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نمازخانه اين در كه مردي
برداشت فوز فرياد
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ميخواند. بيفتوت تنهايي در چاههاي را آوازهايش و

هارولدپينتر
هنرمند  متعهد

انگليسيجايزةادبي
برد  نوبل٢٠٠٥ را
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را ديدهاي علي

كاظممصطفوي

اقيانوسيه و آسيا فستيوال فيلم از خبري گزارش
نادر خوشدل برلين ـ

است زبان طنين شعر،
صاحبنام الجزايري و نويسندة شاعر زينباالعوج، گفتگو با

است كالم دروني موسيقي طنين شعر، ـ
آنهاست دروني شناخت انسانها و ارتباط با ابزار زبان، ـ

نميشود را اما شعر زن هستم، چون من هست، شعر «زنانه» در ردپاي ـ
كرد تقسيم مردانه» يعني «زنانه و جنسيتي، بهصورت

بيانكردهكهمنبهعنوان  ـ ديدهامكهيكشاعرمرداحساسيدرموردزنرا
نمي توانم شاعر زن يك

است از انسان دفاع در و انساني نياز يك در هنر تعهد ـ

يكشاعر،يكنامه،يكپيام
بازخوانيآخريننامةميساكمانوكيان،

شاعرارمنيتباروازقهرمانانشهيدمقاومتفرانسه
 عليهفاشيسمهيتلري  

(ح.اختر) نصيري حميد

آفيـشسـرخ
از لويي آراگون شعر

٦ و ٧ صفحة در

٢ صفحة در
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... بيـايـي وقتـي

خالوكاكايي عليرضا

بيايي، وقتي
سرزمين اين در

كاشت خواهيم گل آنقدر
را ستارگانش خالي جاي كهكشان، تا

                                           پر سازد 

كوچهها در
دورهگرد دستفروش

شوق اشك
جار خواهد زد

نان خجستة عطر
كوفت. خواهد را درها

قمري از چشمان سحرگاهي واژگاني با
                                         و صداقت 

آب،
شاعران

شعرها خواند سرود.

كاري خواهيم كرد
پگاه آسمان كه

باشد. كبوتران عبور امن جادة

آغاز
ميکني آغاز را راه اين تو

تست دست اين
تست چشم اين

مسطح آبي و است، يک ماهي اين
چشم يک شکل به تقريبا کاغذ، برروي

دايره يک تست دهان اين
داري) دوست که (هرچه مي کند فرق چه ماه، يک يا

است زرد اين
است سبز باران، پنجره بيرون

تابستان است زيرا که
دنيا و سپس درختان آن باالتر از و

دارد را شمعي مداد ٩ اين رنگهاي همين تنها و است گرد که

سرشارتراست که است جهان اين
گفتم آنچه من ياد گرفتن از مشکلتر براي و

که لکه لکهاش کردي با تست حق
نارنجي سپس و قرمز بارنگ

جهانمي سوزد
گرفتي ياد را کلمات اين تو وقتي

که مي تواني بياموزي هست بيشتري که لغات خواهي آموخت تو
تو شناوراست دست باالي جهان دست

درياچه برباالي کوچکي همچون ابر
نگاه ميدارد ميز اين برروي ترا جهان دست دست

است گرمي سنگ تو دست
ميايستم لغت دو بين من

من است. اين دست   دستهاي اين دست تست. اينها
است [جهان

دارد بيشتري و رنگهاي مسطح نيست اما است گرد که
بتوانيم ببينيم ما از آنچه بيش

دارد پاياني و ميشود شروع
بدان برمي گردي تو که چيزي است اين و

تو دست
 

آنچه رفته
روزهايند رفته آنچه

گام بزني آب برروي ميتوانستي تو زماني که
قدم بزني ميتوانستي زماني که

رفتهاند روزها
مانده است بهجا روز تنها يک

هستي آن در تو که روزي

تو نيستند خاطرات دوست
تنهاميتوانندبتوبگويند
نداري ديگر را چيزي چه

ببري که ميتواني بکار چپي دست
بروي ميتواني که قدمي دو

مغز کوچک ابزار تمام
سالم سالم

ميکند کار هنوز که دستي تنها
بروي که نميگذارند ابزارها

معاصر فرهنگ بزرگان از
(١٩٣٩ اتـوود (…ـ مـارگارت

اصفهاني زري دكتر ترجمة:

نيست قطار يک اين
جيرجيرکنيست

نشويم هول بيا
کنيم صحبت تبرها به راجع بيا

خوبند يک کدام
نامهاي بسيار درختان

چادر يا و قايق يا خانه ساختن چگونگي
نميآيد بهکار ديگر ابزار جعبه

نميدهد نشان را افعالش
درفش رنده، سوهان،
عبوس به فلز برگشت

ميدهي» تشخيص چيزي را «آيا گفتم من
را آشنا چيز يک

را» بستر «بله گفتي تو
باشيم بهتراستمواظبتوفان

است يافته جريان اتاق کف در که
شده است ساخته از آفتاب و

شده است ساخته سايهها جنگل از
باشيم ديواري بخاري مراقب بهتراست

است ساحل يک اکنون که

برادرششهرامشفيقبود. شهريارشفيقپسراشرفبود.
از نزديك من و با مردم مي جوشيد شهريار برخالف شهرام،
ميديدم چقدرباپرسنلصميمياست.امكاننداشت كسياز
نه غرور است. سلطنتي از خانوادة او بفهمد و كند نگاه بيرون
سيل جريان همين در ميكرد. كار همه بهپاي پا نه تكبري. و
شهريار امان ميگفتند ميكردند كار او با كه اهواز كساني
هم را ما و ميكند كار از همه بيشتر خودش بريده. را ما
ما منتظر سيلزده مردم اين مي گويد خودش. دنبال ميكشد
هيچ از شهريار ميرفت و همه جا كه هستند.هاوركرافت هم

كمكيدريغنمي كرد.
نقطةمقابلبرادرششهرامبود.اوهمهاشدرزدوبندهاي
دربارة فساد حتمًا داشت. فاصله مردم با و خيلي بود تجاري
سلطنتي چيزهايي خاندان بقيه اعضاي و مادرشان، اشرف،
ايلوشين آشيانه با هواپيماي بوديم بار ما رفته يك شنيدهايد.
شهرام گفته رانندة برايمان تعريف كردند كه بپريم خلبانها
ميدان آزادي را در مردم شهرام شنبه عصر روز پنج يك
است؟ خبر ميپرسد چه بودند. آمده براي تفريح كه ديده
شهرام تفريح. براي آمدهاند است جمعه شب ميگويند
بشود؟ شلوغ كه آمده اند اينجا چرا تفريح براي ميگويد
ميتوانند پنجشنبه عصربروند«نيس»جمعهعصري برگردند!
راننده بودهاست. فرانسه ساحلي بندر «نيس» از منظورش
بدبخت نان مردم گفتم و كردم نگاهش طور همين گفته بود
را اين جا نبايد نه گفته بود بروند «نيس»؟ كجا بخورند ندارند
اينقبيل داستانها شلوغكنند ميتوانندبروند جاهاي مختلف.
نشاندهندة هستند، درست هم اغلب كه باشند، درست اگر
اغراق داستاني هم از مردم است. اگر سلطنت خاندان جدايي
ازاينخانداناست. باشدنشاندهندةميزاننفرتمردمما شده
بزنند نمييافتندحرفشانرا براثرديكتاتورياجازه مردميكه
و جالباينكه نشان ميدادند. بهاينوسيله نفرتخودشان را

در عوض نشده. شنيده اصًال شهريار دربارة داستانهايي چنين
بسياري داستانهاي او فعالبودن مردميو خصوصيات از
رضا فرزكناري بهنام مقاومت دوستان از يكي مثًال شنيدهام.
از بهتري شناخت بود، دريايي نيروي پرسنل از خودش كه
نقلش كه كرد تعريف برايم داستاني او داشت. شفيق شهريار
داشتم ناو عرشه روي روز «يك مي گفت: رضا نيست. بد
ميكردم. را چك آتش نشاني كپسولهاي بازرسي  تاريخ
ميرسيدم كه بههركپسولي  و ميزدم دور كار  اين براي
منقضي تاريخش اگر ميكردم. يادداشت را مصرفش تاريخ
باال از ناو فرمانده شود. فرستاده بازديد براي بايستي بود
كپسول ميگردم وپاي ناو روي كه ديد مرا ميكرد و نگاه
داشت ديگري طرف از هم شهريار موقع همين در مينشينم.
(...) مادر «اوي زد: فرياد ناو فرمانده ميكرد. نگاه را كار اين
ول ميگردي؟». داري مي كني؟ داري براي خودت چهكار
دفعه يك تكرار كرد. را لفظ دوبارهاين او نگفتم و چيزي من
گفت: بهفرمانده عرشه. روي آمد بود جريان ناظر كه شهريار
چك را كپسولها دارد اين جدت! هفت و خودتي (...) مادر
كني صحبت طور اين ديگر با پرسنل بار يك اگر ميكند.
نقلميكردكه رضا ميگيرند». گزارشميكنمدرجهاترا
و كامًال بيادعا زيرا داشتند دوست را شهريار خيلي پرسنل
حتي دريايي، نيروي پرسنل انقالب هم بعد از بود. بي آاليش
خواسته خودش بهرغم را او خودشان آن، انقالبي پرسنل
نكردهام كاري كه من  ميگفته  او  چون  ميدهند. فرار
ميگيرند است، شلوغ پلوغ بهاو ميگويند كنم؟ فرار چرا

ميكشندت.
پاريس در رفت. كرد و بهفرانسه فرار شهريار بههرحال
برادرش بهجاي اشتباهًا را  او  آخوندي  رژيم تروريستهاي

كردند. ترور شهرام

صفحة٨ از بقيه

پـروازدرخـاطـرههـا(٥)

درکالسهاي بهعنوان مرجع اشعارش و کتابها که است کانادايي معاصر نويسندگان مشهورترين از اتوود، يکي مارگارت
کتابهاي  و اجتماعي تاريخ ادبي، نقد و شعر ـ کوتاه داستانهاي ـ (نوول ٣٠ کتاب از بيش او مؤلف تدريس مي شوند. ادبيات
نووليست ومنتقد ادبيشناختهشدهيياستکه بهخاطر فمنيستبودنو استفاده ازميتولوژي کودکان)است. مارگارت شاعر،
معرف کاراکتر اصلي عنوان به زن كارهاي او در مي گيرد. نشأت سنتي رئاليسم نوشتههايش از دارد. کارهايش شهرت در
در داستانهايش واقعيتهاي اتوود است. گرفته قرار مورد سرکوبي جهاني رايج سياست و بهدليل زن بودن است که شخصيتي
کمرنگ براي مدرنيسم پست از ابزار همچنين ميكند. مخلوط طنز و تاريخي) افسانههاي ميتولوژي ( و تخيل با را اجتماعي

کردنقطعيترئاليسمسنتياستفادهمي کند.
(استان کبک در جنگلهاي شمال را متولد شد.کودکيش  کانادا)  (پايتخت  اتاوا ١٩٣٩در ١٨نوامبر در اتوود مارگارت
کودکي در زندگي اين نحوة بود گذراند. گياهان ردهبندي و ريشهيابي متخصص پدرش که کانادا) درکنار فرانسوينشين

