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دنيـاي خنـدان
(ترانةيوناني)

از ترانهيي روي آهنگ بر ترانه اين
بهنام  تئودوراكيس  ميكيس
شده است.  نوشته  «پسر خندان»

اختر ح.

خون جامة غرق «در
عشق» و آزادي

م.وحيدي

گرفت چنگ صبح، باد صبا بيشة در
جنگل آهنگ گرفت و و دشت و در كوه

وطن خاك شبنم خون ابريشم
گرفت رنگ عاشقان وجود تار از

عـاشـقانـه
سعيدعبداللهي

خوابم اگه
بيدار اگه

بباره چشمات بارون نميخوام

پاند ازرا
فاشيسم خدمت در و آزادي جستجوي در اديبي

مقدم ح.

چندهايكو
از«ماتسوباشو»شاعرمعروفژاپني

اصفهاني زري ترجمة دكتر

شـعر

صفحة٧ در بقيه

معاصر فرهنگ بزرگان از
صفحة٣ در بقيه

٣ صفحة در

صفحة ٢  در

٢ صفحة در

صفحة ٥  در

عاليوندي بهرام استاد اثر:

برای مسيحهمانآواز رامیخوانم کهبرایبوداو محمد
قرن شاعر بزرگترين لوركا معتقدند بسياري
شاعراني از او يكي بدون ترديد است. بيستم
قرن شاعران روي را تأثيرات بيشترين كه بود
هست، و بود جادويي او شعر در داشت. گذاشته
اسير يا مست را آدمي است. گريزناپذير كه
بگذاريد، را اسمش داريد دوست كه هرچه يا
است: گفته در توصيف خودش خودش ميكند.
بزرگترين «منيکرمانتيکتمامعيارمواينرا
مرگهای و زپلنها قرن در میدانم. خود افتخار
بلند بهصدای و مینشينم پيانو پشت احمقانه؛
آياتی میآورم و به خاطر را اندلسی میگريم. مه
همان مسيح است. برای من از آن که ميآفرينم
من پيانو محمد... که برای بودا و میخوانم را آواز
عرقريزيهای مرکب  بهجای است؛  من بربط
«عرق ريزيهاي شاعر دارم» را و درد اشتياق
به جهان و نگاهي ديدينو نسبت اشتياق و درد»
از يكي در داشت. و هنر بهانسان نسبت شگفت
که است نوين «هنر است: گفته سخنرانيهايش
تشويق بايد آن را و دارد جديد در پيش راهی
از من نيست و تجزيهپذير هنر هيچگاه کرد.
که مي سوزد هنرمندانی برای دلم قلب صميم

مبارزهنمیکنند.

ابريست تکه دريا، ولي نيست دلم
نهاني من، بهدلتنگي بارد که

جمشيد پيمان

قـاتـل،درشـببـيپنـاه
(قصه)

كاظممصطفوي

فرهنگها آميزش مسألة .... فرهنگي  اقليتهاي
أيوب يسار نويسنده:
مترجم: فرزاد افشاري

درهـزارتـوي
نـوشـتن

علياصغر بهروزيان

نويسندگی بهعنوان قصهنويسی و
عالقة مورد موضوع جدی حرفة يک
پا بر آنند که است از جوانانی بسياری
خم و پيچ و پر دنيای فريبنده اين در
مورد اين در جوانی عزيز با بگذارند.
است آن حاصل و داشتم دوستانه گپي
اين که است توضيح به میآيد. الزم که
و (رمان قصهنويسی بهموضوع بحث
که چرا کوتاه) اختصاص دارد، داستان
است ديگری دنيای خود مقالهنويسی
اين در شباهتهايشـ  تمام ـ با  که
مقاله چند در تا برآنم نمیگنجد. مقال
اندک حد در  را نويسندگی شيوههای 

بضاعتمبهبررسیبنشينم.

تساهل و تسامح  آن  و برگشت ورق که  شد چه  راستي
و حدت و به شدت چغاني و ساماني امراي مداراجويي و
غزنوي محمود و تعصبورزيهاي بهبند و بگير و سختگيري
مي نويسم را خط من اين که زمان تاکنون  آن از و شد مبدل
جاريست، و  ساري ما سرزمين بر سوز آدمي شيوة  اين
فردوسي بهقول که چه شد و بي سابقه. بيشتر شدت و باحدت
اين در و جستند خويش سود پي از را کسان زيان جماعتي
کتاب پيشآوردند، ديناندر معاملةبيشرمانهومفسدهانگيز،
نام از و بيگانه کوبيدند و خودي سر بر کردند و چماق را خدا
خون با دين را و نکردند شرم خدا رسوالن شهرت خدا و
و کشيدند بهآتش ساخته خود بهجرمهاي را خلقي و شستند

خويش جستند. عافيت مصيبت همه ميان آن از

٦ صفحة در

٧ صفحة در



٧٦٩ سهشنبه ١٩ مهر ١٣٨٤ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٢ندا صفحة

معاصر فرهنگ بزرگان چندهايكواز
از«ماتسوباشو»شاعرمعروفژاپني

اصفهاني زري دكتر ترجمة:

ساده اديب هرگز نخواست يک ازراپاند
و است زندگي او خود يک رمان باشد.
«زيبايي خود که جملة معروف نقش او
ايندشواري ايفاميکند. دشواراست»را
ادبي يک اثر که نيست براي هنرمند تنها
راميآفريند.گاهي اوقاتحتيپذيرفتن
مخاطبانش براي اثر يک ارزش و معنا و
پاند ميباشد. تعبير وغيرقابل دشوار هم
او سياه کجانديشي  از که را  کساني
ميگويند سخن «آوازها» کتاب در
بهخواندن وخواندن وخواندن اينکتاب
و که بهزيبايي ميکند. وکساني دعوت
مي ورزند عشق وشعر ادبي آثار جذابيت
از او ادبي ارزشهاي جدا سازي در تالش
او جنجال انگيز و فعاليتهاي روشنفکري

هستند.
اياالت  در اکتبر ١٨٨٥  ٣٠ در ازراپاند
گشود. جهان بر چشم آمريكا متحدة
همراه ١٣سالگي سن در اولينبار براي
كرد. و در سفر به ايتاليا پدر و مادرش
دررشتة  سال١٩٠١ دردانشگاهپنسيلوانيا
باالخره مي کند. نام ثبت ادبيات و هنر
جيب راهي  دالر در ١٩٠٨ با ٨٠ درسال
را شعرش مجموعة اولين مي شود. اروپا
رساند. بهچاپ ايتاليا در ٢٣سالگي در
با و همكاري آشنايي پس از لندن در

همين در گذشته ميپردازد. نويسندگان بهنقدآثار از بسياري
همسر  ١٩١٤ با سال در ميشود. آشنا چين فرهنگ با سالها
١٩٢٠ راهي  سال در ميکند. ازدواج شكسپير دوروتي خود
از متشکل هنرمندان کانون يک در آنجا و ميشود پاريس
آنان ميگزيند. اهداف سکونت و موسيقيدانان نويسندگان
و بهمطالعه او و ميباشد گذشته قالبهاي از نوآوري و تحول

ميپردازد. سياست و اقتصاد زمينة در ترجمه
موسيقي و کالسيک موسيقي  از متعددي  کنسرتهاي 
تشکيل سال هر ايتاليا درشمال  راپال  فستيوال معاصردر
آثار اولين مستقر مي شود. ونيز در شهر سرانجام و ميدهد

تحرير درميآورد. بهرشتة زمان همين را در خود ادبي
ازراپاندموسيقيدان،شاعرومنتقد،يکيازچهرههايشاخص
غالب نيروي است. بيستم قرن در وادب شعر و مدرنيسم
جنبشهاي مدرنيست بهخصوص ايماژينيسم (بيان بسياري از

بود. انگليسي) تصوير سازي)ورتيسيسم (جنبش پيشرو
بهخوبي را اقتصاد علم ازراپاند اجتماعي و سياسي بهلحاظ
در اقتصادي استثمار و انسان بهبهرهکشي و ميشناخت
و تحقيقات آثار بود. معترض آمريكا جامعة وساختار بافت
پژوهشهاياو در زمينةاقتصاد سياسيهمواره در نوشتههايش
فرهنگ همچنين و تأثير اومانيسم تحت او ميشود. ديده
«چپ» پيدا تمايالت اروپا در رنساس عميق ارزشهاي و چين
مبارزه وآرمانش ايده راه انسان در اگر مينويسد و ميكند
انسان آن  يا است ارزش بي آرمان آن يا ريسک نکند و
ميکند مالقات موسوليني با وقتي اين باوجود ندارد. ارزشي
اين اديب زندگي لغزش ناقدين، بيشتر ميشود. عالقمند بهاو
سالهاي جنگ در بهفاشيسم وابستگي در را پيش بزرگ قرن
و دستگيري در را آن بهاي و او ميکنند ارزيابي دوم جهاني
تيمارستان در بعد و ايتاليا شهر در پيزا نظامي پايگاه در زندان

جناييآمريكاميپردازد.
مالي به سياست  نامههايش در  همواره  جواني دوران از  او
داشت. و اغلب انتقاد بانکي سرمايهداران و اروپا و آمريکا
پس بودند. اما بينالمللي بانکهاي اصلي يهوديان سهامداران
پاند آثار در يهودي ضد رگه هاي بهفاشيسم گرايش از
 ١٩٦٧ سال بعدها، در او البته ميشود. بارز بهصورت جدي
درمصاحبه خود گذشتة پيشداوريهاي به خاطر يهوديان از
پي در پاند . نمود گينزبرگ طلب بخشش «آلن روزنامة با
او بود. توانمند و اراده با انسانهايي بهدنبال و عملگرا دولتي
دگرگوني توان ديد که را چهرة درخشاني موسوليني در
براي سياسي ارادة و دارد را اداري بورکراتيک شالودههاي

ازراپاند
اديبيدرجستجويآزاديودرخدمتفاشيسم

ح.مقدم

فقر آن در که سرمايه در جهاني بيرحم را دارد منطقي تقسيم
داشت اعتقاد پاند است. نمايان بهخوبي ثروت انبوه ميان در
عملکرد دولت که شد خواهد  کسب  زماني دموکراسي

براي  زيادي تالشهاي ١٩٣٢ سال از او باشد. داشته اصولي
گرفتنمالقاتباموسولينيانجامميدهدوحتييکسناريو
كه ميفرستد او بهکاخ و مينويسد فاشيسم» «تولد بهنام فيلم

باالخرهدر٣٠ ژانويه ١٩٣٠  ازآنفيلميساختهنميشود. البته
ميشود. او موسوليني با بهديدار موفق مكرر تالشهاي از بعد
مالي جامعه اعتبار برپاية اقتصادي رفرم طرح اين ديدار در
هيچ بيتفاوتي با موسوليني ولي ميدهد. پيشنهاد بهوي را
سخن او از كجا  هيچ در و نميدهد  نشان عکسالعملي 
در نميآورد. بهياد را او ميرسد بهنظر حتي و نمي گويد

و موسوليني»  «جفرسون خود از کتاب جلد ١٩٣٥ يک سال
جفرسون و لنين، شخصيت تاريخي، سه از تجليل كه در
عالقه اين بهرغم ميفرستد. او روز زاد براي است موسوليني
بهدولتمردان نه و داشت وآمد رفت فاشيستي بامحافل نه او
كه بود روشنفكري او بود. عالقمند فاشيست شناخته شدة
سردمداران حکومتي فاشيسم از طرف دوران حاكميت در
روشنفکري محافل در  ديگر  سوي از  نميشد.  پذيرفته

بهسخره  را ١٩٣٠ او سالهاي در نميپذيرفتند. را او هم چپ
بهعظمت اعتقاد كه او با درباره اش مي نوشتند و ميگرفتند

است. نامفهومي و هاي آلوده ايده داراي فاشيسم
درگيري آمريکا بهمخالفت با جهاني دوم شروع جنگ با
سياستمداران از با برخي كه آنجا از ميپردازد و ايتاليا با
در آمريکا ورود از جلوگيري براي بود آشنا آمريكايي
آمريكا به او در مي شود. واشينگتن رهسپار با ايتاليا جنگ
بهايتاليا سرخورده و او نميدهند روزولت را با مالقات اجازة
بهزبان متعدي سخنرانيهاي جنگ طول در ميگردد. باز
تجزيه را جنگ اقتصاد و ميدهد انجام رم راديو در انگليسي
« جنگهاي جنگ بهآغاز را متهم روزولت و تحليل ميکند و

را  ١٩٤٢ پدرخود سال در ميکند. روسيه ومتحد سيساله»
ميسپارد. بهخاک ايتاليا راپال درشهر و ميدهد دست از

دادگاه  ايتاليا در راديويي سخنرانيهاي ١٩٤٣ بهخاطر سال در
اورا خائنبه کشورخوداعالمميکند.حسابهايمالي کلمبيا

مسدود ميکنند. را اش خانواده و مايملك او و
متحده  اياالت ارتش نظامي بهفرمانده را خود ١٩٤٥ سال در
منتقل بازجوييبهپيزا پساز دو هفته معرفيميکند. درجنوا

ميشود.
صفحة٤ در بقيه

هايکو:
و دارد در ژاپن ريشه که است شعر فرم سرودن يک هايکو
بعدًادرآمريکاهمموردتوجهقرارگرفت.هايکوکوتاهترين
تعريف ميکند را داستاني يا معموًال ژاپن است. در شعر فرم
طبيعت به طور معمول از که مي کشد. در ذهن تصويري را يا
که است ١٧هجايي شعر يک هايکو، است.  شده گرفته
٥سيالب اول ميشود. در خط نوشته خط معموًال در سه
٥سيالب در خط سوم. و ٧سيالب دوم درخط هست. (هجا)

ندارد. نياز قافيه

(matsuo basho) باشو ماتسو
است. هايکو استاد و طبيعت شاعر زن، مذهب روحاني يک
او اعتبار است.  ميزيسته  (١٦٤٤-١٦٩٤) سالهاي در که
اويکي بهعموميکردنوکسبمحبوبيتبرايهايکواست.
براي بهخصوص است. ژاپن نويسندگان پرخوانندهترين از
مکتب به معتقد که آنها و دارند دوست را طبيعت که آنها
اما شد بزرگ سامورايي درکالسهاي او هستند. زنبوديسم
آواره و شاعر و يک کرد رها مرگ استادش از بعد آن را
يک ژاپن دراطراف مسافرتهايش درطول گرديد. معلم يک
آموخت. اشعارش را کالسيک شعر تاريخ و شد زن راهب
را جهاني تم يک و دارا ميباشند را اسرارآميز کيفيت يک

