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بهيادقمر
دريكصدمينسالتولدش

بهيادقمر
دريكصدمينسالتولدش

شـعر

درصفحة٢

بلكه نبود اصيل ايراني موسيقي و آسمان هنر ماه فقط قمر
انسانيت و مقدس كلمة دو در را هنر تمام كه بود زن مبارزي

ميكرد. معني آزادي
جمهوري مارش ترانة بينطيري شهامت با كه بود زني او
و جمهوريخواهي ازآن جا كه خواند. قزويني را عارف ساختة
اين صفحة جرم بود امروز مثل هم روزها دموكراسيطلبي آن
شد. اعالم ضاله و جمعآوري رضاخاني نظمية ازطرف ترانه

قمر داستانها روح و قلب گشادگي و روحيات انساني از
او هنري شخصيت حتي كه آن چه داستانها دراين گفتهاند.
انساني ويژگيهاي همين ميدهد قرار شعاع تحت بعضًا را

اوست. مبارزاتي و

اسارت قرنها سكوت آسمانيش صداي با كه بود قمر اين و
برزن كوي و هر در و بازار سر بر را زنان سركوب خانگي و

شكست:
در افسوس بهكي تا روز دختران سيه

محبوس مردان تا بهچند دست زير
.......

در حجابي تا بهكي بخوابي چند
خرابي چنين اين است شيخ وجود از

است خراب مملكت
است بهخواب ملتش

است انقالب ايران وقت اي زنان

آزاد سمر

بهمناسبت يكصدمين سالتولد
او هاي ترانه برخي بازخواني و قمر

گفتـگوباخانم
فريـدهگلدره

بچهگنجشك
پوست سياه

كنفرانسسـران
آخرت(١) در

مؤلف: ابرهارد ريشتر

قصيم كريم مترجم:

پيروز پرشکستگان
يادغربت خونين پرشکستگان به

مظلوم مرداد١٣٦٧

اميربيدار(ازتهران)

ميـدان آزادي

حرف آخرين بهار، آخرين
نبردآخرين

نميرم آنكه براي

پلالـوار
باورها و بهارها شاعر

كاظممصطفوي

اصفهاني زري دكتر

بیکفن را قناريهای سرخ من آواز
شعر خود فريادمیکنم صدای در

خشکيده خون و
میگردد تازه اشكم قطرههای نم از

فرياد شب پروازشان تا
نگيرد. فراموشی رنگ

به جای توهم من
میکنم افشا را سالخ

سايه!!! و از سنگ خاموشتر ای

صلح آلمان، جنبش بهپدر معروف ريشتر، ابرهارد پروفسور هورس_
رئيس و روانكاوي اول تراز استاد اجتماعي, مسائل متفكر و طبيب
و مهم آثار كثيري شمار مؤلف فرويد، زيگموند انستيتوي سابق
سالحهاي مخالفان اجتماعي، مبارزان از نسل برچند اثربخش بسيار
عضو گذارانبخشآلمانيو پايه از هوادارانصلحجهاني، هسته ييو
وي است. اتمي» جنگ مخالف «پزشكان سازمان رياست افتخاري
عنفوانجوانيفجايع در سهسالگيگذشته، و هشتاد مرز اكنوناز كه
پس از بود. تجربه كرده وظيفه سرباز را بهعنوان دوم جنگ جهاني
كسوت صلح طلبي در رفته، رفته و برميخيزد جنگ بهمخالفت با آن
او ميكند. مبارزه انساندوستي متفكر, قدم و ثابت دموكراتي پيشگام،
فوقالعادهيي احترام از آلمان اجتماعي جنبشهاي و قلم اهل بين در
و كالم و قلم نّقاد هم با بهرغم كهنسالي هنوز و است برخوردار

دارد فعال حضور آلمان اتمي ضد جنبش مقدم صف در پرنفوذش

كوچكهايكامل
مجموعه شعر  از ٧شعر كوتاه

الوار پل درد» اثر         «پايتخت
ـ اختر)           ترجمة حميد نصيري (ح

زنان  ساير خودم مثل اسير ميهن من در كه چه  اگر
همة ولي ندارم را خواندن براي مردمم آواز اجازة ايراني
وسازمان ايران مقاومت دركنار كه است اين افتخارم
كوچك خلق ايران فريادي هرچند بسيار مجاهدين

باشم. آزادي براي ولي

برايكودكانخيـاباني

ترانه از موجي بر
زائر عليرضا
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كه در حقيقتي آن است، حقيقت بيان هنر گوياترين
روست ازاين بيان ميشود. باهنر بهسادگي نميگنجد زبان
ملتها تاريخي  درحافظة همواره متعهد، هنرمندان ياد  كه

ماندگارتريناست.
يكسان زبان زبان قلبهاست، و يا گفت : هنر بتوان شايد

همةانسانهاست،
تا راز بود داوينچي لئوناردو همزبان نيست الزم هرگز
هموطن اديت دريافت و يا را موناليزا لبخند و نگاه نهفته در

پروازكرد. بهعرش او صداي بال بر تا بود پياف
زن ايران، اين آسمان هنر ماه قمر، اين از اكنون ما و
او صدمين سال تولد بهبهانة و شگفتآور سخن ميگوييم

ميداريم. گرامي را يادش
او كه زماني با شرايط كمي قمر بايد شگفتي فهم براي
ايران پريدوخواندنراآغاز ازقفساسارتاجتماعي زناندر

شد. آشنا كرد،
حضور از زنان روزها، اين از بيشتر بسيار پيش سال صد
همراه كه بود قمر اين و بودند. محروم هنر عرصه در علني
اولين بهعنوان و شكست را زمان سدآن نيداود، استاد تار
ايران آسمان هنر در را ويژة خود جاي زن ايراني خوانندة

زمين باز كرد.
بهروايتي١٦سالداشتكه برايآزادي اوتنها١٣ساليا
فرياد جسارت با شاه، و شيخ اندرونيهاي در آمده بهجان زنان

زد:

درآ قفس زكنج پربسته بلبل
سرا بشر نوع آزادي نغمة

را توده عرصة اين خاك درنفسي،
كن! شرر پر

اندرونيها گوشة در تنها زنان پيش سال درصد آري،
نيز خواندن  كه چرا ميخواندند اربابانشان و شاهان براي 

اسارتشان بود. بخشي از
باغ در جشني  در نوجوان، دختر اين ايامي چنان  در
از علني وخارج بهطور بار  اولين براي  تهران، عشرتآباد 

كرد. شگفتي غرق را همه و خواند آواز اندروني
موسيقي توانمند استاد ني داود خان مرتضي شب آن در
جسورانه كه نوجوان شجاع دختر اين آواز ايراني، اصيل
نگاهي با درحاليكه بزند ساز برايش بود اوخواسته از

باتارشهمراهيكرد. تحسينبرانگيزمي نگريست،
چنينبودكهقمركوچكما به همراهياستاديبزرگ،

آفريد. شگفتي شب آن
گستردة و علني برمبارزة بود آغازي قمر حركت اين
و ستم تحت قرنها كه زناني درايران، آزادي براي زنان
زمانه آن ساالرانة مرد و ارتجاعي سنتهاي محصور در همة
و گرفته دست بركف را جانش خودش بهقول قمر و بودند

و ستم گذاشت. انقياد بندهاي همة در راه گسستن قدم
زنان گير پا دست و سنتهاي با تا آنجا بزرگ زن اين
زدودن با و كرد انتخاب خود را فاميلش نام حتي كه درافتاد
احترام بهاستاد اداي براي و شناسنامه اش از و همسر پدر نام
خود شناسنامة در را او نام وزيري تقيخان كلنل بزرگش

رساند. ثبت به
قرنها سكوت آسمانيش صداي با كه بود قمر اين باز و
كوي در هر و بازار سر زنان را بر خانگي و سركوب اسارت

شكست: برزن و

در افسوس بهكي تا روز دختران سيه
محبوس مردان تا بهچند دست زير

.......
در حجابي تا بهكي بخوابي چند

خرابي چنين اين است شيخ وجود از
است، خراب مملكت
است بهخواب ملتش

است انقالب ايران وقت اي زنان
.......

ايران زنان اي خموشي تابهكي
نيست شر خيرو نيست، فكر خبر هيچكس

نيست؟ بشر مگر زن ايران، رجال اي
كه فيلم مستند است تعجببرانگيز اين حساب آيا با
آخوندي ارشاد وزارت طرف از او زندگي از ساختهشده

مجوزنمايشنگيرد؟

قمر آشنايي با
كه هستيم. صد سالي قمر تولد سال ما در صدمين امروز

در  هنگام زود بسيار و كرد زندگي قمر را آن ٥٤ سال تنها
گفت. بدرود حيات در گمنامي تنگدستي فقر و نهايت

وقتي روز بودم، يك دبستان دوم كالس يادم ميآيد،
حاليكه در  حياط ايوان  در را پدرم برگشتم،  مدرسه  از
روز تا آن ديدم. بهشدت گريه ميكرد، و بود راديويش باز

بودم. نديده را پدرم گريه
بر باليي شايد كردم و فكر فروريخت قلبم لحظهيي
اتاق داخل از كه  مادر مهربان صداي اما آمده  مادرم سر
ميگفت: كرد. مادر راحت خيالم را دلداري ميداد بهپدر
ناراحت ميشوند، نيست، خوب بچه ها جلو گريه نكن، «مرد
دنيا اين از رفتن از قبل كه  او كند، رحمتش خدا خوب

بود»! خريده خودش براي را بهشت
بهشت را براي مرگ از قبل كه بود راستي چه كسي
اينچنين را پدرم او مرگ اكنون و بود خريده خودش

است؟ كرده پريشان
همراه نامي بود كه اين و شنيدم آنجا را بار نام قمر اولين
برجستهتر و بزرگتر در ذهنم هرلحظه من شدن بزرگ با

ميشد.
دربارة پدر از مي داد دست فرصتي كه هربار آن از بعد
واواز مهربانيو روحبزرگوگشادهدستي قمرميپرسيدم.

برايمميگفت. قمرداستانها
ديده و گذرانده او كنسرتهاي در را درازي شبهاي چه
ريخته او بهپاي كه طاليي سكه هاي پول و كه شبهايي بود!

و كف سن را پر ميكرد. ميشد
بست، در ذهنم نقش بيشتر ازهمه ازاين ميان يكي اما

قمر. با ديدارش اولين داستان
نقره يي سيني تنها برنامه  از بعد  شبي ميگفت پدر
و آمد لب سن او و كردم هديه بهقمر را پدري باقيمانده ارث
تو با برنامهپشتسنبيا خمشددرگوشمآهستهگفتبعداز
من چه با كه فكر اين در پايان برنامه تا بي قرار من و كار دارم
برنامهتمامشدومندرحاليكهسرازپا منتظرماندم. كاردارد،
خودم منتظر را او و رساندم سن بهپشت را خودم نميشناختم
با او درحاليكه و ايستادم. تعظيم كردم ديدم. به او آنجا در
كاغذ كوچك ميكرد يك تكه از من تشكر تواضع زيادي

گفت گذاشت و كف دستم را

سمر آزاد

ايران دختـران
الملوك وزيري  قمر خواننده:   

جاهد امير سراينده:

در افسوس كي به تا دختران سيهروز
محبوس چند مردان تا به دست زير

من، عزيز
محبوس  چند به تا مردان دست  زير

ساسان محيطي دختران رچينن د
ايران زنان خموشي اي كي به تا

عزيزمن،
ايران زنان اي خموشي كس تابه

نيست شر خيرو فكر نيست، خبر هيچكس
نيست بشر مگر زن ايران، رجال اي

هموطن اي
نيست بشر مگر زن

بخوابي كي به تا حجابي در چند
چنين خرابي اين است ازوجود شيخ

مملكت خراب است،
خواب است ملتش به

است انقالب وقت ملت زنان اي

يادآوري:
گلدره، فريده خانم قمر،  تولد  سال صدمين در
منتشر سي دي يك در و بازخواني كرده را ترانههاي قمر
و قمر دربارة كه كرديم دعوت ازايشان ما است. كرده
داشته گفتگويي برانگيز تحسين كار اين براي انگيزه اش
اين خودشان هميشگي  فروتني  با گلدره،  خانم  باشيم.
حاصل اين مي خوانيد زير در آنچه و پذيرفتند دعوت را

گفتگواست.
آزاد سمر

 
را او ترانههاي و  افتاديد قمر  ياد كه شد چه  

كرديد؟ بازخواني
فرهنگي  انجمن كه يك يكي ازدوستانم قبل ماه سه  
براي پيشنهادبازخوانيترانههايقمررا ادارهميكند، موفقرا
صدمين سال به مناسبت بزرگداشت كه شركت دركنسرتي

داد. به من شد مي قمر برگزار تولد
ازآنجاكه باشنيدناينپيشنهاداحساسعجيبيداشتم.
پوشيده نيست هنرمندي ايراني هيچ بر قمر هنري و شأن قدر
زن پيشتاز نسبت به اين بهخوبي لحظهيي ترسيدم كه نتوانم
هر با را دادن اين كار كه انجام كنم. ولي ازآن جا دين اداي

كردم. قبول ديدم، خودم وظيفة وكاستي كم

كرديد ؟ خودتان انتخاب ترانهها را  اين
 بله 

را انتخاب كرديد؟ چطور ترانهها چگونه و
برون تراود همان از كوزه ميگويند  قول معروف به
بيشمار قطعات بر عالوه قمر كه البد ميدانيد دراوست. كه

درازای زندگی ۵۴ ساله  ۲۰۰ تصنيف را به نزديک آوازی،
ميان از از آنها بسياری سفانه متا که در آورده ضبط به خود

رفتهاند.
معموًاليكهنرمنددرزندگيشدورانهايمختلفيدارد
سياسي و اجتماعي يا او خود دروني تحوالت نشان از كه
تازه كه روزگار آن در هم  قمر  ظهور . هست دورانش
بزرگ تحول ازهمين من ناشي به نظر بود پاگرفته مشروطه
اين اهميت خودش خاص جسارت و هوشياري با قمر و بود
سعي و بود درك كرده خوب رو خيلي تاريخي شرايط
ديگر زبانهاي با اين باره در را كه آنچه هنرش با داشت
صداي بزند. فرياد وبرزن  سركوي بر كرد،  بيان نميشود
قمرصداييبودكهبهخوبي شنيدهشد. امابرايرساندنبازهم
اساسًا كه انتخاب كردم را شعرهايي هم قمر من صداي بيشتر
به بهخصوص و دارند عميقي اجتماعي و انساني مضمون
مرد ساالرانه شرايط تحت ايراني محروم زنان رنج و درد بيان

اختصاص دارد. زندگي ميكنند،
تمام وجودمهرگونهاسارت ازآنجاكهمنخودم همبا
مي را نفي زنها بهويژه انسانها سياسي و فرهنگي اجتماعي ،
شگفتي وقتي براي اين برنامه دنبال شعرهاي قمر رفتم با  كنم
مردم رنج و درد واقع به برخورد كردم كه او از ترانههايي به

بيان ميكند. دوران ما در همين را و بهخصوص زنان ايران
هرگونه سلطة بشر» نوع ترانة «اي در كه مثًال آنجايي
«گرسنه ميگويد:  و ميكند نفي را استثمارگرانه ظالمانة 
عمر حاصل دگر گروه سپرند، جان جوي قرض به گروهي
بيان به نظر شماهمين دوخطاز اين تصنيفآيا آنانشمرند».

