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گريان را… رقصندة اين حجم
كاظممصطفوي

بيپروا ميرقصد، كه مرد آن
روح من است

بردوش بلندش سپيد و شوالي با
تمنا از دستاني بيتابيهاي و
خيال. شاخههاي ادامة در

بر پلي ويران روز
ميرقصد پير عابدي جذبههاي با

دور معبري در شب و
تاريك زمين سردترين لحظة آنجا كه

[است
در سبد تنهاييهايش فرو مي برد دست

ممنوع. ميوههاي و مار از پر
 

باران از با چشماني روزها من روح
ميرقصد مردي دار پاي در

ميوزيد رگهايش در داغ تابستاني كه
سردابههايي معابر بيعابر يا در شبها و

انزوا [از
اندوههايش مي آويزد. به دار را خود

را گريان رقصندة حجم اين
شهر قلب در ايستاده برج بر باالترين

ميبندم زنجير [به
پرخون استخوان از هيمهيي با و

منظر عمومي تماشا بهآتش در
[ميكشم

باد بادا! آِن از شوالي سپيدش

٣مرداد٨٤

ريكارداهوخ
آلماني ادبيات در پيشرو زني

آنجادرزيرزمين
خارا از ويكتور ترانهيي
اصفهاني زري دكتر ترجمة:

من كه آمده بهوجود موسيقي نوع يك ـ
ميگويم بيقانون موسيقي آن به

موسيقي مدرنيسم  از اصوًال اروپا ـ
عقب مانده بود

هرزي علف آنجلسي، لوس موسيقي ـ
است ايراني موسيقي دنياي در

تحت ايران در موسيقي  پيكر ـ
نيمكش و نيمهجان آخوندها حاكميت

شده است
را موسيقي بينالمللي زبان بايد ـ
فرهنگمان و موسيقي بتوان تا شناخت

كرد عرضه بهتر را
هم موسيقي زبان به بايد مقاومت اين ـ

شنيدهشود

(٢) مـوانعتحـول درمـوسـيقي

صفحة ٣  در

صفحة٥ در بقيه

رهبر اركسترشـعر و موسيقيدان شمس، محمد استاد گفتـگو با

معاصر فرهنگ بزرگان از

مکتوباتمهندسمـسياسينژاد
حسين پويا

طرفه!! دوم: هنرمند دو مکتوب

٤ صفحة در

استادبهرامعاليوندي

طنز

صفحة ٢  در

٢ صفحة در

صفحة ٦  در

آياپاسارگاددرآبهايفراموشي
غرقخواهدشد

پيــامبر بــاغ

جبران خليل جبران نويسنده:
جهانباني مهناز ترجمة:

خفته توفانزدة گلهاي ياد
خاوران گورستان در

اسديان جواد

درس آخرين كالس
دوده آلفونس نوشتة
مهرنوش ه. ترجمة

چـوبـك،
پيـروز  دور و  

صفحة ٧  در

ـ١٣٢٦ ميگون در چوبك صادق و هدايت صادق

صفحة ٥  در

صفحة ٦ صفحة ٢ در  در
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هوخ ريكاردا
آلماني در ادبيات پيشرو زني

زاده شد. از  در١٨ژويية١٨٦٤ در شهر برانشويك هوخ ريكاردا
افكار زمينه اين در و داشت زنان به مسائل بسياري كودكي عالقة
رفتن اجازة  زنان  آلمان در كه آنجا از سر ميپروراند. در بلندي 
راهي متوسطة و ابتدايي دورة  اتمام از بعد نداشتند،  را بهدانشگاه
آلماني اولين زن بهعنوان تاريخ و فلسفه رشتة و در شد سوئيس

شد. لتحصيل فارغ
نام مستعار با آورد و روي قصه نوشتن و سرودن شعر ريكاردا به
مدتهاي تا منتشر ميساخت. خودرا و داستانهاي اشعار هوگو ريچارد
سنتهاي تا كه اراده كرده بود از هويت واقعي كسي هيچكس مديد
خبر بود، برگزيده براي خود مردانه نامي درهمشكند و را ارتجاعي

نداشت.
اسم  با او اشعار كتاب اولينبار براي  ١٨٩٤ سال در عاقبت
او تحت انتقادي اجتماعي ـ سياسي كتاب اولين شد. خودش منتشر

منتشرگرديد. ١٩٠٢ سال در پيروزي» «فاز نام
كرد و محكوم بهشدت را جنگ ريكاردا جهاني اول جنگ با آغاز

شد. راهي سوئيس مجددًا و كرد ترك را آلمان بهآن در اعتراض
كرسي  مونيخ دانشگاه شهر در اولين زن سال١٩٢٤ بهعنوان در

كرد. دريافت افتخاري
عضو كه به عنوان بود زني اولين آلمان در تاريخ همچنين او
در  سال١٩٣٣  در اما  شد. انتخاب پروس شعر و ادبيات آكادمي 

داد. استعفا از آن حكومت هيتلر به اعتراض
بهرشتة  انقالب ١٨٤٨ را بررسي كتاب ١٩٣٠ سال ريكاردا در
موضعگيري با او اولين قسمتكتاب«تاريخ آلمان» در درآورد. تحرير

ستود. را ضد هيتلر آزاديخواهي جنبش ديكتاتوري نازيها عليه
جنبش مقاومت دانشجويي در دربارة او كتابي پايان جنگ بعد از

نوشت. «مقاومت بيصدا» تحت عنوان مونيخ شهر
نويسندگان  درسال١٩٤٧ بهعنوانرئيسافتخارياولينكنگرة

درگذشت. برلين در در همان سال و شد انتخاب آلمان
ميكنيد: مالحظه را هوخ ريكاردا از كوتاه شعر دو ترجمة زير در

دردهايبيتسكين
باشند تسكين قابل دردها همة كه است اين نه

ميگذرند به آرامي آنها از برخي
فرو ميروند بيشتر در قلب بيشتر و و

آهستگي رويشان به سالها و گذشت روزها با
شود پوشيده مي

شوند. مي سنگ به تبديل آنجا در و
ميخندي تو كه چند هر پس آن از

ميزني حرف كه يا
است نيفتاده اتفاقي هيچ گويا

شوند مي آب كف، مثل آنها گويا و
ميكني احساس را آن سنگيني تو

رؤياهايت. اعماق در حتي
روشنيش و گرما با آيد مي بهار

باز ميشكوفد جهان و
محلي است من قلب اما در

نميشكوفد. بهاري آنجا كه

معاصر فرهنگ بزرگان از

زمين در زير آنجا
رفيق! نخفتهاي، برادر، تو

ميشنود را بهار جوانهزدن تو قلب
بادها را وزاندي که تو خود زيرا

اينک و
درکنارخورشيد،

ميپوشاند ترا بذر تازه زمين
ريشهها بهعمق ميروند

ميشود نو زاده روز گل و
زخمي تو بر پاهاي

کاشت را خواهند دانهها فروتن فقير و دستهاي
کرد. خواهد متولد را بسياري زندگيهاي تو مرگ
خواهند رفت آوازخوان ميرفتي تو که بدان سو

شده است مخفي جنايتکار جايي که
ساخت خواهد بسياري نامهاي تو نام

است سوزانده ترا بالهاي که کسي
کند خاموش را فقيران آتش که توانست نخواهد

برادر آن جايي تو
زمين زير در

زمين بر روي اينجا و
پرچمها مي کند از سرشار را تو ما روح

بهپيش ميروند پرچمهايي که
مي برند بهپيش آنان که وحشتي عليه

شد. خواهيم برنده ما

آنجـادرزيرزميـن
خارا از ويكتور ترانهيي
اصفهاني زري دكتر ترجمة:

من گشودة سينة
باز هم از هيچ

مي خيزد بر آتش از و
نويي. چيز

فردا در ميبينم تو را من
بهوفاداران وفادار و زيبا دنياي

لمس كن مرا بيا آرزوهاي
كن عطا هوس از درد و مرا سهم و

است گشوده برايمان من سينة
بر آذرخش و پيكان مرگ

يادگلهايتوفانزدةخفتهدرگورستانخاوران
اسديان جواد

اينهمهسکوت پشت چيست

مشت در تقدير را و ميگزد دندان به علفي تلخ آنکه
کرده گره

است نشسته بر صخرهيي آسيمه و بيرؤيا
و شگون نوحه کمنِد خاموش در

تصوير بينام منظر اين در
پل ميگذرد بر کارواني سياه

دوش ميکشد  رود مردهيي بر
                                       باز 

کسي و
سنگ ميشود بر خالي حک

خط حفره هاي بر مينشيند غبار و
ميکنند حکايت کوره هزار هرم در روز و خطوط

و انگاره در ماسيده نسيم

است کرده ورم ماه
ترديد تاريِک واژة از گسترند خاطرهها و
است خورده موريانه را جهان دروازههاي
اتاق اين خراباِت در بخوانم که نيستي تو

تاولي با است گذشته صخره کنار از غروب
[برپيشاني

سهره
گرفته بر نوک مالل از ساقهيي

غروب شِط در
در برزخ اين سکوت    

نام آن خاطر از ميشود دور
تلخ علفي و ميفشارد  مشت در را  غرورش که

بهدندانميگزد
سرم ميچرخد در خاک از توفاني آکنده

اين سپس از اندوة من زبان بگشا
در سراشيب ناگزير  که تقدير

                      بيشتر از بهانه يي 
                                                       ديگر 

                                                          نيست
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موسيقي  تغييراتي در چه مدرنيسم دهة اخير دو  در
داخلي بهوجود آورده سطح و در سطح جهاني در

است؟
مثًال در است. متفاوت مختلف موسيقيهاي در تأثير اين
موسيقي ديگري امروز يا ريتميك. موسيقي يا موسيقي بومي
موسيقي را  اسمش من البته كه «رپ». به نام آمده بهوجود 
واسطة چون به قانوني، بي ميگويم چرا بيقانوني ميگذارم.
قانونمند در بهصورت كه قرار بود موسيقي آن، دستاوردهاي
جامعهپايداربماند،كمرنگ ميشود. يعنياينجامعةبيقانوني
بامسلحشدنبهپارامترهاييبرايجذبجامعه،بخشبزرگياز
اگر اينحال، با بهاينبيقانونيجذبميكند. شنوندةجامعهرا
جذابيت مي كنيم بخواهد صحبتش را االن كه مدرنيسمي آن
كه بهشرطي است. و قابليت برخوردار توان از بياورد، وجود به
يعني كرد. و قابليت بهنحو شايسته استفاده توان اين از بشود
در كه ديد بايد يعني باشد. داشته وجود آن از استفاده شرايط
جامعه تا بتواند به وجود آورد چه چيزهايي بايد دوراني، چه
مدرنيسم معني دهد. سوق به بالندگي و درآورد بهحركت را
شرايط و را بتوان جاانداخت يعني پديدة نويي است. همين هم
اروپا، كه كنم اضافه هم را اين البته كرد. فراهم را آن توليد

بوده است. عقب مقدار يك مدرنيسم اصوال از

بهنسبت  است عقب مدرنيسم از اروپا گفتيد  اينكه
عقب است؟ كجا با در مقايسه يا

كه  رسيدهاند نتيجه بهاين غربيها اصوًال اروپا و امروز
صحبت موضوع موسيقي كه جمله در از عرصه ها و همة در
چون دنيا كند. پيدا جهان اين در را جايش بايد ماست، هركس
قطاري يا اتوبوس است، مثل تغيير حركت و حال در پديدهيي
تنها نه برسيد، دير مي شوند، سوار و ميريزند همه مي رسد، كه
ما ميمانيد. باز هم سوار شدن كه از ميدهيد، دست از را جا
پيداكردن ما، از منظور كنيم. پيدا را خودمان جاي بايد هم
جايگاه كشورمان است. يعني ايران نوين بايد بتواند جايگاه
جايگاه، در موسيقي اين كند. پيدا اين عرصه را در خود واقعي
با كه بتوانيم موسيقي از جديدي بهزبان و احاطه تسلط يعني
دنياي نوآوريها به قالب در را خودمان فرهنگ موسيقي و آن
كه آمد بهوجود دوراني رنسانس، از بعد بدهيم. ارائه جديد
زمينهها همة در بتوانند فراهم آمد تا اروپا براي خاصي شرايط
نماند بيبهره شرايط از هم اروپا موسيقي كنند. اندام عرض
آن در تقريبًا و باشد داشته خاصي نوآوري يك توانست و
مقابل در كه از آن جا اما داشت. را به عهده پيشتاز نقش زمان
جا در و دوام بياورد زياد نتوانست عقب ماند، اروپا فرهنگ
ماندگي عقب اين در كه بود هم ديگري پارامترهاي البته زد.
كه بود پاپ موسيقي سربرآوردن خاص طور به گذاشت. تأثير
پديد هم ناشناخته موسيقيهاي سري يك شد باعث خودش
هم زيادتر و زياد هرز علف مثل متأسفانه و كند. رشد و بيايد
شد باعث و شدند اصيل و خوب موسيقي رشد از مانع و شدند
ماند و خوب ثابت موسيقي نتيجه در پيشرفت بازماند. كه از
و الجيشي سوق تحوالت سري يك دنبال نكرد. به پيشرفت
بههمريخت،اروپاييها حتيسياسيوپارامترهاييكهجودنيارا
بهموسيقيخودشانگره مجبورشدندموسيقيممالكديگررا
شرق. بهموسيقي جهاني. بهموسيقي آمريكا، بهموسيقي بزنند.
كه ميكنند زيادي البته تالش حاال و شرق. موسيقي از خارج
ولي است زياد بحث زمينه اين در بكشند. بيرون را خودشان
مي كنيم. در بسنده همينجا به نيست، ما بحث چون موضوع
بزند. را خودش ميخواهد حرف موسيقي شرق فضايي، چنين
انجام غرب موسيقي از با شناخت مي خواهد را كار اين ولي

دهد.

