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دريغـا
مهدي اخوان ثالث

آب پسين قرباني چو بت، بخندد
شد نو قصاب رأفت به شوق

هميشه بيشة گرگان دريغا!
شد! نو دشت ميشان آب خون ز

زخمها بهدل داري ايكه
رحمانکريمی

بچـه هـايدشـت
سعيدعبداللهي

گـابـريـالميسـترال
(١٨٨٩ـ١٩٥٧)

اصفهاني زري دكتر

سـبد آبـی
اکتاويوپاز
ترجمه:علیاصغر بهروزيان

از و متأثر نزديك هم به فرهنگها بسيار ـ
شدهاند يكديگر

از كه واپسگرايي بهخاطر ما موسيقي ـ
شده، اعمال جامعه در حكومت طريق
همراه جهان موسيقي با را خود نميتواند

مي زند درجا شرايط بهترين در و كند
كالسيك موسيقي  ميگوييم وقتي  ـ
كه ظرفيت موسيقي نوع آن ايران، يعني
را يعني رنگآميزيكردن هارمونيزهشدن

باشد داشته
شكوفايي،  بالندگي، از بايد موسيقي ـ 
شادي از و زندگي، معرفت رنگ، عشق،

حزن از فقط نه بزند، حرف
سياست تابع هم  هنر معتقدم  من ـ

است

مـوانعتحـولدرمـوسـيقي

٣ صفحة در بقيه

صفحة٥ در بقيه

شـعر

رهبر اركستر و موسيقيدان شمس، محمد استاد گفتـگو با

اسـت…» ابـري «خـانـهاش

ژول عمـوجـان
گيدوموپوسان
ترجمة: ه. مهرنوش

دوستم، خواست. ما از صدقهيي سفيد، ريشي با فقيري، پيرمرد
ژوزفداوارانش،سكهيييكصدسانتيميبهاوداد.وقتيتعجبم

خاطره اش بهيادم آورد كه را داستاني گفت: «اين بينوا ديد را
حكايت برايت را داستان آن  نميكند،  رهايم لحظهيي

بود: قرار اين از داستان ميكنم».

َسر  نبود. ثروتمند بود، «هاور» از اصليتش كه من  خانوادة
كار ديروقت تا پدرم ميشد. همآورده بهزحمت زندگي
داشتم. دوخواهر من نمي شد. عايدش زيادي چيز اما ميكرد،

براي  زنندهيي فهاي حر و غالبًا مي برد رنج تنگدستي از  مادرم
و موذيانه. درپرده سركوفتهايي ميكرد، سر هم شوهرش،

٤ صفحة در بقيه

معاصر فرهنگ بزرگان از

صفحة ٥  در

مکتوباتمهندسمـسياسينژاد
حسين پويا

مجاهدين اتمي و اول: انرژي مکتوب

٥ صفحة در

است گذشته شب از پاسها
يوشيج نيما

است. گذشته شب از پاسها
ديرگاهی خالی.  کردهاند را جای ميهمانان 

است
تنها نشسته. خانه اش ميزبان در

می سوزد ساحل متروک بر جای خود آجين نی در
او اجاق

خسته. اوست مانده. اوست
 

لبهايش به زندانی مانده
اما فراوان حرفها بس

پيوسته تاريک اين شب خود در نای نوای با
نمیگيرند زندانی هيچ از سراغ چون

تنها نشسته. خانهاش ميزبان در
 

زمستان١٣٣٦

متالشي نشوم؟ ابر اين مثل چرا
نيما) های نامه (از

استادبهرامعاليوندي

٦ صفحة در

طنز

صفحة ٢  در

صفحة ٢  در

صفحة ٥  در

سايهوار حضور آن
كاظممصطفوي

قّصه
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ميستـرال گـابـريـال
(١٨٨٩ـ١٩٥٧)

اصفهاني زري دکتر ترجمة

هم پدرش شد. متولد شيلي درويکونياي ميسترال گابريال
آغاز بود دهکده يک که معلم شعررا هنگامي نوشتن او بود شاعر

کرد.
در معلمي به شد معروف شاعر يک بهعنوان زمانيکه تا
و دانشگاه بهعنواناستاد بعدها دبيرستاناشتغالداشت. دبستانو
سفير به عنوان همچنين و وادبيات زبان آکادميهاي ارزشمند عضو

يافت. معروفيت مختلف کشورهاي در شيلي
شيلي و مکزيک تحصيلي سيستم در را مهمي نقش او

کرد. بازي
بهدست دکتراي افتخاريدانشگاههايفلورانسوگواتماالرا
در فرهنگي مختلف افتخاري جامعههاي عضو همچنين و آورد

شد. کوبا و اسپانيا و آمريکا مثل ديگر کشورهاي و شيلي
کالج و ميدلبري کالج کلمبيا، دردانشگاههاي آمريکا در
ادبيات اسپانيايي درس پورتوريکو دانشگاه همچنين در وسار و
عکسش گرفت و نام التين آمريکاي مادر روحاني او ميداد.
شد. تصوير نقاشي تابلوهاي مختلف درشيلي و اسکناسها برروي

١٩٢٢ چاپ شد.  سال در (انزوا) مهمش شعر مجموعة اولين
رسيد،  ١٩٢٤ بهچاپ لطافت، درسال بهنام ديگري مجموعة شعر

هستند. کودکان مجموعه اين در شعرها اصلي تم که
 ١٩٤٥ درسال که بود التين  آمريکاي از زن اولين او
دراشعار که شاعرانه قوي احساسات به دليل را ادبيات نوبل جايزة
به اورا آورد. اشعاري که بهدست غزل گونه اش بهچشم ميخورد

کرد. تبديل در آمريکاي التين در زمينة شعر الگو يک
اوست شعرهاي سادگي ميسترال اشعار بارز خصوصيت
شعرهاي ميسترال ( محوري (ايدة .تم احساس اند سرشار از که
خود اين که ميشوند تکرار او مختلف مجموعههاي در معموًال
تم بيشتر نشان ميدهد. متعلق به اورا سبک قابل تميز و اصالت
بهخصوص در است. نرودا عاشقانة اشعار شبيه عشق درشعرهايش

رسيد  که درسال١٩١٤ بهچاپ مرگ) (عاشقانههاي مجموعة شعر
گشت. التين کشورهاي آمريکاي در شهرت او گسترش باعث و

اندوه  رنج و شد، تم ١٩٢٢ چاپ درسال که انزوا درمجموعة
شعر(درد) در به خصوص دارد. وجود مکرر و قوي بهشکلي درد و
سروده بود خودکشي کرده که مورد عالقهاش مرد بهياد آن را که

بچهدار نشد. و نکرد ازدواج هيچوقت بود. او
مادرانه و قوي بهنام (لطافت) احساسات ديگري در مجموعة
ازدواج در او شکست انعکاس که اويند، اشعار اصلي تم کودکانه،
که  آنچه دربارة او اشعار اکثر ميدهد. نشان را و مادرشدنش
و دلتنگي فقر، مرگ احاطه کرده است، مثل انسانيت انسان را
به خاص توجه و مادري احساسات از تقدير همچنين ميباشد.

ديده ميشود. بهوفور او اشعار کودکان در
اوست: زير از دوشعر

! کوچک پاهاي
پاهاي کودکانه اي

سرما از گشته کبود
نپوشانندتان را ببينند و ميتوانند شما چگونه

من! خداي
کوچک زخمي پاهاي
هرسنگ از مجروح

والي گل از برف و آزرده
نميداند و است کور انسان
که شما مي گذريد جايي که

برجا ميماند درخشان نور شکوفهيي از
ميگيريد شما قرار که آنجا و

آلودتان خون پاي
معطرند. گلهاي

ترازگلهايند  عطرناک حتي  و
بزنيد  گام مستقيم  درجادههاي
کوچک پاهاي اي باشيد قهرمان

کامليد زيبايي در که همانگونه
کودکانه پاهاي اي

رنجور نازک گوهر دو
بگذرند ميتوانند مردم چگونه

نبينند را وشما

معاصر فرهنگ بزرگان از

نيستم تنها
 

است متروک شب
دريا کوهها تا از

ميدهم تکان ترا که من اما
نيستم تنها

تنهاست آسمان
ميافتد ماه به دريا که از اين روست از و

نگاه داشته ام که ترا اما من
نيستم تنها

جهان خالي است
از جسم است غمگين است. آنچه که

من اما
ام گرفته درآغوش ترا که

نيستم! تنها

بخاری برخاستم. خواب  از عرق خيس
تازه که سرخ رنگ فرش آجر پياده رو از گرم

شد. می شده بود، بلند پاشی آب
گرد خيره، بالهای خاکستری، با پروانهيی

زرد چراغ میگشت. نور
و کندم  رختخواب  از را خود جهشی  با 
کردم دقت می سوی اتاق رفتم. پابرهنه بهآن
سوراخش از هواخوری برای که عقربی برروی
را کوچک پنجرة نگذارم. پا بود، آمده بيرون
انباشتم. روستا هوای  با را سينهام  و گشودم
خفته زيبا زنی که چون شب، نفسهای صدای

میرسيد. بهگوش آهنگين و لطيف بود،
کاسة در را آب  و برگشتم اتاق  بهوسط
بر کردم و تر حوله ام را با آن مفرغی ريخته
را خشک خودم زورکی کشيدم. پاهايم سينه و
بابت از تا خيالم تکاندم  را  رختهايم  و کردم
بعد آنها و شود راحت آنها البه الی حشرات
درگاه رفتم. در پايين سبز پلکان از پوشيدم و را
کم آدمی که برخوردم، مسافرخانه صاحب به
نشسته نداشت، بيشتر چشم يک و بود حرف
بسته نيمه چشمی با حصيری، چهارپايهيی بر
پرسيد: خشن صدايی با  و می کشيد سيگار

مي ری؟ کجا
گرمه. خيلی بزنم، قدم ميرم ـ

برها اين دور و است. بسته هوم. همه جا ـ
جايی که بهتره نيست. چراغ خيابون توی هم

نری.
زود گفتم: لب زير و انداختم باال را شانه هايم

نمیديدم. چيزي اولش زدم. بهتاريکی و برمیگردم.
رفتم. جلو کوبال استون طول خيابان در کورکورانه
و برآمد سياه ابری لکة ناگاه از پس ماه گيراندم. سيگاری
روشن کرد. را مخروبهيی نيمه سفيد ديوار درخشش آن

ميخکوب شدم. خودم جای بر نور همه آن خيره از
تمرهندی از عطر هوا میکشيد، بهآرامی زوزه باد
بود. آکنده  برگ و پشه از  کرده  دم شب بود، سرشار 
بودند. کرده بيتوته بلند علفهای البهالی جيرجيرکها
زده خيمه ستارهها انبوه باال آن کردم. نگاه بهآسمان 
از است گستردهيی مجموعة جهان انديشيدم بودند.
حرکاتم بود. جاری هستی در  گرم  گفتگويي نشانهها.
جز نبود چيزی ستارهها چشمک و ديدند جيرجيرکها را

گفتگوها. ميان از عبارتی پراکنده هجاها، ميان درنگی
يک تنها  من که باشد میتواند کلمه کدامين اين 

هجايش بودم؟
بود؟ که با خطابش گفت؟ را کسی آن کالم چه

يك با فرودش پرتاب کردم. را به پياده رو سيگارم
شهابگونهيی و از آن جرقههای کرد رسم نورانی منحنی
لمس را آزادی  رفتم. راه بهآرامی ديرگاهی برخاست. 
در شادمانه چنان که آسمان و زمين ميان در و میکردم
داشتم. خاطر  آسايش میگفتند، سخن من با لحظه  آن

بود. چشم از مملو باغی شب
خارج از دری کسی شنيدم خيابان از عرض گذر در

برداشتم. گام نديدم. شتابان هيچ چيز اما چرخيدم، شد.
بر کفش  کند سايش صدای بعد لحظه چند 
میکردم احساس اينکه با آمد. گوشم به داغ سنگفرش
ولی میشود نزديکتر و نزديک من به هرگام با سايه يی
توانم کوشيدم ولی به دويدن برگردانم. نمیخواستم سر
بتوانم آنکه پيش از و کردم درنگ کوتاهی ناگاه نبود.
احساس پشتم  بر  را دشنهيی تيزی کنم، دفاع  خود  از

کردم.
آقا وگرنه نکن حرکت گفت: نازک با صدايی کسی

را فرو می کنم. چاقو
خواهی؟ می چه پرسيدم: برگردم بیآنکه

آقا. چشمهاتون را، داد: پاسخ غمناک آرام و صدا
میخورند؟ تو درد بهچه من چشمهای چشمهام؟ ـ
خوب ولی نيست.  زياد دارم.  پول  کمی من يک ببين.
منو بهتو میدم. را همهاش برم بذاری نيست. اگه هم کم

نکش.
در چشمهاتو فقط  نمیکشمت. من آقا،  نترس ـ

ميآرم.

می خواهی منو چشمهای آخه پرسيدم: دوباره
چهکار؟

من از آبی چشم سبد کرده. او يک هوس معشوقهام ـ
کرد. چشم آبی پيدا میشه مشکل و اين اطراف میخواد
ميشیاند آنها نمی خورند، تو به درد من چشمهای ـ

آبی. نه
چشمهای مطمئنم من آقا. کنی خر منو نکن سعی ـ

آبیاند. شما
من از منو چشمهای هستم.  تو  همشهری هم من ـ

دم. می بهت يک چيز ديگه بهجاش نگير.
مردگی موش به رو خودت گفت: خشونت با اينبار ـ

ببينم. برگرد نزن.
لبه داشت، نازک دستانی و الغر اندامی  برگشتم.
تيغة بود. پوشانده را اش چهره از نيمی حصيری کاله پهن
میدرخشيد. ماه نور راستش بود زير دست در که قمهيی

ببينم. را صورتت بگذار ـ
صورتم نزديک را و آن کبريتی کشيدم او بهدستور
با کنم، باز درست نمیگذاشت پلکهايم را نور گرفتم،
خوب نمیتوانست  گشود. را پلکهايم محکم دستش 
نگاه من به خيره ايستاد و لحظهيی پا نوک روی ببيند.
. انداختمش سوزاند. را انگشتهايم کبريت شعلة کرد.

گذشت. در سکوت لحظهيی
نيستند؟ آبی من چشمهای شدی مطمئن حاال ـ

روشن ديگه يکی ببينم. بگذار نه؟ زرنگی. خيلی ـ
کن.

چشمهايم نزديک را آن و کشيدم ديگهيی کبريت
بزن. زانو داد: کشيد و فرمان را آستينم گرفتم.

