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فريدونمشيري
وانسانيت عاطفه و عشق خنياگر

بهروزي محمد

خـسرو
خـوبان

بدون و غريد آن چنان شيرانه دادگاه نظامي در نبود كه اين خسرو(گلسرخي) تنها دالوري
كرد از جنبش انقالبي دفاعي كرد». عالوه برآن خلقش دفاع از بزند، چانه جانش «براي آن كه

بود. آگاهانه و هشيارانه بسيار كه
عقيده و كه «انالحياة كرد آغاز حسين» «موال جاودان كالم با را تاريخيش قهرمانانه و دفاع او
سپس و كرد انقالبي اشاره يك ماركسيست عنوان به ايدئولوژيك خود هويت به جهاد»...، بعد
ميهن خلقهاي براي بركف، جان كه زندگي كنوني ماست نمودار حسين، گفت: «زندگي موال

قدرت حكومت و قشون، بارگاه، يزيد، و بود اقليت در او ميشويم. محاكمه دادگاه در اين خود،
كه آنچه ولي كرد. اشغال را تاريخ از گوشهيي يزيد كه هرچند شد، شهيد و ايستاد او داشت.
تكرار خلقها آنچه حكومت يزيد. او بود، نه پايداري موال حسين و راه شد، تكرار تاريخ تداوم در

است». حسين موال راه مي كنند، كردند و
هرچندهمگان «فداييخلقايران»معرفيكرد. وصيتنامه اش خود را در خسرو بيسابقه، ايندفاع پساز
نبود. آن اخص تشكيالتي به معناي ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان عضو رسمًا وي كه ميدانستند کاظممصطفوی

ديگر صفحات در

دريغــا!
رفـت هــم م.آزاد

کم دانشمند يا  هنرمند نويسنده، آدم شاعر،  آدم ـ
و اجتماعی نهايی  ارزيابی  دريک آنچه  اما  نيستند
انسانی به  و بودن انسان دارد؛ بهايی و شرافتی، قدر

است رفتن انسان از جهان و زيستن
اما و ناگزير. محتوم است امري و حق است مرگ آري ـ
نسلهاي ادامه و حيات اجتماعي تسلسل چشمانداز از
دريوزگي, دروغ و به حال آنان كه به كننده بدا داوري
و كردند و ادبي خود را لوث جيفة دنيا هنري اعتبار

ميكنند
رحمان كريمي

چــــراغ با
درگذشت مناسبت به و ياد به

. آزاد»  «م شاعر انسان

شعرها:

قصه
آسمان فرش بر

کاظممصطفوی

كنفرانسسراندرآخرت(٥)
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:
صفحة٧ در

٣ صفحة در بقيه

ناظم حكمت كيشوت دن
اصفهاني دكتر زري ترجمه:
صفحة٥ در

چاووش شبانه
وحيدي م.

صفحة٦ در

نيست. چيزي ديگر به مردم جز عشق من و شناسنامة هستم ايران فدايي خلق يك من
فاشيستها آقايان شما ميكنم و تقديم ايران پابرهنة و بهتودههاي گرسنه را خونم من
داشته ايمان بهقتلگاه مي فرستيد، مدركي گونه هيچ را بدون ايران خلق فرزندان كه
ايمان شما گرفت. خواهد را خود فرزندان خون انتقام ايران محروم خلق كه باشيد
شما همه قلب و روزي ميخيزد بر فدايي صدها ما خون هر قطره از باشيد داشته
٢٨سياه كه ايران قانوني غير حكومت كه باشيد داشته ايمان شما شكافت. خواهد را
با زود يا دير و است احتضار حال در شده تحميل آمريكا توسط ايران بهخلق مرداد

. شد خواهد واژگون و درو ايران ستمكشيدة تودههاي قهرآميز انقالب
خلق ايران و نويسنده شاعر
امضا) ) گلسرخي خسرو
بهخانوادهام وجه نقد ريال دويست و هزار مبلغ يك و سفيد) (طال پالتين حلقة عدد يك ضمنا و

. بدهند زنم يا
كارگران پيرهن ما خون
دهقانان پيرهن ما خون
سربازان پيرهن ما خون

ماست خاك پرچم ما خون

را خونم من
گرسنه بهتودههاي

ميكنم تقديم ايران پابرهنة و

برتولت برشت،
و بيتفاوتي جهل بلند برصخرههاي موجي

رهنورد) م.مشيري( تدوين: و ترجمه

خبر خوردند قسم آمدند هرچه مي كرد؟ باور كسي مگر
و تلويزيون راديو از بار چندين نكرديم. نيست باور درست
مغرض افراد شايعة خبري چنين پخش كه كردند پخش
كه سهل بيمارستان رئيس نكرديم. باور هم باز بوده است
آوردن بهدنيا منكر ميآمد و بچه هم مادر خود اگر است،
باز است، داشته سفيد و سياه بال دو كه ميشد كودكي

نميشد. باورمان هم

ميرسد ندا به ياران ياران نگاه از
ميرسد رهايي فرا دوره

سحر مي شود شب پريشان اين
ما مي رسد به نو گل افشان روز

صفحه٤ در

بقيه در صفحه٢

اوليا رضا استاد از كاري

صفحة٣ در

شاه بيدادگاه در گلسرخي خسرو

وايگل هلنه همسرش و برشت ۲ صفحة در
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را تعارف ميتوان گرفت؟ نتيجهيي موضعگيري چه اين از
هشيارانه دقيق، به غايت موضعگيري، اين اگر بگذاريم. بهكنار
زد. فرصتطلبي مارك بهخسرو بايد نيست انقالبي البته و
انقالبي مشي ازخط كالم يك در او كه است واقعيت اين اما
به جريان فرد يك و خود را، بهعنوان كرد دفاع مسلحانه مبارزة
در زمان آن در ميهنش، كه انقالبي جنبش عمومي و مسلط

زد. گره وفداييها تبلور مييافت مجاهدين
روشنفكري جريان عصب حساس يك بهعنوان خسرو
بيخطرتر و حتي سادهتر بسا كه بهخوبي ميدانست مسئول
منقد و شاعر يك به عنوان خودش دربارة مقاديري كه است
خفقان بهشكنجه و چارچوب اين در حتي و حرف بزند ادبي
ميشناخت. فداييها را او اما بپردازد. هم رژيم شاه سانسور و
و ذواالنوار  كاظم شهيد مجاهدين طريق از زندان، در
كه آنجا و بود. شده آشنا مجاهدين با خوشدل، مصطفي
ميكشد و مرز انقالبي اسالم ارتجاعي و بين دفاعيهاش در
بهجنبشهاي را خود دين حقيقي اسالم نيز «و امروز ميگويد
از كه دارد به شناختي اشاره ميكند» ادا ايران ملي آزاديبخش

بهعنوانيكروشنفكر بنابراينرسالتاو مجاهدينيافتهاست.
«موقعيت انتخاب لحظة در  كه  بود  اين مسئول و آگاه
ميبايستي مقطع اين در دهد. او تشخيص را تاريخي»خودش

بكند. استفاده را حداكثر آمده بهدست شرايط استثنايي از
وابستة شاه رژيم برابر در قاطعانه آن كه بر عالوه يعني
سياه «ماهي كند. معرفي را ميهنش انقالبي جنبش ميايستد
شهرت تالطم و از دريا به گريز معموًال كه تنها، كوچولو»ي

بهرة نيما
شاملو با احمد گفتگويي درباره شعر از
شنبه ٢٠ مرداد ١٣٥٨ بامداد  روزنامه

نكته ييكهجاي گفتنشهمينجاستايناست كههنرمندخالق
بيشتر چه هر غناي به آثارش است و نوآور كه هنرمندي پيشرو و
ميرساند مدد بشري جامعة و خود جامعة فرهنگي دستاوردهاي
چنين اين مي كند. محصول نبوغ پيشاپيش جامعه حركت لزومًا
فاقد ماركسيستنماهاي كه آنچنان نميتواند بهناچار هنرمندي
باشد. چرا داشته هستند «برد تودهيي» مدعي بينش ديالكتيكي
اثرچنينهنرمنديتماس بگيرد. با نميتواند توده «مستقيما» كه
معالواسطه استو «فرهنگ هنري»جامعه بر مي گذارد او اثريكه
در كه هنرمنداني طريق از يعني ميگيرد. قرار تودهها اختيار در
به نيما شدهاند. بهرة واقع طبقات ديگر اليههاي و او ميان فاصلة
انقالبي گارگران فرهنگ به كه است(مثًال) گلسرخي خسرو وسيلة
از قبيل حرفهايي با و است كلي اصل يك اين منتقل مي شود.
عبارات جور اين و براي هنر» «هنر بورژوازي» و هنر «معتقدات

كرد. نمي شود مخدوش را آن هم كليشهيي

بي نام شعر
گلسرخي خسرو

نشست سينهات بر
دشمن کاری عميق زخم

اما
نيفتادی ايستاده سرو ای

بميری. ايستاده که توست رسم اين
خون و خنجر توترانه های در

تو پرندگان مهاجر در
تو در

فتح سرود
روشن تو چشمهای گونه اين

                 هرگز نبوده است.
«توپخانه» ميدان تو، خون با
بيدار ميشود خشم خلق در

سو بدين «توپخانه» سوی زآن مردم
کنند مي سرريز
گرسنگی و نان

ميشود تقسيم تساوی به
ايستاده! سرو ای
توست مرگ اين

ميسازد، که
دشمن

ميکشد. ديوار
بر ستم و خوب عابران اين

نميدانند اين عابران ژنده را، تو نام
اما هست، دريغ اين و

بداند خلق که روزی
ميشود محراب تو خون قطره هر

را تو بزرگ نام خلق اين
ميهنياش سرود هر در

ميدهد آواز
ايران پرچم تو، نام

ست! زنده نام تو به خزر

تهي ميان بزك شده و خشتهاي
شده موميايي فرهنگ و پويا فرهنگ از

گلسرخي خسرو
فرهنگموميايي شدهپژواكي ندارد. چونخودرا باگذشتههاي
چون نمي كند، ايجاد اربابان دل در هراسي میزند. پيوند دور
مجسمهوار و است. الل خويش بهحق بازدارندة آگاهي توده ها
بودن محرومان اثباتبيريشه تزيين و بهدرد تنها استزيرا كه

پرتاب آنان بهاعماق قرون میآيد. و
كار زدن بهمرده «چوب  ميگويد: كه داريم  ضربالمثلي
مردگان از تجليل هم حرفهيي سوداگران كار نيست» درستي
سوداگران مخروبة آنها. بناهاي و آثار و اخالق و سنتها از است.
دوباره و  مرمت چنان  را مانده پاي از كفشهاي  حرفهيي 
بهآن را ويترين در پشت ارزش قرارگرفتن كه ميكنند سازي

ميبخشد
بنايفرهنگمومياييشدهازخشتهايهميشهشكلميگيرد.
در قالب يك سر از كه همه ميان تهي، شده و بزك خشتهاي
لحظهايدر دريچهها در هريكبهنوعيو ميآورند. اينخشتها
قرار است، مترقي نسيم انديشههاي گذرگاه كه روزنههايي و
روزنهها و  دريچهها اين موقتي گرفتهشدن با ميگيرند. 
مي گيرد بهخود را دستهگلي شكل شده موميايي فرهنگ
دو خاصيت اين بهعزا. ميشود و هم برده بهجشن هم كه
شيفتة را خوشباوران و ترديد ميكند دچار را ديرباوران گونه،
زمينه هر در را شده موميايي فرهنگ حرفهيي، سوادگران
تا و... و ادبيات هنر اخالق، از تا آموزش از ميكنند. جاسازي

باشد. و كاريتر تحميق تودهها مؤثرتر كه در هرزمينهيي
موميايي فرهنگ پشت سوداگران حرفهيي در كه جوامعي در
فرهنگ هر بخشي از گرفتهاند، موضع چونان گرگي هار شده
نوگرايي و پيشبرد و دارد  خاص مفهومي  جوامع اين در

ديگر... مفهومي جامعه فرهنگ

برساند. بهدريا را خود تا كرد  حركت مسير برخالف دارد،
متعارف و شناخته بهرسميت چارچوبهاي كه خسرو جسارت
به را خونخود انتخاب، لحظة كهدرستدر شكستاينبود را
بيسابقه اين جسارت انقالبي پيوند زد. جنبش شهيدان خون
بود و سازشكار با مدعيان او انقالبي مبين مرزبندي يك سو از
در سرفصل زيرا مي داد. را نشان خسرو پاكبازي سوي ديگر از
و فارغ مطالبهيي و چشمداشت هيچ بدون و زندگيش، مرگ
كه اين لحظه، در بود. خسرو و حسابگري هرگونه تنزهطلبي از
نامش خونش، بهبهاي بود، شده خيره بهسويش چشمها همة
باد! براي گوارايش كه حقا گرهزد و فدايي شريف با نام را
كنار در اين كه از واالتر نامي چه انقالبي ماركسيست يك
پويانها و و مفتاحيها همچون احمدزادهها پيشتازي شهيدان
و دسيسه در چه اگر شريف، نام اين بهراستي و گيرد؟ قرار
چه كساني بهتر شايستٌة رفت بهتاراج خيانت ياران نيمهراه
كه «آنچه گفت: وقتي همچنين او است؟ خسرو امثال از
بود» پايداري او و حسين موال راه شد، تكرار تاريخ تداوم در
بار صدهزار نيز شرف اين و كرد نامنويسي حسين اردوي در
همة و زمانها همة در انقالبيون همة باد! چرا كه براي گوارايش
در فروبستن لحظة چشم كه اين از باالتر چه شرفي مكانها،
بود خالق شكني يك دگم حسين» باشند. اين «موال اردوي
فراموش ناشي ميشد. و خسرو و دردمند روح صادق از كه
ساواك و دستگاه دم تمام نكنيمكههمين موضعگيريبود كه
دفاع بهاعتبار چه خسرو، ريخت. كار بههم و كرد غافلگير را
خواندن فدايي بهاعتبار چه و انقالبي اسالم از قهرمانانهاش
شعر در اعتبار، او بهاين شكست. را زمانه دگم رايج يك خود
نوآوري و خالقيت شعريش، دست بهيك زندگيش و زندگي

و راز جاودانگيش اوست زد. اين رسم تاريخي

بهمن خونين گداختة برفاب در
يخ جوخة زمستاني رگبار

را سرخ فوارهاي گلهاي سينة
دريد هم از

شب قلب در ستارهيي
افتاد بام بر

افق و
شادش نرگسيهاي با

گرفت رنگ ما عاشقانة خون از
مايگان ميخندند(١) فرو سراسر زمين “در

من سرزمين و
شهيدان” و درختان و آدميان است: زيبايي از پر

فراموش شده خاكهاي از تفته تر زمانـ 
قلة سوگوار شبگرد بر

را خود مغلوب بيمعناي تسلسل
ميگذراند
خورشيد و

را سحر برهنه مسلسل
شور و شراره و وشراب شهاب از
سپيدپاي اسبان شيهة غريو در

صيقلميدهد
نهفتهام كهنه ديوارهاي ميان در را “دلم

آورم” بهياد ترا و بمانم تنها تا
پنهان سوختة داغهاي اي

شبنم! و شقايق برشعلة
چشمههايباران

را شما آشناي تبسم
آغوش صخرههاي سرخرنگ در

داشت خواهند پاس

جنگل تيزپاي آهوان و
از هر سو

آوايتان تپندة خطوط بر
صبح تشويش فاصله تا

خواهندتاخت
صداي پايتان در

آهنگسرخپيكارتان
آنجا

كهلحظههايآفتابي اتانميتپد
دريغ و انتظار

رسيد خواهد بهسر
روز و

خود مصاف در
قرن مهآلود شيشههاي پشت در

افسانههايشرا
باحقيقتكالمتان

هم خواهد آميخت در
باز خواهد گفت

ايتاليايي معاصر دوـ  شاعر مو كوازي (١)سالوتوره

شــبانه چـاووش
وحيدي م.

