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«معبـود خدايان»

ديگر صفحات در

صفحة٦ در

آموختن براي قصه هايش با صمد، ديگري ... طور ميخواهم بدانم ـ
کرد؟ زندگي ميشود دنيا توي هم

كوچولو» سياه «ماهي از گزيدهيي

كچل كفترباز مقدمه داستان ـ
صمدبهرنگي

است من قلب در صمد ـ
نابدل(اوختاي) عليرضا شهيد فدايي از

مرگ روايت ـ
بهرنگي صمد برادرم .ازكتاب..
بهرنگي اسد

بيني «جهان
كوچولو» سياه ماهي

هزارخاني منوچهر دكتر نوشته
مرد، شمال از دورافتادهيي گوشه در بهرنگي صمد وقتي
در كه «رسمي» و اطو كشيده «هنر» طرف از مرگش
بياعتنايي تمام، زير بود، با شتري جنوب مشغول رقص

و چه بهتر… سبيلي رد شد
ولي بچه ها. براي قصهيياست كوچولو سياه ماهي قصه
است ديگري و درس آن سرگذشت ديگر در البهالي
بلكه سرگرمي. براي نه است  قصه يي  بزرگترها. براي
كه هرچند كوچولو سياه ماهي … آموختن. براي
خزه ها زير بامادرش شبها ديگر ماهي هزار هزاران مثل
دفعه يك كه بود مانده بهدلش حسرت و ميخوابيد،
يك ماهي خانهشان ببيند، توي مهتاب را كه شده هم
همان ابتدا از عمده، خصلت سه نيست و معمولي عادي
اراده. و آگاهي، تفكر، ميكند، متمايز همنوعانش از را او
بهنحوي جبري كوچولو سياه ماهي سرنوشت شخصيت و
بهطوريكه خصائلند. اين تابع آخر به تا اجتنابناپذير و
كوچولوسرگذشتعصيانآگاهانه سرگذشتماهيسياه

ميشود. شكلگرفته و

كاظممصطفوي

از خود بيش كوتاه بسيار زندگي موتسارت طي
اپرا، ٣٨ سمفوني، ٢٣   ٢٢ جمله از اثر  ششصد
تصنيف  … كنسرتو دهها پيانو، براي كنسرتو 

كرده است.
درميان  بلكه موسيقيدان يك فقط نه  موتسارت
برجستهترين به امروز تا نيز بزرگ آهنگسازان همه
نفر ميليونها جادوگر جاذب جاودانه او آثار و است
«ميهماني چه فقط اگر او خود گيتي و سراسر در
خدايان» «معبود محبوبترين اما جهان» اين در

است.

همت آبادي ناهيد نگارش واقتباس:

آخوندي بهمزدان توسط قلم ارزشها كردن و لوث تحريف از نمونه يك
ازعلمتا فلسفه و اخالقوهنرو فرهنگعملكردييگانه دارد. ارتجاعدرهمهزمينه ها،
شوند فرهنگ حيطة وارد بگيرند و به دست قلم پاسداران شكنجهگران و وقتي البته و
بويي تنها نه كارشان كه چرا مييابند. نابخشودنيتر و مشمئزكننده تر به مراتب چهرهيي

بس… و كردن و ملوث است تخريب ندارد كه سازندگي از
«شيخكار»ها اشاره ميكنيم. قبيل اين از بهيكي بهمناسبت دارد. دراز مقوله البته سِر اين
محمدرضا بهنام شريعتمداري» «حسين نوع از آتشه دو اللهي» «حزب يك
در دارد اشتغال قلمفروشي به شغل آخوندي رژيم دستگاه و دم در سرشار(رهگذر)كه
موردصمدبهرنگيكتابينوشته استبهنام«صمدبهرنگي، آنگونهكهبود»وازآنجا
توانستهعليهصمدنوشته وگفته. گذشته رهاكردهاندهرچه بسته وسگرا كهسنگ را
نشان را خود گفته هايش و جاي حرفها جاي در او كه عقبمانده و ارتجاعي نگاه از
مثًالدرباره ميدهد تحريفهايتاريخيودروغپردازيهايش نيزبسيارمشمئزكنندهاست.

كساني عهدة به را قضاوتش كه كرده هم سر چيزهايي كوچولو» سياه «ماهي كتاب
خاطرات در بيعمامه دارند. آخوند شعور هم شرف اندكي عالوهبر ميگذاريم كه

طاهباز نوشته: بهسيروس با اشاره خودش
كتاب تازه كه است آن مرحوم، مربوط به زماني ذكر من از قابل خاطران از «يكي
انتشارات راهرو باريك در بود: شده منتشر من، از بود» كه آن گونه بهرنگي، «صمد
و گرفته آن را كوتاه، فاصلة همان در كرد: صحبت كتاب آن از ديد، مرا وقتي كانون،
بود آن نمونهخواني و اشكالهاي ويرايشي گرفت، از كتاب كه ايرادي تنها بود. خوانده

نكرد. اشاره آنها به موردي، به طور البته كه
زمان در كه بود؛ كوچولو» سياه «ماهي بهرنگي، صمد آقاي كتاب مشهورترين
شده، تصويب آنجا فكري، در انتشارات كانون پرورش طاهباز بر مرحوم سرپرستي
ويرايش درباة كه مقاله يي طي از انقالب، در بعد آقاي طاهباز، بود. رسيده بهچاپ و

فكري) پرورش كانون تخصصي «پويش»(فصلنامه در نوجوانان، و كودكان كتابهاي
توسط غليظ) بازنويسي(ويرايش از پس تنها كتاب اين كه كرد افشا رساند، بهچاپ
ايناثر، يافتهاست. بهعبارتديگر، را قابليت چاپوانتشاردرآنجا خانمفريدةفرجام،

است. بوده فريدة فرجامي بهرنگي و خانم آقاي صمد مشترك محصول
از آقاي طاهباز بهنقل هم، را مطلب اين من، بود» كه گونه آن كتاب «صمد بهرنگي، در

بودم. كرده ذكر
از اقتباس كوچولو»، سياه «ماهي داستان اصل افزود: بهآن، اشاره ضمن طاهباز، آقاي
اين بيش از كم و نيز، قبًال كه من است. خارجي نويسندگان بهيكي از متعلق داستاني
و گفت: لبخندي زد او اما پرسيدم. اثرش و نويسنده آن نام از موضوع آگاه بودم،
خودم، بعدًا، آن را دارم خيال كني. شلوغش ميترسم نميگويم! حاال ديگر، را اين

بنويسم».

كاراستادعاليوندي

ديـدار دو سـفر، يك
خاطرات سـفر كتاب (بخشي از

بهنيـكاراگوئه)
صوفيسعيدي

خانمصوفيسعيديساليان متمادي يادآوري ندا:
مي كند. در مطالعه التين آمريكاي مسائل در است كه

خاطرات  داشتند و سفري بهنيكاراگوئه او سال١٩٨٥ 
كه در را آنچه است. نوشته  سفر اين از را سفر خود

از  قابل تأمل يافتيم صفحه٥ مي خوانيد حاوي نكاتي
خاطرات. اين

شعرها:

تو آوازهای
نويسان درزنجير الگ وب برای

دکترزری اصفهانی

لورکا از شعر سه
خشك» «زمين و «سپس» «آنگاه»،
ترجمةزرياصفهاني

قصه
من كوكي ساعت حرفهاي

مقدم ـ ح

كنفرانسسراندرآخرت(٣)
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:

صفحة٧ در

صفحة٤ در

صفحة٤ در بقيه در صفحة٦

٢ و ٣ صفحات در

از برگزيده



١٣٨٤ سهشنبه٤بهمن شمارة١١ فرهنگي ادبي و ضميمة ٢ندا صفحة

آموزگار آن رفتن سال بيستوهفتمين بود. صمد شهادت سالگرد ماه شهريور
فراموش ناشدني. نويس صميميو قصه

نوشتهاند. و گفته بسيار ادبي صمد ارزش كارهاي و اخالقي خصوصيات دربارة
اصالًً به حساب حرفشان كه هستند حقير بهقدري زدهاند غري كه هم كساني
بيهمتا و يگانه شخصيتي نويسندگان معاصر ميان همة در او نتيجه در نميآيد.
در دشمنش نيستند. كنند دارند وانمود هم سعي دشمنانش حتي طوري كه يافته.
با دشمنان را نوشتههايش هرگز دشمني خود نه در در زندگي و نه حاليكه صمد
آن، از مهمتر گرفت. موضع رودربايستي بدون و ساده، صريح، نكرد. پنهان مردمش
كرد اضافه بايد بود. گفته است شاهكار صمد زندگيش ساعدي شادروان كرد. عمل

بود. شاهكار اين خلق بهاي مرگش، كه
اسكوليلر.  و كوچة بود چرنداب محلة از متولد شد. تبريز صمد در سال١٣١٨ در
توانست تنها ٢٩سال كه يعني رسيد. به شهادت ديار همان در سال١٣٤٧ هم
شد. خودش زادگاه روستاهاي وارد ١٨سالگي از كه نوشتهاند آن طور كند. زندگي
اندك، بسيار سالهاي اين عرض در بنويسد. توانست ١١سال تنها كه يعني هم باز
و شد «شروع» زمانها همان از كه شود نويسنده يي متعدد، آثار خلق با توانست
حالي است در و اين است. نشده «تمام» دهه بهچهار گذشت نزديك از هنوز بعد
نويسندگان در مورد عبرتآموز به هرحال و دردانگيز يا و مباحث جالب از يكي كه
بهصفت «ته عمر» «پايان بهصفت مرگ نه است. آنان جوانمرگي وطني مسأله
در هرچيز از قبل من بهنظر چيست؟ در شدن جاودانه اين راز خالقيت». كشيدن
نگاهش نحوة با جاودانگي را او بود. كرده عبور مرگ از مرگ، قبل از او كه است اين

بود. ربوده مرگ و بهزندگي
شدهاند. فراموش بالكل غروب طلوع و چند از بعد بياوريد كه به خاطر را نويسندگاني
تعبير بوده. بيشتر طلوعشان سرعت از افولشان شتاب اما درخشيدهاند خوش
تمام نوشته اولشان دو يكي در مستعجل» است. يا «دولت آنها همان «حافظ»ي
البته شاعران و نويسندگان قبيل اين كشيدهاند. ته اثري خلق از بعد يا و شدهاند
اما خالي، تو برق و هم رعد اوليهشان برق و زرق اصًال كه دسته فرق دارند با آن
و ارگان فالن حتي يا نشريه آن روزنامه، يا اخير اين جماعت براي است. پرسروصدا،
كه هم بعد و صدايي راه انداخته. سر برشان، و و غير دولتي دور دولتي دستگاه و دم
تاريخ هردليل اما به ديگر. يكي سراغ رفتهاند كردهاند. گذشته ولشان پل از خرشان

يخ!... گل و بيچاره است. يخ گل عمر بهاندازه دسته نويسنده دو اين مصرف
تبار  و تيره از نداشت. نويسنده ها دسته دو اين از هيچكدام از رنگي اما  صمد
(از دفاعيات نميزد» جانش چانه اول «براي قدم كه در بود و نويسندگاني شاعران
«بهروز شهيدش رفيق از جنم داشت. ديگري «جنم» دادگاه)  در گلسرخي شهيد
را فراموش پرنسيبهايش و اصول مي رفت كه هم درفش و داغ زير دهقاني» بود.
و قدرقدرتي بود ترس سالهاي سالها، آن كه بياوريم بهياد نميكرد. بهخصوص
و براي نميلرزيد. دلش بايد كه قلمش نلرزد اين براي هرنويسنده و ساواك. شاه
مي شكست. خود در ذهن را ساواك شكست ناپذيري بايد اسطوره نلرزد دلش اين
كه نبود بيخود بود. شجاعتآفرين فينفسه حركت مي كرد. حركت بايد چگونه؟
كه نبايد ميكنيد، همش فكر زياد «شماها مينوشت: بهبيعمالن انتقاد در صمد

بهرنگي... برادرمصمد ازكتاب،
نوشتهاسدبهرنگي

سولما يايدي يايدي......ساراليب اولما قيزيل گول
اولوم............هيچبيرياولمايايدي آيريليق..بير بير

ترجمه:
نميشد پژمرده و نميبود....زرد سرخ گل كاشكي

نمي بود هرگز دو.....كاش هر وجدايي مرگ
براي كه شدم مطلع دوستي تلفن وسيله به وقتي روز ....آن
كسي كه اولين به داده حادثه يي رخ ارس كنار صمد در
پيش كاظم با همراهي ) بود. كاظم (سعادتي كردم مراجعه
نميدانم. زياد هم من گفت او رفتم. بود زده تلفن كه دوستي
افتاده اتفاقي ارس دركنار صمد براي كه ميدانم آنجا تا
نداد حرف امانش گريه ميشود. معلوم آنجا است. برويد
فرمانده من كه با آشناي يك اتفاق به بزند. با كاظم ديگري
شديم باخبر جا آن رفتيم. ژاندارمري به بود فاميل ژاندارمري
هم شدهاست. تلفنگرامش را ارس غرق تو بلي صمد كه
همان نبود. معلوم غرق شده كردهاند. جاال چطوري دريافت
منطقه به دقيقتر اطالع براي ديد صالح افسر ژاندارمري آشنا
و به بود شده آب بود، برده را صمد كه همراهي ارس برويم.
ناچار صبح نكرديم. پيدا زديم او را دري هر بود. زمين رفته
عازم و كرايه كرديم جيپ خواهرم شوهر و دو كاظم با زود

شديم. ارس كنار

توانم من تا وقتي مي اما من بيايد. به سراغ تواند اآلن مي آسان خيلي «مرگ
البتهاگر يكوقتيناچار بامرگروبهرو زندگيكنمنبايد بهپيشوازمرگ بروم.
اثري چه من مرگ يا كه زندگي است اين . مهم نيست مهم شوم مي كه شدم

باشد» داشته ديگران زندگي در
كوچولو  سياه ماهي - بهرنگي  صمد

صمـد،باقصه هايـشبرايآموختـن

كاظممصطفوي

برهمة كه تا ندادند قرار بهانهيي را «جان» حفظ آنها است. عبرتآموز خودشان بعد
نيم بيش از دريوزگي براي كه اين مهمتر بكشند. پرده خودشان و حقارتهاي جبنها
باطل مهر جان گذشتگي ديگران از برفداكاريو شيخ و شاه «زندگيخفيف» از قرن

