
Neda NO: 7      22 November 2005     آذر ١٣٨٤ ٧ سهشنبه اول شمارة

دارم... او عهـدكهبا آن
ساعدي) غالمحسين دكتر ياد (در

مصطفوي كاظم

(سخنرانيمحموددرويشدرمراسمچهلمينروزدرگذشتياسرعرفات)

داستـان
اين

دستنوشته

ويژهنامة
گوهر مراد

قلم ساعدي به گوهر مردا
پاييز١٣٦٥  شماره ٧، پاريس، ”الفبا”، از  برگرفته

كردم  و خالقيت شادي احساس باري كه اولين

هاروارد دانشگاه مصاحبة از
ساعدي غالمحسين دكتر با

فرهنگي خودكشي با  رودررويي
جلد٣ ـ ١٣٦٢ پاريس، الفبا،                    

درس كالس
ساعدي غالمحسين دكتر از           قصهيي

جوشان خالقيت آن با نيم جاني
ساعدي دكتر دربارة شاملو احمد                

ديـداربا كروكوديـل
با خميني نويسندگان ديدار كانون

مـزاريجديـديافت ديـارآرامگاهها،

داشتي دوستم تو كه زيرا
به ابوعمار زبان فلسطين از

قرايي محمد دكتر
من كه روست ازين

   فلسطين شدم، 

زيرا كه تو دوستم داشتي!     

                                                      

باز مي خواست را كه پنجرهها شاعري

اهللا رسول محمد فيلم خالق
کشته شد در انفجارهای امان

ناديا انجمن
غزلي

کهناتمام
ماند

بشكافم را  قفس كه گرامي  روز آن  ياد
سربرون آرماز اينعزلتو مستانه بخوانم
باد بلرزم ز هر كه بيد ضعيفم نه آن من
فغانم به دايم كه برجاست و افغانم دخت

مصدق حميد بهياد

آسمانهاآبي،
ست آبي صداقت صبح نفس

ترا مي بيند صبح در آينة ديده

اهللا رسول پشت صحنه "محمد کويين در کنار آنتونی عقاد مصطفی

نژاد سياسي ـ م مهندس مكتوبات

پـرواز   
اشرف در يارانم براي

عليه عصيانگر فيلمسازي
عمومی افکار بیتفاوتی

پازولينـي

الفباهايزندگي آنسوي ازمجموعة

  حسين پويا

شـعر

خاكستر  از برخاسته بود، فلسطين جديد يكي از نامهاي زندگاني ما «بود». نام او در فصل طوالنيترين خود عرفات ياسر
قهرمانان براي اما ونشيبش. پرفراز واقعي و تا برپايي شكلگيري يك كشور، ايدة وتا مقاومت، اخگر بهسوي درماندگي
قهرمانان دركمين اين وصال، گامهاي در آخرين است. اين سرنوشت در ستيز آنها با كه است هماره سرنوشتي تراژدي،
برزيگران وادي كه سازد. چرا محروم فداكاري، و سختي از عمري براي خجسته پاياني شادماني را از آنان تا نشسته است.

نيستند آن دروكنندگان خود غالبا پرسنگالخ
بخشي  او كه زندگيمان، چرا تمامي جنبههاي در مذاكرات، در و بحرانها، شد، در خواهد تنگ او دلمان براي  همواره
كه زيرا نيست، صاحبش قامت در جز است. عرفاتي بودن سبك بدون بي همتاست و او كه چرا پيكرماست. از واره اندام
او نميرسد، بهارث كه است فردي اي برجستگيهاي فوقالعاده، است شوقي و مهرباني و سرزندگي و است ويژه موهبتي او
است ساخته هست كه گونه همان را كه كاريسماي عرفاتي با مردم مناسباتي صميمي است، توأم انضباط و يك تالطم

عاطفة اقبال نوشتن(٢) هزارتوي در
بهروزيان اصغر علي كارگردانانتاليف: ترين بزرگترين و معروف از عقاد مصطفي

بود رفته اردن به دخترش با ديدار براي كه سوريه
از يكي عقاد است. رسيده  قتل به  امان انفجار در
فيلم سينما كرد. وارد را اسالم كه بود كارگرداناني
و ايوبي الدين صالح فيلم و عمرمختار همچون هايي
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شمارة ٧سه شنبه اول آذر ١٣٨٤ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ٢ندا

تا به حال شده كه بي دليل بي حوصله شويد؟ دلتان گرفته 
باشد و بي بهانه ناشاد باشيد؟ ١٩-٢٠ سال است كه من در دوم 
آذر هرسال چنين وضعي را پيدا مي كنم.  دلم براي كسي 
تنگ مي شود كه در شرح حال آخرين سالهاي زندگيش 
در غربت نوشت: «از دو چيز مي ترسم: يكي از خوابيدن و 

ديگري از بيدار شدن».
به هرحال ياد دكتر ساعدي در اين سالها ولم نمي كند. 
االن كه اين را مي نويسم دو دل هستم. بنويسم يا نه؟ نمي دانم 

اين دل، چه دلي است؟ 
مگر شير و پلنگي اي دل، اي دل؟
به مو دايم بجنگي اي دل، اي دل؟ 

ياد او بودن را بايستي پاس حرمت نويسنده يي بزرگ 
و انساني بزرگتر دانست يا چيزي در رديف مرده خواري و 
مرده پرستي؟ ... نه به خاطر خودم كه به خاطر دكتر ساعدي 

دوست ندارم اين طور باشد.
خوشحال بودم، كه به تنهاييهاي او راه پيدا كرده ام. تا 
پيش از اين كه با او از نزديك آشنا شوم برايم نويسنده يي 
به اين وادي  اول ورودم  از همان قدمهاي  بود.  پيشكسوت 
او و دو سه تا مثل او خودشان را به معلمي من تحميل كرده 
بودند. اين طور نبود كه من انتخاب كنم. اصًال مگر كار دل 
انتخاب بردار است؟ برخالف آن چه كه در وهلة اول به نظر 
مي رسد ما نيستيم كه انتخاب مي كنيم. ما انتخاب مي شويم.  
در زندگي و مبارزه اين طور است در هنر هم همين طور 
است. و ساعدي از جمله كساني بود كه خودش را تحميل 
يا  نداشت. و چشم غره و  مي كرد. بدون هيچ زوري، كه 
امكاني كه باز هم نداشت. و بدون هيچ اعمال نفوذي كه 
تحميل  را  خود  كه  داشت  غنايي  عوض  در  نبود.  اهلش 
مي كرد. اگر بخواهم با كلماتي اخالقي توصيفش كنم به نظر 
من اخالقي ترين نويسندة معاصر ما بود. يك روز به خودش 
لب  زير  و  كرد  ترش  رو  نيامد.  خوشش  گفتم.  را  همين 
غريد كه من اخالقي نيستم. من هم جا نزدم و گفتم بستگي 
به تعريفت از اخالق دارد.  اگر اخالق را يك مشت بايد و 
نبايد تار عنكبوت گرفته و صد من يك غاز تعريف كني بله 
من هم موافقم با تو. تو اصًال ضد اخالقي. من قصه هاي «گور 
و گهواره» تو را خوانده ام. مي دانم خيلي از آن شخصيتهايي 
من  ندارند.  قرابتي  اصًال  خودت  با  كرده اي  توصيف  كه 
وقتي آن را مي خواندم به خوبي مي دانستم كه تو عليه اخالق 
مي خواهي قلم بزني. اخالقي كه گفتم. مشتي بكن و نكن 
عهد بوقي بود.  اما اگر باالخره قبول داشته باشي كه در وراي 
همه چيزها آدمها با ارزشها و ضدارزشهايشان زندگي مي كنند 
و حتي مي ميرند. تو از اخالق، گريزي نداري. هركسي بوي 
ارزشهايي را مي دهد كه معتقد است. آدم«بي بو» هم نداريم، 

كه آدم «بي بو» همان «بي خاصيت» است... اين را كه گفتم 
زيرجلكي پوزخندي زد و سعي كرد خودش را گم و گور 
كند. الكي بهانه يي تراشيد و در رفت. و من فهميدم قبول 
كرده است. دلش اين قدر صاف بود كه تا سرك مي كشيدي 

همه چيزش را مي توانستي ببيني. 
«سالهاي قبل از پاريس» از او بدون اين كه ببنيمش و 

حتي يكبار با او حرف بزنم بسياري چيزها آموخته بودم. 
دركالس چهارم دبيرستان با يك نفر ديگر يك نشرية 
دبيرستاني منتشر مي كرديم به نام «انديشة برنا». مثًال شعر و قصه 
مي نوشتيم. پولهايمان را مي گذاشتيم روي هم و ديگر سينما 
نمي رفتيم و كتاب هم نمي خريديم تا بتوانيم پول استنسيلش 
را داشته باشيم. بعد «به دانش آموزان عزيز» مي فروختيمش و 
چند نسخه اش را به اين مجله و آن هفته نامة ادبي مي داديم. 
تنها دلخوشيمان اين بود كه در صفحات خوانندگانشان يادي 
از ما بكنند. آن زمان براي اولين بار پايم به تئأتر كشيده شد. 
«آي بي كاله و آي  باكاله» ساعدي در سالن ٢٥شهريور روي 
صحنه بود. رفتيم آن را ديديم و كلي صفا كرديم. بعد دوباره 
رفتمش. نوجواني بودم ناشناس كه در ميان جمعيت هيچ 
آشنايي نداشتم. براي همين، از مزيت آن استفاده كردم و تا 
توانستم اين طرف و آن طرف سرك كشيدم. آدمها را ديد 
زدم و به بحثهايشان، دزدكي، گوش دادم. همه چيز برايم نو و 
تازه بود. اما يكباره ديدن دكتر ساعدي ميخكوبم كرد، كتي 

آن عهـد
 كه با او دارم...
(در ياد دكتر غالمحسين ساعدي)

كاظم مصطفوي

يك بار قبل از تظاهرات ١٩بهمن٦٣ گفت :«اگه عشق 
شما جوونا نبود تا حاال صدتا كفن پوسونده بودم». و چند 
روز بعد با وجود بيماري شديد خودش را به تظاهركنندگان 
رساند و با آنها راهپيمايي كرد. اين حركت جسورانه برايش 
سخت گران تمام شد. هجوم كتبي و شفاهي حضراتي كه از 
فرط بريدگي به دريدگي افتاده بودند نثارش شد. يكي از آنها 
روي دست همه بلند شد. مقاله يي نوشت و هرچه از دهانش 
در آمد به مبارزه و مجاهدين و دكتر گفت. تحمل خواندن آن 
همه عقده گشايي چركين به راستي سخت بود. شبي تا صبح 
كار كرده و تازه خوابيده بودم كه دكتر زنگ زد. از فرط 
برافروختگي صدايش را نتوانستم تشخيص بدهم. همان جا زد 
زير گريه و گفت: « وقت داري بيايي اين جا»؟ فهميدم حال و 
وضعش طور ديگري است. بلند شدم و خودم را رساندم. در 
را بدري خانم باز كرد. با چشمان سرخ شده و نگران نگاهم 
كرد و همان دم در گوشي را داد دستم. از ديروز كه دكتر 
مقاله را خوانده تعادلش را از دست داده است. يكي دوبار 
خون استفراغ كرده و همه اش راه مي رود و سيگار مي كشد. 
تمام شب يك لحظه هم پلك روي پلك نگذاشته است. تمام 
بدنش كهير زده. بدري خانم صبور و نگران ازم مي خواست 
تلخي  با  داخل.  رفتم  مي رود».  از دست  «واّال   . كنم  كاري 
جواب سالمم را داد و رفت در آشپزخانه گم  و گور شد. نوكي 
زدم كه : «ميهمان دعوت مي كني و بعد خودت مي گذاري 
اين مسأله حساس است.  مي روي»؟ مي دانستم چقدر روي 
ترفندم گرفت. بيرون آمد و بي اختيار زد زير گريه. نشست 
خونده يي»؟   رو  « مقاله  گرفت.  را  زانوهايم  و  زمين  روي 
«خوب»؟  « ديدي چي نوشته»؟  نمي توانست ادامه بدهد. اشك 
مي ريخت و با پنجه هاي بي جانش زانوهايم را فشار مي داد. 
بد جايي گير كرده بودم. چاره يي نداشتم. با اخم و تخم، براي 
اولين بار، سرش داد كشيدم: «چه خبرته؟ خوب به جهنم كه 
گفته. بذار بدتر از اون بگن». برخالف انتظارم آرام شد. اما 
من ديگر ترمز برانده بودم: «حاال تو بايد خودتو به كشتن بدي 

داستـان اين دست نوشته
دين دارم، نه به ازدواج و اين جور چيزها معتقدم. اما زورم مياد 
كسي كه خودش... (موردش را گفت كه فعال از نوشتنش 
مي گذرم) بياد به مجاهدين درس اخالق بده». در برابر اين همه 
بزرگواري دكتر به راستي نمي دانستم چه بگويم. يادم آمد كه 
مسعود چقدر سفارش سالمتي او را مي كرد. يادم آمد چند بار 
دكتر صالح(رجوي) را فرستاد براي معاينة او و دكتر صالح 
چقدر پيگير وضعيت بيماري او بود. دندان بر جگر فشردم 
« حاال مي خواي چكار كني؟ مي خواي جوابشو  و پرسيدم: 
از جا پريد: «من؟ جوابشو بدم؟ نخير! من  بدي»؟ مثل ترقه 
از اوناش نيستم». بعد از يكي دو دقيقه يي سكوت دوباره از 
جا پريد: «توهم حق نداري چيزي بنويسي ها!». گفتم :« نه بابا 
كي حوصله داره»  و دكتر ادامه داد:« ببين نكنه اين مقاله رو 
بدي مسعود بخوونه! اون طفلي نشسته اون جا هزار تا كار داره 
اين جور چيزها رو اگه بخوونه حواسش پرت مي شه». باز هم 
دكتر از من جلو افتاده بود. مي خواستم دست و صورتش را 
غرق بوسه كنم. تا خواستم چيزي بگويم بلند شد رفت از 
ميان كتابهايش يك نسخه نشرية « سانسور شيپ» را در آورد و 
برگشت. شماره يي بود كه در آن مصاحبه يي از خودش چاپ 
شده بود. نگاهي به عكس خودش كرد و گفت: «من دارم دو 
تا چشمم رو از دست مي دم، يواش يواش دارم كور مي شم. 
مهم نيست. رودكي و هومر هم كور بودند، ولي يكي ديگه 
بايد چشم داشته باشه. مردم ايران بايد چشم داشته باشند». بعد 
روي نشريه با خط خوش نوشت: « براي مسعود رجوي  نور 
چشم ملت ايران» امضا كرد وداد دستم. وقتي آن را به مسعود 
رساندم، مسعود يك دست شمعداني و يك قلم نفيس داد 
و سفارش كرد به دكتر برسانم. از مسعود پرسيدم شمعداني 
چه ربطي به قلم دارد؟ گفت برو از خود دكتر بپرس. هديه 
را كه به دكتر مي دادم قضيه را بهش گفتم و سؤالم را تكرار 
كردم. سرخ سرخ شد. با نجابت نگاهم كرد و گفت: « مسعود 
ميگه اين شمعها رو روشن كن و با اين قلم هر چه مي توني 

بنويس».