دانشيان و کرامت خسرو گلسرخی شهيدان خلق بهياد

کاظممصطفوی

خـوبان خـسرو

شدن زاده
تاريك نيزهي بر

زخمي. ميالدي گشادهي همچون
را فرصت يگانهي سفر

سراسر
درسلسلهپيمودن.

خويش شعلهي بر
سوختن

واپسين، جرقه ي تا

برشعلهيحرمتي
راهاش خاك در كه

يافتهاند
بردهگان

اينچنين.
لوند و سرخ چنين اين

خون خاربوتهي بر
شكفتن

فراز گردن چنين وين

برتازيانهزارتحقير
گذشتن

نفرت غايت تا را راه و
بريدن.-

كه سخن مي گويم؟ آه،از
زندهگانايم بيچرا ما

آگاهان اند. خود چرامرگ به آنان

١٣٥٤

شـكاف
اعـدام گلسرخي  در

احمد شاملو

اول صفحه از بقيه



١٣٨٤ ١٢ دوشنبه ١٠بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٣ندا صفحة

زندگي  بهعرصه پا تهران سال١٣٠٤ در فريدون مشيري در
از و پس طي كرد مشهد و تهران در را گذاشت. دوران تحصيل
با چند او شد. شاغل پست و تلگراف وزارت در آمدن به تهران
روشنفكر مجله ادبي بخش تصدي و همكاري هفتگي مجلة
فارغ التحصيل همچنين مشيري داشت. بهعهده مدتها را
فاصله در او از بود. دانشكده ادبيات تهران روزنامه نگاري دورة

آثار  منتخب و شعر مجموعة ده تا ١٣٦٧   ١٣٣٤ سالهاي
بهطيف عاشقانه «كوچه» شعر با مشيري است.  شده منتشر
شعري زبان ميشود. بيشتر شناخته معاصر شعر دوستداران
بعد دهه هاي زمان در گذشت با و روان است و يكدست او
را خود زبان شعري كه مطرح شاعري خود بهعنوان بهمعرفي
سرايندگان زمره از او ميگردد. موفق ميبخشد كمال و دوام
كه نبود دليلي او ولي اين ويژگي ميشد شمرده «معتدل»
غيرسياسي و غيراجتماعي شاعرانة او و انساني احساسهاي
پي افشان را در گل سحري خود سرودههاي از بماند. در يكي
و ميهن مردم ياران به ياران از بر ميهن حاكم شبهاي پريشاني

ميدهد: بشارت
ميرسد ندا بهياران ياران نگاه از

ميرسد رهايي فرا دورة
سحر مي شود شب پريشان اين
به ما مي رسد افشان نو گل روز

با و آهنگين شده تصنيفي در بند ترجيع قطعه بهعنوان (اين
شاعر شده است) توزيع و تكثير همراه» مستعار «فريدون نام
سال هشت استبداد عوامل كه ميهني ضد جنگ با ضديت در
در «ستارهها نام با قطعهيی در كوبيدند آن برطبل بيرحمانه

ميدهد: بلند سر را خود جنگ» فرياد شبهاي
آسمان ميگويند هرانساني در

دارد ستارهيی
ديوار شب پشت از تا سحر

ظلمت پوش ديوار اين
مرگ سرخ پيغام دمبهدم

برگوش رسد مي
***

پيغام پژواك اين از به خود ميپيچم من
سرسام سرماي اين از بهدل ميلرزم من،

هم از ميپاشم فرو من،

آنجا! آه
روشن ميشود هرگلوله

خاموش ميشود ستاره يك
جاوداني  بهسرودة تمسك بلند با نسبتًا و زيبا شعري و در
و نان وسوسة كه آنها تمامي برسر نيما آدمها»ي «آي
جنايت و جرم همه آن خاموش شاهد و كرده رابهانه روزمرگي

ميدهد. هشدار به همگان و ميكشد فرياد شدهاند
از بخشي ماندگارش و سيال عاطفه و او نام بزرگداشت با
تقديم دوستداران«ندا»ي را همانجمع پراكنده...» «ما قطعة

ماه١٣٧٩  سوم آبان در او جسماني مي كنم.خاموشي مقاومت
داد: رخ خورشيدي

كنيم فراموش نان را يك لحظه وسوسة اگر آه
«آي آدمها» را

ميشنويم جا همه در
خون همه آن پي در

چكيد براين خاك كه
جان! اين باد ننگمان
نام! اين باد شرممان

كرديم! تماشا و نشستيم ما
جهان تار شب در

توفاني و ظلماني اين حد تا گذرگاهي، در
پريشاني و آشوب همه اين دل در

افتد، مي فرو پاي از كه اين
شده است نگونسار بردار اين كه
افتاده است مرگ در با اين كه

افتادند فرو كه هزاران و هزاران اين
اين منم

تو اين
همسايه آن

انسان آن
ماييم اين

ما
تنها، همان پراكنده، جمع همان

آنتنهاييم
ميبينيم همه همه موج بال در اين

ميشنويم را آدمها» «آي
نيكميدانيم

آمد نخواهد غيب از دستي
نميگوييم يكبار حتي يك هيچ

نكنيم اينگونه مدارا ستمكاري، ناداني با
بزنيم باال را آستينها

برانيمش پهنة آفاق هم از دردست دست
را مهرباني
را دانايي

جهان بلنداي بر
نيمش نشا

.....
آدمها...! آي

ميآيد... موج

فريدونمشيري
وانسانيت عاطفه و عشق خنياگر

دنکيشوت
ازناظمحکمت

جاودانه، جواني شواليه
يافت  قلبش در را مغزش ۵۰ سالگي در

آورد: دست به رفت که ماه ژوئيه درصبحگاه و
را عدالت و زيبايي درستي،

ايستادند روبه رويش پرنخوت احمقانة غولهاي دنياي
غمگينش. و شجاع روسينانته برروي او

وجود تمام با چيزي خواستن دارد معنايي چه ميدانم من
اما سرور من،

باشد داشته وزن اونس و ۱۶ پوند يک فقط تو قلب  اگر
ندارد آسيابهايبادي بياحساسوجود جنگيدن با هيچمعناييدر

گويي، مي راست تو البته اما
تست! زن سينيا دول
دنيا زيباتريندرهمة

، را حقيقت اين تو که مطمئنم من
زد خواهي فرياد خيابان تاجران درصورت

زير ميکشند. به اسبت از را آنها تو اما
مي زنند! کتک و

ما دوران ناپذير شکست شوالية تو، اما
ميدهي ادامه آهنيت بهدرخششات درزير کاله

شد خواهد هم زيباتر حتي سينا دول و

بود روسينانته : نام اسب دن کيشوت
بود. کيشوت دن معشوق نام : سينيا دول

ميگوئل  معروف کتاب  کيشوت دن شعر:  درمورد توضيحي
خودش حکمت شعر ناظم نويسنده اسپانيايي است. دراين سروانتس
جنگ به تواناييها و امکانات کمترين با که ميداند کيشوتي دن را
اورا چون ميداند که و هرچند ودرستي ميرود و زيبايي براي عدالت
اما ميزنند کتک و ميکشند به زير روسينانته پيرش اسب از دنکيشوت
و دهد نشان را خودش زيباتر و ارجمندتر هدف که مي شود باعث اين
براي کند. بيشتر را جاودان) جواني (شواليه کيشوت دن آن سرسختي

کرد. مطالعه را کيشوت دن جاودانه و زيبا کتاب بايد شعر بهتر درک

اول صفحة از بقيه
برانگيزاند، را ما اعتماد كه اين از  بيشتر هم حكومتي مأموران اصرار
از اندكي ما ميان از نفر يك وقتي كه آنچنان ميكرد. خشمگينمان
امنيتي همة خطري و شده تمام شهر تعطيل گفت و كرد آنها جانبداري
خشونت با را او و نيست ما از كه فهميديم بهزودي ميكند تهديد را ما

كرديم. طرد
دكتر وساطت، براي كه اين جز نداشتند چارهيي حكومتي مقامات
معروف شهر مقامات از يكي معيت در را بيمارستان زايمان رئيس بخش
شد ظاهر جمعيت برابر در دكتر كه اين بهمحض اما بفرستند. ما بهنزد
گفت او فرياد و با شناخت را او ما از يكي دروغ ميگويد. همه فهميديم
كسي نميگفت اگر هم است. «خودشان» از فردي نيست و دكتر اصًال
جلو در جمعيتي كه براي حرف اما همين نمي كرد. باور مقامات را حرف
و بوق و سوت با را تا حرفشان كرد بودند كفايت كرده تجمع بيمارستان
فوتبال تيم بهتازگي يك كه شروري دختر كنند. فرياد قطع و تف حتي
در بزرگ بهشيشة را قالبش سنگي سنگ با بود كرده دخترانه درست
شنيديم. را شيشه شكستن صداي ابتدا ما كرد. شليك بيمارستان ورودي
فهميديم بهجاي شد، دود از پر محوطه تمام كه وقتي بعد، چند لحظه اما
بوديم. مأموران موقع نديده آن تا كه شليك شده مادة دودزايي سنگ
دور بهجايي را دكتر و او زدن بههم چشم يك در حكومتي مقام حفاظتي
زير در را خونسردي قالب با دختر شرور هم جمعيت رساندند. دسترس از
ميشد زيادتر بهلحظه لحظه كه جمعيت ميان در خود و كرد پنهان چادر
آنان حضور در نرسيد. بهجايي دختر يافتن براي مأموران تالش شد. گم
كردن. صحبت كرده دودزا را شليك كسي كه مادة دربارة كرديم شروع
آنسوي خيابان ساختمان مادة مربوطه از كه ديده گفت خودش يكي
در حال مأموران لباس را در گفت جواني ديگري است. شليك شده
موتور بود گفت ايستاده جمعيت از دورتر اندكي كه ديده. پير زني فرار
پيچيده بيمارستان پشت بهخيابان چيزي پرتاب از بعد كه ديده را سواري
انداختهاند. دست آنها را بهخوبي ميدانستند كه جماعت مأموران است.
جوان دختري حرف بود، مأموران فوجي از سردستة كه آنها، از يكي اما
هفتة كه درخت ديده است باالي بر را گفت پسري دختر باور كرد. را
برهم را معروف دو تيم بين فوتبال مسابقة استاديوم ورزشي يك در قبل
همان كه پرتابكننده كرد يقين حرف اين با شنيدن مأمور است. زده
خود درست بود. هفتة پيش كامًال دختر نشانيهاي زيرا است. پسر بوده
داشت و را مأموران از ديگري فوج فرماندهي ورزشي استاديوم او در
و خشن گسترده تظاهرات مسابقة فوتبال بهيك يك چگونه كه شاهد بود
پيش كرد. بيشتر را مأمور وحشت يادآوري، همين شد. منجر خياباني
و هرطوري تجمعات ترسيد قبيل اين بعد ساعت از چند گفت بايد خود
بهدختر را خود و زد با دست پس را كرد. چند نفر متفرق را جمعيت شده

برشاخة درخت سراغ پسر نشسته او از رساند و
گرفت. را

تعداد توجه برخورد مأمور و دختر حرف
زديم. و گردشان حلقه جلب كرد ما را از زيادي
مأمور داد. نشان را درختي بياعتنايي با دختر
گفت دختر پرسيد. دوباره از پسر و آمده بهوجد
و به پرندهيی شده تبديل پسر از شليك بعد
كه داد نشان دست با بعد است! رفته بهآسمان
قهقهة صداي ميكند. پرواز چگونه پرنده يك
كسي اما شد. دور بلند نفر از چند تمسخرآميز
و كرديم نگاه بهآسمان ما همة و نكرد توجه
كرده فرش آسمان را ديديم كه پرندگاني را فوج
و شدن پسر پرنده خبر شنيدن از بودند. مأمور
بهپرندگان ترديد با رفتنشبهآسمانشوكهشد.
برداشت. اين بار به عقب قدمي وقتي نگاه كرد و
بودندكهمسخرهاش مأمورانتحتفرماندهياو
مي آزردند. را او زبان نيش و نگاه با و ميكردند
را دختر كرد تا به تالفي حمله ديگري مأمور
دختر و او بين را خود نفر چند اما كند. دستگير
حكايت با چابكي، آن چنان كه انداختند. دختر
شد. گم جمعيت ميان داشت او داشتن تجربه از
ميكرد هم سؤال سر خشمگين پشت مأمور
را آسمان انگشت با هم ما كجاست؟». «كو؟
كه را ديگري پرندههاي فوج و ميداديم نشان