کنند. مي بيان ساده طبيعت تصاوير طريق از

مهتاب مي ايستد
بامبو وسيع بيشة در
ميگريد فاخته يک

تابستاني هاي سبزه ، آه
مي ماند آن چه که تنها

جنگجويان رؤياهاي از

کالغي
است کرده النه برهنهيي شاخة برروي

غروبپاييز

راه اين از
هيچکسنميرود

پائيزي غروب دراين

شده حلقه ماه از
بيشهزاربامبو

آواز کوکو

ندارد را راه اين از عبور جرأت مسافري هيچ
شبپاييز

ابرها
شانس گريز

ماه انداز چشم تماشاي از

تنفسباغ
به بالهاي پروانه مي ريزد عطري

مه صبحگاهي در ميان بهار
آنجايند؟ کوهها کدام

است ايستاده ماه
بامبو بيشهزار طوالني در

بلبل آواز

تنها جادههاي درکنار
مي زند قدم تنها شاعر اين

پاييز تاريکي در

ماهشکوهمند
پس سپاسهاي ما

ابرهايسياه
بياسايند ما گردنهاي که ميآيند

خانمپروانه
ميکند عطرناک را بالهايش

باغ در شناورشدن با

صبحبهاري
مرمر

داشتني دوست کوچک تپة

و تاريک آلود خواب استخر پير
ميرود چاالک ناغافل قورباغة

آب پاشيدن شاالپ.
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لورکا گارسيا فدريکو شعراز سه
اصفهاني زري دکتر ترجمة

چشمانداز
زيتونزار

مي شود بسته و مي شود باز
يک بادبزن مثل

زيتون درختان درباالي
است ريخته فرو آسماني

سرد سياهي از ستاره هاي باران و
ميلرزند سايه روشن که و حصير

برکنارة رودخانه
برمي دارد موج خاکستري هواي

ميشوند سنگين گريه از زيتون درختان
گرفتار شده پرندگان فوجي از

ميدهند. حرکت غمناک تيرگي در را بلندشان بالهاي

گيتار
ميشود آغاز گيتار گرية
ميشکنند صبح جامهاي
ميشود آغاز گيتار گرية

کرد ساکتش نمي شود
ساکتش کنيم ممکن نيست
ميگريد نواخت يک نتي با
ميگريد آب که همانگونه
ميگريد باد که همانگونه
آفتابگردان گلهاي برباالي

کنيم ساکتش که است غيرممکن
دست چيزهاي دور ميگريد براي

داغ جنوب براي شنهاي
سفيد براي گلهاي کاملياي مينالد

هدف بدون براي تير ميگريد
بي صبح غروب براي
مرده پرندة اولين و

برروي شاخه
گيتار! آه

دم مرگ شده قلب زخمي
شمشير پنج از زخمي

فرياد
فرياد کمان

تپه ميرود تپه تا از
سياهي کمان رنگين

زيتون درختان از
آبي شب تا باالي

 
!... آي

ويلون آرشة همچون
در بهارتعاش را  باد بلند سيمهاي  فرياد،

ميآورد

آي..!
غارنشينها

ميآورند بيرون روغنيشان را چراغهاي
!... آي

غير رؤيای در نمیدهند. عادت  بهانضباط را خود و
کند پيدا واقعيت رؤياها اين میخواهند و هستند ممکنها
افسوس نقاشان سنتی برای که است اين رهگذر از هم و
بهکپیکردن روز را تمام معاش برای گذران که میخورم
يا بکنند؛ بیآنکه تالشی مدلهاشان میپردازند از روی
تصويرهايی من باشند. نقاشی کرده که اين يا ببرند لذت
را بهخيابان نقاشان اين میزنم؛ آتش آنها می سازند که را
و مبارزه درگير کشمکش وسيله که بهاين میريزم شايد
پروردگار اندوهناک عشق و  انسان سوزان نيروی با
داشته پيشرفت به روز روز بايد علم نظير هم هنر شوند.
صورت که رؤيايی وادی شگفتانگيز و بهآن و باشد
چيزی همان بهسوی نهد. گام میپذيرد؛ بهخود واقعيت
رفتهرفته اينک و میشد پنداشته بیمعنا و پوچ روزی که
که از آن پيش میکند. جلوه واقعيت اوج بهشکل نقطة

واقعًا من می کنم که ديگر تکرار بار تمام کنم را سخنم
موضعی چنين بهداشتن و دارم ايمان گفتم چه بهآن
عده يی مردم ناآگاه نگرانم استهزا اين ميان نه مفتخرم. در
چيز نههيچ و ديوانه مشتی ردزدنهای دست نه میکند؛
را خود لنگر زيبا؛ بهآينده يی ايمان و خوشبينی ديگر.
دربارة (سخنرانی است انداخته  من  ذهن در بهاطمينان

نوين-گرانادا،۱۹۲۸). نقاشی
به همين انقالبي نباشد. نميتواند شاعر بود معتقد لوركا
بودوشهادتشوقتي صداقت از زندگيششاهكاري دليل
فاشيستها آتش جوخة برابر در دست دور جنگلي در كه
كرده بود، شد: خود اشاره كه از هنري قرار گرفت تابلويي
«منازصميمقلبدلمبرایهنرمندانیمی سوزدکهمبارزه

عادت نمیدهند». بهانضباط را و خود نمیکنند
ك.م

را میخوانم آواز مسيح همان برای
محمد و بودا برای که

عـاشـقانـه
سعيدعبداللهي

خوابم اگه
بيدار اگه

بباره چشمات بارون نميخوام

رو اسب قصههاي تو مي شينم
ميرم و ِمه ابر توي

برن مي ابرا اسبمو شيهة
کتابا توي از خاتونا تموم

                پا مي شن ...

بباره چشمات بارون خوام نمي
بيدار ـ خواب باشم يا ـ اگه

نباري اونکه واسه
هات قصه خاتونا و اسب و من
دار عاشقاي سِر رسيم به مي

کار و رنج دختراي به رسيم مي
عيد قّلکاي شاد رسيم به مي

انتظار ... ُتو نگاه

بد يا باشم خوب اگه
بيدار خواب باشم يا اگه

آسمونا قلعة رو شينم مي
زنم ابرارو پس مي

چشات ...  توي بريزن ذارم نمي   

دنيـاي خنـدان
(ترانةيوناني)

ميكيس ترانه يي از آهنگ روي ترانه بر اين
تئودوراكيسبهنام

شده است.  نوشته  «پسر خندان»

(ح.اختر) نصيري حميد

بزرگه ما دنياِي
نهايت بي راِه يك

و شيرين دنياي تلخ
حكايت پر راِز يك

تمومه نا راِه يك
شد همسفر كه بايد
و عشق فكِر به بايد
شد خطر فكِر بايد

اميد پر دنياي ساخت، دنيايي ميشه
و خنديد گل شد، باز شكفت شه شوق مي

نفس يك دل شد و يك صدا، يك شه مي
قفس از پركشيد شد و دست يك شه مي

باشه خون شقايق دلش پر نبايد
باشه جون بي و سرد نبايد يخ گِل

دوباره بايد
روييد و كرد گل

زد پر كه بايد
اوج خورشيد تا

ماست قلِب اليِق آد، مي راه كسي از
هواست مثِل تازه رگه، تو خون مثِل

ترانه بغل صد آره، مي خودش با
اما عاشقانه حس، از جهان پر يك

باشه خون شقايق دلش پر نبايد
باشه جون بي و سرد نبايد يخ گِل

دوباره بايد
روييد و كرد گل

زد پر كه بايد
اوج خورشيد تا

خون جامة غرق «در
عشق» و آزادي

م.وحيدي

گرفت چنگ صبح، باد صبا بيشة در
جنگل آهنگ گرفت و و دشت و در كوه

وطن خاك شبنم خون ابريشم
گرفت رنگ عاشقان وجود تار از

ايران نامش ماتمكدهكشوريست
جغدان بامش به است سرايي ويرانه

خاك اين خراب تيرة پهنة در
در جوالن هم پي از ددان شيخان و

شد خواهم سحر مرغ حنجرة من
خواهم شد بهدر سيه شب از دام

پرگيرم ترانهخوان صبح قلة تا
خواهم شد همسفر بهار با نام

تويي راز آهوان نگاه ژرف در
تويي پرواز بال گشوده صبح در

ميهن جاودان بهار پيك اي
ميالد شكوه سبز آغاز تويي

بين را سبز بهار ما درآينة
بين را ما بيقرار رود زالل در

عشق و آزادي خون غرقه جامة در
بين را ما بيشمار خلق چهرة در

و گلگون شد زد سر كه سپيده آن را
شد خون در خزان باد از گل اندام

شدند فديه بهيك يك درخت برگان
شد آتشگون ازشراره وطن خاك

خونين دارد پنجة بنگر دشمن،
دارد كين سر شكفتي هرچه با

كوفت بايد برسرش سپيده پتك با
دارد رابط ديرين و غم شب با كاو

ميريزد عاشقان خون كه دژخيم
جان رهروان ميريزد زخمه به صد

مهر مه و و شهاب و باران ستاره
ميريزد كهكشان چو بهشب يكباره

٨٤ ١٥مرداد ـ اشرف

اول صفحة از بقيه
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بوف،درچشمانيازسيمان
مصطفوي كاظم

وارد اصلي خيابان از نگرفتم. ياد هرگز را «آنجا» محل
خياباني باريكترشدم. بعدازدوباركه بهراستوچپ پيچيدم

يافتم. فراخ كوچهيي ورودي در را خودم
بهنظر، دوطرفكوچهراساختمانهاييكدستپوشاندهبود.
اما عبوس. سخت و بلند، ميرسيدند، از سيمان نصرتي طاق
راست و چپ اول ساختمان دو  داشت. فرق رنگهايشان
تاي دو  داشتند. ديگري رنگ بعدي دوتاي بودند. سفيد 
نتوانستم را بقيه متفاوت بود. چهارتاي اولي با رنگشان بعدي
هركدام بود. يكديگر اندازة پنجرههايشان اما دهم. تشخيص
پايين از داشتند. عرض نيمي و متر يك و ارتفاع متري يك

منعكس ميكردند. را يكديگر ميكردي بهآنها نگاه كه
آسمان  از باريكهيي حتي  بودند. خالي  براقي بهصورت  
منعكس كه هم را ساختمانها كشيدة بهفلك سر رديف بين
سومين در پنجرة چهارم، تنها بود. و مات بيرنگ ميكردند
در ميزد. بههم آنها را همة نظم بود كه باز اندكي رديف،
بود. باز از پنجمين رديف، پنجره،  چهارمين  چپ، سمت
از سطلي بيرون مي آيد و پنجره از پشت كردم كسي احساس

رويم مي ريزد. سر و بر آتش
پشت در سياهي رفت. چشمم گرفتم. گاز انگشتانم را نوك
من و ميكشيد سيگار داشت جواني مرد پنجره، نزديكترين
را ديگر بهپنجره هاي نگاهم فروريخت. دلم ميپاييد. را
تمامبدنم نمي خواستمبه هيچچيزديگرينگاهكنم. خوردم.
كه زدم نهيب بهخودم باشم. خونسرد كردم سعي ميلرزيد.
را دستپاچگيام دارند وقتي نظر را زير من كه كساني حتمًا
خونسرد بايد كامًال بنابراين ميكنند. شك ببينند بههمه چيز

باشم. يعني حتيبهپنجرهها نگاه نكنم.
را چشمهايم پشت آنها باز كردم. از انگشتهايم را يواشكي
پنجره نگاهم بههمان اولين گشودم. نميخواستم بهسختي
بهپنجرههايديگرنگاهكردم.پشتهمةپنجرههاهمان بيفتد.
تكان و بود زده بهدست، تكرار شدند. بهمن زل سيگار مرد،

نميخورد.
ميلرزيد. پشتم ميلرزيد. دستهايم ميلرزيدم. بود. سردم
فك كردم سعي ميلرزيد. سردم بود. سردم بود. پلكهايم
پايينمراكهبي اختيار باالوپايينميپريدبگيرم.نتوانستم. زبانم
بردم و باال را دستم نكردم. احساس دردي اما گاز گرفتم. را
مشت فشردم در را چانهام وقتي گرفتم. زحمت را با فكم
لختهشدة بهخون كه اين بهمحض اما كردم. پيدا آرامشي
سيگاري مرد و بهپنجره  هم  باز شدم  خيره انگشتانم  ميان
كه كردم دور خودم از ضرب با چنان را دستم كردم. نگاه
از داشتم اما در واقع بيندازم. دور ميخواستم آن را گويي
چشمم ميكردم. خواستم فرار انگشتانم شدة بين لخته خون
بسته همان پلك پشت از و بستم هم شايد يا ببندم. نتوانستم. را
تكرار پنجرهها تمام قاب در سيگاري، مرد ديدم. را پنجرهها
ميكشيد. ميپاييدوباخونسرديسيگارشرا منرا بود. شده
نگهبانيكهدمدرساختمانايستاده چندقدمبهعقببرداشتم.
داشتم دست در كه را ترسيدم و كاغذي بيشتر آمد. جلو بود
ميكردم. مراجعه بهآن كه بايد بود محلي آدرس دادم. نشان
به داخل محترمانه گرفت و را انداخت. آرنجم به آن نگاهي

شد. بسته خشكي با صداي در ورودي داد. هلم ساختمان
يافتم. پلههاي كوتاه قديمي بزرگ در ميان دو را در خود
و درهم بهباال ميبرد. كندهكاريهاي راه وسطشان و پهني از
نشان ميدادكهدرهاي سنگينيهستند. روي برهم رويدرها
كندهكاري خفاشي، شايد نميدانم يا عقابي، آنها از يكي
خفاش، يا زير بالش تعداد زيادي جوجه عقاب، در بود. شده
دهانشانباز بود. دندانهاياّرهمانندشان از سرك ميكشيدند.
يك لحظه براي بود. زده بيرون استخوانيشان و فكهاي دراز
گاز ميگيرند. بدنم را آنها دارند از چند تا كردم كه احساس
زير بال همان از كه آنها بال صداي برداشتم. گامي بهعقب
بياختيار پيچيد. گوشهايم در پركشيدند خفاش، يا عقاب،
در، دويدم. در دوم به طرف و گوشهايم گذاشتم روي دست
اتاقي شد. وارد باز سنگيني با بزنم به آن كه دستي اين بدون

بزرگ شدم. در بسته شد.
مي زد. ذوق بيشتر توي اما خلوتي آن ساكت بود. و سرد اتاق
لحاف كه داشت. بدون اين وجود در گوشة آن فلزي تختي
در رنگ هم خاكستري تابلو يك باشد. تشكي بررويش و
باريك كابل چند تابلو روي بود. شده نصب بهديوار كنارش
چند آنها كنار در آويزان بود. دو متر تا يك به طول كلفت و
تكه چند تخت زير ميشد. ديده سياه دسته گوشتي پيچ

بهآهستگي آن با سِر برداشت. تابلو از روي را كابل مستنطق
االن فكر كردم سرم. آمد باالي بعد خودش. دست كف زد
كابل نزد. او اما كردم. آماده را خودم كند. شروع كه است
من خيلي است. كرده بدي بهمن ميداند گفت دستم. داد را
استفراغ خون تخت، روي بار چند كه ميداند است. زده را
چرك كمرم دستها و و رفتهام. زخم پاها از هوش كرده ام.
انتقام ميتوانم با من اگر اما ميداند. را چيز است. همه كرده
بزنم. به همان و بگيرم نيست. حرفي كنم، را فراموش گذشته

شوم. راحت تا بزنم خوردهام. كه شالقي تعداد
نگاهش و برگشتم كيست؟ او كردم. ترديد لحظه يك
كنار را  وسوسه كنم. فرار او از دوباره زد به سرم كردم. 
ميتوانستم كه ايستاده بود طوري و برش. دور رفتم گذاشتم.
و ساكت نگفت. هيچ شدم.  خيره  بهاو  بگردم. دورش
از سيگارش فقط مثل مجسمهيي خشك. بيحركت ايستاد.
چشمهايم را و برميخاست. مقابلش ايستادم دود كمرنگي
نبود. آن در زنده بودن از اثري دوختم. هيچ بهچشمهايش
ابتداي ورودم در سيماني كه بودند. همان جنس سيمان از
مات شدم. خيره سيمانياش بهچشمهاي بودم. ديده بهكوچه
آنها ته در مهيب. و تاريك و تاريك. مات و مات بودند.