در اثر امروز كه فقر خانمانسوزي از سادهيي بسيار روشن و
مردم ايران و چپاولگر، گريبانگير دزد حاكميت آخوندهاي

است،نميباشد.

داشتيد؟ احساسي چه ترانهها اين خواندن موقع
تصنيف خواني  كار در كه ضعيفي وسع همة با من  
داشتم آرزو و احساسم مي خواندم با تمام را ترانهها اين دارم
رنج و درد قمر، يعني بانوي هنر ايران، از الهام با بتوانم كه
ذرهيي داشتم كه منعكس كنم. اين آرزو را ميهنم را زنان
به ايراني را اصيل آواز و ترانه بزرگ استاد ازعظمت اين

نمايشبگذارم.
اجراي و  تمرين حين در كه كنم اضافه هم را  اين
ترانهسراي يادشادرواناميرجاهدافتادم. بارها و بارها هرترانه
سروده و خودش را قمر ترانههاي اكثر كه مترقي و پيشتازي
همة كه است من همين افتخار گفته: بزرگترين باره دراين
خواندم را ترانه ها من وقتي خوانده است. قمر مرا ترانههاي

٧٠-٨٠ سال قبل  در آفرين گفتم كه او به دلم هزار بار در
و اجتماعي مورد مظالم در روشنگري آگاهانه به اينگونه

است. سر داده سخن داد زنان به امان سركوبي

خوشتان  بيشتر ازكدام و خوانديد ترانه چند شما  
آمد؟

نوع بشر»،  «اي ازجمله پروژه ٤ ترانه ازقمر دراين  من
دوبارهخواني را فروردين» «ز و سحر» «مرغ سيهروز»، «دختران

كردم.

گفتـگوباخانمفريـدهگلدره

هاي او ترانه و بازخواني برخي تولد قمر يكصدمين سال به مناسبت

بلبلپربستهزكنجقفسدرآ
نغمة آزادينوعبشر سـرا 

تولد سال يكصدمين در
قمـر

بقيه در صفحة٦

بقيه در صفحة٦
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نزديكشدنغروبآفتاب،سوزسرديشروع با
سنگينتر درختان  يخزدة شاخههاي  كرد. بهوزيدن 
مادر بعد گنجشك پدر پريد. اول، گنجشك و شدند
روي برف غبار شاخهها. روي از بچهگنجشك. بعد و
ديگري شاخه روي پدر  گنجشك  و ريخت هم
نشستوپشت سرش گنجشك مادر. اما بچه گنجشك

باد پيداكرد.  شدت سرد سوز كه بود نرسيده هنوز 
و كرد تيره وتار را بچه گنجشك چشم جلو برفآلود
نتوانست پرپرزد، حتيهرچه نفهميدبهكدامطرفبرود.
نازكي افتاد روي شاخه و دارد توي هوا نگه را خودش
شكست. و نياورد  طاقت بود سنگين بس  از كه
خودش زحمت با ديوار. روي افتاد كله با بچهگنجشك
باد كند. تازه كرد نفسي سعي آجر و يك كنار كشيد را
و پدر تا دوخت چشم بهشاخهها بچهگنجشك شد. قطع
بر يخزده برف جز  چيز هيچ اما كند. پيدا  را مادرش
دستوپايش و ترسيد بيشتر نديد. را عريان شاخههاي
تاريك يواش يواش داشت هوا به لرزيدن. كرد شروع
حتمًا «امشب گفت: بهخودش  بچهگنجشك  ميشد.
كنار آمد و زد  برفها در غلتي  دو يكي يخمي زنم». 
ته از پر پري صداي بود. افتاده ديوار روي كه شاخهيي
باشند كرده پرواز نفر دو كه اين مثل بعد و شد بلند شاخه
بچهگنجشك زدنشان در تاريكي گم شد. بال صداي
كس هيچ اما هستم». اين جا رفتيد؟ من «كجا زد: فرياد
جوابش را نداد. انگار هيچ گنجشك ديگري در عالم
دنيا تمام غم كرد احساس لحظه يك براي ندارد. وجود
چنگال كردن قالب با ميكند. سنگيني دلش روي
نتوانست. پايش بايستد. روي سعي كرد بهشاخه نحيفش
بود مانده كم و خورد پيچوتابي شد. دلنگان شاخه از
دربرفها نوكشرا گيردادبه شاخه. معلقشودكهبالشرا
وقتي بال زد. چندبار بال كشيد. باال را خودش و كرد فرو
و شل كرد را چنگالش بدارد، نگه را توانست خودش
يك روي افتاد آن طرفتر چند شاخه شد. شروع پروازش
تكهيخ.ديگرسرمارااحساسنمي كرد.گفت:«حتمًااين
حالت ميزنم». يخ يواش يواش دارم است. مرگ شروع
جا بگير همين ميگفت دلش در يكي كرختي داشت.
را گردنش شد. بلند و زد نهيب به خودش بخواب.
را كشيد خودش متري و چند ديوار شانة گذاشت روي
كرد شروع دفعه و يك كرد جمع نيرويش را تمام باال.
درآمد. خواست و بهپرواز كنده شد جا از بهبال زدن.
بنشينم گفت اگر و نفسي تازه كند. شاخهاي بنشيند روي
از زد. بال بال تندتر همين براي شوم. بلند نميتوانم ديگر
نگاهي بهزمين بود. رفته شاخه درخت باالتر بلندترين
پايين كه سرش را بود. پوشانده را همه جا برف كرد.
ديگر پشتبام. روي افتاد بزند و بال نتوانست ديگر آورد
بيشتر پشت بام روي نمانده بود. برف باقي برايش نفسي
كنار كشيد را خودش و گرفت بهكار را چنگالش بود.
دفعه يك ميكشيد خودش را همينطور كه ديوار. هرة
نكرد فرصت ريخت. هري دلش شد. خالي پايش زير
گرم افتاده بود. وليهوا پرازدود دريك لوله سياه بترسد.
كه بهسختي باال ميآمد. با اين لوله ته از پيچاني دود بود.
چنگالش را گرفت. جاني گرم هواي از نفس ميكشيد
سرفه چند نگهداشت. را خودش و كرد بند لوله بهكناره
بيرون از رسيد. لوله بهلب كشيد. باال را و خودش كرد
نيمه يك كه آورد شانس ميآمد. سرما سورت صداي
كرد. روي جا آن روي را خودش و آورد گير آجري را
گرم بود. لذت كه زيادي ماسيده بود نيمة آجر، دودة
و هم نرم گرم هم جايش، كرد. بيخودش گرما از خود
غلتيد. بعد به پهلو شود. گرم هم تا پشتش زد غلتي بود.
بود؟ كجا االن افتاد. مادرش ياد ديگرش. بهپهلوي بعد
نداشت. غصه اي ديگر هيچ هم بودند پدرش و مادر اگر
خورشيد هنوز وقتي كه وقت، فردا اول گرفت تصميم
پيدا را مادرش پدر و شاخهها باالي برود طلوع نكرده،

هم اگر  گفت بهخودش جا. همين بياوردشان و كند 
نيمه روي تا دو ميخوابد بيرون يكي نوبتي نشد جايمان
نداشته جا هرسه نفرمان كه است اين از بهتر باالخره آجر.
صبح خوابش برد. بود كه فكر وخيالها با همين باشيم.
را عجله خودش بود. با زده كرد آفتاب چشم باز وقتي
مقداري و سرتكان داد. زد تا بال و چند بيرون كشيد
در كه يخزده يي ريخت روي برفهاي بالش از سياه گردة
اين كه با ميرفتند. وا يواش يواش آفتاب تابش زير 
درخت شاخه بلندترين روي رفت زد پر بود گرسنه اش
و بودند شاخه ها گنجشك البهالي زيادي تعداد نشست.
حاالاز كجا پدر مادرش داشتندجيكجيكميكردند.
گنجشك چند كه شاخه يك روي رفت كند؟ پيدا را
يك شاخه پريدند رفتند روي ديدند او را نشسته بودند. تا
يك روي رفت ترسيدند؟ او از چرا كرد. تعجب ديگر.
و بود نشسته رويش گنجشك يك تنها ديگر. شاخه
خانم دختر «ببخشيد ميزد. گفت: نوك بهچيزي داشت
به او چشمش تا دختره نديدهايد؟». را من مادر پدر شما
لبانش ميان داشت از بهلب كه پوشالي كشيد و قيه افتاد
ليز پايش روي شاخه از و رفت قدم پسپسكي چند افتاد.
داشت گنجشك بچه شاخه ديگر. روي افتاد و خورد
گفت: لكنت با ميترسند؟ او از چرا ميآورد. در شاخ
كردم». اما سؤال فقط يك ميترسي؟ من من «چرا از
روي انداخت را خودش كه نگفت چيزي نهتنها دختره
درخت چند رفت و كشيد آن جا پر از و ديگر شاخه يك
چه نمي آورد سردر گنجشك بچه نشست. طرفتر آن
دوباره و زد دوري يك رفت و پريد است. افتاده اتفاقي
جا همان  از  كرد سعي ديوار. هرة روي نشست  آمد 
پنجرة ميله هاي روي گنجشك تا دو ببيند. را گنجشكها
را مادرش كرد پدر دقت خوب كه نشسته بودند. بستهيي
رفت زد و شوق پر از دادهاند. بهاو را شناخت. انگار دنيا
و كرد بهاو نگاهي يك مادر نشست. مادرش دست كنار
بدون كرد و اخم هم پدر پدر. پشت را كشيد خودش
بچه ميخواي؟». «چي گفت: عليكي و سالم هيچ 
نمي آد؟» يادتون بچهتون هستم، «من گفت: گنجشك
بچهگنجشك «بچة ما؟». گفت: كرد و اخم بيشتر پدر
را شما ديشب رفته يادتون مگه شما، بچة «آره گفت:
سرك پدر پشت از مادر كردم؟». گم وبوران باد توي
دزديد. را سرش بعد مايي؟». بچة «تو گفت: و كشيد
بههمين منو نيست؟ يادت «مامان گفت: بچهگنجشك
رو بهپدر كرد و نشد معطل بعد زودي فراموش كردي؟».
خوبي جاي لوله بخاري يك ديشب توي «من گفت: و
شادي آه از بعد نرم». هم  بود و گرم هم گير آوردم.
كه توي شما بودم فكر همهاش «ولي ادامه داد: كشيد و
گفت: داد و تكان پدر سري مياد».  چي سرتون سرما
نگاه بعد بود». بچة ما سفيد بهبچة ما نميايي، اصًال «ولي تو
توي ديشب كه داشتيم بچه يه «ما گفت: و كرد بهمادر
و از بين يخ زد كجا نيست معلوم و سرما از دستش داديم
هيجان با شد.  خوشحال اندكي بچه گنجشك رفت».
يخ بچة شما توي سرما «نه! گفت: توي حرف پدر و پريد
وايستاده». شما االن جلو روي و برد بهدر سالم جون نزد،
انداخت بهبچهگنجشك عميقي نگاه بار اولين براي مادر
خدا بابا گفت: «برو كند توجهي اين كه بدون پدر و
ما آوردهاي. بچة گير ساده رو ما هم تو رو بيامرزه. پدرت
تو اصًال نبود. قدر سياه اين كه بچة ما تازه و رفت، مرد
و داد تكان بهتأييد سري مادر زاغي». بچة كالغي، بچه
من بچة رو نميشناسم؟ من بچهام ميگي «يعني گفت:
ولي ميدي، اونو يه خورده بوي بود، تو بلوري دستوپا