ژنده و پيراهن بسيار ساده يي به تن داشت. موي نيمه بوري 
داشت و از دور هم مي توانستي بفهمي «شهرستاني ساده اما 
هوشيار»ي است. رفتم كنار دستش ايستادم و خيره نگاهش 
صحبت  ديگري  كس  با  داشت  نبود.  من  متوجه  كردم. 
مي كرد و من يادم نيست چقدر طول كشيد تا خسته شدم و 
رفتم. بعد از آن هميشه چهره اش را همان «ساده اما هوشيار» 
آن شب يافتم. به هرحال بعد از دوبار ديدن نمايش آمدم و 
مثال چيزكي  دادم و  به خودم جرأت  نمي دانم چه شد كه 
نوشتم دربارة آن نمايشنامه و اسمش را هم گذاشتم: «معرفي 
و نقد نمايشنامه». آدمهاي مثل من البته در جواني به اقتضاي 
سن و سال و جهالت از اين دسته گلها به آب مي دهند. اين 
مهم نبود. مهم اين بود كه دكتر ساعدي به من شهامت نوشتن 
داد. از اين رو بود كه در دلم جا گرفت. و اين مهر طي ساليان 
از دل نرفت كه نرفت تا بيش از ٦ـ ٢٥ سال بعد او را در 

پاريس از نزديك ديدم.
همان آدم بود. «ساده و هوشيار». سادگيش از بالهت 
دور بود. و هوشياريش از شارالتان بازي و پشت هم اندازي. 
هرچند بسيار پريشان و مضطرب مي نمود، و واقعًا هم بود، 
اما نسبت به همه چيز حساس بود. يكبار «به من چه» را از او 
تا  برايش مي فرستادند  به نامه هايي كه  نشنيدم. حتي نسبت 
بن استخوان حساس بود. يكبار ناشناسي برايش نامه نوشته 
و انتقادي به او كرده بود كه چرا در الفبايي كه منتشر كرده 

فالن مطلب را زده است. چند بار جلو خود من زد زير گريه 
و انتقاد طرف را قبول كرد. و بعد اضافه مي كرد: «من الفبا 
منتشر كنم كه فالن چيز را بنويسم؟ اصًال نمي خواهم منتشر 
شود». بعد از انتقاد از خود قسم مي خورد كه خودش هم 
با چاپ آن نوشته مخالف بوده و در واقع رودست خورده 

است. 
نويسندگي در خونش بود. در همه حال نويسنده بود. 
نه فقط وقتي كه قلم به دست مي گرفت. با وجود فشارهاي 
زيادي كه تحمل كرده بود دروني استوار داشت. فشارها، 
اعصاب و جسمش را درهم شكسته بود. اما آدم در درونش 
چيزي مي ديد كه صلب و سخت است. لجباز، قد، يكدنده، 
سرتق و يا هرچه كه اسمش را مي گذاريد. اما به هرصورت از 
ميدان در نرفته، دردمند و از همه مهمتر آرزومند. شاه بيش از 
٨٠درصد جسم و روح او را كشت و شيخ تمام كشش كرد. 
اما هم شاه و هم شيخ نتوانستند «بي آرزو»يش كنند. او هميشه 
از آرزوهايش  بود آن چنان  بود. گاه كه كيفور  آرزومند 
حرف مي زد كه انگار فردا تحقق مي يابند. و گاه حسرتي را 
چنان دلسوخته بيان مي كرد كه شنونده اش احساس مي كرد 
دكتر همين امشب تمام مي كند. اما در هرصورت و هرحالتي 
هيچ وقت اميد بازگشت به وطن را از دست نداد. خودش 
نوشت: «تمام وقت خواب وطنم را مي بينم. چند بار تصميم 
گرفته بودم از هر راهي شده برگردم به داخل كشور. حتي 
اگر به قيمت اعدامم تمام شود. دوستانم مانعم شده اند. همه 
چيز را نفي مي كنم. از روي لج حاضر نيستم زبان فرانسه ياد 
بگيرم و اين حالت را يك مكانيسم دفاعي مي دانم. حالت 
آدمي كه بي قرار است و هر لحظه ممكن است به خانه اش 
برگردد. بودن در خارج بدترين شكنجه هاست. هيچ چيزش 
متعلق به من نيست و منهم متعلق به آنها نيستم. و اين چنين 
زندگي كردن براي من بدتر از سالهايي بود كه در سلول 

انفرادي زندان به سر مي بردم».
در هرصورت دكتر ساعدي سالهاي سلول انفرادي و 
«بدتر» از آن را تحمل كرد. حسرت بازگشت به وطن را با 
خود برد. من بعد از او براي چندمين بار تصميم گرفتم كه 
هرطور شده در برابر «خودكشي فرهنگي» مقاومت كنم. 
باشد.  نداشته  به تكرار  نياز  تصميم  اين  نمي كنم  هم  فكر 
نوعي  احساس  مي كنم  تجديد  را  آن  كه  هربار  برعكس 
زنده شدن مي كنم. عالوه برآن هروقت به پرالشز مي روم 
برسر مزارش مي ايستم و عهدي را كه با او بسته ام تكرار 
مي كنم. اگر روزي پايم به وطن رسيد برايش حرف خودش 
را تكرار مي كنم كه: «ما زنده ايم، پويايي در وجود ماست. 
نمي خواهيم بميريم. نه تنها خودكشي فرهنگي نمي كنيم كه 

رو در رو با فرهنگ كشي مقابله مي كنيم».

نقل از مقالة دكتر ساعدي و هدهد روزبين دركتاب راههاي پيموده و ناپيموده

كه اين اونو گفت و اون اينو؟ اصال بي خود 
كردي اونو خوندي مگه دكتر قدغن نكرده؟ 
چرا خوندي؟» سرش را مثل يك بچه روي 
خيس  اشك  از  زانوهايم  گذاشت.  زانوهايم 
« ميدوني؟  گفت:  كرد  بلند  سر  كه  بعد  شد. 
بود  نوشته  دربارة خودم  كه  چيزهايي  از  من 
ناراحت نشدم. از اونايي كه براي مسعود نوشته 
دلم گرفت». اين بار من بودم كه نمي توانستم 
جلو اشكهايم را بگيرم و او ادامه داد: « بذار يك 
چيزي رو رك بگم. من نه به خدا معتقدم، نه 



١٣٨٤ آذر اول ٧سهشنبه شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٣ندا صفحة

نام: غالمحسينساعدي
مراد گوهر مستعار: نام

(١٣١٥) ١٩٣٦ ـ تبريزـ ايران تولد: و محل تاريخ
(١٣٦١) ١٩٨٢ آوريل مهاجرت: سال

است فرانسه شدهام پناهنده كه كشوري تنها ـ
ترك را بههيچ صورت نميخواستم كشور خودم من ١ـ
و احزاب كه همة توتاليتر جمهوري اسالمي ولي رژيم كنم
ميكرد، سركوب بهشدت را فرهنگي و سياسي گروههاي
شده شروع تلفني تهديدهاي با ابتدا بود. هم من بهدنبال
و داستاننويسي بيشتر از ايران انقالب روزهاي اول در بود.
براي بودمكه مجبور نمايشنامهنويسيكهكاراصلي مناست،
يك بنويسم. مقاله روز هر كشور عمدة و معتبر روزنامة سه
در بود. من با عمدهاش مسئوليت «آزادي» بهنام هم هفتهنامه
از پيش بودم. ايستاده رژيم با رو دررو من مقالهها، تك تك
تلفنهاي بعداز نشرهرمقاله، نابودكردن روزنامهها، قلعوقمعو
كنم فرار خانه از شدم مجبور كه آنجا تا ميشد تهديدآميزي
ومدتيكسالدريكاتاقزيرشيروانيزندگينيمه مخفي
خطر بودند اغلب در كه اپوزيسيون اعضاي داشته باشم. بيشتر
نشرياتمخفي بوديم. ماهاساكت ننشسته پيشمنميآمدند.
پدر ابتدا بودند. من به در دنبال رژيم در مأموران باز و داشتيم.
را خودش كه اوست بهنفع گفتند و كردند احضار را پيرم
ميكردند تلفن مدام است جراح كه بهبرادرم و كند، معرفي
بيشتر كه را من نزديك دوستان از يكي ميپرسيدند. من از و
گذرانده بود زندان در با رژيم شاه مبارزه بهخاطر عمرش را
بهاتاق زير شيرواني شب و يك كردند و بعد اعدام دستگير
از من و كرد را خبر من قبًال همسايه زن ولي من ريختند
پشت دكورهاي يك را شب تمام كردم. راه پشتبام فرار
از چند نفري بعد روز صبح شدم و قايم استوديوي فيلمسازي
تراشيدندو زدند وسبيلهايمرا دوستانمآمدندوموهايسرم را
باتغييرقيافهو لباس بهمخفيگاهيرفتم. مدتي باعدهييزندگي

٦ـ٧ ماه  حدود عوض ميكردم. جا ولي مدام داشتم جمعي
كه زنانة متروكي بود خياطخانة آنها از و يكي مخفيگاه بودم
زندگي مطلق تاريك در هميشه و بودم آنجا در ماه چندين
شده كشيده همه پردهها نمي كردم، روشن چراغ ميكردم،
بود.همدم منچرخهايبزرگخياطيومانكنهاي گچيبود.

داستانهاي صفحه هزار از بيش مينوشتم. تاريكي در اغلب
و مدام كردند دستگير را برادرم ميان اين در كوتاه نوشتم.
آخرسر و پيدا كنند جاي مرا تهديد ميكردند كه را پدرم
خشم چشم گريان و با من و دادند مرا دوستان ترتيب فرار
مرز گذشتم از درهها كوهها و از راه كلك هزاران فراوان و
چند كمك و ملل سازمان اقدامات با و رسيدم به پاكستان و
و آمدم. بهپاريس و گرفتم فرانسه را ويزاي فرانسوي حقوقدان
هر چند و آوارهام جا اين در كه است سال بهدو االن نزديك
ميكنم احساس بهسر مي برم. از دوستانم يكي خانة در را روز
واقعي نميبينم. تمام را چيز هيچ كنده شدهام. از ريشه كه
ميكنم خيال ميبينم. تئاتر دكور عين را پاريس ساختمانهاي
ميترسم: چيز دو از مي كنم. زندگي پستال كارت داخل كه
ميكنم سعي شدن. بيدار  از  ديگري  و  خوابيدن از يكي
و در فاصلة بخوابم صبح نزديك و بمانم شب را بيدار تمام
مدام ميبينم. رنگي  كابوسهاي  مدام  خواب،  ساعت چند
پسكوچههاي كوچه نام تنهايي، مواقع هستم. وطنم بهفكر
فراموش كه ميكنم صداي بلند تكرار با را ايران شهرهاي
دادهام. دست از بهطور كامل مالكيت را حس باشم. نكرده
روشدهام. پشتو خريد ميكنم، ميايستم، نه مغازهيي جلو نه
تمام نديدهام. را پاريس خواب بار يك مدت اين عرض در
از هر گرفتهبودم تصميم بار چند ميبينم. را وطنم وقت خواب
اعدامم اگر بهقيمت برگردم بهداخل كشور. حتي شده راهي

يادآوري:گفتگويزيردر٥آوريل١٩٨٤(١٦فروردين١٣٦٣)
منتشر آثار (ويژة هفت الفبا از آنرا ما و شده انجام پاريس در
خاطرات از ساعدي دكتر كردهايم. انتخاب ساعدي) ناشدة

است. داشته شهر در جنوب كه و مطبي ميگويد اش پزشكي
شدم و پا من بعد و زدند. خيلي راحت را در آمدند «يك شب
بدو بدورفتمباالسر گفتندكهيكمريض بدحالاينجاهست.
كه شد بعد معلوم ميميرد. دارد اين كه فكر كردم مريض. يك
بودند گذاشته چراغ فراوان بود، تابستان وسط ست. زائو اين نه،
من اينها خالصه گريه. در حال و اينها پيرزن همة و گرم اتاق و
اتاق يك نداشت. هوا اصًال كردم چون بيرون اتاق از بهزور را
اينزائوستمنتهي دربو داغان. بعد رفتم بااليسراينوديدم
بچهبيرون استگرفتموكشيدم بچهبه دنياآمدهو بعدديدمكلة
من بود. پيچيده ناف بند گردنش دور و بود مرده بچه . بيرون
برقآسا گفتميك كميآب داغبهمن بدهيد. دستهايم راشستم

اوليـنباريكهاحساسشـاديوخالقيتكردم

شـرحاحوال
گوهرمرادبهقلمدكترساعدي

هميشه ما مردم مي شود. فرهنگ به تبديل سر آخر هنر
زندگي حكومتها، سعديوار اجبار به ميخواندند و حافظ
آداب نه به بردند. مي پناه حافظ به خلوت در باز ميكردند و
و بكن اين كه روزمره پندآموزي زندگي به مثًال قناعت يا

مكن! آن
اصًال را حافظ كرده است. نترسيدن و كار دقيق ولي
لخت و خود، لخت شدن شجاعت، ركگويي، نترسيدن.
مي شود عوض ما زبان كه است بدينسان خود، روح كردن
به ميشود تبديل آدمي، حاقظ و ميشود عوض فرهنگ، و
صدها كه به ستوني مهم فرهنگي. و ستونهاي عمده از يكي
حافظ تبديل ميشود هنر دادهاند. تكيه آن است نسلها به سال
بهفرهنگ،هميشهچنيناست.هنرواقعيچنيناست.زندگي
فرزانگان بسياري از زمان صفويه ميدهد . واقعي تغيير هنر را
مكتبي را پيريختند اجداد ما بله! پناه بردند. و به هند رفتند در
زمانحال باقي تأثيرشتا معروفشدو اكبرشاه به مكتب كه
زمانانقالبمشروطيترزمندگانآزادانديشما ماندهاست.
ننشستند، ساكت نگذاشتند، زمين بر قلم لحظهيي خارج در
رسيده است. فرا ديگري زمان وحال ندوختند. بر لب لب
سر دستار به جالدان بهدست اعدام، ديوارهاي پاي بسياري
آوارگان، ما همچون جان بهدر برده مشتي و شدهاند. مشبك
فيضيه حوزة ما كورة وطن ده و شهر در هر وقتي آوارهاند.

