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آخرت(٣) در سران كنفرانس
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:

كليد طاليي

پايداري دربارة
بهياد آرد را نشاكننده خويش اگر زيتون

روغنش، اشك ميشود
باستاني درايت اي

سپري را تو خود، تن پاره از ميتوانستيم كاش
دهيم!

اما دشت باد
نميدهد! محصولي بهبادپرستان

خويش مژگان با كه ماييم اين
ميآوريم! خود بيرون از .... اندوهان را و خارها
حمل خود با را صليبمان  و  ننگمان كي تا

ميكنيم!
ميكوشد.... است كه هستي اين و

ميمانيم باقي زيتون سبزي با چنان هم
است! سپري زمين، د گرداگر و

و خدا! تنهايي و بانوي نخل
تو! گناه خوشا

است. جهان اين بيگناهي تنها كه
نزد گرسنه سيلي كه بركودكي كس آن

را خانهاش و
گشود باز مطرود فاحشه يي بر

خاطره ظهر بعداز يك
(قصه)

جهانباني مهناز شادروان از:

زهر تلخي از نمي تواند او كند. تجربه زبان طريق از را جهان كل بايد «شاعر
بخواند رجز مرگ نميتواند براي و باشد. چشيده را كه زهر اين مگر بگويد سخن
تجربه توانست از اين نخواهد اما باشد، كرده پنجه در پنجه كه با مرگ اين مگر
باشد. رسانده بههم شاعرانه الفتي چيزي هر روح با كه اين مگر بيافريند شعري
ميپوشاند؟ را عاطفه و احساس هنر كالمي بالغت و ميگوييد؟ ميگوييد چه
بار نمود. را عاطفه احساس و عمق ميتوان كه است اين راه از تنها آن كه حال
شدهايم؟ دور شعر نزديكبشويم از رفتهتر زبانشسته مي گوييدهرچه به چهطور

يافت». راه بهشعر ميتوان كه است دروازه اين از تنها كه آن حال
شاملو احمد با شعر بارة در گفتگو از

بامداد» «تخلص سرخ شاعري با ٨٠سالگي ياد به

كاظممصطفوي

ديگر صفحات در

نوشتة:
گريم برادران

ترجمه
مهرنوش ـ ه

تهراندلتنگي از بيدار امير
صخره از تني با

شبانه يقين
مصطفوي كاظم

اعدامي يك سرودهاي
صبح) ـ وحيدي(م ـ م

آنروز           سعيد عبداللهيموسيقي آمد               عليرضا خالو كاكايي                                              خواهد

شکوه(٢) با شهر بهسوی
نرودا پابلو سخنرانی

نوبل جايزه گرفتن بههنگام
سال ١٩٧١) (١٣ دسامبر

خدا! وتنـهايي و بانـوي نخل
ميجنگد عدالت براي و ميبيند را اين

فرزندت و
عاصيان- توفان عاصيترين -

تزوير بيآبروي بام در
كه بداند است بركسي وزيده
است كساني شايستة صليب,

خدا را ترانة كه زيباترين
جذاميان ميخوانند. مطرودان و با

قرن اين همه پس اكنون از و
درد همه اين پس از

«نه» همه اين پس از
توست صداي بي صداي اين

وحش. و دد تالقي در

-٢-

ميورزيم، عشق بهگل ما
داريم دوست بيشتر را گندم اما

داريم دوست را گل عطر ما
با  آن از گندم سنبلههاي  اما  

طراوتترند
داريد امان در توفان از را سنبلههايتان پس

كرده سپر سينههايي با
كرده بياوريد سپر سينههاي بارويي از

مي شكند؟ چگونه و .... سينهها از شده ساخته
بگيريد برگهاشان جام از را سنبلهها

مشت خنجري را در آنگونه كه قبضة
و پافشاري و كشاورز... زمين،

من بگو، به
بخوري؟ شكست ميتواني چگونه

يك قصيده در ميهني محمود درويش،

من ماه ميان
گردون...!؟ ماه تا
بهمناسبت صدمينسال

 اهداي اولين جايزه 
مبارز بانوي برتا سوتنر به  صلح نوبل

و آزادي براي تفاهم

هنوزش که دلی غريب
هوای رفتن هست

رحمان كريمي

اصفهانی دکترزری ترجمه:

صفحة٢ در

افشاري فرزاد

دوربين دريچة از
عليمقدم

ناهيدهمت آبادي

شعرها:

يا نوشتهيي و يا مجسمه هرتصوير
قدمهايم مي كردم فيلمبرداري كه
گويي كهتصاويرمستقيم كندترميشد.
عبوركرده و لنز دوربين كانوني از نقطه
كه قلبي قرارميدادند. هدف را قلبم
براي تنها و  تنها است سال  سالهاي
به ناحق همين خونهاي حقوق احقاق

بس... و ميتپد شده ريخته
صفحة٢ در

صفحة٦ در

دريغا ، دريغ
است من يتيم سرزمين اين

نگارستان قالی نقش يا
سم ستوران تيغ و افتاده زير اين چنين  که

صاحب. بی
و حکمتها آنهمه دانش

صفحة٣ در صفحة٥ در

صفحة٣ در

صفحة٥ در

صفحة٧ در

صفحة٤ و٦در ٣ و ٥ صفحات در

آستانة در
شش و دوهزار سال

 جمشيد پيمان

دهليز اين ميانة در
می مانم، شهابی

: شش و هزار دو آستانة در
میسوزم ، میميرم ، میمانم

ـ يا نمیمانم ؟ ـ



١٣٨٤ ١٠ سهشنبه ٢٧دي شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٢ندا صفحة

آن برفراز  افرا درخت كه خانه بالکن «از 
فرانسه از نظامی واحدهای ورود بود سايهگستر
با همراه منظره اين كردم و تماشا را بهميهن
پرچمهای غلغلة شادي، آن روز، آفتاب درخشش
در نصرتها، پيوسته و طاق افشانی اهتزاز، گل در
تاريخی شادمانة بزرگ جشن يك مانند خاطرم

محفوظ مانده است».
در آلمان  ـ فرانسه جنگ پايان در حتي 

اروپا  كشورها، بين شديد مخاصمات قرن١٩ كه
سوتنر براي برتافن اين وقايع در آورده، بهلرزه را
نهچندانمايةنفرتبلكهبيشتربه ماجراجوييهاي
سالهاي ميماند!!! اما و جنجالبرانگيز قابلتوجه
بعدويبرجسته ترينبانويصلحجهانميگردد
اين هدف ميسازد. وقف را آخر عمر زندگي تا و

سوفي  باونس برتا آن كه از ١٨٤٣ قبل سال
پراك در آفتاب به تابش اول بار براي كينسكي
او ٧٦سالة پدر بگشايد، بارون كينسكي چشم
آزادانديش مردي وي ميگويد. بدرود را زندگي
از و چك برجسته بسيار نجباي از آنكه با و
در اما بود نظامي  عاليمقام صاحبمنصبان 
دختر و  همسر آريستوكراتي  موقعيت  تثبيت 
كامياب چندان خودخواسته يا نتوانست خود،
موقعيت احراز نياز اگر چه ترتيب به اين نشد،
تالش شأن خانواده، جاه طلبي و در شايسته و
شايان نجباي بهطبقة وصول براي بانو هردو
مدارج اجتماعي برتاـ ازدواج طريق ـ از احترام
تقريبًا كوششها اين اما پيمود اوج بهسوي را
كه ساله سي برتاي كه  طوري  ماند. ناموفق
بهلحاظ ميناميدند پير» «باكرة را او همدورهها
زندگي، به شدت تأمين براي و درآمد از پا مادي
فن خانه در سرانجام تا بود شغلي جستجوي در
چهار دختر هم صحبت مربي و بهعنوان سوتنر 

گرديد. كار مشغول خانواده
اين خانه در مربي بهعنوان كه سه سالي طي

پسران از يكي آرتور برتا و ميان گزيد، اقامت
رابطة است، سال از او كوچكتر هفت كه خانواده
شدن علني از پس كه ميشود برقرار عاشقانهيي
سوتنرهاست. خانه ترك برتا، براي راه تنها آن،
آرتور از برتا ناچار و اندوهگين، شكسته قلبي با
دوباره خصوصي  منشي بهعنوان  و شده  جدا
نزديك كارخانهداري پاريس خود در براي شغلي
نوبل. آلفرد ميكند: دست وپا پاريس در ثروتمند
و با بعد بيتاب بهوين برميگردد هفته اما دو
فرار بهقزاقستان  و كرده ازدواج آرتور مخفيانه
را در آنها بعدي كه٩سال زندگي ميكنند. جايي

برمي گيرد. در بيپيرايه و ساده بسيار شرايطي

گرديدن فرشتة صلح تا طوالني و سخت راهي
آموزگار خصوصي بهعنوان ابتدا و آرتور برتا
گذشت با ميكنند. سپس اندكي كسب درآمد
پيوسته نويسندگيسرچشمة اصليدرآمد زمان،

ميگردد. آنها
ـ  روسيه جنگ  ١٨٧٧ سال كه هنگامي
آرتور ميپيوندد، بهوقوع  قزاقستان  در تركيه
و ميدارد بهاروپا ارسال جنگ را اين گزارشهاي
موفقيتآميز رمانهاي جانماية را خود رؤياي برتا
از آنها در ميكند كه براي روزنامهها مقاالتي و
طبقات وابستگان و بزرگزاده نجباي ميان عشق
«سوتنرها» آن گاه مي شود. گفته سخن پايين
زمان تحقيقاتي و اجتماعي سياسي، بهمسائل
ديدگاهي با آن را و به تدريج ابعاد آورده رو خود
آرزوي بردباري، ضرورت از كه جهانبينانه
ميگيرد، نشأت بين خلقها تفاهم و دموكراسي

بهاتريش   ١٨٨٥ سال ميدهند. گسترش
مجددًا پاريس در  برتا بعد  و سال برميگردند
ادامه آن حاصل كه ميكند را مالقات آلفرد نوبل
آن از پس سالهاي صميمانة دوستي تعميق و
و معرف كارخانهدار متعاقبًا برتا كه طوري است.
به تأسيسبنياد صلحتشويقو كاشفديناميت را
نيز خود آثار ادبي در حال اين مي كند. در ترغيب
بهطرحمسائلومشكالت عميقتر و بيشتر هرچه

سال١٨٨٨ كتاب  ميپردازد. اجتماعي و سياسي
 Maschinenzeilalte عنوان تحت  وي
كتابهايي اولين جمله از كه ميگردد منتشر
و اغراق و تسليحشدن سوء پيامد كه است
بازگو را سوسياليسم  ناسيونال پرگوييهاي 
او ضد جنگ معروف كتاب بعد ميكند. سال
قهرمان ميگردد:  منتشر برزمين» «سالحها 
هراس در لينگ، مارتاتيل بارونس رمان اين زن
و همسر  نوزدهم،  قرن در هولناك جنگي  از 
رمان، اين با دست ميدهد. برتا از نيز را پسرش
انتشار اما دارد. مدنظر را صلح به جنبش خدمت
و دادخواهي اعتراض عمل بهشكايت و  در آن
با كه منجر ميگردد نظاميگري موجود عليه
او تصور است، پيرامون او جاري در كه شدتي
گورهاي جنگها، از ناشي كشتار و خونريزي از را
تصويري چنان بيمارستانهاي نظامي، و جمعي
تحت عميقًا خوانندگان را ميبخشد كه واقعي
داراي مديد و مدتهاي قرار داد تحسين و تأثير
موفقيت با است. بينالمللي فروش «بيشترين
برتا برزمين»، چشمگيررمانصلحآميز«سالحها
بهيكفعالسياسي صلحدوست، يكنويسنده از

سال١٨٩١  صلح. جنبش عضو مي گردد: تبديل
آن متعاقب و مينهد بنيان را اتريش صلح جامعة
جمله از متعدد صلح كنفرانسهاي در شركت با
انجمنهاي بنيانگذار بوداپست، و آنتورپن برن، در

١٨٩٢ با  ميگردد. از كشورها از بسياري صلح در
آلفردهرمان(پاسيفيست)،مجلهماهانة«سالحها

سال١٨٩٩  در و ميكند منتشر را برزمين»
كه ميگردد. «هاگر» صلح كنفرانس مبتكر
بينالمللي دادگاه  يك تشكيل ايدة  آن ضمن
جهان كشورهاي بين مخاصمات بررسي براي

ميگردد. فرموله و مطرح

يمن: خوش چندان نه پيشگويي
فرد محبوبترين برتا بيستم، قرن آغاز با
گرچه است، صلح جهان مبارز براي و صلحخواه

سال١٩٠١ بههنري  در جايزه صلح نوبل اولين

بهمناسبتصدمينسالاهداياولينجايزةنوبلصلحبه«برتاسوتنر»
آزادي  و تفاهم براي مبارز  بانوي

حتي اما ميگردد، اهدا پاّسي فدريك و دونان
برتا  براي جايزه بهسال١٩٠٥ نيز دريافت همين
با نيست، خوشحالكننده چندان سوتنر فن
مي كند. تضمين را او زندگي البته آن پول آنكه
سوتنر فن آرتور خود زندگي همرزم و همسر اما
زحمات آرمان و و داده از دست ٥٢سالگي در را
نيز را صلح  برقراري  مسير  در خود  بيوقفة 
موفقيتآميز نميداند. است، كه ضروري آنگونه
صلح جايزه دريافت هنگام  سخنراني ضمن
چكاچك كه ميكند تأكيد اندوهگينانه نوبل،
رساترازهمةفراخوانهاي شمشيرهايبينالمللي،
ميدارند، بر پا «زندانها و: طنينافكن است صلح
مينگذاري مرزها ميسازند، دريايي زير قايقهاي
حمالت براي جنگي هواپيماهاي و ميشوند
اولية محبوبيت و آغاز مشغولند». به تمرين آتي

بهتمايالت تبديل اروپا در نيز صلحدوستي ايدة
مكرر هشدارهاي و گشته جنگي روزافزون
ناشنيده گرفته سوتنر، برتافن «فرشتة صلح»،

١٩١٤ بهغرقاب  سال جهان در و ميشود. اروپا
٢١ژوئن فروميغلتد. در جنگ ويراني و مرگ 

آن كه شليك  از قبل ١٩١٤ درست يك هفته
فرانس اتريش وليعهد سارايوو، در گلولهيي
و رسانده بهقتل را سوفي او همسر و فرديناند
بانوي گردد، اول جهاني جنگ بهفاجعة منجر
تالش دراز  ساليان از  پس  صلحدوست، بزرگ 
ميبندد. فرو برجهان چشم راه، اين در بيوقفه
و نوشتار گفتار، با  عمري كه  را حقيقتي اما
كرد، بهثبت آن صرف كوششهاي خستگيناپذير
خاتمه بايد شرورانه  «جنگهاي  كه  ميرساند

يابند».