انداخت چنگ موهايم در دست يک با زدم. زانو
قمهاش زده هيجان و کنجکاو کشيد. عقب را سرم و
خراشيد. را پلکم  که آورد پايين  آنقدر بهآرامی  را

بستم. را چشمهايم
کن. بازشان داد: فرمان

سوزاند. را مژههايم کبريت شعلة کردم. بازشان
کرد. ولم ناگهان

نيستند. آبی چشمهايت بردی. تو ـ
گرفتم دستهايم ميان در را سرم زد. غيبش آن يک در
لرزان و کردم جور و جمع خودم را دادم. تکيه بهديوار و
ساعت يک حدود ايستادم. پا سر باالخره خوردم تا تلوتلو
رسيدم بهبازار وقتيکه دويدم. افتاده دور شهر آن در
بود. نشسته جلو در هنوز که ديدم مسافرخانه را صاحب

رفتم. درون به خاموش،
کردم. ترک را شهر آن بعد روز

ســبدآبـي
پاز اكتاويو نوشتة:
علياصغر بهروزيان



٧٦٥ سهشنبه ٢٢ شهريور ١٣٨٤ شمارة فرهنگي و ادبي ضميمة ٣ندا صفحة

هم  و هستيد مسلط سنتي موسيقي به هم  شما
خوب هم را غرب موسيقي و مدرن موسيقي
تعريفي كه چه است اين سؤالم ميشناسيد، اولين
خيليها الاقل چون داريد، موسيقي در مدرنيسم از
آيا موسيقيغربرا مترادفبا مدرنتلقي مي كنند،
شما تعريف پس نه است؟ اگر درستي تعبير اين

چيست؟ مدرن موسيقي از

شما كه  از با تشكر ايران و قهرمان ملت شريف و به سالم با
فرصترا داديد تاگفتگويي با مردمداشته باشم. بحثمدرنيسم اين
در طبعًا و است مطرح ست كه سالها نيست و تازه يي بحث البته
اين تعريف سادهترين در داد. پاسخ آن به نميتوان سؤال يك
سال كه پنج و بيست بيست تا بين مثًال گاهي از چند كه هر است
حرفهاي ميآيد، كه پديد نسل جديدي شود، مي عوض نسلي
بهاينصورت استكهعصرجديديبهوجودي جديدتريدارند.
پس همراه ميكند. خود با عصر خود را الزامات اين نسل ميآيد.
آن مي گذارند، به الزامات جديد دنياي كه پا بهعرصة جوانهايي
ديگر عبارت به گفت مدرنيسم. آن شود به مي كه نيازمندند عصر
خلق در گرو اجتماعي گوناگون هاي عرصه در و ترقي پيشرفت
پديدههايجديداست.اينپديدههايجديدنيازمندمدرنيسماست
به بيانديگرجوانها تابتواندپاسخگوي نيازهايعصرخودشباشد.
قسمت اين دارند. دگرگوني و جديد بهرنساس روحي احتياج
و ما تاريخ موسيقي و موسيقي به كه آنچه است. اما بحث كلي
كنار كه در مسائلي ديگر و اجتماعي و سياسي مسائل فرهنگ و به
جامعه يي به هر كه است مربوط ميشود، اين ميگيرند قرار اين ها
برخورد اين شاخص و مدرنيسم اين با فرهنگش ميتواند تناسب
هستند جامعه در كه پيشتازاني صورت بوده اين به هم هميشه كند.
هستند يعني كساني كنند. باز آيندگان براي را ميتوانند راه كه
چنين مي توانند كه است اجتماع طوري به نسبت ديدگاهشان كه
نحو گوياترين به مي توانند كه برخوردارند پتانسيلي از و بزنند پلي
به مشروط مهم، عمل اين البته كنند. تزريق جامعه به را مدرنيسم
يعني موسيقيدان تكنيك است. اصل يعني يك كافي از شناخت
نميتواند باشد، موسيقي نداشته در زمينة مثًال شناخت كافي اگر
مدرنيسم جامعة ايران براي اما باشد. خواستهها نيازها و پاسخگوي
خواهيم آن به كه در ادامه باشد. خاصي هم داشته تعريف ميتواند
قدرت از برخوردار اگر جمله جامعة ايران از هرجامعه اما پرداخت.
بافرهنگپيشرفتةدنيا انطباقوجذبباشد،يعنياگربتواندخودرا
تطبيق وهمآهنگسازد، ميتواندحركت كند.درغيراين صورت
موضوع به اين كند. مي صد سال پيش فرق با االن چون نميتواند.
بايدجهاني فكركرد.فرهنگها بسياربه همنزديكومتأثر ازيكديگر
شدهاند. امادرمورداحساساتفرقميكند.احساساتهر آهنگساز
ميكند فرق هفتگانه هنرهاي همه در هنرها، ساير در كمااينكه
اما بهلحاظ كند. پيدا اثري دست به خلق مي تواند آن متناسب با و
يعني فردي بهاين صورتاست كهخيليها،اصوًالمدرن گراهستند.
در شده كه حتي ديده مواقع خيلي هست. نوگرايي در وجودشان
حيطة هنر از حتي خارج از موسيقي بگير تا حرفة تخصصيشان
كه شده ديده مواقع بعضي حتي ميكنند. حركت جامعه از زودتر
چنددهسال ازجامعةجهانيجلوترهستند.مثًالهميناالنيكپسر
سمفوني تواند مي جهاني يافته، كه شهرت آمريكايي سالة دوازده

بنويسدواركسترسمفونيكرارهبريكند.

نبوغ است؟ خوب اين
ولي ميآيد پيش وكمتر نيست قانون و است نبوغ اين بله
بنابرايناعمال وجودداردوميتوانددرشتابمدرنيسممؤثرباشد.
ياتزريقمدرنيسمدرهرجامعهييبستگيبهشرايطآنجامعهدارد.
آن موانعو مشكالتيكهدرجامعه وجودداردميتواندمدرنيسمرا
عقببيندازد.كمااينكهعكس اينهم صادقاست.مثًالنگاهكنيد،
و دوران مشروطيت حوش و حول در ايراني در موسيقي مدرنيسم
اعزاميكسريدانشجوبه فرنگو بهطور مشخصبهفرانسهپديدار
همين يا ايران گرديد. عرصة موسيقي وارد كه نت موقعي از شد.
االنرابخواهيممثالبزنيم، بهخاطر واپسگراييكهازطريقحكومت
باموسيقيجهانهمراهكند درجامعهاعمالشده،نميتواندخودرا

ودر بهترينشرايطدرجامي زند.

اما  كرديد، كوتاه اشاره يك قبلي پاسخ در  
شروع كي از ايراني  نوين  و مدرن  موسيقي
ايراني در موسيقي تاريخ مدرنيسم يعني شد،

است؟ كي
براياين كه بهتاريخگذشتهنگاهكنيماشخاصي كهاستخوان

دارويليبودنددر موسيقينوينايران.

نوآور بودند؟ كساني كه
حنانه،  مثل استاد مرتضي كساني كه نوآور بودند. كساني  بله
نوآوران جمله اين از هوشنگ استوار محمدتقي مسعوديه، دكتر
در به داليلي كه گرچه بر دوش داشتند. را زيادي اينها بار بودند.
پذيرش ظرفيت نبود كه شرايطي در آنموقع جامعه  گفتم باال
نوآوريهاياينهاراداشتهباشد،اماآنهاارزشهاودستاوردهايبزرگي
بهجاگذاشتند، گرچه با آمدن آخوندها خيلي از همان دستاوردهانيز

شده سعي خيليها تالش با سوي ديگر از اما شد. مدفون خاك در
اينفرهنگودستاوردبهجامانده از ايناساتيدـكهخوشبختانههنوز
ولي حفظ گردد. و شود مراقبت هستندـ حيات قيد برخيهايشان در
تبع به اجتماعي لحاظ سياسي و چون جامعه به است اين واقعيت
ايفاميكند. آنفرهنگيبستهاست،هميشه اينپارامتر نقشمانعرا
را خودش حرف پيشرو باشد، مي خواهد جامعهيي كه نمي گذارد
با و امروزي معيارهاي با بگيرد. شتاب بزند. امروز جهان متن در
آمدنتكنولوژيمثل كامپيوتروانتقالاطالعاتوتكنيكهاييكهبا
سرعتسرسامآوريپيشميروند،امادرنظربگيريد،درجامعةما
وفق شرايط با اين را كه خود شود تالش چقدر بايد آخوندها اين با

بفهمد. بدهدوزبانجهان امروزرا

فهميدم، پيشرفت  شما صحبتهاي از من  آنطور كه
است. جامعه كل شرايط به مشروط هم مدرنيسم و
از جامعه همة عرصههاي پيشرفت در از جدا يعني
سياسي مسائل و حتي هنرهاي هفتگانه بقية جمله
مثل سياسي مانعي وقتي يعني نيست. اجتماعي و
وجود ندارد پيشرفت اين هست، حاكميت آخوندها

درست ميگويم؟ است. بسيار كند يا
يعني پارامتر مهمترين با وقتي خاطر، بههمين دقيقًا. بله، 
يك مواجه مي شويد، است كامل ايست واپسگرايي كه معنياش
زمان كلي صورت در البته گيرد. مي قرار تان روي پيش جدي مانع
ابدثابتنگهداشت.درچنينشرايطيشايديكعده نميشودتا را
ذهن كه در ـ است موسيقي منظورم تئوري ـ را بتوانند تئوريهايي
پهنة در نتوان تئوري را اگر اين و نگهدارند، اما، كنند حفظ دارند،
بايد كه است اين يعني، مهم ميخورد؟ چه درد به كرد، ارائه عمل
قبل بايد پس ارائه كرد. سپس و درآورد عمل ابتدا به را تئوري آن
نوع هر مانع كه نظامي چنين با باشد. فراهم ارائه الزامات هرچيز از
بايدنظاميمردمگراودر پيشرفتاست،امكانارائههموجود ندارد.
نتيجهفرهنگدوستوهنرپرورباشدتابرايمدرنيزهكردنهنرهاي

در ذهنمردمبازكند. راهرا بازنگري جهانجديد، هفتگانهيا

سنتي  آيا بهموسيقي موسيقي ايراني مورد  در
يا بگوييم ايراني مي توانيم موسيقي كالسيك
فرق سنتي موسيقي با كالسيك خير موسيقي

ميكند؟
جمله  از داريم. مختلفي موسيقيهاي ما ايراني موسيقي  در
موسيقي ايراني، فولكلوريك موسيقي ايراني، موسيقي كالسيك
از كسي كمتر كه داريم پاپ ايراني موسيقي حتي و ايراني مدرن

محتوايآنهابرخورداراست.

توضيح  بيشتر هركدام مورد در   ميشود
دهيد؟

بله،اصوالوقتيميگوييمموسيقيكالسيكايران،يعنيآن 
نوع موسيقيكهظرفيتهارمونيزهشدنيعنيرنگآميزيكردن را
به زبان داشته باشد. به عبارتي نوعيموسيقيايرانيكه ميشود آن را

بينالملليمعرفيكرد.

كشورمان در را نوع موسيقي اين نمايندگان آيا
كساني بودند؟ چه داريم، داشتيم يا

معروفي، زنده ياد جواد زنده ياد دهلوي، بله، آقاي حسين
وزيري،زندهيادصباوزندهياد آقاي مرتضيحنانه.همةاينهاموسيقي
كالسيككاركرده اند.يعنياگركميبرگرديمبه عقبـاميدوارم
كرد صحبت بشود بيشتر شان هركدام مورد بعدي در فرصتهاي در
نت بناي موسيقي آمد، عالي مدرسه به باشيان زمانيكه مين از ـ
سينه به سينه طريق موسيقي از انتقال آن قبل از تا چون شد. گذاشته
ساده ترين در يعني صورت علمي. و به نوشته صورت به نه و بود
براي استطاعت ذهن. چون از طريق و انتقال حفظ بهصورت شكل
مثل حواس طريق از يادگيري فقط نداشت و وجود نت يادگيري
دليلپايهبياينمشكلهمايناستكه گوش،دهانمنتقلميشد.
موسيقيدانانمافاقدتئوريهايموسيقيهستندوباخطنتآشنانيستند.
بعدباتكراركردنياحداكثر يعنييادگيريتنهاازطريقگوشبود.
در ميشد. انتقال داده صورت حفظ كردن، به نوار. يعني گذاشتن با
و نت صورت به شود مي و شد مي هم ما سنتي موسيقي حاليكه
بهخاطرعدمشناختدرست هارمونيبيانشودومنتقلگردد. اينها
به شود نمي احساس را ميگويند بعضي بوده است. موسيقي از
آنجايي تا است. درست البته از يك بعد اين درآورد. نت صورت
كهبهخالقيتواحساسآهنگسازبرميگردد،حرفدرستي است،
وليبانت، آنبخشازپايههايموسيقيراميتوانمنتقل كرد.يعني
آن تكنيكي و خالقيت جنبه هاي موسيقي. احساس به زبان آشنايي

نبايدتنهابهموسيقيرديفيبسندهكرد. است.

بگوييم  است درست آيا سؤال همين ادامة  در
غربي واردشدن سبكهاي مدرنبودن يعني كه
يعني مدرن نه، يا ايراني موسيقي به موسيقي
و رمز از جديدي عرصههاي و گوشهها كشف

است؟ نهفته موسيقي در كه رازي
نه،مدرنكردن موسيقي بستگي به شناخت فرداز موسيقيدارد.
يعنيصورتارائةموسيقي بسيارمهماست. بهعنوانمثالمننوعي
موسيقي در را رديفها و ها گوشه اين جهاني موسيقي از شناخت با
شناخت است. عرضه نوع يك اين خوب جهاني عرضه ميكنم.
دستگاهها بگويم همينجا ايران. مرزهاي خارج در ايراني موسيقي

مـوانعتحـولدرمـوسـيقي
رهبر اركستر و موسيقيدان شمس، محمد استاد ملوديهايگفتـگو با و ها موتيف شود مي كه است اقيانوسي ما هاي گوشه و

بسيارزيباييرابوجودآورد.ولياينموتيفهاوملوديهايدلنشين،
زماني به گوشجهانياندلنشينو دلچسبمي شودكهبشود با زبان
ما پردة ربع نميتوانند هستند كه هنوز خيليها كرد. بيان ديگري
آشنا گوششان به اصًال كنند. هضم را ما كرون موسيقي يا سور يا
ميشود چگونه بنابراين ميكند. اذيتشان اصًال بدتر، حتي نيست.
پردهها، با همان ربع كه راهي پيدا كرد دلنشين كرد؟ بايد را اين
قابل شنيدنبلكهدلنشين صورتيدرآوردكه تنها به نه حالتزدنها
دلچسب را روح خوراك اين ميتوانند كساني چه و چگونه شود.
هم ميشناسند و را ما سنتي ملي و موسيقي هم كه كنند؟ كساني
اماهمةاينها يك طرف،يكطرف موسيقيجهاني را ميشناسند.
تا كند تداعي را حس آن بتواند كه همه،كسي از مهمتر و ديگر
بتواند نوازنده آن تا كرد و جاري روح نوازنده به نوشتاري در بتوان
از است. گسترش قابل ما موسيقي بنابراين برساند. شنونده بهگوش
آمده است. بيرون و مشقت از اعماق زجر ما موسيقي آنجا كه
است. آمده بيرون است، سوزناك خودش كه مذهبي فرهنگ از
آمده اند، بوده همراه رنج درد و همواره با كه روستاهايي مردم از
كرده بيان را اندوه غم و يعني است. انگيز بوده حزن همواره است،
موسيقياز درحاليكهموسيقي فقط بيان درد وحزننيست. است.
از معرفت، از شكوفايي، از عشق، از رنگ، از زندگي، از بالندگي،
كه دارد موسيقي بالندهيي وجود بزند. يعني تواند حرف مي شادي

بهخوبيعرضهكند. اگركسينشناسدنمي تواند آنرا

را  انساني احساسات نوع همه موسيقي يعني  
كند؟ بيان ميتواند

بلهكامًالدرستاست.موسيقيبيانهايمختلفيدارد،يعني تا
كسي نشناسدكه اين موسيقيدارايچهپتانسيلي است نميتواند آن
ميتواند عرضه كند. را آن از وجوهي فقط كند. به خوبي عرضه را
تا چهاندازه ميكند بيان كسي كه بهاين كه دارد اينها بستگي بيان

بهآنهاآشناست.

