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بهدست شالق مرد براي جا

كنفرانسسراندرآخرت(٦)

مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:

صفحة٧ در

حتي ماه
آسمان نه

نه ابر. و
حتي ماه

هميشگي و مات هالة سرد آن با
نبود. شاهد

شاهدان تنها
بودند مرداني

داشتند در خود را و ماه آسمان كه
بسيار. نباريدة ابرهاي و

خالص «شما را گفت: درآمد شب چون بود. کس سيصد زندان در است که نقل
به پس اويم». در بند آنکه «از گفت: نميدهي؟» را «چرا خود گفتند: دهم!»
خود سر «اکنون گفت: ... فرو ريخت هم بندها از همة و کرد اشارت انگشت،

دار بر سر جز که ست ّسري او با گفت: «ما را نميآيي؟» «تو گيريد». گفتند:
بکشيد را او خواهد ساخت. رسيد. گفت: «فتنه يي خليفه خبر به گفت». نميتوان

مي زدند، چه هر بزدند. چوب سيصد بازگردد». سخن اين از تا زنيد چوب يا
صد تا بکشند. ببردند ...پس منصور!» يابَن َتَخف «ال که: ميآمد فصيح آوازي

، حق، «حق ميگفت: ميگردانيد و همه گرد چشم او آمدند و ِگرد هزار آدمي
چيست؟». «عشق پرسيد: او از در آن ميان درويشي که است نقل الحق». انا

و بسوختند ديگر روز بکشتند، روز آن فردا!» پس و فردا و بيني «امروز گفت:
دادند. بادش بر روز ّسيم

کردن حالج دار بر از ذکر
نيشابوری االوليا شيخ عطار زمانيتذکره حجت

مجاهد سربدار

انديشهشعري در طغياني فروغ،
فرخزاد فروغ شعري انديشه به ديگر نگاهي

فشار و محيط فشار زندگي، شايد
پايم و دست به كه زنجيرهايي
براي نيرويم با همة من و بود بسته
تالش آن مقابل در ايستادگي
كرده پريشانم و خسته ميكردم
يعني «زن» يك مي خواستم من بود.
ميخواستم من باشم. «بشر» يك
كشيدن نفس حق هم من كه بگويم
ديگران و دارم زدن  فرياد حق و
و لبانم بر مرا فريادهاي مي خواستند
خاموش و خفه سينهام در را نفسم

كنند».
ازخاطراتسفربهايتاليا) (فروغفرخزاد:

نوشتـن،
زيستـن نوعـي

اين  نويسندگان، مجامع و انجمنها است. تنها زيستنی حالت، بهترين در  نوشتن
نويسنده نوشتن بکنند. به کمکی که دارم شک ولی تقليل میدهند را تنهايی
میکند، پيدا جامعه در واالتری موقعيت شود، می خود دورتر از تنهايی هرچه
و میگيرد انجام تنهايی در نويسنده کار زيرا می کند. پيدا انحطاط کارش ولی
بايستد. آن- فقدان ابديت –يا روز در مقابل هر باشد، بايد خوبی نويسنده اگر
مجددًا آن، در که باشد تازهيی شروع بايد کتاب هر حقيقی، نويسنده برای
برای هميشه بايد است. حصول غيرقابل که میکند دراز چيزی سوی به دست
کوشيده انجامش در ديگران که چيزی يا نگرفته، انجام که قبًال بکوشد چيزی

خوردهاند. شکست و
ساده ادبيات چقدر میشود. پيروز و میشود او يار بخت گاهی که است چنين
شکل به است، نوشته شده خوبی به قبًال که آنچه الزم بود صرفًا اگر میبود
داشته ايم، بزرگی نويسنده های گذشته در چون می شد. بازنويسی ديگری
برسد جايی رود، به فراتر خود توان از مراتب به است کنونی مجبور نويسنده
سخن گفتم؛ حد از بيش ندارد. را او به رسانی کمک يارای آنجا کسی در که

بگويد. سخن آنها درباره که اين دارد بنويسد، نه که را حرفهايی بايد نويسنده

برگرفته از سخنرانی
 ارنستهمينگوی 

بهمناسبت
نوبل. جايزة دريافت خالوكاكايي چشمها    عليرضا گفتگوي

م.وحيدي سبز                تنفس
مقدم ح. خانه           خيابان

فضيلت دست       دكتر محمد قرايي
سوگ ترانههای

     (برای شهيد حجت زمانی)
دکترزری اصفهانی    

شعر) روزها(چند خالصههاي
       سعيد عبداللهي

پويا حسين دموکرات           رند
مصطفوي كاظم بشنو!        را سكوت

پرنور و تميز جايي
ارنستهمينگوي

ادبيات معاصر، در شعرش جايگاه و فرخزاد مورد فروغ در
نوشته اين اما قصد هم گفتهاند. كم البته گفته اند و بسيار
انديشه جستاريست كوچك در خالء نيست. پركردن اين
شعرهاي و نوشتهها گفتهها، از برداشتي و استناد با فروغ.
همين در  اما گفتهاند، زياد فروغ مورد در آري، خودش. 
مورد فصل در يك حتي بهسهو يا بهعمد گفتههاي زياد،
عوض در نگفتهاند. «فرياد»ش مينامد خود فروغ كه آنچه
در «بيپروايي» دليل را به او و شعر او كوشيدند بخواهيم تا
در اوليهاش، شعرهاي و عاشقانه در اروتيك تصويرهاي ارائه

بستهبندي كنند. ... «زنانگي» «عشقي» و حصار محدوده و
او چيز به همه راجع مرگش، از بعد هم حياتش و در هم
خصوصيترين تا لباس پوشيدنش و ظاهري شكل از گفتهاند.
كوشيدهاند حالت، وقتي در بيغرضترين زندگيش. مسائل
گويي كه است  چنان بگويند، او بيآاليشي و سادگي از
را گويندگان خود جهانبيني كه ظواهري به بياعتنايي
مثل فروغ پسنديده نيست. بازتاب ميدهد، براي «زن»ي
دوري آن از و داشت نفرت آنها انديشة دنياي از او چون
به را فقير كوچههاي پس كوچه ادرار» «بوي ميجوييد.
ميداد ترجيح نشينان كافه شيكپوشان فالن «عطرهاي»

..                                     بقيه در صفحه٣                

صفحه٦ در

صفحه٥ در

صفحه٣ در

ترجمه 
اصفهاني زري دكتر

اختر) ـ نصيري (ح حميد

قصه

مصطفوي كاظم

اوسيتسكي فون كارل
خبرنگار بشر، حقوق فعال

نهاد آزادي پاي به سر كه نويسنده يي و
م.مشيري(رهنورد)
انديشمندان بزرگترين از يكي اوسيتسكي فون كارل
عين و در هيتلري سياه حكومت زمان طلب در صلح
مبارزه بزرگ و شهيدان روشنفكران آلمان از يكي حال
علت دين به او جاودانگي باشد. مي هيتلري فاشيسم با
خود جان را با آزادي گوهر به بهاي دستيابي كه است

پرداخت.
صفحه٥ در

صفحه٤ در

استاد كار
اوليا رضا
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اول صفحة از بقيه
همان قدر صريح.  و بيريا، بود. صميمي، خودش
بود، صادق  و داشت صراحت شعرهايش در  كه
زير فروغ، خصوصيتهاي اين اما هم. رفتارش در
بود. پيدا كرده رشد و نمود خصوصيت برتري چتر
در تنها گفتهشده نشده يا اگر گفته هيچ چيزيكه
روحية خصوصيت، اين گذشتهاند. بهاشاره و حاشيه
از كه همان روحيهيي بود. عاصي او و طغيانگري
يا سنت «اسير» كه سني بلوغ و نوجواني دوران
در ميآورد، سربر بود، خانواده خودش تعبير به
و ميزند «عصيان» به سر مشتركش زندگي دوران
كه طغيانگري اين ميگيرد. اوج ديگر» «تولدي در
بود، برگرفته در را فروغ هستي» «همة من بهباور
خاطراتش از بخشي در كه باال همين عبارت در
است. راستي فشرده شده اروپا نوشته، سفر به از
«زنجير» كه بودند كساني يا چهكس «ديگران» اين
سلب او از را هم فريادزدن» «حق و بودند پايش بسته و دست به
خانواده، و پدر بودند؟ ساخته پريشان»ش و «خسته و بودند كرده
اينها از هر يك كه گيرم همه؟ يا همانديشانش؟ دوستان و همسر،
ناعادالنه و ناشايست رفتاري او با درافتادند، فروغ با زمان از برشي در
كه برخوردار بودند قدرتي آن از اينها آيا ولي كه داشتند، داشتند
همه بله باشند؟ صدايش خفه كردن و لبهايش دوختن براي تهديدي
كند. طغيان بابتش فروغ كه همهيي نبود آن اينها همه ولي بودند،
پايان صدايش، يعني خفهكردن بود، صدايش كه شعر كسي براي
وسعتش كه ترسياست آن نگراني اصلي از پس هستيش. و زندگي
من اما ميترسند/ همه ميترسند/ «همه است: جامعه اندازةتمام به

پيوستيم». و آينه و آب چراغ به تو/ و
مردان از بيعدالتي خانه، در نوجوانيش و دوران بلوغ در هم فروغ
دوران در هم و ميبرد رنج بود، يافته تجسم پدرش قامت در كه
داده بود. تن او با ازدواج به كه مردي هيأت در زندگي مشترك،
آنروز، سنتيتر جامعة با بهخصوص ناسازگارش واكنشهاي برخي
سايه آاليش او و بي طغيانگري انديشة روي فشارها، نبايد برابر در
در كه داستانسراييها وجود آنهمه با بود، چرا اين از غير اگر بيندازد.
زندگي گفتهاند، اما مرد اين به فروغ يك طرفة قضا «عشق» از مورد
خود راه طغيانگر فروغ نياورد و دوام سه سال از بيشتر آنها، مشترك
تحمل نياويخت؟ ديگري مرد به فروغ آن، از بعد چرا و گرفت؟ پيش
الزمهاش جواني سنين در آنهم پدرش، ركيك الفاظ و پرخاشها
اعتقاد بهنفس و اعتماد مهمتر باال، و ظرفيت و شعور از برخورداري
به رو سرعت به بود و گرفته شكل ذهنش در بود كه انديشهيي به
او استبدادزده جامعة كه اجازه نميداد بود روحيه همين بود. تكامل
خانواده كه قيدي حتي بود. بيزار بند و قيد از كند. مهار پيلهاش در را

١٢ديماه١٣٣٤ كه  بهتاريخ در نامهيي ايجاد مي كرد. برايش پدر و
آزادي من «آرزوي نوشته است، ميگويد: اقامتش محل اهواز از
كه رنجهايي به من است. آنها با مردان حقوق تساوي و ايران زنان
كامًال مي برند مردان بيعدالتيهاي اثر در مملكت اين در خواهرانم
به كار آن آالم دردها و را براي تجسم هنرم نيمي از هستم و واقف
كه اين «آروزهاي» فروغ به كسي بهحال چرا تا ميبرم». راستي
خود نگاه از و نپرداخته ميزند موج اشعارش بيشترين در بهنظرم

فضاي  در آنهم ١٨ سالگي ،١٧ سنين در كه كسي دورمي سازند؟
يك  هيأت در هم آن ٢٨ مرداد، از كودتاي پس و يأسآلود سنگين
ميكند را در «آزادي زنان» خالصه همة آرزوي خود جوان، زن

است. بوده برخوردار بسيار باالبلندي انديشه افق از بهنظرم
كه در مورد  مجري بهسؤال پاسخ در راديويي  فروغ در مصاحبه
خوشبختانه يك «من گفت: پرسيد، شعرش بودن «زنانه» وجه 
از يكي ميكرد. خود «افتخار» زن بودن از همواره و هستم». زن
من ميگفت هميشه او ميگويد: «فروغ باره در همكالسيهايش
بود، توانسته اينكه براي شايد نبود. مسألهيي برايش بودن زن زنم.
يا كردهاند، درست كه زنها براي خودشان محدوديتهايي از را خودش

ببرد». باالتر زنها، ديگران براي
كه موافقم بيشتر فروغ مورد در نادرپور ياد زنده نظر اين با من
فضاي به و جنسي» بلكه «عشقي مضامين نه به فروغ» را «اشتهار

و عصياني مضمون و يكسو از اعتراض تشنة اجتماعي
در مورد و از سوي ديگر ربط مي دهد فروغ شورشي شعر
صدا هنگامى ميگويد: «اين فروغ «صدا»ي  زمانه و آن
سياسى حادثه براثر ايران اجتماعى فضاى که برخاست
هيچ  و شده بود دچار و خفقان سکوت ۱۳۳۲ به مرداد
گوش به بىپروايى  هيچ حنجره از رسايى و صريح سخن

نمىرسيد».
هنگام همان كه از ميدهد نشان او زندگي كوتاه به نگاهي
طغيان و مي زد، شكوفه ذهن او در شعري كه جوانه هاي
پنهان البته نبايد ميگرفت. ُگر در انديشةاش نيز سركشي
و شورش مي برد. رنج دوگانهيي احساس از او كه كرد
تحقير خفقان، تبعيض و فشار يكسو، عصيانگري دروني از
بود. او با عمر آخر تا فضا همين ديگر. سوي از بيروني،
فصل سرد» آغاز به «ايمان بياوريم به شعر در فضايي كه
مي شد. در كشيده انزوا و گوشهگيري به رفتار در و راه برد
خسته ميكرد «بالها»يش گاه احساس كشاكشي چنين
از بزند، تاريكي از بيرون به نقبي نميتوانست وقتي شده اند.
مي كرد. پنهان چشمها از را خود سرخوردگي، و خستگي
«اگر مي ميرم». از تنهايي دارم افتادهام و «تنها ميگفت
آزاد زندگي قيد اين از ثانيه يك در خودم را ميتوانستم
كه حفظم ميكند». است داشتن ميكردم». «فقط دوست
ميگفت ميگرفت، اوج درونيش حس كه هرگاه اما
بزنم بال» «پيوسته بتوانم كه  ميانديشيدم» پرواز «به
اينكه با كنم». نور پرواز روشنايي و چشمه طرف «به و
برنده» اسلحه هاي «با بهقول خودش راه اين در ميدانست
به اين موانع بياعتنا به اما او مقابلش خواهند ايستاد. در
من راه در باز هم كه «ميدانم داشت: واقعي» اميد «آزادي
كه بالهايي با و من نشسته اند انتظار به و ابرها بادها و بارانها
اميد سرشار كه از با قلبي است و خستگي تهي درد و از
دوردست در كه آن خورشيدي هستم حيران بازهم است
سعادت آرامش، نوراني اش جادههاي در و ميدرخشد افقها
به خاطرات سفر از (قسمتي دارد». وجود آزادي واقعي و

