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مديحهسرا بودهاند شاعر چهارصد غزنوي محمود سلطان دربار در نوشتهاند كه
بيترديد، ميسرودند. شعر او دربار بزرگان و اميران سلطان، اين ستايش در كه
فرصتي رزم آوري و سخن ميگفت فارسي به دشواري به كه محمود سلطان
دشوار قصايد از بپردازد، مشق و درس به كه بود نگذاشته برايش چندان
پدرش اگر نميبرد. بهرهيي چندان او همانندان و دربار اميرالّشعراي عنصري،
سنت نيز او بگشايد، ايرانيان به دلهاي تا راه ميشمرد ساسانيان دودة از را خود
را خود راه اين از تا ميداشت ساماني را برپا اميران ادبپروري و شعردوستي

بپوشاند. بيگانهبودنش پرده و بر بنمايد و شاعران شعر پشتيبان
فرخيسيستانيميگويد:

مـا بِر را كـه ما چنان بخشد دينار
دينار چيزي، خوارترين بود پيوسته

ملك او عطاهاي ز ما در خانههاي
رايگـان خاك از خـوارتـر عـزيز زر

٥ صفحة در بقيه

آذري كار سال

با چراغهايت مي آمدي تو و

غزنوي مداحانسلطانمحمود
(فصلي از يك كتاب)

را اسپانيا پس لرزه هايش و پيوسته وقوع به فرانسه انقالب
و روشنفكران با انقالبيون مياندازد. «گويا» جنبش به هم
را هنرش و سلوك دوستيها اين و گردد مي آشنا آزاديخواه

در سال١٧٩٢  و ترك را مادريد ميدهد،  قرار تأثير تحت 
شده و بيمار بهسختي در آن جا ميكند. مسافرت به اندلس

درسال١٧٩٢ به  مي دهد، از دست به طور كامل را شنواييش
ميگردد. باز مادريد

لحظة دريك را اسپانيا ملت هنرش با ميخواهد «گويا»
خفقاني و فضاي سركوب درتاريخش برخيزاند اما بحراني
را تالش كرده بود اين حاكم اسپانيا در كه فرديناند هفتم
به هيچگاه آثارش از  بسياري بدين گونه و گذاشت عقيم

درنيامدند. نمايش

ديگر صفحات در

مـیيابند ادامـه نـسلها اينچنين و
مجموعه) بريک (يادداشتی

زمين تاريك صورت بر خورشيد
گرم سرشار و آن نگاه با

را شهيدان ميآوريم بهياد ٣ما درصفحة

شعر:
است  آمـده که است زنـی فـردا،

مصطفوی کاظم
٣ درصفحة

زنان(ترانه) کتيبة
(ح.اختر) نصيری حميد

٢ درصفحة
 . . ستارة شرقی. سالم ای

اصفهانی زری دکتر
٢ درصفحة

نـيكاراگـوئه زنـان سـازمان با ديـدار
(ازکتابخاطراتسـفرنيـکاراگـوئه)

سعيدی صوفی
٢ درصفحة

آخرت(٧) كنفـرانس سـران در
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:

٧ صفحة در

ح.مقدم

صفحة٦ در

سـيلونـه اينيـاتـسيو
و آگاه هوشيار، نويسنده يي
فاشيسم عليه معترض

ايتاليا معاصر  ادبيات مقولة با كه کسی است کمتر
را سيلونه اينياتسيو مستعار نام و داشته سروكار

نشنيده باشد.
نويسنده معروف سيلونه رماننويس نئورئاليسم و
اول ماه ديکتاتورها» در و«مکتب و شراب» کتاب «نان

حومة الکوئيال  نام (سکوندو ترانکوئيلی) در با مه١٩٠٠
میشود خانواده دهقانی متولد يک از

عبدالعليمعصومي

فـرانسـيسـكوخـوزهديگـويـا
نـقاشوگـرافيست اسپانيايیتبار

مور گردروت خانم : گردآوري و تنظيم
آلمان ايران در ياران مقاومت از
اورمزد : ترجمه
هنر مغرب ازبزرگان يكي دي گويا»، به عنوان خوزه «فرانسيسكو آثار زندگي و
با همراه و ميگيرند شكل  عصر دو گذار مراحل از ناشي  تنشهاي در زمين،
روابط جديد، دوران با گرافيك، نقاشي و در هنر او سحرآميز نيروي و پيچيدگيها

دارد. تنگاتنگي
٤ صفحة در

عاشق را گنجشكهاي نارونها، ميان تو از

ميكردي پنجره دعوت صبح به

ميشد شب مكرر كه وقتي

نميشد تمام شب كه وقتي

عاشق را گنجشكهاي نارونها، ميان تو از

ميكردي پنجره دعوت صبح به

كوچة ما به ميآمدي چراغهايت تو با

ميآمدي چراغهايت با تو

ميرفتند بچهها كه وقتي

ميخوابيدند اقاقي خوشههاي و

ميماندم تنها آينه در من و

با چراغهايت مي آمدي تو و

ديگر تولدي تو ميمردم كتاب از من شعر از
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 Acociacion de Mujeres) نيكاراگوئه زنان سازمان
كه (Nicaraguense Luisa Amanda Espinoza