ناهيدهمت آبادي

فيلمي فيلمبرداري براي جنايت بهترين جا قرن ربع يك نمايشگاه
بسازم. حقوق بشردرايران وضعيت مورد داشتم در تصميم كه بود

گذشتهام خونين سالهاي مرابهياد هرتصويرش ديدن كه جايي
ازاين حماسههاي هركدام با كه شيريني لحظات فالشبك ميانداخت.
درون در پرغرور چهرههاي با كه وكوهمرداني شيرزنان سرفرازداشتم،
صداقت و فدا همة مبهوت را تماشاگر عابران بيرنگ، عكسهاي قاب

بودند. خودكرده
قدمهايم فيلمبرداري ميكردم نوشته يي كه يا مجسمه و يا هرتصوير
دوربين لنز كانوني نقطه از مستقيم تصاوير كه گويي ميشد. كندتر
تنها است سال سالهاي كه قلبي قرارميدادند. هدف را قلبم و عبوركرده
و مي تپد شده ريخته همين خونهاي بهناحق حقوق احقاق براي تنها و

بس...
١٧ ساله فوكوس  نوجوان معصوم يك چشمان روي لنزدوربينم را
(باي كه ميخواند ميشود زيبايي شنيده صداي دور دست از ميكنم.
اعالميه يك خواندن بهگناه كشته شد ......) گناه .....بهكدامين قتلت ذنب
سردادن يا درتظاهرات و شركت يا نشريه فروش يا تراكت  پخش يا
كه اين براي دارد. برايم بسياري ناگفتة حرفهاي .....نگاهش فريادآزادي
نكند را تار دوربينم اشك لنز قطرات نشود و خارج از وضوح تصويرش
پيوند ميخورد ديگري نگاههاي با نگاه اين تصوير ميكنم بهآرامي زوم
معصوم چشم برسد صدها خود شات النگ بهكادر من دوربين لنز تا و
همه كردن بهاين نگاه صفحه را پر ميكند، ديگري انسانهاي بيگناه از
قدرت دوربين من ميكنم احساس ميكند. راطاق طاقت آدم چشم
با اين همه وسعت ديد وايدي ندارد هنوز لنز را نشان دادن اين همه درد
خود جا بدهد. را در كادر ١٢٠٠٠٠چشم تا كه بتواند نشده است ساخته

... لنزديگري بايد
عكس عكس بهسمت بهچپ از يك سريع دوربين از راست باحركت

يك، دو، خالص، تكتيرهاي تداعي ميكند، تك تير را در ذهن شليك يك صداي هرحركت پن ميكنم ديگر
و... ١٢٠،١٠٠ ،٧٨ ،٤٦ ،٢٥ سه،

از و بهتدريج ميآورم در رابهحركت دوربينم و پايه سه دالي روي حركت با بدهم ديگرنميتوانم ادامه
درحال كه مجسمهيي چهرة درآورم، بهچرخش نماشگاه محوطة در را دوربين تا ميگيرم فاصله عكسها
جلوي از بهآرامي زخمياش سينههاي وي بدن بهدور گردش با همراه ميشود كادر وارد است دردكشيدن
ميرسد، به پايان شده است بسته با طنابي كه وي بسته پشت دستهاي در من مي كند، حركت عبور لنزدوربين

كرد. حس ميتوان به خوبي پوالديني را پيچيدهاش مقاومت درهم دركتف و درد شالق درچهرهاش
در بند در زنداني يك خفتة گلو ميكنم، فرياد در روي ديوار ركشات نقاشي بهتابلوي مجسمه ازچهرة
هرلحظه شالقها شنيده مي شود، صداي به خوبي برجسته شده وي كه برسيماي و سياه زرد و رنگهاي سرخ
درد شكنجه كه از خشم ميچرخانم راست بهسمت را ...دوربين هرلحظه بلندتر، هرلحظه و بلندتر مي شود، بلند
و خاتمي رفسنجاني و خامنهاي و خميني همچون دژخيماني تصوير ديدن با بود كشيده زبانه وجودم زنداني در
حركت با و ميكنم فوكوس تابلو نوشتة روي ميشود، صدچندان است شده نصب ديوار روي درقاب و...كه
سال ٦٧...حركت در خميني بهدستور ٣٠ هزارزنداني قتلعام عامالن ميكنم… دنبال را كلمات دوربين

ميشود. متوقف ٦٧ كلمه روي دوربين
تاريكي، دل در چشماني روشن تاريك، سلولهاي ميشوند، مونتاژ باهم در ذهنم هم سر پشت تصاوير
زنداني دهان سؤال مي كند، كه آخوندي چهره زندانيان، از پر باريك راهروي را ميفشرند، ميلهها كه دستاني
مردجواني طنابي برگردن مينويسد، كاغذ برروي كلمه اعدام را عقيق انگشتري با «نه»، انگشتاني ميگويد كه
با كه دخترجواني چهارپايهها، دركنار انتظار، پوتينهاي پاسداران در زندانيان طوالني ميشود، صف انداخته

درهم كه پورمحمدي آخوند مي زند، چهرة بوسه دار برطناب لبخند
چهارپايه ازروي آزادي» خودش «زنده باد با شعار مردي است، فرورفته
ميآميزد... هم در و شده ديزالو پرنده يي بهپرواز تصوير اين ميپرد
گريه صداي ميكنم. زوم قتل عام فتواي نوشته هاي بهسمت را دوربين
برسينههايشان فرزندانشان  اعدام درد  از كه پدراني دستان  و مادران
عكسهاي بهسمت را دوربين ميگيرد، اوج بهتدريج ميشود كوبيده
در مناظر عبور ميدهم، چهرههاي معصومي مثل حركت قتل عامشدگان
ميگذرند، پيدرپي و سرهم پشت دوربين كادر جلو از قطار پنجره پشت
سر كه تصوير جسدي روي دوربينم حركت و…و…، رجوي، و منيره
ديگر ،سندي است متوقف ميشود ازخاك بيرون مانده گردنش نيمه و
فرزند عكس كه مادري بهصورت ... آخوندها پنهان جنايت هزاران از
كه ميكنم احساس خودگرفته است ميرسم. دست در را شهيدش
و عكس گريان بهمادر نيست، قابلتحمل برايم دوربين ديگر سنگيني
چراغ شدن روشن خاموش و مي مانم. خيره طوالني مدتي براي فرزندش
از پس است. شده تمام نوار ميآورد، بهخود مرا دوريين درويزور قرمز
شده قبرهاي شكسته سنگ از روي تصاوير دوربين عبور نوار با تعويض
مظلوم ميرسم. قرباني زهراكاظمي بهدست دوربين خندان و بهچهرة
بايد ندارد وجود از چهره ها هيچكدام تأمل روي فرصت حقيقتجو.... و
... بخورم غوطه خون درياي در فيلمبرداري دوربين حركت با همراه
كوتاه لحظهيي براي ماندنيش به ياد و هميشگي لبخند با پاكنژاد شكراهللا
بهسمت راست بهپيچم تا كمي ...بايد ميشود محو نشان داده و خود را
تصاوير قربانيان بتوانم ادامه پيدا ميكند بهآرامي كه حركت همزمان
بدهم ...فروهر، غزاله خود جاي دوربين در كادر هم قتلهاي زنجيرهيي را
جايشان را ديگري از پس .يكي قربانيان ديگر... قرباني و...دهها ... سامي

عوض ميكنند كادر دوربين با هم در

دوربيـن دريچة از
عليمقدم

بقيه در صفحة٥

ماهگردون...!؟ ميـانماهمنتا
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زندگي) الفباهاي آنسوي مجموعة (از

موسيقي
موريانههايسكوت

را ميجوند. ريشههاي صدا
فروزان چراغي با

نشينم. مي كلمه كمين به

يكبعـدازظهرخاطـره
(قصه)

و شش دوهزار در آستانة

شادروانمهنازجهانباني

روز آن آمد خواهد
عليرضاخالوكاكايي

انسان، كه روزي آمد خواهد
بود خواهد انسان برادر

ماه،  كافوري زيبايي كه روزي
ميهمانهميشة سفرةدلهاست

دشنام،  جاي
زبانها  شعر خواهد بود، بر

برگهاي درختان،
خواهند بود كتاب معرفت

گفت خواهند رازها بهبرگ برگ و

هيچكس، خواهد آمد، روزي كه روزي
كرد نخواهد را، محكوم شاعران تنهايي

خواهد بود … حقيقت و شعر واقعيترين
روز. آن آمد، خواهد

لحظههايمان سهمناکند و سخت
و بیغروب سالهای بیطلوع عبور از در

گذشتند بیبهار بهمنهايمان
بهارمان؟ و

اند. هزاران خاطره خزان زدة باغهای
خاطرههايمان؟ و

تبرهايند هجوم از پر
بیبهار. باغ مظلوميت بر

دلفريبند بهانههای پراز سالها اين
نوميدی نهالهای برای

. دلمان خزانی سرزمين در
 

سال اين همه لحظه لحظههای در
استفراغ و از گرسنگی بود سرشار جهان

تکرار ماجرای کهنهييست اين و
مادرانمان بر گذشته
امروز و دور تا دير از

میگذرد: يکسان هماره جهان
عبور هراسناک دهليز ازين «بسياری

میکنند
… خندهها تاريانهها، با

دروغ. و
ندکی، ا تنها اندکی، و

بیفرجام مغاک اين در
میميرند… میسوزند، میشوند، شهاب

ـ يا نمیمانند؟ » و میمانند
میگيرد، دلم بیدر و پيکر غربت دراين

تنگ میشود دلم
سوسنها ،بنفشهها، سروها برای

تهمتنها ، سياوشها سهرابها، برای
تنگ میشود دلم

... ونک ، ميگون ، تجريش برای
سوهانک. و

سردار آب بازارچة برای
دردار : کودکيم دلداگيهای کوچة برای

می شود تنگ دلم

شمعدان و آينه عبور برای
حنابندان روزهای خوش خاطرة ميان از

بگ گذر باغ پسته برای
حاج خليل و

نشدند خم که سروهايش با
که ايستاده بود رسمشان بهقول شاعر ـ

بميرندـ

میشود تنگ اينها همه برای دلم
داشتنيها دوست بسيار بسيار آن و

جانمند. جاودانة انباشتة که
درآمد پيش اين با

شش و هزار دو برآستانة
مینهم پای

حسرتبار. نه لرزنده، نه
سال لحظه های اين همه

بیآينده ميليارد سه و ما من، بر
گذشتند سهمناک و سخت

اندکی، تنها اندکی، تا
خويش بدانند را سهم جهان

انحصار. تنهايی و در
، اما، من

اين دهليز نايستاده ام  آغاز  در
فرجامش در نه و

بی فرجام  ـ و بی آغاز -  دهليز
برگزيدهام، فقط من،

بهاجبار، يا بهاختيار
باشم  شهابی آخر به تا  که

دهليز  اين ميانة  در
سال. همه ن حسرتی بر آ بیهيچ

دهليز اين ميانة در
، میمانم شهابی

: شش و هزار دو آستانة در
میسوزم ، میميرم ، میمانم

؟ ـ نمیمانم ـ يا

پيمان جمشيد

آخر ظهر بهآفتاب را خودش و نشست حياط پلههاي روي
بست. بهسوي آفتابگرفتوچشمانشرا رويشرا تابستانسپرد.
چند براي كرد سعي خوشش ميآمد. صورتش روي آن داغي از

نكند. فكر چيز بههيچ شده كه هم لحظه
فايده؟ ديگر چه تازه بود. شده خسته بود كرده بس فكر از
خانة مادرش. و آمده بود گرفته طالق كارش پي رفت و شد تمام
خاطره دهها آن هرگوشة در كه خانهيي جوانيش، و كودكي خانة
شده و عقد آن در كه خانه يي داشت... بچگي اش از بازيگوشيهاي

بختي! چه بود...هه! رفته بخت بهخانة
دردش پا نشست. پله او روي و كنار آمد چاي سيني با مادر
كه همينطور مينشيند. زمين روي سخت و كرده عود دوباره
بزن بهبچهها زنگ يك برو شو «بلند ميگويد: ميمالد را پاهايش
براي آن جاست، يوسف نه، «االن گفت: بپرس». زن رو احوالشون

رفته باشد» كه مي زنم ديرتر مادرش. منزل ناهار ميرود

پك و كرد روشن سيگاري خورد. را چايش
محكميبهآنزد.

را سيني ميآمد. بدش سيگار دود از مادر
اتاق. رفت تو و غرغركنان برداشت

اساسي خورد. تكان يك هم زن شد، انقالب كه

باشد. بيدار شده چندين ساله يك خواب از گويي
افكار نبود. ميلش ديگر باب داشت كه زندگييي
بيشتر ميخواست دلش بود. افتاده بهسرش جديد
كه افسوسميخورد خودشباشد. بهحساببيايد،
حالي در بيخبري گذرانده را در سالها اين چرا
همسر سالها، باشد... ديگري جور مي توانسته كه
به را سالها اين بودند. نمونه زوج بود فاميل نمونة
بود گذرانده و بچهداري شوهرداري  و خانه داري
ساده دلخوشيهاي بود. نپرداخته  بهخودش ولي
هميشه ميكرد... اما خوش الكي او را ظاهري و
نميفهميد... گرفته خودش كه بود دلش غمي ته

بود.
ميرفت آورد. روي به خواندن از انقالب، بعد
كتابي، جور همه  ميخريد. كتاب دانشگاه  جلو
مي خواند خانه ميآورد ميگرفت چهارتا تا، سه
كمتر و بودند شده بزرگتر بچهها ميخواند. و

داشت. وقت بيشتري گير بودند. دستو پا
مي گفت تلفنزنگزد. مادرشوهرسابقش بود.
بدخلقي و ميگيرد را او بهانة خيلي دخترش
پدرش با ميگفت: «بهبهانههاي بيخودي ميكند.
آنها را «بيا ميگفت: نميزند» حرف و قهر ميكند
و بزرگ دختر ديگر او بزن حرف ليال بيشتر با ببين!

است. يازده سالش ميفهمد» است و عاقلي
حرف بزنم» ولي او با تا بدهيد گفت: «گوشي را
«رفتند بيرون، تا خودش برده بود با مرد بچهها را

شببرميگردند».
عاشق دوباره مرد سال، همه اين از بعد حاال
يكبار هم او از نبود. قبل اولش كه بار بود... شده
و پدر به رغم مخالفت و شديد و عشقي تند به دنبال
كارشان يكسال از كمتر از بعد ميكند. ازدواج مادر
جور هم با فكري لحاظ از ميكشد... بهجدايي
حوصلة كه هم او و داشت افكار انقالبي زن نبودند.