دهه ٤٠  دوستان داشتم. بحث سالگي از سنين٢٤ـ٢٥ دوستانم «با نگفتند: نزدند و
سال١٣٤٧  در پائيزي روز يك ازظهر بعد در سرانجام بود. اوج انقالبيگري زماني كه
(ادامه پايينميآمديم خيابان صبا از بهاتفاقسياوشكسراييو سعيدسلطانپور كه
ميداد. گوش ميانجي بهعنوان سياوش درگرفت. سعيد و من بين مداوم) بحثهاي
بهكشتن را بهخاطر اين مردم خودت ميخواهي گفتم: سعيد جان تو من سرانجام
با شرق روزنامه بمانم!» (ازگفتگوي زنده مردم بهخاطر اين ميخواهم من بدهي.
كه نميخواهد زيادي فراست ٤مرداد٨٤). اطالعات از بهنقل دولت آبادي محمود
بهخاطر مردم و كنار در مرگت زندگي و ايناست كه سر بر بحث واقعي بفهميم
زندان سال دو با كه چيزي همان مردم. عليه و مردم دشمن كنار در نه باشد مردم
هم زمانة آخوندها در و ميآورد در بهشهبانو! نامهنويسي از سر زمان شاه ناقابل
دستهاي ليسيدن و در قدمهاي بعد بعد هم رفسنجاني خاتمي و بهكاسه ليسي
يا و قلمزن يا و شاعر يا نويسنده چنين ميشود. منجر احمدي نژاد مانند تيزدنداني
بيشتر نوشت. و هم كتاب هزار كه بگويد؟ گيرم به مردمش كه دارد فيلمسازي چه
آزادي جستجوي در كه ازراپاند را سرنوشت ساخت. و فيلم نوشت قصه و شعر آن از
فريبخورده و صادق ازراپاند نوع تازه كردهايم؟ درآمد فراموش موسوليني بهخدمت
بعد وقتي كه پرنسيب داشت قدر اين هم درست يا غلط هنرمندان است. قبيل اين
و در بازگشت به ايتاليا شد آزاد رواني آسايشگاههاي در خانگي ١٢سال بازداشت از
تسليم تنها تنها و ناآگاه. نه و هستند فريبخورده نه عده اين مرد. اما خاك همان
ناصادق. و رنج مردم و ضمنًا رند و دشمن سلطه ذليل و حاضر به و مقهور هستند.
براي همين سعي نميگذرند. هم سلطانپور سعيد مانند شهيدي براي همين از
مي كنند ساعدي را دق مرگ همين براي بسپارند. گلسرخي را به فراموشي دارند

نميآورند. هم خودشان بهروي و
اين است برقش و پرزرق و كرناهاي بوق زمانه با اقتضاي هرچند كه حاصل آن
بايستيم. دروغها اين برابر در ما بايد كند اما متوجه ديگري بهجاي را نظرها كه
بوقها در گفتند و هرچه بايد ميشوند. محسوب تاريخ جعل واقع كه در دروغهايي
و جا نزنيم كردند، رنگارنگ خرج كلمات و آمدند و تشر توپ ما و براي دميدند
و كه صمد گيرم و درست شما دستاوردهاي و تجربيات همة كه بپرسيم «گيرم
اما شما بودند. مسائل پرت از خام خياالني بقيه و ساعدي دكتر و خسرو و سعيد
قلم حرمت از كه چگونه و راستي ميكنيد؟ را تبليغ چه ارزشي بگوييد بفرماييد
است چگونه هستيد؟ آن شكنندة بدترين و اولين خود كه وقتي ميزنيد حرف
فحشهايتان جانيان جاني ترين برابر در سكوت با ولي ميگوييد سخن شعر از كه
و اختناق برابر استبداد در گفتن «نه» جز گناهي كه نثار انسانهايي ميكنيد را

نداشتهاند.
خاطرم ترديدي رگه پرهياهو موجهاي ميان در هرگاه كه آموختهام صمد از من
با كنم مقايسه را دوستي» در زرورق «زندگي پيچيده حقارت همه آن آزرد، را
اآلن ميتواند آسان خيلي «مرگ كه: صمد كوچولوي سياه ماهي «جهانبيني»
بروم. به پيشواز مرگ نبايد كنم زندگي ميتوانم وقتي تا من اما من بيايد. بهسراغ
اين مهم . نيست مهم كه مي شوم شدم روبهرو با مرگ ناچار وقتي يك اگر البته

در زندگي ديگران داشته باشد». چه اثري مرگ من كه زندگي يا است
ديگر ميكنم فكر به صمد وقتي هرسال، ماه شهريور هفدهم در كه است اين از بعد
يقينًا او بهپيشواز غرقش كردند. يا غرق شد ارس بهراستي در آيا كه نميانديشم
زانو برابر جالد است. در مرگ نهراسيده از است كه اين اما مهمتر نرفته است. مرگ
در خاطر هم چه همين به است. نكرده «زندگي» گدايي فالكت و حقارت با و نزده

داشت. ما از بعد نسلهاي و ما همة روي بسيار تأثيري مرگ در چه و زندگي
بدانيم. شهادت انتخاب نوشتن را نوعي كه آموختيم او از ما

مرگ روايت

ميهمان مردم گذرانديم. كنار ارس در خمارلو ده را تو شب
سرهنگي را كه خمارلو ژاندارمري تو شديم. خوب آن منطقه
او كرديم. مالقات ارس بود كل سواحل ژاندارمري فرمانده
رسيده كه هم گزارشي و افتاده اتفاقي چنين بلي گفت كه

بوده. معلم مغروق
ارس ساحل جيپ در عصر با حركت كرديم. تا زود صبح
را در شدن جواني خبر غرق تمام پاسگاهها راه پيموديم. در
نادر در ارس كه غرق شدن شنيده بودند. اين مي رساند ارس

همة از فكر جداي طرز اين خود ميريزد». بهكلي ترسمان بيفتيم راه كه كرد، فكر
بديع و نو است. راهگشا شجاعانه و برشمرد ميتوان برايش كه راستهايي و چپ
تنها همه ميترسيدند. نه همه ترس. وبايي سالهاي سالها. آن است. بهخصوص در
از ترس بود. ترساندن هم كارش ساواك را مي ترساندند. همه همه، كه ميترسيدند
پيشتاز، چه روشنفكر بنابراين مرگ. از ترس همه رأس در و چيز همه از چه؟ ترس
عبور سرخ مرز از اين بايستي پيشرو، ادبيات پهنة در چه سياسي و عمل صحنة در
براي را راه خودش نفي به بهاي ولو و مي داد خاتمه را مرگ بازي بايستي ميكرد.
سلطانپور سعيد ادامهاش در و گلسرخي ادامهاش در و صمد بازميگشود. ديگران
نوع يا نخواستند. اين و كه ديگران نتوانستند كاري كاري كردند. ديگران چنين و
و بهدستان معاصر قلم همة براي تثبيت كردند كه را ارزشي و نويسندگان شاعران

در ديگر شب كرده است. كه اينطوري صدا مي افتد اتفاق
مأمورين از يكي خود كه شديم گروهباني ميهمان عاشيقلي
خيلي از ميكرد نقل پيرمردي  او خانه  در بود. پاسگاه
باشد شده غرق آب ارس تو كه كسي نشنيده پيش وقت
آب رودخانه در كمترين كه فصل سال بهخصوص در اين

است. حدش
به را نبود راننده جيپ راه ماشين رو بعد چون عاشيقلي به از
بوديم اميدوار داديم. به راهمان ادامه پياده ما برگرداند. تبريز

آب عمق چون كنيم. پيدا آب تو را صمد جسد بتوانيم كه
خيلي كم بود.

اشتباه كه خدا آفرين نوشته محل حادثه را آل احمد جالل
ساحل هم است. از نزديك به خمارلو خدا آفرين است چون
حادثه هم٣٠كيلومتري محل از دارد. فاصله چند كيلومتري

است. دور
به فرماندهي را روز او گزارش رو دررو آمديم. با سربازي راه تو
تلفني ارتباط پاسگاهها بين زمان آن ميبرد. ساحلي مرز
كالله پيدا پاسگاه در كنار كه جسد گفت سرباز اين نبود.
وقتي راه نبود. آنجا كيلومتر بيشتر تا سه چهار است. شده
وسط در كوچكي تو جزيره را جسد صمد رسيديم كالله به
در اصلي اتفاق آدا ميگفتند ديديم. محل در كه رودخانه

٥ كيلو متري  در جسد بود. افتاده گواليك) (شام بعدي آبادي
بود. كالله رو آمده پاسگاه نزديكيهاي در محل حادثه

زيادي كمكهاي او بود. افتخاري يكم گروهبان پاسگاه رئيس
چند و چند سرباز و او كرد. رودخانه جسد از گرفتن در
بعضي در آب زدند. آب به خود را داوطلبانه جوان روستايي
طناب تخته و به وسيله تا زانو بود. بعضي جاها و تا كمر جاها
كوچك روستاي خوب مردمان شد. منتقل ساحل به جسد
به مرده و زد باال را آستينهايش يكي گرفتند. دور ما را كالله
آماده قوطي نجار دويد و دنبال كفن كرد. يكي و داد غسل
گذارديم. مرده براي نماز روستايي مرد و زن با همراه كرد.
كفن و غسل صمد بود كه به دست دهاتيها آرزوي شايد اين

بخوانند. او براي از زندگي وداع نماز آنها و شود
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کرد؟ زندگي دنيـا ميشـود ديگري هم توي ... طور بدانم ميخواهم

صمد در قلب من است
نابدل (اوختاي) عليرضا فدايي شهيد از

داغالر سوراغالشساالر قارلي قيشدا
اوغلون مهربان اوغلون، گول تبريزين

داغالر اوجا ای رم چکه هرای بير
آختارينآرازينچنليبئليندن.

***
سراغ ميگيرند برفپوش کوههای که بههنگام زمستان

تبريز؛ فرزند مهربانترين و رعناترين از
بلند کوههای ای ميزنم: فرياد

در «چنلي بئل آراز» بجوييد! را او
***

دير طعنه وير سا صمد هاردا دشمن
رم ديئه مه چاليب سينه اليمي

گيمده دير اوره دير، نلومده صمد کؤ
نمز ائليندن. دؤ ده گوشور، ئولسه دؤ

***
دشمن اگر بپرسد به طعنه صمد؟" کجاست

بچهها بيشكآيندهدردست شماست
شما مال شماست. بدش هم و خوب و
همپاي و بزرگ ميشويد ناخواه خواه
پدران سر پشت ميرويد. پيش زمان
آنها جاي و ميآييد بزرگهايتان و
بهدست را چيز همه و ميگيريد را
همة با را اجتماعي زندگي ميآوريد.
خوبوبدشصاحبميشويد.فقر…
و ظلم…زور…عدالت…شادي
و اندوه…بيكسي…كتككاري
آزادي…مرض و بيكاري…زندان 
و برهنگي پا و بيدوايي.گرسنگي و
اجتماعي ناخوشي و خوشي صدها

مي شود. شما مال ديگر
اول ناخوشيها درمان براي كه ميدانيم
دكترها كرد. مثال پيدا آن را علت بايد
دنبال اول مريضهاشان معالجة براي
بعد و مي گردند مرض آن ميكرب
به مريضهاشان ميكرب را آن ضد دواي
ناخوشيهاي بردن بين از براي ميدهند.
كرد. را كار همين بايد هم اجتماعي
هيچوقت سالم  بدن در كه ميدانيم 
نبايد سالم هم اجتماع نيست. در مرض
ورشكستگي ناخوشي باشد. از نشاني
و …زورگفتن…دروغ…دزدي
فقط كه هستند ناخوشيهايي هم جنگ
براي ميشوند. ديده ناسالم اجتماع در
بايد علت آنها ناخوشي درمان اين همه

«مادر، گفت: و کرد بيدار مادرش را کوچولو نزده، ماهي آفتاب زود، صبح روز يك
بزنم». حرف چند کلمهيي تو با ميخواهم

براي بگذار آوردي! حرفت را گير جون، حاال هم وقت «بچه گفت: مادر خوابآلود
گردش»؟ برويم نيست بهتر بعد،

اينجا از بايد کنم. گردش  نميتوانم ديگر من مادر، نه  گفت:« کوچولو ماهي
بروم».

بروي»؟ بايد حتما » گفت: مادرش
بروم». آره مادر بايد کوچولو گفت: « ماهي

بروي»؟ ميخواهي کجا زودي اين به صبح «آخر، گفت: مادرش
ميداني کجاست. آخر جويبار ببينم بروم گفت:« ميخواهم کوچولو سياه ماهي
هنوز است، که هنوز و کجاست جويبار آخر که فکرم اين تو ماههاست مادر، من
همهاش و نگذاشتهام هم به حاال چشم تا ديشب از سر در بياورم. چيزي نتوانسته ام
دلم کنم. پيدا جويبار را آخر بروم خودم گرفتم تصميم آخرش هم کردهام. فکر

هست». خبرهايي چه ديگر جاهاي بدانم ميخواهد
مي کردم. آخر فکرها اين از خيلي بچه بودم ، وقتي هم من گفت:« و مادر خنديد
است روان جويبار هميشه هست! که است همين ؛ ندارد آخر و که اول جويبار جانم!

نميرسد». هم جايي هيچ به و

به آخر چيزي هر که اينست نه مادر جان، مگر آخر گفت:« کوچولو ماهي سياه
سال…». ، ماه ، هفته ميرسد؛ آخر به روز ميرسد، آخر به شب ميرسد؟

کنار، پاشو بگذار گندهگنده را حرفهاي اين گفت:« دويد و حرفش مادرش ميان
حرفها!». اين نه است گردش موقع گردش. حاال برويم

شده ام، خسته گردشها اين از ديگر من مادر، نه گفت:« کوچولو سياه ماهي
است ممکن هست. خبرهايي ديگر چه جاهاي بروم ببينم و بيفتم راه ميخواهم
که من بدان اما ياد داده، کوچولو ماهي به را اين حرفها کسي يك که فکر کني
گرفته ام؛ ياد و آن اين از هم چيزها خيلي البته فکرم. اين است در وقت خيلي خودم
ميکنند که زندگيشان شکايت موقع پيري بيشتر ماهيها، که اين را فهميدهام مثًال
من دارند. شکايت چيز همه از و ميکنند نفرين و ناله دايم کردهاند. تلف بيخودي را
بروي جا، هي تکه يک توي يعني اينکه راستي زندگي راستي که، ميخواهم بدانم
ميشود دنيا توي هم ديگري طور اين که يا هيچ، ديگر و بشوي پير تا برگردي و

کرد؟…». زندگي
زده؟ سرت به مگر جان! گفت:« بچه مادرش تمام شد، کوچولو ماهي حرف وقتي
هم زندگي ما هستيم، که جاست همين دنيا ؟ چه يعني دنيا!…دنيا!…دنيا ديگر

است که ما داريم…». همين
با سر چي «همسايه، گفت: شد و نزديک آنها به خانه بزرگي ماهي اين وقت، در

نداريد؟». گردش کردن خيال امروز انگار مگو ميکني، بگو بچهات
شده! زمانهيي و سال «چه و گفت: آمد بيرون از خانه همسايه، صداي به ماهي، مادر

بدهند». ياد چيز مادرهاشان به ميخواهند بچهها ديگر حاال
«چطور مگر؟». همسايه گفت:

ميگويد دايم برود! مي خواهد وجبي کجاها نيم اين ببين » گفت: ماهي مادر
گندهيي!». گنده حرفهاي چه خبرست! چه دنيا ببينم بروم ميخواهم

خبر را ما و شدهيي و فيلسوف عالم حاال تا از کي تو ببينم همسايه گفت: «کوچولو،
نکردهيي؟».