كشتار كشتن و آداب كنند، تربيت شرع حاكم ميسازند كه
را ذهنها ميبندند. را دانشگاهها دهند، ياد سنگسار رسوم و
آيا ميكشند، علم را كور ميكنند، هنررا بهصالبهميكشند،
ساكت بگذارند و بايد دست روي دست آوارگان امروزي

بنشينند؟
و  بنشينيم گوشهيي در خاموش، و ساكت نبايد ما  
ديديد كه يونان، در سرهنگان حكومت زمان خفه بشويم.
نيروي و بر پا كردند. توان وطن چه غوغايي دور از يونانيهاي

كه كردم. اين حس را بار اول شادي براي عمرم من در و زد
چنان آن مطبم ميدويدم بهطرف وقتي كرد. من بهگريه شروع
خالقيت احساس و مي ريختم صورتم به پهناي اشك شادي از

برگشتم. بعد كردم. موقع آن ميكنم فكر آخر اول بار براي
سرخاك تختي كه رفتهبوديم،شبهفتتختي، من وآل احمد
گفتند بعد نوشته، احمد ، آل آمدند جلو زن دو بهرنگي. صمد و
مصطفي گفتند كيست؟ ميشناسي»؟ گفتم پسر را «پسرت كه
كه بود پسره همان از اين.... باالي يكي بود رفته مصطفي بيا!
من كه بود مزه با انقالب هم خيلي از بعد بزرگ شده بود. حاال
گذاشته بنده براي ديدم. يكجا سخنراني را او هم ديگر يكبار
آن ميكشيدند. باالي منبر آخوندها مثل را همة ما كه بودند،
برسانم. حاال دوستان را تو بايد من كه آمد پسر جوان يك موقع
براي كه است مصطفي همان كه اين شد معلوم بعد بودند. زياد

داشت». پشمي و ريش خودش

رودررويي
باخودكشيفرهنگي

(گزيده)

ديـداربا كروكوديـل
ديداركانوننويسندگانباخميني

كانون شد، ايران وارد خميني آقاي وقتي
راجعبه كه رفت ايشان  ديدن به ايران  نويسندگان
جزو من هم بكنند. صحبت مسائل اين مطبوعات و
كه كرديم خوبي كار من خيلي بهنظر رفتم. هيأت آن
ميآيد اگر نبيني در از چاه كه وقتي رفتيم. غول را
ديدن خميني ندارد. فايده بزني، حرف آن راجع به و
كه سانسور بود قرار اين از قضيه بود. من جالب براي
تصميم نويسندگان كانون و بود گرفته پا دوباره اينها و
بگويد كه: حضرت خود به و برود اندكي گرفت كه
يك به نوشتن نشستيم آن وقت ما هستيمها». «دايي،
گفتيم نه، و فالن. اينها و جمع شدند عده يك متن.
او دست دارد  دستگاه االن بگوييم، او به و برويم
خوبي متن من به نظر كه شد متني تهيه يك ميافتد.
آقا شما ميتوانيد بياييد، زدند كه بعدش تلفن بود. هم
مثًالسيميندانشوربود،منبودم، اصًال منتظرشماست.
پرهام، باقر بود،  مجابي  بود، جواد كسرايي  سياوش
قرار بود. كوش آبادي جعفر بوديم. نفر هفده شانزده/
خانم ما بود با كه زني تنها بخواند. پرهام را باقر متن شد
اين و داشتند يك روسري بود. ايشان دانشور [سيمين]
بكش كمي يك را اين روسري كه ميگفت هي شيخ
و دويد كه آدمي اولين بپوشاند. را صورتتان مثال باال
بود. [سياوش] كسرايي خميني نشست جلو زانو دو
فايده اش انقالب اين متشكرم. من بسماهللا. گفت: آقا
نزديك اينها و با شما نويسندگان طلبهها ما كه بود اين
فقط مجبوريد شما «و كه: گفت هم آخرش شديم.
كه چيزي آن است. مهم اسالم بنويسيد. اسالم به راجع
به اسالم». راجع بعد به است. از حاال اسالم است مهم
رفته ما خيلي راحت. كرد. يخ سنگ روي را ما يعني
تكليف ما براي اصًال نباشد، سانسور كه بوديم بگوييم

كرد. روشن

پاييز ،٧ شماره پاريس، «الفبا»، از برگرفته

ميكنم. نفي را چيز مانعم شدهاند. همه دوستانم شود. تمام
حالت و اين بگيرم ياد فرانسه زبان نيستم لج حاضر روي از
است بيقرار كه حالت آدمي دفاعي ميدانم. مكانيسم يك را
خارج در بودن برگردد. به خانهاش است ممكن لحظه هر و
منهم و نيست متعلق بهمن چيزش شكنجه هاست. هيچ بدترين
از بدتر من براي زندگيكردن چنين اين و نيستم. به آنها متعلق

زندان به سر ميبردم. انفرادي در سلول بود كه سالهايي
٢ـدرتبعيد تنهانوشتنباعثشدهكهمندست بهخودكشي
براي فيلم سناريو امروز چهار تا مشغول شدم. اول روز نزنم. از
آينده فيلمبرداري مارس در اول ماه آنها از كه يكي نوشتهام
دربهدري و مهاجرت مورد كامًال در سناريو شد. اين خواهد
بهنام دارد گوريكال»  «آله  جنبة  سناريوها  از  يكي و است
از وطن پاك كردن براي است آرزويي كورپوس كه موالس
نشرية بهكار يك ضمن دست حيوانات. در حشرات و وجود
منتشر آن از شماره بهحال سه تا كه بهنام «الفبا» شدهام ماهه سه
است ايراني فرهنگ و هنر نگهداشتن زنده آن از هدف و شده

ميكوبد. را آن بهشدت جمهوري اسالمي رژيم كه
در هنرزدايي و «فرهنگكشي  بهنام من  از مقالهيي
در است قرار و شده ترجمه بهانگليسي جمهوري اسالمي»كه
آلبوم بيايد و براي در آمريكايي مجلة ايندكس و يك مجلة
اوايل كه نوشتهام شرحي پرس» «ژيل بهنام نامآوري عكاس

خواهد آمد. بهار در

حس است. كرده فلج بهشدت مرا زبان ٣ـ بله، مشكالت
زبان ديگري اين سنو سال در دارد كه ضرورتي ميكنم چه
گذاشته تأثير دو ادبي من كار در ميهن شدن از كنده بگيرم. ياد
و سعي ميانديشم بهشدت بهزبان فارسي اينكه است: اول
داشته باشد. را فارسي زبان ظرايف تمام ميكنم نوشته هايم
زندگي و اما است كرده پيدا بيشتري تمثيلي اينكه جنبة دوم
براي بداخالق شدهام. بسيار جهنم. در زندگي يعني تبعيد، در
چگونه مرا و نميدانم ديگران تحمل شدهام خودم غيرقابل

تحملميكنند.
كارهاي حدود زيادي تا بي خانماني وطن و از دوري ٤ـ
و هستم متوسطي نويسندة  من است. كرده تيزتر  را اخيرم
من با بعضيها  است ممكن ننوشتهام. خوب كار هيچوقت 
ناب سوژة و روز صدها شب هر نباشند ولي مدام، همعقيده
فعًالشبيه چاه آرتزينيهستمكههنوزبهمنبع مغزمرا پرميكند.
بيرون مرتبه موادي و يك شود نرسيده، اميدوارم چنين اصلي
ننشستهام. ساكت رژيم مبارزه با ادبي براي كار بر عالوه بريزد.
امكاني هر در دبيران كانون نويسندگان هستم. و هيأت عضو
اين براي مبارزه هست، بههر صورتي شركت ميكنم با كه
احساس ميكنم اين كه وجود با نيستم. حزبي داخل هيچ كه
بازگشت آرزوي ولي بود،  خواهد طوالني  غربت شرايط
مطمئنًا از زندگي نداشتم را آرزو اين اگر دارم. مدام را بهوطن

صرفنظرميكردم.

و زدند فرياد نوشتند، سرودند، ولي بود، ما از كمتر بسيار آنها
نزدند. فرهنگي دست خودكشي به آوردند. در به لرزه را دنيا
حكومت از بدتر صالبت با اسالمي جمهوري رژيم 
و است گسترده سياهي ما چتر ميهن  بر يوناني، سرهنگان
وطن از دور از يونانيان سنگينتر بسيار بسيار بسيار ما وظيفة
تنها ما فرهنگ داد كه نشان دنيا مردم دنيا و به بايد است.
توضيحالمسائل، خزعبالت امروزه و نيست كالسيك متون

نيست. آداب طلبگي كتاب حجاب و كتاب و
نميخواهيم ماست. وجود در  پويايي زندهايم، ما
با رودررو نميكنيم كه فرهنگي تنها خودكشي نه بميريم.

مقابلهميكنيم. فرهنگكشي
اينكار بماند. اگر باقي بايد دنيا همة در ذهن ما پاي جا
مغز به خالص تير بكنيم، اگر اين كار را و مردهايم، نكنيم، را
كار اين اگر و اسالمي رها كردهايم. جمهوري عفن پوسيدة

ننشينيم. لحظهييآرام ننشينيم. آرام مردهايم. نكنيم، را
است. مرگ دم خموشي خموشيد، خموشيد،

نميريد. خاموش بمانيد كه راه اين در
مرگ همه  خموشي نيست، مرگ دم خموشي بله! 

است!
فرهنگي سالح  اسالمي، جمهوري انداختن بر براي

كرد. صرفنظر نبايد از اين اسلحه دارد. فراواني كاربرد

شروع كردم انداختم آن ور نعش بچه را و ناف را بستم بعد بند و
بعد و آمد جا حالش رسيدگي بهمادر. مادر و مصنوعي بهتنفس
گفتم نميشود. دكوله نميشود، كنده بچه جفت اين كه ديدم
از مي دهيم دست با كه است مانوري يك بكنم. بايد بههرحال
بدوم گفتم دور. انداختم طوري كردم و اين مي كنيم. رحم توي
ديدم مي رفتم داشتم كه طوري همين بياورم. درمان و دوا بروم و
ايستادهاند پنجره پشت هم مردم همة اينجاست. بچه نعش اين
و برداشتم دوباره را بچه اين ميكنند. تماشا همينطور را ما و
اين كارها انجام سريع خيلي كردم. باز از گردنش بندناف را
جيغ يك دفعه كردم. بچه اين زدن بهكتك و شروع بود شده

هاروارد دانشگاه مصاحبـة از
دكترغالمحسينساعدي با

ساعدي غالمحسين دكتر از
١٣٦٢ جلد٣، پاريس، الفبا،

ساعدي غالمحسين دكتر از



شمارة ٧ سه شنبه اول آذر ١٣٨٤ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ٤ندا

كاميون  داخل  بودند.  چپانده  هم  تنگ  را  ما  همة 
مي شد  رد  دست اندازي  از  وقت  هر  كه  زوا ر در رفته يي 
تخته  بندها  بعد  ساعتي  و  مي رفت  وا  اندامش  چهارستون 
را  همديگر  و  مي شديم  يله  ما  و  مي شدند  جمع و جور 
دهان جانوري  داخل  انگار  نشويم.  پرت  كه  مي چسبيديم 
بوديم كه فك هايش مدام باز و بسته مي شد ولي حوصلة 
جويدن و بلعيدن نداشت. آفتاب تمام آسمان را گرفته بود. 
دور خود مي چرخيد. نفس مي كشيد و نفس پس مي داد و 
آتش مي ريخت ومدام مي زد تو سر ما. همه له له مي زديم. 
دهانها نيمه باز بودو همديگر را نگاه مي كرديم. كسي كسي 
را نمي شناخت. هم سن و سال هم نبوديم. روبه روي من پسر 
چهارده ساله  يي نشسته بود. بغل دست من پيرمردي كه از 
شدت خستگي دندانهاي عاريه اش را در آورده بود و گرفته 
بود كف دستش و مرد چهل ساله يي سرش را گذاشته بود 
روي زانوانش و حسابي خودش را گره زده بود. همه گره 
خورده بودند. همه زخم و زيلي بودند. بيشتر از شصت نفر 
بوديم. همه ژنده پوش و خاك آلود و تنها چند نفري از ما 
كفش به پا داشتند. همه ساكت بوديم. تشنه بوديم و گرسنه 
بوديم. كاميون از پيچ هر جاده يي كه رد مي شد گرد و خاك 
فراواني به راه مي انداخت و هر كس سرفه يي مي كرد تكه 
كلوخي به بيرون پرتاب مي كرد. چند ساعتي اين چنين رفتيم 
و بعد كاميون ايستاد. ما را پياده كردند. در سايه سار ديوار 
خرابه يي لميديم. از گوشة ناپيدايي چند پيرمرد پيدا شدند 
به تك تك ما كاسه  به دست داشتند.  كه هر كدام سطلي 
آبي دادند و بعد براي ما غذا آوردند. شورباي تلخي با يك 
تكه نان كه همه را با ولع بلعيدم. دوباره آب آوردند. آب 
دومي بسيار چسبيد. تكيه داده بوديم به ديوار. خواب و خميازه 
پنجول به صورت ما مي كشيد كه ناظم پيدايش شد. مردي 
بود قد بلند، تكيده و استخواني. فك پايينش زياده از حد 
درشت بودو لب پايينش لب بااليش را پوشانده بود. چند 
معلوم  بود  آويزان  پلكهايش  كه  نه  رفت.  پايين  و  باال  بار 
نبود كه متوجه چه كسي است. بعد با صداي بلند دستور 
داد كه همه بلند بشويم و ما همه بلند شديم و صف بستيم. 
راه افتاديم و از درگاه درهم ريخته يي وارد خرابه يي شديم. 
محوطة بزرگي بود. همه جا را كنده بودند. حفره بغل حفره. 
گودال بغل گودال. در حاشية گودالها نشستيم. روبه روي ما 
ديوار كاه گلي درهم ريخته ايي بود و روي ديوار تخته سياهي 

كوبيده بودند.
پاي تخته سياه ميز درازي بود از سنگ سياه و دور سنگ 
سياه چندين سطل آب گذاشته بودند. چند گوني انباشته از 
چلوار و طناب و پنبه هاي آغشته به خاك. آفتاب يله شده 
بود و ديگر هرم گرمايش نمي زد تو مالج ما. مي توانستيم 
راحتتر  نفس بكشيم. نيم ساعتي منتظر نشستيم تا معلم وارد 

نزديك به بيست سال است كه اين تكه كاغذ مثل سنگ 
اين  خودم  با  را  آن  و  مي كند  سنگيني  سينه ام  برروي  آسيايي 
طرف وآن طرف مي برم. تكه كاغذي كه به رويش زنده ياد دكتر 
(غالمحسين) ساعدي يادداشتي براي يكي از آخرين قصه هايش 
به نام «ميرمهنا» نوشته است. اين نوشته برروي كاغذ يك پاكت 
نوشته شده و نمي دانم چه شد كه از او به دست من رسيد و مرا 