ميكردند. پرواز بهشرق غرب از بار اين
از كه شد جدي بيشتر وقت قضيه
رسيد. خبري شهر سوي آن ديگر بيمارستان
لحظه چند براي را مأموران حتي كه خبري
سه بيمارستان در زني بار اين كرد. مبهوت
كه هرسه بالدار هستند. تنها قلويي زائيده است

بود. بالهايشان رنگ در قبلي نوزاد با آنها تفاوت
بيمارستان بهآن بايد نبود. جايز درنگ ديگر
جلو در جمعيت از نيمي  ميزديم. سر
بهسوي ديگر نيمي و ماند منتظر بيمارستان
و بهزنان را خبر راه در افتاد. راه ديگر بيمارستان
و ما را تماشا درآورده سر مرداني كه از پنجرهها
جلو نبودند قادر مأموران رسانديم. ميكردند
ميانة جمعيت را بگيرند. بهخصوص كه در سيل
برخورديم. سنگين و  بزرگ بهراهبنداني  راه
بهطرف مقابل سمت از ما از انبوهتر جمعيتي
شد معلوم رسيديم بههم وقتي ميآمد. ما
جلو كه در نيمة جمعيتي هستند آنها نيز كه
ميان در شدهاند. جمع شهر ديگر بيمارستان
دو در زن خبر از زايمان دو بود كه زني آنها
هر نوزادهاي آوردند. برايمان را شهر ديگر نقطة
داشتند. قبلي با نوزادان مشابه وضعيتي زن دو
را آنها بدن تمامي و دست رنگينشان بالهاي
شهري از كه هم كاميوني رانندة ميپوشاند.
تعريف برايمان بود رسانده به ما را خود ديگر
يك نوزاد بهجاي باردار زنان آنها در شهر كرد

زايند. مي پرنده چندين
راه يا بازگرديم كنيم؟ چه كه بوديم مانده
كه اشاره بهمأموران با دهيم؟ عدهيی ادامه را
درازشان و سياه باتونهاي و نقاب و سپر با حاال
همان است در تهديدمان ميكردند گفتند بهتر
بودند معتقد ديگر عدة شويم. متحصن جا
نميدهند پاسخ بهما هيچگاه حكومتي مقامات
وارد خودمان شده هرطور است بهتر بنابراين
فوتبال تيم كه دختر شروري شويم. بيمارستان
تا كرد پيشنهاد بود كرده درست دختران

است؟ چگونه آنجا ببنيم اوضاع در سري بزنيم و شهر ديگر بهنقاط
جمعيت ميان در هم واحد لحظة يك در شرور دختر كه بود اين عجيب
راه پسنديديم و را حرفش ديگر. بيمارستان از آمده جمعيت هم بود و ما
در را سنگ قالبش كردم. نگاه به او بودم. شرور دختر كنار من در افتاديم.
شدم. خيره او بهسمت نگاه كند. شليك ميخواست بهجايي داشت. دست
دختر بهجمعيت را داشت. حمله قصد مسلح پر از مأموران ماشين يك
آنها كرد. بهسوي آنها پرتاب مادة دودزا را چيزي شبيه همان و نداد مهلت
كه همين كردند. ما بهسمت بهتيراندازي شروع ترس از و شدند غافلگير
به سمتشان فرياد و داد و شعار با جمعيت ريخت زمين روي نفر چند خون
كرده بود كمانه بر بزرگراهي شلوغ كه باالي پلي از را آنها و كردند حمله
تصادفهاي و ترمزكردنهاي پياپي صداي بعد انداختند. چندي بهزمين
ترك را آن منطقه زودتر بايد هرچه دانستيم كه بهگوش رسيد. متعددي

شهر برويم. و بهجاي ديگري از كرده
بهخيابانهاي نميپيچيد. خيابانهاي اصلي در تنها جمعيت غلغلة
و ميشنيديم را همان صداها ميرفتيم هم كه كوچه ها حتي و فرعي
چهرة كه يا مردي زن هرپشت بام باالي در ميديديم. را همان آدمها
آنها از برخي و ميدادند اذان زني زايمان بهعالمت پوشانده بود را خود
پرنده از پر پر مي دادند. آسمان كه به هوا دست داشتند در را پرندهيی
شويم. اما خيره به آسمان ساعت چند طوري همين داشتيم بود. دوست
جاي مي رسيد كه شهر ديگر نقاط از متضادي اغلب و جديد خبرهاي با

نبود. درنگ
كه را مادري بيمارستان، جسد جلو كه مأموران رسيد خبر وقتي
عدهيی داده اند نشان بهجمعيت آورده بود بهدنيا را پرنده نوزاد اولين
نبايستي ما شرور گفت دختر كرديم. سرزنش را بهشدت خودمان ما از
بايد است. تا دير نشده هم حاال ميكرديم. اما رها خدا بهامان مادر را
دهيم. نجات مأموران چنگ را از فرزند هرطور شده و برويم بهبيمارستان
بيشتر شديم نزديكتر هرچه رسانديم. به بيمارستان را خود اشكريزان
كرد. زده وحشت همه را بود كه چنان سكوت خيابان آن شديم. مبهوت
كرديم فكر ابتدا نميشد. احساس آن در زندهيی موجود هيچ حضور
بيمارستان ورودي در شكسته شيشة بود. درست اما آمدهايم. اشتباهي
تنها بودهايم. جلوش قبًال كه است كه همان بيمارستاني نشان ميداد
وردي مشغول زمزمة بود و زده چمباتمه گوشة دنجي كور در زني پير
رفتهاند. كجا مردم پرسيد او كرد و از جرأت شرور دختر بود. نامفهوم
را خالي دست آسمان با كند را قطع زمزمهاش اين كه بدون پيرزن
اولين با بودند. سرمان باالي مأموران برگردانديم سر كه داد. نشانمان
برداريم پرندهيی را آن خواستيم افتاد. تا بهزمين شرور آنها دختر شليك

گريخت. بهآسمان و شد
آبان٨٢

برفرشآسمان(قصه)
کاظممصطفوی

مشيری شعرفريدون

اصفهانی دکتر زری ترجمه:
بهروزی محمد
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بزرگترين نمايشنامهنويسان از يكي به عنوان را برشت برتولت
شاعر يك بيشتر را خود او اما   ميشناسيم. بيستم قرن
از انبوهي زير در شعرهايش البته كه شاعري ميدانست.

ماندهاست. حد زيادي ناشناخته نمايشياش تا شاهكارهاي
و يا شاعري بناميم بيهمتا نويسي نمايشنامه چه او را اما
و بود انساني بزرگ او كه متفقند عقيده همگان براين بزرگ،
سجاياي آموزشهايش تبليغ اصلي موضوع واال كه آموزگاري

بود. انساني
او نكتههاي  اثر در هر و براي انسانهاست معلمي بزرگ  او

دارد. وجود زيستن، انساني و بودن انسان براي بسيار
زندگيپرمخاطرةبرشتامتدادبههمپيوستةلحظاتيست
بههمين آزادي. گوهر به رسيدن براي بي امان مبارزة از از مملو
آلماني تبعيت حق بود و خونش هيتلري تشنة فاشيسم دليل
او خيانت كرد. سلب او از وطن» به «خائن عنوان تحت نيز را
آن طلبيدن بهمبارزه و فاشيسم سياه دستگاه نفي بود؟ چه

ورزيد. مي عشق آن به كه وطني و انسانها آزادي براي
دنبالش به جا همه امنيتي هيتلر پليس مخوف دستگاه
ديگر برسر كه آورد برسرش آن و كند دستگير را او تا بود
كه آن جز نداشت ديگري راه برشت و ناشده. تسليم آزادگان
ديگر بگريزد. همسر كشوري به كشوري از همراه خانواده اش
برشت همراه به او بود. آزاده هنرمندي نيز وايگل، هلنه او،
خلع وطن» به «خائن عنوان به برشت همچون و شد آواره

تابعيت گرديد.
وصيتنامة يافتگانآينده»كه آنرا «به تولد برشتدرشعر

دارد: همين آوارگي اشاره مي نامند. به نيز برشت
ما ايم رفته

را كفشمان، كشورها تعويض بيشتر از حتي
مارك اما تازهيينيست. چيز آوارگيبرايهنرمندانمبارز
«خيانتي» بود. مضاعف داغي برشت براي وطن به خيانت
آثار بهترين از يكي مضمون بود، برشت وطندوستي اوج كه

گرفت. قرار او شعري
به گرفتهشده» بهخدمت آلتدستان «به شعر در برشت
از نوعي نويسد: مي و مي پردازد وطنفروشان و واقعي خائنان
عوضپوليكهگرفتهاند در آنها ميخرند. ديكتاتورها خائنانرا
اما نوع ميكنند. نشخوار ميكند ديكته ديكتاتور هرچه را
خائنانه حيات حفظ براي كه هستند كساني خائنان، ديگر
ميشوند. ديكتاتور مواجب و جيره بي نوكران به تبديل خود،
هركاري ديكتاتور براي خوشرقصي و تمجيد در همين براي

قرباني ديكتاتور ميشوند. خود در انتها ميكنند. اينان
گريختن براي برشت كه را كشورهايي همة نازيها وقتي
به او كردند اشغال شده بود آنجا پناهنده به اس»ها «اس. از
فاشيسم با مبارزه اش به نيز آمريكا در كرد. مهاجرت آمريكا
«شورا تشكيالت در ايجاد همچنان ادامه داد. او ديكتاتوري و
را اصلي نقش آمريكا در دموكراتيك» آلمان ايجاد براي
به رفتن خاطر به را او گوبلزي تبليغات دستگاه داشت.
جنگ در هيتلري با آلمان رسمًا زمان آن در آمريكا كه
منفي تبليغات عليهاش و ميناميد  دشمن مزدور بود

ميكرد.
ناكازاكي  و هيروشيما در اتمي بمبهاي انفجار  
جهان برانگيخت. سراسر در را همة صلحدوستان اعتراض
واقف بود موضعگيريش عواقب به كه اين با برشت نيز
نه اعتراضي كه كرد. اعتراض بمبارانها اين به بهشدت 
نيز آن  از پس كه شد  آمريكا  از  اخراجش  باعث تنها 
سقوط از بعد حتي را كشورش به ورود اجازة نتوانست
حزب عضو كه اين با اين ترتيب به كند. دريافت هيتلر
در آخر عمر تا و رفت شرقي آلمان به كمونيست نبود

زيست. همانجا
و شاعران قرن نويسندگان از پركارترين برشت يكي
به فارسي ترجمه ٤٠اثر او از محسوب مي شود. بيستم

است. شده

زندگي: سالشمار
شهرك  سال١٨٩٨ در در برشت برتولت فريدريش اويگن
و شد. متولد آلمان در آكسبورگ شهر نزديك در برتسينگ

سرود. را خود شعر اولين كه بود ساله شانزده
جهاني  جنگ در وظيفه سرباز ١٩١٨ بهعنوان سال در

جبهة در داشت  كه  خوشي  صداي با او  كرد.  شركت  اول
قرار تشويق بسيار مورد و مي خواند سربازان آواز براي جنگ

ميگرفت
در  زدن « طبل تحت عنوان قطعه انتقادي او ١٩٢٢ اولين در
بعل» » درام در همين سال مونيخ اجرا شد. شهر در شب»

كرد. منتشر را
شهر  در تئاتر آن كار و به كرد شهر برلين سفر ١٩٢٤ به سال

پرداخت. سال١٩٢٧ تا
نام با فيلم اين سرد» «شكم فيلم ساختن در شركت .١٩٣١
سال شدهاست. داده نشان نيز دارد» تعلق كسي چه به «دنيا
دفاع بهانة آن به نمايش با برلين در كنترل فيلم قسمت بعد

كرد. روانه مخالفت ايدههاي چپ از
ترك به مجبور برشت هيتلر، رسيدن بهقدرت از بعد .١٩٣٣
به سوئيس آنجا از و اتريش به فرزندانش و همسر با شد و وطن

گريخت.
از  وطن به عنوان خائن تحت آلماني برشت تبعيت . ١٩٣٥

او گرفته شد
سوئد به مهاجرت .١٩٣٩

به ابتدا كشورهاي نورديك به لشكركشي هيتلر از بعد .١٩٤٠
گريخت فنالند نروژ و سپس به و دانمارك

به مجبور نورديك كشورهاي كلية شدن اشغال از بعد .١٩٤١
شد به آمريكا مهاجرت

در شد. آلمان دموكراتيك» «شورا براي سازمان عضو .١٩٤٣
در كرد مي خدمت آلمان ارتش در كه پسرش سال همين

جنگ كشته شد.
و هيروشيما شهرهاي در  اتمي انفجارهاي  از بعد .١٩٤٥

نوشت. گاليله» را «گاليله ناكازاكي نمايشنامة
مورد آمريكا در گاليله» «گاليله نمايش اجراي از پس .١٩٤٧

گرديد. آمريكا به ترك مجبور گرفت و قرار بازجويي
يك عنوان به اسم او را رفت. ناگزير به سوئيس سپس برشت
همين به و بودند داده قرار سياه ليست در كمونيست نويسندة
برشت به برلين شرقي رفت شدند. دليل مانع ورودش به آلمان