ميگوييد. چه فيلسوف“ به ”عالم و شما من نميدانم گفت: «خانم! کوچولو ماهي
خسته کننده گردشهاي اين به نمي خواهم و شدهام خسته گردشها اين از فقط من
پير مثل شماها ببينم کنم چشم باز دفعه و يک باشم الکيخوش بدهم و ادامه

که بودم». بستهام و گوش چشم همان ماهي هم هنوز شدهام و
حرفها!». ! …چه گفت:« وا همسايه

در آب از اينطوري دانهام يک يکي بچة نميکردم فکر هيچ من » گفت: مادرش
نشسته!». نازنينم پاي بچه زير کدام بدجنسي نميدانم بيايد.

دارم هوش عقل و خودم من ننشسته. من پاي زير کس هيچ کوچولو گفت:« ماهي
بينم». مي و دارم چشم ميفهمم، و

بهارث پدرانتان از شما كه است
پدرانتان شما نبايد ميراث برد. خواهيد
خود بهفرزندان نخورده دست را
يا كم كنيد بايد از بديها برسانيد. شما
و بيفزاييد خوبيها بر كنيد. نابود را آنها
را آنها يا را پيدا كنيد ناخوشيها دواي
نابود كنيد.اجتماعامانتينيستكه عينًا

حفظ ميشود.

خودتان بپرسيد از هميشه پيدا كنيم. را
به كارخانة را همكالسم رفيق چرا
دزدي بعضيها فرستادند؟چرا قاليبافي
و جنگ و آنجا چرا اينجا مي كنند؟
چه مردن از بعد دارد؟ وجود خونريزي
بودهام؟ چه زندگي از ميشوم؟پيش
و فقر جنگ ميشود؟ چه دنيا آخرش
خواهد تمام روزي  چه  گرسنگي و

شد؟
بكنيد بايد ديگر سوال هزار هزاران و
اين بشناسيد. را دردهايش و اجتماع تا
ديواري اجتماع چهار بدانيد كه هم را
آن نقطهاي خانهتان نيست. اجتماع هر
مي كنند. زندگي ما هموطنان كه است
شهرهاي تا دوردست روستاهاي از
همةكوچه هاي با  كوچك.  و بزرگ

خيابانهاي تا روستا لجن و پهن از پر
و تنگ  كلبههاي با شهر. وتميز تر 
تا فقير روستاييان مگس از پر و تاريك
شهريهاي درخشان و شيك قصرهاي
و قاليباف كشاورز بچههاي دولتمند. با
كه بچههايي تا ژنده پوش و مزدور
كمترينغذايشانچلومرغوبوقلمونو
اجتماعي اينها همه پرتقال است. و موز

يافتن و جواب اجتماع شناختن  براي
يكي دارد. وجود راه چند بهپرسشها
بهروستاها كه است اين راهها اين از
مختلف با مردم سفر كنيد و شهرها و
راه باشيد. داشته نشست وبرخاست
نه البته است. خواندن كتاب ديگرش
كتابي ميگويند هر كتابي. بعضيها هر
اينحرف بهيكبارخواندشميارزد.
آنقدر كتاب خوب دنيا چرند است. در
نصف خواندن براي ما عمر كه داريم
ميان از نيست.  كافي هم آنها  نصف
كنيم. انتخاب  را خوبها بايد كتابها 
كتابهاييرا انتخابكنيمكه به پرسشهاي
جوراجورماجوابهايدرستميدهند.
ملتهاي ديگر و خودمان اجتماع را با ما
اجتماعي ناخوشيهاي و ميكنند آشنا
را ما كه كتابهايي ميشناسانند. بهما را
ميدهند فريب يا ميكنند سرگرم فقط
مي خورند. سوختن و كردن پاره بهدرد
ميل با را داستان  و قصه  بچهها
ارزش ميتوانند ميخوانند. قصههاي با
زندگي و  اجتماع و مردم با را  شما
شرح دهند. قصه را آشنا كنندو علتها
نيست. سرگرمي  براي تنها خواندن 
كه ندارم ميل هم من جهت بدين
براي تنها فهميده قصههاي مرا بچههاي

سرگرميبخوانند.
بهرنگ

ميگويم: و ميکوبم سينه بر مشت
قلب من است در و من صمد در وجود

همچنان ميرزمد
نيست. جدا مردمش از نيز مردهاش که

***
سؤزو قاالجاق جک؛ گئده يله ين سؤ

عدالتناغيلينائلدوغرولداجاق
اوالجاق باد بر عدليلن ائوی ظلم

جک دشمن صمدی قارشيدا گوره
***

سخن مي پايد چه و آن مي سرايد نميپايد، سخن آنکه
اوست،

بخشيد واقعيت خواهد عدالت را خلق قصة که يقين
عدل از ستم بهخانة افتاد، خواهد در خذالن

اوست. مقابل در که صمد ديد خواهد دشمن و
***

سوبله ير ائللر کي ناغيلدير بو بير
ر دئيه بيرسي او دوشسه، سسدن بيری

ائدر دوام سوز دايانار، ناغيلچي
بسله نن. بوردا ياشايار ائل ايچون

***
اينقصهييستکهخلقهاميسرايند

درمي آيد بهصدا بيفتد، ديگری صدا از يکي اگر
مييابد دوام قصه و ميماند، باز قصهگو

آيد. بار جا اين در آنکه ميکند زندگي خلق بهخاطر
٢٦ شهريور ١٣٤٧

شعر

بسياري  پرورش مردممان چالشهاي آموزش و پروسه  در
اميد واقعي » فرير، ولي بهقول پائلو داريم، و سرراه داشته
خودم و نميميرد» هرگز اما  ميشود  خسته اوقات برخي
فوقالعاده به نيروي اعتقاد از را انگيزهمان بايد ما كه معتقدم
جديد، بايد جامعه يك ساختن براي كه بگيريم دروني بشر

كند» و همبستگي تسليم عشق را خود
و خودش  فردي  بهانگيزههاي راجع كاردنال آقاي  از 

كرديم: سؤال درانقالب شركت
هست كه يادم و شدم. بزرگ مرفهي «من درخانواده

زمان  آن گرفتم. ٣٤ سالگي سن در را خودم قطعي تصميم
كشيشهاي  از گروهي با و ميكردم تحصيل كلميبا  الهيات در
شد، محول  من به كه وظيفهيي ميكرديم. زندگي ديگر 
بودم، رفته نان خريد براي روزي كه اولين در بود. نان خريدن
بودند كه گرسنه مواجه شدم با انبوهي كودكان بازگشت در
ناني باقي برگشتم بهمنزل وقتي من ميكردند. غذا گدايي و
بين از به كمك براي تعهد بود، باقي آنچه ولي بود. نمانده
بهنيكاراگوئه وقتي بودم. كرده مشاهده كه بود فقري بردن

٤٥ ساله  ديكتاتوري عليه و عدالت برقراري براي بازگشتم،
آزادي براي كه بودم متعهد كردم. من فعاليت سوموزا خانواده

خواهرم  شوهر و ٤ برادرزاده كنم. مبارزه هستم كه هرجا فقرا
كشتهشدند».  

ديدار دو سفر، بقيه از صفحة٥يك

خوب دست شماست و در بچهها بيشك آينده
خواه ناخواه بزرگ شما مال شماست. بدش هم و
سر ميرويد. پشت زمان پيش همپاي ميشويد و

ميگيريد را آنها جاي و مي آييد بزرگهايتان و پدران
را اجتماعي زندگي ميآوريد. بهدست را چيز همه و

ميشويد  و بدش صاحب خوب همة با

داستان كچل كفتـر باز مقدمة    
صمدبهرنگي
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خشك» «زمين و «سپس» «آنگاه»،

لورکا از شعر سه
زری اصفهانی : دکتر ترجمه

آنگاه...
مینگرند خيره کودکان
دردوردست نقطهيی به

خاموشند چراغها
کور دختران

میپرسند ماه از
هقها مارپيچ هق و

برمی خيزند درهوا
می تگرند خيره کوهها
دردوردست بهنقطهيی

سپس
حلزونی دهليزهای

میآفريندشان زمان که
محومیشوند

می ماند بيابان تنها

قلب،

فقط عقربهها درستعينعقربههایساعترفتارمی کنيم. ما
زمان تعينکننده میکنند فکر ، میدهند نشان را وقت چون

همهستند!!
جروبحث به هم با ساعت عقربه تا دو قديم روزگارهای آن
برتری بهديگری نسبت يک کدام کنند ثابت تا بودند نشسته
میرسيدن بههمديگر شماره ساعت هر سر وقت هر دارد.
میکردن. لگدمال را همديگر و میافتادن هم بهجون حسابی
آمده سر به کاسه صبرش شمار عقربه دقيقه که روزی يک
حاال بسه «ديگه میگويد شمار ساعت به عقربه کرده رو بود
نمیتونی ديگه تو وايستم من اگه میدهم، نشون بهت

کنی». حرکت
اگه ميگی راست «اِه میگويد جواب در شمار ساعت عقربه

ببين» وايستا داری جرئت
زور چه کند ولی هر توقف میکند تالش و سعی دقيقهشمار
که بفهمد نمیتواند میکند فکر چی هر و نمیتواند میزند

ندارد! ايستادن توان چرا
حاال «ديدی میگويد دقيقه شمار به پوزخندی با ساعت شمار
توقف می تونم من فقط نمیآيی به حساب اصالًً تو نتونستی
و تو بزرگترم و از هستم من عقربه ساعتشمار چون کنم

میدهم. نشان را ساعت
و کند توقف میگيرد ساعتشمار تصميم عقربه بار اين و
تالش هر چه میدهم». ولی نشون بهت « حاال من میگويد

توقف ندارد! توان چرا نمیفهميد و نتوانست او هم کرد
و قاه میخندد قاه میبيند را او زدن زور دقيقهشمار که
و عقربی نيستی عقربه تو اصًال میگويد «ديدی نتونستی،
بعد از نيش بزنی!! فقط بلدی بهمن بهمن ميرسه فقط زورت
هم به جون و بههم می رسند تا عقربه ها دو دوباره ساعت يک
قهقهه صدای میکردن جنگ و دعوا که همينطور میافتند
چون ساکت میشوند يهو عقربهها بلند میشود. خنده يي
از درست انگار صدا خودشان آنجا کسی نبود ولی  بهجز
پشتصفحهساعت میآمدعقربههاگوشهاشان رامی چسبانند

میخندد. که است کسی چه ببينند تا بهصفحه
داره میخنده». که میزندکيه ساعتشمار داد

میخنده». داره که «کيه میپرسد هم دقيقهشمار
ما هستيم». میآيد « جواب صدای جمعی در

؟ هستيد کی شما شما؟
. هستيد دلقک واقعاً که عقربهها ساعتيم شما چرخهای ما

«چرا دلقک؟». عقربهها میگويند
و نيرومند را نشون می ديد خيلی چون وقت میکنيد فکر
نمیتوانيدتصميمبگيريدکیتوقف هنرمندهستيدولیشما
را شما میگيريم که تصميم ما هستيم بيفتيد راه کی کنيد،

يا نه! راه بيندازيم
عقربههامیگويند«شماها؟».

ها!». ما میگويند«بله ساعت چرخهای
تا توقف کنيد میگيد راست «اگه میگويند هم عقربهها با

ميشود غليظ تاريکی
گوشتخوار درختی صمغ چون

خفتهاند درريشههايش اجساد که
کرکسانند و عنکبوتان بستر شاخههايش و

غمگين پرندة ای
تو ی آوازها
درخت براين

توست گلوگاه خون قطره های
را منجمد فصل اين فرود

نازکت بالهای بر
مدار عجب هيچ

اما خدای را
آموخته است؟ هرگز را سکوت کدام پرنده

درريشه ها که موريانهييست خود درخت اين
خانه کرده است

گوش کن
مي رسند که را شکنان هيزم پای صدای

کن سرخی سرود را ات خونين آواز
سبز  جنگلی دوباره  درطلوع

تو آوازهای
درزنجير نويسان وبالگ برای

دکترزری اصفهانی

حرفهایساعتکوکیمن 
ح.مقدم

ببينيم».
بتوانند تا میکنند  زيادی تالش و سعی ساعت چرخهای
نمیرسد بهنتيجه تالششان ولی بگيرند را جلوحرکت ساعت
کنند. نتوانستند توقف چرا نمیفهمند فکر میکنند هرچی و
هر مهرهها و پيچ و ساعت چرخهای و می خنديدن عقربهها
که همينطور و میانداخت ديگری  گردن را تقصير کدام
و می کردن تاک و تيک همديگر سر مهرهها و پيچ و چرخها
بلندی کلفت و باال گرفته بود، صدای هوارشان و داد صدای
میدهم منم که تصميم دستور که منم « بسه ديگه میآيد 

شما هستم». راهبر من میگيرم !
بود؟ کی صدای  میگويند ساعت  چرخهای و عقربه ها 

راهبرکيه؟
من». منم! بله » می دهد ساعت جواب کوک

چون که من بياورم در به حرکت را ها شما فقط من میتوانم
میکنم کوک را شماها

ساعت کوک جمعی خندههای با ساعت چرخهای و عقربه ها
تمسخرمیگيرند. و بهمتلک را

میدهم نشان به شما «حاال تواناييم را می گويد ساعت کوک
حرکت از را چرخهای ساعت تا عقربهها و میکند تالش و
بهکار توانش تمام  با را خود  تالش  و سعی  تمام بيندازد.
بازداشتن قدرت چرا و نمیفهمد نمیشود موفق امٌا میگيرد

ندارد. ساعت را حرکت

باز حرکت از روزی ساعت ناگهان يک میگذرد.  روزی چند
میايستد.