نداشت! را داستانها اين
نداشت! آن دم از كّرهگي ما «خر مرد ميگفت:
پدر و با و بود اخمو و بداخالق از زن اولمان، كه
دستگير بود نزديك آخرش هم نميساخت، مادرم
دومي! از  هم اين بدهد! ما دست كار و  بشود
آب از چريك ميافتد ما گير هرچه چرا نمي دانم
را دوشهايش سر حرفها قبيل اين با ميآيد!؟» در
ضمنًا مظلومنمايي و مي پراند مزه و ميكرد گرم

ميكرد. هم
تلفن را دوباره برداشت تا بهدوستش گوشي
او بگذارد. با را بهميتينگ رفتن قرار كند و تلفن

دانشگاه... دوران  در بزرگ ساعت١١ دم پسفردا

يكبار بهراهپيماييبرود. قياممردنمي گذاشتكهاو
اين اداواطوارها سرجات! بگير بنشين «زن، گفت:
بدهي؟ دستمان كار ميخواهي در ميآوري؟ چيه
من دست روي بيمادر بچه را دوتا اين ميخواهي
بهخدا! را تو ولمان كن راهپيمايي چيه؟ بگذاري؟
برايهمهچيز به اينكارها!»هميشهو چه تورا آخر
اگر ميگويد راست كرد فكر هم او بود. او مانع مرد
يكدفعهبالييسرشبيايدبچههايشچه خواهند

نميرفت. ميداد و عقيده سر تغيير آخر شد؟
مرد از دورتر را خودش بهروز روز آخريها، اين
شده حرصآور برايش مرد رفتار ميكرد. حس
هردو داشتند. دعوا هم با كه بود وقت خيلي بود.
صدايشان پوچ و هيچ سر و بودند شده كمطاقت
و ميكشيد داد مرد فقط قديمها، باال. ميرفت
نميكرد. پيدا كشيدن بهداد احتياجي اصًال تازه
پيش و جدلي و بحث بود با او هميشه حق چون
بود. كرده فرق وضع آخريها، اين ولي نميآمد!
ميخواست باشد. محض تسليم نميخواست زن
و كند نمي خواست تحمل را بدهد. خودش نظر

صدايشدرنيايد.
حرف او و با روز مرد آمد نشست ...باالخره يك
بهتر ندارد. وضع را اين ديگر تحمل كه گفت زد.
زني را كه شوند. گفت جدا از هم است دوستانه
ازدواج كند! گفت او دارد با امكان دوست دارد و
طرز نميخواهد بهاو نميدهد. چون هم را بچهها
داد كه قول بگذارد. اثر آنها روي او تربيت و فكر او
او و عالقه و عشق نگهداري كند. با خوب از آنها

ببيند... را آنها ميتواند برود بخواهد هروقت
يكبهيك يك را  خودش سابق  غصههاي
شد. غصهها تمام ديگر كشيد. آهي بهخاطر آورد.
فكرش در جديدي نگرانيهاي ولي شدند تمام
از دلتنگي، بچهها. از  دوري  ميكرد. سنگيني
عادتهايي سال عادت هرروزه. سيزده دادن دست
سختتر مي شوند. كنده آدم وجود از بهسختي كه
از حكم نگهداري قاضي بود. بچهها دوري از همه از
جمعه روزهاي او كه قرار شد داد. و به مرد را بچهها

ببرد.. خود پيش را آنها
عادت بايد ميايستم. «محكم : گفت بهخودش
مي كنم كار ميروم نميدهم. نشان صغف كنم.
كه روزي بايد براي ميآورم. را در خودم خرج و
من بهطرف و دارند نياز به من آينده در بچه ها

و سرحال». قبراق باشم. ميآيند آماده
را چادرش گوشة بود. همسايه زن زدند. در
زير چادر در كوچك قابلمهيي با و بهلب گرفته
سالم! جان خانم «مهين گفت: حياط. توي آمد
آورده ام. نذري آش كمي برايتان هستند؟ مادر
همة خودم و هستم تنها دست شد. دير ببخشيد
دقيقه هم چند هرخانه يي دِر آش بردم. را كوچه
حاال شب شد. دير ميبخشيد زدم... خالصه حرف

بخوريد»
داشتي چي نذر نكند. درد «دستتون گفت:

مليحهخانم؟»
آرزوي و نذر الهي خدا «خير ببيني انشااهللا،
نذر عبا آل پنج تن بهحق كند برآورده را همه
سال سه طفلك شود. قبول دانشگاه دخترم داشتم
تنگ دل من خانه توي و گرفته ديپلم است كه
بچه دارد. هم تا دو االن خواهر كوچكترش نشسته.
خستهشدمخانمجاننهمي خواهدشوهركندبرود
پيدا حسابي و كار درست و نه زندگي و خانه سِر
همسايه در و تو بند كنيم. را كه دستش ميشود
ول دختره كه ميآورند در حرف برايش فاميل و
دارد عيبي ميكنند فكر ناكرده خداي يا و ميگرده
خانم. لجباز! مهين است لجباز شوهر نكرده. كه
عاشق تا ميگويد واهللا! شده عجيبي و زمانة دوره
شكر بار هزار را خدا حاال ازدواج نميكنم! نباشم
خواندن بهدرس ديگر هم سرش حاال شد. قبول

بسته». دهان مردم و هم مي شه گرم
خبر است چه خانم. مليحه كرده گفت: «عقل
سر بگذار بدهي؟ شوهر زود  را دخترت ميخواهي
زود كه ما حاال داري؟ چكار مردم بهحرف فرصت.
و آخر اينم بيا ها؟ گرفتيم؟ را كجا كرديم شوهر

عاقبتش...»
بهاو نگاه و كشيد سوزناك آهي مليحه خانم

داد. سرش را تكان و كرد
مليحه و تعارف بهزور و بيرون اتاق آمد از مادر
رفت توي باز چاي بخورند. با هم تا تو برد خانم را
ميرفت هم بهدانشگاه او فكروخياالتخودش. اگر
كنكور كرد، ازدواج كه سالي همان ميشد؟ چه
نميخواهد گفت شوهرش اما بود شده قبول هم
ناراحت كه اين بدون هم او بخواني... درس بروي
برايش هم زياد موقع آن راستش پذيرفت. شود،
خودش چون مرد كه ميكرد فكر حاال نبود. مهم
زن كه دانشگاهي نداشت، نميخواست تحصيالت
حاال بخيل! اي آدم سر باشد! تحصيلي به او لحاظ از
سِر هم نداشت... خواندن حوصلة درس ديگر كه

پيري!
ولي كند.  فكر بهغصهها نميخواست ديگر 
رژه مغزش در تلخ خاطرات باز مي كرد هركاري

ميرفتند...
زياد خيلي بهاحتمال ميدادند. جواب فردا
رفت. اول ماه بهسركار خواهد از ميشود و درست
و قول است او صميميدايي دوست رئيس شركت

استخدام كند. را او داده كه
رسيد. خواهد هم او نوبت باالخره

را رويش ميتابيد... سخاوتمندانه خورشيد
را بست... چشمانش گرفت و بهسوي خورشيد

١٦دي٧٢
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آقايان: و خانمها
نياموختم و شعر نوشتن برای دستوری هيچ کتابها من از
شکل درمورد هرگونه توصيهيی دادن خودم از بهنوبه همچنين
از قطره يک حتی تازه بهشاعران است ممکن که شعر سبک و

می کنم خودداری بدهد بصيرت و بينش
گذشته اتفاقات اين سخنرانی چيزهايی از در من که وقتی
اتفاقات آن که دوباره وقتی میآورم، دادم) به نظر توضيح (که را
بسيار که محل اين در فراموشیناپذير حوادثی بهعنوان را
دليل به اين میکنم، مرور است حوادث آن محل از متفاوت
الزم را حمايت جايی در هميشه زندگيم، دوران در که است
فرمولیکههميشهمنتظر بهدستآوردهام، (براینوشتنشعر)
تبديل بهسنگ من کلمات در که خاطر بهاين نه بوده است من

تفسير کنند. خودم برای مرا که اين برای بشوند بلکه
شعر ساختن برای را من اجزاء الزم طويل. اين سفر درطول
بهدست روح (انسان) و را از زمين که کمکهايی آنجا يافتم.
عملی  . است  عمل يک شاعری، که معتقدم من و  آوردم 
و احساسات همبستگی، تنهايی و در آن که دائمی. يا موقتی
مخفی بهانسان و بهپديدههای بهخود و نزديکی نزديکی عمل،
و میشوند وارد برابر همکارانی) (و شرکا همچون طبيعت
انسان و از هستند اينها جوهره يی همة که میکنم من فکر
بهوسيلة شعرش. انسان و يا و رفتارش، انسان و يا سايهاش،
رؤيا و که واقعيت کوششی با حس جمعگرايی، گستردهترين
راه اين در که به يقين زيرا میکند. ما جمع در هميشه براي را

میکند. ممزوج متحد و آنها را شعر، که است
سال ساليان از بعد نمی دانم. که میگويم من بنابراين و
يک از که زمانی آموختم،  را که  آيا درسهايی  که نمی دانم
جمجمة يک برگرد که زمانی می گذشتم، ترسناک رودخانة
بلندترين از که تميزی درآب را بدنم که زمانی میرقصيدم. گاو
از درسها آيا اين که نمی دانم من می آمد میشستم، قله ها
اينها می رود يا بهپيش، بهسوی ديگران و جوشيده است من
از ديگران که يا يک اتهام بودند، يک درخواست يک پيام تنها
اين را تجربه من آيا که نمیدانم من شد. فرستاده بهسوی من
آيا که  نمیدانم  آوردم. وجودش به خود که اين يا  کردم 
شعرهايی هميشگی. يا بود گذرا چيزی شعر. يا بود حقيقت
در بعدها تجربه کردم. تجربه هايی که اين ساعت در من که

ريخت. خواهم ترانه هايم
بايد اينها بصيرتی برمیخيزد که شاعر دوستانمن! از همة
غيرقابل تنهايی هيچ بگيرد. ياد ديگران) (درميان ديگران از
میشوند. ختم بهيک هدف راهها ندارد. همة وجود نفوذی
بايد ما برسانند و بهديگران را ما) (ماهيت ما هدف که بهاين
سکوت انزوا و ازميان کنيم، عبور مشکالت و تنهاييها ميان از
برويم، مکانی دلنواز بهپيش که بهسوی برای اين کنيم عبور
وبخوانيم ترانةغمناکمان جايیکهبتوانيم ولوناشيانهبرقصيم،
مذهبی اعتقادات آواز،کهنترين اين در يا رقص اين در اما را.
ما انسانی آگاهی خود در تکامليافته بهشکلی ما وجدانی و

مشترک است. سرنوشت بهيک ايمان آن و ظهور میکند
يک مرا است که حتی اگر کسی يا کسانی اين حقيقت
مشترک ميز برگرد جايی گرفتن از که طلب) (انزوا سکتارين
از آورند، به حساب می کند، خودداری مسئوليت و دوستی
و نه زدن نه اتهام که باوردارم زيرا نخواهم كرد خود دفاع
که همه زمانی ندارد. در وجود شاعر کار يک در دفاع کردن
و بهتنهايی ندارد که وجود شاعری میشود هيج گفته چيز
خودش شاعر و اگر يک کند. رهبری فردي شعر را بهصورتي

متهم را ديگر) (شاعران همکارانش که میرساند به اينجا را
برضد خودش از دفاع در را زندگيش ديگری شاعر يا و میکند
اين قضاوت من میکند، تلف نادرست يا و اتهامات درست
مارا را اين گونه منحرف که است پوچی که تنها بطا لت و است

میکند
که میبينم آنهايی درميان تنها نه را شعر دشمنان من
بهطور بلکه میکنند حمايت آن از يا میگويند شعر خودشان
دليل بهاين و می بينم. شاعر خود تطبيق عدم در خاص
بهجز ناتوانیاش در ندارد ذکری دشمن قابل هيچ شاعری
فراموش شدهترين توسط خودش کردن درک قابل و فهماندن
مورد و اينحقيقتدر استثمارشدهترين انسانهایمعاصرش. و

است. کشورها صادق همة و ادوار تاريخ همة
کوچک خدای يک او نه نيست. کوچک خدای يک شاعر
بر ارجحيت در اسرارآميز  سرنوشت  يک توسط  او نيست.
نشده انتخاب ديگر تخصصهای و هنرها در ديگری کسان
که کسی است شاعر بهترين که گفتهام من هميشه است.
خودش که بهما نانوا نزديکترين میکند. تهيه را ما روزانة نان
غيرمتظاهرانه کار او نمیداند. خدا خود خيال در هرگز را
به خمير، گذاشتنش دادن شکل و ورزيدن در وپرجاللش را
را ما نان روزانة دادن و طاليی رنگهای آن در پختن در تنور،
رسيدن در شاعر اگر میدهد. و دوستانه انجام وظيفه يی چون
و آگاهی بينش اين با شود، موفق ساده بهاين خودآگاهي
بیانتهای و عظيم  فعاليت در که میشود بدل  بهعنصری
میشود. میکند سهيم پیريزی را يک جامعه که ساختاری
جايی بپيوندد تا بی انتها و پايانناپذير مبارزة شاعر بهاين اگر
مبارزه و تالش اين در میتواند خودش که سهمی بهتمامی که
(توجهش) نسبت وحساسيتها کوششهايش به داشته باشد،
که شرايطی درتغيير آن گاه يابد دست مردم ديگر روانة بهکار
انسانها توليدات انتقال در  کرده است، احاطه را انسان نوع
خواهد سهيم رؤياها شراب، حقيقت، نان، همچون بهيکديگر،
در شراب، در نان، در ريختن، عرق در بايد شاعر بنابراين شد.