پيشرفتهاي  و تحوالت تابع موسيقي  آيا
نقاشي، قصه شعر، مثل هنر ساير عرصههاي
تغيير پتانسيل از  خودش يا  است سينما و

ميكند؟ عمل مستقل و است برخوردار
چون نباشد، درست شكل اين به سؤال طرح ميكنم فكر
موسيقي يا هر اينكه پيوسته هستند. يعني هم به اين دو موضوع
نوگرايي را و پذيري تحول پتانسيل و ظرفيت خودش هنر ديگري
بهخصوص شعر. پذيرد. مي تأثير ديگر هنرهاي از اينكه دارد. هم
ميگويندشعروموسيقييكروح هستنددردوقالبمتفاوت.پس
بازبرميگرديمبهجووآتمسفر جامعه. يعنيبازبرميگرديمبهفضاي
سياسي اجتماعيجامعه.حتيمنمعتقدمهنرهمتابعسياست است.
زمينهها همة در هنر بدهد، اجازه مملكتي يك سياست اگر يعني
آثارش نباشد، فضايي مي كند. اما اگر چنين پيدا گسترش و رشد
نداشته وجود فضا اين اگر نخواهد شد. نمايان عرصهها همة در
يعنيوقتيدر باشد،مدرنيسم،حتيدر قبلازاينهمدرجا مي زند.
باتالقواپسگراييگيراستحرفازمدرنيسمزدنبيشتربهشوخي
وقتيازمدرنيسم مي توانيمصحبتكنيمكهپيشاز شباهتدارد.
موسيقيبتواندسيرطبيعيخودشراطي كند و آن هنر ودراينجا
خفقان ها عرصه همه در وقتي دهد. ادامه حياتش به و بكشد نفس
حكمفرماست،وهمهچيزبهنفسزدنافتادهاست،چهطورميشود
در را شود. مدرنيسم باز جو اول بايد بنابراين حرف زد. مدرنيسم از
حاليكه موسيقي ما در و تعميم داد. كرد تعريف مي شود اين فضا
وهنرهايهفتگانةماقابليتاينهارادارند.درشرايطخفقانفعلي،از
گوشهوكنارتشعشعاتيديدهميشود،وليفضاييكهبتوانداينرا

ندارد. رو بكند، وجود به آن رو اين از

هم  از  را مدرنيسم و پيشرفت نميتوانيم  پس 
تأثير يكديگر از هستند و با هم اينها كنيم. جدا

ميپذيرند...
كه مدرنيسم گفت كرد. نميشود تفكيك نمي شود بله.
اين نيست. در آن يكي در دارد ولي هنري وجود فالن رشتة در
خارج است  در كه قرن است، آنچه ربع معادل ٢٥ سال كه دوران
چون متمايز هستند. كامًال يكديگر از است داخل در كه آنچه با
بستگي دست هيچ و دست بازتري دارند موسيقي اهل خارج در
در ميدهند. ميخواهند ارائه شكلي كه هر به ندارند و بابت اين از
نتيجهمدرنيسم نيزدر اينسوبهتر نماياناست. امادر داخلبه خاطر
دستبستگيهاومسائليكهبراي حلهركدامشبايدازهفتخوان
برخيها وجود اين، با اما ندارد. وجود مدرنيسم پيشرفت و گذشت،
مثلموسيقيهايپاپزير زميني. بهصورت زير زمينيكارميكنند.
به هرحالاين موانعباعثكنديوكاهش يعني مالحظهميكنيد،
راه چون گرفت. را آن جلو مطلق طور به نمي شود ولي ميشود،
نميشودگرفت. جلوپيشرويوپيشرفترا بازمي كند. خودشرا
ميخواهد نظامي هر است. هستي باالجبار رشد رشد، اين اسم
بگذارد، عرصه به را پايش ميخواهد كه جواني يك باشد. سركار
ولي فرق ميكند، دارد، تجربه و كرده كار سالها كسي كه با طبعًا
افراد بتواند از دهدكه مي نشان پتانسيلي خود از جوان هم همين

قبلترخوداستفادهكند.

محمد استاد با بهگفتگو ما گفتگوي اولين اشاره:
و هنري جايگاه او و در مورد  دارد.  اختصاص شمس
بگويند همكارانش و همرديفان بايد اش موسيقي دانش
كهآنرابهفرصتهايديگرموكولميكنيم.امااينگفتگو
سر بر كه موانعي است. موسيقي در تحول موانع بارة در
فرهنگ از دارد، وجود موسيقي در تحول و مدرنيسم راه
بازدارندة اجتماعي، عوامل تاديگر سنت گرفته حفظ و

طي گرچه گفتگوست. اين پاسخ و پرسش محتواي
كنوني فضاي كه طبيعت آمد هم پديد گريزهايي گفتگو
چون هيچ است. ايران بر حاكم ديكتاتوري يعني تأثير
يافت نمي توان را هنرـ بهخصوص و جمله از ـ پديده يي
آن چهدرزيرازنگاهتان كهازگزندآندرامانماندهباشد.

اين گفتگوست. ميگذرد، اولينبخشاز
حميدنصيري

دارد ادامه
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غمزده  مرا كه داشت حالتي مواقع دراين بيچاره مرد  
اين مثل بهپيشانيش ميكشيد، دست را كف او ميكرد.
كند، پاك نداشت وجود كه را عرقي مي خواست كه
احساس را ناتوانيش درد من نمي داد. هم جوابي هيچ و
هيچوقت ميشد؛  صرفهجويي  چيز همه  در ميكردم. 
بهعمل دعوتي درعوض تا نميشد، پذيرفته بهشام دعوتي
تخفيف با  مغازهها، َپسماندههاي از مايجتاج، نيايد؛ 
خودشان را پيراهنهايشان خواهرهايم ميشد. خريده
كه آنها َيراق بهاي طويلي در مورد بحثهاي و ميدوختند
غذاي ميكردند. سانتيم قيمت داشت پانزده مترش هر
كه گوشت گاوي و چربي بهسوپ بود ما منحصر معمول
و سالم بود غذايي بهنظر ميشد. صرف مختلف به اشكال

ترجيح مي دادم. را ديگري من غذاي مّقوي؛
و گمشده دكمه هاي براي دلخراشي تلخيهاي اوقات

ميكردند. با من پاره شدهام شلوارهاي
گشت براي انجام لباس مرتب و روزهاي يكشنبهبا َسر اما
و شاپو كاله ردنگوت، با پدرم، مي رفتيم. خودنمايي
تزئين كشتي  بسان كه  بهمادرم، را  بازويش دستكش، 
از كه قبل ميداد. خواهرهايم، آراسته بود را شده يي خود
ميكشيدند؛ را رفتن عالمت انتظار شده بودند، آماده همه
شده فراموش هميشه لكهيي لحظه، مثل آخرين در ولي
هرچه كه بايد ميشد، كشف خانواده ردنگوت پدر روي

كرد. به بنزين پاك آغشته كهنهيي با آن را سريعتر
پيراهن سر، روي بزرگش بر كاله نگاهداشتن با پدرم،
كار اين تا ميكشيد انتظار شلوار، درون از آمده بيرون
نزديك عينك با عجله، مادرم كه در حالي برسد، بهپايان
كه اين براي  را ودستكشهايش كرده ميزان را  بينش

ميآورد. بيرون دستهايش از نشوند خراب
خواهرهايم تشريفات بهراه ميافتاديم. و فنگ و دنگ با
حركت درجلو بودند گرفته را ديگري بازوي هريك كه
و بهاينترتيب، بودند، ازدواج سنين آنها در ميكردند.

ميشدند. داده قرار ديد درمعرض درشهر
طرف در پدرم و قرارميگرفتم، مادرم چپ درطرف من
و سختي سفت و دبدبه، كبكبه و فيگور راست. هنوز
را والدين بيچارهام رفتار بودن جدي ها، و چهره خطوط
آنها بهخاطر ميآورم. يكشنبه گردشهاي روزهاي اين در
سنگيني گامهاي َرق و كشيده، پاهاي شق و بدنهاي با
اهميت ُپر  كار كه اين مثل  درست  ميرفتند، بهجلو 

دارد. آنها منش و بهرفتار بستگي فوقالعادهيي،
كشورهاي از  كه بزرگي كشتيهاي باديدن هفته،  هر
پدرم ميآمدند، دور خيلي راههاي و ناشناخته
را خود هميشگي  جمله همان تغييرناپذيري بهصورت 
چه باشد، كشتي «هان! اگر ژول توي اين ميكرد: بيان

بود!» شگفتآورخواهد
البته بود، خانواده اميد تنها پدرم، برادر ژول، عمويم
خانواده شده وحشتآور هيوالي كه دورهيي آن سواي
ميكنند، صحبت او از كه ميشنيدم كودكيم زمان از بود.
به نظرم بود، شده مأنوس و افتاده جا برايم فكرش بس از
شناخت. خواهم را او وهله دراولين ديدنش با كه ميآمد
بهآمريكا عزيمتش روز تا را او خصوصيات تمامي
با جز صحبتي او زندگي دوران اين از گرچه، ميدانستم،

نميشد. انجام گوشي در و آهسته صداي
بههدرداده، را پولي نامناسبي داشته، يعني رفتار او بهنظر،
براي خانواده هاي جنايتها بزرگترين كه البته كاري همان
تفريح ميكند كس كه آن نزد اغنيا، تهيدست است.
اطالق خوشگذران يك بهاو بالبخند كه است كسي
وادار را والدينش كه پسري مستمندان، درنزد ميكنند.
پا و سر بي الابالي، بد، ميكند،آدمي به هدردادن پولشان

است! مسخره و
نتايج اما است،  يكي هردو عمل نفس كه  واقعيتي

ميباشند. كار تعين كننده وخامت بهتنهايي
تا خود از به باد دادن ارثيه عمو ژول بعد بههرصورت
كه را سهماالرثي مالحظهيي قابل بهصورت آخر؛ دينار

بههدر داده است. نيز ميكرده پدرم رويش حساب
را بهمقصد او بود، مرسوم موقع آن در طور كه همان
«هاور» بهنيويورك روانه از كشتي تجاري يك آمريكا با

ميكنند.
سوداگر بهعنوان  ميرسد بهآنجا همينكه ژول  عمو
سرش پشت و  مي شود، مستقر چي، چي نميدانم 
اميد و آورده بهدست پول  مقداركمي  كه مينويسد
آورده كه بهپدرم وارد را و لطمهيي بتواند خسارت دارد
عواطف برانگيخته شدن موجب نامه اين كند. جبران
سگي حتي ارزش كه ژول، ميشود، درخانواده عميقي
خوش قلب، جواني شريف، مردي ناگهان هم نداشت را
«داوارانش»يواقعيودرستكاريمثلهمه«داوارانش»ها

دختر و دو تلپ و اهن با او ميكردم، تعقيب چشم را با
كرد. هدايت پوش ژنده پير جاشوي بهطرف را دامادش
ميداد توضيح بهخواهرانم پدرم و رفتند، خانم دو آن
آنها نريزند بايد صدفها مايع كه اين چه طوري براي كه
اين نشان بدهد، به آنها عمًال هم حتي خواست او راخورد؛
سعي كه او بهدست گرفت. را هم صدف يك كه بود
فيالفور را صدف مايع داشت، همة خانمها از تقليد در
كرد: زمزمه مادرم كه شنيدم و ريخت ردنگوتش بهروي

ميگرفت». آرام و نميكرد ها كار اين از بود «بهتر
او است.  مضطرب پدرم كه رسيد بهنظرم ناگهان ولي 
اطراف كه اش، بهخانواده گرفت. فاصله قدمي چند
يكراست خيره شد، و بودند، صدف شكن جمع پيرمرد

آمد. ما بهطرف
اورنگ پريده،باچشمانيغيرعاديبهنظرميرسيد. آهسته
شباهت ميشكند را مردي كه صدفها «اين گفت: بهمادرم
ژول؟» گفت:«كدام نگراني با مادرم دارد:« بهژول عجيبي

در او كه نميدانستم ...برادرم ... اگر آخر گفت:« پدرم
اواست. كه خود ميكردم است، فكر آمريكا

«ديوانه گفت: لكنت  با مبهوت و  مضطرب مادرم
اين الطائالت نيست چرا كه ميداني او شدهاي! وقتي

ميگويي؟» را
كه مي دهم ترجيح كن؛ روشن را قضيه ببينش، «آخربرو

پيدا كني». اطمينان خودت با چشمهاي تو
آن هم، من پيوست. بهدخترانش رفت و بهپاخاسته مادرم
چروك و پر چين و كثيف پير، او نگاه مي كردم. را مرد

نميداشت. بر چشم هم ازكارش و بود
سريع گفت: خيلي ميلرزد. كه ديدم برگشت. مادرم 
از برو اطالعاتي بنابراين است. او خود ميكنم كه «فكر
نكند تا باش، محتاط فرمانده كشتي بگير. خصوصًاخيلي
دورشد، پدرم ما شود!» گردن حاال وبال وپا بي سر اين
و غمگين را خود بهطورغريبي رفتم. بهدنبالش من اما

ميكردم. احساس متأثر
داشت. اشتغال به گشتزني عرشه روي كشتي فرمانده
اندام، باخطريشهاي پايينآمده درطرفين مرديبود الغر
خط كه كسي مثل درست طمطراق، پر حالتي و صورت،

باشد. كرده فرماندهي را هند دريايي مراسالت
از خوشآمد گويي و كلي تعارف با و رفت او نزد پدرم

كرد. مورد شغلش سئوال در او
آداب مردمش؟ توليداتش؟ درچيست؟ ژرزي «اهميت

غيره. و خاك؟» وضعيت عادتهايشان؟ آنها؟ سنن و
مربوط بايد سؤالها الاقل دست كه اين كرد ميشد فكر
راجع آنها سپس ژرزي. ونه باشد آمريكا متحده بهاياالت
بعد ميداد. انتقال را ما كه كردند صحبت بهكشتييي
پرسيد: مشوش صدايي با عاقبت، پدرم، رسيدند. بهخدمه
جالب بهنظر كه داريد صدف شكني پيرمرد شما «آنجا

داريد؟» مردك اين درمورد هم اطالعاتي آيا ميآيد
خشمگينش كم كم گفتگو اين  كه كشتي، فرمانده
پيري فرانسوي «ولگرد داد:  جواب  تندي با ميكرد،
بهميهن كردم و پيدايش آمريكا در سال گذشته كه است
اما دارد، هاور در خويشاونداني بهنظر گرداندمش. باز
بدهكار بهآنها كه چرا گردد، باز آنان بهنزد نميخواهد
”داروانش“ يا دارمانش“ ”ژول شبيه چيزي او نام است.
ولي ميبينيد بوده، ثروتمند هاور در گويا زماني است،

افتاده». فالكتي بهچه حاال كه
مات نگاهي و تأثر با بود، كبود شدن حال در كه پدرم،
هم بگويد: از كلمات جدانمودن با مبهوت توانست و
متعجبم وضع خوب...اين خيلي بسيارخوب... آه! «آه!