به ياديود  مي شود ناميده  A.M.N.L.A.E اختصاري بهصورت
چريكي شهري درگيري در كه ساندينيست  مبارز زن اولين 

است. شده نامگذاري شد، كشته
از  دانشجويان از گروهي اتفاق به من كه سال١٩٨٥ زماني در
كارت داراي عضو ٥٠هزار حدود آنها ديدار كرديم، زنان سازمان
بودند توانسته انقالبشان از بعد سال پنج حدود يعني داشتند.
را است، بااليي رقم كه تعداد، اين نفري ٣ميليون يك كشور در

عضوگيريكنند.
توضيحاتي ما مالقات قرار زنان در سازمان مسئولين از يكي
انقالب در آنها شركت و نيكاراگوئه زنان مبارزه تاريخچة مورد در

١٩٧٧ تأسيس  در انقالب يعني از قبل سال دو سازمان اين داد.
مبارزاتي پروسة در شركت براي مردان و زنان بسيج به و شد
به ديگر برخي و سالح بهدست گرفتند پرداخت. برخي زنان
اول سال دو در آوردند.  روي امدادرساني و  درماني خدمات
كشور بازسازي بسيجهاي هدفش كمك به زنان سازمان انقالب،

مردان  و زنان برابري قانون سال١٩٨٢ پيشنويس در سپس بود.
رساندند. مجلس بهتصويب نهايتًا در تدوين و را

در زنان بينظير شركت ساندينيست انقالب از ويژگيهاي

آمار سال١٩٨٧، بود. در سازمانيافته و مبارزة مسلحانه
٨٠درصد و فعال ميليشاهاي ٦٧درصد كه ميداد نشان

نفر. پنجاه هزار تشكيل ميدادند. يعني را زنان گاردها
بهويژه نيكاراگوئه، زنان ارتشي، بخشهاي از خارج
كمكرساني شبكة پشتوانة و فقرات ستون مادران،
امن خانههاي آنها ميدادند. تشكيل را ساندينيستها
و چريكها لباسو پناهگاه رساني، وظيفة غذا كرده، ايجاد
نقل سازماندهي آنها ميدادند. تشكيل را سياسي فعاالن
كردن پنهان و پزشكي امكانات و اوليه كمكهاي انتقال و
كه به پناهندگاني غذا رساندن و پيغام رساني و سالحها
آزاد براي و تظاهرات بسيج و شده بودند پنهان كوهها در

داشتند. عهده به را سياسي زندانيان كردن
زنان انقالبي، پروسة و مسلحانه مبارزة مدت طول در
مبارزه ميكردند، به دست مردان سالح بهدوش دوش
نهايي حملة در داشتند. بااليي فرماندهي مقامهاي و
مقامهاي زنان لئون،  شهر در  انقالب تعيين كنندة و
از ٤تن داشتند. دردست را مهمي رهبريکنندة

بودند. باالرتبه زن ٧فرماندهان
زنان سازمان رئيس  مونتري گلندا خانم  از وقتي
سؤال ساندينيست حزب زنان تعداد درمورد نيكاراگوئه

كه زنان  آمار١٩٨٤ نشان مي دهند كه پاسخ داد كرديم،
تشكيل ميدادند. زنان را رهبري ساندينيست ٣٠درصد
اصلي رهبر نفر  ده كه است اين ديگر واقعيت  اما

همگي مشهورند) كماندانته ده نام به (كه ساندينيستها
ساندينيستها،  رهبري١٢ ساله طي هرگز و هستند. مرد

نكرد. پيدا راه مقام باالترين زن به نفر يك
نيكاراگوئه پيشين رزمنده زنان توسط كه دركتابي
نيكاراگوئه» در بودن «مادر عنوانش و شده نوشته
به خاطر كرديم كه «هركاري مي نويسد: مادري است،
بگيرند، ياد نوشتن و خواندن بتوانند تا بود بچههايمان
اين انگيزهها با ما باشند، داشته بهتري بتوانند زندگي تا
بتوانيم كه انگيزه اين با كرديم. شركت انقالب در
چيزهاي ديگري خيلي كه اين و بگيريم خواندن ياد
پروسه داخل اينطوري ما بگيريم و نمي دانستيم ياد كه

انقالبيشديم»(١).
٦٠درصد كه داد مي نشان انقالب از بعد آمار
در كه كساني ٧٥درصد و سوادآموزي بسيج معلمان

بودند. ميكردند زنان بهداشت كار بسيج
مورد در  داشتند. بسياري سؤاالت گروه اعضاي

مردان... با مساوات زنان، حقوق
را شروع صحبتش لبخندي با زنان مسئول سازمان
مختلف گروههاي ميزبان ما انقالب از «بعد و گفت: كرد
است و برايمان جالب بودهايم. بسياري كشورهاي دنيا از
قبل از غربي را سؤاالت كشورهاي هميشه كه تقريبًا
اولين از بايد بگويمكه پاسخبهسؤاالتشما ميدانيم...در
مردممان كردن شكم سير انقالب، بعد از ما ارجحيتهاي
از شما بهداشت. وبسيجهاي سوادآموزي و بوده است
فقير ٣ميليوني كشور كه بين يك ميخواهم درك كنيد
تضادهای پيشرفتةشما كشورهايقدرتمندو با جنگزده

