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است. کارکرده هاوس» «راندوم در انتشارات اديتور همچنين بهعنوان . است مشغول بوده بهتدريس پرينستون دانشگاه در سال١٩٨٩ از
آفريقايی ـ آمريکايی ادبيات در تخصصاش کرده است. اجتماعات مختلف برگزار زيادی در سخنرانيهای که است منتقد و تحليلگر يک

نگارش  برای قدرت زيادی را خوانندگان و منتقدان شد. بهزودی توجه ١٩٧٠ شناخته در نويس) (رمان نووليست يک بهعنوان است.
کرد. حماسیاش بهخود جلب

و  هنر آکادمی از سال١٩٨١ عضو ساخت. مشهور را او سياه، آمريکای او از و شاعرانة غنی تصاوير و گفتگو برای ناپذيرش گوش خطا
است. بوده آمريکايی ادبيات

سال١٩٨٨ در پوليتزر جايزة جمله است آن از آورده است بهدست مختلف ادبی در رشته های را زيادی جايزههای او
غنی و زبانی از او نوشتههای برد. نام را سليمان» و «آواز « بهيادآور» چشم»، «آبیترين «محبوب»، میتوان او معروف از کتابهای

نوشته شدهاست. تاريخ آنها و سياهپوستان مسائل با رابطه در که اکثرًا است زيبا سرشار تصويرهای

موريسون تونی

هنگام به موريسون تونی سخنرانی
(١٩٩٣ نوبل(٧دسامبر جايزه دريافت

بودم باريکی و خرد جويبار
کوهها و جنگلها در

بودم جاری درهها و
**

میدانستمآبهایايستاده
میميرند خود درون در

امواج آغوش در میدانستم
درياها

برای جويباران کوچک
هستیتازهيیمیزايند

**
راه درازی نه

تاريک گودالهای نه
جريان هوس بازماندن از نه و

نداشت باز راه از مرا
**

اينکپيوستهام
بهامواج بیپايان

هستیمانتالش
است! آسودن نيستيمان و

از چـهارتن سـرگشادة نامـة
آزاده هنرمندان

برليناله ـ برلين جهانی فيلم جشنوارة مدير به
فيلم جهانی جشنوارههای مديران به ديگر و

برلين٨-٢-٢٠٠٦

ُکسليک! ديتر آقای جناب
آگاه برليناله، فيلم جهانی جشنوارة ششمين و پنجاه برگزاری با پيوند در
گذاشته بهنمايش جشنوارة شما، دورة اين ايرانی در فيلم شش که شديم

شد. خواهند
همکاران گرامی! دوستان و

فرهنگی مافيايیـ يکنظام اگرچهدر فيلمهایانتخابشده، روشناستکه
نمايش از اسالمی و سرکوب سانسور حکومت اين وجود با ساخته شدهاند،
و سوءاستفاده برای و میکند جلوگيری ايران در فيلمها همين از بعضی
جشنوارههای در آنها بهنمايش تنها جهان، عمومی افکار تحميق و تحريف
طريق از ايران امروز جامعة معرفی برای شما میدهد. رضايت گوناگون
میبايست خود، شهروندان افکار عمومی احترام به برای نيز و جشنوارهها،
سينمای بر حاکم مافيايی نظام مدار از خارج که اصوًال ارائه دهيد فيلمهايی
رژيمی از ناآگاهانه فيلمها، اين نمايش با شما باشند. شده ساخته ايران
سرکوب و ترور دهه سه حدود از پس که میکنيد پشتيبانی فاشيستی
دستيابی با تالش برای ايران، امروز خشن حقوقبشر در پايمالکردن و
جامعة خود، تحريکآميز و يهودستيزانه اظهارات و هستهيی تسليحات به

گرفته است. به چالش را جهانی
صفحة آخر بقيه در

جعفر پويه

بود با يك برابر اگر يك
كردهام فكر گاه است. تلويزيوني برنامههاي كردن درست من كار كه سالهاست
انگيزشي كه اين است منظورم است. شده عادي كاري يك برنامه ديدن من براي

علیمقدم

و تجربي نكات فني اغلب را حواسم هوش و برنميانگيزد. كسي همچو من در
ديشب تجربة ميكنم. اما آن محتوايي بهارزيابي شروع و بعد برنامه ميبرد

داشتم. ديگري
برابر اگربا يك شعر(يك مقاومت، برنامههاي سيماي  از يكي رزمنده يي در
به گوش شعر زير دلنشيني موسيقي ميخواند. را گلسرخي خسرو شهيد بود)
افتادم. رگباري داشتم شعر اين از كه خاطراتي بهياد بياختيار من ميرسيد و
ازجلو سريع مونتاژي بي وقفه با و سرهم پشت ازگذشتههاي دور، تصاوير، از

. . كه. خاطراتي . . وشيرين. تلخ عبوركردند. خاطراتي چشمانم
يـك:

كرمان نظامي پادگان زمستان در سال١٣٥١، سرد بسيار عصر يك روز
از عبور از  پس همدورهييام وظيفة دپپلم دوست فرشيد با سعيد همراه
كتابهاي بوديم كه شنيده رفتيم كوچكي سراغ كتابفروشي به خاردارها سيم
همواره آموزشيمان دورة ماه چهار طي كه روزانهيي فرار ميفروشد. را ممنوعه

٧ انجامميشد. صفحة در بقيه

٤ صفحة ٢در صفحة در

اعتقاد فيزيک،  مانند موسيقی، زمينة در اينشتين 
موسيقي تئوريها،  و  مشاهدات از  فراتر که  داشت
قبل از که را «هارمونیيی او و دارند. وجود خدايان
خيرهکنندهيی نظم كه کرده است کشف داشته وجود
همچون طبيعت، قوانين می گذارد». بهنمايش را
کساني انتظار در اليتناهي تئوری نسبيت، در جهان
آنچه بشنوند. بنابراين را آنان گوش شنوا با تا بودند
محاسبات از بيش کرد ياری اينشتين بهتئوريهای که

بود. او» «ديدگاه سنگين،

آرتور.اي.ميلر نويسنده:

٥ صفحة در



شمارة ١٣ دوشنبه ٢٤بهمن ١٣٨٤ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ٢ندا

بر تـاُرک تـاريـخ
 جعفر پويه

من يک زنم،
زنی که ُمرادف مفهومش،

در هيچ جای فرهنگ ننگ آلود شما 
                                   وجود ندارد.

زنی که در سينه اش دلی،
آکنده از زخمهای چرکين

                          خشم است.
زنی که در چشمانش،

انعکاس گلرنگ گلوله های آزادی
                          موج می زند.

زنی که دستانش را کار،
برای گرفتن سالح پرورده است*.

مزار مرضيه احمدی اسکويی در قطعة ٣٣بهشت زهرای تهران

ميهمانی  شبهايش  آسمان  که  است  سرزمينی  من  ميهن 
ماهتاب است با حضور پرشور هزاران ستاره. در شبهايی روشنتر 
از روز، در سوسوی اميدبخش انجمن ستاره های نقره  يی، مراسمی 
دلربا برپاست. در شکوه چنين شبی همنوايی ارکستر زنجره هايی 
که از شوق حضور اين جمع به هلهله در آمده اند فضا را رنگين 
می کنند، و آواز غوکهای سر بر برگی نهاده ِتنور اين همسرايان 
است. در ضمير اين چنين شبی آسوده تنی پراميد با چشمانی 
جستجوگر به دنبال ستاره  يی آشناست تا با او رازی را در ميان نهد. 
در زير طاق چنين آسمانی، دلهای پر از شوق و شور، منتظران 
صبحی اند که از راه می رسد و آفتابی که بی دريغ می تابد و وعده 

وفا می کند.
بی پرواست.  و  بی سکوت  نيز  شبهايش  من  ميهن  اين گونه 
پايهای روندة شب نوردانش هراسی از تاريکی ندارند. زيرا ظلمت 
را با همراهی ستاره ها می پيمايند. مهتاب آن جا نشانی از روشنی 
چهرة زيبايانی است که با چشمانی به در، در انتظارند، و آوازهای 
سگانش ندای بيداری يی است که حضور غريب آشنای شبنورد را 
مژده می دهد. اما خشمی در آن نيست، زيرا اين رفيق دير آشنا و 

باوفا بوی مهری که دل رهنورد از آن لبريز است را می شناسد.
خاک نمناک شخم خوردة زمينهای ما بوی مهربانی می دهد و 
از شير گرم گوسفندان کوهسارانمان بخار عطرافشان ميهمان نوازی 
ايلياتی بر می خيزد. که داشت و نداشتش را تحفة حضور رهروی  
می کند. باغهای بی درو پيکر نشان از بی مرزی دوست داشتنهايی 

دارد که هويت شرقی مردمی محجوب را گواهند. 
افسانه های سينه به سينة سرزمين من لبريز است از مهربانيها 
و رشادت و برسر تعهد پيمان ماندن. پيمان شکنان آن جا دشمن اند 
و از قبيلة ديوان و ددان. آن جا رزم اسطوره ها برای دفاع از ايزدانی 
است که مهر و دوستی را پاسبانند. مهر آن جا نام خورشيد است. 
که او هم نشانی است از بی شائبه دوست داشتنها و بی مدعا تابيدن 

به همه تا حد اشباع، تا همگان را از خود لبريز کند. 
اسطوره هايی که تن به تاريخ می سايند راويان واقعياتی  هستند 
که در اين پهنه «ورا و ماورای دو سلسله جبال البرز و زاگرس» در 
رگهای زندگی جاری است. شاهنامه نه حکايت شاهان و حاکمان 
بلکه نقل و حکايت مردمان است برای حفظ هويت انسانی خود، 
نقلهايش نسل به نسل و سينه به سينه می رود و هرکس نشانيهای 

دلبستگی خود را در آن می جويد. همان گونه که من نيز. 
در ديار ما هرگاه بساط ظلم دامن گسترانيده و بيداد حاکمان 
کهتر و مهتر را آماج تير طعنة بی مروتی کرده. به قيام برخاستن 
و به رود هميشه جاری شورش پيوستن شعار نيست، عملی است 
انسانی تا تباهی را برنتابی. از همين رو، آن جا سر در راه عدالت و 
ريشه کنی ظلم نهادن، نه جنسيت می شناسد و نه قوميت. زيرا 
مردمانش گردن به تيغ عدو وا نمی نهند. نمونه هايش بسيار است. 

از شاهنامه شاهد مثال می آورم.
سالله  از  جوانی  برشوريده،  شرق  از  تورانيان  ترکتازی  در 
مردمی که تن را رنجور نمی خواهند، باليده و سترگ با نشانی 
از دليری در سيما و رخ، بر آمده و دست تطاول بر زمين نياکان 
خويش گشوده  است. بر حرکت قشونش که متجاوز است، دالوری 
ره می بندد. با اميد برشکستن آنان ميدان رزم می آرايند و در 
جوالن  ُگرد  دلير  آن  يالن،  و  بزرگان  جايگاه  در  ميدان  ميانة 
رجز  و  می کند  ميدان داری  روزگار  پهلوانان  به رسم  و  می دهد 
می خواند. هماورد می طلبد و دشمن را با هيبت کالم خويش 
خاکسار می کند. از ميان لشگر صف کشيده در سمت ديگر ميدان 
قوی ترينشان را به هماوردی می طلبد تا دليری و رزمندگی او را 
بيازمايد. فرماندة آن سو، سهراب پور رستم، پهلوان بی همتای 
ميدان  به  نيست.  آگاهی  او  نيای  از  را  کسی  اما  است.  ايرانی 
می کشد او را بلند باالی رزمنده بر توسن تيز پای استوار. غريو 
دليری او راه را بر پهلوان سمنگان می بندد و در دور دوم پنجه 
در افکندن کاله خود از سر سوار زره پوش ميدان دار، سهراب در 
می کشد. به ناگهان خورشيدی ديگر در ميانة ميدان طلوع می کند 
و زلف پرچين و شکن ُگردآفريد پريشان می شود. مات و مبهوت 
لشگر مهاجم، زنی از ساللة دليران را در ميانه می يابد که با يالن 
و گردان نرد پهلوانی می بازد و دشمن را درماندة شهامت خويش 
می کند،  هديده  سهراب  به  کاری  نه چندان  زخمی  و  می کند. 

پاداش برمالکردن رازش.
چه اسطوره باشد چه داستان و افسانه اين مجلس شاهنامه؛ 
گويای واقعيتی است درخور تأمل. زيرا وقتی که دشمن و پليدی 
و پلشتی بر آمد و مردمان را خوار خواست کردن. اهالی اين ديار 
جنس و جنسيت را به کناری نهاده و دست در دست هم چنان 
به ميدان در آمده اند که چشمان مهاجمان و ظالمان از ديدن 

کرده اند.  آفرين  آنان  حضور  بر  و  افتاده  حيرت  به  آن 
خصوصًا که زنانشان نه مستوره و پوشيده که مدعيانی 
از جنس دليرانند. و اندرز کسانی را که هنر نشستن و 
زائيدن شيران نر را بدانان مبذول کرده اند، نه تنها به گوش 
نگرفته و نمی گيرند، بلکه پای را از آن هم فراتر گذاشته 
ادعای برتری دارند. حتی اگر پور رستم و نواده زال باشی 

و اوصاف پهلوانيهايت هفت اقليم را در نورديده باشد.
از اسطوره و افسانه به تاريخ معاصر نقب می زنم و در 
مبارزه برای عدالت و قانون در جنبش مشروطه، هنگامی 
که تبريز به محاصرة مستبدين و دشمنان مشروطيت 
درآمد. مجاهدان مشروطه در اميرخيز تبريز کمر بستند 
که تا آخرين قطرة خون از آزادی دفاع کنند؛ که کردند 
و کمر مستبدين را شکستند. اما در گرما گرم دفاع از 

شهر هنگامی که تعدادی از مبارزان خط مقدم جبهه 
زخم برداشتند و برای مداوا به بهداری منتقل شدند. تازه 
آن جا فرماندهان دريافتند که کسانی از مجاهدان مدافع 
شهر زنانی  هستند که لباس مردانه پوشيده در خط اول 

مشغول دفاعند. 
در  بعد  سالها  زيرا  نيست؛  پايانی  را  حماسه  اين   
٢٨مرداد سال٣٢ وقتی کودتايی آمريکايی ـ انگليسی، 
دولت ملی محمد مصدق را با همکاری رجالگان و اوباشان 
سرنگون و بارديگر استبداد را حاکم کرد. مدعيان ريايی 
مدافع حقوق مردم، سر خويش گرفتند و تا وقتی ديگر که 
شرايط برايشان آماده شود، راهی يار و دياری ديگر شدند. 
پهلوان  به کناره رفتند که بی عملی شان  يا آن چنان  و 
ساخت.  بی همتا  قهرمانان  را  بيگانه  مزدبگير  پنبه های 

اما ميانه و ميدان مبارزه خالی از دليران و گردآفرينان نماند. تا 
نامردمان با خيالی راحت هر آن چه را که اربابانشان می خواست، 
هم آن کنند. کرکسان بر نطع مردم بر آمده تازه در خوش خيالی 
پوچ خود، غّره از آرامش گورستانی شاهشان و اربابان غارتگرش 
بودند که پژواک پياپی برخواسته از رگبار مسلسل رزمنده های 

به ميدان درآمده خواب را در چشمانشان شکست.
 در ميانة ميدان بار ديگر زنی از خطة آذربايجان که شعرش 

سرودش و سرودش پرچمش با صدايی رسا بانگ برداشت که: 
من يک زنم،

زنی که ُمرادف مفهومش،
در هيچ جای فرهنگ ننگ آلود شما 

                                   وجود ندارد.
زنی که در سينه اش دلی،
آکنده از زخمهای چرکين

                          خشم است.
زنی که در چشمانش،

انعکاس گلرنگ گلوله های آزادی
                          موج می زند.