وسيعتر  منطقه يا است خاورميانه شرق از  منظور
مورد نظرتان است؟

پيشرفتپرشتاب با نهفقطخاورميانه،شاملهمه ميشود.
ديگري زندگي ميكنند، بهگونة جهان ارتباطات، آدمها در
زندگي بين نزديكي بيشتري شده ارتباطات سبب اين يعني
آورده با خود الزاماتي شرايط اين خوب، ايجاد شود. مردم
تحوالت سرعت از اجرا كرد وگرنه پايبند بود و بهآن بايد كه
نزديك هم به خيلي فرهنگها بگويم ميخواهم مي مانيم. عقب
عرب يك با آمريكايي كنيد، يك مثال نگاه عنوان به اند. شده
ميكند، ازدواج ايراني يك با برزيلي يك ميكند، ازدواج
اين ميكند. ازدواج از مليت ديگر انساني يك با ژاپني يك
آن به پاسخگويي كه مي شود فرهنگها تلفيق سبب وضعيت
در موسيقي است. خاورميانه و جديدي يك زبان ديگر نيازمند
و بايد تالش ميكنند لذا نيست. مستثني اين از هم شرق و

برسانند. رونده موج به اين را خودشان كنند تالش

شخصي  بعدي، قدري بار روشن است. سؤال  بله
سبك موسيقي صاحب در شما همه ميدانند دارد.
قطعاتي تا ترانه از شما را كارهاي هركس هستيد،
اين كه حدس بزند ميتواند ايد بشنود، ساخته كه

اين براي شما  آيا است اين سؤال كيست،  كار
خاصي داريد؟ عنوان يا سبكتان نام

كه  تا آنجايي اما شماست. محبت و نظر لطف كه  اين
سبك و عنوان اسم دنبال اينكه از قبل بر ميگردد، بهخودم
بتوانم اينكه جز كاري هيچ  كه ميانديشم  اين به باشم،
ديگري كار بياورم در بهبيان موسيقي را جامعهام احساسات
درد، از  كالمي آن روي كه بنويسم نتي ميخواهم نكنم.
انعكاس و بازگوكننده كه كالمي شود، ترنم رنج مردمم از
واقع در روشنتر بگويم بگذاريد باشد. نياز جامعه و احساسات
با توانسته آن هستم- از جزئي هم من كه - مقاومتي داستان
نقطه برسد، بهاين عظيم بلنديهاي و پستي همه از اين گذر
زبان با بايد شنيده شود. هم موسيقي به زبان بايد مقاومت اين
است. مي گويند گذشته چه نسل اين بر كه هم بشنوند موسيقي
ناگفتنيهاي آنجاكه كالمباز مي ماند،موسيقيآغازمي شود،
دليل هر به خارج وجود دارد. چه در داخل و در چه بسياري
نميتوان اصًال را حرفها از بسياري ندارم، كاري فعًال  كه
بيان شالودة يا كسي كه نوعي هنرمند مِن  درآورد.  بهكالم
مسائل مجموعه و رنج و درد اكنون هم را مردمش احساس
من وظيفه دارد؟ اين جز وظيفهيي چه ميدهد، تشكيل آنها
زبان موسيقي در به را  انسانها اين احساسات  همة  است كه
كنند. قضاوت ديگران بايد بودهام، موفق چهقدر اينكه بياورم.
نتوانسته ايم هنوز گفتهايم. كم بگوييم هرچه ميكنم فكر اما،
با دارد جريان و گذشته بهحال تا كه آنچه برسيم. نقطه بهاين
اين به گورسپاري از بعد شايد و اميدوارم گفته شود. زبان اين
را ام سبك اسم من توضيح اين با بله، گفت. بتوان بهتر رژيم
از يعنيسبكيكهحرفمقاومترا ام. «مقاومتملي»گذاشته
بيانميكند.چونمن ازپيچاپيچنتهايجاندار نوايموسيقيو
شاهدآنوجودهايشعلهور بودم.چه بودم. شاهدخيلي چيزها
اما با ببيند، را هنرمند است ميتواند اين ها عنوانش كسي كه
بياننكند؟بهگمانم تاكسيسوخته را زبانخاصخودش آنها

كند. بيان نميتواند نباشد، دل
 

و  رنج و درد با موسيقي  معتقديد  شما پس  
و ميگيرد تأثير و ميخورد پيوند مردم روحيات
منعكسكنندة يكسو از بايد پس ميگذارد، تأثير
در يك و آنها سوي ديگر شادي از و رنج درد و

باشد؟ «زندگي» بيان كالم
نياز پاسخگوي اگر هنرمندي نتواند واقعًا نيست. شكي
بهنظرم هنرمندنيست. ايندوران،دورانبسيار ايندورانباشد،
خودش بايد پاسخگو باشد. سهم و هركس به حساسي بوده
فراموش نميشود كه را كردند. اينها خيانت رفتند كه كساني

حاصل ميتواند وجدان خودش خلوت كند با هركس كرد.
اميدوارم بسيار است، زمينهها اين در ببيند. حرف را كارش
بزنيم. اگر حرف بيشتر مردممان با مستقيم بهطور بشود روزي
مردم صريح احساسات بيانكنندة بايد كه هنرمند داريم قبول
كرد. چه كار كي سياه دوران اين در بدانند بايد مردم باشد
خون ميتواند مطمئن باشيد يا بخواهد، ميخواست كسي اگر
جو شديدترين در كند. حتي را منتقل احساس اين بهخون
ولي ميكشد، فرياد كه است بازي دهان االن كشور ما خفقان.
صدايشراكسينميشنود.درچنينشرايطييكعدهبگويند
موسيقيبرايخودش،شعربرايخودش.پسكياينفريادرا
كف گرفتهاند را جانشان عده كه يك برساند. جهان بهگوش
هركس برسانيم. جهان اينها را بهگوش صداي بايد ما دستشان،
از را شانهاش ميخواهد ندارد، بهسياست ربطي هنر ميگويد
نپذيريم كه اگر دارد. ربط هم خيلي خير! كند. خالي زير بار
چه كار براي پس است، هنر از نوعي ملت رنج و بيان درد
شرايط االن نكرد؟ را مرضيه همين كار خانم مگر ميكنيم؟
و نگاهشان شده دوخته ايران به چشمشان همه است كه طوري
بنشيند هنرمند بعد هستند، خواهان آن مردم كه است بهتغييري

مي كند؟ گوش آن به چه كسي بزند. را خودش ساز و
نكردند. ولي بكنند كاري ميتوانستند كه بودند كساني
زميني زير خارج، ميتوانستند بيايند نميتوانستند  اينها اگر
سكوت نميآمد، ميتوانستند بر آنها از اين هم اگر كنند. كار
تامردممرزبين آنها كنند.الاقلسرمردمراكالهنميگذاشتند.
در بفهمند. زودتر بهتر و را هژموني حكومت تحت موسيقي و
ميخريدند هزار هزار سي دي هايشان را كاستها و صورت اين

مي كردنشان.  احيا و اينطوري
مپيچ كان جا دل اي كمندش زلف چون در

بيجنايت بيجرم و بريده بيني سرها

بهسرميبرند،  در خارجكشور كه ايرانياني ميان  در
از دارد، وجود هنرمند قابلتوجهي تعداد
خواننده نقاش، قصهنويس، شاعر، تا موسيقيدان،
با است، اين سؤالم هنري. رشتههاي ساير و
ميتوانيم موسيقي آيا كشور، از به دوري توجه
و كشور  داخل موسيقي به  ادبيات مثل هم را 
چنين آيا كنيم. تقسيمبندي كشور، خارج موسيقي
در چون كرد؟ ميشود يا دارد، وجود تقسيمبندي
رويش و ادبيات چنين موضوعي مطرح است مورد

ادامه دارد. هم هنوز شده و بحث
بر  هميشه مختلف موضوعات مورد در من ارزيابي  
هم موسيقي مورد در است. مشخص فاكتورهاي اساس

مـوانعتحـول درمـوسـيقي(٢)
رهبر اركستر و موسيقيدان شمس، محمد استاد هست.گفتـگو با هم من تخصصي كار  كه بهخصوص  همينطور.

نميدانم بيان كنم. را واقعيتي يك ابتدا اجازه بدهيد بنابراين
در داخل، رژيم اطالعات وزارت كه هستيد مطلع چهقدر
موسيقيلوسآنجلسيرا دستگرفته وتوزيعميكند.چون
از كه وجود دارد بازاري يك است. منافع مشخصي دنبال
تهران قشم، كيش، يا برعكس و بهآمريكا دوبي و تهران
و رژيم عوامل توسط اين بازار ميشود. ختم عكس بر و
هدايت اطالعات وزارت  عوامل توسط بگويم  صريحتر
اين االن به هم عادي مردم از خيلي البته ميشود. كنترل و

موضوعپيبرده اند.
كاذب بهصورت را لوسآنجلسي موسيقي وسيله اين به
و اين اهرم با اينكه بتوانند براي ميكنند. چرا؟ يا تبليغ الگو
ارتجاعي و مانده عقب موسيقي صوري، واكنش يك در
هژموني تحت موسيقي همان يعني كنند. مطرح را خودشان
حرام ميگويند ريتم و ميگيرند ازش را كه ريتم آخوندها
ممنوع است. اما آن در زن خواندن كه است، همان موسيقي
برخي به خود شبكههاي و عوامل طريق از حال همان در
در بعد بخوانند كه پول ميدهند خارج در زن خواننده هاي
نوازندة به ميكنند.  پخش بهخودشان تلويزيونهاي وابسته
در اما بنوازد، كه نميدهند اجازه داخل در چيرهدست
بنوازد كه مي دهند پول آن از پايينتر بسيار به نوازندة خارج
يك نوع ميكنند. ميبينيد هم پخش از تلويزيونهاي خود و
بسيار اين تناقض مردم. ارزشهاي و با حيثيت كثيف بازي
باشد خوب كار در دستشان كساني كه است. روشني عيان و
يعني هست. ماجرا اين پشت كسي چه دست كه ميفهمند
دو اين بين بايد انگار مردم ميچينند كه را صحنه طوري
و رژيم درون در كه نوعي يا لوس آنجلسي يا يعني موسيقي
به انتخابكنند. باهدايتآنساختهو عرضهميشوديكي را
جوان بهخصوص نسل مردم و ترتيب ميخواهند اذهان اين

كنند. پراكنده و گم و گور را

اين طور  ميخواهند باشم، فهميده درست اگر  
در لوسآنجلسي موسيقي  مثًال كه كنند وانمود
موسيقي دنبال بروند  ملت تا است  ممنوع داخل
را بهيك جوان نيروي از بخشي ذهن اوًال ممنوع،
جوانان برخي كاناليزه ميكنند. يعني كاذب سمت
نوعي موسيقي نوع اين شنيدن ميكنند فكر

است؟ رژيم با ستيزهجويي و مبارزه
پرده پشت آدمهاي در حاليكه همة است. همينطور بله
كه دستشان آنهايي هستند. االن به رژيم وابسته هاي شبكه از
بهكجا و مي آيد از كجا اين بازي دانند، پول مي است كار در
فكرميكنند ختمميشود.چهكسانيخطوخطوطميدهند.
هستند، مردم احمق ميكنند فكر ـ از هموطنانم پوزش با ـ

٢٧ سال  از مردم بعد ميكنند. بهنفس قياس از اينكه غافل
هم زمينه اين در ميشناسند، را خود سياسي راه كه همانطور
معروف موسيقي واقعي بهطور چون باشند. چه دنبال ميدانند
است. گمراهكنندهيي موسيقي لوسآنجلسي، موسيقي به
ناشناسي موسيقي و فاقد هويت است. بيشناسنامه موسيقي
هويت بي بته و بي وقتي ميكند. برداري بهره از آن رژيم كه
ميتواند از رژيم كه باقي ميماند ناشناسي موسيقي است يعني
كسي باشد داشته هويت موسيقي وقتي كند. بهرهبرداري آن
مشابه ديگر بزنم، مثال يك كند. استفاده سوء از آن نميتواند
را خوانندهها برخي رژيم، هدايت تحت شبكههاي همين
ميدهند. ترتيب كنسرت برايشان خارج در و بيرون ميآورند
وانمود طوري  بخواند. نميگذارند داخل در كه حالي  در
در آمده نتيجه در است و نظام او مخالف انگار كه ميكنند
براي است، اين  سؤال اوًال ميكند. برگزار كنسرت خارج 
در چرا ثانيًا ميكند؟ برگزار كنسرت خارج در چي ميآيد
ميشود. مثًال تبليغ بيرون و رويش ميآيد تاريخ مشخصي
و پرتكردن دانشجويان گراميداشت قيام با سالگرد همزمان
قصدشان چون چرا، دانشگاه. خوابگاه پنجرة از دانشجويانمان
چون چرا، دهند. قرار تحتالشعاع را رويداد اين كه است اين
آن دست پشت در كه كنند متوجه طرف اين به را بايد ذهنها
در حال، همين در اما بزنند. ديگري بار جنايت بهكارهاي
بزرگ آهنگسازان و بزرگ هاي خواننده اسم حتي داخل
ترانهها متن از مرضيه را خانم ميشود. اسم حذف كشورمان
رژيم اين ولي است، مسخره خيلي  واقعًا ميكنند.  حذف
با و خورده مهر ايشان نام به كه ترانههايي است. اين طوري
وقتي شده، جاودانه خاطرهها در ايشان فراموشيناپذير صداي
نمي نويسند. مثًالدركتابترانههاليست ميشود، نامخوانندهرا
بگذريم تا آن جاكهبهمردمبرميگردد،ميدانندكه او كيست.
اسم شمسحذفميشود،اسمبقيههنرمندانوموسيقيدانان ما
ضمن مياندازند. خطر در را منافعشان چون شود. مي حذف
بر اين كهخجالتهمنميكشندروزروشنكارساليانقبلمرا
وقاحت اينهاكهمرز به اسمديگرانمنتشرميكنند. ميدارندو

حيات هستيم! قيد در هنوز است ندارد. خوب

اشاره: گفتگويمابا استادمحمد شمسبدونهيچ مقدمه
وپيشبينيقبليودرفضاييكهويمشغولآمادهسازيبرنامه
بسياري از دليل همين به گرفت. صورت بود، نيويورك سفر به
تفسير كه است روشن و است مانده باقي اشاره حد در نكات
امكانات ديگري و وقت هركدامشان نياز به و تئوريك نظري