ديدی! تونستمتوقفکنم دقيقهشمار دادمیزندديدی! عقربه
جلو ديدی میگويد کنايهداري لحن با شمار ساعت به عقربه و

تو را هم گرفتم!! حرکت
من میکنی اشتباه داری میگويد ساعت شمار عقربه

وايستادم.
ما اين نفهميديد جفت تان هر میگويند ساعت چرخهای

کرديم متوقف را ساعت حرکت که بوديم
تنها هستيد اشتباه در هنوز شما همه میزند داد ساعت کوک

انداختم. همه را از حرکت که بودم من
که اين سر و دعوا بر گفتگو و صورت شروع بهبحث بهاين و
ادامه دعوا و ساعت شده است از کار افتادن باعث قطعه کدام

… داشت
میگويد بسهديگه عقربهدقيقهشمار ازهفتروز اينکه بعد تا
را ساعت بهتنهايی که همانطوری میدهم نشان بهشما االن
و شروع میاندازم راهش بهتنهايی االن همين کردم متوقف
نتيجهيي ولی كرد. در آوردن ساعت بهحرکت برای بهتالش
و تحرک جنبش نشانی از و هيچ بود فلج شده نداشت انگار
ساعتشمار گفت بهعقربه کرده رو شد اميد نا چون نداشت و
داری برتری من از تو و نيستم تعيينکننده من فهميدم خب

بيار. بهحرکت مرا بيا ديگر حاال ولی
ساعت انداختن بهراه برای تالش می پذيرد و ساعت شمار

بود. بیثمر تالش او ولی میکند
شروع شدن  فنا و مرگ ترس  از  ساعت عقربه دو  هر

بهگريهوزاريمیکنند.
برای می بينند را  عقربهها گريههای که  ساعت چرخهای
ساعت االن ما نباشيد. نگران میگويند بهآنان دادن دلداری
بهکارمیبرند را بازوی خود و زور و تمام میآوريم بهحرکت را
بهحرکت را ساعت بتوانند ريزودرشت دندههای بهکمک تا
يًاس و در نااميدی و بیثمر بود آنها هم زور همة ولی بياورند
دست همگی و جمعی. زاری و بهگريه نشستند هم چرخها
ما همه گفتند و زدند و او را صدا شدند ساعت کوک بهدامان
را ما تا عاجزانه تقاضا داريم تو از تو هستيم  حرکت به ملزم

بياوری. حرکت به دوباره
ديگر قادر بهحرکت هم ولی او ساعت قبول میکند کوک
فراموش می گويد متأسفم ساعت کوک نبود  ساعت دادن
زمانی بگذارم من شما در ميان مهم را با نکته بودم يک کرده
به جلو فقط چون برگردم و بهعقب هستم که به حرکت قادر
نيست. ساخته من از کاری نتيجه در کنم حرکت میتوانم
بسپاريم و خاطر به را نکته اين میتوانستيم همگی ای کاش
سر همديگرزدن تو بهجای و مرافعه و دعوا تمسخر و بهجای
هر از میکرديم و استفاده حرکتمان ازهمياری يکديگردر
به همگی ديگری از پس يکی می برديم. لذت آن لحظه

میکردند. اعتراف خود اشتباهات

مرتبًا  و ميكند اينطورند»كار همه «زنها اپراي روي
ميگيرد. باال بيسامان  مالي وضع بهخاطر او  دغدغهخاطر
وموتسارت شناسان! موسيقي! كارشناسان دوستداران، احتماًال
شده»،«پر دردسر» «مشكل بسيار زمان، گذشت طي او را آثار
اينكه ضمن ارزيابي نمودهاند! دانسته و «سرگرمي» فاقد و
را سياسي نيز افكار ماري آنتوانت و سرنوشت فرانسه انقالب
موتسارت كه ميگردد داشته و باعث مشغول به خود بسيار
فلورانس در موفقيت كسب براي او كوشش بماند. ايزوله تقريبًا
ژوزف كوچكتر برادر دوم، لئوپولد امپراتور و است بي نتيجه هم
داشته تاجگذاري در پيش مراسم برادر، پس از مرگ نيز دوم
همه «زنها ندارند. وين در موسيقيدانها بهديدار تمايلي و

و  اجرا ميشود وين تئاتر شهر در  ١٧٩٠ سال اينطورند»
اپراي  تا ميكند قطع آغاز و سحرّآميز» را «ني روي ١٧٩١ كار
ماير و زووس كنستانس با آگوست كند. را تصنيف «تيتوس»
رهبري ميكند.  اينطورند» را همه و «زنها بهپراگ ميرود
١٨نوامبر و ميكند رهبري وين نيز در  را «تيتوس» اپراي
اكتبر اپراي«نيسحرآميز»در را. «كانتاتكوچكفراماسوني»
فراوان٢٤بار بهنمايش در استقبال بهعلت آن، خالق وفات سال
ميشود. اپراي بعد صدميناجرايآن برگزار سال و نوامبر آمده
آرياهاي و موسيقي جادوي و زيبايي بر عالوه سحرآميز» «ني
آن كه بهخاطر آنرا عده يي ميباشد. نيز بحثانگيز بسيار آن،
دو فراماسون هر اپرا) متن (ترانهسراي و شيكاندر موتسارت
حامل محتوايي و مضمون با را سحرآميز» «ني اپراي بودند،
نيز ديگري عده و سهگانه فراماسوني دانسته سمبلهاي و عالئم
اپرايي آن، و امپراتوري اتريش آن دوران شرايط بهعلت آنرا
آمادئوس ولفگانگ كرده اند. توصيف سياسي اهداف با كامًال

گذراند.  سفر در را خود كوتاه زندگي از ٣٧٢٠ روز موتسارت
بيماريهاي و دور روزگار آن در سفر محدود به امكانات توجه با
با تنها مي انداخت، بهبستر و ميداد رنج مدام را او كه گوناگون
بهسهولت ميتوان خلق كرده كه بهانبوه آثاري شتابزده نگاهي
جهان موسيقي اعجوبهتاريخ خالقيت نبوغ و دانش بهآگاهي،
بيستم نوامبر و ناقص. كوتاه نوشته خالل اين از حتي برد. پي

 ١٧٩١ سال دسامبر پنجم و گرديد بستري و بيمار بهسختي
و موسيقي اسطوره تاريخ گذشته، نيمه شب از يك ساعت
بازگشت شتافت بي آسماني سفر بهسوي «معبود خدايان»
بود نتوانست خود زميني سفر اثناي در كه بابا هايدن» » و
استعدادي ديگر صد سال تا آتي نوشت: «دنياي كند بدرقهاش
دويست آستانه در امروز دنياي و يافت» نخواهد او مانند
اپراها، از مملو دنيايي»  » با تولدش سالروز  وپنجاهمين
و... نمايشنامه تئاترعروسكي، كتاب، فيلم، نمايشگاه، كنسرتها،
وين، در وعمدتًا دنيا سراسر امسال در دسامبر اواخر و،،، كه تا
وپراگ پاريس ميالن، لندن، آلمان، شهرهاي اكثر سالزبورگ،

تا  خواهد رفت و ٢٧ ژانويه رفته بهاستقبال شد، خواهد برگزار
تهنيت گويد. را خدايان» «معبود زادروز دويست وپنجاهمين

خواهشها فوارة
می شود محو

میماند بيابان تنها
سپيدهدم   اوهام

وبوسهها
میشوند محو

میماند، بيابان تنها
مواج بيابان

خشک زمين
بیصدا زمين

بيکران شبهای از

درزيتون زار باد
درکوهستان باد

پير زمين
روغنی چراغهای از

سوگ و
زمين سردآبهای عميق
چشم مرگ بدون زمين

خدنگها و
جادهها درامتداد باد

سپيدارها در نسيم

بقيه از صفحة٦ قصهمعبودخدايان



١٣٨٤ ١١ سهشنبه ٤بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٥ندا صفحة

صوفيسعيدي
يا بهتر ارنستو كاردنال فرهنگ نيكاراگوئه، آقاي ...با وزير
كاتوليك رومن كشيش  (چون كاردنال، پدر  بگويم است
وزارت ساختمان باغ در مالقات داشتيم. محل مالقات است)،
كشورهاي ديگر هيأت از چند ما، گروه عالوه بر بود. فرهنگ

حضور داشتند. هم
اليسيو تعداديازدوستان روينيمكتيدر باغنشستيم. با
شد. ملحق خواهد به ما اتوبوس، كردن پارك بعد از كه گفت
حدود كاردنال كه پدر بوديم شنيده قبًال كه همان طور

و  سفيد پيراهن  و  جين شلوار با داشت،  سن  سال  ٦٠
به همه تواضع در نهايت ما ظاهر شد و جمع در سياه كاله

خيرمقدمگفت.
او كاردنال بودم. پدر با مالقات انتظار در كه بود مدتها
است. التين معاصر آمريكاي سرشناسترين شاعران از يكي
چريكي مبارزه پروسه تمام در كه انقالبي كشيش يك
است. مبارزاتي داشته همكاري و ساندنيستها، همبستگي
مسيحيت از مترقي تحليل پدركاردنال شهرت از داليل يكي

بود.
جزاير  در كاردنال پدر ميالدي، ١٩٦٦ در قبل سالها
كرد. گزاري پايه را مترقي كليسايي (١) سولنتينامه كوچك
جامعه يي تبديلشدبهيكمحلزندگيهمگانيو اينجزيره
آن در دارد. وجود كماكان هنوز هم كه هنرمندان اقامت براي
از انقالبي و مترقي مبتني بر ديدگاه مذهبي آموزشهاي زمان

دارد. نام (٢) تئولوژي رهاييبخش بود كه مسيحيت
خورد دستي بهپشتم افكار غوطه ور بودم كه همين در
ميرسيد بهنظر  كه كوچك جيبي كتاب يك اليسيو  و
كه دنبالش كتابي گفت:«اينهم داد. بهمن دوم است دست
كردي؟ پيدا كجا تعجب بسيار سؤال كردم: از ميگشتي»...با
صفحات روي خطوط كه متوجه شدم بررسي كتاب حين و
ميكرديم، را هم اينكار ايران دبستان توي در كه همانطور

مورالس اليسيو است: شده نوشته قلم با كسي اسم
از ميداد... هديه بهمن كه بود خودش كتاب اين پس
راننده حتمًا شدم...اينكه پيشمان بودم كرده قضاوتي كه
ادواردو اثر التين» آمريكاي باز كتاب «شريانهاي اتوبوس

است! نخوانده را گاليانو
كه به چيزهايي من صحبت ميكرد كاردنال ارنستو وقتي

ميكردم: فكر بودم، شنيده بهاو راجع
كاردنال المن درمورد ريچارد روزنامه «نيشن» نويسنده
اسپانيولي زبان اصلي شعراي از يكي كاردنال «ارنستو نوشته
و عدالت سخنگوي بهعنوان را او متحده اياالت در كه است
است كاردنال كه معتقد ميشناسند. مختاري در آمريكا خود
شعر خود براي از دارند، سياست با نزديكي و هنر رابطه شعر
كه انقالبي حمايت و نيكاراگوئه در بيگانه بهدخالت اعتراض

وقتي  است. كرده استفاده كرد، ١٩٧٩ سرنگون در سوموزا را
را خودش وقت بيشتر كاردنال شد، كشورش فرهنگ وزير كه

مي گذراند». بينالمللي سفير نوع «يك بهعنوان
ديگر  با  ١٩٧٩ سال ١٨جوالي در نقل ميكند كه او
بر بهنيكاراگوئه كاستاريكا كشور از انقالبي دولت اعضاي

ميشود... داده هنر و فرهنگ وزارت مقام بهاو و ميگردند
در نيكاراگوئه را فرهنگي چيز هر كه اين است من «كار
صنايع نقاشي، موسيقي، منيكوزارتخانهشعر، بدهم. اشاعه
شامل كه  دارم تحقيقات و وسنت فولكلور تئاتر، دستي، 
راجع من ميباشد. تفريحات و فيلم مجالت، كتابخانهها،

مسيح كه همانطور ميكنم: فكر اينطور بهوزارتخانهام
كرد، منرا هم مسئول و ماهي نان يارانش را مسئول پخش
نميكنند، مصرف را مردم فرهنگ است. كرده فرهنگ پخش
انجام جزيره سولنتينامه در من كه ميكنند. كاري خلق آنرا
انجام كشور سطح در االن كه فرق اين با بود همين دادم
كاردنال ارنستو كه ارزشمندترين كارهايي از ميدهم.«يكي
كارگاههاي ايجاد داد، انجام نيكاراگوئه فرهنگ وزير درموضع
بود. دهقانان و كودكان سربازان، كارگران، مردم، براي شعر
جامعه كار، به خانواده، راجع چطوري گرفتند ياد مردم آنجا
شعر كارگاههاي اين اصلي هدف بنويسند. شعر كشورشان و
بود. طبقه خاص يك چنگ از «فرهنگ» ادبيات، رهايي و
فرهنگي مي خواهيم «ما كه بود گفته زمينه در اين كاردنال
همه مردم باشد...حاال مال بلكه يك طبقه نباشد فرهنگ كه
خودشان شده مال تسخير كردهاند و خود را فرهنگ مردم ما
خودشان تاريخي و واقعيت صاحب زمين كه همانطور است.

شدهاند».
بهاينكه راجع نظرتان كردند كه سؤال كاردنال پدر از
چيست؟ دولتساندنيستهستيد، فرهنگحزبـ وزير شما
شركت سياست در كليسا دستورات برخالف چطور و

ميكنيد؟
بهمردم خدمت براي كه انقالب توضيح داد كارينال پدر
انجام با ميكند.  خدمت به مردم هم االن و گرفت صورت
ميكنيم…اخيرًا بهمردم خدمت ما درواقع انقالب، در وظيفه
برخي بنويسم. اينمورد بعضيشعرهايمسعيكردمكهدر در
نوشتهام. داشتم اين مقام در كه عميقي را بسيار تجربههاي
بايد ميدانم… و حرفهالهي يك را كردن حرفه خدمت من
بدهم. انجام مي خواهد، من از خدا كه هرجا را خدمت اين
بارز ميشود... يك فرد زندگي شرايط واقعي خدا در خواست
نكنم، ايثار اينطور شده…اگر بارز اينطور من درمورد و

بهتعهداتمخيانتكردهام.
آن زمان در كاتوليك كه كليساي باالترين مقام البته
سياست در كشيشان شركت با بهشدت بود، جانپل پاپ
از قبل سال دو بود. مخالف نيكاراگوئه دولتي مقامهاي و
هر و كرده سفر به نيكاراگوئه پاپ كاردنال، پدر با ما مالقات
تهديد بود. كرده را توبيخ ارنستو كاردنال جمله از كشيش سه
لباس خلع شما را يا بكشيد كنار سياست از بود: يا اين پاپ

كشيشيمي كنم.
و خلقي بهكليساي كه كساني تمام برروي واتيكان فشار
خبرنگار كه بود معتقد بودند، آنچنان بخش رهائي تئولوژي
نوشت: زمان  آن در هوتارد فرانسواز ديپلوماتيك، لوموند 
شده ايجاد جنوبي آمريكاي در كه خلقي كليساي «گروههاي
االن فقرا، منافع از بودن و حمايت مستقل ويژگي با بودند
با شده اند. كشيشهايي كه نابود نقاط در برخي حتي ايزوله و
بهمنابع دسترسي از يا كاربركنار از يا ميكردند همكاري آنها

شدند». محروم مناطق اين
كه جنوبي آمريكاي در دو كشور كه بود اين تأسفآور
شيلي، و آرژانتين مثل بود، آمده كار روي نظامي ديكتاتوري
آش نظامي حمايت ميكردند. دولت باالي كليسا از مقامهاي
سودانو بنام آنجلو شيلي در پاپ نماينده بود كه شور آنقدر
شاهكارها بود كه«حتي در حكومت پينوشه گفته درمورد
بهجاي پيشنهاد ميكنم كه من كرد. ميتوان اشتباه پيدا هم
زيباي و كلي برداشت روي نقاشي، اشتباهات برروي تمركز

حكم  كه وقتي  ١٩٨٨ سال در بعدها كنيد». تمركز آن
از علنًا خودش پاپ اعالم شد، درلندن دستگيري پينوشه

كرد. حمايت اعالم پينوشه

ماسايا    شهر
و  درياچه آمد. بهوجود  ١٨٨٣ سال در ماسايا استان
براي اتوبوس با كرده است. آنرا احاطه آتشفشان كوههاي