زنی که دستانش را کار،
برای گرفتن سالح پرورده است*.

ديوار شيشه يی سکوت ترک برداشت و دادخواهانی که از جنس 
ديگر بودند پای به ميدان نهادند. اينان ديگر برای پنهان کردن هويت 
خويش مجبور به پوشيدن لباس مردانه نبودند تا آن گونه اجازة 
حضور داشته باشند. بلکه بلند و رسا بر بام بلندترين و وسيعترين 
ميدان هماورد پای نهاده، سرکش و استوار فرياد برداشتند که 
«من يک زنم». تا ناکسان و ديوان تباهی بدانند که اين بار مبارزه 
تا آخرين نقطه جريان خواهد يافت و تا بر افراشتن پرچم رهايی و 
آزادی فرياديان از پای نخواهند نشست. و گفتند اينک اين ما و اين 
شما و اين ميدان نبرد تا آخرين قطرة خون، نه مردانه که رشادتش 
ريايی که زنانه و انسانی، از جنسی نو، با مژده برابری انسانها حتی 

در ميانة ميدان کار و کارزار.
آری از بين آن بزرگان و عزيزان هميشه ماندگار، من از مرضيه 
احمدی اسکويی سخن می گويم، يکی از پيشروان اين نسل تازه 
با بشارتی نو و انديشه يی نوين. او در سال١٣٢٤ در اسکو، شهر 
کوچکی از توابع تبريز در خانواده يی متوسط متولد شد. بنا بر 
نوشته های اندکی که از او مانده کودکی را با کار در مزرعه و بازی با 
هم سن و سالهای فقير همسايه سپری کرده است. از همان نوجوانی 
دست به قلم برد و از رنجی که در کنارش بود می نوشت. شوق او 
به مطالعه و تالشش برای بدست آوردن کتاب دوستان زيادی از 
بين کتابخوانان برايش به همراه آورد. شعرها و داستانهايش آن قدر 
صميمی بودند و خودش چندان دوست داشتنی که اطرافيان او 
را «مرجان» ناميدند، يعنی مرضيه جان را کوتاه کردند و او را با 
هويتی که بين آنها داشت، صدا کردند. مرضيه از همان دبيرستان 
ميانُبر زد و وارد دانشسرای تربيت معلم شد و به شوق در آميختن 
با رنج مردم روستاها بار سفر بست و از اين ده به دهی ديگر روانه 

شد. شغلش معلمی، پيشه اش آگاهی دهنده و هدفش انقالب. 
سه سالی معلم دبستانهای اسکو بود. در آن سالها محفلی که 
در تبريز توسط صمد بهرنگی و رفقايش اداره می شد. بهای زيادی 
به معلمی می دادند و برای آگاه کردن مردم، اين پيشه را برگزيده 
بودند. اسم و رسمی هم داشتند و سرشناس بودند. از بين آنها 
کسان بسياری اکنون با نام شناخته شده اند. همه دست به قلم و 
نويسنده و شاعر، و روايتگران رنج مردم روستاهای آذربايجان که 
حکومت وقت ارزشی برايشان قايل نبود. از خود صمد گذشته 
که حکايت زندگانيش نمونة کامل يک انسان انقالبی و شريف 
است، اختای «عليرضا نابدل» و بهروز دهقانی و کاظم سعادتی و 
مناف فلکی و غالمحسين ساعدی و ... را همه بيش و کم از آنها 
شنيده ايد. اما مرضيه احمدی اسکويی چيز ديگری است. او انسانی 
با  رفيقی خوش مشرب  توانا،  خستگی ناپذير، سازمان دهنده يی 
ارتباطاتی گسترده، شاعری خوش قريحه و نويسنده يی چيره دست 
و محقق زندگی مردم زحمتکش است. همزمان با معلمی تالش 
بسياری کرد تا به دانشگاه تبريز راه پيدا کند. اما همزمانی کار و 
درس وقتی برای او باقی نمی گذاشت تا به عالقمنديهايش بپردازد. 
به همين دليل دانشگاه تبريز را رها کرد و وارد دانشسرای عالی 
سپاه دانش شد. به تهران آمد و ميدان بزرگتری برای کارهايش 
يافت. آن طوری که از يادداشتهايش بر می آيد در اين سالها رفيق 
با  زيادی  کارگران کوره پزخانه های خاتون آباد است. گفتگوهای 
خانواده های آنان انجام داده و به جرأت می توان گفت که کارهای 
او از نوادر تحقيقاتی است که دربارة فقر و شرايط رقتبار زندگی 
کارگران کوره پزخانه ها انجام شده است. همزمان به روستاهای 
ورامين و شهرهای اطراف سفرهای زيادی کرد و کتابخانه های 
زيادی برای بچه های روستاها ساخت. بيشتر ارتباطاتش را در روستا 
سپاهيان دانش سر و سامان می دادند و به کمک آنان کارهايش را 
پيش می برد. و از بين همين جوانان سپاه دانش بسياری را به 
مسائل سياسی آگاه کرد و به آنان ياد داد تا چگونه به اطراف خود 

نگاه کنند و در رنج مردم ستم ديده روستا شريک باشند. 
بقيه در صفحة بعد 



١٣٨٤ ١٣ دوشنبه ٢٤بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٣ندا صفحة

بقيه از صفحة٢ برتـاُرکتـاريـخ

گوش کن!
گوش کن!

اين
کارخانه است، قلب صدای ضربههای
بگاه شب، رفيق کارگر، ختا که خون

چرخ تسمههای در
– آن خشک رگهای -

             در جستجوی نان،
           با شتاب می دود، 

«قصر» نابکار «فاتحان» تا
همواره «قصر»ها به پا کنند    

دشمن،
وقيح، بزدل اين

بيهورهمیکوشد،
انديشه ام را،  مرغ   

                      از پرواز بدارد،
را عشق تپشهای و

         از قلب عاشقم جدا کند.
روز، هر که حال

مرا میبرد به اوج، شوق پرواز   
ومشتهايم،

بهديوار قفس می کوبند، بیصبرانه   

هنگامیکه،
  محک عشق شکنجه است

معيار پيروزی و  
                       زندان

بندها، و قفس اين و
آهنينسخت، ميلههای اين

داغ، زخمهای اين
خونابههایگرم،
فريادهایخشم،

و شب، روز بیدريغ اين زجر
هرلحظه،

     هر زمان،
را خلق پيروز آيندة

من، گوشهای در
      فرياد می کنند.

مرضيه احمدی اسکويی

احمدی اسکويی» که مرجان «مرضيه کسانی شهادت همة به
کت با آراسته زنی بود مرجان ديدهاند. را يا او و میشناسند را
و وجاهت او به  که بافته و بلند گيسوانی با و شيک  دامنی و
هر آنچه بود و صميمی دلباز و دست و زيبايی خاصی میداد.
و فيلم  و تئاتر بود. شريک  رفقايش با می آورد  بهدست که را 
محافل همة بهدنبال بهترينشان دايم میشناخت و خوب را کتاب
دوستان روشنفکر برای همزمان می کرد. در پا زير از روشنفکری را
را و دانشجويان رفقا و میداد ترتيب جلسات سخنرانی آگاهش و
کند. آنان برقرار بيشتری بين پيوند جلسات میکشاند تا بهاين
و میکرد کسان عمل اين روابط از بخشی حلقة اتصال به عنوان
میگرفت. بهکار راه اين در را توانش و همت تمام خستگیناپذير
نمايندة ابتدا دانشجويانبود. نمايندة سالهایدانشسرایعالیاو در
دانشجويان توانمنديهايش همة بهدليل سپس دختر و دانشجويان
کشد بهدوش را که میتواند بار نمايندگی آنها کسی بهترين را او
که برگزيدند او را به نمايندگی خود علنی با رأی و دادند تشخيص
در ويژه محبوبيتی و اعتماد از بود. بی سابقه کاری سالها آن در
قائل فوقالعادهيی برايش احترام بود و برخوردار دانشجويان بين
دانشجويان غذای اعتصاب سازماندهندگان و رهبران از او بودند.

اعتصاب  بود. دانش سپاه  دانشسرای عالی  در اسفند١٣٤٩  در
و انجام شد شده دو دانشجوی دستگير آزادی برای غذايی که
در مذاکره برای او که منجر شد. زمانی آنها آزادی به پايان در
که بيرون میرسد به حضور داشت. خبر رياست دانشگاه دفتر
از برای بعضی خبر دستگير کرده است. اين را ساواک مرجان
که ساختمانی بهسرعت که بود توهينآميز آنچنان دوستانش
وجه و بههيچ که می گويند و می کنند محاصره را است آن او در
داد. يکی نخواهند را نمايندهشان دستگيری اجازة بدون خونريزی
خارجشدن حال در که ماشينی اينکه بهگمان دختر دانشجويان از
را خود منتقل میکند. را مخفيانه مرجان است، دارد دانشگاه از
باعث شانس تنها که میکند پرتاب  ماشين چرخهای زير به
خودش در يادداشتی شود. خارج سالم حادثه اين که او از میشود
رفقای از «صديقه» يکی میدهد. اعتصاب از اين مختصری شرح
(رئيس بيرجندی «روزی میگويد: همرزمش و دانشجويی زمان
مخالفت اگردستاز قولداد كه، منبه مرضيه درحضور دانشسرا)
به نه و تهديدات به نه او اما می کنم». مجلس نمايندة رو تو برداری،
تقال و تالش در و پيگير دائم و وقعی نمیگذاشت آنها تطميع های
ساواک که بود بدانجا بين دانشجويان تا در مرجان اعتبار بود.
کند. دستگيرش بود، که او در دانشسرا زمانی تا نکرد جرأت هرگز
سالة چهار دورة «من می نويسد. خودش که همانطور اينکه تا
کيلومتری سی در ما مدرسة کردهام. تمام را دانشسرا تحصيلی
دانشجويان تمام است.  خلوت بسيار  اينرو  از قراردارد،  تهران
اينکه به بهانة را ما همکالسيهای و رفتهاند سوم تا سالهای اول
فردای آخرينامتحان تا تعيينکنيم، میخواهيممحل خدمتتانرا
اين که کرد احساس داشتهاند. بهخوبی میتوان نگه سوميها سال
اينگونهساواکوقتی و بيشنيست.» مسخره و نقشهحسابشده
قلعه قزل بهزندان و را دستگير می کند او میروند دانشجويان همة
تسلط و خونسردی  بهدليل بازجويی از پس آنجا در میبرد. 
میکنند. آزادش و نمیکنند پيدا او عليه مدرکی و دليل مرجان
که «سربازی میکند: توصيف اينگونه خودش را آزادی لحظة

گفت: کرد باز بهرويم را دروازه ها زنجير
برنگردی. اينجا ديگر که اميدوارم -

نه اما سرباز، رفيق بهتر اميد ديداری به گفتم: و زدم لبخند او به
اينجا.