بسياري وجود دارد».
سوءتفاهماتي مورد برخي زنان، در سازمان مسئول
كشورها اقتصادي  و فرهنگي تفاوتهاي در ريشه  كه
نيكاراگوئه، انقالب از بعد  «كمي  كه زد مثال دارد،
نام به  آمريكايي فمينيست و مشهور نويسنده خانم 
ما فكر سر زد. ما و سازمان به كشور فريدن(٢) بتي
مسائل آشنايي و تحقيق براي ايشان كه ميكرديم
شروع ابتدا دليل سفركردهاند و بههمين كشورمان زنان
برايشانبازگو را زناننيكاراگوئه مبارزة تاريخچة كرديمو
» گفتند قطع كردند و را ما اما ايشان صحبت كرديم.
خير گفتيم كه ما ايد؟» خوانده را من شما كتاب آيا
ايشان نداشتيم. فرصت و كردهايم انقالب بهتازگي چون
نكرده ايد، بهتر مطالعه كتاب را كه تازماني » گفتند كه
ندهيد!» ما هم نظر اينچنين زنان مسائل است در مورد
به زبان كتابشان را كه اين بهمحض توضيح داديم كه
حتمًا بدهند، نسخه بهما يك كنند و ترجمه اسپانيولي

كرد»، خواهيم مطالعه

دولت سال١٩٧٩، در انقالب  پيروزي از بعد ماه يك 
شركت و برابري راه سر بر موانع تمامي كه داد قول ساندينيست
و مردان براي اجتماعي زندگي و اقتصاد سياست، در زنان كامل
بهخاطر نيكاراگوئه قانون اساسي واقع بردارد. در راه سر از را زنان
مساوي مزد تضمين مثًال زنان، حقوق شناختن  بهرسميت
در پيشرفتهترين قانونها از يكي مساوي، كار در برابر مردان با

است. التين آمريكاي
افزايش زنان سياسي شركت ساندينيست، دولت دوران در
(كميته هاي شهري كميته هاي عضويت  در بهويژه كرد. پيدا
٣١درصد ،١٩٨٧ تا سال بودند. زن تمامًا كه ساندينيست) دفاع
تشكيل زنان را ساندينيست دولت اجرايي باالي مقامهاي
ساندينيست حزب رهبري مقامهاي ٢٧درصد و مي دادند.
زنان را ساندينيست حزب فعال اعضاي ٢٥درصد همچنين

تشكيلميدادند.
سوم يك داشتند. زيادي نقش زنان هم اقتصادي زمينة در

نشان   ١٩٨٧ سال آمار بودند. زنان كشاورزي كارگران كل
عضويت داشتند و در انجمن دهقانان زن كه دههزار مي دهد

تشكيل ميدادند. زنان نيز را صنعتي كار بخش ٣٧نيروي
خودشان قولهاي به نتوانستند ساندينيستها متأسفانه، اما
آنها انقالب، دوران طول در زنان پيشرفتهاي به رغم كنند. عمل

يابند. دست برابري به نيكاراگوئه درجامعة نتوانستند هرگز
سه نيكاراگوئهيي دوستان با صحبت و بعدي درسفرهاي

عمده برمي شمردند: بهبود وضعيت زنان براي عدم را دليل
شد اجتماعي باعث محدوديت برنامههاي كه كنتراها جنگ -

كليسا طرف داخلي از مخالفت
ساندينيست. رهبران از بسياري نرينه) (رفتار “ماچيستا” عقايد

همين رفتار ميشد كه مكررًا به آن اشاره مواردي از يكي
به طوري نشد. حل هرگز جامعه بر چيره مشكل اين بود. نرينه
خانواده سرپرست زنان كشور، سطح در ميديديم به وضوح ما كه
فرزندان تربيت نگهداري و ميكنند. را تأمين درآمد و هستند
و كار بازار نقش زنان در زنان است. بهرغم اينكه از برعهده نيز
كمك براي دولتي تسهيالت هيچگونه اما مي شود، تجليل جامعه
درآمد و بد شرايط كاري زنان، كودكان وجود ندارد. بهنگهداري
سركوب و عوامل برخي اينها نيكاراگوئه زنان گفتة به كم است.

ميآيند. بهحساب زنان استثمار

- - پاورقي - - - - - - - - - -
از  نيكاراگوئه» مجموعهيي در «مادر بودن كتاب - ٢٢ ١-صفحه
فرزندانشان  مبارزياستكه فعالو زنان از مستند ٤٢ زندگينامه
بي عدالتيهاي رژيم مورد در آنها دادهاند. دست از انقالب در را

نوشتهاند. او و گارد ملي سوموزا ديكتاتور
در آمريكا زنان سازمان بنيانگذار كه فريدن بتي نويسنده ٢-خانم