وامدار خود كرد.
براي اين كه قضيه روشن تر شود مجبورم قسمتي از توضيحي 
را كه دربارة قصة «خيزابهاي خوف» خودم نوشته ام نقل كنم كه: 
«در نشريه "الفبا"ي شمارة هفت (دورة جديد)، كه به برخي از آثار 
منتشرنشدة زنده ياد دكتر ساعدي اختصاص دارد، قصة ناتمامي 
هست به نام "ميرمهنا" كه فقط فصل اول آن نوشته شده است. پيش از 
آن دكتر چند بار به من گفته بود قصد دارد قصه يي دربارة سربريدة 
يحياي پيغمبر بنويسد. و با اشاره به شهادت برخي از شهداي مجاهد 
اضافه كرده بود؛ "مي خواهم نشان دهم كه يحيي هاي زمانه مان چه 

كساني هستند و چه جايگاه و منزلتي دارند".
اما، مرگ نابهنگام، فرصت تمام كردن اين قصه را به دكتر 
بيشتر از آن چه نوشتم، نمي دانم كه دكتر تصميم  نداد. من هم 

داشت با هيروديا و سالومه و سر بريدة يحيي چه كند؟»
دربارة  دكتر  يادداشت  مي كنيد  مالحظه  را  دستنوشته يي 
سالومه و زندگي او است. از نوشتن برروي كاغذ پاكت معلوم 
است كه دكتر قصد يك تحقيق تاريخي مفصل را نداشته است. 
بيشتر مي خواسته با اشراف تاريخي به وضعيت سالومه قصه اش را 

كالس درس
قصه يي از

 دكتر غالمحسين ساعدي

يادگار دوست

مي رفت.مچهاي  راه  سنگين  بود.  كوتاه  قد  و  چاق  شد. 
باريك و دستهاي پهن و انگشتان درازي داشت. صورتش 
پهن بود و چشمهايش مدام در چشمخانه ها مي چرخيد. انگار 
مي خواست همه كس و همه چيز را دائم زير نظر داشته باشد. 
لبخند مي زد و دندان روي دندان مي ساييد. جلو آمد و با 
كف دست ميز سنگي را پاك كرد و تكه  يي گچ برداشت و 
رفت پاي تحته سياه و گفت: درس ما خيلي آسان است. اگر 
دقت كنيد خيلي زود ياد مي گيريد.وسايل كار ما همينهاست 

كه مي بينيد.
با دست سطلهاي پر آب و گونيها را نشان داد و بعد 
درازش  و  تو  مي آوريم  است.  آسان  خيلي  ما  كار  گفت: 
مي كنيم و روي تخته سياه شكل آدمي را كشيد كه خوابيده 
بشوريمش.  كه  است  اين  ما  كار  اولين  داد:  ادامه  بودو 
يك يا دو سطل آب مي پاشيم رويش. وبعد چند تكه پنبه 
مي گذاريم روي چشمهايش و محكم مي بنديم كه ديگر 
نتواند ببيند. با يك خط چشمهاي مرد را بست و بعد رو به ما 
كرد و گفت:؛ فكش را هم بايد ببنديم؛ پارچه يي را از زير 
فك رد مي كنيم و باالي كله اش گره مي زنيم. چشمها كه 
بسته شد دهان هم بايد بسته شود كه ديگر حرف نزند. فك 
پايين را به كله دوخت و گفت: شست پاها را به هم مي بنديم 

كه راه رفتن تمام شد. و خودش به تنهايي خنديد و گفت: 
دستها را كنار بدن صاف مي كنيم و مي بنديم؛ و نگفت چرا 
و دستها را بست. و بعد گفت: حال بايد در پارچه يي پيچيد 
و ديگر كارش تمام است. و بعد به بيرون خرابه اشاره كرد. 
دو پيرمرد، مرد جواني را روي تابوت آوردند تو. هنوز نمرده 
بود. ناله مي كرد. گاه گداري دست و پايش را تكان مي داد. 
او را روي ميز خواباندند. پيرمردها بيرون رفتند و معلم جلو 
آمدو پيرهن ژنده ايي را كه بر تن مرد جوان بود پاره كرد و 

دور انداخت.
معلم پنجه هايش را دور گردن مرد خفت كرد و فشار 
پاها تكاني خوردند و  داد و گردنش را پيچيد و دستها و 

صدايش بريد و بدن آرام شد.
آن گاه سطل آبي را برداشت. روي جنازه پاشيد و بعد 
پنبه روي چشمها گذاشت و با تكه پارچه يي چشم را بست. 
فك مرده پايين بود كه با يك مشت دو فك را به هم دوخت 
و بعد پارچة ديگري را از گوني بيرون كشيد و دهانش را 
بست و تكة ديگري را از زير چانه رد كرد و روي مالج گره 
زد. بعد دستها را كنار بدن صاف كرد. تعدادي پنبه از كيسه 
بيرون كشيد و الي پاها گذاشت و شست پاها را با طنابي 
به هم بست و و بعد بي آن كه كمكي داشته باشد جنازه را در 
پارچه پيچيد و باال و پايين پارچه را گره زد و با لبخند گفت:

كارش تمام شد.
اشاره كرد و دو پير مرد وارد خرابه شدند و جسد را 
برداشتند و داخل يكي از گودالها انداختند و گودال را از 

خاك انباشتند و بيرون رفتند. 
معلم دهن دره يي كردو پرسيد: كسي ياد گرفت؟

عده يي دست بلند كرديم. بقيه ترسيده بودند و معلم 
گفت:آنها كه ياد گرفته اند بيايند جلو.

بلند شديم و رفتيم جلو. معلم مي خواست به بيرون خرابه 
اشاره كند كه دست و پايش را گرفتيم و روي تخته سنگ 
و  گرفتيم  را  گلويش  بزند  فرياد  خواست  تا  خوابانديم. 
پيچانديم. روي سينه اش نشستيم و با مشت محكمي فك 
پايينش را به فك باال دوختيم. روي چشمهايش پنبه گذاشتيم 
و بستيم. دهانش را به مالجش دوختيم و لختش كرديم و پنبه 
الي پاهايش گذاشتيم. شست پاهايش را با طناب به هم گره 
زديم و كفن پيچش كرديم و بعد بلندش كرديم و پرتش 
كرديم توي گودال بزرگي و خاك رويش ريختيم و همه 

زديم بيرون. ناظم و پيرمردها نتوانستند جلو ما را بگيرند.
راننده كاميون پشت فرمان نشست و همه سوار شديم. 
وقتي از بيرا هه يي به بيراهة ديگر مي پيچيديم آفتاب خاموش 
شده بود. گل ميخ چند ستاره باال سر ما پيدا بود و ماه از 

گوشه يي ابرو نشان مي داد.
تابستان ٦٢

نيـم جاني با آن خالقيت جوشـان
احمد شاملو دربارة دكتر ساعدي

«سالومه،
نوه هرمت كراويل

عيسي-  همزمان  پادشاه  (انگليسي)  هرودس 
دختر اردياس اسم پدرش اردوس فيليپ مشهورترين 
كسي است كه نام سالومه را داشت. وي .... در ١٤بعد 
از ٦٢ ميالد درگذشت ظاهرًا  ميالد متولد شد قبل 
همان دختري است به انجيل متي( باب ١٤- بند٣- 
١١) .... انجيل مرقس( فصل ٦ بند ١٧-٢٨) در مجلس 
جشن ارديس آنتي پاس با رقص خود ارودس و اهل 
جشن را شاد كرد و به پاداش به تحريك هرودياس سر 
يوحناي را از هرودس خواست و بدين گونه هرودس 
امر به قتل يوحنا داد. ١٨٩٣... به فرشته نوشت. ريچارد 
از  سالومه ها  از  يكي  درآمده  اپرا  به صورت  تراوس 
كشور جليل در عقب عيسي آمده بود شاهد مصلوب 
عيسي بود اين در متي ( نقل٢٧_ بند٥٦ آمده) ايضًا 
در مرقس (... ١٥_ بند ٤) بسياري با زوجة .......يكي 

دانسته اند ... او را خواهر مريم شمرده اند».
ك.م

غني تر كند. شكستگيهاي خط و ناخواناييهايش نيز نشان مي دهد 
كه دكتر هنگام نوشتن كنترل زيادي روي دست و قلم خود نداشته 

است. چيزي كه در ماههاي آخر عمر او كامَال مشهود بود.
به هرحال اين دستنوشته سندي بود كه من را هميشه عذاب 
مي داد. مي ترسيدم كه در بحبوحة فراز و نشيبها و بگير و ببندهاي 
اجتناب ناپذير زمانه اين نيز برباد رود. حاال تا حد زيادي خيالم 

راحت شده است. 
توانستم  من  يا  و  ست  خوانا  كه  آن جا  تا  يادداشت،  متن 

بخوانم، به قرار زير است:

گفت  ترك  را  شاه  زندان  ساعدي،  از  «آن چه 
خالقيت  آن  با  ساعدي  نبود.  بيشتر  نيم جاني  جنازة 
بيشتر روحي  و  از شكنجه هاي جسمي  جوشان پس 
زندان اوين، ديگر مطلقًا زندگي نكرد. آهسته آهسته 
در خود تپيد و تپيد تا مرد. ساعدي براي ادامة كارش 
نياز به روحيات خود داشت و آنها اين روحيات را از 

او گرفتند. درختي دارد مي  بالد و شما مي  آييد و آن 
را اّره مي كنيد. شما با اين كار، در نيروي بالندگي او 
دست نبرده ايد، بلكه خيلي ساده “او را كشته ايد“، اگر 
اين قتل عمد انجام نمي شد، هيچ چيز نمي  توانست جلو 
باليدن آن را بگيرد. وقتي نابود شد، البته ديگر نمي بالد، 

و رژيم شاه، ساعدي را خيلي ساده نابودكرد». 

از مجموعة آن سوي الفباهاي زندگي 

سعيد عبداللهي

در ابديت دو آينـه 

به تو سالم مي كنم
تا قلعه هاي سكوت را فتح كنيم. 

به اميدواريت دل مي بندم
تا برطينت و سرشتم

و بر مرمر خاراي زمان
                                   پا نهم و 

                                          گام زنم.

به ناگاه به تو نگاه مي كنم
تا صاعقة رويش گلي باشيم.

به رؤياهايت مي پيوندم
تا در ابديت دو آينه

                         با تو سفر كنم ...

از پِس گذرگاههاي صعب 

از پِس گذرگاههاي صعب و
فراخناي تيرگيها

سپيده ها به جانب تو آمده  اند.

ازگلبرگهاي گلدان طلوع
دانايي آب و

               آرامش نور را
                         بچين و تجربه كن ...

با عشق بي مرگت

قابي از ستارگان
گرداگرد يادهاي توست...

صدايت را
زنگها تكرار مي كنند

برآينه هاي كالمت
نورها مي شكنند

و تكثير تو را مي گسترند

موجها تو را مي  شنوند
و بادها

يادهايت را مي شمرند...

آسيمه سري چون تو
با عشق  بي مرگت

                      تبرك زميني ...



١٣٨٤ آذر اول ٧سهشنبه شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٥ندا صفحة

خالقفيلممحمدرسولاهللادرانفجارهایامانکشتهشد

بهيادشـاعريكه
پنجرههارابازميخواست

شب، من، در دل دل
ميبيند. شدن پروانه خواب

داس به دست در صبحدمان مهر
ميچيند. مرا خواب خرمن

آبي، آسمانها
آبيست_ صداقت صبح _نفس
ترا مي بيند صبح در آينة ديده

صادق، گريبان تو صبح از
بال. و پر ميگشايد

مني سرخ گل تو
ياسمني گل تو

سحري؟ پاك شبنم چنان تو
_ نه،

پاكتري. آن از _كه
بهاري؟ تو

نه، -
- كه بهاران از تست

وام، ميگيرد تو از
را. اين همه زيبايي هربهار

نيست بهارانم و باغ هوس
تو! باغ و بهارانم بهين اي

نژاد سياسي ـ م مهندس مكتوبات

شنبه روز در جوان شاعر انجمن ناديا باختن جان خبر انتشار
درد  به را ادبيات و هنر دوستداران همة دل (٥ نوامبر) ١٤آبان

آورد.
يکسال  که بود افغانستان از ٢٥ ساله شاعري انجمن، ناديا
لگد و ضربات مشت زير در او ازدواجش ميگذشت. از
اعتراف قتل به و شده دستگير همسر باخت. جان خود همسر
ياري پسرش را قتل در اين که گويا و مادر شوهر ميکند
در زير فراريبودن دستگير شده و چند روز کرده بود، بعد از

ميبرد. سر به بازجويي
در دري ادبيات و آخر دانشکدة زبان سال دانشجوي ناديا
فصل به عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه در دانشگاه هرات
عمًال به ازدواج از پس اما بود. شده شناخته امتحانات اول
و ادبي محافل در نميتوانست  شوهرش  ممانعت علت
خبرها آمده است: تعدادي ادامة شعرخواني شرکت کند. در
ضايعة را يک ناديا مرگ افغانستان نويسندگان شاعران و از
او را درنوع خود واشعار بزرگ فرهنگي در افغانستانناميده
آخرين و اولين جاري در آوريل سال دانسته اند». بينظير
هرات توسط انجمن ادبي دودي» «گل به نام شعر او مجموعة

بود. منتشرشده
ميكند كنجكاو بيشتر را هربينندهيي ناديا معصوم عکس
پانزده از نوشته اند: او دربارة يابد. خبر او احوال شرح از تا
زنانه بهقولي شعرهايش و آورده رو شعر گفتن به سالگي
هويت که نکته اين اضافه کردن با هرات خبري سايت است.
به فارسي شده، وارد شعرهاي فروغ فرخزاد با در شعر زنانه
شعرهاي فروغ متأثر از را ناديا صورتي غيرمستقيم شعرهاي
كه ميشود متوجه بهزودي شعرهاي او خوانندة اما ميداند.
فريادي ناديا، فرياد است. فروغ با متفاوت شعرياش سبک
معني زن که مرتجع جامعهيي در ستم و ظلم عليه است
در که ناديا زني است است. بازنيافته هنوز بودن خود را انسان
بند کشيدة زنان در فريادهاي تا است محيطي ضدزن شکفته
زجري و درد انعکاس دهندة برآورد. شعرهايش گلو از را

خيلي خود نيز که دريغ و رفته است . افغان بر زنان که است
زنستيزي همين انديشة قرباني ، راه هنريش ابتداي در زود