بوفينالهمي كرد.
رساندم. به كوچه را خود بهآرامي و كردم باز را در برگشتم.
سرم نگاه كردم. كه گذشتم بهآسمان باالي كوچه پيچ از

را ميشكافت. آسمان برق تيرهيي و رعد
١٠ارديبهشت٨٤

جا. اين آمدهام چرا ميفهمد كشيدهام. زيادي سختي كه
او همان ميكنم يا فكر يا نه؟ كمكم كند پرسيد مي خواهم
را كابلها ميشد عصباني وقتي كه است بداخالقي مستنطق
زدن از دست نمي كردم استفراغ خون تا و ميگرفت بهكار

برنميداشت.
فرود و مي كشيدند زوزه هوا در شنيدم. را كابلها صداي
دلم ميشد. بلند فريادي و بهجايي ميخوردند ميآمدند.
را دستش او و كنم. هق زدم چشمهايم را باز نمي خواست
نگهميدارد. معلوم بودجلوعصبانيتخودش را كناركشيد.
نشانم را صندلي روي زمين بلند شدم. از شوم. بلند گفت
جوابش هستم؟ دنبال كار پرسيد بنشينم. نشستم. گفت داد،
را شانههايش ميداند؟ كجا از گفتم پرسيد. دوباره ندادم. را
كارش چيز گفتم است. همين كارش گفت و باال انداخت
بعد و نه هميشه. گفت زد. لبخند با افسوس است. ديگري

توضيح داد.
ديروز نيست. ديروز  مثل امروز ميكردم. باور  بايد من
چه فايدهيي پرسيد من و شد. تمام مرد و رفت و گذشت.
بخورم. غوطه خودم ديروزهاي در هي كه ميبرم اين از
آن ديگر او و ميروند. عوض ميشوند. االن ميآيند آدمها
باشي هرچه گفتم دهد. ادامه نگذاشتم نيست. قبلي مستنطق
را ادامه حرفش كرد سعي اما كرد. قبول هم مستنطقي. باز
به طرف شدم و بلند بدهم. گوش نتوانستم شد. حالم بد دهد.
يك مثل و پنجره خوردم به ميلههاي با سر دويدم. پنجره
شدم. برزمين نقش هيكل تمام با و برگشتم الستيكي توپ

بهچشم ابر كنارشان چند قطعه مچاله شده بود. خوني پارچة
ديده ديگري جاي را مي آمد. آن بهنظرم آشنا اتاق ميخورد.

است؟ بوده نيامد كجا يادم كردم كه هرچه جايي بودم.
در آن موقع تا شنيدم. كنار تخت را از دري باز شدن صداي
همان شد. از وارد سيگاري مرد بعد لحظهيي نديده بودم. را
انگشتش دو در بين را سيگارش را مي پاييد. من داشت اول
احساسكردمميخواهد بهجاكرد.چشمهايشتنگشد. جا
داد. نشانم پشت ميز را صندلي مهرباني گوشم. اما با توي بزند
سيگار كردم. هوس نشست. هم خودش بنشينم. فهميدم بايد
دلمميخواستيك جاييباشد كهسيگاري بكشموبخوابم.

بخوابم... و ببندم بخوابم. چشمهايم را ميخواست دلم
داشت. تندي خش صدايش كرد. به صحبت شروع مرد
نفسم نشسته باشد سينهام روي كسي كه اين لرزيد. مثل دلم
بله. دادم عالمت ميشناسم؟ با سر پرسيد او را مرد آمد. بند
كه كجا؟ من ديدهام. پرسيد جايي را كه او بود منظورم اين
بدهم. جوابي فهميد؟ نتوانستم از كجا او بودم! نزده حرفي
دادم قورت را دهانم كجا ديدهام؟ آب را او پرسيد دوباره
خنديد.گفت همانمستطنتققديميمنهستيد. وگفتمشما
بود. شده گرمم بودم. جاني گرفته دارم. خوبي حافظة هنوز
خوشش نيامد. گفت مي آورم. به ياد بهخوبي او را گفتم بله
كردهايد. صدايم شما نيامدهام، من گفتم رفتهام؟ بهآنجا چرا
از وقتي ميگردم؟ گفتم كار دنبال وقت است پرسيد چند
اينجا كه نميكنم فكر پرسيد خنديد. رفتم. شما پيش از كه
سالها، همان مثل شد و بلند نه. است؟ گفتم كاريابي اداره
در ميلة داغي نزديك شد. تخت و و بياعتنا بهتابلو خونسرد
كنار بهلرزيدن كردند. شروع زانوهايم فرو رفت. استخوانم
سفيد بود. تشخيص دادم. بهتر را نازك ايستاد. كابل تابلو كه
سرشلختبود.چندرشتةنازكسيمطالييازتويشبيرون
دست بي اختيار كرد. بهخارش شروع پاهايم كف بود. زده
از يكي پايم. بهكف زدم دست آوردم. در را كفشم و بردم
پايم ايستاد. زانو زد. دستم كنار آمد خوني بود. مستنطق آنها
نگاهش كرد. گفت بايد دلسوزي با در دست گرفت و را
اتاق از تا گفتمنميخواهم. بهسرعتبلندشدم پانسمانشود.
بلندي توي راهرو بستم و را در با ضربتي سنگين كنم. فرار
آخر بهاتاق كردم. به دويدن شروع داشتم رو پيِش در كه
نگاه سرم و بهپشت ايستادم نفس ميزدم. نفس رسيدم كه
را باز كردم اتاق دِر آخرين نيامده بود. كردم. كسي دنبالم
نشسته بهرويم رو ميزي مستنطق پشت دويدم. آن بهداخل و
تابلو باالي و فلزي تخت ميكشيد. را سيگارش و داشت بود
را محكم در و برگشتم داشت. فرق رنگشان هم بودند. آن
بهآخر راهرو به دويدن. كردم شروع راهرو همان و در بستم
در مستنطق شدم. اتاقها وارد يكي از سرعت، همان با رسيدم.
فلزي به تخت و ميكشيد را سيگارش بود. نشسته اتاق همان
در برگشتم. بيشتري سرعت بود. با خيره آن باالي تابلو و
كردم شروع بودم آمده راهرو در كه مسيري عكس جهت
در را مستنطق ميدانستم كنم فكر كه اين بدون بهدويدن.
دِر ايستادم. راهرو ديدهام. وسطهاي چپ دست اتاق آخرين
در ايستاده دويدم. مستنطق، و بهداخلش كردم باز را اتاقي
داشت بود. گذاشته فلزي تخت روي را پايش تابلو، كنار
بهطرف را ديد سرش كه را من بازي ميكرد. سيگارش با
كردم. شروع فرار را دوباره و بستم را اتاق برگرداند. در كابل
كرد شروع هم او دويد. بيرون ديگر نفر يك ديگري اتاق از
يك از هر اتاق، ديگر. نفر يك ديگري، بهدويدن. از اتاق
داشتند همه آدم شد. از پر راهرو يك لحظه در ديگر. نفر
با لحظه چند از بعد ميشديم. اتاقي وارد همه ميكردند. فرار
هنوز چند مي برديم. پناه ديگر بهاتاق و دويده سرعت بيرون
پناه ميبرد. شروع اتاق بههمان  ديگري  نفر ثانيه نگذشته، 
از يكي جلو شدند. بقيه هم با من همصدا زدن. به فرياد كردم
ميكند؟ فرار پرسيدم چرا او از فرياد و با بغض گرفتم. را آنها
اين از فرار ميكند؟ قبل كي دست فرار ميكند؟ از بهكجا
پشت و بستم را رساندم. در بهاتاقي خودم را بدهد جواب كه

بودم. رفته حال از گرفتم. تقريبًا سنگر آن
عرق پيشاني روي آمد. دست بود. جلو اتاق در مستنطق
ندادم. را  جوابش خسته ام؟ پرسيد گذاشت. كردهام 
را نكردم. سرم اما كنم. گريه ميخواستم بستم. چشمهايم را
صدايش ببينم را او كه اين بدون كوبيدم. بهديوار بار چند
لجبازي قدر اين چرا  ميپرسيد دلسوزي با  ميشنيدم. را
ميفهمد گفت بدهم. جوابي نميخواست دلم ميكنم؟

آهني قفس يک در را او پايگاه نظامي اين در مستقر سربازان
و تابستان گرم آفتاب روزها را در زير پاند ميدهند. قرار
پس سپري ميكند. روشن پروژکتورهاي زير نور در شبها
منتقل انسانيتر با شرايط بهزير چادري هفته سه گذشت از
بهنوشتن شروع بالفاصله ميدهند. نوشتن اجازة به او و شده
مسترد بهواشينگتن را او عاقبت ميکند. پيزا» «آوازهاي
كرده قلمداد بهکشورش را خائن او آمريکا دولت ميكنند.
رواني تعادل بهعدم ميشود. اما دادگاه او اعدام خواستار و
جنايي تيمارستان در را بعد ١٢سال پاند ميدهد. رأي پاند

و  ميگردد ١٩٥٨ آزاد سال در ميگذراند. اليزابت سنت
را «آوازها» کتاب و مي گردد باز بهايتاليا فرزندش بهنزد

بهچاپميرساند.
تناقض دچار همواره ادبي شخصيت اين ارزيابي در
آثارش هم هنوز شاعري است بسيار قوي كه او ميشويم.
سخنوري او ميشود. تدريس معروف دانشگاههاي در
موجي خود راديويي برنامههاي با كه است دست چيره
او در نظرات و تفكرات بود. انداخته بهراه پردامنه قوي و
گذشته قرن در ادبي مسائل مورد در نظرات بهترين رديف
ديکتاتوري كه از اين با وجود پاند ميشود. اما محسوب
رنساس شاهزاده را موسوليني  بود، بيزار  خودکامگي و
كشورهاي از دافعه در او مستبد. قلدور يک ونه ديد مي
تمام در روي آورد. با فاشيستها آزاد بههمكاري بهاصطالح
کوشش ايتاليا» سوسياليستي «جمهوري حاكميت مدت
بود. «کنفوسيوس» بينش و «جفرسون» ايدة اشاعة براي او
شرارت و جهالت عليه پاسخ تنها او بهتصور که چيزي
با دوباره مالقات براي تالش عقيم او بود. ايتاليا دشمنان
فرهنگي سياست موسوليني» بهمنظورتأثيرگذاري بر «بنيتو
و ارزشها تجديد و فاشيستي جمهوري و اسکوالستيکي
بازجوييهاي اوليه و اعترافات در او ماند. مفاهيم بيفايده
آمريکايي) نوشته ضدجاسوسي محل (در در جنوا خود
کبير اجازه نوشتن بريتانياي حتي نه و در فرانسه كه نه است
از فاشيستي در ايتالياي فقط و بهاو ندادهاند سخنراني و آزاد
واقعيت ادعا اين اگر اما است. بوده برخوردار قلم آزادي
توجيه قابل هيچگاه فاشيستها با او همكاري باشد داشته هم
او بي ترديد نرفت. او روشنفكران بعد از خاطر از و نبود
كرد قرباني كساني پاي در را خود ادبي استعداد و شعر
آرزوهاي با نه و داشتند را افكارش شنيدن نهصالحيت كه
ايدئولوژيك ـ محاسبة اشتباه يك در او بودند. او موافق
همچون ديكتاتوري كه با تشخيص دهد نتوانست تاريخي
برآن عالوه كه نميشود محقق آزادي تنها نه موسوليني
قرباني تواناييهايش و استعدادها تمام با او همچون شاعري

ازراپاند
اديبيدرجستجويآزاديودرخدمتفاشيسم

ح.مقدم

ستمكار است. و خونريز درگاه مشتي
بيگمان كه آزادي دشمنان هارترين با او همكاري
بيرحمتريندشمنان نسبتبههنرنيزخواهند بودناموجهاست.
فرهنگي و بود عليه جنگ زيباترين شعرهايش كه هرچند
ژاپن و چين تمدن و فرهنگ گرفته تا ايتاليا رنسانس از غني

ميگذاشت. بهنمايش را مصر و
چشم  ونيز اش دلباخته شهر ١٩٧٢ در در روز اول نوامبر پاند
بهپايان نمايشنامه بستر مرگ ميگفت در او . پوشيد جهان از
از من و ميکشد طول قرنها حضار زدنهاي دست و رسيده

ابديتخواهمشنيد. خانه

صفحه٢ از بقيه

پاند ازرا گور
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ابريست تکه دريا، ولي نيست دلم
نهاني من، بهدلتنگي بارد که

