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بـراسـتوایعشـق
(بـهآنـانكـهميخـواهـندبـرونـد)

جمشيد پيمان

نيـاز شـاعر
اختر) ـ نصيري (ح حميد

گـل كـدام شـوق از
اسـت؟ شكفـته

مشيري فريدون

مست بلبل هزار فرياد
من در زبانه كشد پيوسته

بيدار جاودانه همره ای
من در خانه شراب جوش چون

بماند تا بخواه تو تنها
من با جاودانه آتش اين

لني ريفنشتال
ستارهييكهباسقوط هيتلر

خاموششد
رهنورد م.

باريشههاي ازآنگونهغمها
برجاي زخمي كه جهاني

ميگذارد
(ويليام فالكنر)

اصفهاني زري ترجمة دكتر

شـعر

صفحة ٥  در

معاصر فرهنگ بزرگان از

٦ صفحة در

٢ صفحة در

زنوبيا، گلباالترينشاخسار…
قلب در زمان، توفان گذر در

تاريخوفرهنگشرق
افشاري فرزاد تدوين: و ترجمه

«...منملكهييبركنارشدههستم،زنيازصحرا،وتااينلحظه
رودخانه آب به ميبرم، بسر اورليانوس امپراطور اسارت در
مرطوب اعماق كه تا مي كنم دنبال را مينگرم وآن التيبور
در و شب در آهستگي به را روم و است، جاري دوردست،
دنيا به ِتْدُمر سرزمين در من ميكند. ذوب زمستان، يخبندان
آمدمدرقلبشرقدرخشنده، من باخود،گذشتةپيروزمندم
من كه در سرنوشتي هستم زنداني حمل مي كنم. اكنون را
تاريكي و سرانجام برد را به پايان توانم است تا يافته تبلور

برگزينم...» مرگرا

٤ صفحة در

ناآرام رام،آرام و
مصطفوي كاظم

عشـق» شهـر خنيـاگر«
طاهرزاده حميدرضا دكتر

باشد، مردمش رساي صداي بايد هنرمند يك هستم معتقد من
مثل و جوشيد چشمه بايد مثل زمان كه ُبرهه از اين در بهخصوص،
و استبداد آورد بهوجود خروشان سيلي تا پيوست به هم روان شد، رود
بر گهگاهي آنهم آبي، قطره چون يا بودن بيتفاوت كرد. ريشهكن را
چون را چيز همه دشمن دارد ميكند؟ را دوا دردي چه چكيدن خاك
خود آن كه بدون آنيم، نابودي نظارهگر ما و مي كند نابود گردبادي مهيب
را اين حقيقت ما مردم از عده يي هنوز است. آمده سرما چه بر بدانيم
كرده است؛ ما مردم و با مملكت چه گردباد ويرانگر اين كه باور ندارند

... بـايـد كـه ُبـرهـه ايـن در
رام) ياد عماد (زنده

... بـايـد كـه ُبـرهـه ايـن در
رام) ياد عماد (زنده

منثور طــرح يک

شعــر«ناب»! مقـــام انــدر
کريمی رحمان

بـهيـادآر!...
را تاريخ گشت ساعت جهت او خود كه به قول كساني است. به دست قلم آل از شهيدان مختاري محمد
اهل راستي براي به له ميكنند. و را گلوها» «سيب دشوار» «خيابانهاي در كه دستار بهسراني شقي برگردانده اند.
ذغال» «كپهيي آن كه در جز باقي مي ماند كاري چه چه راهي و را نميخواهند، «واژه» اگر كه ذلت انديشه، و قلم
احمدي نژاد چكمة ليسيدن هست، هرچه بقيه اش كه خراب». گوشة اين «دنيا در به كنند تف و بگردند آينه دنبال

است و دستفشاني براي رفسنجاني و ...
«شيب كساني چه كه بودند دريافته به خوبي پوينده جعفر مختاري و محمد گرانمايه شهيدان هرحال به

ما و تاريخمان پايان دادهاند. در فاضالبهاي هستي» را

صفحة ٣  در

صفحة ٤  در

٢ صفحة در

پـرواز مـاهـي كـوچـك
مصطفوي                                كاظم

قصه

٦ صفحة در

ادبيـاتداسـتاني در آفـريقـايجنـوبي
جنوبي آفريقاي كوتاه داستانهاي مجموعة مقدمة از بخشهايي

هيرسون دنيس نوشتة

بهروزيان علياصغر ترجمة

دردرونافريقاي جنوبي وحشيانهترين مرزها کشيدهشدهاند.
حزبملي(حزبحاکمسفيدپوستهادردورانآپارتايد)تمامي
تالشخودرا برايتکهتکه کردنآن جامعهبراساس رنگ،نژاد،

وقوميتبهکاربست.
وبهاين ترتيبدردرونيککشورچندينکشور بهوجود
آمدکه همگيدريوغ سيستموحشيانةآپارتايد قرارداشته، اداره
ميشدند.سرزمين سياهان،رنگينپوستها(هنديها) والبتهبهترين
شدند. بهسفيدپوستان اختصاص داده نيز مرغوبترين زمينها  و
دوران نخست وزيران از يکي زمان در که اينجاست جالب
تعريفويژهييداشتوآن آپارتايدبخشسفيدپوستانشهرها

(سفيدحتيدرشب)خواندهميشد. صفحة ٧  در

صفحة ٤  در
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لنيريفنشتالدرسال١٩٠٢ درشهر 
ابتدا را هنري كار شد. متولد برلين
وارد سپس شروع كرد و رقص با
استعداد و توان شد.  سينما دنياي
بارز در سينما به زودي لني هنري
پيش بدانجا تا شكوفايي اين شد.
را او  ميتوان  حق به كه  رفت 
صنعت كارگردانان بهترين از يكي
قرن اول دهههاي  در فيلمسازي 

بيستمدانست.
افتاد. فيلمهاي  زبانها سر بر بزرگ» «جهش فيلم لني با  نام
در سفيد «جهنم منبالن» و قلة فراز بر «توفان نظير ديگرش

آبي  نور فيلم كرد. كسب سال١٩٣٣ موفقيتهايي تا پيسپالو»
مورد  فيلم و همين را برد ونديگ ١٩٣٢ جايزه سال در او

گرفت. قرار هيتلر پسند
نزديكي  دوستي او با لني رسيد. قدرت به ١٩٣٣ هيتلر سال در
«پيروزي فيلم تبليغاتي او مأموريت داد تا به هيتلر داشت،
سوسياليست كارگران حزب تبليغات جهت در را اراده»
تبليغاتي فيلمهاي بيشتر پس آن از بسازد. هيتلر) ملي(حزب
خدمت در را خود هنر تمامي و كرد كارگرداني او را نازيها
از يكي او ميشود گفته حتي داد. قرار هيتلر اهداف
رژههاي صحنههاي آرايش براي نظردهندگان و كارشناسان
نظير بودكه برخي، قوي رابطه به قدري اين بوده است. نازيها

ريفنشتال لني
شد خاموش هيتلر سقوط با كه «ستارهيي»

رهنورد م.

نيـاز شـاعر

نصيري حميد

وسعت مهربانيت از
واژه يي بده به من

باشي شعرم ساختمان تضمين تا
بده واژهيي من به

كسيام را بي تا آسمان
كنم تو دل بيقراري عرصة

بشوي شبنم نگاهت را با دلم زخم
زند شكوفه تو اعتماد در شعرم جوانة تا

مرا كن واژة خود مقروض
كلمات خميده ام تا

بايستند استقامت تو در

بده واژهيي من به
از سپيدة تو پر دهان در تا فشرده شوم

بده! واژهيي من به

هيتلر سالح را بزرگترين او كتاب ريفنشتال در زاكمان تيمو
ناميدهاند.

نبود هيتلر، خوب تبليغات وزير گوبلز، با او اينكه رابطة با
مورد در تبليغاتي فيلمهاي از بسياري هيتلر بهخواست بنا ولي
كار يكسره اراده»، «پيروزي  فيلم  در او  ساخت. را نازيها
اين داده بود. قرار كار خود در دستور را نازيها بزرگنمايي 
نحوة و نظر فني روزگار از آن از بهترين فيلمهاي يكي فيلم
تأثير بيننده روي آن چنان و ميشد محسوب فيلمبرداري
جذب عوامل از مهمترين يكي حق آن را به كه ميگذاشت
جايزة مجددًا فيلم اين ناميدهاند. هيتلر حزب توسط نيرو

كرد. خود ازآن را ونديك آلماني
نازيها براي فيلمهاي تبليغاتي جهاني يكسره جنگ پايان تا او
استفاده در اينفيلمها تكنيكها ميساختوازبهترين شيوهها،

دنيا محسوب ميشد. در بهترين عصر در آن ميكرد كه
 ١٩٣٨ سال در پاريس در جشنوارة او  اراده» فيلم«پيروزي

داد. اختصاص خود به را فيلم بهترين جايزة
آريا و نژاد ستايش و يهوديان با كور ضديت لني در فيلمهاي

مي شود. ديده وضوح به هيتلر حكومت
زندانيان از ٦٠تن او پست» فيلم«سرزمين ساختن براي
كار اين گرفت و خدمت به را نازيها اردوگاههاي مرگ
باطبيعينشاندادنسكانسهايفيلمدردادگاهي غيرانسانيرا

توجيه نمود. ميكرد، هيتلر محاكمه سقوط از بعد او را كه
فيلمهاي تبليغاتي  ساختن جرم دوبار به سال١٩٤٨ و ٤٩ او در
مخوف چهرة افشاي از او پس شد. نام محاكمه نازيها براي
را خود كه هنرمندي بهعنوان جا همه هيتلر جنايات دستگاه
او مطرح شد. بود داده قرار جنايت و خدمت ديكتاتوري در
كرده! فيلمبرداري ديده است چيزي را هر گفت دادگاه در
شاهد كه اين سؤال كه چرا در مورد جناياتي مقابل در ولي

نداشت. پاسخي كرده؟ سكوت بوده
نگرفت قرار مورد استقبال او هيچگاه فيلمهاي پس آن از
تكنيك لحاظ به او كه  هرچند نشد. اعتنايي  هنرش به و
رانده چنان آن لني بود. جهان در بهترينها از يكي فيلمسازي
و عكاس كرد رها يكسره را فيلمسازي كار ناچار كه به شد
راه هنري محفل هم به هيچ در آن رشته ولي شد. حرفه يي

نكرد. پيدا
شهر   سال٢٠٠٣  در تنها در و شده طرد ريفنشتال عاقبت لني
از چندتن جز به او تدفين مراسم در درگذشت. پوكينگ

حضور نداشتند. نزديكانش كسي

هيتلرونظاميها لني،

معاصر فرهنگ بزرگان ازآنگونهغمها با ريشه هايجهانياز
كهزخميبرجايميگذارد

(ويليام فالكنر)
اصفهاني زري ترجمه: دكتر

متن ميخوانيد زير در  چه  آن مترجم: توضيح
نوبل جايزة دريافت هنگام فالكنر ويليام سخنراني

در دسامبر١٩٥٠ است.  استکهلم درسالن شهرداري
است. ما انتخاب سخنراني اين عنوان

انساني يک فرد عنوان به من به جايزه مي کنم اين احساس
کار عمري رنج است. شده داده کارمن به داده نشده بلکه
افتخار براي کسب کاري نه انساني. ريختن روح عرق و
درجهت کاري مادي. منافع کسب آن از کمتر حتي و
چيزي آفرينش انساني. روح مصالح از نو چيزي آفرينش

وجود نداشته است. از آن تا قبل که
پيداکردنراهي بنابرايناينجايزهتنها امانتياست پيشمن.
اصلي با هدف متناسب که جايزه مالي مصرف بخش براي
تحسينها خواهم با مي اما من نيست . کار دشواري باشد آن
و کنم چنان هم ميشود من نصيب اينک که هلهلههايي و
به صدايم را کرده استفاده بلند جايگاهي چون اين لحظه از
خودشان اينک هم که برسانم جواني زنان و مردان گوش
درميان کردهاند. نويسندگي اندوههاي و مشقتها وقف را
ايستادهام من که جايگاهي در روزي که هست کسي آنان

بايستد.
جهاني و  عمومي جسماني ترس يک امروز ما تراژدي 
آن عادت به که است شده طوالني ترسي که آنقدر . است
ديگر مشکليازجنسمشکالتروح( معنويات) کردهايم.
که است اين است مانده که باقي سؤالي تنها . ندارد وجود

ميشوم. منفجر آن نظاير و انفجاربمب دراثر کي من
مينويسد مشکالت امروز که جواني مرد و زن اين خاطر به
قلبيو معنوي انسان را درتضاد با مشکالتماديشفراموش
به روح مربوط که مسائلي آن تنها حاليکه در کرده است.
بهوجود انسانهستندميتوانندنوشتههايخوبيرا وجوهرة
تنهاآن نوشتههاهستندکهارزش رنجوعرقريختن بياورند.