شد. بسته سرم پشت که شنيدم را زنجير خشک صدای
در سلولها، درون زنجير پشت همانجا پيکرم گويی نه آزادی؟
به دلم راه رفتن، نفس کشيدن، آزادانه در بند مانده بود. يارانم کنار

نمیچسبد».
مرجان اما میفرستند. اسکو به را او عالی دانشسرای از پس
بهانة به ديگر بار آنجا دوام نمیآورد و بزرگتر در فضايی بههوای
رها را معلمی عالی، دانشسرای ليسانس فوق برای تحصيل ادامة
تعدادی همکاری زمان با اين در گردد. می تهران باز به و میکند
نادر رومينا، حسن شايگان، نادر شعاعيان، مصطفی رفقايش از
تدارک به و مینهند بنياد را زمينی  زير گروهی . . و. عطايی

رفته  تشکيالت آنها لو سال٥٢ اما در پردازند. می مبارزه مسلحانه
از شوند. می دستگير هم عده يی و کشته رفقايش از تعدادی و
چريکهای سازمان به اسکويی» احمدی «مرضيه مرجان پس اين
را آغاز فدايی خلقايرانمیپيونددو بهصورت حرفهيیفعاليتخود

خرداد١٣٥٣ منتشر  تاريخ در که سوم شمارة خلق نبرد میکند.
بر میشمرد: اين گونه را مرجان فردی است. خصوصيات شده
انسانی از رفيق دشمن کينة بیپايانش به و به خلق عميق «عشق
دقيقًا به خاطر بود، و ساخته صميمی عينحال بسيار در و خشن
بزرگی که برای ايمان و میکرد احساس وجود تمام تعهدی که با
نمیگرفت. تحرک، آرام لحظهيی داشت، خلق پيروزی مبارزه و
مشکالت جنبش برخورد با در سرسختیاش متعرضانه و روحية

مفهومی او برای سکون بود. رفيق خصلتهای بارزترين از
استفاده کاری انجام برای فرصت کوچکترين از نداشت،
سازماندهيی و توانا دلير خلق، شاعر  رزمندة میکرد».
ارديبهشتماه ششم روز در سرانجام آفرين اعتماد

و  پيوست خلق جاری شهدای هميشه رود سال٥٣ به
آذين بست. خويش خون با را تومار رهايی

که: بود او اينگونه رفتن بهاستقبال خطر ماجرای
می شود. خارج پايگاه از قراری اجرای برای معاضد شيرين
کرده بودند دست پيدا ساواک بهموج بيسيم که رفقايش
در تجمع حال ساواکيها در که متوجه میشوند بهناگهان
بخشی دارد. قرار آن جا در  شيرين که هستند محلی
«ما میکند: نقل اينگونه  دهقانی اشرف  را اتفاق از
دنبال را بيسيم گفتگوهای نگرانی و دقت با همچنان
نگذشته شيرين از رفتن مدت کوتاهی هنوز میکرديم.
گويی که برق واقعًا «اشرف» حميد رفيق ناگهان که بود
«شيرين پريه اين قرار گفت: و جا پريد از گرفت. را او
طرف به عجله با پری» و - صدا میزديم اسم اين به را
شدت از او که بودم متوجه که من رفت. خروجی درب
نمیتواند او و رفتن بود برخاسته از جا آن چنان ناراحتی
خروجی درب بهطرف باشد، درست تصميم يک حاصل
برگرداندم. را او و گرفته را حميد شانههای و دويدم
ناراحتیاش بهگونهيی شدت شدهبود. واقعًا شوکه حميد
همين رو از میکند. دارد چکار نمیدانست اصًال که بود
مرضيه که ديدم هنگام اين در برگشت. مقاومت بدون نيز
آنرا دارد که حالی در برداشت و حياط بند از چادری
شانههای من درب خروجی بيرون رفت. از میکند، سر
که بدوم مرضيه بهدنبال خواستم و کردم رها را حميد
يک لحظه بودم، پابرهنه چون فقط میرود. ببينم به کجا
برگرداندم را رويم وقتی اما کنم. پايم دمپايی سعیکردم
بود». پس رفته حميد هم بودـ ثانيه يی نگذشته ـبه واقع
می زند و بيرون پايگاه از هم اشرف خود ماجرا از اين
تصميمگيری ديگر يکبار میرود. رفقايش حمايت برای
همرزم مرجان و رفيق به عشق و عمل و سرعت سريع

تور از پری بردن بيرون برای و میکند غافلگير را همه
اين ادامة اما شرح نمیدهد. دست از را  ثانيه ساواک
سال ماه همان خرداد سه شمارة خلق را نبرد دالوری
هفتة از يک دشمن مأمورين میدهد: اينگونه توضيح
شهر سازمان را در و سمپاتيزان تازهکار يکی از عناصر قبل
مالقاتی میشوند قرار موفق و دستگير میسازند تبريز
روز جمعه در آورند. بهدست شده دستگير از عنصر را
بگيرد صورت میبايست  مالقات اين که ٦ارديبهشت
به کيلومتر چند مسافت تا را قرار محل اطراف پليس
می بايست که شيرين معاضد در می آورد. رفيق محاصره
منطقه محل وارد کنترل بهمنظور میکرد را اجرا قرار اين
احمدی اسکويی مرضيه رفيق بعد دقيقه میشود. چند
دشمن متوجه خطر میشود طريق ضبط امواج بيسيم از
را که وی و خطری منطقه به محاصره بدون توجه و
میرساند شده محاصره منطقة به را خود میکرد تهديد
مرضيه رفيق قرار دهد. جريان امر را در معاضد رفيق تا
را معاضد رفيق قرار محل نزديکی در اسکويی احمدی
به طور و شده آنها متوجه مأمورين  ولی می کند، پيدا
بهرغم رفقا ولی میپردازند آنها بهتعقيب غيرمحسوس
موضوع متوجه تعقيب، مخصوص نيروهای ويژة پوشش
تعقيب تاکسی از با عوض کردن سعی میکنند و شده
را خود مانور چند از پس کنند. پيدا خالصی دشمن
هم از میگيرند تصميم و میرسانند فوزيه ميدان به
بسيج بیسابقه يی که به طور دشمن مأمورين جداشوند.
میکنند پيدا رفقا را فوزيه ميدان مجددًا در بودند شده
معاضد رفيق به غافلگيرانه ميدان ازدحام از استفاده با و
رفيق می سازند. در اينموقع وی را دستگير و کرده حمله
در زير هميشه که سيانور قرص خوردن با موفق می شود
دشمنبالفاصلهویرا بهخودکشیکند. زبانداشتاقدام
معالجه بهمنظور و بيمارستانشهربانیمنتقل میسازد به
پزشکان و کمک امکانات تمام با شکنجة وی سپس و
اينکرفيقمعاضد اسرائيلیبهمداوایاو می پردازند مزدور

دارد. قرار وحشيانه ترين شکنجههای دشمن تحت

رفيق معاضد تحت از از جدا شدن پس رفيق مرضيه احمدی
عمل چند از پس و میگيرد قرار دشمن مأمورين تعقيب
کوچة در واقع خانة تيمی به را میکند خود سعی ضدتعقيب
از با استفاده مأمورين ولی برساند. تهران شاه در ميدان شترداران
می دادند. اطالع مرکز به يکديگر و را به وی رد مخابراتی تجهيزات
اين با درآمده بود. دشمن محاصره تحت منطقه ترتيب بدين و
رفيق به شدن نزديک از نمیتوانستند ترس خود را مزدوران حال
که مرديست «او می زدند فرياد بیسيم پشت از بپوشانند. مرتبًا
در تنگتر میشد، رفته رفته محاصره حلقة زنانه پوشيده». لباس
برای او از محاصره امکان خروج ديد که مرضيه چون اين هنگام
کمری اسلحه با گرفت و دست در را عمل ندارد، ابتکار وجود ديگر
نابرابر، درگيری يک پس از مزدوران حمله کرد و به شجاعانه خود
کامًال از دست را او کردن دستگير زنده اميد حالیکه در دشمن
مرضيه رفيق موقع در اين بست، به مسلسل را رفيق دادهبود،
جسد رفيق بخورد. نيز را خود سيانور قرص شد احمدی موفق
مسلسل به بار چندين دور فاصلة از دشمن نيروهای را احمدی
چريک قهرمان بهاين بهآهستگی  و وحشتزده  و سپس بستند

و میبرند». کرده طناب پيچ را بی جان او شده جسد نزديک
خبر  دوم دادگاه در خرداد٥٣  در مینويسد  «صديقه» 
شدهبودم منقلب شنيدم. چنان از دادستان را مرضيه کشتهشدن
اينکه بهمحض اما . برخاست. . از گلويم فريادی بیاختيار که
بردند. بهبازجويی مرا رسيدم، شهربانی ساواک مشترک کميتة به
معاضد شيرين و مرضيه جسد عکس ديد مرا تا هدايت، بازجويم،
دهانشان هردو بودند. لخت نيمه هردو، صورتم، توی کرد پرت را
را دهانشان سيانور  بود. دگرگونشده زيبايشان چهرة  و سياه

بود». کنارشان و اسلحهشان در کفشها چادر و بود. سوزانده
تا کردند سعی شاهنشاهی رژيم تبليغاتی دستگاه و ساواک
بر روی تبليغاتشان در و مخدوش کنند را خلق رزمندة هويت اين
لباس که بود مردی مبارز خلق چريک دادند که مانور موضوع اين
مستبد و حاکمانمزدور فرهنگ مردساالر است. بوده زنانه پوشيده
يا نمیخواستند و نمیتوانستند که بود کرده چنان مغرور را آنان
انداخته بهوحشت آنان را آنچنان دالور و شجاع زنی بپذيرند که
راه دور و از نداشتند را او به شدن نزديک حتی جرأت  است که
از مزدور آدمکشان میکنند. سوراخ سوراخ و بسته گلوله به را او
تا میکنند پيچ طناب نيز را فدايی چريک اين جسد ترسشان
که زمانی در همانطور بکاهند. اندکی خود مأموران وحشت از
را به عهده آنها اعتصاب رهبری و بود دانشجويان در بين مرضيه
نداشتند. را و دستگيریاش او شدن به نزديک جرأت نيز داشت

اسکويی احمدی درس مرضيه و سراسر کوتاه زندگی هرچند
قهرمانانه  رويارويی سال١٣٥٣ در ساعت١٠ صبح ٦ارديبهشت در
اتکا پايداری و و شهامت رسيد، اما درس به پايان دشمن مردم با
به يادگار گذاشت. بعدی رهروان برای را خود قدرت هويت و به
است زنانی تيپيک اسکويی «مرجان» نماينده و احمدی مرضيه
تا گذاشتند بهميدان  پای خويش زنانة هويت به تأکيد  با که
و لطيف جنس و ضعيفه آنان از که را مسلط مردساالری فرهنگ
پاسداران به تأکيد مشدد با و کشند به زير را ساخته بود بچهها مادر
میکنند، و میکردند تئوريزه را ذلت که مسلط مردساالر فرهنگ
جنسيت جنسی که است. ديگر جنسی از نسل اين کنند که حالی
حق خويش اتکا دارند و انسانيت بر و به پشيزی ارزش نمینهند را
نيز دالوری و رشادت و مبارزه ميدان در حتی را برابری و تساوی

درخواستمیکنند.
زير به را ستارهيی شب هر پرستان شب من ميهن در هنوز و
ستارهيی غروب هر با است. ستاره غرق اما آسمانش میکشند،
را جستجوگر عاشقان خيل و میکند طلوع ديگر ستارة صدها
دلير قامتانی، سرو بر میخيزند رازدارشان است. و میدارد اميدوار
راه در پای برابر، در چراغ اميد در دلهاشان، ستاره صدها با استوار. و
که نيست بیدليل دارند. نگاه فروزان را آزادگی مشعل تا نهند می
دل شبها در هنوز نيست. و تباهی استبداد نماد من شبهای ميهن
متبادر ذهنها به را اميد پای صدای نوردان، شب قدمهای حس
جان، مشام با را عطر حضورشان دل تاريکی در نگاه هايی و میکند

استشمام میکند.
مرضيه احمدیاسکويی  گردآفريد تا گردانی از پیدليران و  در
حضور عطر آغشته من ميهن شبان و روزها تمام اکنون تا او از و
تکرار و می کند معنا و نامشان آزادگی را ياد تنها که است زنانی
گذر نام و تنها تکلم گرما میبخشد. را شب شکنان نامشان دلهای
خشم باروت از پر انبار بر بسازد جرقهيی تا که است کافی يادشان
را بنيانکن خروش غريو دادنشان دست از حسرت در که مردمی

برکشند. از دل ظلم جور و برکندن بساط برای

داشتم: چشم پيش را در زير منابع اين مطلب نوشتن موقع در
شمارة ايران» خلق سازمان چريکهای فدايی «ارگان خلق ١-نبرد

١٣٥٣ خرداد سوم
نگاه انتشارات «مرضيه احمدی اسکويی»، رفيق يک ٢-خاطرات

حاجبی ويدا داد، بی ٣-داد
دهقان اشرف ماندگار، ٤-بذرهای



١٣٨٤ ١٣ دوشنبه ٢٤بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٤ندا صفحة

نوبل جايزه دريافت به هنگام موريسون تونی سخنرانی

(٧دسامبر١٩٩٣)
دکترزریاصفهانی ترجمه:

زبـان كه آنچه
            مـي آمـوزد

يک شايد پيرمردی؟! شايد يا و خردمند. و کور بود پيرزنی زمانی
را بازيگوش کودکان که کودک پرستار يک يا بود مذهبی معلم
فرهنگهای مختلف از روايتهای با را قصه اين میکرد. من آرام

متفاوتشنيدهام.
هوشيار. بود. پيری نابينايی پير و زن زمانی

آمريکايی بردههای سياه دختر زن، من میدانم که درقصهيی
اعتبارش بهتنهايیزندگیمیکند. درخانهيیدربيرونشهر استو
شبههيیندارد. جایهيچشکو استو برایخردمنديشبینظير
است. قانون از سرپيچی و هم نمايانگر قانون هم مردم، درميان
به دورها و فراتررفته بسيار زندگيش  محل از وشهرتش افتخار
روستايیوارش موجب دانش پياميران که شهری در رسيده است.