گزيد. اقامت جا آن در و
معرفي شرقي در آلمان بهترين نويسنده عنوان به .١٩٥١

شد.
كه  زماني ٥٨ سالگي، سن در يك حملة قلبي اثر در .١٩٥٦

درگذشت. برلين شهر بود در هنري بلوغ اوج در

يابد مي كه اختناق افزايش زمانهيي در
دست ندهد از را نانش كه براي آن

دارد مي پنهان را حقيقت
استثمار براي توجيه رژيم را جنايتهاي

عليهحاكم هيچ نگفتن،اما
نميكنم، را هم تبليغ كه من دروغهاي رژيم اين توجيه با

نكردن افشا را چيزي گونه بدين
توجيه عدم الپوشاني با

كند تأكيد مي كه رفتاري است
او تصميم گرفته كه

چهره كند زمانه افزايش اختناق حفظ حتي در
حقيقت در اما

است مصمم فقط او
ندهد. دست از را نانش كه

او نهايي تصميم است اين بله
نگفتن» حقيقت «جز كه اين

قرار ميگيرد خدمت آن در
بعد به لحظه اين از او كه

كند. پنهان را حقيقت
شوند. گفته تواند مي مدتي اندك براي حرفها اين

زمان همين در ولي
و آزمايشگاهها و تحريريه ها، هيأت و اداره ها، در تمامي

كارخانهها
شود «واقعيت»ي خارج نمي هيچ از دهان انسانها وقتي

اند ساخته حاكمان كه آنچه جز
مي شود. شروع آن آور آثار زيان

مژه زدني هيچ بي كه كس آن
سريع ميگذرد خونين، جنايت نگاه به در

دهد مي را پيام اين
. طبيعي چيزيست جنايت آن كه

نماياند مي را طبيعي فجيع اعمال او
باران قطرات بودن طبيعي مثل

اجتناب قابل غير آنقدر و
باران باريدن كه

حمايت ميكند  كه او با سكوتش است بدين گونه  و
را. جنايت

بعد بقيهدرصفحة

برتولت برشت،
تفاوتي و بي جهل بلند برصخرههاي موجي

جاودانه ما يابيم مي ادامه
ميكند تغيير چيز همه ترتيب بدين
برشت» جاودانه_ شعر «از

م.مشيري( رهنورد) و تدوين: ترجمه

وايگل هلنه همسرش و برشت
مصرفي دستان آلت به

برشت شعر مهمترين ويژگيهاي يكي از ضروري: يادآوري
موج او شعر در و دقايقي است. نكات آن بودن چندوجهي
فارسيزبان مترجمان حتي و خوانندگان براي كه زند مي
پرفسور با كمك من ميباشد. پنهان و اغلب نامفهوم او شعر
و ميباشد فاضل و  ارزشمند بسيار استادي  كه ساندك
به دست كردهاست كار برشت آثار روي متمادي سالهاي
سعي ساندك پرفسور سفارش به زدهام. او شعر چند ترجمه
توجه كار برشت محتواي به بيشتر ترجمه كه در شدهاست

مستقيم لغات. تا ترجمه شود
است ژرف آنقدر برشت همچون دريايي كه آگاهم بهخوبي

است. مشكل بسيار كاري آثارش ترجمة كه
در سال١٩٣٥  را برشت مصرفي» آلت دستان شعر «به

نوشته است: چاپلوسان و خائنان خطاب به
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از طرح

عاليوندي بهرام استاد

ظرفها: شكستن و تند ترمز
معلم كنار دستش مينشستم. يك بهعنوان هميشه خلباني عادي بود. من شاه
ميكرد. يكبار مسألهايجاد و كسي نمي داد به حرف گوش موارد بيشتر او در اما
نشستن از بعد لطفًا گفتم به او بازگشت هنگام بوديم. رفته شهرها او به يكي از با
كنيد. استفاده موتور) موتور» (ترمز ورس از «ري نكنيد. استفاده ترمزها از
و مي ايستد دفعه يك هواپيما و است تند ترمز كه اين براي گفتم چرا؟ گفت
در آمديم. گذشت. و «نچ» گفت ميشكند. شاه فقط را ظرفها تمام نتيجه در
صدايي و سر آن پشت از كرد. ترمز بهشدت و شد سوار مهرآباد شاه فرودگاه
نميدانست شاهاين منيري بود خانم كه مهماندار رفتيم بيرون. باند ما از و آمد
تمام كاپيتان گفت اعتراض با كردهام. ترمز من كرد فكر داده است. انجام را كار
گفت عجله خدمتتان!».با «عرض كردم بهشاه گفتم: من شدند! شكسته ظرفها
و سكوت كردم. نگفتم هيچ بودم مانده واج و كههاج من من ترمز نكردهام! نه

حرف زدن! راحت تعجب از
جهانباني هم به علت سپهبد نادر در اين سفر بهروماني برويم. شد با شاه قرار
كردند. روشن را هواپيما خارجي برق بود. هواپيما در روسي زبان با آشنايي
را آن تا دادم عالمت من و كردند قطع را برق وقتي اما شد، روشن هواپيما
در همين افتاد. ٥-٦دقيقه به عقب حركت كرد. قفل چرخهايش ببرند دور
بهشرف عرض نثار «جان بهشاه گفت: و احترام گذاشت باال ربيعي آمد موقع
بزني. حرف نمي خواهد گفت كرد و بلند را شاه دستش .«... مي رساند همايوني
بههواپيما. كرده اند وصل خارجي برق گفتم چيست؟ جريان پرسيد من از بعد،
يك بايد االن كرد؟ گفتم چهكار بايد حاال گفت كرده. قفل چرخهايش حاال
آن و ببردش بكشد چهگونه) كردم اشاره هم دستم (با بيايد از عقب پوشكار
و كرد بهمن نگاهي يك هم ربيعي برو. گفت بهربيعي فهميدم. گفت طرف.
شدن بلند از معمول بعد طبق شاه شديم. بلند باند رفتيم سر پايين. رفت
قبًال را اعليحضرت تو معزي گفت جهانباني مينشست. عقب ميرفت هواپيما
يعني گفت هستند. اعليحضرت ايشان خوب چي؟ يعني گفتم ميشناختي؟

زودي به اما
نيست كه گونه اين كه فهميد او خواهد

را بپوشاند حقيقت فقط نانش ندادن از دست براي
محترمانه ابتدا او از سركوبگران بهزودي زيرا

خواهند خواست
بگويد دروغ بايد كه

ميخواهد فقط او كه چرا
دست ندهد از نانش را

شده خريده كه نيست كسي مثل او اعمال كه البته
باشد

نشده هيچ چيز داده او به
نشده چيزي گرفته او تنها از بلكه

چاپلوس شدة خريده سخنران وقتي
ميخيزد بر حاكمان ميز سر از

براي تملق دهان ميگشايد
دندانهايش الي البه در

مي بيند را ميزخورده سر غذاي مانده باقي آدمي
را چاپلوس خريده شده با ترديد سخنان آدمي

ميشنود
قائل ارزشي برايش ديكتاتور حتي كه كسي اما

نشده
بدهد را پيروزي ضيافت دعوت به امتياز او به كه تا

ميكند. و تمجيد تعريف از حاكمان حال اين با
هنوز او كه تصور مي شود اشتباه به

است. سركوبشدگان رفيق
را او ميشناسند مردم

دارد مستقلي افكار گويا كه
كرد اطمينان او به شود مي همين براي

ميگويد، او كه چيزي هر
هست

نميگويد، نيست او كه را هر چيزي و
ندارد» وجود اختناق »

فرستد قاتل مي بهترين شكل در
را مقتول شدة خريده برادر

برادرش را  بدهد  تا شهادت
كشته سقف سفال شدة كنده تكه يك

قاتل نه و
مختارانه دروغ يك

است اين هدفش همة كه كسي براي
ندهد. دست نانش را از فقط كه

مي كند كمك البته را او دروغ اين
كشد كه نمي طول اما زياد

شوند يافت او نظير زيادي آدمهاي
او خود نظير كساني كه با عرضه خود براي او و

دست دهند را از نمي خواهند نانشان
شود مي وارد سختي رقابت بازار در

بود نخواهد كافي دروغگويي فقط اينجا در ديگر
انجام مي دهد باشد الزم وقت هر را اين

خواسته ميشود بودن از او فريفته حاكم
در البته نيز ندهد دست از را نانش كه اين انگيزه و

است ذهنش
دهد تن زورگو خواست اين به بايد او

خاص هنري با كه
معنا بخشد ممكن چرنديات قافيهترين و بي وزن به

بگويد. را غير قابل گفتن مزخرف هر و
او كه مي آيد اين طور پيش و

چاپلوسي براي خود كردن عرضه بازار در رقابت در
از ديگران پيشي گرفتن و

تعريف كند حاكم تواند از مي بايد هرچه
چرا؟

وجود همه كارهايي كه مي كند به او با چون
رود اين مي ظن

در گذشته كه
است  داده به سركوبگر فحشي يكبار  گويا
سابق» گويان «حقيقت كه است اين طور و

شوند مي دورغگويان وحشي تبديل به
شد خواهد ختم روزي به كارها اين همه و

بيايد سوي ديكتاتور از كسي كه
دور صداقت گذشتة جرم را به آنها و

كند محكوم پيشين وقار و
خواهندداد. ازدست نيز شبشان را نان آنها آنگاه و

ديگر هزاِر و يک شب، صد شب هزار از، شد
! اي ناجي شبانه تو ماني. باشم و من

شب يک و هزار درهر کرد. مگرچهها عشقت
زبانه ما درجان باز، ميکشد شعله کاين

قصه دوباره سرکن قصه هايم!، خاتوِن
را تويي نشانه ما ، ـ ماه و ره من و اسب و ـ

رود و دّره و است برف کوه، و صخره و دريا
روانه کاروان مي شود باز، اين و است راه

را گفتگو و عشق اين را،  جستجو و راه اين
دفتر زمانه و نيست، در پايان نباشد

رفت ُزَحل خاک تا از هزارويک شب عشقت
ترانه کهکشان ببارد، صد آسمان باز

مرداد٨٤ ٧

بقيه از صفحة٨ در خاطرهها آخرپرواز كجاست؟ گفت بلد نيستم را دربار اصًال جاي من آمد داري؟ گفتم و رفت ايشان با دربار در
از بعد گفتخيليراحتحرفمي زني. گفتمنميفهمم! ايشانصحبتميكني. خيليراحتبا
باش! طور هميشه همين است خوب خيلي همين بگويم ميخواستم گفت يعني كوتاهي مكث
اندازه ميكرد. اين زده مرا حيرت بود آورده به وجود حوش خودش و حول در كه شاه مناسباتي

ديگر بود. چيزهاي خيلي بيانگر من سادة برخورد يك از جهانباني، مثل تعجب تيمساري،
پاسخ: بي سؤال يك

دزديهاي براي ميدانستم كه ميگويند. دروغ بسيار بهاو شاه بودم كهاطرافيان شنيده هميشه
ذهني مسأله سؤال بودهام كهاين مورد چند شاهد خود من انجام ميدهند. را اين كار خودشان
دروغ بهاو چرا كرد سؤال من خود از شاه كه افتاد اتفاقي پرواز يك در بوده است. هم شاه خود
در بود. خريده را جامبو دوم دست هواپيماي تعدادي طوفانيان كه بود قضيه اين ميگويند؟
است. كه رسيد!. خوب هم جامبو هواپيماهاي گفت خوشحالي و فخر با كه داشتيم شاه پروازي
نو نبودند. در حالي كه دارد تأكيد آنها بودن نو روي ديدم ميكنند. چند سالي كار هستند و نو
هستند. نو گفت دارند. پرواز ساعت ٢٥هزار ٢٠تا متوسط بهطور  هركدامشان نيستند. نو گفتم
بهمن گفت است؟ نو رنگشان كه است اين منظورتان آيا نيستند. نو كه رساندم بهعرضتان گفتم
چهقدر ببينيد تا بياورند را هواپيما پرواز ثبت فرم بدهيد دستور شما گفتم هستند. نو گفتهاند
قدر اين چرا و گفت رفت درهم به شدت شاه قيافة نيستند. نو داشتهاند؟ هيچكدامشان پرواز
گفت آهستهتري صداي با دوباره برگرداندم. را رويم و نمي دانم گفتم ميگويند؟ دروغ بهمن

بهمن دروغ ميگويند؟ چرا
داشتيم. شاه پروازي بهنوشهر بود. دربارة هليكوپترهاي«سيكورسكي» ديگر يك مورد در
كرده پارك هوايي نيروي پاركينگ در را آنها ديد. را هليكوپترها اين از تا دو شود سوار آمد
آمده. ٦تا نه گفت آمده. ٢تا نيامده ٦تا آمدهاست. گفتم هليكوپترها از اين ٦تا گفت بودند.
توي رفت اخمهايش شاه  باز دادم. دست نشانشان با و هستند. آنجا هم آنها و آمده ٢تا گفتم

گذشت. قضيه ندارم و اطالعي من گفتم ميگويند؟ دروغ بهمن قدر اين چرا و گفت هم
ايران  هنگاميكه شاه ميخواست سال١٣٥٧ بود. بسيار جالب بود برايم مورد ديگر كه يك
هواپيماهاي رسيديم جلو كردن تاكسي موقع كرد حركت هواپيما وقتي به مصر برود. و ترك را
برگشتبهمن شاه اعتصاببودوهمههواپيماهايشرويزمينبودند. ايراناير آنموقع. ايراناير.
بهجايجواب مكثكردم. گفتگفتم منبا تعجب نگاهش كردم و پرواز ندارند؟ گفتاينها مگر
و يك هستند اعتصاب در كه يك ماه است پرواز؟ اينها االن گفتم پرواز ندارند؟ امروز اينها مگر