دارند. را
بياموزد. دوباره بايد نويسنده) ) او

نگرانبودن چيزها همه پاية که بدهد ياد خودش به بايد او
فراموش را ديگري هرچيز که بياموزد خودش به . است
و صداقتها از غير به براي هيچ چيز جايي آثارش در و کند
ازقلب،حقايقريشهييوکهنجهانکه حقايقبيرونآمده

نگذارد. دست رفتناند باقي از درحال
حسرت افتخار، عشق و اما فناپذيرند زودگذر و داستانها
اين که نويسنده زماني پايدارند.تا فدا شفقت و و وغرور
بهکارنبرددرزير لعنت ونفرين(تاريخ)تنها ازخود ارزشها را
نمي نويسد ازعشق ارزشها اين بدون او ميکشد. بيگاري
درآن که مينويسد شکستي از مينويسد. شهوت از بلکه
بدون پيروزيهاي از نمي بازد. را ارزشها از چيزي هيچکس
مينويسد. ترحم و مهر بدون حسرت و همه از بدتر و اميد
غمهايش.غمهاييباريشههاي جهانينيستندوزخميبرجاي

مينويسد! بلکه از غدد نمينويسد او از قلب نميگذارند.
بازآموزي خودش به چيزها را (نويسنده) اين زمانيکه تا
و است ايستاده درميانه گويي که مينويسد آنگونه نکند

مينگرد. را انسان پايان
نميپذيرم. را انسان پايان من

او تاب زيرا است ناپذير فنا انسان که بگوييم که آسان است
تحمل ميکند. ميآورد و

تغيير صدايش فنا دانگ  دينگ  آخرين  که وقتي زيرا
در موج بدون که بي ارزش صخرة آخرين از و است کرده
محوشده است است، آويخته مرگبار سرخ آخرين غروب
که متعلق به هم صدايي باز خواهد بود آن وقت حتي در
صحبت هم باز که انسان) ست ) پايدار او و ضعيف بانگ

ميکند.
پذيرم. نمي را اين من

(باالتر بلکه کرد خواهد تحمل تنها نه انسان که باوردارم من
خاطر به نه است فناناپذير او آمد. خواهد فائق او آن) از
پايدار صدايي که جانوران درميان موجوديست تنها اينکه
که قادر دارد. روحي روح يک که دليل به اين دارد. بلکه
وظيفة شاعران، است. تحمل و فداکاري و داشتن شفقت به

بنويسند. چيزها اين با رابطه در که است اين نويسندگان
اين استکهبه انسانکمککند که تاب مزيت او (نويسنده)
که آنچه يادآوري با ببرد. باال را روحياش که قدرت آورد.
و غرور و هنر و افتخار شجاعت و مثل است گذشته شکوه

آورد. تاب کند که کمک او به فدا افسوس و و شفقت
بلکه انسانبهحسابآيد. پيشينةنيک صدايشاعرنبايدتنها
تکيه با که ستونهايي از يکي تکيهگاه باشد.  يک ميتواند

شود. پيروز و آورد تاب بتواند برآنها
عاليوندي بهرام استاد اثر:
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با  كه  لحظاتي  در  نبود. حتي  آرام  هم  لحظه  اما يك  بود،  رام  نامش 
با دميدن هرنفس در  بود.  ناآرام  ني اش مي دميد. وجداني  آرامش در 
ني سحرانگيزش نوايي جاودانه برمي آمد. و آدمي ياد پرنده يي مي افتاد 
بال گشاده در صبحگاهي سرد و آسماني زالل.  پرنده يي كه وقتي در 
ابرهاي سفيد گم مي شود آسمان را پر از پژواك بال بال خود مي كند. 
استادي او را با شاخص «نجابت» توصيف كرده است. مي توان افزود كه 
عماد نجابتش را مي نواخت. در ني و فلوتش نجابت مي دميد و آدمي با 
هر نوايش نجيب مي شد و اميدوار. نواي فلوتش انسان را به بقاي اصالتها در 
جهاني نانجيب اميدوار مي كرد. و هنگامي كه اين ويژگي در خالقيت او 
ضرب مي شد هنرمندي را در قلة بارآوري مي يافتي. كار عماد، در طول 
زندگي هنريش خالقيت بود. او هيچ گاه. نه تنها، از روي دست ديگران 
كه حتي از نغمه هاي خود نيز رونويسي نكرد. بيگانه با تكرار، هرآهنگش 
ملودي جديدي بود از زندگي. انگاري كه تكرار را نمي شناسد و رمز 
بقايش را در خلق و كشف يافته است. هر اثرش مهر عماد را داشت 
بي آن كه در گوشه هاي پنهان و آشكار نواهايش مردي خسته و تهيدست 
را ببيني كه از قبل گذشته مي خورد و راهي به آينده ندارد. و اگر همين 
نكته را معيار بگيريم بي گمان بايسته است كه نامش را در رديف هنرمندان 
اصيل، با نام و بي نام، قرار دهيم. كه البته او از نوع سرشناس و صاحب 
سبك و هويت دارش بود. هويتي كه هرگز نخواست بفروشدش و در 
عمل هم بدان وفادار ماند. چه آن گاه كه ابتذال موسيقي شاهانه گرد و 
خاك مي كرد و چه آن گاه كه در زندان شيخ افتاد و چه زماني كه دوران 

تلخ تبعيد را سپري كرد. همة اينها براي او آزمايش عزت نفس بود. 
نويد دهندة  «شورا،  مقالة  اختيار  بي  افتم  ياد عماد مي  من هرگاه كه 
آينديي تابناك» در خاطرم زنده مي شود. در نوشته يي كوتاه عماد همة 
حرفهايش را زده است. گويي كه خالصه يي از زندگي خود او است. 
با همان صميميت و يكرنگي. اما چيزي كه عالوه بر همة اينها در عماد 
ديده مي شد هوشياري سياسي او بود. البته او اصًال تعمدي نداشت اين 

هوشياري را به رخ بكشد ولي هركس كه با او حضوري داشت مي فهميد 
كه با يك انسان بسيار پختة سياسي مواجه است. از آن گونه «سياسيوني» 
كه مهمترين ويژگيشان اين است كه نه با يك غوره سرديشان مي شود و 

نه با يك مويز گرميشان.
اين مقاله را نقل  از  در مصداق اين حرف دريغم مي آيد كه قسمتي 
از  پيش  هفته  دو  يكي  دارم  به خاطر  است:  نوشته  كه  جا  آن  نكنم. 
پيروزي انقالب ٥٧، خميني پس از سالها دوري با هواپيما عازم ايران بود. 
خبرنگاري از او پرسيد كه در آن لحظه چه احساسي دارد. او در جوابش 
از همان لحظه فهميدم كه وطن من درگير مشتي  گفت: «هيچ». من 
عمامه به سر شده كه ساليان دراز براي دست يافتن به چنين فرصتي خوابهاي 
طاليي مي ديده اند. از اين رو، بايد بدون هيچ درنگي دست به كار شد و 
تا آخرين لحظه حيات براي ريشه كن كردن اين زالوهاي تشنه به خون 
از هيچ مبارزه يي روي گردان نبود. ابتدا، دست به تهيه و تكثير نوارهايي 
يا «شب زنده داران» كه محتوايي جز وطنخواهي و  «شبانه»  نام  به  زدم 
با  كه  ايرانـ  ايران»  «هموطن،  به نام  ترانه هايي  و  نداشت  مردم ساالري 
سخناني نيشدار به آخوندها همراه بود و خوشايند ذائقٌه عوامل حكومت 
نبود. لذا درسال١٣٦٠ دستگير و روانة زندانم كردم كه روزنامة مردم 
ارگان رسمي حزب توده، كه در آن زمان در نماز جمعه هم پخش 
مي شد اولين روزنامه يي بود كه نوشت «عماد رام»، «ُجرثومة فساد دستگير 
و زنداني شد». بعد از دو ماه اسارت با پادرمياني دوستي به نام كاشاني،ـ  كه 
خود را به ظاهر طرفدار رژيم نشان داده بودـ  با ضبط آهنگهاي مبتذل بر 
روي كلية نوارهاي وطني من، و تحمل هشتاد ضربه شالق، از زندان آزاد 
شدم. پس از آزادي از زندان به اين فكر افتادم كه در برابر چنين حكومتي 
نبايد لب فروبست و آرام نشست، لذا به تهيه و پخش نوارهايي دست زدم 
به نامهاي حافظ،  همتاي آفتاب (دربارة مولوي) و قصه هاي كودكان. تمام 
سعي ام بر آن بود كه ضمن اشاعٌه فرهنگ غني ايران، از اين راه رابطه ام 

با خانواده ها قطع نگردد.

رام، آرام و ناآرام
كاظم مصطفوي

عماد رام يكي از برجسته ترين موسيقيدانان معاصر ايران 
است كه در چهار دهة گذشته نقش منحصربه فردي در 
عهده  به  ايران  جامعة  در  سالم  موسيقي  ارتقاي  و  ارائه 
داشت. ويژگيهاي درخشان كار عماد رام را مي توان در 
و  آوازي  كالم،  بدون  موسيقي  مختلف  انواع  آفرينش 

نوازندگي مالحظه نمود. 
   در مورد زندگي افتخارآفرين عماد رام، كه در واقع از 
زندگي هنري او جدا نمي تواند باشد، در گذشته مطالبي 
اين  در  اما  كرده ام.  ارائه  هنردوست  هم ميهنان  خدمت 
اين هنرمند وارسته  پرفروغ  برآنم سيماي   نوشتة كوتاه 
را در البه الي ملوديهاي صميمي و انساني آثار سرسبز و 

نشاط آفرين او، به اختصار، بيان كنم.
باورند كه خالقيت، طراوت و روح  اين  بر  بسياري      
گوش  به  عماد  كارهاي  كلية  در  كه  زندگي بخش 
مي خورد، اصل پايه يي و راز و رمز ماندگاري و جاودانگي 

اوست. عماد با اّتكا به همين سرچشمة پايان ناپذير خالقيت 
و ابتكار كه در روح او موج مي زد، توانست ويژگي يگانة 
خويش را در قالب زيباترين نغمه هاي روان در موسيقي 

خود به گوش جان دوستداران موسيقي برساند. 
از موسيقي  بر دانش و شناخت عميق  تكيه  با      عماد 
سنتي ايران و تلفيق آن با موسيقي فولكلوريك نواحي 
انس  با آن  برخاسته و  از آن  ايران، سرزميني كه  شمال 
بسيار  ترانه هاي  بود،  و خوي وصف ناپذيري هم گرفته 
ترانه هايي  بگذارد.  به ياد  خود  از  فرم  همين  در  زييايي 
كه  با گذشت زمان هيچ گاه رايحة دل انگيز خود را از 
دست نداده و هم چنان بر جان مي نشيند. امتزاج موسيقي 
محلي با موسيقي ايراني هميشه مورد نظر هنرمندان بزرگ 
نيز  از رهگذر همين  بوده است. در موسيقي ساير ملل 
موسيقي  پهنة  در  آثار  بزرگترين  از  بسياري  هماهنگي 
بزرگاني هم چون  هم  ايران  در  آفريده شده.  كالسيك 
برخي  و  دهلوي  حسين  حنانه،  مرتضي  محمود،  پرويز 
ديگر در اين زمينه دستاوردهاي بزرگي داشته اند. عماد  
به خوبي توانست با دميدن روح سرسبز و زندگي بخش 
اين موسيقي در كالبد موسيقي سنتي ايران، موسيقي زيباي 
عماد  منوال  همين  بر  ببخشد.  دلپذيري  غناي  را  ايراني 
با ابتكارات خاص خود موسيقي عامه پسند را هم سر و 
سامان داد و با مهارت و ذوق سرشارش توانست با ابتذال 
اين نوع خاص موسيقي عوام پسند مقابله كند و در عوض 
به  اين حال و هوا خدمت شاياني  ترانه هايي در  با خلق 
رشد و ارائة موسيقي سالم به جامعه ايران بنمايد. هم چنان 
كه همگان آگاهند، از پديده هاي شوم و زيانبار فرهنگ 
ترويج موسيقي كاباره يي و  فاسد دوران رژيم گذشته، 
عدم حمايت از موسيقي سالم ايراني بود كه مي رفت به 
نيستي و نابودي كشيده شود. در اين مسير اهتمام و تالش 
خستگي ناپذير موسيقيداناني چون عماد كه هم سراينده 
و هم اجراگر آثار خويش بود براي مبارزه با آن تفكر و 
شكل منحط حاكم بر روح موسيقي ايراني آن روزگاران 