جمشيد پيمان

نيست. جهانگيري و جهانجويي من خاطر دغدغة
تا کرد بايد چهگونه که چهکار و نيستم هم فکر اين در
سپس و درآورد بهتصرف را دنيا ازاين گوشه يي يا جهاني
ملک تا کرد بهفرمان سر را گروهي تدبير و چاره هزاران با
ميکنم جستجو من فضايي ننهاد. وا  دست از را متصرفه
را جايي بکشم. نفسي خاطر، بيدغدغة آن در بتوانم که
دغدغة کاري نباشد. کسي با را کسي در آن که ميطلبم
خودکامگان کين توزي قرباني که است عشق من خاطر
که بيآن ميميرند که هستم کودکاني بيمناک ميشود.
مي تپد کساني براي دلم باشند. يافته کودکيکردن فرصت
اگوييسم ديگر تا کساني قرباني مي شوند که ميسوزد و
اگوييسم بهجاي ميخواستم سازند. سيراب را خود افراطي
همان ترکيب ديدم حدو مرز. خودخواهي بي افراطي بگويم
گوياتر خودم کم براي دست رساتر است. فارسي فرنگي
نه من  ميکنم. افاده آن از بهمفهومي که  نزديکتر و است 
دارم دوست زمانه دراين دارم و نه به کشورگيري ميل خود
براي اگر هست کند. ميلي را بهديگري توصيه آن کسي
در آدميخوار بختکهاي چنگال از است کشوري رهايي
امروز جهان که نبض حالي در و و يکم بيست سدة آغاز
خاطر دغدغة مي تپد. بهآزادي بيشتر حرمتبخشيدن براي
درهر ترفند، و  حيله بههزار سرآزاديست بريدهشدن  من
که انديشناک اينم ميهنم. در ازهمه بيش و اين جهان کجاي
گرفت خواهند سخت را گريبانم تاريخ فرداي در فرزندانم
حرمت و آزادي جالدان در برابر و را وانهادي چرا ما که
ما که بهجا و حق بر مالمتي . آوردي تمکين فرود سر انساني،
فرزندان که بيمناک آنم ميکنيم. از پيشينيانمان دقيقًا امروز
نبايد نميتوانيم و که ما نبخشند، همانگونه را فردايمان ما

ببخشاييم. تقصيرهاوکوتاهيهايپدرانمانرا
زمين ما سر که آن زمان و سال پيش هزار دقيقًا شايد
از پس درآوردگان گريبان از سر بهشمشير گوشهاش هر
از تکهاش هر و مي شد درخون غرقه اعراب، تهاجم فاجعة
دست رسيده بهدوران تازه جنگجويان اين ميان بهفردا امروز
ميديد خود ميگشت، شاعري چون رودکي حق بهدست
را کشورداري و رسم کشورگيري و راه که ميدانست و
اگر دقيقي بيآموزد. و يورش گران متجاسران و بهمتجاوزان
است، نبوده جويان نام ودستگاه همين دم حاشيهنشينان از
جهت فرصتي لحظهيي و براي ايجاد احتماًال است، بوده که
سرزمين اين از گوشهيي در  آرامشي  اندک فراهمآمدن
مملکتداري و  کشورگيري بهداعيهداران که  است بوده
و ملکتشان متوسع کنند تا ملکشان عمل ميآموخت چگونه
بود که چه هر روزگاران آن در حال بههر گردد. مستدام
رودکيو بسيارکسانديگراگرهزارمشکلومسأله داشتند
حتي الاقلبسيار اندکگرفتارريا و تزويردينفروشان بودند.
مهاجمان تاب و تب فروکشيدن از پس که گفت ميشود
عقدههاي نيزههاي بر سر را جهان، قرآن فتح براي که عرب
که کساني بودند اندک بسيار بودند، کرده خويش تاريخي
حضور گير ميدادند. اهللا بهخلق ديني و بي ديني مسائل براي
باده گساري و بزم مجالس وصف در قصيده و هزاران غزل
چهارم قرن اواخر شاعران آثار در بازي عشق و شادخواري و
اما نانوشته تسامح و تساهل بيان هجري، پنجم قرن تمامي و
و متشرعان و جمله مفتيان از جانب همگان، از شده پذيرفته
بوده ما سرزمين از نقطه هر در خلفا، وکيالن و دين متوليان

است.
غزنوي  محمود  سلطان هنوز  که  روزگاران آن  در  
انگشت فرو روزني هر در جهان، در تا بود نيافته فرصت 
مفهوم که اين با وجود بکشد، و به سيخ بيابد رافضي که کند
برابري وداشتنحقوقمساويآحادبشريوآزاديدر مخيلة
مردم از هر قبيلهوقشري،درگزينش کمترکسيميگنجيد،
نظرشان ابراز در که داشتند اختيار اندازه آن مذهب، و دين
ياد که دقيقي همين ندهند. راه بهدل بيمي دينشان معرفي يا
هم و نظم شاهنامه آغازگري بهدليل شعر فارسي در نامش و
شعر مختلف در گونه هاي انگيز دل زيبا و اشعاري بهخاطر
آل محتاج و ساماني امراي بارگاه در است، زمانش، جاودانه
خود ميل هم و مينازيده بودن خود بهزردشتي هم چغانيان و
ابراز آشکارا نالة چنگ و ميخون رنگ و ياقوتي بهلب را

مطلع: ميداشته است. در غزلي با

بهشتي   ابر صنم اي بر افكند 
ارديبهشتي خلعت را زمين

گل زار ماند  را،  بهشت عدن
حور بهشتي آراستة درخت، 

ميپردازد تمام استادي و مهارت با بهار، بهتوصيف آن در که
زيبايي، هم سال پس از هزار ميآفريند که هنوز تشبيهاتي و
براي بهاصطالح و پايان در داشتهاند، نگاه را خود تازگي هم

ميکند: ارائه را چنين شناسنامة خود حسنختام

نفي و انتقاد  و مالمت آختة  تيغ ميآوردهاند،  فراچنگ
و تصوف متوليان و دين دکانداران پيکر بر را طرد و
مي آوردهاند. فرود دريغ وبي محابا بي عرفان، معرکهگيران
که اندازه آن روزگاران آن  مردم که پيداست چنين
دکان رنگارنگ متوليان و ريايي  زاهدان اين دست از
متجاسران دست  از ميکشيدهاند دينداري دکههاي  و

نبودهاند.  و عذاب  و کشور گيران در رنج و گردنگشان
نبشيهاي دو شدن باز با زمان هم تقريبا گفت ميتوان
تظاهر علم و کتل با راه افتادن و مفتي و محتسب و شيخ
در نيز برابر آنان در مقاومت سنگر و دينپايي، بهدينداري
آن مردم تازه، است. بر پا شده وسخنوران شاعران جبهة
شرع حکام عيار تمام و کامل و گسترده سلطة روزگاران
يا شاهي اگر نداشته اند. خويش ناموس و مال و جان بر را
جهت تمايل قدم در بهسودايي يا به اميدي گاه  اميري، گه
به پهناي عملش حوزة و حيطه ميداشت، بر ريايي زاهدان
از هر گوشهيي است. در نبوده چون ايران وسيعي سرزمين
سر برميآورد امير مبارزالديني يا سلطان محمودي گاهي
مرگش با و مي انداخت بهراه دينداري فتنة زماني اندک و
و تيز زبانهاي  اين، جود و با ميرسيد. بهپايان داستان 
الدين سيف خسرو و ناصر چون مالمتگري برندة شاعران
اينگونه شيخان روزگار از دمار شيرازي حافظ فرغاني و
تاريخ در جاودانه، هميشه و براي ميآوردند و در شاهان و
خاک از سر امروز اينان اگر راستي ميکردند. رسوايشان
را ماليان جنايت سال هفت و بيست ماجراي و بر آورند
گفت و خواهند ببيند چه زمين اين سر گوشة در گوشه
بهدست سرودن اصًال فرصت که اين يا سرود؟ خواهند چه
دژخيمان يا بهدست سپرده ميشوند؟ بهجوخه اعدام نياورده
سعيد سلطانپورها مگر ميگردند. بهنيست پنهاني سر حاکم
داشتند؟ اين جز سرنوشتي پويندهها و مختاريها محمد و
پارهيي مانند که آن بهشرط بمانند ميتوانستند آنها آري،
بسايند و ايران مردم خونيهاي برآستان سر از هنرفروشان،
و تأييد رأي و نکنند شرم مختاريها و خون سلطانپورها از

کنند. خاتميها قدوم رفسنجانيها و نثار را خويش
ميسرود  چه مي بود زنده رودکي اگر امروز  نميدانم
ياقوت لب از نامي داشت جرات هم باز آيا ميگفت. چه
خاطرخواه چهقدر که بگويد يا آورد برزبان معشوق رنگ
جرأت و نالة چنگ است؟ آيا ميتوانست و رنگ خون مي
از بهستايش ريا و تزوير علمداران اين برابر در که ميداشت
ديدن راه و شيوة با آيا بپردازد؟ زردشت و کيش زردشتي
تزوير همه اين تماشاي با ايران، در رسيدن ماليان بهقدرت
و ملکگيري راه که ميکرد فکر هم باز ريا، و تقلب و
و کاني زر يماني و شمشير برد کار از مسير مملکتداري
شايد فکر نکنم. ميگذرد؟ گشاده دست سخنگوي و زبان
بيداد همه اين از دلش و مي بود زنده امروز رودکي اگر
کسي من سرودهام. که ميسرود چنين بود، اين شده بريان

شايد: مي داند، چه
                           

جاني مفتي و شيخ من ا ز گريزم
ارغواني بادة ميکشد خلوتش در که

حيله بلعد بهصد حرام جهاني
عياني بهآ ب جا نمازش  زند

تزوير هنگ بهآ ند بخوا فرقان ز
ناني لقمه پي را، آن مايه کند

باز و طعمه گيرد يکي گوشه هر ز
او جز گشاده دهاني در نبيني
شيخ منکر چنين طلسم سياه

و زباني خرد کاريست شکستن نه
سپاري را ره نيست درخور تو مگو

ني جوا ني را تو بهانه نه پيري
تنگي بهگودال رو کني نشايد

بيکراني فراخي، يمي، بحر تو
ميانه اندر است عشق که آن جا در

زّر کاني و هم تيغ يماني بيند از
آنجا اگر باشد، مايهات سر همه
نشاني جان از که نهالي بر، دهد

بهکارت نايد سرهيچ و جان بهجز
بهتوفان، زماني افتد گذارت گر

آن جا که خوانند عشق دم جز از مزن
ني پهلوا قصة دلت، به گوش

تاري هايل، بهشبهاي توفان ز
دالني دريا از ايل گر کن، گذر

                  …
ابريست تکه دريا، ولي نيست دلم

نهاني من، تنگي به دل بارد که

ست  برگزيده خصلت دقيقي چار
زشتي و خوبي همه از به گيتي

چنگ  و نالة رنگ لب ياقوت
زردهشتي  دين و رنگ خون  مي

تظاهر متظاهر،  و متعصب شريعتمداران رسمي دين  در
دقيقي پيش هزارسال که خصلتي چهار اين از بههرکدام
تکفير و تعزير و حد ميکند، مستوجب افتخار بهداشتنشان

هستند.
حيطة در و داشتند خليفه از فرمان که اميران آن نه اما
اين از ميخواندند، خليفه  بهنام خطبه  فرمانرواييشان
شرع و متوليان مفتيان نه و رنجيدهاند بيپردهگويي دقيقي
اين فاشگويي بدون ترديد او داده اند. تعزير بهحد و حکم
باشد. استثنايي بوده موارد از نمي توانسته آن زمان در دقيقي
نصارا، و يهودي و گبر با مدارا روحيه آن بايد برعکس،
هيچگونه بيانش باشد که دقيقي در ابراز بوده شايع بهحدي
را زيبا غزل اين آسودگي خاطر و در ندهد راه بهدل بيمي
امير يا آن اين پيشگاه در بهيقين قريب و به احتمال بسرايد
چه راستي بگيرد. هم پاداش و صله بهخاطرش و بخواند
مدارا جويي و تساهل و تسامح آن و برگشت که ورق شد
و سختگيري حدت و و بهشدت چغاني ساماني و امراي
و شد مبدل غزنوي محمود ورزيهاي تعصب و بهبند و بگير
اين شيوة تاکنون که من اين خط را مينويسم آن زمان از
و حدت با جاريست، و ساري ما سرزمين بر آدميسوز
جماعتي بي سابقه. چه شد که بهقول فردوسي و بيشتر شدت
معاملة اين در و سود خويش جستند پي از را کسان زيان
خدا کتاب آوردند، پيش اندر دين مفسدهانگيز، و بيشرمانه
نام و از بيگانه کوبيدند و خودي بر سر چماق کردندو را
خون با دين را و نکردند شرم خدا رسوالن شهرت خدا و
و کشيدند بهآتش ساخته خود بهجرمهاي را خلقي و شستند

خويش جستند. عافيت مصيبت همه ميان آن از
اين امر انگيزههاي و بهعلل پرداختن اينجا قصدم در
برخوردار زمينه اين در نيز اهليتي چنان از راستش و نيست
ديگر از رودکي بهشعري ميخواستم اما نيستم. در اينجا
آن در جهانداري و جهانگيري رسم و راه که کنم اشاره
اين همه احتماًال ميآموزد. کار اين بهداوطلبان را روزگار
نخستينش دوبيت يکي اغلب و شنيدهايد يا خوانده را شعر

هم ميخوانيمش: با بهحافظه سپرده ايد. را
را  مملکت مر گيرند به دو چيز

زعفراني پرنياني يکي يکي
بر نبشته   ملک  يکي زر ناب

ديده يماني ب آ آ هن دگر
خيزد   ملک وصلت که را بويه

آسماني بايدش جنبشي يکي
گشاده  دستي و زباني سخنگوي

مهرباني همش کينه همش دلي
نگيرد  را کاو شکاريست که ملکت

شير ژياني عقابي پرنده، نه
اندرآرد  به بند را کاو است دو چيز

زر کاني دگر هندي، يکي تيغ
را  او مر گرفتن به شمشير بايد

تواني پاي ار بهدينار بستنش
و دينار و شمشير باشد   که را بخت

کياني و پشت  تن تير  نبايد 
"شجاعت"  و وجود" آن جا خرد" بايد

. رايگاني کي دهد مملکت فلک

گزينش در  مردم و حق مردم رأي  از اينجا سخن
مردم از هم کسي  و نيست  درميان شاه  و امير  و حاکم
مگر انتظاري را ندارد. چنين شرايط و در آن روزگار آن
و امروز نادرست  و درست فرمولبنديهاي  که  کساني
بر را ميالدي بيستم و نوزدهم قرن از برکشيده سر معيارهاي
فردوسيها رودکيها و حد و مرز آنها با گرفته و دست سر
است غم انگيز قصهيي خود اين که بهچالش مي کشند. را
آن ميتوان آفريدهاند. بلي، نامنصف امروزي مصنفان که
کساني ستايش و چرا بهمدح کرد که را مالمت شاعر همه
و غارت و قتل جز کارنامة زندگيشان در که پرداخته اند
بهعلم قبادياني ناصر خسرو ندارند. بهقول چيزي ويرانگري
جودشان سراسر و که پرداختند اميراني بهگوهر بهمدحت و
انتقاد آنان از ميتوان است. بوده گوهري بد و جهل ماية
مردم در رنج درد و چرا کرد  که هم انتقاد بهسختي کرد و
بهتوبره خاک و کشتارها و غارتگريها و تهاجمات فشار زير
نتاباندهاند باز اشعارشان در را پشتهساختنها کله از و کشيدنها
بوده اندک آنچنان سخني گفته اند موارد اين در هم اگر يا
ميبرده جهاني را آب اگر که دارد نشان از آن که است
اما نميآشوبيده است. بر را اينان خواب ابدًا و اصًال است
انتظار فردوسي نميتوان منوچهري و دقيقي و و رودکي از
ديالکتيک، بهمنطق روزگاران آن در مثًال چرا که داشت
عصر ليبراليسم يا نبودهاند مجهز ماترياليستي، نوع از هم آن
متجاسران، متجاوزان و با و نميشناخته اند بورژوازي را اوج

نکردهاند. ضد امپرياليستي و استعماري ضد برخورد
روزگار آن اجتماعي مسائل با برخوردهايي چنين اگر
چه نميدانم مقابل  در  است، بوده ناچيز  و  اندک بسيار
روزگاران، همان از که است نهفته امر اين در حکمتي
تا فرصتي بهدستان  قلم  و و سخنوران از شاعران بسياري 
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برگشته بند حياط از كردند. صدايم كه بود گرم هوا هنوز عصر،
بايد را امسال گرم تابستان ميدانستم بودم. كشيده دراز اتاقم در و
فقطسالاولحبس،درشهر بادوشگرفتنهايپياپيتحملكنم.
بودكه آببهاندازهكافيداشتيم.ششسال بعديرا،پس خودم،
ازتبعيدمبهاينجا،آبنداشتيم.االنديگرميدانستمچه ساعتهايي
شبها و روزانه شروع قدم زدنهاي صبحها قبل از بگيرم. دوش بايد

موقعخواب.
ميدانستمبايدبهدفتر زندان نگهبان گفتافسرنگهبانكارمدارد.
دست در كاغذي نگهبان افسر رفتم. دلخوري و ترس با بروم.