ايتاليا)
نگاه  ديگري  طور شعر به كه بود فروغ رويكرد همين   
حتي و نه و نه سرگرمي بود تفريح براي او نه ميكرد. شعر
به رسيدن براي بود وسيلهيي اسمدركردن. و اشتهار براي
«مسئوليتي است همچنانكه خود ميگفت همان هدف.
شاعر بودن او ميكنم». احساس خودم وجود مقابل در كه
در «بايد ميگفت و ميدانست بودن» «انسان مساوي را
گفتن». ولي شعر موقع فقط نه بود. شاعر تمام لحظهها
و بسازد را خودش بايد «اول شاعر اين بودكه معتقد عميقًا
واحد يك به خودش مثل بياد بيرون و از خودش كند. كامل
شعر و ديگر تعريف را آگاهي كند». نگاه وجود و از هستي
شاعر شاعر، «وقتي ميدانست: «آگاه» ديگر تعريف را شاعر
مي دانيد وقت آن آگاه- يعني شاعر حال عين در و - باشد

شعرش مي شود؟». وارد به چهصورتي فكرهايش
زندان را شاه كودتاي استبدادي بعد از جامعة كل فروغ،
گواه نيز اشعارش مجموعة نام انتخاب ترتيب ميديد.
مضمون نام و هم هم است. جامعه به تفكر و نگاه همين
«اسير»، دارد. قرار آن در او كه است شرايطي بازتاب اشعار،
جامعه معنايي «عصيان». عناويني كه بهخوبي بار «ديوار»،

ميكنند. حمل خود با را كودتا از بعد استبدادي
زنداني صداي اي آه

هرگز تو يأس شكوه آيا
منفور شب اين سوي هيچ از

زد؟ نخواهد نور سوي به نقبي

اي صداي زنداني آه،
صداها.. صداي آخرين اي

كه است طغيان زده و برآشفته وضعيت اين از آن قدر فروغ
برابر در اينكه نيز بهخاطر عادي را مردم حتي گاهياوقات
انتقاد دادهاند به باد يأس و وضعيتي تن بهسكون چنين
بدبيني سر نه از پرخاش، عصبانيت و اما، اين ميگيرد.
را آنها داشتن آنهاست. دوست و درد از سر بلكه، مردم به
تيرة دستمال «با را و پايشان دست كه مي بيند زندانياني
«در و زندگي» غمانگيز نقاب ساية «در و ميبستند» قانون
نورهاي مشكوك زمينة معين» و «در وقتهاي ايستگاههاي
بهاين دليل «گاهي به همين رهايشان ميكردند. موقت»
امروزي/ چيزي ميرسيد «كه زندههاي حقيقت يأسآور»

نيستند». يك زنده تفالة بهجز
را كه صورتتان شما آيا

زندگي انگيز غم نقاب ساية در
مخفينمودهايد

حقيقت يأسآور به اين گاهي
انديشهميكنيد

امروزي زندههاي كه
نيستند؟ زنده يك تفالة به جز چيزي

«آنغروبهايسنگين بههمينمردمعشقميورزد: اما، فروغ
بدجنس مفلوك آن مردم بدبخت خاكي و كوچههاي آن و
ميگفت: كه بود او با ديگران اين دارم». فرق دوست را فاسد
را در درون به كردن نگاه و دربسته اتاق به «من پناهبردن
از ميخواهم وقتي نمي توانم من ندارم. قبول شرايطي چنين
عطرها بوي ادرار است، ليست پر از حرف بزنم كه كوچهيي
بو اين توصيف براي را معطرترينشان و بگذارم جلويم را

است». حقهبازي يك اين كنم. انتخاب
به آن فروغ است كه عرفاني عشق از نگرشي نو اين همان
با بهخصوص هم در رفتارش در جامعه و بود كه دست يافته
كه عشقي همان مي شد. ديده اشعارش در هم و عادي مردم

مثنوي عاشقانهاش ميگويد: در
بود راهي به درياييم اگر آه

پرواييم بود چه رفتن از فرو

آميخته شعر شور با مرا اي
ريخته شعرم به آتش همه اين

افروختي چنين عشقم تب چون
سوختي آتش به شعرم الجرم،

بيمار «نورمحمد»، به فروتنانة او و انساني، محبتآميز عميقًا نامههاي
از بود و پذيرفته فرزندخواندگي به را «حسين» فرزندش جذامي كه
سيماي بازتاب ميكرد، نگهداري خود فرزند همچون عمر پايان تا او

مردمدوستي اوست. انساني و
شما براي نتوانستم درازي مدت كه متأسفم عزيز، نورمحمد «آقاي
حالش او آنقدر باشيد… نشده ناراحت كه بنويسم، اميدوارم نامه
همين االن كه ميكنم. حسودي بهاو اوقات گاهي من است كه خوب
مشغول بازي است…كالس حياط در او مي نويسم اين نامه را دارم
بودم سفر در من كه مدتي خوب. خيلي كارنامة با كرده تمام را سوم
كه حاال گذرانده خوش آن قدر برادرهايم با و بود مادرم حسين پيش
همانجا پيش ميخواهد دلش و ندارد هم را برگشتن ديگر خيال
اندازهيی از بيشتر حتي دوست دارد، او را خيلي هم مادرم بماند. مادرم
پيدا بيشتري تحمل و شد بزرگتر وقتي دارد...انشااهللا دوست مرا كه
ميتواند اگرخواست آنوقت و گفت خواهم او به را همهچيز كرد

نورمحمد) به شما». (از نامهيي نزد به برگردد
در  كه شده بود باعث مردمدوستي و عميق همين عواطف  شايد
خيلي نه اينكه يابد. دست مردم زبان يعني زبان زنده، به شعرش
مملو فروغ شعر نيست. اينطور ابدًا  باشد. عاميانه معناي  به ساده 
اوست. هستي از جزئي ميكند. خلق خودش كه است كلماتي از
به فروغ نگاه نيست. شدني و تكرار كپيبرداري قابل دليل بههمين
به او نامه يك از به عمق درياست. آب، ولي سادگي و روشني به جهان
و شاعري، شعر مورد در صحبتهايش تا گرفته و خويشاوندانش اقوام
از صميمت يك مدار در و جنس يك از اينها خود اشعارش. همة تا

دارند. قرار
از اتفاقًا او، شورشگري هم و زبان به فروغ تسلط و دستيابي هم به باورم
دليل، بههمين بيتعارف، و ميشد. تغذيه فروغ بودن «زن» خاستگاه
آنقدر بود. برانگيخته را آندوره مدعيان از خيلي حسادت و رشك
تمسخر و كينهجويي با همواره فروغ با برخوردهايشان متأسفانه كه
بهراهش خويشتنداري و سعةصدر با فروغ اما بود. همراه تحقير و
آنرا مردساالر روشنفكر جامعة كه بود چيزي آن اين، ادامه ميداد.
شد. غيرقابل جبراني فروغ ظلم به بابت از اين متأسفانه برنميتافت.
«منتقد «فاضل» و را بهنام آنها جانكاه و طعنة تلخ با او اطرافياني كه
تحقير اين هستند. گاه غرق الكل» «مردابهاي در ميناميد كه ادبي»
باعث و ميرساند بهلبش جان كه بود انساني غير و ظالمانه چنان
بماند. تنهايي در و نگهدارد دور ديگران چشم از را خود مدتها ميشد
نگشايد. شكايت به لب نامرديها اين از فروغ كه نامهيياست كمتر در
همان ادبيات «اوضاع مينويسد: شاعرش دوستان از يكي به نامهيي در
مقدار و زدن مزخرف حرف و وراجي زيادي مقدار بود، كه است شكل
سعي آنجا كه بتوانم تا و ميخورد بههم من كه دلم كار… كمي
و مبتذل احمقانه هدفهاي و مقياسها اين شعاع از را ميكنم خودم
دنياييشدنخيلي اميد هرچند ميكنم، فكر منبهدنيا دارم. نگه كنار
محدوديت از را آدم اين است كه خوبيش است، اما صفر تقريبًا و كم

خوشحالم  ميدهد...خيلي نجات كرمها حوض اين ٢*٤ و محيط اين
تهران روشنفكري قالبي زندگي از اين نشاني كه جايي به رفتهاي كه
جريانهاي اين از دور و مستقل زندگي دورة يك تو… براي ندارد…
تكاملميتواند باشد… بهترينزمينه و پشتوانة كمعمق، مصنوعي و
مجلس نادري» در «كافة يا «ريويرا» ساكنان كه اهميت دارد چه
و بود فرصتي اگر ندارم، ترديد كنند». دلسوزي آدم براي آدم، ختم
را ديگري بستر فروغ شعري انديشههاي طغيان نميرفت، زودهنگام

مي شد.  نمايان ديگري اوج با و مييافت ديگري زمان در

طغياني فروغ،
انديشة در
شعر

حميدنصيري(ح.اختر)



شمارة ١٤ دوشنبه ٨ اسفند ١٣٨٤ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ٣ندا

ديروقت بود. همة مشتريها کافه را ترک کرده بودند. تنها پيرمردی 
ايجاد  برق  نور چراغ  از  ديوار  روی  برگهای درختی که  درساية 

شده بود نشسته بود. 
هنگام روز خيابان خاک آلود بود. اما درشب، نم شبانة خاک را 
تا ديروقت همان جا  بود و پيرمرد دوست داشت که  فرونشانده 
بنشيند. او کر بود و شب آن جا ساکت و آرام بود و او می توانست  

تفاوت آن را احساس کند.
دو گارسنی که درکافه بودند می دانستند که پيرمرد کمی مست 
است و تا زمانی که سياه مست نمی شد مشتری خوبی بود ولی آنها 
می دانستند که اگر زيادی مست کند بدون اين که پولی بپردازد 

آن جا را ترک می کند. و به همين خاطر مواظبش بودند.
يکی از گارسنها گفت: هفتة پيش تالش کرد که خودکشی کند.

ـ چرا؟
ـ به شدت مأيوس بود.

ـ برای چه؟
ـ هيچ چيز

ـ از کجا ميدانی هيچ چيز؟
ـ او پول زيادی دارد

آنها کنارهم پشت ميزی نشسته بودند و به تراس نگاه می کردند. 
درتراس ميزها خالی بودند. به جز يک ميز که پيرمرد کنارش 
تکان  به آهستگی  درباد  که  درختی  برگهای  درزير  بود  نشسته 

می خوردند.
يک دختر به همراه يک سرباز درخيابان گذشتند. نور خيابان روی 
شماره پالک برنجی گردن سرباز درخشيد. دختر پوششی روی 

سرش نداشت و درکنار سرباز با عجله می رفت. 
يکی از گارسنها گفت: نگهبان او را خواهد گرفت.

هست  دنبالش  که  را  چيزی  اگر  بود  خواهد  مشکلی  چه 
به دست آورد؟

بهتراست که زودتر از خيابا ن بگذرد نگهبان می گيردش.
آنها ٥ دقيقه پيش از اين جا رفتند.

پيرمرد که درسايه نشسته بود با ليوانش به نعلبکی اش زد. 
گارسن جوانتر به سوی او رفت.

«چه می خواهی»؟
پيرمرد به او نگاه كرد و گفت: يک براندی ديگر.

گارسن جوانتر گفت: مست خواهی کرد.
پيرمرد به او نگاه کرد. گارسن از او دورشد.

گارسن جوانتر به همکارش گفت: او تمام شب اين جا خواهد ماند. 
من خوابم گرفته است. هيچ وقت نمی توانم قبل از ساعت٣ به بستر 

بروم. کاش خودش را هفته پيش کشته بود!.
شيشة براندی و يک نعلبکی ديگر را از قفسه داخل مغازه برداشت 

و با شتاب به سوی ميز پيرمرد رفت.
نعلبکی را گذاشت و گيالس او را از براندی پرکرد.

و به پيرمرد کر گفت: بايد خودت را هفته پيش می کشتی.
پيرمرد با انگشت کوچکش اشاره کرد «يک کمی بيشتر».

گارسن براندی را در گيالس ريخت طوری که پر شد و سر رفت  
به داخل نعلبکی. پيرمرد گفت: متشکرم

گارسن شيشة براندی را دوباره به داخل کافه برگرداند و باز با 
همکارش کنارميز نشست وگفت: االن ديگر مست است.

ـ او هرشب مست است.
ـ چرا می خواست خودش را بکشد.

ـ از کجا بدانم؟
ـ چطور اقدام به خود کشی کرد؟
ـ با يک طناب خودش را دار زد.

ـ چه کسی نجاتش داد؟
ـ برادر  زاده اش 

ـ چرا اين کار را کردند؟
ـ چون نگران روحش بودند.

ـ چقدر پول دارد؟
ـ مقدارزيادی.

ـ بايد ٨٠ سالش باشد.
ـ به هرحال بايد بگويم که هشتاد سالش بود.

ـ دلم می خواهد که او به خانه برود. هيچ وقت نتوانسته ام زودتراز 
ساعت٣ به بستر بروم! چه وقت به بستررفتن است اين؟

ـ او اين جا می ماند چون اين جا را دوست دارد.
ـ او تنهاست. ولی من تنها نيستم. من زنی دارم که در بستر منتظر 

من است.
ـ او هم زمانی يک زن داشته است. 

ـ االن زن داشتن کاری برايش نمی کند.
ـ برادرزاده اش از او مراقبت می کند. تو گفتی که او را از 

مرگ نجات داد.
ـ بله می دانم.

ـ من دوست ندارم آن قدر پير بشوم. يک پيرمرد هميشه 
چيزی کثيف و زننده است. 

