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ابراز است شده منتشر «ندا» كه ٩شمارهيي خالل در
كه رسيده بهدستمان متعددي  كتبي  و شفاهي نظرهاي
انتقادات لطفها تا از بودهاند. دلگرم كننده مشوق و همگيشان

محبتهستند. كههمگي
بهدرستي هم االن كنم؟  چه  آنها  با  كه بودم مانده
خوبي همكاران هم و دوستان خواننده شرمندة هم نميدانم.
بيچشمداشت كار صفايي و مسئوليت احساس با هستم كه
اگر كه ميدانم هركس از بيش و قبل گرفتهاند. پي را «ندا»
نيستم. راه نبوده و به ادامة موفق هرگز اين ياران نبود ياري

البته اولين رسيد. بهدستم «اشرف» از نامهاي اين كه تا
آن كرد. حل هم مرا مشكل نبود. اما خوبان ديار آن از نامه
از هم ياران و آن از هم يادي باشد تا ميكنم را عينًا نقل

باشيم... همه محبت كه شايستة اين خوبم. باشد همكاران
ك.م

بهبهانة«ندا»
«اشرف» از «نامهيي

سالم
خستهنباشيد

وفرهنگي ادبي ضميمه «ندا»، شمارة اولين وقتي
آيا داريم كه به شرايطي توجه با گفتم: خودم ،با ديدم را شما
شعر و داستان و ادبي حرفهاي کنيم،که خرج پول که ميارزد
توطئههايرنگارنگرژيم مرتببايد االنکه آيا منتشرکنيم؟

است؟ «ندا» انتشار مناسبي براي وقت کرد، افشا را
غلط من اوليه قضاوت هميشه گفتم خودم با ولي
ضرورت تا بهتشخيص بفهمم تا بگذار بخوانم است، بوده
که هست درآن و برکتي خير ،حتمًا برسم دستاندركاران

مننميفهمم.
انگيزاننده برايم شاملو شادروان صحبتهاي اول شمارة از
براي تهديد از ضدسلطنتي  انقالب اول سالهاي در بود، 
برچسبها و مارک ز  ا سلسلهيي  و بود  نوشته  روشنفکران
خواندن با آن با همراه مختلف، زمانههاي در مبارزان عليه
شدم. وصل بزرگتري بهدنياي دنيا، وکنار گوشه از شعر چند
يک و انساني انقالبي احساس نيستم، تنها کردم احساس
هرکس و است جهان پخش در سراسر است واحد جنس
است. کرده بارور خود و در آن را گرفته خود عزم بهفراخور
از را ديدم. صدايم سرودهاي«ماتهاوزن» را در خود احساس
را انساندوستي وکار عشق بهصلح شنيدم، گلوي«ماياآنجلو»
ميکردم حاال فکر تا ديدم، هم اتمي فيزيک دانشمندان در
فرمولها و پود و تار غرق در خشک و آدمهاي که دانشمندان

آزمايشاتهستند.
يک در ميشود که ديدم معزي سرهنگ خاطرات در
ولي مثل بود، شاه خشک مثل زمان نظامي سيستم نظام و
پالتو يا و اشک ريخت فقر بهپهناي صورت ديدن با پدرش
ندانست، فقر را برافکندن ريشه ولي راهحل هديه کرد، را خود
و انقالبي سازمان و حضور به عظمت وجود که بود اينجا
در سرهنگ بازيگوشيهاي بردم. پي جامعه در دموکراسي
عشق کرد. تشويق  خاطراتش بقيه بهخواندن مرا  کودکي
را افتخار بهسرهنگ چاهبهار، در فداکار بهيک معلم ورزيدن

کرد. زيادتر من در
نيست! نشريهيي ديدم، بد شمارههاي بعدي باخواندن
خودم مقداري دانشجويي دوران در ميکند، باز آدم را ذهن
حاال آنها ولي داشتهام داستانها و اشعار در سير و ادبي مطالعات
دل هرچند در جديدي بهمن ميدهد، احساس درک و يک
تنها بهنوعي انگار ولي ، جمعي هستم. تشکل و مقاومت يک
با با انسانهاي مختلف مشترک احساس درد و حاال و بودهام
و دارم پشتيبان و پيدا کرده و تنها نيستم نژادها و رنگها همة

شد. ايجاد جديدي در من دلگرمي
فعال و  نفرات با خيلي را آدم ديدم، قلب بهتدريج   
شمس، اين محمد نظرات و درزندگي ميدهد، عاشق پيوند
و روشنبين عاشق شخصيت بهعظمت موسيقيدان پرافتخار
مقاومت در اين که چه سرمايههايي ديدم هم بردم، باز پي او
و صاف قلبهاي و بهواقع عصارة تواناييها آنها شدهاند. جمع

ميکنند. کار مقاومت بهاسم که هستند زمين ايران صادق
آثار  که چقدر در شدم آشنا اصفهاني، خانم دکتر زري  با

هستم اشرف در که من و مي کنند سير زمين دلسوختگان

آخرت(٢) در سران كنفرانس
              مؤلف: ابرهارد ريشتر

قصيم كريم مترجم:

سياسینژاد مهندس م. مکتوبات
مال پنجم. چلوکبابی مکتوب

حسين پويا

اتوپيـا؟ كدام
عليمقدم

شـهر بهسـوی
شـکوه (١)  با

واژه دنيا میگنديد دو نبود همين يک اگر
می افتد شکل از دهان چگونه ببين

کتمان کند! وقتی میخواهد حقيقتی را
من است کسی کنار

چشمبند ديدمش زير از يک دم که
ديوار بلند پای آن

دمش آخرين که يافت اطمينان که چون و
میشنوم را

به زمزمه گفت نامش را
چهرهاش بر بست نقش لبخندی دمای و

کبود وحشتی جز دم آن تا که
نبود

آثار باستاني و ويراني تخريب
آخوندي از تاريخ زدايي ديگري نوع

مقدم ح.

کريمی رحمان

رسالت اين بنشانند فرو را خورشيد و برآيند اهريمنان چون
برای که روشنايیست و نور عاشقان و مدافعان و پيامآوران
برخيزند. مقابله و همت و به اراده نو، و دگرباره طلوعی
انسانی ست وجدان بيدار و فطرت طبيعت، اين قانون اين
سازمان يا حزب آن يا برنامه، ايدئولوژی اين حکم نه و
آتشگردانی فروزان همارة بايد خود سياسی. مهرآيينان
سهمی برآيد، جرقه که هر باشند. سياهيهای ناباور قلب در
بهاجاقهای آتشکدهها اگر مرد. خواهد تاريکی از سلولی و
پاسداران طعمة روشنايی قاصدان گردد، مبدل خاموش
درخور جنايتها و تبهکاری بر مويه شد. خواهند ظلمت

است. و ازپا افتادگان تسليمشدگان

انديشه
قرايي محمد دكتر

ندا بود: ندا، صداش
                                كاظم مصطفوي

حرفها بعضي
عليرضا خالو كاكايي

دوروشنـای
سالهایکسـوف 

شعر

معاصر فرهنگ بزرگان از

مارلنديتريش

زد بههم را هيتلر بازي كه بازيگري

همكاري بهخاطر  ريفنشتال لني  اگر
منفور شد و مطرود با نازيها

برابر در  ايستادن با مارلين ديتريش
يافت جهاني محبوبيتي هيتلر

داري.... يار بوي كه نامه داري....اي يار بوي كه نامه اي

پنهان جشن شعر از
مختاری محمد شادروان

دخترككبريتفروش
هانسكريستيانآندرسن

مهرنوش ـ ه ترجمة

ترجمه:دکترزریاصفهانی

نرودا پابلو سخنرانی
نوبل جايزة گرفتن بههنگام

درصفحة٣بقيه در صفحة٧ و٣ ٢ صفحات در

درصفحة٨

درصفحة٦

درصفحة٦

درصفحة٧

درصفحة٥

درصفحة٤

درصفحة٢
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اين بنشانند فرو  خورشيد را برآيند و اهريمنان  چون
روشنايیست و نور عاشقان مدافعان و و پيامآوران رسالت
مقابله و  همت و  به اراده نو، و دگرباره طلوعی  برای  که
بيدار وجدان و  فطرت اين طبيعت، قانون اين  برخيزند.
يا حزب يا برنامة آن ايدئولوژی حکم اين و نه انسانيست
آتشگردانی همارة بايد خود مهرآيينان سياسی. سازمان
برآيد، که جرقه هر باشند. ناباور سياهيهای قلب در فروزان
آتشکدهها اگر مرد. خواهد تاريکی از سلولی و سهمی
طعمة روشنايی قاصدان گردد، مبدل خاموش بهاجاقهای
و جنايتها تبهکاری بر مويه شد. خواهند پاسداران ظلمت
بود چنين و است. ازپاافتادگان و تسليم شدگان درخور
«محمد و مختاری» «محمد  گرم  نجيب و خون وقتی که
و لندها غرو صدای جز ريخت، خاک بر حق بهنا پوينده»
تهران حرکت در خيابانهای و از خشم صدايی  اعالميهها
تمام بیرحمی و  بهنامردی عزيز،  دو آن نرسيد.  بهگوش
نويسندگان کانون که نمیخواستند زيرا رسيدند بهشهادت
قلمشکنان غيرمستقيم حمايت و کنترل و سايه زير ايران
تجديد وبهخزندگی خاکساری و بهخواری حاکم، مستبد
ياران بهخون بیاعتنا ماندگان  و  رفتند آنان کند. حيات
زنده کناية و  پرمعنی  بهپيام بی اعتنا حتي و  دسترفته  از
بهشادمانی قاتالن، از تجليل زرين لوح شاملو» «احمد ياد
دادند. در تن زيرکنترل؛ کانون بهتشکيل و برگرفتند افتخار
بعيد وقبول ننگ ريخته تازه خونهای درهمان هنگامة من
درشمارة که رسوا» «ضيافت عنوان با نوشتم شعری مدعيان،

گرامی  نشرية ارديبهشتماه ١٣٧٨ در هفتم بهتاريخ ٤٣٧ و
قلم صاحب دوست عزيز از اينک بهچاپ رسيد. «مجاهد»
«حميدجان همان مصطفوی که کاظم جان خودم متعهد و
الزم بهمناسبت را شعر آن که دارم خواهش باشد اسديان»

بيارزد. عبرتی «ندا» بياورد، شايد بهتأمل و در دگرباره
يک خاطرههای استبدادی، سرکوبگر نظامهای در
تندباد از پيوسته چون من نيمچه مبارزی هرچند آزاديجوی
هر روز، میتواند میگذرد. بزرگ حادثههای کوچک و
برگی سطر و تکامل تکوين و در جهت يا ضد تاريخ روزی
پيدا را پوينده  محمد با توفيق آشنايی  من باشد. تاريخ  از
اما است. میبرده بهسر فرانسه در ايام آن در گويا که نکردم
مخلص اين قديم دوستان از مختاری محمد او، هممسلخ يار

توسط  او مالقات با و باب آشنايی ١٣٥١ سال میبود. در
می خواستم داد. دست ر) (ه. مشترک خوب دوست يک
براين و بدهم را بيرون «صدا» ادبيات امروز هنرو فصلنامة
و سعيد مختاری که از نزديک با محمد بود و برنامه قصد
در دوست شدم. و آشنا خسروگلسرخی بعد و سلطانپور 
با آن رياست که ايران فرهنگ بنياد در مختاری زمان آن
اشتغال تحقيق بهکار بود، خانلری ناتل پرويز دکتر مرحوم
کارگران کوی در پدری خانه در اتاقی خانهاش داشت.
ديواری سيمانی با و محقر بس خانهيی بود، دخانيات تهران
آن دخانيات تمام دودکشهای انگار که رنگ. دودهيی و
شعری «صدا» برای  او بودند. زده رنگ را فقيرانه  کوی
مفصل نقدی بعد و رساندم بهچاپ اول شمارة در که داد
که بهمن داد آرينپور دکتر اثر نيما» تا صبا «از کتاب  بر
را با آن او، شغلی موقعيت بهدليل و خودش بنا به پيشنهاد
بيستوهشت ظرفيت در  روزبهان» «سياوش  مستعار نام
تقدير بههر رساندم. بهچاپ «صدا» دوم شمارة در صفحه
در که بودند مشعلهايی پوينده، محمد و مختاری محمد
که بودند آتشگردانهايی نمیچرخيدند. مشعلداران ميان
دو آن بودند. گيرافتاده کسوفيان، با مغازلهکنندگان ميان
نهفته غفلت همين در شايد داشتند اشتباهی اگر عزيز شهيد
اما بودند دريافته بهنيکی را موقعيت آنان هم شايد و بود.
بازيگر دوزيستيان برای را ميدان  که بودند تالش دراين
اگرقرار است که بودند انديشه دراين آنها خالی نگذارند.
و واپسگرا ماليان سانسور چنبرة در ايران نويسندگان کانون
نشود آخوندی نظام لوطیخور يکجا افتد، بهراه سرکوبگر
و شريف تبار باختند. را خود جان گناه، و دليل بههمين و
رگ غيرت و و شرف نيستند. کم که مظلوم جانباختگان
عظيم وسعت حجم را در ماليان بيداد مظلمة تا میخواهد
بهاعتبار خوشهچين، صرفًا و الکیخوش لول و دريابد و آن
دزد شريک نگذراند. به هرجهت بهباری را روزگار سابقه،
روشنفکری بهزينتالمجالس را دل و نباشد. قافله رفيق و
برنياورد دم و به خطا بنشيند يا خاموش نکند. خوش ؛ بودن
و خود برداشتة زخم برحق از ژرفای صدايی چنان آن يا و
تاريکی، بسيط در مگر که بردارد ميهنش آجين شمع پيکرة
آنکه برای جدول، صدر ماندن در برای گردد. جرقهيی
کند برندارد. رحم گام قلم و هستيم،  هم ما هنوز بگويد
دروغ غرق ايران که درزمانهيی که باشد داشته مروت و
خودنمايیست، بهعنوان و خودگرايی و و تظاهر تزوير و
کند و طبابت ؛ حس طبيبی قلم يا هن روشنفکر اهل يک
دست داده از به اصالت آنکه مگر نمیشود حاصل اين و
به آخر زمان که نپندارد و نهراسد حادثه ها باد تند از و برسد

رســوا  ضيـــافـت

کريمی رحمان
آرام آرام

اعماق آتشفشانی از
میگيرد. فراز

نشسته دامنه گرمی که بر خاکستر اين
است. آتش آن پردهدار

هنگام چنين به شگفتا و
خيال خوش واژهکاران کوچک ضيافت در

شهر
را ماه بريدة سر

غزل سفرة نقش ترين خوش بر
اند . نهاده به تماشا

عاشقان بی سرپناه
ها، خاموش ترس گزمه از

اند دخمهها خزيده به
دورهگرد آوازهجوي دالن هرزه و

سفرة سيمين آن بر گرد گرد
را کريه قاتالن چهرة

میکنند. ماه

رفيقان را خون از برآمده لوح زرين
دهند ارزان نمی که
بايد کشيد زحمتی 
داشت بايد هنری
! خطری بايد کرد

، آنگاه
وحشت سراسرش شبهای در

شود گوارايی می شراب  چه
! کلمه ستاره و ماه و خون

را خدای
و شرف عشق و تاراج حّراج در وقتی 

زمين فروتن ستارگان پای صدای
انتظار صحاری سوزانترين از
میرسد عشق بيکرانگی  به

شما جای ، به ضيافت رسوای شما از من
انتقاد» و « اتحاد واژهکاران ای

شوم. می شرمنده

! باد شرمتان

روشـنای دو
سـالهای
کسـوف

کريمی رحمان

حرفها بعضي
خالوكاكايي عليرضا

حرفند حرفها، بعضي
بعضي حرفها، ژرف

هست؛ حرفهايي
    حرفهايي از جنس تنهايي 

گفت. بايد تنهايي در
هست؛ حرفهايي

حتي به تنهايي  كه حرفهايي    
گفت نبايد هم

تنهايي از  تنهاتر هست؛ حرفهايي 
تنهايي.