موتورشان روپوشهاي هوايي آمده اند نيروي تازه بچههاي نميپرد. اينها از دانه
در رفتهاند پرندهها و است دالر ميليون دو موتورها هركدام چون را گذاشتهاند.
تعجبگفت: با ردميشديمشاه بعدهمينطوريكه تخمگذاشتهاند. موتورها
من است! عجيب خيلي گفت سرهم پشت بار چهار سه است!» عجيب «خيلي
ما و گذشت قضيه است. به هرحال عجيب چيز كه چه بودم خبر بي داستان از
آمد نشسته بود در كابين كه ويژهاش محافظين از كرديم. يكي را شروع پرواز
بهاين او بوديد! اعليحضرت پهلوي زودتر ٦ماه شما كاشكي گفت و من پيش
(با حتمًا من ولي نميافتاد روز به اين ايشان است ممكن گفتم روز نميافتاد.
ميافتادم. روزي بهيك دادم) نشان گردن بريدن به عالمت را گردنم دست
گفت من نه است؟ گفتم عجيب گفت بهشما قدر چرا اين گفت ميداني
با اميرفضلي سرلشگر هواپيمايي ملي رئيس اتاقش بودم. در پشت مأمور خودم
گذاشتند قرار و كردند صحبت هم با آنجا. آمدند ساواك رئيس مقدم تيمسار
پروازهاي و كرده اند اعتصاب خلبانها از ٢٠درصد ميرسانيم عرض بهشرف كه
ميگويم! را همين هم من گفت اميرفضلي نميشود. انجام ٢٠درصد ايراناير
اين گفت ميكرد صحبت من با كه محافظي گفتند. را همان بهشاه رفتند بعد
دروغي همچي يك گفتم مگر ميشود من كردند. اين كار را «....» مادر تا دو
و رفت داخل يكي شان گفت نميپرند! هواپيماها كهاين يك ماه است گفت؟
تيمسار يكي گفت بيرون بهآن آمد كه اعتصاب كردهاند. بعد ٢٠درصد گفت

را گفت. همان رفت داخل يكي دوم آن دفعه ٢٠درصد شد! همان
اين برابر شاه در چرا كه من اين بود هميشگي سؤاالت ذهني يكي از
منع خورده رطب ميكردم فكر ابتدا در نميدهد. نشان عكسالعملي دروغها
اولم با برداشت مغاير كهالبته رسيدم بهبرداشتي بعدها كند؟ اما چون رطب
هرچيز ديكتاتور قبل از ميكنم يك فكر است. عميق تر اما فكر ميكنم نيست.
ديكتاتور اولين خود كه يعني ميكند. جدا خود پيرامون و دوستان را از خود

قدرتي بگيرد. قدر ژست بهظاهر كه هرچند است. ديكتاتوري قرباني زبون
. . . دارد ادامه

يکشب و هزار
سعيدعبداللهی

بقيه از صفحة٤ صخرههای .... بر بلند برشت موجی

آينهها،
خاموشانند چه اگر

خاموشانند چه اگر آينهها
را دست ابريشمي عبور

عشق ميفهمند يك گيسوان تاريكي زيباي در
خاموشانند چه اگر آينهها

آميزند نگاههاي تحسين از پر
چيزي ندارند خود آينهها از

شرمآلود احساسند نگاههاي آينهها, سرشار
مگو سخن قهر با آينهها با

تو عريان ميكنند را براي ها, تو آينه
خاموشانند. چه اگر

آيـنهها
عليرضا خالوکاکايی (طارق)



١٣٨٤ ١٢ دوشنبه ١٠بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٦ندا صفحة

م.آزاد رفتن خبر «ندا» بانی اسديان جان حميد وقتی
با من شد. فشرده از اندوه دلم سخت داد بهمن تلفنی را
فقط نبودم. دوست م.آزاد يعنی تهرانی آزاد مشرف محمود
نازنين آن کارهای از دوتا چاپ و ديدار دو با بودم آشنا
ادبيات هنرو فصلنامة در داد تا که بیهياهو فروتن نجيب
احوال و حال از خبر نزديک و دور از کنم. چاپ (صدا)
که حتمًا صادق مذهبيون خدای داشتم. بارش کار و و
عمری که بيامرزدش نيست، حاکم آخوندهای خدای
به دنبال و کرد سپری طبع استغنای  و قناعت و بهرنج
نويسنده، آدم شاعر، آدم گيرنکرد. تله يی در ودانهيی آب
ارزيابی دريک آنچه اما نيستند کم دانشمند يا هنرمند
انسان بودن دارد؛ و بهايی شرافتی، قدر و نهايی اجتماعی
است. کسی رفتن از جهان و انسان زيستن به انسانی و
زره دانشی ويا و هنر هر اهل قلم نيست که انتظار اين را
درآيد. وقت مستبد حکام ميدان به و کند بهتن مبارزه
ويژه برخوردار و امتياز موهبت از اين اگر جامعهيی طبعًا
اين توقع حداقل نمیکشيد. بهدرازا مستبدان عمر میبود،
هنر قلم و اهل روشنفکران بهويژه و که روشنفکران است
رونقبخش نگيرند، قرار بيداد و ظلم دستگاه خدمت در
فاسد نظام چنان هنری و مطبوعاتی تبليغاتی، دستگاه
خلق مجاهدين که دارد تأکيدکنم جا نشوند. سرکوبگر و
راضی بدين حداقل حقيقتًا قلم، و هنر  درحق صاحبان
بسی برابر آنها در و صبوری سکوت هستند. علت قانع و
و نشأت میگيرد مالحظه همين از روشنفکران نارواييهای
يک جنبش به صرفًا انتظار اين که کنم تأکيد باز و بس.
ستمديده ملت يک نمیشود. ختم مقاومت راستين
میدهند، پاسخ  شکنجهها و گلولهها با را فريادش  که
مگر ندارد دربندش  درميهن  و  جهان در  سخنگويی
هرگز م.آزاد انديشه. صاحب هنر و و متعهد روشنفکران
عرصه که چون نمیپنداشت ميزگرد از شواليههای را خود
و عبا زير و مبدل شد، جامه عوض کردند نبرد به ميدان
ادعايی بود. بی پاک و مرد هميشه شدند. او قباها پنهان
شبانه درمحافل و ديگر میزد حرفهايش را شعرهايش، در

درنمیکرد. قمپز بهمفت
تدريس  سال سه از بعد که ١٣٤٥ بود سال مهرماه
ايام درآن که بندرعباس  و  بندرلنگه  دبيرستانهای  در
شدم. منتقل آبادان  به نداشتند کم تبعيدگاه چيزی از
هم بود. فرشته يعنی من سياسی جورکش کلهشقیهای
شهرستان به دبيری وقتی بود که چنين قانون سالها درآن
می کرد استفاده خالی حقوقی رديف يک از می رفت ديگر
صورت شهرستان  آن به انتقال  نبود  رديف اين اگر  و
آبادان پرورش و آموزش کارگزينی دايرة در نمیگرفت.
از من اتفاق، برحسب و برقضا دست که شدم متوجه
با که «م.آزاد» تهرانی آزاد مشرف محمود حقوقی رديف
استفاده شده بودند داشتم به تهران منتقل پستا» «حسن
آموزش طويل و عريض ادارة آن در که شگفتا میکردم.
شاعر کرده دبير عزيمت بداند نبود که کسی پرورش و
بود، فروتن شاعری وقتی میگويم او پس است. بوده هم

١٣٤٩ من و سه  درسال نه گزافهگويی. و گفتهام حق به
امنيت شورای کردند.  تبعيد خوزستان از را  ديگر دبير
اما مخلص داد رضايت دراهواز تن سه آن ماندن استان به
«صدا» تدارک ١٣٥١برای سال نداشتم. آمدن جز گزيری
گفتند را گرفتم. م.آزاد سراغ کردم. به تهران کوتاه سفری
رفتم میکند. کار نوجوانان و کودکان پرورش کانون در
نه درخوری شرايط چه در ما انسان شاعر که ديدم و آنجا
ميز میداد. عذابش آشکارا که کاریست به مشغول
سخت و داشت طاهباز سيروس بزرگ ميز کنار کوچکی
طاهباز سيروس که فهميدم آنجا افسرده. و چپيده خود در
کانون بود، عامل ارجمند مدير دردانههای ليلی از عزيز که
طبقة در است. گماشته بهکارش و نهاده منت شاعر بر
محمود مآبانه جالل مديرکل و جاه ساختمان همان دوم
داشت گوشة دهان پيپی که در ديدم که با دولتآبادی را
را گالبدرهيی محمود معاونش و کرد بش و خوش با من
پزخانه» کوره «سگ تازه کتابی بهنام او معرفیکرد. من به
خبر که خواست من از دولتآبادی رسانده بود. بهچاپ
و داستان بلند بود يک که شبيرو» «با انتشار کتاب خودش

آمدم، که پايين بگذارم. در«صدا» را خانه» پز کوره «سگ
سيروس طاهباز پشت ميزش نبود. زنده ياد م.آزاد گفت:
دربارة نقدگونهيی بله!. گفتم: ديدی؟ را حضرت بزرگ اتاق
تنگاتنگی دوستی او با که الخاص» «هانيبال معروف نقاش
سيروس آمد. دوم «صدا» شمارة که در داد من به داشت
به نان و به رندی بود سياسی هرچند از دوزيستان طاهباز
سليقه ذوق و صاحب از حيث ادبی، اما روز میخورد نرخ
به خود خدماتی به سهم اما هرچند خنثی بود. و نظر و
گذشت. حق از نبايد  که کرد روزگار آن ادبيات  و هنر
بيرون «دفترهای زمانه» و بعد «آرش» ماهنامة ادبی ابتدا
شنيدم که پيش با ارزش بود. سالها خود نوع در داد که
بود داده نظر رژيم البد وزير ارشاد خوشايند برای طاهباز
داشته اسالم به نظر آمين» «مرغ شعر در يوشيج نيما که

اين! يعنی ادبی نيز و انسانی فضيلت است!!!
نان قيد وسوسة از  آزاد که م.آزاد پاک  روان  به من
سالهای فرزندش در بنا به گفتة هرچند زيست و نام و
مسکنت و  فقر نهايت در آخونديسم جبارانة حاکميت 
است حق مرگ آری می فرستم. درود میبرده است، بسر

چراغ با
می گردم دل ويرانه های ميان

فروريخته هرديوار پای در
يی سرگردان خاطره

نُـدبه به
. است نشسته

 
چراغ با

می گردم ويرانه های گل ميان
شده نسترن سايهٌ له

. است معطر هنوز

چراغ با
را گمگشتگان نجيبم

آتشزا زخمهای غوغای در
میجويم مرگ از پيش مردگان بلوای و

يابم  و نمی
. زيستن ناگزير انزوای پرغرورترين در مگر

چراغ با
میگردم بسته درهای پشت

میشنوم و مردانی را  زنان صدای
تابند . برنمی با ننگ را نام که رونق

نيست کف در شمشيرشان اگر
اما

. نيستند هم مظلمٌه ظلم و تيرآور

چراغ با
می گردم واژگان روزگاری پريشان ميان

انسان رنج ستودن برای درخور يی کلمه
. نمی يابم 

چراغ با
می گردم خوار بی مرده گورستانهای ميان

بجويم را تو تا
ناب . طالی جويندٌه  ای

                                    ١٩ ژانويه ٢٠٠٦ 

چــــراغ با
رحمان کريمی

حيات تسلسل انداز از چشم ناگزير اما و محتوم امری و
که آنان حال بدا به داوریکننده ادامة نسلهای و اجتماعی
جيفة را لوث خود ادبی و هنری اعتبار و دريوزگی، بهدروغ
مصدق زندهياد زمان میآورم بهياد میکنند. و کردند دنيا
به اصطالح شاعر توده. يک حزب و بيای برو دورة و کبير

سرود: زمان آن در انقالبی سخت
تردارم دوست / اما من حالتی تلخ است درهر «مرگ
شمعی چون آرام در شبی / در درآيد از مرگ چون که /
مردان مرگ / هست مرگ ديگری هم ليک / خاموش شوم
سم زير / شيپور / غرق خون تپيدنهای طبل و شيون با /

اسبان»
شاعر آن و پيشآمد مرداد هشت و بيست کودتای
هم آرام شبی حتي در که داد نشان انقالبی  بالنسبت 
تا دهد کفاف  عمر آنکه مگر ندارد مردن به تمايلی 
يعنی کمال کند و تمام را ماليان  رژيم به خدمتگزاری
چنين و کرد. رضاشاه به رژيم محمد که خدماتی از بيش
«سايه» از گاه  تهی، ميان مدعيان ميان آدم  که است

میترسد. هم خودش

داشتم بيم من

خاموش شكوفة همين مثل

همين پرندة خاموش... مثل

سكوت بياموز» من شعر: «به از

نيمايی اندوه

رحمان کريمی

دريغــا،
      م.آزاد هــم رفـت

شعر از م.آزاد ياددو به
مناسبت به و

« . آزاد درگذشت شاعر انسان «م

بود تنها سرخ بامهای پشت تاريك شب
نيلوفر

اندام نيل كوه پشت تاريك شب
بود ماهتابی دشت

خفت پنهان كوچه از تاريك شب
داشت ميوههايی ليمو سبز درخت

میپنداشت
شد خواهم بيدار ديگری بهار

تاريك شب
تماشاگر نيلوفر

خورشيد تا بيدار را تاريك شب
تابيد بيشه ها ميان
نگاهی كرد دريا را

مرداب مرغابی آبها ميان
خواند دعايی تنهايی به

نيلوفر و
بيداری و خواب ميان

ماللي داشت
پنداشت مي

كرد خواهد بيمار را شاخه زمستان

پرندة سرخ اي بسپار_ آتش مرا به
نگري می  دور صداهاي كوير در كه

ياس میخشكند. گلهاي نگاه تو در و

را بشكن ماه گلدان سفال خالي
روشن بانگ اين بسوزان_ مرا

خورشيد (اي
بسپار دوزخ به مرا

بگذار را باد
بگريزد) دور صداهاي كوير در كه

برهنة تاك اي بسپار_ آتش مرا به
هراسان_ كه در بادهاي زرين مرا به خوشة

خزان شعله ور مرگ    
اند_ شده رها

بپيوند.
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نكته است يك بهتر است، محق بيشتر پشيماني و اظهار ندامت يا
اينشتين و اجمالي كه همين بررسيهاي دهيم: تأكيد قرار را مورد
كردند نشان ارائه بهما جامعهشناسي و طبيعي علوم زاوية ماركس از
هيچ دارد. اوضاع موضوعيت و بوده درستي كار ما جمع شدن كه داد
ديگر هم واقعيت يك بههرحال اما است. واقعيت اين خوب نيست،
عظيم اين پيشرفت ميبخشد: جرأت و دلخوشي كه بهآدم دارد وجود
ميتوان بهكلية آنها توسط و آورده بهوجود وسائل الكترونيكي كه
ملتها اين محاسبه كرد. بعد از را راهحلها الزمه دست يافت و اطالعات
خطاهايي شدهاند و اشتباهات چه مرتكب دربياورند بهسادگي قادرند