ـ «نه هميشه»  اين پيرمرد تميز است. او بدون اين که 
االن که مست  را می نوشد. حتی  بريزد آن  را  مشروب 

است. نگاهش کن!
ـ نمی خواهم به او نگاه کنم. آرزو می کنم به خانه برود! او 

هيچ توجهی به آنهايی که بايد کارکنند ندارد!
پيرمرد از باالی گيالسش به آن طرف ميدان نگاه كرد 
و بعد به گارسنها گفت: يک براندی ديگر، و اشاره کرد 

به گيالسش.
گارسن جوانتر که عجله داشت به سويش آمد. با جمله يی  
شکسته و کوتاه که آدمهای احمق وقتی که  با خارجيهای 
مست حرف می زنند به کار می برند گفت: تمام امشب 

ديگر بس است. االن بسته ايم.
پيرمرد گفت: يکی ديگر.

با يک حوله پاک کرد  لبة ميز را  نه تمام شد گارسن 
وسرش را تکان داد.

پيرمرد ايستاد. به آهستگی  نعلبکيها را شمرد. يک کيف 
پول چرمی از جيبش درآورد و پول مشروب را پرداخت و 

نيم پزتا انعام هم گذاشت. 
گارسن او را که داشت وارد خيابان می شد نگاه کرد. يک 

مرد خيلی پير که با دشواری اما با وقار قدم برمی داشت.
«چرا نگذاشتی بماند و مشروبش را بخورد؟» گارسنی 
که عجله نداشت سؤال کرد. آنها داشتند پشت دريها را 

می گذاشتند. هنوز ساعت دو و نيم هم نشده است.
ـ می خواهم به خانه بروم و بخوابم

ـ يک ساعت مگر چقدر است؟
ـ برای من بيشتر است تا برای او.

ـ يک ساعت فرقی نمی کند.
ـ تو هم مثل يک پيرمرد صحبت می کنی.

ـ او می تواند يک بطری مشروب بخرد و درخانه بنوشد.
ـ مثل اين جا نخواهد بود.

نيست»  يکی  «نه  کرد  قبول  داشت  زن  که  گارسنی 
نمي خواست ناعادالنه قضاوت کند. او فقط عجله داشت.

از ساعت مقرر به خانه  ـ و تو؟ تو نمی ترسی که قبل 
بروی؟

ـ به من توهين می کنی؟
ـ نه پسر! شوخی می کنم.

گارسنی که عجله داشت گفت « نه»
براي پايين کشيدن کرکره ها بلند شد. 

ـ من اعتماد به نفس دارم. اعتماد به نفس کامل.
گارسن ديگر گفت: تو اعتماد به نفس، جوانی و شغل 

داری تو همه چيز داری.
ـ و تو چی کم داری؟

ـ همه چيز غيراز شغل.
ـ تو هرچيزی که من دارم داری

به نفس نداشتم و جوان هم  اعتماد  ـ نه من هيچ وقت 
نيستم.

ـ ای بابا بس کن حرفهای بی معنی را و در راقفل کن.
که  هستم  کسانی  آن  از  من  گفت:  مسن تر  گارسن 
دوست دارم در کافه تا ديروقت بمانم. با همة آنهايی که 
نمی خواهند به بستر بروند. با همه آن کسانی که چراغی 

برای شب نياز دارند. 
ـ من می خواهم به خانه و به بستر بروم.

گارسن مسن تر گفت: ما از دوجنس متفاوت هستيم. او اکنون 
لباس پوشيده بود که به خانه برود.

ـ فقط مسأله تنها مسألة جوانی و اعتماد به نفس نيستـ  هرچند 
که آن دو تا خيلی زيبا هستند. هر شب من بی ميلم که در را ببندم 

زيرا ممکن است که کسی به کافه نياز داشته باشد.
ـ مرد مشروب فروشيهای ديگری هستند که درتمام شب بازند.

ـ تو متوجه نيستی. اين يک کافة تميز و خوشايند است. خيلی پر 
نوراست. نور خيلی خوب است و هم چنين االن سايه های برگها.

گارسن جوانتر گفت: شب بخير.
ديگری گفت: شب بخير

درحالی که چراغ برق را خاموش می کرد مکالمه را با خودش ادامه 
داد: البته نور هم مهم است ولی محل هم بايد پاکيزه و خوشايند 
باشد. موسيقی نياز نخواهد بود. مطمئنًا موسيقی نياز نيست.و نه 
اين که تو با وقار بايستی در پشت بار که اين تنها چيزی است که 

دراين ساعات شب وجود دارد.
از چه چيزی او می ترسد؟ مسألة ترس يا وحشت نيست. مسأله 
يک «هيچ» است که او به خوبی آن را می شناسد. همه اش موضوع 
يک «هيچ» است و مرد خودش هم «هيچ چيز» است. فقط همين 
مسأله است و نور تنها چيزی است که او بدان نياز دارد. نور و 
يک مکان تميز و مرتب. خيليها دراين (وضعيت) زندگی می کنند 
و هيچ وقت احساسش نمی کنند. ولی او می داند که همه چيز 
«هيچ» است و «هيچ» و بازهم هيچ و هيچ و بازهم هيچ. هيچ که 
برای ماست و هيچ که درهيچ است. «هيچ» اسم توست و قلمرو 
تو و آن چه خواهی بود «هيچ» در «هيچ» همان طور که هست 

در «هيچ».
به ما اين «هيچ» را روزانه می دهند و هيچی که به ما می دهند 
همان طور که خودمان هيچ هستيم و هيچ مان را هيچ می کنيم نه 
تنها مارا درهيچ فرو می کند بلکه ما را از هيچ به وجود می آورد. و 

باز هم هيچ.
سالم برهيچ پر از هيچ. هيچ همراه توست.

لبخند زد و جلو پيشخوان مشروب فروشی ايستاد. بخار درخشانی 
از قهوه جوش بيرون می زد. پيشخدمت سؤال کرد. چه می خواهی؟ 
گفت: «هيچ» پيشخدمت گفت: يک مست ديگر، و به او پشت 

کرد.
او گفت: يک گيالس کوچک. 

پيشخدمت برايش مشروب ريخت. 
گارسن گفت: نور خيلی روشن و مطبوع است اما بار تميز و براق 

نيست.
پيشخدمت به او نگاه کرد ولی جوابی نداد. دير وقت شب بود و 

وقت صحبت کردن نبود.
يک گيالس کوچک ديگر می خواهی؟ 

«نه متشکرم». گارسن گفت و بيرون رفت.
او آن بار را دوست نداشت. کافه يی تميز و پرنور متفاوت از اين 
بود. اکنون بدون اين که بيشتر فکر کند به خانه و اتاقش خواهد 
رفت. دربستر ش دراز خواهد کشيد. و باالخره با آمدن نورصبح 

به خواب خواهد رفت.
به خودش گفت: با وجود همة اينها احتماًال فقط بيخوابی است. 

بسياری از مردم اينرا حتمًا دارند.

بقيه از صفحة ٧ کنفرانس سران در آخرت 
يا  مي كند  جلوه  خام  تو  به نظر  اصل  اين  آيا  آگوستين: 

خجالت آور؟
اينشتين: تو مي گويي انسانها مرتكب اعمال خالف مي شوند 
چون كه از زمان حضرت آدم شيطان به جلدشان رفته و در 
جانشان جا گرفته است. به عقيدة تو آدم ابوالبشر با ارتكاب 
گناه اوليه از آزادي ارادة خود سوءاستفاده كرد؟ بنابراين طبق 

نظرية تو خداوند در شرارتهاي بشر هيچ دخالتي ندارد.
آگوستين: همين طور است كه مي گويي.

افالتون: من با تأكيد تمام بر اين نظرية پدر كليسا صحه 
مي گذارم. و به عقيدة من اين يك خبط بزرگ هومر بزرگوار 
بود كه زئوس خداوندگار را هم باعث امر شر و هم باني امر 
خير وصف نموده است. همان طور كه به آدئيمانتوس توضيح 
حضرت  باشد  داشته  حق  نبايد  اديبي  و  شاعر  هيچ  دادم، 
باريتعالي را در ارتباط با امر شر و شيطاني قرار دهد. فوقش 
مي شود خداوند را در مورد آثار و تأثيرات شفابخش مجازات 

مسئول دانست.
اينشتين: مسألة من در اين جا به الهيات مربوط نمي شود. 
آن چه كه كنفوسيوس گفت مرا به فكر مي اندازد. اين قطعيت 
او را به خود  انديشة مردمان مغرب زمين، نظر  بالشرط در 
و  غربيهاست  تفكر  طرز  در  كه  مطلقيتي  بود.  جلب كرده 
هميشه فقط در عالم تعارض و تقابل نور و تاريكي مي انديشند، 

بدون مالحظه سايه روشنها و امكان سازگاري. اما، بنا به عقيدة 
آگوستين، آدمها در مخالفت با شيطان اگر قاطعيت هم نشان 
دهند باز هم نمي توانند خاطر جمع باشند كه روز قيامت از 

لعنت و نفرين خالص خواهندبود.
دكارت: گرچه من هم مثل اينشتين در علوم الهي خبره 
نيستم، ولي خوب به يادم هست كه يكي از پيامبران، ساموئل 
اهل يهوه، روايت كرده كه خودش داود را به كارهاي بد سوق 
مي داده است. ياكوب بومه آلماني، همكار فلسفي كمي مسنتر 
من، يقين داشت كه منشأ همه چيز خداوند است و بديهي 
است كه شيطان و امر شر را نيز خود پديد آورده است. اصًال 
ما فقط موقعي به خير و نيكي پي مي بريم كه از زمينه شر 
و بدي خود را متمايز مي كند و برجسته مي شود. همقطار 
مرحوم ما فريدريش هگل هم ترديدي در جايگاه منطقي امر 
شر در روند جهاني تاريخ نداشت. هرآينه بين دوستان نسبت  
به گواهي من شك و ترديدي هست، كاري ندارد مي تواينم 
روح جاودان هردو نفر را احضار كنيم. خود من كه هيچ وقت 
عالقة خاصي به اين موضوع نداشته ام. براي من وجه ديگري 
از مسألة شيطان جالب بوده. مي خواسته ام بدانم اين هوا و 
آدمي  تن  در  چگونه  مي دهند،  نسبت  او  به  كه  هوسهايي 

به وجود مي آيند.
ادامه دارد. . . 

ترجمه: دکتر زری اصفهانی

 ارنست همينگوی جـايی تمـيز و پـرنـور
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گشتي مدت، يك آن همه از دلم میخواست بعد خيلي
گفت برويم. زودتر داشت عجله برادرم بزنيم. شهر در
مگر دنيا! مال پدر گور گفتم مي شود. زياد خرجمان
يك برويم اول كن ميدارد؟ گفت صبر بر خرج چقدر
ببينيم. را خيابانها بعد برويم كنيم پيدا شب براي جايي

بابا. گفت نه دير ميشود. گفتم
ميترسيدم نبود.  كه ديرشدن ميترسيدم. 
بود. گفته بندم وكيل كه بكنند را كاري همان بيايند
سرجاي ببرند و بگيرند بعد شده». «اشتباه ميگفتند:
از قبل ميخواستم كنم. زرنگي واقع در ميخواستم اولم.

بزنم. گشتي توي شهر بازگردانده شدن بهزندان
است بروم قرار اگر كرده بودم كه فكر بارها بهاين

نميروم. جوري همين ديگر زندان
نترس! ميگفت هي برادرم مي ترسيدم. من

از دوم مسافرخانة در نداشت. جا اول مسافرخانة
شك كه مي كرد نگاه ترسيدم. طوري  صاحبش نگاه
به آنها. ميزند  تلفن پيشخوان، پشت برود تا  نداشتم
وارد. تازه نفر دو ديگر. ميگفت چيزهايي يك حتمًا
شناسنامة روي از نفر مشكوك. بعد، دو غريبه. ناشناس.
همين منتظر كه هم آنها ميخواند.  را اسممان ما
قبيل اين  براي مي كند درد سرشان هستند. چيزها 
هستند؟ كجا االن مي پرسد حتمًا افسرشان  چيزها.
ميگويد افسر پشت. همين ميگويد مسافرخانه صاحب
را من صدايش  برسيم. تا كن معطلشان دقيقه  چند 
باورش برادرم برويم. زود بيا ميگويم بهبرادرم ميشنوم.
بايد است. دستش شناسنامهمان ميگويد نميشود.
مي گويد برويم. بيا كن ولش ميگويم بگيريم. را آن
اگر برويم بايد ما  ببخشيد صدا مي كنم نميشود. نه
مسافرخانه ديگري. صاحب برويم مسافرخانة نداريد جا
پيشخوان و با پشت ميآيد شده. عوض رنگ و رويش
ميريزد. خودش براي آب ليوان يك ميرود دستپاچگي
تا چند تا چند را تسبيحش هاي مهره و ميكشد سر
ميروم مي كنم ول من مي زند. بهما بفرمايي و مياندازد
مي گويد برادرم ميكنم. نگاه بهخيابان و مي ايستم در دم
نه؟صاحب يا كيمعلومميشود اتاق خاليداريد باالخره
ديگر. ده دقيقه تا ميگويد بلند با صداي مسافرخانه
ميخواهد بنشيند. برادرم از و ميدهد را نشان صندلي
بهنشنيدن. را ميزنم خودم من بهسراغ من. ميآيد بعد
بفرماييديكچايميهمان ميگويد: و مي گيرد آرنجمرا
را ميآيد اتاقش مسافرمان ديگر دقيقه ده باشيد. تا ما
را آرنجم نگاهش نميكنم. انگشتهايش ميكند. تخليه

ميدهد. فشار
ميدادند توي هلم كه زندان نگهبانهاي درست مثل

سلول.
برم زور بدون ميكردند سعي اول آنها نميرفتم. من
بهطرف ميدادند هل و مي گرفتند را آرنجم گرداندند.
تا مي گفتم ميكردم. مقاومت نميرفتم. من سلول.
هستم مگر من سياسي نميروم. نگهبان را نبينم افسر
را امروز جوابم برخورد ميكنيد؟ بايد اين طور من با
آرنج ديگرم داشت قد بلندتري كه آنها از بدهيد. يكي
ميآيند. فردا كسي نيست. االن ميگفت: و ميگرفت را
فردا، فردا، بس از  شدهام خسته ديگر  من ميگفتم
چه؟ بهما مأموريم ما ميگفت اولي مأمور كرده ايد.
ميگويد چي؟ براي ميميرم.آخر دارم من ميگفتم
آن از ميخواستي ميگويد يكي آن بيتقصيريم! ما واهللا
ميزنم داد عصباني ميشوم. بيفتي اينجا. نكنيتا كارها
پايين. مگر چه تا باال از آخر. تا اول همهتان. از پدر گور
دستهايم را تايي دو دهم. ادامه نمي گذارند كار كردهام؟
پرتابم بخورم تكان تا و مي دهند پيچ پشت از ميگيرند.