تنهايي، از تنهاتر
هم تنهاييست    باز

تنها، را، تنهايي حرفهاي تنهايي، در
گريست بايد

را، تنهايي حرفهاي
گريست. چاه گوش در بايد

حرفند حرفها، بعضي
! ... آه بعضي حرفها

                    ژرفند.

که را راهی آن و گذشته بوده که در آنچه و رسيده زمان
دری هنوز من است. بوده اشتباه در اشتباه سراسر پيموده،
ايران باشد. چرخيده بر يک پاشنه هميشه برای که نديدهام
اين مهم ماند. چنين نخواهد الجرم هم امروز و جهان امروز
و زمان درکجای ايران امروز بپرسيم که خود از که است
از دسترفته! رفيقان ای شرقيها، ما دارد. تاريخی قرار سير
دور بسی رهروان و راه از ما می جنگيم. حداقلها برای داريم

چراکه  برسيم، بهسر جاده تا مگر بجنبيم بايد بکوشيم، افتادهايم.
تبعيد اين که گيرم کرده اند. تبعيد باديهها قانون بهقلمرو را ايران
قبا و در عبا و پوشيده سيستم آخرين رنو و پژو با مرسدس بنز و
بشوند شب زمستانی قطبی خرسان اگر پلنگان، باشد. وای عمامه
يک که بنازم را سرد تاريکيهای فصل بيدارباشان شده اند. که
کوچک چند هر گوشهيی که ست جرقهيی گونه، بههر کالمشان
در من میبرد. پرسش روشنای زير کرده، سوراخ را شب از
و بهنسبت اعتبار را مبارزان راستين مظلم، زمانة زشت اين
جرقه و آتشگردان و مشعل و آتشکده و خورشيد عمل؛
باشند بسيار که گيرم بعضيها که است براين قرار اگر میدانم.
تا بسوزند خود نامداريهای و نامجوييها و تقلبها و دورنگيها در
سکوت درخور نامهای ممنوع، نامهای بگذار شوند، معبدی مگر
مقدس جدال در مالحظه! و رؤيت غيرقابل بايکوت، نامهای و
شوند خاکستر ذوب و خويشنشناس؛ بسامان روزگار نا با خويش
است. فاجعهآميزتر ماندن يادها در بهزشتی که بروند ياد از و
از بد و خوب  از اند، تاريخ بهسطر سطر کاوندگان آيندگان، 
نشست. خواهند بهداوری و ديريا زود سرانجام نسلها ناحق. و حق
ارزيابيهای و نگرش شتابزدهترين در حتي که بود مطمئن بايد
دم که گفت خيام شد. خواهد آشکار و حقايق برمال آيندگان،
رذالت با دنائت، و با حقهبازی که  نگفت اما بدانيم غنيمت را
خيام مسئوليت. و عدمتعهد  و خواری خفت و با حقکشی، و
و بود خويش روزگار اصيل يگانههای يگانهترين از يکی خود
کم گرايان كميت از واالتر و باالتر سروگردن بنابراين چند

خيلی  با روزگاری میآيم و قديم از من گرفت. قرار  کيفيت
شعر تغيير فرم به منزلة زمانه تغيير گاه بوديم. يکراه شماها رفيق از
زمانه قتلگاه وقتی آوانگارد بشويم. مدرنگرا يا آن که بهتبع نيست
چنين فرزند خلف که دوست ندارم میشود، من و ارزشها اصالتها
میآيم، در به ميدان ناتوانی همة با و می پوشم زره باشم. روزگاری
شرف با که برآنان درود پس گردم. ستوران سم لگدمال هرچند
جان ايثار پای تا خود انسانی ومسئوليت برميثاق و زيستند غيرت و
محمد ساعدی، سلطانپور، غالمحسين به سعيد سالم پای فشردند.

ديگر. افروزان پوينده و مشعل محمد مختاری،

بود صداشصدا ندا،
                     كاظم مصطفوي

پر از پرنده، باغ،
پرنده، در پرنده

پرنده، آسمان يك
پرنده. آسمان يك

بود. از سخن پر لب،
بود. طرب از پر چشم
بود، شرر از پر سينه

شرر بود. از سينه پر
بود. صدا از پر صبح

بود. اش ندا ترانه
صدا بود، ندا، صداش،

صدا بود. ندا، صداش،
اميد، از رنگ پر رنگ

سفيد، همه اش نور اميد
اميد، و عشق اش ترانه 

و اميد. عشق ترانه اش
بود. از تفنگ پر دست
شب بود. تفنگ صداي
بود، سحر از پر شب،

بود. سحر از پر شب،
بود. خطر از پر راه

بود. جرس همان خطر
سحر بود، سحر، سحر،

بود. سحر، سحر سحر،
پر از ترانه، صبح
باغ پر ترانه، يك

ترانه، در ترانه با ترانه
ترانه، در ترانه با ترانه

بود. صدا همان صدا
صداي او، صدا بود.
بود، صدا از پر ندا

بود. صدا از پر ندا
بود. خودش صدا ندا

پر از صدا بود. تفنگ 
بود، همه اش ندا تفنگ

تفنگ همه اش ندا بود.
پرنده، از پر باغ،
پرنده، در پرنده

پرنده، آسمان يك
پرنده آسمان يك

آذري كار سال
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بخش بزرگی بهنظر میرسد. برنامه ديگر
زير گذشته ٦سال ظرف منطقه اين از
يک هيچ  شد.  تخريب و رفت  کشت 
موضوع بهاين دولتی دستگاههای از

اعتراضنکردند.
شهری قطار سازمان سوی از
که شده ارائه اصفهان مترو برای طرحی
صورت در و میلرزاند  را سیوسهپل 
لرزشهای پل سیوسه  کنار از مترو عبور
تهديد میکند. را تاريخی اين پل شديد
دورة از بهفرد منحصر اثر پل سیوسه
ساله صد چهار  قدمت با است  صفوی
جدی مترو میتواند آسيبهای عبور كه
وارد تاريخی اثر  بهاين را  فراوانی و
مورد طرح  اين حاضر حال در آورد. 
مدام خاکبرداريهای است. بازرسی
سد تأسيس و مارون  آبياری  شرکت
عمليات انجام و مارون سد پشت جديد
ارجان باستانی محوطة در کشاورزی
و است کرده روبهرو کامل تخريب رابا
در باستانی تپههای خاکبرداری همچنان
عيالمی شهر  . دارد ادامه محدوده  اين

شمال  ١٠ کيلومتري حدود در «ارجان»
شهربهبهاندراستان خوزستانقرارگرفته
عيالمی شهری باستانی محوطة اين است.
آثاری خود در وسعت هکتار چندين با
داده جای ميالد را از پيش هزاره های از
باستانی محوطة شاهدان، به گفتة و است
ارجانهر روزشاهد تخريبهای گوناگون
شرکت کارگران کشاورزان و سوی از
و سفالهای شکسته  و است مارون  آب 
مدعا اين اين محوطه شاهد در پراکنده
ميراث باستانشناسان از يکی است.
و زندگی می کند پاريس كه در فرهنگی
آثار بيشتر است کرده حفاری جيرفت در
را شده توسط عوامل مسلح رژيم غارت
موزه عليه شکايتنامهيی او میشناسد.
ربوده آثار از يکی خريد مورد در لوور
كرده قضايي مقامات تسليم جيرفت  شدة
قيمت حراجی به يک در اين اثر است.
فروخته شده اين موزه به ١٥٠هزار يورو

است.
بزرگ اثر اخير١٠٠هزار  طی ٢سال
آمريکا در بازارهای تاريخی کوچک و

واروپا،هريكبهقيمتبين٤٠ تا ٦٠ هزار 
از بيشتري سود که رسيده فروش به يورو
حکومتی مسئوالن برای  نفت درآمد

داشتهاست.
چندهزار با  بناب دختر  قلعة
از قلعه اين شد. تخريب  قدمت  سال
در استان بناب شهرستان بناهای مهم

نظر از  ايران بزرگ فالت 
تاريخی قدمت خاطر  به باستانشناسی 
غنیترين و ارزندهترين از يکی
محسوب جهان پهنة اين سرزمينهای
آثار آن خاکهای دل  در که میشود
مانده محفوظ  ساله هزاران تاريخی 
هنوز آن  بودن پهناور  به خاطر  و  است
افتاده دور باستانی اماکن از بسياری
است مدتی ولی باقيمانده دستنخورده
غيرمجاز حفاران تجاوز خبر مرتب که
در فرهنگی آثار و باستانی محوطههای به
مطرح کشورمان در وسيعی بسيار سطح
و چپاول غارت مورد روزه که هر است
بزمان جيرفت  میگيرد تخريب قرار و
دلگان جندی شاپورـ و دههاوصدها نقطة
تدريجی میشوند. منجر بهتخريب ديگر
باستانی پارسه محوطة حتی شنيديم که
موردتجاوزحفارانقرار (تختجمشيد)
که رژيم وضوح ديده میشد گرفته وبه
تمدنی ما نماد مشهورترين آثار و حتی از

چونتختجمشيدحفاظتنمیکند.
آثار  اين کشور ديگری هر در  اگر
چون میبود، گذشته هزارههای باستانی
کسی و میکردند حفاظت نواميس شان
غارت و شدن نزديک جسارت و جرئت
بهسايت سری است کافی نداشت. را
تا بزنيد ايران فرهنگی ميراث سازمان
بهطور میخواهم ببريد. پی فاجعه بهعمق
زدائی تاريخ ازاين قسمتهايی خالصه
سازمان خود  زبان از  که را آخوندها 
برايتان است، شده بازگو فرهنگی ميراث

بنويسم.
١٠هزار شئی تخريب و خروج

بلوچستان: هزارساله از پنج
حفاريهایغيرمجازدرگورستانهای
پنجهزارسالةدلگان تا کنونمنجربهخروج
باستانی دههزارشئی از بيش تخريب و
گورستانهای است. شده  منطقه اين از
جازموريان جلگة در دلگان باستانی
اين در  بازشده ٧٠٠حفرة  شدهاند. واقع
اشياء و است شده مشاهده  گورستانها
تخريب يا رفته به غارت يا باستانی
حفاران اشياء بهدرد اين البته همة شدهاند.
مسلح قاچاقچيان نمیخورد، غيرمجاز
تنها هستند رژيم ازعوامل آنان بيشتر که
بهدنبالاشياءزينتیهستندواکثراشياءاين
سفالهاو ظروفمفرغیوسالح را گورها
تشکيلمیدهندوازآنجاکهسفالهابهدرد
قاچاقچياننمیخورداقدامبهشکستنآنها
میکنند. سفالهایپنجهزارسالة بيشماری

پرتاب سنگ خرد شدهاند. با

هشدار!
و ويـراني بنـاهاي باستاني تخريب
آخونـدي تاريـخزدايي ديگر نوع

مقدم ح.

تخريبتپةباستانی
درويش: قلی

يک احداث قم برای اوقاف ادارة
ساختمان دفتریبخشمهمیازاين تپهرا
باستانی محوطهيی تپه اين کرد. تخريب
آهن عصر دورة از بهفرد منحصر و
در نيز فلز ذوب  کورة نخستين  است.
در طول يک شده است. اين تپه کشف
احداث با ادارة راهسازی  اوقاف و دهه
٩٠درصد اين از بيش جمکران قم اتوبان
باستانی کرد.تپة يکسان خاک با را تپه
بهوسعت باستانی محوطهيي قلیدرويش
تخريبهای صورت با که است ٥هکتار 
باقيمانده است. ١٠هکتار آن گرفته تنها
زيگورات حريم در نفت چاههای حفر
يادگار که را خشتی بنای اين چغازنبيل
خطر معرض  در است عيالمی دوره
يونسکو است. پس از اعتراض داده قرار
برای انفجاری لولههای کارگذاری به
چغازنبيل منطقة در  نفت اکتشافات
عمليات نفت وزارت فعًال شوش  در
کرده متوقف اين محدوده را در اکتشافي
شرکت ملی نفت توسط است. اين اقدام
ميراث سازمان با هماهنگی بدون و ايران
زيگورات محدودة و حريم در فرهنگی

است. شده انجام
 محوطةتاريخیچغازنبيلدرجنوب 
واقع شده خوزستان استان در غربی ايران
قرن اوايل  در «دوراونتاش» شهر است. 

