
مي شناسي؟ مرا حالل خون و داني مي و صاحب من موال را
چگونهميتوانيدرحقوناحقسخنمنعادالنهقضاوت كني،
مرا باشم كرده باز سخن به لب من كه آن از قبل پيشاپيش كه تو

اي؟ متهم كرده و زندقه كفر به
انسان در آن، انسان در كه باشيم خواستار جهاني بايد ما
در باشيم كه جهاني ما بايد خواستار نكند. نظر چشم بيگانه به
نژادي، مذهبي، به گروههاي بشري به گروههاي موجودات آن

تقسيم متعصبانه فكري بهمرزهاي جغرافيايي، بهمحدودههاي
آن محكوم است) در اقليت معموًال (كه خرد و عقل و نشود
معموًال مشت (كه تا كند تابعيت رياضي از نسبتهاي كه نباشد
بگيرد. خود سلطة زير است) يكي را (كه معموًال مغز دوتاست)
موجه را خود  به معتقدات نسبت ورزيدن تعصب  اگر
كه باشيم داشته انصاف  آنقدر بايد كم  دست بشماريم،
بدهيم. حق بهمعتقداتشان تعصبورزيدن در نيز بهديگران
گذشتة از نسلهاي ميراثي رابهصورت نيز معتقداتشان آنان زيرا
مقدس «تابو»هاي بهعنوان و بستهبنديشده اشكال در خويش
اختياري معتقدات آن انتخاب در خود و گرفتهاند تحويل

نداشتهاند.
با معتقدات فقط نه است. طرفه يك تعصب مسألهيي اما
با ايستادن در برابر تنها بلكه محك نميخورد ديگران به سنگ
معتقداتديگرانوكوششبهسركوبيمعتقداتديگراناست
جهت همين به دقيقًا و ميگيرد. شكل «تعصب» هيأت در كه
آزادمنشانه يي را هرانديشة جامعه، معموًال ذينفع افراد كه است
«ضدمذهبي» خود منافع حفظ براي شود ارائه جامعه به كه نيز
ميكرد نيز مخلوع شاه همان كاري كه درست ميكنند. معرفي
مردم تعصبات برانگيختن از قدرتش افول لحظات آخرين تا و
ارتجاع «اتحاد را آنان و نميآمد كوتاه انقالبي مبارزان برضد
تعصب مطلق ويرانگر قدرت به كه زيرا ميخواند و سياه» سرخ

آگاه بود.
نيز امروز ميبايد كه است تعصب ورزي همين به اشاره با
يا عقيدتي وسيع كشتارهاي نگران دنيا، هرگوشة در هرلحظه در
نژادييامذهبيبود.زيراكهواقعيتهاچنيننگرانيهايوحشت باري
از بسياري در نيست. حقيقت لزومًا واقعيت اما ميكنند. را توجيه

ميكند. حركت حقيقت جهت برخالف درست موارد
و ميان ترك كه در بسياري از جوامع است واقعيت اين
و مسلمان، هندو جنگ ميان و عرب، يهود جنگ ميان كرد،
و سفيدپوست ميان جنگ پروتستان، و كاتوليك ميان جنگ
جريان در قبيل اين از ديگري پراكنده جنگهاي و سياهپوست
حقيقت اما روزمره. ملموس واقعيت است، واقعيت اين است؛
تحميل دوران به بايد  ديگر كه است اين  حقيقت چيست؟
زبان تحميل و مذهب تحميل نژاد، تحميل عقيده، تحميل فكر،
از بايد انسان كه است اين حقيقت شود. داده پايان فرهنگ و
است اين حقيقت بكشد. خجالت ديگران به تحميل هرگونه
تو خود را به فرهنگ مذهب يا عقيده يا اگر من بخواهم كه
تو، مذهب از تو، از عقيدة كه اين است معنياش كنم، تحميل
از و برتر نافذتر و زيرا آن را قويتر وحشتم در فرهنگ تو از
اين نهايي حقيقت و يافتهام خود فرهنگ و مذهب و عقيده
به احمقانه تعصب خالي از و انساني سالم و جهانبيني است:
حقير و ناشي از منافع چشمي تنگ ميكند كه از من حكم
به است برحق هرآنچه بگذارم و بردارم دست خودم مبتذل
انتخاب اصلح، به قانون طبيعي از طريق و سود جامعة انسانيت

شود. پيروز نيست برحق هرآن چه

آزادي و روشنفكري
جامعة جهل، تعصب و كارشكنيهاي هم بهرغم همينجا تا
تعاطي و برخورد از را خود دستاوردهاي مجموعة بشري
كرده است. حاصل مختلف مليتهاي و اقوام تمدن فرهنگ و
و فرهنگها با ستيزهجويي  و تعصبآميز و خصمانه  برخورد
تمدنهايديگرچيزيرا تغييرنميدهدودر نهايتامرنميتواند
كه فرهنگي يا انديشه  و  بيندازد سنگ  حق تسلط  برابر در
هم كند تحصيل خود براي حقانيتي باروت و گرز با بكوشد
با فرهنگي انديشه يا چنين است. محكوم بهبيحقي نخست از
را چند خود احتضار است ممكن فقط اختناق و شيوة تحميل

طوالنيتر كند. روزي
بهاينجهاتاستكهروشنفكرعميقًا به يكپارچگي وغير
مسأله او براي است. معتقد آزادي بودن تجزيه و تفكيك قابل
هر زبان و آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي آزادي عقيده،
كل استثناناپذير يك فقط در انساني ديگري اجتماعي و آزادي
اگري و بههيچگونه اما مشروط حال عين در ميگيرد كه شكل
در فريبكارانه آزاديها، موضوع اين كه وقتي بهخصوص نيست.
و در چهارچوبهاي مذهبي يا قومي اكثريت تقسيم به اقليت و

مطرحبشود.
وظيفة همان روشنفكر وظيفة برگرديم! شما سؤال به پس
او بنيادي شرايط در وظيفة بودن چنين يا چنان است. هميشگي
نميدهد. تغييري است خرد عدل و براساس دنيايي ساختن كه
اقتضاي زمانوشرايطالبتهميتواندتاكتيكهايمختلفيرا توصيه
انتخاب آنبرطبق سليقه كندكه هدفآناجرايوظيفه استو

است. ديگري مبحث كه ميگيرد صورت نظرگاهها و ها

خروش سايهيیکمرنگدر راه
کريمی رحمان

لگامم گسسته
درراه توشهيی و برگستان بی

شکسته نعلم خالی و خورجينم
آزادی. صدای مرکوب با راکبی

تنگه پشت تنگه و بيابان پشت بيابان
در دره. دره و و خارستان خار

قيرگون لحظهها و خورشيد، برپشت
کوهسار به هر و دلبسته باد درکوپال غوغای

نيست رفتن از ترسی
صخره هر قرصتراز دل،

گردبادها و توفانها شکافندٌه
برچهره اندوه غبار و سينه در خون دريای

مجنون. غم با پايی  باد چونان

آگين خشم و پير من نهچون رفيقانم
رعد از و خروشنده تر جوان که

آيند. می
من رفيقان بياييد

همچنان تقدير، هنگامة که
است. رفتن تاختن و درهمين

از جام بر جام اين راه مستم 
ست عمری که دل اين شورابههای وز

چابک سوار خونين و
رود. می

صحرا اين در
آری ست، محشری

اما
ما ميعادگاه

است ايران در
آزادی. ميدان در

نامردمان هراس مکن از جفای بتاز و
پاس دار را مردمی بتاز و

بتاز
بتاز
بتاز.

مـاتنهـانيسـتيم
وحيدي م.

زمين متورم رگان در
ميشناسم را لحظهها عفونت

در گذرگاه حيات كه
زيستن

عظيم حادثه ييست
نياسود كه زخمي

مرادر خويش
كرد خواهد تكثير

مرد نخواهد حقيقت
ديگريست آغاز فردا

ايم ايستاده خود غرور برقامت
نگاهمان تپش با

وماه دشنه درتالقي

آه!
بيستاره انگيز خوف برصخرههاي

ندانست كس
با كدامين سرود ما

ها تاختيم قلب سايه تا
را صبح وثقل

يادها مرمرين درچشمان
نهاديم وديعه به

تو غزلهاي پلك پشت از هنوز
ميخوانند ترانه شهر زندانيان

وصدايت
برفراز شهرها

چراغ محبتي است
باد شبانة گريههاي در كه

طنين انداز است

تنها نيستيم ما
نيستيم تنها ما

دشت» سنگ و و كودك «پرنده و
ماست با

سرودها وجاودانهترين
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از ميگذشت. مجتبي دستگيري از سال چهار سال٦٤، فروردين
برادر  و بهخواهر ميخواهند عيد روزهاي بودند گفته اسفند٦٣ 
و خواهر مادر و پدر و فقط آن از قبل مالقات بدهند. تا زير٣٠سال
برادر باالي٣٠سالميتوانستندبه مالقاتبروند.فرصتيبودتامن هم
و مادرم همراه با پدر ساعت٥صبح روز ببينم. يك مجتبي را بتوانم

شدموبهطرف اوينرفتيم.
بايدازصبحزود بهآنجاميرفتيمواسممينوشتيم. محلاسمنويسي
و شناسنامهها بايد بود. لوناپارك پشت در ساختماني مالقات براي
اساميراميداديم.وقتيمالقاتهاشروعمي شدهمهراسوار مينيبوس

ميكردندوگروهگروه به طرفاوينميبردند.
مادران بسياري جلو درساختمان تاريكو سرد بودكه رسيديم. هوا
ما نگاه به بيخيال داشتند و آمد و پاسدارها رفت نشسته بودند.
ميكردند.واردساختمانكهميشديصدايكربالييرا ميشنيدي
بيشتر اما بود. آنجا داد. پيرترين پاسدار مي فحش ها خانواده به كه
ميگفت: بهمادران ميشد باز دري هربار ميكرد. تالش جوانها از
و ميشه» راحت همه خيال ميكنيم. اعدام را همشون روزها «همين

نثارمي شد. بودكه سيل فحشوناسزا
سوار خواندند. را اسمهايمان بعد بوديم. آنجا ٩صبح ساعت تا
مينيبوس شديمبهسمت اوينرفتيم.همينطور كهميرفتيم باخودم
فكر ميكردمكه چهميشود؟آيامجتبيراميبينم؟ اگرببينمش چه
گذاشتم روي بود. سرم را شكلي شده؟خيلي دلم برايشتنگشده
گفتم: خودم بي اختيار با كردم. نگاه اوين مينيبوس. بهسمت شيشه
«خداياچهبالييسرش آوردهاند؟چقدرازبچهها اون جاهستند؟»ياد
نشريه و بوديم همتيم هم با افتادم. جقيل) احمد ) غالمي احمد
شكنجه زير احمد ميكنند؟ چه كار بچهها االن و... ميفروختيم.

نه؟ االنميبينمشيا باالخره است؟دارهشالقميخوره؟و...
در از پياده شديم. مينيبوس از رسيديم. زندان بهجلو در كم كم
كوچكيرفتيم توودوبـارهشناسنامههايمانراگرفتند وچككردند

.پاسدارها همانطورزخمزبانهاميزدندوفحش ميدادند.
ازتعدادزياديپلهفلزيباال رفتيم. دراتاقكيمخصوصبرايمالقات
تعدادمانزيادبود.دلشورهداشتم. هرازگاهي از بود بهانتظار نشستيم.
چندين را مسير اين قبل كه در دفعات مادرم ميكردم. سؤال مادرم
بار پشتسر گذاشتهبودچيزهاييميگفتكهآرامش بيشتري مي

داد.
التهاب، اما ميداد. نشان خونسرد را خود يا بود. خونسرد مادر
باگوشهايم نگراني،هيجانتماموجودمراگرفتهبود.صدايقلبمرا
ميشنيدم.همه اشبه اينفكرمي كردمكهمجتبي چهجورياست؟
بهمادرمنگاهميكردم.نميدانم چيبهشبگويم؟بغضكردهبودم.
مادرمدر چهره امچهميديدكه هي بهمميگفت«بيابشين حاالحاال
بايدمنتظرباشيم»ضعف كردهبودموليميل بهچيزينداشتم.دوست

ميكردند. داشتمآندرلعنتي بازميشد و اسممجتبي راصدا
«ماماناتاقمالقاتچهجوريه» ازمادرم سؤالميكردم:

يه شيشه و است به گيشه گيشه كه بزرگيه «اتاق مادرم مي گفت:
فكر تو باز ميزنيم» با هم حرف شيشه با تلفن پشت ميان اونا و است
راستيمجتبي چه قيافهايشده؟ آن موقعهاالغر وعينكي ميرفتم.