محيط بستة هرات ميشود. در
که عادي زن يك دلمشغوليهاي و دغدغهها نه او شعرهاي
پرواز کردن آرزوي كه بند در است زناني آرزوهاي و فرياد
هويت او ميکند. تصوير را قفس کنج از رهيدن و دارد
هر که ز بيد ضعيفم آن نه «من ميسرايد: واقعي زنانهاش را
اين بهفغانم». که دايم برجاست افغانم و دخت بلرزم، باد
فرياد با شعرخودرا دستاويزاواستتا هويتزنانهدرشعرها
تا کند. مبارزه زنستيزي و جهل اين با تا بياميزد. ميهنش زنان
و بهبرخاستن را زمانه جبر به خو گرفته و شکسته درهم زناني

اعتراضکردنترغيبکند.
افغانستان، در روزمره حادثهيي شوهر توسط زني شدن کشته
جانباختن ويژگي ولي است، دست اين از کشوهايي و ايران
در چنان شاعر است. زني شاعر» يك «زن ناديا كشتهشدن

جلسة گذشته روز پنهان، چه شما از
يك در بار يك  ماهي  كه  سياسيمان، 
مجبور را ميشود برگزار معتبر چلوكبابي
و ضمن داده تشكيل فوقالعاده بهطور شديم كه
با چلوكباب خوردن ايراني سنت بزرگداشت
از اعضا يكي تخلف فقره يك به و پياز دوغ
در محترم عضو اين كنيم. رسيدگي كانون
كه بود زده حرفهايي دوستانه ضيافت يك
ممكن سفارتيها گوش به رسيدن صورت در
براي محدوديتهايي و دردسر  ايجاد باعث بود
وطن به خدمتگزاران گروه ديگر اعضاي
و خريد كه فعلي شرايط در (بهخصوص بشود
آبداري و كار نان حقيقتًا تهران در خانه فروش
چه هم آن رسيد ما گوش به اينكه كما است)
ايشان مخلفات. تاب و كلية و آب با رسيدني.
مجاهدين از از جداشدگان يكي كه بوده شنيده
عراق را در آنها با درازمدت سابقة همكاري كه
مختلف شركت كرده در عملياتهاي داشته و
داوطلب غيره، و زندان  از ترس  بدون بوده،
عراق به ايران در آمريكاييها كه از كمپ شده
به گفتة خودش شخص اين تحويل داده شود.
چون از وضعيت آزادي از رسيدن به ايران بعد

مكتوبچهارم:
و كرم خاكي جن

.

باد بلرزم ز هر که بيد ضعيفم نه آن من
فغانم به دايم که برجاست و افغانم دخت

«ناديا انجمن»

عاطفه اقبال

انجمن،غزليکهناتمامماند ناديا
و مستانه بخوانم، عزلت از اين برون آرم سر

بلرزم،  باد هر ز ضعيفم که بيد آن نه  من
فغانم به دايم که برجاست و افغانم دخت

ميزيست،  انجمن ناديا که جامعهيي در بايد ميکنم  فکر
فهم و درک چه شعر چنين سرودن که فهميد تا کرد زندگي

قهرمانانهيي ميطلبد. مايهگذاري چه و از شرايط بااليي

ميشود ستارهريز من آه جرقههاي
من به لحظههاي شعر مي زند شرر و است شب

من صداي رشتة به مي كشد شانه شوق ز
مرا آب ميدهد است واعجب كه آتشي چه

من هواي پيكر ميدمد به روح عطر و
كوه آرزو كدام كوه، كدام ندانم از

من انتهاي فصل به ميوزد تازه نسيم
روشني زالل چنان ميرسد ابر نور ز

من هاي هاي اشك به دگر حاجتي نيست كه
ميشود ستاره ريز آه من جرقههاي

من دعاي كبوتر مي كند النه به عرش
او كتاب خط خط به ام بيخودانه سرشك
من خداي ميچكد بهانه بي چه كن نگاه

محشري واژه واژه ز دفتري حرف حرف ز
من ديرپاي از سكوت رسيده قيامتي

خوشترم كه حرير وهمي مرا مدر، مخر،
لحظههاي من به شرر ميزند شعر كه به شب

در نيامده، خوشش ايران در دموكراسي و
و اطالعات وزارت چنگال از ماه چند عرض
و شده، خارج ايران كرده، از فرار رژيم زندان
افشاگري مشغول و رسانده فرانسه به را خودش
در ما، مجاهدين شده است. عضو خاطي عليه
فرد آن شجاعت از تقدير ضمن ميهماني، آن
از رفته و در رژيميها دست از زرنگي با اين كه
مادر قول از فرانسه آمده، و به گذشته موانع تمام
و است جن يا فرد اين كه بوده گفته بزرگش
و توانمند باهوش اينقدر كه جن خورده گه يا
فرار سياسي زندانيان شهادت به كه زيرا است.
با فردي براي هم آن رژيم سياسي زندانهاي از
فقط ميتواند مجاهدين با سوابق همكاري اين
انجام شود. البته سوپرمن يا كمك زورو و به
كه است اين بيانگر داستان اين كه بگذريم

آن ميگيرند اما پول آمريكاييها مجاهدين از
قهرمانانهيي را با عمل چنين عضو ما نميبايستي
گفتناينمسائل مربوطبهجنو اينجورچيزها
خطر به را همة ما منافع و و آينده نمايد مسخره

شاعر: قول به كه زيرا بيندازد.
شود شيران كشور ايران آنكه براي ما

خورده ايم دلها خون خورده ايم/ دلها خون
بياحتياط دوست اين گذشته اين از
است ممكن كه اين نظرگرفتن در بدون ما
برسد سفارتي دوستان گوش به حرفهايش
آدمها يك مشت كرم گفته است كه اينجور
بايد در تاريخ ثبت براي بنده هستند. البته خاكي
مخلص مبارزاتيام سابقة تمام با كه كنم عرض
كرم كه خاطر اين به نه خاكي هستم. كرمهاي
هستندبلكهبهخاطراينكهخيليخاكيهستند

وهيچشيلهپيلهييندارند.
همزمان واقع در كه جلسه خاتمه در
خاطي دوست آن بود چلوكباب خاتمة با
را اين حرفها و كه بياحتياطي كرده پذيرفت
دستشان از زير مجاهدين كه به اين توجه بدون
بعد كه داد قول و گفته اروپاييهاست دست در

باشد. زدنش حرف مواظب اين از

در كه است شاعري سالگرد آذر هفتم
نميخواهد كه نفرين كرد را كسي شعرش
بهسادگي كه شاعري بشويم». ما تو و «من
اينكه كما بنشينم» اگر «من سرود و دريافت
«چه : كه دارد جاي سؤال بنشيني» اگر «تو

كسيبرخيزد؟».
ميلههاي پشت در را شعرش كسان بسيار
فرياد اعتراض، خيابانهاي  در  و دانشگاهها
بدانندشاعرشكيست كردهاندبدوناينكه

كجاست؟ و كرد چه و
بهدنيا  شهرضا سال١٣١٨ در در مصدق حميد
براثر  تهران ١٣٧٧ در آذر هفتم در و آمد
عالوه او از جهان فروبست. چشم قلبي سكتة
دانشگاههاي علمي هيأتهاي در برشاعري

فعال بود. وكالت مختلف و
شعرياش زبانزد زبان و صميميت سادگي
رابطه خود خواننده با تغزلي بياني با بود. همه

١٨ آبان  شب چهارشنبه انفجارهايی که پی در
صورت اردن پايتخت امان شهر در هتل درسه
کارگردان فيلم «محمد : مصطفی العقاد، گرفت
که صحرا»  شير  يا مختار «عمر و اهللا»  رسول
و تحت انتقال يافته بيمارستان به بود  زخمی شده

 ٢٠ جمعه صبح روز جراحی قرار گرفت.  عمل
بيمارستان در او خبر دادند که خبرگزاريها آبان

کشته  ٦٠ نفر انتحاری عمليات اين در درگذشت.
شدند.  زخمی ٢٠٠ نفر از بيش و

شهر  در ميالدی  ١٩٣٤ سال در العقاد مصطفی

گشود. بر جهان چشم سوريه در شمال واقع حلب
عازم  تحصيالتش ادامة برای سالگی ٢٠ سن در
سينما  رشتة در ميالدی سال١٩٥٨ در شد و آمريکا
فارغ کاليفرنيا ايالت لس آنجلس دانشگاه از تئأتر و

گزارش  داشت به ٦٨ سال که العقاد شد. التحصيل
که عروسی يک جشن در برای شرکت رسانهها
امان شود به برگزار عقبه در جمعه روز بود در قرار
در او  که گرفت صورت زمانی انفجار رفته بود.

بهنام  اش ٣٣ ساله دختر ديدن انتظار در هيات هتل
شد.  کشته جا اين انفجار در ريما در بود. ريما

حسين پويا

در تا بود متهور است. بايد بسيار مضاعف گناهي جوامعي
نهتنهامنيک جامعهييمثلافغانستانسربرآوردوفريادزد:
ميگذارم: نيز فراتر را پايم و شاعرم، زن يک من بلکه زنم،

ميزنم. فرياد را ميهنم زنان درد شعرم در
شعرهايش  در را  افغان زنان مظلوميت  فرياد تنها  ناديا  
درجا هم مظلوميت و درد بيان حد نمي کند و در منعکس
و آرزوها شجاعانه و بر مي دارد جلوتر قدمي بلكه نميزند،

نيزميسرايد: توانمنديهايشرا
بخوانم؟ چه از کنم، باز زبان که شوقي نيست

نخوانم چه بخوانم چه زمانم، منفور که من
موسم عشرت، و بود بهاران که اي دل دانم

. نتوانم پريدن که سازم چه پربسته من
بشکافم، را گرامي که قفس روز آن ياد

برقرارميكرد.وراحت وبي ادعاخوانندهاش
در گوشه و فروتني را را دوست داشت. اين

مي توان ديد. كنار شعرش
است: گفته او خود

آسمان من از بعد
ست آبي

آبي،
مثل هميشه آبي

«آبي، معروف منظومة  از بخشي  مرور با
ميداريم: را زنده سياه» يادش خاكستري،
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داشتي دوستم تو كه زيرا

به ابوعمار زبان فلسطين از

قرايي محمد دكتر

عطاكردي، من به استواريها، كه آن همة براي
ديدي، من در تو كه شهامتها، همة براي
يافتي، من در تو كه عشقهايي همة براي

آتش گلهاي و
نمودي، شكوفا شبهايم در كه

شكرگزار، و مديونم تو به
پدرم! مجبوبم!   فرزندم!    

                              ابوعّمار!

بودم، ناتوان كه آنگاه شدي من توان تو
بودم، بيزبان كه آنگاه من، كالم

شدم آواره كه آنگاه من، پرچم
ميشدم. تهي كه آنگاه من، وايمان

من كه روست ازين
   فلسطين شدم، 

كه تو دوستم داشتي! زيرا    

كردم من پرواز و مرا گرفتي، دست تو
گرفتم و من اوج بالهاي من شدي تو

فراموش كه آنگاه شدي، من حماسة تو
شدم

گريهها. در من، شادي و

شدي من تازان سمند تو
بركندند را خيمههايم كه آنگاه

من چادر تيرك
     در بيابانها

فرزندانم ايمان و
آنگاه كه بي پناه شدم،      

من! محبوب
است تازان «كرامه»ها در تو سمند

در «جليل»ها، تو آتش
آوارگان خيمه هاي همة در تو عشق و

           شعله مي كشد.
دلبندمن!

خون رگان من!
ميكني! فوران من پيكر تمامي در اكنون كه

من گونة رودهاي بر تو اشك
دختركانم نگاه در تو خشم

مردانم، تپش سرودهاي در تو قلب و
                   جاودان است.

همة اينها من بهخاطر و
شكرگزار و مديونم تو به

عزيزم!
سوگندم!

      رهبرم!
    ابوعّمار!.

نيز من كه داشت، چرا تأخير او قدري براي اندوهم
همچونديگرانانتظارداشتمكهنجاتبخشبارديگربهسوي
روزگار نوين، اما آغازي با بازگردد، هم بار بازگردد، اين ما

قويتر بود. سيمرغ، از افسون اسطوره و شعرگونگي نوين از
با همواره كه است  ثابتي مراسم سوگواري،  براي
بود...» «بود... استعمالفعلهايكمكيگذشته شروع ميشود:
«بود». ما زندگاني در فصل طوالنيترين خود ياسر عرفات و
خاكستر برخاسته از بود، فلسطين جديد نامهاي يكي از او نام
يك شكل گيري ايدة وتا مقاومت، اخگر بهسوي درماندگي
قهرمانان براي اما ونشيبش. پرفراز واقعي برپايي تا و كشور،
اين است. ستيز در آنها است كه با سرنوشتي هماره تراژدي،
اين قهرمانان دركمين وصال، گامهاي در آخرين سرنوشت
خجسته براي عمري پاياني شادماني از را آنان نشسته است. تا
وادي برزيگران كه چرا سازد. محروم فداكاري، و سختي از

پرسنگالخغالبًاخوددروكنندگانآننيستند.
اين ماست، تسليبخش آنچه جايگاه اين در واكنون
عبور بهباالترين مرزهاي كه جاودانه رهبر اين افعال كه است
خونين گذار رسيد، است، وعمومي شخصي آنچه از كامل
واين شب رساند، كشندة ساعات را به سخترين فلسطينيان
استقاللي سپيدهدم ساعتياستكهپيشازسپيدهدماناست،
و هر قدر ديرگاه باشد سپيده يي، چنين كه تلخ، هر اندازه هم
باشد. قد كشيده بلندتر شبپرستان برابرش حصار در كه
گذار اين كه قهرمان است اين تسليبخش ماست آنچه و
شد زاده بيرحم سرزمين در كه است كسي خود طوالني،
و بگذارد خود را آيندهاش بناي سنگ تا بازگشت بهآن و
اين كه ديار تا و كند پيدا را جاودانياش در آن آرامش تا

مزاريجديدبيابد. آرامگاهها،
خرافه، هم در ستيزند، آنگونه كه تاريخ با نيز با سمبلها
حد تا عرفات ياسر كه رو بود از اين و اسطوره، با واقعيت و
به سمتگيري خود كه نياز بهاين پاسخ در بود، ممكن واقعگرا
ديگران بهرويارويي كه چرا ببخشد، ُبعد ناديدني از چيزي
بين مرزهاي بدينگونه تا افزودهاند، را ديروز جنگ «اكنون»،
نورديده در خرافات است، آنچه است و تاريخي آنچه
ميهني وجود مشروعيت از فلسطيني انسان كه اين وتا شود،
در جستجو هرچند گردد. خلع سرزمين، اين در خويش
اما براي رهبري است، مردم عامة مشغولي دل اكنون، حرفه و