بپردازيم. داردكهاميدواريمدرفرصتهايبعديبهآنها

از بخشي به شمس محمد گفتگو، از بخش نخستين در
پرسشهايماپاسخ گفت.همچونبخش نخست،پاسخهايي
كهدرزيرمالحظهمي كنيد، پيشاز آنكه جنبةنظري وتئوريك

بيشترحاصلتجربههاوحوزةعملي است. داشته باشند،
حميدنصيري

بقيهدرصفحة٤
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زيرآب قرار گرفته  فرورفتن خطر در پاسارگاد تاريخي فارس، مجموعة استان در سيوند سد ويراني براثر كه خبرها آمده بود در
كه سؤال نيست اين پاسخ بهدنبال كسي ديگر اكنون و رفت ياد از به زودي اما يافت گسترده انعكاسي دردناك اين خبر است.
ثبتشدة مجموعة پنج از يكي پاسارگاد كه ميكنيم يادآوري برود؟ ياد از بايد ايران تاريخي مجموعههاي غنيترين از يكي راستي

ميشود. محسوب «جنايت» آثاري چنين ويراني و است آن از به حمايت موظف سازمان اين كه است يونسكو در ايران
واقعيت اين  شود. ملي محسوب فاجعة يك كه ميتواند است مقوله اين با برخورد رژيم ميكند را بغرنجتر مسأله كه  اما آنچه
بدانند. از آنان حراست و بهحفظ موظف خود را آنها نيستند كه ايران امانتهايي ملي تاريخي و سرمايههاي نظر آخوندها از كه است
در جهت استفاده يي پيشگيري قابل حادثة از اين نميكنند فكر خود جيبهاي پركردن دزدي و جز بههيچچيز آخوندها كه از آن جا و

بيشتر كردهاند. دزدي
است. اين مسأله كردن روشن راستاي زير در گزارش

آياپاسارگاددرآبهايفراموشي
غرقخواهدشد

تاريخيپاسارگاد مجموعة دربارة

ميان  در كه پراكنده است كاخي مجموعة پاسارگاد  
در تختجمشيد، ٧٠كيلومتري در سبز باغهاي از انبوهي
تختجمشيد از قبل كه جايي مرغاب، دشت بهنام دشتي
وجود بيشترين دليل شهرتش دارد. بوده است، قرار پايتخت
عين در را آن كه بنايي است. پاسارگاد در كوروش مقبرة

دانستهاند. هخامنشي دولت اقتدار از نمايشي سادگي
يك از نشان  و هستند  ديدني پاسارگاد كاخهاي  بقاياي 

دارند. قوي و گسترده بسيار تمدن
است، پاسارگاد ورودي كاخ ميشود حدسزده كه جايي
به كه كاخ اين هشت ستون سنگي است. با داراي تاالري
سفيد، سنگهايي با است مشهور نيز بالدار انسان كاخ نام
نيز پذيرايي است. كاخ شده خورده ساخته صيقل و صاف
يكي فقط اكنون كه ستون هشت با است تاالري داراي
٣٠٠متري در كوروش اختصاصي كاخ مانده. باقي آنها از
مركزي تاالر باستانشناسان گفتة بنابه كه دارد قرار كاخ اين

ايوانهاي داراي  كاخ اين است. بوده  ٣٠ستون داراي آن
وجود ديگري آن تاالر در ايوانشرقي است كه متعددي
برجستهيي نقوش ايوانها و كاخ برديوارة ٤٠ستون. با دارد
مصون زمان گذر  و حوادث  گزند از  كه داشته  وجود

رفتهاند. بين از و نمانده
اين بين رفتن از خطر و سيوند سد طغيان از خبر اكنون
اين مفيد و مختصر شرح است. رسيده تاريخي مجموعة

نقل مي كنيم: برايتان بادبان از وبالگ را فاجعه
بالغي  منطقة در پلوار رودخانة روي ۷۱ سال از سيوند «سد
۴کيلومتري فاصله در ۱۸کيلومتري بالغي تنگة شد. آغاز
پايان تا تنگه دارد. اين قرار جهاني پاسارگاد ثبت محوطة از

باستاني  مهم ۱۲۹ محوطه مي شود و آبگيري امسال دي ماه
آثار بالغي با ميبرد. تنگة آب زير خود به با را تاريخي و
و ساساني اشکاني، هخامنشي، دورههاي به متعلق باستاني
بين در تاريخ، از پيش بهدوران متعلق غارهايي آن از مهمتر
استان در محوطة پاسارگاد است. کم نظير باستاني آثارهاي
آخرين طي است که ايران جهاني پنجمين محوطة فارس،

چين برگزار شد  ۸۳ که در جلسة يونسکو در تيرماه سال
جهاني فهرست  در فراوان شاخهاي بودن دارا بهعلت 

شد. ثبت يونسکو
بهاين دست آخوندي نظام که نيست اولينبار اين البته
کارون رود مثًال ميزند. عمراني خودشان بهقول اقدامات
زده آن که روي سدهايي اما است. ملي نماد  يک خود
را رود اين اطراف منطقة در ملي آثار از بسياري ميشود
قربانيمي کند.سال گذشته سدموسومبه«کارون٣»آبگيري
کرد. هديه خود بهآب سر پشت در تاريخي را آثار و شد
ايران تمدن از نشان و هرآنچه ايراني و ايران با آخوندها
نوشته پيش مقالهيي خواندم که ضديت دارند. چندي باشد
لوحة يک يافتن پي در فرهنگي ميراث کارشناسان بود
هيچکس و بودند شده) دزديده (بخوانيد گمشده زرين
لوح است. اين زرين آمده لوح سر چه بر واقعًا نمي داند
زيرزمين در بود شده کشف پاسارگاد کاخ پايههاي از که
لوحه هاي نگهداري محل که ميشد نگهداري ملي موزة

ميبرد بين را از آرامگاه كوروش رطوبت
همه براي رفع جمله يك اين اما رود، نمي آب پاسارگاد زير
و آثار باستاني كوروش آرامگاه نگرانيها نسبت بهتخريب

پاسارگادكافينيست.
آبگيري قطعًا از پس سيوند سد درياچه از رطوبت حاصل
بين از را  پاسارگاد سنگي آثار ساير و آرامگاه كوروش
در شيراز آزاد دانشگاه باستانشناسي استاد يك برد. خواهد
وايجاد اقليمو آبوهوا تغيير «شرق» ميگويد: گفتوگوبا
ميبرد. وي ادامه بين از را پاسارگاد آثار درياچة سد سيوند
و مسائلي داشته آثار اين بر مستقيمي اثر ميدهد: رطوبت

دارد. دنبال سنگها را به البه الي در گياهان رويش چون
تختجمشيد از فرسوده تر پاسارگاد آثار ميگويد: وي
دليل همين  به ندارند دشت  به نسبت  ارتفاعي و هستند 

است. باال آنها بسيار آسيب پذيري
بهگفتةويآبگيريسدسيوند دردرازمدتقطعًا آثارسنگي

برد. خواهد از بين را پاسارگاد
كه كساني در ادامة از دارد دكتراي دوران تاريخي كه وي
آرامگاه سد آبگيري مدعي هستند كارشناسي بررسي بدون
تهديد نميكندميگويد: آنها كوروش وسايرآثارسنگي را
بررسي علمي و كارشناسي هيأت كدام كه بدهند پاسخ بايد
نميكند، تهديد را آثار  اين آبگيري سد كه است كرده
نميتوانند ندارند، زمينه اين در تخصصي كه كساني
را تاريخي ارزشمند آثار اين تهديد دربارة نگرانيها بهراحتي

رفعكنند.
يادآور را «تنگه بالغي» اهميت ادامة دانشگاه در مدرس اين
هويت جزء خود بالغي تنگه البته ميكند: و تأكيد ميشود
اهميت آن قدر است و منطقه اين آثار تاريخي و پاسارگاد

باشيم. آن نگران سنگي پاسارگاد آثار همانند كه دارد
در تاريخي محوطة صدها و دهها  ميگويد: جعفريزند
اين اند. نشده معرفي و شناسايي هنوز كه دارد وجود منطقه
سد آبگيري و است دقيق كاوشهاي نيازمند كهن بافتهاي

ميكند. نابود را اينها
ميشود گفته كه خصوص اين در سؤالي به پاسخ در وي

ميگويد: است منطقه اين در  نيز كوروش مادر مقبرة
وجود اين تنگه در هخامنشيان بهدورة پايگاههايي مربوط
شاهي خاندان موقت محل سكونت دارد احتمال كه دارد
سنگي آثار همانند ارزشمندي آثار اين كه احتمال و باشد

دارد. باشد وجود داده جاي خود را در پاسارگاد
كه كند مي تأكيد و ميشود يادآور را شاهي راه اهميت وي

برود. بين از باستاني راه اين نيست باوركردني
سازمان پژوهشگاه علمي هيأت عضو عسكري، عليرضا
«شرق» با وگو گفت در نيز گردشگري و فرهنگي ميراث
كاوشهاي انجام  براي  الزم  زمان رعايت ضرورت بر
در تفحص و حوصله براي و ضرورت دقت باستانشناسي
اگرچهكاوشهايتنگهبالغي محوطه هايباستانيميگويد:
راكاوشنجاتبخشيميدانيم اما اينبهمعنياستفادهنكردن

نيست. علمي ضوابط از
و ميشود يادآور را تنگهبالغي اهميت در ادامه عسكري
باستاني گذرگاه  مهمترين بهعنوان تنگهبالغي ميگويد:
هخامنشيان براي موضوع اين حداقل كه است مطرح فارس
يادآور خاطرههاي باستاني گذرگاه اين عيني دارد. مصداق

است. ايران تاريخ از بسياري
است عريضي درة بالغي تنگه دهد: مي ادامه وي
در تنگه اين است. جاري آن  در پلوار رودخانة كه
است. شده واقع جمشيد تخت و پاسارگاد حدفاصل
همچنين و ديده را مسير اين نويسان سفرنامه از بسياري
ويژه به آن براهميت فارس تاريخي جغرافياي متون در
پژوهشگران از برخي شده است. ياد كهن هاي دوره در
دليل دارند و تأكيد قسمت  اين در  شاهي راه وجود  بر
بالغي تنگه در كنده كاريها و سنگفرشها همين آنها
اين محل مناسب جغرافيايي موقعيت ترديد، است. بدون
گذر پاسارگاد، به نظير: نزديكي مختلف ديدگاههاي از
اين از دسترسي  تسهيل قسمت،  اين  از پلوار رودخانة 
تخت جمشيد، پوشش گياهي به جلگة مرودشت و محل
داليل مهمترين  جمله از كشاورزي زمينهاي و مناسب 

است» اين تنگه اهميت

يك نشرية اينترنتي متعلق كه آريا دانشجويي هفتهنامة الگ وب از زير مطلب توضيح:
است. شده انتخاب است مشهد فردوسي دانشگاه بهدانشجويان

مـوانعتحـول درمـوسـيقي(٢)کملطفيميراث فرهنگينسبتبه آثارباسـتاني
موسيقي  و لوسآنجلسي موسيقي مورد در  
من سؤال ولي گفتيد، آخوندها شدة هدايت
فرقي آيا يعني بود، جدي موسيقي مورد در
هست؟ داخل و خارج موسيقي نوع اين بين
بتواند كه هست موسيقي داخل در اصًال آيا

باشد؟ خوب موسيقي نمايندة
وجود  پتانسيلي همچنين داخل در مشكالت، اين همة بله با
در ابتداي من كند. نمايندگي را خوب موسيقي كه بتواند دارد
االن كه چيزي ولي آن بردم. را اساتيد اسامي برخي گفتگويمان
موسيقي نوع شود، خير. يعني حكومت عرضه مي هژموني تحت
مي شود. عرضه رسانههاي رسمي وغير رسمي رژيم بيان و از كه
انگيز موسيقي حزن مجبور است هم بخواند بهترين خواننده حتي
بيشتردرخودفروميبرد،جزدادنآتمسفر غمچيز بخواند. مردمرا
ديگريندارد.وليهمانخوانندةخوبوشهيراگربيايديكترانة
كه دارم حرف آنقدر به هم مي ريزد. را چيز همه بخواند رتيم با
متأسفانهبه دليلبرخيمحذوريتها، نميتوانمبگويم.چرابايدهميشه

غمباشد؟چرا نبايدموسيقيحركتوتحرك داشتهباشد؟

مطرح  ديگر بهبيان را سؤالم حاال بدهيد اجازه
خارج و داخل موسيقي  از يك  كدام كنم.
موسيقاييتر موسيقي، به زبان و پيشروتر

است؟
كرده پيشرفت كه موسيقي پيش رفته چيزي چه داخل در
مقاومت به و آمدند بهخارج مرضيه خانم كه زماني باشد.
چگونه كه گفتند رژيم وسطايي قرون شيوة مورد در پيوستند،
ميشدند. ايشان خود جمله از و زن خوانندگان از مانع آنجا
و زن زن براي شرايط بهترين در ميگويند هم و هنوز مي گفتند
نبايد زن صداي ميگويند، يا بخواند. ترانه و آواز مرد براي مرد
سولوپخششود.چون اينرژيم ميخواهد دراوجديكتاتوري
ميشود چگونه شرايطي چنين در ببرد. پيش را خودش حرف
انگار پيشرفت است؟ حال در موسيقي داخل كه در كرد تصور
چهطوري باشند. كرده نيمكش و نيمهجان را موسيقي پيكر كه
پيشروي كه برسد چه پاي خود بايستد روي پيكر اين تواند مي
كند؟اينشيوةقرونوسطايي بدترين نوعتوهينبهحثيتانساني
بيرون در را بهتر  نوع موسيقي يعني ديگرش نوع  اما است.