در خور ستايش است. 
و  فرهنگ  وزارت  هنري  فعاليتهاي  كل  اداره  در  عماد 

هنر آن دوران و  در جايگاه سرپرست و رهبر يكي از 
اركسترهاي خوب آن وزارتخانه خدمات درخشاني ارائه 
مقام  در  را  عماد  همواره  امروزه  آن  كارنامة  كه  كرده 
يك موسيقيدان تراز اول ايران در تارك موسيقي ايران 
قرار مي دهد. سالهاي سال مردم ايران آن چهرة صميمي 
تلويزيونهاي سياه و سفيد  را در  مهربان عماد  و گرم و 
خود مشاهده كرده و با آثار او زيسته اند. به همين دليل 
عماد به عنوان چهرة يك هنرمند مردمي و متعهد، هميشه 
ويژگي  اين  است.  بوده  آثارش  شنوندگان  قلوب  فاتح 
مردم دوستي و مهر در همة كارهاي او ساري و جاري 
است. ساروي خونگرمي كه بي خويش و با مهر مي سرود 
و مي نواخت و با صداي يگانه اش بر روح و روان دلهاي 
پاك و بي آاليشي هم چون خود زيباترين نغمه هاي هستي 

را ترّنم مي كرد. 
   عالوه بر قدرت سرايش و پرداختن در امر نغمه سرايي 
بي همتا در  استاد مسّلم و  پردازي، عماد يك  و ملودي 
نوازندگي  هنر  بي اغراق  بود.  فلوت  نوازندگي  قلمرو 
موجب  غربي  ساز  اين  نواختن  در  عماد  خارق العادة 
ايراني است. عماد قادر بود  تحسين و غرور هر هنرمند 
با اين ساز كه اتفاقًا يكي از انواع سازهاي بادي مهجور 
خاص  پيچيدگيهاي  و  ظرائف  مي باشد،  هم  اروپا  در 
موسيقي هنري ايران را به بهترين شكل ممكن اجرا كند. 
او همة حاالت و تمهيدات موسيقي سنتي را كه نيازمند 
ايراني  موسيقي  پرده كه مخصوص  ربع  فواصل  اجراي 
با مهارت وصف ناپذيري بيان مي كرد. اين تبحر  است 
و تسلط چشمگير در نوازندگي فلوت  و خدمتي را كه 
ايراني سازي اين ساز غربي انجام داد، بدون  عماد براي 
بزرگاني  ترديد مي توان در شمار و كنار تالشهايي كه 
چون صبا و وزيري براي اجراي آثار اصيل ايراني بر روي 
ويلن كرده اند متواضعانه ستود. سالها عماد در اين زمينه 
حسين  شادروان  تنبك  بي بديل  استاد  چون  بزرگاني  با 
تهراني و يگانه قلمرو سنتور استاد بزرگ موسيقي فرامرز 
پايور- كه متأسفانه در بستر بيماري جانكاهي است و از 
خداوند شفاي عاجلش را خواهانيم- همكاري درخشاني 
داشته است. از جمله ارزنده ترين دستاوردهاي عماد در 
غربت و در درون جنبش مقاومت ايران، مجموعه يي از 
همنوازيهاي فلوت با اركستر بزرگ است كه در آنها عماد 
اين بخش از شايستگي خود را به زيبايي سروده و اجرا 
كرده است. هم ميهنان ما هميشه در طول بيش از يك دهة 
گذشته شاهد هنرنمايي اين هنرمند ارزنده در صحنه ها و 

خنياگر« شهر عشق»
دكتر حميدرضا طاهرزاده 

كارزارهاي مختلف در اقصي نقاط جهان بوده كه عماد 
چگونه تا واپسين دم حيات پرفروغش هنر و انسانيتش را 
در طبق اخالص نهاده بود و بي چشمداشت نثار مي كرد. 
خنياگر پير ما صداي منحصر به فردي هم داشت كه گرما 
از خوانندگان  بسياري  الهام بخش  هميشگيش  و محبت 
موسيقي مدرن ايران است و به تصديق همگان خيليها در 
بسيار گرم و  نرم و  و  بم  تناليته  اويند.  اين زمينه وامدار 
پرحسٴ عماد ، آميخته با ملوديهاي روان و انساني او كه 
گاه با نغمة ساز آسمانيش  همراهي مي شد تركيب بديع 
و شگفت انگيزي در موسيقي ايران ايجاد كرده كه بدون 
ترديد عماد را در زمرة يكي از برجسته ترين فرهنگسازان 
اين مرز و بوم در اعماق روح و جان مردم فرهنگ پرور 

ايران جاوادنه كرده است.
ديار  از  آزاده يي  ما  طينت  بهشت  و  نهاد  نيك  خنياگر 
منوچهر  دكتر  به حق  كه  بود  پاكي  و  معرفت  انسانيت، 
هزارخاني در مراسم بزرگداشتش از او به عنوان سمبل 
«نجابت» و انساني كه به قاموس اين كلمه معني مي بخشد 

ياد كرد. يادش گرامي باد.   



٦ سهشنبه ١٧ آبان ١٣٨٤ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٤ندا صفحة

كجاست؟ اينجا بود؟ چه نامم

محمدمختاري

ميكشم خود تن نيمه به دستي
ميمالم را چشمهايم

ميآورم ياد به دشواري به را اندامم
ميدهد لبهايم به خفيف لرزشي ام حنجره درون خنجي

نامم چه بود؟
جا كجاست؟ اين

ميلغزانم خود گردن دور به دستي
له كند است مي خواسته انگار چيزي را سيب گلويم

است؟ كرده له
ميگردم تكه يي آينه دنبال ذغاله به كپة در
بسته مي ماند ديواري زنگار به روي چشمم

ميخواند: را نگاهم محو و سياه خطي
«آغاز كوچههاي تنها

مدخل خيابانهاي دشوار و
خراب گوشة اين دنيا در است كرده تف
جا اين انگار هستي و شيب فاضالبهاي

پايانگرفتهاست»
مي برد را است اندامم گذشته جا اين از سالهايي كه عبور باد

است. افتاده روي سرم درست و شرجي كرخت سايهيي و
ميدارد رفتن بازم از پياده رو سنگيني

است ويران شده ناتمام ساختمانيكه ميايستم كنار
خاكسترازستونهايسيماني

زده كپك ميشود بر اشياء افشانده
بيرون ميخزد سايهيي گاهي سوراخي زير سقف از

گودالي سوي به ميشود خم
ماهيها گوش وول ميخورند سايههاي نمور كفاش در كه

ميشود سوي ساية ديگر دراز به دستي
مي گردد محو و

زده جرثقيلي زنگ ساية بلند در
است ايستاده سرم روي درست طنابي حلقة و

انقباضناگهاني در
خون تشنج از ميگذرد كشيده دردي

 انگارچشمهايم 
است. شده پرتاب خاردار سيمهاي به روي جا آن

تن اين از نيمي
اكنونآشناست.

نيمديگر
كه دوران انحاللش سايه شكسته است آن

پايان گرفته است.

بـهيـادآر!...
را تاريخ گشت ساعت جهت او خود كه به قول كساني است. به دست قلم آل از شهيدان مختاري محمد
اهل براي بهراستي له ميكنند. و را گلوها» «سيب دشوار» «خيابانهاي در كه دستار بهسراني شقي برگردانده اند.
«كپه يي در كه ماند جز آن مي باقي چه كاري و راهي چه نمي خواهند، را «واژه» اگر كه ذلت انديشه، و قلم
ليسيدن چكمة كه هست، اش، هرچه كه بقيه خراب». گوشة اين در دنيا » به تف كنند بگردند و آينه ذغال» دنبال

... براي رفسنجاني و دستافشاني است و احمدي نژاد
«شيب كساني چه كه دريافتهبودند به خوبي پوينده جعفر و مختاري محمد گرانمايه شهيدان هرحال به

اند. ما و تاريخمان پايان داده در فاضالبهاي هستي» را
گويا گفته است: چقدر كه آرايش دروني شعر بلند از قطعه اين نگاه كنيد به

است ايستاده درست روي سرم «حلقةطنابي
درانقباضناگهاني

خون تشنج از ميگذرد كشيده دردي
 انگارچشمهايم 

شده است». پرتاب خاردار سيمهاي روي جا به آن

فرصتي را به آن كه الزم كاري است قلم اهل شهادت اين دو تأثيرات كارها و و بازشناسي ارجگذاري
بلند شعر از عليالحساب بخشي كنند. را ياري ما بزرگداشت در اين دوستان كه اين وامي گذاريم. اميد ديگر

ميكنيم: دروني» را مرور «آرايش

گـل كـدام شـوق از
اسـت؟ شكـفته

مشيري فريدون

با را او ياد آبان٧٩، درگذشتش، سوم درپنجمين سالگرد
مي داريم. گرامي شعرهاي خودش از يكي خواندن

صبح از خوشتر گشوده كيست اين
من در بیكرانه پيشانی

بال و پر میزند كه چيست وين
من شبانه در همراه غم

است شكفته گل كدام شوق از
در من؟ پراز جوانه اين باغ

افتد باده كدام زشور و
در من؟ بیبهانه اين گرية

است ساز نغمه كدام جادوی
من؟ در ترانه اين افروخته

مست بلبل هزار فرياد
من در زبانه كشد پيوسته

بيدار جاودانه همره ای
من در خانه شراب جوش چون

بماند تا بخواه تو تنها
من با جاودانه آتش اين

پيامبری، برمنبهگونهيیمیخواندکه شعرهايشرا
بودم مانده مبهوت  پيرو. نخستين بر را  آيههايش
نامربوط بس  و متفرق و بیامان سيالب با او که

میخواهد بگويد؟ واژگان، چه
پرسيدم:

و مظلم خونين جغرافيای از من، چون شما که -
وفاحش فجيع سامانيهای  وپريشان بیعدالتيها 
يا مسلکی صرفًا نه بهرسالتی درشعر، می آييد، 

نه؟ يا معتقديد ميهنی و انسانی عام، بل حزبی،
که: توفيد ، برافروخته

خالق من باالتر. از شعرناب من برای چه رسالتی -
بگويد «بادست شاعری اگر تازه ام و تعابير معانی
گرفت. هرگزبهکار نخواهم را ديگر آن من شبنم»
را بهخواب باغچه شبنم/ خميازة » خواهم گفت من

برد». خواهد
گفتمش: آرامی به

متوجه خودتان هست. هم سياسی اين، اما -
نيستيد؟

حذفش است.  مزخرف  پس است، چنين  اگر  -
برخورد گونهيی نابتر به « شبنم با خميازة » . میکنم

خواهم کرد.

داد: وادامه
تجربه را نفرت شعر، مقام در که نخواهيد من از -
را جهان مهربانی تا نمیگذاريد چرا شماها کنم.

کنيم؟ درک
گفتم: کرده، قطع را بديعش کالم

بهدوران تازه خودکامگان يا نمیگذاريم ما -
ونفرت مرگ برزيگران افسارگسيخته؟ و رسيده
هستيم. قربانی چون شما که هم ما هستند؟ کهها
به موحش نارواييهای برابر در که انتظارداريد

بزنيم؟ لبخند مهربانی،
سادگی گفت: به او اما منتظر نبودم،

ازيک می توانند ميش و گرگ میگويم من -
قربانیدادن قدر به ميش، اگرکه بنوشند چشمه
مطمئن صورت درآن . صبوربماند  نسل، چند
بهتدريج و مکرر، زياد بلع به علت گرگ که باشيد
ستمگران داد. خواهد دست از را اشتهايش
ستمديدگان اين  و مغرور.  الجرم  و زورمندند
کنند مدارا آنقدر که بايد وشکستهغرورند ناتوان
هنگام سرانجام، ستمگران بهرحم درآيند. بدان تا
مطالبه را سهم خود میتواند ستمديده  که است
می انجامد خشونت به ديگر تجربة هر اين، جز کند.