کتابي  سال١٩٩١ در در بعدها كه چيزي ميدهد. نشان حيوانات و جهانوحش از تعبيرها و تشبيهات استفادة در را او تجربيات
است. کرده زندگي و آمريکا کشورهاي اروپايي معروف شهرهاي اکثر در شد. او جهانوحش منتشر اطالعات اسم به

کميک نوولش سومين و اولين ميکند. حرکت و رنج تخيل در البهالي طنز و و او هستند سمبوليک داستانهاي اتوود اغلب
سياسي فعال يک هم چنين او نشان ميدهد. را انسان زندگي از غمافزا و خشن انسان) تصويري از قبل (زندگي چهارمي و بود

اوست. فمينيستي انديشة معرف نوشته هايش و است بوده بين الملل عفو سازمان و قلم انجمن با ارتباط در
نوشتههايش براي متعددي جايزههاي شده است. او در كشورهاي مختلف چاپ است و داشته جهاني استقبال اتوود کارهاي

نوولهايي مثلافسانةدستساز  ادبياتبريتانياشد. اوبرندةباالترينجايزة کتاب«ترورکور» بهدستآورده است.درسال٢٠٠٠
اوچنديننشانافتخارنظيرمدال کلوبهنرملي درانگلستانوهم چنين درکانادا، بهدستآوردند. وچشمگربهجايزةکتاب را

آورد. بهدست را انگلستان و کانادا ازدانشگاههاي ادبيات افتخاري دکتراي چند و فرانسه و ايتاليا و آمريکا
ميکند. زندگي دخترش و ( نووليست) گيبسو با گريم تورنتو در حاضر حال در اتوود

اوست: شعرهاي از يكي آغاز شعر

دارد ادامه
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ديده اي را علي تاريكي به تو
بگزيده اي براو غيري جهت زان
«موالنا»

مصطفوي كاظم

در معصومي علي جناب بزرگوارم و فاضل دوست
كه بخارايي رجايي احمدعلي استاد قول از صحبتي
كرد: يادآوري است بوده ارزنده و سرشناس اديبان از
در دفتر مولوي كه خانة تاريك در تمثيل معروف پيل
علي حضرت به اشاره شده روايت معنوي مثنوي چهارم

است: آمده تمثيل اين پايان در نسخ برخي در و دارد.
ديده اي را علي تاريكي به تو

بگزيدهاي براو غيري جهت زان
بهشدتبرانگيخت. البته ايناولين اينبرداشت مولوي مرا
است كه چه كسي و برمي آشفت. مرا موالنا كه نبود بار
و دگرگون داشته حكايتي، يا تمثيل غزل، در با او، سفري
چهرة مردي در درنگ بار ديگر به من هرحال نشده؟ به
رازي سال هزاروچهار صد پانصد پس از هنوز كه ايستادم
نوشته راز شعري به نام در قبل و من سالها است. ناگشوده

بودم:

رازيست. زيبايي
ديد. آن را بايد تنها كه

«راز كه تا نمينويسم عمد به اما ميبينم را نامش من و
هميشة گلستان» باشد.

مييابد  مي نهد كفش در موالنا كه شمعي با هركس اما
ارتجاع و تيغ لحظه فرود كه در كسي كيست؟ كه او
با و داد سر پيروزي فرياد پيشانيش، بر مذهبي دگماتيسم
از شقاوت تاريخي ابطال بر خود مهر شقي بخشيدن قاتل

زد. كينهكشي و

خانه نماز اين در

ظلمت نشسته در مردي آوازهاي بيصداي
سلسلهيي

سكوت سلسلة بر
لهيب زده. ستارهيي براي

خاكستر در چشمي
هياهوها و برهيمهها اشكي

بريان ميكند. را كوچك پرنده يي شعلهيي كه

بغض در پلنگي
روز و پوستي از شب با

خشم از نيشي و
بدر. ماه كمين در

نمازخانه اين در كه مردي
برداشت فوز فرياد

داشت شكافته فرقي
ههاي بيفتوت تنهاييميخواند. در چا آوازهايشرا و

÷ ÷ ÷
تاريكي ديدن». «به و ديدن» تاريكي «در است بين فرق
از بخشي و باشد تاريكي در كسي يا چيزي ميشود
تاريكي «در در كمتر. يا و بيشتر يا نيمي ديد. آنرا
ندارد. هستيم سوژه كه بينندة ما به ربطي شناخت ديدن»
يا چيزي يا علم آگاهي بگذاريم را كه اسمش نتيجه اين
چه است. ديگر ديدن» تاريكي «به اما رديف. اين در
و نبينيم را آن ما باشد، اما روشنايي هم در سوژه كه بسا
ديگر اين كنيم. رؤيت آنرا از بيش و اندك بخشي يا
يك در هستيم. تاريكي در خود كه ما به برميگردد
بصير. نه ديدهيي و داريم صاف نه دلي دروني. ظالم
نمي فهمد. ميفهمد و تنها آدمي نوع شناخت اين در 
چيزي يا عرفاني يا هنري حس نوع يك مي كند. حس

اين قبيل. از
«انگيزش»ي در ديدن  نوع دو اين تفاوت  مهمترين
بگوييم آنكه درستتر ميآورند. يا بهوجود كه است
وجود نميآورد. به انگيزشي اصًال ديدن» تاريكي «در
بدش و خوب با و واقعيت هستيم بي طرف گزارشگر
ميشويم. ديدن» برانگيخته «به تاريكي در نداريم. كاري
در و يا ميشويم هدايت يا كه ميآيد خلجاني بهوجود

توبهتاريكي
ديدهاي عليرا

غرقه است،  گسترش ظلمت كه همان بيشتر، ضاللت 
كينه و عشق در اين بيان اگر جهان را با شد. خواهيم
كينه به  يا مي شويم نزديك عشق به يا كنيم تعريف 

ميرسيم.
«به روشنايي ديدن» ديدن»، «به تاريكي روي سكة آن
چه ببينيم قلب(هردو) و چشم با را كسي كه اگر است.
كه داشت او خواهيم از كامل تنها تصويري نه ميشود؟

ميشويم. كشيده منفي يا مثبت موضعگيري يك به
دفتر چهارم در موالنا معروف داستان تفاصيل به اين با
تاريک «اندر خانهيي كه پيلي بپردازيم. داستان مثنوي
وارد ظلمت آن براي ديدنش مردم بسي»، به از » و بود»
نبود» ممکن چون چشم با «ديدنش اما: و ميشدند
برداشتي ميديد و را پيل از قسمتي بخشي يا هركسي

داشت. آن از
خرطوم اوفتاد؛ به کف، يکي را، «آن

نهاد. اين است ناودان همچون گفت:
رسيد؛ گوشش دست بر را يکي آن

پديد. شد بادبيزن چون او، بر آن،

بسود، پايش بر چو کف را يکي آن
عمود. چون ديدم پيل شکل گفت:

دست، بنهاد پشت او بر يکي آن
ُبده ست». تختي چون پيل اين خود گفت:

كليت با هم تناسبي هيچ البته كه ديدهاند را بخشي هريك
گيريم كه: كف شمعي به است كه چاره اين پيل ندارد.

ُبدي، شمعي اگر يک هر کف «در
شدي». بيرون گفتشان از اختالف

ساطع نوري رنگين شمع اين اگر و شمع چيست؟ اين اما
او را ديگر پاي البته ديد؟ خواهيم رنگي را چه كند پيل
و پوستش اما چشمها عمودو گوششرا بادبيزننميبينيم.
است؟ سپيد همچنان عاجش داشت؟ خواهند رنگي چه
ديدن»، تاريكي «به و ديدن» تاريكي «در در پيل تصوير
و سست. و است كژ تصويري است. ناقص باشد، هرچه
هم ظلمت هماوردي ميدان پس بيروح. كه مهمتر اين
بايسته كف در شمعي درون. سرماي هم و است بيرون

در قلب. و شمعي است
آرزوست! شمعم دو آن

بسته پلك با
بيدار بودم.

تار. روشن صداي از بيدارتر

زالل ابريشمي
ميوزيد. تار ساده شبنوازي در

باريدن ناپيداي حس و
بود. همگام صبح تند مضراب با

شفاف باران
بيدرنگ لحظههاي در

ابر سربي رنگ از انباشته
ميباريد. ساده

من سادهتر از حضور
بيدار. لحظة آن در

(٢)
شبنم زده: شاخة ريحاني

توست صداي اين

صبح. سخت باور و من ابري خيال آميختة
توست… صداي اين

چكاوك بيدل روح
و بادها. ارزاني راهها

آواز در آواز
تار در تار

گذشت ما از
آبيهايش موج پلههاي با

زده. باران دريايي در

تو شب نوازيهاي
صداهاست و راهها براي

ما مي گذرد. از كه
(٣)

آن مضراب از
ميچكد «مهتاب»ي خوشة

بيدار. سبزة بر

دريچهيي
صبح از

خاك مهتابزده. ميشود بر باز
(٤)

آسمان از تكهيي
سايه و سبزه از دستمالي

شاد. رهگذري

آب بر آبي
نوازشي و

دارد. را گريزپا ابري رنگ كه

ميگذرم. كوچهيي پيچاپيچ از
را مي شناسم صدايي
مينوازد. را شب كه

(٥)
بساز! سازي
حنجره ام در

ميلرزد. سكوت زنداني روح

خيس پرندة
رها ُنتهاي با ميآميزد

گريختهاند سيمها از كه
شب. آسمان در

سكوتم از شكسته تر من
است بلند پرواز كه آهي اين از

روح زنداني پرنده و
تو صداي ساز آزادتر از
حنجرهام. در كشيده پر

تاريك به معناي تار و سازي است تار:

شـبنـوازيـها
مصطفوي كاظم
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هارولدپينتر، هنرمند متعهدانگليسي
را برد ٢٠٠٥ جايزة ادبي نوبل

نمايشنامهنويس،  پينتر، هارولد سال٢٠٠٥ به نوبل ادبي جايزة
٧٥سالة هنرمند گرفت. تعلق انگليسي، نويسندة و شاعر
جايزة مهمترين حقوقبشر، خستگيناپذير فعال و ضدجنگ
بهخاطر كه پينتر  داد. اختصاص به خود را جهان  ادبيات
تولد، روز ميهماني قبيل از هنريش بزرگ آثار و نمايشنامهها
يك هنرمند يافته است، شهرت جهان و سرايدار در خيانت
براي فعاليت بهنوشتن و  ٥٠سال از بيش كه است سياسي
وي بوده است. مشغول جنگ از جلوگيري حقوقبشر و
من گفت نوبل بهخبرنگاران بردن جايزة خبر شنيدن از پس
غوطه در سياست عميقًا و هنر در عميقًا سالها اين تمام در
ميخوردم.گاهيايندوباهم مطابقتداشتندوبرخيمواقع
بسيار برايم زندگي شيوة اين هرحال در اما نبود. چنين هم
كارگردان معروف هال، سرپيتر بود. و دوستداشتني جالب
اين گفت: كرده است كار هارولد پينتر با ٤٠سال كه تئاتر
در شاعري اصيل و بزرگ هنرمندي براي جايزهيي بزرگ

حوشحالم. بسيار اين خبر من از است. تئاتر رشتة
جايزة اعالم هنگام نوبل، آكادمي دبيركل هوريس انگدال،
و انسانها حرفهاي مفت پرتگاه پينتر گفت: آثار نوبل ادبي
عريان را ميشكافند، سركوبي بستة درهاي  كه نيروهايي

ميسازد.
را تولدش گذشته هفتادوپنجمين سال هفتة پينتر، كه هارولد

است،  شده مبتال سرطان بهمرض سال٢٠٠٢ از گرفت، جشن
جنگطلبي را با مخالفتهايش و حقوقبشري اما فعاليتهاي
كرده آغاز تاچر مارگارت ريگان و رونالد دولت عليه كه
در ارزشمندي بسيار آثار پينتر است. نگفته ترك بود،
و تئاتر و سينما كارگرداني فيلم، داستان نويسندگي، شعر،
از و راديو تلويزيون تئاتر، سينما، در تلويزيون، هنرپيشگي
را دنيا هنري مهم ٢٠جايزة بيش از و گذاشته خود بهجاي
بهخوداختصاصدادهاستوبهعنوانبزرگترينهنرمندزندة

است. مشهور شده در جهان انگليسي

مكتوباتمهندسمـسياسينژاد
مکتوب سوم: نجات وطن!!