عيالمی  پادشاه توسط  ميالد  از قبل ١٣
در است. شده ساخته دز رود نزديکی در
ساخته شده بزرگی معبد شهر مرکز اين
اثر بزرگترين كه زيگورات  به موسوم

تمدن عيالمی است. مانده از برجا
ايران  نقشة سال٨٥ از جندی شاپور
زيرکشت حفاريها و میشود ادامة محو
رفتناراضیمحوطةباستانیجندیشاپور
٥تپه تنها باستانی ٣٠تپة از تا شده باعث
محوطة اين ٨٠درصد از بيش بماند. باقی
به تخريب است. شده تخريب باستانی
فرهنگ دوستداران که است زياد حدی
باستانیبهمجلسآخوندهاورئيسجمهور
باستانی شهر کردهاند. شکايت پاسدارش
شهرهای مهمترين از يکی جندیشاپور
فرزانگان بهشهر شهر اين است. ساسانی
طب از علم زيرا است بوده نيز معروف
است. منتقل شده نقاط منطقه بهساير اين
معروفترين از يکی جندیشاپور دانشگاه
محسوب شهر اين معماری سازههای
است. شده تخريب  اکنون  که  میشود
هر از ضروريتر محوطه اين از حفاظت

میشود محسوب شرقی آذربايجان
ميالد از قبل اول هزارة  از آثاری و
جای خود در  را اسالمی دوران تا
پاية و پی از بخشهايی تنها است. داده
است. مانده باقی سنگی ديوارهای
باستانی مناطق جزو بناب شهرستان
محسوب شرقی آذربايجان استان
و تاريخی ١٥٠اثر اکنون و  میشود 
شده شناسايی آن در باستانی محوطة

است.
محوطه های  به آبرسانی ٢٣ طرح
و  بوشهر فارس، استان  ٣ باستانی
جزو که بويراحمد و کهکيلويه
سازمان کالن عمرانی پروژههای
محسوب فارس استان آبرسانی
اين و است  اجرا دست در میشود 
و تاريخ از  عظيمی بخش پروژهها 
میکنند. تخريب را ايران فرهنگ
سدها توسط عمدتًا تخريبها اين
بهپژوهشهای نياز و میگيرد انجام

باستانشناسیدارد.
باستانی  اثر  ١٣٠٠ و سيوند  سد 
همگان را بالغی تنگه تاريخی  و
پشت و آبهای پلوار که در شنيدهايم
پاسارگاد است. شده غرق سيوند سد
بهفهرست ميراث که جواهری است
و میدهد شرافت  و زينت  جهان
يونسکوبرای هرگونه همکاریجهت
آمادگي اعالم پاسارگاد سازماندهی
از انتقال آخوندی رژيم میکند. ولی
حاضر نسل تمدن و فرهنگ آثار
آثار اين بيشتر و میکند. چشمپوشی
بهتمدن ندارد بلکه بهايران تعلق تنها

دارد. تعلق بشری
دستگاههای مسئوالن بیتوجهی
کارون بخشی سد آبگيری دولتی در
دوران از مانده بهجای  ميراث از

برد. زير آب هخامنشی را
در تاريخی که بناهای بسياری از
درساية است دولتی نهادهای اختيار
میشود تخريب فرهنگی بستر نبودن
فرهنگی بهارزشهای افراد آشنايی نا و
آن از حفاظت  لزوم و تاريخی 
سازمانها در افراد تا میشود موجب
تاريخی بناهای که دستگاههايی و
و بهخاطر دارند اختيار ارزشمندی در
عدم آشنايیبهنحوة برخوردورفتار با
اقدامات اوقات بيشتر اثرتاريخی يک
بنای يک به تخريب منجر افراد اين
تاريخ زدايی اين و تاريخی میشود

دارد… ادامه همچنان

انديشه
                                                                                 

قرايي محمد دكتر                                                  

انديشه
مينگرد آيينهييست. كه درتو

ميگويد. سخن تو با و

را دوست دارد تو
اگر،

بنگري كاستيهايخويش به
اين آيينه دارد را دوست تو

رو، ازين و
را ناشناختةتو زيباييهاي

تكثيرميكند

دوست! نظركن! ات آيينه در
نمازيست خود اين كه

نظر كن در آيينهات
رازيست او با كه

گفتگو كن با آيينه ات
درديست او با كه

را آيينهات
تنهامگذار

مي نشيند رخساره بر كدورتي را او تنهايي، اين در كه
در با تو بودن و

ميشود. تابانتر روز هر
گفتگو كن با آيينه ات

آيينهيي
كه تو را

نشان ميدهد هرروز، زيباتر
واالتر و زيباتر

فانوس خرد شعاع در
سعيدعبداللهي

فانوس خرد شعاع در
ميآيند. گرد الفباها

شعاع سوي آن
نگاه درسايه-روشن

زندگي
عصايي. بر خميده

خاطرات كريستالي ذرات از آويزي
سقف بر

خورد مي تاب

بر جزاير شب
برميخيزند فانوسها

...
ميشوم پوشيده الفبا باران در

حيات و
ميآيد... كلمات جزاير از
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سفری خواهد بود. طوالنی سفر يک من سخنرانی
کمتر جايی که آن سوی کرة زمين. مناطق دوردست در
دارد. اشارة اسکانديناوی انزوای و شباهتی بهچشماندازها
نقطة دورترين تا که است شيلی) ) کشورم به جغرافيای من
سوئيس درحالی که است. شده کشيده کرة زمين جنوبی

زمين. کرة برفی و شمالی بهمنطقه میرسد سرش
من کشور مادری که سرزمين فراخ آن آنجا، از از
سپرده بهفراموشی حوادثی که اينک که جايی از است،
میکردم. عبور بايد من بودند کرده گرفتار مرا شدهاند
کشورم مرز تا بگذرم آند کوههای از که مجبوربودم
مناطق اين عظيم، جنگلهای کنم.  پيدا را آرژانتين با
من سفر و تونلی ساختهاند به مانند نيافتنی را دست نيافتني
بهوسيلة تنها ممنوع بود. ما تونل، مخفی و اين درون از
بوديم. مجهز نشان میدادند راهمان را که ضعيفی عالئم
سوار همراهم نفر چهار و من جاده يي. نه و بود ماشينی نه

میرفتيم. صعب راههای بهسوی براسب
درختان با راه در که موانعی از که می کرديم تالش
بود شده ايجاد  صعبالعبور رودخانههای و  تنومند
گستردة بيابانهای و عظيم صخرههای از بايد بگذريم.

میگذشتيم. برف
آزادی  که میگشتيم گوشهيي بهدنبال  کورکورانه
می دانستند بودند من با آنهايی که داشت. قرار آن در من
ازميانبرگهایانبوهجنگلبهسمتجلو چگونهراهشانرا
را دراين جا مسير بيشتر امنيت احساس برای کنند. اما باز
عالمتگذاری بزرگ درختان پوست کندن با آنجا و
در بتوانند که نهند برجا ردی میکوشيدند و میکردند
میکردند آنرا رها سرنوشتم با مرا که برگشت، وقتی

کنند. دنبال
می داديم ادامه جلو بهسمت را راهمان ازما هرکدام
حصر، بی حد و خاموشی و انزوا از بود که پر شده راهی
گياهان رديفهای بزرگ و درختان و سفيد سبز ازسکوت
هم روی قرنهای متمادی طی در خاک که اليههای و
نيمهافتادة درختان تنه های ميان از و بودند، انباشته شده
ظاهر جديدی راهبندهای بصورت ناگهانی به طور که

ما را بگيرند. پيشروي میشدند تا جلو
بوديم طبيعت خيرهکننده از مخفی و جهان يک در
برف و از سرما، بود افزايندهيي حال تهديد که درعين
آن چيز و بهيک بود شده بدل چيز همه مرارت. شکنجه و

بود. ما مأموريت فوريت و سکوت خطر، انزوا،
دنبال را کوچکی خيلی کوره راههای وقتها بعضی
بههنگام جنايتکاران يا قاچاقچيان شايد که میکرديم
ناپديد درکجا آنها نمیدانستيم و بودند نهاده برجای فرار

شدهاند.
از زمستان، بستة يخ دستهای از بوديم درشگفت
و میغريد آند کوههای در ناگهان که برف توفانهای
عظيم زير تودة ساخته در خود غوطهور را در مسافران

مدفون میساختند. ٧طبقه بهاندازة سپيدی
سوي جاده، میتوانستم انزوای وحشی، درهر درآن
خيانت مورد را انسانی که تالشهای نظاره کنم را چيزی
بسيار زمستانهای از که توده شده شاخههای میداد. قرار
تپههای بودند. شده درست عابر صدها توسط و مانده دور

کساني و خاطرة بود) گم شدگان محل دفن (که زمخت
نگشتند قادر که مي كردند زنده رهگذران ذهن در را
در آن جا، در ابد براي و دهند ادامه استقامتشان و به تقال

خفتند. برف زير
شاخههای بزرگشان کاردهای با من همراهان
برسرمان و شده خم كرده بر رويمان قطع را تناور درختان
آخرين که بلوط درختان از شاخههايی میگرفتند.
من و میپراکندند زمستانی توفانهای از قبل را برگهايشان
از شاخه يک و چوبی ويزيت کارت يک گذاشتن با هم
احترام ادای بهآنها ناشناس مسافران گور برروی جنگل

میکردم.
آند قلههای  در میگذشتيم. رودخانه يی از بايد 
می روند. سرگيجه بهپائين با هستند که کوچکی رودهای
که میآورند بهوجود آبشارهايی ديوانه وار قدرتی با آنها
رهآورد بلنديهاست بههم که با خشونتی را و سنگ زمين

میآميزند.
يافتيم. يک را آبی آرام جريان ما هنگام، اما دراين
باشد. عبوری راه میتوانست که آينهوار وحشی وسعت
را پابندها زدند. بهآب آب، پاشيدن و صدا سرو با اسبها
اسب پرداختند. به شنا ديگر ساحل به سمت و کردند رها
غوطهور شد. پوشيده آب با بهطورکامل بهزودی من
در ميرفتم. پائين و باال  باشم داشته ياوري بي آنكه
نگاه آب باالی سرش را تالش میکرد تا اسب حالیکه

پا مي زدم. و دست با نااميدي دارد
طرف بهساحل به سختی و گذشتيم ازآب عاقبت
من با که باتجربه يی هموطنان آنگاه و رسيديم ديگر
«آيا ترسيدی؟» پرسيدند: تسلیبخشی با لبخندهای بودند
آخر عمرم ساعات می کردم فکر خيلی، گفتم: «بله

است!» فرارسيده
ی با طنابها بوديم تو پشت سر «ما جواب دادند: آنها

داشتيم!» اسبها گرفتن برای که بلندی
افتاد پدرمن نقطه «درهمان کرد: اضافه آنها از يکی و

نيفتاد!» تو اتفاق برای اين ولی را برد او آب جريان و
رسيديم. طبيعی تونل بهيک تا داديم ادامه بهراهمان
عظيم صخره های در رودخانه يی ناپديد شده توسط شايد
شكل هنگامی يا دراثر لرزش زمين بود و آمده بهوجود
اين بهدرون میشدند. ايجاد بلنديها اين بودکه گرفته

شديم. وارد از سنگ خارا تراشيده تونل
بهلغزيدن. شروع کردند قدم اسبها چند از پس فقط
ناصاف سطوح در پا جای يک بهدنبال حالیکه در
نعلهايشان ته از بود. شده خم پاهايشان و میگشتند سنگ
اسب روی از که منتظربودم بار چندين میپريد. جرقه ها

بهروی صخرهها بيفتم.
داشت پاهايش خونريزی و زير دهانبند از من اسب
و طوالنی درراهی به رفتن و کرديم استقامت ما ولی

داديم. ادامه پرشکوه اما مشکل
منتظرمان چيزی باستانی وحشی جنگل اين ميان در
بهسر رؤيايی شگرف در گويی كه چنان ناگهان آن بود.
بين مخفيشده در میبريم بهمرغزاري کوچک و زيبا و
گلهای سبز، مرواريدگون، چمن رسيديم. آبی صخرهها
در باالی رنگ آبی و بهشتی صاف، وحشی، جويبارهای
پنهان برگها توسط مهربان نورکه جريان يک و سرمان

نشده بود.
جادويی درعصری کرديم. گويی که توقف آنجا
مکاني در بوديم ميهمانانی  که انگار میبرديم.  بهسر
هم باز داشتم آن شرکت در  من  که مراسمی مقدس.

را داشت. شده تقديس چيزی و هوای حال
آن، ميانة در آمدند. بهزير اسبهايشان از گاوچرانها
باشد. شده آماده مذهبی مراسم يک برای که انگار فضا
بعداز يکی مردان سکوت، در بود. نری گاو جمجمة
در غذا و سکه و رفتند  جمجمه  آن  بهسوی ديگری
که قربانی (نذر) مراسم بهاين هم من آن نهادند. چشمهای
که پناهجويانی آن برای همة سرگردان،  مسافران برای

بهسـویشهرباشـکوه(١)
نوبل جايزة گرفتن بههنگام نرودا پابلو سخنرانی

سال١٩٧١) میبندم(١٣دسامبر را کتابی که هنگامی
را می گشايم زندگی

میشنوم
را فريادهای منقطع

لنگرگاهها درميان
...

هيچ کتابی قادر نبوده است
بپيچد کاغذی در مرا که

کند مرا پر که
چاپی و حروف عاليم از

نشانههای بهشتی مهر و از
باشد که هرگز قادر بوده اين يا

کند کور مرا چشمان که
آمدم بيرون کتابها از من

مردم از بوستانهايی به سوی تا
شوم روانه

خشنم آوازهای با
کارکنم سوزان فلز با که

کومههای آتش يا درکنار
بخورم. زده دود گوسالة گوشت

دارم دوست را ماجراجويانه کتابهای من
جنگل کتابهای

را برف کتابهای يا
ژرفا کتابهای

را کتابهای  آسمان يا
متنفرم اما

کتاب عنکبوت از
انديشه آن در که

است تنيده سمی تارهايی
بيندازد کمين به را جوانی که

مگس گردان را
کتاب!

بروم بگذار
رفت نخواهم صفحاتت در پوشيده من

کرد نخواهم عبور فصلهايت از من
نمیکنم عبور من
ازمجموعههايت

من شعرهای
نمیکنند تغذيه شعر از

آنها
می بلعند را هيجان انگيز حوادث
تنفس میکنند هوای خشن از

را خويش غذای و
بهدست آوردهاند و انسانها زمين از

راهم در من
برکفشهايم غبار با

کهن افسانه های از آزاد
برمی گردانم قفسهها به را کتابها

میروم بهخيابانها
دربارة زندگی،

آموختهام زندگی خود از
بوسه يک از آموختهام را عشق

بدهم ياد بهکسی چيزی نمیتوانم و
ام کرده زندگی من که اين به جز

همة مردها بين مشترک است که آن چه با
وقتی که میجنگم با آنها
شعرهايم در که وقتی يا

میگويند چه را که آنها آن میگويم

شعر«كتاب» از

(پابلو نرودا)
اصفهانی دكتر زری ترجمة:

دارد ادامه

اصفهاني زري دكتر ترجمة

جمجمه آن در چشمهای نمک و درآينده نان بود ممکن
پيوستم. کنند، پيدا

آن جا در  فراموشیناپذير مذهبی تشريفات آن  اما
عجيب بهيک رقص آنگاه من هموطن نشد. دوستان تمام
اطراف پا در يک روی با پرش همراه پرداختند. رقصی
جا از که دايرهيی در حرکت و مانده بهجا جمجمة آن
بودند گذشته آنجا از  آنها  از  پيش  که ديگرانی پای
به طور مرموزم همراهان درکنار آنجا بود. شده درست
هم از بيگانه مردم بين هست رابطهيی که درمیيافتم مبهم
در حتی و جواب توجه، درخواست يک نوع ناشناس، و

جهان. تنهاييهای اين و مکانها و منزویترين دورترين
که  بهمرزی که  اين از قبل آن، درست از بعد اندكي 
برسيم، میساخت جدا ام مادری سرزمين از سالها براي مرا
آتشی نور ناگهان رسيديم. کوهستانها بين گذرگاه بهآخرين
رفتيم نزديکتر وقتی بود. انسانی وجود نشانگر که ديديم را
ظاهرًا محقری کلبههای با ديديم را ويرانهيی نيمه ساختمانهای