اينكه براي كرد. عرضه شود مي رژيم كنترل و هدايت از
ندارند. هژموني رويش آخوندهاي است. باز موسيقيدان دست
موسيقيدانان از يك هر گرچه ميبينيد. را نمونههايش شما
با هستند، خارج االن در كه پرآوازه و نام به  آهنگسازان و
بيبهره امكانات اقل حد از و هستند روبه رو مالي مشكالت
سينة مجبورم بازهم كرد. مقايسه نميتوان را دو اين اما هستند،
تا سالها پيش از يك نفر كه كنيد، كنم. آخر نگاه باز دردم را پر
كه هم را كوچكش اسمش و حتي بود خارج در اواخر همين
بهمن نگوييد ميگفت آنموقع آلكساندر. بود بود كرده علي
رژيم با و برگشته ايران كه هستم، اخيرًا علي، من آلكساندر
همكاريميكند،مي گويد منعليهستم وازنوادههايپيغمبر
بهمننگوييد آلكساندر.خوباين طورآدممعلوماست هستم،
حمايت خونريز از وقتي هست. كسي چه و چي خدمت در
به فردا بايد آقا اين ميگويد.  مزخرفاتي هم چنين ميكند،
ميكند، پيدا را آب بدهد. ميگويند آب، پاسخ جامعه و مردم
مي كني، تحمل را مرداب كه گنداب اي را. مرداب گنداب
كه كرد. كساني خواهند سؤال تو از مردم فردا باش كه مطمئن
كه برميگردند و روند ايران راحت مي هستند، پاسپورته دو
دارند بدون دوست خيلي بخورند. توبره از هم و از آخور هم
و باشند داشته ماشين و پول و دردسري بي زندگي تعهدي هيچ
بگويندگورپدرمردم.وليبابا ما باالخرهدرمقابلمردمپاسخگو
خودمان لحظه از يك هست، ما امتحان دورة اين دوره، هستيم.
را و بستگانمان دوستان بهترين دوران، در بدترين كنيم، سؤال
مي پرپر دارند فحشا و فقر در ما دختران و زنان داديم، دست از
از عدهيي در فرار يك روزانه داريم؟ ما چه وظيفهيي شوند،
بنشينند براي بعد يك عده كشند، خودشان را مي و رنج، درد

كنيم؟ بيان موسيقي در را اين نبايد برقصند؟ خودشان
اجرا برنامه استوديو وقتي در بگويم، ما برايتان تجربه يك
چه و چيست موسيقي كه اين موزيسينها مي گوييم به ميكنيم،
بيان را ما جامعة احساس كه مي گويم ميكند. بيان را چيزي
و خيلي بهتر رنج مردم است. به همين دليل آنها و مي كند. درد
اينهمانموسيقيبالنده بااحساسومسئوليتبهتريمينوازند.

ميكنم. هم و عمل آن معتقدم به من كه است

مصاحبه. در اين شما از شركت تشكر با

صفحة٣ از بقيه

شود. انجام بيشتر مطالعات آنها روي بعدًا است تا مکشوفه
که بود سيمين لوح دو و زرين لوح دو شامل مذکور الواح
ناپديد شدند. يکي از الواح زرين سيمين و از الواح يکي
پشت زيرزمين جايي در ديوار اين شکافي سيمين در لوح
لوح سرنوشت هنوز از اما شد. پيدا بهطور اتفاقي قفسه ها
هنوز اتهام به اين که کارشناسي دکتر نيست. خبري زرين
کرده ذوب آنرا که کرده اعتراف بهسرميبرد زندان در
او از هيچکس که  ادعايي کند. استفاده آن  طالي از  تا 
خواندن کارشناسان معدود يکي از او که بهويژه نپذيرفت.
بوده مطلع اثر اين ارزش و از است دنيا در باستاني خطوط
آن در موجود طالي ميدانسته ارزشي بيشتر از بهخوبي و
نيز فرهنگي ميراث سازمان کارشناسان از يک هيچ دارد. را
حاضرنشدهاند دارند، اطالعاتي دراينباره مي رسد بهنظر که
چشممان مدتي از بعد يقينًا بگويند. اين مورد چيزي در
آشنا اروپايي موزههاي در فرهنگي آثار اين با حسرت با

ميشود».



شمارة ٧٦٧ سه شنبه ٥ مهر ١٣٨٤ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ٥ندا

چند كالم دربارة نويسنده:

جبران خليل جبران، نويسندة نام آور لبناني، در 
سال ١٨٨٣ در يك خانوادة مسيحي متولد شد. در 
به  مهاجرت  مجبور  خانواده  فقر  به  دليل  ١٢سالگي 
گرديد و با مادر و خواهر و برادرش راهي بوستون 

در آمريكاي شمالي شد.
چند بار به  وطنش بازگشت و مدتي هم در پاريس 
و  و سرودن  به  نوشتن  سالها  اين  طي  برد.  به  سر 
كشيدن نقاشي روي آورد و مثل هرنويسندة نوآور 
ديگري دوستان و دشمنان زيادي پيدا كرد. برخي 
او را متأثر از رمانيتسم ويليام بليك مي  دانستند و 
به  خاطر صميمت در بيان احساساتش مي  ستودند. 
برخي ديگر از صراحت او به  خصوص در مورد زنان 
گزيده شده و محكومش مي  كردند. اما در هرصورت 
تأثير گذارترين  از  يكي  جبران  خليل  جبران 

نويسندگان وشاعران و نقاشان عرب است.
او در سال ١٩٣١ براثر بيماري سل در نيويورك 
درگذشت. جسدش را بنابر وصيتش به  لبنان، محلي 

در نزديك محل تولدش منتقل و دفن كردند.

عمر  نيمة  در  كه  محبوب  و  برگزيده  المصطفي، 
خود بود، به سوي جزيرة زادگاهش باز مي گشت، ماه 

تشرين بود، ماه خاطره.
با  مي شد،  نزديك  به بندر  كشتي اش  كه  هنگامي 
قلبي آكنده از شور و خوشحالي از بازگشت، در جلو 
كشتي ايستاده بود و كاركنان كشتي، دور او را گرفته 

بودند.
آن گاه  خواند،  مي  او  صداي  در  كه  بود  دريا 
ما  تولد  ناظر  كه  جزيره يي  «اينك،  كشيد:  فرياد  كه 
را در مشت خود  ما  زمين  اين جاست كه  است!  بوده 
گرفت، آوازي و معمايي: آوازي كه به سوي آسمان 
عروج مي كند و معمايي كه ما را به زمين مي نشاند. و 
بين آسمان و زمين چيست ـ اگر كه عشق نيستـ  كه 
آواز ما را فوران مي دهد و ما را به يافتن معناي معما 

وامي دارد؟
باز هم اگر يكبار ديگر، دريا ما را به اين سواحل 
سوق داد. ما نيستيم جز موجي از موجهايش. ما را به جلو 
مي راند تا پيامش را اعالم دارد. اما چگونه مي توانيم آن 
پيام را بي گسستن از هماهنگي قلبمان برروي صخره و 

بــاغ پيــامبر

ماسه برسانيم؟
دريا:  و  دريانوردان  قانون  است  چنين  اين  زيرا 
اگر مي خواهيد آزاد باشيد بايستي كه به ميان ِمه انبوه 
از جستجوي مشكل دست  هيچ گاه  بي شكل،  برويد، 
و  خورشيد  به  كه  سحابي  بي شمار  بسان  برنمي دارد، 
كنون  بازگشت،  از  قبل  كه  ما،  شوند.  تبديل  ماهها 

نويسنده: جبران خليل جبران
ترجمة: مهناز جهانباني

به سوي اين جزيره، مدت طوالني در جستجوي راهمان 
بوديم، ما، اشكال مستحكم، ما بايد دوباره به ِمه غليظ 
تبديل شويم و دوباره از ابتدا همه چيز را فرابگيريم. و 
چه كسي زندگي خواهد كرد و به سوي بلنديهاي بلند 
خواهد شد چنان چه ما، شكسته شدن به وسيلة عشق را و 

عطش آزادي نپذيريم؟

خواهيم  سواحلي  جستجوي  در  هميشه  براي  ما 
را  بخوانيم و صدايمان  بتوانيم آواز  بود كه در آن جا 
كه  وقتي  آمد  خواهد  موجي  برسر  چه  اما  بشنوانيم. 
مرده و هيچ گوشي او را نشنيده است؟ چيزي كه در ما 
درك نمي شود غذاي عميقترين درد ماست. با وجود 
اين، همين هم هست كه قلب ما را براي آن كه به آن 

شكلي بدهد و سرنوشتمان را بسازد حجاري مي كند.
گفت:  و  آمد  پيش  دريانوردان  از  يكي  آن گاه 
نگاه  ما  در  را  بندر  اين  به  رسيدن  اشتياق  تو  «استاد، 
داشتي و اكنون به آن رسيده ايم. اما در اين هنگام، از 

درد و دلهايي كه شكسته خواهند شد مي گويي.
نزدم كه  ِمه حرف  از آزادي و  «آيا  جوابش داد: 
كاملترين آزادي مان را در آن كشف مي كنيم؟ با اين 
همه، اعتراف مي كنم، اين زيارت به جزيرة موطنم را 
با ناراحتي انجام مي دهم. مثل شبح مردي به قتل رسيده 

كه در مقابل قاتالنش به زانو بيفتد».
دريانورد ديگري به او گفت: «نگاه كن جمعيتي 
اين كه دربارة  بدون  كه روي خاكريز جمع شده اند! 
باشند، روز و حتي ساعت ورود  آن حرفي زده شده 
تو را حس كرده اند. همة ساكنان جزيره در انتظار تو 
جمع شده اند. آن قدر كه تشنة عشق اند كسي مزرعه و 

ديگري تاكستانش را رها كرده است».
المصطفي به دور دست به سوي جمعيت نگاه كرد. 
را  انتظار مضطرب  اين  چنان چه  بود.  او حساس  قلب 

حس مي كرد. و خوش بود.
در اين هنگام فريادي از بين خلق بلند شد، فريادي 

در ستايش ديدار، ليك، بيشتر، در بيان يك طلب.
او به مالحانش نگاهي افكند و گفت: «براي آنها 
بودم  كوچكي  شكارچي  من  آورده ام؟  به ارمغان  چه 
در سرزميني دور دست. و تيرهاي زريني را نيرومندانه 

پرتاب مي كردم كه آنها به من داده بودند.
باز  بروم چيزي  تيرها  به دنبال  بي آن كه  اكنون  اما 
با  آفتاب  زير  در  اكنون  هم  تيرها  شايد  نگردانده ام. 
بالهاي عقابهاي زخمي كه از افتادن روي زمين پرهيز 
مي كردند، در پرواز باشند. شايد هم كه نوك تيزشان 
به دست بينواياني افتاده باشند كه براي تهيه نان و شراب 

به آنها نياز دارند؟
نمي دانم در كجا به پروازشان خاتمه داده اند، اما اين 

را مي دانم: آنها انحناي خود را در آسمان رسم نمودند.

مهناز، زني كه مرگ را دوست نمي داشت فروتني اش با صميميتي چشمگير آميخته بود. نمي  شد او 
را ببيني و احساسي جز خويشي با او داشته باشي. چيزي كه با 

خانواده و تربيت خانوادگيش اصًال تناسب نداشت. 
با اين كه سوادش و از آن مهمتر دركش و از آن مهمتر 
صفايش بسا باالتر از بسياري مدعيان بود ولي اصًال اصراري 
نداشت تا ديگران مثًال «باورش» كنند. درويشي بود وارسته 
و زني بود رسته از قيد و بند زمانه يي كه همه اش مي  خواهد 
واّال كه  زورچپان كني!  را  بايد خود  كند  زورچپان  به  آدم 

كالهت حتي در پس معركه هم جايي ندارد. 
مي  كرد،  شرمگين  را  آدم  كه  شرمي  با  روز،  يك 
به  سراغم آمد. گفت مقداري ترجمه دارد و خواست تا آنها را 
ببينم. با وسعت نظري قلندرانه گفت: «ببين چطورند دستت باز 
هركاري خواستي با آنها بكن». بعد هم تعداد زيادي ترجمة 
شعر از ناظم حكمت را تحويلم داد. به  اضافة زندگينامه يي كه 
براي او تهيه كرده بود. الحق ترجمه هاي دقيقي بودند. خوب 
فهميده بودشان و كلمات را مناسب انتخاب كرده بود. كار 
زيادي نداشتند كه انجام دهم. چند اظهار لحيه در كنارشان 
كردم و بعد به  خودم گفتم «حياي گربه كجا رفته؟» بار ديگر 
وقتي مرا ديد و احوال شعرها را پرسيد با خجالت گفتم نيازي 
به  حساب  نپذيرفت و  تو كارت را كرده اي.  ندارند،  به  كار 
تعارف گذاشت. اما من حرف دلم را مي  زدم. تعدادي از آنها 

در همان سالها در نشريه هايي مثل ايران زمين چاپ شد. 
بعد از آن هراز گاهي همديگر را مي  ديديم. مي  دانستم  
آدمي نيست كه دست از كار بردارد. احوالكي مي  پرسيدم 
و او لبخندي مي  زد و منكر مي  شد. بعد از چند دقيقه اين 
طرف و آن طرف تازه مقر مي  آمد كه كار جديدي در دست 

ترجمه دارد يا... 
بعد، زد و گرفتار آن بيماري مهلك شد. مدتها شبح 
مرگ، با داسي بلند و تيز، جلو چشمهايش مي  رقصيد. مهناز 
آن  تسليم  نمي  خواست  اما  ندارد  گريزي  كه  مي  دانست 
شبح شوم شود. مي  خواست وقتي آخرين نفس را مي  كشد 
مثل نويسندة مورد عالقه اش زمزمه كند: «چه برسر موجي 

مهـناز
مرگ را دوست نمي داشت

گاهي پرنده يي را ترجمه مي كرد.
و گاهي

در معبدي كوچك
ـ كه ميان انگشتانش مي ساختـ 

براي كلمات دعا مي كرد.
آسوده رفت

وقتي كه نفس كشيد
در هواي رفتن.