، كاپيتان» متشكرم خيلي نميكند... ازشما
و ميديد كه سرگشته دريانورد كه رفت، در حالي او و
به قدري اما آمد مادرم بهكنار او مي شود. دور واج و هاج
وگرنه «بنشين؛ گفت: بهاو مادرم كه بود ريخته بههم
روي نيمكت افتاد او خواهند شد». ديگران ملتفت چيزي
است! خودش زبان گفت: «خودش است، خود لكنت با و
داد: جواب تندي مادرم با «... خواهيم كرد؟ چهكار حاال
را چيز همه ژوزف حال كه دور كرد. را بچهها «بايد
بايد رفت. بهخصوص آنها خواهد براي آوردن ميداند،

مشكوك نشود» بهچيزي دامادمان كه مواظبت كرد
«چه كرد:  زمزمه او ميآمد. بهنظر افتاده پا از پدرم 

فاجعهيي...؟»
«من كرد: اضافه بود  شده ناگهان خشمگين كه مادرم
هيچ دزد اين را داشتم كه ترديد  و  شك اين هميشه
شد! ما خواهد گردن روز وبال يك و نخواهد كرد كاري
و داشت!...» داورانش يك از چيزي انتظار ميشود مگر
را كار اين همانطوركه برد، بهپيشانيش را دستش پدرم

ميداد. انجام زنش سركوفتهاي و سرزنشها درمواقع

ملتي ديدار  بهخود است قادر دريانوردي دو ساعت با
سادگي با  كه  كساني بهقول و كند. را عرضه همسايه 
جزيرة اين اسفانگيز سنن  و  آداب مي گويند، سخن

بررسي قراردهد. مورد را تسلط انگليسيها تحت
همة رؤياي و خاطر، بهاشتغال تبديل بهژرزي مسافرت

شده بود. لحظات ما
كه اين است مثل من براي رفتيم. مسافرت باالخره بهاين
درحال اسكله گرانويل كنار بود: كشتي ديروز همين
زدن بار مراقب اضطراب با  پدرم، بود؛ گرمشدن
خواهر بازوي بانگراني مادرم بود. باشيم ما كه بارهايش،
شوهر كردن موقع از كه خواهري بود. گرفته را مجردم
بهنظر تنها و گمگشته مرغي مثل خواهرديگرم، رفتن و
كه بودند شوهرش با  خواهرم ما، سر  پشت ميرسيد.
مي شدند وموجب راه ميرفتند ديگران سر پشت هميشه

برگردانم. يكبند سرم را من تا
از لنگرگاه و كشيد سوت كشتي بوديم، سوار شده همه
ميز شبيه كه مسطح دريايي روي بر و آمده، بيرون
و خوشبخت ما ميرفت. بهپيش بود سبزي مرمرين
ميكنند بهسواحلي مسافرت كم كه مثل كساني سرفراز
ميكرديم. پدرم شكمش نظاره ميشديم از آنها دور كه
روزهمة همان صبح كه ميداد بهجلو ردنگوتي زير را
بنزين بوي او اطراف شده بود. تميز دقت با لكههايش
كه بويي مي شد. پخش منزل از رفتن بيرون روزهاي

بود. يكشنبه روزهاي يادآور من براي
دو آقا كه پوش راديد شيك دو بانوي پدرم ناگهان،
با پيرژنده پوش شوي جا يك ميدادند. بهآنها صدف
ميداد و بهآقايان كرده باز را صدفها چاقو يك ضربة

مي دادند. بهخانمها را صدفها هم آنها
صدفها را آنها بود. دلپسند خانمها خوردن طرز صدف
ميآودند را بهجلو دهانشان نازكي گرفته دستمال روي
يك رابا آن بعد نشوند. لك پيراهنهايشان وجه بههيچ تا
را آن پوستة و كشيده سر سريع و كوچك حركت

ميانداختند. بهدريا
خوردن صدف، تشخص مفتون اين شك، پدرم، بدون
را كار  اين او  بود. شده حركت حال در  كشتي توي 
نزديك و خواهرانم به مادر وعالي يافته، ظريف شيك،
چند تايي بهشماها كه ميخواهد «دلتان و پرسيد: شده

كنم؟» پيشكش صدف
خواهرهايم ولي بود؛ مردد آن پول بهخاطر مادرم
گفت: معذب لحني با مادرم كردند. قبول بالفاصله
بخر! بچه ها براي تنها كنم. ناراحت را معدهام «ميترسم
من هم بهطرف نشوند». بعد تا مريض خيلي كم، منتهي
نيست؛ الزم  هم ژوزف «براي كرد: اضافه و برگشته

كرد». لوس نبايد اصالً پسرها را
پدرم يافتم. را ناعادالنه تمايز اين ايستاده و مادرم كنار من

ميشود.
بوتيك او كه داد خبر به ما كشتي يك فرمانده بهعالوه
بعد دارد. مهمي كار و وكسب نموده اجاره را بزرگي
دليل بهاين عزيزم، «فيليپ نوشت: دومي درنامه سال دو
است خوب كه سالمتي من، نگران كه مينويسم برايت
مسافرتي براي فردا است. بهراه رو كارنيز و كسب نباشي،
از سال چندين شايد مي روم. جنوبي بهآمريكاي طوالني
برايت ننوشتم، نامهيي اگر بگذارم. احواالتم بيخبرت
باز به ”هاور“ بزنم بههم  ثروتي  كه  همين نباش. نگران
بعد و نباشد، مدت طوالني كه خواهم گشت.اميدوارم

هم خوشبخت زندگي خواهيم كرد». با
و خوانده موردي درهر بود. شده خانواده انجيل نامه اين

ميشد. داده نشان كسي بههر
اما نداد؛ خبري بهواقع، عمو ژول ديگر سال، ده مدت

مادرم و مي شد؛ بيشتر و بيشتر زمان گذشت با پدرم اميد
ميگفت: اوقات اغلب هم

تغيير ما وضعيت برگردد، بهاينجا نازنين ژول كه «وقتي
خود گليم توانست كه نمونة كسي هم اين كرد. خواهد

بكشد!» بيرون آب از را
بخار بزرگ كشتيهاي پديدارشدن نظارة با يكشنبه، هر و
جمله پدرم آسمان، در دود مارپيچهاي پخش و افق در
اين توي ژول اگر «هان! مي كرد: تكرار را خود هميشگي

بود». شگفتآورخواهد چه باشد، كشتي
دستمالي دادن تكان درحال او كه ميرفت انتظار تقريبًا و

ژول». «هاي! بگويد: كنان فرياد و شود، ديده
داده شده ترتيب حتمي بازگشت اين براي هزار طرح
ييالقي خانه حتي  عمو،  پول با كه بود  نظر  در بود؛
فكر شود. خريداري «اينگوويل» نزديك هم كوچكي
شروع مورد اين در هم را گفتگوهايي پدرم ميكنم

بود. كرده
ديگري  و داشت سال  ٢٨ موقع درآن  بزرگم خواهر 
خود مسأله  اين و نميكردند،  ازدواج  آنها ٢٦سال. 

بود. همه براي بزرگ غصهيي
يك شد، پيدا خواهردومم براي يك خواستگار باالخره
اين بر هميشه  من يقين شريف. اما پولدار، نه كارمند، 
موجب شد، داده نشان كه شبي ژول، عمو نامة كه بود
آن تصميم قاطعانه اخذ و ترديدها و يافتن شك پايان

شد. جوان مرد
آن بر و تصميم پذيرفته عجله با آن جوان خواستگاري
كوتاهي مسافرت خانواده تمامي ازدواج از بعد كه شد

دهند. انجام به«ژرزي»
اشخاص همة  براي است ايده آلي بهژرزي مسافرت 
عبور كشتي يك دريا با از دور نيست؛ ژرزي مستمند.
مييابند. اين جزيرة خارج سرزمين در و خود را كرده
فرانسوي يك بنابراين است. بهانگليسيها متعلق كوچك

ژول عمـوجـان
. مهرنوش موپوسان           ترجمة: هـ دو گي                                       نوشتة:

اول صفحة از بقيه

صفحة٧ در بقيه
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طنز

ايكهزخمهابهدلداري
کريمی رحمان

ميهنت  دردمندان بهخون آلودة کنار تاالبهاي از
آسان، ميگذري چه

دل داري! به زخمها که خود اي
قهقهيي

برنميآيد شادکامي اعماق از که
زهرخندهييبرنابکاران

بايستهتر.

کامجويان بيعصب درحواشي چراگاه
را حنظل درختان

عدالت به
تقسيم کرده اند.

ما،حاشيه نشينانيم
سرپناهمان

سايه در سايه
آلوده. بهزهر خوشابهاي

جهان اگر
ميپذيرد را اهليان فقط

ما،
ترينيم. اهل نا

مشت در و عصا پشت خميده
اگر باشيم هم

برپشتوارةبيعدالتيجهان
جواني به

نعره خواهيم زد.

و وطنفروش برجباران دين
برنتابيدوبرآشوبيد

سرگردان! سايههاي کالمتان، هر اي
رفتن دشواري به و گذشتن دشوار از

حکايتيست
تاريخ را که پيشاني

حماسهيي برق به
کرد. خواهد روشن

من،
ميسايم عاصيان آستان سربر

درميگذرم حقارت گنجينههاي از
نيمهراهان در را امروز و

کنم. نمي رها
مرگ، اگر

امروز است و اگر فردا
امروزيانم از هم من

فردايان. از هم

باشد زنده اگر زنده
نميميرد جسم، فناي در

روزگاران برگ برگ
است. حقيقت اين داللت

    ١٣٨٤                        ١٠شهريور

متالشي نشوم؟ ابر اين مثل چرا
نيما) های نامه (از

عاليه!عزيزم
گماننميبردمدر اينشبتاريكبرايكسيكهاگراو را به هر جايعالمببندندوصلةناجورعالم است،كاغذبنويسي

چندينساعت است چيزمي نويسم.حسميكنم خونريزيهايمهميعنقريبميخواهد درعالمرخبدهد. چرااز اين ستارهآتش
ميبارد؟چراهمهجابهساحت جنگمهيبيتبديليافتهاست؟

نمي دانماينخيالازكجا در منقوتيافته است.وقتيكهيكساعتقبلبرايانجام كارياتفاقًاازيكمعبر پرجمعيت اينشهر
كرباشم،صدايشرا نشنوم.يك وجود عبور مي كردمدلممي خواستكور باشمتاشكلوهيكلناپسندانسانرا نبينم. (الله زار)

نداده است. پرورش از آن را بدتر كه طبيعت است من، وجودي مثل فراري از مردم، و ياغي آشفته و
پامي گذارم،زيرپايم فكرميكنمباچهچيزيميتوانمزندگيرادوستبدارم:بهيكجادستميگذارمدستمبهشدتميلرزد.

زلزلةشديدياحداثمي شود.
اگرمدتهايمديدبامنزندگيكردهبوديازحاالتيكشاعر تعجب نميكردي.

است.  شاعر قلب آن گل، چيد، را آن و دست زد آن به كه نميتوان را طاقتي كم  گل
مثلاين ابر متالشينشوم؟ مثلاينابرگريهنكنم؟چرا مثلاين ابر منقلبنباشم. چرا

دروغ گفتهام و راست مدتها و دوست داشتهام. ام باور كرده مدتها است من و دوست داشتن باوركردن براي زندگاني نه! اگر نه،
شنيده ام .حال بساست.

 آنچهبنويسمجزپريشانيچيزي ازجبهةآناحساس نخواهيكرد.پسخاموشميشوم. 
دوستدارمهجورتو

نيما

نيما

خانه

آرامگاه

پوزش و تصحيح
رحمان آقاي شعر چاپ در «ندا» گذشتة شمارة در
رخ اشتباهي راه» در كمرنگ «سايه يي بهنام كريمي،
آمده چاپ در ميكنيم. تصحيح بدينوسيله كه داد
آن صحيح كه راه» در  توشهيي و «بي برگستان  بود:

است. راه» توشهيي در «بيبرگستوان و

نوين راهي كه بود  سري سخت و خلق  كج پيرمرد
و كاري موج محافظه با تنهايي به گشود. معاصر ما شعر براي
سرخم شده موميايي نامآوران برابر در درافتاد، كهنهپرستي
هم بعد بست. چشم طردشدنها و نيشخندها تمام بر و نكرد
راهش عزم راسخ تر با و انزوا گزيد تر هرچه تمام نجابت با
را خورشيد هزار طلوع در بطن خود كه راهي داد. ادامه را
نقطة از دارد هرچه ما معاصر شعر كه راستي به و ميداد. نويد
اگر و و سپهري فروغ كرديم و شاملو پيدا اگر كه دارد. او
همه و همه داريم اكنون هم را پويا و جوان شاعر دهها كه
بيش و البته گشود، را كه راه او بود بود. استواري «نيما» از
مورچگان خوابگه در آبي چه كه ميدانست خودش همه از

ريخته است.
گفته است: نامش نهاده كه «خونريزي» شعري خودش در

ابري است خانه ام
آن با است ابري زمين روي يكسره
مست و وخراب خرد گردنه، فراز از

پيچد مي باد
از اوست خراب يكسره دنيا

من حواس و
دور است برده ني آواي را تو كه زن، ني آي

اسـت…» «خـانـهاشابـري
نيست حکيمانم به نيازی من

است من پيش در زده تب من اسباب» شرح »
نيست آسودن درمانم جز به

من به از هر کس
چيست ز که آسان دردم از برم می در به سر

رفته ست توفان با تنم
تبم از ضعف من است

خونريزي از تبم
باريد و كه ابري پربار شد. ابري خانه اش رو اين هم از
شاه و شاهيان مهري بي قرباني بود تا باريد. ميبارد و خواهد

نشستند. يغماي ميراثش به و شيخيان شيخ بعد و بود
كجا؟ و نوآور خالق نيماي و كجا شياد و مرتجع شيخ