متروک.
تنة از که  را نورآتش و رفتيم ازآنها يکی بهدرون 
ديديم. میکشيد  زبانه زمين درکف سوخته درختهای 
دود می سوختندو و روز درختان عظيم که شب از کنده هايی
نقاب میکرد و سقف باز بهشکافهای راهش را ميان همانها از

میکرد. درست در ميان تاريکی را تيرهيی آبی
مردم توسط که ديديم را تودهشده پنير از کوهی
لميده آدمهاي  بود. شده  درست مرتفع  منطقه اين  در
قطارشدهيی کيسه های بهنظر دور از آتش نزديكي در
کلماتی گيتار و نتهای میتوانستيم میآمدند. درسکوت
میآمد بهوجود تاريکی و جرقه ها از که را آواز يک از
را انسانی صدای اولين خودش با آواز آن دهيم. تشخيص

میشديم. سفرمان مواجه طی که ما ميكرد حمل
دوری. و دلتنگی از  حاکی بود عاشقانهيي  آواز
برای دست. دور بهاری برای  آرزو  و عشق از فريادي
از شهرهايی بود آوازی نامحدودش. در گسترة زندگی
نمی دانستند مردان اين دورمیشديم. آنها از ما که
نمیدانستند ما پرواز  درمورد چيزی آنها  کيستيم. ما
چيزی از اشعارم ونه بودند شنيده مرا نام نه  هرگز آنها
را ما آنها شايد میدانستند. که هم شايد يا میدانستند
اتفاق درحقيقت آنچه نبود). مهم اينها (ولی میشناختند.
خورديم خوانديم و ما آتش آن درکنار که اين بود افتاد
اوليه آنچه انسانهای شبيه تاريکی بهاتاقهايی در سپس و
گرم جريانی داخلشان در که  اتاقهايی  رفتيم. داشتند
آب کرديم. آن حمام گرم معدنی که ما در آب میوزيد.
درآغوشش را ما و يافته جريان کوهها رشتة از که گرمی

بود. پذيرفته
پوستمان از را خودمان میکرديم. بازی آب شادی با
سنگيني از را خود که گوئی تو میکشيديم. بيرون
میکرديم. سبک داشتيم اسب برروی که طويلی سفر
غسل و نو تولدی احساس و میکرديم تازگی احساس
برای را، سفر صبحدم دوباره که در وقتی جديد. تعميدی
سرزمينم چشم تا از کرديم ديگر، شروع فرسنگ چند
و میخوانديم و  میرفتيم اسبها برروی بمانم،  پوشيده
بهشاهراه ما را نيرويی که تازه سرشار بوديم.با هوايي از
به خوبی که چيزی میبرد. بود من منتظر که جائی جهان،
بهآن خواستيم ما زمانی که که اين بود میآورم بهخاطر
از آوازهايشان يا قدردانی برای چند سکهيی کوه نشينها
يا که بهما داده بودند، بستری و وسيله و و آب غذا برای
در که منتظرهيی غير پناهگاه بهشتی برای بگويم بهتراست
نپذيرفتند. را ما هدايای بدهيم، بود شده داده بهما سفر اين
نه هيچ چيز و خدمت کنند. آنها فقط می خواستند بهما

ديگری.
چيزهايی چيز» «هيچ خاموش گفتة دراين شناخت.

بود. فهم قابل که بود پنهان
داشتيم. ما جنس که همان رؤياهايی از شايد
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روز مي باريد؛ برف صبح از بود؛ سرد وحشتناك هوا
روز آخرين غروب مي شد، نزديك غروب بود؛ شده تاريك
دختر كوچولوي يخزده، هواي بوران و باد بود. وسط سال
بينواييدرخيابانراهميرفت: سرشبرهنهبود،كفشيهمبهپا
كهنهيي دمپاييهاي بود، آمده بيرون خانه از كه صبح نداشت.
براي در لحظه يي داشت. بهپا بودند خيلي بزرگ برايش كه
از را دمپاييهايش عبوري اتومبيلهاي ميان(بري) از خود نجات
گشت؛ پي كفشهايش وقتي اتومبيلها عبور كردند، داد؛ دست
خنده با و گرفته را دمپاييها از لنگ يك بدجنسي پسربچة
شده بود. لورده له و كامل به طور لنگ ديگر بست؛ فلنگ را

اينطورشد كهدختركتيرهبختديگرچيزي برايپناه
نداشت. كوچكش پاهاي دادن

حمل مي كرد؛ كبريت خود كهنة در پيش بند دخترك
شب روز، آن ولي بود. گرفته دستش هم كبريت پاكت يك
با آن و را داشتند خود مشغوليات همة مردم سال روز اول
هنوز دخترك و ميشد نميايستاد. روز تمام كسي گند هواي
و گرسنگي ميلرزيد و سرما از بود. بسته نفروخته يك حتي

ميكشاند. كوچة ديگر به كوچه يي را از خود بهزحمت
در  مي پوشاندند. بلوندش را موهاي بلند برف  دانههاي
بوي منازل ازهمة تقريبًا بود: روشنايي درخشش همة پنجره ها
شب ضيافت براي غازي كه غاز، مي تراويد، بوي مطبوعي

بود(١) مقدس سيلوستر شب ميكردند: بريان
جلو ديگري دخترك بين دو منزل كه يكي از باالخره
گوشه آن و وامانده در خسته ديد. بود گوشهيي را آمدهتر
را كوچكش پاهاي  كرده، گلوله و جمع را خود  نشسته
و قبل ميلرزيد از باز بيشتر از سرما اما خود كشيد: به طرف
نميكرد جرأت وجود اين با مي خوردند، بههم دندانهايش
حتي نداشت، بهمنزل بردن براي چيزي برگردد. خانه به
كتك بهباد را او و اينطوري پدرش سكهيي، كممقدارترين

بودند. ميگرفت.دستهايكوچكشيخكرده
تنها يك كبريت ميگرفتم، الخ اگريك خود گفت، «با

چه كرد. را كار همين انگشتانم؟» كردن گرم براي الخ
شعلةاعجابآوريبود!يكدفعهبهنظردختركآمدكهكنار

نشسته. شده زينت مس با ُچدني بخاري يك
كردن دراز براي گرم را دخترك ميخواست پاهايش
محو شد شد: بخاري كوچك خاموش ناگهان شعله كند كه

دخترككبريتفروش
هانسكريستيانآندرسن

خانواده يك در ٩دسامبر١٨٩٥، در ايباروري، دولورس
خانوادهيي فرزند هشتمين كه وي شد. متولد دراسپانيا معدنچي

كرد  ازدواج معدن كارگر يك ١٩١٦ با درسال بود، ١١فرزند با
بلوغ بهسن او فرزندن تنها دو تن از شد. فرزند شش صاحب و
درگذشتند. كودكي در ديگر براثر فقر فرزند چهار رسيدند.
بهخاطر بود، فعال سنديكاي كارگران عضو يك كه همسرش،
خانواده اقتصادي وضعيت شد. زنداني اعتصاب انداختن راه

گذاشت. بهوخامت رو بيشتر
نشريات از يكي كه معدن كارگران نشرية در دولورس
بهمعني «پاسيوناريا»- مستعار  اسم  با بود، كمونيست حزب

١٩٣٠ بهعضويت  سال در او مينوشت. مقاله اشتياق»- «گل
موندو روزنامه سردبير بعد سال و آمد در حزب مركزي كميته

شد. اوبررو
سال ١٩٣٣  تا و افتاد  بهزندان   ١٩٣١ سال در پاسيوناريا
در اسپانيا هيأت در وي  سال  اين  در  برد.  به سر زندان در
در وي كرد. ديدار از اتحاد شوروي كمونيست انترناسيونال

عليه  زنان بينالمللي كميتة برگزاركنندگان ١٩٣٤ جزء سال
اولين اجالس سال همين اوت در كه بود فاشيسم و  جنگ
آزاد جامعة يك بود معتقد وي كرد. برگزار فرانسه در را خود
بهتعريف زنان كه داشت خواهد حيات امكان صورتي در تنها
در پاسيوناريا بپردازند. خود موقعيت و اولويتها مجدد
«واقعيت ميكند: تعريف چنين را زنان زجر خود، سرگذشت
ديگر زن هر كه هم چنان نيز مرا عريان، حقيقت سرسخت،
زودگذر كوتاه روز ضربات بيرحمانهاش. چند با آورد، بهخود
عاميانه اين گفتار زمخت حقيقت من و بعد... ازتوهم سرشار
كردم. زود تجربه خيلي چيست؟” ازدواج ”مادر، معني كه را
اشك ريختن، است. و اشك ريختن شدن، معنياش بچه دار
درماندگيمان. بر ريختن تيرهروزيمان، اشك بر ريختن اشك
ارمغانمان تنها كه بيگناهمان، فرزندان بهخاطر ريختن اشك
ريختن بهخاطر اشك برايشان. است نوازشهاي اشكآلودمان
با تلخ، اشكهايي بيبرونرفت. بي چشمانداز، پردردم، زندگي

لب». بر كفرآميز سخناني و دل بر ابدي نفريني
شد. در  انتخاب پارلمان بهعضويت ١٩٣٦ وي  سال در
و بهداشت خانواده كار، شرايط بهبود براي پارلمان همواره

كرد. مبارزه سنديكاها حقوق و ارضي رفرم همچنانكه
تبديل بهچهرة پاسيوناريا اسپانيا، داخلي جريان جنگ در
در گرديد. فاشيستها عليه جمهوري طلبان تبليغات اصلي
زد:«فاشيستها فرياد راديويي سخنراني يك در ١٨ژوئيه١٩٣٦،

اصلي شعار تبديل به جمله كرد!». اين عبور نخواهند اينجا از
كه حالي همان سال، در ٨نوامبر در شد. خواهان جمهوري
پاسيوناريا كرد، خواهد سقوط مادريد مي كردند تصور همه
سربازان توسط  بالفاصله كه كرد!» نخواهند «عبور فرياد با
بهجاي زنان كشيد. بهصحنه را مردم شد، تكرار باقيمانده
و كارگاهها بهكارخانه ها بودند شده جبهه كه راهي مرداني
يك سخنراني در وي شود. موفق نتوانست و دشمن رفتند،
قهرمانان بود بيوة «بهتر است زنان گفت: ميتينگ يك ديگر در
كودتاي از جهان بعد از كمك وي ترسوها!» تقاضاي زن تا
اسپانيا راهي جهان از ٥٣كشور را و مرد زن ٤٠ هزار فرانكو،
غربي دولتهاي شرمآور دخالت عدم خلقها، همبستگي كرد.

را برجستهتركرد. فاشيسم بر آوردن سر مقابل در
چنين فرانسه در سخنراني اش  در ،١٩٣٨ سپتامبر   ٨ در
بميرند ايستاده بر پاهايشان ترجيح مي دهند اسپانيا «مردم گفت:
بگذار و نكنيد فراموش ولي  كنند. زندگي  زانوانشان بر تا
در تا ماست  نوبت امروز اگر نكند،كه فراموش هيچ كس 
پايان اسپانيا در مبارزه اين كنيم، مقاومت فاشيسم تهاجم مقابل
اسپانيا مردم بگذاريد اگر ولي ماييم؛ امروز پذيرفت. نخواهد
اروپا همة بود، شما خواهد ازما نوبت بعد بخورند، شكست

چنگ بشود». در چنگ جنگ، و با تجاوز بايد
پاسيوناريا  سال١٩٣٦ با در بار كه نخستين كاريلو سانتياگو

بود برخوردار صدايي از نوشت: «وي وي مورد در كرد ديدار
را همانند او و ميآمدند مردم نزد او ميفشرد. را گلوي شما كه

لمس مي كردند». قديس يك
اسپانيا جنگ داخلي كتابش در مورد بوركناو، در فرانز
يك در والنسيا در من مينويسد:«بعدازظهر، او مورد در
جمع تن  ٥٠هزار  حدود كردم. شركت  خلق جبهة  ميتينگ
گرفت، قرار تريبون پشت پاسيوناريا كه زماني بودند. شده
ديگري شخصيت هيچ رسيد.  اوج به  جمعيت احساسات
او به اندازة كه حزب كمونيست نيست و دولت اردوگاه در
داراي وي كه نيست اين بهخاطر اين باشد. داشته محبوبيت
وي جذبكننده مورد در آنچه برعكس، سياسي است. ذهني
سياسي و تبليغات تحريكات فضاي از دور بودنش دقيقًا است
سخنانش كلمة از هر كه پرداختگرانهيي ساده و ايمان است:
كه زماني است. او جذابتر و بيرنگي سادگي ميكند. تراوش
زمين روي دهد، ادامه به حرف زدن نتوانست خستگي بهخاطر
نمي توانم «ديگر كرد كه اشارة غمگيني دستش با و نشست
حركت اين در خودنمايي اثري از كوچكترين بزنم». حرف
را آنچه همة بود نتوانسته كه اين بهخاطر تأسف تنها نبود،
و صراحتش و سادگي عمق حركت، اين برساند. مي خواست
سخنرانياش، در موفقيت در شخصي منفعت گونه هر فقدان
كه شخصيتي زن، بود. اين ازتمامي سخنرانياش تاثيرگذارتر

ميشود. پرستيده تودهها جانب از دارد، روحاني يك به شبيه
در را آنها بايد كه قديسي بهعنوان بلكه ذكاوتش، نهبهخاطر

كند» رهبري فشار و آزمايش روزهاي
دولورس فرانكو، پيشرفت با ،١٩٣٨ سال در سرانجام 
در رفت. شوروي  بهاتحاد و  كرد ترك  را اسپانيا ايباروري 
بارسلون، در نوامبر١٩٣٨، اول در خداحافظياش سخنراني
باقي تن هزاران ميكنند. ترك را اسپانيا بسياري «امروز گفت:
بهياد اسپانيا، عميقًا زمين توسط كشيدهشده در آغوش ماندهاند:
بهفرزندانتان زنان! مادران! اسپانياييها. تمامي ضمير در مانده
بگوييد، انترناسيونال بريگادهاي  شجاع  مردان اين درمورد
از و گذشتند و كوهها از درياها كنيد چگونه تعريف برايشان
كه حالي در شدند، رد سرنيزه توسط شده حفاظت مرزهاي
مردان خود اين دريدن گوشتشان بودند. پي در سگان تشنه
آزادي، مقدس بهعنوان رزمندگان رساندند تا ما بهكشور را
ايتالياي و آلمان توسط استقالل آنكه و آزادي اسپانيا براي
گذشتند: چيز خود همه از آنها بجنگند. تهديد ميشد فاشيست
مادرانشان، ثروتشان، پدرانشان، خانه و كشورشان، عشقشان،
بگويند: بهما تا وفرزندانشان، وخواهران برادران همسرانشان،
همة آرمان ماست، آرمان  اسپانيا  آرمان  هستيم.  اينجا ما
بين المللي! داليل بريگادهاي رفقاي پيشرو. و بشريت مترقي
خون شما كه هدفي همان مصالح سياسي، منافع سياسي،
و خودتان كشور به را برخي از شما كرديد، فدايش را خود
بباليد. شما به خود بايد شما فرستاد. اجباري بهتبعيد بعضي را
و همبستگي قهرمانانة مثال شما اسطورهايد. شما هستيد. تاريخ
برد. نخواهيم ياد از را شما ما هستيد. دموكراتيك جهانشمولي
را در نسيم خود و برگ شاخ زيتون صلح زماني كه درخت
ما نزد ميتوانيد شما آورد، در بهحركت جمهوري پيروزي

كشور خودتان». در ما بازگرديد! نزد
برد.  بهسر شوروي اتحاد در  ١٩٧٥ سال تا پاسيوناريا
نبرد در ايباروري روبن  فرزندش دوم،  جهاني جنگ در

دبير  ١٩٤٤ بهعنوان سال در پاسيوناريا باخت. جان استالينگراد
 ١٩٦٤ سال در وي انتخاب شد. كمونيست اسپانيا حزب كل
اين با كرد. دريافت را لنين نشان بعد سال و لنين صلح جايزه
چكسلواكي به سرخ ارتش حملة از بعد ،١٩٦٨ سال در حال

تاخت. ارتش سرخ بر پاسيوناريا بهشدت
١٩٧٧ بهاسپانيا  سال در پاسيوناريا فرانكو، مرگ بهدنبال
در گرديد. وي انتخاب پارلمان نماينده بهعنوان بازگشت و

بست.  فرو ازجهان چشم ١٩٨٩ در ٩٣ سالگي سال

پاسيـوناريا
آزادي براي اسپانيا مردم اشتياق گل

تا پاهايتان بميريد بر است ايستاده «بهتر
كنيد!» زندگي زانوانتان روي بر
(پاسيوناريا) ايباروري دولوروس

توران عبداهللا دكتر تدوين: و گردآوري

مهرنوش ـ ه ترجمة

باالخي كبريت نيمه سوختهدردستباقي ودختركهمآنجا
ماند.