كالغي، زاغي، يك بچة كه ميزنه داد رويت و رنگ
تنش شد. نااميد بچهگنجشك هستي». ديگه اي چيز
و زدند پر مادرش و پدر بجنبد به خودش آمد تا و لرزيد.
كرد. نگاهي بهاطراف نگاهي يك رفتند. بچهگنجشك
بعد زد. نوك را خودش سياه پرهاي و انداخت بهخودش
كالغ بچه يه من و ميگن راست «نكنه گفت: بهخودش
و بودند نشسته برق سيم روي اخمو كالغ باشم؟». چند
بچهگنجشكپرزدو ميتراشيد. را قارقارخشكشانهوا
مقداري آنها نشست. كنار برق روي سيم رفت آهسته
هوا توي سبك، گردي بهصورت سيمها، روي برف
اماآنهااصًالمحلشنگذاشتند.بچهگنجشك پخششد.
مثل آنها قارقار كرد سعي و را كشيد نزديكشان خودش
هم را خودش جيك جيك همان نتوانست. اما كند.
نتوانستبكند.كالغسياهاخموزيرچشمينگاهشكرد
و گفت: سالم كرد بچه گنجشك كشيد. بلندي قار و
يكي بگويد. آن چي مي خواست رفت يادش «من...» بعد
«تو...». بچه گفت: تكبر با و برگرداند را كالغ سرش
بچة من ببينم گفت: «خواستم و آمد يادش گنجشك
يكي آن خنده. كالغ قارقار زدند زير شما نيستم؟». هردو
با و بهاو كرد نگاهي  برگشت بود چاقتر  مقداري  كه
پدر «آره  گفت:  گنجشك بچه «تو!...» تعجب گفت: 
بچهاي ببينم شما خواستم كالغم، بچة من گفتند مادرم
بيحوصله الغر كه كالغ باشم؟». كه من نكردهايد گم
خاله «تو گفت: و قار بلندي كشيد ديگر يكبار بود هم
مثلتو هيكلداره». ما باشي؟بچة ماچهار تا سوسكهبچة
«اگه فكر گفت: همين براي بود. مهربانتر كالغ چاق
ببينم!». بكش قاري  يك  هستي  ما  بچة ميكني
جيك حتي او مي گويند. درست ديد بچهگنجشك
«حاال گفت: بادرماندگي بكند. نمي توانست هم جيك
كنيد؟». كالغ الغر ديگر قبول منو بهفرزندي شما نميشه
بابا «برو : و گفت داد تكان پري رفته بود. سر حوصله اش
خودمان كردن شكم سير براي ما رو بيامرزه پدرت خدا
جاي يه من عوض بچهگنجشك گفت: «در معطليم».
مهمون بيايين شب ميتونين كه دارم سراغ نرمي و گرم
سوخت و دلش چاق كالغ بخوابيد». و اون جا باشيد من
در حالي زد و پر الغر كالغ اما بگويد. چيزي خواست
اين نده، بهحرفش «گوش گفت: بهاو ميشد بلند كه
افتادن». گشنهها گدا اين از صدتا ميري هرجا روزها
وليوقتي ديد كالغ كالغ چاق دلشنميخواستبرود،
كنده شد. و از جا زد بالي سرش پر ميزند، الغر دور
رفتهرفتهداشتتاريكميشد. سوزسرديميوزيد.هوا
بچهگنجشكشروعكردبهلرزيدن.حسكرددستهايش
را پنجههايش تكه چوب شده اند. بهيك تبديل ازسرما
بود. گرفته  را همهجا برف كرد. نگاه بهكوچه فشرد. 
برفبازي داشتند بچه پسر چند نميشد. رد كسي
ديوار هرة روي رفت زد بود پر بههرزحمتي ميكردند.
لولهبخاري ميديد. از پشتبام را بود كه جايي نشست.
گرم جايش شب كه ميرفت. خوشحال شد بههوا دود
پسربچهها با گلولةبرفيهمديگر را نشانهميرفتند است.
چندتا منم ميشد  خوب «چقدر گفت: ميزدند.  و
خانهيي حياط از پسرها از يكي مادر داشتم!». همبازي
پسر از رفتن آنها بعد زد. صدا را دو پسرش آمد و بيرون
دستكش نداشت. كه ماند تنها پسركي هم رفت. بعدي
و كردن درست برفي بهتنهايي گلوله كرد شروع پسرك
و باز كرد را پنجره زني كردن. پرتاب به سمت پنجرهيي
پسرك خنديد بهبادفحشكشيد. داد وفريادپسركرا با
افتاد. بهزمين خورد. ليز پايش دويد. كوچه ته بهسمت و
پر بچه گنجشك كرد. بهدويدن شروع دوباره و شد بلند
طرفتر خانه آن چند را دنبال كرد. پسربچه بلند شد و زد
شروع ايستاد و ديگري نشست. پسرك هرة ديوار روي
بچه ميگفت. نامفهومي  چيزهاي زدن. بهفرياد  كرد
كرد دارد احساس بود كه سردش  بهقدري گنجشك 
مي زند. يخ و االن ميافتد و را ميكشد نفس آخرين
نزديك آهسته آهسته ديوار هره روي از سياهي گربة
نتوانست. گربةسياه بچه گنجشكخواستبپرد، ميشد.
بهچندقدميبچهگنجشكرسيدهبودكهپسربچهآنهارا
اشاره بهچيزي كرد شروع دستهايش با كشيد. آه ديد.
از بعد چيزهايي ميگفت. و ورجه ميكرد ورجه كردن.
از كماني تير جيبش. بهطرف برد دست درنگ لحظهيي
گذاشت تيركمان چرم در را سنگي درآورد.تكه جيبش
وكشآنراكشيد.بچهگنجشكترسيدوخواستبپرد.
رد گوشش بغل سنگ از تند بست. سفير را چشمهايش
زرد چشم دو وسط سنگ وقتي بعد، لحظه چند شد.
از پسربچه كرد. پر را كوچه تمام او نالة نشست گربه
رفت. و زد پر بچهگنجشك كه ميرقصيد داشت شادي

دربارةنويسنده:
در  شهري  ريج» «بوشباک در   ١٩٤٩ سال در تشابانگو مانگو
به«سواتو» رفت تحصيل براي آمد. بهدنيا «ترانسوال» شمال شرقي
زمان در همان و شد، بهکار مشغول آزمايشگاه بهعنوان دستيار و
مينوشت. در و «اخبار جهان» نشريههاي «ساندي تايمز» نيز براي
او که بهکار است. مشغول ارتباطات، مدير وي بهعنوان حال حاضر
بهعنوان است دست زده چشمگيري هم بهفعاليتهاي تئاتر زمينة در
ميشود. داستان کوتاه شناخته سياهپوستان فعاالن فرهنگ از يکي
در اجباري سقوط مجموعه در بار اول قطار» يک در «فکرهايي

شد. منتشر سال١٩٨٠

حمل کنند، را ما همة نميتوانند که چيزها! اين سوار هنگامي که
وضعيتي در مي بريم. پي خودمان ابتکار بهقدرت ميشويم،
بدنهاماندرهمميپيچيد ـ ميايستيمـيکپادرهوا مضجکسرپا
در تا مي خورند تاب پيچيده ديگر بدنهاي درهم ميان از ودستهامان
ديگر است، تکيهگاه شانه فردي گاه جا تکيه گاهي پيدا کنند. يک
هيچ کس دليل به همين و است احمقانهيي کار کردن شکوه اما
مشغول نامريي ساردينسازي شرکت يک انگار نميکند. شکايت
وضعيت همين روز در چهل يا دقيقه چهل آدمهاست. ما فشردن
دقيقه چهل چقدر است؟ ژوهانسبورگ تا فاصله سواتو ميمانيم.

نميداند. روز. هيچکس دقيقًا چهل يا است
خيس روحمان بودن بند در از بدنهامان ميمانيم. حالت همان در ما
ـ دخمه شرم آورـ غمگين و هندسي آن مکان در و ميشود عرق
آن جستجوي در زوبينوار چشمهامان ميکنيم. تصور را شادي
ديوانهكننده، شرايط بهآن اعتراض در که است برادرانمان از دسته
از ما اگر حقيقت در که چرا دادهاند، تن ديوانه وار بهجنايتي
اعتراض از را شکلي جنايت نميترسيديم معنوي  ريشخندهاي
که انساني همانند شرايطي در گرسنه انسان يک آيا ميپنداشتيم.
را سرزمينت باشي و گرسنه اگر نيست؟ گرفتهاند از او را سرزمينش

چه؟ باشند گرفته تو از هم
روز. چهل  يا دقيقه چهل بهمدت مي مانيم، حالت همان در  ما

هيچکسدقيقًانميداند.
ما،جوانان،بهشکليخطرناکبرديوارهايبيرونيواگنميچسبيم.
شهامت نشانة ما براي اما ميآورد، بهگلو را رودهها (اينکار) بله.

است.
رنج با زندگيشان که نيستيم ترسو و درمانده آدم مشت يک ما
بر سرنوشت خداوندان ما هم چون شجاعترين باشد. شده عجين
مي آيد، برقي شوک با مرگ وقتها بعضي ميرقصند. بامها باالي
اين که خوبي بود. آدم است... «بايکيل» بدشانسي اين از اما خوب،

نبود. او تقصير بميرد، گلوله با تا نماند زنده
روز. چهل  يا دقيقه چهل بهمدت مي مانيم، حالت همان در  ما

هيچکسدقيقًانميداند.
آنها قطار کنار از نيز حرکت ميکنيم، گاه آنها قطار با موازي ما
از آنها بهسرعت که اين است من وقتها تصور ميشويم. بيشتر رد
هميشه آنها تقريبًا قطار ميشوند. رد ما داغان درب و قطار کنار
ساخته نشستن براي هاشان، که صندلي آسوده در آنها است. خالي

ميدارند، نگه بسته هميشه را پنجره اشان و مينشينند، شدهاند،
نشستهاند،  در قطارشان که همانجور گرم. و روزهاي در  حتي
نگاهمان مي نشيند، تئاتر بهتماشاي ويژه جايگاه از که کسي مانند
ما عبوس توجه صورتهاي زل ميزنيم، اما بهآنها هم ميکنند. ما
را جابهجا افکارمان بسته پنجرهيي فقط بر نميانگيزد. چندان  را

ميکند.
بسته همه بهپنجره يي از بيشتر « گيزاني و « مسونگي» » روز آن

ببينيد. عالقمندشدهبودند.
اززمانيکه زمينگلف«هوگتون»راکشف کردندوفهميدند آنها
بهمحلة پايشان ميدهند، انعام بيشتري جمعکنها توپ به" آنجا که
شگفت محله) آن از ) تجربة آنها باز شد. ژوهانسبورگ پولدارهاي
ترسي آنها وجود داشت. محله آن فضاي ترسناک در چيزي بود.
مطمئنًا سابقه نداشت. برايشان آن از پيش ميکردند که احساس
نگهباني آن محله خيابانهاي پليسهايي که از تعداد بيشمار بهخاطر
از که بچههاي سياهپوستي بهپسر سگهاشان همصدا با و ميکردند

نبود. نيز مي دادند، نشان دندان مي گذشتند، مقام علي محله آن
شجاعتي اما نيست. شکي بودند جوان گيزاني و مسونگي اينکه در
خصوصيات فردي و خطر و سال سن و مي شود، زاييده از رنج که

نميشناسد.

ميانديشيدم بهاين قطار در
داستانهايکوتاهآفريقايجنوبي ازمجموعه:

نوشته:مانگوتشابانگو
                                                                    

                

بچهگنجشك
سيـاهپوست

كاظممصطفوي

بقيه در صفحة٦

اصغر بهروزيان ترجمه: علي
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يادنادر
چيستم بهراه چشم

خانگی؟! غريب وانفسای اين در
هنوز جای پای آبله

را بردلم حک شده نقطهچين
است نگفته خداحافظی

دل پی در تپشهای پی گرچه
برجا پا و هراس انگيزاست

دشواری و
پيچانده است بههم برگ شاخ و

خس و خار از انبوه جنگلی و
می ستايندش!!! که تمدنی دروازههای به گشادی دهانگشاده

نيست عجيب دايناسورها دوبارة بازگشت
ذهن آدمی پنجرههای وقتی که

میگردند تو در تو باز غارهای به
نيست گونهگون شگفتیزا صدای مبهم هزاران هياهوی و

بیگلو قناريهای که
میکنند. نگاهمان و اند زده زل

رامی نوازد بیازدحام کوچة آستان که نسيمی از پرسيدهام هميشه
بريده گلو قناريهای کاين

میخوانند؟!!!. دوباره
خود بهسهم را گلويشان خون قطرههای من

سند میکنم تا رسوايی سالخ
نگردد مفقود موجود هوی و های متن در

هياهو. پر جهان در اين سالخ است رسوايی قناری آسايش روح که
بیکفن را قناريهای سرخ من آواز
شعر خود فريادمیکنم صدای در

خشکيده خون و
میگردد تازه اشكم قطرههای نم از

فرياد شب پروازشان تا
نگيرد. فراموشی رنگ

به جای توهم من
میکنم افشا را سالخ

سايه!!! و سنگ از خاموشتر ای

ميـدان آزادي
زري اصفهاني دكتر

كرد تراديدارخواهم ميدان آن در
جنگيديم سخت هم با كه ميدان درآن

ياد آزادي بهنام و
آرزوهامان خون و

در و ديوار ماسيده هم بر هنوز
بود! روزي چه

روزي آن بود روزي چه
پاكوبان و افشان دست كه

افشانديم عشق بذر و خوانديم زندگي سرود
ميداديم آب را رؤياهايمان روز تمام

دل خون و چشم بهاشك
بود ! چه روزي

زيبايي پاك رقص كه
شادي و بوسه ميان

نمايانبود
آواز خوش پرستوهاي

پرواز در درهركوچه
ميبرديم ياد از را تلخ هاي قصه خندههامان در ما و

ميداني مي بيني و كه طوفاني برخاست از ميان آنگاه و
ناگه قرنها بگذشت و

گويا
قرنهايتلخبيشادي

خاك در يا در كوچ يا خونين بال پرستوهاي
ديدارخواهم كرد ترا درآن ميدان

ميجنگيم و جنگيديم سخت هم با كه ميدان درآن
نام آزادي بهياد و

پيروز پرشکستگان
مرداد١٣٦٧ مظلوم پرشکستگان خونين يادغربت به

اميربيدار(ازتهران)

ندانم، كندم، ولي تو از دل يارا، ديارا، ديار كهن
كجا بمانم گر بمانم، و كجا گريزم، گر گريزم، كه

خشكم، درخت گويم، چگونه ماندن، تاب نه رفتن، پاي نه
استخوانم در تبر زن، طمع ببندد، اگر نباشد، عجب