منثور طــرح يک

شعــر«ناب»! مقـــام انــدر
کريمی رحمان

تار و تيره فضای زندگی وجهان را ، خشونت و
همه چيزو همه وديگر شدهام متحول من میکند.
سرخشونت از که آنان جز میدارم دوست را کس
داشته مقابله  و سرستيز تفکرنوين و اصل اين  با
پريشانی حتی من حساس و نازک دل باشند.
به و میگيرمش برنمیتابد. باد درتاراج را گلبرگی

میسپارمش. باغچه به ماليمت و مهربانی

خواند پرداخت. بهخواندن دگرباره آنگاه و
گوشة اتاق، در که شيرخوارهاش طفل وخواند تا
افتاد. گريه و به بيدارشد مادرخفته بود، درآغوش

از سرشار و نازک  دل و ناب شعرهای  شاعر
زد: فرياد برآشفته و فروبگذاشت دفتر ، مهربانيها

صدای شعر میخوانم. دارم میبينی که خانم، -
خفه کن! بچه را
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ميشنوي؟ زنوبيا مي شنوي؟ اي زنوبيا زنوبيا،
ميكند اعالم را كه پايان تدمر است روم شيپورهاي

سرزمينهاي شرقي ستارة تدمر اي
شهادت به  قهرمانانت  و است  كرده  محاصره را  تو  روم

رسيدهاند
گل سرسبد سرزمينها.... اي كن كه گوش و يا كن باز چشم

كن! كن! فرار فرار كن! زنوبيا فرار
كجاست؟ معبر مخفي كجاست؟ ارابه ام؟ كجاست

سخاوتدرويشانكجاست؟
كن زنوبيا فرار نكند، تحقير روم ترا -

گريخت نخواهد كه زمين بگريزم، من اگر حتي نه!
هيچچيزنخواهدگريخت

ما دستان است از ممالك سرآمد كه خوشبخت من سرزمين
است آمده در به

×××
در كه نهاد بنا را تمدني و كرد حكمروايي زنوبيا سال پنج -

خاست پا به روم برابر
اين بود زدني كه زود گذشت، چشم برهم چقدر سال، پنج -

پنج سال
رفت پريد و كه بود پرندهيي مانند سال صد و پنج سال -

نهنگان زمان استخوان واره كه خورد آنگونه مي را آنها زمان
راميبلعد

تنهاوتنهاچيزيكهباقيميماند،موضعشرافتمندانهوفريادي
شود. مي ستم بركشيده عليه كه است

به سپاهيان شكسته شدند، هم در گشتند، قلعهها ويران برجها
قصرپادشاهيحملهورگشتند

خود، بازيچهيي بازيهاي در ميكوشند كه كودكان آنگونه
بربايند...... بقيه از را

زنوبيا! كن فرار زنوبيا! كن فرار -
چطور؟ شماها آنوقت و

هستيم علفهاي زميني مانيم، ما اينجا مي ما -
را شاخسار گل باالترين و ميوزد بلنديها در توفان  -

ميشكند
بربايد را تو تا است توفان آمده و هستي تو گل اين -

×××
ملكهسرزمين اصيلهستم، بهخاطرآزادي،مرگ را من زنوبيا

دهيد من به را مرگ جام برمي گزينم،
فراموشي و برگزيد را مرگ نپذيرفت و را ستم بزرگ ملكة -

كرد انتخاب را
با شادمانه و آوايي با كنيد وداع زنوبيا با اشك، در فصل -

برگهايانار
هدية اي زندگي، تاج اي قهرماني و شكوفة اي مرگ، اي

شرمگينانةعشاق
به سويگذرگاههاييازخواب بگيرو مرا را دستم ايمرگ،

وخوشبختيراهنماييكن
همچون را خويش زندگاني از سال پنج تدمر، اهالي اي

كرديد زندگي آزادگان
بوديد خويش داراي هويت آسمان و داراي شما

كند، زندگي در آزادي را يا نيمروزي روز كه كس آن و
بستاند او از را آزادي كه ندارد را آن توانايي روم ديگر

دهيد به من را جام مرگ پس

-اورليانوسامپراتور
نيست هم مرگ با حتي روم گريزگاهي از تو براي زنوبيا -

برشوريده ام و سلطه روم من عليه روم اي اورليانوس

هستي! يك سركش تو پس -
باشيم آزاد كه مي خواهيم هستيم كساني ما

بود؟ چه خواهد سرنوشتات مي داني آيا و -
روم ميدانهاي در آهن به بسته دستاني با دانم: مي را سرنوشتم
مردم تا ميرود خيابانها راه در اسير، كه خوردة شكست يك

باشند تماشاگرملكهيياسير
هرچهميخواهدپيشآيد، ديگر مهمنيست،مننقشخويش

را مهمي نقش كردم، ايفا را
شكست كه بگو مردم به صراحت با نده، فريب را مردم -

خوردي
گذراست گذراست، پيروزي اورليانوس، شكست اي

و است خورده شكست روزگاران، تدمري كه فرداي در و
بود خواهند هر دو سنگواره يي شده، پيروز كه رومي

مانده برجاي آثار در تنديسي دو من و تو و
سركش كه است روم اين باشد، كه كجا هر و زمان هر در اما
ستم با مخالفت در و اين تدمر است كه مي شود ديده وستمگر

شد. خواهد ديده
پيروز است كه تدمر اين زمان، پهنههاي انتهاي در پايان و ودر
است، انسان قلب در كه فريادي تدمر آزادي، تدمر شود، مي

ببريد روم سوي به را او كنيد، زنجير به را زنوبيا -
×××

را آنها درو كنندة شمشيرهاي تا ميآيند جلو ما پيكرهاي
دريابند

آنها را بربايد گرفته، كمين زمان تا مييابند روزهاي ما ادامه
نخواهيم فراموش را زنوبيا فرياد و زنوبيا ما حال، هر در اما

كرد
كنيد زنوبيا وداع با و دهيد تكان دستهايتان را

كنند را كامل اشعارشان كه شاعران بگوييد به
بمانند باقي انقالبي كه بگوييد انقالبيون به

است رسيده پايان به در زمين اكنون من تدمر سرزمين
جاري شده زمان در اينك است، گرفته جاي قلبها اينك در

است
است گشته آتش اكنون است گشته فرياد اكنون

و است برخاسته فريادها ببر، روم به مرا كن، شتاب اورليانوس،
است گرفته پيشي مرگ بر

ديگري نه هر روم و قدرت روم اورليانوس، نه سپاهيانت، ونه
خاموش سازد.... را صدا اين توانست نخواهد دنيا،  در

برگرفتهاز:
دمشق الفكر دار برو دكتر توفيق : باستان عرب تاريخ ـ

انتشارات ترجمهشده،بخشسوم نامه: مشاهيردركتابواژه ـ
انسان دارالعلمبراي مليونها

دكترسيدعبدالعزيزسالمموسسه عربپيشازاسالم: تاريخ ـ
جواناندانشگاه

رسالت  مؤسسه دوم: عمر رضا كحاله بخش زن ـ مشاهير
بيروت

منصور رهبري به لبناني موسيقي گروه يك رحباني: برادران ـ
خواننده وسمفونيهاي فيروز ترانهها آهنگ بيشتر كه رحباني

اند. اجرا كرده و ساخته لبنان را مشهور

در لحظه اين وتا صحرا، زني از شده هستم، بركنار ملكهيي «...من
التيبور رودخانه آب به مي برم، بسر  اورليانوس امپراتور اسارت
دوردست، تا اعماق مرطوب كه را دنبال مي كنم وآن مينگرم
زمستان، يخبندان در شب و در به آهستگي را روم و است، جاري
شرق قلب آمدم در دنيا سرزمين ِتْدُمر به در ميكند. من ذوب
اكنون حمل مي كنم. را پيروزمندم گذشتة با خود، من درخشنده،
به توانم را تا تبلور يافته است در من هستم كه زنداني سرنوشتي

تاريكيمرگرا برگزينم...» پايانبردو سرانجام
درقرنسومپسازميالد،زنوبيايجوانكهكفالت پادشاهيِتْدُمر
تا مديترانه را از پيروزيهايي و شوريد روم داشت، عليه برعهده را

خويش ساخت. نصيب ميانه تا مصر، آسياي و از دجله
شخصيتهاي پيدايش توجه، و قابل طبيعي برجستة پديدههاي از
و است هم به نزديك يا دور زماني، مختلف برهه هاي در نادر
در او ستارة ميرود. بهشمار پديده ها اين از يكي زنوبيا ظهور
ظهور ميشود، محسوب وباستاني دور بسيار ما براي كه دوراني
داراي نظر شخصيت از و فردي منش بهلحاظ درخشيد. او و كرد
پرورش يافت،برجستهو شايستگيهاييبود ودرمحيطيكهدرآن
در كشور ادارة توان با را ويژگيها اين او ازدواج، از پس بود. نمونه
برگونه زنوبيا نمود. تكميل آن، به مربوط مسئوليتهاي و حاكميت
باستاني افسانه هاي انسان، تاريخ كه چرا مي آيد نظر به افسانهيي
غرب و شرق از گوناگون ملتهاي و مختلف نقاط از زيادي بسيار

است. برده ارث به
برخوردار قوي شخصيت از يك داشت و عربي اصليت زنوبيا،
بهخوبي را آرامي و يوناني و زبان بود يافته تربيت بهخوبي بود،
را زبان عربي بالغتي كه با همان زبان دو اين با  مي دانست و
و نبود ناآشنا التين زبان با وي ميگفت. سخن مي كرد، صحبت
را تاريخ شرق» «خالصة او افزون براين بود. مطلع غرب از تاريخ
است... اين تاريخ بر او اشراف وسعت كه نشاندهندة كرد تدوين

بود؟ كه زنوبيا
أذينه (أودنائوس) همسر حسان بن الظرب بن دختر عمرو الزباء
جاهليتمشهوربود،ميباشد. پسرالسميدعالسميعهكهدردوران
عربستان جزيرة شبه شمال و شام منطقة و ِتْدُمر كشور ملكه وي
از خاندان و يوناني وي مادر مي ناميدند. زنوبيا را او در غرب بود.

بود. ملكةمصر كلئوپاترا
شخصيتزنوبيا

و نگاهي قوي با گندمگون، و زيبا چهره يي با بود زنوبيا ملكهيي
لبانش از لبخند و پرطنين داشت قوي و صدايي مسحوركننده.
جدا نميشد...اونهتنهاعاشقماهيگيريوشكاربود.كهسرشار از
و وسياست تعقل و منطق انديشه و خود. از دوران معارف و علوم

بود. برخوردار و  قاطعيت جوانمردي و موشكافي

داستان حكمروايي زنوبيا
به شاه شرقي ملقب روم  ساالر (أودنائوس) ، آذينه زنوبيا، همسر
داشت. آن قرار پيرامون مناطق و سوريه در و قلمروش بود شاهان

زنوبيا،گل باالترينشاخسار…درگذرتوفانزمان،
درقلبتاريخوفرهنگشرق

افشاري فرزاد تدوين: و ترجمه

زنوبيا،گل باالترينشاخسار…درگذرتوفانزمان،
درقلبتاريخوفرهنگشرق

به روم، آسيايي متعلق مناطق ديگر و سوريه اش بر بخاطر سلطه
را آنها و ميجنگيد پارسها بسيار و با ميگرفت قرار حمله مورد
جنگي ميرفت، براي وي هرگاه ميساخت. كشورش دور از
همسرش زنوبيادرغياباو،عهده دارجانشينياودرحكومت تدمر
فرماندهي در آذينه و درايت علت مهارت كه اند گفته حتي بود.
شد، كشته كه آذينه هنگامي برميگردد. به زنوبيا لشكركشيها، و
تالش نشست و بر تخت سلطنت الالت وهب پسرش نام به زنوبيا
درسلطنتتثبيتنمودهو دولتتدمر را كرد تاموقعيت پسرشرا
برقراري براي را رومي برخي يگانهاي روم امپراطور كند. تقويت
تحميل آنها به شكست سنگيني زنوبيا فرستاد. اما روم نفوذ مجدد