پايتخت  با سفركرديمكهحدود٣٠ كيلومتر مالقاتيبهماسايا
داشت. فاصله ماناگوا

ميبرديم، رنج گرما از بهشدت كه درحالي مالقات از بعد
گفت كه قصد اليسو رفتيم. به رستوراني براي صرف نوشابه
آنجا و كند پارك شهر ميدان درختهاي زير را اتوبوس دارد

بزند. گپ راننده دوستان ديگر با
نشستيم ميز چند  پشت گروه اعضاي رستوران،  در
در من و زياد بود تعداد كرديم. نوشابه آب و درخواست و
ميكردم به اطراف نگاه بودم، نوشابه منتظر سفارش حاليكه
بهگلو و  ميآورد فشار درقلب چيزي كه احساس كردم و
ميكرد نگاه بهمن نميآيد…گارسون در صدايم و ميرسد
عجله با بدهم. نميتوانستم پاسخ ميكرد اما صحبت من با و
مي ديدم دور از كردم. ترك اتوبوس بهسمت را رستوران و ميز
راننده چند با اليسيو و شده پارك درختها زير اتوبوس كه
بر قدم عجله با خنده هستند…  صحبت و درحال ديگر
در رفتم، باال اتوبوس پله هاي از اينكه به محض مي داشتم و

داشتم تركيد. گلو در و بغضي كه نشسته از صندليها يكي
اين كه عامل بودم مي كردم، متعجب درحاليكه گريه
كه اين عجيبتر  آن از  بوده؟ چه كردنم  گريه و  رفتار
داشتم در درون هرآنچه بايد و كنم نميتوانستم خودداري

بيرونميريختم…
جلوي در كه از شنيدم را اليسيو راننده خوبمان صداي

ميآمد… من صندلي بهسمت اتوبوس
آرام و با لحني كمي مكث نزديك من رسيد، با وقتي
گريه ما فقر و ما مردم براي آيا صوفي، ببينم كرد: سؤال

ميكني؟
ميكنم «خواهش گفت:  او و  دادم. آري  پاسخ سر با
كرديم انقالب ما چون نكن… گريه كشورمان و ما براي

آزاديم» و

 فرناندو كاردنال 
فرناندو  ساندنيست، آقاي دولت و پرورش آموزش با وزير
وزير برادر و روحاني پدر يك او داشتيم. مالقات كاردنال

است. است  كاردنال ارنستو هنر فرهنگ و
بسيج و انقالب سالهاي اوليه كاردنال در فرناندو نقش
بود. كننده بسيار تعيين بود، كه پيشقدمش بيسوادي عليه
بسيج مارس١٩٨٠، ماه  در  انقالب،  از بعد يكسال
هدف چون بود عظيم يك پروژه افتاد. اين به راه سوادآموزي
سوادآموزي براي كه بهتعهدي ماه شش عرض در كه بود اين

برسند. بودند، داده
داوطلب هزارنفر دويست عظيم، پروژه اين انجام براي
نفر هزار پنجاه و هشتصد كه تعهد اين با كردند نام ثبت
ابتدا، همان از خوشبختانه كنند. سواد با را كشور سراسر در
تعدادي نرود، از دست بينظير پروسه تجربه اين كه اين براي
سواد آموزي بسيج پرورش، و آموزش متخصص و تكنسين

كردند. مستند را
بسيجسوادآموزي امريفراموشنشدني استهمبهخاطر
توان بهخاطر دستآوردشگفتآور آندر كوتاهترين مدتو هم
دانشآموزان دبيرستان بسياري كه كردن داوطلباني بسيج
با داشتن روستايي و كوهستاني مناطق در كردن بودند. كار

را  خود جان ٥٠ جوان از بيش شد امكانات، باعث كمترين
دست دادند. از

دوديـدار يكسـفر،

از نيكاراگوئه بيسوادي در گسترده درصد بسيج اين در
بهنام جايزه خود يونسكو رسيد و درصد به ١٣ ٥٠

داد.  بهاين كشور  Nadezhda Krupskaya award را
ديدار مشتاق  كه بود طبيعي بسيار توصيفات اين  با

باشيم. كاردنال فرناندو
و بودند نكرده شركت من اشتياق با گروه افراد همه البته

بود. كه مي كردند، محسوس برخي سواالتي از اين
كرد: كرد سوال بلند دست گروه از اعضاي نفر يك

واشينگتن پست در مقالهيي خواندم يك سفر از «قبل
بود نوشته آن در پرستون كه خبرنگار جوليا خانم بهقلم
خودش ماركسيستي ايدئولوژي دارد قصد ساندنيست دولت
در كه است اين داليلش از يكي و كند تحميل را به جوانان
در كتاب عكس شما الفبا، تدريس براي كالس اول كتاب
سالح، بهلغت استناد با وقت آن كردهايد. چاپ را سالح
را فوسيل است) لغت سالح اسپانيولي زبان در ) ف كلمه
بهعنوان آيا كه بپرسم ميخواهم از شما من ميكنيد. تدريس
تأييد را عقيدتي تلقين از متد اين پرورش، و آموزش وزير

ميكنيد؟
درمورد داد: «شما پاسخ به آرامي فرناندو كاردنال آقاي
از پاسخ قبل بدهيد اجازه كرديد، صحبت آموزش ماركسيسم
شدهاند جمع در اين اطاق كه از همه گروه من بهسوالتان،
از تعريف است يك مايل كه هركس لطفًا كنم: يك سؤال

بدهد؟» بهمن ماركسيزم
كه وگفت كرد بلند دست نفر يك و شد برقرار سكوت
مثًال كه داري…يعني ضدسرمايه يعني ماركسيسم خوب
خصوصي سرمايه ندارد… حق كسي ثروت…يعني تقسيم

داشته باشد.
ندارد؟ كسي نظري ديگر ـ

است… درست زد كه حرفي همان خوب
ضدسرمايهداري…

داديد كه توضيحاتي اين داد…..خوب ادامه فرناندو
دقيق و كافي شديد  متوجه هم كه خودتان همانطوري
ايدئولوژيكي مقوله يك بهعنوان آنرا بخواهد كسي اگر نيست.
و ماركس پايه اي بحثهاي وارد بايد كند بيان سياسي و
تا كرد استفاده وي كه  منابعي و بشود  انگلس فردريك
هگل، فلسفي  بحثهاي قبيل  از كند پايهريزي  را تئوري 
تازه ريكاردين…بعد و اقتصاد اسميت آدام سياسي اقتصاد

هست… مائوئيسم و هست لنينسم ـ ماركسيسم
و پيشرفته مترقي كشور از كه دوستان ببنيد شما خوب
برايتان چقدر داريد، عاليه تحصيالت همه و آمدهايد آمريكا
سادهيي بحث اصال چون است؟ مشكل ماركسيسم تعريف

مي خواهد. گستردهاي مطالعات و نيست
فكر شما واقعًا  آيا كه  بگيرم  را  نتيجه  اين ميخواهم
ياد بگيرد الفبا  ميخواهد كه ما كالس اولي بچه كه ميكنيد
اينها گذشته، از ميشود؟ ماركسيست عكس ديدن يك با
شكم سيركردن ما دولت مسأله مبرم و فقر ما مردم مسأله
ايدئولوژي تحميل  قصد ساندنيست اگر دولت آنهاست.
آن جوانان كه هركشور سرمايه اصليترين راداشت، برمردم
يك كشيش مذهبي، آدم يك بهدست را آنها تربيت باشند و
انقالب قصد از پس فرداي از ما نميسپرد. اينجانب، يعني
كه ايمان داريم چون كنيم. باسواد را مردم سريعًا كه داشتيم
است سوادآموزي همان سركوب، و اسارت از خالصي راه يك
متد بر را سوادآموزي سريع روش اساس دليل ما به همين و

قرارداديم. (٣) فرير پائولو آقاي

(بخشي از كتاب
خاطراتسـفر
بهنيـكاراگوئه)

بقيه در صفحه٣
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سنگين مه در دسامبر ششم روز ازظهر بعد شش ساعت
سرد سوز و بوران و در حاليكه شهر روي افتاده فشرده و
تازيانه صورت و برسر زوزهكشان استفان كليساي پيرامون
نفوذ ميكند، استخوان مغز تا يخ و برف كوالك و ميزند
پيكر گولدن، سه ازاي در ساده اسبهايي دو نعشكش كالسكه
مشايعتيشايسته بههيچهمراهييا را بي همتا كوچكاعجوبه
كليسا اين از  «دست سوم» مراسمي برگزاري  از  پس ـ او
حمل وين) از دورتر كيلومتر (پنج ماركس سنت بهگورستان
توسط گمنام ديگر جنازههاي با همراه آن جا و در مينمايد
است دير خيلي حاال ميگردد. دفن جمعي گوري گوركنها در
نابغه نيست. الزم هم اصًال بسوزانيد، او بر دل بخواهيد اگر
اجراي حق درآمد حاصل از دريافت موسيقي اينك با تاريخ
در متداول طبق قوانين در سراسر دنيا ـ يكروز طي آثارش

ميباشد. مردم جهان ـ ثروتمندترين كشورها بيشتر
پنجم روز بامداد يك ساعت موتسارت آمادئوس ولفگانگ

علت مرگ  جهان فرو بست اما ١٧٩١ چشم از سال دسامبر
تأخير با كه پزشكي دارد.  قرار ابهام از هالهيي  در هنوز او
ُگر سر پيشاني و روي كمپرس سرد شد، بربالينش حاضر
اين معالجات وحجامت را تجويز نمود، با انجام از تب گرفته
از قعر گرديد كه عميقي و بيهوشي بيمار، دچار شوك اما رايج
از ناشي تب او، حمله مرگ رسمي برنخاست. دليل ديگر آن
كه سيوشش آنرو از شد اما مفاصل گزارش التهاب رماتيسم و
در پيرامون هنريست، شكوفايي اوج در نبرده را بپايان سالگي
مسموم را او شايد گوناگون بهداليل كه به تعداد كافي افرادي او
كنستانس ساليري، همسر او او رقيب باشند، وجود دارند: كرده
حتي يكي سالزبورگ يا اسقف شاهزاده يا بهترين شاگردش، و
همان در برلين موزيك هفتگي مجله فراماسونري. لژ برادران از
مسموم را او كه باورند بر اين در وين داد:« گزارش او وفات ماه
تا دانستند. مظنون را ساليري  بعدها خانواده اش  كردهاند».
عمل دچار ارتكاب اين از پس نامبرده شايع شد آنجا كه
خود نيوش بهگناه اقرار كشيش نزد و روحي گرديده ناراحتي
كه نقابداري و سياهپوش سايه شوم مبادا است. كرده اعتراف
او آمده به ديدار زده سر يكروز نابغه وفات سال مارس اوايل ماه
يك خود، سفارش دادن صورت نشان نشاني يا بيگفتن هيچ و

بوده است؟! موتسارت مرگ پيك بهاو، داد مرثيه را
باوجود ـ مرگ  از قبل روز دو دسامبرـ چهارم ازظهر  بعد
زمره دوستانش در كه خوانندگاني با بودن، و بستري بيماري
ميپردازد. اما درحين ركوئيم بهتمرين بودند، ضمن عيادت
گويي ميگردد. روحي دچار اندوه افتاده و بهگريه ناگهان كار

زبان حس ميكند». مرگ را روي «طعم
«بهشاگرد او مي نويسد: در زندگينامه بعدها همسرش خواهر
ركوئيم گفت:«نتهاي بود، بالينش بر كه ماير زووس خود
براي را الزم راهنمائيهاي و است...» پراكنده رختخوابم در
كه انگار مرگ آخرين لحظه هاي نمود و....« بهاو مرثيه اتمام
تصنيف مرثيه در كه همانگونه را طبلها آواي ميخواست

آورد». در بهطنين زبان با كرده،
رساند، بهپايان او استاد را پس از مرگ ركوئيم ماير، زووس
نسخههاي بدون آن، يا قرارداد بستن با قبًال كنستانس البته
از بود. پس فروخته را بهمبالغ گزاف شده فراوان بازنويسي
پيك نه سياهپوش ناشناس، قاصد كه فاش شد موتسارت مرگ
درسالگرد ميخواست كه بوده والسگ فن گراف بلكه او مرگ

اجرا  ركوئيم يك بعد حتمًا سال فوريه ١٤ در همسرش وفات
هم داشت سخيفي كه گراف عادت عجيب و اين گردد. ضمن
ميداد و سفارش معروف بهآهنگسازان را آثاري كه هميشه
اما اينبار جا ميزد. بنام خود بهاجرا گذاشته و آنها را سپس
سرگذشت آثار نكرده!؟ اصابت او بنام آهنگسازي البته قرعه
سرنوشت مرگشان، از پس را بزرگ هنرمندان از مانده بهجا
به سبب نبوغ آنها را روح و جسم كه خواهد زد مقدري رقم
ركوئيم دارد. اختيار هنريوصالبت خالقيتدر حيطه قدرت و
تاريخ موسيقي مهمترين اثر باقيمانده در موتسارت جالبترين و
زيباترين از ـ پرونك سالن نمايشگاه در راهنماي اينرا است.
جلد ميليونها با ملي وين در كتابخانه باروك سبك سالنهاي
باقيمانده دستنويس آنجا در كه ميگويد ـ و..... خطي كتاب

است. درآمده بهنمايش ركوئيم از
اثر ششصد از خود بيش كوتاه زندگي بسيار طي موتسارت

پيانو، دهها  ٢٢ اپرا، ٣٨ سمفوني، ٢٣ كنسرتو براي جمله از
سازهاي براي كنسرتو دهها زهي، سازهاي براي كنسرتو

براي  اثر  ١٧ كليسايي،  آوازي موسيقي قطعه  ١٩ بادي،
كرده  زهي و...و...و....و.... تصنيف ٢٥ كوارتت اركستر، و ارگ
و توجه بيشترين واجد هنوز امروز تا همچنان او موسيقي و
در دوراني وهست. چه بوده موتسارت در سراسر دنياست. اجرا
را اروپا تمام پدر تحت سرپرستي نابغه كودك بهعنوان كه

و نوازنده زمره درخشانترين در آنگاه كه چه و نمود اسير
از طي بيش همچنان ـ از آن نيز پس و آهنگساز زمان خود
اپراخانهها و فقط نه نورديده و را در مكان و زمان ـ دو قرن
در را او جاپاي بلكه آورده در بهتصرف را كنسرت سالنهاي
نيز ديگر رشتههاي هنري ساير و هنرهاي تجسمي ادبيات،
دانش، غناي بهسبب آثار موسيقايي كه گرفت. پي ميتوان
از دويست پس آنها خالق هنري نبوغ و آگاهي، حساسيت
بلكه افكنند، طنين سحرانگيز و جديد همچنان تنها نه سال
نابغه گسترشيابنده و شاعرانه انديشة و آينده چشمانداز
در موجود كه حقيقت ميكشند را به تصوير موسيقي تاريخ
موسيقيدان يك «.... من ميدانست: هنر تنها در را جهان اين
درميان موسيقيدان بلكه يك فقط نه اما موتسارت هستم...»
آثار و است برجستهترين بهامروز تا نيز بزرگ آهنگسازان همه
خود و گيتي در سراسر نفر ميليونها جادوگر جاذب او جاودانه
محبوبترين اما جهان» در اين «ميهماني فقط چه اگر او