چگونهبويد؟ چگونهرويد، گلبهشتي، درينجهنم،
خود خزانم كه گيرم، بهره نيسان، چه ابر ز اي بهاران! من

نزيبد مرا نشايد، مرا پيري، شكوه يزدان، بهحكم
نوجوانم كه دل، سپردهام شيطان، بهحرف پنهان، كه چرا

كشت فرو شب، چنان دل آن در باطل، را، سكوت حق صداي
غم نهانم در اين مصيبت، گلو فشارد، تا قيامت، كه

كهنديارا

بود.   ٤٦-٤٧ سالهاي نيست. يادم دقيقش تاريخ
از راديو ايران بهبرنامه اي روز برحسب اتفاق يك
شعري خواندن مشغول  مجري ميدادم.  گوش
بود گيرا  مگيريدش». آسان «چنين خواند: بود. 
بعديش سطرهاي در  داشت. تازگي  لطيف. و
بگذري. از آن نميتوانستي كه نهفته بود دردي
داشت. مضاميني نو لطيفش و موسيقي آهنگ با
مينشست در جانم هركالمش نگرفتمش. آسان
كه كرد جذبم چنان ميشد. آميخته خونم با و
هم وقتي بودم. شعر ادامة منتظر شده ميخكوب
آسان «چنين ميكردم تكرار هي بود شده تمام
شاعري و شعر با ميانهيي زمان آن تا مگيريدش»!.
نميگرفتم. جدي را نو» «شعر به خصوص نداشتم.
نام و است «انگور» شعر نام گفت مجري پايان در
براياولينبارنامشراميشنيدم. شاعرشنادرپور.
به«جريان»ي را را كرد. دلم خودش كار شعر اما
بعدي گامهاي در  كه جرياني زد.  گره جديد
هنري مشي و فكري خط  مقابل در خودش
نميپسنديدم. نادرپورايستاد.چنديبعد ديگراورا
نحلههاي ديگري و ديگر به شاعراني ارادتم بيشتر
دين اين دل همواره در اما شعر بود. نوع همان از
ميشد تعقيبش ميكردم. داشتم. دورادور بهاو را
انكارش كرد. نميشد اما باشي، مخالف با او كه
باانديشه ييظريف پيشكسوتيصاحبسبكبود.
آسان نميشود شعرش، مثل رقيق. احساسي و

گرفتش.
نميتوانستم هم تبعيد، سالهاي نشيبهاي و فراز در
مقالهيي و شعري گاهي از هر بگيرم. ناديده را او
چيز عجيب يك ميخواندم. و ميديدم او را از
ميدرخشيد. بيشتر كهنسالي در بود. جذاب او در
جيب از ادبي بهلحاظ هم و سياسي بهلحاظ هم
باشد. عكسش بايد قاعدتًا كه چيزي نميخورد.
حاكم، مذهبي فاشيسم با او دردمندانة مرزبندي
«شرارهيي را آن بود.  درنگ  قابل  بسيار برايم
مطبخ » از سربركشيده ميديد اهريمني»

از زيبايي بسيار تصوير ضحاك». جوانكش
را  بهمن٥٧ داشت. آن در استقبال خميني مراسم
بود«بردوشانبوهمورچگان». ديده «الشةكژدمي»
سفيد» «عمامهها تصوير از كه ميدانستم پيشاپيش
قبيل اين اهل سياه» گريزان است. «رخساره ها و
عميقتر به تدريج و هم من خود اما رياكاريها نبود.
بهرنگ عمامه ربطي نه سياه» «رخساره فهميدم كه
و نازكي كلفتي يا عرض ريش و و طول و نه دارد
نماز“ ”داغ كه: « كساني توصيف او در از و سبيل.
خواندم مينشانند» پيشاني بر نياز“ ”داغ بهجاي را
بيرون“ ”ريش زير در را درون“ «”ريش كه
سعي حرفهيي مردهخواران  برخي ميپوشانند». 
مرده و ميرا بهجرياني  شده  را هرطور او داشتند
دلبستگي» خودش «پيوستگي و كنند. اما منصوب
«در بود: نوشته و مي كرد نفي جريانها قبيل آن با را

پسين بهنظام جاي كه نبود پيشين نظام من، چشم
قهقرا بهسوي كه بود ايران تاريخ بلكه ميسپرد
جوانش دستاوردهاي تجدد همة مي خورد و ورق
ميتوان بسيار او افكار در البته ميرفت». بهباد فنا
فرهنگ براي صداقتش در اما داشت. چون و چند
كه چيزي ترديد كرد. ميهنش نميشود تاريخ و
شد بارز بيشتر و بيشتر عمرش آخرين سالهاي در
با قرابتش بر و پيامهاي شفاهي گفتهها بهصورت و
را به دوش مذهبي فاشيسم با مبارزه كه پرچم نسلي

ميكشد افزود.
و .١٣٧٩ تا   ١٣٠٩ از زيست. سال هفتاد او
كه بود سالهايي زندگيش سالهاي درخشانترين
نظر اين از ايستاد. آخوندها برابر در توان تمام با

قدرداني. ستايش است و درخور
يادشگرامي باد.

به بام مننيست رفتن،سرنشستن، به گاه كبوتران را،
فرو ستانم آنان، پاي ز جانان، به خط تا پيامي، كه

چراغ ساحل، نمي درخشد گل، دل، نشسته در سفينة
نشانم او حسرت، در چشم كو؟ كه سياهي، سپيده اي درين

كن مدد ، مرا جويي بهچاره گشايا! خدايا، گره اال
كشانم برون درون را، غم گشايم، خود، دري بر كه بود

آورم پوست در دندان، و بهچنگ را، سيه شب چنان سراپا،
در آسمانم آستانم، بهخون نشيند، بر صبح عريان، كه

كندم تو دل از رفتن، بهعزم يارا، ديارا، ديار كهن
نميتوانم نميتوانم، گزيدن، وطن اينجا، جز ولي

ك . م

آتش دود و از هايي پر جز پهنه به
خون  بيماري و و كشتار جز سيل  به
و نفرت از خشم پر جز ناله هايي به

دگرگون و واژگون دوزخي جز به
بهجزتندباديكهآهستهخواند

هامون  گوش خويش در غم  سرود
نارس انتقاميچنينتلخو بهجز

؟ ماندست با كس چه ، دل اي بگو با من
بزرگان اي شما ، اميران اي شما

ايهمهسرنشينانواال شما
بي غم كاخداران همه شما اي

شماايهمهجنگجوياندانا

چهنازيدبرداستانهايتاريخ؟
؟ فردا زورمندان بر باليد چه

بهمردنسزاييد زيرا بميريد،
زيرا كهآفت شماييد   بميريد ،
فشانها آتش دارم كه بيم آن از
گشايند روزيدهانهاي خونين

وحشي درياي كه دارم بيم آن از
آيين   دگرگونهسازديكباره

كوهساران همهخانهها ،شهرها ،
از شعلة كين  سوزد  فرو ريزد و

زهم بگسلدآسمانهاي آبي
فرودآيداين گنبدماهتابي

شگفتا !درينشامگاهان وحشت
را دري من گشودند بر خدايان

شب در آهسته كردم نگه ، در آن از
را سري تن بي گوشه ديدم هر به

گيتي شماايهمهسرزمينهاي
؟ را گوهري بد بخشيد چه رهايي
راهش دانيد ، كه چونان ببنديد ،

جهان را مبرا كنيد از گناهش
زمينميگدازدزخشمينهايي
زخشميچو تاريكي شامگاهان

روز شيرين آن و تلخ آن لحظة خوش
بر گناهان كهكيفر دهدخشماو

بهتنگآمدمزينهمهكينهتوزي
خوشازيستندرميانسياهان

شد طبيعت  غوطه ور و خون در خاك  كه
؟ بربريت كو اينست ، گر تمدن

طغيان

پور نادر نادر از شعر دو
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هستم را مديون مردمي خود هستي
چيست دانستند زندگي حاوي كه
هستم شورشياني همة مديون من

آزمودند خود را دل ابزارها و كه
فشردند. را يكديگر دست و

پلالوارازتاثيرگذارترينشاعرانمعاصر،برشعرجهاناست.
محيطش و مردم با را شعرش روشن، و وسيع بينش با او
از بازتابي شعرش در غنايي جاري هواي ميكند. منعكس
و عشق عدالت، و ايمان صداقت، و نيكي، معنوي، ارزشهاي

است. انساني شريف و احساسات واال و آزادي
زندگي، زشتيهاي و زيباييها طبيعت، پديده هاي تمامي از او
درشعرش ... و  حماسي مضامين  و تداعيها  ناهنجاريها، 
حركت به را آنان و جان ميدهد اشيا به ميگيرد، كمك
چشمانداز از پرشكوه تصويري الوار شعرهاي ميدارد. وا

روشنفرداست:

دربند مردان بنام
بنامزنانتبعيدي

همةرفقا
كه وكشته شدگاني شهدا

ننهادند گردن را تيرگي
شويم رهبر را خشم بايد

پاريس  در تهيدست و فقير سال١٨٩٥ محلهيي «الوار» در
گاه قوي بود. او در گوشهنشيني و بهانزوا شد. تمايل متولد
اضطراب» و «وظيفه يادداشت ميكرد خود براي چيزهايي
اولينمجموعةشعرياوستكهدردورانجنگجهانياول

شد.  درسال١٩١٧ منتشر
سرود و ساده و اجتماعي محتوايي با رئاليستي سپس اشعاري

چاپ رساند: را به صلح» مجموعة «اشعار براي

ميگردند باز آفتاب شهر «از
با خود مي آورند وگرمي

يارخويش را ببوسند از آن كه پيش
ميگويند» سالم و ميزنند خنده

ميپيوندد. آن نيز به الوار جنبش «سورئاليسم» آمدن پديد با
و شعرهاي شاعران بنيان مينهد نام «ادبيات» را مجلهيي به

سورئاليستدرآنمنتشرميكند.
آن جا  به جنگهاي داخلي اسپانيا بحبوحة ١٩٣٦ در درسال
بايد ميكند: «شعر اعالم يك سخنراني در ميكند و سفر

گردند» هم يگانه با و شوند آزاد تا ياري دهد را مردم
از درد» و«پايتخت  همگان» سرخ «گل نمردن» از  «مردن
منتقدان نظر به درد» «پايتخت اوست. اشعار مجموعه ديگر
را او و ميشود محسوب وي ادبي شاهكار صاحبنظران و

ميدهد. قرار در صدر نو نمايندة شعر بهعنوان
جنبش به پيوستن با «الوار» جهاني دوم جنگ آستانة در
درهمين ميشود. مخفي و پنهاني فعاليتهاي وارد مقاومت
به ميان دست به دست و تكثير او نوشته هاي و احوال اشعار

مي رود: مردم

حرف آخرين بهار، آخرين
نبردآخرين

نميرم آنكه براي
…

نيستم منتنها
ميكند تكثير تصويرم را نور هزار

دشت و سنگ كودك و و پرنده
بهماميپيوندند

خنده خانة روي
ميخندد در پر خود پرندهيي

است سبك اگر جهان
ندارد قرار خود جاي در ديگر

روست گشاده و شاد اگر و
ندارد كم چيزي

٢
هستم؟ زيبا چرا

زيرا كه َسرَورم شستشويم مي دهد.

٣
تو چشمهاي با

مي كنم عوض را خودم مثل ماه
پر و خواب از حلقهيي در و

سياه و مرموز پرندة يك
دارد. در آغوشش را كوچكت تو پيروزي موهاي در

٤
ناشناس،

من بود عالقة مورد شكل
بيدار كرد انسانيت براي مرا دغدغة كسي كه

كنم مي تحملش و كنم مي گمش بينمش، مي
سرد. آب در خورشيد كمي مثل دردم،

باورها بهارها و الوار شاعر پل
«١٨٩٥ -١٩٥٢»

٥
برايخنداندنقطعيش

بوده؟ از سنگ او اگر
ريخت خواهد فرو

٦
حتي فرار هيوالي

مي دهد آتشتفنگ را بويپرهاي پرندههايسوختهاز
اشكها مي لرزد از ديواري طول ناله اش در

قيچي چشمها و
زدند جوانه شكارچي قلب در كه را ملوديهايي

كند. مي قطع

٧
كرده بنا را زندگيت رشتة طبيعت

تو سايه درخت،
دهد نشان مي را عرش او تن

آسمان
باد را دارد حركت صداي شن و

سرت تكان مي خورند پشت ميگويي در آن چيزي كه همه و

كوچكهايكامل
شعر مجموعه از كوتاه ٧شعر
الوآر پل درد» اثر «پايتخت

(ح.اختر) نصيري حميد ترجمه

 گفتنهنميشود.گفتمپسمناوكينميكنم.جواب 
بعد ميبينيم هم را ديگر كشورهاي ميرويم نميدهد. را ما
نظر فقط شما گفت ژنرال ميدهيم. به شما اطالع را نتيجه
و شما بهخرج ما ماه يك ما! با كارهايش بده بقيه مساعد
و... نيس در فرانسه درجنوب هستيد ما ميهمان خانوادهتان