داشت ومنتظرم بود.
افسر حرف هم همين براي اّال آزادي. بودم كرده فكر چيز بههمه
حكم شكر را «خدا گفت: خوشحالي با او نمي شد. باورم نگهبان
آزاديات آمدهاست». معلوم بود زوركي حرفميزند وحوصلة
و بند برگردم بهداخل كرد اضافه عجله با ندارد. زدن را لبخند

وسائلمرا جمعكرده وهرچهزودتر زندانرا ترككنم.
آيا آزاد كنيد؟ مرا ميخواهيد شما واقعا «يعني ناباوري پرسيدم: با
دست گفت: «كي كنيد؟» آزاد را قاتل يك بهراستي ميخواهيد
هستم قاتل نفهميدم هم گفتم: «باالخره من خودم برمي داري؟»
كن ول تو سر تو برداشتهايم از كه ما دست «حاال گفت: يا نه؟»
كنيد بيرونم هم اگر ميدانم نميشود. «باورم گفتم: نيستي؟»
همة دوباره و ميكنيد. دستگيرم دوباره آمد. خواهيد بهسراغم
داد شد. عصباني نو». از روزي نو از روز ميشود. شروع بازيها آن
و شدم عصباني هم من درميآورم. بازي مسخره دارم كه كشيد
بعد كه است ديگر. و است. بس داد كشيدم حوصله ندارم. بس
و زندان بمانم در را شب نميشود بروم؟ كجا شدم پرسيدم آرام

صبحزودخارجشوم؟
درآنشهردور افتادةخلوتكسيرانميشناختم.بايد بهمسافرخانه
وجود شهر آن جايي در چنين مگر اما خانه يي ميرفتم. قهوه يا

نميدانستم. داشت؟
اين مثل اصًال ندارم. شهر اين در را كسي من گفتم بهافسر نگهبان
كهنشنيدهاست چهميگويم.حرفشراتكراركرد كهبرومداخل
گيرم كه بروم؟ ميتوانستم كجا من اما بياورم. را وسائلم بند و
كردم. سر جايي، زير يك پل يا توي خرابه يي، يك هم را امشب

فرداصبح چه ميشود؟
چه بهشهرم اما فرداي رسيدن باز خواهم گشت. خودمان بهشهر
اگر ديگر. روزهاي و پس فرداي فردا. و فردا فرداي شد؟ خواهد
قبرستان آن توي ميروم ميشود؟ چه كنم قايم را خودم بروم
مي خوابم. بعد نصفههاي آماده قبرهاي از شب توي يكي قديمي.
رفت و صداي بعد ميكند. بيدارم ماشيني حركت شب صداي
بيل زدن. صداي ماشين. بعد چند درهاي بسته شدن و باز آمدها و
بلندمي شوموآهسته سركميكشم.فكرميكنمدارم ميترسم.
را خودم قبرستان در بودم آمده است. واقعي ولي ميبينم. خواب

دفنكنم.حاالچه ميديدم؟
گوشت بود.  بزرگ ماشين يك ميكردند. دفن نفر  آنها داشتند
از يكي ميشدند. نفر دوازده ده ديگر. كوچك ماشين هم تا دو
اماقبرها ماشينهاطوريايستادهبودكهنورچراغشروبهبيابانبود.
نفره دو را جنازه هر بودند. تا هفت جنازهها. ميكرد. روشن را
كردند. پر قبر را ميانداختند. دو داخل قبرها ميگرفتند و دوش
بعدرويشان خاكريختند.همان كسي كهبعدًابازجويمشدبهبقيه

را پاك كنند. بر قبرها دستور داد دورو
دفعه يك كه شد چه نميدانم كنم. سكته بود مانده كم ترس از
كه قبري توي هست. ريختند هم آنجا ديگري كس فهميدند
بيرون. ترسيده كشيدند و گرفتند را دورم بودم. دراز كشيده من
يكي ازهمانديشبيهاست». «مثلاين كه يكيشانگفت: بودند.
«خفهشو!»آمدندجلو. دهانو ديگركه صدايشميلرزيدگفت:
كيسهيي بهسرم كشيدندوسوارماشينگوشت بستند. دستهايمرا
با ماشين كه ميفهميدم گذشت. فقط چقدر نميدانم كردند.
ميافتادم. بعد ور آن و پيچها اين ور سر ميكند. سرعت حركت
كهرسيديمآمدندپيادهامكردند.وقتيكيسهراازسرمبرداشتنددر

سلولبودم. بعد شروعشد...
اشتباه ميگويند حتمًا ميآيند بهسراغم. هم آزادي از بعد حاال
كرده ام؟ چه  مگر چرا؟  مي پرسم بهزندان. برگردم  بايد  شده.
ميگويندتوازهمان«ديشبي»هاهستي.منچهميدانم«ديشبي»ها
چپ. بهكوچه علي نزنم را خودم مي گويند كساني بودهاند؟ چه
مي پرد. جزء از دهانش يكي باالخره ميگويد. چيزي هركس
زدهاند. دار آنها با من را قبلي. نفر همان پانزده بودهام. قبلي» «سري
بههرحال نميداند. شده؟ حاال چه كردهاند. خاك با آنها را من
ازتويقبرپيدايمكرده اند.ميخندم.مسخرهشان منزندهماندهام.
توي ميزند برگشته ام؟ و دنيا آن رفتهام يعني ميپرسم ميكنم.
دهانم.ميگويداگرثابتشود كه از همان«ديشبي»هاهستمدوباره
دربارةچي حرف ميگويممناصًال نميدانمشما بزنند. بايددارم
ميترسم. كشتهام. آدم مقتول نيستم، اگر پس ميگويد ميزنيد؟
آنها و مي گفتم خودم هي كه قبل دفعة برخالف ميزنم زيرش.
قبولنميكردند.اينبارانكارميكنم.برايآنهافرقينميكندكه

انجاممي دهند. قاتلومقتولكيست؟ كارشان را
اندر چپ سؤالهاي ميزنند. بلوف بهبازجويي. ميكنند شروع

ميآورند. را در حرفهايم تناقض ميآورند. ميكنند. دليل قيچي
كتكميزنند.شالق ميزنند. آويزانم ميكنند. برايمروميكنند

كههمسايهام عليهام شهادتداده.
همسايه ام از برويد نميكنيد؟ باور من از مي گويم بهآنها دفعه اين
مگر داد. و شهادت آمد هم قبل دفعه كه همان كسي از بپرسيد.
با خودم بلند بلند شبها نگفته مگر ميترسيده. من از نگفته هميشه
ميزدهام. كيست داد نديده او كه نفر يك بر سر و ميزدم حرف
درست است. ولي حرفهايش همه ميكنم. قبول حاال من خوب!
دستم باشم. كشته را كسي اين دفعه كه نميشود دليل كدام هيچ
قدم بعد از اما بكنم. قتلي كه مي شدهام وسوسه نرسيده. گاهي
بهبازجويم و ميخندم چرا؟ نميدانم شده. خالي دلم هميشه اول،
هم هفت سال پيش ميدادم. انجام داشتم را ميگويم اگر «دل»ش
ميكردم فكر بود. خياالتم اول گفتم كه آن بود. خياالت نداشتم.
قبرستان آوردم كشيدم جسد را بهخيال خودم كشتهام. را كسي
توي كشته ام. خودم را و فكر كردم قبر خوابيدم توي كنم. خاك
را خاك هفت نفر آن سر رسيديد. شما كه خياالت بودم همين
خودم وقتي اما ديدم. ببينم. نميخواستم ترسيده بودم. من كرديد.
ديدم وقتيآنهفتنفررا اما كشتماحساسقاتلبودننداشتم. را
شب ميفهمي؟ بازجو آقاي بود. بدي شب قاتلم. كردم احساس
بايداين قدراحساسبيپناهي بديبود.يكقاتلكهمنباشمچرا
كند؟بعد شمادستگيرمكرديد. اول كهكتكمزديدباورم نمي شد.
نفرديگربهدارآويختهشده ام. باچهارده يعنيبايدميپذيرفتمكه
نميدانم چه يا زنده شدهام. يا زنده ماندهام. اتفاقي بعد بهصورت
بايدقبولكنمقاتل هستم. اتفاقي افتاده...پساگراينطورينبوده
حاالآمدوقبولكردم.كتكهافشارآورد.ديدمطاقتبيشترندارم.
كردم دست كشته ام. فكر را نفر يك من درست است گفتم آره

ازسرمبرمي داريد.
قتل. زير بزنم شدم مجبور خواستند را جسد بود. قضيه اول تازه اما
شدم قاتل كردم. انكار شدم. قاتل كردم. عوض حرف هي بعد
كردم. انكار همانجا، هم گاهي بعد، ساعت دو كردم. اعتراف و
از يكي هستم. يعني مقتول كنم قبول كه زد بهكلهام هم بار يك
همان پانزدهنفرشبقبل ازدستگيريام. ديدمنميشود.همه گيج
نه؟ يا هستم قاتل باالخره كه كردم قاطي هم خودم شده بودند.
نه؟وليبراي يا يكدفعههمپرسيدماصًال ببينيدقتلياتفاق افتاده

سؤاالتبعديجوابقانعكنندهنداشتم.
بازجويمساكت ميشوم كهدستگير وقتي ازآزادي، پس اينبار،
است. مثلدفعه قبلگاهيعصبانياست.گاهيهم ميخندد. ولي
رويهمرفتههمچنانآدمخشنياست.گاهيبامشتچنانبهمغزم
از ديگر نميتوانم كردهام احساس درد شدت كه از است كوبيده
رويزمينبلند شوم. اما ازترسلگدهايش زود بلند شدهام.خودم

تكانده امورويصندلينشستهام. را
باز و دوباره قدمي ميزد ميرفت هر اعترافي ميكردم كه هربار
ميگشت.مي گفت اينمسخرهاست.همهچيزدنيا عكسشده.قبًال
بزندتا بايدمتهمانراكتك ميزدتا اعترافكنند. اماحاالبايد من را
دروغ نميتوانستم كه من اما نيستم. قاتل گفته ام. دروغ كنم اعتراف
بگويم.من به راستيقاتلبودم.تعجبميكردمكهچرامنرا مي زنند؟
فقطنميدانم جسدمقتول منكهخودم بههمهچيزاعترافمي كنم.
كه كناري قبر يا كردند. دستگيرم كه بود قبري در همانجا شد! چه
دستهايم. ولي همين كشتم. با را او رويش. خود ريختند آنها خاك

آنهاباورنميكنند. در نتيجه من هيبايدكتكبخورم.
آنها نميكنم. اعتراف من ميشود. عوض قضيه حتمًا بار اين ولي
اعترافكنم؟ بهقتليكهمرتكب بهچه منانكار ميكنم. ميزنند.
نشدهام؟امابههرحالبايدبرايشبگويمكهشبحادثهكجابودهام؟

كجابودهام؟ چند دفعهبگويم؟
بزنم. داد سرش نكردم را پيدا داشتم. كسي دعوا خودم با شب آن
درگير شوم. حوصله از مأموران با يكي خيابان ترسيدم بروم توي
بازكردم نداشتم. رفتمخانه. پنجره امرا ياشايدجرأتش را نداشتم.
اجازه پرمي كردخيره شدم. اتاقرا بهتاريكي غليظيكهمثلابر و
شد. مثل لوله تاريك ابر كردم احساس بعد ببلعد. هم مرا دادم تا
ازجاجهيدمو فريادزدم.صدايم يكزنجيربه دستو پايمپيچيد.
گوشم شنيدم. توي را آن طنين خودم داشت. تاريكي طنين در
نميدانم. گذشت؟  چقدر خوابيدم. گرفتم بعد ميزد.  زنگ
بلندشدمرفتمقبرستان. اماحسابوقتراهمنداشتم. خوابمنبرد.
هرروز آماده. خالي و خالي. گورهاي از پر است كه جايي همان
ميشود. اضافه رديف چند مي شود. اما بالفاصله چندتايش پر
معلومنيستمالچهكسانياست. مهمهمنيست.مهمايناستكه
هرروز ميشود. ريخته رويشانخاك ميشوندو پر مرتب گورها
كهسريبهقبرستانميزنمميبينمچندينگورپرشده.درعوض
يك توي رفتم و آمد خوشم بار چند شده. كنده جديدي رديف
گورخوابيدم. چشمهايمرابستموخيالكردممردهام. ديدمبهترين
آن بهآنجا بياورم. كشتم را كسي روز يك كه اگر است جايي

جسد داشتم. را وضعيت همين داشتم دعوا خودم با كه هم روز
درآخرينرديفقبرستان قبرهاي بردم درقبرستانخاككنم. را
را جسد كي ميفهميد؟ چيز آماده بود. بودند. همه كنده جديدي
ميريختم رويش خاك و ميانداختم آنها از يكي داخل ميبردم
كه بودم قبر را كردم. توي كار هم همين آن شب برميگشتم. و
شده. كنده چه براي قبر همه آن فهميدم كه بود آنجا آمدند. آنها
را من ديدم. بعد كردند. خودم را خاك نفر و هفت آمدند شب

دستگير كردندو بردند.
كار ميخواهد مي فهمد؟ را چيزها اين نگهبان افسر مگر ولي
بااينكارهاكار ندارد. خودشرا بكند.ميخواهدمنرادككند.
ميگويمجنابسروانشمانميدانيد.نميدانيدونميتوانيدبدانيد.
مقتول كه من مقتول. يا ميشود قاتل يا جسدها آن ديدن آدم با
پيدا كردم. ميفهميد؟ بودن قاتل احساس كه آن بود بعد از نبودم.
با ميايستد. روبهرويم ميآيد مي شود. سرخ برميخورد. بهاو
كاغذي،كهبعداميفهممبرگةآزاديماست،ميزندتويصورتم.
آن مي گويم شما بفهمم. را حرفهايم معني باشم. ميگويد مؤدب
كه بازجويي ميدادم. وقتي مي گويم بوديد؟ ميپرسد كجا؟ جا
بعدبدون اينكهمنتظربمانم شروع ميكنمبرايشتوضيح ميدهم.
توضيحاتبيفايدهييكههيچمسألهييازاويامنراحلنميكند.
همين آزادي موقع  بوده اند من مثل كه همة كساني ميگويد
و برداشت روزنامه يك ميزش روي از رفت داشتهاند. را وضعيت
نشانمداد. گفت آورد داددستم.مصاحبةيكزندانيباروزنامهرا
زندانيگفته استضمناين كهخيلي خوشحالبوده وليتهدلش
هي برگة هم در خانه حتي است. شده كه آزاد باورش نميشده

آزاديشرا درميآورده و يواشكينگاه مي كرده.
بهاين جاكهرسيدبلندبلندخنديد.روزنامهراباالبرد.جلوچشمانش
وقتي بعد تابستان حتي داد. ادامه بخواند كه اين بدون و گرفت
توي باز يكي از شهرهاي ييالقي رفته همسرش در بهخانة برادر
گم را آزاديش برگة ديده خواب است. ديده را همين هم خواب
كردهومأموراندوبارهدستگيرشكردهوبهزندانبازگرداندهاند.