دو تا دستشهمكهدرتظاهرات١٣آبان٥٧  سبيلهايپرپشت. با بود.
تيرخوردگي جاي دست راستش كف تيرخورده بود. دانشگاه جلو

بود.... وعملمانده
كوتولهيي پاسدار باز شد. لعنتي آهني كه در بودم فكرها همين در
بود: مجتبي اسم يا پنجم اسم چهارم اسامي كرد. خواندن به شروع
«مجتبي غنيمتي».ديگرنفهميدمچهشد؟رفتمپشتدرفلزي بعدي.
بايست! هول نشو! اينجا بيا! اينطرف «از مي گفت: مادرم تند تند

هولنشو...».
٥ نفر  ،٤ بعد از در اتاق باز شد. باالخره شديم جمع كه نفري چند
وارد سالنمالقاتشدم .گيشهها سمتراستم بودند.يكي يكينگاه
همه شبيه اينها كدومه؟ مجتبي «خدايا نبود، دومي نبود، كردم. اولي
همديگههستند»، قيافههايهمهشانيكجوربود: عينكيوالغر.
مجتبي اول گيشة چهار در سه تكان مي دادند. دست خندان لبهاي با
نبود. نميدانستمچكاركنم. «خدايا مجتبيكدومه؟»يكدفعه صداي
رد را گيشه هولم از ميري؟» كجا بيا! » پيچيد: گوشم توي مادرم
بودخشكم زد. ايستاده جلوگيشه يي كهمادرم برگشتم. كرده بودم.
زدم بلند با صداي امانم نميداد. تركيد. گريه ديدم. بغضم را مجتبي

زيرگريه.فقط دوست داشتم نگاهش كنم. اوميخنديد.
باهاش نكن! «گريه داد دستم: را گوشي تلفن راگرفت. دستم مادرم
داشتم دوست فقط بگيرم. را گوشي نميتوانستم بزن!» حرف

ببينمش.
«گريهنكن! خوب نيست! پيش پاسدارهاكهآدم گريه مادرم گفت:

نميكنه».
چه قدر چه طوري؟ «مهران! ميآمد: گوشي توي از مجتبي صداي

بزرگشدينشناختمت»
گريهامانمنمي داد.

نميدانمگفتميانگفتم: «سالم!خوبمخيليدلمبراتتنگشده».
اززيرعينكش اشكهايشيكيشد. كمكمخنده هايمجتبيهمبا

قطرهقطره اشكبيرون ميريخت.
گفتم:«مجتبيخوبي؟»

بزرگي ديگه مرد بكش خجالت نكن! گريه «آره، خوبم، گفت:
پاسداري كردم. دستم نگاه بغل به خوب نيست!» اينها جلو ، شدي
چيزي يك مادرم «... مي كني؟ گريه برادرت براي «كيه پرسيد:

رفت. او و گفت بهش
عجله با و مادرم ميخنديد گرفتم، كمي آرام و خوردم را بغضم

«تندتندحرف بزن االن وقت تمام ميشه» ميگفت:
درآوردي! هم را من اشك بچه، صلوات پدرت «بر گفت: مجتبي
ديگهگريهنكن!وگرنهعصبانيميشمخوببگوچيكارميكني؟

درسميخوني؟»
گفتم:«آرهدرسميخونم»

اذيت را و بابا «مامان بعد اضافه كرد: كه نميخوني» گفت: «االن
نميكني كه...»

مادرمگفت:«نهشمانيستيدكمكمونمي كنه»
شركت كنكور ميخواهم گفتم دانشگاه؟» بري «نميخواي پرسيد:

كنم.
نميگمدانشگاهحاجيراميگم» «دانشگاهرا باتنديگفت:

. «چرا!حاال فهميدمميخوامبرم» دوزاري امافتاد.گفتم:
دانشگاه» برو زود بخون و خوب درس «پس كرد: سفارش

از كار  كمي چكار مي كني؟ شب تا از صبح راستي  بعد پرسيد
روزانه امرا برايشگفتم.

يك چيكار كردي؟ شب تا صبح از بنويس شب «برو هر گفت:
اشتباهاتت را برايروزبعدتصحيحكن» صبر جمعي ازكارتبزن،

زندگينكن» بعدساكتشد و ادامهداد: « بيهوده كردو
احساس ميكردمحرفهايشمثلخوندررگهايمجريانپيدا كرده
و كردم پاك را اشكهايم خبري نبود. گريه هق هق از ديگر است.

گفتم:«باشه»
دوباره گوشي زد. كلمهيي حرف و چند گرفت را مادرم گوشي

گرفتم. را
خيلي مجتبي «آقا  ميزدم:  حرف بالدرنگ و بلبل مثل بار اين
مخلصيم!هميشهدلمونبرايتتنگه.حسرتدارمكهچراوقتيخونه
دوچرخهسازي كه آنموقعها ميافتم ندانستم. ياد را تو قدر بودي
اصفهان از  وقتي و ميرفتي، دانشگاه كه اونموقعها داشتيم، 
انشاالههرچي زودترمي آييبازهم مي اومديم دنبالت. مياومديما

ميريمهمون جاها».
بزرگتر ٢سال كه (خواهرم و مهري به تو منم خيلي » گفت: مجتبي
كه چه ميكردم فكر شد) شهيد جاويدان فروغ عمليات در بود و
هم با بريم ميآيم اي، مي گفت بزرگ شده مامان ايد. شده شكلي

كشتيبگيريم...»
قطع وزمان مالقاتتمامشد. همينجاصدا

همهشانبادستتكاندادنشروعكردندبه خداحافظي.منصورتم
دست بغلي گيشة مجتبي رفت بوسيدم. را او چسباندم و بهشيشه را
زير خنده. زدند هردو داد. نشان را من آورد و گرفت نفر را يك

خندههايشانهممثلهمبود.
دست و مي خنديدند ميشدند رد ها شيشه جلو از كه تكشان تك

تكانميدادند.
دوستنداشتماز آنجادلبكنم.دوستنداشتم هيچوقتآنصف

تمامبشود.
ديگر بار دو آن بعداز گرفت، دلم بيشتر گرفتيم فاصله كه اوين از
را من وسائل كرد: «برو سفارش ديدار در آخرين ديدم. را مجتبي

آمادهكنكهوقتيآمدمباهمبريمدانشگاه!»
٨سال آن بودند كه گفته او به دادگاه در ولي ١٥سال بود. حكمش

عام٦٧ راه  قتل در ولي بشود. آزاد ٦٧ سال بود قرار دادهاند. عفو را
هميشه مجاهدبودن راانتخاب كرد.

رويبرگهيي كهنامومشخصاتشراسؤالكردهبودند اتهامخودش
«مجاهد»ورفت. نوشت: را

اگر  و اعدام ميبردند مي نوشت مجاهد براي اتهام را نوع  هركس
را اتهام مجتبي نوع كه ميدادند تغيير را او منافق جاي مينوشت
اعدام براي او را كه لحظه يي در دقيقه بعد و چند «مجاهد» نوشت
باشد ميخواهد كه هرچه رفت! بايد ميكنم «فكر گفت: ميبردند

باشد!»

را گذاشتم اسبابهايم كردم. پيدا اتاقي شهر تنها مسافرخانة در
باشم. خوشحال بايد قاعدتًا كردم فكر برگشتم. بهخيابان و
بهآشوب ميكشاند. را دلم  مبهم ترسي  بودم. تنگ  دل اما
دلم فراموش كردم. تقريبًا نيامد، و بيايد بود قرار كه را، برادرم
از كه را داشتم اين هوس بزنم. شهر سري به بازار ميخواست

كنم. ديدن بودند، كجا نميدانم كه جا، چند
برد. خود با مرا جميعت ازدحام دوم خيابان كمركش در
كرد. بدون پر خيابان را و همة زد كوچه يي بيرون جمعيت از
فقط ميروم. دارم با آنها چرا يا اصًال بدانم بخواهم اين كه
فهماند بهمن پير زن چند هقهاي و هق قاري كلفت صداي
هم من ميروم. طرف آن بهاين طرف و سوگوار جمعيتي با
طوري، همين نمي دانم. چه؟ براي كردن. بهگريه كردم شروع
شيون و و سينة خودشان ميزدند بر سر چند نفر بود. پر دلم
كردم. فقط گريه من اما توي سرم نزدم. انداخته بودند. راه
رسيد بهگورستان شهر شهر خارج و از كه جمعيت هم بعد

شدم. جدا آنها از
نشستم قبري سر رفتم بودم. كرده عرق ميوزيد. خنكي نسيم
بود. دكمههاي شده كردم. جمعيت دور پاك اشكهايم را و
آرام آمد و خوشم لغزيد. سينهام بر نسيم كردم. باز پيراهنم را
آن ياد دفعه كه يك ميشد فراموش همه چيز داشت گرفتم.
بيداري و خواب كه توي پنجره افتادم. همان قاب آن و مرد

نميكرد. ولم
طاقت دلم. به آشوب كردن كرد ناشناس شروع ترس همان
ميتوانستم دويدم. كه آنجا تا بهفرار. كردم نداشتم. شروع
ميآمد كه بادي افتادم. نفس از گورستان قطعة آخرين در
گزنده ايستادم. بهباد رو ميفرستاد. بههوا را خاكي و گرد
قطعه را نميديدم. همان جز چيزي ميزد. صورتم را تيغ بود.
مي دويدم هم ساعتها و روزها اگر كه بود بزرگ آنقدر
تكرار بود كوچكي  قطعه هم  شايد نميرسيدم.  بهانتهايش 

در خودش. شده
قبًال داشتم. قلبي احساس اطمينان جوري يك نميترسيدم.
ميآورد، مرگ را بهيادم كه مرگ يا موقعيتي مقابل در وقتي
خودم بين نداشتم. فاصلهيي را چنين احساسي ميگرفتم قرار
كه است اهريمني ديوي مرگ كه گويي ميديدم. مرگ و
شكسته درهم قبرهاي سنگ اين اما ببلعد. مرا ميخواهد
بود دوستي مرگ، بودند. برده بين از را من و مرگ فاصله
من منتظر بازگشت نشسته و خانه در االن پدرم كه مثل منتظر.