است. خدايان» «معبود
١٧٥٦ ولفگانگ آمادئوس موتسارت  سال ژانويه بيست وهفتم
آنها ميان  از  كه فرزند هفت با خانوادهيي كودك  آخرين 
ميمانند، زنده (ناننزل) آناماريا او خواهر و ولفگانگ فقط
موتسارت لئوپولد مي گشايد. بهجهان چشم سالزبورگ در
و استعداد با تشخيص موسيقيدان، و نوازنده ويلن آهنگساز،
بهآموزش آنها همت خردسالي از خود، نبوغ هنري فرزندان
الفباي پيش از آنكه كوچك طوري كه ولفگانگ ميگمارد
مي دهد تشخيص را موسيقي الفباي بشناسد، را تكلم زبان
و آموزش نتخواني بر عالوه لئوپولد موتسارت و ميخواند.
سختگيري و جديت با را او كوچك، ولفگانگ شنوايي تربيت
شش در و واداشته نيز ارگ و ويلن چمبالو، بهتمرين تمام
سرائي بهبديهه نابغه را كودك برايش، دفتر نت تهيه با سالگي
اولين آثار مصنف كوچك موتسارت ميكند. تشويق وترغيب
قادر است بهخوبي آن بر عالوه خود مي گردد. منوئت و تريو
بهدرستي حفظ يا از روي نت از كه مشكل پيانو را پيچيده آثار
يعني پارچه با پيانو شاسيهاي پوشاندن با حتي مينوازد،
آوازه نمايد. نيز براحتي بدون اشتباه اجرا آنها ديدن بدون
ماري امپراتريس بهدربار وين تا سالزبورگ از نابغه كودك
«موتسارتها» اروپا و اتريش قدرتمند ملكه ميرسد، كه ترز
موسيقي، اعجوبهجهان و ١٧٦٢ـ اكتبر ميپذيردـ بهحضور را
دانههاي بروز درباريان را برميانگيزد. و او تحسين و اعجاب
پس از را اما او مفاصل شديد درد و پوست سرخ دردناك روي

بستريميسازد. سال١٧٦٣ لئوپولد  و بيمار نيز آنو سالبعد
و آمادگي پيگري كار نبوغ، از خاطر اطمينان موتسارت با
برگزاري كنسرت براي طوالني را سفري ولفگانگ، و ناننزل
آلمان سفر در ميبيند. تدارك خود نابغه فرزندان معرفي و
موتسارت» «بچههاي كنسرت بهشنيدن نيز ١٤ساله گوته
و آلمان اكثر شهرهاي در موفق ادامه كنسرتهاي مي شتابد.

و آنجا در ماهه پنج اقامت و بهپاريس خانواده سفر بلژيك،
پانزدماه طي كه دارد پي در را بهانگلستان مسافرت سپس
متعدد از جمله قطعات بر عالوه موتسارت شهر، اين در اقامت
و مهم مي كند. تصنيف را نيز سمفوني خود اولين براي پيانو،
پرباري دوستي آنها ميان و آشنا باخ كريستيان يوهان با اينكه
موتسارت تعريفميكند: ژوزفهايدنبعدها برقراريميشود.
چمبالو نشسته، پشت باخ موسيقي، غول كه ميان جايي در
قطعه يي باخ  نمي شود. ديده تقريبا كه گرفته قرار  طوري
آثاري مينوازد. و... ميكند تكرار آنرا عين موتسارت و مينوازد
باخ اركستراسيون و نواها از بسيار نشانه هاي موتسارت از
را باخ تصنيفات خودش، نيز جز آثار سوم ژرژ حضور در دارند.
بهموتسارت بسيار توصيههاي اپرا تصنيف براي باخ مينوازد.
معروفترين خواننده نزد آواز تعليم او براي و حتي ميكند
اجراي كنسرتهاي تدارك ميبيند. موفقيتهنريپس از عصر
شش ماهه اقامت و دوباره بهبلژيك بازگشت ضمن متعدد و
تا را نابغه بيهمتا شهرت هلند، شهرهاي بسياري از در بعدي
كه: حاكيست از پاريس رسيده و گزارشات گسترده دوردستها
ژرژ سوم از موتسارتها مانند دو پمپيدو و ماركيز لوئي پانزدهم

انگلستاناستقبالكردهاند. پادشاه
با هم سالزبورگ  زادگاهش  در  اقامت  و بهاتريش  بازگشت 

١٧٦٩ سفر اول  دسامبر همراه است. آثارش بسياري از اجراي
١٧٧٠ اپراي  دسامبر .١٧٧١ تا در آنجاست اقامت بهايتاليا و
موسيقي سمفونيها، و ميكند رهبري ميالن در را ميتيرياد
كورانت اركستر، و پيانو براي سوناتها آوازي، قطعات كليسايي،
عالوه سالها اين در موتسارت ميشوند. خلق و.... زهي
نيز هنرها و ساير موسيقي بهادبيات از نبوغ برخورداري بر
سرزمينها، خود درباره نامهنگاريهاي و در مي گردد عالقمند
موسيقي جهان ميگويد. نابغه آنان سخن موسيقي و مردم
شاهزادگان، است، جهان فرد برجستهترين و جالبترين اينك
سوي از وين و جانب از اما ميشتابند. خوانندگان بهديدارش
ـ نامعلوم بهداليل ـ ناموافق بادهاي ترز، ماري امپراتريس 

اپرا،  تصنيف بيشتر در تجارب ١٧٧٢ با سال ميگيرد. وزيدن
اپراي «عشق ميالن اجرا ميگردد، در خلقو اپرايلوچياسيليا

آثار  و اپراها سمفونيها، ١٧٧٤ بهاضافه سال دختر» باغبان
در سراسر همچنان پيوسته بيانتهاي سفرهاي و و ... ديگر
درشرايط بايد را موتسارت كوتاه زندگي اصلي سبب اروپا.
دور در سفرهاي كه ريشهاش دانست او جسمي ناهمخوان
كه سفرهايي نهفته است. در اعجوبه جهان موسيقي دراز و
ديد، تدارك كودكي براي بچه هاي خود از موتسارت لئوپولد
آن كه ـ پوست روي قرمز لكههاي بود. بيمار ولفگانگ غالبًا
مفاصل، التهاب و رماتيسم بود ـ مهمي بيماري البته موقع
قرار مرگ خطر در را حتي او كه يك بار معده تيفوس آنژين،
ولفگانگ آمادئوس پرماجراي و كوتاه زندگي حال و... بههر داد
جهت براي پدر نبوغ، جبر وتاب التهاب وپيچ در موتسارت

و دراز و دور سفرهاي ماجراهاي عشقي، نبوغ، به اين دادن
بار  براي منئو ايدو ١٧٨١ اپراي سال گذشت.... پول دغدغه
بهحرمسرا» در «دستبرد اپراي و ميگردد اجرا مونيخ اول در

وبر  كنستانس با سال همين وين. شهر تئأتر ١٧٨٢ در سال
پيمانزنانشوييمي بنددوپدربههروسيلهمتوسلميگرددتا
رابطه پدر علت بههمين و ناموفق است گردد، ازدواج مانع اين
برقرار بعدًا دوباره اما ميگرايد به تيرگي و قطع مدتي پسر و
دركنسرتهاي افتخار و غرور با موتسارت لئوپولد و ميشود
شدت مينويسد:«از به ناننزل و شده حاضر خود نابغه پسر
مي زند، هنگامي كه برادرت چشمانم حلقه اشگ در شعف
را سر، او از گرفته بر كاله امپراطور، رود، تا بيرون برخاست
سال در كه كنسرتهايي ضمن موتسارت نمود...». تحسين

نيز  بتهوون ميكند. «گلوك»ة ديدار با ميكند ١٧٨٣ برگزار
١٧٨٤ كنجكاوي موتسارت  تابستان از شتافته بود. او بديدار
او باال در آن لژ در بهعضويت عالقه بهفراماسونري و نسبت
در و وين هابسبورگها در حكومت طي ضمن اينكه ميگيرد.
و فراماسونري ماريا ترز)، (فرزند ژوزف دوم امپراطوري زمان
نبود، بيگانه و چندان غيرمعمول موضوعي آن در عضويت
ميتوانست آنها بهافزون رو ونفوذ قدرت كه آنجا از معهذا
گردد، اتريش امپراتوري براي دولت» در دولت » ايجاد سبب
قرار شديد كنترل تحت فراماسونها دوم ژوزف بهدستور
بودن كاتوليك بهعلت ـ چه اگر اما موتسارت مورد در گرفتند.
چهحدمي توانسته حاملآداب و تا تقريبًا نامعلوماستكه ـ او
بهكارّآموزي كه باشد با اينهمه از آنرو فراماسونري سنتهاي
براي كه ومطرود نيست مستور شد، فراماسونري پذيرفته لژ
مالي حمايت و ياري از آثار خود اجراي و ترتيب تصنيف،

١٧٨٥ نوشتن اپراي  سال است. بوده برخوردار فراماسونرها
شهر تئأتر در سال بعد كه ميكند را آغاز فيگارو» «عروسي
و ميگردد فراوان روبرو اقبال با اپرا ميشود. اين اجرا وين
ميرود. بهپراگ كنستانس همراه با آن اجراي براي بعد سال
كه ميشود پذيرفته دربار مجلسي اركستر بهرهبري وين در
مستقل. بهطور بعد شود و كار ساليري مشغول با بايد ابتدا

بود.  شده مقرر ٨٠٠ گولدن سمت ساليانه اين او در درآمد
توانست با اين پول نه  موتسارت نامعلوم است كه چرا اما
از ونه با پول دريافتي بدهد صورتي مالي خود سر و بهوضع

سال ١٧٨٨  بود. برخوردار آن سال١٧٩٠ از تا كه فراماسونرها
 ١٧٨٩ آوريل ميگردد. برگزار وين در «دونژوان» اپراي
بديهه سرايي الپيزيك در توماس كليساي در را باخ كانتات
سردي با پتسدام در برلين و هم در آنجا و هم اما ميكند.
ويلهلم فردريك دربار او در پذيرش حضور عدم ميشود. روبرو
ضربهديگريست موتسارت براي ـ تقاضا بار چند وجود با دوم
كنسرت اجراي امكان گذشته، سالهاي مانند كه بهخصوص

نيست. مهيا زياد برايش نيز

همت آبادي ناهيد خدايـان»نگارش واقتباس: «معبـود

بقيه در صفحه٤



١٣٨٤ ١١ سهشنبه ٤بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٧ندا صفحة

كنفرانس سـران درآخرت(٤)
راستي  به زمين كره روي اوضاع يا ميآيند. نظرم به امكان دو اول وهله افالتون: در
تيره و اين تصاوير يا و دارد، صحت ما و بين آنجا بدبين افراد قول كشيده و وخامت به
اين ترتيب كه به دارد. وجود نيز سومي ديدگاه يك اما نيست. تار منطبق برواقعيات
ـ طبيعت و موقعيت اقتصادي وضعيت آماري، نمودارهاي ـ يعني بروني واقعيات
در آيا كه پرسش اين منتها باشد. شده وخيم زيادي و كم درجات به است ممكن
خودكشي به دست و باختهاند خود را نوميد شده دلسرد و انسانها اوضاع وخامت اثر
پشت اين خرابيهاي خوفناك به بوكاچيو رفتار از پيروي هم به و گروهي ) ميزنند
در و انفعال سستي از آدمها كه اين و يا شمارند…) مي غنيمت را فقط دم و كرده
كاري از اين وضع رهايي نجات و جهت در و جزم ميكنند را و عزم خود ميآيند

باز است. يا چاه هنوز راه نشده، تكليف تعيين هنوز صورت ميدهند؟ اين مسأله
ترجيح  شخصًا لذا است. اهميت انداز سوم واجد چشم اين فقط كه من ديد از بودا:
به و بگذاريم در دستور زندهها را دروني وضع و تحليل بالفاصله نقد كه مي دادم
را درخواست منتها من اين بپردازيم. آنهاست اعمال احساسي كه راهنماي و انديشه
اصرار لحظه پيش كه چند آيم مي كوتاه دكارت سخن نفع به كنار ميگذارم و فعًال
و بحث مشاهده مورد دقيق طور به را مادي دادههاي و فاكتها امر، بادي داشت در

شود. مطرح بعد من مي تواند مطلب دهيم. قرار
ماركس،اينشتين،آگوستين:

است نبوده اين اندازه وخيم هرگز اوضاع
اين همه  از ديگر كه من موضوع. اصل سر آمديم شد كه باالخره خوب ماركس:
كالفه داشتم مكافات به نياز و گناه احساس مازوخيسم، بارة در پرتوپالگويي
و حال كه از آن پيش ناگزيرند، آدمها ليكن و ببخش مرا حضرت بودا مي شدم.
داشتن ممر از همه از اول باشند، داشته عاطفه و احساس يا تفكر و هواي تأمل
ارقام، و و آمار فاكتها شهادت به زمينه، اين در درست و خاطرجمع باشند معاشي
گونه هيچ زندگي مخارج تأمين در كه قشري آن است. حاكم فالكتباري وضع
بيشرمي با روز به همينها روز محدودتر ميشود. منتها مرتب دارد ندارد، دغدغهيي
بيشتر فشار ضعيفترها و به كند مي سوءاستفاده توانايي خود و قدرت بيشتر از
نصف اندازه هم به روي موجود دنيا ٣٥٨ميلياردر تعداد حاضر حال در آورند. مي
بشريت صاحب پنجم يك دارند! اختيار در مالي قوة و امكانات جهان جمعيت كل
پساندازهاي مجموعة و دنيا سراسر كل ناخالص توليد پنجم چهار از بيش اختيار
بيش است گرسنه جهان كشور هشتادو هشت جمعيت اكثريت كشورهاست. داخلي
به كارشان كه سوءتغذيهاند. ممالكي دچار سال پنج كودك زير ميليون دويست از
كمكي كه حجم از بيش دارند، دوش قرضي كه به بهره بابت ناچارند فقر كشيده،
مرد متمكنترين ثروت هفت بپردازند. نزول آنها به دريافت كرده اند غني ممالك از
پاك كنند. اما دنياي امروز را از بينوايي و عمده فقر كه بخش جهان كفايت ميكرد
آن و فقيرترند همه كه از صد در بيست ميان دارايي فقر، شكاف با مقابله جاي به
كنون(١٩٩٧) تا شصت و نهصد و هزار غنيترند، از سال همه از كه درصدي بيست
هفتاد وهشت رسيده به يك به سي نسبت يعني است. يافته برابر افزايش دو از بيش
سركند. دالر دو روزي از با كمتر است ناگزير جمعيت جهان از نيمي از يك. بيش به
ممالك به خود را كمكهاي رسمًا قول دادند كه صنعتي كشورهاي سال پيش بيست
پنج سال همين كشور خود برسانند. ناخالص ٧درصد توليد ميزان باال برده به فقير
ولي دادند. قرار مورد تأكيد رسمي طور به را وعده اين در ريو سران كنفرانس در پيش
كمكها كاهش نوع اين كاري صورت گرفته است؟ مجموعه چه حاال موقع تا آن از
در تقسيمات «كمك براي توسعه» است. يعني سهمية افت كرده ٢٧درصد و يافته
بودجهييكشورهاي صنعتيبه پايينترينحدرسيده. مللمتحد ازگسستگيآشكار
سوم فقط جهان رسيدگي به توجه و امر سخن ميگويد و فقير غني ميان ممالك
جور همه ارسال از آن عبارتست و كند مي كار و خوب نيافته كاهش زمينه يك در