سلول. توي ميكنند
صندلي بفرماييد روي ميگويد: مسافر خانه صاحب
نمي خواهم! نه مي گويم ديگر… دقيقه ده تا بنشينيد
همانجا از ميايستم. پيادهرو توي بيرون ميروم
اينجا اصًال نميخواهم من برويم بيا ميگويم بهبرادرم

كه اين با پيشخوان. طرف برميگردد مسافرخانه صاحب باشيم.
لپر ور آن و ور اين شكمش است. فرز خيلي است پير و چاق
معطلي بدون داده. تاب پنجههايش دور را تسبيحش ميخورد.

ميكنم. خيابان فرار بهسمت
آنجا از بنبستنبود. شانسآوردم روبهرويي. رفتمتويكوچه
را نگاه عقبم و برگشتم خيابان سر رسيدم. ديگر بهيك خيابان
به رويي رو توي مغازه رفتم ميدويد. داشت دنبالم برادرم كردم.
گرفتم. يك نظر را زير كوچه و و خيابان ايستادم پشت شيشه
صداي بود. الغري عينكي و ويترين دختر نفر پشت بود. داروخانه
نگاهش اينكه بدون مي خواهم؟ چيزي پرسيد داشت. جيغداري
رسيده بود. از برادرم بگويد چيزي خواست تا كنم گفتم «نـه».
كسي كردم. تعقيبش خيابان طرف اين از و بيرون زدم داروخانه
دادم. نشانش را خودم جلو، رفت كه مغازه چند نبود. سرش پشت
و گرفتم را آرنجش خواست چيزي بگويد. بود. عصباني مقداري
مي كنيم. صحبت بعدًا برويم بيا نيست وقتش االن گفتم كشيدم.
گفت رسيديم كه بهته خيابان افتاد. اما راه كرد مقاومت مقداري
طرف. شناسنامهمان ماند دست ميكني؟ كارها چيست كه اين
را بهآنها ما رد داشت نشنيدي؟ را يارو صحبت مگر صداي گفتم
گفت نميفهمي. نبودهاي. زنداني گفتم بدهد. خوب گفت ميداد.
مفصل گشت يك  بدون نميخواهم گفتم گرفتهام. ماليخوليا 
ميخواهد تو كي بابا تندي گفت برگردم. با بهزندان توي شهر
كه كرد تكرار برايم را چيزهايي نماند. معطل بعد برگرداند؟ را
برطرف بوده سوءتفاهمي نكردهام. كاري بود. پروندهام واقع در
سختگير موارد قبيل اين در كه بدهم حق به آنها بايد البته شده.
بند سنگ روي نميكنم؟ سنگ باشم سختگيري خودم باشند.
شهر گشت توي من بدون يا نشود بند بشود نميشود… گفتم
باشد خونسرد ميكرد هميشه سعي با اينكه برنميگردم. بهزندان
آزادت خودشان بابا زد داد تقريبًا رفت. كوره در ديگر از بار اين
داشت؟ چرا مگر هم قبل دفعة گفتم بگيرند؟ دوباره چرا كردهاند.

و بردند. گرفتند آمدند بيخودي، بيخودي

ميزدند بلند حرف بلند و داشتند دعوا هم كه با مردي و زن
چند نفر نگاه كردند. بهما تعجب با شدند رد را كنار ما از همين كه
من هم با اينكه ايستادند. ميشدند رد هم كه از كنارمان ديگر
تو زدم داد ولي بشنوند كسان ديگري را حرفهايمان نمي خواستم
االن اگر تا حرامزادههايي هستند. چه نمي شناسي. نميداني را آنها
االننميدانندكجا نتوانستهاند. ايناستكه نگرفته اندبهخاطر را ما
مي ترسي؟ چي از گفت شود. تمام حرفم نگذاشت واّال.... هستيم.
دارند كوچكي يك كار داد زدم گفتند عصباني شدم. خيلي ديگر
هم آن سال. دو شد ساعت دو ولي برميگردم. ديگر ساعت دو تا

سالي! دو چه
كتك. و چشمبند و بود شالق  همهاش كه  اول ماه  شش
اصًال توي كه دّره جهنم به اين فرستادن و تبعيد كه هم بعدش
ببخشيد. ميگويند آمدهاند حاال بعد بودمش. هم نديده خواب
برادرم عجب! بگيريم. را شما كه شد باعث اسمي مشابهت يك
به كنار و گرفت را باور ميكني؟ آرنجم گفتم تو آمدهبود. بند زبانش
بهجاياينكه گفتمولم كن! با خشونتپسشزدم. كشاند. پيادهرو
كرد نگاهي بهاطرافمان بده. را جوابم بگيري را آرنجم آنها مثل
بخوريم. يادم چيزي يك بستنيفروشي توي برويم گفت بيا و
خوشم آمد. وجود دارد. هم بستني بهنام چيزي  يك افتاد كه
گفت توي بستني فروشي. نشستيم رفتيم پايين و انداختم سرم
فالوده. گفتم تشنه ميشدم. سلول، بيشتر، توي ميخوري؟ چي
مخلوط گفت برادرم داريم. هم مخلوط گفت بستنيفروش شاگرد
نتوانستم شد. من خيره بهمن رفت كه شاگرد بستنيفروش بياور.
چه ميفهمد گفت برادرم پايين. انداختم را سرم بمانم. خيره بهاو
كه بهزندان بكني كاري تو نبايد گفت نگفتم. كشيدهام. چيزي
وليچيزيبهاو نگفتم. نميخواهم. برگردي. تويدلمگفتممنكه
روي جلومان گذاشت آب بزرگ ليوان تا دو بستني فروش شاگرد
تا دو تويشان مي شود كردم حس كه بودند بزرگ بهقدري ميز.
در شدن سرگرم براي بيندازند. جان ميداد خوشگل قرمز ماهي
مرخصي روز چند گفتم كردم. تشنگي احساس بهشدت سلول.
يعني بهجمعه. ميخورد روز سومش هم روز. دو گفت گرفته اي؟
رنگي قهوهاي كبريتي مخمل كت كردم. نگاهش روز. سه واقع در
روي را آب بعد. ليوان است؟ گشاد اينقدر گفتم چرا بود. پوشيده
خودم را بهخنديدن. نتوانستم كردم شروع بلند بلند و ميز گذاشتم
اين گفت ولشكن! وليخنديد. او همخنديد. قهقهه زدم. نگهدارم.
مخلوطها بستنيفروش شاگرد درآمد. اشكمان كه خنديديم قدر

اما ميديدمش. من ما. كردن بهنگاه ايستاد و ميز روي گذاشت را
خواستم. ديگري آب او ليوان از و دادم دستش را ليوان نبود. مهم
گفتم ببين بهبرادرم در. رفت تا دم پسپسكي و گرفت ليوان را
زندان خيلي گفتم آره. گفت و خنديد ديگر! است زندگي همين
و رفتم بلند شدم معطلي مي كند. بعد بدون عوض در آدم چيزها را
به او داشتم كه اسكناسي را تنها بود. پشت دخل اوستا دخل. جلو
را رساند و گفت خودش عجله با برادرم بيرون. در زدم دادم و از

ندادم. گوش ببين!
يك نميداني تو نميداني، شديم گفتم به شانه شانه وقتي
نمي دانم. نه گفت ميكشد. چي است سلول توي وقتي زنداني
تازهيي چيز  هيچ مي گذرد. عادي چيز همه بيرون توي  گفتم
ميشود. خسته گفتم آدم آره. گفت نه؟ است. مگر تكرار ندارد.
بودم. شده خسته خيلي چيزها دست زندانم از از قبل خودم من
نميفهمم. كه تو ميگويي، را چيزها گفت من اين ميدادند. آزارم
كه شب همان گفت كه… نميفهميدم. تا آن شب هم من گفتم
گفت نه! گفتم زدندت؟ گفت آن شب كه نه! گفتم دستگيرشدي؟
كتك شالق و آن از ديدم. تا قبل كه او را شب آن گفتم كي؟ پس
قابل تحملتر غير تكرارش به همين دليل مي شد. داشت تكرار هم
«ولي…» گفت برادرم دهم. ادامه نتوانستم را حرفم ولي… بود.
از نميديديم. من يا نداشت. ته كه درازي كوچه توي پيچيديم
تهش بود. و كوتاه باريك پيچيديم. بهكوچة ديگري كوچه آن
را درخت شدم كه نزديك مي كشيد. همينطور سرك درختي
بودند. لختش نشسته شاخههاي روي پرنده تا مي ديدم. چند بهتر
گفت: زير درخت ايستادم. برادرم باالترين شاخه بود. روي النه شان
گفتم فكر كرده بودي؟ پرندهها و توي سلول بهآسمان وقت هيچ
توي گفتم آره نداشتي؟ فرصت گفت تعجب با فرصت نداشتم. نه،
بهاو حواسم جمع بود هوش و اگر يا از حال ميرفتم و يا سلول

ميكردم. فكر
گذشت. درخت ما و كنار  از صدايي  پر سر و گازي موتور
سرم كه ميلرزيدند داشتند شاخهها پريدند. شاخهها از پرندهها
چيزيت گفت ترسيد. بهدرخت گرفتم. برادرم را دستم رفت. گيج
برويم. گفتم بعد ميرود. گيج سرم ندارم. عادت نه. گفتم شده؟
گفتم بود؟ كي «او» گفت برادرم شد. خوب حالم افتاديم كه راه
بهخيابان ديدمش. دفعه يك فقط كردم اضافه بعد نميدانم.
از گشت ماشين يك مي رفتيم. طرف بهآن بايد بوديم. رسيده
برادرم كردم. قايم  دكه  پشت يك را آمد. خودم  راست سمت
نميخواهم، اما باشد. نيست. شايد هم ترس گفتم نترس! گفت
عجيب خيلي گفت سلول. توي برگردم همين طوري نميخواهم
ميزدند را او وقتي گفتم نبودي. كلهشق اين قدر كه تو است.

دادم. ادامه مي گويي؟ را كي گفت ميكرد. ناله هم او
بعد از كرد. ميكشيد. بعد ناله كرد. بعد ناله اول عربده
همه است. تمام ديگر گفتم من زد. ضجه نفس افتاد.
سرش باالي بهدست شالق طرف ميگويد. آن را چيز
مي خنديد. ميداد. فحش بگو. ميگفت بود. ايستاده
مي كرد. هم محبت گاهي است. مي كرد. خندهدار تحقير
فايده؟ چه كن. رحم بهخودت ميگفت ميسوزاند. دل
فحش اما نكردهاي. كاري اصًال ميدانم تو من ميگفت
نده! فحش نده! فحش كن! گوش حرف دقيقه يك نده.
كه آنها را من نبود. ول كن ميداد. او م… اما هوم م
شده بههركلكي ميخواهد طرف ميفهميدم ميديدم
نميكند. فرقي محبت. با يا يا با شالق شود. قلب او وارد
و بنشيند. او بگيرد قلب در را يك جايي ميخواهد برود
ميخورد اينقدر كه بود كرده چكار او مگر گفت برادرم
هم بهاو طرف گفتم بود؟ سياسي هيچي نميگفت. و
ميدانيم كارهيي نيستي. ما را ميگفت. ميگفت همين
رفتند. و خوردند شالق تا چند آمدند از تو گردنكلفتتر
ميكني. كلفتي ميآوري. گردن غد بازي در داري تو ولي
طرف نيست. گردنكلفتي ميدانستم ميديدم كه من
بود. خونين صورتش و سر تمام زمين. روي بود افتاده
شايد خيس شده بود. راهرو كف زد زير گريه. بار چند
نفس نداشت رمق  بود.  كرده  خيس  را  خودش هم
توي است. خوش دلت گردنكلفتي؟ چي چي بكشد.
برود طرف ميخواست بودند. دستگيرش كرده خيابان
شالق كه هر نميگذاشت. با او و النه كند قلبش توي
صبح دمدمههاي قلبش. روي ميزد قفلي يك ميخورد
بود. داغان ميديدم. الشه يك ميكردم وقتي بهاو نگاه
قفل از پر تمام بدنش ولي هم نميزد. ضجه ديگر حتي

نميخورد... بهبدنش شالق ديگر بود.
يك شيرواني زير  رفت كرد. ول را دستم  برادرم
آمد و رفت خيابان در كه بهجمعيتي  ايستاد. مغازه
گفتم گرفتي. ياد او  از تو  و  گفت كرد.  نگاه ميكرد
گفتم زدم. پوزخند بعد آره. يعني نميدانم، يعني نه،
چرا. گفت نداريم؟ پرسيدم داريم! كه را دلمان اختيار
براي كسي كه شالق جايي من گفتم پس توي قلب
تازهيي چيز مثل نيست. میزند حرف آدم با بهدست
وارد آدم به قلب اگر او پرسيد ميداني باشد كرده كشف
نيازينداردشالق گفتديگر نه. شودچهميشود؟گفتم
مي كند. گفتم آدم هرچه بگويد هم شالق بدون بزند.
و پريده برادرم رنگ دهم. ادامه نميخواستم يعني…
من و گفت«نه». بار چند بياختيار ميلرزيد. لبهايش

ديگرنميترسيدم…
صاحب از را شناسنامهمان برويم ميخواهي گفتم

باال. انداخت را شانههايش بگيريم؟ مسافرخانه
ديگري. شلوغ خيابان توي رفتيم و خنده زير زديم