سال بهخانه ام باز ميگشتم. هفت بايد بعد از است.
آخرش هم بودم؟ نميدانستم. بهزندان افتاده سال چرا هفت
زدم پا و دست خوردم. حرص مقداري اولهايش نفهميدم.
قرباني يك من كشيدم فرياد است؟ عدالتي چه اين مثًال كه
ساعتها گناهي. هيچ بدون و اختياري هيچ گونه بدون هستم.
است؟ بوده كي  دادگاه اين قاضي كه كردم فكر  خود با
اسمش هم شايد  شدم. قانع بعد اما درآورم. سر نتوانستم 
را زندانم كه پذيرفتم برداشتم. دست بههرحال باشد. تسليم

نداشتم. آزادي انتظار بكشم.
بود. سيماني تايشان چند نداشت. سنگ قبرها از هيچكدام
سرم مي چرخيد. دور آسمان كشيدم. دراز از آنها يكي روي
چند خاك بلند شد. و گرد كرد. تندي شروع بهوزيدن باد
پس بزنم. دلم را بررويم افتاد. خواستم آنها و خار شاخه تيغ
كه شوند است آن قدر بيشتر تصور اين كه ممكن از نيامد.
بلند داشتم. احساس آرامش خوشم آمد. شوم گم زيرشان
يكي سيمان روي كه را چيزهايي كردم سعي نشستم. و شدم
چه كه نتوانستم. بود بخوانم. آنقدر بدخط كنده شده قبرها از
يا و تاريخي با  بودند. نوشته را اسمي حتمًا فرقي ميكرد؟
توانستم را دوم قبر سيمان روي نوشتة كمتر. و بيشتر چيزي
كه خواندم بود ديگري هم بود. چيز نيمه آشنا بخوانم. اسمي
بهياد شايد تا زدم زور خيلي چيست. مقصودش نفهميدم ولي
كه مردي بود همان شايد ميآمد. يادم چيزهايي بياورم. يك

دارش زدند. زندان حياط در سال گذشته در
بهداخل را زندانيان ديگر آوردندشان. با هم بودند. نفر دو
سلولها نگاهشان پنجرة از برگرداندند. و اتاقهايشان سلولها
سلولمن نبوديم. ميكرديم.خوبياشبه اينبود كهزياددور
مي شنيدم. را هم گامهايشان صداي كه نزديك بود بهقدري
قاضي ميرفتند. ور آن ور و بيشتري اين سرعت با نگهبانان
هم از پشت با را نفر دو بود. آماده چيز همه عسگر كه آمد
دستمالي با چشمهايشان را كردند. گوشت پياده حمل ماشين
پايين سرش  اولي بودند. بسته پشت از را دستشان و  سياه
جراثقال پاي وقتي مي جويد. را سبيلش داشت دومي بود.
بهشالق كردند شروع و بستند بهتير را اولي ايستادند. رسيدند

آخ يك طرف حتي ميشكافت. را هوا صفير تازيانه زدنش.
از خون بود. چسبيده بهتنش خونينش پيراهن نميگفت. هم
افتاد. بهنفس نفس زن شالق بيرون مي زد. و كمرش گرده
بعد مي كرد. تماشا خونسرد اول نفر داد. ادامه بود هرطور اما
ميكرد. نگاهش مهرباني با عسگر قاضي خواست. سيگاري
سيگار كردند. باز را دستش كرد و موافقت نگهبانها فرمانده
خواست و آبي ليوان بههوا فرستاد. را دودش و را گيراند
روي بود. از حال رفته شالقها زير دوم نفر سركشيد. الجرعه
هم آخ يك نگفت. حتي بردندش. هيچ انداختند و تختي
فهميد دو ميزد. چشمهايش دو اول نگران شد. نفر نگفت.
حلقه كرد. سرش باالي بهطناب نگاهي است. او نوبت 
محافظ دور نفر چند مي خورد. تكان ماليمي نسيم با طناب
التماس با گريه. زير زد دفعه يك بودند. مواظبش برش و
تأكيد بزند. حرف مادرش با بدهند اجازه كرد درخواست
را پسرش سفارش است و ميخواهد بار آخرين براي داشت
دادند او به دست كرد. تلفني نگهبانها موافقت فرمانده بكند.
سعي كرد انتظار لحظه چند از بعد گرفت. را او شمارهاي و
است. سفارش مريض گفت ميلرزيد. لبهايش لبخندي بزند.
پسرش خرج بفروشند. هرچه دارد را گفت كرد. را پسرش
نديدند را همديگر گفت اگر ديگر كرد. بغض بعد كنند.
يا فردا و يا شايد امروز است. مرگ حق گفت حاللش كنند.
ادامه نتوانست دارد. دعا التماس بيايد. بهسراغش االن همين

كرد. اشكهايش را پاك و بهمأمور تلفن را داد دهد.
هل طناب به زير را او بودند گرفته را دستش كه مأموري دو
گذاشت. و جلويش آورد چهارپايهيي نفر ديگر يك دادند.
بعد آرنجش را بود. پايين سرش  او كه خواندند حكم را
باالي و كند بلند را پايش گفت  بهاو مأمور و گرفتند
روي گذاشت و كرد بلند احتياط پايش را با برود. چهارپايه
كشيد. عميقي گرفت. نفس قرار آن كه روي بعد چهارپايه.
داد سينه را طوري در بعدي درنگ كرد. نفس لحظه يك
در ببلعد. را عالم اكسيژنهاي تمام مي خواهد گويي كه
بهديگري كس سينه همه حبس شد. هيچ توي نفس عوض
كه اين بدون در هوا، سرم كبوتر باالي حتي نميكرد. نگاه

بود. شده متوقف بزند، بالي بال
بگويد كه چيزي اين بدون افتاد. اتفاقي همهمان فهميديم بعد
جراثقال راننده و كرد اشاره مأموري برد. باال را سرش
بيندازد را خواست طناب مأمور تر فرستاد. پايين را طناب
در گويي داد كه را طوري حركت او. گردنش بهگردن
كه اين از قبل كشيد و بلندي است. نفس طناب جستجوي
را پايش زير چهارپايه خودش كنند كاري بتوانند مأموران

انداخت...
چقدر نميدانم بالشم. توي گذاشتم را سرم و برگشتم
از بسته دست كردم نگاه  پنجره از دوباره  وقتي گذشت.
زمين روي بر چهارپايه يي واژگون بود. با آويزان جراثقال

پايش.... زير
او را نيستم حاضر گفتم آمد به مالقاتم كه برادرم بعدش روز
دور آمده! راه برادرت از نيست! گفتند خوب ببينم. هرچه
نمي روم گفتم ببرد! پدرت براي تو از خبري كه دارد اميد
ببيند را من كه اين بدون برادرم بار آن بهمالقات. نرفتم و

برگشت.
نكردم. نگاه سلولم بهبيرون پنجره ديگر از به بعد روز آن از
نگاه بهبيرون آن بدهم از ميخواستم فحش هروقت يعني
قاب را همچنان در آويخته بهدار مرد تصوير  ميكردم و
چيزهايي نبود. خودم  دست ديگر  بعد مي ديدم.  پنجره
به عقلم هم نميرسيد. اصًال معمولي حالت در كه ميگفتم
كه طوري  همين  بزنم. فرياد ميخواهد دلم كه االن  مثل
و آسمان را كشيدهام دراز گوري سنگ روي زمين، روي
همان آن در و است. پنجره ام قاب مثل درست ميكنم. نگاه

ميرود. طرف آن و با باد اين طرف آويخته بهدار مرد
ميرود. فرو تنم در و دارد را عصر خنكاي ميوزد كه بادي
نگاه به اطراف و ميكند. بلند ميشوم خشك را بدنم عرق
من زنده در گورستان نفر تنها نيست. هيچ كس  ميكنم.
باد وزش با  آويخته بهدار  مردي آسمان  قاب در  هستم.
گور هر به رقصيدن. روي مي كنم شروع من هم ميرقصد.
از گرم ميشوم.  ميشوم. گرم ميرقصم. پاي ميكوبم و
بهرقص. همگي شروع ميكند ميخيزد و بر هرگور كسي
فردا ميكوبم. پاي و ميرقصم صبح تا ميرقصيم. طور يك
بروم. بهشهرمان و را بردارم تا وسائلم برميگردم بهمسافرخانه

داده بودم. هدر را اتاق پولم با كرايه نبود. نيازي بهاتاق
٢٣تير٨٤

درقـابپنـجرةمـن...
كاظممصطفوي

قّصه

اول صفحة از بقيه

مـالقـات
مهرانغنيمتي

خلق مجاهد سرفراز شهيدان غنيمتي، فاطمه و مجتبي
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چاپ  ٢٠٠٣ با در سال (Dan Brown ) براون دان
بهتسخير را کتاب «رمز داوينچی» بازار جنجالبرانگيز رمان
کتاب اين سال دو گذشت از پس اينک آورد. در خود
قرار امريکا ارويا و در کتابها صدر پرفروشترين در هم هنوز
که مرز تخيل است انگيزی هيجان رمان دارد. رمز داوينچی
رمان موضوع آن جا که  از می ريزد، در هم را  واقعيت و
و کتابهای تاکنون فيلم است مسيحيت رابطه مستقيم با در
يکی کماکان و شده است نوشته آن و رد تأييد در متعددی
مشغول خود به را کتاب اهل افکار که است موضوعاتی از

نموده است.
از بخشهايی خوانندگان بيشتر آشنايی برای در تالش

آمدهاند. گيومه در که کردهام ترجمه را کتاب
آغاز می شود: بر حقايق زير با تأکيد رمان

سازمان  يک ( Priory Of Sion ) خانقاه صهيون .١
بنيان   ١٠٩٩ سال در که اروپاست در زيرزمينی حقيقی
 ١٩٧٥ سال در پاريس ملی کتابخانة و است شده گذاشته
اعضای نام که آورد بهدست پنهان» «دوسيه به نام جزوهيی
اعضا اين برخی از درج شده است. آن صهيون در خانقاه

عبارتنداز:
(Sir Isaac Newton) نيوتن عاليجناب اسحاق ـ  

{فيزيکدانورياضيدانمشهورانگليسی}،
ساندرو  } (  Sandro Botticilli  ) بوتيچيلی  ـ   

و ويکتور هوگو، ايتاليايی}، بوتيچيلی نقاشمشهور
داوينچی. لئوناردو ـ

) دی»  اوپوس » به مشهور واتيکان اسقفنشين  .٢
Opus Dei)يکفرقه بنيادگرایکاتوليکاست کهاخيرًا
و تهديد مغزی، شستشوی قبيل از جنجالی مسائلی موضوع
«رياضت جسمی» عنوان خطرناک که با رفتاری اجبار، و

بود. شناختهمیشود،
خود  دالری ميليون ٤٧ مرکزی دفتر اخيرًا اوپوس دی
نيويورک  لکزينگتون ٢٤٣ خيابان شمارة ساختمان در را

است. کرده افتتاح
هنری، معماری کارهای مورد در تمامی توضيحات -٣
اماکن،مدارکوتشريفاتومراسممذهبیزيرزمينی يیکه

دقيقاند. حقيقی و رفته، رمان ذکرشان اين در
های توطئه طرح کاربرد و ماهرانه پردازی شخصيت
از رفتهاند به کار داستان کوتاه فصلهای در که هيجانانگيز
ناخودآگاه را که خواننده رمان است اين خاص ويژگيهای
بهدرون داستانمی برد.تکنيکبراوندربهکارگيری فصلهای
کوتاهوچندصفحهيیجاذبهيیگريزناپذيراست.کهخواننده

و بهدنبال خود میکشاند. خود جذب میکند به را
نويسنده ارزندة و ژرف تحقيقات کتاب ديگر ويژگی
مقدس و تاريخ تاريخ هنر درس کالس به را رمان که است
ريز نکات بسياری از خواننده و است تبديل نموده مسيحيت

می آموزد. رمان با خواندن اين را مقوله دو اين

شخصيتها:
داری موزه (Jacques Sauniere) سونير ژاک
يکی از وی دارد. عهده به را لوور موزه رياست است که
بسيار پژوهشهای که است جهان رمزشناسان مشهورترين
انجام داوينچی لئوناردو اعجازانگيز نقاشيهای بر ارزنده يی
افشاي انتشار و که است يافته دست بهکشفياتی است و داده

آورد. خواهد در لرزه به را مسيحيت بنيان آنها
،(Robert Langdon) النگدون رابرت پروفسور
استادآمريكاييدانشگاههاروارد،يکیازمطرحتريناستادان
در سخنرانی يک برای ايراد است که مذاهب نمادشناسی
به کار جهان جامع کليساهای در که کفرآميز مورد نمادهای