حسين پويا
که ميپرسند بنده از آن جا و اينجا دوستان از برخي
دست پيدا پيشبيني موفقيت در درجه يي از چنين چگونه به
را هفته روزهاي درستي و دقت اين با ميتوانم که کردهام
کنم پيشبيني باشد، سه شنبه امروز اگر مثًال کنم و پيش بيني
نيست چيزي  اين بود.  خواهد پنجشنبه ديگر  روز دو  که
رهنمودهاي از و استفاده مرجع به دوران اعتقاد و ايمان مگر
از استفاده بدون وگرنه شما. منتخب شمول جهان و جهانساز
است مثًال پنجشنبه امروز حاليکه در چگونه اين رهنمودها
بود؟ خواهد چه روزي پسفردا که پيش بيني کرد ميتوان
مشکل حل براي راهحلهايي که ميشنويد و ميبينيد هم اگر
حضرت مثل طرف کسي از مشکل کشاورزي و بيکاري
ميشود، مطرح  اروميه  محترم امامجمعة حسني  آيتاهللا 
را اينراهحلها و منتخب شما درحاليكهميبايستي امثال بنده
نداريم. را استعدادش توانش و که ما نيست اين کنيم، مطرح
خير.داريم.خوبش را همداريم.  اگرايران را بهدستمابدهند
در عرضيکهفتهيا حداکثردوهفته همةمشکالتش راحل
با ايران را کوير ميشود ميدانيم که خوب ما خواهيم کرد.
ماميدانيم استفادهازآبدريايخزروخليجفارسآبادکرد.
کهاگر براي دريايخزر يکزيرآب درستکنيم ويا بايک
و آب کنيم وصل فارس خليج به را دريا اين جوي بزرگ
دريارايکمترخاليکنيم، عالوهبرآبادکردنکوير، هزاران
هکتارزمينقابلکشتو بسيارارزشمند درکنارةدرياگيرمان
و مسألة بيکاري زيادي تا حدود ميتواند که خودش مي آيد

ويالسازيراحلکند.
 شماميدانيد که درهمةاينسالهايي که درخارجکشور 
بودهايممبارزهمانفقط ايننبودهکهدر اسرعوقتوبانازلترين
قيمتمشکالتساختمانيهموطنانايرانيوانگليسيراحل
همراه به ما بلکه نيست. مبارزهيي کم اين که اگرچه کنيم.
ماه هر اول شبهاي و مبارز، دوشنبه سياسي دوستان از تعدادي
اداي و ضمن شده جمع لندن ايراني از رستورانهاي يکي در
راهحلهاي و ايران مشکالت بارة در ايراني، سنتهاي به احترام

آنهاصحبتوتبادلنظرکردهايم.
شود آبادان و شاد ايران/ اينکه براي ما

خوندلهاخورده ايم/خوندلهاخورده ايم
از  تا  چند که  داشتيم نظر در که پنهان چه  شما از   
عدالت وجود عدم اقتصادي و مشکل براي رفع راهحلهايمان
بفرستيم. احمدينژاد دکتر جناب براي را ايران در اجتماعي
اول شبهاي دوشنبه همان از يکي در عميق بررسي يک در اما
و فعلي بحراني شرايط خاطر به که رسيديم نتيجه اين به ماه
ميبايستي فعًال آن ما به مربوط و قضاياي اتمي مسأله انرژي
رهبر حواس بيخودي صداي سرو با و کنيم پيشه سکوت
معظم ورئيس جمهورمحترمراپرتنکنيمکهيکوقت هول
باشند بايد مواظب بعضيها نکنند. حرکت ناجوري و نشوند
معرکه نيندازند به ميان را نشسته خودشان مثل قاشق هي که
مسألة فقر مسأله، ويک حرفينزنندکهمشکليدرستکند.
اين و اعتياد فحشا و و بيکاري و عدالت اجتماعي و اقتصادي
بمب است. رژيم خود موجوديت مسأله جونم. نيست حرفها
البتهبندهصددرصدبهشماقول اتمنداشتهباشد… الاله االاله.
و بمب اتم دنبال به هرگز اينها که ميخورم قسم مي دهم و
فقط اينها نيستند. و نبوده خانمانبرانداز سالحهاي اينجور
که کرده باشند خدمتي آيندگان ما يک براي ميخواهند 
اين قدربرقشاننفتيو گازوئيلينباشد. همين.شد؟!اينهمکه
دکتراحمدينژاد غربراتهديدبهاستفادهاز اسلحةنفتکرده
همان طورکهخودش گفتهتکذيبمي شود. منظورايشاناين
مجبوريم نفت بازهم باشد نداشته اتم بمب ايران اگر بوده که
بدهيم و اسلحه بخريم.همين.منظوراصًال تهديدنبودهوايشان

هيچوقتاز اينشکرها نميخورند.
دوستان است که موضوع بسيار حساس بفرماييد توجه
خواهد کسي چه بروند ميفرماييد اگر اينها تصور شما عزيز.
و راست و چپ امپرياليسم و جهاني استعمار دست آمد؟
محال استاجازهبدهند جهانيشدنسرمايه پشتقضيهاست.
وطنپرست خردکردة استخوان مبارز آدم تا چند اينها از بعد
مثلبندهوامثالمنتخبشما سرکار بيايند.مطمئنباشيدامثال
مجاهدين سازمان ديگر که اسم مقاومت ملي شوراي همين
استسرکارخواهدآمد وباوربفرماييداگر اينهاسرکاربيايند
شد. خواهد فعلي وضع از خرابتر بسيار ايراني و ايران وضع
نيست، دستشانتوي دستآخوندها در خفا، اينها وگرنهاگر
افشاکنند؟حرفهاي اينحقيرحاصل بايداسرار اتميمارا چرا
بيستوانديحضوردرميدانمبارزهوبکاربستنرهنمودهاي

به قول شاعر: منتخب شما ست.
اينجا نهپيحشمتو جاهآمدهايم در ما

بلکهازبابتخدمتبهشماآمده ايم
بلکهآمدهايمتابراي نجات وطنفکريبکنيم.همين.

جمشيد پيمان توضيح آقاي

ابريست تکه ولي دريا نيست دلم
حتمًا پيش شمارة  در  مقاله اين گرامي  خوانندگان 

شدهاند. من فاحش اشتباه متوجه
قصدم دقيقي بردهام از رودکي نام هرجا اين مقاله در
هم ميکنم خواهش شما از پوزش ضمن است. بوده
مطالعه هنگام را مقاله ببخشيد و هم مرا غيرعمد اشتباه

تصحيحبفرماييد
جمشيد پيمان

كه (berlinale)برليناله جهاني  فستيوال موازات  به
و (فيلمساز هنرمند زيادي تعداد حضور با هرساله
فستيوال پيش سال سه  از مي شود برگزار  كارگردان)
اجرا برلين  در اقيانوسيه و آسيا فستيوال نام به ديگري 

ميشود.
١٩سپتامبر تاريخ از اقيانوسيه و آسيا فيلم فستيوال سومين
از بلند و كوتاه  ٣٠فيلم شركت با امسال اكتبر دوم تا
شركت ايران) (بهجز اقيانوسيه و آسيايي ٣٠كشور
برلين شهر بزرگ سينماي چند در فيلمها اين داشتند.

آمدند. اكران روي
شهرداري در ١٨سپتامبر شب در فستيوال  اين افتتاح 
بازيگران و فيلمسازان حضور با قرمز) (شهرداري برلين
براي آنچه گرديد. برگزار دستاندركاران ساير و
غربت در هنرمندان و ايراني، شركتكنندگان
رئيس به عنوان شكوف داريوش نام اعالم بود ارزشمند

بود. هيأتژوري
كوتاه ٧فيلم و بلند ٨فيلم حال به تا شكوف داريوش
هنرمند بازيگري با  او «مستخدم» فيلم  است. ساخته
وارنر ديويد و كوئين آنتوني سينما جهان معروف
هنرمند توسط فيلم اين  متن  موزيك  و شده ساخته

بود. شده پرداخته بارليري گاتو معروف
 A2Z مي باشد نمايش كه آماده داريوش آخرين فيلم

دارد نام
هنرمندي است نقاش فيلمسازي بر عالوه شكوف آقاي
برخوردار خاصي  جايگاه از بينالمللي سطح  در كه
كه ميباشند سبك ماكسيماليسم مبتكر ايشان ميباشد.

است. گرديده ثبت ايشان نام به
«من گفت: شكوف داريوش كوتاه گفتگوي يك در
چنانچه دارم  اطمينان فيلمساز و نقاش يك بهعنوان 

اوست. شعرهاي از يكي ترجمة زير شعر

سرطاني سلولهاي
که فراموش هستند آنهايي سلولهاي سرطاني
[کردهاندچگونهبميرند

بميرند. چگونه اند کرده فراموش آنها
گسترش  را شان کشنده زندگي خاطر اين و به
دهند [مي

ميجنگيم بهشدت تومورم و من
دوگانه مرگ که يک اميدوار باشيم بگذار

ندارد وجود ]
ببينم مرده را تومورم که دارم نياز من

بميرد که است کرده فراموش که توموري
خودش جاي به مرا که ميکشد نقشه اما

[بهقتلبرساند
بميرم چگونه آورم که بهخاطر مي من اما

اند من مرده همه شاهدان هرچند
گفتند چه که آنها مي آورم ياد به اما

کشاندند تسليم به آنها را که تومورهايي از
بودند آنها که آنچنان بيحس و کور همانگونه

بيماري تولد اين از پيش
آورد درون نمايش را به تومور که

مي ميرند. شوند و مي سلولهاي سياه خشک
مييابند را راهشان و لذت با ميخوانند يا

روز و آرامي شب به رشد ميکنند آنها
هرگز داني. آنها هيچگاه نمي تو

اقيانوسيه و آسيا فستيوال فيلم از خبري گزارش
نادر خوشدل برلين ـ

آنچنان شده سركوبي استعداد هزاران گردد آزاد وطنم
و اين هنرها جهان تمام كه شد خواهد و شكوفا متبلور
خواهند ستايش را آنها و شناخت خواهند را هنرمندان
هنرمندان وطن در بند اين از رهايي اميدوارم بعد كرد.
مجموعههاي خلق به  بستر  آن در  آزادانه  بتوانند