كنيم؟ چه ميخواستيم شناسنامه
١٢دي٨٤

بهدستجـــا بـرای مـردی شـالق

پوزش و تصحيح چند

١١ نداـ  خدايان»  «معبود در مورد نوشتة
تايپي اغالط مورد در نامهيي چندين همتآبادي ناهيد خانم

١١ بهچاپ  شماره نداي در كه را خدايان، معبود مقالهشان، در
موارد ايشان آن از عذرخواهي با اند. نوشته بود برايمان رسيده

ميآوريم. زير در را
به  جهان، مردم ثروتمندترين اول، ستون سطر١٤  ١ـ

مييابد، تغيير جهان مرد ثروتمندترين
تغيير  نكرد اصابت به نكرده  اصابت اول، ٥٨ ستون سطر ٢ـ

مييابد.
به اروپا  نمود را اسير اروپا دوم، اول ستون سطر ٣ـ اولين كلمة

مييابد. تغيير نمود سير را
(ناننرل)  ماريا آنا به (ناننزل) ماريا آنا دوم، ١٩ ستون سطر ٤ـ

تغييرمي يابد.
تغيير پيگير كار به پيگيري كار دوم، ستون پنجم سطر ٥ـ

مييابد.
است.  افتاده  جا مقابل جملة سوم، ستون   ٢٩ سطر ٦ـ
به مشتاقانه دوران مشهور ادباي و هنرمندان «شاهزادگان،

خوانندگان معروف» و آهنگسازان و ميگشايند او در روي
«كلوك»  چهارم «كلوك» ة ديدار… به ١٣ ستون سطر ٧ـ

مييابد. تغيير ديدار…
وين  در ١١ ستون اول صفحه ٤ …موسيقيدانها سطر ٨ـ

مييابد. تغيير ندارد وين در موسيقيدانها به ندارند
به  را به هيچ» «بيهمتا اول سطر ششم: ٦ ستون صفحه ٩ـ

تغيير مييابد. بي هيچ» «بيهمتا را

به  زنانشويي» پنجم: «پيمان سطر چهار ٦ ستون صفحة ١٠ـ
مييابد. تغيير «پيمانزناشويي»

يادآوري نيز تصحيح ديگر را دو استفاده كرده و فرصت از
میكنيم:

٩ نداـ  ويـراني… و تخريب هشدار! مقالة در مورد
ويـرانيبنـاهايباستاني نوعديگر تخريبو مقالة« هشدار! در
عزيزمان همكار نوشتة شمارة٩) آخونـدي(نداي تاريـخزدايي

تاريخی  و باستانی ١٣٠٠ اثر و سيوند «سد بود: آمده ح.مقدم
و پشت پلوار آبهای در که شنيدهايم همگان را بالغي تنگه
است: « اين آن صحيح عبارت است» شده غرق سد سيوند

كه  را بالغي تنگه تاريخی و باستانی اثر ١٣٠٠ سد سيوند و
پشت و پلوار در آبهای آبگيري در صورت شنيدهايم همگان

شد» خواهند غرق سيوند سد

١١ نداـ  هايش… قصه با صمد مقالة در مورد
شمارة١١ندا، براي آموختن» در هايش با قصه مقالة «صمد در
هفتمينسالگردشهادت بهعنوان«بيستو گذشته ازشهريور
و هفتمين سالگرد» «سي آن كه درست ياد شده صمد»

است.

١٣ نداـ  بود، برابر اگر با يک يک مقالة در مورد
که  آمده ترشيزی بهروز شهيد نام ٧ ستون ٣ دوجا صفحة در

میباشد. او برادر ترشيزی بهمن آن درست

کاظممصطفوی

قصه



١٤ دوشنبه ٨ اسفند ١٣٨٤ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٥ندا صفحة

                                           ديده يي؟ 
چشمهاسخنمي گويند
چشمهاسخن ميگويند

گفتگوي چشمها، 
زيباترين شعراست

شعرند جنس از چشمها
چشم گشود. چشم بايد، به

نميداني،
شكوهيست. آلود انسان چه اشك چشم

نميداني، چه دنياييست
ميگريد. آينه آستان بر چشمي، وقتي

انديشمندان بزرگترين از يكي اوسيتسكي فون كارل
حال عين در و هيتلري سياه حكومت زمان در صلحطلب
فاشيسم با آلمان روشنفكران مبارزه بزرگ شهيدان از يكي
بهاي كه است علت بهاين او جاودانگي ميباشد. هيتلري

كـارلفـوناوسـيتسكـي
نهاد بهپاي آزادي سر نويسندهيي كه خبرنگار و حقوق بشر، فعال

                       سـبزتنفـس

پرداخت. خود جان با را آزادي گوهر به دستيابي
راه در را خود قلم و بود توانا نويسندهيي اوسيتسكي
سالحي مؤثر بهعنوان ديكتاتوري، چنگال از وطن آزادي

«صحنة  مترقي  نشرية   ١٩٢٧ سال در ميبرد. بهكار
مترقي محتواي بهعلت نشريه اين كرد. منتشر را جهان»
آلمان زمان آن نشريات بهترين از يكي حقوق بشريش و
محسوبميشدكهمورد اقبالبسياري ازمحافلروشنفكري

گرفت. قرار
از قبل به سالهاي فاشيستها با سلطة كارل مخالفت

سال١٩٢٦   در او بازميگشت. هيتلر) حاكميت (سال ١٩٣٢
شد. محكوم ضد ميليتاريسم محاكمه و يك شعر انتشار به
شهر در روزنامة خود مقاالت در پيگيرانهيي اما بهصورتي
هشدار فاشيسم سلطة عليه دوشنبه» «روز بهنام برلين

تسليح  عليه مقالهيي نوشتن بهخاطر سال١٩٣١  در ميداد.
گرديد. محكوم زندان ١٨ماه به خيانت بهاتهام ارتش،

همه  هيتلر در سال١٩٣٣ براي رسيدن بعد از بهقدرت
قربانبان هدفها و اولين جزو كه اوسيتسكي بود مشخص
هشدارهاي و او خواستهها بود. اما خواهد جديد حكومت
بهنوشتن و گرفت ناديده آلمان ترك براي را دوستانش
ماه چند داد. ادامه هيتلر حكومت عليه افشاگرانه مقاالت
ساختگي جريان از بعد هيتلر،  رسيدن  بهقدرت از بعد
بازداشتگاه روانة و دستگير آلمان(١) مجلس آتشسوزي
و مستمر بهصورت هيتلر گشتاپوي توسط زندان در او شد.

داشت. ادامه او مقاومت اما ميشد شكنجه روزانه
استروگن  اردوگاه به بازداشتگاه سال١٩٣٤ از در كارل
سراسر مقاومتش در آوازة شد. فرستاده هلند نزديكي مرز در
به راه شدن وي آزاد جهاني براي نهضتي پيچيد و جهان
زد دامن جنبش به اين وخيم جسمانيش وضعيت افتاد.
به او مورد در بارها آينشتين آلبرت داد. گسترش آنرا و
جايزة دريافت را مستحق او و نامه نوشت نوبل صلح كميتة
موضعگيريهاي و حقوقبشري فعاليتهاي دانست. نوبل صلح
زير در اسارت و در شرايط دشوار آن هم ضدفاشيستي او
سال نوبل كه جايزة صلح باعث شد  دژخيمان  شكنجه

كه او در  كرد زيادي هيتلر تالش گيرد. تعلق او به ١٩٣٦
در تحقق وقتي اما كند. موضعگيري جايزه اين مقابل اعطاي
صلح را جايزة دريافت براي شركتش نشد موفق اين توطئه

كرد. اعالم ممنوع
بهعنوان  اوسيتسكي،  فون  كارل ٤مه١٩٣٨  در عاقبت
برابرجالدانفاشيسم وهمچنين در نويسنده ييتسليم ناشده
شدت بهعلت فعال حقوقبشري محبوب و چهره هاي از يكي
سر بهراه آزادي و رسيد. شهادت به اثر شكنجه جراحات در

نهاد.
زيرنويس-----------------------------

سال١٩٣٣ که در پی آن  در تاک رايش سوختن واقعة ١ـ
شدند. دستگير هيتلر مخالفان از بسياری

باروت
كهكشان دارد داغ اعماق ريشه در

دريا اين بر
آه!

مدفون هيمههاي
سكوت چخماق در

ميسوزند
خواب سبزشان و

را بامدادان انفجار تنفس
ميبخشد تداوم

ما پاداش
است مشعلي

باد گمنام بيخاطره در كه
مي كشد شعله

شبانه آفتابهاي از

مي كنم طلوع

مرا ميشنود؟ جهان صداي آيا
اسب هزار نعرة در ما

را شب مردگان پوشيده از خيابانهاي
مي كنيم مرور

سرگردان سربين بادهانهاي
جنبش حيات در هر كه

سيالبها
برآن

ميخروشند

سپيده درگاه بر
كه هابيليان آنجا

ميافتند فرو

م.وحـيدي

خـانه خـيابان آجين حنجره هاي  شمع
ميكنند راهبانه رقص

خدا! و آيينه ديدة ز پنهان اي
ستاره! و و آب سبزي كثرت

تو پناه در
زمين گسستة نظم

را خود حقيقت
ميگيرد شانههايت صبوري از

خارهاي تنآزار و
را ميبندند بامدادي هواي تازة كه

حسادت بيانتها در را زخمي خود كينة
ميكنند ترجمه

برخيز
باد انگشتان شاخة از آويخته درياي روبه

تشنه خاك كه
شقايق درنبض

همچنان
بيقرار ميزند

بهدوستناشناختهامدرخيابانخانه
بست سرمای زمستان پلکهايش را که

بود نامهربان چه تو با
خانه اين خاک

قدمهايتگالويز
ويرانه خاک خيمههای جدال در

نداشت درب خانهات
ترس نداشت تو صد زخمی دل

ژنده قبایِ جز
نداشت ربودن بهر از چيزی

بود پاکيزه سفرهات
نبود آن بر غذا و چای لکة

خانه بام بر نبود سقفی را تو
آسمان میکرد گريه

باران میآمد آرام ريزش فرو
تن تنهای تو

بیپايان اندوههای قعر در

جای بر تو از مانده
رنجبار سکوتی در

سيه نيمکت سرد و
که پايهاش در

سرد زمستانی شب سنگچينِ يک
بهخاکسترنشست

ديروز همين تا
بودی آرزو هزاران امپراتور

امروز ولی
سکوت سايهِ  سرما میميری در

ح.مـقدم

م.مشـيری(رهـنورد)

همراه به وسط)هنگام دستگيری اوسيتسکی (نفر فون کارل
همکارانش 

نازيها مرگ اوسيتسكي در اردوگاه فون كارل جهان؛ چپ: روزنامةصحنة از راست: نسخهيی

گفتـگوی چـشمها

نميداني،  نميداني، !  آه
انسان باراني در چشمان مرموزي زيبايي چه

                                                 نهفته است. 
نميداني، چشم،چه دنياييست
چشم، نميداني، ! آه داني، نمي

                          ترجمان انسان است. 
. است انسان چشم خدا، مخلوق زيباترين

آلود، نگاههاي اشك نيني را در خدا آيا

علـيرضاخـالوکاکايی(طارق)
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بشنو! را سكوت
مصطفوي كاظم

بشنو! را سكوت
پرنيانش بر پرناز گامهاي با

خوف شبي كه در
مهيب. آسماني از ميبارد

بنوش! را سكوت
عبوسش چهره سياه تلخي با

بپرس! و
بپرس! سكوت از

بگريزم؟ درخت گرسنگي از بايد چرا
بدارم؟ دوست پرنده را بايد چرا

را كودك و
بريده گلوي با كه را انساني و

را. جالدي هيچ دستهاي نبوسيده

خواستهام! سكوت از
خشم را
را بغض

را فرياد و
شنيدهام سكوت از

را. سكوت

است درون آيينة دست،
ميداري نگاهش رخسار، به رو كه آنگاه

در آن نگاهت تا شعاع
پركشد بي نهايت به

خدا و
بنگرد. را قلبت درآن،

را دستهايت
مساز محروم شدن، آئينه فضيلت از

تباهي جهاني كه در
شقاوت كار به را، دست

ظلم ميدهد. شمشيري از
توست قلب آيينة دست

شعاعي آرزو و
خدا. تا ميدهد، انعكاس را آن دست كه

خويش را همة عشق
كن! تابان آيينه، اين بر

تا خدا را

فرشتگانش پيشگاه در
فخري باشد
انسانش كه

شقي ابليسان بر
است. ظفرمند هنوز

خداي نظرگاه در اما
آيينهٴ مقعر دستانت

ظرفيست
را او، عاشق بودن كه

داد. خواهدت اكرامي
درياب! را دستهايت فضيلت

كه مظلومان سرزمينت را
نجات از ريسمانيست تو، دستان

گريز براي دستاويزي
شقاوتپيشگان زميني دوزخ از

دار پاس را دستانت فضيلت

دست فضيلت

نيز را قلم كه
بود خواهد شرفي آن از

مينگارد را حقيقت كه آنگاه
را سپر و

ميبخشد شرافتي او
برد كارش به مدافعت محرومان به كه آنگاه

را شمشير نيز و
و احترام صولت

دستي است كه به عدل ميجنگد از
دار پاس را دستانت فضيلت

همچنان   
آيينه   دو  

پاك خدا. آسمان روي به

رنگين کمانی در سرمای جهان
ريختهاند زمين به ابرها که آنجا

سرد بادهای و
سربرقاب پنجره میکوبند

چکاوکی شتابناک میگذرد
پرنده بهاری درکوچ

جهان سرمای در کمانی رنگين

برشاخههایيخزده
برشاخههایيخزدهگلیروييد

سرخ و تابناک
از آتش چون شکوفهيی

نسيم از پرندهيی يا
رقصان درخون خويش

آنچنان
عقابی  گويی  که

دربارانارديبهشتی
پرمیشويد

کبوتریمقتول

کشتند! را تو
شنيدم را آسمان آوار صدای

را ستارهها فروريختن سرد صدای

ستيزم سانسور و دموکراتم رند من
مريضم انگار ام ستيزيده بسکه از

حرامات خاليست بنديدن که گويند
نگريزم زميدان گويند که هرقدر

افکار آزادی و دموکراسی راه در
چيزم همه از رفقا ای میگذرم من

پول از از خانه و و از بچه زن و از جز
عزيزم جز جان و و آسايش راحت جز

است وشيک ساده من دموکراسی تعريف
ميزم پايه من، دموکراسی ابزار

بنگاهد کج من دموکراسی به هرکس
را بفريزم جگرش توی فريزر در

است سانسور چنين قصه من از منظور
مجيزم بگويند که آنم مخلص من

نمايد انکار و بسانسورد که هرکس
بريزم خاشاک و خس لباسش روی بر

و عتيقه نابند همه افکار بلندم
مويزم بیشبهه بیشک و نشده غوره

هنريدن کار عاشق هنرم اهل
ونيزم عشق، و هنر شهر ساکن من

منور افکار اينهمه با که افسوس
نقيضم ضد و در قفس خلوت خود در

(١)

زنان براي
عقربههايساعت

گرفته ميتركند! درزمانهاي قاب

و روز درخالصة
شبها، چكيدة
تكهتكهميشويم درخالء
ميشويم منفجر خوابها در

بيداري در و

روزها خالصه هاي

قرايي محمد دكتر

اصفهاني زري دكتر
سوگ ترانههای

سعيدعبداللهي

متوّرم چشماني با
مي نگريم... را بادكرده اميدهاي

(٢)
سالهايي

ماه
بود درياها تبعيدِي معشوق

زمين و
! شدة خدا سيارة فراموش

٠٠٠٠٠
بادهامي آيند!