اسلحه به آنجا.
كشورهاي  مردم كردي، ترك ارقام زهره و اين آمار با را ما تو كه طور افالتون: همين
باشند. ناراحت خود در انجام تعهدات و ناتواني بابت عجز از ميبايست هم صنعتي

نميشود؟ آنها ديده در نيست و تكاني صورت به اين وضع چرا پس
چشم  ميكند، نگاه مار به كه خرگوشي مثل مانده، متحير و مرعوب ماركس: آنها
اين از چگونه حاكمانشان شاهدند كه مبهوت و دو ختهاند. مات حكومتهايشان به
محيط اقتصادي، اجتماعي و امور در بينالمللي كنفرانس به آن كنفرانس سران
و قطعنامه هايي تشكيل مي شوند كميسيونها هم ميروند، مالقات به مرتب زيستي
است. جاري وخيم اوضاع حاد دادن جلوه بيخطر كه كارشان ميرسند تصويب به
و خشونت بزرگتر آوارگان، قهر جريانهاي پيدايش خود موجب به نوبه اوضاعي كه
فالكت و شدن بينوا به اصوًال هم ممالك غربي مردمان مي شود. جديد جنگهاي و
متوجه تقسيم درآمد غمشان هم و و بيشتر چنداني ندارند نيمكره جنوبي اعتماد
قرار گوششان ميرسد به حرفي كه به مورد تازه در اين جوامع خودشان است. در

است: زير
بايد را سركيسه كه نيستند پولدارها اين رقابت جهاني ميدان در بقا صيانت براي

مزدشان سطح كه اينها چون است، مستضعفان گردن به اين وظيفه بلكه كنند، شل
بيمه مخارج براين عالوه و كنند، مي استفاده اجتماعي از كمكهاي زيادي باالست،
چون سنگين است خيلي از كار افتادهشان هم و افراد معلول و پرستاري بيماري
به چيز جزيي ميآورد، دست به شده جهاني اقتصاد كه استفادههايي سودها و از
كشيده ته هم عمومي دولتي برميگردد، بودجه هاي صندوقهاي و عمومي خزانه
مخمصه افتادهاند. سخت به اجتماعي تأمين و سياستهاي ميبيند دولتها .ملت
ساكن است، ميان در بردرآمد ماليات پاي كه آنجا غولآسا انحصارات اين آخر،
پيش خودشان بحث مخارج وقتي و پائين ماالتي ضريب با هستند كشورهايي
كشورهاي ماليه وزراي به سطح باال. مالياتي ضريب اقامت دارند با ممالكي در ميآيد

هم محل نميگذارند. خود اصلي
براثر انقالب كه مي شود متوجه بيكاران افزايش روبه دائمًا جمعيت فاصله، اين در
اخراج و شده بي ارزش صاحبكار شركتهاي نظر از آنها كار نيروي الكترونيكي،
تا كه بيكاري، بيمه صندوقهاي بيكاران هم به دوش افزايش روبه خيل ميشوند.
اين طوري سيستم است ديگر، سنگيني ميكنند. خوب همين مقروضند، خرخره
به ميزنند: سركوفت كنند. بهشان چه ماندهاند به دهان انگشت بازندهها و است.
بايد توقعايد! و پر حريص زيادي دوندگي نميكنيد و انعطاف نداريد، كافي اندازه

كند. پس انداز و بردارد سفره شما از است دولت ناچار كه بپذيريد و كنيد درك
معناي حفظ و به كردن انداز پس چون ميزنند. كلك آنها به عوضي با اين كلمة
ميماند پول آنهايي محفوظ طرف از آن آدم بزنند. پول كه از نه اين است نگهداري
مستغالت نگهداري و سهام صورت به يا شركتهايشان، حساب به و دارند ثروتي كه
دارند بيشتري الزم پول هم باز مي فرمايند هستند پولدار كه حضرات و اين ميكنند.
اجتماعي كمكهاي باشند. توفيق داشته رقابت در كنند و سرمايهگذاري بتوانند كه
بازارها تصرف براي مبارزه ، كه زمانه اين در است. اما انساني و خوب كاري البته
اين است كه «پساندازكردند» شده نابهنگامي و ظاهرًا يك چيز لوكس دارد، جريان
حساب مييابد. ندارند، ادامه اختيار در پسانداز براي خود چيزي كه آنهايي جيب از
و بمانند باقي درميدان توانست خواهند باالييها ٢٠درصد فقط آن زودي شده به
از گسسته و بدون ارتباط ببرند، نفع بيشتر هم باز شدن اقتصاد جهاني رهگذر از
غرقاب فرو در بيشتر روز طور روز به همين كه ٨٠درصد بازندگاني آن سرنوشت

ميروند.
اين  عليه  چرا بيايد؟ سرشان باليي چنين مي دهند اجازه اينها چرا افالتون:
كشورهاي دموكراتيك مردم كه نيست طور اين مگر نميشوند؟ بيعدالتي بلند
فشار ميآورند بيشتر كه به مستمندان انتخاب مي كنند را همين حكومتهايي هنوز
كه قدرها آن سرمايهداري يا وقت آن باشد، داشته واقعيت اين اگر توانگران؟ به تا
مقابله كه نفهم يا بزدلند به به اندازهيي مردم يا دهي بد نيست و جلوه اش مي تو
در اما بودند. عاجز و محروم حقوق اين برده ها از ما كهن دموكراسي در برنميخيزند.
براي عادالنهتري و بهتر بخواهند ميتوانند حكومتهاي اگر مردم نو، دموكراسيهاي

كنند. فراهم خود
را جلوي چشم فالكتي و شكست آن هنوز مردم ماركس، عزيز دوست فرويد:
آخر آوردند. بار به سوسياليستي اصطالح به كشورهاي در تو هواداران كه دارند
سياسي نظر از را برجسته كردي، ضعفش نقاط اين قدر كه تو سرمايهداري همان
بودند، نشده چين مرتد مثل و آورده به چنگ را قدرت كه در هركجا را تو هواداران
اجتماعي ناكام صورتبندي عاقبت در تو خود كه اين اما شكست داد. و زد زمين به
بدان مفصل كه است هستي، مسأله يي سهيم چه اندازه تا بودي آن بخش الهام كه
گرفته خواهد پس حساب ما از هريك از نوبت به رسيد كه وقتش خواهيم پرداخت.
قبول قابل و نهاده برابر الگوي تصور يك كنوني از روزگار مردمان هرصورت در شد.

محرومند.
ميشد. پديدار الگويي كه  البته بودند، نكرده من خيانت شاگردان اگر ماركس:
سلب آنها از برعكس ستم، از و آزاد كردن انسانها عهد به وفاي جاي به آنها متأسفانه
سر پشت نيز سرمايهداري را سرآمدان قدرت، از سوءاستفاده و در كردند اختيار
باشد، بي ميلي با هم قدر هرچه حاال دارم، اقرار كه من نابهنجاري اين به گذاشتند.
اين با يا ميكنند( القا خودشان به الناس اين طور عوام چون زمانه دوره اين در منتها
به فقط حق دارد، ديگر همو برد را بازي هركس كه پر مي كنند) گوششان را حرفها

وقتي اكثرشان و اعتقاد دارد. زدن پس ديگران را و جلو انداختن را خود خودخواهي و
آنوقت خيالميكنندضعف نميكند، زورشانكفافمقصود تجربهميفهمند كه به
خود ميكنند، شرم خودشان بينوايي از بمانند. بازندهها صف در شده باعث خودشان
مريضي و را به خود خيليها مي شوند. منزجر خودشان از و فرض مي كنند را عاجز
سن به پا كه آنها ميشود. احساس گناه در آنها عقده اينجوري و ميزنند عليلي
چرا و ميكشند نفس و زنده اند هنوز چرا كه ميزنند سركوفت خود به گذاشته اند
و خلق شده متعارض حاال وضعيت كه است روال همين به هستند. جوانترها وبال
است. شما جناب كرده خوش جا نظام قربانيان دركلة خوي خاص سرمايهداري و
مقابله و مبارزه و به مأيوساند و دلسرد مردم اغلب چرا ميخواستيد بدانيد افالتون،
سرعت با دارد بيكاران كه عرض كردم. اما تعداد همينهاست علت برنمي خيزند؟
فزانيده شكاف ميشوند. خارج دور از كثيري جمعيت و رود مي گيجكنندهيي باال
كرد. خواهد باز را تودهها چشم زودي به بهرهمند، و سوداگر جماعت و اينها بين ما

توفاني برخواهد خاست… وقت تحمل رسيد، آن باالي حد به وقتي بحران
و هستيم مدارك و داده ها جمعآوري مرحلة در هنوز ما نگهدار! دست آرام، دكارت:
بايد آنها كه فعًال رساندي اطالعمان به جالبي خيلي و يافتههاي شواهد سري يك تو
او ببينيم و كنيم اينشتين مراجعه به جملگي حاال كنم مي پيشنهاد كنيم. را مرتب
روي شرايط حيات و كنوني موقعيت به راجع طبيعي علوم دانشمند ديدگاه يك از
خطر كه عقيده اند براين خيليها نكنم اشتباه اگر چون دارد. گزارشي چه زمين كره
خطر از به مراتب باشدـ واقعيت داشته همچو چيزي اگر ـ البته طبيعت تخريب

است. شده وخيمتر اجتماعي فجايع
كار  يا اصًال ديد، هم مجزا از ميشود را اين دغدغه ها كه من عقيده ندارم اينشتين:
و با هم ملتها و انسانها كه مسأله دو اين كنيم. جدا هم از را اينها كه درستي باشد
زمينه در دو هر است، ترتيبي چه به رفتارشان و ميكنند معاملهيي چه طبيعت با
مورد تفصيل به بايد ما موضوعها را اين دارند. ريشه مشتركي اجتماعي و روانشناختي
حرفي بدهم گزارش من هستيد مايل شماها اگر وليكن دهيم. قرار بررسي و تأمل
از خالصه يي زمين، كره زيست طبيعي محيط روز حال و به راجع ميتوانم ندارم.
صرفًا ندارد لزومي هم شما منتها بازگويم. برايتان را برجسته پژوهندگان عقايد و آراء
هم چرايي و روحيهيي نقاد چون با است بهتر باشيد. سر اپاگوش بنشينيد و موذيانه

آوريد. زبان به داريد
كس  حرف دقيق، به اطالعات كسب براي مگر آخر غريبي! هشدار عجب دكارت:

كرد؟ ميتوان تكيه طبيعي علوم دانشمندان غير از ديگري
ميتوانند  طبيعي است: دانشمندان علوم اين قرار از مطلب هرحال اينشتين: به
در هوا آلودگي در چه رودخانهها، آبهاي درياها يا وضعيت مثًال دهند دقيقًا تشخيص
ترتيب است. چه به زمني كره هريك از بخشهاي در اوزون موقعيت و مناطق معين
روند رشد چون وضعيتها، از شماري در حاصله تغييرات قادرند روال همين آنها به
مساحت اراضي و زيرزميني آبهاي سطح كاهش انرژي، مصرف جمعيت، افزايش
كه عاجزند امر اين از درك آنها اما كنند. معين رقم و با عدد را كشاورزي كشت قابل
پيشگوييها تمام بسا و چه داشت خواهند رفتاري چه بعد ازآن روزهاي و فردا مردم

حيز انتقاع بيندازند. از را
همنظرند خودشان بين ندرت به طبيعي علوم دانشمندان كه است اين ديگر نكته
در دخانيات مثًال صنعت نيستند. كم هستند خريدني هم آنهايي بدبختانه تعداد و
كشيدن كرده بود كه سيگار حقنه مردم به علمي سال با كمك مطالعات دهها طول
تحقيقاتي قابل نتايج انتقاد، كه اهل و موشكاف سرانجام پژوهشگراني تا زياني ندارد،
صنعتي گروهي هرشاخه تقريبًا كنند. وجود اعالم توانستند داشتند دست در اتكايي
حال مضر به توليدات كه اين است كارشان دارد كه طبيعي علوم كارشناس در
را اتومبيلسازي صنايع مثًال كنند. اعالم استاندارد مطابق و سالم را زيست محيط
و فالن چقدر كه ميشود وانمود فرمايشي كارشناسي متون كمك به مرتب بگيريد،
دانشمندان چنان حضرات از اين برخي است! محيط زيستي و سالم بهمان اتومبيل
را مطالعاتشان سازماني خرج و يا بنياد كدام حزب بدانيد فرضًا اگر كه جانبدارند
رساند. براي اثبات به آگاهيد چه چيزي را ميخواهد پيشاپيش ديگر متقبل شده،
برنده كه صد دانشمند استناد مي كنم به بيانيه يي از سر احتياط كه است همين
در هنوز كه ميدهند تشكيل را برندگاني اكثريت كه ـ طبيعي علوم در نوبل جايزه
اين جهان اعالم كردهاند. عمومي افكار به و كرده امضا آن را ـ هستند قيد حيات
اين بدهد، بهشان مأموريتي غريبه يي اين كه بدون و انگيزه خودشان به بنا افراد
از جمعي چنين در كه كند مرا تأييد حرف اميدوارم فرويد كردهاند. راتدوين متن
براي جايي و دارد وجود و نقادي موشكافي روحيه اندازه كافي به اول تراز پژوهندگان

باقي نميماند. شتابزده و استنتاجات يكجانبه
كارشان يا بوده اند. فاسد كه داشتهايم هم نوبل جايزه برندگان از مواردي البته فرويد:
شايستهيي افراد مي دهم كه اينها حق تو به همه ولي با اين است، كشيده جنون به
چه بفرما ببينيم بنابراين بگيريم. جدي خيلي را آنها نظر كه به جاست و هستند

دارد ميگويند؟                                                                           ادامه

مؤلف: ابرهارد ريشتر
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پـروازدرخـاطـرههـا(١١)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

فصلهشتم:(١١)
بهعنوان استراليا كه سفر بهجاكارتا و جريان در
مسافرت چون بوديم شاه  رزرو هواپيماي
هتل ميهمان بوديم. شهرها در تمام رسمي بود
مجاني بود. چيز همه بود. مجاني غذا مجاني بود.
٤٠دالر فوقالعاده ميگرفتيم. پول ٣٠تا روزانه
هزينههاي پول  يعني هواپيما،  «هنديلينگ» 
طول در بود.  من دست  سفر،  طي هواپيما 
مسافرت روز چند كه بود مشخص چون مسير
نفرات و  خلبانها فوقالعادههاي من داريم، 
آمريكاييهاي از يكي مي دادم. را ايراني پروازي
فوقالعاده هم به آنها بايد كه كرد فكر ما همراه
گفتم مي شود؟ چه ما حساب گفت بدهيم.
بعد روز ميكنيم. صحبت تهران برمي گرديم
پرسنل گفت آمد مچسني مستر ايران در
كه ميگويند بودهاند سفر اين در كه آمريكايي
بله. گفتم دادهايد. فوق العاده بهايرانيها شما
روزي ميشود؟ چه آمريكاييها فوقالعاده گفت
نفري ميشد ١٠روز براي فوقالعاده ٤٠دالر