برد. مي سر به خود انزواي در همچنان او كه است اين

كجايي؟ ره از
است اما ابري خانه ام

است بارانش گرفته ابر

دست رفتندم خيال روزهاي روشنم كز در
آفتابم به رو من

دريا نظاره ساحت برم در مي
است باد از خراب و خرد دنيا همه و

ني، نوازد مي كه دائم زن ني ره، به و
اندود  ابر دنياي اين  در

اندر پيش دارد را راه خود

مجاهدين اتمي و اول: انرژي مکتوب
که تحليلي اساس بر بود. سپتامبر ششم شنبه سه امروز
پيش بينيميکنمکهفرداچهارشنبههفتم بندهماهپيشدادم،
هفتة آينده، بيني، پيش اين صحت صورت در سپتامبر باشد.
وتاحدودي درروزدوشنبهدوازدهمسپتامبراينحقيرتقريبًا
چهل گذاشت. پنج سالگي خواهم چهل و حدود سن به پا
سه و سال  چهار  و بيست درحدود تقريبا سال که پنج  و
به که  عمري بودهام. انگلستان  را در روزش دوازده ماه و
به البته شده. صرف هموطنان درخدمت دوستان شهادت
اينخدمتعمدتًا علتدسترسينداشتنبههموطنانايراني،
ميکنم يادآوري است. بوده انگليسي هموطنان اختيار در
روز دو و بيست و ماه سه پانزده سال و حدود در تقريبًا که
بنده در شدم. انگليسي و گرفتم انگليسي تابعيت پيش بنده
کرده هموطنان کمک به مختلف زمينههاي سالها در اين
ساختماني کارهاي انجام از ميتوانم زمينهها اين ازجملة ام.
خوب اسم ببرم. وقت اسرع و در قيمت با نازلترين هموطنان
و کردهايم عادت هموطنان به بهکمک که کنيم چه ديگر

قول شاعر: به پرداختهايم. هم بهايش را
شود شيران که ايران کشور اين براي ما

خوردهايم. دلها ايم، خون خورده دلها خون
افتخار با امروز که است  مبارزات  همين حاصل و
مردم و نه درصد نود تقريبًا مثل بنده هم که ميکنم عرض

زير از اينها که و معتقدم مجاهدين مخالفم سازمان با ايران
بفرماييد اجازه دارد؟ ربطي چه  دارند. رابطه آخوندها با

داد. خواهم توضيح بهموقع
را  جديد خبرهاي دوشنبه هر معمول طبق ديروز  
ميدانيد بهتر خودتان البته کردم. تحليل تجزيه و بررسي
که است اين است. زياد خيلي جديد خبرهاي تعداد که
هموطنان به در خدمت را که بايد که وقتي اين براي بنده
تلف بيمصرف گاهي و متفرقه کارهاي در شود، صرف
که نميدانم صالح را هفته در  روز يک از بيشتر  نکنم،
روزهاي براي را کار  اين و بکنم خواندن  خبر مصرف
براي آزادم وقت که بدهم پز نميخواهم گذاشتهام. دوشنبه
کند. نمي و بيناهللا بيني ميکند. خبرها تکافو همه خواندن
سياسي تحليل دادن بنده کار از بخشي که است درست
که نميدانم هم خوب الزم اما و آشنايان است، به دوستان
همه از که را تا سه دو ميان خبرها از بخوانم. را خبرها همة

تحليل و ميخوانم تشخيص خودم دقيق به مي دانم مهمتر
ميکنم.

مربوط  مسألة خواندم ديروز که خبري مهمترين  
تصميم اتمي و انرژي  از  استفاده  به  ايران  بهتصميم رژيم 
رژيمي يک بود. اين کار براي ممانعت از جهاني قدرتهاي
ديگران به اين بکند، بهينه استفاده اتمي انرژي از ميخواهد
اختياري. قديم گفتهاند چهارديواري، از است؟ مربوط چه
تاکي و باشم داشته هم برق اتمي ما که دارد ايرادي چه
هستند سؤاالتي باشيم، داشته گازوئيلي و نفتي برق بايد ما
مجاهدين چرا اين بينديشد. حاال به آنها بايد ايراني هر که
اختيار در  را ايران  اتمي تأسيسات  به مربوط  اطالعات 
جوابي ميريزند، هم را به و اوضاع ميگذارند آمريکاييها
دارند. رابطه هم آمريکاييها با زير از اينها که اين جز ندارد
چرا آمريکاييها تروريستهاست جزء اسمشان اينها که وگرنه
در به زنداني يا نميکنند بهنيستشان سر در عراق همانجا

نميکنند؟ منتقلشان آمريکا
که کنيد قضاوت ميکنم خواهش شما از حاال
در نه (و خاص زمينة اين در دوستان برخي و بنده حمايت
سالي آمد و رفت به ربطي چه ايران دولت از زمينه ها) همة
و با بيچشم ورويي با برخي که دارد ايران ما به يکي دوبار
غيره و زمينة ساختمان در ما که همة خدماتي از چشمپوشي

ميدهند؟  ربط بههم را ها اين ايم، کرده به هموطنان

مکتوباتمهندسمـسياسينژاد
حسين پويا

است ابري خانهام
نيمايوشيج
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خالي حجمي اما نيست. خبري ميدان وسط بزرگ مجسمة از
را بههمة ما اين حجم حس است. كرده را پر آن همچنان جاي
مي خوانيم روزنامه ها  در يا ميشنويم راديو از كه  چيزهايي

بياعتمادميكند.
با تعداديازدوستانماز اولين بار،درشبيكه حضوراينحجمرا

يكضيافتشبانهبازميگشتيماحساسكردم.
آنحضورسايهوار راكهديدمبي اختيارانگشتم راگزيدم.آهسته
زيرلبگفتم:«واي!»وبعدبهسرعتبهنفربغلدستيامنگاهكردم
كهببينمكيست؟خوشبختانهغريبهنبود.آشناييقديميبودكهبا
نگاهينگرانبهمنخيره شد. او هم مثل منانگشتشراميگزيد.
را مقصود يكديگر نگاه، هردو، همان اما با بههم نگفتيم. چيزي

فهميديم.
ازآنبهبعدهرباركهازكنارجايخاليمجسمهردميشويمبهآن

يانگاهيدزدكيمياندازم. خيرهميشوم.
علنًا ديگر وامي دارد. البته بهاحترام را هر عابري خالي، حجم اين
كردم احساس كه بود روز دوم احترام نمي كنيم. اداي بهاو نسبت
از ترس است. خوابيده ترس نوعي ناخواستهام احترام متن در
پرقدرتش با و كلفت دست بجنبد، مجسمه آهني لبهاي اين كه
تمام كه برجهد برقي چشمهايش از و آيد، فرود بهسرم سنگيني
از احساس پس من هربار كند. به همين دليل را خاكستر شهر
در را آن سعي ميكنم بعد بالفاصله مي شود. گره مشتم احترام،

جيبمفروببرم.
بيرون از جيبم را دستم شديم رد ميدان از پيش وقتي روز چند
در ناخنم كنم. باز را پنجهام نتوانستم كردم هركاري اما آوردم.
از توي را ناخنهايم و كرد كمك پسرم بود. رفته گوشت فرو
پر را دستم كف كمرنگ و بيرمق خوني كشيد. بيرون گوشت

كرد.
«يعني هنوز برادر خانمهمسايةديواربهديوارمانديروزميگفت:
را او عصاي موريانهها و مرده سليمان كه است نشده باورمان

خوردهاند؟»
بهاو من اما نميداند. پرسيد. را و موريانهها سليمان داستان پسرم
يعني دروغگفتم. گفتمنميدانم. درحاليكه ميدانستم. نگفتم.
سه، يا دو، يا يك، نكند در كه اين ترس از ترسيدم. راستش اما
گردن از بسته بركتيبهيي، نقش همين داستان، ديگر، شب چند يا
است چندمين بار اين سر درآورد. ميدان كنار چراغ برقي تير
از بعد، روز و چند كردهام تعريف بيپروا، چيزي را، كه اشتباهًا

جاهاييكهنبايدسردرآوردهاست.
يكي ازشبهايهفتة پيش،نمي دانمچهشدكه خياالتبهسرمزد.
نتوانستمبخوابم.بلندشدمرفتم يككتاببرداشتمتاسرگرمشوم.
كتاب ماندم. بيدار صبح تا در نتيجه نشد. اما ببرد. خوابم كه شايد
بزرگترين از يكي زندگي دربارة بود كتابي كردم. تمام تقريبًا را
هنرمندانشهر. هنرمنديكهبسياريازآثارشهم اكنونهمجزء
كه اهالي اين بدون است. هنري آثار پرطرفدارترين بهترين و
پسرم تعريف كردم. از براي را مسأله اين فردا شهر متوجه باشند .
خواست تا تمام من از است كنجكاوي بسيار جوان آنجا كه او
منهمهمان چيزهايي برايش تعريف كنم. زندگيآن هنرمندرا
آن كه گفتم كردم و تكرار برايش بودم كتاب خوانده در كه را
ولي بود. روزگار خودش از سرآمدان رشتة در بزرگ هنرمند
معلومنيستبه چهدليلسرازنظميهشهردرآوردوبرايمدتيهم
بهعهدهگرفت. اينرا كهگفتمپسرمروترشكردو رياستآنرا
باتعجبپرسيدچگونه يكهنرمندميتواند بهرياستنظميةشهر
ديگر كتاب مطالب برخي وارد كه اين براي شدم برسد؟ مجبور

نشوممقداريبيراههبروم.
ازاوليوانيچاي خواستمو بعدازمدتي ايندرو آندرزدنبرايش
يكي از شاهزادگان هنرمند معروف، فرزند كردم كه آن تعريف
دورة پيشينبود.دوستانو شاگردانشاز اوخاطره هايزيبايي نقل
حداقل بود علِت، بيبديل استادي خود كه آنها يكي از ميكنند.
اولية،بيدارشدنذوق،وشكوفاييقريحةهنريخودشراآشنايي
اتفاقيبا اينهنرمند بيانكرده است. ايناستاد بيبديلدر مقالهيي
تابستان شبهاي در سالهاي نوجواني چگونه در كه داده توضيح
البته مي شنيدهومسحور آنبودهاست. صدايسازهمسايهشان را
امابعدهااوراشناختهودانستهاست نمي شناخته. نوازندهرا درابتدا
بيبديل گفته استاد خود ميباشد. نظميه باالي مقامات از وي كه
نوازندة آن ساز سحرانگيز نواي كه، گذشت نبايد حق از است،

دراستادبرانگيخت. ماهربودكهبراياولينبار قريحة هنريرا
همان روز فرداي اما ديگر چيزي نپرسيد. و شد قانع پسرم بهظاهر
از در يكي بازميگشتم، بزرگ شهر ميدان در از گردش وقتي
بزرگ تابلوي احترام برانگيز، حجم خالي آن اطراف كوچههاي

و دور نفري ديدم. چند برق چراغ تير برگردن يك را سفيدي
رفتم. جلو بودند. آن مطالب خواندن  مشغول و ايستاده برش
با و ميرسند حكومتي سر مأموران ديگر چند دقيقه تا ميدانستم
شويم. آن مطلع از مطالب نميتوانيم ما ديگر كشيدن تابلو پايين
اين بدون را عصايم آوردم. فشار خودم دستي بغل به نفر مقداري
باز را راه و دادم فشار ديگر يكي پاي پنجة روي شوم متوجه كه

كردم. و شروع جلو رفتم و كردم
باخواندناولين جمله،فهميدمقضيهازچهقرار است.پسنشستم.
حق گرفتم. قرار نفر دو يكي اعتراض مورد كه برگردم خواستم
زده را پس اينوآن كه آن چنان با عجله داشتند. مي پرسيدندمن
وخودمرابهجلوتابلورساندهامچرااينقدربه سرعتبرمي گردم؟
خط كه بدهم بهآنها توضيح من نميتوانستم اما داشتند. حق
تابلو در كه پسرم است اين ميدانم و را ميشناسم. تابلو نويسندة
افشاگرانهاشزندگي هنرمنديرانوشتهكه دراوجخالقيتهنري
خود، دستورقتلبسياريازمردمديگررادادهوحتيبهدست خود
با عذرخواهي تعدادياز مخالفان راخفهكردهاست.هرطور بود،

بهخانهرساندم. برگشتموخودمرا ازآنچندنفر،
پسرمدرزيرزمينخانهبادوستانشمشغولبود.ميدانستممشغول
اين از تا  نمي شدم حريفش كه آنجا از و كاري هستند. چه
را خودم نتوانستم بار اما اين كرده بودم. ولش بردارد دست كارها

نگهدارم.يكراستبهسروقتشانرفتم.
شنيده نمي شد. زير زمين نمور روي پله هاي بر پاي كسي صداي
غافلگير و آنها باز كردم عصايم با را من نشدند. در آمدن متوجه
بودند. زده حلقه ديگر تابلو بزرگ يك روي نفري سه شدند.
خود را بنويسند. مطالب ميكردند تا رويش آن را آماده داشتند
را ديد تا من پسرم اما كنند. گم را پايشان و توقع داشتم دست
دوست بهدو خطاب آمد. و جلو شد بلند صندلياش روي از
ميتوانند آنها و است. آمده پيش فرصت بهترين گفت ديگرش

هرسؤالي دارند ازمن بكنند.
متحيرمانده بودمكهچهسؤاليدارند؟دربارةشاعري سؤالكردند
نظميه رئيس دست زير هوا توسط پزشك آمپول تزريق براثر كه
وقتي اما بودم ديگري آنجا رفته هرچند براي كار بود. شده كشته
فراموش يادمآمدكهشاعربينواراچگونهكشتهبودندهمهچيزرا
از سرهنگي بهاتفاق بيرحم، پزشك آن كه آوردم بهياد كردم.
سرهنگاننظميه،دستو پاي اورا گرفته بعد ازتزريقآمپولهوا،
برايشنيده نشدنخرخرهايواپسيندمهايش،اوراخفه كردهاند.
اينصحنه اينكه خودمطيساليانمتماديهرباركه ياد باوجود
ميافتادمنميتوانستمازريختن قطرهاشكيخودداريكنمامااين
نكردم. تعريف و دوستانش پسرم و براي شدم مسلط برخودم بار
ما زندگي دارند خود با كارهاي كه زدم داد سرشان عوض در
خونسردي با و بست من پشت سر را پسرم در ميدهند. بهباد را
پرسيدقضيهچيست؟بيشتر عصبانيشدم وگفتمازهمهچيزخبر
نظميه زندگي رئيس كه تابلويي بر را دوستانش او و خط دارم.
كردم تأكيد صدايي بلند و خشم با بود ميشناسم. كرده افشا را
او منكر شود. اما پسرم داشتم انتظار آنهاست. ميدانم كار، كار
چه گفت: «ديدي به او خنده با و كرد اشاره از دوستانش بهيكي

دارم؟» پدري
نبايد من گفت ميدانست. پسرم اما نميدانستم. پدري؟» «چه
مثل پسرم حرف اين نگه دارم. خودم براي را خودم دانستههاي
آنها مقداري با ريختند. رفتم آتش عصبانيتم برروي بود كه آبي
صحبتكردم.صبحوقتيكهآفتابزدمنديگرنتوانستمبنشينم
از صبح فردا تا تختخوابم افتادم. رفتم روي شدم. جدا آنها از و

خانهبيروننيامدم.
بهميدان يكراست را خودم نداشتم كاري كه اين با بعد روز
از ميزدند. قدم ميدان  دور تا دور مسلح سربازهاي  رساندم.
بهجاي مي دهند؟ پست آنجا سربازان، چرا پرسيدم سربازي
مثلاينكهترسيده نگاهمكردويكقدم عقب نشست. جواب،
را من كرد. صدا را دوستش خنده. زير زد ديوانهها مثل بعد بود.
اماسرباز دوم آمد نشان داد وچيزيبه اوگفت. نشنيدم چهگفت.
وباصداي نخراشيده ايدر بيخگوشم پرسيداهلهمان شهرهستم
نيايند شبانه كه اين «براي گفت: او و دادم را خانه ام نه؟ آدرس يا

مجسمهايعلمكنند».
نگرفته اگرسربازهاجلويمرا شدمورفتمبهطرفخانه. ازاوجدا
يك دفعه دهم. ادامه بهخيابانگردي ام صبح تا بودم بودند حاضر
همه راه رفته اين سر درآوردهام. شهر طرف آن از متوجه شدم كه
را باور دوم سرباز ميكردم نميتوانستم حرف هرچه بودم. اما

كنم.
اماهيچ همهميدانندكهديگر ازمجسمةقبليخبري نخواهدبود.