آسيمه اسباني چون
ميگذرند... دشتها گذرگاه از

نگاه دوردست در

ميپيچند؛ دامنهها در اسبها
بلندشان يالهاي در

مي خورند... گره عشقهايم و زمزمهها

(٣)
شهيدان: با

شبانگاهان
تداعيها باغ در

شادي و حسرت
همزادند. گل دو

زمان نهانيهاي از
بسانصاعقهيي

ميآييد فرود راهمان برطلوع
هنوز و

ميشناسيم ... يادتان با راه را

را ماه شکستن جامهای زرين صدای
دلانگيز غروب ای
بيهودهايستادهای!

کاج زمرد خيس ی ا
رهايمکن

مهاجر های پرنده ای ا
نيست کاری مرا آوازهايتان با

چشمهايم غرقهدر اشکاند
آرزو هاست خاموش وقلبم فانوس

می چرخد هنوز زمين
اينسنگ قتلگاه!

چرخان صخره اين
خون! در

اينتاريکخانهپلشتبیجان!
میوزد باد هنوز

آسمانی ی شاديها خاکستر از سبدی با
مقتول پرندگان سپيد پرهای از سبدی با

ابرند سنگين از شاخههای کاج
اشک در من غرقه چشمهای و

رهايمکنيد

دموکرات رند
تقديمبهخوانندگان"ندا

حسين پويا

زماني شهيد حجت براي

چند شعر

آذري كار سال
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من  كه باشيد موافق شماها میكنم فكر آگوستين: 
مصدع اوقات متن انجيل از قولهاي مفصل ذكر نقل با
كنم. اكتفا اصلي بيانهاي برجستهكردن به صرفًا نشوم و
شد خواهيد متوجه تكرار به شما مطالب اين در خالل
غرور و كبر مكافات بهمثابه جهان نابودي موضوع كه
اما معصيتآلود نخوتي عقوبت ميشود، مطرح بشر
تحت دنيايي مي شود. داده بشارت موعود ارض همزمان
كه كسي را آوريد، نبي را بهخاطر دانيال حاكميت خداوند.
بود. آورده خود دربار به جواني در بابل، پادشاه بختالنصر،
او میگفت. خواب تعبير و میدانست شناسي قيافه دانيال
بدون سنگي آن در كه كرد تعبير را رؤيايي پادشاه براي
طال نقره و و سفال و و مس آهن انسان، دخالت دست
همة سرانجام كه كرد پيشبيني دانيال میكند. له را
خواهند از بين سالطين سلطه تحت ممالك و پادشاهيها
تا فناناپذير كه خواهد كرد كشوري برپا خداوند ولي رفت،
در زمان حكمروايي سلطان بلتشصر، باقي خواهد ماند. ابد
ديد. را در خواب رسيدن پادشاهي دانيال به مسند خود
ميان از را مقدس آباء گفت، خواهد كفر كه پادشاهي
داد. خواهد تغيير را قوانين  و اعياد  و داشت برخواهد
بهدرازا خواهد كشيد. نيم و زمانه دو يك زمانه، دورانش به
استيالي بساط و شد  خواهد تشكيل دادگاهي  آنگاه
كشور كه خبر است در و چيد. را برخواهد سلطان اين
به كبود زيرگنبد سلطاننشنيهاي جمله اقتدار و وقدرت
باريتعالي از كلية قدرتها و خواهد شد، واگذار خدا خلق
و كشور كرد خدمت خواهند او و به برد فرمان خواهند
ملك مورد خطاب هم دانيال يك بار جاودان میماند. او

گرفت: قرار جبرئيل اعظم
پايان در دهم آگاهي تو به میخواهم من كن، «گوش
زمانه زيرا كه گذشت، خواهد چه عضب خشم و زمانة
شياد و پادشاهي كار آخر در دارد». پاياني دوران رو به
انحطاط و فساد به بسياران چه و آمد خواهد متفرعن
بشارتمی دهد: جبرئيلچنين بعد، و شد خواهند كشيده

پاشيد». خواهد فرو انسان دستياري بدون او و »
ديگر بار  موضوع همين از جديد روايت يك  در
آيين مياندازد، بر را مقدسات كه میبينيم متكبر سلطاني
به صورتي را همه چيز و میكند را ملغي قرباني روزانه
چنينروايتشده منتها ويرانمیكند، خوفناكتخريبو
كمك به او و كسي فرا خواهد رسيد كه: «پايان او است

نخواهد كرد».
به و می رود نيز سخن آگاه و مردمان فهيم از ضمن در
آزمونها بتوانند تا میيابند معرفت كثيري شمار آنها ياري
حفظ و خالص پاك آخرالزمان براي را و خود دهند پس
زير كه «بسياري فرا میرسد: قيامت روز سپس كنند.
جاودانه حيات گروهي خاست، برخواهند آرميدهاند خاك

ابدي». لعنت و ننگ ديگر گروهي و میيابند
يوحنا میآيد. مكاشفات در درام اين مفصلترين شرح
تصوير میتوانستند  زمين امروزي ساكنان من، بهنظر 
بابل ترسيم بزرگ فاحشه از كه ببينند طرحي را در خود
قلم هزار بدكارة بابل نماد حكايت، شهر اين در میشود.
فراوان جواهرات و آالت زيور به است، مزين آراسته يي
او فرشتهيي ناپاكيها. و شناعتها از مملو طاليي با جامي
ناپاك حيوانات و خبيثه ارواح محبس ابليس، مأواي را
از ملتها «تمام كه میشود شرح میخواند. منفور و
با زمين روي سالطين و نوشيدهاند او هرزگيهاي شراب
به او ثروت از انبوه زمين بازرگانان شدهاند و همبستر او
و میرسد آسمان بام به گناهان او بار رسيدهاند تمكن

میانديشد». او تبهكاريهاي به خداوند
میكند جلوس برتخت فراواني و غنا ملكة بهصورت او
نخواهم رنج درد و «من میگويد: خود به احوال افاده با و

ديد».
همين رو «از میآيد:  چنين متن در بالفاصله  اما
محنت فرا مي رسند. مرگ، در يكروز او جملگي عذابهاي
قادر زيرا پروردگار سوخت خواهد آتش او به و گرسنگي، و

می كند». داوري براو و است متعال
را تداعي كنوني اوضاع گفتهها همين آيا دوستان من،
كه اخالقي انحطاط و بيپروايي و خودپسندي نميكند،
بهخصوص در پايتختهايدنيايغربحاكمشده به يادتان
«ما نميگويند: مردم مانند آنزمان هم امروز آيا نميآيند؟
و تواضع مثل آنموقع، آنها آيا نخواهيم ديد»؟ رنج و درد
به را خصائل و اين نمينگرند ديدة مزاحمت به را تكريم
بهرشوهخواران طاقنسياننسپردهاند؟آيابهترينامكانهارا
مكنتهاي گير تباهي همهجا اين از قبل تا نمي دهند فاسد
آيا ديد!» نخواهيم رنج و درد «ما گردآورند؟ بيحساب
رنج و درد كه نيست، پيشرفت ماخولياي شعار اين كالم،
چون ـ كساني دستكم يا برداشته شود و ميان از میبايد

كنار و محنت دچارند، بايد درد به كه ناگزير و بيماران ـ بينوايان
نشان دهند؟ را خود حتياالمكان و بكشند

سرانجام و شد خواهند ثبت اعمال دفتر در معصيتها همة اما
رسيدگي مردگان حساب به آن مندرجات برحسب قيامت روز در
تحويل را خود مردههاي مرگ وادي «و آمده: مكاشفات در میشود.
كارهايش». در برحسب هركه قرارگرفتند، داوري مورد آنها داد و
آسمان كه تسلي میدهد را آدمها بشارت اين مكاشفات با حال، عين
جانب از و مقدسي نو و اورشليم خواهد شد تازهيي پديدار زمين و
براي آراسته عروسي بسان «تداركشده آمد: خواهد فرود پروردگار
و انسانها! نزد خداوند می شود: «اينك، كلبة شنيده آوايي و مردش»

بود». خواهند او مردم آنها گزيد و خواهد سكني آنها پيش او
وجودي  با آخرالزمان، نيافته واقعيت پيشگوييهاي اينك، دكارت: و
انجيل در آن و اين جانب از دراماتيك، صورتهاي به بارها كه
زندگي بخت النصر زمان در  دانيال  كه  اگر  بود. شده پيشبيني
دنيا ولي كرده، فوت پانصدسال پيش دوهزار و بههرحال میكرده
را كه خود هم مكاشفات میدهد. نويسندة اين ادامه حيات خود به
میدانيم بوده است. رم شهر فاحشه بابل از مینامد، منظورش يوحنا
مجددًا هربار ولي گذاشته، سر پشت را تاري و تيره دورانهاي رم كه
شيطاني ظلمات فراشته است. نه برا قد جور كرده و و جمع را خود
مكان و كرده شهر نظر پاپ، به دادن منزل با نه  و ديده بهخود

شده است. ويژهيي قدسيت خلوص و
اهالي زمين بعضي از حاضر درحال كه درست است البته اين
میشوند. مغشوشكننده و هولناك داستانهاي اين شكار بهسادگي
روي افسانهها بهاين  تشويش و بيم  سر از آنها دانست  بايد ولي
عامل ترس نيز وجود زمانها آن در كه حدس میزنم و میآورند
من روي بههرحال است. بوده آخرالزماني حكايتهاي اصلي پيدايش
واقعيت و راست را چيزي و فقط پابرجا هستم خود اعتقاد مورد اصل
رسيده اثبات به انكار روشن و غيرقابل ادلة با وجودش كه میدانم

باشد.
شمار  نميدهد كه مسأله اين در تغييري تو اين عقيدة فرويد: ولي
گناهي احساس وجدان و عذاب و ترسها مردم، بهواسطة از كثيري
طرحي را جستهاند آخرالزمان دربارة انجيلي دارند، در نوشتههاي كه
كامًال بياختيار مردم میكند. بيان را درونيشان حس و وضعيت كه
وقوع بهسناريوهايمدرنراجعبهفجايعاتمي، تصويرهايباستانيرا
حفرههاي دراثر سرطان تعداد افزايش و شيميايي صنايع در سوانح
را میگذارند پايتختهاي كنوني اسم ترجمه می كنند. مردم ازون
از چيزي خودشان كنه وجود در و باوردارند كه معصيت، و گناه بابل

است. نهفته بابلي بدكارة آن جوهرة
بخش  صرفًا تصويرهاي مدرن اين مراتب، در منتهاي آگوستين:
بخشمربوطبه قاعدتًا نخستپيشگوييهايانجيلنقش بسته است.
تزالون اهالي پطروس به كه آنصورتي به نجات، نوسازي و چشمانداز
زماني میدهد آنها بشارت به وي است. قلم افتاده از میداد، وعده
زندگان و اندازد، طنين آواي خداوندي و شود بلند جبرئيل كه نداي
تا خواهند شد برده ايزدي آسمان به ابرها برسينة مردگان مسيحي
دنياي به امروز مردمان میرسد بهنظر بمانند. او پيش هميشه براي
چندان می شود، داده خبر آن انجيل مرتب متون در كه جديدي

اميدي نيست.
در  جاري رؤياهاي به نخواهيم چنان چه است، فرويد: همينطور
«cyberspace» تصنعي دنياي بهشتي انفورماتيك و جامعة باب
آن ديگر از هرصورت، در كنيم. نگاه ديگر اميال بهچشم جايگزين
شود آسمان نازل از خداوند از طرف است قرار كه موعود جديد ارض

نيست. ميان در حرفي
به را می شود آخرالزماني متون كه فكرم در اين هنوز من اينشتين:

كرد: درك شيوه سه
بعدش سواي اينكه كه معين كيهاني فاجعة بهصورت يك اول:
میگذارد. بهجا بيحساب خرابيهاي بههرحال میآيد، پيش چه
واقعهيي چنين میبود درست فرض اين اگر است معتقد دكارت
قريبالوقوع مزبور فاجعه كه باشد. يا اين داده روي تا حاال میبايست

است.