است. تمسخر و حيرت
احيانًا و کنند اذيتش تا آمدند بهخانهاش جوان چند روزی
متهم را او است و دروغ او بیپايه و که خردمندی بدهند نشان
روی پيش يک سؤال و شدند او خانه وارد آنها بهکالهبرداری کنند.
او اختالف میتوانست بهتنهايی بدان پاسخ که سؤالی او گذاشتند.
ناتوانیيی عميق بهعنوان تفاوتی را که آنها آن دهد. نشان با آنها را

بود. او نابينايی آن و می آوردند بهحساب او در
يک من دردست گفت. از آنان و يکی ايستادند او درروی رو
نابينا جواب زن مرده؟ يا است زنده او که بگو من به پرنده است.
نگاه من که پرنده يی «آيا کرد تکرار را سؤال جوان آن و نداد

مرده؟» يا زنده است داشتهام
ببيند را آنها نمیتوانست و بود کور او نداد. جواب بازهم او
آنها، رنگ کور، زن داشتند! دست در چه اينکه به رسد چه تا
آنها را میدانست. انگيزة تنها نمیدانستو نژادشانو يا مليتشانرا
جوان نتوانستند جلو چند آن که يافت آنقدر ادامه سکوت زن
صدايی نرم اما با و آمد بهحرف او بگيرند باالخره را خود خندة
داريد شما دردست که پرندهيی که «من نمی دانم گفت محکم
پرنده آن که میدانم اين است من که زنده اما آنچه يا است مرده

شماست». دردست
يا است، مرده کرد «اگر معنی می توان اين طور را او جواب
میتوانيد هنوز است اگر زنده و را کشتهايد او يا و يافتيدش مرده
شما تصميم به بستگی اين داريد. نگاهش زنده ويا بکشيد را او

شماست». درمسئوليت باشد هرچه دارد.
دادن و نشان قدرتشان نمايش بهخاطر بودند که آنجا جوانانی
برای نه تنها مسئولند گفت آنها سرزنش اند. او زن قابل ناتوانی
زندگی عملتمسخرآميزشانبلکههمچنينبرایبستهکوچکیاز
توجه کور جهت زن است. شده آنها هدف به قربانی رسيدن که
سمت وسيلهيی به و برمیگيرد شده گرفته بهکار نوع قدرت از را

میدهد. با آن نشان را خودش میکند که قدرت معطوف
سمبل قصه اين در پرنده آن که آنچه دربارة تعمق و تفکر
هميشه من برای و نحيف بودن پيکرش) شکنندگی جز (به آنست
درمورد میکنم فکر آن که به االن است. اما به خصوص بوده جالب
نوبل) جايزه مرحله (گرفتن به اين تا مرا (نويسندگی) که خودم کار
يک بهعنوان را زن زبان و سمبل را میخواهم پرنده است آورده
که نگران اين است زن يا يک نويسنده) (آن او نويسنده فرض کنم.
شده داده او تولد به اوست و درهنگام زبان رؤياهای که زبانی اين
بهخاطر او از آنرا که زمانی حتی میشود بهکارگرفته چگونه است

کردهاند. شريرانه دريغ اهدافی
موجودی يا و سيستم يک را زبان او نويسنده يک عنوان به
يک را آن يا و کسی آنرا تحت کنترل دارد. که میشناسد زنده
نهادند دربرابرش که کودکان سؤالی میداند. اين بنياد و سازمان
که عملی هر همچون نيست. غيرواقعی مرده» يا است زنده «آيا
زبان که می کند فکر او که زيرا میکند. حمل خود با را نتايجی
درمخاطره مطمئنًا و است کردن حذف قابل و مرگ است. مستعد
داده شود.او نجات اراده و تالش با می تواند اما همچنين میباشد
او هست مالقاتکنندگان دردستهای که پرندهيی اگر که دارد باور

مسؤلند. او مرگ برای پرنده آن نگهبانان است. مرده
و نمیشود صحبت آن با ديگر که است زبانی مرده زبان او برای
بودن فلج از که است انعطاف بدون زبانی نمیشود. نوشته چيزی يا

کنند. بخيه است جاری آنها از خون که را نقاطی تنها تو
کامل حقايق) (گفتن را آن هرگز نمیتوانی تو که می دانيم ما
نيستند کافی هرگز احساسات دهی. انجام هميشه برای و يکبار و

مهارتها. است همچنين و
درخيابان را نامت  خودت  و  ما خاطر  برای  کن.  تالش اما
که بگو ببر. ياد از را قرارداديت) اعتبار و کن(حيثيت فراموش
روشناييها. در و تاريک مکانهای در است بوده چه تو برای جهان
بترسيم. چيزی چه از باشيم و چيز باورداشته چه به که نگو ما به
میکند باز را ترس شبکة و گرهی که باورها گستردة دامن بهما

بده. نشان را
تو می توانی  شده ای، داده برکت بينايی نا با که زن پير ای  تو
تنها زبان میگويد که را چيزی بهما که صحبت کنی زبانی را
بدونتصاوير، باشيمتا قادر آنايناستکهچگونه میتواندبگويدو
نام بدون چيزهای ترس از را ما میتواند که است زبان تنها ببينيم.
است. تعمقکردن مراقبت و وسيله زبان بهتنهايی کند. حفاظت

بودن بدانيم که مرد  ما مگر  تا چيست  بودن بگو زن  بهما 
چيست میراند؟  پرتگاه لبه به  را انسان چيزی چه چيست؟ 
کسی از بودن دور اجبار اين مکان؟ به در خانهيی حتی نداشتن
همراهی که چيست زندگی در حاشية شهرهايی میشناختی؟ که

نمی کنند؟ تحمل را تو با
پاک، عيد در میشوند دور ساحل از که کشتيهايی دربارة بگو
میخواندند برده. که چگونه آواز دربارة واگنی پر از بگو بهما
پشت از چگونه برف بود. ريزش چون صدای تنفسشان صدای و
توقف که میفهميدند خود به نزديک شانة آخرين برجستگی
توقفگاه آن در احتماًال (که است؟ ايشان آخرين توقفگاه بعدی

خريدهمیشدند).
آفتاب. به و فکر میکردند گرما دستهايیدعا خوانبه با چگونه
گويی برای که آنچنان میکشيدند باال را صورتهايشان چگونه
آنجا بودند (مثل جنسی آماده عرضهکردن) و چرخ فروش و بردن
آنجا بودند. و بردن فروختن برای گويی خودشان که میزدند دور
يک با کارش کمک و راننده میکردند. توقف مهمانخانه دريک
برجای درتاريکی زمزمهکنان را آنها و می رفتند داخل به چراغ
زير يخهای شدن آب و که جريان بخار حسرتی با میگذاشتند.

میکرد. ايجاد دربردههای يخزده اسب سمهای
قدم نور يک پسر در و دختر يک درمهمانخانه باز می شود.
پسر میروند. باال خواب محل واگن از آنها میگذارند. بهبيرون
را چراغی اکنون اما داشت. خواهد تفنگی آينده سال درسه
را دهان آن آنها گرم. سيب شربت از شيشه يک و دردست دارد
تکههای گوشت و نان و بههمديگر میدهند.  دختر به دهان 
کمکش ا و که يکی در چشمان میدهد. نگاهی چيزهايی بيشتری
دو میکند. کمک مردان همة به نفر يک میگيرد. جان میکند
آخری ايستگاه مینگرند. اين به عقب آنها نگاه. و يک زنی. بههر نفر
يا شدن فروخته (برای است. توقفگاه آخرين بعدی ايستگاه نيست.

شده اند. اما گرم مردن!) دراينجا برای
کردن کودکان صحبت که وقتی است. آرام همه چيز دوباره
درآخر و میشکند را سکوت زن که فاصلهيی تا و میکنند تمام را
اعتماد من به شما میکنم. اعتماد بهشما من اکنون میگويد» زن
درحقيقت شما ا که زير شما نيست دست پرنده در که میکنم
هم با ما که اين کاری است آن. زيباست گرفتهايد. ببين چه آنرا

دادهايم. انجام
نوبل١٩٩١-١٩٩٥ سخنرانيهای از

١٩٩٧ علوم جهانی انتشارات - آلن اديتور استور

سانسورشده بدونحرکت، و زبانیايستا است. خودمسرور
زبانی وظايف و وضع قوانين بيرحم در کننده، سانسور و
اين که استکههيچتمايلی بهسویهيچهدفی نداردمگر
و بازسازی را تخديرکنندهاش خودستاييهای ستون تنها
را غلبهاش و نفوذ و وتسلط انحصارطلبی کند. حفاظت
بنشاند که است بهکرسی درحال احتضار که حتی زمانی
هوشياری، و تعقل قوة خنثیکردن خودبهخود نتيجهاش
انسانی، عدم پتانسيلهای منکوبکردن توقف خودآگاهی،
و اشکال قبول در ناتوانی حسابرسی، هرنوع پذيرش
و ديگر انديشههای شکلدادن در ناتوانی جديد، ايدههای
سردرگمکننده سکوت پرکردن و ديگر داستانهايی گفتن

است. مغشوش و
و امتيازات را تحريم نمیکند جهل رسمی که زبان
و فلزی پوششی همچون میکند حفظ را تبعيضات و
آن درون از شواليهيی که است درخشان و خورده صيقل
بهصورتی هنوز اما رفتهاست بيرون دور درگذشتههای
که با احساساتی زبانی دارد، موجوديت غارتگر گنگ و
هيجان میآيد. به درمدرسه کودکان و تشويقها تکريم
گردآورندة ستمگر، حاکمان برای است سرپناهی
و همگونی و پابرجايی و ثبات از است دروغين خاطراتی
واقعی ندارند و وجود عمًال که جامعه (چيزهايی اتحاد در

نيستند).

ناپختهايم. و جوان ما کنيم. جلب بهخودمان را تو توجه
کهدرمدتکوتاه عمرمان شنيده ايماينبودهاست آنچهرا
معنا میدهد چه مسئول بودن اين باشيم. بايد مسئول که

آمدهاست؟! گرفتار بدان جهان اين که درفالکتی
اينچنين چيزی «وقتی بود  گفته شاعری جايی
ما که ميراثی ندارد» دادن نشان به نيازی است آشکار
است. توهينآميز کافی بهاندازة خود هستيم آن صاحب

از (خالی و سپيد پير چشمان که ما میخواهی تو
را ميانهروی و پيشگی ستم وتنها باشيم داشته را تو نگاه)
که خودمان هستيم احمق ما که میکنی فکر ببينيم؟ آيا
بزنيم؟ بودن گول هموطن افسانة با و دوباره دوباره را
ميهنی) (ملی وظايف از من با می کنی جرأت چطور
(تاريخ) زهر گذشته در کمر تا ما وقتی که بگويی سخن

رفته ايم ؟! تو فرو

قهرمانی نبردی  با دوباره را بايد خودآگاهيمان آيا
هماينک آن در تو آغازکنيم که قهرمانانی  با همراه و
خيال که آنچه چيزی بهجز برای ما و خوردهای شکست
نگذاشتهای؟! بهجا نيست) درحقيقت (و هست میکنی

مهارت اين اما است حيلهگرانه و ماهرانه تو جواب
و آشفته هم را تو که میکند و بايد آشفته مارا مکارانه
جوابتوکهحاکیازسپاسگزاریو تعريف شرمگين سازد.
برای نوشتهيی دست است. شرمآور است خود از تشکر و
درعمل چيزی هيچ وقتی است که تلويزيونی (تبليغات)

باشد. داشته معنايی نمیتواند نيست ما دست در
انگشتان با را  ما  که نکردی را دراز دستهايت  چرا
صدای را نشناختی ما تا و کنی. صبرکردی لمس نرمت
تو آيا نرساندی! بهما را درسهايت نيش و طعنهآميز
را که ما رفتار و شمردی؟ خوار اينقدر را ما اين حيلة
نيرنگ و حيله با میکرديم سعی که ببينی نمیتوانستی

را پرندهيی هم چنين و انگاشتی بیاهميت را ما تو
برای ومعنايی مفهوم هيچ آيا نيست. ما دردستهای که
ادبياتی، نه شعری آوازی، نه ندارد؟ نه زندگی ما وجود
بهما که به تجربهيی متصل نه تاريخی و حيات از سرشار

کنيم؟ آغاز دوباره قدرتی با برآن تکيه با و برسد
خردمند. سالخورده.يک فرد يک هستی. بزرگسال يک تو
با دروغ) (هرچند را آبرويت بايد که انديشيدن اين نحوة به
فکرکن. درمورد ما زندگی به ببخش. کنی پايان حفظ

بساز. داستانی بگو، بهما خود جهان جزئيات
می آفرينددرستدرلحظهيی مارا داستاناصيلاست.
دستان اگر نمیکنيم سرزنش را تو ما میشود. آفريده که
اگر روند. فراتر بزنی بدان چنگ میتوانی آنچه از تو
آنها در بهآتش بکشند که را عشق آنچنان کلمات تو
از سوختگی وآثار تاولها بهجز چيزی و فروروند شعلهها
کلمات جراح يک سکوت دستهای يا با و باقینماند. آنها

تونی موريسون کتاب از و «محبوب» دو «عشق»
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برپاست غلغله رو، كشتي بزرگ رودخانة يك ساحلي خيابان در
ميشود. برپا تابستاني گرم نيمروز در معموًال كه غلغله هايي نوع از
كشتيهاي ش فش بلمهاست. و كرجيها تخلية و بارگيري گرماگرم
به گوش ناسزا و  فحش انواع و جرثقيلها  غژغژ و  ناله و بخار

ميرسد.
هيكلي است… قطران روغن و خشك ماهي بوي از آكنده هوا
و پارهپوره كتي كرده كه پف و پژمرده چهره يي سخت با قد كوتاه
كشتيراني شركت كارگزار دارد به راهراه بهتن و وصلهدار شلواري
چشم و آب نشسته ساحل، برلب كه همانجا در «شچلكوپر»
با مندرسي و كهنه كاله ميشود. نزديك است صاحب بار به راه
زماني كه نشانش پيداست جاي از كه دارد بر سر كرده طبله لبة
و زده بيرون يقه كراواتش از دولت بودهاست… كارمند يك كاله
با و ميكند احترام اداي نظاميها بهشيوة است… ول سينهاش بر

ميگويد: كارگزار به خطاب گرفتهاش صداي
شد! عرض درود باشي! تاجر به جناب  فراوان درود و سالم ــ
غرق شدن ببينند؟ حال در كسي را يك حضرتآقا خوش ندارند

است. مغروق يك منظورم
كارگزاركشتيرانيميگويد:

مغروق؟ كدام ــ
نقش مي توانم بنده ولي نيست كار در مغروقي واقع در ــ
مياندازم و آب در كنم. بنده خودم را ايفا را يك مغروق
مستفيض يك آدم غرق شدن از تماشاي منظرة جنابعالي
توجه باشد، با غمانگيز آنكه ميشويد! ايننمايشبيشاز
است… مسخره آميز خندهآورش، جنبة و بهويژگيها
شروع را نمايش بفرماييد اجازه حاال باشي، جناب تاجر

كنم!
نيستم. تاجر من ــ

بار هزار فرانسه: (به پاردون  ميل ببخشيد… ــ
در روشنفكرها لباس به هم تجار روزها اين معذرت)…
تميز نميتواند هم نوح حضرت حتي بهطوريکه آمدهاند
تشريف روشنفكر جنابعالي كه حاال بشناسد. از ناتميز را
ميفهميم… بهتر را يكديگر زبان بهتر!… چه داريد،
من خود بود، ارتش افسر پدرم هستم… نجيبزاده بنده
حضرت حاال، و بودم… نامزد دولت كارمندي براي هم
يك شماست… خدمت عالم هنر، در خادم اين اجل،