گفتمبعدبه شماخبرمي دهم.
هواپيما سازندة  كارخانة بهانگليس. رفتيم آنجا  از
از داد كه نشان نيست هواپيمايي بهما يادم االن كه اسمش
گفتم نداشت. بهآزمايش نيازي و بود مناسب چتربازي نظر
اينرا قدرت  بايد هواپيما اين  است. ما كوهستاني كشور
ارتفاع ١٢هزارپا ١١يا موتورحداقل يك با كه باشد داشته
ميكردم را كوههاي كركس چون حساب دارد. نگه را
ميدارد. نگه موتور با يك گفت بله داشتيم. جنوب در كه
قرارگذاشتيمبرايچكرفتيم.خودم گفتمبرويمآزمايش.
در بود. وزنش هم كه مشخص هواپيما را چك كردم. بنزين
در ارتفاع كرديم. پرواز بود. متوسط هواپيما موقع وزن آن
بهپائين شروع كرد هواپيما بستم. را يك موتور من پا ١٧هزار
اما قدرت. بهحداكثر هواپيما را داديم موتور يكي آن رفتن.
بهاو رسيد كه پايي ١٠هزار حدود تا پائين. ميآمد هواپيما
نگهنمي دارد؟دستپاچه شد. گفتم وزنماحداكثرنيستچرا
رفتيم دوباره نگهدار. بگير شما گفتم ميدارد. نگه چرا گفت
براي را گفتم هواپيما خودش. دادم دست و پايي ١٥هزار
شروع كه همين اما گفت باشد نگه دار! پايي ١٢هزار در ما
كرد خدا شروع بندة آمد. ٩هزار پايي پائين كرد هواپيما تا
است؟ طوري اين چرا نميدانم مي گفت هي كردن. بهعرق
ما براي تو ندارم. كتاب كار من با گفتم نوشته! كتاب در
در متأسفم. اگر ميپذيرم. بعد كه نشد گفتم نگهدار، من
ازدستميدهيم. را ايناتفاقبيفتدخلبان وهواپيما كشورما

ها(٨) خاطره در پـرواز
كه ميفرستند هم دانه درشت تا يكي دو موارد قبيل اين در
و كارخانه آمد معاون بنابراين بدهند. قرار تأثير را تحت آدم
چندنفرگردنكلفت ديگر.ضمندعوت ناهارشروعكردند
نمي خواهيد؟ چيزي كه شما اين كردن و مهرباني و بهبحث
و نكرديم قبول هم ما براي تطميع. بازاري حرفهاي اين از و

گفتيمنظرمانرابعدمينويسيم.
فرندشيپ فوكر دركارخانجات بود. هلند بعدي كشور
مناسب چترباز براي آن در وضع كرديم. بررسي را هواپيما
خيلي باال هم ارتفاع در كرديم. آزمايشي پرواز آن با بود. بعد
دنيا ٨٠كشور ديديم كرديم بررسي ميداشت. نگه خوب
هواپيماهاي كه آن در حالي هواپيما استفاده مي كنند. اين از
استفاده هواييشان نيروي در  فقط  را فرانسوي و انگليسي
ميكردند.هيچكدامازآن استفاده چتربازينميكردند.جالب
نميرفتند كه باال ما دل بر از هم خيلي هلنديها كه بود اين
يعني بگذارند. عوضي احترام و عزت يا كنند تطميع بخواهند
سرهنگ ميرجهانگيري و فقط بهمن كامًال رسميبود. رابطه

دادند. كادو بهعنوان سامسونت كيف يك هركدام
گزارشتان و گفت ما را خواست بازگشت خاتم از بعد
را فرندشيپ همين دادم دستور بود خوب خيلي خواندم را
اينها چيست؟ گفت ماست. دست كيف يك ديد بخرند. بعد
يك فرانسه در دادهاند. هديه به ما را كيفها اين تيمسار گفتيم
فرانسهاين پيشنهاد در ضمنًا داده اند. هواپيما كوچك مدل
و خانوادهام خودم ماه يك كهاگربپذيرم بهمن كردند هم را
حاال گفت و خنديد هستيم. فرانسه جنوب در آنها ميهمان
كاري فرانسه من تيمسار نه گفتم فرانسه؟ بروي ميخواهي
كرد صدايمان كه خواستيم برويم گذاشتيم و احترام ندارم!
بعد است. خودتان مال برداريد را كيفهايتان بچه ها گفت و

شد. خريده هواپيما هم همان
اوليا استاد رضا كار

بقيه از صفحة٨
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بلبلپربستهزكنجقفسدرآ...(ادامه)
نظرم بيشتر سيه روز» «دختران ترانة آنها، بين از اما
و بسيار روشن خيلي در اين ترانه ترانهسرا جلب كرد. را
مورد را دين بهانة به هم آن زنان بودن تحتستم جسورانه
براي كه  ميخواهد ايران  زنان از و ميدهد  قرار تهاجم 
دگرگوني يك كه چيزي شوند. بلند حقوقشان احقاق

ميدهد. انقالب خودش به آن لقب و اساسي است
كنم. نيست بيان بد كه داشتم ترانه اين هم در نكتهيي
ميگويد: ايران زنان خطاب به ازاين ترانه قسمتي در ترانهسرا
مذلت». چادر سر از بركنيد ذلت؟ به كي به تا ملت «دختران
چادر و همان روسري مذلت چادر من منظوراز بهنظر اما
خميني ناميمون ظهور از بعد بهخصوص ما كه چرا نيست،
در خلق مجاهد زنان ايران، مقاومت صفوف در كه ديديم
بار چگونه دارند كه  حجابي به رغم و  مجاهدين سازمان
را شجاعانه ايراني مرد و زن آزادي براي از مبارزه عظيمي
زنان  حجاب دار مجاهدين بودند دوش كشيدند. همين به

٥٨ عليه شعار  سال در خميني آمدن كار روي اوايل در كه
آزادي از تمام قوا با و ايستادند توسري ياروسري يا زن ضد

كردند. حمايت زنان
زن هر شخصي انتخاب يك روسري چادرو نظرمن به
اين پوشش بر بهانة در٢٧سال اخير به كه آنچه ولي است
درجه دوم و خواري و همان ذلت است شده زنان تحميل
به من شعر، اين برداشت از اين با است.  زنان شدن تلقي
«بركنيد از خواندم و گذاشتم را «ريشه» «چادر» جاي كلمه

مذلت». ريشة بن

فرانسويان  براي هفته دو برنامه دو از دركمتر  شما
ترانههاي به فرانسويان  درمورد واكنش داشتيد

بود؟ چه صحبتي شما
اين  عالي محتواي و مضمون برنامه دو دراين واهللا
بيش و كم قمر كه با ايرانيهايي بلكه تنها فرانسويها نه ترانهها
من از كه همه شگفتي ميكرد بهطوري هستند دچار آشنا
يا شما است قمر مال واقعًا اشعار اين كه ميكردند سؤال

گذاشتيد؟ شعر او آهنگهاي روي
اين برگزاركنندگان از كنم تشكر بايد من اينجا در
متون ادا كردند و كمال به قمر درباره حق را كنسرتها كه
يا مكتوب صورت را به اشعار اين قمر و زندگي فرانسوي
فرانسوي كنندگان شركت به من ترانهخواني با همراه دكلمه
كه قمر ارزش كار به نسبت را آنها توجه كردند و ارائه
زنان آزاديخواهانة فرياد چنين اين پيش ٨٠سال به نزديك

برانگيختند. است كرده بلند را

داريد  قمر ترانههاي درياره ديگري نكته اگر  
بفرماييد؟ خودتان

تقريبا ٤ماه گرفتم اين كار به تصميم  من كه وقتي  
را كه متوني و كتابها و همة كردم كار قمر روي شناخت
بود نوشته شده جاهد امير توانمندش ترانهسراي دربارةاو و
شرايط بهدليل كه شد مشخص تحقيقي، كار خواندم.دراين
ازترانههاي برخي در  اساسًا خميني و شاه زمان  اختناق
بازخواني هم خوانندگان از برخي توسط بهكرات قمركه
گرفته تحريفهايي صورت و وكسريها يك كم است، شده

است.
آن خط دو سحر مرغ معروف ترانة دراصل نمونه براي

ميگويد: كه آنجا است. نشده خوانده اساسًا
شرافت و قول شد، فسانه محبت و مهر و دوستي

شد ميانه از همگي
ناله كن،  سر ناله شد، بهانه دين وطن دزدي پي  از

سركن
ولي است شده سروده قبل ٨٠سال شعر اين چه اگر
و دزدي براي قمر مملكت در االن همين اينكه نه  مگر

كردهاند؟ بهانه را دين ايران مردم نسل و حرث نابودي

شكلش بي سابقهترين در وطن دزدي كه بهراستي
درايران است نداشته نمونه هرگز ما كنهسال تاريخ در كه

است؟ آخوندزده اكنون جاري
مردم، اين جوانان بهترين از نفر ١٢٠هزار از بيش كشتن
در بازارهاي را ما دختران زنان و نجابت مزايده گذاشتن به
بهنفس جوانان اعتماد و توانمندي همة كشورهاي همسايه،
آنجا تا گسترش فقر از آنان گرفتن، اعتياد و يا سركوب با را
مادرهايشان و پدر توسط كودكان كرايه يا و فروش به كه
مملكت امكانات و گستردن، همة ثروت است، شده منجر
قدرت نماييهاي منظور به اتمي سالح ساختن و جنگ در را
مادي و عيني بيان آيا دادن، فنا  باد به منطقه يي، پوشالي

نيست؟ ترانه حذف شده ازاين شعر دوخط همين

مضمون  يك تا سه خوانديد كه هايي ترانه بين  در
منظورم است، ديگر محتوي با ديگر يكي و
انتخاب چرا را ترانه اين است. زفروردين» ترانه«

كرديد؟
عام سال ١٣٦٧ خواندم.  قتل شهداي د يا به را  اين ترانه
رژيم زندانهاي از  كه دوستانم از يكي از  قبل سال چند
بهدر سالم  جان اسارت، طوالني ازمدتهاي بعد  آخوندي
در همواره كه خاطرهيي شنيدم آمده بود خارج به و برده

. بود ذهنم
زندان در اسارت سالهاي در ميگفت دوست اين
پنجره هاي از بهار  نسيم دزدانة ورود با تنها  كه وقتي
در زندانيها همة كرد، حس را بهار ميشد سلولها كوچك
خاطره اين خواندند. جمعي دسته را زفررودين ترانة زندان
دراين برنامه گرفتم تصميم كه بود برجسته ذهنم آنگونه در
و آنرا به كنم كار ... شكفته چمن شد روي ترانة زفررودين

نوروز  در ساله همه ١٣٦٧ كه سال وحشيانة قتلعام شهداي
نمايم. هديه اند، ميخوانده را ترانه اين

مصاحبه اگر  دره با تشكر از قبول گل  خوب خانم
ديگري داريد بفرماييد؟ حرف

درهمان را حرفها همة چون ندارم زيادي حرف
اگرچه كنم تأكيد ميخواستم ولي گفتم. قمر ترانههاي
اجازة آواز ايراني زنان ساير مثل خودم اسير در ميهن من
است اين افتخارم ولي همة را ندارم مردمم براي خواندن
ايران خلق مجاهدين وسازمان ايران مقاومت دركنار كه

براي آزادي باشم. ولي كوچك فريادي هرچند بسيار
ايران خارج شدهام از وقتي كه از همين دليل است به
مقاومت براي و باشم مقاومت ايران دركنار گرفتم تصميم
ايراني زنان بهويژه و مردمم مظلوميت تا مي خوانم آواز ايران

كنم. منعكس جا درهمه را
حاكم  ضدبشري رژيم سرنگوني تا را كار اين من  
جنبش كه اميدوارم  بسيار و داد خواهم ادامه ايران  بر
رجوي مريم خانم رهبري به ايران زنان آزاديخواهانه
را بهبار ايراني مردان همه زنان و آزادي و سرانجام رهايي

خواهد آورد.

بقيه از صفحة٢
گفتگوباخانمفريدهگلدره(ادامه)

جوان پسر دو آن براي خشمگين پليسهاي از ترس
سياهپوستمفهومينداشت.

هرگز که شکنندهاي ترس درهم آن وجود، اين با اما
محله به آن  که هرگاه  بودند،  نکرده  احساس  را نظيرش 
پولدارهايحومهژوهانسبورگ قدمميگذاشتنداحاطهشان
بزنند. حرف  بارهاش در نميتوانستند حتي آنها ميکرد. 
ترس آن دوشان هر که بودند مطمئن به شکلي آنها دو هر

احساسميکنند. شگفترا
درست وسط ناگهان آنها هردو که ميآمد گاهي پيش
که ترس آن کار اين با اميدوار بودند ميايستادند. خيابان
بشکنند. اما در هم احساس نکرده بودند را اين از هرگز پيش
زمان اين و نميانجاميد بهطول بيشتر ثانيه چند کارشان اين
بعدهردوناسزاگويانمحلرا آنقدرنبودکهکمکشانکند.
ندارند از شهامت کافي بهاندازه اين که از و ترک ميکردند

نزدند. حرف باره اين در هرگز آنها ميشدند. متنفر خود
بود. مسونگيدر جستجوي حقيقت بسيار هوشيار شده
بسته پنجره هاي بودند، سوار قطار ما گزانبي و او که بار هر
هفته يک روز آن ميکردند. جلب را توجهاش آنها قطار
بشکند. را بود سکوت گرفته مسونگي تصميم که ميشد
است آن منطقه بود که ترس در فضاي مسونگي اين حرف
که نهاد ترسي بد ترس در آنجا پر بود. خود آنها. در نه و
شده و نردههاي برقکشي در ديوارهاي سنگي در چند هر
نيز خيابانها در شده، آنها نيز لبريز از اما بود، شده زنداني
آن محل از اتفاقي که را رهگذراني حتي و بود جاري شده
در گزانبي و مسونگي ميبلعيد. فرو خود در نيز ميگذشتند
بود مثل اين درست مي رفتند. راه ترس آن در ميان حقيقت
خود اطراف در سياهي را و برود تاريکي راه در کسي که
خود فرد بهتاريکي که نيست معنا کند. اين بهآن احساس
آن بهروشنايي برسد، که همين فرد آن شده باشد. تبديل

ميرود. از ميان تاريکي نيز احساس
مردم و با ميگشتند باز بهشهر دو آن همين که چرا
برايشان که تا کنون ميشدند، آن احساس ترسي را قاطي

داشت باور مسونگي نه، ميشد. ناپديد نيز بود ناشناخته
جاري جايي از ترس ميترسند، که نيستند خودشان که
جانشان را بهلرزه ميگذاشت، اثر بود، بر وجودشان شده