كه وقتي فردا. فرداي فرداي يا فردا. فرداي يا فردا. ميگويم
پيدا دليل بيا مي گويند سراغم. مي آيند بازگشتم. خودم بهشهر
كسي نمي كنم قبول هم آخر تا من ولي قاتلي. تو كه كرده ايم
ميكردم. ميتوانستم، ميگويم. ميگويم اگر درست كشتهام. را
زدن در كه كساني از يكي نميشود. باورشان نمي توانم. ولي
است. شهرستاني جوان ميكند پسرك كمك به بازجويم من
«بابا كشتن كه كاري ندارد!»بعدمي پرسدآيا ميخنددومي گويد:
را گلويم بگويم چيزي اين كه بدهد؟ بدون نشانم كه ميخواهم
بااندكفشاريحسميكنم انگشتهايشقويهستند. ميچسبد.
چشمهايمميخواهندازحدقهبيرونبپرند.به خرخركهميافتم،ول
سرفه، بعد ازچند «ديدي؟». ميپرسد: ميخندد. بلند بلند ميكند.
«ولي از رويلبو لوچهامپاك ميكنمو مي گويم: آبدهانمرا
مننميتوانستم.االن همنمي توانمآدمبكشم». ازنظرآنهامهماين

نيست.بازجويممي پرسد اگرمن قاتلنيستمپسمقتولم؟
افسرنگهبانمثلاينكهبايكديوانهروبهرواست.نگاهممي كند
بهاو ميگويد. راست دارد؟ ربطي چه بهمن حرفها اين ميگويد و

امامنادامهميدهم. ربطيندارد.
تائيدكردم.به جز قتل،همهچيزراقبول آندفعههمةحرفهايشان را
بار چند هم من زد. هي زد. هي نبود. كن ول بازجويم اما كردم.
نبود. مشكلاينبودكهمقتوليدركار منتها قاتلم. قبولكردمكه
نشد. كشتهام بگويم او را و كنم جسدي را پيدا كردم هركاري
باالخرهخستهشدند. يانمي دانمچهشدكهدست ازسرمبرداشتند.

پشتاتاقتمشيت،محكمهبود.
افسر نگهبانعالقمندشده است. كنار دستم مينشيند.ميپرسدهمان
بغلاتاقشكنجه؟ ميگويم بله!چشمهايمرا ميبندم وادامهميدهم.
شالي و سبز دستاري ريشي حنايي، بود. با مهرباني مرد پير قاضي
قضاوت كند. نميتواند شنيد گفت حرفها را كه اين از سياه. بعد
براي داليلي كه من گفت مدعيالعموم، بود شده كه بازجويم،
اثباتقاتلبودنمارائهكردهامناقصاست.چيزيرااثباتنمي كند.
ندارد. گفت بيگناهي من اثبات براي هم دليلي داد اما قاضي ادامه
اينكهمنهيگفتهام«قاتل» هستميا نيستمبيدليلنيست.خوشحال
شد. عصباني ميپذيرند. بازجويم دارند حرفم را باالخره شدم كه
در تمام دروغ ميگويم. كرده ام. مسخره همه را من فرياد كشيد
مدتبازجويييككلمهروراستنگفته ام.هيگفتهامقاتلم!قاتل
نهازجسدخبرياستونهاز مقتول نيستم! به ريشهمهخنديدهام.
تأييد كرد.گفتبايددليل ونههيچچيزديگري. قاضيحرفشرا
محكمهپسنديبياورمتا آنها بپذيرند. گفتم دليليندارم.قاضيهم
گفتگيجشده است. نميتواند تصميم بگيرد.با توجه بهمحتويات
بتوانند طرف دو از بعدًا يكي تا ميفرستد بهزندان را پرونده، من
كند. از اعتراض خواست وكيلم كنند. اثبات را حرف خودشان

ترساينكه قاضيپشيمانشود مانعشدم.

قـاتـل،درشـببـيپنـاه
مصطفوي كاظم

قانع دليل داد هروقت قول مي كنم. قاضي دليل پيدا ميروم گفتم
مقتول هستم مجازاتم يا قاتل كند اثبات كه كنندهيي پيدا كردم
از بعد ميگويد. كشك قاضي گفت بازجويم اما كرد. خواهد
كاري خواهند كرد يا داشت. خواهند نگه ام هم شده هزار سال
ازآنجاكهبهحرف بازجويمبيشتر كهصدبارآرزوي زندانكنم.

اعتماد داشتمبعداز آنديگر هيچوقت به آزاديفكر نكردم.
حاال گفتم كردم و نگهبان بهافسر رو بودم كه نشسته همان طور
حاال نكنم؟ قبول را بازجويم حرف مي خواهيد؟ چه من از شما
را نگهبان حرفم نميروم؟ افسر شما بار حرف زير ميفهميد چرا
تأييد كرد.گفتدرستميگويم.حتمًابازجويممأموريصادق،
انساني كه قاتلي بوده يافتن هدفش است. فداكار بوده و پرتالش
چيزي يك مي دهد نشان كه دارد سندي هم او اما است. كشته را
نشانمدادكهدستشبود. برگةآزاديم بعد كاغذيرا عوضشده.
فهميده يا نفهميده. فهميدمهيچيازحرفهايمرا قبولنكردم. بود.
نگهبان را بود. ازدستمكالفهشده ميكند. داردكارخودشرا اما
و جمع كند را اسبابهايم برود. بند بهداخل من با گفت زد و صدا
از و صورتم روي كرد پرتاب آزاديم را هم برگة بيندازند. بيرونم

اتاقبيرونرفت.
اسبابهايم راجمعكرد. كرد. موبه مواجرا نگهباندستور افسرشرا
مهر برگة آزاديمراگرفتند. باهمبهدراصليزندان مراجعهكرديم.
ديوار زندان پشت خودم را در دفعه و من يك و برگرداندند زدند
ديدم. بايكبقچه درزير بغل.دوپتوو مقداري خرتوپرت. بدون
افتادهام؟ تا بهزندان چرا اصًال مقتول. يا يا بوده ام قاتل بدانم كه اين

بودم. آنموقعهيچ وقتآنقدراحساسبيپناهي نكرده
طرف كدام از شروع ميشد. نميدانستم داشت كردهيي دم شب
در كردم احساس دهنده بود. آزار خيابان كابوسي خلوتِي بروم.
همان احساسي كههفتسالپيش درآنشب قبريتنها نشستهام.

وحشتآورداشتم.
خواستم راه همين كه و برداشتم را اسبابهايم كشيد.  تير پشتم 
آن بار اولين براي آوردم و در را برگة آزاديم ريخت. دلم بيفتم
نوشته خواندم. سوم دوم و تا بهآخر. براي بار اول از خواندم. را
هفت در رفتارم و هستم بيگناه كه شده مشخص قاضي براي بود
ساليكهدرزندانبوده ام نيزنشانمي دهد كهنميتوانمقاتلباشم.
عدالت دستگاه ندارند از نيست. چون دليل اين بهمعناي تبرئه اما
را من بنابراين دارد. زندان نگه را در من كه است بهدور قضايي
اما اگرهرزمان ديگردليليپيدا شودكهمن فعًالآزاد خواهندكرد.
قاتلهستم آنوقتدوبارهسراغمخواهندآمد.دوبارهبايد بهزندان

بازگردم.جريمه اش را همبايدبپردازم.
معنايشاينبودكه معناياينجملةقاضيبرايمكامًالروشنبود.
همان سلولهاينموروبينوريكه آدم بايد به جاياولمبازگردم.
رماتيسم. درد. كمر ميكند. مبتال بيدرمان درد يك و بههزار را
خفگي احساس بدتر آن و از همه تصلب شرايين صرع، قلب،

نهميكشتونهولميكرد. دردناككه
گفتمنمي خواهم،نميخواهم.روزوشبودرتاريكيوروشنايي
خانة خودم ميروم ميآيند دستگيرم كنند. دارند احساس كنم
احساس خانة دوستم مي روم مي آيند. پنجره ميكنم از احساس
دفعه يك گورستان توي ميروم ميآيند. بام پشت راه از ميكنم
شروع ميشود. بعد مي ريزند. به سرم و برميدارند قبرها سر از
كه بود قبري همين توي نميدانم. كجاست؟ مقتول بگويم بايد
مثلهمانجسدهاييبود بود. كناردستخودم دستگيرمكرديد.
فكر اول تنشان بود. معمولي لباسهاي خاك كرديد. خودتان كه
كرده باد بود. كرده باد اما گلويشان شدهاند. كشته گلوله با كردم
جواني دختر آنها از بودند. يكي وغ زده هم چشمهايشان سياه. و
وقتي افتاده بود. صورتش روي داشت. كوتاهي موهاي سياه بود.
ميزد. حرف آدم با ديدم. را صورتش ديگران روي انداختندش
نيايد. جيغ نتوانستمببينمو صدايمدر همان موقعبودكهجيغ زدم.

كهزدمريختندسرم.
ميپوشاند. را صورتم كف دهانم، تمام ميشدند. قفل دندانهايم
وقتيدر هركاريميكردمتادستيبهصورتمبكشمنمي توانستم.
ديگر مي كردم آرزو بارها و بارها بودم افتاده زمين روي تنهايي
باآنموهايكوتاه بعديادآندخترميافتادم. نفسمبيروندرنيايد.
تمام سياه. كردة باد گردن داشت. با آن كه محزوني لبخند و سياه
ميگويم بعد قاتلم! ميگويم ميزنم. حرف او با سال هفت اين
من از چرا چرا؟ نيستند. مقتول دنبال مقتولم. ميگويم نيستم! قاتل

ميپرسندقاتلكيست؟چرانميگويندمقتولكيست؟
هيچ در بود. شده گم نبود. آزادي ام برگة كردم. جيبم در دست
كدامازجيبهايمنبود.بهطرفدكهبازگشتم.اسبابهايمرارويزمين

برگةلعنتيرااليپتويخوابم پيداكردم. پهن كردم وباالخره
خواستمدوبارهبخوانمش. حوصلهنداشتم. اسبابهايمراجمعكردم

ورويآننشستم.
شبشدهبود.گشت پليسازكنارم ردشد.همانها بودند.بازجويم
راشناختم.داشتند بهطرفقبرستانمي رفتند.اينبار ازآنهانترسيدم.
دور ريختم. اگر و پاره كردم را آزادي ام وقتي گذشتند برگة
هم را مقتول كيست؟ قاتل ميگفتم بهآنها ميكردند دستگيرم

ميشناختم.
خرداد٨٤
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نويسيم؟ می چرا
يا عالقه شايد نويسندهشدن و نوشتن
عالقه اما باشد.  بسياری آرزوی  حتی
نيست. کافی نويسندگی برای تنها
اين استادان از  بسياری که  همان گونه
بلکه تفنن نه يک گفتهاند نوشتن حرفه
و جدی بسيار و حرفهيی است کاری
حرفهيی کار هر  به  دست زدن  برای
برای الزم مهارتهای  به بايد  بيشک 
انجام و در يافت دست اين کار انجام

نگريست. جدی آن به بايد آن
گام در اين باال اولين پرسش به پاسخ

راستاست.