منعكس ديوار روي پرتوي داد: ُگر ديگري كبريت الخ
و سفرهيي سفيد با بود ديوار،ميزي كرد.پشت آنرا شفاف و
وسط ميز ميدرخشيدند، مجللي چيني ظروف رويش زيبا كه

سيب كمپوت و آلو از مملو اطرافي با شده يي بريان ُگنده غاز
ظرفي از در آمد، بحركت غاز كه بود بودند: اينجا گذاسته
بهجلو درسينه، وچنگالي با كارد جهيده، بيرون بود آن در كه
شعلة هم هيچ: و بعد كرد عرضه را و خود بينوا آمده دختر

كبريتخاموششد.

به كنار كه ديد  كرد، روشن سومي كبريت  دخترك
درختنوئل باشكوهيمنتقلشد.رويشاخههاي سبزدرخت
تصاوير هرطرف از ميدرخشيد: رنگارنگ شمع هزار كه
دست دخترك بود. آويزان العادهيي خارق و فوقالعاده زيباي

شد. خاموش باز كبريت را بگيرد: آنها يكي از تا كرد دراز
و رفت آسمان  بهطرف نوئل درخت كه آمد به نظر 
ستارههاي از آنها يكي از ستاره شدند: به مبدل شمعهايش
خود رشتهيي بهدنبال شده سرازير زمين بهطرف جدا و ديگر

روشنايي بهجاي گذاشت.
مردن حال  در نفر  يك االن گفت« خود با  دخترك
دوستش كه موجودي تنها سالخوردهاش، بزرگ مادر است».
درگذشته بود نبود كه زيادي مدت و عالقمندش بود و داشت
اين از مي شود، ديده دنبالهداري ستارة وقتي بود كه گفته باو

ميآيد. در پرواز به بهشت بهسوي روحي طرف
پخش شد زيادي روشنايي زد: آتش ديگري باز كبريت
دخترك شد. ظاهر پيرش بزرگ مادر دخترك جلوي و،
هم تو آه! ببر. منرا مادربزرگ، بزرگ، مادر كشيد، فرياد
بخاري هم مثل رفت: تو خواهي كبريت خاموش شود وقتي
محو خواهي درخت كاج نوئل و مثل غاز كبابي آنهمه داغ،
دخترك و ببر. خود با هم منرا يا بمان، ميكنم خواهش شد.
بسته تمام و عاقبت و باز يكي ديگر روشن كرد، ديگر كبريتي

و تا بهحد ممكن ببيند. و بيشتر تا مادر بزرگش را بيشتر را،
بهخيلي را او گرفت و آغوش در كوچولو را بزرگ مادر

نه  بود، خبري سرما از نه آنجا در كه بهجايي برد، باال باالها
بود! بارگاه خدا و اندوه: آنجا غم از نه ازگرسنگي و

دخترك جسد صبح فردا عابرين درآن گوشه اين همه، با
لبخند كه ميرسيد سرخ بودند، بهنظر گونههايش يافتند. را
كوچك دست در مرده بود. سرما از آخر سال شب او ميزند؛
بسته كبريت يك شدة بقاياي سوخته شده اش كامًال خشك

داشت. را
كند. را گرم خودش ميخواسته گفت، دخترك يكي

سال نو شب در او كه زيبايي چيزهاي كلية از هيچ كس
در و جاللي شكوه چه ميان به دخترك و نشد بود مطلع ديده

وارد شد. مادر بزرگش با سال نو
پانويس

 ٣١ در آمد و بدنيا ُرم در مقدس» سن سيلوستر«سيلوستر :(١)
مذهب  كريستيانيسم كه پاپ بود زماني در كرد. ٣٣٥ فوت دسامبر

گرديد. امپراطوري رسمي
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که فرمودهاند قديمااليام از  ما انديشمندان و بزرگان
مبارزه ساخته می شود. کوران در و در جريان تجربه انسان
همين اينجانب در خود دمشان گرم. و خوش گفتهاند چه و
میتوانم امروز و شدهام ساخته که است مبارزه کوران
که باشم داشته را اپوزيسيون رهبران ميان در حضور ادعای
انگشتهای مجموع از  کمتر شايد متاسفانه تعدادمان،  البته
مکتوبات در همانطور که باشد. هزار سرباز پای و دست
در دوستانم بنده و عرض کردم؛ شما سروران خدمت قبلی
سنتهای زنده نگهداشتن برای و مبارزة فرهنگی يک راستای
ضمن رفته و بهيک چلوکبابی ماه اول  دوشنبه ايرانی هر
خوردن غذا، با الزم، تحليلهای دادن و سياسی بحث انجام
فعال شرکت وطنی سنتهای زندهنگهداشتن برای مبارزه در

بهقولشاعر: میکنيم.
اگر برخيزی اگر برخيزم / تو من

همهبرمیخيزند
مبارزه همين کوران در شد عرض که همانطور و
زير از مجاهدين که معتقدم و شدهام ساخته بنده که است
بهراحتی میتوانم امروز بنده بهعالوه همدستند. آخوندها با
ملی و وطنی اصالت چلوکباب کدام که بدهم تشخيص
قدم فرهنگها  شدن قاطی باطل راه در يکی کدام دارد و
شود. افشا میبايستی و فرهنگی شده تهاجم عامل و گذاشته
معتقدم بنده که است مبارزاتی تجربه کسب همين جريان در
را بی تفاوت و انسان غيراصيل، يک چلوکباب که خوردن
با اصيل سلطانی پرس  يک مقابل، و در میکند بیغيرت
آن داغ زير پلوی اصل در کرة حيوانی اضافی که کوبيدة
و موسير ماست با و شده پاشيده آن بر سماق و گذاشته شده
شدن برجسته و مبارزاتی رگهای شدن باز باعث شده، همراه

توسط سرشناس هنرمندان گرفتن به«بازي»
و بههنر آنها احترام از ناشي ديكتاتوري حكومتهاي
براي دارند نياز ديكتاتورها نيست. فرهنگ و انديشه
خود خيمهشببازيهاي  در را ديگران مردم فريب 
و فريب آنان  طريق از واقع در و بگيرند به خدمت 
از دهند. ادامه گستردهتر ابعادي در را مردم تحميق
بسيار وظيفهيي هنرمندان خونين، بازي اين در رو، اين
اين است واقعيت اما دارند. به عهده دشوار حساس و
پاسخ مردمشان تاريخي بهنياز هميشه براي همه، كه
را خود تسليم مي دهند و و تن بهذلت نمي دهند. برخي
آنان توطئة برابر در و برخي ميفروشند بهديكتاتوران
در درنگ هرصورت مقاومت ميكنند. در و ميايستند
كه برخوردي و آنان نتايج كار و عملكرد و زندگي
درسآموز ما براي همة مي كنند كرده و آنان با مردم
حاكميتي با در رابطه كه براي هنرمندان ما بهويژه است.
حاوي نكته دارند اين قرار ضدبشري خونآشامتر و بسا
آن دقت در با است كه اميدوارم زيادي درسهاي بسيار

تجربههاي ارزشمندي گرفتهشود.
چهره هاي  از يكي بهمعرفي  من ندا  ٦ شمارة در
تخصصي در رشتة دنياي سينما پرداختم كه معروف
دستگاه هيتلر و به را خود اما بود يگانة روزگار خود

تبليغاتينازيهافروخت.
دستگاه به خدمت را در هنر خود ريفنشتال» «لني
خفتبار سرنوشتي و داد قرار نازيها و هيتلر جهنمي
محاكمه ميز بهپاي ديكتاتور سقوط از بعد او كرد. پيدا
و طرد شد نيز عادي مردم طرف از حتي و كشيده شد
شدت گرديد. آلمان روشنفكري جامعة و مردم منفور
تنها نه ديگر بود كه بهحدي لني ريفنشتال از مردم تنفر
در حتي نپذيرفتند، قوي كارگردان يك بهعنوان را او
نزديكانش حضور از تن چند جز به مراسم تدفينش،

نيافتند.
ايام همان ديگري در هنرمند مقابل لني نقطة در
درخشيدكه بهخاطرايستادندربرابرديكتاتور محبوبيتي

جهاني يافت.
در آلمان سينماي ارزشمند بازيگر ديتريش مارلين
كه بود بازيگري نداشت. سياست بهعالم كاري ابتدا،
شوريد، هيتلر  عليه اما مي ورزيد. عشق خود بهحرفة 
با نازيسم مبارزه خدمت در را هنرش و وطن كرد ترك

داد. قرار
علت دربارة خود كتاب در ديتريش مارلين
آلماني يك عنوان به «:من مينويسد: هيتلر با مخالفتش
دولت آمدن  كار  روي مقابل در كه كردم  احساس 
از خواستم مي هيتلر با مخالفتم با و هستم مقصر نازيها
همين براي كنم  كم آلماني يك عنوان گناهانم به بار
چند هر گرفتم. پيش را در و نازيها هيتلر با مبارزه راه

ولي گرفت خواهم قرار اتهام مورد ميدانستم كه
پذيرد». پايان زودتر چه هر جنگ اين كه ميخواستم

پرسيدند هيتلر با را مبارزهاش اوعلت از كه زماني و
«به خاطر انسانيت». داد: ساده پاسخ خيلي

متولد شد  برلين مارلين در دسامبر١٩٠١ در شهر
تجربة آورد. اولين روي هنري همانجا بهكاري در و

كه  بود سال١٩٢٢ زماني در برلين درشهر او هنرپيشگي
شهرتش آوازة سپس كرد. ايفا كوچك نقشي تئاتر در

مارلين ديتريش
زد بههم را هيتلر بازي كه بازيگري

م.رهنورد

مکتوباتمهندس م.سياسینژاد
مکتوبپنجم. چلوکبابیمال

حسين پويا

شد منفور و نازيها مطرود با همكاري ريفنشتال بهخاطر لني اگر
يافت جهاني محبوبيتي هيتلر برابر در ايستادن با ديتريش مارلين

نازيها، با آمدن كار از روي قبل عاقبت، و اوج گرفت
محبوب بازيگر يك بهعنوان آبي» «فرشتة فيلم در بازي

شد. شناخته معروف و
هنرمندان بهسراغ نازيها، هيتلر آمدن كار روي با
لني امثال درآورد.  بهخدمت  را آنان  تا رفت  آلماني
تبليغاتي دستگاه بهخدمت و فروختند را خود ريفنشتال
مارلين برخالفلنيپيشنهادهمكاريبا هيتلردرآمدند.
نازيهارانپذيرفتوناچاربه مهاجرتشد.بهآمريكارفت

تبليغات وزير گوبلز، پيام كه بود خود كار مشغول و
كرده پيشنهاد هيتلر طرف از او رسيد. دستش به هيتلر،
مارك، ٢٠٠هزار مبلغ فيلم يك بازي در براي كه بود
بر كلية امكانات عالوه بود، زياد بسيار زمان آن در كه
را نيز پيشنهاد اين ديتريش مارلين كند. ديگر دريافت
ترك بهلهستان، با هيتلر ارتش حملة متعاقب كرد. و رد
او اقدام اين كرد. پناهندگي تقاضاي آمريكا از تابعيت،
بيشتر جهاني سطح نازي در چهرة ضد يك بهعنوان را

مطرحكرد.
مارلين كشاندن  براي هيتلر توطئههاي اين وجود  با
هيتلرتصميمداشتبرايزنانآلماني بههمكاريادامهيافت.
و بفريبد بيشتر را زنان  پرتو آن در و  بسازد «سمبل»هايي
اين برهمزدن كرد ايفا مارلين  كه  نقشي بگيرد. بهخدمت
منفي پاسخ هيتلر مكرر بهپيامهاي بارها و بارها او بود. بازي
نااميد خريدن او از كه هيتلري تبليغات عاقبت دستگاه داد.
آزاده هنرمند بهاين نسبت فحاشي و ماركزدن به شروع شد
مقاله بسيار مورد اين و در بهوطن» ناميدند «خائن را او كرد.
را خود تصميم ديتريش مارلين اما كردند. تبليغ و نوشتند
بهآن معنا سياسي آدم «من مي گفت: بهسادگي او گرفته بود.
چشمانم و كنم تحمل را نازيها ظلم نميتوانستم ولي نبودم.