ميباشد. او نوشتة ميستيك» است.كتاب«فمنين سال١٩٦٦

زنان سازمان با ديـدار
نيكاراگوئه

صوفیسعيدی

. . . برای اشرف

سرخ گل ای ستاره شرقی سالم ای سالم
شکفتی مرگبار درتهاجم کوالک که

سيب شکوفه ای گيالس ، ای شکوفه سالم
شکفتی برفبار زمستان درميان که

باران  ای ، تلخ اندوه تسلی ای سالم
شکفتی زار سرودت به شوره بازالل که

تنفس گلها شسته در نسيم سحر سالم ای
شکفتی نوبهار به گذشتی سرد زفصل

بيابان رسته درميان ناگاه که به واحهيی چو
خارزارشکفتی به ، اميدی سبز نهال

آبی آن قصيده خشکسال کويری تو به

شکفتی بيشهزار به ، نوری تغزل آن تو

خورشيد گل ابريشمين خنده ای سالم
اشکبار شکفتی شبی تار و در سکوت که

تا ستاره پريدی  آن کبوتر صلحی که  تو
شکفتی بشاخسار شوقی قناری آن تو

 
آور خزان غم اين در بهاری مژده بخش تو
لب خندان جويبار شکفتی که بر بنفشه ای

 
گل توفان ای گنج رنج، ای ميهنی ، ای سرود تو

کارزارشکفتی ميدان کهدرميانه

ستاره قطبی آن همچو بمان هميشه زنده
شکفتی پرغبار شام ترين ه درسيا که

سرخ گل ای ستاره شرقی سالم ای سالم
اصفهانی زری دکتر

(ترانه) زنان کتيبة

غريِب مسافِر اي
انسان هستيكش شب

مقتل جادههاي توي
عصيان مرگ و جنگ و تِب

ظلم و شوربختي شِب
زد رقم رو تو هستِي
غرورت كشتِن واسه

زد سرت حجاب غم به

انگار رو تو سرنوشت
كور جادوي و جهل ديِو

و زنجير غل از ساخته بود
گور تا گهواره توِي از

وحشت طلسم لبات رو
بيداد تاريكِي توي

اما تو روشِن دل
فرياد سكوِت از شد ُپر

اگرچه كتيبهها رو
سرشته به خون تو اسم

شنيدم خدا از اما
بهشته تو پاي زير

آرش تيِر جاِن تويي
من همسفر و مادر

سياوش و بابك خوِن
آخِر من اي چراِغ

توي ظلمت بعِد قرني
رستي و پاشيدي شُب

سياِه عمِر شيشة
شكستي وحشُت ديِو

رهايي آواِز حاال
دميده صداِي تو تو

شونههاتيهتكيهگاِه
سپيده رسيدن به تا

فردا تو، دستاي توي
بهاره حِس از ُپِر

واسه روييدن گلها
دوباره مي شه از تو ُپر

شعره مثل حرفات همه
نميره يادم از ديگه

چراغت شعلة آره،
ميگيره ُگر چشمام پيش

حميدنصيری(ح.اختر)

نيكاراگوئه خاطرات سفر كتاب از
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ادامه مييابند... اين چنين نسلها و

است آمده زنياستكه فردا،

است». جهان چشم «شاعر است گفته .نيما . .
بايد يعني آن. آگاهي و بينايي مركز يعني
يا نمي بينند؛ ديگران كه ببيند را چيزهايي
با هميشه شعر اينرو از هم ببينند. نمي توانند
و است. رقابت در به فردا رو مسابقهيي در تاريخ

جلو بيفتد. آن از چهبسا كه
غروبها» و «افولها روزگار  اين در اما،
يا نميبينند. را آفتاب كه هستند شاعراني
بهاين رسمي لغت فرهنگ گريزانند. آن از كه
اما ميگويد.  جغد و شبكوره  موجودات قبيل 
جغد و شبكوره نيست جهان چشم كه شاعري
ظلمات نه مقهوري موجود چنين نيست. هم
طلوع كرده كه آفتابي را نه ميبيند و خميني را

روشن. فرداي نه و سياه امروز نه است.
از «فرداي خيلي ميكنند هم سعي برخي
روشن فرمايند كه آن بدون روشن»حرف بزنند.
و چيست «روشني» آن و «فردا» كيست اين
داده نشان تجربه نهاد. قدمش در سر بايد چرا
اميدواري هم است كهچنينخوشبينانهميشه
عنايت باشند جهان چشم بايد كه بهاين زياد
از مفاهيم واژه ها و زمانه، نبض فارغ از ندارند.
غرغره و تكرار را شدهيي تكليف تعيين پيش
حداكثر مثًالمي خواهنداميدبپراكنند. ميكنند؛
كه كارشان است آن اينان به نيت نسبت حسن

از بگيريم. گريز دلخوشكنك يك كه آگاهانه يك فريب نه را
بهديروز تقدير، بهناچار، در فرداي مشخص شناخت و تعريف
ترشيدگي و زهم بوي كه نيست هم بي دليل ميشود. ختم
من نظر از «فردا» را مي آزارد. مشام بيشتر اينچنين شعري
تاريخ يك برابر در است تا است. آمده آمده كه ست «زن»ي
انساني حق پايمال كردن تاريخ يك مردساالري و فرهنگ

تغيير غيرقابلباور، چند هر آنرا، و بايستد. انسانيت از نيمي
بهعنوان ناديدن«زن» اولينپيامشايناستكه زنيكه دهد.
زن قرباني بيداد، در اين ندارد. يك قرباني تنها تمام انسان يك

هستند. دو، هر مرد، و
اين كه بايد باشد، جهان چشم شاعر است قرار اگر پس

بشناسد. و ببيند را زن

مجسمهها سقوط از دريغ خيابان
خيالها. شكستة حوض در

مفرط قديمي. آرزوهاي رفتة خيابان برباد

وسوسهييسمج:
آيا خيابان، »

عبث؟». براي عبث از بود زمزمهيي تنها

وپيروزيهايپفكي. خيابانجنگها
خيابانشجاعتهايمرده.