شود سهيم انسانيت رؤيای تمامی
مردم معمولی (با ضروری مردمی بودن راه در اين تنها
آن از نظری را که وسعت بهشعر میتوانيم است که ما بودن)
بدهيم. است پس شده هر عصری جدا در کم و کم بهتدريج
دورهيي هر در نيز خودمان (شاعران) ما که طوری همان

گشتهايم. نقصان دچار نظر اين از و شدهايم تراشيده
میکردند، نسبی رهبری حقيقت مرا بهيک که اشتباهاتی
نگذاشتند برمیگرداندند، بهاشتباهات مرا مکررًا حقايقی که و
را راهم بتوانم ندارمـ  راجع بهآن هرگز ادعايی من و ـ من که
میشود ناميده آفرينندگی پروسة که آنچه آموختن بهسوی
است مشکل بسيار که ادبيات باالبلند بهقلة رسيدن بهسوی
ما که است اين تشخيص دادم که من چيزی اما برسانم.
افسانهپردازیهايمان ميان از را روحمان که هستيم خودمان
ازمادهوموضوعیکهاستفادهمیکنيم بهجلوهدايتمیکنيم.
که میآيد بهوجود سدی بعدها کنيم استفاده میخواهيم يا

میبندد. را رشد آيندة (بشريت) و خودمان رشد راه
واقعيتگرايی بهصورتلغزش ناپذيریبهسویواقعيتو ما
گفتبهطور يا به عبارتیمی شود و می شويم کشيده (رئاليسم)
آگاه است کرده  محاصره را  ما  که  آنچه از غيرمستقيم 
سپس و آن. تغيير راههای و شيوه ها از همچنين و میشويم
را بزرگی سد که میبينيم میرسد دير خيلی بهنظر که وقتی
و رشد درجهت بهزندگی کمک کردن بهجای و برافراشتهايم

میکشيم. است زنده که را آنچه هر شکوفايیاش
ثابت بعدًا که ميکنيم تحميل برخودمان را رئاليسمی ما
آن است، بیآن که يک ساختمان آجرهای سختتر از میشود
خودمان حتمی کار و الزم بخش به عنوان که را ساختمانی

ساختن اگر در بالعکس و باشيم. برافراشته کرده بوديم حساب
کمی برای عدة يا فقط است که نامفهوم (آفريدن) طلسمی
به فرد منحصر بت يا و طلسم وآن شويم، موفق است فهم قابل
کنيم مستثنی آنرا فساد و رئاليسم و بيافرينيم را مرموز و
کشوری در شده را محصور نکنيم) ناگهان خود شعرمان (وارد

غيرممکنمیيابيم.
پاهای که جائی ابر، از گل و الی، از از برگها، باتالقی در
با ديگران ارتباط ناممکنی ايجاد ما از و میرود بدان فرو ما

. را خشنود می کنيم خودمان
ما میشود، مربوط بهما  مشخص بهطور  که جايی تا
بیوقفه به طور آمريکا قارة در دور بسيار مناطق در نويسندگان
خون و با گوشت را عظيم حفرة اين که می خواهد بهصدايی

میدهيم گوش کند پر
حال درعين واقفيم و عمل کنيم بايد بهوظايفی که ما
با با مشکلارتباط يافتنسختو غيرقابلگريز هستيم روبهرو
رنج. و بیعدالتی، مجازات از است پر و خالی است که جهانی
گذشته رؤياهای که اينرا هم داريم مسئوليت ما درضمن
ويران شده، باستانی بناهای در سنگی، مجسمههای که در را
گشن و در جنگلهای کهکشانها، گستردة وسعت در سکوت
میخروشند، رعد همچون که دررودخانه هايی اوليه، انبوه

کنيم. بيدار اند رفته بهخواب
قارهيیگنگ را پرکنيم در بايد با کلماتدورترينمکانها ما
میشويم. بيخود افسانهها و نامها سرمست و ازخود با اما ما و
است. قطعی وضعيت من مورد در که چيزی است شايد اين
يا کارهايم زياد ميزان يا من بزرگنماييهای است اين اگر و
کار سادهترين وقايع در از فراتر چيزی بالغت من و فصاحت

آمريکايی نيست. روزانه يک
را جايشان که کردهاند انتخاب من شعرهای از هرکدام
ترانههای از هرکدام بگيرند. لمس قابل موضوع يک بهعنوان
هستند. قابلاستفاده  کار وسيلة يک که کردهاند ادعا  من
عالمت که تالش کردهاند هوشيارانه من آوازهای از هرکدام
را همديگر که راههايی تالقی درفضا برای باشند راهنمايی
روی آن بر که يا چوب سنگ يک قطعه يا قطع میکنند
عاليم میکنند دنبال را راه اين بعدها که کسانی يا کسی

کنند. نقش را جديد
در شاعر، مورد وظيفة در فوقالعاده بهاين نتايج رسيدن با
در من جای که رسيدم بهاين قطعيت من بهخطا يا حقيقت
فروتنانه راه در يک برابر زندگی بايد اين باشد که در و جامعه
بسياری که تصميم گرفتم وقتی من اينرا کنم. جهتگيری
شکوه پر شکستهای و تنها فتوحات افتخارآميز، بدبختيهای

ديدم. را
انسانی وظيفة که ديدم  من آمريکا نبردهای  ميانة در
و اميد رنج با روح و که، با زندگی نبود اين جز کوچکم چيزی
که ا زير بپيوندم، مردم تودههایسازمانيافتة بهنيروهایپهناور
برای الزم که تغييرات است محبوب جريان بزرگ اين تنها از

برمیخيزد. ملتها و قلم اهل
را باعث دوستانه يا و تلخ مخالفتهای من رفتار حتی اگر و
برای را ديگری راه نمیتوانم من که است اين حقيقت میشود
میخواهيم اگر بيابم، بيرحم و دور کشورهای در نويسنده يک
ميليونها مردم که هستيم اين نگران ما اگر سياهی بشکفد
که حتی نياموختهاند، را خواندن نه و را آثار ما خواندن نه که
که کنند حس بايد بنويسند، بهما يا بنويسند نمی توانند هنوز
که انسانی جايگاه و مقام و شأن از فضايی در هستند خانه در

کاملی باشند. انسانهای است، غيرممکن آنها آن برای بدون
که هستيم مردمی شدة ويران زندگی اين ميراثدار ما

را میکشند. اعصار و قرون لعنت بار بهدنبال خود
که هستند آنهايی نابترينشان،  مردم،  بهشتیترين

الماس از  جواهراتی شگفتانگيز، برجهای فلز و سنگ  با
هراسناک قرون در ناگهان که مردمی ساخته اند. خيرهكننده
و شدند دارد، غارت بيش وجود کم و هم که هنوز کلنياليسم

شدند. کشيده بهسکوت
چيزی اميداند، اما و مبارزه ما راهنمای ستاره های اصيل
بهنام چيزی همينطور و وجود ندارد تنها تقالی تالش و بهنام
دورترين از پيوسته بههم مجموعهيی انسان هر در تنها. اميد
روزانه فوريتهای فشار  رنجها، اشتباهات، پاسيويته،  اعصار،

دارد. وجود تاريخ حرکت و ما زمان
مثال برای که شد اگر خواهد چيزی ساخته چه من از اما
بهنوعیدرجهتحفظگذشتةفئودالیقارةبزرگآمريکاکمک
چهرهيي با را سرم بود که قادر خواهم چگونه باشم؟ کرده
اعطا کرده است بهمن سوئد که افتخاری از باال بگيرم روشن
تغييری در بهميزان اندكي، ولو افتخار، نباشم با قادر که اگر
باشم؟ داشته سهم است آمده بهوجود درکشورم اينک که
را درمقابل خودمان بکنيم، نگاهی آمريکا است به نقشة الزم
کيهانی روبهروی مهربانی در آن، کثرت پرشکوه و چندگونگي
تا بفهميم هيم قرارد کردهاند احاطه را ما که مکانهای وسيع
خود را اين که از دارند ابا شاعران و چرا بسياری نويسندگان
از سياه که خدايان همه از آن و غارتگرانه آن، ننگين درگذشتة
بدانند. سهيم بردهاند و گرفتهاند التين) (آمريکای آمريکاييها
میکنم انتخاب را تقسيمشده مسئوليتهای دشوار راه من
مرکز و ستايشگر افراد، بهمثابه خورشيد که  آن بهجای و
فروتنی با همة خدماتم را که باشم ترجيح دادهام سيستم،
کند اشتباه است به گاه ممکن گاه که  پرافتخاری بهارتش
عليه روزانه و میکند حرکت جلو بهسمت وقفه بدون اما
مبارزه دگماتيسم) اعتقادی( بیصبری و سرکش آنارشيسم

کنم. تقديم میکند
وارد يک شاعر بهعنوان وظايفم دارم من باور که زيرا
يک با دوستی نه تنها میشود و دوستی داشتن دوست حيطة
يک درشعر) و يا ( وزن شعر داشتن موزونی سرخ و دوست گل
کار با هم چنين بلکه بیانتها آرزوی و خواستن و متعالی عشق
آنرا که من هميشگی انسان و اشتغال بیگذشت بیرحمانه و

میگيرم. بهکار درشعرم
و درخشان شاعر يک که زمانی از صدسال دقيقًا امروز
نوشت، را کالم پيامبرانه اين نوميد روح غمگين، شگفتترين

میگذرد:
«درسحرگاهانمسلحباصبریسوزانبايدکهبهشهرهای
پيشگويی دراين که دارم  ايمان من شويم»  وارد پرشکوه
منطقهيی مناز دارد. الهاموجود يکنوع ريمبو(١) (پيامبروار)
جغرافيايیاش خطوط توسط که سرزمينی از میآيم. تاريک
بودم و شاعران درماندهترين من است. شده جدا از ديگران
بارانی اما شده و سرکوب داشتم، شعری کوتهبين (دهاتیوار)
ازدست را اميد گذاشتم. هرگز در انسان را اعتمادم هميشه
را دوری فاصلة چنين که است به خاطرهمين شايد ندادم.
و يافتهام)  دست  هنری مرتبة (بهاين پيمودهام بهاينجا  تا 

رسيدهام. و پرچمم دردست دارم از شعر که بهآنچه
بهکارگران، به مردمنيکوخيرخواه، دوستدارم درخاتمه،
متجلی ريمبو شعر خط در اين تمام آينده که بگويم بهشاعران
شهر کنيم فتح میتوانيم سوزان صبری با «تنها است: شده

میدهد»(٢) بهانسان آبرو عدالت و نور، که را پرشکوهی

.................................................................................................. پانويس
مکتب واضع نوزدهم قرن فرانسوی شاعر ريمبو (١)

سمبوليسم
ادبيات١٩٨٠ـ نوبل سخنرانيهای کتاب از متن (٢)اين

است شده ترجمه ١٩٦٨ـ

نرودا پابلو سخنرانی
نوبل  جايزه گرفتن به هنگام

سال ١٩٧١) دسامبر ١٣)

بهسوی
شـهر

باشـکوه(٢)

اصفهاني زري دكتر ترجمة
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هنگام،
را آتشکدهها کردند خاموش که

آتش زدند و
هستی را دست نبشتههای

، هنگام
کهبرکشيدندشمشيرها

را بنيادها برکنند تا
بودم کودکی من

شاپور گندی ديواره های پشت
را باد در واژگان سوخته که

بهمعصومی
گريهمیکردم.

باديه صوت با که موبدی
از برداشت را « قَــتَــَل » فعل صرف

نو از تزويری جامهيی مبدل با
را ناميمون بدهنگام تاراج
نفت دالر و مذهب عصر تا

تکبيرمی گفت.
نشست بر او نگاه وحشتم چون

بهسجدٌه اطاعتم برخواند
وقت سموم آسيب از تا

بمانم. امان در
کمرگاهم،

داشت را بيستون ُستواری
شد. نمی خميده

واداشتم حق بهسجدة را جان
سپردم سرگردان بهعاشقان را دلم و

بی کسی ظالم در تا
تنهانماند.

من الحاد به جرم  را پدرم
زدند تازيانه

تازيانه زدند مادرم را
را برادرانم و خواهران

تازيانهزدند.
خانهيی بردند به مکتب مرا

بيوشانم را حوزوی وحشت آيههای تا

برای رستگاری فردايم تا
باشم. خدايی مرد

آيين شوم ملعون شيخ اين
که امروز ،

ميهنم برگرده های زند می تازيانه
ست بدسگالی موبد همان

شاپور گندی ديوارهای پشت از که
قم تالوت بد حصار تا

درپيش خونين افقهای با
رفت. تسليم و خوف سجده به

را ديدم برزويه طبيب
دشوار پيچ گريزگاهی بس در که

هيچش و خود می پيچيد به درد از
درمانی  نبود.

دويدم تيسفون تا ها  باديه شنباد در
شب حجاب در پوشيده بانويی

ويران شوکت و خون مقابر برسر
کرد. می مويه

آن بیپناه دردمند صدای
کودک سوزان و خسته برجان هنوز

چنگمیزند
شود می زخم

شود می کابوس
بيدار می شود.

دريغا ، دريغ
است من يتيم سرزمين اين

نگارستان قالی نقش يا
سم ستوران تيغ و افتاده زير اين چنين  که

صاحب. بی
و حکمتها آنهمه دانش

تاراج آتش و های اين ديواره درون
؟ معجزهيی را نبايد

مويه مرد ، کن ای مويه
! ، فرياد مرد کن ای فرياد

بود غمخوارة دايٌه زرتشت که
نديد و را او يتيمی که فردای

را نجيب شيرخوارٌه آن
داد. گرگان کام به

بستة جهان درهای پشت کودک مانده
اهورايی پوش سبز طفل آن با
زمين مرده ميترای سرمای در

بود . روشن اجاقی در جستجوی
خارستانها و خاک

ريزش يکريز تاريکی زير
از شاخهيی خشک حتي

خالی بود.

باغ معلق عنتران معلق زن
جان نشستگان زخم به برای

رسوا آن عيش از دور
خارستانها و خار

از گلستان بود. به
عذرا مريم تا

است نشسته شهيدش نوزاد تولد به
مقدس يحيا ی تا

است برنخاسته سرمايه تعميد به
کودک فقير را دو غسل دهيد آن

زخم. آتش و روزگار و مغيالن خار شراب با
عکاظيان ! ای عکاظيان،

چرا هنوز مزدک را
نوشروان ! « عدل » زنجير در پوشيده

می آوريد ؟ به تکفير

زمين عادل مقّسمان مگر
نيستند ؟ تبار از يک

؟ موالی ، يتيم  کودک اين آقا و شما چرا

وقاص ، ابی وقاص ابی وقاص،  ابی
! زاد رستم زاد، رستم رستمزاد،

استخر و ری نيشابور و شاپور و گندی از
لندن و و مسکو واشنگتن از

رم و پاريس و برلين از
مادريش خانٌة جستجوی در

گلگونكفنان کودک، با کاروان اين است دويده
جهان بستة در عدالتخانه تا

دادخواه. و حال شوريده و يتيم

خدای را، خدای
بينم را می عتيق هرزگان عهد

سوزان شهوتی نشئه در که
سنگسار میکنند عشق را بانوی
. است ، گلباران زخم از صورتش

، گل سرخ خون
است کرده آبياری را سنگستان

غرقه ، شد خواهيد غرقه
سنگ ! سالهای ای سنگ آوران

بينم می پسينگاهتان را
آفاق. تالطم در

اينک
گندی شاپور پشت ديوارهای از

میآيد. کلمات اجساد بوی
گرسنه  و طفل، تشنه اين گرسنه است و تشنه

! دوزخيان ای باد شما ارزانی بهشت
، حبهيی نيشکر خوزستان از

اروند رودش، جرعهيی از
فقط.