برد. بين از را آنان از بسياري و كرد
رهسپار و جست بهره داشت، وجود روم در كه ناآراميهايي از وي
كمال در و گشت بود ثروتمند غالت بهلحاظ مصر، كشوري كه
اينپيروزيموقعيت بهتصرف خويشدرآورد. با را قدرتآن جا
حبشه تا را روابط بازرگانياش  و  كرد را تقويت تدمر تجاري
بلكه قناعت نكرد هم مصر به وي داد. گسترش جزيرة عرب وشبه
و فتح نمود را زيادي سرزمينهاي و كرد به كشورگشايي شروع
قلمرو فرمانروايياش كه اين تا داد شكست متعددي را ارتشهاي
نيل رود سواحل بسفر تا مرزهاي آن از گسترش يافت و بسيار

امپراتوريشرقناميدهميشد. اينقلمرو، رسيد.
بيدرنگ او و رسيد اورليانوس امپراتور به حكومت روم در
پيشروي ارتش توقف و خواستار زنوبيا كرد با مذاكره اقدام به
لقبهاي اورليانوس گرديد. او به بزرگي امتيازات ازاي در زنوبيا
و در انتاكيه زنوبيا رسميت شناخت. را به او وامتيازات زنوبيا  پسر
وهبالالت تصوير آن كه در يك سوي زد سكههايي اسكندريه
را پسرش بعد گام در بود. اورليانوس تصوير آن ديگر سوي در و
پاك را تصوير امپراتور سكهها روي از و اعالم نمود وليعهد مصر

كردو خواستاراستقاللكاملگرديد.
خشمگين او از شد خبر با زنوبيا اقدام از اورليانوس كه هنگامي
و دولت در آورد پاي از را او كه بست خود عهد و با گشت
و فرمانده ساخت را ّآماده بزرگي وي ارتش كند. را نابود تدمر

به  ميالدي ٢٧١ سال در را او داد و قرار رأس آن در را بروبوس
گرفت بهعهده ديگري را ارتش فرماندهي وخود نيز فرستاد مصر
بپيوندند. هم به تدمر در ارتش دو اين تا شد ميانه آسياي رهسپار و
بدون اين كه را مصر رفت و بروبوس پيش موفقيت اين طرح با
انتاكيه توانست به اورليانوس هم تصرف كرد، مقاومت كند، زياد
شكست دهد خونين بزرگ يك نبرد در نيروهاي تدمر رسيده و

كند. نشيني تدمر عقب به ناچار گرديد زنوبيا و

سرانجامزنوبيا
آنجا زنوبيا به كه حمص را تا شهر زنوبيا اورليانوس نيروهاي
ارتش به و شكست ديگري نمود كرده بود، تعقيب عقبنشيني
بود انتاكيه مشابه وضعيت نبرد اين وضعيت كه آورد. وارد او
به كامل بهصورت را آنجا اورليانوس رسيد. تدمر سرزمين به
تدمر به پايان اهالي آذوقه تمامي كه نحوي به محاصره در آورد
فراهم كرده دفاع براي را الزامات و امكانات تمامي رسيد. زنوبيا
هربرج از برجهاي قلعهپيرامون شهردو يا سهمنجنيققرار بود.در
نفتي هاي گلوله و سنگ پرتاب با را مهاجمان كه تا بودند داده
وقهرمانيتصميم باشجاعت زنوبيا آتشموردحملهقراردهند،
پايان او به حكمروايي كه اگر كرد اعالم و گرفت مقاومت به

باشد. اش كه همراه با پايان زندگي بايد رسيده،
كرد: شروط معتدلي برابر در تسليم پيشنهاد به زنوبيا اورليانوس
براي را قبلي امتيازات بپذيرد و آبرومندانه را عقبنشيني يك
را شروط عزت، و با سربلندي اما زنوبيا كند. حفط شهروندانش
از زنوبيا پس نمود. تؤام با توهين را مخالفت اين حتي كرد و رد
رودخانه به و كند فرار نمود تالش گرديد، دچار نااميدي كه آن
به نزد جنگ در صحنة و او را به اسارت در آمد اما فرات رسيد

 ٢٨٢ (سال زنوبيا خوشرفتاري كرد با او  اورليانوس آوردند.
ميالدي).سپساو را با خود بهرومبرد اما او را نكشتبلكهبرخي
بعداز محاكمهييكه ازسركردگانو فرماندهان ومشاوراناو را

به قتل رساند. نمود، درشهر حمص برايشانبرگزار
در كلبهيي در او زندگاني گفتهاند، مورخان اكثر كه آنچنان
رسيد. نحوة بهپايان بود، كرده تهيه برايش اورليانوس تيبور كه
اثر آن بر و زهر خورده او روايتي است. به نشده مرگش مشخص

... ميالدي). روايتي ٢٨٥ به  سال٢٧٧ ويا (در است درگذشته
شد. اورليانوس نيروهاي تدمر تسليم شهر زنوبيا، اسارت از پس

زدند،  شورش به ٢٧٣ دست سال در تدمر اهالي كه هنگامي
ويراننمودند. اينشهررا روميها

و زنان كه محمل از هيچ گاه ميزيست، قهرمانان همچون زنوبيا
نميكردوتنها بر اسب سوار استفاده نخبگان در آن مينشستند،
و رزم پوشيده لباس سربازانش، از ديدن سان به هنگام مي شد.
برابر از بر اسب سوار و مي نهاد سر بر رومي مرصعي خود كاله
فرماندهانودستيارانآنهابه گفت صفوف آنهاعبورميكرد...با
بر و بالغت مجادله، با استدالل و به هنگام پرداخت مي وشنود
مختلف ملل از بسياري مردان او مجلس در شد. مي چيره آنها
وي داشتند. ارمن حضور و پادشاهان فارس هيأتهايي از جمله از
رفتار عدالت به خويش اتباع عرب بهويژه با و خويش اتباع با

ميكرد...
سربلندي، شكوه، نشاندهندة ِتْدُمر سرزمين از باقيمانده آثار
ثروتمنديوابهتياستكهدرزمانرهبريزنوبياازآنبرخوردار
از است. مانده جاي بر لبنان در آثاري او از چنين هم است، بوده
به ابراهيم رود از كه راه آبهايي و كانالها از ميتوان آنها جملة
بهطرابلس وازرودبيروتبه شهر منطقه جبيلونيزازرود قديشا

برد. نام است شده كشيده بيروت

زنوبيا
رحباني)١ برادران (ساخته
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پـرواز مـاهـي كـوچـك
مصطفوي كاظم

ميشوي. بزرگتر به ساعت ساعت تو حاال
ميآمدم سراغت هر وقت پيش، چند روز تا
ديروز، از  اما بودي.  بزرگتر شده خرده  يك
ساعتبه ساعتشده. حاالاندازةيكحبة زالل
ميخورد. غوطه آب ميان در كه هستي انگور
بهخوبي ميكنم نگاهت شيشه كه اين پشت از
غلغل گوشه يك از آب ميشوي. ديده
تو ميتركند. مي روند و باال حبابها مي جوشد.
گم و ثانيه چند براي ميغلتي. حبابها هم ميان
بيرون صدف يك بعد، از پشت مي شوي. گور
هم تو انگار جلو. ميآيي راست يك ميآيي.
شدهام خيره مثل من كه بهتو ميبيني. را من
كه جلو ميآيي شده اي. آن قدر خيره بهمن
هي كوچكت دهان بهشيشه. ميچسبد دهانت
حالت چتري پيدا و بسته ميشود. دمت هم باز
سنگيني تو دنبال سفيد كه چتري است. كرده
نفسنفسميزني. بازميكني. چتررا ميكند.
مي ترسي. با دفعه يك چرا نيست بعد معلوم
زير يكي ميروي قيقاج سرعت برميگردي.
طاقت نميآورد. دلت اين كه مثل خزهها. اما از
در ميآوري. سر طرف آن از لحظه بعد، چند
نرسيده باال.  ميروي راست يك بار اين
اينها ميدانم . پايين ميگردي بر آب، روي
بيايي ميخواهي است. كردن گم ايز براي
ميخ روبهرويم كه االن مثل من. طرف خود
تكان و كوچكت ظريف بالة فقط دو شدهاي.
بهتو كه من مثل شدهاي. خيره بهمن ميخورد.
كه بهمن ميگويند شدهام. چشمهايت خيره
دست چه هر بزني. اما من حرف با ميخواهي
زدن فقط حرف مگر اما نميتواني. پا ميزني و

تكانميدهيمنميفهمم بالههايترا زباناست؟همينكه با
چه كه ميخواني من چشمهاي از تو هم حتمًا چه مي گويي!
اين طور نگاهم نكن!چرا رفتي؟ قهر كردي؟منكه ميگويم!
را نداري. ديگري جاي ميگردي. بر ميدانم بدي نگفتم. چيز
خزة پشت آن پايين. و باال آب ميروي وجب چهار توي اين
صدفي يا آن كنارش. سنگ قلوه آن يا سمت راست، گوشة
بر ميگردي برميگردي. باالخره اما ميشود. بسته و باز كه
اين ميزني. چتر دمت با شدهاي. ميخ روبه رويم كه مثل االن
دمت چتر شدهاند. بزرگتر چشمهايت هم اي. شده بزرگتر بار
خودت از دارند باله هايت است.  دست كف يك بهاندازة
تندتندميزنند.صداينفسهايترامي شنوم. بزرگترمي شوند.
ايستادهاي روبهرويمكه نمي گيري. ديگرپشتقلوهسنگجا
هستم. طور همين هم من نميبيني. را ديگر هيچكس انگار
را تو را مي بندم چشمهايم وقتي حتي را مي بينم. تو فقط االن
ميبينم.جلومميخشدهاي. دلم ميخواهدبگيرمتتويدست.
كلفت شدهاند. لبهايت ميبينمت. فقط ندارم، انگار دست اما
بيرون مي دهي گوشهايت پشت بالٌة از و مي بلعي آب را وقتي
احساسميكنمآبداردتمام ميشود.يكروزيديگرهمة
راستي نباشد. خورده اي. روزي كه شايد هم زياد دور را آبها
شود تمام شيشهاي قفس اين آب اگر كردهاي فكر هيچ
كف سنگريزههاي روي زمين. روي مي افتي ميكني؟ چكار
ميكوبي. راست چپ و را دمت نفس مي زني. نفس شيشهاي.
نميتواني هستند. باز مثل هميشه چشمهايت مي كني. بيتابي
سنگريزهها روي را سرت ميشوي. خيره بهمن ببندي. را آنها
نگه را سنگينياش نميتواني ميشود. بلند دمت ميگذاري.
دوباره شروع باز طرف. آن ميافتد و ميدهد لنگر داري. 
انگار ميپري باال. دفعه يك بعد ميشود. باز تكرار ميكني.
بالههايت نكند زمين. ميخوري سنگيني با درآورده اي. پر
آن دست گرفتت. نميشود توي كه ديگر االن مثل بشكند.
نگهت بگيرم نميتوانم را دمت اگر اي كه شده بزرگ قدر
دارم. اينطرفوآنطرفميرويومنسعيمي كنم نگهت
كه من ميكني؟ فرار از چي داري ميشود؟ مگر ولي دارم.
من اگر كن! نگاه بهچشمهايم دقيقه يك ندارم. كاري باهات
چشمهاي هيچ نمي گويند. دروغ كه چشمهايم دروغ بگويم
خودت. چشمهاي درست مثل دروغ بگويد. نمي تواند كس
خيلي سخت است. دردناك آن و طور خيره شدن بهاين اين
بكند. كاري هيچ نمي تواند ميكشد. تير آدم بدن تمام است.
و نه قلب نه پا، و نه دارم دست نه ميكني؟ من باور اين را