سرمست مردان فاتح جنگجوي خيابان
كينهتوز مغلوب زنان و

عريان. زنانگيهاي زهرآلود دشنههاي با
زنان زيباترين كردة بزك خيابان

پروار. مردان نامدارترين براي

درود ذبح خيابان
عزا. مسلخ در

خيابانبيسالم.

خياباناستمرارهميشةديروز
ابد آينده. تا

خيابانبيفردا.

خيابان اين ديروز
بود. گندمزاري غارت شده

آن امروز و

است كه آمده است فردا، زني مقدمة كتاب مجموعهاز يک بر ياداشتی

«اشرف» . چند روز پيش دفترشعرياز . حكايتغريبياست.
صنوبري. بود. مريم مريم نوشتههاي و رسيد. شعرها دستم به
علوي» بنياد «ستاد در شيطاني كه كوچولوي دختر همان
آن از زنداندرآمدههاي ما و (عباس) مي آمد پدرش با تهران
او با را شوخيهايمان تمام بوديم نديده بچه كه بس از سالها
خياباني) موسي(سردار كه رسيد كه جايي به كار و ميكرديم
ديگر كسي كه داد تذكر و گذاشت برايمان نشست عمومي
شده است». و عصبي «بچه كند. شوخي مريم حق ندارد با
بزرگ به روز روز و مريم هم هم از پي . . روزها گذشتند. بعد
برروي سن گاه كه ديدمش مي نزديك و دور از من شد. و
بعد و رزمنده يي پرشور. گاه در لباس و خواند برايمان مي ترانه
نداشت. قرار و آرام و خل قرارگاه خاك در كه جوان فرمانده يي
شعرش دفتر اينكه تا خبر نداشتم. او شاعري از بههرحال اما
شعري نشست. سخت بردلم كه شعري و  . . رسيد. بهدستم

گفته بود.  مريم(قيطاني) براي سال٧١ مريم (صنوبري) در كه
شهيد»ش. همرزم و و همكالسي دوست «براي

عمويش با (همراه در عمليات فروغ قيطاني(فريده) مريم
نبود كه نوجواني بيش حالي در يعني سيف اهللا) جاودانه شد.
را ١٣ساله مصباح فاطمه خميني «وقتي نوشت: شعري در
راهي و رفت» نخواهم مدرسه به ديگر من ميكند تيرباران
مريم دختري نرفته اند. هم صدسالهها بسياري رفت كه را
و روزها تمام كودكي همان از بود. سازمانده و منظم بسيار
كه عبداهللا، پدرش، ميكرد. برنامه ريزي را زندگيش ساعتهاي
در اكنون است و شاه زمان زندان نشان و همسنگران بينام از
با است مشغول ديرينه فروتني و بيادعايي همان با «اشرف»
بزند اما حرف كمتر دخترش از دارد سعي بسيار وجود اينكه
درس اشرف مدرسة در مريم كه زماني كرد تعريف برايم يكبار
هم با را ٢٤ساعتي تا مي آمد. او نزد خانه به جمعهها ميخواند
هم را ٢٤ساعت همين مريم حتي ميگفت عبداهللا بگذرانند.
را هم «ما خودش بر برنامهريزي كارهاي عالوه و نميداد هدر

شعر در جمله از استعدادي شگفت بود». او كرده سازماندهي
به شاعري به اصًال او شعرهاي باقيمانده از كه آن چنان داشت.
رفته كه ١٣ساله فاطمة نمي خورد. بههرحال او سال و سن
به تا داد ادامه ادامه داد. مريم اين و  رفت هم مريم آن بود.
افسر يك اكنون ديروز شيطان كودك است. رسيده اينجا
«خواهر يك آن. از باالتر و است. ارتش آزاديبخش در مسئول