پانويس-----------------------
معنی به نيوشيدن شده مصدر  تصريف بيوشانم

دارد ريشة پهلوی فرادادن که گوش
ژانويه ٢٠٠٦   اول

رفتن هست هوای هنوزش که غريب دلی
سفر) از منظومه (بخشی        

دلتنـگی...
درد دهکدههای آور مالل غروب در

میسايم بهسنگسرد پيشانی
گسيختهاش را لجام هجوم تا تب؛

دهد تقليل شايد اندکی
؛ سر به تا پای که

جمع در نشسته انزوای غمگين شط در
. غرقم غرق

دستانمچوناننيلوفرانشکستهساقه
به آفتاب را راه رسيدن

میکردند طلب دوست قامت از
میپيچيدند  بلندش باال پيکر شادمانه بر و

پنهان ارتباط داس بیخبر از
بود. کرده وی را تسخير پاک خانة که

آويزان ميان زمين و آسمان. دستهايی و من اينک ماندهام   
 شايد ياری ديگر 

ديگر  وقتی  در
.!... ديگر وقتی شايد آه

تهران از شعري

اميربيـدار
صخره تنـي از با

و تني از صخره با
جوبار از قلبي

دلم. از كبوتر اين ميپرد

آتش گلويي از چشم و با
شعله حنجره اي از و

ام، سينه اين عقاب در نشيند مي
                                        ديده  ام،

                                                 دلم.

شبانه يقين
و نميداني. مني يار

يارا! نميشود دگرگون جهان
دگرگون ميكنم جهان را من

كه تو را مي بوسم وقتي
به فردا. شبانهام يقين ميان

كوتاه قصة

كليـد طاليـي
گريم برادران نوشتة:
مهرنوش ـ ه ترجمه

سنگين برفي از پوشيده زمين كه زمستاني
سورتمه با آوردن هيزم بينوا براي بود،كودكي

بهبيرون ميرفت. كلبه بايد از خود
را سورتمه و جمع كرد هيزمها را وقتي پسرك
قبل از بهقدري يخ زده بود كه نخواست بار زد
بالفاصله خود، كردن گرم و آتش افروختن بر

برگردد. بهخانه
كردنزمين،كليد  پارو با كرد. پارو و جارو برفرا  

كرد. زريني پيدا كوچك
هم قفلي باشد كليد كه جايي كه خيال اين با
صندوقچه يي كاويد تا كند و زمين را باشد، بايد
بخورد! بهقفل كليد كه اميدي با كرد. پيدا آهنين
بايد مطمئننًا صندوقچه كه مي كرد فكر خود با
و گشت، ولي گشت باشد. حاوي اشيا گرانبهايي
بهآن بخورد كليد كه سوراخي از كمترين اثري
ريز قدر اما آن كرد. پيدا عاقبت سوراخي نديد،
كرد،كليد امتحان ميشد. ديده بهزحمت كه
قفل در بار يك را كليد ميخورد. به قفل بهراحتي

چرخانيد…
تمام را كردن باز كشيد كه كار انتظار بايد …حال
چه بدانيم تا كند را بلند صندوقچه درپوش كرده،

. است صندوقچه داخل اعجابآوري گنجينة

يافتهاند. طاليي كليدي برف زير گريم برادران
آن كه بدون را عرضه مي كنند، كليد مي كنند. فكر
بهحدي كليد نمايند. وادار بهگرفتنش را كسي
مي توان تنها برق است كه ُپر زرق و و ظريف زيبا،
آن. استفادة مورد شد، فارغ از آن تماشاي شيفتة

پشت  در كه بهستونهائي برسم ادامة حركتم در من  تا
اعزامي تروريستهاي بهدست كه را كساني تصاوير آنها
كشيده خون و بهخاك مختلف دركشورهاي آخوندها
در رگبارگلولهها است. صداي نصب شده ديوار بروي شده اند
بغداد جادة در انفجار اتوبوس اتريش با ميكونوس رستوران
رجبي زهرا معصوم برچهرة تيرخالص تك و درهم ميپيچد
درهم كوپه سوئيس خيابان در استانبول بارگبارگلولهها در
كاظم گلوله ها صداي شليك طنين ميان در و  ميآميزد
ميگويد… مهرباني هميشگياش كه با ميشنوم را رجوي
اين تصوير خون خود مينويسيم)… با را بشر حقوق (ما
بهآرامي ميآميزد. در هم خونآلود كاظم چهرة با نوشته
نوشتههاي و تصاوير روي را  دوربينم  تراكينك حركت با
مثلهشدة كشيشان تصاوير ميآورم، در بهحركت ديوارها
جلوي از ميكائيليان اسقف و ديباج مهدي مهر، هوسپيان

ميگذرند… كادر
شنيده مسيح  كالم صداي تصاوير عبور با همزمان
بهگردن كه شهيد شدهاند تمام مردم بيگناهي ميشود.(خون
همراه فالحيان… تصوير روي مسيح كالم طنين شماست).
بهگردن شماست…شماست … ميشود زياد تكرار اكوي با

… …ست…ت
دوربينم بازهمدوباره بهسمتراستحركتميكنمو لنز
خانوادههائي تصاوير بار اين پرميكنند جديدي قربانيان را

خانواده شان  افراد از نفر  ١٠ تا هركدام كه ميشوند ديده
مصباح، خانوادهاي رسيدهاند به شهادت خميني فتواي به

ديگر… خانوادة دهها ، و كوشالي، فرزانهسا ابراهيمپور،
از داخل  همه و ٧٠ ساله همه تا مادران ١٣ساله دختران
به سنگيني يك دوربينم، با شده اند، خيره به من لنز دوربين
و خياباني بهخانواده تا عبور ميكنم بهآرامي آنها مقابل از كوه

برسم. رجوي بهخانواده آخر در
زوم ميكنم بغل كودكي در با برلب اشرف بهچهرة لبخند
درشتتر بهتدريج دوربينم كادر در اشرف چشمهاي تصوير
بلندتر را صداي گرمش همزمان نيز ميشود و درشتتر و
كه نشد خبردار (جها ن ميگويد… ميشنوم كه بلندتر و
اين كلمات …)طنين گذشت چه دوران دراين برمردم ما
در شده و شنيده موسي خفتة بهخون چهرة برروي تصوير
و مجسمهها عكسها و همة با نمايشگاه النگشات تمام كادر

نوشتههايشميپيچد.
دكمة ميكنم پن روبهرو، ديوار سمت رابه  دوربينم
همه اين عامالن تصاوير فشار ميدهم.  آرامي به را زوم 
دوربينم جلوي كادر از ديگري از پس جنايت يكي و قساوت
فالحيان، ،احمدينژاد، اژهاي، پورمحمدي، ميكنند، عبور
حد به آخرين دوربين لنز خامنهاي، خاتمي، رفستجاني،
چهرة از را كلوزآپ درشتي كادر تصوير ميرسد و خود تلة
بهچشمهايپليدشخيره ازداخلويزور خامنه ايمي پوشاند،
روي رنگي قرمز چراغ ميدهم، فشار را ركورد دكمه ميشوم

مي شود. ظاهر لنز صفحه
درثانيه،  ٢٤ فريم دوربينم بهجاي چقدردلم ميخواست

ميكرد. شليك درثانيه ٢٤گلوله

دوربيـن دريچة بقيه از صفحة٢از كاظم مصطفوي از شعر كوتاه دو

رحمان كريمي
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پنج از متشكل خانوادهيي پسر دومين درويش محمود
«البروه»  روستاي سال١٩٤١ در در او . بود دختر سه و پسر
در فلسطيني شده ويران روستاي يك روستا، اين شد. متولد
روستاي امروزه و است عكا درة ساحل شرق ١٢ـ١٣كيلومتري

١٩٤٨ در  سال در او است. شده ساخته محل آن در احيهود
در يك سال و شد پناهنده لبنان به بود، ساله كه هفت حالي
و بازگشت بهفلسطين غيرقانوني بهصورت سپس ماند. آنجا
الخليل) در كروم مجد شهرك (شمال ديراالسد بهروستاي
غرب (شمال الجديده در روستاي كوتاهي مدت از پس و رفت

گزيد. سكني البروه) زادگاهش روستاي
در مخفيانه بهصورت  بهلبنان بازگشت از  پس محمود
كرد. را تكميل ابتداييش تحصيالت ديراالسد در مدرسهيي
مجددًا شود برمال غيرقانونيش ورود اگر كه مي ترسيد وي
دوران بدون شناسنامه با زندگي مدت در اين گردد. تبعيد
شمال (دو كيلومتري ياسيف كفر در روستاي را دبيرستان
بهحزب دوره همين در نمود.  سپري  الجديده) روستاي
زندگي دبيرستان، پيوست. پس از پايان اسرائيل كمونيست
مانند روزنامههايي در مقاله و شعر نوشتن از بود عبارت او
سرپرست بعدها كه «الجديد» مانند مجالتي و «االتحاد»
كمونيست حزب به وابسته نشريه دو هر شد. آن تحريرية
شركت داشت. روزنامة الفجر تحريرية همچنين در بودند. وي
امان در اشغالگر نيروهاي اذيت و آزار از او سالها اين در

و  كه به گفتهها بار به اتهامهايي سال١٩٦١ چندين نماند. از
اين تا شد. بازداشت ميكرد پيدا ربط سياسياش فعاليتهاي

منتقل  لبنان و سپس به گريخت سال١٩٧٢ بهمصر در كه
سازمان به وابسته انتشاراتي و مطالعاتي نهادهاي در تا شد
در درويش شود. محمود بهكار فلسطين مشغول آزاديبخش
آزاديبخش سازمان اجرايي كميتة از اسلو به توافقنامه اعتراض

داد. فلسطيناستعفا
روزنامهنگاران و نويسندگان انجمن رئيس پست در وي
مطلب الكرمل مجله در و كرد وظيفه انجام فلسطيني
براي با اجازه يي كه بهميهن، بازگشت از تا قبل او مينوشت.
داشت. اقامت پاريس در شد، اسرائيل وارد مادرش ديدار
يهود و عرب از اعضاي برخي در آن جا حضورش هنگام در
ميهنش در بتواند او تا كردند ارائه پيشنهادي اسرائيل پارلمان

شد. داده اجازه اين وي به و بماند
است كرده دريافت متعددي جايزههاي درويش محمود
جايزة مديترانه(١٩٨٠) جايزة لوتس(١٩٦٩) جايزة جمله: از
جايزة لوحة شعر اروپا(١٩٨١) فلسطين(١٩٨١) انقالب سپر
اتحاد در لنين جايزه شوروي(١٩٨٢) اتحاد در ابنسينا

شوروي(١٩٨٣)
و قصيدهها گزيده يي از از: عبارتند نوشتههاي او برخي
ديوانهايمحمود درويش،گنجشكانيبدونبال (شعر)،برگهاي
(شعر)، شب پايان در (شعر)، فلسطين از عاشقي زيتون(شعر)،
ايام غم روزانة يادداشتهاي (شعر)، دور پاييزي در نرم باراني
فلسطيني روزانة يادداشتهاي كوتاه)، داستانهاي و (خاطرات

(شعر). از خوابش برميخيزد عشق من (شعر)، مجروح
ندارم دوستت يا دارم دوستت (شعر)، هفت شمارة تالش
پوزش كردي آن چه از (شعر)، بلند ساية مدح در (شعر)،
آن ميميرند، الجليل در گنجشكان جشنها، (شعر)، مخواه
از تمجيدهايي است، عاشق خودكشي اين و اوست صداي
از حافظهيي (شعر)، ميهن از چيزي (شعر)، محاصره در دريا

(مقاالت) صلح بدرود اي جنگ، بدرود اي فراموشي،

پدر … هستم يوسف من
مرا دوست ندارند، برادرانم پدر، من يوسف هستم، پدرم،
اذيت ميكنند، مرا ميانخودشاننميخواهند، در آنها مرا پدر،
تا بميرم كه  مرا ميزنند. ميخواهند خود كالم سنگ و با و
ميبندند. آنها بهرويم تو را درب خانة آنها كنند. من تجليل از
كردند. مسموم را قمقمه ام كردند.پدر، آنها بيرونم مزرعه از مرا
و وزيد نسيم هنگامي كه شكستند. پدر، بازيچههاي مرا آنها
عليه عليه من و و شد حسوديشان گرفت، گيسوانم را بهبازي

برشوريدند. تو
پروانه ها بودند خود اين پدر؟ كردهام چه آنها من با مگر
گلها بودند جام و خوشهها اين و نشستند، روي شانه هايم كه
دركف و آمد كه بود پرنده اين و چرخاندند، رو من به سمت كه

پدر؟ كردهام چه من مگر نشست. دستم
و آنها ناميدي. يوسف مرا كه بودي تو اين چرا من؟ و
و كردند... متهم وگرگي را چاه انداختند... در مرا كه بودند
جرمي مرتكب من آيا پدر! اي بود... مهربانتر از برادرانم گرگ
ديدم ماه را و خورشيد و ستاره يازده من كه وقتي گفتم شدم

بر من سجده مي برند… كه

به بهطور غيرقانوني لبنان مرز طريق سالگي از هفده در
ميگويد: اين تجربه او درباره رفت. فلسطين

بهفلسطين امشب شد... گفته روزي ظهر از بعد در «بهمن
پيادهروي امتداد دهها كيلومتر و در در شب و ميگرديم، باز
كوهها و بود، كه راهنما ديگر و مردي عموهايم از من ويكي
كه حالي در را خودم بامدادان و گذاشتيم سر پشت را دره ها
من آيا يافتم: بودم، كرده برخورد ناكامي از فوالدي به ديواري
آن فلسطين كجاست موعود هستم؟ ولي در فلسطين االن
كه دريافتم زياد دشواري با نگشتم، باز بهخانهام من موعود؟

است…» سوخته و شده ويران روستا، آن
ميكنم... حمل شانهام روي  را  ميهنم تبعيد: بهسوي

عروبت. پيكر در سرزميني بازماندة
مرحلة اينشاعرجوان، بودكهمحموددرويش، اينجا در و
در بازداشتگاههاي سه بار را آغاز كرد و زندگي خود از نويني

زنداني  و١٩٦٧  ١٩٦٥ ،١٩٦١ سالهاي در صهيونيستها 
گرديد…

بهعنوان كه شهرتي با درويش محمود هفتاد دهة آغاز در
شد. بيروت وارد بود كرده كسب شاعر يك