مغروق! يك از زنده تصويري و آب در شيرجه
… متشكرم ، نه ــ

همين از بايد هستيد قضيه مالي جنبة نگران اگر ــ
حساب گران جنابعالي با كنم… آسوده را خيالتان حاال
يك فقط بيچكمه و روبل دو چكمه با نمي كنم…

روبل…
چرا؟ اينقدر تفاوت ــ

را انسان پوشاك چكمه گرانترين جزو اينكه براي ــ
مشكل است؛ خيلي هم كردنش خشك تشكيل ميدهد،

كاسبيام  ميفرماييد اجازه بنابراين) فرانسه: ergo (به
كنم؟ شروع را

صحنههاي اينجور از نيستم. تاجر من جانم، نه ــ
نميآيد… خوشم هم هيجانانگيز

جنابعالي احتماًال كه ميكنم استنباط اينطور هوم… ــ
شما نداريد… درستي اطالع موضوع  كيف  و كم از
بهتماشاي را شما دارم قصد بنده كه ميفرماييد تصور
باور اما كنم دعوت خشونتبار ناهنجار صحنههاي
و خندهآور نمايشي انتظار شماست در آن چه بفرماييد
كه مي شود آن سبب بنده نمايش است… هجوآميز
شنا برتن لباس كه آدمي منظرة بياوريد… لب بر لبخند
در ميكند نرم پنجه و رودخانه دست امواج با و ميكند
مختصري پول ضمن… در است! خندهآور خيلي واقع

. ميآيد بنده گير هم
يك به چرا بيندازيد راه نمايشها اين از آنكه بهجاي ــ

؟ نميپردازيد جدي كار
يك شأن در شغل كار؟ كدام ؟… كار ميفرماييد ــ
از الكلي بهمشروبات  دلبستگيام بهعذر را نجيبزاده 
پارتي تا انسان مي كنيد گمان ميكنند… مضايقه بنده
هم بنده ديگر طرف كند؟ از پيدا ميتواند كار نداشتهباشد
معمولي بهكارهاي نميتوانم خانوادگيام موقعيت بهعلت

بدهم. تن عملگي و غيره قبيل از
كه موقعيت خانوادگيتان آن است مشكل شما چارة ــ

كنيد. فراموش را
باال ميگيرد، پوزخنديتحويل متكبرانه را هيكلسرخود

ميپرسد: ميدهد و مرد
پرندهيي هيچ حتي جايي كه كنم ؟ فراموشش گفتيد ــ
توقع داريد كه نميكند فراموش را نسب خود اصل و
بوتة به را اش خانوادگي موقعيت من چون نجيبزادهيي
ولي هستم ژندهپوش و فقير بنده گرچه بسپرد؟ فراموشي
ميكنم! افتخار اصيلم خون به آقا!… دارم ر و… غر…
ايننمايشها كه مانع آننميشود غرورتان عجبمكه در ــ

بيندازيد… راه را
بيانگر واقع در جنابعالي تذكر شرمندهام! بابت اين از ــ
تحصيلكردهيي مرد كه ميشود معلوم است. تلخ حقيقتي
از آنكه گناهكار، پيش يك به حرفهاي ولي هستيد. 
است درست بدهند… گوش بايد كنند سنگسارش
نفسشان عزت كه ميشوند پيدا  آدمهايي ما بين كه
ارقه تاجر مشتي آمد خوش براي و ميگذارند زيرپا را
مثًال يا و كلة خود خردل بمالند به سر ميشوند حاضر
شيطان اداي تا كنند سياه دوده با حمام در را صورتشان
جور هزار بپوشند و زنانه لباس يا و آورده باشند در را
اين از بنده بنده… اما بياورند در جلفبازي و بيمزگي
قيمتي به هيچ ميجويم! بنده اطوارها احتراز و ادا گونه
جماعت، تاجر تفريح و خوشايند محض نيستم حاضر
از خردل بهتر چيزهاي حتي و خردل كلهام سر و به
ناپسند زشت و را يك مغروق نقش ولي اجراي بمالم
آب، در غوطه تميز.  و سيال  مادهيي  آب  نميدانم…
مؤيد هم پزشكي علم نه آلوده. ، ميكند پاكيزه را جسم
حساب گران با جنابعالي هر صورت در است… بنده نظر
روبل… فقط يك چكمه ، با نميكنم… اجازه بفرماييد

… نيست نه جانم ، الزم ــ
؟ چرا آخر ــ

… الزم نيست كردم عرض ــ
چطور و ميدهم قورت چطور را آب ديديد مي كاش ــ
بگرديد را رودخانه سر آن تا سر اين از ميشوم!… غرق
شود… غرق من از بتواند بهتر نمي كنيد كه پيدا را كسي
آقايان حتي ميگيرم خودم به  را مردهها قيافة وقتي
از آقا، بسيار خوب ميافتند. شبهه و به شك هم دكترها
هنوز آنكه بهخاطر هم آن ميگيرم ٦٠کوپك فقط شما
روبل سه از است كمتر محال از ديگران نكردهام… دشت
است كه آدم خوبي پيدا جنابعالي بگيرم ولي از قيافة
حساب شما ارزان چون دانشمندهايي بنده با هستيد…

میكنم…
لطفًا راحتم بگذاريد! ــ

ميترسم ولي خسروان دانند… صالح خويش دانيد!… خود ــ
ببينيد. را يك آدم شدن غرق نتوانيد هم ده روبل قيمت به حتي
كارگزار از دورترك اندكي ساحل، در همانجا هيكل، سپس
فس فسكنان را خود شلوار و كت جيبهاي و مينشيند

ميكاود…
بارانداز انگار در شد؟ چه توتونم شيطان!… لعنت بر هوم… ــ
سيگارم قوطي سياسي داشتم و با افسري بحث گذاشتم… جاش
اين مي دانيد آخر جاگذاشتم… همانجا عصبانيت عالم در را
حرفهاي مردم كابينه است… تغيير از انگلستان صحبت در روزها
سيگار خدمتتان هست؟ اجل، حضرت غريبي ميزنند! عجيب و

تاجر موقع همين در ميكند. تعارف هيكل به سيگاري كارگزار
نمايان ساحل در ــ بود منتظرش كارگزار كه مردي ــ بار صاحب
آستين در سيگار را جاي خود ميجهد، از هيكل شتابان ميشود.
صداي گرفته اش و با ميدهد نظامي سالم ميكند، پنهان كتش

ميگويد:
شد! درود عرض اجل! حضرت به فراوان درود ــ سالم و

ميگويد: تاجر و به رو ميكند كارگزار
اين غيابشما، آمديد؟ مدتياستمنتظرتانهستم! در باالخره ــ
كچلم بر از سر نمايشهايش دست آن با در آورد! پدر مرا آدم سمج
مغروق آدمهاي اداي و بگيرد ۶۰كوپك ميكند پيشنهاد نميدارد!

بياورد… در را
داداش! مظنة شيرين بكند زيادت ميترسم شصت كوپك ؟… ــ

بهطور  تا آدم سي ديروز است!… همين ۲۵ كوپك كارها جور اين
و دادند نمايش را كشتي يك مسافرهاي شدن غرق دستجمعي

از  بيشتر من كوپك! را!… شصت آقا گرفتند… ۵۰ كوپك فقط
نميدهم. كوپك ۳۰

می گويد: و ميزند پوزخند و مياندازد خود لپهاي به باد هيكل،
غرق بابت كلم كله يك  قيمت مي فرماييد  ۳۰كوپك؟… ــ

… است آقا! چرب شدن؟!… خيلي
ندارم… را ات حوصله و حال كن… فراموشش پس ــ

ميكنم خواهش فقط وگرنه… نكرده ام دشت امروز باشد… ــ
گرفتهام. كه۳۰كوپك نگوييد بهكسي

متكبرانه را چانهاش ميآورد، اخم ميكند، در را چكمه ها هيكل
ميزند… و ناشيانه شيرجه ميرود طرف رودخانه ، به ميگيرد باال
ميشود… شنيده آب درون به سنگيني جسم سقوط صداي
و ميزند و پا دست ناشيانه میآيد، آب روي بعد، هيكل لحظهيي
اما بهجاي بگيرد… بهخود را وحشتزده آدمهاي ميكوشد قيافة

… ميلرزد سرما شدت از وحشت
ميكشد: فرياد تاجر مرد

غرق ديگر حاال ميكني؟… شنا چقدر شو! غرق شو! غرق ــ
… شو!

آب در و هم ميگشايد از را بازوانش ميزند و چشمكي هيكل
«غرق از بعد سپس، است! همين نمايشش همة ميشود. غوطهور
و ميگيرد را خود ۳۰كوپك بيرون مي آيد، از رودخانه شدن»،
ميدهد. ادامه خود بهراه امتداد ساحل در سرما از لرزان و خيس

مــغروق
چخوف پاولويچ آنتوان

 E=mcاواخرسالگذشتهکهيکصدمينسالگردكشففرمول٢
آلبرت اينشتين تصاوير با همراه کنسرتها و مقاالت از موجی بود
نيز که در٢٧ژانويه جاری سال در كرد. زنده خاطرهها در ياد او را
چنين موجی بود موتسارت تولد سالروز پنجاهمين دويست و
دو اين باشد تصور قابل که چه آن از بيش افتاد. به راه وی دربارة

ربط دارند. هم سالگرد با
خلق خودش را موسيقی بتهوون گفت بار اينشتين يک
به نظر که است اصيل موتسارت آن قدر موسيقی ولی کرد
کشف انتظار در و داشته است جهان وجود در هميشه میرسد

است. بوده استادش توسط آن
اعتقادداشتکه اينشتيندرزمينةموسيقی،مانندفيزيک،
او دارند. و وجود خدايان موسيقي تئوريها، و مشاهدات فراتر از
نظم كه کرده است داشته کشف وجود از قبل که را «هارمونیيی
همچون قوانينطبيعت، بهنمايشمیگذارد». خيرهکنندهيیرا
تا بودند انتظار کساني در اليتناهي جهان در نسبيت، تئوری
بهتئوريهای که آنچه بنابراين بشنوند. را آنان شنوا گوش با
او» محاسبات سنگين، «ديدگاه بيش از ياری کرد اينشتين
موتسارت و خود که آنچه و بين بود موتسارت مجذوب او بود.
زيادی نزديکی خودشان گذشتههاي همچنين و بود کرده خلق

احساسمیکرد.
ضعيف بسيار مدرسه در بچه پسر يک بهعنوان اينشتين

در بود. احساساتش تخلية برای مفري موسيقي اينرو از بود.
که تمرينها چيزی نگذشت اما رفت او به آموزش ويلون ٥سالگی
خود معلم بهسوی را صندلی که شدند دشوار برايش آنقدر
موتسارترا در١٣سالگیاو و گريانبهخانه بازگشت. پرتابکرد
دوران در اينيشتن دوست و بايلند، همکالس کرد. هانس کشف

بود. روحی پيوند يک حاصل اين كشف است گفته نوجوانی
ادارة  هفته در يک سال١٩٠٢ تا ١٩٠٩ اينيشتين ٦ روز از
زمينة در بهتحقيقات و میكرد کار سوئيس در اختراعات ثبت
بهوسيله همچنين بيکاری اوقات در ولی میپرداخت. فيزيک
موتسارت میشد. تغذيه موتسارت موزيک بهخصوص موسيقی

داشت. حضور او خالق زندگی کانون در
شوکه را وی معاصران موتسارت رفتار که همانگونه
غيرعادی زندگی جوانی  دوران در در نيز اينشتين  ميکرد
موی داشت، تن بر که بهپوشاکی نسبت او بیتفاوتی داشت.
يک را بيشتر به او فلسفه، و بهموسيقي او و سياه، عشق بلند
شروع عصرها او، اغلب، دانشمند. يک میکرد تا نزديک شاعر
توانايی با هم چنين او ميكرد. ويلن به ويژه موسيقي بهنواختن
حتی در شرايطی پرشکوه موزيک توليد موتسارت در استمرار

میکرد. همدردی احساس فرسا طاقت و سخت بسيار
در  کرد را کشف نسبيت او تئوری که سال١٩٠٥ سالی در
با خانوادگیاش زندگی در میکرد، زندگی شلوغ آپارتمان يک
چهار او بهار در آن و مشکالت مالی داشت. مشکل روبهرو بود
فضا درباره او تغيير داد. ايدة را تمامی روند علوم که نوشت مقاله

میشد. او معتقد ناشی او ظريفبينانه زمان از ناخشنودی و
میکند نفی را طبيعت فيزيک زيبايی در ناهماهنگيها که بود
در او که «اتحاد درونی» و «آرشيتکت» موجود از تئوريهای و
هنگام او در نيست. برخوردار ديدهبود موتسارت باخ و موزيک

 ١٩١٥ در سال که پيچيده يی بسيار رياضيات با زدن و کله سر
اغلببرای انگيزه گرفتن بهسوی تئورینسبيتعامکشاند را او
بهزيبايیسادهموسيقیموتسارت پناهمی برد.سرانجاماينشتين
مانند توانستهاست خودش کار زمينة در که کرد احساس

سازد. آشکار را وجود عالم پيچيدگيهای موتسارت
بهعنوان زيباترين نسبيترا دانشمندان اغلبتئوریعام
يک او توصيف میکنند. است شده تاکنون فرموله که تئوری
نمیتواند از بفهمد واقعًا را تئوری اين «اگر کسی گفت بار
بهکل نفر يک نگرش اساسا تئوری اين بگريزد». آن جاذبة
برانگيز است و آنچه که بسيار تعجب است. جهان هستی
او تصور میکرد و که از آب درآمد دقيقًا جهان همانطور که
رياضياتپديدههای خيرهکنندهيیمانند سياهچالهایفضايی

کرد. فاش را
کالسيک موسيقي در  غولی  که  اگرچه  موتسارت
ميباشد. رمانتيک موسيقی زمينهساز اما ميشود محسوب
تکميل را کالسيک علوم دوران نيز اينشتين تئوری نسبيت
پيچيدگيهاي و اتمی فيزيک مقولة شدن باز برای را راه و کرد
يک موسيقي موتسارت همچون اينشتين كار کرد. اين باز آن

نقطه عطف بود.