آنها شوند. بايد مانع تكرار در آينده كه
بتواند  انسان باورم نميشد خودم هرگز زميني زمانة افالتون: در
هم خودش فهم قوة از كه كند اختراع عالييي ماشينهاي چنين
مصنوعي» را «هوش بهاصطالح ميخواهند اين بزنند. شنيدهام جلو
هيچ خطايي مرتكب تكميلتر كنند كه يك موقع ديگر و آنقدر بهتر
اتفاقپيشبينينشده يينميتواند هيچ فكرميكندديگر بشر نشود.
ما يونانيهاي دارند. را چيز همه حساب كامپيوترها بيايد، چون سرش
همه آن به جاي ميبوديم هرآينه ميتوانستيم مسرور چقدر باستان
كلمات قصار پيسيا(١) باب در اسرارآميز تفسيرهاي چيستار گفتن و
پيش از را آينده اندازه اين تا دلفي، معبد كاهنان گفته هاي راز و
و ميخواندند فرا هم را بهحوزه وظايفمان ما آنها البته كنيم. محاسبه
راجع كه كامپيوترها حالي در ميدادند، مسئوليت هشدار بهاحساس

امور خاموشند. و بد بهنيك
امور بد و خوب تشخيص اصًال هم اين ماشينها كار دكارت:
كه اوليه ارائهدهند اطالعات و كنند بررسي كه است كافي نيست.
جريانهاي هدايت مفيدتر دنيا، در بهتر محصوالت تقسيم راه ببينيم
طبيعي از منابع خسارت و كم مالحظه با بهرهبرداري و مالي، بزرگ
پريده باشد سرشان از عقل مسئول بايد مقامات باشد. چگونه بايد
خويش موقعيت تقويت نگيرند. در نظر را مربوطه نتايج بالفاصله كه
بهشمار عصر اين بزرگ آماج تازه، دانستنيهاي و دانش بهكمك
اگر اندكي احساس ـ آن فكري سمتگيري در پيدايش ميرود كه
و جد تمام بودهام. مؤثر من شخصًا خود ببخشاييد_ غرور رابه من
گرنه چه و معناست برهمين ناظر نيز جديد دوران جهد تحقيقاتي

تالشها؟ اين از فايده
مي دهي كه از  را چگونه توضيح پديده اينشتين: پس تو اين
و شرايط از سقوط نشدهاند موفق پيشرفته بهاصطالح جامعههاي قضا
اين وجود با و به آشفتگيوخيمكنونيجلوگيريكنند مناسباتخود
بهخرج حفظ طبيعت دلسوزي بيشتري در مراقبت و امكانات همه

ندادهاند؟
متوجه نبودهاند مرتكب  هنوز است، چون دكارت: جوابش ساده
كامپيوتر كه نيست آخر مدت درازي شدهاند.  خطرناكي كار چه
خواهد توانست آنها يافتة و تكامل بعدي نسل تازه و بهوجود آمده

دوران كاركند. اين حياتي با نيازهاي متناسب
كه ميكني پافشاري مدعايت اين روي تو پس اينشتين:
خود كارهاي دربارة  دقيقتري اطالعات صرفًا امور  مسئوالن اگر
بهمريختهيي بد و وضع چنين و نمي كشيد كار به اين جا ميداشتند،

پيدا نميشد، بله؟
جايي  در مي گويي. كه است همين من نظر بالطبع دكارت: 
نداشتهاند، و اشراف كافي و عواقب اعمال خود علم بهآثار نسبت كه
در و دانش علم اين جا كه آن و مرتكب شدهاند. اشتباهات سنگيني
و آوردهاند بهوجود در فنون ارتباطات عظيم تحوالت بوده اختيارشان

يافتهاند. توفيق امراض از بربسياري غلبه و مهار در
كاربرد  از هستند نمونههايي بهواقع گفتي، كه اينشتين: اينها
از زبان ماركس كه وضعيتي شرح وليكن نو. و مفيد دانش صحيح
وجود نيز وخيمي و متفاوت موارد كه ميداد نشان شنيديد من و
وقوف خالف بهشديدترين وجه مسئوالن همان كه مواردي دارند.
ادامه ضدعلمي رفتار به اين هم هنوز و كردهاند عمل خود علمي
دادههاي كاملي از مجموعة كه گذشته زمان آن از پنج سال ميدهند.
در دنيا طبيعي منابع نابودي و تخريب نيز و فقر بهبحران راجع علمي
گرد برزيل پايتخت در جهاني، كه دولتمردان جامعه و رؤسا اختيار
سند رسمي تشريفات با اجالسيه سپس شد. گذاشته بودند، آمده هم

 ٢٥٠٠ بر مشتمل رساند، بهتصويب را «Agendaبه«٢١ معروف
از باشد و جهاني كه عادالنهتر نظم عطف به يك راهنمايي و توصيه
بهمبرمترين مدت حتي اين در اما كند. بهتر مراقبت طبيعي منابع
داد شرح ماركس كه همانطور نشد. عمل نيز متن آن توصيههاي
سطح سابق تنزل از حاال بهكمتر ميشد فقير كه به ملل كمكي مقدار
(موسوم نيويورك در متحد ملل العادة فوق كنفرانس در است. كرده

از مانع مجددًا استراليا و كانادا متحده، اياالت پنج) بهعالوه بهريو
گازهاي گلخانهيي كاهش در مورد مشخصي كه قرارداد شدند آن
گرم كه دو كربن، اكسيد گاز پخش و توليد كه در حالي شود. تصويب
بيسابقهاي مرتب افزايش به طور و مخرب وضعيتجّوياست، كننده
هشدار و كرده پيشگويي وقفه بي جّوي مسائل پژوهشگران و مييابد
غرقابهاي و آبگرفتگي و آزاد آبهاي عظيم ظغيانهاي كه ميدهند
از يزرع لم و بياباني خطرناك عرصههاي افزايش و يكسو از گسترده
بهشمار هوا اليههاي پايين شدن گرم عواقب از جملگي ديگر، سوي
صيد از پرهيز مورد در سفارش و هشدارها صورت، بههمين ميروند.
نبخشيد. فايدهيي و شد گرفته نشنيده درياها ماهي ذخيره روية بي
٧٠درصد اينجا تا تغذيه، جهاني سازمان شدة اعالم بنابه تخمين
خطراند. آني معرض در يا و شده خالي بهكلي يا درياها ماهي منابع

در فزايندهيي امكانات كه مدتهاست انرژي، مسأله با رابطه در
و باد قوة از ـ بهرهبرداري و سالم ضرر كم انرژيهاي كسب جهت
انرژي عمدًا بزرگ شركتهاي شدهاست. اما فراهم نيروي خورشيدـ
بستنن بهكار و كارهاي پژوهشي جلو مياندازند و چرخ الي چوب
از بودند داده قول دولتها  ميتراشند. مانع مربوطه  تكنولوژيهاي
سال بهسال اين كار بهجاي ولي كنند، جنگلهاي استوايي مراقبت
ميبرند از بين ميتراشند و را عرصهها كيلومتر مربع از ١٣٠هزار
پيش در مخرب سياستهاي و خاتمة اين تغيير از نشانهيي هيچ و
است رفتاري طرز با متناسب خطاكاريها و خبطها اين تمام نيست.
جملة ساده و سه در آن را فيلسوف آلماني يك كه چندي پيش

داده بود: خالصه شرح
داد. ادامه را حاال بوده نميشود كار تا كه اين جوري يكمـ 

جاري چه روية بهجاي كه است روشن پرسش اين پاسخ ـ دوم 
بايد كرد.

نمي گيرد. صورت كاري اساسي امور در اين، وجود با ـ سوم
نمي توانم  واقعًا  ميكشد. سوت دارد سرم كه من دكارت:
است، محض ديوانگي كه اين كنم. باور ميگويي كه را چيزهايي
برايش تا چهار تا دو دو كه دهد انجام را آنچه درست خالف آدم
ظاهرًا و مغشوش اعمال كه ميكنم فكر لحاظ بهاين شده. روشن
از دست محيط زيستي و اجتماعي زمينههاي در فاقد مسئوليتي كه
ديگر بهصورت و يا بوده محاسبه خطاي از ناشي سرزده، يا اندركاران

است. رخداده اشتباه
تن  برچيزي و آگاهي علم از حاال داري كه ميداني اينشتين:
و نمي كند صرف برايت را بپذيري، چون آن نداري ميل كه مي زني

نميآيد. در جور خودت حرفهاي با
در  ظاهرًا حكومتهايشان، همراه ملتها تو، نظرية طبق دكارت:
تدارك را خود سقوط مقدمات دارند  امور،  از كامل اطالع و  علم
را اين حرفها ندارم قبول را تو تئوري اين من چون حاال مي بينند.

ميزني؟
از آن  نهان در كه بپذيري را چيزي اينشتين: تو نميخواهي
سقوط كه اين نبود وجه نظرمان من بههيچ و وانگهي ماركس آگاهي.
كه مسلم است سقوط امري از شدن مانع مي آيد. منتها حتمًا پيش

نخواهد بود. كامپيوتر بعدي نسل وجود بدان بهاعتبار
بود؟ خواهد اعتباري بهچه پس دكارت:

بود... جايزه نوبل از اصول اخالقي نويني صحبت صاحبان اينشتين:
انسانها  كننده.  تعيين  بهنقطة رسيديد  باالخره  آگوستين:
نيكي و كار خير انجام و در گرايش دارند و شيطاني شر بهعمل
مصنوعي هوش اين بهاصطالح تمامي پيشرفتهاي ميكنند. اهمال
ناشي زمين روي بينوايي و فقر است. نشده انسانها رفتار اين مانع هم
است. و قلبشان در سرگشتگي از نيست، آنها فكر نقص و از خبط
نجاتي مفر اين گمراهي دوباره از كه روزي خواهد بود دشوار بسيار
ميكند. سنگيني بردوششان ابد تا «آدم» گناه بار كه چرا كنند، پيدا
سرماية علمي را بيشتر انگيز خيال است كه معلومات همين براي
حدت بي و با شدت را مخرب و شيطاني و طرحهاي كار ميكنند
بودكهجنگ چيزينمانده همينانسانها درميآورند. سابقهييبه اجرا
از را كره زمين از گسترده يي بخشهاي جمعيت و بهراه اندازند اتمي
به سوي دارند و حاالهم به چشمميبينمكه محو كنند روزگار صفحه
وسوسه مدام كه نهفته فطرت آنها شرارتي در ميروند. بعدي فاجعه
براي نسخهيي تازه و هر پديدة منزه سوءاستفاده از با ميكند، شان
در كه بپيچند. هماكنون بهرأيالعين ميبينم و خبيث بد كاربردهاي
به كمك است نزديك متعال، قدرت توهم از مملو آلودي گناه جنون
خلقت به هم تافتة رشتههاي شده و حساب بافت ژنتيك، كل فنون
هم معجزهيي هيچ و نميكنم تعجب همين براي كنند. را متالشي
مغرب زمين اين هزاره در تعويض مقارن اكنون كه دركار نيست.