مینويسيم؟ چرا
،(Robert Forest) فارست رابرت
در روزی آمريکايی، بزرگ شاعر
از که دانشجويانش از يکی به پاسخ
گفت: مینويسيم چرا بود پرسيده او
نوشتن برای شما دليل «نمیدانم
بگويم بايد خودم مورد در اما چيست؟
اندازه جهان به در چيز ديگری هيچ که

نيست». لذت بخش برای من نوشتن
نويسندگان دليل از بخشی شايد اين
وجود با که چرا باشد، نوشتن برای
يک تمرکز بر ذهنی، هزاران درگيری
منظور برخورداری مشخص به موضوع
کار يک انجام از طبيعی لذت يک از
برای خوبی دليل میتواند  هدفدار

بيايد. حساب به نوشتن
شود؟ خواهد نويسنده می نفر يک راستی چرا به اما

آيا باشد؟ نوشتن دليل میتواند  بهموفقيت  دستيابی آيا
ديگران شويم؟ خوانده که مینويسيم دليل بهاين ما
دهند؟ فرا گوش به حرفهايمان و باشند داشته دوستمان
از و باشيم پرفروشترينها ليست در که مینويسيم شايد يا
مورد در آخری اين چند که شويم؟ هر پولدار راه اين

ندارد. اعراب از محلی چندان سومی جهان نويسندگان
حرفی که چرا مینويسد نويسنده که بودم خوانده جايی

دارد. گفتن برای
محموددرويش،شاعرو نويسندة بزرگفلسطين،دريک
بدبختترين سومی جهان نويسندة میگويد: مصاحبه

بهمضمون). (نقل است زمين روی موجود
در هر نويسنده گام اولين اساسی، اين پرسش به پاسخ
اين سؤال به  پاسخ با طاقتفرساست. مسيری سخت و
برابر در  تا میدهد جرأت خود به نويسنده که  است
گرسنگی، فقر، آورد، دوام ناکاميها و ناماليمات تمامی
بهجان را مرگ و زندان، شکنجه تمسخر، محروميت،

پای نيفتد. و از بخرد
ارادة و میزند پس را ترديدها تمامی پرسش اين به پاسخ
دور را از او نااميدی و شک و زند می نويسنده را صيقل

میکند.
نويسنده و میکند مشخص را راه پرسش اين به پاسخ

می کند. تعيين خود با را خويش تکليف
نويسندهيی کمتر اما بنمايد آسان بسيار شايد نويسندهبودن
استکه ندانددراينميدانپا گذاشتنيعنیبهجان خريدن
هر امکاناتی که از کردن بسياری فدا و هزاران محروميت

است. برخوردار زندگی از آن در عادی فرد
شويم؟ خواهيم نويسنده می چرا

مورد و میشود مشهور نويسنده میآورد. نام نويسندگی
نفرين! و ننگ گاه میگيرد. و مردم قرار ستايش و احترام

ننگها. و نامها اين از است پر ميهنمان ادبيات تاريخ
را در ستمکشيدگان و محرومان دردهای تا آيا می نويسيم

تاريخ فرياد کنيم؟
زندگی به نگاهی و میآفريند تعهد سؤال اين به پاسخ
نهادند پيمان بر سر جان که ايران نويسندگان متعهد پربار
نويسندگانی هستند البته و  است. حقيقت اين نشانگر
را خود انسانيت و  شرف  نان، و  نام  پی در که هم
بهاصطالح ميان در نيز دسته اين از فروختهاند. بهپشيزی

درهـزارتـوينـوشـتن
علياصغر بهروزيان

فراوانند. نمونه ها نويسندگانمان

شويم؟ خواهيم نويسنده می چرا
برای بیشک میافتد، راه به فرد پرسش اين به پاسخ با
آموخت، بايد نوشتن هنر  اين جا در  و هنر در موفقيت
را راه اين آنکس که پرداخت. بها و  اندوخت تجربه
محدوديتهايش بسنجد، را خود توانايی بايد میگزيند بر
و خواندن  برای سيریناپذير اشتهايی و کند درک را 
يک نويسندگی که چرا آورد، وجود به خود در آموختن

تفنن نيست. تفريح و
هيچکس به نوشتن ريشهيیژرف در تاريخانسان دارد. نياز
اما بنمايد. را حرفه آغاز اين سرچشمه و نمیتواند بهيقين
او که انگيزهيی است. انگيزه يک حامل راستين نويسندة
میاندوزد. ذخيره و در حرکت درمیآورد حرکت به را
قلة فراز بر گاه و يأس به اوج را او گاه که ذخيرههايی

میکند. تقويت او در آفرينش را حس و میبرد اميد
بیتفاوت زندگی وقايع  جزئیترين کنار  از نويسنده
و مینگرد دقت و کنجکاوی با را چيز همه نمیگذرد،
رفتار اساس و مینمايد. بررسی خود ذهن در واقعيتها را

میکند. ثبت خود ذهن در را آدميان
حسادت، هراس  گناه، پشيمانی، بيعدالتی،  عشق، نفرت،
و احساسات کند. تجربه و بياموزد بايد را خودبينی و
در را آنها هستند. او کار  موضوع  آدميان رفتارهای
آفرينش به  آنان با و می کند دستهبندی خود  ذهن
دنيای در را واژهها میپردازد. داستانی شخصيتهای
می نمايد ذخيره مبهم احساس يک بيان برای و خيال
توطئه طرح يا درام يک آفرينش با خود جای در و

میبرد. بهکار
انسانها جلد در را خود که دارد توان حقيقت در نويسنده
درآورد، با تصوير به را دزدی تا میشود دزد فرو برد؛
شخصيتهای ضعفهای و تا دردها میشود همنشين معتادان
زندگينامة در کند. درک  را  درهمکوبيدهشده
کتاب نوشتن برای وی که  است  آمده داستايوسکی
که رسيد آنجا به کارش آورد و روی قمار به قمارباز
بسيار رمان حاصل و فنا داد باد را به خويش داروندار همه

شد. قمارباز زيبای
شناخت رفتارهای در که نويسندهيی روزگار وای به البته

آورد. به افراط روی آدميان
نويسيم؟ می چرا

خود حباب در زيستن يا محيط با فرهنگي آميزش هجرت: در اقليتها
يا مذهبي نژادي، اقتصادي، لحاظ به زندگي ميكنند و بزرگتر محيط اجتماعي در يك كه هستند انسانها از گروهي اقليت:
لحاظ فرهنگي از جامعه به به ميزان مشخصي اقليت اين رو اين از دارند. آن محيط متفاوتي با تاريخي يا حقوقي، ويژگي
كردهاند كه مهاجرت مختلف كشورهاي جوامع از بخواهيم اگر ميرسد. بهنظر متفاوت مي كند، آن زندگي در كه اكثريتي
بهعنواننمونهيياز اقليتهاسخن بگوييم، دراين صورتيكبعدديگرنيز پديدار ميگردد كهمربوطمي شودبهجامعةاصلي

كردهاند. مهاجرت آن از كه
گروه يك بهعنوان خود موجوديت از اجتنابناپذير حفاظت براي ميكنند، زندگي كشور يك خارج در كه شهرونداني
پيرامون برتر از محيط را خود كه است: اين دو مسألة اساسي روبه رو خود، با با پيرامون متفاوت و متجانس با يكديگر انساني
طريق تربيت از مستمر صورتي به را خويش و فرو رود خود الك كه در سمت گيري ميكند جهت، به اين ودر نتيجه دانسته
اين ديگر دارند. ذوبشدن قرار تهديد در و بوده متفاوت ميزبان جامعة با آنها كه چرا كند. افرادش تكثير مستقيم آموزش و
اشراف اصليش وجامعة واقعي بين خود بهتفاوت هرچند ورزد اصرار خويش اصلي جامعة گسستناپذير خود با پيوند بر كه

دارد.
سوي از وجامعه اصليش سو، يك از ميزبان خود جامعة به نسبت ناهمگون خارجه زيستي وضعيت با عبارت، اقليت اين به
كه جايي تا ميزبان، جامعه نهادهاي شكل بنديها و از دوري براي تالش همواره شده كه موجب برآيندي دارد. چنين ديگر
اين وكوشش ميشودكه مي رود پيش آن با همكاري هرگونه با كامل مخالفت تا و اين تالش صورت گيرد است امكانپذير
وجود داشته متضاد. طرف يك بهعنوان ميزبان جامعة با معاشرتي نبايد كه آيد در قاعده و عرف يك صورت مخالفت به
مي پندارد كه آن را آنگونه ـ اصلي خود در جامعه عيار تمام شدن معنوي شگفتانگيز، بهذوب برعكس به نحوي و باشد.
كه است اين هم دليل مهمترين ميرسد بهنظر ميكند. نفي متعددي داليل به را خود واقعيت و يازيده دست دوست داردـ و
خود كه مييابند بنبست خود براي حلي راه اقليتها كه بدينگونه است نميباشد. اساسيش پاسخگوي نيازهاي ميزبان جامعة
اصلي و جامعة از زيستن در خارج همواره كه ميدهد نشان آن، به بازگشت با مخالفت اصل و از دورماندن حسرت را در

نمايد. توجيه را آن از بودن دور
ومتعصب» سوق «تندرو فرهنگي بهلحاظ انديشه يي توليد وباز توليد سوي به را اقليتها مضاعفي، زيستي» چنين «برونمرز
دست به آن اصليش جامعة حتي و جامعة ميزبان فرهنگ كه اخالقي حداكثرهاي به همواره ميكوشد كه انديشهيي ميدهد.
جامعه در يك آنها با كه كساني از برتر برجستة ويژگي يك از برخوردار را خود اقليتها گونه اين كه چرا نمييابد، برسد.
ميباشد. ناممكن جامعة ميزبان، در ادغام اقليتها و براي آميزش تالش كه است همين دليل به دانند. مي مي كنند، زندگي
بهعنوان اين ادغام، از بخواهند كه اين معني باشد. به جامعه تندروانة اكثريت آن فكري واكنش ناشي از اگر بهخصوص
كامل ذوبنمودن و است قائل خود براي اقليت  آن كه فرهنگي ويژگي به منظور ازبين بردن فرهنگي، اجبار براي وسيله يي

نمايند. استفاده اكثريت، فرهنگ در آن
ميبينند، آن از را برخوردار خود خويش) (از ديدگاه كه اقليتها تمايزي نيست و وتار تيره اين صورت به همواره تصوير البته
با بتوانند ميشود تا اصليشان فرهنگ دفاع در قابل به مواضع بازگشت و در الك خود رفتن و انزواطلبي موجب امر اين و
نميكند. ايجاد مهاجر، جامعة افراد براي روحي فرهنگي فشار يك چيزي جز نمايند، مقابله ميزبان جامعة فرهنگ تأثيرات
مختلف طريق رسانههاي از را اين تأثير باشند، كرده زندگي آن در و آمده دنيا ميزبان به جامعة كه در كساني بهخصوص
به نميگيرند. برزن و كوي احيانًا يا خانواده طريق از جز را خويش اقليت جامعه فرهنگ در حاليكه ميپذيرند، مدرن و
اين براي كه جاست اين از بپردازند. ميزبان جامعة فرهنگ مخالفت با به كه ندارند را مصونيت اين كافي اندازة به دليل اين
و درك فرهنگ اين با همزيستي براي ميكند، استناد آن به اقليت جامعة كه عللي و انگيزهها از عبور براي تمايلي گونه افراد،

وتجربةمستقيمآن،شكلميگيرد.
ومنفياش مثبت عناصر از اعم مادري فرهنگ كامل از برداشتن دست الزمة آن، بخواهد اگر فرهنگي، ادغام گفت ميتوان
آنچه است. اما ناممكن ديگر باشد، سوي از ميزبان، جامعة فرهنگ از كامل و شكلپذيري عيار تمام و آميزش سو يك از
مشترك فرهنگي جنبههاي براي يافتن كه ويژگيش،جستجو فرهنگي است همزيستي مي باشد، يك و واقعبينانه منطقي
براساساين مشتركات تاروپودمناسباتيرا بهاينصورتاستكهجامعةاقليتميتواند، ونهنقاطاختالففيمابين،ميباشد.
را افراد بتوانند آن كه است، آن گونه فرهنگ دو بين همگرا پهنههايي و زمينهها نتيجه آن ايجاد كه فرهنگي بهوجود آورد
توسعهوتكاملببخشند واز اينطريقبرايخودامكانترقيبيشتريدرزمينةتكاملاجتماعيبه وجود آورندوموقعيتخود

ارتقا دهند. باشند، اكثريت فرهنگ حاشيهنشين اقليتي تنها كه از اين را

مترجم: از تأكيدي
پايان اما در . است شده ترجمه ميشود، منتشر در پاريس وفرانسه زبانهاي عربي به كه اوگاريت فرهنگي فصلنامة مقاله از اين

تأكيد برنكتهييبيمناسبت نيست.
ايران در دوران مقاومت بالندة فرهنگي هويت و حضور به آمده، شدة باال ترجمه بررسي در آنچه اساس بر كه هنگامي
ظرفيتي بلكه اصيل اين فرهنگ است جنبههاي گسترش و حفظ تنها نه ميكند، خيره كنيم، آنچه چشم را نگاه تبعيد
است. نشان داده اقوام و ساير ملل فرهنگي ارزشهاي و غنا وجذب پذيرش در از خود مقاومت اين است كه فرهنگي
خود سعي در آثار يك هر كه است مقاومت برنامههاي هنري از در بسياري كشورها ساير موزيسينهاي حضور هنرمندان و
ترجمة اين كه كما بگذارند. به نمايش با مقاومت ايران را و فرهنگي خود مشتركهاي آرماني وجه نزديكترين اند، كرده
مقاومت همواره فرهنگي فعاليتهاي وساير تلويزيوني برنامههاي نشريات، در كشورها ساير نويسندگان ادبي و آثار اشعار
چنين عفاف راضي تا برگ دو كريس از و فاراندوري گرفته تا ماريا منوهين يهودي از است. داشته را خاص خود جايگاه
ايران آواز بانوي كنسرت افتخارآفرين صحنههاي در را خود فرهنگي، رشديابندگي اين ميگذارند. بهنمايش را وجهي
استاد محمد وآمريكا توسط اروپا در جهان اركسترهاي مشهورترين رهبري و عراق بابل جشنوارة بينالمللي مرضيه در
به آن بايد اينجا در فوق، بررسي از فراتر آن چه اما است. داده نشان آساطوريان آندرانيك و باستانسير شاهپور شمس و
از را كشور خارج در ايرانيان مسألة فرهنگي جامعة صورت كه غني مقاومت است فرهنگ تأثيرگذاريهاي كرد، اشاره
براي خارجي برجستهترين موزيسين حضور است. كرده تبديل مليتي فرا فرهنگ تپندة كانون به يك فرهنگي، اقليت يك
را ايراني دلانگيز كه ترانههاي خارجي خوانندگان نيز مقاومت و فرهنگي در برنامههاي ايراني، موسيقي قطعات اجراي
براي كه است ايران مردم مقاومت انساني آن پيام برانگيزانندة و تأثير نفوذكننده چيز، هر از قبل و بيشك ميكنند، اجرا
ملل ديگر و ما ملت نوين بين پيوند فرهنگ زمينهساز كه است انساني پيام اين دل انگيز است. آشنا و بسا بشري وجدانهاي
ميآورد. نو بهوجود و مداري درمينوردد ميزبان را جامعة و جامعة اقليت مرزهاي است كه اين نقطه در و است جهان
نوشته خوب چه باره اين در آشنا...» آشناي آواي ساندرين ـ «اودره نوشتهاش: در صفت» خدايي «مهدي عزيزم دوست
طنين صدا، در اين وبم در زير به راستي ميكند. سرشار ميهنم نوستالژي از مرا كه ساندرين! صدايي ـ كه:« اودره بود

آشناي آشنا....». آواي همان جز عشق، همتاي بي راز جز نيست رازي هيچ است؟ نهفته رازي پرعاطفهاش چه

اقليتهايفرهنگي....مسألةآميزشفرهنگها
 

أيوب يسار نويسنده:
مترجم: فرزاد افشاري

نقاش برزيلي كامارگو، از پائولو طرح
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دارد ادامه

پـروازدرخـاطـرههـا(٤) سوم: فصل
بهميهن بازگشت

سال١٣٤٠  در  آمريكا  در آموزشها اتمام از  بعد 
بوديم كرده تمام را خلباني دورة هرچند بازگشتم. بهايران
قانون طبق چون ميشديم. محسوب دانشجو هنوز اما
تمام دانشجوييمان دورة سال سه بايستي افسري دانشكدة
با بگيريم. يعني درجه افسري دانشكدة تا معادل ميشد
مهرآباد پايگاه در بنابراين داشتيم. كم ٦-٧ماه آنها حساب

بهپروازكردن. كردم شروع دانشجويي درجة با
ماه چند بود. فرمانده نيروي هوايي خاتم زمان آن در
بهاين «وحدتي» تشكيل شد. نام پايگاه دزفول پايگاه بعد
درجة با برادر دو كه بود شده پايگاهانتخاب براي دليل
شده آنها بهنام پايگاه  و بودند كرده  سقوط سرگردي
داشت  هوايي نيروي كه F٨٦ را شكاري هواپيماهاي بود.