محل بر و دور نگهبان كه اين همه دهد پاسخ نميتواند كس
دلمان در هنوز هول براي چيست؟ شده سرنگون مجسمهيي
اين ميجوشد.خياالتاست؟ يا دارند سرمان را گرمميكنند؟يا
نميدانيم؟ بهما ميآموزند كه را دارند چيزي بازي ها اين با كه
سنگيني با همة را سايهوار خالي حجم آن بايد حضور چرا پس

خفهكنندهاشباوركنيم؟
نگهبانان اين پرسيدم كار همسايگانمان ديگر از يكي از ديروز
كه اين بدون ميرفتيم راه به شانه شانه كه طور همان چيست؟
معنا دنيا يك كرد. نگاهم چپ چپ برگرداند بهطرفم را سرش
او اما بودم. گرفته را من جوابم «چرا؟». گفت: لب زير داشت.
قبل و شديم رد ميدان از كه اين از بعد شدهام. دلخور كرد فكر
من سؤال را از اين «چرا گفت: برسيم خانهمان اين كه بهكوچه از
را شانه هايم بدهم. نشان خونسرد را خودم كردم سعي پرسيدي؟»
باالانداختم.پوزخندكوتاهيزدموگفتم:«هيچ،مي خواستمبدانم

اگرمجسمةقبليبرپا نيست، كارنگهبانانچيست؟».
كرديم. كسي پيدا خيابان جوي در را همسايه جسد فردا صبح
شايعات بازار اما شد. كشته چگونه و چرا كه ندانست بهدرستي
مسموم تزريق استركنين با را او ميكردند عدهاي نقل بود. داغ
و ناخواستة ضربة ناگهاني براثر بودند هم معتقد كردهاند. عدهاي
را او مي گفتند هم برخي است. شده سكته دچار بهمغزش شالق
حضور آن خفه كرده اند. فرداي آن روز بيش از هروقت ديگر

حجمخالي رعبآوررا حسكردم.
و آمده كه از شهر ديگري عجيبترين نظر را درويشي داد اما
ترك را شهر ميشناختند، را او كه بسياري بهگفته هم، فردايش
در آخر است كه ديده خود چشمهاي با كرد. درويش ميگفت
همساية ما و آمده پايين مجسمه باالي حضور سايه وار آن شب،
ممنوعه اطالعيههاي برخي زدن مشغول خيابان كنار در كه را

بوده خفهكردهاست. برديوارها
كرد. او تكذيب را درويش حرفهاي حرارت، با مرد ديگري،
گفت درويشفردمعتبرينيست. اوهمانمعركهگيرياست كه
بود. راه انداخته معركه اي مجسمه، پاي زير گذشته، در روز در
بسيار مرد درويش گفت اول مرد حرفهاي تأييد در ديگري مرد
قسيالقلبياست. زيراكهكارشتنهامعركه گيري نيست.اوپسران
خردسالراازپدرانفقيرانشانكرايهميكند.سپسدرمعركههاي
بعد، و ميزند. جا مشايخ بزرگ يكي از كمربستة را آنان خود
كنار ميدهد. آنان عبور بازوي نازك از روي را سنگين ماشيني
اين حرفهاي شنيدن از بعد ايستاده بود. او خانهداري زن من دست
روز چند كه كرد ديگري تعريف براي زن بهآهستگي مرد دو
زن با است. ديده از شهر ديگري در نقطة را درويش پيش همين
ادامه دادكهپسرك رويزمينخواباندهشد چشمانياشكآلود
حالي اما در كرد. عبور بازويش روي از سرنشين سه ماشيني با و
است، بزرگ شيخي كمربستة پسرك بودند كرده باور همه كه
صدقه بهجمعآوري شروع درويش و شد. بلند نالهاش دفعه يك

كرد... او براي
اگردرآنجمعميايستادمحرفهايبيشتروعجيبتريميشنيدم.
درويش كه بود قطعي شده برايم بمانم. جا نتوانستم آن ديگر اما
مردم را بچههاي كه است رسمي كساني غير جاسوسان يكي از

لوميدهند.
كردم. تعريف پسرم براي  را جاسوسي درويش داستان شب،
كارهايشان در و باشند هوشيار دوستانش و خودش ميخواستم
را داستان همين تا خواستم پسرم از نشوند. سادهانديشي دچار
براي هم آنها بخواهد تا آنها از و كند. نيز تعريف دوستانش براي

دوستانشانتعريفكنند.
اينكههدفمنفقطجلوگيريازدستگيرشدنجوانانبودمهم
راه در را خانهدار زن روز همان از دو بعد كه بود اين مهم نيست.
براي خريد و داشت دست در را كوچكش دختر ديدم. دست
ديديزدوپرسيدخبر ديداطرافشرا منرا تا بود. بهخيابانآمده
محلة در معركه گير جاسوس جسد داد. را خبر و بعد شنيده ام؟ را
درختي از را او يا قاتالن. قاتل. شده است. پيدا او برادر شوهر
روي كردهاند. نصب برسينهاش بزرگي تابلوي و كرده آويزان

تابلونوشتهشدهبود: «عاقبتآدمفروشان!».
اطراف هم سيل ازخيابانهاي بود. غلغله خودم را بهميدانرساندم.
و كردم باز راه شده هرطور داشت. جريان ميدان بهسوي جمعيت
بود. برافراشته قبًال مجسمه كه رساندم جايي بهنزديك خودم را

ازحجمخاليرعب آورخبرينبود. بهآنخيرهشدم.
از ازمرديكهكناردستمبودسراغنگهبانانراگرفتم.گفتآنها

ديروزغيبشدهاند.
بهار٨٤

قّصه

سـايـهوار... حضـور آن
مصطفوي كاظم

دشـت هـاي بـچـه
براياشرفيها
سعيدعبداللهي

باد
توفان

و توفان باد
تابستان داغ هاي نيزه

نهايت بي دشتهاي
                   تا کجا

                         تا آسمان
مهتاب بلند سفرهاي و

بيابان و
بيابان و

باد
باران

و باران باد
دشتهايبينهايت

                      تا کجا
                             تا آسمان.

کار و ساده در شوالي روز جامههاي
شب بلند جار در لحظه خوابهاي

الجورد بيکران
ارغوانيطلوع
افق تا افقها از

دورها تا
خاطرهدرخاطره

سبز معصوم ساية
بيابان و صحرا و دشت
... ديدن سخاوتهاي با

گرم انديشههاي و خلوت ُترد درعصر زمزمه
شيطنت و رقصها

شوق هجوم مويرگهاي بهانه از با
آرد يادم ـ

آيد يادم
آبشارانهياهو

ـ ژرف هاي دّره سکوت در

دشت خوابهاي ميان ميبارد مهتاب نقرة
بوتههاخاموش

بيدار جويها در آبها
نقطههاينور

ميروند،ميآيند...

نسيم و برگ پچ پچ
درخت آگاه حجم

راهياندشتها
زندگاني
هستي

روزگاران
فرصتانديشه

”بودن“ صميميِت و
ماه وصداقت با

برگ وصداقت با
باد وصداقت با

نور... هشياري و

دشتهايعريان
سوزان بادهاي

خويشافکندن نيزارهاي در شعله
کندن خويشتن وجود از ذره ذره
خاک دربيتوتة اندودههاي حلقه

آوردن ها را تاب لحظه ـ
               شکيبيدن ـ

ظهر تابستان هجوم ِگردباد در
وزنکردن! را سايهها

حادثه موجهاي
رعدهاي سهمگين

ابر از پيلة َجستن
بارش بلوغ و

نجيب صبورِي و
صحرا و وفادارِي ماه و
بهار و باران وفادارِي و

طلوع و خورشيد وفادارِي و
رفتن و سکوت و بيابان و

عاشق... و شکيب همدليهاي

آري آري،
را زندگي

را آفرينش و را عشق
کردن فتح سرودن،

را باروي اميد خويش و
هول تنگابهاي خِم از

دريا آرامش تا
رفتن... زدن، پارو اينچنين
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دوم: فصل
بهآسمانها ورود

هوايي  نيروي بهدانشكدة كه بود سال١٣٣٦  اسفند
معاينه. رفتيم دسته دسته بود. زياد خيلي داوطلب رفتم.
٤٠٠نفر اوليه معاينات همان در بوديم. ٦٠٠نفر دستة اول
بچهها بيشتر بودند. حساس خيلي چشم روي شدند. رد
قبول را دهم»  «نه شمارة حتي شدند. رد بهخاطر چشم
بيشاز١٠٠نفرهمازامتحان هوشوعكس العمل نداشتند.
افسري دانشكده رفتيم و خردهيي  صد نهايتًا شدند. رد

تپه. دوشان در هوايي نيروي
بعد و ميديديم اوليه تعليمات ٥ـ٦ماه بايد آنجا 
سرتيپ دانشكده فرمانده ميشديم. اعزام بهآمريكا
ما فرمانده گردان داشتيم. مختلف گردانهاي بود و شراره
جسارت بهتركها قصد بود. البته ترك كه نصرتاللهي بود
حركت بچه ها و  ميدادند خبردار وقتي ولي  ندارم را
االغ من! «برادر  ميگفت: تركي لهجة با او ميكردند 
ميان در نفر ترك چند ميخنديدند. و بچه ها نخور» تكان
نيست. خوب مي گويي اين كه به او گفتند رفتند بودند. ما
ميگفت ميخوردند كه بچهها تكان هربار بهبعد آن از
كه نميگفت. مي خورد و را بعدي بعد كلمة ... برادرم
و آموزشهاي داشتيم زبان كالس ميخنديديم. هم باز ما
آالت و ديناميك آيرو  و هواشناسي هوانوردي و اولية
نفر چند هم اوليه ٦-٧ماه همان در قبيل. اين از و دقيق
«سوابق امنيتي» به دليل را نفر دو يكي حذف شدند. ديگر

 ٥٠-٦٠ بهآمريكا اعزام زمان در كه كردند. خالصهاين رد
بوديم. نمانده بيشتر نفر

نظاميبود. محيطي رفته  هم روي  دانشكدهافسري
انضباط نظاميديگر، دانشكدههاي همة مثل آن، در
نظاميرا فرمانبرداري ميشد. از ما رعايت شديدي بسيار
اين از رفتيم ما كه هم آمريكا در حتي ميخواستند.
دورة ٦ماه از بعد ديگري. بهنحو منتها بود. شديدتر
عازم  سال١٣٣٧  نيمههاي در و  شد تمام  آموزشيمان

شديم. آمريكا
بهپايگاه «لك خلباني  دورة مقدماتي براي آموزش
سانآنتونيو شهر در تگزاس در  پايگاه اين رفتيم. لند»
آموزش دورة هم براي ديگر پايگاه البته چند دارد. قرار
در آمريكا ارتش نظامي تعليمات  و زبان مقدماتي
پايگاه اين در شديدي  بسيار انضباط بود.  دوروبرش
٢٠-٣٠كشور كهاز دانشجوياني كنترل زيرا بود. حاكم
همراه بود. مشكلي بسيار كار بودند آمده بهآنجا ديگر
آن در التين بودند كه آمريكاي از زيادي تعداد ايرانيان
تنها اروپا از ميشدند. محسوب آمريكا حاشية امنيتي زمان
بودند. ما با افغاني نفر هم سه داشتيم. دو دانشجو آلمان از

بودند. آمريكايي همه فرماندهانمان
مقدار و زبان شامل بود. ماهه سه مقدماتي دورة
در دانشكده برخوردها با و تنبيهات پايه. نوع كمي دروس
خودمان دانشكده تنبيهات مثًال در فرق داشت. خيلي ايران
داشت. زيادي فرق مقدار اينجا اما بازداشت ميشديم. ما
اگر تا بود همراهمان تنبيه مخصوص كاغذ يك هميشه
يك كنيم، حركت خبردار همواره بايد كه تردد، حين در
صورت در اين بتواند. كند تنبيه خواست و را ديد ما نفر
بعد شش بده. را و ميگفتند كاغذت مي گرفتند را جلو ما
روزهاي در منفي پوئن هاي اين با ميدادند. منفي پوئن
ادامه شب روز يكشنبه تا و شروع روز شنبه كه از تعطيل
نداشتيم. بايد راهپيمايي را دانشكده اجازه خروج از داشت
اتاق كه جلو بود ترتيب به اين هم ميكرديم. راهپيماييمان
«Aكالس «يونيفرم لباس بهقول خودشان با نگهبان افسر
خبردار بهحالت سفيد دستكش رسمي و لباس يعني
ميكرديم. ١٠دقيقهاستراحت و ميرفتيم راه ٥٠دقيقه
بايستي ما محسوب مي شد. يك پوئن بهازاي هرساعت
منفيمان كه پوئنهاي ادامه مي داديم تا زماني بهراهپيمايي
هفتة براي مانده مي ماند باقي هم نميشد اگر ميشد. تمام
تمام شده دورهشان نفر چند كه بود افتاده اتفاق بعد. بارها
آنها نگذاشتند بودند. بدهكار پوئنها اين بابت از اما بود
هفته در آخر شدند نه مجبور افراد بروندكالس بعدي. اين
روزي سفيد دستكش با و رسميبپوشند لباس هرروز كه
هم ديگر نوع تنبيه يك راهپيمايي كنند. ٨ساعت ٧ساعت
قدم همين و مثل مي گفتيم تور» به آن «واكينگ كه بود

بود. زدن
ما از ردهاش كه دانشجويي  يا آمريكايي  افسر هر
اين از به ما و بگيرد  را ما  جلو  داشت اجازه  بود باالتر
يا بود. مختلف بهداليل مجازاتها اين بدهد.  پوئنها 
خط در كمرمان قالب خط  مثًال  يا بود، باز دكمه مان
مرتب لباسمان يا بوديم گذاشته احترام دير يا نبود پيراهن

نكرده بوديم. را مراعات ناهارخوري ضوابط يا در نبود

ميبود. به حالت خبردار بايستي هم خوردن ما ناهار چون
بشقاب توي ميگردانديم و بر دهان مي گذاشتيم را قاشق
ميز از مثًال اگر مي خورديم. را غذا خبردار بهحالت و
را مي ديد، مي آمد ما ارشدتر يا دانشجوي يك افسر بغلي
بده». را برگه خوردن است؟ وضع غذا چه «اين ميگفت:

ميبوديم. مواظب بايستي٢٤ساعته ما دليل بههمين
بايد بود. آسايشگاه از بازرسي دوشنبه روزهاي
داشت. دستورالعمل  چيز همه ميكرديم. نظافت كامًال 
بايستي ميكرديم لباسي آويزان بهجا  كه لباسهايي مثًال
كردن تا  مثال اگر شوند. آويزان مساوي فاصلة يك با
زده يكياش يا  نبود دستورالعمل مطابق جورابهايمان 
داخل سيگاري جا در اگر داشت. تنبيه اين بيرون بود
وقتي فرماندهان داشت. تنبيه  بود  آشغال ذره يك اتاق
مشت با ميكردند. رو را پشت و سيگاري زير ميآمدند
بود بريزد آشغال خرده يك كهاگر ميكوبيدند بهته آن
با دستكش هميشه بازديد كننده افسر بود. تنبيه بيرون. بعد
انتهاي تخت و تخت زير دستكش همان با سفيد ميآمد.
عوض خرده يك دستكش  رنگ اگر و  ميكشيد را

ميشد تنبيه داشت.
فقط نداشتند. بدني و تنبيه توهين اجازة تنبيهات در
گرفتيد». بعد ١٢پوئن منفي شما «آقا كه: بود اين لفظشان
واكس مثًال كه  اين بهعلت ميكرد وارد كاغذمان  در
بوده خراب شلوارمان اطوي يا نبوده درست كفشمان
برگه را ميداد بعد شده ايم. تنبيه دست چيزي از اين يا

دستمان.
بود.  سيستمي شرافتي كه  داشتند  هم سيستم يك  
بدهيم. ببريم  خودمان  را  برگه كهاين  بوديم  موظف  ما
دروغ ندارد حق دانشجو بودند كه داده درس بهما چون
ما و بدهد شهادت دروغ كند يا ندارد تقلب حق بگويد.
مثًال كد ميپرسيدند بوديم. از ما هم كرده حفظ را همه
ميگفتيم. و اگر بالنعل طابقالنعل بايد شمارة٧چيست ؟ ما
بوديم. حفظ همه را هم ما داشت. خودش تنبيه نميگفتيم
هيچ قديمي شدم و سابقه با دانشجوي خودم من كه بعدها
كه اين يك مي كردم فكر چون نكردم را كارها وقت اين
طور كه اين باشد بايد ذهنش بيمار آدم است. ذهني مرض

ديگران. پاي و بهپر بپيچد
براي و كرديم تمام  را  دوره  اين  هرصورت در
ايالت در بريج» بهپايگاه«بم رفتيم پرواز مقدماتي دورة
تنبيهاتش بود. سيستم نفره دو آنجا اتاقهايش در جورجيا.
من مثًال كه كنم اضافه هم را اين بود. لند لك هم مثل
همديگر زبان ميكرديم سعي داشتم. يوناني اتاقي هم
بهاو كلمات من يوناني و كلمات او بهمن ياد بگيريم. را
كلماتي اولين هم سن بهمقتضاي ميدادم. ياد را فارسي
ساير با روز يك بود. ركيك فحشهاي ميگرفتيم ياد كه
همان هم آنها ديدم ميكردم صحبت كه ايراني بچههاي
ياد گرفتهاند. وقتي آن، مثل يا بهزبان اسپانيولي، فحشها را
خوب زبان اسپانيولي دانشجويان ميرفتيم، بهمرخصي
در منطقه آن چون كنند. رابطه تنظيم مأل مي توانستند با
آنجا در زبان اسپانيولي و بوده به مكزيك متعلق گذشته

زياد بود.
نبود. دانشجويان بين چنداني  تبعيض و تفاوت
مدت آن تمام در بود. دانشجويان كم بين هم درگيري
بيليارد ميز نوبت سر  مگو و بگو بار  دو يكي فقط من
به نوعي همه چون نبود. صورت بهآن دعوا ولي ديدم.
بين دانشجويان تبعيضي هم سركوبي بوديم. هيچ تحت
شنبهها ما ميكردند. مثًال نگاه يك طور همه را و نبود
بايستي برگرديم. همه يكشنبه و بيرون ميتوانستيم برويم
يك يكبار باشند. رختخواب توي و ١٠شب  ٩ ساعت
گردش بود ايراني كه بعدها سرتيپ شد رفته دانشجوي
داشتيم. فرمانده گشت آسايشگاه دور آمد. تفريح، دير و
پنجره آمد نفر يك بود ديده ميزد. گشت ميآمد هم
از برداشته و را اتاق شمارة داخل. رفت پريد باال را زد
اتاق نفر در دو بود ديده اتاق. توي بود ديگر رفته طرف
رختخواب بود توي رفته لباس با دانشجو خوابيدهاند. آن
ميزند را پتو فرمانده سرش. روي بود كشيده هم را پتو و
شما ميگويد و فرمانده ميكند فيلم بازي مقداري او كنار.

پـروازدرخـاطـرههـا
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

بقيهازصفحة٨

دارد ادامه

ميرويد؟ رختخواب لباس وپوتين توي با تا حاال كي از
كردند. بازداشت ماه يك را او

فقط او بود. هتلدار ما پدرش دورهييهاي هم از يكي
هميشه اما آمده بود. هوايي بهنيروي «خلبان» شدن بهخاطر
رعايت ميكرديم. را بايد بود. مثٌال خاموشي ساز مسأله
و دمپايي و روبدشامبر با او مي زدند را خاموشي وقتي اما
بيرون در آسايشگاه  از و ميافتاد شيك راه پيژاماي خيلي
گفت: نگهبان افسر بار يك بوديم كه ايران در ميآمد.
مي روم ميروي چيست؟ «كجا مي روي؟» گفت: «كجا
خبردار حرف بزن «درست گفت: بزنم، بخوابم». مسواك
خبردار وقت است  تنم ربدشامبر «االن گفت: بايست» 
زيادي مقدار  يك كردند. بازداشتش  گرفتند نيست». 
بچهها خود خط. توي بياورندش توانستند تا پيچاندندش
چون ميخوابد. ميپوشد پيژاما كه ميكردند مسخرهاش
ميكردند، روشن را  چراغ انضباطي  موارد  همين براي
پوشيده لباس ديگر دقيقه دو تا يعني كه ميزدند سوت
در را روبدشامبرش تا دليل بههمين او بود. آماده بايد
آمريكا در بازداشت بود. اغلب عوض كند لباس و آورد
دانشجوي بي انضباطترين بود. طور همين رفتيم كه هم
شده كالفه از دستش آمريكايي اين فرماندهان بود. آنجا
يكي مثًال نميآمد. مستقيم بهخط  عنوان به هيچ بودند.
كمربندها اين از  من ميگفت مي كرد كه  كارهايي از
نميبست. كمربند اما ميپوشيد يونيفرم نميآيد. خوشم
ببند! مي گفتند بهاو  ميگذاشت. باز را  دكمههايش يا
سرزنشش خيلي بچهها نميبندم. است گرم ميگفت
همه براي سختگيري باعث تو كارهاي كهاين ميكردند
براي مراسم روز كه يك ميبري. را آبروي بقيه ميشود و
بوديم ديديم شده لند جمع مراسم لك همين صبحگاه در
بهفرمان كرد شروع و صبحگاه سر آمد مرتب لباس با او
كرد شروع بعد  حرفها.  اين  از و  دادن دار  خبر  دادن.
كفشت واكس برق گرفتن كه ايراد صفها و از بهبازديد
سرت نيست، پشت خوب خيلي لباست و اطوي است كم
يك ما هفته يي كهآنجا درصورتي بلند است. ذره يك
تعداد خالصه ميرفتيم. سلماني اجباري بهصورتي بار
مرتب بود. خيلي خودش لباس ولي كرد. تنبيه زيادي را
داشتيم يك فرمانده شديم. موضوع مسألهدار اين سر ما
اين چگونهاست و گفتند او پيش نفر رفتند چند ميلر. بهنام

ميكند؟ اذيت فرد
را ما ميلر كه  اين تا يافت  ادامه  روز چند  شكايتها

بار چند ما و بود دانشجو بدترين «اين گفت: و كرد جمع
افسر رابط اما بهكشورش. برگردانيم را او تصميم گرفتيم
بهاين خودمان داخلي نشستهاي در ما نكرد. موافقت ايران
گذاشتيم ازوقتي را بگذاريم مسئول. كه اين رسيديم نتيجه
مي كند را همين كارهايي اما فرد شد ترين مرتب خودش
الكي هستيم. مرتب ما بابا گفتيم  ما ميگوييد. شما كه
كه حالي در بلند است. سرمان كه پشت مي گيرد ايراد
نگفت. بهما چيزي ديگر ميلر ميرويم. سلماني هفتگي ما
به پايگاه رفت او كه اين تا داشت ادامه هم چنان وضع اما

پروازي ديگري.
از بعد پرواز مقدماتي دورة براي ما هرصورت در
اجبارًا ما اتاقيهاي هم «بمريج».  بهپايگاه  رفتيم لكلند
با تا خارجي دو نمي شد ميبود. يك آمريكايي بايستي

باشند. هم
و سن ٦٠سال حدود بهنام «مارشال ويلهان» من معلم
معلم بود. پيماني هم معلم داشت. را ساعت پرواز باالترين
اول روز بود. سختگير بسيار «هاردي» آقاي ورزشمان
است. ما را قدرتتان آزمايش گفت و كرد همه را جمع
كه زمين فوتبال آمريكايي، دور ١٥دور، بسيار سرعت با
دواند. است، بزرگتر هم خودمان فوتبال زمين از مقداري
آخر دور نفر مي افتادند. چند دور در هر بهبعد دهم دور از
كالس گفت ديگر ورزشهاي سر برويم خواستيم كه

در  نيفتادهاند. بيشتر ٢٠-٣٠ نفر است چون خيلي خوبي
حال  عين  در افتادند. نفر   ٤٠-٥٠ معموًال قبلي كالس
با هم بود. سختگيري خيلي آدم بود بسيار مهربان كه
ما براي ورزش آن دوره در مخالف بود. به شدت سيگار
حتمًا بايد خلباني دانشجويان يعني بود. اصلي درس يك
نصيحتمان آقاي هاردي ميرفتند. ورزششان بهكالس

اين حرفها. از كه مثًال سيگار نكشيد و ميكرد
دو با جت ما آمريكايي همدورهيي چند اين ايام در
بودند بهزمين خوردند «٣٧ «تي هواهپيماي كه موتوره
چند مراسم گرفتند. كليسا در برايشان شدند.  كشته و
آنها از يكي زدند. جا هم خودمان همدورهييهاي از نفر
بهارتش ورودش ابتداي در او بود. نظيري بهنام فردي
را خودش، خودش بود. شده افسر بعد درجهدار بود.
خوشم خلباني از هم اول «من از ميگفت: وازد. ازپرواز
كساني آمدم». بود، افسرشدن راه تنها چون نميآمد.
ميفرستادند يا ميكردند اخراجشان يا ميزدند جا كه
ديگر به رشتههاي رفتن با نظيري اما ديگر. دورههاي
توي رفت به ايران. برگشت و بود نكرده موافقت هم
چند درآوردن.  پول رشتة  و گودريچ  بياف شركت 
شده «واش بك» كه بهقول بچهها بودند ديگر هم تاي
الزمات نميتوانستيم زمان حداقل در اگر يعني بودند.
هم را ميكردند. دورة آنها تمديد كنيم، دوره را پر را

بودند. كرده تمديد
وقت ٢٠روز آنجا در شدن التحصيل فارغ از بعد
كنيم. معرفي را خودمان بعدي بهپايگاه برويم كه داشتيم

و برود فعًال تا بده پول «بهژوزف كرد: اضافه مادرم
گدا اين توسط كه مانده همين بپردازد. فقط را صدفها پول
كشتي روي خوبي!» صورت «اوضاع آن در شويم. شناخته
كه كن كاري برويم و سركشتي بهآن خواهد آمد. بهوجود

مرد بهما نزديك نشود!» اين
سكه يك دادن از بعد و شد  بلند جايش از مادرم

دورشدند. آن جا به من از سانتيمي يكصد
من ميكشيدند. را پدرشان انتظار متعجب خواهرانم،
بازكننده و از ريخته، بههم را مامان حال دريا كمي كه گفتم

بدهيم؟» بهشما «آقا، چقدر بايد پرسيدم: صدفها
عموجان. بگويم: ميخواست دلم

صد سكه سانتيم»  پنج و «بيست داد: جواب  او
را مابقي پول خرد او و كردم دراز را بهطرفش سانتيميام

باز گردانيد. بهمن
بيچاره جاشوي  يك دست  ، كردم  نگاه را  دستش
كردم، نگاه بهصورتش بود.  وچروك  چين از پر كشتي
بهخودگفتم: داشت، درمانده و افسرده و پير صورتي

عموي من!» پدرم، برادر است، «عموي من
بدبختي لحن با ازمن گذاشتم. انعام سانتيم ده برايش
خير بهشما «خدا كرد: تشكر  ميكند  دريافت صدقه كه

جوانمرد». بدهد،
باشد! كرده گدايي درآمريكا، بايد ميكردم فكر

حيرت و بهت با را  من دلبازي و  دست خواهرانم

مادرم به پدرم ميدادم، مابقي پول را ميكردند. وقتي تماشا
شد؟... سانتيم  پنج  و سي  آنها «قيمت  پرسيد:  تعجب  با

است» غيرممكن
دادم» انعام گفتم: «ده سانتيم قاطع صدايي با

«تو گفت: با نگاه درچشمهايم شد و تكاني دچار مادرم
سر وپا....!» بي بهاين مرد، به اين سانتيم ده ديوانهاي! دادن

نشان را  دامادش كه پدرم، نگاه با را مادرم حرفش
قرارشد. بر سكوت بعد ساخت. متوقف ميداد

بهبيرون دريا از بنفش بهنظرسايهيي افق، در ما، جلو
جلو بندر رسيديم بهآببندهاي وقتي ميآمد. ژرزي بود.
ژول، راببينم، عموجانم ديگر بار يك كه زيادي داشتم ميل
ومحبت بامهر و بخش تسلي چيزي بهاو شوم، نزديك بهاو

بگويم.
ناپديد او نميخورد، صدف كسي ديگر چون اما،
آن جا در كه متعفني انبار به زير بود. نگونبخت! البد شده

رفته بود. ميكرد بايد زندگي
گشتيم. مادرم باز مالُو» «سن باقايق او مابراي نديدن

بود. هالك شده نگراني از
نديدم! را پدرم برادر هيچوقت ديگر

بهولگردها سانتيمي صد گهگاهي كه اينست براي
ميدهم.