نابغـةديـگری از وقـتینابغـهيی،
انـگيزهمـیگيرد

ترجمه:سروژاستپانيان

نويسنده:آرتور.ای.ميلر
يونورسيتیکالجلندن در فلسفه علومو پروفسور
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سياهكل

يكي از تازه واردي بيشتر هر كه بود آن كوچكتر از ما شهر
قدي وارد، تازه بماند. بهخصوص آنكه ناشناس ساعت دو
اصلي خيابان بار دو سياه چمداني با و باشد داشته بلند
برود. پايين و را باال شهر، خيابان در واقع تنها شهر، يعني
كنار را زن روستايي دست، پشت با پير شهر داروخانه چي
را اين سياهش چمدان مرد، شد. خيره وارد و به تازه زد
نگاه كرد. را و عقبش و سربرگرداند كرد دست و آن دست
دارويش نداشتن داشتن و پاسخ تا منتظر بود روستايي زن
نگاه با مرد بود. تماشاي غرق اما داروخانهچي بگيرد. را
غليظ لهجهيي با زن شد. خيره خيابان ديگر به سوي او
بهاو اينكه بدون داروخانه چي كرد. تكرار دوباره را سؤالش
هم بعد نرسيدهاند. مركز از داروها هنوز داد پاسخ كند نگاه
بهدم را خود بيرون آمد و از پشت پيشخوان نماند. منتظر
بهزن كرد و را تعقيب مرد دقيق با نگاهي مغازه رساند. در
بياورند. برايش را داروها هفته همين شايد گفت روستايي
انگشت بعد سري بزند. بهاو هم تا فردا خواست زن از و
بهشلوارش شانه آويخته از زير كش در را خودش شصت
روستايي را داد كه ديگر حوصلٌة صحبت با زن نشان كرد و
شدهبود. داشت بهپلههاي دور متري حاال صد مرد، ندارد.
از كدويي، كرم مثل كه ميكرد نگاه مسافرخانه يي چوبي
يافته و خلوت ادامه بزرگ گاراژي تا طبقة دوم خيابان كف
و دست اين را چمدانش مرد ترديد، لحظهيي از بعد بود.

رفت. باال از پلهها و كرد دست آن
شهر از تا تمام مغازههاي هم كافي بود مقدار اما همين

شوند. خبردار بهشهر ناشناس بيگانهيي ورود
خبر داد. خيابان دست يكي آن بهبقال بقالي جوان،
رساند. ملكي شهر معامالت بهبنگاه خبر را هم دوم بقال
سعي فراوان اشتياق با بود. جهانديده مردي بنگاهدار
و زن كه روزش مطابق ميل مشتريان خانهيي تا داشت
خبر ورود مرد شنيدن با كند. پيدا مردي جوان بودند
پيدا گفت درخشيد. به آنها در ذهنش پيشنهاد يك برق
با مرد اگر است. اما مشكل بسيار يك اتاقه كردن خانهيي
با دربستي اتاقة خانة دو كنند ميتوانند صحبت تازهوارد
خبر بود زرنگی پسرك كه بنگاهي شاگرد كنند. اجاره مرد

برده به كفاشي براي وصله را كفشي زني سركوچه رساند. به كفاشي را
و سالهاي نداشت رفتهاش خبري به جنگ از شوهر بود زن سالها بود.
بود. برده او بهسر از خبري شنيدن يا و انتظار بازگشت در را تلخي
همة را ديد اما بيوه زن شدن سرخ نمي شد از زير روبنده هرچند
به او خبري مركز از كه ميدانستند مي شناختند را او كساني كه
تماس او با مفقوداالثرش همسر مورد در بهزودي دادهاند. خوش
كند. تكليف تعيين را او كه پيكي بود انتظار در زن گرفت. خواهند
از باشد. پيك همان نمي شناخت را او كسي كه مرد اين شايد و
بازگشت. بهخانه عجله با خوشحالي و و شد منصرف كفش تعمير
انتظار در را خود جواني ديد. دختري كه را همسايه دختر راه در
ذكاوتي با كه فضول دست داده بود. دختري از مناسب شوهري يافتن
را غيرمترقبهيي اتفاق تشخيص بيوه زن رفتن راه روي از حيرتآور
خبر»ي «خوش و او را گرفت جلو كوچه و در همان نماند منتظر داد.
در اما بگويد. به او را نداشت همه چيز دوست بيوه زن پرسيد. را
نتوانست بود، كرده پيدا كوچه در زننده صورتي كه دختر، اصرار برابر
آمده بيايد بود از مركز قرار كه پيكي داد. خبر را بهاو و كند مقاومت
كه حالي در فضول دختر دارد. اقامت شهر مسافرخانة در االن و
كه زن بيوه باز متوجه شد بود شده داغ تمام بدنش از شنيدن خبر،
نيمبندش خداحافظي از بعد و نگفت چيزي است. شده خياالتي هم
رساند. تنهاييهايش همزبان و دوست تنها به خانة را خودش بالفاصله
خود را زندگي سالهاي داده و دست جنگ از در را همسرش زني كه
هنگام فضول دختر بود. كرده مانده از او باقي پسر تنها تربيت وقف
اشك ميريخت كه خود را نگهدارد. در حالي خبر نتوانست گفتن
بعد از امروز همين گفت كه سخن اوصاف مردي در چند دقيقهيي
است. كرده اقامت مسافرخانة شهر تنها و در شده وارد بهشهر ظهر
بوده مايل بسيار كه و دستاني سفيد چشماني روشن با مردي بلند باال
جادة ترس نمي دانسته از بيايد. اما چون راه را خود بهشهر ماشين با

دختر است. آورده شده ماشين حكومتيبهشهر با سنگالخ
كس بههيچ را خبر تا خواست ديرينش همزبان از بهتأكيد
اوليهاش مذاكرات بعد از آينده مرد، هفتة است قرار نگويد.
دو حداكثر برگردد. بهمركز او سختگير دايي و پدر با
ماشين با مسائل و فصل نهايي حل براي هم بعد هفته

گشت. بازخواهد خود
آيا كه پرسيد مادر پسر كوچك از دختر، رفتن از بعد
داستانهايزيادي همانداييناديده اشنيستكه اينمرد
را پسر آينده تابستان قرار بود در است؟ كرده نقل او از
بهشوقآمده دل فرزند نخواست بفرستد؟ مادر بهخانهاش
شروع دهد زن روستايي جوابي اما تا خواست بشكند. را
كه هرگاه زن كرد. داروخانه چي امروز برخورد بهگفتن
خود شدة كشته برادر  همسر خانة در ميآمد  بهشهر
ميداد جا بزرگواري او را با هم ميكرد. زن بيوه اقامت
در بار اين روستايي ميهمان اما داشت. را احترامش و
بود. شده فرزند و مادر گفتگوي وارد ممكن موقع بدترين
بهآنها بقبوالندكه داشت اصرار سادگي روستايي اش با و
فردا با است كه قرار فردي جز همان كسي مرد ناشناس

نيست. بيايد داروخانه چي براي دارو از چمداني
اما بود. ما خانه هاي همة آشناي مهمان مرد، شب آن
و جسد كرده حمله بهمهمانخانه پاسبانها وقتي فردا صبح
اهالي همة كشيدند بيرون رختخوابش توي از را او خونين
از پشت بام گاراژ قاتالن قاتل يا رفتند. فرو بهت در شهر
چنان كارد ضربات متعدد با را او و مرد آمده بهاتاق خلوت
خونين سفيد مالفههاي تمام كه بودند كرده تكه تكه
هركس كردند و بغض اهالي همة مرد شدن با كشته بود.
اولين بزند. نميخواست حرفي كسي دلش اما زد. حدسي
بود مدير مدرسهيي رساند را بهمهمانخانه خود كه كسي
به مركز چندين بار مدرسه جديد معلم انتظار آمدن در كه
جوانياش قسم زمان مهمانخانهدار براي دوست رفته بود.
جمله يي كه مرد تنها نميداند. چيزي مرد خورد كه از
خود را روزانه بايد كه بوده اين گفته، اتاق انتخاب بعد از
آنجا در روز چند و نميداند كند معرفي شهر بهشهرباني

خواهد بود.

مـهمان آشـنـا

برآمد
بهمن سرخ نهال

داغدار يخزدة خاك ميان از
دواند» و شهر ريشه دشت تا «و

دور، چشمه هاي
ستيغ قلهها تا

گستردند درخود را ممنوع ريشههاي
باد خلوت خواب و

شد آشفته
جنگل!

جنون و خون ارتفاعات بر زده تن اي
زخمهايت از

سرد اين ظلمت در ـ
بساز خنجري

بگو را وپرنده هايت
سرزمينم را نغمههاي شادمانة تا دوباره

بسرايند
همرازانيم ما

فصول ازمنة خنياگران
قرنها ستمديدة پرچم با

عصرها و
شورشي سرودههاي اي

باد و ماهتاب دلتنگي روزهاي در
تفنگهاتان باروت عطر از

را سبزينهپوش متفكر رهكورههاي
معطر كنيد

ميوزد شما را دريا تجربة نسيم
لبخند! و آفتاب فراز و و دلدادة رزم فاتحان اي

ميرويد كه ماست فرياد اين
را و سكون تيرگي پيلههاي خشك

پيشهگان ارواح بالهت شكستة حجرههاي در
قلب ما

شعله ها جانب هزاران در
زخمها توفش مدار بر

ونعرهها
ميجوشد عشق از

ميتازد و ميخرامد
آهن و گاو گاهواره و كشتزاران گندم

را خويشتن غربت جوانههاي
زمزمه ماهيان و رود مرغزاران در

ميپرورانند
مست و سرگشته ولوليان

برچليپاهاي شكسته تپهساران
را صبح آبي گلهاي

مي نشانند آفتاب برسينة
ماندگار! اي تو با

باد و پرستوها اذهان در
صبور ساكن بركه هاي

را شب
ميزنيد دريا تالطم در

«نغمههاتان
است»(١) مردم ايمانهاي و آرزوها

-------------
بودلر شارل (١)

روان، آب
میداد نشان را بيد درختان آينهاش در

را گيسوانشان درآب گريان بيدهای
میشستند!

سرخ سواران
غروب بهسوی شتابان

باشمشيرهایدرخشانبرهنهشان
میزدند بيدها به

بهناگهان،
همچونپرندهيی،

باشد شده شليک بالش به که
بهزير افتاد اسبش از سواری زخمی

او  فريادی  نزد
نکرد صدا میرفتند درکنارش که را ديگران

با چشمانی مه آلود تنها
میرفتند که سوارانی اسبان براق بهنعلهای

نگريست
افسوس

نمیتواند، ديگر که او بر افسوس

سايهها سايه افکندند
رنگها پاک شدند

پايينآمدند پوششهایسياه
آبیاش، چشمان برروی

شدند خم گريان بيدهای
برگيسوانزردش

گريان! بيد نريز اشک
نريز! اشک

سياه آب درآينة
نکن درهم را دستهايت
نکن درهم را دستهايت

مريز اشک

گـريان بـيد

میتازند بنشيند چهار نعل که کرده اسبانی کف روی گردن بر
کند بازی سفيد در عقب لشکرهای باشمشيرش نمی تواند

میشد خاموش بهآهستگی اسبان نعل صدای
شدند پنهان میکرد غروب خورشيد که درجايی سواران

سرخ سواران ، سواران ، سواران
باد میرفتند با اسبانشان بال زنان

اسبانشانبال زنانبا
اسبانشان بالزنان

اسبانشان
اسب...

گذشتند درباد که سوارانی همچون گذشت زندگی
شد خاموش روان آب صدای

قصه

کاظممصطفوی

شعر

وحيدی م.

سال١٩٢٨  در است كه حكمت ناظم شعرهاي از «بيد گريان» شعر يادآوري:
مناسب را آن و ما كرده ترجمه اين شعر را اصفهاني خانم زري شده. نوشته

خياباني  موسي آزادي ناپذير فراموشي سردار دالوري و ١٩بهمن١٣٦٠ روز با
يافتهايم.