ميترسيدند. نبودند که آنها اما اين ميانداخت،
نردههاي و سنگي ديوارهاي سوتو در دو آن
کسي که نميترسيدند هم اين از نداشتند. برقکشي شده
از بدزد،چراکهانگشترطالنداشتند. انگشترهايطاليشانرا
نميترسيدند هم مورد آزار قرار بگيرند خواهرانشان اينکه
مواظبت خود از ميتوانستند بهخوبي خواهرانشان که چرا

کنند.
بدزدند، بود ممکن را الماس دندانهاي خالل آن اوه...
ريختهشدن از نداشتند. که هم الماس دندان خالل ... ولي
خونشانهمهراسينداشتند،چراکهپيشازاينخيابانهاشان

بود. سرخ شده ريخته خونهاي از
شد. خيره شده بسته  بهپنجرههاي مسونگي  روز آن
کرد نگاه پوستها رنگ سفيد و پريده کرده ورم بهصورتهاي
بهسمتشان چيزي که شد وسوسه فهميد. را ترس آن دليل و
يک پوست سيگار، خالي پاکت يک هرچه... پرتاب کند.
را بهخاطر اين که نکتهيي تنها تکه کاغذ: حتي يک پرتقال،

ثابت کند.
مسونگي خود بهوسيله گويي که کسي دم، آن در
به سمت قطار يک بطري خالي آبجو است، هدايت شده

آنها پرتاب کرد.
صندليها از رفتن باال و به دويدن شروع اغتشاش: آنها
که همينجور ميکردند. پرتاب بههوا را خودشان کردند.
را همديگر ميبردند هجوم پنجرهها و درها بهطرف شتابان
اين پيش پريده از کردند. صورتهاي له پا زير دست و در
از شکلطبيعيخارجشده بودند بود. رنگشان بيرنگشده
از شکل طبيعي را که انسان را دارد اين که ترس توان چرا
شدند. باز و شکسته درهم بسته، پنجرههاي کند. خارج خود
زنداني نميتوان خطر را ميخواستند بگويند که که انگار
حاليکه در شد. ناپديد و رد ما کنار از بهسرعت قطار کرد.
ترسي داشت. ادامه ترس نمايش هم هنوز آن درون در
تجربه هرگز تاکنون گيزنبي و موسونگي که دست آن از

نکردهبودند..

بقيه از صفحة٢
ميانديشيدم (ادامه) قطار بهاين در

آدرس  من به اين صبح زود ازطرف را فردا هديه  اين
برسان.

نرفت. بهچشمم خواب ديگر شب آن من
توجه او مورد كه هديهام از اين خوشحالي با صبح زود
خانه آدرس، رفتم. آدرس بهدنبال و برداشتم را آن گرفته قرار
را شدم زن جواني خانه وارد بود، تهران مخروبهيي در جنوب
يافتم. بيماري بستر در بود دركنارش كودك دو درحاليكه
كه زن و است فرستاده برايش قمر وگفتم دادم بهاو را هديه
به زحمت گفت و لبخندي زد زدن نداشت حرف رمقي براي

بكند... هست كه اين از بزرگتر را او خدا
نه كه جسور زني با من آشنايي نحوة بود چنين اين و
بعدهاهرچه بيپناهيزنانميهنم. فرياديبودعليهخاموشيو
ذهنم نسبت و قلب در بيشتري احترام ميشناختم را بيشتر او
هنر و آسمان ماه ميكردم. چرا كه قمر فقط احساس به او
را هنر تمام كه بود مبارزي زن بلكه نبود ايراني اصيل موسيقي
ميكرد. معني براي من آزادي و مقدس انسانيت كلمة دو در
شيخ و شاه استبداد تاريكيهاي در آسمان اين ماه اگرچه
روح و درقلب طلوعي تابنده با بار ولي هر رفت فرو محاق در

گرفت. تابيدن آزاده ايراني هر
قمر داستانها روح و قلب گشادگي و روحيات انساني از
او هنري شخصيت حتي كه آن چه داستانها دراين گفتهاند.
انساني و ويژگيهاي همين ميدهد قرار الشعاع تحت بعضًا را

مبارزاتياوست.
باشهامتبينطيريترانةمارشجمهوري اوزنيبودكه
جمهوريخواهي كه ازآنجا خواند. را قزويني عارف ساخته
صفحة بود جرم امروز مثل هم روزها آن دموكراسيطلبي و
اعالم ضاله و نظميه رضاخاني جمعآوري ازطرف ترانه اين

شد.
صفحه فتحعلي يك قهوچي بهنام جوان ميگويند يك
در مخفيانه دوستانش براي و كرده  پنهان را ترانه اين از
قهوهخانهاش پخشمي كرد.خبرتوسطخائنين وخبرچينهاي
زنداني و دستگير فتحعلي ميكند. درز به نظميه حكومتي
ميرسد. قمر بهگوش فتحعلي شدن زنداني خبر ميشود.
همدان در قمر براي بزرگي كنسرت ماجرا اين از بعد كمي
منتظر و مشتاق تماشاچيان انبوه برابر در قمر مي بينند. تدارك

او كه  منتظرند بي صبرانه همه ميشود. ظاهر صحنه روي 
مي گويد: لب باز ميكند كه وقتي كند. اما قمر آغاز خواندن
آنگاه خواند». نخواهم من است زندان در فتحعلي «تا
درآن دولتمرادن ديگر كنار در كه نظميه بهرئيس خطاب
بهاين جا ميكنيد و «يا اورا آزاد است ميگويد: بوده جمع
رئيس شهرباني خواند». نخواهم هرگز امشب من ميآوريد يا
قمر صداي شنيدن كه براي جمعيت عظيمي با رويارويي كه
آزادي دستور خود نميبيند را درتوان آمدهاند گرد آنجا
و ميآورند بهكنسرت زندان از را او و كرده صادر را فتحعلي

ميكند. آغاز را شادمانه كنسرتش او ديدن با قمر
مدتهاي كه قزويني عارف آزاده، شاعر شب درهمين
كنسرت در بهسر برده بود، خان تبعيد توسط رضا در مديدي
يك برگزاركنندگان كنسرت پايان در مييابد. حضور
گلدانبزرگنقرهيي بهقمرهديهميدهند واوبدونلحظهيي
با گلدان را تماشاچيان حيرتزده چشمان برابر ترديدو در

تقديم ميكند. برزگ شاعر اين خود بهعارف دست
اينگونه كارهايقمردر٧٠ـ٨٠ سال  اين كه شايدتصور
ميخواست، براي شير دل رضاخاني حاكميت زمان و در قبل
ضد زن و رژيم ديكتاتوري دوران سختترين در امروز ما كه

نباشد. دشواري كار ميبريم بسر مالها آزادي كش
و تردي و جسارت شير و جرأت قمر به راستي كه آري،
همهيكجادرخود داشت لطافت گلوخوشنواييبلبل را

ميكرد. عرضه بهدوستدارنش و

بقيه از صفحة٢

ترانه از برموجي
زائر عليرضا

آمد. آفتاب
روئيد گلي از شادي خونم بر

باريدند. ابرها
رودها در

زورقي بر موجي از ترانه
و گل را سرودند. آفتاب
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مطالب:
دارد؟… فايده يي اصًال كنفرانس آيا اين ـ

اين تا هيچوقت اوضاع آگوستين: اينشتين، ماركس، ـ
است… نبوده جدي حد

ميدهند… گسترش بودا چشمانداز را و كنفوسيوس ـ
دكارت، آگوستين، اتهام: افالتون، برصندلي بهنوبت ـ

اينشتين… ماركس،فرويد،
زنهاست؟… دست نجات راه آيا ـ

آب درميآيند؟… از بينيها درست از پيش كداميك ـ
است… حركت در سحرانگيزي دنياي بهسمت قطار دكارت: ـ

فراهم را سقوط زمينة يأس و بدبيني فرويد: ـ
ميكند…

و آتش بهسمت را جهان سرمايهداري اولترا ماركس: ـ
سوق ميدهد… خون

موجود بديل آهنين مشت آيا دكارت: و فرويد ـ
است؟…

اميدخفيفبهنيروهايپااليشدهندة بودا: ـاينشتينو
دروني…

بهدست تازه يي بهنفس اطمينان ميشود آگوستين: ـ
آورد…

اختالف جمع بندي مورد ـ
مؤخره ـ

* * *
اين  كه در نيست درازي كه زمان وجودي با اينشتين: دوستان ارجمند
جاودانة شما ارواح از دادم اجازه بهخودم ميبرم، بهسر مكان آسماني
گمان به عمل آورم. دعوت فوقالعاده گردهمايي در اين شركت جهت
وضعي بهاين مي توانيد نگراني و اضطراب با صرفًا نيز اكثر شما ميكنم
بيفكري برايخودشانوهرچه با چشمبدوزيدكهآخرين نسلاعقابما
درست كه نيست واقعيت اين مگر آوردهاند. بهوجود است هستي و حيات
همانملليكهخود را ازديگران پيشرفتهتر ميدانند، در ايجاداينوضعيت
قرار پرتگاه لبة در همه اين است كه داشتهاند؟ مگر نه بيشتري سهم وخيم
خودشان و كاشانة خانه قطعي متالشيكردن تا مرحله اين از و گرفتهاند
هرگونه دارند نميرسد كه بهنظرتان آيا است؟ باقي نمانده زيادي فاصلة
حواسشان نيست چقدر و اصًال ميدهند از دست سنجيدن را شعور و فهم
بههمديگر،بهنياكانشان،بهنسلهايآيندهوتماميمحيططبيعيدوروبرشان

نگهدارند؟ را آنها حرمت ميبايد و هستند مديون
بهنظر مناينطور ميآيدكه رفته رفته شمار انسانهايي كهوحشتزده متوجه
ماندهاند چه منتها بهافزايش است. رو بيمسئوليتي ميشوند و اين آشفتگي

متوقف كرد. را مصيبت اين روند ميشود چگونه نمي دانند كنند و
بنشينيمبه اتفاقهم دوستانگرامي خواهشمندمهمراهيكنيد و منازشما
ارزيابي آيا قرار است. چه از كره زمين واقعي ببينيم وضعيت كنيم بررسي
من دارم كه يا اين است نزديك بهواقعيت تا حدودي من مي كنم كه
نگرانكننده تحليل اين اگر بر فرض شما هم در و ميبينم؟ سياه زيادي
بپرسيم از خودمان نميبايد صورت اين در آيا باشيد، همعقيده  من با
سهمي چه آمده پيش وضعي كه اين بهوجود آوردن در هركداممان
اين فكري و باني باعث زيادي اندازة تا بسا، چه خودمان، آيا ما داشتهايم؟

نمي رويم؟ بهشمار است تكوين شرف در ظاهرًا آخرالزماني كه فاجعة
دهي  توضيح بهما نخست باشد بهتر شايد اينشتين، گرامي فرويد: دوست
بودا، كنفوسيوس، يعني ـ ما را درست همه آدم) اين بين (از تو چطور كه
كردهيي؟ ـ دستچين و مرا ماركس اگوستين قديس، دكارت، افالتون،
حضور شايستة عدة زيادي هنوز آسماني بين ساكنان در نميكني فكر
اقتصادي، طراحان  از كساني مثًال باشند؟ كنفرانس اين در شركت و
وارد جا بهاين سياسي كه اخيرًا و يا پيامداران تكنولوژيك كارشناسان

شدهاند؟
اينشتين: در موردشمارشركتكنندگان،خودتودوستعزيزبهترازمن 
مشترك تعمق در سهلتر ميتواند كوچك خيلي گروه يك كه ميداني
از چرا اين كه اما باشند. و بيشتر و نفر سي كه بيست اين يابد تا توفيق
خاصتان، بهلحاظ شهامت بگويم شما كردم؟ بايد را گلچين شما همه بين
اين بين در هستيد. ديگران از متمايز پرداختهايد، كليتها و وجود بهٌكّل كه
بر عالوه كساني كه نميآيند، بهچشمم اصيل متفكر تازهواردان مغزهاي
پيش هم را مقدمتري پرسشهاي امر بادي در تخصصي، پروژة پيگيري
و هستيم آن روبهرو با كه صورت درآمده بهاين چرا وضع مثًال بكشند.
نادرستي كه از وجودي با نادرست ميزنند، بهكارهاي انسانها دست چرا
از خود كه است اين در تازه رسيدهها اكثر ديگر نقص يك آنها باخبرند.
باب در و كتاب كنند و خوب ميتوانند حساب خيلي اگر چه غريبهاند.
اشتغاالت تازهواردان از اين كنند. تدبير و تعمق پول و مسائل مالي امور
آينده كارهايي در بهچه ميدانند نيز و ميآورند سردر خود دقيق متعدد
اينكهاصًال وليدربارة خودشانچيززيادي نميدانندويا مايلندبپردازند.
بفهمند و يا بياورند سردر جهان اين در حضور رمز و راز نميخواهند از
پرسش طلب ميكند. از آنها را و مالحظهيي چه رفتار طبيعت روال كه
مطابقت ميسازند اشيايي كه با بايد چگونه است كه اين نظرشان مورد
غناي آن با مطابقتي دارند و تناسب چه اشياء اين آخر اين كه نه نمود، پيدا

مطلوبزندگيشان.
ارتدكس ديني هم بنيانگذار آن و اين دنبال مأيوسانه اين جا شما شايد در
بروزهرگونهمجادله نكنيد.چونمنميخواستماز پيدا بگرديدوكسيرا
هم اختالف بحث و كلي برفرض كه حال پرهيز شود. اصول ديني دربارة
آموزههاي پلوراليستي و چندگانه انكشاف براي بودا مثًال درگيرد. ما بين
ديگر مذاهب و بهاديان اين مكتب نسبت و كرده باز جا خودش خاص،
بيشتر ديني، وجه سواي هم اگوستين و كنفوسيوس است. داده نشان مدارا

بهمثابهآموزگارانفلسفي برجستهاند.همينطور ماركس،كهبهنظرمنبسا
گيريم كه دارد. فلسفي سرشت ميآيد مقر خودش كه اندازهيي بيش از