است. شده دعوت به پاريس رفته،
پليس بدخلق رئيس ،(Bezu Fache) فاشه بوژو
تنومند چهارشانه، فردی وی است. (DCPJ) پاريس مخفی
به حال عين در و نئاندرتال انسانهای به شبيه تيرهپوست، و
تيرهاش با موهای وبسيار تيزبين است. بيرحم شدت زيرک،
خورده گره ابروانش خوردهاند، شانه روبهعقب زياد روغن

جنگی است.  کشتی يک دماغة به شبيه و دماغ نوکتيزی
ویبهشدتباحضورزنان گاونرمینامند. زيردستانشاورا
ادارة پليس مخالفاستواعتقادداردکه حضور زناندر در
ادارةپليستمرکزمردهارا برهم می زند.ویسنجاقکراواتی
با نقرهيی صليبی می زند. کراواتش به را آن هميشه که دارد
نمادی که به صليبگوهرين مشهوراست سيزدهعقيق سياه،

است. از حواريونش تن و دوازده مسيح نشانه و
شناسی رمز كارگاه ،(Sophie Neveu) نوو سوفی
و اکنون برده پايان به انگلستان در را تحصيالتش که است
به مشغول فرانسه پليس در رمزشناسی متخصص عنوان به
در که است پنهانی مقولة سوفی شخصيت است. خدمت
و تيز بسيار چابک فردی او نماياند. می را روند داستان خود
رازها گشودن در او را تعليمات پدربزرگش که است هوش
وی رازی خود که چند هر است، داده توانی شگفتانگيز
زيادی را به خطرات واتيکان برای آن است که گشودهشدن

آورد. خواهد وجود
تهی دست کشيشی جوانی در آرينگوزا مانوئل اسقف
او است،  دی» «اوپوس کل  مسئول مقام  در اکنون و بود 
که است چيزی پی در او است . جاه طلب به شدت فردی
واتيکان در خود را موقعيت بهدست آوردنش صورت در
در نيز پاپ خود حتی و کرد خواهد تثبيت هميشه برای
از يافتن اطالع دنبال به گرفت. وی  خواهد قرار دستانش
تا پای را او که طمعی میافتد، بهطمع راهنما وجود سنگ

مرگمیکشاند.
اوضاع مهار پردة پس در که است شخصيتی آموزگار
می بيند داستان در جابهجا را او خواننده و دارد دست در را
او در بشناسد. را تا شخصيتش اوست پی در جا ولی همه
شناخته میشود زمانی اما مینماياند، رخ فرازهای گوناگون

است. نابودی معرض در چيز همه که
بنيادگرا مذهبی آگاه نا عنصر يک بارز نمونة سيالس
دست به قتل ... اسقف و با هدايت آموزگار است. او بهدستور
دست راهنما سنگ دنبال به است. او زده ديگر تن سه و سونير
يک انسانها او کشتن برای است. آدمکشيهای بيشتر اندکار
رياضت هر قتل پس از که است و کافی مقدس است فريضة
وی کند، اعمال خود به دار ميخ کمربندی بستن با را جسمی

شود. پاک گناهش تا می زند کابل با را خود وحشيانه
لوور دار ژاک سونير» موزه قتل « داستان با اول فصل
رموزی از در بستر مرگ سونير می شود. ژاک آغاز پاريس
بهميان را النگدون رابرت پای که است کرده استفاده 
که لوور موزه او را به پاريس اين رو پليس از میکشاند،

بگشايد. رمزها را آن تا است میبرد قتل محل
رئيس به لوور مالقات با برای را النگدون که پليسی
ورودی لوور در که بزرگی هرم برابر در را او آورده است

می کند. پياده دارد قرار
خود اندازة به تقريبا پاريس لوور موزة جديد ورودی
مدرن و جنجالی شيشهيی هرم اين است. يافته شهرت موزه
که چينیاالصلی معمار (I.M.Pei ) پی» ام. «آی. توسط
مورد هم هنوز و شده، طراحی است، آمده بهدنيا امريکا در
بهحياط آن وجود معتقدند که است سنتگرايانی اعتراض
باشد، می رنسانس دوران به مربوط آن طرح که موزه
همانند هرم اين که میگويند هرم منتقدين است. زده لطمه
ناخن کشيدنبهتختةسياهمی ماندوطرفدارانمترقی،اينهرم
ساخنمانسازی پيوند از جلوهيی را يکپايی و هفتاد شفاف
ميتران، فرانسوا تالش با هرم اين میدانند. باستانی و مدرن
رئيسجمهورسابق فرانسه،کهعالقةبسيارزيادی بهمعماری
مصر پر باستانی آثار از هرمها و را پاريس و مصر داشت
که بود آنچنان مصر آثار به ميتران عالقة شد. بنا بود، کرده

(ص١٨-١٩) دادند... ابوالهول لقب او به فرانسويها
میکند پيچ سؤال را لنگدون پرفسور فاشه موزه، در
روزانه دفترچه از پليس می پردازد. مختلفی بهموضوعات و
داشته قرار لنگدون با شب همان وی که است پیبرده سونير
دفتر کار نيز در لنگدون نشدة منتشر کتاب است، نسخه يی از
که می گويد پليس رئيس به لنگدون میآيد. دست به مقتول

بوده است. سونير عالقه مورد و تخصصی موضوع کتاب
«الهه  يک درجة کارشناسان  از يکی  سونير ژاک  
عالقة زيادی تنها نه شمار میآمد، او به جهان در شناسی»
الهه پرست ويکا ( فرقه های پيدايش به به آثار مقدس مربوط
داشت مقولة الهة مقدس شدهاند)، که کافر ناميده فرقه يک
بزرگترينمجموعه هنر بلکه طیبيستسالخدمتدرموزه

(٢٣ (ص گرد آورد... لوور در الههپرستان را
يک  وسيلة  به   ١٩٢٨ سال  در دی اوپوس جماعت  
به معتقد که اسکاريبا» ماريا «خوزه نام به اسپانيايی کشيش
شد. گذاشته بنيان بود، کاتوليکها محافظهکارانه ارزشهای
از پيش اسپانيای در ريشه دی اوپوس سنتگرايانة فلسفه

ـ ٩٩٩  «راه مذهبی ١٩٣٤ کتب در سال دارد. فرانکو رژيم 
نوشتة فردی» در زندگی خدا کار در انجام تمرکز برای نکته
به جديد تحولی مسيحيت جهان در اسکاريبا ماريا خوزه
نسخه ميليون دو تيراژ با اکنون هم کتاب اين آورد. وجود
(٢٨-٢٩ (ص  است. گردش  در  زبان  ٤٢ به شده ترجمه

همچنيننگاهکنيدبه:
 www.opusdei.org و www.odan.org

پر پنج ستاره يک  نقش خود مرگ بستر  در سونير
پنج ضلعی ايجاد کردهاست. لنگدونتوضيحمیدهد: ستاره
به مسيح ميالد پيش از سال هزاران از ديرينه که است نمادی
در جاهای مختلف ديگر نماد هر مانند نماد می رفته، اين کار

نگاهيبهكتاب پرفروش«رمزداوينچي»
علياصغر بهروزيان

کتاب معرفی

جايگاه کفر» «مذهب در ولی دارد، دگرگونه مفهومی
دارد. ويژهيی

پرستی؟ شيطان میپرسد: فاشه
نزديک بسيار مفهومی واژة کفر امروزه نه، لنگدون:
به شيطان پرستیيافتهاست.برداشتیشديدًامغرضانهوغلطاز
ازواژةPagan =کهبهفارسی معنیآنکافر،  (نويسنده واژه
است. كرده استفاده است، و... بيدين مشرک، بتپرست،
اين  در حقيقت پور)، آريان دکتر عباس ٥ جلدی ديکشنری
مفهوم به (Paganus = واژة التين (پاگانوس در ريشه واژه
در که میشد اطالق روستاييانی به هم آن و روستا نشينان،
طبيعت مذهبشان پرستش و میبردند سر جنگلها به حاشية
يک در بود که زياد آنسان  آنان از  کليسا وحشت  بود.
معنی Villain=به به  Villager= روستايی) ) واژة دوران

يافت. تغيير هرزه) روحی با فردی
طبيعتپرستان به از مسيح دوران پيش در پر پنج ستاره
جهان که بودند باور اين بر ما پدران می شد. داده نسبت
ديگری و مذکر بخش يک میشود. تقسيم بخش بهدو
در جهان می يافتند تعادل مذکر و مؤنث که مونث. هنگامی
جهان صورت اين غير در و میشد برقرار تعادل و همزيستی
و خدايان آنان نظر به میگرديد، مرج و هرج دستخوش

کنند. حفظ قدرت را در تعادل تا تالش میکردند الهه ها
کرده پری که سونير نقش پنج با اشاره به ستاره لنگدون
است، هستی  مؤنث نيمة نمايانگر ستاره اين دهد: می ادامه 
مینامند مقدس» «الهه مذاهب تاريخ کارشناسان که چيزی

.(٣٨ (ص ـ
نور چراغهايی که در پرتو رمز زير سونير کنار جسد در

شود: می ديده پراکنند می بنفش ماوراء
١٣-٣-٢-٢١-١-١-٨-٥

آشام خون شيطان ای،
مقدس برة آه،

(٤٣ (ص-
نوشته مرگش از پيش سونير خود که است رمزی اين
استوگشايشاينرمزيقينًابهشناسايی قاتلخواهدانجاميد

ديگر... ماجراهای و
رئيس به شود تا می موزه وارد نوو ميان سوفی اين در

است. شناسايی کرده را رمز اعداد که پليس اطالع دهد
کرده بازنويسی يک کارت بر روی که را اعداد سوفی

دهد: می فاشه بهدست
١-١-٢-٣-٥-٨-١٣-٢-١

نگاه به سوفی است، شده خشمگين به شدت که فاشه
میکند.

دهد: می توضيح سوفی
 لئوناردو فيبوناچی،رياضيدانايتاليايیدرقرن سيزدهم، 
معنايی هيچ حقيقت در که کرد کشف را ارقام رديف اين
خود بستر مرگ در که را اعدادی تمامی و سونير ندارند

( ص-٦١ فيبوناچی نيست.( مشهور رديف چيزی جز نوشته
خود که است نهفته راز ديگری ارقام اين پس در اما

است. خبر بی از آن اين مقطع در نيز سوفی
را به دنبال انگيزی هيجان فرازهای جا داستان از اين
چنگال رئيس از را لنگدون که میکند سوفی تالش دارد.
در رهاکند. قاتلاصلیمیداند، پليسکهدرواقعلنگدونرا
سوفی که میشود مشخص داستان هيجانانگيز چرخشهای
رمزی حروف و سونير اعداد و نوة سونير است حقيقت در
کسی آن کرده مخاطب خويش نقش بستر مرگ در که را
اين بخشی از کن» پيدا را «لنگدون جمله سوفی نيست. جز

است. شده پليس پاک به وسيلة که رمزاست
رمزهای از  استفاده با  و لنگدون  کمک با  سوفی
در دارد وجود  داوينچی لئوناردو آثار در که  مشخصی
او کند. سنگ راهنما را بايد پيدا که سنگ راهنما مييابد
آن از کليسا رازی که میشود. ديگر رهنمون رازی به را

دارد. هراس
مي برد، راه راهنما به سنگ که کليدی يافتن پی در
را به اثر او سونير ژاک پدربزرگش که سوفی در مي يابد
ليزا. مونا است. کرده هدايت داوينچی لئوناردو از ديگری
شيشهيی قاب بر انگيز سوفی هيجان  جستجوهای از پس
فريبهای است  سياه چقدر میبيند: تازه رمز يک موناليزا 

.(١٢٤ ـ آدمی ( ص
در توضيحاتی مي يابد در را رمز اين که راز لنگدون
باز نيز را رمان بخش جنجالانگيزترين میدهد سوفی به که