گوش. فقطدوتاچشمهستمكهبهتوخيرهشدهام.درست مثل
دارد غلغل شيشهاي قفس اين آب شدهاي. خيره كه بهمن تو
ميخورند باله هايت ميروي. ميگذاري هم باز تو ميكند.
بهكناريميرانند.سرتميخوردبهشيشةآن را آنها بهخزهها.
يك جور ميكنم نگاهت پشت كه از ميشوي. طرف. ميخ
سنگين نميشود. ديده بالههايت جز چيز هيچ هستي. ديگر
هم حركت آنها ميزني نفسنفس كه بار هر پهن هستند. و
قدر بار اين اين ميروي. ميكنند. تو باال شانه آب را ميكنند.
بپري ميخواهي ميآيد. باال آب سطح سرت از كه ميجهي
بههمميزند. تعادلقفسشيشهييرا وپرواز كني.تالطمآب،
ته تا راست يك كني. پرواز نميتواني ميشوي. سرنگون تو
نرسيده شده مي روي. فرش با سنگريزه ها كه جا آن آب،
ميآيند. در به حركت ديگري  طور يك  باله هايت بهآنها
عقاب يك بال شبيه ديگر كه حاال بالههايي افقي مي شوي و
برميگردي بهطرف چاالك ميآيند. در بهحركت شدهاند
ميخندي. داري گمانم ميايستي.  روبهرويم  ميآيي من.
بعد ميگويند. را اين چشمهايت ميكني؟ گريه داري يا
شنا اشكهايت توي داري ميكند. پر را قفس اشكهايت
برميگردي. ميكند. حركتي بالههايت از يكي ميكني.
دوباره ثانيه چند  از بعد ميشوي. گور گم و خزه ها پشت
شدهاي. بزرگ دست يك بهاندازة بار اين ميشود. پيدايت
خرده يك ميگيري. جا بهسختي شيشه يي قفس اين در ديگر
ته روي سنگريزههاي ميروي شيشه ميشكند. شوي بزرگتر
كف را تمام آنها. مي كني روي را پهن بالههايت اين قفس.
نكند ميكني؟ داري چكار ريزد. مي هري دلم ميپوشانند.
مي روي راست يك ميپري. جا از دفعه يك مي ميري! داري
سرت مي روي. آب بيرون از داري راست راستكي بار اين باال.
بالهاي مثل االن دارند بالههايت رفت. هم بيرون. تنهات رفت
يكعقاببازوبستهميشوند. داريپروازمي كني.دمتگير
ميريزد آبش ميشود. وارونه قفس قفس. بهديوارة ميكند
اتاق را تمام آب هستي. زدن پر حال در خودت توي اتاق.
پنجره قاب وقتي از ميرسد. بهسقف باال ميآيد. ميگيرد.
و ميشوي. گم ابرها ميان است. آبي آسمان ميروي به بيرون
پايين مي روم. باال ميكنم. شنا دارم اتاق آبهاي توي من حاال
از كه بهكسي و ميشوم نزديك شيشه يي بهديوارة ميروم.
بالههايم دارند مي شوم. خيره شده است خيره آن بهمن پشت

بزرگميشوند.
آذر٧٨

بروند) می خواهند که آنان (به

پيمان جمشيد                               

عشق استوای بر

فاصله ندارد وجب يک از بيش پيشانيت آفتاب تا
مانده تهی آب قمقمهات از صدای زالل

نمیترکاند قطرهيی خنکای را لبهايت تاول
سازی می سايهبانی ازدستهايت

می بلعد. را سايه ات آفتاب اما
خط استوا نه آسانست گامزدن در روی

دلچسب نه و
را ببندی راستت و چپ آنجا نمیتوانی

بخندی بر سبزی رگباری نمیتوانی
برهانی از پيراهنت را آنجا تنت نمیتوانی

بمانی. پنهان پيراهنت زير در نمیتوانی
استواست خط ، نامش گام میزنی تو که آنجا

میخواندت، ، متشخص و فاخر آفتاب آنجا
میگزينی. يا نمی گزينی، تو، و

داری برابرت در دشوار بس انتخابی
مهمترند برايت کدام نمیدانی قلبت و کفش ميان

روی تو می روند، پاهايت نمی
قلبتمتورمترند. کفشهايتاز

نمیتوانیبايستی آنجا
نمیتوانیبنشينی

دهی ادامه رفتن به میکوشی
نفستنمیگذارد

کنی تازه نفسی میخواهی
قدمتنمیگذارد.

نمیشود خوابيد استوا  روی خط در
ماند بيدار نمیشود

ماند بيکار میتوان کرد، نه شود تقاليی می نه
نيست، نيازی به پيراهن استوا خط روی در

کنی. رها را تن بتوانی اگر
بنوشی آبی نيست که آنجا

شوی تشنه بايد نخست آنجا
شوی تشنه بايد سپس

شوی همواره بايد تشنه و
بمانی. تشنه اينکه نه شوی، تشنه
آيند مي بسياری استوا خط روی بر

بسياریمیروند
میدهند. ادامه اندکی فقط

نيست ماژينو خط استوا، خط
نيست هم مارلو خط

نيست هم نستعليق و نسخ
نيست خطی اصال استوا خط روی بر

آفرينی. خط را می سازی، می تويی که آنجا
بازی نيست خط استوا کار روی رفتن بر

سربازيست فقط آنجا
میبازند که سر بسيارند کسانی آنجا

دايرة بازي. می افتند در هستند که بسيار هم
رفتند بسيار که بودند بسياری استوا خط روی بر

تا آخر نرفتند اما
میروند که بسياری هستند هم باز

نمیروند. آخر تا اما
است بوده چنين ، بسيار دور هم گذشته های از

چشمانت پرنيان ميان مینشيند آسانآسان، اول
بلعد می ات را سينه خنک  احساسی

می لرزد پشتت تيرة
می شود خالی دلت پرو

شود حالی می به حالی ، نفهمی پوستت، بفهمی
میكشاندت سبکبار ، نرم و آهسته آسانی آن

بيفتی جا استوا روی خط تا میکشاندت،
را، زمختيش بچشی و ببويی بشنوی، ببينی تا
گام نخستين، آسانی آن در که اش را سختی

نچشيدی. ، نشنيدی نديدی،
نيست ساغر نيست، سبو نيست، ساقی آنجا

نيست سحر نيست، غروب نيست، بامداد آنجا
نيست. ...خبر و هست خبر بسيار استوا خط روی در

برو کجا بمان، کجا نمی گويد کسی آنجا
اندک پرسش بسيارست وگفتن آنجا

اندک خواستن است و بسيار همچنين خواهش آنجا
داری برمی تو را نخست گام ، آنجا

خواستنت ژرفای در گرداب دلت، زمين، روی بر نه
پس، ازآن

باشی رونده باشی ،  اگراهل
می برد. ترا راه، خودش

خونست نيست، آفتاب استوا، خط روی بر
راهی ... گر مرد مرد راهی؟
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ادبيـاتداسـتاني
درآفـريقـايجنـوبي

بخشهاييازمقدمةمجموعةداستانهايكوتاهآفريقايجنوبي
هيرسون دنيس نوشتة
بهروزيان علياصغر ترجمة

يک  از که نامي است. فريبنده نامي جنوبي"  آفريقاي
ديگر از سوي کشور، و بيانگر مکان جغرافيايي اين سو
بقية را از آن که است ماهيتي و ويژگيها به اشاره يي مبهم
هر حال آفريقاي جنوبي در قارة آفريقا) جدا مي کند. )
معرض در هميشه مرزهايش که است پارهپاره مکان يک

تجاوز بوده اند.
جنوب «تاريخ نام به کتابي  در والکر اريک

که  جنگي از بعد  ١٩٥٩ سال در مينويسد:  آفريقا» 
با که کنوني) جنوبي (آفريقاي منطقه آن مردم ميان

«خوي» شناخته ميشدند، نام
اسکانيافته سفيدپوستان  و
حصاري درگرفت، آنجا در
بادام بوتههاي  از پيوسته 
آنها تا دور آن چه دور وحشي
ميخواندند جديد)  (کلني

آن   ١٩٨٦ در شد. کشيده
زيمبابوه، مرز در بادامها،
از حصاري  به را خود جاي 
جريان به که خاردار سيم

٢٠٠٠٠ ولت  قدرت به برقي
جداسازيها اين  روند  دادند.
که شد کشيده آنجا به
گسستگيهاي نيز درون در

فراواني شکل بگيرند.
جنوبي آفريقاي درون در
کشيده مرزها وحشيانهترين 
(حزب ملي حزب شدهاند.
دوران در سفيدپوستها حاکم
را خود تالش تمامي آپارتايد)
جامعه آن کردن تکهتکه براي
و قوميت نژاد، براساس رنگ،

بست. کار به
درون اين ترتيب در به و
کشور چندين کشور يک
در همگي که آمد  وجود به
سيستم وحشيانة آپارتايد يوغ
ميشدند. اداره داشته، قرار
رنگين سياهان،  سرزمين 
البته و  (هنديها) پوستها 
نيز زمينها مرغوبترين و بهترين
داده اختصاص بهسفيدپوستان
که اينجاست جالب شدند.
درزمانيکيازنخست وزيران
بخش آپارتايد دوران
تعريف شهرها سفيدپوستان
حتي (سفيد داشت و ويژه يي

شد. شب) خوانده مي در
مبارزات تاريخ حال هر به
آفريقاي مردم حقطلبانة
بر آنان که ستمهايي جنوبي و
نميگنجند مقال اين در رفت،
جداگانه بررسيهاي به نياز و

سرزمين آن ادبيات بر گسستگيها اين که تأثيري اما دارد،
خواندني. گذاشت داستاني است جاي بر

هجرتها و جنوبي آفريقاي بوميان اجباري گسستگي
جدا اجداديشان خانه زمين و از آنها را که جابجاييهايي و
بر فرهنگ ويژه تأثيراتي ميداشت وا کوچ به ميکرد و
گويي همان نيروهاي که آنچنان ادبيات آنها داشت. و
شيوه همان با ميکردند تکهتکه را زمينها که ويرانگري

هم در نيز را آنجا گوناگون اقوام هنري خالقيتهاي
اينگونهاست کهميبينيمهرنويسندهدر به و ميشکست.
خويش زيست محيط و قوم به تنها خود هنري آفرينشهاي

جنوبي. نام آفريقاي نه سرزمين واحدي به و ميپردازد
آفريقاي در سياهان اوضاع بارة در مفاهلله کيا اس
سفيدپوستان سياستهاي زمانيکه «...تا ميگويد: جنوبي
مينمايد، ما تحميل بر را کپرها دخمهها و در زندگي
و خشک جنوبي آفريقاي ادبيات آن تبع به و فرهنگ
خشکترميشودوبههماناندازهمجبوريمدرنوشتههايمان
آني لحظههاي انعکاس به
ادامه زندگي از تکههايي

بدهيم»."
بهنظر اينگونه
نويسندگان که ميرسد
در که  سرزمين اين 
«انعکاس بندهاي و قيد
زندگي» از لحظههايي
به غالبًا هستند، گرفتار
ادبي کوتاهنويسي شيوة
مفاهلله ميآورند. روي
در مشخصًا ديگر در جاي
«براي ميگويد: باره اين
زير در که نويسنده يي 
مي کند، زندگي سرکوب
افکار سازماندهي امکان
عناصر به پرداختن براي
آنها ندارد وجود رمان
به کوتاه داستان  از
در نثر به ميانبري عنوان
براي زمان، کوتاهترين
بر که حرفهايي بيان
مي کند، سنگيني دلشان

ميکنند». استفاده
تمام با کوتاه داستان
خود که کاستيهايش
بيانگرشيوةزندگيسياهان
بهطور شده سرکوب
سرکوبشدگان و خاص
آن عام به شکل جهان
مخرب اثرات است،
بر سرکوبگر سيستم يک
يک ادبيات و فرهنگ
را پيش روي انسانها جامعه

قرارمي دهد.
کوتاه داستانهاي
در جنوبي آفريقاي
ديگري شيوة حقيقت
بازگويي از است
و باورها ، سنتها افسانهها،
آتش که در کنار اوهامي
سرزمين آن قبيلههاي
ميشد. نقل  سينه سينهبه 
ميشد برپا که شامگاهان کنار آتشي در قصهها نقالي
تمامي با که است جنوبي آفريقاي فرهنگ از بخشي نيز
اين مجموعه توان در متأسفانه بود. عناصر نمايشي همراه
همين به و نداشت وجود  قصهها از  دست آن بازتاب
آن از نمونه يک عنوان به زامبي كارگران داستان دليل
خيليها بهگمان که داستاني ميشود. آورده قصه ها دست

است. کشور آن بر سفيدپوستان سلطة تصويرگر

پـروازدرخـاطـرههـا(٦)