دهد. انجام بايد است كه كاري آينده نگر،
عميق ايماني با بود بهآينده نظارهگري عرفات ياسر
بهكثرتگرايي عميق ايماني نيز با و پيامبرانش، و بهخداوند
بوم و مرز بهاين را ويژگيهايشان كه ديانتايي و فرهنگها
انحصارطلبانه مفهوم با متضاد كثرتگرايي يك بخشيدهاند.
آينده به دنبال پرتكاپويش  جستجوي  در او  اسرائيلياش.
در بود سدي و بود مشتركها فصل پي در اكنون، در
از پرهيزش براي مانعي او هرگز ديانت  بنيادگراييها. برابر
باري از دينساالري، او جستن دوري نبود، و دين ساالري
خداوند براي دين چرا كه بشمار نمي رفت. ديانتاش براي

همگان. براي ميهن و است
چهكسيازماست كهدر برابر نيروي ايمان اوبهبازگشت
بود كه آنچنان شگفتزده نشده باشد؟ بينش او زود هنگام
من و بنگرد. آن را آنسوي ميكرد تا قيرگونه عبور فضاي از
بيروت سوار از تا آماده ميشد هنگامي كه بهاو مينگريستم
گردد، جايي كه نميدانستيم رهسپار دريا بهسوي امواج بر
پرسيد: او از افنيري» «أوري دوردست. در نامعلومي بهسوي
بهفلسطين. داد: بيهيچ درنگي بهاو پاسخ ميروي؟ بهكجا
چرا نكرد. باور را شعر از گريخته پاسخ اين ما از يك هيچ
دور اين دريا، از كه اينك پيشتر آن گونه آن فلسطين، از كه

نميآمد. بهنظر بعيد قدر اين مي رسيد، بهنظر
ازتعقيبهواپيماها بيرونازمحاصره شارونبود و اودر
راز و رمز پر سفر او يافت، نجات تيراندازها تك دوربين و
مرحلهيي هر فرجام در تا كرد طي را خويش اوديسهگونة

داستان اين و سفر اين كه او بود فلسطينم. رهسپار من بگويد:
خوابش در تونس بهاتاق شبيخوني از او ميكرد. از نو آغاز را
صحراي بار ديگر از سقوط هواپيمايش در و به در برد جان
امان در خليج(فارس) اول جنگ آثار از او يافت. نجات ليبي
را به تصوير و آن يافت رهايي از تصوير تروريستي و ماند
كه بينييي را پيش داد. وي نوبل تغيير صلح دارندة جايزه
بهسرزمين محقق ساخت: بود زيسته آن را با زندگي اش تمام

موعودشبازگشت،به فلسطينبازگشت.
يونان باستان تراژدي باشد، بوده فرجام اين همان اگر
بازگشته شارون اما باشد. برشوريده خود موجبات بر كه بايد
در را خود بزرگ رقيب نكردهاش، از پشيمان بيروِت از
در آنجا بهحصار او را تا سه سال راماهللا تعقيب خواهد كرد
را زندگياش وتا كند، تبديل بهويرانه يي را او مقر تا كشد،
آنگونه مرگ از را او تا و سازد مسموم انزوا و محاصره با
چرا مقرش. در شهادت سازد: محروم ميخواست خود كه

ملي هويت و شخص يك با تنها شارون كه
سمبل پرتوافشاني با او بلكه نميجنگيد، او
خاطرة در اسطوره يك تأثيرگذاري با و زمانه

اجتماعيبهجنگبرخاستهبود.
بهعمق بهخوبي كه  عرفات،  ياسر اما
معاصر دنياي تاريخ در خود براي كه موقعيتي
بهفراهم داشت، آگاهي  بود،  ديده تدارك
فصل آخرين  براي ضروري شوك كردن 
بهسوي او ميكرد. نظارت زندهاش اسطورة
بگويد آنجا بدرودخود را تبعيدپروازكرد تا
كند، چرا تسليم آنجا را روحش كه تا اين و
نميميرد. و تبعيد در جز تراژدي كه قهرمان
بر آسمان خويش، مجازي راه بازگشت در
عاطفي وام تا  كرد عروج مصري  پيماي
بازگشت در  و بپردازد. به مصر را  خويش

نگاهي نداشت، بهدنبال خود ديگر تبعيدي كه نهايياش،
فلسطين لب دوخته شده ساحل بر براي آخرين بار طوالني
و انداخت.... دريا  پهلوي در رفته فرو شمشيري  هم چون
و غنود رويايياش خشن زمين در او سبكبال پيكر خفت.
افسانهگونه يي، نهبراياينكههمچونبتيويا آرامگرفت...
زنده بهعنوان انديشهيي كه اين براي شود.. بلكه برانگيخته
براي و كند دعوت آزادي و ميهن بهپرستش را ما پويا و
هوشمند، شجاع و دستاني با سپيده دمان ميالد پافشاري بر

برانگيزد.
در رونق مي يابد. ديگر جايي در هم اكنون سرابسازي
سطوحجهاني ومنطقهييپيشاپيشبرايديدن صبحيكاذب

كهبادرگذشتعرفات،بردميدهاست،جشنگرفتهمي شود.
صلح توصيف پروسة برابر در اصلي مانع بهعنوان كه او چرا
بينالملل قانون چيست؟ جديد مشاهدة اين اما. است. شده
به امتحان است رفته ميان از مانع كه حال جهاني اصالت و
اشغالگريبهسرخواهدآمد؟جهان زياد آيا كشيده ميشود،
كه رئيس شارون، چهار «نه» كه تا بفهمد ماند منتظر نخواهد
جمهورآمريكاپشتيبانآنست، نه تنهاخودبزرگترينمانعدر
كه چرا است ساخته ناممكن را صلح بلكه است، صلح برابر
برپاييدولت مستقلفلسطين را امريغيرممكن نمودهاست،
بهبندكشيدن سرنوشت و اشغالگري تداوم با كه صلح زيرا
«ديرپا با كه «گذرا» همان گونه همراه نميشود فلسطين، خلق
عرفات، بهكشورگونهيي از پس يكسان نيست. وجاودانه»

داده مي شود؟ رضايت تا بهابد موقت
هموارهبراياو دلمانتنگخواهدشد،در بحرانها،ودر
بخشي چرا كه او زندگيمان، جنبههاي مذاكرات، در تمامي
ازپيكرماست.چرا كهاوبيهمتاستوبدونسبك اندامواره
كه زيرا نيست، صاحبش قامت در جز عرفاتيبودن است.
است و شوقي مهرباني و سرزندگي و است موهبتي ويژه او
نميرسد، بهارث كه برجستگيهاي فرديي است فوقالعاده،
با صميمي مناسباتي است، توأم انضباط و تالطم او يك
ساخته هست كه عرفاتي را همانگونه كاريسماي كه مردم
يافت. نخواهيم نويني را بودن عرفات، عرفاتي از پس است.
دروني از مراحل زندگاني يك مرحلة كامل روي بر درب،
شرط قبول با فقدان او، در درب اين است. اما شده بسته ما
فلسطينيها براي كه تسليم براي اسرائيل نيافتني انجام وشروط
نخواهد گشوده نمي گذارد، باقي دادن امتياز جهت چيزي
ادامه را بودن، كاركردش عرفاتي اينجاست كه در و شد.
است بلكه بياني نيست شخص يك عرفات چرا كه ميدهد

زنده. خلقي روح از
در اوست، شخصي اي از يادگار ما، هريك از وجود در
از آگاهييي ما از هريك در و بوسيدني، و آغوشگرفتني
ما هويتكهازنگرانيبهرسميتشناختهنشدن،رنجنميبرد:
فلسطينينخواهيمبودمگراينكهعربباشيم.وهرگزعرب

است هويتي اين باشيم. فلسطيني كه اين مگر بود نخواهيم
خاورميانة كه اين از اعم ناپذير، مذاكره و بازگشت غيرقابل
و ما آن طوركهميخواهيمنخواهيم نشود. بشوديا جديدبرپا
خروج از بهروند ميتوانيم چگونه بدانيم كه اين بود مگر
چگونه كه و اين ، بخشيم پايان بشريت، از تاريخ و تاريخمان
و و تجربه تمامي نيرو باز گرديم، با ميتوانيم بهاين هردو

است. شده كه به ما داده استعداداتي
گذار عرفات: ياسر هميشگي تالش بود چنين واين 
در ميخواست به مشاركت تاريخ قرباني او را كه نقشي از

ساختنتاريخ.
باد او آن از وجاودانگي شكوه

ديار آرامگاهها، مزاريجديد يافت
سخنرانيمحموددرويش

درگذشتياسرعرفات درمراسمچهلمينروز
ترجمه: فرزاد افشاري
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سالگرد سیامين مناسبت به فانو فستيوال پيش چندی
بلند کوتاه و فيلم چندين پازولينی گذشت پيرپائولو در
روبهرو مردم استقبال  با آورد كه  اکران بهروی  باارزش

شد.
اثر  «ريکٌوتا» دقيقه)  ٣٥) کوتاه فيلم ديدن برای
پازولينی، اين شاعروفيلمسازعصيانگررفتم. قبل ازنمايش
خاطرات از پازولينی دوست و فيلم عکاس روندورو ماريو
از هنرمند عقايد نظری اين مسير فکری و و شخصيت و

گفت. رفته سخن دست
سينما، کارگردان شاعر، نويسنده، پازولينی پيرپائولو
سينما بازيگر نقاش، روزنامهنگار، تئاتر، و فيلم نويسنده
توجه قابل معترض و جنجالی و سياسی شخصيت و
دوم جهانی جنگ بعد از ايتاليا جديد  نسل روشنفکری

بود.
جهان  بر چشم بلونيا شهر ١٩٢٢ در مارس پنجم او
فاشيستی ارتش افسر پازولينی آلبرتو کارلو پدرش گشود.
معلم کولوٌسی سوزانا مادرش  و جامعه  مرفه طبقة از و
دوران جوانی بود. ايتاليا شمال دهقانی خانوادة از دبستان و

دانشگاه  در و در١٧ سالگی سپری فريولی ايتاليا را دراستان
به  ١٩ سالگی در میکند. ثبتنام ادبيات رشتة در بلونيا
اولين انتشار با میپردازد. خود نوشتههاي چاپ و تحرير
وارد زندگی»  «بچههای نام  به داستان نويسیاش  تجربة 
ناپخته نويسندهيی او اثر اين در میشود. فرهنگی محافل
ولیحساسبهمسائلوپديدههایاجتماعیوسياسیاست
بزرگ شهرهای حومة ولگرد بچههای دراماتيک زندگی .
اين آنان در روزمرگی و اجتمايی بی عدالتی تبعيض و و

میباشد. تأمل و تعمق قابل کتاب
بود پايبند فرهنگی  ريشههای و به اصالت پازولينی
کليسا متوليان که است وسيلهيی محلی زبان میگفت و
استفاده میکنند. تودهها بر فرهنگی اعمال هژمونی برای
عمق و فرهنگی ريشه های بازيابی در تا میکند تالش او
انتقال دهد. پازوليني چپ محافل به اين نگرش را جامعه
به زبان بومی او اشعار از بسياری و بود شيفتة زبان محلی

. است
سربازی  خدمت به ليورنو ١٩٤٣ در سال در پازوليني
دشواری شرايط جهانی جنگ شروع با میشود. فراخوانده

به  سالح تسليم از سپتامبر ٨ در ميآيد. بهوجود او برای
بعد آلمانيهایاشغالگرسرپيچیمیکندومتواریمی شود.

او  ١٩٤٥ برادر سال میگردد. در باز کاسارسا مدتی به از
مقاومت جنبش پارتيزانان همراه به که پازولينی گوئيدو
درگيری يک در میکرد نبرد فاشيسم عليه مسلحانه
نه كه او بود اين در ماجرا تلخي میشود. مسلحانه کشته
کمونيستهای بهدست كه موسولينی فاشيستهای بهدست
قدرت يوگسالوی كشته ميشود که بعدها در تيتو هوادار

بهدست میگيرند. را
و١٩٤٧  میشود فارغالتحصيل ١٩٤٥ درسال پازولينی
را از او بعد سال دو میشود. ايتاليا کمونيست عضو حزب

حزباخراجمیکنند.
بدون رم حومة از او شده ساخته فيلم اولين «اکاتونه»
بدون بهکارگيری و مصنوعی نورپردازی صحنهپردازی و
دوربينهای ابتدايیترين از استفاده با و حرفهيی هنرمندان

فيلمبرداریساختهمیشود.
شهرهای پازولينی ماتئو»  به روايت «انجيل فيلم در
فقيرنشين محلههای و اسپرومونت) و (ماترا ايتاليا جنوب
بهکار انجيل درک و بخشيدن عينيت برای را سنتی و
سينمايی منتقدان اکثر تشويق مورد هنری اثر اين میگيرد
قرارمیگيردوحتیبرایمحافلرسمیکليسايکاتوليک

ميآيد. ستودنی به حساب اثر يک
و جويای خاص اصول و رمز بدون سينمای پازولينی
يعنیبيان تمامراههایممکنبرایرسيدنبهواقعيتاست.
مکتوب واقعيتکهعدةقليلیمثلاوتوانستندبفهمندو بيان
مستمر بهکارگيری در و آفريد ديگری نئوراليسم او کنند.
از هنری نمايش در آن تجلی و روزمرگی ابعاد عميق و

بود. برخوردار خاصی توانمندی و ظرفيت
به خوبی پازولينی آثار  در را بزرگ  نقاشان تاثير
بود. ايتاليا سينمای نقاشان از يکی او خود ديد. میتوان
بلکه نقش ساده اهميتی نداشت، صوری و نقش برای او
شرايط خالصه احساس و رؤيت از مجموعهيی تصوير در
در و تاثيرگذار و شفاف و روشن بيانگری و میشود
در واقع . میباشد مخاطبان برای فهم و نتيجه قابل درک
و نشاندادن بوده حال بهرؤيتکشيدن نقاشان قديم کار
روما» ماما و  «ريکٌوتا فيلم  در را  ويژگيها اين  واقعيت،

میتوانمشاهدهکرد.
و ارزشها دگرگونی  و ايتاليا رشد و توسعه  عصر
در همواره او که بود عاملی مصرفی جامعة در نگرشها

مورد   ١٩٧٠ سالهای اواسط در خود مقاالت و نوشتهها
و تنش او راديکال مواضع  میداد. قرار  انتقاد و بحث
زير او آثار .اکثر بود آورده به وجود زيادی حساسيتهای
فيلمهايش به و نوشته ها بيشتر برای و میرفت تيغ سانسور

دادستانیاحضارمیشد.
در احتياج کاذب را زاييدة مصرف پازولينی پديدة
در آن است ترويج معتقد و میبيند حال تحول در جامعه
ازقرنها جامعهعاملیاستکه فرهنگو ارزشهای بر گرفته
اصالت و شده میسازد مسخ را انسانها میکند و پايمال را