میگشايد.
رمان اين سر بر  جنجال  اينهمه که  است  رازی اين
از نمونههايی اينترنت با نگاهی به  است،  انداخته راه به را
و کتاب چندين اين، بر عالوه ديد. را خواهيد جنجال اين
يا فرضيه برای رد که است فيلمی دو يکی مقاله و خروارها
است. شده اين کتاب تاکنون ساخته شده در مطرح حقيقت
رمز می گويد: دربارة اين سوفی به سؤال در پاسخ لنگدون

رسوم  در آنها است. صهيون خانقاه فلسفة پاية اين  
در قدرتمند مردان که باورند اين بر خود الههپرستانة
يک نهادينه کردن با را دنيا مسيحيت کليسای اوليه دورانهای
را وزنه زنان بیارزشساختن با و دادند فريب بزرگ دروغ

بهسودمردانچرخاندند.
و مردان کنستانتين که است باور اين بر خانقاه صهيون
به را کفرآميز زنساالرانة جهان موفقيت با جانشينش،
مقدس تخريب چهرة با را کار اين و دادند مردساالری تغيير
الههها بهنحويكه رساندند. انجام به آن شيطانیکردن و زنان
دچار نيز مسيحيت، از مذاهب بعد در حتی هميشه، برای

نسيانگرديدند.
که کرد منتشر کتابی کاتوليک عقايد تفتيش سيستم
بشريت تاريخ کتاب خونآميز ترين عنوان به آن از میتوان
جهانيان را ساحرهها» «چکش عنوان با کتاب اين ياد کرد.
روحانيون به و برانگيخت انديش آزاد زنان خطرات عليه
چگونه شکنجهشان آنها را بيابند، چگونه داد که رهنمود

سازند. نابودشان چگونه و کنند
بهتعبيرکليساآنساحرههاشاملهمةزنانتحصيلکرده،
زنان مسلک، صوفی زنان کولی، زنان روحانی، زنان
و میآوردند گرد گياهی داروهای که زنانی طبيعتدوست،
گرايش به طبيعت داشت، مشکوکی به هر شکل هرزنی که
از بهشيوههای مرتدانه آنکه دليل به نيز زنان قابله میشد.
استفاده میکردند، زايمان درد کم کردن پزشکی برای دانش
کهبهادعایکليسادردزايمانتنبيهیبرحق میکشتند.چرا را
شده سيب نسيب زنان راز از حوا يافتن به دليل آگاهی که بود

شده بود. داده زنان حوا به گناه ازای اين در آنان بود. بهباور
آنچه که آنها و شکار حاکميت کليسا طی سه قرن در

سوختند. آتش در زن ميليون پنج میخواندند، جادوگر
زنستيز دنيای و کرد را خود کار خونريزی و تبليغات

است. آن زندة دليل امروزی
بودند به طور بشريت روحانی نيمة زنان که روزگاری

حذف شدند. مساجد و ها کليسا و از معابد کلی
در مقامی زنی هيچ امروزه میبينيم که اين جاست

.(١٢٤-١٢٥ (ص ندارد اسالم و مسيحيت يهوديت مذاهب
المقدس بيت در ابراهيم معبد به تسلط با صهيون خانقاه
مجدليه مريم آنها مي يابد که بر اساس دست بهمدارکی
مسيح عيسی همسر ساخته او از کليسا که تصويری برخالف
است. بوده مسيح حواريون و گروندگان اولين از واقع در و
گواهی داوينچی» نيز اثر آخر- «شام در مريم مجدليه تصوير

استبر اينحقيقت.
رمان اين هيجانآميز و پيچ در پيچ های ماجرا در
اين بهدنبال همگی  واتيکان و آريگوزا اسقف  آموزگار،

میگيرند. قرار لنگدون و سوفی با رويارويی در مدارک
پی واقعيت به راز شدن گشوده با خواننده پايان در
عيسی تبار از نيز که خود راز وارث اين سوفی اما میبرد.
میگيرد تصميم ، مريم مجدليه است او و نوادگان از و مسيح

اين راز سر به مهر بماند. که



٧٦١ سهشنبه ٨ شهريور ١٣٨٤ شمارة فرهنگي و ادبي ضميمة ٦ندا صفحة

توليد و جنگ جهاني دوم سالگرد شصتمين يکسو مترجم: امسال از توضيح
نظرية صدمين سالگرد تدوين با مقارن حال عين و در بمب اتمي انفجار و
سياسي حتي و علمي محافل در مناسبتها اين به است. اينشتين نسبيت معروف
و فيزيک دانشمند مثابه به و فعاليتهايش چه نظريات و اينشتين شخص دنيا
شده است. مطرح بسيار جنگ ضد معروف شخصيت عنوان به چه رياضي و
آمريکا متحده اياالت در و کردند نامگذاري اينشتين سال را امسال آلمان در
سوسياليست هم که اينشتين برگزار شد. بهافتخار وي بزرگداشت مراسم نيز
در کار آمدن هيتلر روي همزمان با تبار بود، هم يهودي جنگ و مخالف
را جنگ جهاني بروز خطر خيلي زود کرد. او ترک را اين کشور آلمان
جهت به تالش آن بروز از پيش سالها از مناسبت بدين و کرده بيني پيش 
بود. بدين گماشته جنگ همت عليه جهان افکار عمومي به آگاهي بخشيدن
جهاني از جنگ پس آمريکا تشکيالتي که بههمت متفق»، ملل «جامعة علت
جمله از کشورها، اکثر و بود آمده وجود به جنگ از جلوگيري جهت اول
اين هر دو آمدن هيتلر روي کار از پس البته بودند (و عضو آن و ژاپن آلمان
در بيندازد راه بحثي خواهش کرد اينشتين شدند)، از خارج آن از کشورها
صورت گرفت.  راستا همين در با فرويد اينشتين مکاتبه باره چرايي جنگها.

---------------
 

عزيز، فرويد آقاي
براي انستيوي بينالملليش متفق» و ملل ابتکار «جامعة که به اين از خوشحالم
موضوعي تا دربارة کردهام پيدا خاصي فرصت در پاريس، فکري همکاري
مشورت شما با ماست، تمدن مسألة مهمترين  نظرم به حاضر حال در که
دست مرا و کرده فراهم را آزاد گفتگوي و بحث اين امکان کنم. انستيتو
شما با را موضوع اين مايلم من و است گذاشته باز صحبتم طرف انتخاب در

بگذارم: ميان در
سرنوشت  اين از يعني جنگ، انسانها را ازخطر بتوان که هست راهي  آيا

کرد؟ خالص شوم
در  حاصله پيشرفتهاي که شده درک واقعيت اين عام طور به ديگر  امروزه
کرده تبديل متمدن نبود بشريت امر بود و را به جنگ مسألة تکنيک عرصة
معضل اين حل جهت تاکنون که زيادي تالشهاي است. ولي با اين وجود

اند. مانده ناکام تکاندهندهيي صورت به همگي شده انجام
اشتغاالت به بنا عمل و در کساني که بين حتي در اين مورد، در ميکنم فکر
ميل همه و دارد وجود عجزي احساس يک هستند، مسأله درگير حرفه يي
معمول علمي فعاليت خاطر به که بپرسند صاحبنظراني از را مشکل دارند
تأمل با و خاصي يافتهاند، سنجيده حيات اشراف کلية مسائل به نسبت خود،
سوي معمول و سمت که کنم عرض بايد من خود مورد در برخورد ميکنند.
نميافکند، پرتويي  بشر حسهاي و خواستهها  ژرفاي به من  فکري روش
که نيست، جز اين ساخته من کار چنداني از نظر تبادل اين که در  طوري
بيشتر که پاسخهاي موجود را و کنم روشن خوب صورت مسأله را کنم سعي
تا قراردهم اختيار شما در را بعد فرصت و کنم دارند بازبيني صوري جنبة
واداشتهاي و غرايز پهنه خودتان به احاطه عميق و دانش موضع از را مسأله
خواهيد توجه تربيت به راههاي تعليمو که شما مي دانم کنيد. روشن بشري
روانشناختي موانع مي توانند سياست امر از فارغ حدودي تا که روشهايي داد،
نيستند هم روانشناسي آموزشديده کساني که در بردارند. البته، راه سر از را
به راجع و نيستند واقف آنها پود تارو به منتها ميکنند فکر امکانات اين به

نميدانند. چيزي اقدامات اين دگرديسي و تغيير امکان
ناسيوناليستي،  احساسات از فارغ و مبرا هستم آدمي من خود که جا آن  از
ساده نظرم به  خيلي  قضيه سازماني حل راه ديگر زبان به يا  ظاهري  جنبة
وجود به [جهاني] عدالتخانه يک و قانونگذاري ارگان يک کشورها ميآيد:
پيش بينشان که هايي و منازعه مشکالت کلية فصل و حل جهت ميآورند
وضع قانونگذاري ارگان که قوانيني از ميشوند متعهد کشورها ميآيد.
مراجعه محکمه اين اختالف به مورد مسايل درکلية ميکند پيروي نمايند،
که اين اقداماتي به تمام و گذارند گردن آن به رأي شرط و قيد بدون کنند و
بپوشند. عمل جامه الزماالجرا ميشمارد صادره احکام تحقق جهت ارگان

برميخورم: مشکل نخستين به جا همين درست
در توان اجرايي اش تشکيل ميشود، هرچه از انسانها  که ارگاني است دادگاه
خارج حوزههاي نفوذ راه بيشتر همان اندازه به باشد، کمتر متخذه احکام به عمل
به و قدرت حق که گرفت نظر را در واقعيت اين ميدارد. بايد نگه باز قانون را از
يک ارگان توسط صادره هستند. احکام مرتبط غيرقابل تفکيکي بههم صورت
حق بيان وي نام به که جامعه يي قدرت امکانات و ابزار با متناسب قضايي،
وسايل چه است. هر نزديکتر جامعه آن عدالت آرمان ميگيرد بهتحقق صورت
عدالت و حق امر ميتواند همان اندازه باشد، به بيشتر جامعه يک قدرت اعمال
از دور هستيم خيلي ما حاضر حال در نشاند. بهکرسي بهتر خود را مطلوب
عدالت ديوان که سازماني باشيم، داشته فراکشوري سازمان يک که موقعيتي
احکام اجراي قادر باشد در و اقتدار محرز اختيارات و داشته باشد با المللي بين

چـراجنـگ؟
نـامـةآلبـرتاينشـتينبـهزيگمـونـدفـرويـد

آلمان) ـ پوتسدام ،١٩٣٢ ٣٠ژويية (مورخ

مي رسم: نتيجهگيري اولين به کند. اين است که ناگزير را مطلقه اطاعت صادره
شود، منجر بينالمللي امنيت حصول به که راهي ساختن براي [دولتها] کشورها
خود دست رأي و استقالل عمل آزادي از بخشي شرط از و قيد بدون بايد
راه امنيت مطلوب به نيل براي که نميماند باقي ترديد و جاي شک شويند.
جدي بيترديد کوششهاي شکست فهرست به نگاهي ندارد. وجود ديگري
اين به راه رسيدن در که ناکاميهايي و گرفته صورت دهههاي گذشته طي که
روانشناختي وجود نيروهاي که ميکند متقاعد هرکسي را آمده، پيش هدف
بهچشم آشکارا اين نيروها از را به افالج ميکشاند. برخي فعاليتها اين قدرتمندي
کشورها مانع محدودشدن از يک هر حاکم قشر قدرتطلبي في المثل، ميآيند.
اغلب سياسي قدرتطلبي تغذية اين منبع مربوطه ميشود. دولت اختيارات حوزة
مي جناح ديگرآب اقتصادي خواهيهاي قدرت و مادي و جاهطلبيهاي رقابت از
که ميآيد ذهنم به آدمها از گروه آن طلبي منفعت همه از پيش جا اين خورد.
براي اينها، رفتار ميکنند. اخالقي محذور و اجتماعي مالحظة هرگونه از فارغ
سودجويي فرصت مطلوب جهت يک چيزي جز و تجارت اسلحه توليد جنگ،