آيند». نائل جديدتري
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است زبان طنين شعر،
الجزاير نويسندة صاحبنام و شاعر زينباالعوج، گفتگو با

شعر نسل سرشناس از شاعري االعوج، زينب اشاره:
و عربي «فصيح» عربي زبان دو با او شعر است. امروز الجزاير
«گويش»يا عاميانه، به گفتةخودش، هم از«عشق» و«زندگي»
ميگويد گرچه خودش ميزند. حرف «رنج» «درد» و از هم و
بيشتر شاعراست تا نويسنده،اماقصهورمان را همتجربه كرده
از ادامة تحصيل بهمنظور گذاشته است. بهجا خود اثر از چند و

همسرش  همراه را مدت ١٠ سال سال ٨٦ به دهه٧٠ تا اواخر
از چپ، ديدگاههاي با دانشجو يك بهعنوان گذراند. سوريه در

جمله  از جهان و آزاديبخش با جنبشهاي ميالدي ٧٠ سالهاي
آنانبرخاست. مجاهدينخلقايرانآشنا شدو بهحمايتاز با
وارد دنياي سياست نيز شد. ادبي كار عالوه بر ترتيب اين به و
هماكنوننيزازفعاالنجديوپيگيرضد بنيادگراييدر الجزاير
منجر كه الجزاير در بنيادگرايي موج شروع با ميرود. شمار به
شوراي به عضويت گرديد، دولت شاذليبنجديد سقوط به
آن چه ميكرد. نظارت كشور امور بر كه درآمد دولتي ٦٠نفر
داشتم. او كه با است گفتگويي حاصل زير مالحظه مي كنيد در
الزم ميكنيم. به فرصتهاي آينده موكول او را آثار نقد بررسيو
از و گرفته صورت زبان فرانسه گفتگو به اين كه است ذكر به

است. شده تبديل نوشتار به گويش
حميدنصيري

ابتدا  پذيرفتيد، را مصاحبه با «ندا» اينكه از تشكر  با
قدريازخودتانوزندگيشخصيتانبرايخوانندگان

«ندا»بگوييد؟
از  تا  داديد  فرصت كه ممنونم هرچيز از قبل هم  من   
زينت االعوج اهل من كنم. صحبت ايرانيان با نشرية شما طريق
آنچه سكونت دارم. پاريس در هماكنون هستم ولي الجزاير
پس هستم، زن برميگردد، چون شخصي من زندگي به كه
«باسم» دختر. يك و پسر يك هم. فرزند دو البته و دارم همسر
«ريم» ٢١ساله، دخترم و ميخواند حقوق و است ٢٣ ساله پسرم
از همسرم است. سوربن در سينما كارگرداني رشتة دانشجوي
رماننويسانمشهورالجزايري است. منوليبيشترشاعرهستمتا
يكنويسنده. مي بينيدكهاز نظر خانوادگييكزن كاملهستم.
بهخصوص و شيفتة ادبيات هميشه من كارم، خب، مورد در اما
شعر ولي عالقمند شدم نوجواني به ادبيات دوران از شعر بودم.
بعد و خواندن به شروع دوران همان از و ميپرستيدم تقريبا را

امروزهمينمكهميبينيد. نوشتنكردم.

ادبي  زندگي وارد از چه سالي هست، يادتان  دقيقا
شديد؟

نوشتن بودم فكر ميكنم١٤ساله بود. جواني سنين خيلي از
از درست مينوشتم. خودم براي فقط ابتدا البته كردم. شروع را
همان سالهاييكهبرايمهموارهارزشمندوگران سنگهستند. در
البتهترجمةآثار بگويم،شيفتةادبياتغنيفارسيبودم. همينجا
ولي آوازة بود، كمتر خيلي متأسفانه آثار ديگر نسبت ايراني به
عمرخياموحافظچنانبود كهشعر فارسيبرايمجايگاهخاصي
مثل كه سالهايي دهة٧٠. اوايل و دهة٦٠ اواخر هرحال، به داشت.
تحتتأثير خاورميانه روشنفكران بهخصوص روشنفكران، همة

سالهاي٧٠ بود.  بله داشتم. قرار بين المللي و منطقهيي جنبشهاي
برقراري و آمالم آرزوها كردم، شروع زمان وقتي آن در خوب
عدالتاجتماعيوآزاديهايسياسيبود.وليبهطورجدينوشتن

يعني درستازسال٧٤ به بعدكه  ازدوران دانشگاهشروعكردم. را
همانموقعبرخيشعرهايمدرروزنامههاومجالتچاپمي شد.
درآن زماندانشگاههاي الجزاير مملواز دانشجويانخارجي بود.
آزاديبخش، جبهة تكتازي و كشور سياسي فضاي برخالف
سياسي فرهنگي، هم نظر از داشتند. هم بازي دانشگاهها فضاي
هم كنار در دانشجويان همة نبود. مشكلي هيچ مذهبي. حتي و
الجزاير در كم وبيش كه بود داخلي مشكالت اين بهرغم بوديم.
داشت. حتي وجود حزبي تك شرايط واقع در و بود شروع شده
كه مي آمدند دستي دور كشورهاي از كه دانشجويان از بسياري
حكومتديكتاتوريداشت،داراي موقعيتپناهندگيدرالجزاير
كشورهاي از دانشجويان ميپذيرفت. به راحتي الجزاير و بودند
چنين اروپايي. كشورهاي و التين آمريكاي تا گرفته خاورميانه
فرهنگي تبادل ميتوانستيم كه بود كرده فراهم شرايطي فضايي
گستردهييداشتهباشيم. درچنينفضايي غوطهوربودم.ارزشهاي
خارجي باز از دانشجويان با دست الجزاير آن موقع بود. غني
در ميداد. اختيارشان قرار در هم و امكانات ميكرد استقبال
اجتماعي نظر هم از داشت. ديگري الجزاير روياهاي زمان آن
دانشجويان پذيرش در به همين دليل سياسي. هم و اقتصادي و
از جمله ما، آنموقع نسل براي داشت. خارجي گشادهدستي
گرايشهاي سوسياليستي و آمال بود كعبة شوروي سابق خودم،
بيرون نظر فرهنگيبه از بههرحال يكالجزايريبودكه داشتيم.
بلهيكچنينمجموعهييبود،ولي يكتناقضي باز بود. ازخود
بستهبودن و  فرهنگي فضاي  بازبودن بين  يعني داشت.  وجود
چنين در بودم جواني زن آن زمان در كه من شعر سياسي. فضاي
يا عدالت، يا عشق فقط از كه شعري نبود گرفت. شكل فضايي
بگويد، مردان و زنان مورد حتي در سياسي، اجتماعي، مسائل از
سياسي طعم شعرهايم طبعًا بله داشت. را اينها همة كه بود شعري
طنين عدالتخواهي داشت، طنين دموكراسيخواهي داشتند،

موانع كه اين زناني بودند ولي نمي داد، ظهور و اجازه بود بسته
سعودي». مثل «ليدا نسل جديدتري آمدند آن بعد از شكستند. را
«حوا همچنين بود. الجزايري بربرهاي از كه تموروش» «فرهاد يا

سالهاي١٩٥٠  اينها نسل بودند. بزرگي اينها نويسندگان جبلي»
«احالم نترالمي» بودند. مثل زودتر هم يا كمي من نسل از بودند.
لبنان در اكنون هم و است الجزايري مشهور رماننويسان از كه

 ٨٠ سالهاي در هم هستند. ديگر خيلي كسان ميكند. زندگي
دانشگاه  از كه جوان زنان از موجي انفجار، يك مانند  ٩٠ و
را اكثريت دانشجويان هم دانشگاه در قضا از بودند و برخاسته
قضا آثار از پيوستندكه نويسندگان جرگة به تشكيل ميدادند،
جا گذاشتهاند. به زبان سبك و نظر عالي از بسيار بهيادماندني و
را همچنان زنان ميكند تالش كه شرايطي رودرروي بنابراين
بيش تبعيض بابت عقب نگه دارد، از وسطي و قرون دوران در
ميكند عمل مانع عنوان كه به تراوشهايي بگويم از من اينكه از
حرف زنان به نگاه و ذهنيت از ندارند، نوشتن حق زنان اينكه و
ميزنم.موارديكهبهزنانبيشترتحميلميشودتابهمردان.مثًال،
رفتوآمد زنان،ارتباطشان باجهانبيرون،و اينهابيشترزير ذرهبين

ميكند. توليد ذهني يك نوع موانع نگاه اين مردان. تا است

قرنها  به فرانسه الجزاير با اين كه روابط به توجه  با
الجزاير كه در فرانسه زبان برميگردد، به خصوص
آياشعر تقريباهمسنگزبان مادريعرب شدهاست،
پرهور الوآر، ژاك آراگون، نسل از فرانسه كه جديد

تأثير گذاشته است؟ الجزاير بر شعر شروع شد،
جامعة  بين فرهنگي اختالفات و تناقضات بهرغم ببنيد،
داشته حضور الجزاير در هميشه فرانسه زبان اما فرانسه، و الجزاير
تأثير خواهنا خواه اين است، چنين وقتي طبعًا بله است. ريشهدار و
فرانسه، بسياري فرهنگ غناي به نظر آمد. پشتش خواهد هم
از مستقل آن، روشنفكر، به قشر الجزاير بهخصوص جامعة از
را آن يعني ميكند. نگاه و حال گذشته درگيريهاي و اختالفات
وابستهبه فرانسهاستعماري وبيعدالتي كهعليهالجزاير اعمالشد
به هميندليل جامعةروشنفكر همازنسل پيشروادبيات نميكنيم.
با نيز آنها كه بهخصوص نام برديد، آنها برخي از شما كه فرانسه
ارزشهاي يعني ميپذيرفت. تأثير بودند، مخالف فرانسه استعمار
ارزشهايانقالبيكه گشايش و باالخره تحملگرايي، فرهنگي،
به وقتي داشت. مثًال تأثير الجزاير ادبيات بر فرانسه بود، در شعر
و پيشكسوت اين پيشرو نويسندگان مي كنيم، رمان الجزاير نگاه
بنشير» «جمالالدين ديب»، «محمد ياسين»، «كاتب مثل عرصه
«مولودفرعون»وخيليهايديگر. يا متأسفانههرسهدر گذشتند،
تأثير خاص طور رمان فرانسه به و غرب بهطور عام رمان از اينها
از كه داشتيم هم ما شاعران بزرگي سطح شعر در بودند. گرفته
شعر از ياسين» «كاتب خود بودند. مثًال گرفته تأثير بزرگان غرب
شاعران اينها حمراني» «جمال يا رفت. رمان به بعد كرد شروع
شاعران غرب كه از بودند الجزاير نو پيشكسوت شعر بزرگ و
از هم متعصب زبان عرب نويسندگان حتي بودند. پذيرفته تأثير
ديگر هم عرصههاي ساير قصه و نداشتند. در گريزي اين تأثير

به همين ترتيب بود. 