مبشرجزمگرايقانونمنديهايجبريهمباشد.
كني،  تعبير گفتي كه صورت بهاين مرا نظرات آزادي تو طبعًا ماركس:
هستيد؟ انتظار چي چشم ما كنفرانِس اين از بدانم حال ميخواهم اين با
نيست. ساخته كاري كه ديگر ماها دست از در بيايد، آن از هم هرچه تازه
نميرسد كه كرة زمين ساكن شارحان و بهگوش منتقدان كه حرف ما
دستاورد اين بردارند باشيم، داشته بحث اين در هم نتايجي اگر برفرض

دهند. رواج مردم بين را
انتشار  زمان در و انگلس تو كه درست است روايت اين فرويد: راستي

مينوشتيد؟ را خودتان تقريظها نقد و اكثر «سرمايه»
طول  پنج سال بكنيم؟ ميتوانستيم چكار اين جز چه بود؟ ماركس: چاره
از را خودم سؤال بههرحال رسيد. به فروش اثر اين از نسخه هزار تا كشيد
بهمسائل راجع و بنشينيم ما اين جا كه اين كار فايدة مي كنم: تكرار اينشتين
بهدرد بياوريم چهخواهدبود؟هيچكسكه صداي كنوني زمينيهاسرمانرا
سرمايهداريـ  كه ديد خواهيد خودتان شما حاال وانگهي نميشنود. را ما
وسايل تخريب و رأسًا خودش نهـ  باشيم يا آن نگران اين باال در ما چه

خواهد كرد. فراهم را تالشي خود
چون  رفته اند، بيرون ميدان از ناكام جا همه تو هواداران كه فعًال افالتون:
پايان در اندازند، بيرون قدرت از مسند را حاكمه طبقة توانستند كه هركجا
اين اما بگذريم، بهصورتنيرويستمگردرآمدند. كارخودشاندرآن جا
راجع نظرمان بگوييم روشن ابتدا ما همة بهتر چه كه است درستي نكتة
ميپسندم، بلكهآن پيشنهادشرا بهتصميم اينشتينچيست؟خودمننهتنها
اول وسيلة تسلي و وهلة در يعني ميدانم. بارآوري و را نسخة بسيار مؤثر
به طور باال كه اين هستم آنهايي جزو من آخر خودمان است. درد شفاي
يحتمل ميبينند. و سنجش انتقادي خويش نيازمند بهبازنگري را خود دائم
داريد كه در تفكر جبين در پيوسته سر گرفتاريد و حالي شما هم بهچنين
نادرستي چه سخن مرتكب شدم و را اشتباهي من كدام خبط و پائين، آن
منظورهاي و مقاصد فهميدهشدن بد در حرفهايم و كارها كردم؟ منتشر را
شخصيام كامًال گرفتاريهاي زمينهيي، چه در داشتند؟ چه نقشي نيك،
در في المثل افالتون، من گرفتهام؟ عوضي عمومي دشواريهاي را بهجاي
موجب چه ندادم، قرار ترديد و شك مورد را بردهداري هيچگاه اين كه

لطماتيشدم؟
درد دل شما با مي زنم بهخود كه سركوفتهايي به تمام راجع بتوانم اگر من
كه باشد مفيد هم بهحال شما بسا چه شد. بهتر خواهد حالم طبعًا كنم،
درونيتان سرزنشهاي و ترديدها از بتوانيد و آييد بهزبان جمعي چنين در

صحبتكنيد.
با  بهخاطر مي آورم وقتي است. خوب حتمًا كه من براي آگوستين:
خودشان از چقدر انسانها شدم باعث كردم وضع كه معصيت تئوري آن
سخت كند، سنگيني بار نفرتي برخاطرشان چه و كنند بيزاري احساس
كليسا كه بود خلقاهللا خاطر همين بار وجود مييابم. خودم را گناهكار
نياز از و اندازد به راه عقايد تفتيش  بساط  نفس تزكية بهبهانة توانست
نمايدوتا همين روزگار كنوني بهسبك شدنآن فشار سنگينسوءاستفاده
اين مانيپوالسيون، و دستكاري و با بازي كند مردم گناه احساس با پيوسته

دهد. قرار استيالي خود وسيلة را گناه احساس
اين  بيمناكم. مثل سخت كردهام پيدا كه وضعي از من هم فرويد: بله،
اسير خودم زميني دورة حيات خطاهاي خبط و از قفسي در كه است
را بهيمن امكاني اين بايد را تأييد مي كنم. افالطون نظر بنابراين من شدهام.
گروه يك بهمثابه كم دست و بگيريم جدي آمده پيش اينشتين دعوت
را سفرة دلش ما از هريك شويم. بهرهمند آن از خودياري روانكاوي
كار اين در همهمان و بپردازد. خود اعمال به سياهة صداقت با و كند پهن
گوش سپردن بسا ديگران تيز و تند به انتقادات نباشد، شركت كنيم. هرچه
و با خودمان كلنجار بمانيم تنها و ناراضي فقط ابد است كه تا از آن بهتر
از سهلتر بودم مؤمنبودن گفته جايي يك سابق بود كه همين براي رويم.

گناه است. تحمل احساس
بهنظرم  عينحال در ميپسندم. را خودياري» «گروه اصطالح اينشتين:
خودمان فراتر كندوكاو جمعي و بازبيني از صرف است ميرسد بهتر
ببينيم كنيم تعمق موجود بحران مسائل در فكري، تعاطي و طرح با و رويم
گرفتارش از مخمصهيي كه هم براي خروج زمين هنوز ساكنان كرة شايد
در هم هرچقدر سابقمان ارزيابيهاي غلط با باشند. ما داشته امكاني هستند
در هم خوبي انديشههاي حال باشيم، با اين بوده مؤثر آنها كجرويهاي
از آنها ولي ميافتاد مفيد بهحالشان كه افكاري داديم. قرار بشر اختيار
راهنماييها را اين صباحي فقط چند اعتنا نكردند و يا بدانها اصًال يا بد بخت

كشف كنيم؟ نبايد بتوانيم راهحلهاي تازهيي خوب چرا بهگوش گرفتند.
بدانيم  رفتند، جماعت آن پايين رو بهنابودي كه وقتي بعدًا، كه ماركس:
يك طنز اين كار در آيا ميكرده اند. ميبايستي چه آن براي ممانعت از

تلخيحسنميكنيد؟
فرويد: نخير،منبهقضيهاينطورينگاهنميكنم،البتهبهشرطيكهبتوانيم 
ما است كه فقط اهدافي كشف مقصود اگر كنيم. نكتهيي را رعايت
بهتر چه اين صورت در باشند، آنها حصول مشتاق ميآيد ملتها خوشمان
بهروش ميتوانيم ما منتها كنيم. قناعت كارمان خودياري جنبة بههمان كه
هماكنون كه باشيم نويد بخشي تالشهاي آن كشف دنبال كنيم و كار
فعالشدن براي صرفًا و آماده اند و  موجود  بالقوه زميني جامعة در نيز
از برخي برانگيختن در شما نقش  نيازمندند. پشتيبان  و به«كاتاليزاتور»
اگر و است بوده كاتاليزاتوري عامل همين در دنيا ثمربخش جنبشهاي
كسي زيرا هميشه ميگرفت. بهعهده را كار اين ديگري نبوديد كس شما
ميكند حس ميكند و برآورد پيش از زلزلهسنج مانند يك كه هست
تحليل و تجزيه در خواهند فهميد. شايد منوالي همديگر را بهچه مردم فردا
كه برخورديم برانگيزنده يي و بهگرايشهاي سالم آنجا و اينجا خودمان
كسي، يا به زودي صورت اين در باشند. محتاج تلنگري و فقط بهسوكي
وما هم انداخت. بهجريانخواهند تني چندخواهندآمدوروندمطلوبرا

را شروع كنيم. جستجو بياييد بنابراين نمود. آرامشي پيدا خواهيم
دارد ادامه

كنفرانس سـران درآخرت(١)
مؤلف: ابرهارد ريشتر

كتاب: نويسنده و دربارة يادداشت مترجم

 

(١) ALS Einstein nicht mehr weiter wusste
 Ein himmlischer krisengipfel _ ECON Verlag١٩٩٧

قصيم كريم مترجم:

جنبش بهپدر معروف ريشتر، ابرهارد هورسـ  پروفسور
تراز استاد اجتماعي، مسائل متفكر و طبيب آلمان، صلح
فرويد، زيگموند سابق انستيتوي رئيس و روانكاوي اول
برچند اثربخش بسيار و مهم آثار كثيري شمار مؤلف
هسته يي سالحهاي مخالفان اجتماعي،  مبارزان از نسل
و آلماني بخش پايهگذاران از جهاني، صلح هواداران و
جنگ مخالف «پزشكان سازمان رياست افتخاري عضو
سالگي سه و هشتاد مرز از اكنون كه وي است. اتمي»
را دوم جهاني جنگ فجايع جواني عنفوان در گذشته،
جنگ با آن از پس بود. تجربه كرده سربازوظيفه بهعنوان
كسوت صلحطلبي در رفته، رفته و بهمخالفت برمي خيزد
متفكر، مبارزه ثابتقدم و انساندوستي پيشگام، دموكراتي
آلمان اجتماعي جنبشهاي و قلم اهل بين در او ميكند.
كهنسالي بهرغم و است برخوردار فوقالعادهيي احترام از
مقدم صف در پرنفوذش قلم نّقاد و و هنوز هم با كالم

دارد. فعال حضور آلمان ضداتمي جنبش
دوم دهة در نيمة آخرت»(١) در سران «كنفرانس كتاب
قرار گرفت. زماني استقبال مورد و شد در آلمان منتشر نود
شرق سردرگمي اردوي فروپاشي و دنبال شكست كه
فكري محيط  ترقي» و «پيشرفت  ايدئولوژيهاي  خأل  و
گرفتار را دنياي غربـ  بگويم است يا بهتر متحدـ  آلمان
مرور پس بود، كرده زيادي پرسشهاي و سردرگمي
تاريخ فكري نقشآفرين در بازبيني مكاتب انديشه ها و

داشت. ضرورت جهان، بلكه زمين، مغرب
چنين پرفسور ريشتر دربارة تولد انديشة اولية كتاب خود
ايدة برخاستم، خواب از كه صبح روز «يك مينويسد:

درآوردن شدم متوجه زود خيلي بود. سرم توي كتاب اين
و راحت  شنودهاي و گفت بهقالب جدي بحث يك 
بهخود هم طنزآلود رنگ كه غش و بيغل نقدهاي
متفكران جمع دارد. از را خود مزيتهاي خاص بگيرند،
كه ديدگاهها و برگزيدم را آنهايي تأثيرگذار و بزرگ
دنبال مغرب زمين را ملل رويكردهاي فكري گوناگون
چون محافظه كاري تربيت و تعليم استاد مثًال كردهاند.
بوداكه افالتونبه مثابهآموزگارمبانيدولت، كنفوسيوس،
نظرات موعظهگر آگوستين بوده، روان و روح راهنماي
«پيشرفت»، انديشة  پيگير پيامبر  دكارت آخرالزماني، 
بهعنوان فرويد انقالب، پابرجاي  تئوريسين  ماركس
روانشناسي شكاك ديدگاه يك از فرهنگي روشنگر
دعوت كننده و ميزبان كه وظيفة اينشتين طبعًا و اجتماعي
جريان خود خاص و متانت با درايت و است دار عهده را

مي كند». اداره را بحث
كرة مردم احوال و اوضاع  نگران  چشم  اينشتين آلبرت
دروني روابط و نظم متالشيشدن خطر  است. زمين
قهر و حوادث وخيم و آلودگي و بشري، انهدام جوامع
بازگشت تاز تعصبوكشتار تروريستي، تاختو طبيعت،
آيا جديد، اپيدميهاي پيدايش و قديمي مرگبار بيماريهاي
انبوه يا بشر است انتظار در و آخرالزمان عمومي فاجعة
نور مي ماند؟ آيا سياه اوهام از به كابوسي مصيبتهاي جهاني

مانده؟ نجاتي باقي و راه هست اميدي
و ميدهد قرار دستور در را انديشه تاريخ بازبيني اينشتين
تحليل و بهنقد تاريخ را فكري مهم بزرگان اين انجام براي
ميخواند. فرا متصور راهحلهاي ارائة و بررسي و اشتباهات



Neda NO: 8       6 December 2005     ١٣٨٤ سهشنبه١٥آذر ٨ شمارة

بقيه در صفحة٥

پـروازدرخـاطـرههـا(٨)
ششم:(٨) فصل

افسران  از خاطراتي

سپهبد خادمي
من  كه پرواز داشت تا دو  يكي ٧٠٧ شاه گردان در
بود هواپيما دو يعني رزرو. هواپيماي بهعنوان گذاشتند را
در يكي بود. مسافر، رزور براي يكي بار و حمل ،يكي براي
نشستيم. در استراليا بعد و رفتيم پروازها به جاكارتا نوع اين از

رفتيم. نو بهزالند بعد
سر بود. شاه هواپيماي ملي در هواپيمايي خادميرئيس
ميز خادميآمد سر چيدهاند. بزرگ ميز يك شام ديديم ميز
او او نشستند. با آمدند آمريكايي تا و چند نشست بزرگ
آمد ايراناير رؤساي و يكي از كرد تكريم و تعظيم كلي
بياييد سر هم شما كه ميفرمايند تيمسار گفت و پيش من
شما خادميعرض كنيد كه تيمسار ما. گفتم خدمت ميز
ميزتان سر كردهايد دعوت را آمريكايي مكانيسينهاي تمام
بعد ميخورند. غذا تنها دارند اينجا ايراني خلبانهاي ولي
كارها اين از من ميز شما؟ سر من بيايم كه فرستادهايد شما
هم من يا ميآيند، ايراني پرسنل و خلبانها تمام يا نمي كنم.
راستي راست ميگفت و بود شده شوكه طرف نميآيم.
بروم خودم من نميخواهي اگر گفتم بگويم؟ بهتيمسار بروم
گفت. خادمي چيزي و رفت بيخ گوش نه، نه. گفت بگويم.
بلند و بعد خودش ميدهد تكان تكان خادمي سرش را ديدم
شما از شده! من اشتباه شده! اشتباه گفت نزد ما. آمد شد
تشريف شما همة ميكنم كه و تقاضا ميكنم عذرخواهي
و كرد دعوت را همافر و درجهدار تا افسر از يعني بياوريد.
به من بعد بياورند. تشريف همهشان ميكنم خواهش گفت
چيزي شد يك اين ميآوريد؟ گفتم حاال تشريف گفت
ميهمان ايراناير هوايي، نيروي پرسنل ما ميگوييم تيمسار.
تيمسار ميهمان رفتيم شديم بلند بله. گفت و خنديد بوده.