بود قوي آهنگي او شعر جابه جايي، طوالني سالهاي طي
از و ميشكافت لبنان را داخلي انفجارهاي جنگ صداي كه

ميان آن عبور مي كرد…
سازمان اجرايي اعضاي كميتة يكي از عبدالفتاح» «زياد
را مفهوم اين كه ميآورد بهياد را خاطرهيي آزاديبخش
شوراي در درويش محمود » مي گويد: او ميرساند. بهخوبي
ميهمان و ناظر اعضاي همة اعضا و درحضور فلسطين، ملي
بلند» ساية درمدح » عنوان تحت قصيدهاش آن، انتظامات و
منازعه از را ذهنشان و كرد خود مسحور را همه و خواند، را
دور بود، گرفته  در جلسه آن در بينشان كه سياسييي 

ساخت».
به درويش محمود بيروت، وحشيانة بمباران جريان در
مي گشت، مردم بمباران بين زير و ادامه ميداد عاديش زندگي
چگونه گلوله ندانست وهيچگاه نميجنگيد، شخصًا خودش او
در مشهورـ شاعر يك به عنوان ـ حضورش اما ميشود، شليك
بيروت روي بمباران ميبرد. باال آنها را روحية رزمندگان، ميان

گذاشت. برجا تأثير زيادي جنبههاي مختلف، از درويش
بيروت از فلسطين خروج مقاومت موجب بمباران هرچند
بماند. باقي بيروت در كه داد ترجيح درويش محمود اما شد
بكشند. تا او را ميگردند دريافت كه دنبالش ٢٠روز اما پس از
بيروت از بود، ميهن سيارش با چمدانش، كه ديگر بار بهناچار
وپاريس، تونس و بار ديگر ميان قاهره او گريخت. پاريس به
خويش موعود بهشت از مانده دور اما باز، درهاي دنياي زنداني

بود.
در  اقامت و بازگشت ١٩٩٤ به فلسطين ژوئيه در درويش
بهآن كه سرزميني در حضور كابوس از كرد. انتخاب را راماهللا
اسرائيلي حكمروايي پليس بر او_ نه و _ آن بر داشت و تعلق
تانكهاي محاصرة در به سرودن شعر نداشت. گريزي ميكند
آمدند بهسراغش كه باالخره تانكها اين تا ادامه داد. اسرائيلي
حملة جريان در نماند. امان در حمله اين از شخصًا اونيز و
قلمهايش و كاغذها يعني او، سالح بهخانهاش اسرائيل پليس

رفت. دست از

شعر» با رفتنم و است... شعر با «آمدنم نوآوري سفر
اسپانيايي گويتسولو نويسندة ديدار، خوان يك حاشية در
اسپانيايي و فرانسوي روزنامة چند در كه نوشت مقالهيي
را درويش محمود گويتسولو  مقاله اين در  رسيد. بهچاپ

كرد كه حاضر معرفي قرن در عرب بهترين شاعران يكي از
نوشت: او ميباشد. ملتش تاريخ سمبل خود سرگذشتش
را پرورش و مؤثر شعري تأمالت زيبا است، توانسته «درويش
بهمحتواي او شعر دارد. محوري نقش فلسطين آن در دهدكه
يا و مبارزاتي شعريش، زبان ميماند، ملتزم واژه، هر دقيق
است، توانسته درويش كه است چنين اين و نيست، فراخواني
واقعيتي بهآفرينش دست  حقيقي، شاعران  ديگر همانند
از مستقل كامًال به نحوي خواننده ذهن در كه بزند كالمي
تعميق و بندد مي نقش كالم، آن عامل انگيزنده موضوع و يا

ميشود».
واژه واژة با اخير فلسطين) مردم (قيام انتفاضة درويش در
او شركت داشت. نداشت، ديوانش در كسي او كه جز اشعارش
محاصره در حالي كه راماهللا در ماه كمتر از يك در را ديوانش
هنگامي شعر را ديوان اين كرد اعالم درويش نوشت. بود،
او است. ميكرده نگاه را سربازان و تانكها خانهاش از كه سرود
كه اين جز نداشتم، مقاومت براي ديگري راه من ميگويد:«
احساس ميكردم قدر بيشتر ميسرودم هر و بنويسم، بسرايم
بود اين مثل واژهها… دورتر كردهام و را محاصره حلقة كه
نيروي نيروي من، تنها كه چرا ميكردند دور سربازان را كه

افشاري فرزاد

بود». كالم
از و آن تداوم و زندگي نيروي است:«از افزوده وي
هواپيماها مينوشتم… و طبيعت اشيا بين رابطة ابديبودن
كه است كبوتران پرواز اما ميگذرند، آسمان از دقايقي براي
را كتاب فروش از حاصله درآمد سپس و است…» هميشگي

كرد. بهانتفاضة مردمش هديه
بعد شخصي كه است شاعراني جمله از محمود درويش
كه آميخته در هم آن چنان اجتماعي بعد با شعرشان
زندة وجدان بيانگر است. اين شاعر، ناممكن آنها جداسازي
در بزرگ تبعيد در كه سي سال شاعري فلسطينيهاست.
است نيافته را آن ديگر به سر برده كه بهميهني بازگشت عشق
بههنگام كه خانهيي است زيباتر از بهخانه، خود «بازگشت

نيافتم» آنرا بازگشت
است. بهاري  عنفوان در هم چنان سالگي در شصت او
خانهيي ديوار و در پشت باروت آسماني از دود زير شكوفنده
با است. انهدام و  بمباران تهديد در لحظه  هر كه كوچك
اين همه، با گردد. غربالي به تبديل ميتواند آن هر پيكري كه
شدت و بهمقاومتش ميدهد نيرو او شرايط بهقلم اين تمامي

ميبخشد.

اعدامي» «سرودهاي
بلند) يكشعر (از

وحيدي(م.صبح) ـ م

قصه! هم اي همراز، اي همرزم، اي
زنداني! اي يار، اي دوست، اي

خريدار! آوازهاي چاك چاك لگد مال بي اي
تقوا بي تلخ سقف سياه از واژگونه اي

كنكاش! آيات دريدة خشك نفسگير زنجيرهاي با
ما

دستان تو دست در
صميمي آسمانهاي بيشمار ستارگان با

خوانيم مي را سبز كوهساران تپش پر زاران چشمه
هم در كه  وقتي ـ نفسهايت ناب شعر  در

ـ تكثيرميشويم
تصويرهاي اساطيري پندارتان

چگونه بي تابانه مي دود   
             در پي اندام بي روح 

زمان؟
شب پره هاي شوخ و

نگاهتان پيلٌه مويرگان از
                     شب را

              به پرواز مي آيند؟
حماقت شبانه گور در

شكفت
فريادتان  خيز تند آذرخش  

با آونگ بي جامٌه «نه!»     
من! پناه بي خرد اميدهاي رسوالن اي شما

صداها! بيدارترين تان، اي سربي سينٌه زخم
بادبانان و باد شورش حجم در

گرفته ُگر است ابرهايي قوافي پوشش
گذرد مي دريا اش قطره هر از كه

هنوز
خسته سرزمين اين

شبانه شماست خوابهاي پاره پارٌه ترانه ساز
شكوفاييد را خاك كوچك نهال كه

خيز شب ستارگان
را ديوارها شكسته ساقه

مسلول زدٌه بهت هاي كوچه در
گنجشكان النه درخت پر چين پر تا

كنند مي آذين عشق و دوستي از

محمود درويش،ميهنيدريك قصيده
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كنفرانسسـراندر
آخرت(٣)

مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:

نهايي و قطعي بردن  بين از و  انهدام تصور افالتون:
اين ليكن پوچ. و معقول غير است فكري من نظر از جهان،
اين كشاند، نابودي تخريب و به  خود را تمدني و فرهنگ كه
ما بوده ام. آن شاهد بارها باال همين از كه  است  رويدادي
داديم. دست از را خود باستاني تمدن جالل شكوه و يونانيها
و ديگران آستكها روميها، اهالي مايا، اينكا، همچنين تمدنهاي
بهنظر كه اكنون هم و شدند. دچار بهسراشيب انقراض نيز
اينكهحاالكشورهاي اما باشد. رسيده نوبتبهتبتيها ميرسد
هستند، چيزي است تاريخ با وداع سرگرم مغرب زمين نيز
كه تا جايي كنم. كسب درباره اش اطالعاتي حتمًا مايلم كه
ميرسد مي دهد،بهنظر ارزيابي امكان من مختصر شناخت قوة
منجر سقوط و به تباهي كه مي كنند حركت مسيري در آنها
بهآسمان كه ايكاروس مشابه  ـ ميخواهد  غرب ميشود.
را دوار گنبد و كند پرواز كائنات بهسراسر ـ ميآورد هجوم
بهسرنوشت بسا چه زيادهروي همين با درست و شود. صاحب
بهتشعشع سوزان خورشيد باالهايش و گردد مبتال ايكاروس
بهچنين دايرة اوزن،هم اكنون الية تخريب با بيفتد. آيا كار از

نشدهاند؟ وارد مرگباري خطر
بدانيد. نامناسب و مقايسههاي مرا سطحي شماها بسا چه
ثابت قواعد كه مي كند كمك به من كهن به اساطير رجوع اما
اينكه از من ضمن در بفهمم. را زمين روي انسانهاي رفتار
چندان محو شود، روزگار صفحة از آن و فرهنگ زمين مغرب
دارم اعتقاد كهميدانيد همانطور زيرا نميشوم. پريشانخاطر
اين با ميشود. دايرهوار،تكرار زمان، طوالني ادوار در تاريخ كه
ميراث ديگران از بيش اين فرهنگي كه آرزومندم طبعًا وصف،
اضمحالل خطر از ميكند، نگهداري را ما يوناني كهن تمدن
جهت حاضر. به اين حال در دستكم بماند. در امان نابودي و

ميرسد؟ بهكجا ما تحليل بررسي و بهببينم هستم مشتاق
كه  موضوعي ما كه ميبيني عزيز، اينشتين فرويد: 
جدي كافي بهاندازة كنفرانس واداشت اين بهتشكيل را تو
مبادا هستيم كه نگران تو،سخت همانند ما، ميگيريم. اغلب
ممكن، اتفاق وخيمترين بسا چه بدي، اتفاقات پايين آن در
علمي شرح دادههاي زودتر هرچه ما مشتاقيم همة دهد. روي
حد چه تا ما وحشت و تا ببينيم ترس بشنويم تو زبان از را
و آمار كنيم كه توجه هم آگوستين بهحرف است. ولي به جا
صرف بهعالوه باشند. كرده تغيير ميتوانند فردا همين ارقام
آنها از درست ارزيابي بهمعناي هنوز واقعيتها، و دادهها وجود
اهالي وقتيمرضطاعون، قرنچهاردهم، كمااين كهدر نيست.
تصور مردم اكثر برد، بين از را اروپا از گستردهيي بخشهاي
اما نيست. تسليم جز فرارسيده و چارهيي آخرالزمان ميكردند
و مردان زنان از جمعي بهاتفاق او كه ميدانيم قول بوكاچيو از
بهقصد واگير، بيماري آن شيوع اوج در بودند، دوست او با كه
و كردند مكان شهر نقل خارج خوشگذراني بهملكي و تفريح
شدهاند. دكامرون نقل بينظير حكايتهاي مربوطه در ماجراي
علت بهاين شادخواران خوشگذران نكند اين ميدانيم؟ چه ما
واگذاشتند را طاعون دغدغة ماندند،كه سالم و رفتند در ِقِصر
بهقواي بال و فراغ روي آوردند. شايد آرامش عشق بهخداي و
_ فاجعه بهعالئم فقط اگر رساند. مدد آنها و مصونيت دفاعي
_ طاعون قرباني نفر ٢٥ميليون رويهم يكي، اروپايي ازهرسه
غّصه دق فرط به يقين از مي گرفتند، و ماتم چشم ميدوختند

ميمردند. و ميكردند
خيلي  ميدهي شرح كه داستاني البته افالتون: 
ارشميدس ميدانيد ولي همانطور كه است. سرگرمكننده
روميبراي سربازان خطر كه شد كشته دليل بهاين درست
من خود نگرفته بود.و جدي بهقدركافي سيراكوس را ميهنش
ما يوناني تمدن نشدم كه ملتفت توجهي بهموقع بي اثر در هم
بهبرخي شد. خواهد گرفتار فروپاشي و بهگسيختگي عنقريب
وقوع امكان اما ميدادم، توجه جزيي زشتيهاي و ناهنجاريها

پيش نديدم. بدترين مصيبت را ز
چه بسا در  و وجود دارد فرويد: با اين وصف،امكان مبالغه

و اضطراب دچار الزم حد بيش از زمين حاضر ساكنان حال
الشعاع تحت متوجه باشيم آنكه بي هم، شايد ما و دغدغهاند.