. . مييابند. اين چنين ادامه نسلها و مجاهد».
ك.م

زمين تاريك صورت بر خورشيد
گرم سرشار و آن نگاه با

را شهيدان ميآوريم بهياد ما

فريده
مينگرد من به روشن بلند بام از

تكرارش ميكنم
حسرتي.... با و غمي بي

آن دقيقة آخر... كاش در اي
بودم. تو با كاش اي

 
ميآورم بهياد

دقيقه كالم را در آخرين واپسين
باش! خودت مواظب _

آرام زمزمهيي
پاسخيمطمئن

ماست همة مواظب ديگري كس _
بپيماييم. آينده را راه پس

نـامـه يـک از بـخشی

شعر بلند يک بخشی از

مصرف محاصرة كاالهاي يكبار در گندزاري
كپكزده آدمكهاي با

ميپوشند، كاال كه
كاالمينوشند،
مي زايند. كاال و

بردگان؛
باچشمهاياشكبار

ديروز آن سوي از
مينگرند. كودكان خود را اسارت

كودكان و
بزرگ - فروشهاي حقير - طعمه هاي

در تاريخ ديرشان گريان تولد
پدران. آزادي حسرت با

* * *

غروبها! خيابان افولها و اي
بيروزن روزگار مْدور اين در

نفسي هيچ خنكاي آيا
دميد خواهد پيري جذامي صورت بر

روح زندگي را؟
آيا؟ شد خواهد شكافته دريايي هيچ

هيچبياباني

قوم سرگردان مرا
وسبزي و پياز بهكاسهيي عدس

دعوت خواهد كرد؟
هيچگلويي

خواند خواهد ما براي
عشق؟ گمشدة آية از دوباره مزموري

غروبها! و افولها خيابان اي
امروز تو در گوشة

ما از كس هيچ
آيا شكافت خواهد

سقف اين آسمان تهي را؟
كهنسال آن سدرة بر شاخة نشسته تا

بپرسد گوركنان از
را؟ كودكانمان گناه

ميپرسم،
وبپرسيد!

ازخورشيدهاياضمحالل
ستارههايمضطرب
درياهايبرافروخته.

مدفون نوزادان بپرسيد از و ميپرسم
كدام سؤال گناه

را امروزمان
عجوزه ييكرديائسه

كهجنبللعنتزده اش
را اسارت شادي مقتولي طوق

آويخت. موهوم آرزويي دروازة بر

خيابان. آنسوي در تشنه كودكي
فردا. باران از قطرهيي

عطش. از قاصدي
كاسهيي ازنياز.

كريم باران
ميشويد. من را و كودك را و را خيابان

غايب رسول آن جمال نقش
برقامت حزن زمانه.

خود ديدن و امروز ديروز را در تمام خيابان
فردا. بود بر ستمي

من! ناباور چشمهاي كن باور
است آمده زني

است زن كه
نيست. «زن» و

من! دل كن باور
فردا؛

آمده است. كه يعني زني

کاظممصطفوی
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ازبزرگان يكي بهعنوان گويا»، دي خوزه «فرانسيسكو آثار و زندگي
شكل دو عصر گذار مراحل از ناشي تنشهاي در مغرب زمين، هنر
نقاشي در هنر سحرآميز او نيروي و پيچيدگيها و همراه با ميگيرند

دارد. تنگاتنگي روابط جديد، دوران با گرافيك، و
ما كه آنگونه تاريخي، ملموس وقايع كشاكش در گويا
بهتصوير آثارش آشكارا كه در آنيم، ميزيست. وقايعي امروزدرگير

كشيدهمي شوند.
و «كاپريكوس» خلق از ٢٠٠سال به نزديك گذشت وجود با
هريك و پابرجاست درآنها تازگي هنوز گوپر» ديال «ديساسترس

هستند. احساس انتقال براي قوي قدرتي داراي
فاصله هيجدهم درقرن روكوكو نقاشي سبك از كه را گويا آثار
معمول تاريخي سبك نگارانة چارچوب اسلوبهاي در ، گرفتهاند
توانستهاند او نقاشي در ها درونمابه كرد. بندي طبقه نميتوان

بگذراند. سر پشت هستيم، آن شاهد امروزه كه را تكويني
در٣٠مارس١٧٤٦ در  سر، لوسين دي گويا خوزه فرانسيسكو
پدرش خوزه ميآيد. دنيا به «ساراگوسا» نزديك «فوان دتودوس»
اعضای «اوگراسيا لوسين سر» از و مادرش گويا، طال كار است
اسپانيا شرق درشمال «آراگونين» مالباختة و اشرافي خانوادة

ميباشد.
درسالهايبين١٧٦٠تا١٧٦٤تحصيالتآموزشيرادرساراگوسا 
نقاشي  رقابتهاي همچنين١٧٦٦ در و سال١٧٦٣ در و كرده سپري
آنكه بي شركت میكند در مادريد ديس فرناندو» آكادمي «رئال

آورد. بهدست موفقيتي
بهعنوان  نقاشي«فرانسيسكوبايوس»كه درسال١٧٦٦ بهكارگاه
قدم بهكاربود، مشغول سوم كارل دردربار برجسته نقاشان از يكي

نهاد.
دوباره  سال بعد اما يك ايتاليا میرود ، سال١٧٧٠ به در گويا
مهمترين و نخستين دراين هنگام و میگردد  باز ساراگوسا به
كوچك ديوارههاي محراب نقاشي میكند: را دريافت پيشنهادش

پيالر» «ال دركليساي
قرار میگيرد مورد ستايش بسيار نام خدا»، اثر، «پرستش اين
زمان میآورد. «گويا» به ارمغان او براي را پيشنهادهاي بعدي و

میرود. مادريد به ازآن بعد كوتاهي
باربارا» فراخوانده «سنت سلطنتي فرشبافي جانب كارگاه از او

درسال١٧٧٥ میآفريند.  گوبلن براي طرحش را اولين و میشود
میشود. آغاز باالترين سمتها به او ارتقای روند تاريخ بهبعد اين از
نقاشي، بخش نخستين مدير ، فرناندو» اس آكادمي د «رئال عضو

 ١٧٨٤ درمادريد، گراند ال فرانسيسكو براي محراب ١٧٨١طرح
چهارم  كارل تاجگذاري مراسم از ١٧٨٩ بعد دربار، نقاش بهعنوان

سلطنتي دربار نقاش ١٧٩٩ پادشاهي، انجمن نقاش بهعنوان
شكلگيري حال در بسياري سياسي آشوبهاي همزمان،
را اسپانيا لرزههايش پس و پيوسته بهوقوع فرانسه انقالب هستند.
روشنفكران آزاديخواه انقالبيون و با «گويا» همبهجنبشمیاندازند.
قرار تأثير تحت هنرش را و سلوك اين دوستيها و میگردد آشنا

مسافرت  اندلس به سال١٧٩٢  در و ترك را مادريد میدهد،
كامل بهطور را شنوائيش و شده بيمار سختي به آنجا در میكند.