بهآنجا. بودند فرستاده
شدم. و ستوان دو آمد درجة افسري ما ٦ماه بعد از
چند بعد از كه بود نعيميراد سرهنگ فرمانده پايگاهمان
ربيعي بودم. ربيعي سروان گردان در من شد. سرتيپ ماه
و دستگير انقالب از بعد و هوايي نيروي فرمانده بعدها
سروان ديگر گردان بوديم ما گردان يك شد. اعدام
سيدجوادي حاج سيدجوادي. حاج سروان و بود مهديون
از بعد تا بود  مهديون اما  كرد.  فوت و گرفت  سرطان

شد. و اعدام كه دستگير انقالب
«F٨٦» هواپيماي با و بودم  آنجا  نيم  و سال دو من
كه بهطوري بود. گرم بياندازه تابستانها ميكردم. پرواز
بههواپيما ميزديم مخصوص دستكشهاي با وقتي  حتي
كرده عوض كار را ساعت تابستان ميسوخت. در دست

بوديم. آزاد وقت بقيه ١٠صبح. ٥صبح بود تا از بودند.
گفت: و صدايم كرد نعيميراد يك روز وحدتي در
قابل خيلي روحياتت و اخالق ديديم بررسي كرديم، «ما
رسمًا و بياوريد خبر كه ميخواهيم شما از ما است. اعتماد
كه ميدهيم  شماره به شما ما شوي. ضداطالعات جزء
شما بعد شمارهاست. با همه تماسهايت و نفهمد كسي
مأموريت بهحساب ما ميروي  بهمرخصي  كه ساليانه
چه بايد «مثًال گفتم: ميدهيم». فوقالعاده و مي گذاريم
ميرويد كه ميهمانهاي شبانه «مثًال گفت: بگويم؟» چيزي
بشقابش چنگال و قاشق بود؟ چطور كني مبلش گزارش
چگونهاست؟» خانهاش دكوراسيون  است؟ چطوري
ازشان كنيد صدا را خودشان خوب «تيمسار گفتم:
تو منظور «نه! است؟» گفت: چه چوري بپرسيد مبلهايتان
را صاحبخانه چرا «نميفهمم  گفتم: نميفهمي».  را من
داستان يك ياد بعد بپرسيد؟» خودش از نمي زنيد صدا
نميدانم بودم و خوانده جايي كه علي افتادم حضرت از
حضرت روز يك  «تيمسار گفتم:  است. درست  چقدر
و سر كه نفر يك ديد بود نشسته خانه اش در جلو علي
عده يك مدتي بعد از ميدود. بود دارد خونين صورتش
كه سنگي روي از بلند شد حضرت علي دنبالش. آمدند
خونين فرد دنبالكنان وقتي نشست. طرف آن بود نشسته
حضرت نديده، را فرد آيا آن پرسيدند علي ازحضرت
نشسته ام سنگ اين روي كه وقتي كهاز خورد قسم علي
نعيميگفت: «برو، گفتم كه را اين نديدهام». كس را هيچ
ما برو!». نميخواهم نزن.  حرفها ازاين  بيرون برو برو،
اما نشد. ما پيگير ديگر و شد منتفي داستان و بيرون آمديم
تهران. نفرستد تهران من را ديگر كه داد دستور بهربيعي
رهگيري (تمرين «GCI براي «مانور بود. هم نوبتي رفتن
تمرين اپراتورها  مي شدند. بلند هواپيما دو هوايي) 
كنند. چفت هم با بياورند را هواپيما دو كهاين ميكردند
GCIنوبتي خلبان. اين تمرين و خودشان كار براي تمرين
من را نميفرستند. ديدم گذشت هفته دو هفته يك بود.
بهربيعي رفتم بروم. بهتهران مي خواستم داشتم نامزد هم من
يك از نام بردن با است». من نوبت «جناب سروان گفتم:
بهانه يك ديگر دفعه كار دارد». اين «نه، گفت: ديگر نفر
روز مانور  كه اين تا نگفت.  به من  رك و آورد ديگر 
تمام بود ارتش روز بهاصطالح كه روز اين بود. در ٢١آذر
هم را من رژه ميرفتند. اجبارًا نيروي هوايي هواپيماهاي
بهدزفول. برگشتيم و بوديم تهران روز سه دو فرستادند.
آمدهاست. تهران فوقالعادههاي گفتند بچهها بعد هفتة
بهسر رشته داري.  رفتم شدم سوار بود. ٢٠ـ٣٠ تومان روزي
به نام مهدوي استواري يك گرفتند. را پولشان بچهها همه

گفت: كه رسيد من نوبت بود. خوبي آدم خيلي كه بود
كنيد». نگاه شما «حاال گفتم: نداريد». فوقالعاده  «شما
«آقا گفتم: نداريد». شما ميدانم! «من گفت: نكرده نگاه
را سرش ندارم؟» چطور من گرفتهاند! بچهها همه مهدوي
مأموريتي هر شما داده دستور «تيمسار گفت: و جلو آورد
فحش عصباني شدم. يك باشد». ميرويد بدون فوقالعاده
برگشتم و ندارد اشكال و گفتم  دادم به تيمسار ركيك
ببيند. من را عكسالعمل نعيمي آمد گردان. فردايش توي
و گذاشتم احترام شدم، بلند است؟» خوب «حالت گفت:
بروي؟» نميخواهي گفت: «تهران ممنون». «خيلي گفتم:
نداري؟» كار گفت: «تو تهران». كاري ندارم «نخير گفتم:
«پس همين گفت: نيست». مسألهيي من براي گفتم: «نخير
بود. جريان در ظاهرًا ربيعي «باشد!» باشد!» گفتم: طور
لفظ و كرمانشاهي صدا كرد. من را بيرون رفت نعيميكه
تيمسار كه چيه؟ «پهلوان گفت: بود. «پهلوان» كالمش
گفتم: ميدانست هم را فوقالعاده قضية كرده؟» طور اين
ميخواهد تيمسار شدهام خلبان آمدهام من سروان «جناب
روي رنگ و گفتم كه را لفظ اين بخورم». نان ”...“ من
مردة و  كشته هم ربيعي ميدانستم كه من پريد. ربيعي 
خودش فهميدم كه بود بعدًا اما ردهاست. درجه و مقام و
پريد. رنگش كهاينطور باشد ضداطالعات خبردهندة بايد
هوايي درنيروي كه چه لفظي است «اين گفت: بههرحال
ببرم از اين خبر بيايم من سروان «جناب ميگويي!» گفتم:
همان اين آن چه گفت و گفت چه بهآنجا كه اين بدهم
گفتم: نگو!» را كلمه اين «نگو! گفت: ديگر». است “...”
قبول من اطالعات باشم دهندة ضد خبر خواسته من «از

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

گذاشته برايم را محدوديتها  اين دليل بههمين  نكردهام
گفتم: است». ارتش از بخشي هم آن «آخر گفت: است».
ميهماني وقتي  مي گويد  به من است؟ ارتش  از  «بخشي
صدايش كن خوب خودت گفت؟ كي چي بگو هست بيا
كه خودش كن كاري اشكالي هست يك هم بپرس. اگر
تا ميكني تير را  آن و اين چرا و بگويد. پهلويت بيايد
من حاال نزن حرفها اين از نه! «نه! گفت: بگويند؟» بيايند
ببخشد». شايد شده چي ببينم مي كنم صحبت تيمسار با

ببخشد!» كه كنيد صحبت «نمي خواهم گفتم:
يواش يواش و  داشت ادامه ماهي چند داستان  اين
تلفنخانة از نميرفتم بهتهران كه مدت اين در شد. منتفي
ميكردم. صحبت نامزدم  و مادرم و پدر  با انديمشك
دارم كار حاال ميگفتم  نمي آيي؟ چرا ميگفت  بابايم
كه يك پدرم گفتم را براي بعد داستان بعد مي آيم. ماهها

كردي! و گفت خوب! خوب كاري كرد فكري

مهرآباد: پايگاه بهترابري انتقال

سال١٣٤١، حدود  يعني نيم،  و سال  يك از بعد 
پرواز ٦ماهي تهران. حدود مهرآباد به پايگاه منتقل شدم
چند يكم. ستوان بودم شده و آمده هم درجهام كردم.

 Tتعليماتي٣٣ جت و ٨٦ شكاري هواپيماهاي با ماهي
من روي محيط فشارهاي مدت اين در ميكرديم. پرواز
انتقال درخواست دليل بههمين بود. گذاشته زيادي تأثير
را هم انتخاب ترابري بپرم. ترابري كه با هواپيماهاي كردم
موقع آن چون اما بود. آزادتر محيطش نسبتًا كردم زيرا

موافقت بهسختي انتقاالت اين با كم بود شكاري خلبان
بروم ميخواهم گفتم و كردم اصرار من اما ميكردند.
عمليات رئيس تيمسار مطهري ترابري بپرم. هواپيماي با
از بعد و علت را پرسيد و خواست بود من را هوايي نيروي

شد. موافقت باالخره صحبت مقداري
داكوتا هواپيماي با پرواز اولية آموزشهاي ترابري در

دو  سمت خلبان با و ديدم C٤٧ مي گويند را آن به كه
جالب بسيار من براي دوره  اين كردم.  بهپرواز شروع
پرواز ايران مختلف بهشهرهاي زيرا بود. آموزنده و
فقط كه جاهايي شهرهاي كوچك و بزرگ و ميكرديم.
بندر لنگه، بهار، چاه خارك، مانند بودم. اسمشان راشنيده
ايران شهرهاي بيشتر قديمي. فرودگاههاي و كنارك بندر
مسافرت آنها  به يك بار حداقل من و داشتند فرودگاه 
كه زيرا بود جالب بسيار من  براي دوران اين كردم.
آنجا فقط و در تهران متولد شده شناختم. من را كشورم
بودم شيراز. رفته خانواده با كه اين حداكثر ديده بودم. را
شهرهاي وضعيت تقريبًا از و بودم رفته آمريكا هم به بعد
مختلف كشور حاال ديدن شهرهاي بودم. بيخبر كشورم

بود. آموزنده بسيار برايم
هرگز كه دارم خاطرات خيلي زيادي دوران اين از

نميكنم. فراموش
كنيم پياده را مسافران تا جاسك. بندر رفتيم بار يك
گردش. رفتيم داشتيم. فرصتي بيايند جديد مسافران و
و بود دريا نزديك كپر تا چند بود. دريا نزديك فرودگاه
پرسيدم ميخوردند. ماهي خشك شده داشتند. بز تعدادي
خودشان گرم لهجه  همان با ميخورد؟ ماهي  بز مگر
دريا از ماهي نداريم! علف كه ما جان «آقا دادند: جواب
بهجاي ميشود خشك آفتاب جلو ميگذاريم ميگيريم،

ميدهد». خوب به ما هم شير بز ميخورد ميدهيم علف
قصبةكوچكي موقع آن كه بهار به چاه رفتيم ديگر بار
نزديك جايي يك ديديم بوديم منتظر كه طور همان بود.
يك ديديم نزديك رفتيم «دبستان». زده تابلو فرودگاه
مدير كرديم. وعليك سالم آمد. رشيدي چردة جوان سيه
هم اين و هستم اينجا اهل خودم «من گفت: بود. مدرسه
بندرعباس از را ديپلمم من است. اينجا مدرسة ميبينيد كه
براي معلميديدم. دورة دانشسرايعالي رفتم بعد گرفتم.
كه كردم درخواست خودم بود. خوب نمراتم معلمي
بهاصرار خودم ولي داريم. كم معلم گفتند بيايم اينجا.
خودم ميبينيد كه هم را سهاتاقي دو اين اينجا. آمدم
اينجا در سوم را و و دوم االن كالس اول كردهام. درست
فّراش. و هم ناظم هم و مدير هم و معلمم من، هم داريم.
لوازمالتحرير دانشآموزان براي خودم حقوق از هم و
اين بهقدري از هستند». بيبضاعت خيلي ميخرم. چون
يك واقعًا چون بود كه حد نداشت. آمده خوشمان جوان
او از دليل به اين بيشتر من بود. برازندهيي باالي بلند جوان
هواي و آب خوش بهجاي رفتن پيشنهاد كه آمد خوشم
بهاو راهانداخته بود. مدرسه اينجا و رد كرده را ديگري
برمي آيد؟ دست ما از آيا كاري و پرسيديم گفتيم تبريك
اين جا بچههاي ميخواهم است من وظيفة نهاين گفت

شوند. باسواد همه
فراموش وقت هيچ من را شريف جوان اين خاطرة
در فداكاري آدمهاي چنين  ميكنم فكر  زيرا نكردهام.
را خودمان جامعة متأسفانه ما ولي نيستند. كم ما جامعة

نميشناسيم. خوب
 ٢-٣ در عسليه. بهبندر بوديم رفته ديگر بار يك
چاي بخوريم. رفتيم بود. خانهيي يك كيلومتري فرودگاه
چاي بخوريم. بود. گفتيم ميخواهيم آنجا مردي در پير
كمر استكانهاي در  چاي برايمان و  بفرماييد گفت
در شاه عكس احمد قديمي كه نعلبكي و  آورد باريك
پدر گفتيم مي خورديم بهاو چاي طور كه همين بود. آن
وقتي خنديديم. گفت ما است. شاه كيست؟ گفت اين
ميگيرد. نيست! امنيه خوب شما نخنديد! شاه ميگويم
او رفته، رضا شاه آمده، شاه اين احمد پدر جان  گفتيم
نزنيد را اين حرفها گفت  آمده. شاه  رضا  پسر رفته هم

است. اين شاه بشود. كهاينجا فتنه
بودم. اين كه بيخبر واقعًا من بود و مردم ما وضع اين
اغراق اندكي حتي بود خوبي بسيار دورة يك ميگويم
من ذهنيت پرواز ٦٠٠ـ٧٠٠ساعت با نمي كنم. دراين دوره

شد. عوض به ايران نسبت
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