سقوط و شده منهدم شهرهاي باب در انجيل سناريوهاي دوم:
و در آشوب نظامها شدن غرق هستند از نمادهايي صرفًا ستارگان

بشر. تمدن فرهنگ و بافت اضمحالل يعني خشونت،
نميدهد، نامعلوم رخ آيندة يك در فروپاشي گسيختگي و سوم:
به مكان و زمان همين در درست انسانها دارد. جريان هماكنون بلكه
میشوند تسليم و میكشند تالش از يا دست میروند. آزمايش بوتة

قطعي جزم میكنند. بهقصد يك تحول عزم خود را يا و
و  دارد هماكنون جريان پاشيدگي از هم و اگوستين: پوسيدگي
سوم تغبير لذا میزنند. دامن بهآن و حاكمند بابل پليد نيروهاي
چگونه كه آگاهند بهخوبي پيشرفته ملتهاي است. كننده تعيين تو
ساخت، زيست محيط ميزانهاي موافق و عادالنه دنيايي میتوان
دانستهها را اين كه است آن از مانع مردمان فطري ولي خباثت
كه آنها زماني تا نمايند. قاعده عمل به و كنند خود آويزة گوش
بدان تو آزمايشي هم كه از كنند، اقرار خود نباشند به تباهي حاضر
نميپذيرند اصًال آنها زيرا نخواهند آمد. بيرون كردي سربلند اشاره
پليدي و شرارت آنها، بهزعم هستند. امتحاني چنين معرض در كه
كه امراضي از عبارتند شد، چيره برآنها بايد كه دشمناني يعني
امكان هنوز كه بد ژنهاي يا كرد، پيشگيري يا درمان نميتوان هنوز
كه میآيد اينطور بهنظرشان اما نشده. فراهم آنها حذف يا اصالح
از ديكتاتوريهاي ـ اعم میكنند برطرف زشتي كه هرپليدي و پي در
سربلند تازهيي پلشتي باز آميزـ فاجعه ژنهاي مسري، امراض شنيع،
است. نهفته آنها خود در حقيقت در بدي كه آن از غافل میكند.
خود، دروني شرارت پوشاندن و گم كردن رد براي آنها وقتي تا و
دنبالمستمسكمیگردند و بهكينهكشي و نفرتورزيدنمشغولند،
راست راه به آنها زماني باشند هم با صفا و در صلح بتوانند بهزحمت
اذعان بديهاي خود به ابتدا كه میروند به اصالح رو و میگروند
اين مرحله از هنوز اما آنها بكوشند در رفع تنبه و استغفار با نمايند و

هستند. دور خيلي
اما  دهم، قرار تأييد تو را مورد حرفهاي بودم مايل فرويد: خيلي
بخش آن در ميگردند. مشكالت به خود تو بر برخي طرف ديگر از
رسيدگي خودمان معاصي فهرست به است قرار كه شنود و گفت از
با كه تو نبودي مگر كشاند: خواهم بهرخت را اين نكته من كنيم،
ضعيف را آدمها شرارت، و سلطة بدي و قدرت وصف و بزرگنمايي
كار در را دشمن ناچارًا دست همهجا در كه به طوري عاجز كردي و
را فراري شيطان و بگيرد را آنها جن كه بود اين دنبال میديد و
آمار بود كه حواستان جمع خودتان حوزة كليساي شما در دهد.
يا آنطور چهار، كه سه نداريد نگه و حساب نكنيد ارقام ثبت و
جادوگر و رافضي و عنوان تحت را نفر ميليون كه میگويند شش
و كشت آن از سوزانديد. ديگر و سپرديد بوتههاي آتش به ساحره
عيسي نام شما به كه علمداران گوناگون چيزي نمي گويم كشتارها
توجيه را خود جابرانة تصرفات و لشكركشيها تا انداختند بهراه مسيح

نمايند.
همين جا  اما كرد.  خواهم  دفاع خودم  از  بعدًا من آگوستين:
حكم با نهم گرگور پاپ  موافقت كه بياورم بهيادت  میخواستم
پطروس آراي به او نبود. من سخنان بر مبتني رافضيها سوزاندن
به اهالي پطروس كه بود قرار اين از قضيه من به نه استناد نمود
بيعفت و هرزه افراد گوشت بود كرده توصيه كوينت شهر(يوناني)
در كند. پيدا نجات روز قيامت در روح آنها تا بخشند شيطان به را
تفتيش دوران تبهكاري كليسا از بپذيريد كه ناچاريد شما ضمن
دست اعمال آن از و كشيد را كنار خود جادوگران شكار و عقايد
در براين، عالوه جست. تبرا بههرحال ولي تأخير با البته برداشت.
آمده پيشگوييهاي پاية بر هنوز كه هستم من اين حاضران بين
حاليكه كردهام،در را حفظ بزرگ به شفاي اميد يوحنا درمكاشفات
دوخته يد چشم ظلمات فقط به اكثريت شماهاـ كم دست يا ـ شما

میزنيد. دم نيستي ژرفاي به سقوط از و
برايم  دادم. گوش فرا شما به سخنان درازي مدت كنفوسيوس: من
مردم مادي و موشكافانه وضعيت دقيق كه چه بود جالب خيلي
روحي احوال در كه در پايان نتيجه گرفتيد و كرديد بررسي را زمين
و درست هستند انحطاط كه در معرض دارد وجود ملتها ايرادي

مخرب بلند شود قواي عليه نيرويي درون آنها میبايست
چنين چرا است كه اين پرسش اما نشان دهد. واكنش و
روح در نميآيد؟ چه مشكلي متقابلي به ميدان نيروي
تحول انديشه و از دگرگوني كه مانع نهفته بر زمانه حاكم
نظر بسا به چه اين مورد فكري دارم كه در میشود؟ من
كه از شما گمان من به بيايد. و پيشپاافتاده شما عاميانه
حاضر حال در ملتهايتانـ همينطور ـ برخاستهايد غرب
كه نيستيد ديگري جز اين كردن به چيز فكر مستعد
يا میگيريد و درنظر را همهجانبه فناي و يك زوال يا
سر میپرورانيد. در را كامل رونق بلند و جهش خيال
شما تصورات طرحها و نه، يا میخواهيد بپذيريد حال
بشريت يا میزنند: دور افراطي منتهااليه دو حول فقط
برشما امر كه يا اين میبينيد، به جهنم سقوط حال در را
به همان دگرديسي حال در را خودتان و می شود مشتبه
اسمش جايي در فرويد كه می كنيد، تصور متعالي قادر
هم هرچهقدر شما مصنوعي». «خدايان بود گذاشته را
اين من اما برداشت دهيد، نشان هشيار مطلع و را خودتان
چيز» هيچ يا «همه چيز تفكر تلة در اين عميقًا كه است
بود پر برم دور و نيز، خودم حيات زمان كردهايد. در گير
كه داشتم شكوه من و شديد. تيره روزي و پوسيدگي از
دانسته ها كه نميشود، مراقبت خوب باغها و طبيعت «از
خود بهوظايف كه مردم نيستند، اثربخش  آموختهها و
كه بدي نمي دهند، نشان توجهي بدانها و آشنا نيستند
شود و چيره برآن نمي تواند و است نهفته آدمي در نهاد
درد میآورند». به مرا اموري هستند كه اينها يابد. و بهبود
آن و كنم اميد قطع بود نزديك ناراحتي فرط از گاهي
هنوز كسي را من ديگر، «تمام شد كه: وقت مقر میشدم
كند، باز چشم خود به خطاهاي باشد حاضر كه نديده ام
قرار دهد». توبيخ و نكوهش مورد را خود و رود فكر فرو به
ناراحت مرا عميقًا اطرافم محيط وضعيت غيرانساني بله،
كار بگويم نيفتادم فكر اين به هرگز اين، باوجود میكرد.
بينديشم. جهان پايان به كه اين يا ساختهاست، بشريت
آن به وضعي میروند. هيچ و ناخوشايند میآيند اعصار
باقي اصالح براي اميدي كه جاي  نيست العالج اندازه
امور بهبود كار در بايد و میتواند هم هرفرد و نباشد.
دل سخت خيلي غرب در شما ملتهاي اما كند. ادا سهمي
و پيشرفت ترقي در می خواهند يا زيرا بهاميد میدهند،
برداشتن چون اين خيز ـ و يا بينهايتها اوج بگيرند به
را آلترناتيو و آنوقت عزا میگيرند نميرسدـ نتيجه به
می كنند، اضمحالل مطلق میبينند. آنها خيال در فقط
حيات رشتة در و كنند سفر ديگر كرههاي به بتوانند اگر
دهند، پرورش را آن خود ميل به بنا و برند دست ژنتيك
نزديكتر نقص بيعيب و و مطلق به قدرت ديگر آنوقت
كه میشود بيشتر ترسشان وجود، عمق در اما شده اند.
و هرج به آشوب بكشد و كار در همين تكبر ونخوت مبادا

شود. مهيبي پيدا مرج
است آن مخمصه اين پيدايش علت يك من بهنظر
بههمان به اينطرف، دكارت از زمان غربي ملتهاي كه
مسائل دنياي روي اندازه گيري و كردن حساب اندازه كه
دربارة خودشان تحقيق و بررسي از را آموختند، مادي
به اين فرويد مثل كه هم نفري چند آن غافل ماندند.
معلومات تازه استثنا بودند. در حكم پرداختند، موضوعها
مغزي سلولهاي پژوهشگران جديد كشفيات با هم آنها
بيفتد. انتفاع و از حيز آيد كهنه به حساب كلي به بسا چه
شيميايي كاركردهاي و مغز روي كه دانشمنداني چون
با میكنند گمان كاركردهاند آن سلولهاي الكتريكي و
و دروني بررسي دنياي كار زودي جديدشان به كشفيات

زائد است. و بيمورد مسألهيي روحي نيز
تو  كه میرسد بهنظر گرامي كنفوسيوس اينشتين: 
ما چگونه راهنماييكنيكه بدهيو خواستيعالمتيبه ما
است واقعيتي اين البته كنيم. باز را صحبتهايمان كور گره
فراواني چيزهاي فاصله اين  در  غربي ممالك مردم كه
قانونمنديهاي دنيايمادي میدانندوخوباطالع به راجع
بكنند. میتوانند چه كارها اين قوانين بست كار با كه دارند
خبر كمتر خيلي خود اعمال انگيزة و درون دنياي از اما
میكنيم متوجه بحث و نشستهايم باال اين كه ما دارند.
كارها خيلي موجود، اطالع علم و برخالف آنها، كه هستيم
آنها درون اين كه اما میدهند، غلط انجام و عوضي را
اين كشيده مي شوند، ناصواب و خطا میگذرد كه به چه
از آگوستين است مورد كند و كاو قرار دهيم. را بهتر مسأله
در را نظريهاش نميتوانيم كه بخواهم معذرت بايد هم
اين تز او گرچه بپذيريم. بشر فطري خباثت و باب شرارت
شرعي ركن يك سطح به تكرار كرده و بار صدها را خود
آيد مي نپخته و خام خيلي بهنظر ما اما است، داده ارتقاء

كند. نمي قانعمان ٣و صفحة در بقيه

كنفرانس سـران درآخرت(٦)
مؤلف: ابرهارد ريشتر

قصيم دكتركريم مترجم:
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پـروازدرخـاطـرههـا(١٤)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

فصلدوازدهم:
مجاهدين و من

خورد. گره با مجاهدين من زندگي انقالب، از بعد از بالفاصله
در خيابان مجاهدين دفتر به بازگشتم، از بعد روز كه چند زيرا
و كردم مراجعه ميشد ناميده علوي بنياد كه سابق پهلوي
پيوستن اين چرايي كردم. نام ثبت آنان هوادار يك بهعنوان
فكري وضعيت در مورد بدهيد اجازه توضيحاتي دارد. به نياز
كرده بودم، پيدا مختلف ساليان طي كه تحوالتي و خودم

بپردازيم. خاطرات ادامة به سپس و بدهم توضيح مقداري
خودم: فکری تحوالت دربارة

هست بدون يادم بودم. اعتقادات مذهبي داراي از كودكي من
نوجواني سالهاي همان داشته باشم از اجباري هيچ كه اين
بهصورت كه طوري مي گرفتم. روزه حتمًا رمضان ماههاي
با ماه رمضان بودم برايم كه در هركجا سال ناخودآگاه هر
آمريكا در و شده وقتي بزرگ داشت. حتي فرق ديگر ماههاي
وقتي يا مي گرفتم. را روزههايم ميكردم سفر كنگو به يا بودم
براي گرفتن روزه اينكه وجود  با  بودم وحدتي پايگاه در
روزهام و كارم برنميداشتم دست از من بود ممنوع پرسنل

نمي شد. ترك
او با من داشت. زمينه اين در مرا اول معلم نقش پدرم البته
و انساني را براي اول كه ارزشهاي مذهبي از طريق او بود و
سنيني در حتي برايم و كردار پدرم عمل رفتار، آموختم. بار
كه ارزشي اولين بود. آموزنده همواره نبودم كودك ديگر كه
ميگفت: «پول زباني ساده به كه اين بود آموخت به من او
احساسهاي عميق قلندرانه قناعت اين كنار در ارزشي ندارد».
پايگاه وحدتي در كه وقتي هست يادم داشت. انساني وجود
اميرآباد مراجعه در خيابان دفتر كارش به گاهي هر از بودم
از رأفت و با مهرباني هميشه سر مي زدم. او به و ميكردم
كارش محل به ديدار براي  روز يك ميكرد.  استقبال من
نشسته دفترش در نوجوان پسر يك و خانم يك ديدم رفتم.
گذشته اين برخالف پدرم هستند. صحبت مشغول او با و
مقداري نگرفت. تحويلم احترامي نگذاشت و من به اصًال بار
خطاب بعد و صحبت مي كرد خانم با آن پدرم كردم. تعجب
خود به شما هركاري داشتيد گفت: اشكالي ندارد نوجوان به
از بعد پدر رفتند. آنها تمام شد و صحبت كنيد! مراجعه من
كردم گفتم فكر كردي؟ تعجب خيلي گفت حتمًا رفتن آنها
برخورد سرد طور شما اين مرتكب شده ام كه اشتباهي حتمًا
همسر كردم كه برخورد سرد دليل بهاين نه ميكنيد. گفت
مسلح سارقين با درگيري در و بوده ژاندارمري افسر خانم اين
است. آنها فرزند ديدي كه هم نوجواني اين شدهاست. كشته
با نمي خواستم من داده دست از را پدرش او كه حالي در
تو با چرا فهميدي حاال كنم. استقبال گرم، فرزندم را آغوش