حداقل  بودند. يعني ١٠ـ١٥ نفر ٤٠٠دالر. آنها
مچسني مستر گفتم داشت. خرج دالر ٤ـ٥هزار
آدم مسافرت در گفت چيست؟ براي فوقالعاده
بهاين من قول از  احسنت گفتم  دارد. خرج
پول از كردهاند، خرج هرچه بگوييد ١٠ـ١٥نفر
بالفاصله من غيره، صورت بدهند، و غذا تا هتل
بله گفتم بودهايد. ميهمان شما گفت ميدهم.
ميدهم. خرج بياورند بودهايد. صورت هم شما
چرا شما پس اما نداشته، خرج هيچ كس گفت
برخي هم باز ديدم داده ايد؟ را ايرانيها فوقالعادة
كشور، كشور اين گفتم شدهاست. مسائل قاطي
هوايي نيروي هم هوايي نيرو اين است. ايران
فرمانده و معزي  اسمم هم من است.  ايران
ايراني هم پرسنل اين هستم. اين جا ايراني
هست. خودم  كشور مال هم پول و هستند 
آخر گفت داريد؟ حرفي خودم بهپرسنل داده ام
ميگيرند! حقوق بله گفتم كردهاند. كار هم اينها
دليل بهچه گفتم ميشود؟ چه ٤٠٠دالر گفت
اينها گفت ندارم. حرفي بگوييد شما بدهم؟
ببين گفتم است. ايراني پرسنل سر اعتراضشان
كشورشان دادهام بهايرانيها اگر مچسني آقاي
پول ميگيريد. حقوق داريد اينجا شما اما بوده.
برو به مستر مي خواهي اگر هم ميگيريد. زيادي
گفت بگيريد. پول ستاد طريق از بگو شارلوت
صورت بههر گفتم نيست. دوستانه برخوردت
خودم كشور و خودم پرسنل با دوستيام من

نگفت. چيزي بيرون و اتاق رفت از است.
برخورد تنگنظري از مواردي با نيز گاهي
و خسارات غفلت صورت در كه مي كردم
مثًال ميآورد. بهوجود برايمان بسياري مشكالت
در الستيك زدگي يك متوجه ما بار خلبان يك
پروازش، دو مهندس اما نشده بود. هواپيمايش
هواپيما دور چك هنگام بود، ايراني يكي كه
بودند. كرده گزارش  و بوده شده  آن متوجه
انجام را پرواز رفتند و كردند عوض را هواپيما
اين موضوع بودند كهآن جا دادند. آمريكاييهايي
با آمريكايي مهندس كه بودند كرده گزارش را
و ديده را الستيك زدگي خودش ايراني شاگرد
داشتيم آمريكايي خلبان يك كردهاند. گزارش
خوشجنسي آدم كه بور» «دن بهنام كه
نديده خلبان كه گفت به مچسني رفت نبود.
مهندس ديدهاند. مچسني مهندسان پرواز  اما
چرا بود گفته و كرده صدا را آمريكايي پرواز
بود گفته آمريكايي پرواز مهندس گفته يي؟
موقع بههمان صورت هواپيما بلند ميشد اگر
باز مچسني ميتركيد. الستيكش نشستن
بود نديده خلبانش وقتي باشد بود گفته هم
پروازت بگويي ديگر بار يك اگر گفتي؟ چرا تو
از و آمريكا. برميگردانيمت و ميكنيم قطع را
ويلبر بهگوش قضيه اين تهديدها. قبيل اين
او رسيد. بود شريفي بسيار انسان كه  جانسون

ميخواهيد خدا شما از بود گويا گفته بهمچسني
بتوانند خودتان تا ببينند سانحه يك كهايرانيها
وجداني وظيفة كهاين  حالي در  شويد. سوار
بگويد. هرچه ميبيند است كه پرواز مهندس
روز سه دو گفتند. بهمن آمدند را مسأله اين
جانسون ميخواهم ويلبر با كردم. گفتم صبر
خبردار كه بهاو گفتم پرواز  ضمن  پرواز. بروم
تشكر او از و افتادهاست چهاتفاقاتي هستم
مستر پيش  رفتم  هفته يك از بعد  كردم. 
و پيش آمده برخوردي چنين شارلوت. گفتم
اگر است. خطر در افراد جان مواردي چنين در
دو و پول براي بخواهند شما خلبانهاي اين جا
بالفاصله من بكنند را كارها اين اضافه ماه سه
وقت مالقات ميگيرم و نيروي هوايي فرمانده از
ميكنم. ممنوع را بهاينجا آمريكايي افراد ورود
از است.  مطرح  ما افراد جان صحبت  چون 
و فكر نميكنم من گفت شوخيها نداريم. اين
ميخواهي هرچه شما گفتم  ميكنم. بررسي
شما زدم. با را آخرم حرف من اما بگويي بگو!
شخصًا شود قبيل ديده اين ديگري از مورد اگر
ميدانم گفت مي روم! هوايي نيروي فرمانده نزد
گفتم دارد. دوستت خيلي هوايي نيروي فرمانده
با ميكنم. چون را ممنوع ورود آمريكاييها من
شما مقصود آيا كرد! بازي نميشود پرسنل جان
نشستن الستيكش هواپيما موقع است كه اين
خلبان بگوييد شما  و ببيند  سانحه  و بتركد
ديگر ٦ماه بايد ما در نتيجه نتوانست و ايراني
ماستمالي قضيه را كرد هرچند سعي باشيم؟

آن بهبعد حواسش جمع شد. كند اما از
از آن چه زودتر ٦ماه تا يكسال الغرض حدود
آنها بايد اين كه بر مبني بود، در قرارداد ما كه
ما مستقل گردان بدهند، آموزش بهما بمانند و
جديد نفرات وقتي كه بهطوري شد. خودكفا و
و بود ايرانيها ما دست  آموزششان  مي آمدند،

بودند. بيكار آمريكاييها تقريبًا

زنده زحمات بهويژه از اين دوران در دارد جا
او در كنم. ياد فرخنده اسماعيل ياد سرهنگ
سرپرستي را پرواز برنامههاي قسمت مدت اين
منظم دقيق و اين مورد به قدري در ميكرد. و
قسمت در گفتند خودشان آمريكاييها كه بود
قسمت در اما نيست. بهما نيازي ديگر پروازي

داشتيم. نياز بيشتر مقداري فني
تمام ما آمريكايي همكاران كار هنگاميكه
بهعنوان يك لوحه داده بودند رفتن موقع شد

همة  از تقدير و گردان٧٠٧  شدن خودكفا
پروازي. پرسنل و خلبانها

اين كه تا رفت بهپيش رو بهشدت ما كار گردان
براي آشيانة سلطنتي انتخاب شدم.

نهم: فصل
سلطنتي آشيانة در

تصميم از انقالب، دولت قبل سال سه حدود
خريداري  شاه هواپيماي٧٠٧ براي يك گرفت
شود.. انجام  آن با شاه مسافرتهاي كه  كند
اين هواپيما خود مالك و نام صاحب قرار بود
و بود شخصي هواپيما يعني شود. ثبت شاه
بود. تحويلگيري هواپيما آمادة اين نظامي. نه
هواپيما بروند تا ميشد تعيين خدمهاش بايد
نيروي بين رقابتي بود يك آن موقع بياورند. را
كداميكشان كه ايران ملي هواپيمايي و هوايي
نزديكتر بهشاه تا بگيرند اختيار در را هواپيما
فرمانده و خادمي سپهبد ايران اير رئيس شوند.
هم با نها آ در واقع ربيعي بود. هوايي نيروي
بهشاه رابطه خادمي همين داشتند. در رقابت
شرايط واجد خلبان هوايي نيروي بود گفته
تجربههايشان خلبانها يعني ندارد! را شما براي
را هوايي نيروي فرمانده شاه است. پائين
دليل بايد هواپيما بهاين و گفته بود خواسته

كهاسمش يكي ديگر و بهنام روزبهاني داشتيم
گفتم بهاو  آمد  كه حسيني نيست.  خاطرم 
ببريد آن را آورده اند.  پاكت يك  سركار اين
هم بهبعد  اين  از كنيد. تقسيم خودتان  بين 
ميدهند مستقيمًا ميآورند را پاكت هرماهاين
تقسيم خودتان به طور مساوي بين بهخودتان.
گفتم هم سلطنتي آشيانة بهدرجهدار كنيد
مستقيم ميآوريد كه پاكت بهبعد اين از شما
آورده كه در پاكتي بهاستوار حسيني. بدهيد
بود. ماه، بهچند متعلق تومان، هزار چند بود
به اين من خودشان.  بين كردند تقسيم  آنها
كه دفتري دادم بهدرجهداران را اين پول دليل
نميكردند هم پرواز نميگرفتند. فني حق آنها
كمك براي من البته  بگيرند. پروازي  حق تا
بهعنوان را بار اسمشان يكي دو سال هر بهاينها
كه اروپا، يا آمريكا بروند ميدادم پروازي خدمه
فوق العادهاي يك هم و بزنند گشتي يك هم
سطح در حقوقشان  هرصورت در اما بگيرند. 
بههمين دليل بود ديگران از بسيار پائينتري
يك و شدند خوشحال خيلي پول اين با آنها
بهاندازه حق تقريبًا بود برايشان. خوبي كمك

بود. آمده گيرشان فني
يكم. پايگاه بود آمده ربيعي بعد روز چند
كالم تكيه همان با پهلويش. بروم من گفت
هميشگي اشگفت«پهلوان»اعليحضرتدستور
فرماندهي يعني با حفظ سمت شما كه دادهاند

بود  اين منظورش طرف. آن گردان٧٠٧ برويد
تحويل هم را سلطنتي آشيانة سرفرماندهي كه
تيمسار گفتم و كردم بهاو نگاهي يك بگيرم.
شرط منتها ميكنم. اجرا را اوامر اين چشم
شرطش گفتم  چيست؟ شرطش گفت دارد. 
هستند آنجا در كه (...)هايي كهاين است اين
از ربيعي بيايند. جديد عده يك بيرون بروند
گفت و  خورد يكه بردم بهكار من كه لفظي 
خيلي گفتم ميگويي؟ ميفهميچه پهلوان
نيروي پرسنل آنجا تيمسار. مي فهمم خوب
دو يكي من گفتم چطور؟ گفت نيستند هوايي
تلگراف و پست وزير مثًال كه ديدهام رفته ام بار
دو حواله ميگيرند را جلويش كند پرواز ميآيد
بود آمده كشاورزي وزير ميگيرند. ازش تلفن تا
گرفت. هركس ٤هكتار جنگل حوالة رفت يكي
ميزنند. اينها تيغ چيزي يك ميآيد ميروند
ربيعي گفتم. من كه هستند كساني همان
ببينم. تا باشد گفت و كرد صبر لحظه چند
من بعد روز برگشتم. چند و  گذاشتم احترام
گفت ميخندد. دارد ديدم رفتم خواست. را
عرض بهشرف گفتي،  كه  را حرفي  پهلوان
كه را اين فرمودند ايشان رساندم اعليحضرت
اين بايد  خوب  ولي ميگويد. درست  معزي 
متأسفم باشند، نميشود كه نباشند. گفتم افراد
برو بار يك پس گفت نميتوانم. من تيمسار
باشي. را داشته آنجا سمت معاونت كه آنجا
بگذار گفت نميروم. ندارم كاري من گفتم
بار يك باشد. گفتم  نرو. بعد كنند  معرفيات
سلطنتي آشيانة كاظميفرمانده تيمسار رفتم.
فالني را گفت و كرد جمع را پرسنل همة بود
منتقل گفت بله. گفتند همه مي شناسند؟ همه
داده را فرماندهي اينجا البته اينجا.  شدهاست
معرفي را اينجا معاونت نكردند قبول كه بودند
من بهغرولند كردند. شروع يك عده ميكنم.
نمي آيم بهاينجا من باشد راحت خيالتان گفتم
ما چه مگر گفتند بكنيد! را كارتان شما راحت
راحت را كارتان  شما هيچي ميكنيم؟ گفتم
به آنجا هيچگاه هم ديگر و برگشتم دهيد! انجام
كه بار زنگ زد كاظميچند نرفتم. حتي وقتي
آنجا و كارم زياد است نمي آيي گفتم من چرا

ندارم. كاري
يا بهكيش شاه داخلي پروازهاي بهبعد آن از

ميرفتيم. هواپيما همين با را شيراز

نپذيرفت ربيعي دهيد. تحويل بهخادمي را
١٣هزار زمان آن  در من  كرد. بررسي  آمد  و
پرواز ساعت باالترين كه  داشتم پرواز  ساعت
بقيه معلمي و سوابق بهعالوة سابقه اين بود. او
اين بود گفته و شاه پيش بود برده را مداركم
كسي ما چنين نيست. خادمي درست حرف
در و دارد. را سطحي چنين كه داريم. را
هواپيما است بهتر هم امنيتي بهلحاظ ضمن
تا هم شاه باشد. هوايي نيروي اختيار در
بود قبول آمده بهميان خودش مسئلة امنيت
پرسنل تعدادي شد قرار بههرحال بود. كرده
چند شاه ضمن در بياورند. را هواپيما بروند
در كه كوچك داشت و هواپيماي هلي كوپتر
اين وقتي قاعدتًا بود. سلطنتي آشيانة اختيار

آنها  اختيار بايد در ميآمد هواپيماي٧٠٧ هم
و صفري خلبانان بهاتفاق من مي گرفت. قرار
رفتيم پرواز با چند مهندس حسيبي و ببرزاده
برگشتيم. و گرفتيم تحويل را هواپيما آمريكا
كرديم. مدتي پارك هواپيمايي قسمت آنرا در
آن يك با را ديد و هواپيما شاه آمد و بعد خود
وضع ببيند ميخواست كرد. پرواز فرودگاه دور
توضيح مقداري هم ما چگونه است؟ هواپيما
روز يك ماه چند از بعد و رفت شاه داديم.
من بهدفتر درجهدار يك سلطنتي آشيانة از

روي  گذاشت را پاكتي آمد. گردان٧٠٧  در
پولي چه گفتم شماست. پول اين گفت و ميزم
را سلطنتي پروازهاي اين چون گفت است؟
آشيانة از ١٢٠٠تومان هرماه ميدهيد انجام
آن در من  ميدهند. اضافه به شما سلطنتي 
بودم. تمام سرهنگ ،١٣٥٦ سال يعني زمان،
بهدفترم زدم جا تلفن در كن! و صبر گفتم بهاو
كردم. صدايش و بود حسيني بهنام كهاستواري
در بود. ما و زحمتكشي شريف آدم بسيار او
دفتري ديگر درجهدار  دو  او بر عالوه  گردان 

دارد ادامه
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