علم اسداهللا با پرواز
افتاد. اتفاق نيز علم با داشتم طوفانيان با كه جرياني نظير

يك بايد بيايد، بيرجند  از ميخواهد علم  گفتند بهما
برگشتيم و سوار كردم را رفتم. او بياورد. من او را برود هواپيما
درفرودگاهمهرآبادجلوآشيانةسلطنتيپارككرديم. تهران.
و با جلو آمد علم پياده شديم. چند دقيقه بعد ما بعد و اول او
آورد را دستش و ممنون!» «خيلي گفت: مؤدبانهيي بسيار لحن
بدهم. ديدم يك مشت دست او با تا بردم جلو. من دستم را
«آقاي بگويم خواستم تا دستم. كف ريخت پهلوي سكة
هيچي گفتم چيست؟ گفتند بچهها آشيانه. توي رفت علم»
دستشويي در ديدم علم. بهسرعت رفتم دنبال دادهاند! انعام باز
چيه؟». «جانم گفت: برگشت. تا من را ديد تا ايستادم است.
را آورد دستش جلو. بردم را دستم  بيا!» علم «آقاي گفتم: 
«ما گفتم: و دستش ريختم توي سكهها را چيه؟ گفت و جلو
يك پرواز است، شما پرواز نيستيم! يك تاكسي اينجا راننده
برگشت ميدهيد». انعام به من شما كه نميكند فرقي ديگر،
اعليحضرت هدية نيست! من مال «اين گفت: دستپاچگي با
ندارم كار «من گفتم: است!». اعليحضرت مال من مال است!
به ما نيستيم شما  تاكسي راننده كه ما است. چه كسي  مال
كه «گفتم گفت: تندي با نگاهي كرد و يك ميدهيد». انعام
كه من عرض كردم خدمتتان هم من » مال كيست!». گفتم:
بسيار گفت و داد تكان هستم». سرش را هوايي نيروي خلبان
دارد. كارت خاتم تيمسار گفتند باز بعد روز رفت. و خوب
داخل ديدم رفتم است. منتظرت برو گفت رفتم. آجودانش
سالم نبود. خيلي عصبي گذاشتم. نشسته. احترام ميزش پشت

بعد اضافه خوب است؟ حالت گفت عليك گرميكرد و و
گفت تيمسار. نه گفتم كردي؟ توهين علم بهآقاي تو كرد
نكردهام. بهكسي توهين  من تيمسار گفتم  بهاعليحضرت؟
داستان را بوده؟ چه بگو مي گويي را راستش گفت ميدانم
سكهها اين گفت به من علم كه كردم اضافه و گفتم برايش
خلبان ما تيمسار. اين خوب نيست است. اعليحضرت هدية
راجع گفت  مي گيريم. حقوق هوايي نيروي از و هستيم 
تيمسار. گفتم نه نگفتهاي؟ ديگري چيز بهاعليحضرت هيچ
مال هم گفتم من است اعليحضرت مال من گفت مال ايشان
تاكسي راننده نميپذيرم, چون شما هديه از من باشد هركس
نيستم. خاتمگفتبازهم فكركن به اعليحضرتچيز ديگري
ميكنيد فكر اگر شما گفتم. را همين نخير من گفتم نگفتي؟
اينتوهين استبگوييد. گفتنه اين توهيننيست. كارخوبي
به آجودانش گفت زد همانجا آيفون بعد كردي نگرفتي.
صداي ديگر بار اين اما بيرون آمدم من بگير. را علم آقاي
كه همان پايگاه فرمانده پايگاه. برگشتم نشنيدم. و بيداد داد
و تعجب با گفتم. پرسيد. داستان را بود اميرفضلي سرلشكر
كه بود سوخته دلش خيلي نه. گفتم نگرفتي؟ ِا گفت حسرت
روز چند بهخودش. بدهم را آن از نصفي كه نگرفتهام من
پروندة در تشويق تا اين دو تشويقم آمد. دستور ديدم گذشت
آنها بودند حزباللهيها رفته انقالب از بعد كه اين تا بود من
پروندهسازي ميخواستند خودشان بهخيال بودند. درآورده را
بودندكه فالني بهعنوانخوشخدمتيعلمكرده را كنند. آنها
به آنها داستان را بودند با من آشنا كه كساني تشويق دارد. تا دو
قرار چه قضيه از فهميدند خودشان هم بههرحال بودند. گفته

صدايش را درنياوردند. و است

صفحة٨ از بقيه

دارد ادامه

اومليلو نامهاي به برادر دو دور، روزگاراني در
که اومالنگو روز ميکردند.يک زندگي و اومالنگو
خستگي احساس مينمود، تندرست و شاداب هميشه
الغرتر و ضعيفتر او و گذشت روز چند خوابيد. و کرد
او را خاک برادرش جان داد. زياد و از خستگي شد
در مراسم تدفين احساس ميکرد که چند که کرد هر
جسد است. نشده خشک هم هنوز اومالنگو جسد 
مرگ از پس  ساعت چند گذشت با معموال انسانها

ميشود. خشک
کشندة برادرش بيماري دليل که کرد اومليلو شک
تا گرفت تصميم و باشد، نمي تواند  جادو جز چيزي
او حدس کند. پيدا را بدشگون جادوگر آن ريشههاي
بر مراسم تدفين از بعد روز يک که بود، چرا درست
است شده باز قبر برگشت متوجه شد برادرش قبر سر

نيست. خبري جسد از و
طينت بد جادوگري که شد مطمئن ديگر اومليلو
به همين دليل او بيمار برادرش را جادو کرده است، و
را او جسد تا بود کرده را کار اين جادوگر مرد. و شد

تبديل کند. زامبي بردة يک به را او بدزدد و
مي توانست چه خود برادر  نجات  براي اومليلو
سر او جستجوي به اول که گرفت تصميم او بکند؟
از روز که چندين از پس بگذارد. صحرا دشت و به
شنيد. را بود حرفهاي درگوشي مردم گذشته سفرش
شايع شده خطرناک که و توانمند بارة مردي آنها در

ميزدند. حرف دارد، بزرگ مزرعهيي تپهها در بود
و ته که قصد کرد بود افتاده به شک که امليلو
غروب ميش گرگ و هواي در را دربياورد. قضيه توي
يک شد: شگفتي روبرو منظره با آنجا رسيد و تپهها به
به کار مزرعه مشغول آن در از کارگران لشکر خاموش
ميکاشتند و ذرت ميزدند بيل شب زمين تمام بودند.

ميکردند. صاف را ناهمواريها و
ميتپيد؟ آيا خون  آيا قلبشان بودند؟  اما آيا زنده
شبحي پريدهرنگ تنها يا داشت رگهاشان جريان در

بودند؟ انسان از
ناگهان اومليلوبرادرخود را درميانآنهاديد. پوستش
بود غمناک اش چهره مي نمود، و خاکستري تاريکي در

ميآورند. خاطر به را خود خانوادة زامبيها که چرا
نميتوانست او اما کرد، صدا را برادرش امليلو
چرا ميزد،  بيرون حباب تنها دهانش از دهد. پاسخ 
سلطة تحت وجود تمام با بودند.او بريده را زبانش که

بود. قرار گرفته جادوگر
شده سبک (چقدر در آغوش گرفت را برادرش امليلو
دوباره مرد. امالنگو خانه در دويد. مأمني دنبال به و بود!)

اندامش خشک شد. بار اين راستين. مرگي اين بار به

سياهپوستان  عقيده به = ( Zombie )  زامبي
به را او بدن مرده حلول ميکند و که در است روحي

ميدارد. وا حرکت

زامبي کارگران
جنوبي افسانههاي آفريقاي از
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بقيه در صفحة٧

پـروازدرخـاطـرههـا(٦)
فصلپنجم:

آدمها پروازها و

Cفرماندهيگردان١٣٠
منتقل  سرگردي داشتم. بهشيراز درجة ١٣٤٩ من سال در
ازهمان  وباسمتفرماندهيگردانC١٣٠ مشغولبهكار شدم.
يك برادرانه باشد. و دوستانه پرسنل با رابطه ام سعي كردم ابتدا
بيايد كسي اگر بهبعد گفتم از امروز و كردم جمع را آنها روز
زده، دردفترمن وبگويد فالنكسدرموردمنفالن حرفرا
ميآورم را مي گيرم و دستش بالفاصله من كند، خبرچيني يا
حرفي هر هركس ميكنم. اگر بههمه تان معرفياش اينجا
اتاق در بگويد. ميخواهد من خود راجع هرچيزي بزند. دارد
كند خبرچيني بخواهد كسي اگر بگويد. بيايد است، باز من
حرف اين از افراد از زيادي تعداد ميكنم. معرفياش ميآورم
بود اين كارشان ظاهرًا كمي هم كه آمد. تعداد خوششان من
و شد عوض بهتدريج روابط بعد نميرسيدند. بهنظر راضي
افسران برقرارشد. بيندرجهدارانو روابطبسيار بسياردوستانه
بااليي سطح بسيار آموزش ميشد. انجام بهنحو احسن كارها
هميشه ميكردم. خودم را آموزشي كارهاي اكثر داشت.
بخواهيد آموزش هرقدر ميگفتم بهخلبانها آموزش موقع
بهزمين هواپيما كه يك بفهمم اگر روزي ولي هست. اينجا
هم سوختهتان جنازه از بودهاست خلبان خبط علتش و خورد

نميگذرم.
بگويم. را روابطمان نمونهاز يك

بارگيري كه مسئول افشار مرتضي داشتيم به نام استواري
هيچ بدون و آمد به اتاقم روز يك بود. هواپيما تعادل و وزن و
است». نمي پرم. اين نامردي تو با گفت: «من ديگر مقدمهيي
كوبيد بههم در را هم بعد عصبي. اين حرفهاي از مقداري و
نتوانستم.بچة بفهمم را علت كه كردم فكر هرچه رفت. و
كرمانشاهبود،يكيازدوستانشبهنامصفري زالراصداكردم
را سرش نداد و جوابي اول بود. كرمانشاهي هم پرسيدم. او و
ما گفت انداخته. راه صدا و سر آمده گفتم پائين. انداخت
ميخواهم اين جنبة خبرچيني ندارد گفتم بگو! شنيديم. هم
كرده است ازدواج است سال يك او گفت كنم. كمكش
گذاشته اينجا را دو ماههاش يكي شيرخوار بچة خانمش و
گفتم افشار. روي دست مانده بچهاش االن كرمانشاه. رفته و
چرازودتر نگفتيد؟سريعبهدفترمكهگروهبانپناهي بودگفتم
مرخصي جزو منتها افشار. براي بنويس مرخصي برگة يك
برايش ١٠-١٥روز بده. روزانه را مرخصي ننويس. ساليانهاش
شبانه و همان ديده را برگه افشار جعبهاش. بگذار در بنويس
آشتي خانمش دركرمانشاه با كرمانشاه. رفته بود بچهاش با
وقتي من آمد. بهسراغ بالفاصله برگشت. ١٥روز بعد از كرد و
عليك و سالم او با و شدم بلند ميز پشت از شد وارد دفترم
و پائين انداخت پرسيدم كجا بودي؟ سرش را و گرميكردم
افشارهمانطوركه متفرقهزدم. منبازحرفهاي نگفت. هيچي
چرا؟ دو من!». گفتم گوش توي بزن » بود گفت: سرش پائين
بلند را سرش رفتم بهطرفش توي گوشم». «بزن مرتبه گفت:
شد جمع چشمهايش توي اشك بوسيدم. را صورتش كرد.
چرا گفتم گوش من بزني من راحتترم». توي «اگر گفت: و
به تو آمدم ميداني. من «خودت گفت: شده ؟ چه مگر آخر
بزني تويگوشممنراحتتر اگر توهيچي نگفتي. گفتمنامرد.
منكه را نزن خوب نيست! ميشوم»گفتم پسر جان اينحرفها
كه بود كسي آن بهبعد و از نميآيد. افشار رفت يادم چيزي

ميكرد. كار دل و جان با واقعًا
سعي هم من ميكردند.  صميميكار هم بقيه  البته
يا داشت كار كسي اگر حل كنم. را مسائلشان كه ميكردم
واقعًا بپرد نميخواست ديگر دليل بههر يا نبود خوب حالش

مرخصيمي دادم.
در تمام٧سالي ما گردان كه بود اين برخوردها نتيجة اين
نداشت. هوايي سانحة يك حتي بودم گردان فرمانده من كه

در  گردانC١٣٠ مستقر دو كه اين داشت تا ادامه جريانها
شيراز در گرداني كه دو منتقل شدند و بهجاي ديگري تهران
هم بهتهران ما گردان كردند. پر تهران در را جاي آنها بودند

منتقلشد.
كه سرلشكر اميرفضلي شيراز پايگاه انتقال، فرمانده براي
آمد. جريان بهگردان بود شده فرمانده نورايي از سرتيپ بعد
بهپرسنلگفتازآنهاپرسيد:«كيميخواهدباهواپيما انتقالرا
با گفتند عده يك ماشين؟». يا اتوبوس با ميخواهد كي برود؟
يادداشت اسامي را گفتند با ماشين. او همة يك عده و هواپيما

نوشتند اسم ماشين با رفتن براي كه «اينها گفت: بعد و كرد
با هواپيما بروند ميخواستند كه آنها و با هواپيما مي روند همه
ماشين ما گفتند و كردند عدهاعتراض يك ميروند». ماشين با
و برويد» با اتوبوس ندارد، «اشكالي اميرفضلي گفت: نداريم.