داريم. آنها قرار رويهاي و زياده عصبي حالت
شوي؟ ما سليم عقل منكر ميخواهي مبادا دكارت:

كارتزيوس  جناب چرا است كه واضح وجه. فرويد: بههيچ
ناخودآگاه مسأله از هنوز چون تو نميشود. من منظور متوجه

هيچينگرفتهيي.
كه يكي اين باشيم: داشته نظر مد را واقعيت بايد دو ما
فاجعه يك بيم ملتهايي از همان قضا زمين از كرة روي چرا
اكثريت با مقايسه مقام در كه ميلرزند بهخود بيشتر جهاني
هم دومي  خوبست؟ خيلي وضعشان زمين جمعيت بزرگ
و نجات، فيلسوفان راه معلمان جميع ماها برميگردد. به خود
ميكنند. ارتزاق جهان و بيمار بد وضع وجود از روح، حكماي
دهيم، نشان صالح و خير راه رهايي و ما همة است قرار چون
شر دربارة كه هست امكان اين حرفهمان بهاقتضاي بنا پس
بتوانيم تا مبالغه ميكنيم  زمين كرة  موجود روي بدي و
و راه بهبودي صافكن جاده و امدادگر را بهعنوان خودمان

كنيم. مطرح شفا
اقشار  توست. با حق اول نكتة مورد در ماركس: 
هستند. جماعت عصبيترين بهواقع صنعتي ممالك متمكن
بيشتر كه ثروتمندان بوده طوري روزگار اين هميشه ولي
خيلي كه چون و اضطراب بودهاند. ترس دچار بينوايان از
كه كشورهايي همان در دست بدهند. و از ميتوانند بيشتر
بيشتر همه از مخاطرهآميز انكشاف مييابند، تكنولوژيهاي
چهفجايعيامكانپذيرمي شود. اينساختهها با اطالعدارندكه
ميآيد بهذهنم كه نمونهيي گفتي، دوميكه نكتة با رابطه در
آگوستين، هميناربابكليسايقدسيتيافتةخودماناست.
در و شرارت معصيتكاري وجود داشتي پيوسته سعي تو
سلطة بشود تا اينجوري دهي قرار مورد تأكيد را انسانها همة
وگرنه را تضمين كرد. گناهكار دائميكليسا براين برههاي
طول در كه دوزخي بهعقوبتهاي تو آخرالزماني تهديدهاي

نميافتادند. مؤثر دائم آزگار قرن پانزده
كوزه همانبرون  «از آگوستين: آخماركس، بهقولشاعر
بهمن تو ميزني ربطي كه حرفي در اوست»، اين كه تراود
جلوه بيگانه و غريب چيزي معصيت كلمه تو براي آخر ندارد.
روح ولي از ميداني از اقتصاد چيزهايي گرچه ميكند. تو
هستم مدعي من ضمن در نميآوري. در سر هيچي انسانها
چه خودخواهي سر از كه ميدانند خوب غرب حاكمان كه
برملتهاي علي الخصوص ممالك خود و مستضعفان ظلميبر
چه كه دارند خبر خوب همچنين آنها مي كنند. جنوب فقير
بهچپاولآنمشغولند. بي مهابا بالييبرسرطبيعتميآورندو
ميكنند. گناه احساس معاصي است كه اين انجام بابت از
انتظار ميكشند ميفهمم كه كامًال را آنها حالت اين من و
بار و از پس دهند تاوان تا شود و مكافات عظيمينازل عقوبت

شوند. خالص عذاب وجدان
هموجود  بعضياز ما اينشتين: گمانمچنين انگيزهييدر
در اواخر عمرم خود من كه ميآيد مثًال بهنظرم باشد. داشته
اتمي جنگ يك تهديدات مسأله با انحصاري بهطور تقريبًا
رياستجمهوري خود من زماني حاليكه زدهام. در سروكله
كند. صادر اتميرا بمب ساختن دستور كردم تشويق را آمريكا
موافقت هرگز از من پرسيده بودند، هم، اگر زمان همان البته
ناكازاكي شهرهايهيروشيما و با انداختناينبمبها نميكردم
بهترتيبيخودم هم اين،تا همينامروز وجود با كنند. منهدم را
ميدانم. و تقصير شريك ژاپني هزار صدها كشتهشدن را در
خطر مرتب گناه، احساس زير فشار بعدًا كه لذا بعيد نيست
جبران قدري طوري اين تا كنم، گوشزد اتميرا فاجعه وقوع

شود. مافات
ما بايد  همة نخست است. همين فرويد: نكتة درست
داريم زمين بد وضعيت  ارزيابي در نكند كنيم،  كميتأمل
ميخواهيم كفارة دلسوزي اين با چونكه ميرويم، بهراه افراط

دهيم. پس را خودمان غفلت و اهمال يا خطاها،
بهنظرم ميشود. طرح غامض خيلي دارد موضوع دكارت:
گروه يك بهچشم فقط آيا كه سئوال بههمان رسيديم دوباره
كار روال اين نوع و ميكنيم؟ نگاه به اين وظيفهمان همياري
اينها ميان روشن و دقيق بشود بايد نيست. من پسند مورد
خود زمين از مسير در روي اموري به واقع گذاشت كه چه فرق
از زبان بهقول فرويدـ ـ ما مواردي چه و در منحرف شدهاند

مي پردازيم. تفسير و بهتعبير خودمان عقدههاي
تائيد كنيم.  را مي خواهد حرف تو اينشتين: دلمان كه
بگيريم. جدي داد كه فرويد شرح مسألهيي را نيست بد اما
بهعنوان انداخت. بهصرافت مرا خود قضيه اين از او توصيف
برجسته حد از بيش را خاصي خطر چرا دانشمند، يك
ميخواستم خودم، سرگذشت بهاقتضاي چون ميكردهام؟
جعل ذهني و خدشه كه ببينم. يعني طوري اين مسأله را
بلكه نمي شود.  شروع دادهها ارزيابي و بررسي صرفًا موقع
ميگيرد پا موضوعاتي برگزيدن هنگام از پيشتر، خيلي از
دغدغه با گروهي  مي كنيم. دنبال را آنها علم اهل  ما كه
آنها مخرب جهاني  نيروي و اتمي  به٥٠٠٠٠كالهك  تمام
كه هستند دلگرم بهكوششهايي ديگر گروه دارند. توجه
آزمايشهاي توقف و هستهيي زرادخانههاي كاهش بهقصد
ذخاير بهكاهش ميكنند اشاره جمعي ميگيرد. اتميصورت
بهافزايش دوباره منابعماهيدر درياها وجمعي ديگر ماهيدر
بركتهاي دستهيي ميدهند. توجه درياها و رودخانهها برخي
عارضههاي فهرست ديگر و دستة ميشمارند را ژن تكنولوژي
عده يي ميزنند. تخمين را عمل عرصة در آن نحس و شوم
بيماريهاي مزمنجشنميگيرند، بهيمنچيرگيعلمطب بر
بهخود جديد كشنده ويروسهاي پيدايش خوف از ديگر عدة و
كه مي افتند بهجانمان موقعي هميشه اميد يا بيم ميلرزند.

كنه از و دارد جنبة فرضي و احوال اوضاع از ما تشخيص
نشدهايم. آگاه امور حقايق

آد ماركو  ادو من، فلسفي اعقاب از يكي  افالتون:
انسان سرشت از جزيي و ناگزير امري را ترس داشتن آلماني،
موردي اصًال ويانساننگرانروزياستكه بهنظر ميشمارد.
تهديدها مستمر بهطور دليل بههمين و نباشد ترسيدن براي
آنها بهدستاويز تا ميكند جستجو را مقتضي مخاطرههاي و

آنها بكاهد. فشار از و بروز دهد را خود بتواند ترسهاي
دنبال گرفتن و سراغ خصوصيت اين بهعقيدة ماركوآد،
نزد بهويژه سياست عالم در  گشتن، مخاطره و تهديد
حاكمه طبقة آغاز، در آنها است. بارز خيلي دستچپيها
از پس حاال و ميكردند معرفي خرخره لولو بهعنوان جامعه را
ظاهرًا طبقاني، بهكشف «طبيعت ستمديده»،كه مبارزة افت
بهگفتة ديدگاه، اين از آمدهاند. نائل است، تهديدها تازة قرباني
جهان و اضمحالل بهسقوط مربوط ماركوآد،تمام ياوهبافيهاي

دارد. بهداشتي فقط مصرف روانـ  واقع در نيز
حرفهاي  يكسري حضرات، طبعًا افاضات اين ماركس:
دست بهاين حساب، البد نيستند. بيشتر  جفنگ و مفت 
نيز اغنياء فقيرتر و مرتب كه فقراست تقصير خود اين آخر
را نيازشان مي توانند اين طوري چون ميشوند. ثروتمندتر

كنند! ارضاء احسن به وجه تهديد و ترس بهاحساس
ترسيده مردمان سرمايهداري، كه مي كشد بهجايي كار
قلمداد ميكند هراسي باني هول و و باعث مضطرب را و
آلوده كننده مؤسسات و است.  آورده  بهسرشان خود كه
پيگرد تحت را خود  مظلومانه طبيعت، مسمومكنندة  و
و وهم به  گويا ميدهندـ كه زيستي جلوه محيط گروههاي

شدهاند! دچار مضاعف وسواس
هستند روانكاوي، دريافتهاي به  بنا هرحال، در فرويد:
كه دارند اصرار آشكارا  كه گروههايي همچنين  و افراد
كه نمي آيد كم پيش ميكند. بدبياري دنبالشان و مصيبت
برميخورندكه رغبتي پزشكان معالجبهكسانيدر مطب خود
رنج جوياي ناخودآگاه و برعكس ندارند بيدغدغه بهزندگي
بدبختي فشار يك يا و تهديدي وجود از صرفًا و عذابند و
اين آدم كه به وقتي و واي انبساط ميآيند. و بهنشاط موقتًا
مريض مي شوند،يا وقت آن بردارد. دوششان را از بارخاطر
ميكنند. درست براي خود تازهيي و رنج درد ترتيبي بههر
برميدارد سرشان از دست مرض يك زماني اغلب برعكس،
زندگي ميآيد،يا در و شكستي پيش ناكامي كار شغلي در كه
قرضوقولهاند. فشار زير يا و ميشوند، بحران گرفتار زناشويي
اين اخالقي» ناميدهام. «خودآزاري را رواني اختالالت اين من
احساس ريشه دارد. احساسگناه ناهوشيار مازوخيسم در نوع
آمده، بهوجود موقعي يك كه خود، سركوفت و شماتت عميق
دائم غريبي فشار تحت برنميدارد. افراد اين سر از دست
بدون آن كه دهند، پس مكافات ميبينند خود را مجبور
خالص ناهوشيار وجدان از اين عذاب را خود گريبان بتوانند
ياد و آگاه شوند آن از بهروشني كه وقتي تا اين وضع و كنند.
حتي مييابد. ادامه كنند، تحليل و تجزيه را مشكل بگيرند
گرفتار خودآزاري اخالقي بهاين ميتوانند مردم نيز تودههاي
پيش را نگارياين نظريه روزنامه كه بههمين لحاظبود شوند.
صف مقدم نهضت مخالفت كه حضور مردم آلمان در كشيد
زيست و محيط آلودگي اتمي، نيروگاههاي و آزمايشها با 
احساس گرفتار آنها هنوز بود كه ژن،بهاين علت تكنولوژي
بررسي و باز درست عقده بودهاند. چون اين نازيها زمان گناه
سيرابنشدة نياز با را نسبيشان رفاه آلمانيها بود. نشده
سازگار بود، نكرده رها را گريبانشان كه مكافاتجويي
دارد. وجود قابل توجهي تعبير نكات خوب،در اين نميديدند.
كه ديگر ملتهاي ذهن در موجود تهديدآميز تصورات بسا چه
و زيست اجتماعي فاجعههاي و جنگ از و وحشتشان ترس
احساس چنين توسط يافته، افزايش خاصي بهطرز محيطي
دارد ادامه تشديد مي شوند.                     تقصيري
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پـروازدرخـاطـرههـا(١٠)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

فصلهشتم:
هماهنگي مشكالت و ٧٠٧ گردان

در و رسيد بهاپايان درآمريكا من فرماندهي ستاد دورة
نيروي  عمليات تهران بهمعاونت در تهران. ١٣٥٢ برگشتم سال
در آنجا شدم. در منتقل بود آذربرزين رأس آن كه هوايي
بخشي است يكنواختي شدم. بهكار مشغول قسمت يكنواختي
و آموزشها  يعني دارد.  آموزش بخش با زيادي  نزديكي كه 
هماهنگ ميكرد. ميدادند بايد خلبانها كه را امتحانات مختلف
چكهاي مختلف اينبخشدستورالعملهايعملياتي، ما در كار

بود. كور دستگاه چك پرواز با ماهه يا شش يا ساليانه
 Cگردان١٣٠ براي پرواز با چندماهي كهدر يكنواختيبودم
پرواز. براي مي رفتم روز چهار سه هفتهيي بودم. كرده هماهنگ
ودانشجويانيكهميخواستندپروازكنندبهدوشانتپه باخلبانها

و ميپريدم. ميرفتم

٧٠٧ آموزش دورة براي بهآمريكا اعزام مجدد
شد قرار شكاري هواپيماهاي برد گسترش راستاي در

سوخترسان٧٠٧ بخرد.  يعني هواپيماي تانكر هوايي نيروي
مقدار ميتوانستند  ايران شكاري هواپيماهاي وسيله بهاين 
ظاهرًا شده و مدتي بررسي بپوشانند. فارس را از خليج زيادي
برايفرماندهيگردانانتخاب نيرويهواييمنرا فرمانده خود
كه اينطور بودم. سرگرد شده موقع تازه اين در بود. كرده
و ميخواسته نبوده موافق من انتخاب با شنيدم آذربرزين بعدًا
و شدم من انتخاب اما بههرجهت را بفرستد. خودش نفرات
صفري سروان ببرزاده، سروان جمله از ديگر نفر چند بهاتفاق

دورة٧٠٧ اعزام  ديدن ديگر براي و تعدادي حسيبي سروان و
شديمبهآمريكا.

زميني آن اول دورة در كارخانهاش ديديم. را اين دوره
پايان از شد بعد قرار همچنين بود. دورة پروازياش بعد بود.
بگيريم. كالس هم را هوايي خطوط بينالمللي دورة تصديق
با پايان همزمان گرفتيم. تصديق را هم و داديم رفتيم. آزمايش
براي بود كه بسته قرارداد كارخانه با هوايي ما، نيروي دورة

٧٠٧ تعدادي  هواپيماهاي آموزش گسترش و عملياتيكردن
بهايران عملياتيشان  گردانندگان  با را  آمريكايي ازخلبانان 

بود. فرستاده را اداريش نفرات از تعدادي قبًال بفرستند.
با را آنها ما شده بود. آماده هواپيما دو سه ما دورة پايان در

آورديم. بهايران اسپانيا طريق از پرسنلش
دوران اين بود. فرودگاه مهرآباد ما در استقرار محل ايران در
براي اين خدمتم بود. دورانهاي از پيچيدهترين يكي براي من
مسائل و بايستي مشكالت كه برآن عالوه مدت تمام در كه
مواجه بودم آمريكايي زيادي تعداد با كنم حل وفصل گردان را
اين و بودند. شده فرستاده من بهگردان مستشار بهعنوان كه

ميكرد. مشكلتر و پيچيدهتر بهشدت را مسائل
كارخودشان آنها مستشارانمشكلينداشتيم. تعدادياز با
اما برايشان قائل بوديم. را احترام نهايت ما هم ميكردند و را
را خود مسئوليت  محدودة  و كار مرز و حد  آنها از  برخي
آن فرمانده بهعنوان من كه ميشد موجب اين نمي شناختند.
گردان من فرمانده مثًال شوم. مواجه زيادي مشكالت قسمت با
شارلوت، آقاي كه بهمحل كارمان آمديم روزي بودم. آنجا
بهگردان من از قبل او ديدم. را آنجا آمريكاييهاي كل مسئول
مثل اين » گفتم: بهاو خوشآمد ضمن اين وجود با رفته بود.
بله. گفت كمك كنيد؟». با ما اين جا  در  شما قراراست كه
نشانم داد كه را بزرگي اتاق پرسيدم. را او و محل كار خودم
گذاشته آن شيك در مبل دست بود. دو طولش ٢٥ـ٣٠متر
خيلي هم اتاق عمليات اتاق است خودش اتاق گفت اين بودند.
ما جاي گفتم نشسته بودند. چهار آمريكايي سه و بود بزرگي
فرمانده مثًال كه را بروم جايم با او تا خواست من از كجاست؟
يك خودش اتاق كنار رفتيم بدهد. نشان بودم قسمت آن