نام  نوبل)  جايزة برندة  دانشمند  (صد اين  اينشتين: 
را آن و  جهاني» «هشدار گذاشتهاند را بيانية خودشان

كردهاند: استوار زير بردريافتهاي
موجب آسيب زمين كرة دور اوزني سپر رفتن بين ـ از يكم
آينده حتي در و ميشود حيات انواع از ديدن بسياري

شود. آنها نابودي باعث ميتواند
و زمين سطح نزديك فاصلة در هوا آلودگيهاي ـ دوم
جنگلها برانسانها، خيليجاها هماكنون بارانهاياسيديدر

ميگذارند. زيانباري بهجاي كشاورزي آثار محصوالت و
شيرين آب منابع از  مالحظه بدون گيري بهره ـ  سوم
از دنيا جمعيت از ٤٠درصد كه درحالحاضر شده باعث
وضعيت الحاقي، محاسبة يك طبق بكشد. رنج آب كمبود
فاجعهباري آينده نتايج سال ظرف سي در آب اضطراري

داشت. انسان در برخواهد ٣ميليارد براي
طبيعي تجديد قواي حد از درياها در صيد ماهي ـ چهارم
و مضر مواد شديد فشار تحت درياها است. رفته فراتر آنها

دارند. قرار سمي
بي روية انسان اقدامات در اثر زمين ـ كاهش باروري پنجم
١١درصد (حدود كشت قابل زمينهاي گسترة شدن كم و

است. شده مواد غذايي باعث افت كنون) تا ١٩٥٤ از
در بهزودي  جنگلي عرصههاي انواع از بعضي ـ ششم 
بارانخيز جنگلهاي مي آيند. در يافته ها انقراض فهرست
تا حداكثر آنها اغلب و ديدهاند فراواني لطمات نيز استوايي

شد. خواهند نابود آينده سال صد
صد سال ظرف در حيات، انواع انقراض ادامة در هفتم ـ
بين از نيز  زنده هنوز انواع از سوم يك از بيش  آتي

خواهندرفت.
و پذيري زباله ظرفيت باالي بهحد زمين كره ـ هشتم

رسيده است. كننده مسموم و مضر تحمل مواد
مواد غذايي تهيه زمين در اوليه، قابليت نظر منابع از
جمعيت يك نياز مورد انرژي تأمين همچنين پوشاك، و

بهانتها ميرود. فزاينده رو
مو بهتن آدم راست  افالتون: مفاد اين گزارش يكسره
خود بهپايان خوفناك فهرست اين كه اميدوارم ميكند.
بدانم من اهميت دارد باشد. منتها نكتهيي كه براي رسيده
و بل از آمار نو جايزه صاحبان نفر صد است كه اين اين

رسيدهاند. بهچه نتيجه يي مزبور فاكتهاي
جمعبندي  بهاين مفيد و مختصر آنها اينشتين: 
ادامه زندگيشان كنوني روية بههمين ملتها اگر رسيدهاند:
كه ميشوند كه حيات بهصورتي وقت مانع از آن آن دهند،
بهعنوان كند. پيدا تداوم زمين كرة برروي ميشناسيم ما
بال دفع جهت بشريت مانده، باقي امكان و شانس آخرين
دهة همين چند به فقط فقط قابل حساب مصيبتي غير و
اين قرار از نص صريح دانشمندان دارد، فرصت آينده را

است:
تمامي و بشر بهنوع نسبت مسئوليت حفظ «براي
الزم است. نويني اخالقي اصول روي زمين حيات اشكال
منابع مجاز نيستيم بگذاريم از اين بفهميم بيش بايد ما
تاراج قرار چپاول و مورد كامل محدود كرةزمين بهطور
اخالقي چننين موازين دل از كه كنيم بايد كاري ميگيرد.
ميل نيروهاي بي مجموعه و برخيزد جنبش بزرگ يك
را جامعه پايين تا  باال از گوناگون سطوح در مخالف و
متقاعد متفاوت بنيادًا رفتار طرز يك پيدايش بهضرورت

كند».
كه  ميبود بهتر پس العالمين. رب يا ماركس: آمين
بهخودشان سوزن يك جايزه نوبل، اول عزيزكردههاي اين
چيدن در كه ميپذيرفتند ـ اينشتين مثل ـ و ميزدند
چقدر خود گرفتهاند را عزايش كه مصيبتي وقوع مقدمات
فاجعة اتمي، بمبهاي نبودند، اينها اگر چون بودهاند. دخيل
زماني چرنوبيلوسالحهايشيمياييهموجودنميداشت.
خود گذاشتند توليد انبوه با سكوت اين حضرات محقق كه
افتد، بهراه هيدرژن) كربن كلر FCKW(فلوئؤر گازهاي
را اوزن الية چگونه مواد اين كه بودند جريان در دقيقًا
صاحبان كه دانشمندان، آنجا خواهدكرد. آقايان متالشي
سودآور) مضره (ولي امور تمشيت  را جهت آنها صنايع
تكميل و انكشاف براي ارتش  يا  ميگيرند. بهخدمت
اينطوري كشتارجمعي استخدامشان ميكند، سالحهاي

كنند. نمي  موشكافي نميدهند و نشان حساسيت
فكر  بگو! را خودت  مريدان عزيز،  ماركس دكارت: 
بين اينها در سرزمينهايي كه قلمرو حكومتشان كه كن
كجا هيچ در آوردند. زيست محيط سر باليي چه بود 
در كه نشده انهدام دستخوش تخريب و طبيعت اين قدر
خود خجالت و شرم اسباب نرو، تند بنابراين كشورها. اين
اين از قبل و اما است. فراهم شده بهاندازة كافي هم تو
يا پايينيها آن بين كه موضوع اين سر كنيم مجادله كه
و هتاكي بدگويي ناله، در آه و كسي چه ما اينجا بين

در كه بهصورتي را ، آخراالزمان خيليها مسيحي است،
منزل وحي  اين  ميآورند. بهياد شده، داده خبر  انجيل 
كامپيوترها كه آن نتايجي نسبت به تمام من، نظر از و است

دارد. عميقتري آگاهي و علم ميكند، حساب
كليسا را  تو پدر بزرگوار كه اينشتين: من خوشحالم
پيش را ديدگاهي تو چون كردهام. دعوت مجلس بهاين
مطرح راست و رك حاضرند كساني كمتر كه ميكشي
بهآن خفا در خيليها ظاهر برخالف كه وجودي كنند. با
امكان سؤالي بكنم: از تو حاال مي خواهم اما ميكنند. فكر
نوبل جايزة صاحبان اخالقي كه فراخوان ندارد وجود اين

كند؟ پيدا توفيق هم باز دشواريها اين عليرغم
ميشد.  اينطور گرامي، كاش  اينشتين آگوستين: 
همه از بيشتر كه ملتهايي آن قضا از حاضر، حال در وليكن
نداهاي به  كمتر حاضرند به دردشان ميخورد اصول اين
حتي بگيرند. نظر در را هشدارها و فرادهند گوش اخالقي
بنيانگذارش من كه خود نفوذ كليسايي اعمال حوزة در
اين از اعتنايند. بي اخالقي اندرز و بهپند مردم اغلب بودم،
اگر البته ميدهند. پس ديگر گوش از و ميگيرند گوش
موقعيتش بود، كرده عمل درست خودش به تكاليف كليسا
هست كه و بوده بدين صورت وضع  ولي فرق ميكرد.
و ثروتمندان طرف كليسا در باالترين رهبران اوقات اكثر
ديده بهشانه كساني ميگيرند و شانه حاكمان جاي كنار
ميشوندكهمسئولپيدايشوتداومنابهسامانيهاييهستند
مذهبي اين مراجع بعضي از اين رو، رفت. از شرحش كه
قيامت در روز و روحانيان صاحب منصب مبادا اول تراز
متعجب خود وجدان بي حاميان با مشترك سرنوشت از

ميبينند. مكافات جهنم آتش در بهاتفاق چرا كه شوند
و شك  بهصرافت افتم من ميبايد افالتون: چه بسا
تحقيرآميزي و نامربوط اشارههاي آن بهدرستي كه كنم
آن ، ميكردم ابراز دلفي  معبد كهن بهشأن نسبت كه
گرچه درميآمدند، دهانم بهسهو از كه نابهجايي حكمهاي
ميكرديم، مبهم دريافت صرفًا پيشگوييهايي آنجا در ما
به ما اخالقي جهتگيري نوعي غيبگوييها آن قاعدتًا اما
كامپيوترشان از نه امروز مردمان همانچيزيكه ميدادند.
رباني بهالهام ما و مقاماتشان. منتها مراجع از نه و ميگيرند

داشتيم. ايمان معبدمان كاهنان
وحي  و دانش كسي چه نميكند آگوستين: فرقي
كه است آن مهم ـ ميخواند بشر ابنا رابهگوش آسماني
يا اين دهند، فرا گوش كالمي بهچنين باشند حاضر آنها
امروزي ساكنان بازيابند. ندا را اين خود درون بخواهند كه
ميخواهند يكسو از هستند. ذهن گسيختگي دچار زمين
دانش و علم كه اميد به اين كنند باور بهعلوم بهفقط فقط
ديگر حس سوي از بگشايد. را آنها همة مشكالت گره
از آنها نميگذارد در ذاتشان نهفته شرارت كه ميكنند
است حس همين با و بگيرند. فاصله تخريبي خود گرداب
دربارة كه را چه آن و ميافتند مقدس انجيل بهياد كه
از چون ولي شده بهخاطر ميآورند. پيشگويي آخرالزمان
وحشت خوفو بهشدتدچار شده اينحقيقتپيشبيني
ميكنند و تقال ميجويند نجات راه بيشتر و تاب با تب اند،
و اعجاز آميز بهاميدهاي ژنتيك فنون و با كامپيوترها بلكه

جادويي خود دست يابند.
اجتماعي  معين فاكتهاي دركنار اينشتين: بنابراين،
مربوط روانشناختي  واقعيتهاي بايد ما طبيعي، علوم  و
اعم دهيم، قرار توجه نيز مورد را عقيدتي بهمضمونهاي
نيست بهتر پرده. در نهفته و باشند يا آشكار كه اين از
ما تا كند مددي كنيم خواهش آگوستين از اول وهلة در
آخرالزمان توصيف انجيلدربارة ازشرح و دانستنيهايمانرا

دوباره بهياد آوريم؟
حاضران با اين توصيه  دكارت: معلوم است كه اكثر
پسمنهم مانع سخنآگوستيننمي شوم. موافقهستند.
پردازيها اينافسانه نشان ميكنم كه وليهمين حاالخاطر

شد. خواهند من روبه رو با انتقاد و ندارم قبول را
بدان اشاره  اينشتين كه را هم موردي ماركس: من
مگر نميبينم. كار  اين در ضرورتي و ندارم  قبول كرد
و خيالپردازيهاي دهيم نشان صدر بخواهيم سعة كه اين
هرحال در كنيم. تلقي آلترناتيو نوعي را پرهيزكارانه
ببيند كند ميخواهد امتحان است اگر مختار آگوستين

يا نه؟ خورد ما به درد او مقدس دانش علم و

(خداي آپولوس كاهنة  بهعنوان كه  ١-ايزدبانويي
دلفي پيشگويي معبد در پيشگويي) و روشنايي، هنرها

مترجم ميكرد.
. . ادامه دارد .

مؤلف: ابرهارد ريشتركنفرانس سـران درآخرت(٥)
قصيم كريم مترجم:
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پـروازدرخـاطـرههـا(١٢)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

فصلدهم(١٢)
پروازهايشاهانه

هركدام داشتهام سلطنتي خاندان و شاه با كه پروازهايي
عميقتر كه شناختي خاطرهيي گذاشته اند. برايم باقي خاطرهيي
كه ساليان داد بهمن كساني رفتار و منش و زندگي نحوة  از
شاه خود هم از شناخت، اين ميكردند. برميهنم حكومت سال
قبل از عدهيي كه بود اين واقعيت زيرا اطرافيانش. هم و بود
كردهبودند كه برقرار مناسباتي و روابط چنان سيستمش شاه و
ساليان از بعد البته حاال بنده نبودند. و خدايي را هيچ بهراستي
منفك وجه مقوله بههيچ دو كهاين بهخوبي ميفهمم ايام گذر
خودمحوري و ديكتاتوري چنان جبري نتيجة نيستند. هم از
فاسدي و پرتوقع، متملق، اطرافيان همان پرورش باوري غيرقابل
پاي قانوني بههيچ و ميپنداشتند خود بندة را ديگران كه بود

بندنبودند.
تا ميگويم را شاه اطرافيان برخورد نمونه از دو يكي ابتدا

درك شود. حرفم بهتر
خانم رئيس تشريفات با

بودم. پرواز  كاپيتان كرديم. من پرواز بهآمريكا  شاه با بار  يك
حين حسين دانشور. در بهنام بود آقايي ميان همراهان شاه در
حسين آقاي اين كاپيتان گفت بهمن اينترفون از ميهماندار پرواز،
ميگويد؟ گفت بهمن چه گفتم دارد. ناراحتي دانشور مثل اينكه
آب هواپيما در گفتهام بهاو ببرم. برايش «ايوين» آب ميگويد
خواسته، ايوين آب زده زنگ دوباره باز بعد ٥دقيقه نداريم. ايوين
هي هم بعد كرده است. را تكرار اين كار بار سه نداريم. گفتهام
گفتم به ميهماندار بشود! پيدا شايد بگرد، برو ميگويد ميخندد
روي هواپيما كردم. پيگيري را قضيه خودم و دهد ادامه بهكارش
بعد دقيقه چند من  گفتم دو به خلبان بود. اتوماتيك  خلبان
در ايوين دانشور آب آقاي گفتم به دانشور رفتم بلند شدم ميآيم.
ميشويد؟ گفتهاند! متوجه بهشما به فارسي بار نداريم. سه هواپيما
گفتم شما شدهاند؟ مزاحم چرا گفت و دستپاچه كرد نگاهي يك
لطفًا بگويم آمدهام متوجه نميشويد. من فارسي كه اين مثل
قصدي من بكنند. گفت را خودشان كار خدمة هواپيما بگذاريد

برگشتم و ندادم را جوابش هم من نداشتم.
پياده مسافران بود نشستيم. «ويليامز برگ» فرودگاه رفتيم
الشايي كهاز به نام همراهان خانميبود ميان در رفتند. و شدند
الشايي كوروش او خواهر فهميدم بود. بعدها تشريفات رؤساي
آن با بوديم همكالس كه البرز دبيرستان دوران از بوده. كوروش را
هم مثل خواهرش ميشناختم. بلوچياش و سوخته چهرة سياه
الشايي خانم شدند پياده مسافران وقتي بههرحال بود. خودش
سه دو با او ديدم شدم پياده من  وقتي بود. آخر مسافران از
بياوريد!». برداريد را «اينها گفت: بهمن ايستاده. آنجا ساك تا
خودتان بهاو گفتم لطفًا نداشتم را كهانتظار چنين برخوردي من
الشايي «من گفت: كرد و تندي بهمن يك نگاه ببريد! برداريد
دروغ يا راست نميدانم سلطنتي!». تشريفات رئيس هستم
معزي هم «من دادم: جواب هم من بههرحال ولي ميگفت
يكنگاهيبهمن خيليخوشوقتم!». خلباننيرويهوايي. هستم!
پرسنل نفر از چند طرفتر آن قدم چند نگفت. چيز ديگري و كرد
صدا را آنها از دو نفر الشايي خانم بودند. هوايي ايستاده نيروي
بياوريد!». آنها برداريد من را «اين ساكهاي كرد: امر و بهآنها كرد
«خانم گفتم: كردند. من بهمن نگاه شده بودند من متوجه كه
لطفًا هواپيما هستند! خدمة اينها نيستند! شما اينها باربر الشايي
كرد بهمن تندي نگاه يك ببريد!». برداريد را ساكتان خودتان
هرچه دلتان گفتم داد!». خواهم نشانتان بعد گفت: «باشد! و
البته بعدي رفت. برداشتو باعصبانيتساكش را خواست بگوييد.