مي كنيد؟  فكر متعهد چه هنر مورد آخر. در سؤال اما  و
اوج هست. گاه  هنوزم و بوده سالها بحثي است كه
ميگيردگاهفرو مينشيند،اينكه«هنر برايهنر»است،

ميكنيد؟ فكر چه مورد اين در نيست، تعهد پذير يعني
 منمي گويم هراثريدرذاتخودمتعهداستو بايدباشد. 
ازيكاثرعاشقانهگرفتهتايك اثر فلسفي،اجتماعييااثرسياسي،
ميكنم تعهد فكر مي گويد. انسان مورد در صرفًا كه اثري يك يا
اثر، از قبل پس است. انسان از دفاع در بالمآل و انسان دروني نياز
جامعه اينكه در چه به باشد. خالق اثر، بسته اثر بايد در خالق تعهد
مشخص شرايط آن و به نسبت بايد زندگي مي كند، محيطي و
كه چه برسد متعهد نباشد؟ انسان مگر ميشود متعهد باشد. آن
اگر در جامعهيي من باور به بكشد. يدك خود با هنر را هم انسان
سياسي قالب در نميتواند كسي و ميكند بيداد بنيادگرايي
شعر عاشقانه يي اگر بپردازد، بنيادگرايي افشاي و به بگويد شعر
فضاي آن و موجي ايجاد بسته جامعة اين بتواند در كه بنويسد
اينكه است. براي متعهد شعر يك اين بشكند، سنگين را و بسته
همان اين درون برانگيزد، از را انسان عاشقانه بتواند شعر اين اگر
الجزايريها ما كه ميدانيم است. نهفته اثر آن در كه است تعهدي
استعمار عليه و استقالل براي مبارزه حال در  دوران يك در
عليه و استعماري جنگ عليه شعري كه كسي به موقع آن بوديم.
و ميشد انتقاد نميستود، را مردم مبارزه و نميسرود اشغالگران
امروز بود. اما درست هم و بود. و جامعهاش عليه كشورش حتمًا
منميگويم،سكوتدربرابربيعدالتي،سكوتدربرابرجنايت
افشايبي عدالتيوجنايتيكحركتانساني عينجنايتاست.
در ايران زنان كه ميبينيم وقتي شخصي. يك حركت و نه است
در كه هنرمندي يك سركوب هستند، و ستم تحت اين طوري
كند. بيان خود هنري زبان با را ستم اين بايد هست دنيا طرف اين
را هم نمي توانيم خودمان كشور مشكالت نكنيم را كار اين اگر
ببينيم.اينيكزنجيرهييازتعهدهنرمنداست.جغرافياوزمانهم

درذاتهنرميبينم. بنابراينمن، تعهد را نميشناسد.

مصاحبه اين در شما شركت از تشكر با

آراگون مثل بزرگي شاعران آنموقع بود. طبيعي چون داشت،
من تأثيرگذار بودند. همينطور محمود درويش و و بقيه الوار و
بسياري ايرانهمخيليعادتكردم.كسي كه حتيبهعمر خيام
هم خيام شعر چون بودند. شعرش تحتتأثير جهان بزرگان از
يك جا را همه چيز و عشق و درد از در برداشت. را چيز همه

بيانميكرد. يعنيانسانرا مطرحميكند.

شعريتان  زبان سبك و مورد قدري در  ميخواستم
بگوييد

ولي  هستم. شاعر عربزبان از هرچيز قبل هرحال به  من
در ولي انگليسي. اسپانيولي، ميخوانم. را زبان چند ادبيات
البته نوشتنمنبهعربيمينويسمو بعدبه فرانسهترجمهمي كنم.
هم فرانسه به درونيم را انعكاسات و برخي شعرها اخير سالهاي
چون فكر ميخوانم، اين زبانها ميگويم به چرا شروع كردهام.
است. كالم موسيقي دروني طنين است. طنين زبان شعر ميكنم
مختلف با لهجههاي بيشتر و هرچه اين طنين را ميكنم تالش
مينامند. حر» «شعر عربي به كه است آزاد» «شعر شعرم بشنوم.
در كه بگويم پرانتز است همينجا در خوب عرب. مدرن زبان
زيان يك داريم. زبان دو ما زمين، مغرب عربي بهخصوص عربي
اين در واقع گويش. و زبان عربي عرب، كالسيك يا «فصيح»

عرب  در سالهاي٧٤ نوشتن از است. الجزايري عاميانة زبان دومي
 ٩٨ يعني اخير سالهاي از و كردم. شروع را مدرن و كالسيك
عربي، زبان زبان كردم. شروع را گويشي عرب زبان نوشتن به
فقط اين زبان، برخالف تصور برخي است. رنگيني و زيبا بسيار
زبانمذهبي نيست، واقعًازبانعشق،زيباييودوستيورنگهاست.
برقراركرد. مردم با مستقيم رابطة يك مي شود گويشي عربی در
زد. حرف دردها و رنجهاي آنها روشنتر و صريحتر از ميشود
آستانة در الجزاير ميدانيد كه تحمل ناپذيريها. و بيعدالتيها از

وارديك دوران سخت وتقريبًاجنگداخليشد. دوران  دهة٩٠
يك بهخاطر عربي زبان چون بود. اندوهگيني و دردآور بسيار
حضور بنيادگراها همچنين و عربي كشورهاي مناسبات در سري
با فناتيسم ممكناستغبارآلودشود،تالشميشودزبانعربيرا
شود. سرزنش بايد زبان اين انگار كه بابت اين از و بدهند ربط
اين كه از هستند آدمهايي است. بخشش غيرقابل واقعًا اين كار
زباناستفاده ميكنند. يكزبانمثليكبچه ميماند. آياميتوان
هم نميشود. زبان را طبعًا كرد؟ سرزنش و محكوم را بچه يك
ابزار حتي انسانهاست. بين ارتباط ابزار زبان دارد. نياز عشق به زبان
است. شايد ديگر چيزهاي خيلي و انسان دروني شناخت مسائل
قضاوت بقيه شعرم، بايد سبك مورد در رفتم. اما حاشيه خيلي

بگذاريمبهعهدةخوانندگان. اينرا كنند.
زن  يك شاعر از قبل ولي هستيد، شاعر يك  شما
رنگ شما شعر در آيا بدانم ميخواستم هستيد.

ديده ميشود؟ زنانه بودن شعر فمينيسم يا
اينكه  با وجود هست. من شعر در «زنانه» بله ردپاي بله  آه!
و مردانه» «زنانه جنسيتي صورت به شعر مخالف جداسازي من
بگوييم نثر باشد كه ندارم. شايد درستتر آن اعتقادي به هستم و
است. نزديك به واقعيت بيشتر اين دارد. زنانه وجود نثر و مردانه
من بيشتر. نه و كنيم جداسازي حد اين در ميتوانيم حداكثر
ميتوانم دههااثربهشمامعرفي كنم كهاگرنامنويسندهرا برداريد
مرد. يا است بوده زن دهيدكه نويسندة آن تشخيص نميتوانيد
مورد در ندارد. البته اصالت چندان حرف كه اين مي بينيد پس
هركس زن، جمله از نويسنده هر شخصي و دروني احساسات
نويسنده زن شايد يك گمان من، دارد. به خودش را تجربههاي

به را زنان مشكالت و ميتواند احساسات بهتر موارد در برخي
كه ديدم من مواردي ولي صادقانه بگويم بيان كند. مردان نسبت
به عنوان من كرده كه از زن را بيان مرد احساسي شاعر يك حتي

يكزنشاعر نتوانستم.

باور داريد؟ اين واقعا به
كه  ميبينيد پس ديدهام. و مي گويم جدي واقعًا بله، بله،
من مثال بهعنوان است. فاقد اصالت اساس از تقسيمبندي چنين
نوشتهام. خيلي و كردم الجزاير مطالعه در زنان وضعيت مورد در
كودكي سنين در آشنا هستم. دختراني كه زواياي آن و ابعاد به
خانواده توسط بعد سوءاستفاده قرار ميگيرند. مورد نوجواني يا
طردميشوندودرخيابانهاسرگردانميشوند.كسانيكهتوسط
توسط ولي گرفتند قرار تجاوز مورد «اسالمي» تروريستهاي
ممكن است. دردناك خيلي اينها خوب شدهاند. طرد خانواده
براي ولي باشند، فّرار ها صحنه اين مردان برخي براي است
به نزديكي اين هستم. نزديك بيشتر موضوع اين به من نه. من
اين به كه هستند كساني ميان مردان هم در البته است. درد يك
ميكنند، «استفاده» زن از كه آنهايي نه ميشوند. نزديك دردها
دارند. صميمي و دردمندانه نگاه ناهنجاريها اين به كه كساني نه
روابط دختران مورد و در نوشتم سالها پيش كه شعري دارم من
مي تواند زن  فقط يك را اين مشابه  است. مردان  با  خردسال
ـ دختري كه مورد در طبيعي است باور من به بنويسد. بگويد و

به  ١٣ سالگي ،١٢ سن در ـ كنم صحبت بازتر مجبورم پوزش با
قرار تجاوز مورد كه زناني و دختران و مي دهد تن تنفروشي،
احساسايندرد بيشترازمرداحساسشرادرككنم. ميگيرند،
كار مردان قبيل اين از و فحشا طالق، زن است. مسائل يك كار
نيست،فقط زن ميتواندحرفبزند.وليتاآنجايي كه بهمسائل
انساني وجود هر در كه برميگردد عام دروني مسائل احساس و
هيچ بيان كند. و هم نويسندة زن ميتواند مرد هم نويسندة دارد،
و هرچه وجود ندارد «مردانه» و «زنانه» زاوية تفاوت ويژهيي از
شناخت عميقتر بين نتيجه و در عميقتر خالقيت، نگاه هست،

ماندنيارائه ميدهند. نويسندگان استكهاثربهجا

به  كه كنم  مطرح ديگري  سؤال ميخواهم  بازهم   
در محافل روشنفكري آيا «شاعرزن» مربوط مي شود،

نسبتبهزنانتبعيضنميبينيد؟
ادبيات سطح است يا در عام تبعيض در زندگي منظورتان

ونوشتن؟

است نوشتن منظورم
نويسنده باشد، زنان راه سر بر موانع ايجاد منظور بينيد، اگر
اين عرصه راه به را زنان باعث شود كه كارهايي يعني توسل به
البته نميبينم. من موانعي الاقل نه چنين سختتر كنند، ندهند يا
است. مردساالرانه فرهنگ ناشي از كه دارد وجود نگاه يك
دارد. اما وجود نگاه اين هنوز بله، فرهنگي و ذهنيت نظر يعني از
موانعمشخص«قانوني»كهزناننتوانندخالقيتهايشانرا بروز دهند
من چنينموانعينميبينم.چوناز سالهاپيشنسلي وجودندارد،
باارزشي اززنانروشنفكرالجزايريوارداينعرصهشدندوآثار
با استعمار،  ١٣٠سال  از بعد الجزاير استقالل هم خلق كردند.
تقريبًا كه آورد هم را روشنفكر و نويسنده زنان از نسلي خودش
همچنان كه اقشار برخي بهرغم و كردند تثبيت را خود جايگاه
را تثبيت توانستند خود زنان اين ولي بودند، نظر فرهنگي بسته از
بود استقالل از بعد وزير زن اولين كه يونسي» «ظهور مثل كنند.
مقدار جامعه يك حاليكه در بود. هم نامي نويسندة صاحب و
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بازخـواني آخـرين نـامـة ميسـاك مـانـوكيـان، شـاعر ارمني تبـار
 و از قهـرمانـان شهـيد مقـاومت فـرانسه علـيه فاشيـسم هيتـلري  