ببندم». را
و محبوب هنرمندي او از صراحت و شجاعت اين
آزاده است. هنرمندان تمامي احترام مورد كه مردمي ساخت

و  پاريس درگذشت سال١٩٩٢ در مارلين ديتريش در
شد. بهخاك سپرده برلين، زادگاهش در

ميهنی و ملی به مبارزی تبديل فرد و شود می غيرت رگهای
و غير اصيل چلوکباب يک که همانطور بنابراين می شود. و
تشويق مورد بايد هم اصيلش شود، افشا میبايستی ملی غير
تکفير بايد اصيل غير چلوکبابی هر که همانطور گيرد. قرار
بلکه و بهدوستان معرفی بايد هم شود، اصيلش بايکوت و
داشته را اينجا تا شود. معرفی اينترنت و جمعی رسانههای در

کنم. را عرض تا بقيهاش باشيد
قبل  دوشنبه همين که عارضم دوستان انور حضور  به
تحليلهای همفکر برای دادن ماهانة تجمع دوستان موعد که
سياسیوشرکتفعالدرمبارزاتفرهنگیوزندهنگهداشتن
بهمنزل دوست دوستان از يکی به پيشنهاد بود، سنتهای ايرانی
بهايران به تازگی بودن؛ سياسی پناهنده باوجود که ايشان
وطنی از خوراکيهای توجهی قابل و مقادير برگشته و رفته
از چلوکباب خالی شما رفتيم و جای آورده بههمراه خود
کبابی. حقيقتًا چه چلو و کرديم. بزرگوار ميل دستساز آن
اين ذکر اصلی دليل واقع در اما کرد. روشن را دلمان و چشم
کباب چلو خوردن حين در که است مهمی اتفاق خاطره،
چهل نيمی از سيخ هنوز باورنکردنی. آمد. يک اتفاق پيش
پرکردن بهدليلی؛ شايد من بود که نرفته سلطانی پايين سانتی
صاحبخانه نگاهم بهچهرة بلند کرده و سرم را دوغ، از ليوان

که انگار شده و نورانی کامًال ايشان که چهرة ديدم افتاد.
حالتی شبيه درست گرفته. را ايشان سر دور نور از هالهيی
آمده پيش ملل سازمان در احمدی نژاد دکتر آقای برای که
توی دلم کباب چلو خوردن از قبل تا که من که بود. ديدم
فکرمیکردمکه صاحبخانهدرواقعبهحق مقدسپناهندگی
داشته هم بايد کينهيی بهاو نسبت کرده، و خيانت سياسی
چلوکباب چنان مهرش نصف فقط خوردن حاال با باشم،
بغل را او و برخاسته همانجا  دارم ميل  که افتاده دلم در
آبروريزی ماية که را گرفتم جلو خودم البته ببوسم. و کرده
کوبيدة اضافی قطعة آخرين دادم. ادامه و بهخوردن نشود
جا بلند و از رفت ديگر طاقت نياورده از گلويم پايين که
ببوس. کی نبوس، حاال بغل کرده و و صاحبخانه را شده
عالمتی به همديگر که هم بدون اين دوستان بقيه بالفاصله
به اين و تکرار کردند. و کار مرا جا برخاسته از باشيم داده
با اعال چلوکباب برگ آثار همه اينها که معلوم شد ترتيب
دارد شعری طبع از دوستان که است. يکی اضافی کوبيده
صاحبخانه وصف در قصيدهيی بهسرودن شروع فیالبداهه
يک دو صداست دانگی دو دارای که ديگری دوست کرد و
و اصل چلوکباب جان جانمی کرد. تقديم بهصاحبخانه بيتی
قول دادهام بهصاحبخانه بنده کرد. معجزهيی چه مايهدار که

ياد بهنيکی ايشان از بنويسم که مقالهيی هر در يکسال تا که
بفرمايد. که جبران است داده هم قول ايشان و کنم

نشويم ما تو و میخواهد/ من کسی چه
باد ويران خانهاش

که چلوکباب دريافتم تجربه همين کوران کسب در
دارد آدمی روان و ذهن بر سازنده يی  تاثيرات چه برگ
چلوکبابهای که درک کنم سفره توانستم همان پای در و
دارد وجود  هم اين از  چيلی تر و و چرب پرمايهتر بسيار 
باز را آدم گوش  و چشم هم  عکسشان ديدن  حتی که
کسانی که سالها مثًال زيرا بهتناولشان. برسد چه تا میکند
بودهاند مدعی و جنگيدهاند آخوندها با مجاهدين کنار در
پی هستند ناگهان فالن و بهمانی موجودات که آخوندها
همة در جنايتی و قتل و شکنجه و دزدی اگر خير، که بردند
و خامنهای بهامثال ربطی هيچ داده رخ ايران در سالها اين
کار احتماًال و ندارد غيره و اطالعات وزارت و رفسنجانی
بدنام برای بوده که مجاهدين خود هم شايد "انگليسيا" و کار
بابت از سپس افراد اين کردهاند. را کارها آن آقايان کردن
برای و گذاشته در دستان آخوندها را خود دست قدردانی،
ثابت ترتيب به اين و شدهاند. فعال مجاهدين برداشتن ميان از
و اضافی کوبيدة که خوب برگ چلوکباب يک که می شود
گوجه همدر کنارشداشتهباشدمیتواندچشم وگوش آدم
باز کند و حقايقرا جلو چشم آدم روشنکند و آدم بفهمد را
آن همة در و مجاهدين بوده سال گمراه بيست پانزده که
نبوده. به عالوه حواسش او و اند میکرده شکنجه او را سالها
مجاهدينهمتروريستهستندوهمنوکرآمريکاييهاهستند
از فرانسه هم و است دست انگيس در دستشان از زير هم و

پولمیگيرند.
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درآخرت(٢)
مؤلف: ابرهارد ريشتر

تو  به دعوت ميل با كمال من عزيز، آگوستين: اينشتين
داشتم ارادت حياتت خيلي به تو از همان زمان زيرا گفتم. لبيك
«گروه طرح ميكردم. تحسين را بشردوستانهات تالشهاي و
زندگينامهام(١) مطالعة از شايد ميپسندم. هم را خودياري»
دارد اهميت من براي قدر چه كه باشيد واقف امر بهاين خودتان
قرار بررسي و نقد در معرض و معصيتهايم ضعفها تمام با را خود
پيشبيني ديگر انتظار كسان خودمان و نه از حال، نه اين با دهم.
و صيانت خود امر در ملتها آيا كه ندارم، را پرسش پاسخ بهاين و
و نيستي بهورطة را جملگي يا ميكنند، پيدا توفيق طبيعت حفظ
تخريبمي كشانند.هيچ كس نميداند كهپروردگاربامخلوقات
اين دوره، همانند اواخر در فيالمثل چرا پيش دارد. و چه در خود
در ميپراكند. هراس بيم و جهان خطر زوال باب در اول، هزارة
دست الهي مشيت دربارة خودم آموزش از كنون تا هرحال
كه نيست صورتي بهآن دقيقًا باال اين كه وجودي برنداشتهام، با

زمانيتصورمي كردم.
خرد خداوندي  بهحكمفرمايي خودم پيوسته اينشتين: من
نظام اعجازانگيزكائنات_ كهخودمدرنشاندادن اعتقادداشتهام.
كرده محكمتر مرا باور داشتهام_ هم كوچكي سهم شايد آن
كه نميگويند بهما موجود عالئم و قرائن شما، بهنظر اما است.
باآنكه مشمولاعتمادو رحمتالهيبودهاندو ممالكصنعتي،
بهاوضاع ديگر ملل مساعي با اشتراك دوستي و برپايه ميبايست
عنايت اين از دارند  بيرحمانه دهند، سامان و  سر زمين كرة
كه بود براين  خدا بناي اگر ميكنند؟ خداوندي سوءاستفاده
فكر سازد، آن وقت معين برگرد، و بي برو پيش، امور را از همة
انرژي با تا بشكند را اتم هستة بشر نوع كه ميداد اجازه ميكنيد
انكشافسالحهايكشتارجمعيموفق شود، حاصلهبهساختن و
نفوذ اعمال و بهدستكاري اواخر دراين انسانها مي داد اجازه يا
دلبخواه انواع پرورش يا و بهحذف و شوند مشغول درحوزة ژنها
همه مخاطرات اين با زمين اهالي من، بهنظر دست يازند؟ حيات
روال بههمان نميتوانند ديگر آورده اند، بهوجود كه بياندازهيي
بهمرجع تسليم و بهخدا نسبت بندگي اعالم به بهانة وسطي، قرون
همه و كنند شانه خالي خود سنگين بار مسئوليت زير از اعلي،
بهطريق باال، اين هم در ما و پروردگار بيندازند. گردن را چيز
و رويم طفره خودمان مسئوليت بار قبول از نيستيم مجاز اولي،

شانهخاليكنيم.
افالتون: كمكمداشتمبهاينفكرميافتادمازبينخودمان 
بتواند كه كنم، پيشنهاد خدا جانشين و معاون بهعنوان را نفر يك
صورت لزوم در بنشاند و سرجايمان بهموقع و نهي كند و بهما امر
براي باقيمانده راه وچاههاي آخرين ايزدي، ديدگاه از كند سعي
سّري را چه او مگر گفتم، خود با بعد اما دهد. توضيح را نوع بشر
ميتواند فاشكندكه خودما قادر به طرح وتشخيصآن نباشيم؟
اينشتينهم به نظرمدرستميآيدكهگفت: درضمناينانديشه
مالحظه بدون هستي بههمة پيوندهاي جهان آدمي كه نميشود
لطف و موافق به راه تقدير چشم حال در عين ولي اندازد، چنگ
محض. اگر شيادي جز نيست چيزي توقعي چنين باشد. الهي نيز
از قرار كه گذاشته اند، فراتر خود اختيارات حد از پا اهالي زمين
باشند منتظر كه اين بهجاي صورت اين در است، اينطور معلوم
خودشان بايد نازل شود،  مكافاتي دار يا نجات  راه  آسمان از

تحمل كنند. را عواقب مربوطه
همانطور كه  توافق دارم. كامًال گفتهها اين با من بودا:
اغلب مسيحيان از خيلي بيشتر كه با وجودي من، ميدانيد پيروان
درون بهاحوال و ميآورند روي دعا(مديتاسيون) و بهتأمل
يكي من از اين رو، ندارند. اعتقاد خالق ميپردازند، ولي به خداي
نميآيد كهمي بايد صالحيتيبه خودماها نيستمچهكار و متوجه
احساس من اگر كنيم. واگذار خداوند فرضي معاون بهيك
خالقشان خداي نفسي در برابر مسيحيان، با شكسته كه ميكردم
بهتر مينامند او مخلوقات كه را چه آن و مردمان شدهاند موفق
بهصرافت مي افتادم و وقت آن كنند، من نگهداري پيروان از 
برعكس درست واقعيت اما  ميكردم. ترديد  خودم بهموضع
طبيعت، دست بهساحت و تجاوز خشونت نوع است. شديدترين
مينامند. مسيحي را خود كه زده سر ملتهايي جانب از برقضا
خود جملگي زمين، روي در ما كه باشد خاطرتان ضمن در
راه كه كساني معرفي ميكرديم. فكري بشر معلمان بهعنوان را
است. بوده مردم اينطور تلقي كم مي شناسند. دست را راست
خود نخير، كه بياييم در افتاده، اتفاقات اين كه حاال نبايد بنابراين

هستيم. عقلي خبط دچار كمي هم ما
از  بعد  كه _ را افالتون فكري ابتكار كه  من دكارت:
ما ميدانستم. منطقي و بجا  گذاشت_  كنار را آن خودش
در كه است حكمتي بهواسطة پروردگار از برداشتمان مسيحيان،
خدا دريافت نوع از اين است. و ما ظاهر شده بر انجيل مكاشفات

ميشود بهمشتقاتيرسيد كه....
شخصًا  تو كه كنم تصور ميتوانم حتي من آگوستين:
كتاب در چون مي گرفتي. به عهده را خداوند معاون نقش
كردهاي بيان بزرگبيني خود جنون حالت يك در «تأمالت»(٢)
نهفته خود تو در خدايي كمال و بهاوج رسيدن بسا امكان چه كه
از را خدا وجود برآن شدي كه حيا احساس شرم و بدون و باشد.

الهي تازه با كه ذات انگار كني، خودت استنتاج راه منطق خاص
تفكرتوحقيقتمي يافته درآمدنبه حوزة

خدا» توسط من  وجود «برهان دكارت: تو داري بهارائه
اشارهميكني.

اعالم  تو كه چون است. همان منظورم دقيقًا آگوستين:
و علتي منشاء ميبايد و بينقصي كمال دربارة تو كردي، انديشه
كه چرا باشد، تو نهفته خود علت نميتواند در اين باشد. داشته
كه ديگري باشد وجود پس مي بايد هستي. ناكامل بههر رو تو
به بار آورده. و اين را در تو همو كه ايده و كامل و بيعيب است
معلولي علت و نتيجهگيري چنين اما است. وجود خداوند همان
وانگهي، مي آيد.  بهكار طبيعت  رويدادهاي  مورد در  صرفًا
دختر اليزابت، با شخص باريتعالي مذكور، شأن منطق براساس

مي شد. تعويض قابل بوهمي، شاه
مي گويي؟ را بيمعنا حرف اين مناسبت بهچه دكارت:

آگوستين: آخرخودتو،صراحتًاباهمانواژهها،كمالعقل
هم خودت، ايشان استدالل طبق پس ستودهاي. بانو را اين خرد و

باشد. نشانده تو ذهن در و كمالي را بي نقص مفهوم ميتوانسته
گذاشتنها ميخواهي بهخشخاش اين مته با تو دكارت:
ميبايست بهجمله پايانيام وگرنه شوي. تواضع مؤمنانة من منكر
حفظ حاال از كه مينمودي، التفات فلسفه» «اصول كتاب در
و ناتواني بهياد پيوسته تنها هستم... همه اين «با ميخوانم: برايت
مشمول را چيز همه بلكه ندارم، قطعي مدعاي هيچ خود، ضعف
قرار خبرهتر صاحبنظران  حكم  و  كاتوليك كليساي  اقتدار

ميدهم».
بهزبان كليسا  خوف  از را حرفها  اين  بله، آگوستين:
فيلسوف عقايد همكاران تفتيش دستگاه آن كه از پس آوردي،
را گاليله و سپرد بهشعلههاي آتش برونو را جوردانو تو مسلك

بهحبسانداخت.
خودت  حتمًا ميخواهي تا، دو ما ميان از پس دكارت:
من، به عقيدة ولي كني. معرفي پرهيزكارتر و ترس خدا فرد را
سرزمين و الهي حكومت به امور راجع بهعالمه بودن تظاهر با تو
راجع نظرت راستي داشتهاي. تفرعن و تكبر من از بيشتر شيطاني
ماركس در اينجا چون خدانشناسي و كافر بهحضور يك فرد