بيرون. رفت در بالفاصلهاز
شديم. مستقر و ما بهتهران آمد گردان بههرحال

كه داشتم پرواز C١٣٠چندين با پرواز دوران در
خاطرهانگيزهستند كه فراموشمنميشوند.

عماد ياد
يكبار بامرحومعماد رامرفتيمظفار. منخودمپرواز ظفار
بروند ميخواهند پروانه خاطره و رام عماد گفتند ميرفتم. كم
سوار را آنها برگردند. ما رفتيمفرودگاه و بدهند كنسرت آنجا
پرواز داشتند بهظفار كه خلبانهايي بيشتر و رسانديم. كرديم
كه ميدادند شب سعي ميكردند به خاطر فوقالعادة خوبي
خوشم نميآمد. بههردليل من بگيرند. بيشتري تا پول بمانند
وقتي عمادرا نوعيپولحراممي دانستم. را يعنياين نوعپولها

٧ شب  ٦و ساعت تا پرسيدم. گفت را او برنامهاش از رساندم
شب گفتند عده يك برميگرديم. و ميشود تمام كارمان
ساعت يا ببينيم، گفتند نه. عماد گفت حاال عده بمانيم. يك
شب عماد گفتم آقاي من ميمانيم. شب مي آييم يا نيم ٦و
روشن است. موتورش نيم هواپيما ٦و سر ساعت ماندن ندارد.
اگرنياييدميروم.گفتيعنيما سهچهاردقيقهمنتظرميمانم.
بياييد. مي خواهيد اگر ميروم من نه! گفتم مي گذاري؟ جا را
من كه گفتند ديگر بهافسرهاي دادند. را كنسرتشان رفتند آنها
معلوم و ميرود او گفته بودند برويد چون بهاو گفتهام. چه
موتور ساعت سر هم من بيايد. كي بعدي هواپيماي نيست
دارند ماشين دور چند از ديدم دفعه يك  كردم. روشن را
عماد ميآيند. دارند هستند. اينها عماد گفتند ميزنند. چراغ
گفت آمد عماد شديم بلند وقتي رساند. را خودش عجله با
من گفتم و ميرفتي؟ ميگذاشتي را داشتي ما راستكي راست
شانس ما پس گفت بار سه دو مي كردم. حركت ساعت سر
جا را ما مي گفت مي ديد هربار كه من را به بعد آن از آورديم.
بود مريض كه اين اواخر حتي موقع ميآييم. سر ما نگذاري!
گفتم موقع بازگشتبهايران رفتيمديدنش همين راگفت. وما
تشييع در مراسم فوت كرد هم جا داريد. وقتي هميشه شما
موقع كردم كه اضافه و گفتم به دخترش را جنازه اش داستان
گرفت خواهم او حتمًا يك صندلي را بهاسم بهايران بازگشت

خواهم گذاشت. صندلي آن روي عكسش را و

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

فلسطينيها اردوگاه و اردن در
نيروي هواپيماهاي عيد نزديكهاي بود داده دستور شاه
ميوهها انواع و بروند كشورها قبيل اين و لبنان و به اردن هوايي
خيلي چون ميدادند هم سوبسيد ظاهرًا بياورند. بازار براي را

گراننبود.
بود مصادف آنها از يكي كه داشتم به اردن پرواز چند من
درهتلكه باملكحسين. بادرگيريچريكهايفلسطينيبود
ديدم كردم نگاه پنجره از شنيدم. رگبار صداي بودم خوابيده
آر.پي.جي و تانك با نيروهاي دولتي است. شديدي درگيري
پايين جنازهها آمديم كه صبح مسلسل. با و چريكها ميزدند
جمع را خودشان جنازههاي فلسطينيها ديديم. خيابان در را
خودشان جنازههاي ديگر طرف از هم اردنيها و ميكردند
صورتش كه روبندهيي داشت فلسطين اين جوانان از يكي را.
كه داشتم پول ٢٠-٣٠دالر زدم. صدا را بود. او پوشانده را
چون كرد. ديد تعجب كه را من پرواز لباس او  دادم. بهاو
بلدي؟ انگليسي گفتم بود. ما شبيه هم اردنيها پرواز لباس
آمدهايم هستيم ما ايراني اردني نيستم. من گفتم بله. گفت
گفت و كرد بودم اشاره داده كه ببريم. بهپولي سيب اينجا
و با من شد خوشحال بهسازمانت. بده گفتم كنم؟ اين را چه
نشان بهمن را و چهرهاش كرد را باز روبندهاش و داد دست
ميداند. خودش دوست را من كه بفهماند ميخواست داد.
قيافهاشدرذهنمماندهاستصورتياستخوانيوسوخته هنوز

سبيلهاييسياه. داشتبا
بهاردوگاه باربعدكهرفتيمبهاردنبهراهنمايمانگفتممارا
طور را همين چادرها بود. رقتانگيز واقعًا برد و ببر. فلسطينيها
دادن نان براي ميآمدند ارتشي كاميونهاي بودند. زده رديف
را پرتاب ميكردند آنها سرباز دو و بودند بهاهالي. نانها آجري
را نانها بزرگ ميدويدند كوچك و بچه و و زن مردم. براي
عجيبي وضع فالكتبار ميآمد. آب بعد كاميون ميقاپيدند.
داشتندكهرويمن، همبه عنوانيكانسان وهمبه عنوانيك

تأثيربسيارزياديداشت. مسلمان،

اسراييل: در
هواپيماهاينيرويهواييبرايتعميراساسيموتورهايشان
من نتيجهپرواز بهاسرائيلزيادبود. بهاسرائيلبردهميشدند. در
همانطور كهاشاره چون ونمي رفتم. خوشم نميآمد خودم
به شدت و رفته اردن در آورگان بهاردوگاه بار دو يكي كردم
بار يك بودم. گرفته قرار آنها رقت آور وضعيت تأثير تحت
و دارم كار گفتم كه بهاسرائيل بروم. دادند مأموريت به من
كردم هركاري نميشود. تيمسار ميآيد و گفتند نميتوانم.

دانه يك رفتم پرواز از قبل روز كردم. قبول بهناچار نشد. نروم
گذاشتم برداشتم و هم آب ليتر يك كشمشي گرفتم. كيك
تحويل ما را خيلي نشستيم وقتي كرديم. ساكم. پرواز توي

ظهر  بوديم. ساعت١٢ رسيديم تا آنجا ٢٤ساعت در گرفتند.
بودم برده را كه كيكي من بهشام. دعوت كردند بعد. روز
هيچي. گفتم چي ميخوري؟ ميز. گفتند سر رفتم و خوردم
هم بعد صبح روز هيچي! گفتم و... آن و اين بستني و گفتند
نزديكهاي خوردم. بودم كه برده را كيكي همان ماندة باقي
كيكي مانده باقي باز من ناهار. بياييد گفتند ازپرواز قبل ظهر
نخوردم. موقع چيز هيچ خالصهآنجا خوردم. بودم برده كه را
اينجا برگشت يكاسرائيليايرانياالصلگفت درضمنشما
داشتم كه عقبافتاده نزديد! گفتم روزة هم ما به آب حتي لب
تيمسار نورايي اين بهانهها. از نبود و خوش حالم نخوردم. يا
گفت بود. آن اسرائيلي حرفهاي شاهد بود و نشسته ما پهلوي
مهندس ما بين نخوردي؟ چون تو هيچي كه بود چه قضيه
شما تيمسار گفتم نزديكتر بردم را سرم مينشست پرواز
من گفتم نه! گفت ديدهايد؟ را فلسطين آوارگان اردوگاه
راست لب گفت و زير كرد به من نگاهي ديدهام. تيمسار يك

ميگوييباركاهللا.
بازگشتيم.  پيگيري نكرد و  ديگر

با ارتشبد طوفانيان پرواز
ببريم. بهآبادان را طوفانيان ارتشبد دادند مأموريت بهما
البته برگردانيم. را او و روز بعد باشيم همانجا شب بود قرار
بهمانگفتنداينمأموريتبرايچيست؟منهمچيزينپرسيدم.
دخترم «عروسي گفت: كرد و طوفانيان صدايم برگشتن موقع
يك عروسي است. آباداني يك دامادم آبادان. كه آمدم بود
را دستش بعد آبادان». در عروسي يك گرفتيم، تهران برايش
بياورجلو.دستمرا بردمجلو. آوردجلوو به منگفتدستترا
گفت اين شاباش مشت سكة پهلوي ريخت توي دستم و يك
تو براي را يك مشتش دارد چون شگون است. عروس سر
نگاهش كردم. كن! تقسيم بچهها بين ميخواهي آوردم. اگر
خيلي دستش. كف ريختم تمام سكهها را و جلو بردم را دستم
تاكسي راننده من «تيمسار گفتم: چيه؟ گفت و كرد تعجب
هوايي هستم نيروي خلبان من مي دهيد! انعام به من نيستم كه
تأكيد بعد و ساير پروازها» است مثل پرواز يك هم اين و
چيست حرف «اين گفت: نيستم. تاكسي شوفر من كه كردم
خيلي بههرصورت گفتم دارد». شگون گفتم من مي زني؟ كه
و نگفت چيزي ميگيرم. حقوق هوايي نيروي از من ممنون
اعتراض بهمن پرواز چند تا از خدمة رفت. لب زير غر غر با
ميدادي! به ما نميخواستي اگر نگرفتي؟ چرا كه كردند
كه كردند وقت تلفن اول صبح بعد روز تهران. يك برگشتيم
كه دارد عجله به قدري و كرده است. احضارت خاتم تيمسار
و سپرده هم هلي كوپتر بهگردان بروي. هم هلي كوپتر با گفته
است. فوق العاده و سريع كار فهميدم بود. كرده رزور برايم جا
شدم وارد در كه از دوم بود. خاتم. طبقة رفتم دفتر بهسرعت
چي پرسيد ناراحتي و با «منتظرت است» گفت: آجودانش
گذاشتم احترام و داخل رفتم زدم، در ندارم. خبر گفتم شده؟
بهطوفانيان گفت: «فالني چرا بود. منتظر من ايستادم. اصًال و
گفتم؟ چه گفت شنيدي نگفتم. هيچ كردهاي؟» من توهين
كردهام؟ توهين تيمسار من گفتم بهطوفانيان! كردهاي توهين
گفتمتيمسار اشتباه گفتآره زنگزدهگفتهتوهينكردهاي.
بهمن ايشان گفتم چي؟ گفت كردهاست. توهين بهمن او شده.
با تعجب خاتم بعد ماجرا را تعريف كردم. است. توهين كرده
گفتهام كه گفتي؟ گفتم ديگر چه و گفت كرد نگاه را من
حقوق از نيروي هوايي هم خلبان نيروي هوايي هستم و من
من ديگر گفتم گفتم يك بار ديگر چي ؟ ميگيرم. گفت
گفتي؟ چي كن ببين فكر گفت تاكسي هستم؟ شوفر مگر
همان جلو خاتم ميگفتم. بود ديگري چيز اگر گفتم تيمسار
بهمن بگير. را و گفت طوفانيان بهآجودانش زد آيفون من
ايستادم. ميز آجودانش سر بيرون. در آمدم از برو. گفت هم
شده بود. يك سوءتفاهم نبود گفتم چيزي بود؟ پرسيد چي
طوفانيان با داشت كه شنيدم را او صداي خاتم اتاق توي از
سرش داد كه هست گوشم هنوز در صدايش دعوا ميكرد.
ميدهي؟». «مرديكه تو چكارهيي بهخلبان من انعام ميكشيد:
بيرون. بعد و آمدم رفتم در زودي پس است خيلي ديدم هوا
تشويق هديه قبول عدم بهخاطر را من بود گفته خاتم ديدم

بكنند!
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