اين سالها  او گذشته است. طي  فقدان  از  حاال سالها 
وان گوگ،  مزار  نزديكي  در  مزارش،  برسر  بار  چندين 
رفته ام و با او حرفها زده ام. مرگش را نمي  توانم باور كنم.

هربار او را زنده تر يافته ام. 
بگذريم... چندي پيش ترجمة جديدي از او به  دستم 
رسيد. ترجمة كتاب «باغ پيامبر» نوشتة جبران خليل جبران، 
نويسندة لبناني. در همان سالهاي گذشته گويا چندتا از اين 
نامهـ  شعرها چاپ شده بود. اما االن سرجمع آن دست من 
است. منتخبي از اين ترجمه را انتخاب كرده ايم كه در زير 

مالحظه مي كنيد. 
ما  سكوت  در  «زندگي  است:  كرده  ترجمه  مهناز 
مي  خواند. و رؤياها در خوابمان. حتي زماني كه شكست 
خورده و درمانده هستيم، زندگي پيروز است. زماني كه 
گريه مي  كنيم، زندگي به  روز لبخند مي  زند. و زماني كه 

زنجير به  دور خود داريم او آزاد مي  ماند».
با مرگ  نبرد خود  در  مهناز  بگويد  نمي  تواند  كسي 
باخته است. مهناز، عين زندگي است، يعني «عميق، در دور 

دست و واال». 
ك.م

خواهد آمد كه درجايي مرده است؟ كه هيچ گوشي او را 
نشنيده است!» اين بود كه اتفاقًا فعالتر شد. هيچ وقت مهناز 
را آن قدر پرتحرك نديده بودم. از دور نگاهش مي  كردم 
خواهري  با  نمي  آمد  دلم  نياورم!  به  رويش  داشتم  سعي  و 
خداحافظي كنم كه از صميم دل دوستش داشتي اما هيچ 
كاري نمي  توانستي برايش بكني. آثار درد را مي  توانستي در 

چهره اش بخواني، بغضي را فرو مي  دادي و مي  گريختي. تا 
او را نبيني غافل كه او هيچ وقت از «رو» نمي  رفت. مرگ را 
دوست نمي  داشت اما تسليم و مرعوبش هم نبود. اين بود كه 
وقتي در دي٧٦ پركشيد و ما را ترك كرد بي اختيار زمزمه 
كردم: «خواهرم ستاره بود». در سوكش گريستم و شعري 

به  نام خودش نوشتم:
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از  و تأخير داشتم زياد بهمدرسه، رفتن روزصبح براي آن  
گفته هامل بر آن آقاي عالوه واهمه. خيلي هم ُغرو لُند شنيدن
حتي من و كرد خواهد سؤال ما از افعال صرف دربارة كه بود
كه بهجاي زد بهسرم فكر اين لحظه يك نبودم. كلمهيي بلد

بزنم. گشت مزارع ميان رفتن بهكالس،
بيشهسوت سارهادرحولوحوش بود! بسيارگرموصاف هوا
ميزدندوصداينفسنفسنظاميانپروسيكهمشغولتمرين
شنيدهميشد. بودند، ارهكشي، پشتكارخانة درمرغزارريپر،
ميكرد. با وسوسهام نحو و صرف قاعدة از بيشتر همة اينها
زياد سرعت و با شد ايجاد درمن نيروي مقاومي وصف اين

دويدم. مدرسه بهطرف
جلو افراد زيادي ديدم كه مقابل شهرداري عبور از درحال
خبرهاي َبد، همة پيش سال دو از ايستادهاند. اعالنات تابلو
از كل، فرماندهي  فرامين مصادرهها، نبردها، در  شكست
«باز فكر ميكردم: ايستادن بدون بود. ما رسيده به همينجا

شده؟» خبري چه
واشتر از ميدانَ رد ميشدم، با ُدو همان طور كه هرصورت به
بود با شاگردش آنجا مشغول خواندن اعالنات كه آهنگر

گفت: كشيد و بهمن فرياد
همچنانزودبهمدرسه «كوچولواينقدرعجلهنكنمثلهميشه

خواهيرسيد!»
كوچك حياط وارد نفسزنان ميكند، مسخرهام كردم فكر

آقاي هامل شدم.
و بيدادي بهراه كالس، آقاي هامل چنان داد درشروع معموًال
بهگوش ميرسيد. هم كوچه توي از صدايش ميانداخت كه
جمعي با بهصورت كه ميزها. دروسي شدن بسته و مثل باز
تكرار گرفتن ياد بهتر براي گوشها گرفتن و بلند صداي
زده ميز به كه گندة استاد صداي خطكش همچنين و ميشد

ميشد. شنيده سكوت!» «كمي ميگفت: و
كه اين بدون تا اوضاع حساب كرده بودم اين همة روي من

بروم. ميزم به پشت شوم ديده
آرام چيز همه يكشنبه روزهاي صبح مثل درست روز آن اما
جاهايشان در كه را ميديدم حياط رفقايم داخل پنجرة از بود.
در ترسآور آهني هامل هم با خطكش آقاي و نشسته رديف
است. كالس در آمد و رفت مشغول هي قدم زنان بغل، زير
وارد كالس ُعظمي اين آرامش وسط و در كرده باز را بايد در

مي ترسيدم! يا بودم من سرخ شده ميكنيد فكر شما شد.
متانت با بههيچ وجه. آقايهامل بدونعصبانيت نگاهمكرد و

بسيار گفت:
تو بدون داشتيم جايت. سر به برو زود من! كوچولوي «فرانز
نيمكت، روي و رفته سريع و شلنگانداز مي كرديم». شروع
حالم جا كمي و ريخت ترسم وقتي نشستم. تحريرم، پشت ميز
قباي سبزرنگزيبا، پيشسينة آمدمتوجه شدمكهآموزگار ما
سياهش مخمل شدة گلدوزي عرقچين و نازك، چينچيني
ميكرد تن به جوايز توزيع يا بازرسي روزهاي فقط كه را
دنگ ُپر و فوق العاده حالت بهنوعي كالس تمام پوشيده. 
واداشت ديدن بيشتر بهتعجبم آنچه كه اما فنگ داشت. و
معموًال كه كالس ته نيمكتهاي روي كه بود دهكده اهالي
ُهوِسرسالخورده خاليميماندندنشستهومثلما ساكتبودند.
اشخاص و قبلي، نامهرسان سابق، شهردار شاخه، سه كاله با
ُهوِسر ميآمدند. بهنظر غمزده اين افراد همة بودند. هم ديگري
داشت. همراه شده خورده لبههاي با كهنه ابتدايي كتاب يك
كلفتش و كت عينك گذاشته و روي زانوهايش باز نيمه را آن

بود. قرار داده كتاب روي صفحات هم را
هامل آقاي بودم،  متعجب  اوضاع اين از  من كه  حالي در
كه موقري و ماليم صداي همان با و رفته خود تريبون به پشت

گفت: ما به بود، كرده استقبال من از
تشكيل برايتان كالس كه باري است آخرين «فرزندانم، اين
آلزاس مدارس ديگر در كه آمده برلن دستور از دهم. مي
معلم نشود... تدريس ديگري زبان آلماني زبان بهجز ُلوِرن و
فرانسة شما روز درس امروزآخرين خواهد رسيد. جديد فردا

كنيد!» خوب دقت خواهش ميكنم است.
كه اين بود آه! همين بههمريخت. من را كلمه همين چند

بودند. كرده شهرداري آگهي در اوباش
... فرانسهام! درس آخرين

هيچ وقت ترتيب بهاين بنويسم! ميتوانستم بهزحمت كه من و
همين در بايد بنابراين گرفت. نخواهم ياد را نوشتن فرانسه
از عصباني بودم. خودم عصباني از دست خودم واماند!... نقطه
پرندگان، آشيانة بهخاطر شدنها جيم از داده، به هدر وقتهاي
دستور جمله از كتابهايم، «سار»!. منطقة در خوردنها ُسر از يا

و درد سرآفرين قبل اندكي تا كه را كتاب مقدس، و زبان
رسيدند قديمي دوستاني بهنظرم ميدانستم، سنگين همه آن
مشقتبار بسيار هامل، آقاي با كه همچنان آنها، با وداع كه
كه اين فكر خواهد رفت، هامل آقاي اين كه فكر ميشدند.
را خطكش ضربههاي با سختي تنبيه ديد، نخواهم را او ديگر

ميُبرد. يادم از
روز درس، لباسهاي زيباي كالس آخرين بهخاطر مرد بينوا!

پيرمردهاي چرا ميفهميدم تازه  كرده.  بهتن را يكشنبهاش
بهنظر اينطور نشستهاند.  كالس ته در و آمده دهكده
اين مدرسه به را از نيامدن بيشتر تأسف خود آنها ميآمد كه
مراتب كه بود اين هم چنين آمدن آنها براي ابرازميدارند.
بيان ما معلم خدمات صادقانة چهل سال از را خود قدرداني
از دست كه باشد موطني به دين اداي هم طرفي از كنند و

ميرفت...
بود من نوبت ميبرند. را من نام شنيدم كه بودم فكرها دراين
را هست ونيستم بودم حاضر كنم. بازگو حفظ را از درسم كه
ونحو صرف مورد قاعدة در تفصيل و طول بتوانم با تا بدهم
بدهم. سخن داد اشتباهي بدون هيچ و رسا و بلند صدايي با
با تحرير ميز كرده، جلو پاتي قاطي كلمات را اولين وليكن
هم سر را آوردن باال و جرأت خورده تاب و پيچ دلتنگي

ميشنيدم: هامل را آقاي صداي صحبتهاي نداشتم.
به بايد تو گرفت، نخواهم تو ُخرده  به من كوچولويم، «فرانز
آدم روز است. هر اين طوري شده باشي... كافي تنبيه اندازة
بعد گرفت. ياد خواهم وقت دارم! فردا مي گويد: َبه! بهخودش
اين بدبختيبزرگ آلزاس ما ميبيني كهچه پيشميآيد...آه!

است.   كرده موكول بهفردا را فراگيري بوده كه هميشه
ما بگويند: دارند به اين افراد حق حال

خواندن نه ولي ميكنيد بودن فرانسوي ادعاي شما «چهطور!
كوچولوي فرانز كلي بهطور آنرا!» نوشتن نه و بلديد را زبانتان
خود سرزنش براي سهمي نيستي. همة ما مقصر زياد تو من،

داريم.
«والدينشما برايفاضلشدنتانهمتزياديبهخرج ندادهاند.
كارخانة در كار براي را  شماها كه  بوده مرجح برايشان
بيشتر سكه  چند بتوانند تا بفرستند بهمزارع يا ريسندگي 
سرزنشكردن براي چيزي آيا من شخص آورند. بهدست
اوقات غالب بهكار، شما واداشتن بهجاي من آيا ندارم؟ خود
ميخواستم وقتي بدهيد؟و آب بهباغم نمي خواستم شما از
كردن شما مرخص براي را خود آيا كنم، صيد قزل آال ماهي

ناراحتميكردم؟...»
آقاي هامل آن جا، و جا از اين با صحبتهايي بههر صورت.
زبان گفت فرانسه. زبان از دادن سخن داد به كرد شروع
و است؛ عالم لسان زيباترين ترين، ُپروزن رساترين، فرانسه
هرگز و كرده حراست حفظ و بين خودمان را زبان اين بايد
از بردگي افتاد، اگر به ملتي وقتي كه فراموشش نكنيم. چرا
اين مثل درست باشد كرده خوبي حراست و حفظ زبانش
هامل آقاي بعد باشد... داشته همراه را زندانش كليد كه است

از من برايمان خواند. را درسمان و زبان گرفت دستور يك
هرچه تعجب ميكردم. ميفهمم را چيز ميديدم همه كه اين
كه ميكنم فكر همچنين بود. آسان آسان، برايم ميگفت
هامل و آقاي نداده بودم گوش درس دقت به به آن هيچوقت
دادن درتوضيح بردباري همه صبر و آن متحمل هيچوقت هم
انگارميخواستتمام بينوا مرد بود. درسنشده
دادهويكباره قبل از رفتن به ما دانستنيهايشرا

كند. آنها را بهمغز ما فرو همة
براي پرداختيم. بهنوشتن  شد،  تمام كه درس
سرمشقهاي جديدي نمونة هامل روز آقاي آن
خطي با آنها  روي بود. كرده آماده برايمان 
نوشته بود داده انحنا حروفش به ظرافت با كه
همين آلزاس». فرانسه،  آلزاس، «فرانسه،  بود:
تحريرمان ميزهاي به ميلههاي ما كه سرمشقها
پرچمهاي كوچكي شبيه بوديم، آويزان كرده
به اهتزاز در آمده دوركالس تا دور كه بودند
بايدميديديدكههركسچگونهازخود باشند.
مايه ميگذاشتوچهسكوتي!هيچصدايي جز
كاغذ شنيده نميشد. قرچ قلمها بهروي قرچ
بالدار رنگ  طاليي سوسكهاي لحظه يك
بهآنها توجهي هيچكس  شدند  كالس وارد
دل جان و با چنان آن هم نكرد. كوچكترها
دادنبهحروفبودندكهگويياين مشغولانحنا

باشد... فرانسه زبان از جزئي هم كارشان
بغبغو آهسته  كبوترها مدرسه بام پشت  روي
خود با صداي آنها به دادن با گوش ميكردند.