چيست؟
تنگتان  از دل هرچه ميتوانيد بعدًا است! كافي اينشتين:
كه برگرديم بهمسأله يي است بهتر بگوييد. فعًال بههم برميآيد
نقش ايفاي براي خودمان از يكي انتخاب كه اين شد. اشاره
بهنظر كرد. بهكارمان خواهد كمكي خدا چه معاون و جانشين
اين هم من مخالفند. پيشنهاد اين با حضار اكثريت كه ميرسد
بوديم زمين روي ما وقتي نباشد هرچه نميدانم. وارد را ايده
اظهارفضل رأي استقالل صاحب و پيشرو متفكران بهعنوان
ميكرديم.حتيدكارتو آگوستينهم چنينژستيميگرفتند.
بهآن و موشكافي دقت بايد با است كه هم مطرح ديگري مسألة
كه گيريم باشيد. عقيده داشته شما برخي از بسا چه دهيم. جواب
اعقابما درموقعيت دشواريبهسرميبرند، ولياوضاع آنقدرها
با جمع شويم و هم دور اينجا باشيم ناگزير بد نيست كه هم
بهتقصيرها حتي بررسي كنيم و روي زمين را وضع زياد زحمت
باشم، فهميده درست اگر دهيم. توجه خودمان اشتباهات نقش و
ماركسبهترتيبي اشارهنمودبهايننكتهكهاو، درهرحالبرحسب

بهپيشرفتديالكتيكيتاريخاعتقاد دارد. نظرية خودش،
هيچ  دارم اوضاع من از روند كه برآوردي ماركس: البته
اروپاي سوسياليسم در فروپاشي مثًال نيست. خودم مردا بروفق

البته نبود. جور مطلوب من حركت برنامة اصًال با شرقي، ميانه و
موقتًا كه  سرمايهداري» جهاني، «ماوراي كه دارم  يقين كامًال 
سقوط خودش مقدمات دارد حال عين در آمده، در كار پيروز از
خواهم ارائه اين رابطه در را خودم داليل و مي بيند تدارك را
در موعود انقالبي انفجار آن وقتي كه است اين اما مسأله داد.
با را كجاها تا سرمايهداري اين وقت آن آيد، پيش دنيا سراسر
هنوز را اين پرسش پاسخ كرد؟ خواهد بهپرتگاه ساقط خود

كسينميداند.
بهنظرم  كنفوسيوس: واماآنچهكهبهمنمربوطميشود،
جالبي نكات زمين كرة اينشتين از وضعيت نقادانه ارزيابي در
ميكند. فرق برآن علم و واقعيت با تخمين و حدس منتها هست.
ببينيم كنيم اين جا بررسي در دستجمعي موافقم كه من بنابراين
مبتني برواقعياتمستدل احتماالتموردنظر اينشتينتاچهاندازه
كه شرقي كه ملتهاي است آشكار نكته يك هرحال ، در هستند.
انهدام و سقوط از آن روحية آموزشهاي من هستند، هوادار هنوز
چيزي فراگرفته، را غربي ملتهاي جهان كه بيمناكي فضاي و
آيا كه پيش كشيد را پرسش اين ميتوان نميكنند، البته حس
كه دارند و حسي در اين حال يك يا اهالي ما، كدام مردمان شما
تار، و تيره بدبيني شك و در گروهي غرق هستند. خطا دچار
كدام كه اين از اما صرفنظر و بردبار. آرامش با ديگر جمعي و
طرفبهواقعيتامرنزديكتراست،طبعًااينپرسشنيزجايتأمل
اميد مفيدتر نيست؟ هراس بيم و بههرحال از آيا اميد كه دارد
يا اينكه اصًاليأسو نيروي اقدام مؤثرو شفابخشبرميانگيزد.
بدبينيبيشتر كمك كاراست،چونازقضا، ترس باعثميشود
آيند؟ بهميدان بزرگ خطر دفع يك براي و بخورند تكان مردم

روشنتر شود. مسأله كند جوانب سعي ما جمع بهتر است
مي مانم،  اين جا آشكار دليل به يك كه من ماركس: 

شماها من بكشم، كنار را خودم اگر هستم مطمئن تقريبًا چون
و بديها كلية باني و بالگردان باعث بز به عنوا را و آموزشهايم

نابسامانيها معرفي خواهيدكرد.
فيالمثل  باشد. طور اين كه نميكنم فكر اصًال نه، بودا:
انديشههاي براي تبت، من در بسيار محترم رهروي داالييالما،
برايم اينشتين مايلم خود من، و يا است. قائل ارزش خيلي تو
مباني مادي كه روند تخريب اين درست است آيا توضيح دهد
در اين و رسيده است؟ خطرناكي بهحد كره زمين حيات برروي
بهخودمشغولمي كند، رابطهنكتهييكهبيشازهرچيز ذهنمرا
انسانها چرا است. روند اين  در  آگاهي و شعور چگونگي
تا ميكنند توكل بيشتر آالتشان بهبهبود دائمي ماشين ظاهرًا
ارزش اين از را خود چرا انسانها مرتبة خودشان؟ دروني بهقواي
بيروح انبار يك چون را طبيعت بيتوجهي با چرا مياندازند؟
بدينسانروح اشياءمادي ميبينندو غافلندكه يدكيو قطعات
هرگونه به طبيعت در تجاوز و افسرده مي شود و پژمرده خودشان

مي كنند. گم را اندازه اي و ميزان
پرداخته  بعدًا سؤاالت بهاين خوب، بسيار  دكارت:
مادي، منابع وخامت درجة ببينيم كنيم بررسي بايد اول ميشود.
توليدفقروگرسنگي،آلودگيهواوتخريباليةاوزونو ديگر
و اطالعات داشتن با فقط زيرا است. قرار چه از واقعًا مسائل،
علمدقيقازمسائلمي توانيمچارهجوييكنيموطرحتكنولوژي
هوا تصفية غذايي، مواد بيشتر توليد جهت بريزيم، را جديدي
كه ميكنم اعالم حاال همين از من و الية اوزون. بازسازي و
باطني كيش و رمزآلود و افكار خفيه ستايش هرگونه مقابل در
سفتومحكم خواهمايستاد. انگار بهجايطرحهاي جسورانهو
با راهگشا_درتكنولوژيارتباطوتكنولوژيزيستي_ميشود

داد؟ را نجات اندرز اخالقي دنيا و و پند مديتاسيون
شرح با طبيعي، علوم خبره دانشمند بهعنوان اينشتين،
زيست محيط تخريب و اتمي تهديد بارة در وخيم يافته هاي
جمع خاطرم دليل من بهاين ولي تشويش كرد. دچار را ما طبعًا
فصل معضالت و و ترقي هميشه براي حل كه پيشرفت است
قديمي مبشر  بهعنوان است. كرده پيدا راهي العالج ظاهرًا
و ميگيرم قرار شما انتقاد معرض در مطمئنًا اعتقادي چنين
چندان توافقي مسائل ساير در البته _ ماركس مثل من هم ليكن
بهعيب و شروع شما وقتي جا بزنم و نميخواهم ندارم_ با او

ايرادگيريميكنيدغايبباشم.
توجه  مربوطه بهمدارك  هم اينشتين  اگر آگوستين: 
جهان و نابودي بودن سقوط خطر قريب الوقوع باز هم نميداد،
پيوستهجلوي چشم آدممي آيد. برايمشاهده اين مخاطرةعظيم
آن چه باشم. دادههاي علمي و شواهد چشم بهراه نبود الزم هيچ
كافي ست. من شده براي آشكار انجيل بهآخرالزمان در راجع
موقع بخواهد است كه چه قادر متعال فقط در عهدة بالتبع، اين
يا و نور  بهسراي را مردمان و اندازد  بهجريان را پايان جهان
هم گستاخ قدر حال اين ابدي بفرستد. در عين سراشيب ظلمات
است ممكن فردا منكر شوم. ولي يافته هاي علمي را كه نيستم
مكاشفة در كه حالي در آيند، در ديگري بهصورت دادهها اين

برد. دست نميتواند بنيبشري هيچ ديگر يوحنا
دارد ادامه

پانويس:
مترجم اعترافات_ بهنام بيوگرافي ١-اتو

Meditionen -٢

«اشرف» از نامهيي
اول صفحة از بقيه

براي مرزها سوي در آن که صافي زالل و بهقلبهاي مرا
را زمين» زير جا در «آن مي کند.شعر ميتپند، وصل انسانيت

زدم، حرف کردم و زمزمه شهدا با همه خواندم،
منحوس رژيم سرنگوني از بعد روزي کردم آرزو
قلعهباني رضا و ،محمد شهيد مجاهدين مزار سر بر خميني،
سپرده بهخاک مسلمانان مزار در نگذاشتند که شوم حاضر
همينطورياد و حاالدرگوشه ييازشهرمادفنهستند. شوند،
بازبههمين علت مزار مجاهدشهيدجهانگيرزينعليانافتادمکه
است. دفن «مهدي شهر» شش کيلومتري شهر ما در باغي در
جديدي احساس ،تازه خواندم را باستاني بهآثار لطفي کم
تاريخ اين اسناد حفظ کوشندگان در راه شد که زنده درمن
پيروزي بعد از شد آرمانم و بدارم دوست را ايران زمين تمدن
و کنيم را همگاني به آنها افتخار و عشق و را بازگو آنها ،تاريخ

بشوييم. آنها از را ارتجاع غبار
غيرمجاهد آزادة زنان با جهانباني» ياد«مهناز زنده با
زنده خود در را درويشي ايشان شرمگيني و شدم، يگانه هم
بهديکتاتوري کينهام درس» کالس «آخرين داستان در كردم.
زندان در آخرين پيام يارانم و ياد چندان شد صد وفاشيسم
افتادمکهميگفتند: «اگر ازکوير وحشت ....بهسالمتي گذشتي
را...». باصادقچوبکو بهياران...برسانسالمما ...بهشکوفه ها.
کجا شروع از که آوردم به ياد و کردم درجامعه هدايت سيري

. هستم اشرف شهر در امروز که کردم
مناسبات بينواها و دلخوشکنک و رؤياهاي دردآور با
«کانشا و داستان«عموژول» در طبقاتي جامعة زجرآورآدمهاي
در بفروشي و بساز و رندانه بهمناسبات و شدم آشنا وچارواکا»
نبايد که هميشه آموختم «نيما» .از خودمان فکرکردم. جامعة
ايجاد نوآوري و تازگي بايد جا همه بود. قانع رايج بهسبکهاي

باشم. کننده شروع خودم است خوب کرد،
درونم از  ندايي ندا“ چهارشماره“ خواندن با  آري
چه است، مبارک است، ضروري  آن  انتشار که برخاست
اقدام مناسبي کرده اند.هرچندداستانهايكاظم مصطفوي زياد
و من نميفهمم هم گيج ميکند. شايد را و آدم نيست گويا
تا آمريکاي چين از مختلف اشعار ولي باشد، اميدوارم دومي
کار عظمت و داستانها و عزيز شمس صحبتهاي و التين
که «دلش پيمان جمشيد دردآلود نفسهاي و سرهنگ معزي
او دلتنگي بر نهان  در که است ابري تکه ولي  نيست دريا
ايجاد دردمندي يک خواننده يا حداقل در من در ميبارد»،
مبارزه اليزال انگيزانندة موتور منبع که هم دردمندي و کرد
به نوعي من را ميکند، منتقل را درد که قدر «ندا» همين . است
ميکند. و وصل جاري انساني به عشق آورده و بيرون از تنهايي
فروزان عشق که زني نام برگزيدهايد.«ندا» شکوهي پر نام چه
و زمين ايران آزادي که در مسير بود ققنوسي و شد آزادي
کوه طور در که «ندا»يي و يا پرکشيد. وادب همين فرهنگ

باشيد موفق داد. نشان رهايي را راه و رسيد بهموسي
اشرف فرهاد صداقتـ 

قصيم كريم مترجم:
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دارد ادامه

پـروازدرخـاطرهها(٩)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

هفتم(ادامه): فصل

آمريكا در ستاد دورة آموزش
من از دلخوشي كه تيمسار اميرفضلي كردم گذشتهاشاره در
من مي دارمت. بر سِر كار از بود بهمن گفته بار چند نداشت.
در كه اين تا تيمسار!». «برداريد بودم: گفته بهاو هميشه هم

دورة  بروي بايد و گفت كرد صدايم روز سال١٣٥٢ يك
كند. دكم ميخواهد كردم فكر ببيني! آمريكا در را ستاد
من بروند. خيليها هستند كه دلشان ميخواهد تيمسار گفتم
است. الزم ترقي براي بروي بايد نه گفت ندارم. زياد تمايلي
ستاد دورة شويم. تيمسار نميخواهيم كه ما تيمسار گفتم
نفرات بروي تا گفت نه آقا جان تو بايد ميخواهيم چكار؟
ديگر كردهاي. غصب را جايي يك اينجا تو بيايند. ديگر

به آمريكا اعزام شدم. ستاد دورة ديدن براي چيزي نگفتم و
اسم رفتيم. مونتگمري شهر آالباما بهايالت آمريكا در
واقع در پايگاه اين بود. ويز» فورس ول «مكس پايگاهمان
ناميده هوايي» نيروي بهعنوان«دانشگاه بود. دانشگاه يك
و ستاد دورة  و گردان فرماندهي دورة آن در و  مي شد

فرماندهينيرويهواييتدريسميشد.
حدود دادند. اتاق يك همان پايگاه در بوديم مجرد بهماچون

كشورهاي  از نفر  ٥٠-٦٠ حدود بوديم. دانشجو ٦٠٠نفر
مختلفبهعنوان دانشجو شركت كرده بوديم. بقيهآمريكايي

بوديم. پايگاه وقت در خارجيها تمام ما بودند
يك ابتدا در كالسهايآموزشيشروعشد. براي ماخارجيها

شد. نوبت دورة آمادگي كوتاه زبان گذاشتند. بعد دورة
نوبتمن كهشد بايستي هركدامماندوسخنرانيميكرديم.
دربارةنخستوزيريدكترمصدقصحبتكردموگفتممن
چقدر كه مردم بودم بودم. اما شاهد يك نوجوان زمان آن

ميكردند. كارها چه برايش و داشتند دوست را مصدق
ما اصلي  درسهاي  شديم. ستاد آموزش دورة وارد  بعد 
دربارة ويژه دروس و سياسي علوم فرماندهي، و مديريت
بود اين ستاد دورة اصلي آموزش در روش بود. تسليحات
مختلف دروس بارة  در ميآمدند  دانشگاه  كهاستادهاي 
كنفرانسمي دادند.٦٠٠نفريكجا جمعميشدند. بعدبراي
و موضوعي جمع ميشدند ١٠-١٢نفر هر جداگانه بحثهاي
اما بود. سمينار رئيس سرگرد يك ميدادند. كنفرانس را
يك هر سمينار در كه بودند كرده تقسيم را طوري خارجيها
يك سرهنگ بود. ما مسئول سمينار خارجي بيشتر نباشد.