ملينة عزيزم، بينواي كوچولوي محبوبم،
در  ما  بود.  نخواهم  جهان  اين  در  ديگر،  ساعت  چند  تا 
ساعت١٥ بعد از ظهر امروز تيرباران مي شويم. اين مانند يك 
حادثه يي است كه در زندگيم رخ مي دهد. باوركردني نيست، 

اما با اين همه مي دانم، ديگر هرگز تو را نخواهم ديد. 
اما  چه چيزي مي توانم برايت بنويسم؟ در حالي كه حيرانم، 
ارتش آزاديبخش  است. من در  بسيار روشن  برايم  همزمان 
به عنوان يك سرباز داوطلب متعهد بودم و در آستانة پيروزي 
و رسيدن به هدف خودم را فدا مي كنم. خوشا به حال كساني 
كه بعد از ما زنده خواهند بود و طعم شيرين آزادي و صلح 
را مي چشند. مطمئن هستم كه خلق فرانسه و تمام مبارزان راه 
اين لحظة  آزادي خاطرات ما را گرامي خواهند داشت. در 
مرگ، تأكيد مي كنم هيچ كينه يي نسبت به مردم آلمان ندارم 
و هركس كه شايسته هرچه بود، دريافت خواهد كرد. ولي من 
مخالف اين هستم كه برخي از آنها ولو اين كه مستحق باشند، 
از جنگ كه  بعد  مجازات شوند. خلق آلمان و تمام خلقها 
چندان دور نيست، در صلح و برادري زندگي خواهند كرد. 
خوشبختي از آن همه باد!...تأسف عميق من از اين است كه 
نتوانستم تو را خوشبخت كنم. خيلي دوست داشتم كه فرزندي 
از تو به يادگار مي داشتم، همان چيزي كه هميشه خواست تو 
هم بود. خواهش مي كنم براي خوشحالي من و براي اين كه 
آخرين خواست مرا جامة عمل بپوشاني، بعد از جنگ بدون 
درنگ با كسي كه مي تواند تو را خوشبخت كند، ازدواج كن 
و بچه دار شو. تمام داراييم را مطابق وصيت به تو، به خواهرت 

آفيـش سـرخ
شعر از لويي آراگون

شما نه شكوه و افتخار مي خواستيد و نه اشك
نه ناقوس كليسا مي خواستيد و نه دعاي احتضار 

يازده سال به سرعت گذشت، يازده سال
تنها با سالحهايتان تأمين مي شديد

مرگ هيچ گاه از چشم پارتيزانها دور نمي شود
چهره هاي شما ديوارهاي ما را آذين كرده بود

 با ريشهاي سياه در ظلمات تهديد كننده
آفيش كه به يك لكه مي ماند

چرا كه تلفظ نامتان بسيار مشكل بود
همان جا كه مي خواستند عابران را بترسانند

شايد كسي ترجيح نمي داد كه شما را فرانسوي ببيند
ولي مردم در روزهاي سخت به شما چشم مي دوختند

اما در ساعت ممنوع، انگشتهاي گمنامي
روي عكسهاي شما نوشتند «جان باختگان براي فرانسه»

و پس از آن به دلتنگي صبحها طعم ديگري دادند
همه جا سرد و يونيفورمها يك رنگ بود

تا در آخر فوريه در آخرين دقايق زندگي شما
در حالي كه يكي از ميان شماها به آرامي مي گفت

خوشبخت باشيد، خوشا به حال كسي كه زنده مي ماند 
من زندگي را بدرود مي گويم بدون هيچ كينه يي به 
[مردم آلمان
بدرود اي درد، بدرورد اي خوشبختي، بدرود اي گل سرخ

خدا حافظ زندگي، خدا حافظ روشنايي و باد
ماري، تو خوشبخت باش و گاهي به من فكر كن

تو كه مي روي در زيباييها منزل كني
وقتي كه همه چيز ديرتر از «ايروان» تمام مي شود

خورشيد درخشان زمستاني تپه يي را روشن مي كند 
كه بگويد طبيعت زيبا است و دل تنگم مي كند

عدالت با گامهاي پيروزي ما خواهد آمد
ملينة من، آه! عشق من، بينواي من

و با تو، از زندگي و فرزندت مي گويم
آنها بيست و سه نفر بودند وقتي تفنگها غريدند

بيست و سه نفر، قبل از اين كه به خاك افتند، 
[قلبهايشان را دادند

بيست و سه خارجي اما برادران ما
بيست و سه عاشق كه مرگ را به خاطر زندگي 
[دوست داشتند

بيست و سه نفر كه فرياد زدند فرانسه مي ايستد

و به برادرزاده هايم مي بخشم. پس از جنگ مي تواني به عنوان 
همسرم از حقوق جنگزدگان استفاده كني، چون من به عنوان 

يك سرباز منظم در ارتش آزاديبخش فرانسه بودم. 
با كمك دوستاني كه مي خواهند اين افتخار را به من بدهند، 
مي تواني تمام شعرها و نوشته هاي مرا ويرايش و چاپ كني تا 
به دست خوانندگان برسد. اگر ممكن است، خاطراتم را نزد 
والدينم در ارمنستان بازگويي كن. من به همراه ٢٣ نفر ديگر با 
افتخار و سربلندي و به عنوان مردي با وجدان آسوده مي ميرم. 
چون شخصًا هيچ آزاري به كسي نرساندم و هر آن چه را كه 
كردم بدون نفرت و كينه جويي بود. امروز، روز آفتابي است. 
در حالي به خورشيد نگاه مي كنم و به زيبايي طبيعت نگاه 
مي كنم كه همه چيز را دوست دارم و مي گويم كه خداحافظ  
زندگي و خدا حافظ همة شما، همسر عزيز، و دوستان عزيزم. 

اگر كار خطايي كرده ام از همة شما طلب عفو مي كنم، يا همة 
آنهايي را كه به من بدي كردند مي بخشم، به جز آنهايي كه 
خيانت كردند و خود را به خاطر جانشان فروختند و آنهايي 

كه ما را فروختند. 
تمام  و  خواهرت  هم چنان كه  مي بوسمت  وجود  تمام  با 
دوستاني كه از دور و نزديك مي شناختمشان. شما را در قلبم 

مي فشارم. 
خدا حافظ. دوست تو، رفيق تو، همسر تو. 

ام. ام

براي ٢٤عضو
 باند مانوكيان

٢٣ تروريست توسط دادگاه نظامي 
آلمانها در پاريس به مرگ محكوم 

شدند

بريدة روزنامة دست نشاندة نازيها در مورد شهادت مانوكيان و يارانش

در فورية سال١٩٤٤ نازيهاي هيتلري ٢٣نفر از رزمندگان ارتش مقاومت فرانسه را در پاريس تيرباران كردند. بعد هم 
حسب المعمول براي عبرت سايرين در آفيشي كه به ديوارها چسباندند، تصوير سالحهاي ضبط شده از رزمندگان، عكسي از 
عمليات از ريل خارج كردن قطار و تعدادي از مثًال قربانيان اين حادثه را منتشر كردند. البته از پيش روشن بود كه دلسوزي 
دايه هاي مهربانتر از مادر نازيها نه از روي انسان دوستي كه براي ترساندن سايرين است. پيام چكمه پوشان  هيتلر اين بود 

كه هرگونه مقاومتي را با مشتي آهنين و جوخة دار و تيرباران پاسخ خواهند داد. 
رهبر تيرباران شدگان، شاعري ارمني از ديار «ايروان»به نام «ميساك مانوكيان» بود. به همين دليل هم اين گروه به نام 
گروه «مانوكيان» معروف شد. ميساك مانوكيان با شجاعت در برابر نازيها مقاومت كرد و با نثار خونش تبديل به يك 

قهرمان ملي فرانسويان گرديد. 
يازده سال بعد در بزرگداشت اين ٢٣شهيد آفيشي منتشر گرديد. عكس ده تن از شهيدان كه همگي غيرفرانسوي (لهستاني، 
مجاري، ايتاليايي و اسپانيايي) بودند در آفيش به چاپ رسيده و در كنار عكسها، شعري از لويي آراگون شاعر پر آوازه و عضو 

فعال مقاومت فرانسه، در گراميداشت خاطرة آن قهرمانان ديده مي شود. 
ميساك مانوكيان نامه يي در آخرين ساعات حياتش نوشته كه حاكي از عمق عشق به زندگي و فداكاري و از خودگذشتگي 
اين انسان واالست. شعر آراگون كه با الهام از نامة ميساك و به نام «آفيش سرخ» سروده شده و در آن استادانه از برخي 
جمالت نامة مانوكيان گنجانده شده است، در سال ١٩٥٩ توسط لويي ِفره خواننده چپ فرانسوي اجرا شد و به يك ترانه 

جاودانه درآمد. 
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يكشاعر،يكنامه،يكپيام
بازخوانيآخريننامةميساك مانوكيان،شاعرارمنيتبار

 وازقهرمانان شهيد مقاومت فرانسه عليه فاشيسمهيتلري  
(ح.اختر) نصيري حميد

خطاب راكه ميساك مانوكيان مناسبتي نامة به پيش چندي
يك كه نامهيي ميكردم. ترجمه است، «ملينه» همسرش به
در خود درس يك كتاب اندازة به نيست، اما صفحه بيشتر
و دوستداشتن عشق ابراز با مانوكيان نامة دارد.  ذخيره
سادگي لطافت و حفظ ميشود، اما با همسرش آغاز به
به مواضع اعالم و  كوتاه مانيفست  يك  شكل نوشتار،
به تاريخي  درسي كمنظير، ظرافتي با و ميگيرد خود 
ايستادگي از فداكاري و خواننده ميدهد. درسي دست
و چنان در جان كه انساندوستي و عشق آميخته از حس
بدون لحظهيي نميتوان كه  ميكند  رسوخ انسان روان
رسيد. نامهاش بعدي بزرگ به سطر انسان اين از تحسين
غليان به وجودم  غريبي در سطور حسي اين خواندن  با
قبيلهايم. و تبار يك از  كه  انگار  مشترك. حسي آمد.
بخشش همان و دشمن برابر در ُصلب ايستادگي همان
مرگ طرف يك از خطاكاران. برابر در چشمپوشي و
يك «مانند تنها  كه است «ناچيز» او انديشة در  آنچنان
ديگر سوي مي دهد»، از زندگي رخ در است كه حادثه يي
حتي كه است فراخ سينه و گذشت  بخشش در آنقدر
مخالف «من كه: ميخرد امان پيشاپيش نيز قاتالنش براي
باشند، مستحق اين كه ولو آنها  از برخي كه هستم اين
و زندگي به وجود تمام با در حالي كه  شوند». مجازات
خورشيد، به نگاه يك با حتي و مي ورزد عشق زندهبودن
با اما ميكند، كشف را داشتن» «دوست رمز و «زيبايي»
به «زندگي» دلبستگي و دوستداشتن از ارادهيي زيباتر
زندگي». كه خداحافظ ميخروشد: «مي گويم بيدرنگ
حس ميخواندم را مانوكيان ميساك نامة وقتي كه گفتم
در را غريب حس اين تباريم. و قبيله يك از كه كردم
در شده قتلعام پرفروغ ستارگان از مانده بجا نامههاي