اصفهانی دکتر زری ترجمه:

ناظمحکمت
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به شدهاست اشارهيي بود» برابر يك با اگر «يك مقالة در
سعيد است ممكن آنجا كه از سعيد فرشيد. شهيد انقالبي
ميكنيم يادآوري باشد شناخته نشده خوانندگان برخي براي
از شهيدان عملياتفروغجاويداناست. اينانقالبيبزرگوار كه
آغاز سياسي در دوران فعاليتهاي مجاهدين را از هواداري او
نظامي براي تيمهاي بهتهية امكانات ٣٠خرداد پس از كرد و
شد كه دستگير بود كمكرسانيها همين در جريان پرداخت.
خود را بهارتش عاقبت برد. بهسر اوين زندان سال را در سه و
و خواهران كنار برادران در و ايران رسانيد آزاديبخش ملي

بهخاك افتاد. حماسي نبردي از مجاهدش پس
دشمن  با نبرد در نبود كه «مجاهد» اين با پاكباز اين انقالبي
تحمل سالهاي از پس و نكرد درنگ بشري دقيقهيي ضد
با ما «ميداني ميگويد: دوستانش از بهيكي دربهدري و اسارت
شكنجه تخت برروي كه خوردهايم؟ زماني پيوند كجا مسعود
چطور كه ديدم را برادران خواهران و كنارم در و خوابيدم
ميشد. تكهپاره وحشيانه خميني جالدان توسط بدنهايشان
احساس پايم استخوانهاي برروي را كابل ضربة اولين زمانيكه
انفرادي سلولهاي در را طوالني مدت زماني كه زماني كردم،
پيوند يارانش و مسعود با زمان همان در گذراندم. مرده و سرد
با زندگيام دقايق و آخرين لحظه تا نفس، آخرين تا كه بستم

كنم…» ايستادگي و بمانم يارانش كنار در و او
از رودي «چونان از كتاب رهين» مقالة «ُحران از قسمتي ذيًال

ميكنيم: نقل او بيشتر شناخت در را بينام» پلنگان
تا ايستاد كه كساني برابر در (ستارخان) تبريز «پس از فتح
طلبهاي حاال و بودند كرده بلند را تسليم سفيد پرچم ديروز
از جماعت اين ميخواستند. انقالب از را خود وصولناشدة
بهنام باغي مي ترسيدند. لذا برسد، سردار بهتهران پاي اينكه
دور خارجكنند. از را سردار تا كردند پيشكش بهاو «باباباغي» را
هميشه اين توده هستم و سگ در پاسخ گفته بود:«من سردار

انقالبي پاكباز دربارة
سعيد فرشيد

سردار، يك كه اين نفس باشم». توده اين پاسبان ميخواهم
رسيدن بهثمر براي را خوندل بيشترين خود كه كسي يعني
نبودند ١٧مجاهدش همان و اگر او اصًال و جنبش خورده
با اينگونه كشيدهميشد، نبودسرنوشتجنبشبه كجا معلوم
هميشهتكان دهنده فروتنيخودراسگپاسبانمردممي داند،
كافي بود سردار ما نميداشت، شناختي هم از كسي است. اگر
چهكسي جنبش واقعي سردار بفهمد تا بشنود را قضيه اين

بودهاست.
بهفرزندانش  را  آياحسنميكنيديكخطسرختاريخيسردار
در آن هم خميني، با رويارويي در فرشيد، سعيد همچون

وصل كرده است»؟ فروغ جاويدان، ميدان
نبرد ميدان عازم هنگامی كه لحظات وداع، آخرين در سعيد

ميگويد: است
بسيار مهم برايم سهچيز هرصورت، در ماندم، يا «اگر رفتم
ساالر پاك مزار كنار در رهبرم بهنداي اينكه يكي است.
خلقم راه در كه اين پاسخ دادم، دوم حسينبنعلي شهيدان
بزرگ پسرم كه زماني اين كه آخر و جنگيدم او آزادي براي و
زمان آن بود. مرد يك بابايم بگويد و كند بلند سر بتواند شود،
آزاديخواهان ميان در بود، ميهنم الزم و استقالل آزادي كه

كنار كرسي». و لحاف زير در و نه بود؛

اگر يك
بود برابر يك با

عاليوندي بهرام استاد طرحاز

خسروگلسرخي

سپيده، ميشه تا تو با
کنيم سفر فلق، تا

من،
میخونم چشمات تو رو رهايی

من رو، آزادی فردای مژدة
میخونم دستات پينههای رو از

ميهنمو کهنة رنج عمق
میبينم چهرهت توی

تنمو روی مونده درد کوه
می بينم. خستهت و تبدار تن رو

سنگين شبهای اين توی
دربستة غمگين دل زندون تو

تويی ، رهايیمون مهرتابان
واسه رفتن

شکستن، رو قفلها واسه
مجاهد عزم صخرة

. تويی توفان فداييمون ، گل
نام تو،

زندگيه نديدة خزان باغ
ياد تو،

دلمردگيه و تنهايی چارة
سحر کنيم باتو میشه اين شبو ،

میشه، باتو
کنيم. سپيده، تافلق، سفر تا

من،
. میخونم چشمات تو رو رهايی

اول ازصفحة بقيه

علیمقدم

جمشيد پيمان

و  پزشك چشم يك با ازصحبتهايمان پس روزها  آن
بهعنوان را آنها شاه ساواك كه كشاورزي مهندس يك
ذهن بود ديگر كرده تبعيد بغليمان گردان صفر به سرباز
و زندان آزادي و استثمار و عدالت نظير، با كلماتي ما
بود، درگير آزادي راه ومبارزان مجاهدان اعدام و وشكنجه
پاسخ گويي ميكرديم، كتابها نگاه آن به ولع و حرص با
آن نوشتههاي تك تك رادرخواندن درونيمان اشتياق

. ميديديم كتابها
خريديم  درآن روز باعجله كه ٣٠ يا ٤٠ كتابي يكي از آن
آشنايمان خانه در و كرده مخفي ساك يك در و
اشعار كتاب ببريم تهران به بعد تا گذاشتيم دركرمان
را بود» برابر با يك اگر «يك بود. شعر گلسرخي خسرو

خواندم. بار اولين براي آنجا در
دو:

كرمان نظامي پادگان
نظامي، آموزش كالسهاي بين  استراحت فاصلة در
ازچشم خبرچينها از پادگانو به دور درگوشهيي دورافتاده

كه  همدورهييهايمان نفرديگراز  ٥ حدود با سعيد و من
شدهايم. جمع بودند حساس جامعه سياسي مسائل به
برمردم حاكم خفقان و ظلم مورد در بحث مشغول آنها
از گلسرخي را اشعار خسرو بهآرامي كتاب هستند، من
ميكنم. خواندن به شروع و ميآورم در پيراهنم زير
من به حالت خاصي با و مي كنند رها بحثشان را آنها
دلمان در اميد بيم و هركلمه با اداي ميشوند. خيره

ميزند. موج

بود  برابر يك با اگر  يك
كرد و…  مي بنا را چينها ديوار كس  پس چه

ســه:
درتلويزيون شدهيي دستگير افراد محاكمة به بود. مرخصيام روز
داشتهاند. را شاه كشتن قصد ميگفت ساواك كه ميكردم نگاه
حالم بودند افتاده چاپلوسي به كه بريدگاني زبوني از چقدر
شهيد خسرو پرشور دفاعيات ازشنيدن برعكس بههم ميخورد!
. ميكردم غرور احساس دانشيان و شهيد كرامت اهللا گلسرخي
طنينانداز جانم درگوش دفاعش بههنگام خسرو پرصالبت صداي

نميزنم…» چانه جانم براي اينجا در «من ميشد:
آمد كه بهخاطرم شعرخسرو دوباره قهرمانان اين مقاومت با ديدن

كس… بود. پس چه برابر اگر با يك يك
چــهار:

ساختن درحال من و شدهاست پيروز انقالب .١٣٥٩ سال زمستان
بود». برابر با يك اگر «يك هستم، به نام: ١٦ميليمتري فيلمي
پيرمرد فقيري دركنار آتش ميدهد. نشان يك خرابه را صحنة جلو

كه مدرسهشان معلم بهگوش سيلي زدن با از١٧سالگي
شد. اخراج مدرسه از گفته بود سخن شاه از دفاع در
پرتاب با شاه سقوط تا را آزادي فرياد بيمحابا ازآنپس
از بهسرقت پس و سرداد خيابانها در كوكتلهاي خود
رجوي از مسعود بهحمايت خميني رفتن انقالب توسط
ميزهاي پشت ميليشياها در همپاي ديگر و برخاست
از بعد پرداخت افشاگري و نشريه به فروش كتاب

كمر  آزاديها از دفاع به سالحش با غرش ٣٠خرداد٦٠
چندين تحمل و ازدستگيري پس سرانجام و بست همت
ايستاد تيرباران جوخة دربرابر اوين زندان در شكنجه ماه

پيوست. خلق مجاهد شهداي بهكهكشان و
با اينبار من ديروزي فيلم معترض و پرشور دانشآموز
برابر يك يك با كرد كه واقعًا ثابت خودش شليكهاي

نيست.
هـشت:

بازگشتهام  جاويدان فروغ ازعمليات مردادسال١٣٦٧. 
بوسه غرق و ميگيريم آغوش در را فرشيد سياووش
سياوشفرشيديكيازرزمندگاندوست داشتني ميكنم.
همدورة دوست برادركوچكترسعيد، آزاديبخش، ارتش
ميگيرم. را از او سعيد سراغ است. با اشتياق سربازيم
من فروغ به عمليات سعيد را در شهادت سياووش خبر
سعيد مگر درآورم. شاخ ميخواهم تعجب از ميدهد.
ازعمليات آفتاب قبل آره ميگويد سياووش اينجا بود؟
خيلي دلش ميگشت. تو دنبال هم خيلي و آمده بود

نشد… متأسفانه ولي ببيند را تو ميخواست
كه سالهاي دوستي سرنوشت از شدن اينجور خبردار
اگر او را ميشد چه جگرسوز است. بيخبري سال از او
مي ديدم؟ و نشيب فراز همه اين از شهادتش، پس از قبل
همراه با مبارزه او پس از سالها هستم. هم اما خوشحال
است موفق شده زندان تحمل سالها از مجاهدين، بعد
عاقبت اين برساند. آزاديبخش ارتش به را خود سرانجام
خوانندة شاعر و خون با است كه شعري افتخارآميز اثبات

است. آميخته شعر صادق
براي  نبرد دارد چه شكوهي آزادي. و دارد شكوهي  چه
و و احمد بهمن راه بهآخر تا دارد شكوهي و چه آزادي

دادن… ادامه را سعيد

پشت روحوضي. و خواندن ترانه يي ضرب زدن مشغول كوچكي
ميشد. ديده سرمايهداران قيمت بسيارگران ساختمانهاي سرش
ازجلو عبور دود ميدهم. نشان كلوزآپ كادر در را چهرة او تصوير

ميخواند… گرفتهيي صداي با دردمندش… چهرة
هاي دودكبابه نصيبش… هميشه اينجا بيپولم كباب و پولدار

الي… الالي الالي هاالي  الي…
پــنج:

در بهروز ترشيزي درس. كالس مدرسه. سكانس از فيلمبرداري
و است» برابر يك با «يك مينويسد: سياه تخته پاي معلم نقش
نقش در بيژن صدايش ميكرديم برادرم، احمد، كه كوچكترين

ميزند: فرياد بلند ميشود و جاي خود معترض از دانشآموز
بود با يك برابر اگر «يك

چهكس…» يا ميكرد؟ قفس در را آزادگان چهكس پس
مي دهم نشان را كالس آموزان دانش همة النگشات دركادر من و

نگاه ميكنند. معلم و او دارند به كه
شــش:

اخبار  درحال خواندن كردستان. آزاد شدة سال٦١ درمنطقة اسفند
نام يك روي چشمانم هستم. خياباني درگيريهاي به مربوط روزانة
تور در درخيابان تردد ترشيزي در هنگام بهروز . ميشود متوقف
رسيده به شهادت آنها با درگيري از پس و افتاده سپاه مزدوران
خودش كه هميشگياش با آن لبخند بهمن مهربان چهرة است.

پشتكاري  چه آمد، با ٥٨ بهخاطرم سال در مي كرد هم فيلمسازي
دنبالراهاندازيسيستمآموزشفيلمسازيبرايهنرجويانمختلف
دو مرگ مورد در يك جنايت از فيلم گزارشي ساختن هنگام بود.
گرم را تا سرشان ميرفت كلنجار كميته با مأموران معدن كارگر
دفتر فيلم در بهمن كنم. تمام را فيلمبرداريم بتوانم و من كند
بي نام و خالصانه روز شبانه و بود مشغول تهران در كارمان مخفي

ميكرد. كار نشان و
تخته پاي نقش معلم در فيلم«سركالس درس» آخر درصحنههاي

نوشت:
بنويسيد خويش جزوه هاي در ها بچه »

برابرنيست» يك با يك كه
هــفت:

كه ميچكد كاغذي صفحة برروي اشکم قطرات .١٣٦٢ مرداد
بهعنوان برادرم، احمد، كوچكترين اعدام قبل از كلمات آخرين
احمد كه يادم ميآيد است، شده نوشته روي آن وصيتنامه اش

شعر طرح
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پـروازدرخـاطـرههـا(١٣)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

فصليازدهم:
سفر آخرين شاه

اعتراضهاي  اوجگيري سال بود. انقالب سال سال١٣٥٧
و گرفت شكل سركوب و ديكتاتوري عليه كه حق طلبانهيي
ديكتاتوري نظام بهسقوط كه سالي بود. آزادي اولش خواستة
ايران تاريخ  و اينكه آخوندها بهمردم شد. سلطنتي منجر
قدر از بههيچ وجه كه است ديگري كردند مسألة خيانت
اوجگيري بههرحال نمي كاهد.  ايران مردم  انقالب شأن و
قدرتي قدر موضع از شاه كه شد مردمي باعث اعتراضهاي
بهمصر گرفت ابتدا تصميم شاه كند. فرار ايران و از بيايد پائين

سپس بهمراكش برود. و
روز و كرديم آماده را خدمه ما باشيم. پرواز آمادة گفتند بهما

موعود فرا رسيد.
پلوغ شلوغ مقداري شود. سوار كه آمد فرح بهاتفاق شاه
از و برش دور و ريختند نفر چند شدن از سوار قبل بود.
باال. آمد شاه كردند. گريه نفر چند كردند. ردش قرآن زير
را خودش بود بلند قد بسيار تنومند و كه بدرهاي سپهبد
گريه با حالت بغل كرد. را كفشهايش فرح و روي پاي انداخت
را ما اعليحضرت بهخدا شهبانو! تو را ميگفت و ميبوسيد
بلندش زمين شد و از خم فرح ميكرد. برگردانيد و گريه سالم
نيست! بلند شو! بلند خوب تيمسار و گفت هيس! پاشو كرد
موتورها هنوز ما كابين. بختيار آمد توي دقيقه چند از بعد شو!
پشت بختيار از و نشسته بود جلو بوديم. شاه روشن نكرده را
سه چون دارد! چشم هم شاه پشت ميكرد فكر بختيار آمد.
شانة روي نيمرخ از شاه تعظيم كرد. بهشاه سر پشت از بار
چيه؟ گفت و را ديد سوم بختيار ميديد. تعظيم را خودش
روي از را دستش شاه آمدهام… نثار جان قربان گفت: بختيار
بوسيد را دستش بار سه بختيار بدهد. دست كه آورد شانهاش
بهت را كه كارهايي همان گفت شاه پيشانيش. گذاشت روي و

باشد! جمع خيالتان حتمًا! چشم! گفت بكن! بختيار گفتم
افتاديم. راه را روشن كردم و موتورها رفتم