نمي آيد. شمار به نفوذشان و قدرت دامنة توسعه و شخصي
رابطههاي راستاي شناخت در است اول گام صرفًايک ساده ارزيابي اين
چگونه همچو که ميآيد پيش پرسش اين اما، بالفاصله مبحث. اين دروني
صرفًا جنگي هر در که را، تودة مردم اقليت  اين که ميآيد پيش وضعي
هوسهاي اميال و جهت در صورت اين به است، واقعه بازندة رنجبرنده و

ميگيرد؟ بهخدمت خود
به  که هستند  هم آنهايي منظورم ميکنم، صحبت مردم تودة از (وقتي   
به عنوان شغل جنگ را ارتش، رده هاي کلية در فرد نظامي و صورت سرباز
عاليترين از دفاع راه در که اند عقيده اين بر اغلب اينها برگزيدهاند. خودشان
نيز دفاع بهترين و البد مشغولند به خدمت مردم، خودشان و مدارج ارزشها

گاهي هجوم و حمله است.
بر حاکم اقليت آن که است اين ميرسد بهذهن جا اين که پاسخي نخستين
سازمانهاي و اغلب ها رسانه و مطبوعات مدارس، چيز از هر پيش کشور، هر
و تمايالت امکانات، و ابزار اين داشتن با دارد. خود دست در را مذهبي
زير و ميدهد خود جهت مطامع درجهت را مردم عظيم  تودة احساسات
تبديل خود بيارادة دست آلت به را آنها بدينترتيب و ميآورد. سلطه
چرا نيست، پيچوخمهاي مسأله و جنبهها تمام روشنگر پاسخ نيز اين ميکند.
امکانات، اين تأثير تحت که ميشود چهطور مي ماند باقي پرسش اين باز که
جنون آميز حرکات به دست  که ميشود منقلب طوري  مردم روز و حال
فقط ميتواند برانگيخته ميشوند؟ جواب از بينبردن خود حد و تا ميزنند
اين است. نهفته نابودکردن و بهنفرتورزيدن نيازي بشر در که باشد اين
است خفته و پوشيده بهصورت معمولي و آرام روزگار در فطري استعداد
به آساني نسبتًا را بالقوه امکان اين مي کند. بلند سر غيرعادي شرايط در ولي
بخشيد. شدت تودهيي جنون يک بهحد و بيدارکرد و برانگيخت ميشود
تمامي که بر مي خوريم، جايي اعماق در به گرهي بهنظر ميرسد اينجا،
کردن روشن تنيدهاند. درهم وخامتبار و شوم تأثيرات و پيچيدگيها

است. بشري واداشتهاي بزرگ شناخت برعهدة استاد ژرفا اين تاريکيهاي
رواني انکشاف روند مي شود آيا برد: مي راه آخري پرسش به مبحث، اين

گرفتار کمتر که کرد هدايت طوري را انسانها
اشتباه کنند؟ مقاومت بيشتر کينهتوزي حملة برابر در و شوند نفرت جنون
بهتجارب بنا نيست. نخوانده درس توده هاي روز و حال فقط منظورم نشود،
از آسانتر که است «روشنفکري» بهاصطالح قشر بيشتر زندگي،  در من 
و آرا که  چون ميگيرد، قرار شوم و  جمعي القائات تأثير تحت ديگران 
و بيشتر دارد آن نشأت مستقيم تجربههاي و خود زندگي از نظراتش کمتر

ميشوند. تکميل کتابها محتويات واسطة به ساده و سهل آموختههايش
ميان بهجنگ راجع فقط تاکنون من کنم: يادآوري را نکته يي درخاتمه
است روشن بين المللي. منازعههاي دربارة يعني کردم، صحبت کشورها
شرايط تحت و  گوناگون بهصورتهاي  بشر پرخاشجويي  و  عصبيت که
و مذهبي، بهعلل سابقًا که داخلي، جنگ (مثًال، مي کند. بروز متفاوت
اقليتهاي ملي سرکوبي و آزار يا دهد، مي رخ اجتماعي انگيزههاي حاال به
و وخيمترين نمايندة که کردم عنوان را جنگ از نوعي دانسته من و...).
شايد درضمن، و است بشري جوامع در منازعه صورت افسارگسيختهترين
اين درگيريها و از ميشود چگونه که داد نشان ميتوان مورد بهتر در اين

پرهيزکرد. جنگي کشمکشهاي
مربوط مسايل اين به که پرسشهايي کلية به آثارتان در شما که دانم مي
اين مسأله هرآينه حال، با اين دادهايد. مستقيم پاسخ غير و هستند، مستقيم
ماية دهيد، توضيح تازهتان دريافتهاي پرتو در ويژه بهطور را جهاني صلح
منشأ ميتواند  تحليلي و شرح چنين و بود خواهد بزرگي برکت و  خير

شود. بارآوري تالشهاي و کوششها
سالمها گرمترين با

اينشتين آلبرت ارادتمند

قصيم کريم دكتر مترجم:
نبرد خلق نشريه نقل از

فرويد زيگموند

اينشتين آلبرت



٧٦١ سهشنبه ٨ شهريور ١٣٨٤ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٧ندا صفحة

رشيدترين نوة كه بود اين بزرگ پدر هميشگي افتخارات از يكي
از شجاعتهاي هميشه برايم بزرگ مادر پدر و قاجار است. فرد
مي آيد يادم من كه آنجا تا اما ميكردند. تعريف ميرزا عباس
بيشتر نبود. حرفها اين حكومت و از و سلطنت حرف وقت هيچ
آنها سالهاي زياديدر اروپا بحثهاي روشنفكري وادبي ميكردند.
ايران. در ٦ماه بودند آن جا ٦ماه بودند. كرده زندگي آمريكا و
آزادي دربارة داشتند. هميشه عالقه خيلي به فرانسه بهخصوص
بار اولين كه براي بود من از آنها روشنفكري مي زدند. حرفهاي
كه آزاديهايي دربارة آنها شنيدم. را فرانسه كبير انقالب داستانهاي
كه چيزهايي ميگفتند. عجيبي چيزهاي برايم هست فرانسه در
اوضاع دربارة اصًال كه بود عجيب اين اما نميديدم. ايران در من
و نهانتقادي ميكردند نميكردند. نه تعريف ايران صحبتي سياسي
وجود حكومتي برايشان دستگاه چنين كه اين اصًال مثل داشتند،

بود. وضع فرانسه بودن بهخوب راجع تمام حرفشان ندارد.
خيابان پهلوي پدرم در در اين مدت آنها بودم. سال خانة يك
نهر كرد. خانه روبهروي اجاره را دوم خانه جديدي طبقة سابق،
كرجكوچةشقاقي بود.درطبقةاول،صاحبخانهيك دبيردبيرستان
سالهاي حوالي يعني زمانها آن مينشست. بود نفيسي آقاي بهاسم

سرهنگ بود. سال٢٥-٢٦درجة پدرم
شد. شروع عصرانه بازيهاي شدم. محله آشنا بچههاي با بهزودي
ميشدند رد كه همسايهها ميكرد. تماشا ميآمد هم نفيسي آقاي
من مستأجر اينها من است! مال دو طبقهاش خانه، «اين ميگفت:
كند. خرج آنها براي را پدر سرهنگي درجة ميخواست هستند».
مستأجراوهستيم يكدفعهبهمادرمگفتمآقاي نفيسي ميگويدما
بهسرش سر است عقدهيي گفت: «او آدم مادرم اوست. مال خانه و
اين هي نباشد عقدهيي «آدمي كه گفت: چرا؟ گفتم نگذاريد!»
حرفرانميزند.حاال ما مستأجرهستيم كه گفتن ندارد»حواسمان

جمعشدكهزيادسربهسرشنگذاريم.
تا رفتم دبستانفردوسي درخيابان تختجمشيداسم نوشتم. آنجا

بودم. آن جا ششم كالس
را خودم شيطنتهاي البته بودم. درسخوان خيلي دبستان در
در بيشتر شدند. شدم بزرگتر وقتي كه داشتم. شيطنت هايي هم
فرهاد، و فريدون من همكالسيهاي از يكي فردوسي دبستان 
شاه است. زبان معلم ميگفتند كه بودند وارسته پسرهاي پروفسور
انگلستان فرستاد را آنها بابايشان كه بوديم پنجم و چهارم كالس
شيك و لباسهاي بودند ثروتمندي بسيار بخوانند. آدمهاي درس
بعد سالهاي گرفت.  كاراته  كمربند بعدها فرهاد  ميپوشيدند. 
خيلي گردن كلفتي بچگي بود. در شده ديدمش. خيلي عوض
در چند سال بعد بود. «وارسته» واقعًا شد بزرگ وقتي اما مي كرد.

با همهمكالسشديم. دبيرستانالبرز دوباره
بر و دور از بيشتري خاطرات ميشديم و بزرگتر سالها گذشت با
آنهاست. پررنگ ترين از يكي پدر رفتار مانده است. ذهنم در

روي من داشت. شخصيت او بيشترينتأثيررا
شنا ميرفت. و داشت سالم بود. در خانه ميل خيلي بهلحاظ بدني
بهقدري سالم دندانهايش باشد. شده مريض كه ندارم اصًال بهياد
مصنوعي سالميداري دندانهاي چه ميگفتند دوستانش كه بودند
است؟ ميگفتنهباباطبيعياست.اوآدميبه شدتمذهبيبود. هيچ
داشت كه خانه در شيشه ويسكي بخورد. يك مشروب وقت نديدم
نميخورد. خودش ولي ميداد. بهآنها ميآمدند دوستانش هروقت
هركاريميكردند نمي خورد.ميگفتمنبرايشما خريدهام.نماز
پهن را سجادهاش سر نماز كه هست نميشد. يادم قطع روزهاش و
ميكردو هميشهباگريه نمازميخواند.دعا ميكردوگريه ميكرد.
منميگفتم:«چرا اشكت اينقدر زود ميآيد، نماز كهگريهندارد!»