ميگفتم:
بهزبان كه خواهند كرد هم مجبور را آنها «آيا

آلمانيبخوانند؟»
صفحه روي از  را چشمهايم كه  گهگاه
حركت تريبون بدون در هامل آقاي كه برميداشتم ميديدم
منزل تمامي ميخواهد كه شده خيره اطراف بهاشياي طوري
را ببرد... فكرش نگاه خود بههمراه با را در مدرسه كوچكش
در همينجا بوده، مكان و دراين چهل سال، او بكنيد! مدت
بههمين هم درسش كالس و روبهرويش منزلش در حياط
شده، صاف اصطكاك بهعلت ميزها و نيمكتها تنها ترتيب.
كه و پيچكهايي شده بزرگ حياط گردوي صحن درختان
و كرده زينت را تا بام پنجرهها كاشته بود، هامل آقاي خود
و چيزها اين همة كردن رها بينوا مرد براي بودند. پوشانده
جهت فوقاني در اطاق خواهرش و آمد رفت صداي شنيدن
آن فرداي بود! اندوهباري مشقت  چه چمدانهايشان بستن

ديار. از رفتني هميشگي ميرفتند. از آنجا بايد روزآنها
آخر تا كه داشت را مناعت آن هامل  آقاي اينوصف، با
تاريخ درس ما  نوشتن، از  بعد بدهد.  درس ما  به كالس
خواندند، آنجا، بُو» ُبو بي ِب «با هم با خردساالن بعد گرفتيم؛
كتاب زده، به چشم را عينكش هوِسر سالخورده كالس، ته
با آنها تكرار ميكرد. دو دستي گرفته وكلمات را ابتداييش را
ميكند. هم براي اداي كلمات كوشش كه او ميشد ديده
شنيدن صدايش به قدري ميلرزيد، هيجان تًاثر و از صدايش
و بخنديم ميخواست دلمان ما همُه كه مينمود، مضحك
به ياد هميشه را آخرين كالس خاطرة اين آه! كنيم. گريه

خواهمداشت...
صداي هم بعد كليسا زنگ زد. ظهر شده بود. ساعت يكدفعه
ما كالس پنجرة زير لحظهاز همين در آمد. نيمروز دعاي
شد بلند ميگشتند باز تمرين از كه پروسيها شيپور صداي
هيچوقت خاست. او بهپا خود تريبون پشت هامل از ...آقاي

بود. نيامده همه بزرگ اين من بهنظر
« من...من... من، دو، « دوستان گفت: هامل آقاي

جملهاش را نبود ميكرد. قادر را خفه او چيزي كه مثل اين
تمام كند.

گچ يك تكه برگشت، سياه تخته طرف به بههمين خاطر
اندازه كه ميتوانست به هر نيرويش، تمام ، با فشار و برداشت

نوشت: بزرگبنويسد،
فرانسه!»  «زنده باد

اين بدون بود و داده تكيه ديوار به را سرش همانجا ماند، بعد
داد: عالمت بزند با دستش به ما حرفي كه

كارتان. » پي برويد شد… « تمام
بهار٨٤

آخـرين كـالسدرس
دوده آلفونس نوشتة
مهرنوش ه. ترجمة

مكتوباتمهندسمـسياسينژاد
دوطرفه!! هنرمند دوم: مکتوب

حسين پويا

پيش بيني مطابق خوشبختانه و ديروز بود و شنبه سه امروز
سنواتي اخبار مهم طبق روال بنده بود و شنبه قبلي بنده، دو
از تحليلي جامع و ميتوانم مطالعه کردم را ايران به  مربوط
خدمتتان گذشت جهان ايران و گذشته در هفته آنچه همة
از اين گونه است شما ممکن فکر ميکنم چون اما خوب بدهم.
بدهيددر اجازه تحليلهاحوصلهتانسربرودوحالگيريبشود،
را عرايضم خودمان سياسي- هنري کشور مهم خبر يک مورد
موضوع مربوط ميشود مرخص بشوم. و خدمتتان ارائه بدهم
که نامهيي و کيارستمي عباس کشورمان سرشناس بههنرمند
نوشته است. نژاد احمدي دکتر آقاي جناب به ايشان خطاب
و مدتي بودم عالقمند فيلمسازي به کودکي همان از بنده البته
حتي بودهام. فيلمسازي فن آموختن دنبال خارج همين در هم
هم فيلمهايي ايران مسائل با رابطه در که کردم سعي هم مدتي

شاعر: به قول بسازم.
نسترن / گل بوي بوييدن ما براي

ايم کرده سفرها چه / ايم کرده خطرها چه
گاو نر بر نمي آيد. بنده امثال از اين کارها اما متأسفانه
ساختماني کارهاي همان زمينه ما در کهن. مرد و ميخواهد
است. کافي پشتمان  هفت براي کنيم خدمت بههموطنان 
با آمريکا زير از مجاهدين که ميزنم حدس هم بههمين دليل
کيارستمي جناب که  ميکردم عرض هستند.  يکي دست
حاال چرا؟ هستند. سياستمداري و فهميده هنرمند حقيقتًا
اينموهارا بپذيريدکهبنده اينرا خدمتتون عرض ميکنم. اوًال
چهلوپنجسالگي حدودًا و در سن نکردهام سفيد آسياب توي
بود که قرار هستم.  ثانيًا همانوقت چشيده و گرم سرد حسابي
و حضرت آقاي آيت اهللا نژاد جناب آقاي دکتر احمدي بين
صورت دوم و المسلمين رفسنجاني انتخابات دور حجه االسالم
و تحليل کردم عرض کيارستمي جناب نظير هم بگيرد، بنده
دو اين بين که کردم هموطنان استدعا و دوستان از و کردم
شود. داده رأي اله آيت حضرت به که است ارجح عاليجناب
مجاهدين دوست نظير بيگانه و گمراه عده که يک کنم چه اما
گفتندوتبليغکردند کهاصوًالرأيدادنخالفمصالح کشور
ميکنم عرض همين براي کرد. تحريم را انتخابات بايد و است
که شد اين هم با آمريکا رابطه دارند. حاصل زير از اينها که
دکتر جناب باالخره  کيارستمي  آقاي و  بنده ميل برخالف
که گرم کيارستمي آقاي دم اما شدند. انتخاب نژاد احمدي
عجبموضعگيرياستادانهييدرنامهشانکردندکهبندهواقعًا
عليه ماندم. زيرا که با توجه بهتبليغاتيکه ما چهارشاخ تويهوا
مي کشيم توي خجالت واقعًا حاال کرديم احمدي دکتر آقاي
نکرد. گاف را اين کيارستمي آقاي اما کنيم. ايشان نگاه روي
انتخاب نفر که دو از هريک که نوشته طوري نامه را ايشان
ايشان ميشدازايشان ميبايستيبابتايننامهقدرداني ميکرد.

مينويسند:
سادهيي بسيار داليل من براي  نژاد، احمدي «آقاي
اله رفسنجاني آيت بيشتر از او {منظور را تو دارد که وجود

٥٧ را  "ما"ي سال دروغ بي همچنان تو دارم... است} دوست
آنچه ميدانم که ميدارم... دوست را تو من ميکني. زنده
که ميدهم کسي به را رأيم من ميگويي... راست ميگويي،
درک در توانمندتر از تو کسي اما دارم دوست کمتر از تو را او

واقعيتهاي امروز زندگي...»
 هنرمندارزشمندوسياستمدارمارأيخودشرابهحضرت 
ايشان اگر اينکه يعني  اين  و  بود  داده  رفسنجاني  آيتاهللا
انتخابميشدمي بايستي بابتتأثيرات تبليغيايننامه،خودش
مهندس دکتر آقاي هم اگر ميدانست. وامدار بهکيارستمي را
اين بابت ميبايستي ايشان شد، که ميشد انتخاب نژاد احمدي
ايشانکردهيک تشکر اينهنرمندبزرگبه اظهارعالقهييکه
دوطرفه! هنرمند يک را مي گويند اين بکند. مفصل قدرداني و
سياستمدار. هنرمند يک ببخشيد، نه هنرمند. سياستمدار يک
شود مي باعث که تيزهوشي است درايت و همين ديگر خوب
اينقدر اگر بنده هم توي روغن باشد. عمر نانشان تمام بعضيها
داشته قربي و ارج ايشان مثل ميبايستي حاال درايت ميداشتم
از زير ممکن که مجاهدين عرض مي کنم که باشم. اين است
سروسري هم نژاد احمدي دکتر طرفدار جناح با حتي که است

شد. انتخابات کاري کردند که ايشان برندة و باشند داشته
بنده  دادن که رأي کساني که کنم بايد عرض خاتمه  در
ايران رفتنمان قضية به انتخابات، در را هوادارانم دوستان و و
چيزها اينجور بيزنس و و کار و به شرکت مربوط مسائل و
از نه و ميشود سرشان سياست چيزي از نه مي کنند، مربوط
عباس قهار سياستمدار بزرگ و از هنرمند بروند است بهتر هنر.

کيارستمييادبگيرند،همين.
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صادقچوبكدرقصهنويسيما ، دركنارهدايت و علوي،جايگاهيويژهدارد.
نكرده عبور كه از او است نبوده بعدي ها، تا خودش نويسي، از نسل قصه هيچ
لوطيش مرده كه «عنتري همچون مجموعه هايي در او كوتاه هاي باشد. قصه
و «سنگ صبور» در ما، چون «تنگسير» قصههاي بلندش بود» يا «چراغ آخر» يا
است جاذبهاش طوري است. ماهري صياد چوبك دارند. بهتك، حضور تك
تصويرهاي مي شود. اسيرش شود. از دامش خالص نميتواند خوانندهاش كه
سيالني ها قصه در كه شاعرانهاش نثر روان و دقيقش، توصيفات تكاندهنده اش،
غافل تا هرقصهاش، با يعني چوبك، ميبرد. بعد از خود با را ما دارد خيرهكننده
برابرت در جدي و تلخ مردي ميكني احساس ميآيي، بهخود تا يا ميشوي
ميگريد يك چشم با است. آميخته بههم را درد و كه مهرباني دارد حضور
با را. صميمانه محبتي ديگر چشمي ميكند و با ساطع بهتو را جانكاه دردي و
بعد و ميكني رخوت احساس و لحظهيي مي نشيند برلبت تلخندي هرقصهاش
خشميسرد دلوچشمترا پر ميكند.گاهيحتي از خودچوبكبدت ميآيد.
مينالي: لب و زير گاهي تفي برزمين ميكني چي؟» و ميپرسي: «كه خودت از
بگويي هرچه بزن». ولي آستين باال نداري يا «اگر دوست و ديگر» «همين است
كه درمييابي مي رسي بهجايي شوي عاقبت پايين و باال و هرچه كني فكر يا
برايتاز سكه خيلي چيزها نميخوري. بهاينزوديها ديگر فريبنمي خوري. يا
باز تلخ نويس و پيرمرد تلخگو چهرة آگاهي از اين نقطه در درست و ميافتد
كه لبخندي برلبش ديده مي شود. لبخندي كه نگاه ميكني به عكسش ميشود.
البتهبا گذشته فرقدارد.گوييكه از«خود» راضياست.گوييكه بهتو مي گويد
و از جهالت تو را ميخواسته عهدة كارش. از برآمده نويس موفقي است قصه
داريد؟ ميتواني انتظاري از او اين بيشتر از و مگر است. داده و نجات دهد فريب
نگرفته ولياگردوستنداريكسي جلويترا باشي. دوست نداشته دنياياورا
نديدهاي؟يا نخواندهاي؟اگربهميدان اينگويواينميدان. «زارمحمد»را است.
باالخره تكان مي دهند و برايت ها دستي تنگستاني هم مثل خود چوبك بيايي
تو هم محمد!» و محمد، شير زار «نگو برميآورد: فرياد مي كند و يكي زبان باز
آغوش را در نويسندهات تا ميكني دراز دست شوي. محمد» ميتواني «شير
به«كاكلزري»هايش اشاره ميكند.صفي كشيوببوسي. واو، اشكدرچشم،
برابر در كه هستي اين تو حاال و ميروند. رژه چشمانت «كاكل زري»ها جلو از

وظيفه اتقرارگرفتهاي.كههستي؟وچهخواهيكرد؟
لبخنديازپيروزي. نشستهدردوردستبا مي بيني. بازهمچوبكرا

قفـس
مرده) لوطيش كه عنتري مجموعه (از

صادق چوبک

قفسپراز مرغوخروسهايخصي والريورسميوكله ماريوزيره يي
جوجههاي و پاكوتاه و دمكل و كاكلي و شيربرنجي و گلباقاليي و
لندوكمافنگي، كنارپيادهرو، لب جوي يخ بستهييگذاشته شدهبود.توي
تفاله چايوخوندلمهشدهو انار آبلمبووپوستپرتقال وبرگهاي جو،

بود. بستهشده خشكوذرتوزنبيلهايديگرقاطييخ،
كه يخبسته شدة دلمه از خون پر گودالي بود قفس، نزديك لبجو،
اسب پهن و مرغ بريده پاهاي و و كله تهسيگار و گنديده شلغم و پرمرغ

توشافتادهبود.
بود.خاكوكاهوپوست ازفضلةمرغفرششده كفقفسخيسبود.
از بود. خيس پرهايشان و خروسها مرغ و پاي بود. فضلهها قاطي  ارزن،
ماننددانه هاي فضلهخيسبود.جايشانتنگبود.همهتوهمتپيدهبودند.
نبود جا نبود بايستند. جا كنند. كز نبود جا چسبيده بودند. هم به بالل
ميكندند. توسرهمتك مي زدندوكاكلهمرا پشتسرهم، بخوابند.
سردشان همه بود. تنگ جايشان همه خوردند. مي توسري همه نبود. جا
بود. همه گند همهجا بيگانه بودند. هم همه با بود. گرسنهشان بود. همه
مانندهمبودندوهيچكسروزگارشاز ديگري همه بودند. چشمبه راه

بهترنبود.
پايينمي آوردندو زيرپرو ازتوسريخوردنسرشانرا آنهاييكه پس
بالواليپايهم قايمميشدند، خواه ناخواهتكشان تويفضلههاي كف
ارزن ورميچيدند. تو پوست آن از از ناچاري، ميخورد. آنوقت قفس
به بخورد، به ناچار قفس فضلههاي ته تكشان به نبود حتي جا كه آنهايي
اماسودي به بيرونمينگريستند. قفستكميزدندو خيره سيمديوارة
نداشتوراه فرارنبود. جايزيستنهمنبود.نه تكغضروفي ونهچنگال
ونهقدقدخشمآلودونهزورو فشارونهتو سرهمزدن،راهفرارنمينمود؛
اماسرگرمشانمي كرد.دنيايبيرونبه آنهابيگانهوسنگدلبود.نهخيرهو