كردم؟ برخورد سرد
بههرحالهرچنددر نيرويهواييجايي برايبحثهايسياسي
امكاني كه هرگاه مسلمان يك بهعنوان من اما نبود اعتقادي و
مثًال در ميزدم. بحث يا حتي مطالعه و به دست ميآمد پيش
منتشر اسالم» «مكتب در قم به نام مذهبي يكنشريه ما زمان
رژيم به انقالب از بعد نويسندگانش كهاغلب نشريهيی ميشد.
از ماهيت گردانندگان كه اين بدون آن موقع من در پيوستند.
چند مي خواندم. را نشريه باشم آن داشته خبر نويسندگانش و
بودند. بعد وارد ديني و مذهبي مسائل در بودندكه افسر ديگر
جلسات گفتند ما به من آنها رژيم. رفتند داخل انقالب هم از
چند جلسه و قبول كردم ميآيي؟ هم داريم تو قرائت قرآن
تفسير قرآن مينشستند و خودشان همان خانههاي رفتم. در
دلم حرفهايشانبه منعلمديني زيادينداشتم. اما ميكردند.
ميكردم احساس بگويم بخواهم امروز زبان به نمينشست.
صورتي در نبود. ما زمان مال حرفهايشان هستند. ارتجاعي
رفتم جلسه چند خالصه ميدانستم. مترقي ديني را كهاسالم

قطع كردم. و
هيچگونه و نداشتم سياسي فعاليت هرچند سياسي بهلحاظ
زيادي احترام دل در تشكيالتي نداشتم اما حزبي و وابستگي

بودم. قائل رهبر فقيد نهضت ملي مصدق براي
كاراكتر يك با افسري من  كه از بود  عوامل اين مجموعه

بود. ساخته مشخص
گردانC١٣٠ به  انتقال جريان تا داشت ادامه وضعيت اين
داشت شلوغ  آهستهآهسته سال٥٦ بود. شهرها حدود تهران.
در همين ميگرديد. بلندتر و بلند و زمزمههاي انقالب ميشد
دكتر شادروان كتابهاي خواندن به كردم شروع من كه بود ايام

زندهياد  كتابهاي و نوارها از خوردهيی ١٥٠ و شريعتي. تقريبًا
در فكري تحول يك آنها خواندم. و گرفتم را شريعتي دكتر
تا كه ميفهميدم چيزهايي داشتم حاال آوردند. من به وجود
شيفتة به قدري ايام اين در من بودم. نشنيده حتي آنموقع
هم شاه كه با پروازي آخرين در حتي كه جديد بودم مسائل
«تشييع كتاب بردم. جلد خودم با را از كتابها عدد چند داشتم
را معمولي رمان جلد يك و كندم صفوي» را تشييع و علوي
مراكش در و پروازم بود كيف در كتاب گذاشتم. اين بهجايش

ميخواندم. هم مصر و
تسليم ارزش شريعتي آموختم از جديدي كه ارزش مهمترين
قبًال هم اين البته من بود. استبداد و ديكتاتوري برابر در نشدن
به شريعتي آثار خواندن با ميدانستم. اما واال بسيار را ارزش
مسأله برايم اين رسيدم. ارزش اين از و متفاوتي جديد درك
براي ماندن و آزاده براي نشدن، تسليم براي شد كه مطرح
شد. مجهز آرماني يك به بايستي ندادن ذلت و خواري به تن
ميدارد تسليمطلبي مصون گزند از را ما است كه آرمان اين
نيرودهندة آدمياست. و راهگشا بحراني و شرايط سخت در و
مجاهدين در را آرمان اين مسيرم ادامة در بعدها كه چيزي

يافتم.
آنها از اسمي نه و را مي شناختم مجاهدين نه من زمان اين تا
آن كهاو خواندم در كتابهاي شريعتي وقتي اما بودم. شنيده
را بزرگ خود كار تمام و ميكند ياد آنها از با احترام چنان
ميداند مجاهدين «حسين»ي كار برابر در «زينب»ي كاري
چگونه كيستند و مجاهدين كه شد مطرح سؤال برايم اين

انسانهاييهستند؟
نخواندهبودم. آنها از كتابي هيچ نداشتم. آنها از شناختي هيچ
كسي از بيخودي طالقاني آيت اهللا و شريعتي كه ميدانستم اما

بود. من فكري تحول آغاز اين نميكنند. تعريف
براي خميني هيچگاه اما شدند. حاكم آخوندها انقالب از بعد
كنم. كار آنها با نداشتم دوست كه بود اين نداشت. جاذبه من
منتشر هم مجاهدين كتابهاي و بود شده باز سياسي فضاي
يافته را گمشدهام خواندم. و خريدم را آنها از چندتا بودند. شده

و ديگر درنگ نكردم. بودم
مجاهدين: سازمان با من ارتباط

اسكندريان حسين سرگرد بهاتفاق مراكش از مراجعت از بعد
علوي بنياد به رفتيم  بود)  خودم  گردان  پرواز  معلم (كه
مستقيمًا سازمان با ما آنجا ارتباط از نوشتيم. اسم (پهلوي)

يافت ادامه
شد قرار و شد رابط مشخص اول برايمان از همان مالقات
كنيم. صحبت و را ببينيم دوبار همديگر يكي هفتهيی كه

اپورتونيستها و ضربة تاريخچه آموزشي دربارة كتاب دو يكي
بحث  هم مقداري بخوانيم. كه ما به دادند سال١٣٥٤ را در
مسائل نسبتبه احساس كردم منيك دفعه سياسيكرديمو
سياسي پيچيدة اوضاع بهخصوص كردم. پيدا روشنتري ديد
داشت. ادعايي هم هركس بود. كرده سردرگم را همه روزها آن
محكي و برايمروشنشد. معيار حرفهاي مجاهدينآينده با اما
بسنجم. مختلف را جريانهاي آن با مي توانستم كردم كه پيدا
و نسبت ميرفتم علوي بنياد ستاد به گاهي از هر آن پس از
خودمان اول كه بار البته ميشدم. توجيه و اخبار مسائل به
از بعد، به بار دوم اما از رفتيم جلو ستاد از در كرديم مراجعه
آمد و رفت داد) نام به فلسطين تغيير بعدًا خيابان كاخ(كه در
اينمسألههمبهايندليلبودكهتصميمگرفته شدمن داشتم.
نبايستي و نكنم معرفي سازمان هوادار را خود عنوان بههيچ

ارتباطم با مجاهدين لو ميرفت.
تا سياسي مجاهدين فعاليتهاي دوران در تمام پس آن از

ارتباط  پاريس به رجوي آقاي با پرواز روز ٧مرداد١٣٦٠ يعني
در و چه مهرآباد يكم  پايگاه در يعني چه نشد. قطع  من
به وقتي داشتم. تماس مجاهدين با من شيراز، هفتم پايگاه
در را ديگري نفر و آمد تهران از رابطم شدم منتقل شيراز
و كردم معرفي خودم پسردايي را او من كرد. معرفي شيراز
او ببيند را من خواست هروقت كه سپردم در دم دژبان به
را اطالعيهها آخرين هربار هم او دهند. راه پايگاه داخل را به
داشتم خبري من هم و اگر ميگفت اخبار را و ميآورد برايم

مي گفتم. او به
كارهاياداريممسائل مخفيماندنهويتسياسيمنبرايمدر
شناخته كه اين براي من ميآورد. به وجود را خودش خاص
نبودند. ميلم مطابق كه موضعگيريهايي بودم به مجبور نشوم

بخشنامه كرده هوايي نيروي ستاد از انتخابات يكبار نزديك
پايگاههاينظاميممنوع است. تبليغاتانتخاباتيدر بودند كه
ديدم بشوم. فرماندهي ستاد ساختمان وارد خواستم روز يك
پائين را عكس زدهاند. تابلو به را بهشتي آخوند بزرگ عكس
اسالمي انجمن نفرات  از  نفر  دو سه كردم.  پاره  و كشيدم
شده بخشنامه  گفتم كردي؟  پاره چرا گفتند  بودند. آنجا 
اينجا است. ممنوع نظامي پايگاه در انتخاباتي تبليغات كه
سرتاسر پايگاه گفت آنها از يكي است. ستاد فرماندهي هم
ما ميكنيم گفت شما هم بكنيد! گفتم رجوي است. عكس
تابلو ميگوييد؟در من گفتم خوب چرا به ميزنند! دوباره اما
يك روز مردم مي زنند. خود را آن كه نزده اند! ستاد فرماندهي
گفتند او آوردند. من نزد و كردند دستگير را بعد درجهداري
ميكرده. پايگاه پخش را در سطح اطالعية مجاهدين شب در

بگذاريد گفتم چكارش كنيم؟ حاال ميكردند سؤال من از
ديدم كردم. بيرون را ديگران ميكنم. صحبت باهاش من
و بود باخته را خودش هم مقداري است. جواني درجهدار
جلو رفتم شديم تنها وقتي كرد! خواهم چكارش ميكرد فكر
نميكني؟ جمع را حواست چرا جان بچه گفتم به او يواشكي
باشم. گفته چه من كه نميشد باورش شد. شوكه دفعه يك
كه جمع نميكني را حواست چرا گفتم ديگر بهاو بار يك
هيچي گفتم شما.... ِا حرفي بزند گفت خواست افتاده اي؟ گير
خيلي طرف گافي دادهاي. چه كه مسئولت بگو به برو نگو!
بروي بيرون هم نمي خواهد اين قيافه با گفتم خوشحال شد
كردم. ردش خالصه بده! نشان غمگين را خودت خورده يك
بدهيد فرصت روز دو يكي گفتم هم پايگاه شوراي بهاعضاي
سازمان با رابط ما شب بكنم؟ بايد كنم چكارش فكر من تا
داد خبر بهمن روز بعد رفت و را بهاو گفتم. جريان سراغم. آمد
بچههاي آنجا هوايي، نيروي دادرسي بفرستيد را طرف كه
ميكنند. درجهدار مزبور رسيدگي به كارش خودمان هستند
به بايد او گفتم و صدا كردم را هم پايگاه شوراي اعضای و
و كردم رد را بعد آنها شود. هوايي فرستاده نيروي دادرسي
كن! جمع را دادرسي! حواست گفتم ميروي هم او خود به
او خوشحال هستند. خودمان بچههاي آنجا لو نرود. چيزي
طور را گرفتم كهاين جلويش هم باز راه افتاد برود. خندان و
مأموريت برگة رفت باش! غمگين مقداري يك برو! و نخند
طرف آن از برگشت. زد و گشت تهران در ١٠ـ١٥روز و گرفت
اين ديگر از شد كه داده او تذكر به كه نامه آمد براي من هم

شد. گرفته از او و تعهد نكند كارها
گفت و را برد خلباني در شيراز اسم رابطم مورد ديگر يك در
باهاش صحبتكنيد و بزنيد را صدا او با خودماناست. اينفرد
خبر گردانش به باشيد. من داشته هم با هماهنگيها را برخي تا
االن در حين گفتند پيش من بيايد. فالني بگوييد كه دادم
در من خانة خانه. بيايد ظهر از بعد بگوييد گفتم است. پرواز
بلنديبا بعدازظهريكجوانقد بود. همانمسكونيهايپايگاه
داشتيد؟ كاري گفت كرد. معرفي را خودش و آمد پرواز لباس
را اين باشيم! داشته تماس هم با گفته اند بچهها بله گفتم
گفتم بچهها؟ كدام گفت دستپاچه و پريد رنگش گفتم كه
صحبت چه دربارة گفت من نمي دانم ديگر! خودمان بچههاي
فعًال ولي خوب برو پيچ دارد گفتم خيلي ديدم قضيه ميكنيد.
اين طور گفتم قضيه رابطم به رفتم بعد. نكن تا صحبت جايي
جريان در او و نگفته بهاو مزبور خلبان رابط شد معلوم شده.

بود. همين هم دستپاچگيش علت نبودهاست.
و شخصي زندگي حتي سياسي هويت ماندن مخفي الزام اين
شيراز خانة در پايگاه مثًال بود. داده قرار تأثير تحت را فرديم
بود. فرمانده خانة كه بودند داده من به مجللي و بزرگ خيلي
بسيار من براي خانه ميكردم. زندگي تكي من آنزمان در
روز چند يك براي خواب. برداشتم را اتاق آن يك بزرگ بود.
و فاالنژ بودند رژيمي همه كه اسالمي انجمن اعضای از نفر
اتاق باز بود. خواب اتاق در آمدند. خانه به انجام كاري براي
بود قبادي بهنام همافري كه آنها از يكي بعد روز ديدند. را من
وقت گفت بود. دستش قرآن يك آمد. پايگاه در كارم اتاق به
اين به گفت و ميزم گذاشت روي قرآن را بفرما! گفتم داري؟
چيست؟ مجاهد گفتم نيستي! مجاهد كه بخور قسم قرآن
خلق كه فدايي خلق، مجاهد ها! گفتم خلق! گفت مجاهد
تو نينداز! دست را  ما  گفت مي گويي؟ را  اينها  ميگويند،
خانهات آمديم ما كه گفت بردار! بابا دست گفتم مجاهدي!
زيرت انداختهاي خوابت را ديديم. يك پتو اتاق در الي از
تو فرماندة پايگاه! سرهنگ يك زندگي شد ميخوابي! اين و
كلك هزار با ميكني. زندگي داري مجاهدي چون مجاهدي،
گفتم رابطم اين را به كردم. اما وقتي حرفهايش را رد دروغ و
و اتاق خوابم در بياورم تختخوابي يك براي عاديسازي گفت

عاديسازي. براي انداختيم راه اتاقي و خالصه زدم پردهيی
شناخته پرسنل  بسياري براي مراعاتها همه اين وجود  با
يادگاري لوتر به نام داشتيم خلباني تهران در مثًال بودم. شده
بپرسم چيزي يك گفت من آمد به روز يك بود. ارمني كه
مجاهد نيستيد؟ شما گفتم بگو! گفت را ميگويي؟ راستش
مجاهدم؟ گفت بهشما گفته من چهطور مگر؟ كي گفتم نه!
تو است! شما مجاهدين جزو مي بينم حسابي هرچه آدم من
ما درست براي سر درد برو آقا نيستيد؟گفتم مجاهد به خدا را

نكن!
. . ادامه دارد .
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