میکند. انسان اصالت جايگزين را مصرف
ارزش آثار پر از يکی گرامشی » منظومة خاکستر »
ديگر مهم آثار و از جمله فيلمها است. هنرمند اين ادبی

آن  و در ١٩٦٨ ساخته شده سال در كه ست «تئورما» او
در است. پرداخته  خانوادگی  روابط و خانواده  مسألة  به
شده گرفته بهکار ادبی تصوير و بيان او فيلمهای آخرين

بوکاچو»   ١٩٧٠ «دکامرون او ديگر  آثار  جمله  از است.
صحنه هاي  خاطر به كه است سودوما» ١١٠ روز و «سالو
عريانبهاصطالحغيراخالقيشانمورداعتراضوانتقاد قرار

گرفت.
عاقبتپازولينیبهشکلفجيعیباضرباتمتعددچوب
چندين را نيمه جانش پيکر می رسد. قتل به اوستيا ساحل در
پينو قاتل، بودند. داده قرار او خود ماشين چرخهای زير بار
پلوزی،يکیازهمانولگردهایرمانهايپازولينیدستگير

میافتد. زندان وبه میکند اعتراف قتل اين به ميشود.
مصاحبة  يک مه ٢٠٠٥ در در ماه ٣٠ سال از بعد او
قاتلين نبوده و قتل عامل او که می کند تلويزيونی اعتراف

و  نمیبرد نامی آنان ولی از اند. بوده ديگر ٣ نفر پازولينی
هم رم دارد. دادستانی از ابهام قرار در هالهيی قتل اين هنوز

کرده است. بازگشايی را قتل اين اکنون پرونده
فردی و سياسی عرصة زيادی در دشمنان پازولينی
بود، عمومی بیتفاوتی افکار عصيانگری عليه چون داشت
می کليسا بدون حزب و کاتوليک بدون کمونيست را او

شناختند

نوشتن(٢) هزارتوي در

نسبتًا است هنري ايران در داستاننويسي توضيح: يک
حرفه اين تکنيکهاي مورد در مطلب نسبت به همين و جديد
مقوله اين آغازين از نوشتن بحث پس اندک است. بسيار
که جواني عزيزان براي راهنماي جدي يک ارائة بهمنظور
از استفاده با که گرفتم تصميم دارند، عالقه موضوع به اين
رشته اين گوناگون کالسهاي در خودم که ياداشتهايي
مقوله به اين مربوط چند کتاب درسي همچنين و برداشتهام
ترجمة مطلب اين  از بخشهايي كنم. آماده را  مطلب اين
و من است ياداشتهاي شخصي و آن کتابها بخشهاي مفيد
مؤلف واژة از که ديدم بهتر نوشتار اين امانت حفظ براي

بهجاينويسندهاستفادهکنم.

نويسنده يک لوازم
الزامًا نويسنده  يک  طبيعي الزمة يا ذاتي استعداد
چگونگي اما نيست، نقاش يک يا خواننده يک از پيچيدهتر
توماس بهگفته است. متنوعتر بسيار استعداد آن بهکارگيري
بهناگهان بر عظيم و سياه ابر يک هم چون بهنوشتن ولف نياز
هجوم از ديگر نويسندگان مي شود. منفجر نويسنده سر روي
بايد بيامانافکاريدرهمريختهسخنميگويندکهنويسنده

دهد. نظم بهآنها شده، بهکار دست بهسرعت
و ايدهها افکار دادن بههجوم نظم حقيقت چگونگي در
نويسنده که ديد حال بايد برجسته مينمايد. را نويسنده يک
بتوان با آن که منطقي روندي ايجاد و بهافکار دادن نظم براي
دارد؟ لوازمينياز چه به نوشت، کوتاه داستان يا رمان يک
نيازمندچگونهلوازمي استکهباآن بهعبارتديگر نويسنده
زنده مفهومي و ناهماهنگيها خياالت انواع از البهالي بتواند
يا بهشخصيتها، رويدادها،واحساساتيبدهدکهدر خودآگاه

ناخودآگاهشانباشتهشدهاند؟
بايد ابتدا در نويسنده «يک  ميگويد: جانسون بن
بارة در تا بتواند بهدرستي خود بنشيند عادالنه از بهقضاوتي
فرد خوب اثر يک آوردن بهوجود براي بنويسد. ديگران
تمامي از اين جدا ، باشد داشته شاعرانه قريحة ذکاوت و بايد

تالشهايشبههدرخواهندرفت».
منتقد انگليسي و ادبيات بزرگ استادان يکي از وايت
دارد: نياز  توانمندي بهچهار «نويسنده ميگويد: داستان 
توان و بازتابدادن، توان سپردن، بهخاطر توان ديدن، توان

طرحريزيکردن».
يک لوازم بهعنوان  زير لوازم بر استادان از  بسياري

نويسندهتأکيددارند:

داستاني بينش – به داستان داشتن ١-باور
داستاني دراماتيک – عناصر عميق بهارزش ٢-درک

٣-تمرينصداقت-روشنبيني
و دلسوزي همدردي ٤-احساس يکدلي،

شنوايي، بويايي، بينايي، مانند: باالي حسهايي ٥-توان
فراست و کردن لمس

پردازي و خاطره تخيل ٦-قدرت
تصاوير و اصطالحات واژهها، به زبان، ٧-عشق

ايجاز و سبک، لطافت طبع ٨-پرورش
٩-پيگيريوسختکوشي

ذاتي ١٠-استعداد، جسارت و اندکي نبوغ

به داستان داشتن باور ١ـ
داستاني بينش

نيازي آتشين و بهاستعداد تکيه با است فرد ممکن يک
اصل به اين باور بدون نوشتن شود، اما بهکار دست بهنوشتن
قصد آوردنش که حقيقتي داستاني، بينش نبود و در اساسي
بيان بهخوبي و پروراند نميتوان را داريم کاغذ روي بر

نمود.
که شخصيتهايي روحي بهواقعيتهاي جسمي و بايد ما
ميآفرينيمو ماجراهاياجتنابناپذيريکهدر جريانزندگي
بايد توجه داشتهباشيم. کامل اعتقاد ميشوند، آن روبه رو با
دروغي بيانگر عريان، حقايق داستان) (در معموًال که داشت
بررسي احتماالت و خيالپردازي نويسنده با و هستند پنهان
شخصيتهايش ميتواند ذهن در گذشته يادآوري حوادث و

دهد. نشان هست آنگونه که را زندگي
داستان نويسندة رماننويس، وظايف مهمترين از يکي
خيال پرواز که است شاعر اين نمايشنامهنويس، يا کوتاه،
گونه هر پيوند دهد. زميني دنياي با را آن نموده و مهار را
خياالت، تمامي داستان اينگونه دادن جلوه واقعي در لغزش
سؤال ميبرد. عالمت بهزير را آن و ميکند مخدوش را
ژرف باوري است با ديگر نويسندة موفق کسي بهعبارت
پرورش آنگونه را حوادث و شخصيتها مينويسد، بهآنچه
حوادثي که در و افراد با  را آنها بتواند  دهد که خواننده

همسانببيند. زندگيروزمره اشميگذرد،
ريچاردرايتنويسندة رمان«پسرک بومي»ميگويد:«با
از زندگي برگرفته داستانم افرادي بودند اينکه شخصيتهاي
و بزنم را حدس رمان نتيجة نمي توانستم خودم، ولي واقعي
مينويسم؟) پرسش اساسي (چرا با بررسي اين که بود اينجا

بياورم». داستان بهوجود در رابطهيي منطقي توانستم
و پرداخت و توان بهشخصيتها باور با  رايت ريچارد
را رماننويس احساسترين لقب با اکنون آنها برجستهنمايي

ساخته است. آن خود از
مينويسد: د.سالينگر» «ج. بارة در منتقدين از يکي
آدمهاي داستاني سالينگر شخصيتهاي باور کنم «نميتوانم
انگار که ملموس اند همة آنها چنان که چرا نيستند، واقعي

کرده ام». مالقات ديروز همين را آنها
را بهکاراکترهايش آنها سالينگر عميق حقيقت باور در

است. کرده تبديل حقيقي و ملموس بهانسانهاي
کاترين مانسفيلد نوشته خليج» «در رمان زيباي ناشر
را جلو خودم نميتوانستم رمان اين انتشار ميگويد: «هنگام
فرياد ميرفتم پايين باال و چاپخانه که در همانطور بگيرم و

ميکشيدم“اينبچههاواقعياند“».
مورد شخصيتهاي رمانش در کاترين مانسفيلد بعدها
خاطرم در را کودکيام دوران همبازيهاي «من گفت:
نوستالژيهايي و زبان آنها دربه دريها از و کردم دوبارهسازي

نمودم». بيان بودم، کرده تجربه خودم که را
را داستان آنها بهشخصيتهاي نويسنده ميزان باور پس

برايخوانندهواقعيمينماياند.
آن تبديل و خود و خيالي به دنياي ذهني نويسنده باور
شود داستاني آفرينندة ميتواند زندگي از بزرگتر بهحقيقتي

و همسنگ زندگي حقيقي! همپا
 دربخشبعديايننوشتار بهارزشعناصردراماتيک 

شد. خواهد پرداخته داستان در

پازولينـي
فيلمسازيعصيانگرعليه
بیتفاوتیافکارعمومی

ح.مقدم

پـرواز  
شبنمها تقسيم

تشنه... و گلهاي پرندگان بين
اينجا كوير زخمها

شوند باران خاطرات آبياري مي با
من يادهاي اينجا

ميرويند مهتاب در
ميدهند گل آفتاب در و

يارانم و
تارهاشان با

را شادي ترانههاي
مينوازند خلق غمهاي در

مهتاب در را آنها
مهاجر پرندههاي پرواز در

ميبيني وحشي گلهاي عطر و

در اشرف براي يارانم
زائر عليرضا

بهروزيان علياصغر تأليف



١٣٨٤ آذر اول ٧سهشنبه شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٨ندا صفحة

خدمت در نيروي هوايي با افسران، ٢٥سال از بيش طي
دور از يا و كرده بسياري كار و پرسنل همافران درجه داران،
آنان از بسياري بودهام. از كردارشان رفتار و شاهد نزديك و
دارم كهاز آنان خاطراتي دربارة دارم. شيريني تلخ و خاطرات
بهدور از هرگونه تأكيد كنم. از هرگفتهيي قبل نكته را بايد يك
ايران بزرگ جامعة از نيز بخشي هوايي نيروي بغضي و حب
بنابراين حكومت ميكرد. برآن شاه سيستم ايراني كه البته بود.
در را شاه وابستة و سركوبگر غيرملي، سيستم تماميمختصات
شاهد خود من ديد. ميشد نيز هوايي نيروي پرسنل ما ميان
ارشد افسران حسادتهاي و رقابتها خرجيها، ول دزديها، تملقها،
پرسنل از بسياري كه بودهام شاهد متقابًال بودهام. نيروي هوايي،
پرسنل بودند. ايران بهاستقالل  متعهد مردميو هوايي نيروي 
خودشان همراهي نيز سلطنتي ضد جريان انقالب در كه شريفي
البته رساندند. به اثبات آزاديخواهانه آرمانهاي و مردم با را
تاريخ ايران و بهمردم آخوندها و خميني كه خيانتي متأسفانه با
ميهنمان كردند،بسياريازنيروهايآگاهنيرويهوايينيز قرباني
ضدملي آخوندهاي مرتجع با بيامان بهمبارزه بسياري نيز شدند.
جان مسير اين در كه را آنان همة ياد اينجا در من كه پرداختند
مشقاتي را تحمل كردند يا و شدند بركنار يا از كار باختند و

گراميمي دارم.
سالهاي كه هوايي نيروي شريف و رشيد افسران از يكي
اسماعيل شهيد سرهنگ كردم كار نزديك از او با متمادي
خصوصيات و او دربارة كهاندكي مي آيد دريغم بود. فرخنده

مردميوميهنپرستانهاشنگويم.
فرمانده كه وقتي شدم. آشنا شيراز در اسماعيل با

هم  بعد ميكرد و كار خودم گردان او در گردانC١٣٠ بودم.
كهبهتهران منتقل شديمبازهمباهمبوديم. افسري شجاعوپاك
رودربايستي و بدون بود.  ويژگياش صراحتش كه مهمترين
بههمين ميكرد. پيگيري را كارها و ميزد را حرفش مالحظه
دليلدر بسياريجاهاموردغضبافسرانباالتريقرارميگرفت
سرلشگر افسران اين جمله از نميپسنديدند. را صراحتهايش كه
اميرفضليبود. درتهرانكهبوديماسماعيلمسئول طرحوبرنامة
اين و گفت كرد روز اميرفضلي صدايم يك من بود. گردان
تو است كه با زيادي مدت گفت چرا؟ گفتم فرخنده را بردار!
باشد باز بد هم اگر و است زياد باشد خوب برايش است. اگر
خودش نفر معرفي كرد كه افسري را است. بعد يك زياد هم
از زير و آوردم بهانه اسماعيل بگيرم. بهجاي را آن بود. گفت

ماند. خودم و اسماعيل همچنان با دررفتم كار
كرد. برقرار رابطه مجاهدين با اسماعيل انقالب از بعد
رابطه دارم من كه اين از او ولي داشتم خبر رابطه از اين من
كهارتباطم با ميكردم مراعات بهشدت هم من خبر نداشت.
اوبهعلتعالقهييكهبهمنداشت مجاهدينبه هيچوجهلونرود.
و از دارد نشست گفت كه سادگي با كرد و مراجعه چند بار
چپ علي را بهكوچة خودم من دارم؟ آيا رابطه كه پرسيد من
بعدها هم من. ميدانست و او هم واقع، در منكر شدم. اما و زدم
رجوي آقاي و داشتيم به پاريس كه تاريخي پروازي جريان در
خانة به عنوان اسماعيل خانة كه فهميدم من آورديم به پاريس را
خانهاش چون بود. يعني شده گرفته سوژهها درنظر براي رزور
كليد كه بودند خواسته او از مجاهدين بود پايگاه محل در
اگر بود قرار براساس طرح بود. پذيرفته و او بدهد را خانه اش
اصليشان به محل شده وبعد منتقل او سوژهها بهخانة بيفتد اتفاقي
وقتي باشد جريان در كه اين بدون اسماعيل شوند. برگردانده
را و فرزندش زن و مي پذيرد و دل جان با را ميخواهند خانهاش

ميفرستد. ديگري بهجاي خانه از
شكنجهها شديدترين زير و شد دستگير اسماعيل بعدها
مقاومت خود هميشگي و شرافت شجاعت با اما گرفت قرار
وطنفروش و مرتجع آخوندهاي نشد. آخوندها تسليم و كرد
و درجهداران و افسران از بسياري مانند را قهرمان اسماعيل

همافرانميهنپرستديگراعدامكردند.