كه  قساوتي  و اعدام  نحوة نظر از كه كموبيش  سال٦٧ 
بودم. چشيده  داشتند، مشابهي شرايط بود، رفته برآنها 
آفرينش در كه  بودند نزديك آن قدر گاه  كه حسي
فراز نامة به اين گرفتهاند. جان يك جوهر از كلمات هم
در ديگر، ساعت چند  «تا كنيد: نگاه مانوكيان  ميساك

امروز  ساعت١٥ بعدازظهر در ما نخواهم بود. جهان اين
در كه است حادثهيي يك مانند اين ميشويم. اعدام
مجاهيد نامة سطور آخرين حاال و ميدهد». زندگيم رخ

ساعت٣ بعدازظهر  اقوامي اقوامي: «من مليحه مليحه شهيد
االن ساعت٥  شد. ابالغ من به اعدام و حكم رفتم دادگاه

ميروم. اعدام براي كه است بعدازظهر
تو گويم با مؤمن حديث مرد

خندان بميرد» رسد چون مرگش كه
مجاهد نامة از بخشي و مانوكيان نامة از ديگري فراز حاال
قتلعام شده ستارگان از ديگر  يكي معزي اشرف شهيد
ديگر ٢٣نفر بههمراه مانوكيان:«من ميساك بخوانيد. را
آسوده وجدان با مردي بهعنوان و سربلندي و افتخار با
تمام مبارزان و خلق فرانسه هستم كه مطمئن ميميرم. من
اشرف داشت». گرامي خواهند ما را خاطرات آزادي راه
مينگرد، آسمان  به  كه شبها بگوييد، مادرم  «به  معزي:
در تفنگ كه فصلها. بهاري در تكرار و يك فانوسم من

پروازم». اينك من خود ميشكفد.
بود اعدام آستانة در مانوكيان كه آنموقع نه بيگمان،
از بيش  در بودكه زده ذهنش به تصوري چنين حتي 
قارة اروپا، در آنسوي جواني و مردان زنان قرن بعد نيم
اقوامي مليحه نه آزمايش ميكشند، به را صحنهيي چنين

خود بهجا از مانوكيان ميساك كه درسي اشرف معزي و
انساني هدف وقتي ببنيد، اما بودند. خوانده را، بود گذاشته
جا چگونه گامها باشد، ميان در انسان آزادي پاي يعني
و يك يكسان چقدر و تپش قلبها ميگذارند پاي يكديگر
جنس نه زمان، نه مي شناسد جغرافيا نه ديگر صداست.

مذهب. نه ميشناسد و نژاد نه نه سن، ميشناسد
طرف چنين دو هر در كه است انساني ارادة آنچه ميماند
يكي كرده را «حسها» و كرده ايجاد را نيروي شگرفي
فرم در زده كه كلمات رقم چنين آفرينشي در و است
ميشوند. محتوا اينقدر يكي و در هم نزديك به اينقدر
متضاد دوانديشة تقابل مانيفست مانوكيان ميساك نامة
از نسلي كه او يكي از يك سو انديشة ميساك و است.
و همة دار ودسته با هيتلر آن مقابل در بود و بيشمارانش
اقوامي مليحه نيز سو اين در اين كه كما درفشش. و داغ
و بودند ستارگانش از آنها كه نسلي و معزي اشرف و
مقابلش. سوي الجوردي و خاتمي خامنهاي، خميني،
چون را مرگ كه انديشهيي يك تشييع و زوال سو يك
بهكار تسليم ابزار  باالترين بهعنوان هولناك كابوسي 
انديشة آفريني حيات و پويايي  اما،  سويي از ميگيرد،
انتخاب زيستن  آزاد و زندگي براي را كه مرگ ديگر

ميكند.
اين مانوكيان نامة  فراز باالترين من، نظر  به همه اين با
خط كه آنجاست نامه باالبلند گفتم. بلكه فراز كه نيست
كه است كسي  همان اين  ميكشد. «خائنان»  با  سرخي
بهخاطر از همه ميبخشد و هم قاتل خويش را پيشاپيش
اين اما بخشش ميكند، و عفو ناكردهاش طلب خطاهاي
كه آنهايي «به جز ميايستد:  يكي اين  مقابل در چنين
فروختند جانشان را بهخاطر نجات خود و كردند خيانت

كه ما را فروختند».  و آنهايي
بياختيار ميخواندم، را مانوكيان نامه سطر اين وقتي
مقابل در بنگريد» را كهر  «اسب  فيلم صحنة آخرين
سنين در بار اولين كه فيلمي درآمد. نمايش به چشمانم
تصميم بودم نتوانسته هيچگاه ولي بودم ديده كودكي
مربوط ماندنش زنده كه به بهاي را فيلم قهرمان نهايي
قهرمان وقتي شات فيلم، در آخرين كنم. درك ميشد،
سالحش در يك گلوله تنها دشمن است، محاصرة در
قدم به قدم مسلح تا دندان يكسو دشمن از بود. باقيمانده
فروختهيي خود خائن ديگر طرف در ميشود، نزديك
ننگينش عمل نتيجة از سرمست و البد فرار حال در كه
خائن چرخاند، و دشمن بين را سالح بار لولة چند بود.
به را گلوله آخرين ميكرد، تصور بيننده حاليكه در
خائن به طرف را سالح لوله اما ميكند، دشمن شليك
و درآورد پاي  از را او  گلوله تنها  شليك با  و گرفت
گمان شد. بسته رگبار به دشمن دست به خود بالفاصله
انساني عواطف با همة ميساك مانوكيان همين ميكنم
با صحنهيي اگر مي زند، موج نامهاش سطر سطر در كه
را روشن خود تكليف ميشد، روبهرو واقعي، مشابه اما

كرده است.
ميفروشد، جان و بهدرستي كسي كه خود را از نظر او،
چيزي هيچ و قرار ميدهد معرض معامله در را خود روح
ارادهاش يعني ندارد. باشد، آزادش ارادة از ناشي كه
چنين است.  سپرده دشمن بهكنترل و فروخته هم  را
نباشند، مجازات شايستة اگر حقيري و پست موجودات

نيستند. بخشش مستحق هرگز
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صفحة٢ در بقيه

پـروازدرخـاطـرههـا(٥)
فصلپنجم:

آدمها پروازها و

طرحگسترشنيرويهوايي

تقويت طرح سالها اين طي پريدم. داكوتا با سالي چند
اينگسترش الزام ميشد. شتاببيشترياجرا نيرويهواييبا
ملزوم و الزم كه ترابري و شكاري هواپيماهاي تقويت نيز
گسترش شكاري هواپيماهاي وقتي كه چرا بود. يكديگرند
پيداميكنندنيازبهپشتيبانيدارند.قطعات،لجستيك،پرسنلو
بهموازاتشگسترش هواپيماهايترابري. پايگاههايشكاري
دزفول(وحدتي) و (مهرآباد)  تهران در فقط  سالها آن در
مي شد) بودند. ناميده شاهرخي سرهنگ به نام همدان (كه و
كردند درست هوايي نيروي پايگاه ده گسترش طرح مطابق

از: بودند عبارت كه
تهران پايگاهاول -
پايگاهدوم تبريز -

شاهرخيپايگاهسوم -
وحدتيپايگاهچهارم -

اميديهپايگاهپنجم -
بوشهرپايگاهششم -
شيرازپايگاههفتم -

اصفهانپايگاههشتم -
بندرعباس پايگاهنهم -
دهم بهار پايگاه چاه -

هواپيماهاي كه بود اين چشمگير  گسترش اين الزام
شروع دليل به همين شوند. متنوعتر و بيشتر هم ترابري
بيني شده پيش در طرح .C١٣٠ هواپيماي بهخريدن كردند

هواپيما،  اين زيرا C١٣٠ بخرند. ٧٠هواپيماي حدود كه بود
حمل  قابليت و مي كرد حمل ٩٢ مسافر كه بود هواپيمايي
كه چيزي هم داشت. را پرتاب چترباز بود. قابليت زياد بارش

بود. بسيار مهم نيز و چترباز هوابرد گسترش نيروهاي در
هم پردهيي پشت داستان هواپيما نوع اين خريد البته

دردآور بود. حال در عين بسيار جالب و برايم داشت كه
نوع اين از كه دولت آمريكا چهار فروند بود اين داستان
بهدنبال اما بود. كمك نظاميهديه كرده به عنوان را هواپيما
پرواز با تا بودند ايران شده مستشار راهي تعدادي اين هديه
ميكردم. صحبت آنها با گاهي من بدهند. آموزش را آن
يكباريكيازخودآنهاگفتشمافكرمي كنيداينهواپيما
خود كه است اين قرارداد كه حالي در دادهاند؟ بالعوض را
خود نگهداريش با و قطعات هزينة ولي است هواپيما مجاني
قيمت برابر سال چند  چند عرض يعني شما در شماست.
اگر چون ميدهيد. نگهداري و قطعات بابت را هواپيما
بهشما نسبت تعهدي يك كارخانه بخريد هواپيما خودتان
نظاميبهشما دادهاند كمك بهعنوان را كهاين حاال اما دارد.
قطعات آن تمام بايد و ندارند به شما نسبت تعهدي هيچ نوع
منحسابكردمديدمدرعرضكمترازچندسال بخريد. را

بهآمريكا بدهيم. بايستي چندبرابرپول هدايا را
مثًال  كه بودند خريده را C١٣٠ هواپيماي بههرحال
دوكاره باشد.دستهدستهخلبانهاراميفرستادندبراي آموزش.
بودم دوم دستة من جزء بودند. دعوت كرده آمريكا از تيم
بود رفته آموزش تيم شدم. انتخاب ديدن آموزش براي كه
كه بوديم ٢٠خلبان حدود ما بود.  شده مستقر همدان  در
آموزش گذاشتند. برايمان همانجا را زميني آموزش كالس
ديديم. همدان در شاهرخي پايگاه همان در هم را پروازمان
ميدادند. از آموزش آمريكاييها كه بود دورهيي اين آخرين
مدت در همين بدهند. تعليم ايراني معلمان شد بهبعد قرار آن
شدم دوره شاگرد اول بود. من در اين معلم تربيت شده چند
نوشتند. برايم تشويقآميز نامة يك آمريكاييام معلم دو و

شوم. معلم ميتوانستم بعد ماه چند آنها نظر براساس
بعداز پايان آموزشها بهگردانهاي عملياتي منتقل شديم.
مربيان نظر و  گردانمان به فرمانده دادم را مداركم  وقتي
من هروقت گفتهاند! گفت: «بي خود خواند، را آمريكايي
در پروازكردن مدتي از بعد ميشوي!» معلم دادم تشخيص

 ١٣٤٦ سال يعني زمان، همين شدم. در هواپيما معلم گردان
آمد. هم سروانيم درجة كه بود

 Cهواپيماي١٣٠ معلم  شيراز پايگاه در من بههرحال 
شدم.