١٨٨٣ هفتم اوت

ژول عمـوجـان
بقيهازصفحة٤
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صفحة٧ در بقيه

پـروازدرخـاطـرههـا اول: فصل
(٢) جوانيها و كودكيها ريشهها،

البرز: دبيرستان در
خدا  رئيسش البرز ميرفتم. سالهاي٣٢ به دبيرستان در
به فرهنگ خدمتگزاران از يكي بود. مجتهدي دكتر بيامرز
مي آورم بهياد  هروقت دارم. دوستش قلبًا من كه ايران
ميشوم. متأسف اذيت ميكرديم را مرد اين چقدر كه
اغلب آموزان دانش بود. فعال البرز دبيرستان سياسي جّو
بود، سوم بود، نيروي توده يي ما ميان داشتند. در مرزبندي
و دعوا آن در وقتها بيشتر بود. مصدقي بود، ايرانيست پان
با ما كه بود جريانها همين در بود. سياسي بحثهاي و جر
گرايشهايي يك خودم من ميشديم. آشنا سياسي مسائل
وليكًالشخصيت ونيرويسوميهاداشتم. بهپانايرانيستها
كردم اشاره قبًال  كه  طور همان اما بود.  مصدق محبوبم
سياسي مورد مسائل در بحثي و بود غير سياسي خانهمان

نميشد.
من  كه داشت هفتم كالس ٧-٨ حدود البرز دبيرستان
دورة تمام در نبودم آرامي آدم چون بودم. آنها از يكي در
دبيرستاناكثرًاتجديد ميآوردم.يكي، دوتا،سهتا وهميشه
دكتر به بعد نهم و هشتم كالس از ميشدم. قبول شهريور در
شلوغكردن بهعلت را من ١٥روز ١٠تا ساله هر مجتهدي
تخلفات اين تمام مي كرد. بيرون مدرسه از بيانضباطي و

نگهميداشت. و ميكرد يادداشت هم را آموزان دانش
من كه موقعي بگويم. جالب خاطرة يك جا همين
برگشتم و شدم فارغالتحصيل آمريكا افسري دانشكدة از
در را پسرم اسم خواستم يكبار كردم. ازدواج و بهايران
بود. يكمي ستوان هم درجهام بنويسم. البرز دبيرستان
دست تميز  و تر خيلي و پوشيدم هوايي نيروي لباس 
هفتم كالس برود كه البرز دبيرستان بردم گرفتم پسرم را
دكتر مدتي از بعد اتاق انتظار نشستيم و در بخواند. درس
آقاي سالم عرض مي كنم گفتم كرد. صدا را ما مجتهدي
و كرد نگاهي بهمن بنويسم. يك پسرم را آمدهام اسم دكتر!
سال چند داشتم افتخار من گفتم است. آشنا قيافهتان گفت
چه گفت معزي. اسمتان؟ گفتم بودهام. گفت شما شاگرد
كشيد بيرون مخصوصش را كشوي بودهايد. گفتم. سالي
يك خواند. كرد. آن را و نگاه آورد سال را در آن دفتر و
«متأسفم شما گفت: بهمن كرد و جلو پسرم نگاه اخمآلودي
يك بچة اسم من و بودهايد بيانضباطي بسيار آموز دانش
زد زير باره پسرم يك نمينويسم». همچي دانشآموزي را
بخوان! درس ميگويد به من هميشه بابايم گفت و خنده
دكتر بوده! طوري پس خودش اين باش! مرتب كالس سر
مجتهديچيزيبهاو نگفتامابهمنگفت متأسفمنمي توانم
دفترش خواند) روي از چون(بعد بنويسم را پسر شما اسم
دراينسالكالس هفتم بودهاي و٥ساعتغيبت غيرموجه
نهم كالس داشتهاي، اين قدر غيبت هشتم كالس داشتهاي،
اينها همين طوري كرده ام. اخراجت از دبيرستان هفته يك
گذشته! بابا اصرار كردم كه من هرچه شمرد و و خواند را
نمينويسم. بيانضباطبودي من اسمبچهاترا گفتنهشما
را بهزاد دكتر و بيرون آمديم آنجا از ننوشت. هم واقعًا و
محمود بهزاد، معاون دكتر گفتم. برايش و داستان را ديدم
البرز بچههاي دكتر برو فردا بيا، گفت بود. مجتهدي دكتر
پسرت حواس كه را به تو گفته دارد. اين دوست خيلي را
كه پس نميكرد مرا ول ديگر خانه پسرم در جمع باشد.
بخوان درس ميگفتي بهما كه تو بود طور اين خودت وضع
پسرم اين بار اسم دكتر بعد رفتم، روز از اين حرفها. و فالن

نوشت. را
دوم و اول سيكل دانشآموزان جاي البرز دبيرستان در
ده هفته يك من هر سال دوم داشت. در سيكل فرق هم با
و سختي انضباط سفت به خاطر اين روزي، اخراج ميشدم.
تنها من البته بود. آنجا ايجاد كرده مجتهدي دكتر كه بود
ازسركالس نبودمدانش آموزان بي انضباطديگرهم بودند.
يكي مي كرديم. بازي تيغي واليبال ميرفتيم و ميرفتيم در
اسمش صميميبود خيلي من با كه دانشآموزاني اين از
اكثرًا خوب بازي ميكرد. واليبال معاليپور بود. او حسين
ميديد را ما مي آمد كه دكتر مي رفتيم. در هم با و ميبرد
ميگفتيم. مي گفت هستيد؟ كالسي ميپرسيد چه ما از و
اين جا چهكار شما پس ندارد! امروز ورزش كالس كه آن
بعد سالهاي ميكرد. كم نمرة انضباطمان از و ميكنيد؟
خانه يك بوديم. اجارهيي  خانه دنبال كرده  ازدواج كه

قرار شد بود. خيلي خوب كه پيدا كرديم توي بهارستان
قيافهتان گفت بود. معاليپور صاحبش اسم محضر. برويم
حسين با مي رفتيد؟ البرز «شما گفت: گفتم. است. آشنا
شما چون نمي دهم! اجاره بهشما خانه من بوديد؟ همكالس
بوديد». بيانضباطي آدمهاي ميرفتيد، در مدرسه از هميشه
دكتر هم شدهايد شما معاليپور آقاي بود. گفتم حسين پدر
به تو گفت ميگيري؟ انتقام داري از٢٠سال مجتهدي؟ بعد
اجاره را خانه بهما راستكي راست اجاره نميدهم خالصه

نداد.
بههرحال دكترمجتهديخيليسختگيرو جديبود.
آقاي ناظممان بودند. هم همين طور دبيرستان كاركنان بقيه
را دنيا دور رفت سيكلت موتور با كه بود عمواقلي پرويز
بگرددوسطهايراهبازگشت.معاوندبيرستاندكترمحمود
برجستهيي اخالق و خوش بسيار بسيار آدم بود كه بهزاد
نوشتة او ميمون است» انسان زادة معروف «آيا بود. كتاب
ميزد سياه كراوات بوديم آنجا ما كه مدتي تمام در بود.
گفتند مثل پرسيديم آن و اين از نميدانستيم. را ما علتش و
و بوده تودهيي افسران از بهزاد  سرگرد برادرش كه اين
برادرش اعدام بهخاطر بهزاد دكتر حاال است. شده اعدام

هميشهكراوات سياهميزند.
نشدن غافل براي مجتهدي  دكتر تالشهاي  بهرغم
بهشدت دبيرستان فضاي مشق، و درس از دانشآموزانش
كه دوميها به خصوص سيكل قطب بندي بود. و سياسي
درزنگهايتفريحهميشهماتظاهراتداشتيم. بزرگتربودند.
دكتر مجتهدي از پشت و بيرون گاهي هم بچهها ميرفتند
زيادي دخالت ميديد ولي بود كه مشرف دبيرستان دفتر
انجامدهند. كارسياسيشانرا ميگذاشتبچهها نميكرد.
مصدق، سربازها آمدند وزيري زمان نخست بار در يك
سرنيزه با ما كالس در پشت كردند. مدرسه را اشغال صحن

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

 ايستادهبودند.يكتعداديازتظاهركنندگانراهمدستگير
بهنفع مصدق كه بودند جوان بچههاي از بردند. كردند و
هم آزموده پسرهاي سرلشگر زمان در آن ميدادند. شعار
كرد و صدا به دفتر را مجتهدي آنها دكتر بودند. در البرز
خانه شما گفت: «فرزندان بهسرلشگر آزموده و زد تلفن
ازيك كنيد». بعد را آزاد من كه فرزندان زماني نميآيند. تا
آزموده بچههاي و نيامد كوتاه دكتر كه مفصل بحث و جر
آنها آزاد كردند. شده را داشت، بچههاي دستگير نگه را
هم دكتر مجتهدي آن از بعد آمدند. شبانه بهدبيرستان همان

كرد. آزاد را آزموده بچههاي
خاطرات مجتهدي دكتر از همه البرز آموزان دانش
ميگفتيم، جوك بهصورت هم زمانها، همان دارند. زيادي
دعوايم رشتي يك با من بار يك ميآموختيم. مثًال هم
ماهي «رشتي كله گفتم: بهاو گفت. يك چيزي او شد.
و كرد گوشتي زدم بهپايش. او فرار با يك پيچ بعد خور»
او دويديم كردم. يكي دو دور كه دور حياط دنبالش من
دكتر مجتهدي. اتاق توي رفت دويد بزند در اين كه بدون
گفت او بيرون! دنبالش. گفتم اگر مردي بيا رفتم هم من
دكتر خور! ماهي كله رشتي ميگويد بهمن اين دكتر آقاي
شما گفت بهاو خطاب و كرد به من نگاهي يك مجتهدي
بعد نميزند. حرفي چنين وقت هيچ ايشان شنيدهايد اشتباه
هر بيرون آمديم كه اتاق در از كرد. بيرون را هردوتايمان
از بهقدري داشتم. شوكه حالت يك من بوديم. ساكت دو
ياد وقتي هم هنوز كه شده بودم خجالت زده دكتر برخورد
درس بهمن متانتي با چه شرمنده مي شوم. ميافتم او حرف
نزده ام. را حرف آن  بهكسي  امروز تا  كه  بهطوري داد.
مني!» پسر تو جاي «گوساله كه: بود دكتر اين كالم تكيه
كه جلو گاهي ميزديم و ميخنديديم. لبخند ما هميشه و
مواظب عبور ميكرد هنگام بود سفارش شلوغ دبيرستان

زير ماشين برويد ميگفت: «اگر اينجا جدي باشيم. خيلي
يك ميكنم». كم انضباطتان نمرة از نمره دو شويد كشته و
طرفي كه من از دكتر در بروم. مدرسه از بار كه خواستم
اشاره در با اخم دم رسيدم كه همين من را ديد. نميديدم
است! كالس وقت االن كجا ميروي پرسيد بعد كرد «بيا!»
كوكاكوال موقع ماشين همين در من كردم. و من مقداري
بيرون. برود در از ميخواست و بود آورده جنس بوفه براي
پريدم بهجلو من رسيد، تا شد. رد دكتر بين من و از ماشين
در رفتم از و شدم آويزان و گرفتم را تا جعبه كوكا دو
طرف، اين آمد من نيستم. ديد و دكتر شد رد ماشين بيرون.
ميروم دارم و هستم جعبهكوكا تا بهدو آويزان من ديد
به مدرسه كه روز بعد و سينما رفتم نگفت. من چيزي بيرون.
گفت اين و صدا كرد مرا . ايستاده در دكتر دم آمدم ديدم
را خودم مني؟ با گفتم كردي؟ ديروز كه بود كاري چه
اخراجم را نامة دست كرد جيبش چپ. علي زدم كوچه
ميفرستم را نامه گفت و كرد اخراجم هفته يك درآورد.
ساعت از بعد اخراج شدم. هفته يك از فردا «ولي»ات. براي
داده اند؟ چه كه درس ميپرسيديم از بقيه ميآمديم مدرسه
جواب «ولي» بايد دكتر به قول به خانه كه ميرفت هم نامه
اخراج كه  باز گفت رسيد. پدرم بهدست نامه ميداد. 
مريض بنويس گفتم بنويسم؟ چي برايش من شدي! حاال
و رفتم به كالس دوباره  ولي نوشت. چي  نفهميدم بود.
درخشش، آقاي نهم بار كالس يافت. يك ادامه شيطنتها
شد، معلم فرهنگ كه بعدها وزير درخشش، برادر محمد
دستش و نداشتيم  دوستش  خيلي ما بود.  ما انگليسي 
يك كنيم. با بچهها تصميم گرفتيم اذيتش ميانداختيم.
ديگر و سر بهگردنش بستيم طناب ولگرد پيداكرديم سگ
ميز و تا هم چند در پشت درخشش. آقاي به پاي ميز آن را
زنگ بيرون. آمديم پنجره از خودمان و گذاشتيم نيمكت
در دست غياب و حضور دفتر با درخشش آقاي خورد و
باز در ديد كالس. در دم آمدند پشتش هم بچهها آمد و
باز در را با زور راه. بهآن زديم را نميشود. ما هم خودمان
سگ شروع كالس، توي درخشش رفت آقاي و تا كردند
و نيمكتها را دكتر ميز ترس از كرد بهپارس كردن. بچهها
دكتر رفت درخشش نزد. بهسگ دست كسي ولي چيدند.
آقا كه كرد درخشش شكايت دكتر آمد. و كرد صدا را
كي پرسيد در. دكتر پشت بودند گذاشته نيمكتها را اينها
سگه احتماًال نداريم. خبر گفتيم ما است؟ را كرده اينكار
بيرون انداختند. را و سگ صدا كرد را آمده. فراش خودش
كه بودند داده خبر بهش چون بود خبرچين آن جا ظاهرًا
هفته و يك برد را ما بود. ديگر تاي دو و يكي من كار
ماجراها... البته بقيه و شد نوشته به ولي نامه باز  اخراج كرد.
احساس من اما داشت بسيار دوست را درسخوانها دكتر
ميكردمبه بچههاي«شيطان»همعالقهخيليزياديداشت.

خودش مي دانست. را بچة همه او
البرز در دبيرستان پنجم كالس تا من بههرصورت
سال رفتيم. با او هم ما و شد منتقل پدرم به شيراز بعد بودم.
ديپلم و شيراز خواندم دبيرستان نمازي را در دبيرستان آخر

بايدبه دانشگاهمي رفتم. طبيعيگرفتم.
زيادي و امالك بزرگم ملك و مادر كه پدر آن جا از
در كنم. كار خودم كشاورزي، رشتة بروم گفتم داشتند

شدم. قبول شيراز در كشاورزي دانشكده كنكور
١٠-٢٠ روز  شدم. مشغول و نويسي كردم نام آن جا در
من انتخابشدم. بعدانتخاباتبرايتعيين ارشد كالسشد.
تجربة اولين اين و بچهها. و دانشكده رابط يعني بودن ارشد
چرا كه بود. دانشجويان تعدادي از حل مشكالت براي من
حضور و ميكردند. كار كه بودند كساني بچهها در بين
بايد بايد به استادان ميگفتم. را هم نتيجه بود و من با غياب
بهبچههاييهمكه كار ميكردند كمك مي كرديم.هوايشان
كه اين ميكردم. تا حل را قضيه جوري و يك داشتم را
دانشجوي اعالم كرد روزنامهها در هوايي نيروي روز يك
فرمش ديدم را آگهياش كه شب همان ميگيرد. خلباني
دانشكده رئيس پيش پست كردم. رفتم هم بعد روز و پر را
قبول نكرد. كارم. دنبال بروم ميخواهم اجازه گفتم من و
هم مادرم و پدر با بروم. بايد و دارم بهپرواز عالقه من گفتم
بود ولي مخالف حرفي نداشت. مادرم پدرم مطرح كردم.
دانشكدهات اگر داد پيام بزرگم مادر كرد. موافقت عاقبت
اختيارت در من زمين بيا ندارد! نكردي اشكال تمام هم را
در پرواز براي و نكردم قبول كن. كشاورزي برو ميگذارم

رفتم. كشيدم و آسمانها پر
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