ارتشبدمحمدخاتم
خاتميكيازمورد اعتمادترين افسرانشاه بودكهبسيارهم
سالهاي در جريان كه بود ابتدا خلبان شاه او عالقهاش بود. مورد

و  اعتماد مورد چنان آن دليل بههمين برد. بهخارج را ١٣٣٠ شاه
فاطمه شاه، خواهر با و بهدربار راه يافت كه گرفت قرار عالقه
را زياد شاه بهخاتم اعتماد علت ميكنم فكر كرد. اما من ازدواج
ويژگي خاتم مهمترين كرد. ارزيابي «حقشناسي» كادر نبايد در
كالم و در يك نكرد گم شاه رابطه با در را بود كه خودش اين
حساسي مثل نيروي كه نكنيم فراموش نبود. تهديدي براي او
مي آيد. بهحساب سمي مار دندان و زهري نيش هوايي نيروي
و شد بلند كه  بود  هوايي نيروي هم شيلي در  كه  هم چنان
بهافسراني نيازمند شاه بسيار كرد. بنابراين بمباران را آلنده كاخ
هواي شاه افسراني، چنين حفظ راستاي در بود. خاتم همچون
مشاغل و مختلف بهحسابهاي يعني داشت. بهشدت هم را خاتم
حقوق كه ايران هواپيمايي عالي شوراي رئيس مثًال تشريفاتي،

رژيم همان منافع چنان كه آن بهآنها ميرسيد. گزافي داشت،
منافعشخصيشانبود.

خصوصيات دربار و بهشاه وابستگياش از صرفنظر اما
بهدور كه داشت پرسنل ميان در رفتاري داشت. ويژهيي اخالقي

كنم. سكوت موردشان در است انصاف از
قبًال او فروتنانه. اخالقي خصلتهاي بود با خاتم ورزشكاري
هيچگاه خدمتش هم مدت در تمام بود. ملي فوتبال تيم عضو
نيروي پرسنل با روز دو يكي هفته يي نكرد. ترك را ورزش
را واليبال كه ميكردند تعريف دوستان واليبال. ميرفت هوايي
كيلو سه يا خامهيي نان دو كيلو سر ميكردند. بازي تيغي هم
هم خيلي ميكردند كه خاتم نقل چيزها. يا از اين تر شيرينِي
داور كه ميكند بيداد و داد مي زند. جر هم گاهي و است جدي
نيروي هوايي فرمانده كه نهانگار انگار و كرده شما طرفداري از

است.
يكيازمختصاتاخالقيخاتماينبودكهبهشدتازدروغ
مثًال ميدانستند. بهخوبي را اين پرسنل تمام تقريبًا ميآمد. بدش
دروغ طرف و براثر خبط خلباني پيش ميآمد موردي يك اگر
فراموشميكردوهميندروغگويي ميگفتجرماصلياشرا
يك نشستن خلباني موقع كه داشتيم يك مورد ميگرفت. را
مي رود بود. گزارش كه داده دروغ بعد گزارش شكسته و چراغ
و است خلبان هيچ. چون خلبانياش ميگويد خبط خاتم پيش
بهعلت گزارش اما ميكند. هم خبط ميكند كه پرواز كسي
و رك را هراشكالي اگر بشود. توقيف درجهاش ماه سه دروغ
ميكرد. ولي بيداد و مقدار داد اولش يك ميگفتند راست بهاو

باشد. حواست بعد دفعة برو ميگفت بعد
با حدي متفاوت تا جالب و بسيار پرسنل هم خاتم با رابطة
بارهادر پايگاههايمختلف سايرافسرانارشد نيرويهواييبود.
شاهدبودمكهخاتمبدوناطالعقبليبايكهواپيما، به پايگاهها
ميزد حرف ميخورد و مينشست و ناهار با پرسنل ميزد. سر
تا ميخواست آنها ميگرفت. از مشكالتشان قرار جريان در و
هم بهراستي و بگويند. برايش دارند دل در هرچه تعارف بدون
را من برخورد رسيدگي ميكرد. نمونة اين مي ديد اگر اشكالي

پايين تر نديدم. رده افسران حتي و فرماندهان از هيچ يك از
رفاهي براي افسران بسياري امكانات كه زمان خاتم بود در
زيادي خانواده هاي پرسنل تعداد براي درجه داران فراهم شد. و
اسكيخريده بودكهاگركسيميخواستبهاووسيله ميدادند.
تابستاني ارودگاه برميگشت. و اسكي پيست مي رفت اتوبوس
اين بودند. در گذاشته قايق بودند. كرده درست كنار دريا در

بود. امكاناتزياد زمينهها
كشته و كرد تصادف قبل از انقالب سال سه دو اين كه تا
اينقراربودكهاوهميشهدرتعطيالتآخرهفته جريانشاز شد.
بار و ومسافر ميزد دور كه هواپيمايي يعني مسير، هواپيماي با

داشته ورزشي كهامكانات ميرفت شهري بهيك ميآورد، را
سد درياچة در ميرفت تا بهنوشهر خاص تابستانها بهطور باشد.
بودندتعريفميكردندكه كسانيكهديده دزاسكيآبيكند.
بهكايت شبيه چيزي ورزش در اين بودهاست. ورزيده هم خيلي
آن ميگيرند سرعت وقتي ميبست كه بهخودش بادبادك يا
پشت است كه ١٠٠متر حدود ورزش اين كابل باال. ميرود
بايد حواسش جمع قايق نتيجه رانندة در قايق كشيده ميشود.
مراعات پيچيدن موقع در يعني دارد. دم١٠٠متري يك كه باشد
دز بهسد ميرود خاتم كه هفتهها آخر اين از يكي در كند.
و سنگي كنارهاش كه هم دز سد نمي كند. مراعات قايق رانندة
همان با سد ديوارة نزديك كرده بود رانندهاشتباه صخرهاست.
سرعتش كوه.چون بهسينة ميخورد خاتم و ميپيچيد سرعت

زياد بوده در جا كشته ميشود. هم
شنيديم. از تلويزيون شب را همان خبر خودمان ما

نيروي فرمانده  بود، او جانشين كه تدين، از خاتم، بعد
كه رئيس بود. موقعي مسن و فني افسر تدين يك هوايي شد.
برايش بود داده دستور شغلياش بهمناسبت خاتم بود ستاد
گذاشته ٤-٥نفره هواپيماي كوچك يك با آموزش خلباني
بال كرده و استثنايي طي بهصورت را دورة خلباني بودند. او
در هليكوپتر با از ترددهايش در يكي تدين بود. گرفته خلباني

شد. كشته و و بهزمين خورد كرد گير توفان
آذربرزين و شد هوايي فرمانده نيروي ربيعي تدين، از بعد
كه داشت را اين  ادعاي هميشه آذربرزين بود.  معاونش
در اواخر اين من است. او مسلم حق هوايي نيروي فرماندهي
اذربرزين هميشه بود نوشته هم كهاو خواندم طوفانيان خاطرات
ربيعي نيست؟ هوايي نيروي فرمانده خودش چرا كه داشت گله

بود. هوايي نيروي فرمانده انقالب زمان تا
بعد  اما  كاري نداشتند. او با ابتدا هم در انقالب از  بعد

گرفتند اعدامش كردند.
فروهر داريوش با كهاو  شنيده ام آذربرزين  مورد در
را او فروهر مدتي انقالب از بعد بوده. همكالس يا هممدرسه
در االن آذربرزين ميدهد. فراريش هم بعد و مي كند مخفي
نيروي هوايي خريدهاي در بود كه افسراني از آمريكا است.

داشت. دست

نعيميوشلترها
سرسپردگياش نعيميراد سرلشكر ويژگي مهمترين
بند و در زد اما نداشت. فني زيادي شعور و فهم بهدستگاه بود.
مثالي دركش و فهم سطح روشن شدن براي بود. استاد خيلي

ميزنم.
دستاويزي درست با عراق بود. شاه مرز دزفول نزديك
كردهبود كهبه بهانة آن بتواندارتشش را گسترشبدهد. دستاويز

سياست هستيم. در راستاي عراق حملة ما در خطر كه بود اين
پناهگاه تعدادي در وحدتي  داد شاه دستور  ارتش، گسترش
آشيانههاي يعني ميگويند. «شلتر» بهآنها كه ساختند هواپيما
ديوارهايش بسيار كه سقف اليه چند با سنگي، كوچك نسبتًا
زياد بسيار ديوارهايش قطر چون پناهگاهها نوع اين بود. محكم
يكي روز يك ميداشت. آسيب مصون نگه از را هواپيماها بود
گوشة بهصورت تصادفي و آمد بيرون شلتر توي هواپيماها از از
بود. خلبان البتهاشتباه ديد. صدمه بال و بهديوار كرد گير بالش
شده دستپاچه او داشت. اما وجود براي ديد كافي مسافت چون
بالفاصله گزارش نعيمي بهديوار.  بود  خورده بالش گوشة و
پناهگاهها كليه سوانح قبيل اين از جلوگيري براي كه ميكند
خيلي و ميرسد بهدست خاتم اين گزارش شوند. خراب بايد
نعيمي با مستقيمًا خودش مي گيرد تصميم عصباني مي شود.
كه بهاو داشت آشنا نفر چند ستاد در نعيمي اما برخورد كند.
بودند. او خبرچينهاي واقع در ميرسانند. را خاتم عصبانيت خبر
نشست. «F٨٦» هواپيماي يك ديديم بعد روز چند بههرحال
بردند كنار كردند و بهخط را ما آمده. سر زده گفتند خاتم
غافل شد. پياده خاتم بود. هواپيما پاركينگ كه آنجا رمپ.
براي بودند داده خبرچينهايش كه خبري براثر نعيمي كه اين از
بود رفته و شده بود ماشين سوار شبانه با خاتم نكردن برخورد
كرد رو شد. پياده هواپيما از خاتم بابلسر. تابستاني بهارودگاه
بهمعاوننعيمي سرهنگنادري(يا كمپانيكهدرستبهيادندارم)
و پرسيد: گذاشت احترام او كجاست؟». مرديكه گفت:« اين و
را پفيوز همان «آره گفت: ميفرماييد؟». خاتم «تيمسارنعيميرا
او هواپيماها. حفاظت براي كردهايم خرج ميليونها ما ميگويم
«ديشب گفت: شوند». نادري خراب شلترها بايد كرده گزارش
نادري من رفت؟». اجازه بدون «چرا گفت: بابلسر». خاتم رفته

نمي دانم». «من گفت: گذاشت احترام
كرد. صحبت خلبانها با نشست باشگاه توي آمد بعد خاتم
اوبعدازفرماندهيپايگاه وحدتي از چند ساعتي بودوبازگشت.

رفت. به آمريكا هم بعد و ارتش به تداركات هوايي نيروي

درويشراهنما اميرفضليو
بهدورانرسيده. اميرفضليافسريبودبه غايتمتملقوتازه

وقتيكهمنفرماندهگردانC١٣٠ درشيرازبودماوفرماندهپايگاه 
اميرفضلي تيمسار به تهران، منتقل شد گردانمان كه هم بعد بود.
را تهران گردانمان در پايگاه مهرآباد. فرمانده شد. شد منتقل هم
كوچك يكاد» ان «و يك اتاقها برخي دِر راهانداختيم. من باالي
حضرت بزرگ قدي عكس يك هم باشگاه توي بودم. زده
و تبرزين هم كشكول يك كنارش در كه علي گذاشته بوديم
گذاشته بوديم نوشته هم جمله يك بود. دكوراسيون بهعنوان
خطايي ندانسته اگر ببخش «پروردگارا كه عكس زير بوديم
يك مرتكب شدم». خطايي دانسته اگر نبخش شدم و مرتكب
ديد. را عكس حضرت علي و آمد اميرفضلي براي بازديد روز

درحضور٢٠-٣٠ نفرديگربرگشت گفت اين چيستكهاينجا 
بردار!من يكنگاهي به اوكردمو گفتمتيمسار گذاشتهايآن را
با عصبانيت او نميشود. گفتمنميگويمبردار!چيزينگفتم.
آقاي با يك نفر بهاسم و بود موقع پدر من درويش آن رفت.
داستان رفتم بود. دراويش اقطاب از كهاو داشت رابطه رهنما
رهنما آقاي براي كه آن را خواستم و از او گفتم پدرم براي را
و نكردم قبول بگويم. بروم خودم خواست پدرم كند. تعريف
خط كه رهنما آقاي بود. گفته رهنما آقاي براي را داستان پدرم
كهامير تو كه نوشت بهاميرفضلي نامهيي داشت هم خوبي خيلي
بهمقدسات است توهين حرفي چنين كشور اين در ارتش هستي
را به گوش اعليحضرت ميرسانم اين حرف من است و جرم و
در دم بود آورده را نامه هم بعد هستند. چطوري امرايش ببيند تا
يك و رفته بود. پايگاه بدهيد بهفرمانده اين را و گفته بود پايگاه
و زد زنگ اميرفضلي ديدم كه بودم نشسته درگردان من روز
رنگش است. دستش نامه رفتم ديدم يك باال. بيا فوري گفت
گفت مي لرزيد. طوري دستش همين بود و شده سفيد بهشدت
گفتم خبر نداشتم. خبر من دادي! من دست كاري ببين چه
گفت خواندم. داد را نامه ميلرزيد دستش كه همينطور ندارم.
ببينچكاركردهاي؟گفتم منكرده ام تيمسار؟شماوقتيآمديد
حرف آن آخر گفت بودند. آنجا بردار٢٠-٣٠نفر اين را گفتيد
همان حرف داري هم االن همين گفتم ميزني؟ كه چيست
گفت نميدانم. گفتم كنم؟ چهكار من حاال گفت ميزنيد. را
رد منرا كرد؟گفتمخبرندارم. پيدا مي شود كجا را آقايرهنما
رهنما تا زده بود و آن در در بهاين بعدها فهميدم كه كلي اما كرد
از ديگر كه بود تعهد داده زياد با عذرخواهي بود. كرده پيدا را
بود كه نمازخانهمان را گفته موقع . در همان نكند اين كارها
نسبت بهمن دلش ته اما پاپي ما نشد ديگر اما جمع كنيم. هم
من ميكنم! عوضت گفت بهمن مختلف موارد در داشت. كينه
گفت درماندگي با بار يك تيمسار. بكنيد گفتم بهاو هربار هم
ميخواهيد نيست. دست من هم گفتم آن نيست. راحت آخر

بدهم. استعفا خودم من

معزي خاطراتسرهنگخلبانبهزاد

پـروازدر خاطـرهها

افسـران از (٧) خاطراتـي ششم: فصل
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