از بود. وزنمان زياد كرده بوديم. بنزين پر از را هواپيما
بلند  آنجا از كردم درخواست بود كرج نزديك باند١١ كه
گفتم است! نزديكتر اينجا كه از پرسيد چرا؟ من از شاه شوم.
هواپيما است، بهحداكثر نزديك است، سنگين هواپيما وزن
سرباالست. طرف آن ميشود، بلند زودتر دارد، شيب هم
نيست. از مطمئن گفتم رفت؟ طرف اين از گفت نميشود
بلند ما و نگفت چيزي ديگر است. بهتر شويم بلند طرف آن
البته موقع عقب. رفت شد، بلند پرواز از بعد دقيقه شديم. ده
اشاره ميكرد پشت به من و از بود پشتش آمده بلندشدن فرح
باش! مواظبش كه ميداد نشان دهان و دست حركات با و
گفت. چيزي به فرح شد و برگشت متوجه شاه باش! مواظبش
بهفرانسوي كردند گفت و شروع فرانسوي جمله يك فرح

نفهميدم. من ديگر چيزي كردن. صحبت
كابين. گفتم در آمد شاه يافت. ادامه مصر نزديك پرواز تا
نگاهي شويم. نزديك بهآن نبايد است اسوان سد رويمان پيش
و نشنيدهاست. گفته ام بد كردم فكر نگفت. و چيزي كرد بهمن
آتش ضدهوائياش و است اسوان  سد  اين جا گفتم دوباره
بدون رد شود يعنيبرايحفاظتسدهرچهكه بهاختيار است.
گفت و كرد نگاهي يك نبايد نزديك شد. ميزند. اجازه كسب
خيلي داريم ديدم ادامه داد. به پرواز نمي زند! و را شنيدم! ما
به راست. پيچيدم و گرفتم فرامين را ميشويم. نزديك بهسد
صفر سرباز اين ميزند! گفتم كرد. بهمن آلود غضب نگاه يك
و شد دستپاچه ميزند! او گفتهاند بزن و بهاو ميزند! است
دستم شديم دور كه مقداري خوب! خيلي خوب! خيلي گفت
نشستيم. تا داديم ادامه بهپرواز و برداشتم فرامين روي از را
كردند. رسمي استقبال با مراسم آمد استقبال. انورالسادات
آمريكا رئيسجمهور در آنجا معاون بوديم. آنجا روزي چند
و مي داديم گوش بهراديوها هتل در هم ما شاه. ديدن آمد
حوادث سير ببنيم كه ميكرديم پيگيري را انقالب اخبار 
برود شاه ميخواهد گفتند بهما كه اين تا رسيده است؟ بهكجا
شد. شاه آمد سوار و كارمان را كرديم تا روز پرواز مراكش.

گفت: بهش خداحافظي كرد و پلهها و انورالسادات آمد پاي
 «MOHAMD DON.T WORY YOU WILL BACK»
هم در قيافهاش شاه گشت) بازخواهي نباش ناراحت (محمد

تأكيد كرد: چند بار انورالسادات نگفت و و چيزي بود
 DON.T WORY,  DON.T WORY YOU WILL »

«BACK
مراكش. باال و رفتيم آمد شاه

طريق راديو از بههتل. بردند را ما بهمراكش از رسيدن بعد
مدتي خالل در ميكرديم. تعقيب را كشور داخل جريانهاي
برويم كه دادند مأموريت بهما بار يك بوديم مراكش در كه
آورديم رفتيم شاه. پيش بياوريم را پهلوي رضا و بهآمريكا
در دانشكدة پهلوي موقع رضا هم برگردانديمش. آن بعد و

ميديد. داشت دوره و بود آمريكا نيروي هوايي خلباني
به ايران آمد. خميني كه گفتند اين تا داشت جريان ادامه

قرار شد برگرديم. كرديم و مقدار با بچهها صحبت يك
از پرواز  هنگام داشت. را مراكش در اقامت قصد شاه 
ما مي آمد. دنبال كه بود رزرو يكي بوديم. دو هواپيما تهران
كهاسمش ما هواپيماي برگشت! روز چند از بعد هواپيما آن
بفرستبهاسپانيا شاهينبودباقيماند. به منگفتندبقيهكرو را
گفتم و خودت بمان. قبول نكردم سوار شوند بروند اما آن جا از

صحبت كنم. بايد بيايم
صحبت حسن ملك كاخهاي از يكي در شاه با رفتم
هواپيما گفت شاه داشت. حضور هم گارديها از يكي كرديم.
اين بهدروغ گفتم برگردند. بقيه ميداريم نگه شما اينجا با را
است ايران دولت ثبت چون و است ايران دولت مال هواپيما

چون نوع٧٠٧  هواپيما اين كه ضمن پرواز ندارد. اجازة هيچ جا
شاه نميدانست باال است. اندازه بي نگهداريش هزينة است،
يعني خودش است. و مال نيست دولت ايران هواپيما ثبت كه
ثروت و مال به قدري بود. پهلوي محمدرضا هواپيما مالك نام
نميدانست كه داشت و بزرگ كوچك هواپيماي چندين و

پس  خوب خيلي گفت است. خودش هواپيماي٧٠٧ مال اين
گفتم خودم برگرد! خودت بگذاريد اسپانيا و را برويد هواپيما
ملك با به شما من راجع گفت بهايران برگردم! ميخواهم هم
احتياج شما مثل به خلباني ايشان كردهام. صحبت حسن
با هم نخواهي اگر گفت برگردم. بهايران گفتم مايلم دارد.
شما كار جريان در هم حسين ملك كني كار حسن ملك
چون كنيد. پرواز ملك حسين برويد براي ميتوانيد و هست
خلبان اگر گفتم هستيد! خوبي خلبان شما كه گفته ام بهاو
ايرانم. حسين نيستم. مال مردم مال حسن و هستم خوبي
ببخشيد گفتم كي؟ مال گفت شاه شدهام! خلبان آنها پول با
گفت و كرد مكث يك لحظه حسين. شاه ملك و حسن ملك
درجه همين با بماني اينجا بپري ميتواني اينها با نخواهي
برگردم. من مايلم گفتم كني. كار ارتش مراكش در سرهنگي
مراكش ايرالين اينجا در در گفت ميتواني و كرد مكث باز
گفت ايران. به كشورم برگردم مايلم من گفتم هم باز باشي.
گفتم ميكنم. من تأمينت باشي همين طوري ميتواني اصالًً
اميدوارم گفت گفتم، كه اينرا ايران. بروم ميخواهم متأسفم!

خيلي مي گفتند كه بهطوري و بود كاراتهباز فردي او نگفت. را
به ايران. برگشتيم و شديم هواپيما سوار داشت. برو برو هم

را سلطنتي دربار آرم همه از اول شديم سوار وقتي
مكانيسين كه همافري چسبانديم. قرآن آيه يك و برداشتيم
قرار ازدواج آينده او هفتة نام داشت. باغشاهي هواپيما بود
هواپيما بود. قرآن را دادم در داشت. يك قرآن نفيس هميشه
اين خيلي گفت است. تو عروسي كادوي هم اين گفتم بهاو و
زيادي مقدار يك بعد كادو عروسي تو. اين گفتم است. گران
توي كرديم خالي را همه بود كه قيمت گران الكلي مشروب
گفت بهما گرفتيم. مهرآباد اجازه نشستن فرودگاه در توالت.
با بر ما و و دور ماشين آمد چهار رفتيم. سه برويد ته باند.
را سالحهايشان كردند. را محاصره ما ضربت گروه مثًال افراد
پائين بياورند را سالح كه اشاره كردم نشانه رفتند. ما بهطرف
تير است! بيشتر تومان ١٠٠ميليون هواپيما قميت بابا گفتم و
حدود شناختند. را ديدند من تا ميشود! آنها خراب ميزنيد
جلو بردند. مدرسه رفاه را بهاتاقي در ما بوديم. ١٦-١٧نفر
همينجا اينها را ربيعي گفتند بود. ريخته مقداري خون اتاق
كه بودند بسته نفر دست چهار سه در راه پلهها كردهاند! اعدام
كرد. صحبت ما با آمد بازرگان پسر هستند. ساواكي ميگفتند
؟ هستند كي اينها پرسيد: نميشناخت. را همراهم نفرات
را اينها شرط اين هستند. با شاه خدمة و يا گارديها اينها گفتم
كهاگر گفتهام بهخودشان هم باشند. جنايتي نكرده كه آوردهام
نكرده ايد جنايتي اگر اما نيايد. من با كشته را كسي كسي،
قبل بنابراين باشند. نداشته كار شما با كه ميكنم هم تضمين
بزنيد دست بخواهيد اينها را از ميكنم هركدام اعالم هرچيز از
داده قول كهاينها براي اين بزنيد. را بايد من اول كنيد اعدام يا
كاريشان نه گفت ندادهاند. انجام قتلي كه دادهاند تضمين و
گفتم بكنيم؟ كه ميتوانيم جواب سؤال و پرسيد بعد نداريم.
شد چه كه ميكنيم سؤال همه از ساعت دو يكي گفت بله.
اتاقهاي در رفتيم سپردند. نفر بهيك را نفر هر نشد. چه و
ساعت چهار سه از بعد داديم. توضيح برايشان هم ما و جداگانه

مهرآباد. پايگاه رفتم من و شديم آزاد
دست با سالحيدر چند ساعتبعد ديدميك جوان رشيد
دادگاه انقالبفرستاده بفرماييد. گفتمن را گفتم است. در دم
گفتم را نزنند. شما سلطنتطلبها تا شما باشم محافظ كه
محافظ نميخواهم من ولي بخور! چاي تو ممنون بيا خيلي
ميكنم. محافظت خودم از خودم مي گيرم پايگاه از سالح يك
شروع و خودم گردان در رفتم هم بعد كردم. رد را او اصرار با

كردم. بهكار
آمدهاند نفر كرد كه چند تلفن دژبان دم در بعد روز چند
بودهاند. سابق گارديهاي ميگويند و ببينند را شما ميخواهند
هستند كه كساني از ديدم تعدادي داخل. بيايند گفتم بگو
و بهگپ نشستيم آورده بودند. بودم. شيريني برگردانده را آنها
و آمدند ديگر نفر چند باز بعد روز چند خوشحالي. و تعريف
كارها اين از كه خواهش كردم از آنها شد. تكرار قضيه همين
كرده باز مغازه رفتهاند نفرشان شنيدمچند بعدها نكنند. ديگر

است خوب خيلي هم كارشان و
. . ادامه دارد .

كني. خدمت به كشورت هميشه
ما گفتند برويم! پرسنل هواپيما گفتم به ساير و آمدم
در خواهرم موقع آن ميرويم. هم با همه نه گفتم ميرويم؟
و بهاو زدم زنگ تگزاس كار ميكرد. كنسولگري آمريكا در
را هواپيما كه يك چنين كاري بكنم ميخواهم من گفتم
ميخواهيم ما بده خبر بهمقامات هم شما بهايران. برگردانم

بكنيم. كاري چنين
نزد آمدند گارديها و همراهان از تعدادي به هتل. برگشتيم
مرا مراكش هستم. در نمايندة ساواك من نفر گفت يك من.
ساواكي چون را نميبرم شما من ببريد. گفتم خودتان با هم
بعد نمي برم. متأسفم گفتم هستم. من فالني گفت هستي.
هم ما پيشخدمتشجمعشدندكه و محافظينمخصوصشاه
ميبرم. را شما شرط بهيك گفتم برگرديم. بهايران ميخواهيم
را كسي و نيست آلوده بهجنايت دستشان كه ميبرم را كساني
باشدمننميبرم. كشته كسيرا ازشما اگرهركدام نكشتهاند.
گفتند خدمتكار خانم يك و پيشخدمتها همة كه اين جالب
نفر يك تنها شد بيايند. نكشتهايم. همهشان قرار را كسي ما
دليلش ولي نميآيم. من كه گفت شهبازي بهاسم ماند باقي

اول ازصفحة بقيه آزاده هنرمندان از چهارتن سرگشادة نامة
و پنجاه برنامههای بهموازات  که است  يادآوری به الزم
اسالمی رژيم برلين، در فيلم جهانی جشنوارة ششمين
با است کنفرانسی برگزاری پی  در تهران در نيز ايران
اين در است حقيقت؟» قرار يا «هولوکاست- افسانه عنوان
يورگ هايدر ماری ُلپن، ژان همايش، «ستارگانی» همچون
ايران، اسالمی رژيم کنند. شرکت آلمان نازی نئو رهبران و
بهانکار نازيها کنار در که جهان در است حکومتی تنها
مرکل، خانم آنگال است. برخاسته واقعة ننگين هولوکاست
ايران اسالمی رژيم از انتقاد شديد ضمن آلمان، صدراعظم
هولوکاست در را يهوديان قتلعام که رئيسجمهورش و
رژيمی چنين میشود که يادآور میکنند، بهدرستی انکار

باشد. داشته را مدارايی هيچ انتظار نمیتواند
اوضاع ژرفتر به نگاهی با که میکنيم شما پيشنهاد به ما
مبارزة مردم کنار را در خود و اگر بنگريد ايران کنونی 
اجتماعی تحقق حقوقبشر و آزاديهای سياسی، برای ايران
بهعنوان مسئوليتی اگر هم چنين و میبينيد فرهنگی و
شش با بازماندگان رابطه در دموکرات روشنفکر و انسانی
که میخواهيم شما داريد، از عام شده قتل يهودی ميليون
فرهنگی، در محافل را فاشيستی اين رژيم حضور امکان

سايرجشنوارهها، جهانیفيلم در برلينو همچونجشنوارة
فراهمنکنيد!

صلحدوست ديگر مردم ايرانيان و اقدام، بسياری از اين در
خواهند بود. شما کنار جهان، در

دوستانه درودهای با
فاشيسم عليه مردم ايران پيروزی مبارزة اميد به و

پشتيبانی سرگشاده نامة اين خواست از که آنانی همة از
تماس ما با  زير ايميل با میکنيم خواهش میکنند، 

بگيرند.

 CIEF(Club Iranisch-Europäischer
Filmemacher)h
info@cief-berlin.de

نخستينامضاکنندگان:
( فيلمساز ( هنرمند و شکوف   داريوش

( نجم    ( دراماتورگ و فيلمساز آرمان
( کننده کارگردان و تهيه ) کيارستمی   کيا

( نويسنده اسديان       ( شاعر و جواد
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