ما فرمانده گردان آموزشي. كردم بهپروازهاي شروع
سپس سرگرد مطهري بودند. ابتدا سرگرد مفخمي و در

كار به اين من كه داشتم. هم را آموزش گردان افسر سمت
برنامه هاي و كردم استفاده فرصت از داشتم عالقه خيلي
داشتم سعي گذاشتم. خلبانها آموزش براي گسترده يي
عالوهبرمعلميدوستخوبيبرايخلبانهاباشم.همينرابطه
سطح پروازي دانشجويان مدت كوتاهي كه در شد باعث
بهگردان يافت. ارتقا كيفي بهصورت ما گردان خلبانهاي و
داشتند كناريخودمانهمكمكميكردمواگرخلبانيرا
مثًالافسري كهمقداريعقببودبرايآموزشميپذيرفتم.
بود. خلبان ما بغلي گردان در او جنتي. شهريور داشتيم بهنام
فرمانده نميتوانست ميكردند هركاري كه بود متوسطي
باشد. من با تا فرستادند ما بهگردان موقتًا را او بشود. هواپيما
زدن، چرت حال در اغلب كه او شدم متوجه پرواز حين در
خودش از است. پرت حواسش و است كشيدن خميازه
او گفتند پرسيدم دوستانش از نگفت. چيزي پرسيدم
با هم بعد ميكند. قمار وقت دير تا شب هر و است قمارباز
ببين گفتم و كردم صدايش روز يك كار. سر ميآيد عجله
شبي كه تو ادامه بدهم با را من پروازم اگر ميخواهي كه
سرحال بايد مي آيي كه صبح بخوابي. زود بايد داري پرواز
بهاو تذكر باشد. جمع هم حواست و نزني باشي، چرت
ندارم. هركاري تو كاري زندگي خصوصي با كه من دادم
شهريور سرحال باشي. بايد پرواز سر بكن! اما ميخواهي
بهطوري گفتمنقماربرايمبه صورتاعتياددرآمدهاست.
هم نفر با سه ميبينم تا ميروم كه هم خيابان حتي در كه
اين بهخودم مي گويم ميكنند صحبت يا دارند نشستهاند
است. جور پاي پوكرشان كنند پيدا نفر را يك اگر نفر سه
گفتم بهاو كنند؟ بازي نميروند چرا اين جا؟ نشستهاند چرا
هم كه اگر مي خواهي كاپيتان بشوي بايد بهصورت موقتي
ديدم روز گذشت. دو يكي بگذاري. كنار كار را شدهاين

ساعت١١  ديشب گفت  پرسيدم. را جريان شد.  سرحال
يك رفتم عصري گفت قمار چي شد؟ گفتم خوابيدهام.
ميخواهد بكن دلت كاري هر گفتم كردم. ساعت بازي
از بعد  او نزني. چرت باشي، سرحال بايد پرواز ولي سر

خودش. بهگردان برگشت و شد يك خلبان مدتي
بودم بچهها آموزش مشغول كه سالي دو يكي در

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

چندين  نشدند. C١٣٠ قطع خلباني آموزش براي كالسها
مربي داشتيم كه فارغالتحصيلي دورة هم پشت سر دوره
يادم متاسفانهاسمش كه ديگر معلم يك و بودم من آنها همة

نيست.
اين دوران تو در گفتند و كردند سال صدايم از دو بعد
نيروي هوايي، خاتم، فرماندة بيشترين زمانپروازرا داشته اي.
دستوردادهكهبهمندرجةموقتسرگرديبدهند.حدودسه
زياد پروازهاي دوره بهدليل اين بود. در موعد از زودتر سال

ماندهاست. باقي برايم افراد و حوادث از زيادي خاطرات

تيمسار: دزديهاي و اهواز سيل

اين است. در خوزستان اهواز جريان سيل آنها از يكي
تعدادياز هواپيماهاينيروي سيلتماممنطقهرا پوشاندهبود.
هوايي برايكمكرسانياعزامشدند.كمكهاييكهاز خارج
بهاهواز بزرگ در بستههاي از تهران هواپيما توسط ميآمد.
منتقلميشدند. چوندستوربودكهارتش حداكثركمكرا
مركز ميبردند ميزدند بار ارتش بهكاميونهاي را آنها بكند
البتهشير وخورشيدهمنظارتجزئي داشت.بههرحال لشكر.
تقسيم كوچك بهبستههاي لشكر مركز مي بردند را كمكها
ماسوارميكرديم ميكردندبرميگرداندندبهفرودگاهاهواز.
را بارها و ميزديم گشت را سيلزده مناطق تمام ميرفتيم و
بود و لباس پتو و خشكبار و برنج بستههاي و عمدتًا خرما كه
ماه بهدرازا يك حدود كار اين ميكرديم. مردم خالي براي

كشيدهشد.
شناساييكنيمقرار را بتوانيمدهكده ها بهتر براياينكه
را محلي افراد از باشد. يكي با ما محلي راهنماي يك شد
است؟ دهكده چهطور اين بگويد كه توي هواپيما ميبرديم
همين بارريزيها رفتيم از يكي در جريان يكي چهطور؟ آن
بود جزيره هور يك چيزهايي شبيه هورالهويزه. وسط روي
دور يك رفتم آنجا بارريزي ميكرديم. بايستي ظاهرًا كه
هست تويش روستايي خانة چند است. سيل وسط ديدم زدم
باالست. دور زدم ايران پرچم و گذاشتهاند هم چوب يك و
اينجا گفت بريزيم؟ جنس گفتم همراهمان محلي بهفرد و

خودم گفت من ايران دارد. گفتم پرچم عراق است! خاك
عراقيها بودهام. برها و دور اين شما نزد بيايم كه اين از قبل
كه را هواپيماهايي اينها مي ريزند. بار اينجا ميآيند هم
را عراق پرچم باشد عراقي اگر ميشناسند. بريزد بار ميآيد
نيازمند ديدم را. ايران پرچم باشد ايراني اگر و ميكنند بلند
و زديم رفتيم دور بريزيم. بگذار ندارد گفتم عيبي هستند.

بهتعدادخانوارشانازعقببرايشانبستهريختيم.
سالم رسيدن از كه براي اطمينان كنم اضافه را هم اين
ارتفاع ميتوانم كه آنجا تا كه ميكردم سعي من كمكها
آب روي قشنگ  ميآمدم يعني كنم. كم را هواپيما 
تمام بار يك بيفتد. كلبه شان كنار درست كه ميخوابيدم
حواسمرويپايينبودنجمع بود. وقتيباال كشيدم بهصورتي

ديدم.  دريايي پرنده ٢٠٠-٣٠٠ تا حدود جلويم در ناگهاني
تويشان رفتيم نبود. گريزي راه هيچ اما شدم غافلگير بهشدت
هواپيما ٣٠جاي حدود بهرگبار. را بستند هواپيما كه اين مثل
شده بود. آلود خون جلويمان شيشة ديد. صدمه و سوراخ شد
ديده آسيب هواپيما و شده قر و ضربهخورده بال لبههاي تمام
پرواز طرف ايمني از اهواز نشستيم. برگشتيم فرودگاه بود.
عكسگرفتندبردندستادنيرويهوايي.خاتمباديدنعكسها

آمده؟ زنده بيرون كسي هم اين هواپيما از توي بود گفته
جنسهايي را بازار در رفتيم شهر بهداخل كه چند بار
داشت. حواسمان سرخ صليب عالمت رويشان كه ديديم
تهران كهاز  بار ديديم كرديم دقت شد. جمع مقداري 

لشكر.  مركز ميبرند را بارها است. ٥ كاميون مثًال ميآيد
است. كاميون دو  برمي گردد  لشكر از  عصر  وقتي اما
پسر شفيق، شهريار زمان آن چيست؟ داستان فهميديم
آمده و بود هاوركرافت  قسمت فرمانده پهلوي،  اشرف
كرديم كه فكر هرچه ما ميكرد. كمك بود بهسيلزده ها
يك چون او است. شهريار نفر بهترين ديديم چهكار كنيم
ميجوشيد. پرسنلش و  خلبان با و  مردمي داشت چهرة
از هواپيما گفتم گفتم. بهاو من آمد بهفرودگاه كه بار يك
كاميون ٥تا سيلزدهها جنس ميآورد براي ميآيد تهران
برنميگردد. كاميون سه دو از بيشتر اما ميآيد. ارتشي
تعداد بايستي قاعدتًا ميشوند كوچك چون كه حالي در
است معلوم بقيهاش خوب گفت بشوند. بيشتر كاميونها
ميكشند. باال و دزدند پدرسوختهها اين مي شود چي كه
نشست يك كه ميكنم تلفن لشكر بهفرمانده من گفت
تنها بيايم؟ گفتم آنجا فقط بنشين. بيا هم بگذاريم شما
به ما لشكر از بعد، ساعت چند بياور. هم را بچهها گفت
ساعت سر بياييد. است هماهنگي جلسة كه دادند خبر
درجهاش ديرتر آمد. دقيقه سه دو شهريار شفيق رفتيم.
سلطنتي بود فرمانده لشكر خانوادة اما چون از سروان بود
فرمانده شدند. بلند همه و  داد خبردار ايست برايش
توجهات ساية «در كه تملق و به مدح كرد شروع لشكر
كرد را قطع حرفش شهريار كه شده...» فالن اعليحضرت
فرمانده بيا پايين! بگويي نميخواهد چيزها را اين گفت و
خودش رفت شهريار پايين. آمد تريبون پشت لشكر از
كهاز جنس  ٥كاميون  مثًال وقتي گفت  و تريبون  پشت
ميبرند؟ كجا آن را و ميكنند كجا تخليه ميآيد تهران
تحت لشكر داخل ميآورند قربان گفت لشكر فرمانده
تا ميكنيم تبديل كوچكتر بهبستههاي خودم نظارت
.... اعليحضرت توجهات تحت كه برسانيم فقير بهمردم
شعارها اين از و گفت كرد قطع حرفش را شهريار هم باز
گفت مي كنيد؟  چه كار بعد اينجا  مي آيد جنسها نده! 
برسد. شهريار بهسيلزدهها كه اين براي ميبريم فرودگاه
ذوب سه تايش كاميون مي آيد ٥تا وقتي چرا پس گفت
نيست. چيزي چنين نه گفت برميگردد؟. تا دو ميشود،
از پر است  مغازهها جلو  شهر  در  چرا نيست اگر گفت 
را رفته؟ اين آنجا به از كجا اينها سرخ؟ جنس هاي صليب
ميكنم. بررسي من گفت پريد و رنگش تيمسار گفت كه
اين از باشد. بايد آخر بار اين نمي خواهد. بررسي گفت
حتي بيشتر ٥كاميون و بايستي ميآيد كه ٥كاميون بهبعد
درجهتان را شما باشد اين از غير فرودگاه. جنس برگردد
جلو افراد افتاد. سكته بهحالت تيمسار دست ميدهيد. از
گفت همين شهريار ميكنم. بررسي گفت ستادش بود.
بياييد شما گفت هم بهما بيرون و رفت در از و گفتم. كه

نداريد. كاري ديگر
ما برميگشت. ٧كاميون ميرفت ٥كاميون بهبعد آن از
فهميد تيمساركه بعدًا فهميديمجلو دزديهايشانگرفتهشده.

چپ افتاد. حسابي ما با كجا خورده. از
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