باشد. داشته خوبي رابطة همه با ميكرد سعي
وضعيت معرفي  دانشگاه  در سياسي آموزش  محتواي 
جهان بود. مختلف كشورهاي استراتژيك اهميت سياسي و
سيستمهايمختلف حكومتيرابرايمانتشريح ميكردند.بعد

كردند. را معرفي شوروي، آمريكا و آن روز، ابرقدرت دو
حاشية مثًال گفتند. را ابرقدرتها امنيتي حاشيههاي ادامه، در
آمريكاي است در جنوب، كانادا آمريكا در شمال،  امنيتي
كه بود آمده درسها در التين. آمريكاي وكشورهاي جنوبي
امنيتي نبايستيهيچگونهتهديدي باشد.كشورهاي درحاشية
و شوروي موقع آن هم مشخص بود. شوروي امنيتي حاشية
ورشو و سنتو پيمانهاي بعد ميگذاشتند. هم كنار در را چين
شوروي دور نتيجه در به سيتو. بود شده وصل سنتو كه اين و
شروع ميشد بهايران اروپا كهاز كمربند كشيده شد يك
آن و تايلند تا طرف آن ميرسيد و از پاكستان و تركيه و

ادامهمييافت. كشورها
دريكقسمت ديگرمكتبهايسياسيمهمرادرس ميدادند.
نوع اين و لنينيسم و ماركسيسم حتي سوسياليسم كاپيتاليسم،
مذاهب بزرگ دربارة بعد مقداري دادند، آموزش مكاتب را

شد. داده آموزش جهان
ما كه با آمريكايي سياسي افسران دانش سطح بهطور كلي
ستاد كهافسر بود اين اصل برايشان بود. پائين بسيار بودند همدوره

بشوند.
من آمريكا». ملي «منافع بهنام بود بخشي ما سياسي علوم درس در

بروم بدهيد من اجازه قربان گفتم سمينارمان بهسرهنگ رئيس
من بهمن ربطي ندارد. آمريكا ملي منافع گفت چرا؟ گفتم بيرون.
پس گفت و باال صدايش را برد مقدار يك عصباني شد و ايراني ام.
ميتوانيد نميدانم. من گفتم فرستاده؟ را به اينجا تو كشورت چرا
براي ندارد. بهمن ربطي آمريكا ملي منافع اما بپرسيد. خودشان از
گفت بيداد داد و با است. مهم ايران، خودم، ملي كشور منافع من
ميزني؟ چرا داد گفتم هم من اين جا؟ فرستاده تو را كشورت چرا
و من بلند شدند بهطرفداري سمينار ديگر افراد صدايمان بلند شد.
دارد آرام اين ميزني؟ داد چرا سرهنگ كه كردند بهاو اعتراض
اما ندارد. ارتباطي بهمن آمريكا ملي منافع ميگويد و ميزند حرف
فرستاده! همان كشورش آخر گفت بيداد و داد با هم سرهنگ باز
چند و بيداد ميكني! داري داد هم با ما اعتراض كردند كه افراد
بهخصوص يك نفر آمريكاييشروعكردندبهحمايتبيشترازمن.
سرگرديهودي كه بسيارروشنفكربودگفتاگرمن را همبفرستند
بخوان ميگويم آنان را ملي منافع درس بگويند برو اين و كشور
فروكش مقدار يك سرهنگ بعد هستم. آمريكايي من نميخوانم.

و موضوع خاتمه يافت. كرد
كشيد. طول ٧ماه اش مقدماتي دورة با ما ستاد آموزش دورة

در كتابهايش كه داشت هم بزرگ بسيار كتابخانه يك پايگاه

داشت سّري  قسمت يك فقط ميگرفت. قرار همه دسترس 
كهاستقادهازآنبرايخارجيهاممنوعبود.درسمينارمايكسرگرد
خيلي رابطة هم با و بود روشنفكري يهودي كه بود آمريكايي
بكنم؟ خواهشي يك ميشود گفتم بهاو روز يك داشتيم. خوبي
كه ٢٨مرداد كودتاي دربارة مي خواهم كتاب چند سّري بخش از
هيچكس كه ميآورم برايت به شرطي گفت نداريم. دسترسي ما
را كتابي چند بههرحال مي كنند. اخراجم بفهمند اگر چون نفهمد.
شده نوشته ماجراهاي٢٨مرداد آنها در آورد. برايم ميخواستم كه
وقايع و كودتا پردة پشت از بار اولين براي من كتابها آن با بود.

سالهاي١٣٣٢خبردارشدم.
از هركشوري فيلمي مي خواهند كردند اعالم بار يك دوره اين طي
جشنهاي فيلم مي خواهند ايران از بودند زده تابلو در دهند. نشان
رابطمان نزد دهند. من نشان را تاجگذاري و پانصد ساله و هزار دو
گفتم رفتم. بود گروهمان رئيس سرهنگ همان كه دانشكده با
گفت نشان ندهند. را فيلم كهاين بگويم آمدهام يك ايراني بهعنوان
اينجا نيست. ايران واقعي چهرة فيلم كهاين دليل بهاين گفتم چرا؟
درحالي نيستند. نشانميدهندكهشهرهاوروستاهايايرانمخروبه
گفتم ندهند. يا بدهند نميتوانم بگويم نشان من گفت هستند. كه
ميكنند فكر اين٦٠٠دانشجو است. ايران غلطي از تصوير اين آخر
من نميتوانم نه گفت نشان ميدهند. كهاينجا همين است ايران
نشان را و فيلم بگويد نرفت كرديم. بحث و مقداري جر بگويم.
من حرف ميگفتند كردند. بهبحث شروع دانشجويان بعد دادند.
خيلي شيك كهايران ميداد نشان فيلم اين زيرا درست بوده است.

است. آباد و مدرن و
جمع مي كردند. پول خيريه امور براي ميآمدند بار يا دو يك ماهي
را جايي هركس ميكرد. كمك ميخواست كه بههرجا هركس
بهمنكهرسيدگفتند توبهكجا ميخواهيپولبدهي؟گفتم گفت.
٢٠دالرميدهمبهسازمانآزاديبخشفلسطين.يكدفعهبچههازدند
شوخي گفتم جدي مي كنم. خيلي كردند شوخي فكر خنده. زير
سرهنگ فلسطين. آزاديبخش بهسازمان ميدهم را پول نميكنم.
گفت بگذاريد. خوب گفتم نيست. ليست اين در اسمش گفت
پناهندگان اردوگاه هيچكدام شما آيا گفتم رسمينيست. سازمان
پرسيدم هم ١٠-١٢نفر بقيه از نه. گفت ديدهايد؟ را فلسطيني
زندگي چگونه آنها كه گفتم من ديده ام نه. گفتند ديدهايد؟ شما
و ميآيند چادر يك توي كردهاند حيوان مثل را بچه و ميكنند. زن
كردم شروع من و كردند ميكنند. آنها تعجب پرتاب نان برايشان
و را چيد ما نوك سرهنگ زود كه ميدانستم. آنچه به شرح دادن

زير. آن بنويس را اسمت و بكن را كمكت خوب خيلي گفت
پايان نامة شد قرار بود. بهپايان نزديك ما دورة و شد تمام درسها
وصيت كه نوشتم كبير پطر وصيتنامة دربارة من بنويسيم. تحصيلي
از را مآخذ ذكر با برسد. مطالبش بهآب گرم بايد روسيه بود كرده

آوردم. در كتابخانه كتابهاي همان

چنديقبلدوفيلمازفيلمهايمرادراختيارمسئوالنسينماي
توسط بشر حقوق نقض از گوشههايي فيلمها دادم. قرار اتوپيا
مسئوالن مدتي از بعد ميكردند. منعكس را آخوندي رژيم
سينماي اتوپياخبردادند كه«فيلمهاي شماخيليراديكال هستند
تا دهيم. نشان سينماهايمان در را فيلمها گونه اين نميتوانيم ما و
بودند: كرده اضافه ادامه در اما نداشت. اشكال زياد اينجايش
كارگرداناني مثل و فيلمهاي فيلم هستيم تجارت ما بهدنبال »

ميدهيم». نشان را آنها امثال و كيارستمي
«سينماي برادران مكتبي از طرف  پاسخ منفي اولين اين
با سانسور و سالهاست كه كرده ام من عادت حاال نبود. اتوپيا»

مختلف  كانالهاي يا فستيوالها ازطرف فيلمهايم پخش و عدم
داليل هم همه كه اين جالب هستم. روبهرو درفرانسه تلويزيوني

ارائهميكنند. مشابهيدراينرابطه
فرانسويم فيلمساز از دوستان  يكي  با را  مسأله اين وقتي
كه كرد و اضافه تعجب چنداني ندارد. گذاشتم گفت درميان
بهتلويزيون ارائه فيلم توليد براي موضوعي وقتي خودشان هم
هم دليلش نميشود. بهايران است «اوكي» مربوط كه ميكنند
روشناستچوننمي خواهندعليهآخوندهاچيزيدرتلويزيون

منعكس كنند.
حقوق در فستيوال از فيلمهايم جهت نمايش يكي پارسال
بهزمان مانده  هفته يك  ولي بود. شده  انتخاب بشرپاريس 
متاسفانه كه وگفت گرفت تماس من با فستيوال مسئول پخش،
ارائه دليلي پرسيدم علت را وقتي پخش كنند. را فيلم نميتوانند
نتوانستمخودداريكنم.طرفگفت: كردكهبي اختيارازخنده
خودنداشتيم». بروشور در زدن براي شما از عكسي كه «چون
اما نبود. بهادامه نيازي كه بود بهقدري حرف اين بودن احمقانه

جلد عكس روي چرا خوب پرسيدم شده كه خنده هم محض
ده تا عكس تا نداديد تلفني خبر يا نزديد؟ و را نوار در بروشور
باب هرگونه كه بود طوري بعدي احمقانة پاسخ برايتان بياورم؟

بود!» شده خراب «كامپيوترمان بست. را مذاكره يي
عمومي سياست از جداي  هنري  كثيف  سانسور اين
دارند دولتهاييكهمعامالتچندينوچندميليارديباآخوندها
نيست.حضراتبرايتوجيهرابطهباپدرخواندةتروريسمجهاني
ختم امثال من بهسانسور اما كار، تنها هستند. نيازمند بهسانسور
پاسخ خود مردم نياز دارند تا به افكار عمومي آقايان نميشود.
بهخون دستشان كساني كه با بايد چرا كدام اتوپيا؟ و چرا؟ دهند.
داشت؟ رابطه است آلوده سراسر جهان در انسانها بيگناهترين
اگر را  آنان و  زد ماسك  قاتالن برچهرة بايد كار اين براي
نشان «هنرپرور» و «هنردوست» غيرمستقيم ندارد امكان مستقيمًا
باخته» هنر خود فروخته و نقش «هنرمندان اينجاست كه داد.
يورو و و دالر است اگر دنيا، دنياي معامله تعيينكننده ميشوند.
بهسياست بهتر است پس دارد ارجحيت اصالت هنر و برشرف
روي آخوندها «گلخانه»يي بهاصطالح و دستآموز هنر معرفي
انقالبي و مترقي افشاگر و فيلمهاي روست كه ازاين آورد.
امثال كارگرداناني  فيلمهاي  ولي شوند  مي پخش غيرقابل 
درتلويزيونها پخش قابل مخملباف و مهرجويي و كياررستمي

غيره و «كن» درفستيوال درشت و ريز جوايز انواع شايستة و
جالدان چهرة كردن بهدنبال بزك ازنظركساني كه ميگردند.
است پخش قابل كارگرداني فيلم هستند درايران حاكم مرتجع
باشد فيلمبرداري دوربين دستش يك در مخملباف مثل كه

انقالب  كميتة كارت و كاليبر٤٥ كلت ديگرش دست در و
آنها بردن و  ومجاهدان مبارزان دستگيري جهت  اسالمي
فقيه ولي با مخالفتشان به سزاي هم تا رژيم. بهشكنجهگاههاي
برايشان در سلولها را او ( نصوح توبه فيلم( و هم بهاجبار برسند
نظام بهخدمت و آمده برسرعقل كه شايد بگذارند. نمايش به
شالق زير در كسي حاضر بهتماشاي فيلم نشد، اگرهم درآيند.
فيلم هنري ارزشهاي با برايشان نقد كند تا را فيلم سكانسهاي
همين مخملباف تعدادي از كه نكنيم بهترآشنا بشوند. فراموش
«بايكوت»ش لشكر در فيلم سياهي بيگناه را بهعنوان زندانيان
شايسته كارگردان فاشيستي بكند كه هر گرفت. كاري بهكار
استكهدردادگاههايجنايتعليهبشريتپاسخگوباشد.كما
كشيده شد دادگاه نازي به از بعد آلمان ريفنشتال در لني اين كه

موسوليني. از بعد شاعر در ايتالياي ازراپاند كه اين كما و
ميدانند كه به خوبي هم فروخته خود هنرمندان اين قبيل
جنايتكاران پسند مورد ميخواهي اگر مكارهيي بازار چنين در
رياست درانتخابات فعاالنه  بايد بكني؟ بايد چه باشي حاكم

جالد سينهچاك مهرجويي مثل و كني شركت نظام جمهوري
«دکتر كه شايد: كني اواظهاراميدواري بشوي ودرمورد قاليباف
بينش! وتجربةزيادیکهدارد از سواد!،شعور!، استفاده قاليبافبا
از يكي و درمورد بنمايد». وظيفه انچام باالتری!! مقام بتواند در
که اين از «من بگويي: آخوندي رژيم عوامل سركوبگرترين
خوشحال نيست انتظامی  نيروی فرمانده ديگر قاليباف  آقای
خود سمت در توانسته و  است اليق مديری او چون  نيستم.
نيرویانتظامیافتخاراتفراوانی!کسبکند». بهعنوانفرمانده

درسينما پخش قابل  شما فيلمهاي كه اين براي  ونهايتا
«كن» فستيوال  عريض  برپردههاي  و بشود  فرانسوي  تكهاي 
بهنمايشدربيايدبايدكارگردانيباشيكهبتوانيمثلكيارستمي
احمدینژاد، «آقای خود بگويي: ژوليت درحسرت رومئووار
او از بيشتر را تو که دارد وجود سادهيی بسيار داليل من برای
يادآور سال من برای تو دارم. رفسنجاني)دوست (عشق قبلياش

دوستدارم چوننمیتوانمبهخودمراست  ۵۷ هستی....منتورا
میگويی». راست آنچه میگويی میدانم که نگويم

چه احمدي نژاد اين كه نميدانست اگركسي بهراستي
«هميشه دركن كارگردان فكرمي كردكه است دژخيم پليدي
سخن جهان وارستگان و ازعارفان يكي دربارة دارد حاضر»ما
تمام خانواده كه دارد تعجب جاي آيا حساب اين ميگويد. با
استثنايي فيلمسازان بهعنوان ازديگري پس يكي مخملباف
ميان در را نخلهاي طاليي و كشف ميشوند كن درفستيوال
تشويقسفيرانوسردمدارانرژيمجمهورياسالمي بهخانههاي
وآياامربعيدياتفاقافتادهكهكيارستميبهعنوان خودميبرند؟
ديگردرباغچههاي كه آنقدرجايزه ميگيرد نابغةبيبديل يك

طاليي سبزميشود. نخل هم خانهاش

اتـوپيا؟ كدام
مقدم علي
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