میگردد. باز مادريد به درسال١٧٩٢ میدهد، دست از
اشراف و دربار چهرهنگار نقاشان محبوبترين از يكي اكنون، او
دريافتمیكند. كليسا ازجانب بسياري سفارشهاي و شدهاست
فوران و میجوشد ديگر هرزمان از بيش او در نيروي خالقيت

میكند.
فراواني اشتياق سياسي به يك زندگي عميقًا «گويا» آنجا كه از
در آزاديخواهانهيي قيامهاي از حمايت صف در میدهد نشان
و حكومت كليسا، شكنجه بازجوبي و عليه استنطاق ميآيد كه
بهوضوح پديدهها اين تمامي برافراشتهاند. قد استبدادي خودكامة

منعكس میشوند. تصاوير او نقشها و در
ـ میآورد روي يا قلمزني حكاكي كردن هنر به او اكنون

سهم  میباشند ٨٠ قطعه بالغ بر كه اين آثار كاپريكوسـ  خلق اثر
مرزهاي از حياتش درخارج هنگام او مشهور كردن در بهسزايي

میكنند. ايفا اسپانيا
فهم و رمزگشايي كليدي جهت میتوان بهمثابه كاپريكوس به
را اسرار و از رؤياها جهاني صفحات، نگريست. اين آثارش ديگر

اين تأثير میكشند. بهتصوير ديوسانان ترسيم بههمراه
بسيار اجتماعي ـ انتقادي ديدگاه از ما بر امروزه آثار
امري مطلقًا دوران درآن كه پديدهيي است. قابل توجه
صراحت چنان از نگاريهايش) (چهره پرترههايش بود. تازه
چشمان از حكايت بهخوبي كه برخوردارند بيرحمانهيي
خالء دروني و غرور از پرده كه، آنگونه دارند. نقاش تيزبين

برمیدارد. درباريان
دارد. نام جنگ دهشت او حكاكيهاي ازآثار ديگر يكي
است اثر آن است كه بهخوبي توانسته در اين او موفقيت
كند. توصيف را جنگ وحشيگري و خشونت بيمعنايي

درسال١٨١٤ بهپايان رساند بيآنكه  را صفحات اين او
بهنمايشعموميبرسند.

درسوم را انقالبيون» «تيرباران عظيم تابلوي گويا
را  خود صريح اعتراض آن با و آفريد مه١٨٠٨ درمادريد
مدرن عصر نقاشي در كرد. اعالم سركوب و عليه بربريت
ماشين پيامدهاي اين سربازان كه است نخستين بار اين

میكنند. عرضه بهجهان را جنايت و كشتار كور
را گريبانش ظاهرا كه بينايي ضعف و ناشنوايي
و بخشيده عمق  او  در را مشاهدهگري قوة  گرفتهاند 
پيرامونش جهان با رويارويي در را اعتقاديش مرزبنديهاي
نماياندن را براي او اشتياق «گويا» می كند. تصاوير استوار
قدرتهاي هستي انسان، تعصبات مذهبي، ناداني و مراتب
بعدي پرترههاي ميان دراين می دهند. نشان اهريمني
برآن عالوه و ولينگتون) لرد (مثال میآيند بهوجود
آيينهايملي، كهاينحكاكي موضوعاتمربوط بهمراسمو

آثارست. اين جملة از گاوبازي» غمگنانة «صحنههاي
شدتيافتن  به خاطر «گويا» سال١٨١٩  حدود

به دوباره روحیـرواني مشکالت
رويمیآورد مذهبي تصاوير نقاشيكردن

زيتون) دركوه (مسيح
دوباره  گويا تا ١٨٢٣  سالهاي١٨٢٠ 
هنريش جامة زبان به درعمق بخشيدن
١٤تابلوي ترتيب بدين می پوشاند. عمل
سياه» درخانهاش بهنام «طرحهاي بزرگ
توهم از نقاش شدگي رها میآيند. بهوجود
و ترسناك تاريك تصاوير اين كابوس در و
هم چنان شامل موضوعات مشهود است.
در مرگ ، عوام مذهبي تعصبات جنايت،
تنها بهمثابه و عدم پوسيدگي ورطههاي
و مخوف تكاندهنده فالكتي محتوم، پايان

قابل تصور. پديدههاي و درهمه اشكال
با قدرت «ديسپاراتس» دراين زمان
خلق دارد كه  سحرآميزي و  فريبنده
موضوعات دوباره حكاكيها دراين میشود.
بازيابي و بازخواني مورد «اپريكوس» اثر
سياه رنگهاي جزئي تباين و ميگيرند قرار
بهتصويركشيدن حماقت پي سفيد در و