دردناكنگريستنونهزيباييپر وبالشانبهآنهاكمكنميكرد.
شكستة كاسة از مي زدند و تك خودشان فضلة تو ميلوليدند و هم تو
بهنشانسپاسباال مي كردندو كنارقفسآبمينوشيدندوسرهايشانرا
بهسقفدروغوشوخگنومسخرهقفسمينگريستندوحنجرههاينرم

تكان ميدادند. ونازكشان را
سرگشته بودند. راه به چشم و منتظر همه ميزدند، چرت كه آندم در

از فرار جاي نبود. و گريز زيست جاي رهايي نبود. بودند. بيتكليف و
بيگانگي و و درسردي جمعي محكوميت يك با آنها نبود. منجالب آن

تنهاييوسرگشتگيو چشم بهراهيبراي خودشانمي پلكيدند.
دستي سياهسوخته جنبشيپديدآمد. در قفسبازشدودرآنجا ناگاه به
ميان و شد رانده قفس تو بسته پينه و شوم و چركين و درآمده رگ و
و بي اعتنايي و خشم سنگدلي با دست درآمد. و كو به كند همقفسان
مرگآلود همقفسان بوي كرد. پديدار آشوبي و افتاد به درو آن ميان در
باالي دست پنهان شدند. هم زير پروبال و زدند و پرپر شنيدند آشنايي
آهن براده را چون مانند آهنرباي نيرومندي آنها ميچرخيد و سرشان
آنرا رادار چون بيرون چشمي از  و  همهجا گشت دست ميلرزاند.
آنهارا و ريقونهيي را چسبيد جوجة بال بيخ ميكرد تا سرانجام راهنمايي

ازآنميانبلندكرد.
اماهنوز دستوجوجهييكه درآنتقالوجيكجيكميكردوپروبال
ميزد،باالي سرمرغ و خروسهايديگرميچرخيد و ازقفس بيرون نرفته
سري خوردن و تو منجالب در آن سرگرم چريدن آنها دوباره كه بود
چشم به راهي و بيگانگي و سرگشتگي و گرسنگي و شدند. سردي
با و ميكردند بربر نگاه بيمهر، و بياعتنا و همه بيگانه بود. خود بهجاي

چنگال،خودشانراميخاراندند.
و شد ماليده گلوي جوجه بر و كهن تيز بيرون كاردي در قفس، پاي
قدقد ميديدند. قفس توي و خروسها از مرغ جهاند. بيرون را خونش
بود. سخت قفس ديوار اما ميزدند. تك را قفس ديوارة و ميكردند
و بهراه چشم ترسان و كنجكاو و آنها راه نميداد. مي نمود، اما را بيرون
ناتوان،به جهشخونهمقفسشانكهاكنونآزادشدهبودنگاه مي كردند.
قفس در مرگ گرد و بودند خاموش همه بود. كه بود اين نبود. چاره اما

پاشيدهشدهبود.
فضلهها را توي خود تك برقي، و زرق پر خروس سرخروي هماندم
مرغ زيرهيي رق و شق كاكل بر كرد و بلند آن را سپس كرد و شيار
پاكوتاهيكوفت.دردممرغكخوابيدوخروسبهچابكيسوارششد.
تكان را خودش شد. پا و خوابيد فضلهها تو زبون و سريخورده تو مرغ
بعد تو چريد. سپس براي خودش و كرد باد و پر را پف بالش و پر داد و

شد. لكرفتوكميايستادودوبارهسرگرمچرا
گشت. سپس خودش دور مدتي شد. بلند مرغي شيون و قدقد 
بيمخورده، تخم دلمه بيپوست و زد شتابزده ميان قفس چندك
رگ سياهسوختة دست قفس ول داد. در دم منجالب توي خونيني
تخم دريد و را قفس درون هواي بستهيي پينه شوم درآمدة چركين
چون باز دهاني قفس بيرون دم در و همان ربود گندزار آن توي از را
جلو خود را خيره راه، چشم به قفسان هم بلعيد. آنرا و گور باز شد

مينگريستند.

چـوبـك،
و پيـروز  دور  

نخست روز
چارواكا و كانشا داستان

ايستاد آنگاهراساكوشا ازجايبرخاستوبرابر شهزاده
كرد: آغاز سخن چنين و

و ملحد  بود مردي سرزميني، در پيشين، دوران در 
كند. زن ميخواست  كه چارواكا بهنام خدانشناس 
بود، عروسي تشريفات تهية تدارك در كه هنگامي
داد: اندرز چنين را وي و شد او نزد يارانش از يكي
زناشوييات هنگام در  ناگواري پيشامد  آنكه براي
خود را گناهان كفارة كه است پسنديده روي ندهد،

كني. كانشا ادا به
تو مرد، اي گفت: و زد تسخر او بر زنان طعنه چارواكا
شياد گروهي كه نميدانم من ميپنداري ناداني! چقدر
و و پرداختهاند ساخته خود پيش را از وداها دغل و
سودي آن خود از كرده اند تا آيين قرباني علم و شعار
اينمسخرهبازيهايخداسازيكار گروهي ببرند؟ تمام
است. همين شياد مشتي و دكان  درآمد راه يا نادان 
و چه دردي كار ميآيد چه به كانشا كه ميگويي، او
پيشرفت و كاميابي چگونه تاثيري در مي كند؟ دوا را
و كامياب موفق كساني تنها داشت؟ كسي تواند كار
خرد استوار و حزم را بر پاية كار نقشة ميشوند كه
در كاميابي من و پيشرفت گير! خود سازند. پيكار

است. خود من دست
پوشيده رسيد. چهر پيل خداي  بهگوش سخنان اين

بجنبانيد. آرامي به خويش خرطوم و بخنديد
بود. خود عروس دنبال نيز چارواكا

چيز همه و رسيد فرا عروسي خوش روز كه هنگامي
پرسه كوچهيي در كه بهگاوي كاناپاتي بود، مهيا
آستانة در را و تپالة مقدست گاو! برو اي گفت: ميزد،

خانهچارواكايملحدبينداز!
كرد. و چنان رفت گاو

گاو تپالة  بر پاي شد، بيرون خانه از چارواكا وقتي 
و پايش شكست. سريد و افتاد در دم گذاشت و

بازآوردندوهنوزپايش خوبنشده بهخانه او را ناگزير
مرد. عروس كه بود

از كه ديدي گفت: و نزدش آمد دوست آن بار، ديگر
آمد؟ سرت بر و چه زدي باز كاناپاتي سر پرستش

ميتواند كسي چه ابله! شو، اي دور داد: پاسخ چارواكا
خانة كرياس در و بيايد نكبتي گاوي كه كند پيشبيني
دارد؟ بهكاناپاتي ربطي چه كار اين بيندازد؟ تپاله من
جهان گاوان تمام تپالهاندازي  بر بهراستي  او نكند
اين است! عالي و شگفتآور كه واقعًا دارد؟ نظارت
نداد گوش خود حرف دوست مشفق به ديگر و بگفت

براند. خويش خانة از را او و
و يافت ديگري عروس شد، خوب پايش چون
گروهي آنگاه پرداخت. وي با زناشويي بهتدارك
كوچه از  كه  هنگامي تا  گرفت  خدمت به  رفتگر 
پيش و را بروبند و زمين آنان پيشاپيش بروند ميگذرد،

كنند. جارو را او پاي
را كالغي كاناپاتي فرا رسيد، موعود روز كه هنگامي
را او و خواند نزد خود بود، درگاه او جيرهخوار كه

امروز چارواكا نام به ملحد مردي ! كالغ : اي گفت
او كه هست طاقي ميدان، فالن در كند. زن مي خواهد
طاق، مجسمهيي آن فراز بر گذشت. آن خواهد زير از
طاق، آن زير آن خواهد گذشت. بر فراز از كه هست
ساليان گذشت كه دارد قرار من از كهنه مجسمهيي
و سست را  آن آفتاب تابش و باران ريزش و  دراز
ديدي وقتي باش، كمين در و برو است. كرده ناپايدار
آن و بنشين مجسمه بر ميگذرذ، طاق زير از چارواكا

كن. سرنگون را
چون بنشست. چارواكا راه به چشم و برفت كالغ پس
مردملحد خواستاززيرطاقبگذرد،كالغبرمجسمه
پيكر بر  مجسمه انداخت. زير به را آن و بنشست 

بشكست. بازويش و افتاد فرو چارواكا
از و پيش بازگرداندند خانهاش به را او ناگزير، دوباره

مرد. عروس شود، خوب بازويش آنكه
و غفلت گفت: و آمد رفيقشفيق نزد او همان ديگر بار
روشن تو بر اكنون گفتم؟ چه را تو بيش؟ اين از ناداني
ميكند؟ آب بر نقش را نقشه هايت كسي چه كه شد

با كشيد: فرياد سر خشم از نياورد و طاقت چارواكا
گرفت. خواهم زن من كاناپاتي، كارهاي تمام وجود
چنين در كه پيشبيني كرد چگونه ميتوان ببينم بگو
بيندازد يا تپاله در خانة كسي بر گاوي شهر خرابي،
كرد خواهم كاري آيد؟ فرود مردم سر بر مجسمهيي

ندهد. روي اتفاقها گونه اين ديگر كه
ديگر و خواست ديگر يافت، زني شفا كه هنگامي پس
گرفت از تصميم و پرداخت عروسي تدارك بار به
نباشداز مجبور تا بيرونحصارشهربهخانه عروس رود

بگذرد. شهر هاي كوچه
اي گفت: را او و رفت ايندرا نزد كاناپاتي روز، همان
خدايباران!مردي است ملحدبه نام چارواكاكهامروز
آب كه مسيلي خواهد گذشت و از زن كند ميخواهد
تا ده وام من به را و بارانت ابر و بيا است. خشكيده آن

بياموزم. عبرتي خدانشناس را درس موجود اين
كوه فراز از سيلآسايي باران و فرستاد ابر ايندرا پس،
مسيل از كه خواست چارواكا چون ساخت. جاري
و ربود در را او سيالب و آمد باال باران آب بگذرد،

كرد. غرق
گريان دم، در اما بخنديد . را بديد، اين كاناپاتي چون

شد.
همه آن كه باعث خدايي چرا بگو بانوي من! اكنون،
هم هم خنديد و بود، شده مرد آن سر راه موانع در

گريست؟
بست. لب فرو و بگفت راساكوشا اين

و ناداني كه هنگامي خداوند داد: پاسخ شهزاده
اما داد. سر خنده ديد،  را او پرمدعايي  و كوردلي
در و جهان اين در كه افتاد سختي كيفر بهياد ناگهان
اوست. بدين سبب امثال و او انتظار جهان ديگر در

كه گريست. بود
و برخاست جاي از بگفت، سخن اين چون شهزاده
مرخص دستي او را تكان با بنگرد، بيآن كه به پادشاه

با خود ببرد. نيز را دل شاه و شد و خود بيرون كرد
بازگشتند. خويش كوشك به نيز راساكوشا و پادشاه

ـ١٣٢٦ ميگون در چوبك صادق و هدايت صادق

داستانكانشاوچارواكا
انتخابياز«مهپاره»

يادآوري:
و حكمتهاي ظرافتها همان با و هندو اساطير از است. سانسكريت ادبيات متنهاي از «مهپاره» يكي
نسخة از بخش شانزدهمين است: « داده توضيح متن انگليسي كه مترجم طور آن آشكارش. و نهان

.« زمان“ اقيانوس سانسكريتي است به نام ”جوهر مفصل متن كهن
است: نوشته كتاب مقدمة در كرده و به فارسي ترجمه از انگليسي را متن اين نيز چوبك صادق

كوچ  انگلستان به ايران از كه هنگامي فرزاد مسعود استاد ياد زنده ١٣٢٠ شمسي، پائيز اواخر «در
و حافظ از است غزلي زيبايي كتاب به ”اين : فرمود و داد من به ”مهپاره“ را انگليسي متن ، مي كرد

كن». ترجمه را نرسيدم. تو آن كه كنم ترجمه ميخواستم آن را خود من
دهد. مي پاسخ بعد قرن مسعود فرزاد نيم درخواست اين به چوبك

آن كه پيشتر از و يافتم را گنجي آن و خواندم كتاب را باز ،١٣٦٥ زمستان است: « در نوشته
با ترجمه كار آن گرفتم» ترجمة به شدم. پس تصميم شرمسار نزده بودم، دست بهترجمهاش

طبع  زيور به ١٣٧٠ كتاب سال در باالخره و طوالني ميشود. چوبك ديگر مشغوليتهاي و بيماري
براي آن ترجمة فارسي رويهمرفته، كنم كه ادعا ميتوانم است: « نوشته چوبك ميشود. خود آراسته
است». زبان انگليسي خوانندة براي آن از متن انگليسي شيرينتر و دلپذيرتر زبان، فارسي خواننده

مي آوريم: را چارواكا» و كانشا داستان نخست «روز از زير بخشي در
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دارد ادامه

پـروازدرخـاطـرههـا :(٣) ورود بهآسمانها دوم فصل

شروع هواپيماي«تي٣٤» با را پرواز مقدماتي دورة
پرواز  آن با ساعت  ٤٠-٥٠ حدود هركداممان كرديم.
جت به نام«تي٣٧». ديگري هواپيماي با رفتيم بعد كرديم.
در بود كوچك و ملخدار «تي٣٤» بود. كوچكي موتورة دو

بودند. كوچك جتهاي «تي٣٧»ها كه حالي
آموزشمان هم اينجا پايه آموزش تكميل براي
به پايگاه را خودمان  رفتيم بعد كشيد.  طول ٧ماه حدود
«انيد» نزديك شهر در كه «ونس» به نام آموزشي پيشرفته
كه بمريج پايگاه در  كرديم. معرفي بود  اوكالهماسيتي
استخدام را معلمان شخصي بيشتر آموزش پايه براي بوديم
كردهبودند. يعنيآدمهاي متوسطالسن٤٠بهباالكهساعات 
تا ميگفت من خود معلم مثًال داشتند. بسيار بااليي پرواز
ديگر ثبت را به بعدش آن از كردهام ثبت را ٣٠هزار ساعتش
معلمانشخصيبا تجربة باالتحتنظرفرماندهان نميكنم.
با بود شخصي معلمان سرپرست  مي كردند.  نظاميكار
پيشرفته آموزش براي ونس پايگاه در اما باالتر. بسيار تجربة

نظاميبودند. معلمانصرفًا معلمشخصيوجودنداشت.
كه اوكالهماسيتي نزديك  ونس  پايگاه رفتيم
معلم كرديم. شروع «تي٣٣» با كنيم. شروع را آموزشمان
داشت. شاگرد چهار بود. آمريكا ارتش ستوان يك من
آموزش آن جا آمريكايي. ديگر تاي سه و بودم ايراني من
بهصورت دقيق آالت با پرواز مي ديديم. دقيق آالت
پرواز هم با هواپيما چند جمع كه پرواز آموزش پيشرفتهتر.