بودند  گذاشته آن در صندلي يك با ميز يك ٢در٣ بود. اتاق
اين وگفت شدم. خندهيي كرد زحمت ازكنارش رد با من كه
چطور است؟ من جاي گفتم اينجا تعجب با شماست؟ اتاق
و داد رنگ تغيير مقداري كنيم؟ عوض را كه اتاقهايمان است
فرمانده طرف از شارلوت مستر گفتم چيست؟ منظورت گفت
بهعنوان شما و من هستم. فرمانده اينهواپيماها نيرويهوايي،
دراين اتاق، بياييد شما گفتم پس بله گفت مستشار هستيد.
گفتم داريم. نشست اينجا ما گفت اتاق. آن توي مي روم من
چرا عصباني گفت شما نشست داريد؟ فقط نشست ندارم؟ من
من گفت متأسفم. شما كار از نيستم عصباني گفتم هستيد؟
اين سه چهار ندارد. اشكالي گفتم كنم. عوض اتاقم را نمي توانم

شما و ميشود برداشته صبح فردا تا عمليات اتاق پارتيشن
گفت راهرو… ته بهاتاق ميروند هم بقيه هستيد. اينها جاي
صبح فردا صحبت كنم. گفتم صحبت بكني نكني من بايد من
با من مستقيم و درگيري اولين اين مي كنم. جمع را اينها
كنيم. مذاكره با هم بايد بعد گفت بود. دوباره شارلوت مستر
كه هم وضعيتي با نمي پذيرد. هم را من حرف حداقل ديدم
نميتوانستم بهعنوان ميكرد عمًال درست من و خودش براي
من گفتم همين باشم. براي پاسخگو كنم و عمل فرمانده يك
اين كار بايد انجام ندارم. شما با اين مورد هيچ مذاكرهيي در
و كردند خالي را اتاق بهزودي كه شد باعث من برخورد شود.
معاونم. براي يكي و من براي يكي گذاشتند. صندلي و ميز

ايرانيها. ساير براي كرديم درست هم ديگر اتاق چند
داشتم كه وظيفه من بود. نيافته خاتمه هنوز ما اما مشكل
ضمنرعايتحداكثراحترامنسبتبهميهمانانخارجيگردان،
ايراني باشم. مسئول عمليات و محافظ منافع خلبانهاي مدافع
خودش براي او بود. بهنام كاپيتان مچسني آقايي آمريكاييها
يكي برنامهميريختو بدوناطالع من بهديگرانابالغميكرد.
شما كردم سؤال او از عاقبت يك روز و كردم صبر هفته دو
قسمت عمليات هستم. مسئول گفت اينجا كارتان چيست؟
ايراني قسمت گردان فرمانده شما گفت چيست؟ من كار گفتم
شما كه را برنامة پروازي ندارد. گردان قسمت گفتم هستيد.
ببيند. هم بايد من عمليات افسر ببينم. من بايد مينويسيد
گفت شما. نه ميگذاريم، برايشان پرواز ما را ايراني خلبانهاي
حرف ديدم صحبت كنيم. شارلوت مستر بايد با نميشود نه
اگر تو ميكنم را كار اين من گفتم نميشود. سرش منطقي
كرده صحبت رفته بود كن! صحبت مستر شارلوت با خواستي
برنامه يي چون بيا! كوتاه بودند گفته به او كه اين مثل و بود
را خودش ديدم خلبانهاي ماست. اين برنامة گفت و آورد را
بگذار خالي جاي گفتم و كردم جابه جا گذاشتهاست. بيشتر
بيشتر ايراني خلبانهاي براي بهبعد آن از كنيم. تعيين ما تا
جدًا ما براي كه داشت روابطي مچسني آقاي اما گذاشت. جا
سر نيمهمست بهحالت هميشه او مثًال ميكرد. ايجاد مشكل
ميكرد. ايجاد كار در محيط بسيار بدي فضاي و ميآمد كار

كنم؟ او چگونه برخورد با بهراستي مانده بودم من
بهنام آمد بوئينگ كارخانة از معلم يك ماه دو يكي از بعد
در بود خوبي بسيار كهانسان براين عالوه استايم». او بلو «گلن
پرسيد من از بهآشنايي قبلي بنا بود. من هم خود معلم گذشته
كه آقاي روز صبح هر اوًال دارم. چرا گفتم نداري؟ مشكلي
بايديكتابلو«كبريتنكشيد»گردنش اينجا مچسنيميآيد
از ايشان گفتم چه؟ و گفت يعني كرد تعجب باشد. آويزان
ما چنين برميدارد. را جا همه الكل بوي ميشود كه وارد در
ثالثًا است. طور اين برنامهريزيها ثانيًا خلباني نداريم. در چيزي

تا خودمان معلم بشويم بايد ديگر نفر و يك من اسرع وقت در
تو موافقم گفت استايم بلو گلن آقاي كنيم. توليد ايراني معلم
آموزش را نفر دوم خودت هم بعد شوي. ميتواني معلم خودت
من خبر پرده پشت ماجراهاي از كرد. صحبت و بده. رفت
هم بعد است. درگير شده آنجا در سايرين فهميدم با اما ندارم
حمايت من از هم كارخانه و گرفت تماس بوئينگ كارخانه با
صورت كه هم مچسني آقاي مشروب خوري با رابطه در كرد.
روز وقت داده ده خود شارلوت بهاو گفت بسيار بدي داشت

نشود. هم تكرار و بيايد سر كار بعد كند ترك و خانه برود
آموزش كار كه بود اين روبهرو بودم آن با مهميكه مشكل
كوتاهي بسيار مدت در بايستي ما مي كرد. پيشرفت كند
بهاين مدار رسيدن براي ميرسيديم. نسبي بهيك خودكفايي
دو برابر كردم را سوختگيري و پرواز آموزش پرواز مهندسين
شوند. معلم و زودتر ببينند را آموزش كنند و پرواز مرتبًا تا
تمام كارشان كي پرسيدم سوختگيري آمريكايي مسئول از
چرا گفتم طول ميكشد. سال حداقل يك گفت ميشود؟
٥كنتاكت بيشتر ٤ـ هرپرواز كه در اين گفت براي سال؟ يك
زير ميآيد شكاري هواپيماي يعني كنتاكت نميدهند. انجام
را بنزيندهنده بعدبوم هواپيما يعنيلولة هواپيمايسوختگير.
سوختگيري محل كه خلبان كابين بهپشت ميكردند هدايت
ميشد داشته نگه مغناطيسي قفل توسط وصل از بعد بود.
هرپروازي بهبعد اين از ٦تا؟ چرا گفتم شود. بنزينگيري تا
گفت باشيد. داشته كنتاكت ٢٠تا حداقل بايد ميكني كه
من بگو بهآنها گفتم برو مچسني گفته اند. و شارلوت مستر
كردهايد شما فكر شود. تمام ماهه سه دو بايد كارشان گفتهام.
زير در باشد افتاده سياهپوست تا چند كه هستيد زيمبابوه در
ميكننددرسطحدانشگاهي كار شما با كه اينها همة دستتان؟
ما ديپلم همافران از بسياري كه بود اين هم واقعيت هستند. و
ميشد كه بودند خوانده هم درس سال سه دو و بودند گرفته
مسافرت هم آنها بهآمريكا از تازه بسياري دانشگاه. سطح هم
در آنجا هم آموزشي يا چند دورة يك هركدامشان داشتند و
شد اندكي عوض رفتارشان برخورد اين از بعد گذرانده بودند.

اول  ماه  ـ٦  ٥ عرض در گرفت.  بيشتري آموزش سرعت و
كه كردم معلم هم را ديگر خلبان يك شدم. معلم خودم من
و چك ميكرديم ميبرديم را ايراني بقيه خلبانهاي خودمان
چك هم پرواز مهندس بعد چندين ميكرديم. خلبان معلم
از شدند و سوخترساني مسئول هم نفر چند نهايي شدند.
و كادر متخصص تربيت كرديم. درست معلم اين نمونهها همة
كار پيشبرد براي مجبور بودم من بود و مشكل بسيار كارآمد
درگير شوم. آمريكايي، چه و ايراني چه افراد، بسياري هرروز با
نيست. قبول نه قبول نداشتند. ميگفتند را ما كار سبك برخي
آموزشديدة كادر چيست؟ چرا ما اشكال كار بگوييد ميگفتم

نميتواند. اما معلمشود؟ ميگفتند نهاشكال ندارد. نميتواند ما
اشكالش بايد يا كنيد امضا بايد يا نميتواند؟ چرا ميپرسيدم
رستهها تمام در بسيار سر درد با كه اين خالصه بنويسيد. را

كرديم. درست معلم
تعداد دوستانة رفتار از بايستي برخوردها نوع اين كنار در
يا پرواز مهندسان از بسياري كنم. ياد آمريكاييها از ديگري
ما رفتاري با آمريكايي خلبانهاي و مسئوالن سوخترساني
داشتيم. را روابط بهترين آنها با هم ما و داشتند دوستانه بسيار
بهنام «سويلبر جانسن» بود پرواز يك مهندس ميان آنها در
بود مسائل شده برخي متوجه او بود. دوست من خيلي با كه
اگر گفتم ويلبر علت را پرسيد. به او از من به صورتي دوستانه و
متخصص اگر نفر بشوي و آمريكا فرماندة نيروي هوايي تو
هوايي؟ نيروي در برميداري ببري من را آيا باشي، داشته هم
فرمانده نيروي وقت گفتم من كه هيچ است. نه معلوم گفت
بگويد كه پيدا شود كسي چنين يك اگر نمي شوم ولي هوايي
كنيم و ميتوانيم تربيت يا داريم نفر متخصص ما خودمان
ندارد. نهاشكالي گفت دارد؟ اشكالي  بياوريم آمريكايي چرا
تحصيلكرده ما نفرات است. طور همين هم ما قضيه االن گفتم
تبديل به بهترين معلمان زمان در كمترين و قادرند هستند
دلم بود. واقعًا حرفهاي زدم جانسن بهويلبر كه حرفهايي شوند.
ملي منافع بهفكر آن جا در ما ستاد دورة آموزشهاي بهقول
و بود. مهم كار مهم نبود. زياد ما زاغ براي چشم بوديم. خودمان
معلم كه بهعنوان كساني كه كنيم تحمل و نبايد نميتوانستيم
قوانين را رعايت مثًال خودشان آمده اند بهايران خارج از مربي و
عكس العمل بودم و حساس بسيار مورد در اين من نكنند.
منطقة داشتيم. شب پرواز شب يك مثًال ميدادم.  نشان
ميرفتيم اين طرف از بود. ما بحر خزر ما كنارة سوخترساني
سوخت ميآمدند شكاري هواپيماهاي ديگر طرف از آنجا،
هواپيماي بال روي وقتي ميآيد نزديك هواپيما ميگرفتند.
بهدانه مي روند دانه بعد مي ايستد. معين فاصله با يك تانكر
بعد سرجايشان. و مي روند را ميگيرند بنزينشان دم، زير در
شمارة بعد بيايد. دو شمارة ميگويد سوخت رساني مسئول
دست چپم كردم ديدم نگاه من آخر. تا طور  و همين سه
هواپيماي بال زير درست آمده. فانتوم خلبانهاي اين از يكي
ممكن است. نزديك خيلي فاصلهات شما گفتم به او بود. ما
موقع آن تا است. خوب نه گفت ما. بههواپيماي بخوري است
لهجهاش از زد حرف وقتي اما كيست؟ خلبان نميدانستم
بايد شما نوشتة كتاب، گفتم طبق آمريكايي است. فهميدم
از بايد اگر باشد. يعني داشته فاصله بال ما سر بالت از سر
من گفت خنده كوتاهي كرد و شدي بال بهبال نشوي. رد ما
در بله. را نوشتهام. گفتم خودت نوشتهاي؟ گفت كتاب خودم
پرسيدم داشت نام احمدي كه مربوطه مسئول از داخلي راديو
گفتم پس نه. گفت است؟ بهكسي دادن بنزين آيا مشغول

خارجي  راديو روي نياور. رفتم جلو را كسي باشد جمع حواست
كتاب اين بله. گفتم پس گفت شما كتاب نوشتهاي؟ خود گفتم
پيچيدم بيشتر هرچه با سرعت بگير! و مينويسم من هم را
سوت شد كشيد و وحشتناك عربدة يك او توي شكمش. 
با دستپاچگي باال و كشيد هم آنجا از رفت. زمين كف بهطرف
صدا را قطع است. ليدرشان ميگويي؟ گفتم پرواز چه گفت
زديم دور مي نشينيم. مي رويم، است. قطع پرواز گفتم و كردم

آمريكايي  سرهنگ يك كه ساعت٩ـ١٠ بود بعد روز نشستيم. و
شما بهخاطر كه از فرستاده را من ژنرال گفت آمد بهگردان ما
را براي بقيه شما و ژنرال بكنم. خواهي رفتار خلبانمان معذرت
من گفتم كرده. دعوت آمريكاييها بهناهارخوري آشتيكنان
صحبت معذرت هم اين بكنم. آشتي كه نيستم كسي قهر با
بايد تنبيه شود. و داده انجام پروازي خبط نيست. خلبان مزبور
اگر هم ما خود خلبان ماست. هواپيماي اين بگوييد بهژنرال
دليل اين را مي كنيم. كار همين ما باهاش بكند را كار اين
خواهش نه گفت است… آمريكايي خلبان چون كه نميشود
ميزند منطقي حرف ديدم نشويد. بحثها اين ديگر وارد ميكنم
قسمت رفتيم شديم سوار نفري چند پذيرفتم. را دعوتشان
خلبانهاييكهآنشب از نفر چند آمريكاييو تا چند آمريكاييها.
من گفت جلو و آمد سرگردي يك داشتند. ميپريدند حضور
نويسندة شما ِا گفتم بودهاست. او فهميدم عذرخواهي؟ آمدهام
حرفها اين از بهما ديگر مي كنم خواهش گفت هستيد؟ كتاب
مقداريصحبتدوستانه داشتيم خورديم. نگوييد. نشستيمغذا
نه گفتم دلخوري نداري؟ من از ديگر خداحافظي گفت موقع و
كتابي كه من گفتم چي؟ گفت داري؟ قبول را ولي يك چيز
گفت و خنده زير زد غش غش بهتر بود. تو كتاب از نوشتم
خيلي بهتر بود. نوشتي تو كه كتابي وجودم، تمام قبول دارم با
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