نمازگريهاستغفاردارد» تونميفهمي! دارد! «چرا ميگفت:
يادم هرگز از بشري او حقوق و رقيق بهخصوص احساسات بسيار
نرفته است. اوهيچگاهبرايخودشلباسنميخريد. يككت كهنه
ميگفت و مي زد غر بهاو مادرم ميكرد. قناعت و قديمي داشت و
و باشي شيكي داشته پالتوي يك بايد ميرويم ور و آن ور اين بابا
مادرم اصرار با بار يك نمي داد. گوش او اما باشد. مرتب لباست
ديديم را پالتو وقتي خريد. پالتو يك برايش مادرم و بيرون رفتيم
چند بهشوخيبهاوگفتيم باباچقدرشيكشده ايو ازاينحرفها...
به او پدرم رفتبيرون وقتيبرگشتپالتو تنشنبود. مادرم بعد روز
گفت: و گريه هو زد زير يك ؟ جا گذاشتهاي؟ كو پالتويت گفت
سردش بود خيلي بود، نشسته بود، خيلي فقير كوچه سر «نه! يكنفر
گفت: چي؟». خودت «آخر مادرم گفت: بهاو». دادم درآوردم
او دارم كت يك آخر من بود، سردش ندارد، خيلي عيبي «خانم
ميخنديديم. و مدتها ميگفتيم اين بابت از ما نداشت». هم كت
او واقعًا بگيريد!». ياد «نخنديد! مي گفت: سادگي و با متانت پدر

را آن دربست ميآمد مي گرفت را حقوقش وقتي بود. درويش
پدر خود حتي و بهما كه بود مادرم اين بعد مي داد. مادرم تحويل
ميگفت: پدرم شد. دعوا خانه در روز يك مي داد. توجيبي پول
پدرم «نميدهم».  ميگفت: مادرم بده!». ١٥تومان  است، «كم
«چه ميگفت: مادرم ندادي!» بيشتر ديروز٥تومان «آخر ميگفت:
از ٥٠تومان، تو چه ١٥تومان، چه بدهم ٥تومان چه ميكند؟ فرقي
كج گردنش كه مي بيني بيرون هركس را ميروي ميگيري من
استتمام پول راميگذاريكف دستشوميآيي. هيچ وقتپول
و بهاين كه ميداد پول بهپدرم بهشرطي مادرم نيست». جيبت توي
اين ندهم. نميتوانم كه اگر فقير ديدم مي گفت پدرم اما ندهد. آن
قوي و خيلي بزرگ جثهاش بود. قوي خيلي او احساسات در نوع
با اين بود. حاالما قديبلنديداشتووزنشحدود١٢٠كيلو بود.
مثًال زنهايي خيابان، توي ميرفتيم وضعيت، و هيكل اين با آدم،
يكدفعه گدايي ميكنند. دارند و است بچه بغلشان كه ميديد را
چرا ميگفت: «حاال مي كرد. مادرم زار گريه زار زير گريه. ميزد
....». بعد «اينبيچارهآخر درهمانحالميگفت: گريه ميكني؟».
پدر مي داد. وضعيت بهاو را داشت چه هر و ميكرد جيبش دست
به قدريروشن بودكهباوجودسپهبدبودنومعاون ژاندارمريكل
برايش پرونده يي كوچكترين نتوانستند از انقالب بعد بودن كشور
پدرم حقوق شد قطع ارتش حقوق امراي وقتي كه بود اين بسازند.
بود. بهاشتباه هم آن كه داشت شكايت مورد يك تنها دادند. را
بودبه تصوراينكه فرديكه٦فرزندداشتوبناحقبازنشستهشده
پدرم حالي كه در بود. كرده شكايت كرده است را اين كار پدرم
درزير حكماو،كهبهتقاضايفرماندهاشبازنشستهشدهبود، نوشته
حكمتان در دارد ٦بچه كه بهاين توجه با فرماندهي تيمسار » بود:

تجديدنظركنيد».
نميكشيدم. جلويش سيگار سرگردي سرواني و درجه تا من
يكبارفهميدهبودگفتسيگارنميكشي؟بكشباباجونمسألهيي
نيست.سيگارمرا بيرونآوردمو كشيدم.گفتيك دانههمبهمن
يكباره سيگار. توي كشيدن بلد نبود. فوت كرد سيگار دادم. بده.

كردن. بهسرفه كرد شروع سينهاش. داخل رفت دود
كهولت در  به٩٠سال عمر در٥-١٣٦٤ در اثر نزديك از بعد پدرم

بود. فوت كرده او از قبل مادرم فوت كرد. تهران

پـروازدرخـاطـرههـا
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

سياه شعر
قرايي محمد دكتر

  تكانههاي شانة من
است. گريه از

كه چرا
چندشناك

مرا نيز به قتل ميرسانند! خاطرات
اين از پيش كه آنان

تجارت چارسوق در
خود را  ميهن هاي حماسه زيباترين   

                      فروخته اند.
مرا سياه ميكنند شعر

هرچه ميكوشم و
به گل نگاه كنم  

آفتاب بدوزم چشم به و
شِب قباي تيرهٴ خوكي را

جوان دختران خون بوي كه
ميآيد پوزهاش از

چشماندازم، آبي سقف روي به
          فرومي اندازند.  

برگ گل سوگند! به
رفيقانم باغ آرمان مخمل گلهاي نبود اگر

نبود، اگر
شهرونداني معصوم ديدة فانوس

محبت را  آفتابدِم تابناك   كه
اميدوار، پلك مي زنند،     

نبود اگر
بال كبوتر  

نبود اگر
نبرد غروب در خشم شعله ور اسب يال

بلندميگفتم!
بلندميگفتم:

كجرفتار چليپاپرست جهان اين بام به
              ابليس حاكم است!

زندگي و
را روز نخستش هنوز

       طلوع نكرده ست. 
َدَلك خوك و كه همكنار چنين
دشت تيزتك آهوان نوادگان

پرستو داغ كشته خون به
          لْب ليسه مي زنند

ولي
غروب شعلههاي برق همان دوباره ولي

فانوس سوي نازك سوي دوباره همان ولي
بيبديل رزمندگان ديدة آفتاب دوباره ولي

زمين
ستبرميخواند،

را تسلي و دلداري ترانة من براي
ميگويد: كه چنين:

نه!
باستيلها

شد نخواهند برفراشته دوباره
نيز را اوين

ما و ناخن دندان
     خشت خشت

              خواهد كند.     

قرن در تابلوهاي نقاشي مشهورترين يكي از گوئرنيكا،
كه نامش نقاشي پيكاسو، كار جاويدان اثري بيستم است.

است. قرين «كوبيسم» با
اين اسپانيا است. باسك ايالت در شهري گوئرنيكا، نام
اما بود دور به مركز درگيريهاي نظامي از كه اين با شهر
بيرحم  ژنرال فرانكو، ديكتاتور دستور سال١٩٣٧ به در
بودند، او همدست  كه هيتلري نازيهاي توسط  حاكم،
وحشت ايجاد رعب و فرانكو اصلي بمباران شد. قصد
نظامي مورد غير مراكز بود. مقاومت جبهة دل مبارزان در
انسان هزار از يك بيش ساعت سه در گرفت و قرار حمله
بازتابهاي گستردهيي ضدانساني عمل شدند. اين كشته
آن، تأثير تحت نيز پيكاسو داشت. عمومي افكار روي
زيباترينكارهاي كهيكي از تابلويي كشيد هفته، سه طي
حزب درخواست به پاسخ در پيكاسو را تابلو اين شد. او
١٩٣٧ پاريس  نمايشگاه در تا كشيد اسپانيا جمهوريخواه

آيد. نمايش در به
خشونتوجنگوقربانيشدن انسانها تابلو گوئرنيكا در
در اما است درآمده تصوير به سفيد و سياه رنگهايي با
مادري چهرة مي شود.  ديده خونين اسبي تابلو  مركز
و شده كشيده قدرتمند و احساس با بسيار مرده فرزند
ديده آن در و پنهان آشكار و نكتههاي ظرايف از بسياري

ميشود.
را درآمدهاي آن تا به نيويورك برد را تابلو پيكاسو اين
هم كه زماني و كند. اسپانيايي پناهندگان صرف نيازهاي
مدرن هنرهاي موزة به جنگجهانيدومشروعشدآنرا
فرانكو ديكتاتوري تا سرنگوني كرد تقاضا و سپرد جا آن
پيكاسودربرابرخواستهاي آناثربزرگدرهمانجابماند.
تابلو بازگرداندن به هرگز و كرد مقاومت فرانكو مكرر
رضايت ديكتاتوري  حاكميت تحت اسپانياي به  خود

نداد.
گوئرنيكا به  فرانكو، سقوط ١٩٨١ پس از سال در عاقبت

شد. بازگردانده مادريد پرادو موزه

گـوئـرنيـكا
نقشيجاودانه با شهرسوخته

بقيهازصفحة٨

دارد ادامه

نقاشي
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مقدمه:
ضدملي كودتاي از بعد ٢٨مرداد١٣٨٢ يعني درست ٥٠سال در
روبه روي شهر شومون و خلوت كوچك پارك در ٢٨مرداد١٣٣٢،

بگويد. برايم خاطراتش از تا نشستم معزي سرهنگ
عبرت به هرحال يا غرورآفرين؟ تلخ؟ شگفت؟ است! داستاني

آموز.
پيراحمدآبادي ما آن با روزي چنان در ٥٠سال پيش درست
كه چه كنند! و راستي او فرزندان با كردند؟ و امروز مي خواهند چه
تاريخ برنميدارد تكرار كه چيزي ترديد بي است؟ دروغ تاريخ مگر

نفس  يك و بهدري در و تبعيد سال چند از٢٠ و بعد هرچند كه است.
سرهنگ باشد كه افتاده آقايان ياد تازه مذهبي گفتن بهارتجاع «نه»
بهخنده مربوطه خودش قاضي كه هم وقتي «تروريست» است! معزي
ذرهيي كه بيشتر ديگراني خندة از جلوگيري بهناچار براي و ميافتد
جناباني مي دهد، برائت پيدا ميشود حكم كلهشان در شعور و عقل
يادشان نرفته از هنوز آخوندها با ميليارديشان چند معامالت مزة كه
كه يعني كنند. بازي را از آش كاسة داغتر نقش تا مي دهند ترجيح
و نخيرحضورسرهنگدرفرانسهبرايامنيتفرانسهخطرناكاست!
هرچيز ديگر، همة بر كه عالوه يعني و برود. پيدا كند را كشوري بايد

هم كشك! پناهندگي و حقوق حق
همين در ميزنند؟ را به فراموشي خود يا فراموشكارند راستي و
و كردند منفجر و بمب روشن سر بريدند در روز كساني چه فرانسه

وحشتآفريدند؟
سالهاي اين طي ما نگفته بودند هم و اگر كه گفته اند بههرحال
نيكو رسد هرچه برما مسير اين در كه بوديم ناپذير آموخته فراموشي
يعنيكهفيالواقعاگر اهل«نه»گفتن هستيمنبايدانتظاربيشتري است.

داشتهباشيم.
آزادي از پس اندكي پاريس، در كذايي ١٧ژوئن قضيه از بعد
فرصتي باشم. مدتي همراه سرهنگ را يافتم كه اين سعادت خودم،
مدت اين طي الحق بشناسم. از نزديك بيشتر را او تا غنيمتي و بود
در دارد. داستاني جداگانه شد كه خود برابر و صد ده به او ارادتم
باالخره كه يعني يافتم. دست تاريخي پيروزي به يك من خالل اين
خاطراتش در و اين بار بيايد صحبت راضياش كنم پاي توانستم
بهاين مگر بود؟ ساده او مگر به حرف آوردن كه چرا كند. پرواز
زدم دست تفسير و توجيه و ترفند جور به صد مي زد؟ حرف سادگيها

آمد. سرهنگ پاي حرف زدن تا
مشكالت تازه است كار تمام فكر ميكردم كه وقتي درست اما

اصًالپـروازدرخـاطـرههـا را چيزها خيلي نيست. حرف  اهل سرهنگ ميشد. شروع
مشكل را كار بدجوري او مناعت و علوطبع دهد. توضيح نميخواهد
و ميداد دل و جان با مي خواستم فني توضيح كه اگر بود اين مي كرد.

ميكرد. دريغ ميشد به خودش مربوط چيزي اگر
شدم. مواجه با صداقت خيره كنندة سرهنگ صحبتها خالل در
در كه هم چنان است. او گير چشم سراسر زندگيش در او صراحت
رژيم سياسي نظامي و مقامهاي باالترين با كرده است اشاره خاطراتش
در شاه، خود حتي و طوفانيان ارتشبد تا گرفته علم اسداهللا از شاه،
از قبل و شجاعت صراحت اين همه زدهاست. دليل حرفش را و افتاده
دست از همان ابتدا براي از سرهنگ كه بهاين مربوط ميشود هرچيز
به سرميبردهاست. باشهميشگي» دادنهمهچيزخوددريك«آماده
ميهنپرست و فساد ناپذير پرواز كه افسري تيز متبحر و خلباني تنها نه
افسري نمي طلبيدهاست. چيزي هم دنيا» «مال از برآن عالوه كه بوده
درادامةتاريخي كلنلپسيانها،سرگردسخاييها،و سرگردمحبيها.
و شريف اندازه بههمان و اهل پرداخت صميمي، قاطع، اندازه به همان
بيگمان منصف خوانندة كه روست اين از هم محبوب. و پاكدامن
كه بسيار دردمند، است فردي خاطرات راوي كه خواهد كرد تأييد
سياسي مواضع كه داراي هرچند سرهنگ را دارد. ميهن و مردم درد
و كرده همه مورد را در انصاف رعايت است اما مشخصي اعتقادي و
خاطرات به خصوص نقل در قضاوت و را بغضهاي شخصي و حب

بهدورافكندهاست.
ميهنمان شفاهي خاطرات هم گوشههايي از تاريخ اين بههرحال
سير بيانگر و هم نشدهاست نوشته بهحال تا كه خاص است پهنهيي در
را مختلفي مدارج مراحل و است كه ذهني فردي و فكري تحوالت
عضو يك خمهاي بسيار پيچ و از از عبور پس گذاشته و سر پشت
پرواز بهخاطر  كه قهرماني گرديده است. ميهنش مقاومت پايدار 

ميهنش  و مردم خاطرة ٧مرداد١٣٦٠ هيچگاه از در تاريخيش و بزرگ
فراموشنخواهدشد.