هم آنجا بوديم. ٦-٧ماه كنند. حدود
مي گرفتيم. را خلباني» «بال بايستي دوره اين پايان در
بالخلبانيعالمتياستكهخلبانهاميزنندروي سينهشان.
مي زند را بال خلباني وقتي  است.  خلباني رستة نشان
كامل بهطور را خلباني آموزش دورة يعني سينهاش روي
خانوادههاي بود. مفصلي فارغالتحصيلي مراسم ديدهاست.
كاري و كس كه هم را ما آمدند. آمريكايي خلبانهاي
پاياننامة كرد صدا پايگاه رسميفرمانده مراسم در نداشتيم
من وقتي داددستمان. بالخلبانيرا آموزشخلبانيبه عالوة
خانميكه قرار بهيك دادم گرفتم را خلبانيم بال و پايان نامه

كنم. ازدواج او با بود
بهپايگاه برويم كه داشتيم وقت خوردهيي و ماه يك
بعديتادورة«گانري»، يعنيآموزش باهواپيمايجنگي،را
درخواست داشتم زيادي به پرواز عالقة چون من بگذرانيم.
بعدي دورة با بمانم و پايگاه همان را در مدت اين كردم
بفرستيد بشود اگر گفتم نداري. كاري اينجا گفتند بروم.
كه قسمتي بود قسمت، اين هواپيماها. بهقسمت آزمايش
هواپيماهاي تعميرشدهراخلبانهاآزمايشكرده بعدتحويل
پايين بود نميتوانستم پروازم من چون ساعت ميدادند.
دليل درخواست كردم بههمين بدهم. پرواز آزمايشي انجام
بهپرواز كه هواپيماهايي  عقب صندلي و در آنجا بروم
كنمببينم چهكار باالتماشا آزمايشيميروندبنشينم وبروم
سه دو روزي بودم و آنجا نيم و ماه حدود يك ميكنند.
از اشكالهاي تا ميزدم، دور ميرفتم باال ميكردم. پرواز بار
اينهاهمهبرايعالقهييبود مختلفيكهداشتندسردرآورم.
شدند كالس بعدي كه فارغالتحصيل با داشتم. بهپرواز كه
منهمراه افتادم رفتمبهپايگاهبعديمانكه پايگاه«فونيكس»

«آريزونا». ايالت در بود
را رفتيم خودمان بود. بسيار گرم  وارد شديم كه ما
پرواز شروع با اتاق دادند. آموزشمان بهما معرفي كرديم.
از تا  بودند صبركرده  ماهه يك  فاصلة اين در  البته شد. 
با ميخواستند براي پرواز بيايد. نفر پايگاههاي ديگر هم

باشد. كافي دانشجويان تعداد «F٨٦» هواپيماي
زمان از بود. ق. ـ قاسم بهنام ما همدوره ييهاي از يكي
ابتدا در او ميشناختيم. را همديگر ايران در دانشكده
خلباني كهافسر دورة بود آمده اين براي و درجهدار بود
ميخواست نميآمد. خوشش اصًال «گانري» او از بشود.
كند بهخصوص خدا رحمتش هواپيماي ترانسپورت بپرد.
پايگاهخودش در هواپيماهايشكاريمي ترسيد. با ازپرواز
سرگيجه ميگيرم. نميتوانم ميگفت و زد. نميپريد وا را
مي گفت ميكرد.  تعريف جالبي داستان يك  خودش
پزشك هوايي. پزشك بود رفته  سرگيجهداشتن  بهبهانة
قاسم بود. تزريق كرده گوشش در بسيار سرد آب مقداري
نيامد. پيش جسمياش وضع  در تغييري  هيچ بود ديده
انداختم پايين را نيست! الكي سرم خوب ميگفت ديدم

بيهوشي. پزشك نيمه به حالت زدم را خودم ادا درآوردم. و
طبيعي است. خيلي ديده بود گفته بود اين را هوايي كهاين
بشوي. اگر طور همين بايد ميكنيم تزريق سرد وقتي آب
چيزي نميشديمعلومبوددربرابرفشارتحملنداري. چند
ميگفت و ميداد فحش بهخودش عصبانيت شدت از روز
تا راحتشوم. اگرازاول مي دانستمميگفتمهيچينشدهام

گرداندند بهايران. و برش وازد هرصورت قاسم در
شروع «F٨٦» هواپيماي با را پروازمان ما «فونيكس» در
را «T٣٣» تيراندازي با هواپيماي دورة قبل از آن، كرديم.
ولي بوديم. ديده جمع پرواز آموزش زمان، آن تا ديديم.
جالبي ديديم. دورة آموزش تيراندازي با آن را هم آنجا
پروازهاي ولي رفتيم. معلم  با را دوم  و اول پرواز بود.
پرواز در يك يعني «سر» ميپريد. معلم تنها بوديم. بعدي
در ميناميم. را «سر» باشد كه جلودار هواپيمايي جمعي،
خودمان در زير با هواپيماهاي شاگرد تا سه آنجا هم ما
به آن كه تير ميپريديم. بعد ميرفتيم توي ميدان معلم بال
تا سه دو كه بود برجهايي رنج، در ميگفتند. «RANGE»
روي زمين هدايت ميكردند. از ما را نشسته بودند و معلم
حرفهاي اين از و  بگرد! زود بگرد! ميدادند كه دستور

آموزشي.
رفتيم. اين هواپيما «F٨٦» به دورة دوره، اين پايان از بعد
مي كرديم. روشن زمين  روي اول را آن  بود. يكنفره
بهآن (كهاصطالحًا  خزش زمين روي همان مقداري
بايستي قبلش البته ميكرديم. ميگوييم) تاكسيكردن
را پروازش اولين وقتي ميديديم. را فنياش آموزش
معلم بوديم. تك ما مي شد و بلند دنبال ما معلم ميكرديم،

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

دوره اين از بعد كنيم.  چكار بهما ميگفت ما بال روي
فارغالتحصيلشديم.

كه ستوان «گريفيل» بهنام دوران معلمي داشتم اين در
گردانمان فرمانده بود. لوطيمسلكي و خوب بسيار جوان
ظاهرًا بود. خلبانهاي جنگ كره ليكتي» بود كهاز كاپيتان«
لوطي آدم هم او بود. نگرفته درجه زياد بيانضباطي بهخاطر
جا چيز خلبانها در لوطيگري خصلت اين اصًال بود. مسلكي
گفت: بهمن داشتم وقتي پرواز يك بار مثًال بود. افتادهيي
آكروبات منطقه، يك ساعت با هواپيمايت روي «ميروي
دور و از شدم بلند برميگردي مينشيني». من ميكني. بعد
ما منطقه از خارج دارد ميآيد. هواپيمايي يك كه ديدم
است. مسافري هواپيماي ديدم شدم. خارج منطقه از بود.
گرفتم فاصله از هواپيما يعني «پرچ» كردم. بهاصطالح رفتم
تيراندازي يك مانور اين كردم. حمله از آن جا و باال رفتم و
بعد بهما داده بودند. را آموزشش كه بههواپيماي دشمن بود
ازروي فاصلهگرفتمرفتمبهقولانگليسيهاسهچهار«پاس»
باال. و كشيدم دماغش رفتم بغلش، زير شدم هواپيما رد اين
خالف بود. ميداد. كارم تكان وحشتزده دست خلبان
مأموريت كه بودند آسمان  در  هم ديگر  هواپيماي چند
بعداز مدتيبرگشتم. تانشستمديدم داشتندآكروبات كنند.
چيز گفت يك هواپيما. دم آمد جيپش با كاپيتان ليكتي
خواهم گفت. راست حتمًا گفتم راست ميگويي؟ بپرسم
بوديد باال ديگر ٣-٤هواپيماي و تو همان ساعتي كه گفت
هواپيماي يك كه كرده گزارش مسافري هواپيماي يك
ما خودش دماغ زير از ميآيد و ميكند حمله شكاري به من
حاال وحشت كرده اند. مسافرها كه باال بهطوري ميكشد را

لحظه كردي؟ گفتم يك چرا گفت بودي؟ گفتم بله. تو
بود. گفت خوبي تمرين ندارم كه فشنگ ديدم خوشم آمد
نميكردم فكر ولي ميدانستم گفتم ؟ است قدغن ميداني
بگو پرسيدند تو از بابت اين از اگرچيزي گفت بيفتم. گير
خواستند بيشتري اگر هم اطالعات نميآيد. يادت چيزي
كاري چنين نميآيد يادم بگو خودت من. سراغ بفرستشان
از سرگرد يك گرفت. باال خيلي مسأله اين باشم. كرده
بودهاند باال ٤-٥خلبان آن زمان ايمني پرواز آمد گفت در
اين تو بودهاند چي تا آلماني بوده دو يكي بودهاي تو يكي
كاپيتان پهلوي برو نميآيد يادم من گفتم كردهاي؟ را كار
ليكتي بعد  روز  دو رفت و  خوب خيلي گفت  ليكتي. 
ولي ماستمالي كردم اين دفعه را من كرد وگفت صدايم
بكني اين كارها اگر از چون نكن. اين كارها باال غيرتًا از
مال هيچ، ميگيرند را تو مال ميگيرند. را خلبانيات بال
نكردم. ديگر هم واقعًا گفتم چشم و مي گيرند. هم را من
خلباني با ما خيلي دوستانه بود. او همدورة ليكتي روابط
كاپيتان ليكتي از ديگري خاطرة بود. جهانباني تيمسار نادر
كنم. رفتيم ازدواج بود قرار خانميآمريكايي با بهياد دارم.
و مادرش صحبت كرديم. مادرش با پدر انگشتر خريديم و
ميگفت پدرش كرد. مخالفت پدرش ولي بود موافق
فونيكس پايگاه در ميترسيد. است. وحشيها كشور ايران
پستخانه رفتم داري. نامه گفتند داشتم پرواز كه روز يك
نامه و يك فرستاده پس را حلقه من نامزد اين خانم ديدم
من متأسفانه صحبت كرد زياد من پدرم با كه نوشته هم
روز دو يكي كنم. من زندگي آمريكا خارج از نميتوانم
حال چرا سر كه پرسيد و فهميد ليكتي خود بودم. توي
نامزد ٨بار ٧ـ بايد جواني تو گفت گفتم. را راستش نيستم؟
اثر پروازت روي اين كني ازدواج يكي با تا بزني بههم كني
با اين باره در زيادي مدت نيست. خوب اصًال و مي گذارد
اين گوش كردم از كه حرفهاي او را صحبت كرد. من من
تشكر ازش رفتم آمدم و سرحال كامًال شدم. بهآن رو رو
فرمانده وقتي هم روز تو خودت يك ببين گفت كردم.
نباشد خلبان در اين صميميت باشي تا طور همين بايد شدي
بههمكار نسبت بايد خلبان به خصوص نيست. خوبي خلبان
يك از خلبان وقتي يك من باشد. گفت حساس خودش
با همة كشور ديگرميآيدباهاش احساس نزديكيميكنم.
خوبي درس ليكتي حرفهاي هستم. طوري همين خلبانها
كه بود آويزة گوشم هميشه بعد سالهاي به طوري كه بود.
در من هستند. تو فاميل ديگر خلبانهاي گفتهاست ليكتي
را داشتم. احساس احساس همين خلبانها با همة سالهاي بعد

فاميليميكردم.
بعد شديم. فارغالتحصيل و شد تمام مان دوره باالخره
تا اروپايي از همه، وقتي دادند. بههمه را تحصيلي نامة پايان
مرتب همه آمد. ليكتي بوديم، بهخط افريقايي، و آسيايي
و كرد باز را فرنچمان دكمههاي باالي او بوديم. ايستاده
خيلي خلبان وقت هيچ انضباط با خيلي خلبان ببينيد گفت

دكمههايتانرابستهايد؟ خوبينيست.شماچرا
بود. بعد ماه يك بهايران اعزاممان تاريخ

آمريكا آموزشي سيستم

ميخواستم يك دهم ادامه را خاطرات كه قبل ازاين
اشارهييبكنمبهسيستمآموزشيآمريكا.

نيزمثلبيشترارتشهايديگر كشورها درارتش آمريكا
است دانشجو و مغز ذهن در كه ميكنند هرچه سعي اول
وچراي بيچون اطاعت و خشك انضباط بعد كنند. تخليه
اجرا بايد كنند. يعني وقتي حرفي ميزنند وارد را ارتش
در سعي برهان ندارد. ندارد. دليل چرا ندارد. و چون شود.
ايناست كهذهن از هرگونهاحساسيو از هرگونه قضاوتي
كه فردي شود. اجرا بايد مي زنند كه حرفي هر شود. خالي
كه باشد اين  نبايد اصًال ذهنش توي مي گيرد را دستور
مافوق است. اطاعت برايش اصل بلكه است. خالف دستور
ما بود. آموزشهايشان تمام استاندارد ميگويم كه را البتهاين
دريايي چه هوايي چه ميديديم. را همه نزديك و دور از
اين خلباني حرفة ويژگي بهعلت هوايي در منتها زميني. چه
ولي در اساس داشت. كمتري غلظت مسأله يك مقدار
در نداشت. بحث جاي و ميگفت فرمانده كه بود همان
يا انساني احساس گرفتن بهكار براي جايي كالم يك 

اخالقينيست.
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