چيزي بگويند. بهما كه وجود نداشت هم
يك پرواز الكلي هزينة مشروبات

آوري سرسام دزديهاي بهچنان دربار و شاه پوش در هم عدهيي
نمونه براي ميشد. بلند آدم  از سر دود كه بودند زده دست

گردان٧٠٧  در من به دفتر ايراناير طرف از نفر يك روز يك
«كترينگ قسمت من از گفت بود. كاغذ دستش مقداري آمد.
دادهاند دستور آمدهام. هواپيما) غذايي مواد ايراناير».(قسمت
امضا شما را سلطنتي پروازهاي حسابهاي صورت به بعد اين از
نگفتهاند. چيزي بهمن گفتم بگيريم. را پولش بتوانيم ما تا كنيد
ديدم گرفتم. را كاغذهايش دادهاند. بهما را دستور اين گفت
اين داشتهاست. بهنوشهر پرواز فرح بود كه پرواز يك صورتحساب

باز  براي اين٢٠دقيقه٥-٦ دقيقه از كه پرواز حدود٢٠دقيقهاست
هنگام نشستن مدت و همين هنگام برخاستن بستن كمربندها و

صورت  در است. پرواز ١٠ دقيقه كل آن يعني وقت مي گيرد.

الكلي. مشروبات تومان ٦٠هزار بود: شده نوشته مخارج حساب
«مگر نوشتم: نامه زير بود. برداشتم خيلي زمان آن در مبلغ اين
٦٠هزار ٢٠دقيقهيي يك پرواز براي كه هستند شهبانو الكلي
گذاشتم جلوش را كاغذ ميكنند؟». مصرف الكلي تومان مشروب
رنگش پريد. نوشته ام نميكنم. طرف تا ديد چه امضا گفتم من و
٢٠دقيقه نوشتهام؟ دروغ مگر گفتم نوشتهاي؟ چيست اين گفت
كنيد. سرو ميتوانستهايد ١٠دقيقهاش فقط شما كه است پرواز
گفت آخر خوردهاند؟ الكلي مشروب ٦٠هزار تومان جوري چه
نداشتيم. ما كه علياحضرت شراب سفيد خواستند پرواز در يكبار
انواع وقت ايشان پرواز دارند هر بهبعد بهما دستور دادند آن از
گفتم باشيم. تا اگر خواستند داشته هواپيما باشد در مشروبات
را مشروبات آن همة ايشان ندادي. را من جواب هم باز ولي باشد
كه حالي گفتم پس كجاست آن مشروبات؟ در گفت نه. خوردند؟
خواهيد كرد.گفت حساب هم بازگشت براي را همين مقدار شما
اميرفضلي. سرلشگر پيش رفت نميدانم. گفتم كنم؟ چهكار من
كه من گفتم نوشتهاي؟ چيست اين معزي كه كرد تلفن بهمن او
امضا گفتهاند شما گفت را امضا كنم. نوشتهاند نميتوانم هرچه
بدجوري ديدم بگويم! بهتو بود رفته يادم بودند گفته به من كني!
خودشان من دزدي امضاي با ميخواستند مي كند. آقايان رندي
كنيد. امضا مي خواهيدخودتان شما اگر نمي توانم! گفتم بكنند. را

ميكنم. كاريش يك خودم گفت و شد عصباني
را صورتحساب براي بار اول و آخر اين نوع كه بود همان
نياوردند. من را براي هيچ صورت حسابي بهبعد ديگر آن از ديدم.

آمده بودند. با هم كنار ظاهرًاَ خودشان
و دو: يك فاليت بلو

فرط كه از شناختني. كسي و ديدني بود هم طرفهيي شاه خود اما
فرزندي هم نداشت. را فرزند خودش حتي تحمل پرستي قدرت

شود! او شاه خود از بعد بود مثًال قرار كه
ميخواست وليعهد هم ضمن در برود. بود بهشيراز قرار شاه
دقيقه چند وليعهد هواپيماي شيراز.  برود ديگري كار براي
در سلطنتي خانوادة كه پروازي  معرف پروازكرد.  ما از زودتر
نزديكيهاي شيراز بود. آبي» «پرواز يعني فاليت» «بلو بود آن
شيراز شيراز». خارج «١٠٠كيلومتري كرد او گزارش هواپيماي
گفتم: كردم صدا سرش پشت من و داد را الزم بهاو دستورات
فاليت بلو «شما داد: جواب شيراز ١٥٠كيلومتري». فاليت «بلو
بلو فاليت جلوي شماست كه هواپيمايي هستيد. چون شماره دو
روشن كابين داخل بلندگوهاي دو». ميشويد شما است يك
تكان سبابهاش را انگشت را كه شنيد شيراز با شاه مكالمات بود.
«آن من گفتم: يك هستيم!». ما شمارة بگو گفت: «بهش و داد
«نه! گفت: است».  يك شمارة  آن است. جلوتر  ما از  هواپيما

فاليت بلو «من بهشيراز گفتم: يك هستيم». شماره ما بگو بهش
هستيم». اپراتور يك شمارة ما كه گفتند ١٥٠كيلومتري هستم.
همان روي بعد هستيد!». يك شماره شما «شنيدم! گفت: برج
گفت: «بله شنيدي؟». فاليت «بلو گفتم: فاليت جلو به بلو كانال
شمارة يك ما كه گفتند «ببين! گفتم: جلوتريم» ما ولي آخر
كه «ما گفت: بهشيراز و بعد «بله! بله!». گفت: گرفتي؟» هستيم!

هستيم». دو شما هستيم بلو فاليت نزديك
نيشابور؟ يا سبزوار

سمت مسيرمان سبزوار در ميبرديم. بهمشهد را پرواز شاه يك در
است رنگ سبز بزرگ دايرة يك كوير وسط يعني دارد. قرار چپ
سبزوار. گفتم كجاست؟ اينجا پرسيد من شاهاز سبزوار. بهنام
گفت من است. سبزوار نخير گفتم است. نيشابور گفت نخير
بال بهسمت را گرفتم عقربه است. راديو سبزوار سبزوار ميگويم
هواپيماست و چپ اين بال ببينيد داد. گفتم نشان چپ سبزوار
نقشه را نيشابور است. ميگويم من گفت سبزوار است. اين هم
هستيم. نقطه اين االن ما ببينيد گفتم و دادم نشانش آوردم در
است. من مي گويم نيشابور دو مرتبهگفت سبزوار است. اينجا
پرسيد اينجا دقيقة بعد سه دو كنار. و گذاشتم كردم را تا نقشه
گفتم چه؟ يعني بفرماييد. گفت شما هرجا كه گفتم بود؟ كجا
نگفت. همانجاست! چيز ديگري كه شما بفرماييد، هرجا يعني
پاي كه رسيديم به نيشابور گذشت و مقداري رفت. و اخمي كرد
ميخواستم راست. دست گرفتم عمدًا است. من بينالود كوههاي
نيشابور شهر بخورد. هواپيما تكان نشويم كه رد ارتفاعات روي از
نيشابور شهر اين ضمن در گفتم و دادم نشان بار اين ديديم. را
من نگفت. چيزي اخمآلودي كرد اما بسيار تند و نگاه يك است.
«ما داريم از گفتم: كردم و بهمشهد پررويي يك مقدار باز هم
بعد هم براي نشستن» ميآييم ميشويم، نيشابور رد سمت چپ

دادم. را فشار و باد مشخصات
حتي نشستن موقع كه تا بود عصباني شده بهقدري شاه
كرد باز را در ديگر اخم يك با هم بعد نكرد. صحبت كلمه يك

بيرون. رفت و
اطرافيان: مشكل و باراني هواي

نزديكترين از بسياري كه ايجاد كرده بود خود براي مناسباتي شاه
مسائلواقعيخودشانرا اطرافيانش همنميتوانستندمشكالتو
نيز جرأت فرح حتي كه داشتم نمونهيي من بگذارند. او درميان با

نداشت. او را با مشكل جدي يك گفتن
و برخاستن در و مي آمد كابين به داخل اغلب پروازها در شاه
هم ما دخالت مي كرد. خودشيك نوعژستبود. نشستنهواپيما
بياورم بهرويش اينكه بدون من اما بگوييم. نميتوانستيم چيزي

داشتم. جاهاييكه را هواي كار كنار دستشمينشستم و هميشه
ازانقالب قبل ٢-٣سال مثًال بودم. بهدخالت ناچار بود خطرناك
مهرآباد بلندشدن از موقع بهلهستان. دعوت كردهبودند را شاه
نزديك لهستان كرديم. پرواز آمد و بهكابين شاه خوب بود هوا
برج دادهبودند. غلط را بود. پيشبيني هوا ابري هوا گرفتيم را هوا
چون ولي كنند. اسكورت را هواپيمايتان ميخواهند گفت بهمن
بهمسافرتان بگوييد. لطفًا نميشوند. نزديك هواپيماها است ابري
بهزبان چون جهانباني نادر سپبهبد موقع آن خوب. بسيار گفتم
صدايش بود. هواپيما در شاه همراهان ميان در بود آشنا روسي
چون هوا نزديك بيايد نميتواند اسكورت تيمسار كردم گفتم
نزديكتر كه كم يك و آمد. رفت گفت چشم. گفت است. ابري
گفتم است؟ چطور هوا پرسيد بود كابين توي كه جهانباني شديم
گرفتم گفت را ورشو فرودگاه هواي ميگيرم. االن نگرفتهام. هنوز
هوا است. ٢٠٠متر نشستن براي ديد و شديد بسيار بارندگي
بدهيد را اين و دادم بهجهانباني. گفتم لطفًا نوشتم گرفتم و را
داريم. كافي بنزين ما البته است. اينطوري هوا بگوييد بهايشان
رسمياست مسافرت چون ولي ديگر. جاي ميرويم نتوانيم اگر
اضافه بهجهانباني خطاب و بنشينيم. همينجا مي كنيم سعي
نيايند. خودشان براي نشستن كه به ايشان بگوييد لطفًا و كردم
خلبان بايد و است حساس خيلي و است ٢٠٠متر ديد چون
بگويم. نميتوانم  كه را آن گفت جهانباني بنشيند. حرفهاي 
چند دقيقه گذشت عقب. رفت بكنم؟ ميتوانم بگذار ببينم چه
چي شد تيمسار؟ پرسيدم بازگشت. ناراحت جهانباني با قيافة
فرح. بهاو پيش رفتم ندارم بگويم. جرأت كه من گفتيد؟ گفت
بارندگيشديد بگوييد است با گفتم خلبانميگويد ديد٢٠٠متر
جرأتي چنين من گفت فرح نيايند. نشستن براي كه بهشان
خلبان بود گفته جهانباني نيايد. كه بگويم را اين بهشاه  كه ندارم
چيست؟ خطرناك بود داده جواب فرح است. خطرناك ميگويد
حق گفتن نه من دستور بدهد وليعهد كشته شود االن اين اگر
را كمربندم من ميكني؟ حاال چهكار پرسيد جهانباني را ندارم.
گفتم گرفتم و دستش از را كاغذها كردم. باز بودم بسته  كه
نميتوانيد كه هم شما بگويد. نميتواند كه ايشان ندارد كاري
حرف بلدم خودم من ميگويم. ميروم خودم بگذاريد بگوييد.
حرف تند تو ديده ام نه نه گفت دستپاچه شد. جهانباني بزنم.
ميگويم ميروم، نيست. مسألهيي هيچ من براي نه گفتم ميزني.
گفت تو جهانباني بنشينيد. نميتوانيد شما كه است ديد طوري
بنشيند. نميتواند خوب آره گفتم بنشيني؟ نميتواني ميگويي
بگذار بنشين تو نه گفت ميخواهد. حرفهيی خلبان ديد٢٠٠متر

اين  برگشت. بعد ٧-٨ دقيقه و رفت چهكار ميتوانم بكنم؟ ببينم
شد! حل شد! حل گفت خوشحال خيلي و خندان قيافهيي با بار
گفتم علياحضرت پهلوي رفتم مرتبه دو من گفت شد؟ چي گفتم
حرف تند هم اين بگويد. بيايد خودش ميخواهد خلبان اين
كنيم؟ چهكار پس بود گفته و شده دستپاچه هم فرح ميزند.
جهانباني دست كاغذي يك ديده بود شاه آنها صداي و سر با
خبر چه بود گفته ميكنند. بحث و جر دارند تا دو اين و است
هم جهانباني خواهد گفت. بهشما بود جهانباني گفته فرح است؟
خالصه است و ديد٢٠٠متر است شديد خيلي بارندگي گفته بود
فهميده شاه ندادم. ادامه ديگر ميگفت جهانباني ميگويد: خلبان
بهخلبان بگوييد ندارد اشكالي بود گفته زده يك لبخندي بود.
بود نظر ازاين بنشيند. خوشحالي جهانباني خودش نميآيم من
و تبديل بهيك نبود هم ماجرايي اصًال في الواقع كه ماجرا كهاين
نگاه به او زده بهت چنان من شدهاست!. حل بود. شده مشكل
تيمسار. ديد بله گفتم گفتم؟ چي گرفتي پرسيد دوباره كردم كه
نتوانند بنشينند! جهانباني است كهايشان و عادي بود ٢٠٠متر
با خلبان صفري چشم! گفتم نگو! گفت ديگرهيچي خنديد و
را باند نشستيم وقتي تا بود. طوري كه كم ديد نشستيم. واقعًا
باندخارجشديم بهجهانبانيگفتمبهشان بگوييد نديديم. وقتياز
جهانباني يك بنشنينند. صندلي روي بيايند ميخواهند حاال اگر
منظور تيمسار گفتم نزن! حرفها اين از گفت و كرد بهمن نگاهي
خلبان هستند. بگويند لهستان رئيسجمهور اين جلو بود كه اين

نگو! را چيزها اين نگو! گفت
 ٥ صفحة در بقيه
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