شديم.

سنجري (طه) فريدون سرلشگر
ستاد نيروي هوايي عملياتي سرلشگر سنجري معاون
گذاشته و كرده عوض آن را اما بود «طه» اصلياش اسم بود.
در آمريكايي  مستشاران با كه زماني در فريدون. بود 

احضار  را به دفترش من يك روز ميكردم گردان٧٠٧ كار
رفتم زدم در  است! منتظرت  دفترش گفت و رفتم  كرد.
بدون بود. چيزي خواندن مشغول گذاشتم. احترام و داخل
و را داد سالمم جواب بردارد كاغذ روي از را سرش كه اين
خبري نيست. دقيقه گذشت ديدم ادامه داد. چند بهكار خود
را در و آمدم. بد موقعي كه اين مي بخشيد مثل تيمسار گفتم
گفت لحني تصنعي با كرد و بلند سرش را تا بروم. كردم باز
با من شما نداشتم كاري من گفتم داشتيد؟ كاري بله! ها! بله!
بله!. گفت بله! زننده لحن مصنوعي و همان داشتيد. با كار
همان بهمستشاري كه ميگويم. بعد زنگ زد االن بفرماييد
وقتي احضاركرد. پشتاتاقشبود.يكاستوارآمريكاييرا
از آمده بهديدنش يك ارتشبدي انگار سنجري آمد، استوار
با او بهگرميسالم شتافت. بهاستقبالش بلند شد و ميز پشت
است چطور كه ميآوردم شاخ در داشتم من كرد. عليك و
من سالم جواب براي او هستم ايراني سرگرد يك كه من
اما اين يك برنداشت. كاغذهايش توي از حتي سرش را
از استقبال براي دم در تا تيمسار است و آمريكايي استوار
تيمسار كرد سؤال آمد بههرحال استوار كه ميرود؟ جلو او
«رنج» ميخواستم گفت تملق با سنجري دارد. كار چه او با

كه من  آمريكايي استوار كنم. هواپيماهاي٧٠٧ را سؤال اين
من قربان گفت ميآورد. در شاخ داشت ميشناخت را
ديگر من است! واردتر ما همة از معزي سرگرد نيستم وارد
تحمل را تيمسار بيشخصيتي همه آن چگونه نميتوانستم
چقدر فهماندم كه به او نگاه با فقط و نگفتم اما چيزي كنم.
را او و گفت بلهيي بله و كرد خندهايي تيمسار است. مبتذل
كرد. ردم و از من كرد هم الكي دو تا سؤال يكي كرد. رد

اميراردالن منصور سرتيپ
من  شد خريده  هواپيماهاي٧٠٧  سال١٣٥٦ در وقتي
تيمسار روز يك  داشتم. را آن گردان يك  فرماندهي
صدايم مهرآباد، پايگاه معاون اردالن، امير سرتيپ منصور
هم آمريكايي افسر يك ديدم رفتم. بهاتاقش كرد.
هستند «باجر» سرگرد ايشان گفت اردالن امير نشسته است.

تيمسار ميشوند.گفتم شما  گردان وارد  مستشار بهعنوان
گفت. بهانگليسي آمد. خوشش طرف بگوييد. بهانگليسي
پرواز شما چقدر پرسيدم آمديد. خوش و گفتم خنديدم من
سابقة ميزان اين با ديدم ساعت. ٣هزار حدود گفت داريد؟
انگليسي بكند. بهزبان نميتواند گردان بهما در كمكي پرواز
اما دارند  پرواز ساعت ٣هزار  حدود ايشان تيمسار  گفتم
و االن دارم پرواز ١٢هزار ساعت من كه نميدانند ايشان
بفرماييد سرگرد جناب  است  ممكن  بهسرگرد)  (خطاب
١٢هزار بر عالوه من بكنيد؟ بهمن ميتوانيد كمكي چه 
و بودهام گردان  فرمانده كه  است ٧ـ٨سال پرواز ساعت
گفت به فارسي اميراردالن نداشته ام. سانحه هم هيچ وقت
گفتم بهانگليسي من بگو! به من بهفارسي را حرفها اين
كهاين سرگرد ميگويم بهانگليسي مخصوصًا من تيمسار
ستاد از او را نيست خوب آخر گفت خودش بشنود. «باجر»
اگر آمريكايي دارد ساعت پرواز ٣هزار گفتم فرستادهاند!
بهفارسي اردالن امير بكند. بهمن كمكي نميتواند باشد هم
بحث گفتم نيست. ميهماننوازي  رسم  اين آخر گفت
كه ميآيد ميگوييد مستشار بهمن نيست شما ميهماننوازي
اميراردالن نظارت كند؟ من كار بهچه نظارت كند من بهكار
داشتم اصرار من و بهفارسي حرف بزنم داشت تأكيد هي
خودش آمريكايي باالخره سرگرد بهانگليسي بگويم. كه
كمكي چه ميگويد من درست معزي گفت آمد و بهزبان
از مستشاري شما را آخر گفت اميراردالن بكنم؟ ميتوانم
فرستادهاند.گفتمنخودمميرومبرايشانتوضيحميدهم،
گفت بهمن بهفارسي اميراردالن ميگويد. راست ولي معزي
مي كنم خواهش تيمسار گفتم بهانگليسي من شدي؟ راحت
خواهش ميشود گفت باجر سرگرد بزنيد. حرف انگليسي
گفتم كنم؟ پرواز شما گردان بيايم روز يك هفتهيي كنم
گفتم روزهايي؟ چه گفت ميشويم. خوشحال حتمًا حتمًا،

خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

گفت كن. پرواز بيا و بزن تلفن قبلش روز خواستي روز هر
پروازي هر حتمًا و... گفتم حمل مسافر و سوختگيري پرواز
هيچ را شما نكن ما را فراموش نكته اما يك بيا خواستي
معلمم. خودم من هواپيما نميگذاريم. گفت فرمانده وقت
معلم خودمان ما هستيد آمريكايي شما ولي باشد گفتم
دو خلبان بهعنوان بياييد شما داريم. هم ايراني فرمانده داريم
تمرين نشستن بلند شدن و ميكنيد. گفت ميخواهم پرواز
خواستي مي گذاريم هرقدر معلم شما با باشد ولي گفتم كنم
روز يك همين است. خوب خيلي همين گفت كن. پرواز
بهمن گفت اميراردالن و رفت شد پا است. خوب خيلي
تيمسار گفتم و گذاشتم احترام و خنديدم شدي؟ راحت
نگو گفت نميدهيم. باج به چشم زاغ كه ما نبودم. ناراحت
بله! گفت است؟ آمريكايي چيست؟ پس گفتم زاغ. چشم
بيامرز گفتم فرخنده خدا بهاسماعيل بيرون و خالصه آمدم
هفتهيي بيايد خواست هروقت بزند زنگ شده قرار «باجر»
بگذار برايش هم يك خلبان و بگذار برايش پرواز يك
بلندشدن خواست (اسكندريان) هم بگو هر وقت بهحسين
دستش. كنار بگذاريد ايراني معلم يك كند تمرين نشستن و

كند! نميدانست چه خوشحالي اسماعيل از

مهديون سجاد سپبهد
مهديونافسركله شقي بود كه زير بار برخيزورگوييها
برخوردهايش ربيعي بود. عمليات و افسر معاون نميرفت.
دوستش هم وبچه ها مسئوليتش خوب بود تحت پرسنل با
بود. وحدتي شد، پايگاه گردان كه فرمانده وقتي تا داشتند.
بعد شد. منتقل هوايي نيروي بهستاد بعد و رفت بهآمريكا
بوشهر پايگاه سر فرماندهي آخر ديگر و به پايگاه هاي رفت
گفتند انقالب از بعد شد. سپهبد كه بود همانجا در گرفت. را
شكايت اولش همسر كه شنيدم دوميداشتهاست. همسر

اعدام دستگير و اين. بههرحال داستانهايي مثل يا بود و كرده
شد.

هفتم: فصل
ملي منافع و خارجي همكاران

داشتم هوايي سعي نيروي در خدمتم تمام مدت در من
خودمان مسائل منافع ملي با برخورد يك نظامي در بهعنوان
شرافت كه بود اين مهم من براي بدانم. برهرچيزي مقدم را
اگر موردي اصل ايراني حفظ شود. روي همين مال ايراني و
وارد خدشهيي ملي منافع به اصل ميديدم كه ميآمد پيش
اگر بهويژه ميدادم. نشان عكسالعمل بالفاصله ميكند
داشتم. از حساسيت بود بيشتر خارجي فرد يك طرف من
زندگي جهاني در درك ميكردم بهخوبي من ديگر سوي
با را تبادالت و علمي روابط بيشترين بايستي كه مي كنيم
با تنها نه را نياز اما اين داشته باشيم. جهان ديگر كشورهاي
منافعمليدرتضاد نميديدمكهدقيقًابرعكس فكرمي كردم
با را روابط بهترين و بيشترين ميتواند كشوري ميكنم و
بگيرد. را اصل خود منافع ملي باشد كه كشورها داشته ساير
بيشترين هستيم قادر خودمان ملي منافع گرفتن اصل با ما
و انسانيترين داشته باشيم در كشورهاي ديگر را دوستان
گوياترين كنيم. برقرار حكومتها و دولتها ساير با را روابط
شخصي خودم تجربة دارم مدعا اين اثبات براي دليلي كه
روابط بهترين خارجيان بسياري با خدمتم طول در من است.
كار و آنجا در پهنة عين حال را داشتم. در انساني و عاطفي

مي گرفتم. همان را اصل ميآمد بهميان ملي منافع پاي كه

خريدهواپيما
بهنام  فني سرهنگ يك بهاتفاق من سال١٣٥٠  در
از هواپيما خريد بررسي براي ميرجهانگيري سرهنگ
كشورهايانگليس،فرانسهوهلندانتخابشديم.مشخصاتي
سبك موتورة هواپيماي دو يك كه بود دادند اين بهما كه

باشد. داشته هم چتربازي برد كه ميخواهند
براي كه  هواپيمايي فرانسويها رفتيم. به فرانسه ابتدا 
هواپيما، اين بود. «NORTHبودند«٢٦٢ گرفته نظر در ما
كه بود اين اشكالش  بود.  متوسطي موتورة  دو  هواپيماي
سازنده به كارخانة بود. كم بسيار عقب در با دمش فاصلة
گفتند براياستفادهچتربازيميخواهيم. را گفتيمماهواپيما
چتربازي ببينيم براي بايد گفتيم خوب است. خيلي همين
هواپيما از توي بعد روز گذاشتيم قرار يا نه؟ هست مناسب
يك ضمن در باشيم. از نزديك شاهد ما و بپرد چترباز يك
ميهماندار بودند گذاشته را هوايي شان نيروي بازنشستة ژنرال
را ما ژنرال روز قبلش ميرفت. باال خيلي ما بر دل ما كه از
كرد دعوت هم شب كرد. دعوت گران قيمتي بهرستوران
كاباره در است. گران كابارههاي از يكي كه ليدو كاباره
نميخورم. چيزي گفتم ميخوري؟ شامپاين گفت ليدو
اينجا نميشود گفت نميخواهم. هم شام گفتم شام. گفت
بستني يك بگو پس گفتم بخوري. چيزي يك بايد آمدهاي
گفتم بستني بخورد. نميآيد اينجا گفت كسي بياورند.
مي خوريم. ما شام بخور بستني تو نه برويم. گفت پاشو پس
مخصوصًا اين اما است. تند برخوردم كه ميدانستم خودم
ژنرال آقاي مي كردم احساس زيرا كردم. برخورد طور
را رفتيم فرودگاه. هواپيما بعد بخرد. روز ما را ميخواهد
پرواز حين كه  بودند آورده چترباز مربي يك  آوردند.
صندلي روي نشستم خودم  هم من ببينم. من  مثًال تا بپرد
بود شده تعيين كه منطقهاي بهروي وقتي پروازكرديم. و
ميپرد؟ جوري چه ببينم او خودم بايد من گفتم رسيديم
بودند آورده پريدن كسي كه براي شقيقه سفيد موهاي از
بيتجربه نيست. و و جوان كشتهاست  كار طرف فهميدم
و وقتي زديم دور هواپيما. سكان زير رفت در شيرجه از
و بله گفتم  ديدي؟ هم را چتربازش گفت نشستيم ژنرال
هوايي نيروي هواپيما در نوع اين از پرسيدم شما بالفاصله
جاي گفتم نه! گفت ميكنيد؟ چتربازي استفادة خودتان
من پس گفتم نه! گفت ميكنيد؟ را استفاده اين ديگري
هنرآموز سه دو خلباني مدرسة برويم دارم! پيشنهاد يك
گفت نميشود. من ببينم. تا بپرد با اين را بياوريم چترباز
مربي است آوردهايد شما كه را اين نميشود؟ گفتم چرا
چتربازي هنرآموز بايد بيرون.  ميپرد  هم سوراخ يك از

بكند. بهپريدن شروع ميخواهد تازه كه بياوريد

است مهديون سجاد سپهبد ايستاده، راست سمت از دوم نفر هوايي: نيروي افسران از تعدادي با
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