درتحريرخاطرات،پسازپيادهكردننوارهايضبطشده،اصل
فرهنگخودسرهنگگرفتم.كم امانتداريخاطراتبا درحفظو را

بودهاست. سرهنگ خود با نظر البته من و كار آنها كردن زياد و
كه داشت خواهد دوميهم جلد درخاطرهها» پرواز » كتاب

سرهنگ  برميگيرد. در را مرداد١٣٦٠ بهبعد از سرهنگ خاطرات
آنها نيز بيايد. گفتن پاي فرصت اولين در بهمن قول داده است

كاظممصطفوي

٧ صفحة در بقيه

اول: فصل
ريشهها،كودكيهاوجوانيها(١)

منيرية  محلة قديميدر خانة يك ١٣١٦ در ١٧بهمن در من
آمدم. بهدنيا خياباناميريه، تهران،

بيش االن مسعود، بزرگترم، برادر هستم. خانواده دوم فرزند
بهنام دارم خواهري ميكند. زندگي آمريكا در است ٥٠سال از
ديگري برادر از من كوچكتر است. و نيم سال يك كه شيرين
در همان خواهرم بود. از كوچكتر سال دو كه داشتم به نام تورج
ديگري برادر بعدها شد. خفه حوض و توي افتاد قلعهوزير خانه

ايرج. به نام كردم پيدا
با معزي.آنها نزهت مادرم و بود معزي محمود سپهبد پدرم
پدر مالي وضع قاجار بودند. خانوادة از عمو و پسر عمو، دختر هم
نواده هاي آنها زيرا ما بود. از بسيار بهتر بزرگمان مادر و بزرگ
عباسميرزا،نايبالسلطنةفتحلعيشاهبودندوزمينوامالكبسياري
آنها با بود سروان يا سرگرد زمانها آن در كه پدرم اما داشتند.
با به هرحال بود. نظاميش غرور به علت شايد نداشت. كاري زياد
همانحقوقنظاميخودش ميساخت. هرروزصبحچكمههايش
در اخالقي نظر از شب بر مي گشت. و وميرفت را ميپوشيد
و بود اخالق خوش بياندازه خانواده در ولي جدي، بسيار كار
در را تحصيالتش پدرم داشت. دوست به شدت را بچههايش
مسلط كامًال فرانسه بهزبان بود. كرده تمام فرانسه دانشكدهافسري
فرانسوي رمانهاي برايمان و مينشاند زانوانش روي را ما بود.
يعني «SANS FAMILLE» كتاب ميكرد. ترجمه و ميخواند
آدميدوره گرد. بود. داستان كتابها جمله اين از خانواده» «بدون
مي رقصيد. تا سگ و فلوت ميزد سگش براي و سگي داشت
بچه را اين و مادر. بيپدر خياباني بچة ميخورد بهيك بر اين كه
خاطر«سان فاميل» به همين هم كتاب ميكند. بزرگ ميگيرد و

ميكرد. تعريف اين بچه با را ماجراهايش بود. او شده اسمگذاري
سگ او و بودند مانده بيپناه و تنها كهآنها سردي شبهاي تصوير
هيچگاه شوند آغوش هم اندكي گرم آن دو در مي داد تا بهبچه را
بود كه اين پدر لذت بيشترين هرصورت  در نميرود. يادم  از 
بخواند. كتاب برايشان خودش و برش دور و بنشاند را بچههايش

به يك خانة كرديم مكان نقل من، تولد از بعد سه سال دو
وزير. قلعه خيابان اميريه، كوچة در ديگر. خانهيي واقع  اجاره يي
چندين او آقا. ممد مش ثروتمندي بود بهنام به معمار متعلق خانه
همسر خانة در ما بوديم. نشسته آنها از يكي در ما كه داشت خانه
بود. آن طرفتر خانه چند دومش هم همسر و خانة بوديم اولش
پايين. اتاق  و يك داشت باال سه اتاق دو بود. طبقه دو ما خانة
و تلمبه ميزديم داشتيم. بايد انباري نبود. آب هنوز آب لولهكشي

استفاده. بام براي پشت توي منبع ميرفت آب
قديميداشت حياطي ندارم. خانه آن از زيادي خاطرات
كه هروقت بوديم.  بچه چند ما  بود.  حياط توالتش گوشة كه
زن مي كرديم. عبور حياط از بايد  برويم  به توالت ميخواستيم
را ميديد. پنجره را ما و ميكرد نگاه پنجره پشت ممدآقا از مش
تولههايت را «جلو اين ميزد: فرياد خطاب بهمادرم و باز ميكرد
بايد پول ميشود ما پر چاه به دستشويي چون قدر نروند بگير اين
از كنار طوري كه بود اين ما مسائل از يكي كنيم». بدهيم خاليش
از گريه جز بيچاره هم كاري مادر نبيند. كهاو ما را برويم ديوار
دستشبرنمي آمد.چندين بارديدم بهخاطر همينمسألهداردگريه
بچههايم پس » ميگفت: مادرم «چيه؟». ميپرسيد: بابام ميكند.

چكاركنند؟»
خانم. آفتاب به نام زندگي ميكرد زني ما خانة روبهروي
راننده يك زن است. توبه كرده بعد و بوده فاحشه قبًال ميگفتند
ميانداخت. روضه مجلس سمنو ميپخت و هرسال و بود كاميون
فوتباليست آنها از كه يكي  چند پسر داشت ديگرمان همساية
استعداد چون «عبداهللا شوتي». ميگفتيم بهاو ما بود. ايران معروف
عجيبوغريبيداشت. ديوارهاي كوچهگلي بود.سكة«دهشاهي»

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

از و را ميكاشت عبداهللا توپ ديوار. گل توي ميگذاشتيم را
دهشاهي. روي ميزد قدميدرست ١٠ -٧-٨ فاصله

چهار راه باالي كه كسري دبستان رفتم را اول دبستان كالس
كه بچههايي اكثر چون گدا. بهكسري بود معروف بود، گمرك

بهآنجا ميرفتندوضعماليخوبي نداشتند.
يكي ازهمكالسيهايمكهيادم ميآيدمحمدخجستهپوربود
دفتر يادگاري در او شد. و جهان ايران كشتي بعدها قهرمان كه
نوشته يادگار» بعد زيرش بماند خط نمانم «من نوشته بود : برايم

بودمحمدخجستهپور.
خوب بسيار وضع ماليش كه بزرگم پيش مادر رفتم دوم سال
منزل مصدق روبه روي آنها مينشستند. منزل كاخ خيابان و در بود
هستم تنها منزل در من كه بهانه بهاين مادرم بود. نوربخش كوچه
بودم. ازمادرشخواهشكردكهمنبرومپيشش.يكسالآنجا
بهسمت كاخ چهارراه عارف. مدرسهمان از مدرسة گذاشتند مرا
دوم كالس بود. كاخ سلطنتي در نزديكيهاي سابق پهلوي خيابان
تا فاصله اش بود. آبرومندي نسبتًا مدرسة بودم. آنجا را دبستان
وجود با ميآمدم. و ميرفتم پياده من و بود ٣٠٠-٢٠٠متر ما خانة
آنها. پشت ميپريديم ما ميشدند، رد درشكهها وقتي اين،
ميخواستند وقتي عابران ميكرديم. صفا كلي و ميشديم سوار
موقعها سوار است». آن «عليشاه! كنند فرياد ميزدند: بدجنسي
يك را گذاري اسم اين ميگفتند «عليشاه». علت به درشكهچي ها
شغل چون «ممدعليشاه». بگويند ميخواهند گفتند پرسيدم بار
حقيريبودومردمهم ازمحمدعليشاهخوششان نميآمد.بههرحال
كلهاش پرتاب پشت از را شالقش بهدرشكه چي مي رسيد خبر تا
ميپريديم بود زياد اگر درد ما. كلة به سر و ميخورد و ميكرد
مچاله كردن با گاهي همپررويي ميكرديمو پايين ودرميرفتيم.
باز بهخانه كه عارف مدرسة از بار يك ميداديم. ادامه خودمان
كه فوالدوند بود بهنام آقايي يك درشكه. پشت پريدم مي گشتم
شد بعدها بود. بسيار متشخصي آدم مادرم بود. خالة خواهر شوهر
داشت ماشينش با بههرحال او بعدش دادستان. و شاهرود وكيل

با سوار شده ام. درشكه پشت ديد كه را من و ميآمد ما پشت از
و همينكهدر سركوچهمنپايين پريدم ماشينش آمدپشتسرما
جريان بزرگم بهمادر و آمد بهخانه مان و كوچه توي پيچيد هم او
سوار گفت دعوا به جاي بود. مهرباني زن بزرگم مادر گفت. را
نشوخطرناكاستهروقتخواستيبگوپولبهتميدهمخود

ميشوي؟ سوار پشتش چرا شو سوار را درشكه

خانواده و دربارةپدر اندكي
راه بازنشسته وزارت كارمند معزي، قلي بزرگم، نجف پدر
از جمله زيادي كتابهاي او داشت. كتاب به ترجمه عالقة زيادي
مورد شخصيت بود. كرده ترجمه هم را ناپلئون و ژوزفين دربارة
عالقهاش ناپلئون بود.كتابخانة بزرگاو بالغبر١٠هزارجلدكتاب
پدر بزرگ بودند. فرانسه و انگليسي بهزبان كتابها داشت. بيشتر
بدهندبه دانشگاهشيراز. وصيتكردبعدازخودشكتابخانهاشرا
همة و زنگ زد شيراز به دانشگاه پدرم كرد فوت بعد وقتي سالها
تمام خانه، در بندي كردند و تحويل دادند. كارتون را كتابها
يا ميخواند يا و ترجمه كتاب. بزرگ نويسندگي بود كار پدر
«برگي برنامة در راديو ايران بردندش در مدت يك مينوشت.
حدودي تا و اجتماعي مختلف مسائل دربارة تا زندگي» دفتر از
سياسي صحبت كند.چنديگذشتويكبارپدر بزرگ گفت:
خاتمه دادم. راديو را برنامه نميروم و ديگر «امروز بهشان گفتم
اصرارداشتكه برنامه تانشنوندهزيادداردوليمن قبولنكردم».
آمده اند امنيتي مقامات طرف داد: «از ادامه او و چرا؟ پرسيد پدرم
اين حرفها و كني صحبت دربارة اين موضوع بايد بهمن گفتهاند
گوش را برنامه اش گاهي من نكردهام». قبول من كه بزني هم را
تقريبًا اما ميكردم.هيچحرفيدربارةحكومتوسلطنتنميزد.
بههرحالاوزيربارخواستههاي ٩٠درصدحرفهايشانتقاديبود.

كردند. را تعطيل برنامه اش نتيجه در نرفت. آنان
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