اوست. نقضهاي و بشري
آزاديخواهان همة پيگرد بهدنبال
در و می رود بوردو به «گويا» دراسپانيا

زمان بهتازگي درآن كه ليتوگرافي تكنيك با خود را آنجا
آن اثر «گاوهاي حين در و میكند ظهوركرده بود مشغول
شاخه در اين هنري مهترين آثار اولين و از كه يكي بوردو»
ليتوگرافي دركنار  همزمان گويا میآفريند. را  میباشد
بهكار هنري باالترين سطح در هم را «آگوتينتا» تكنيك

میگيرد.
در را سبك اين امپرسيونيستها، از پيش او البته
ساده و روشن رنگهاي كار بردن به با چهرهنگاريهايش

بود. گرفته بهخدمت
لحظة دريك هنرش ملت اسپانيا را میخواهد با گويا
خفقاني و فضاي سركوب درتاريخش برخيزاند اما بحراني
تالش اين بود كرده حاكم اسپانيا در هفتم فرديناند كه
هيچگاه آثارش از بسياري گونه بدين و گذاشت عقيم را

برودو  در١٦ آوريل ١٨٢٨ در گويا . درنيامدند به نمايش
درگذشت.

نخست بعدها گويا آثار ارزش
 Eugeiner) توسط درفرانسه
(Edourd Monet) و   (Delacroix
وكابوسهايشدوباره شناختهشدند.روياها

 James) و (Edourd Monet) توسط
سورئاليستها توسط سرانجام و (Ensor
كه تصويري گويا، آثار شدند. كارگرفته به
موجودي عنوان به انسان ، از باروك عصر
از را بود ساخته  بر و مقدس خدايگونه
مفهوم آن برابر در بدين گونه و ميانبرد
بههنرنقاشي را ديگري متفاوت كامًال
طبيعت با  را ما بيرحمي او داد. ارزاني 
تضادهاي و ترسها  تمامي  با  خشنمان،

درونمان روبهرو میكند.

فرانسيسكوخوزهديگويا
نـقاشوگـرافيستاسپـانيايی تـبار
مور گردروت خانم گردآوری: و تنظيم

ترجمه: اورمزد
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كنفوسيوس: طبعًا مي بايد جرأت اقدام به كارهاي تازه را 
داشت و دست به آزمايش زد. اما در غرب، مردم شما به محض 
اين كه لختي آرام مي گيرند تا تأملي دركار گذشته كنند زود 
از  مبادا  كه  مي شوند  سراسيمگي  و  شديد  تشويش  دچار 
مسابقه و جدال كوركورانة تصرف بازار عقب بمانند. بديهي 
است كه لزومي ندارد مردم، با وجود محصوالت بهتر امروزي 
دغدغة  ولي  باشند.  ديروزي  بدتر  كاالهاي  داشتن  فكر  به 
مشترك شما و ما اين است كه در اين فاصله غربيها بيشتر از 
هرچيز در عوالم دروني خود و درك وظايف همگاني درمانده 
ديگر راه را از چاه تشخيص نمي دهند و فاقد رهنمودند. اما 
الزمة كسب قوة تميز آن است كه ابتدا آدم با شكيبايي و 
برخاسته،  فرهنگي  زمينه  چه  از  خودش  بياموزد  حوصله 
آداب و رسوم مربوطه چگونه پيدا شده اندـ  كدامها به تجربه 
موفق از آب در آمده و كدامها به درد زندگي نخورده اند. در 
سنن و روايات به جا مانده از قديم، البه الي رسوم نامناسب 
و بي مصرف كلي مضامين خوب و مفيد يافت مي شود. عمر 
دراز و تجربة نسلهاي زياد الزم است تا آ ن چه هنوز نيك و 
ثمربخش هست شناخته و متمايز گردد، تقويت شود و مردم 
آن را مراعات كنند: «بسياري شنيدن، نيکها را برگزيدن و 
از آنها پيروي كردن، اما حكمت دست كم پلة دومي دارد 

بسياري ديدن و آنها را به خاطر سپردن».
زمان  به  و خرد  به كمي عقل  براي رسيدن  خود من 

درازي نياز داشتم: 
در  اما  آموختن،  به  جزم  عزمم  و  بودم  ساله  «پانزده 

سي سالگي پاية فكرم استوار بود، چهل ساله كه شدم از شك 
و ترديد فراغت داشتم. مقارن پنجاه سالگي قانون آسماني را 
مي شناختم. شصت ساله كه شدم گوش شنوا پيدا كردم. و 
در هفتاد سالگي پي خواسته هاي دل مي شدم بي آن كه اندازه 

از كف دهم».
حقيقت، دادة هميشه بوده ايست. اما بايد آن را به دست 
آورد و به واقعيت تبديل كرد. من مي دانم كه اين سخنها 
براي گوشهاي غربي طنين عجيب غريبي دارند و اي بسا 
شماها كه چنين حكم مي داديد: در وجود او پويايي نيست، 
ميل به پيشرفت و اشتياق به تصرف پهنه هاي نو به چشم 

نمي خورد...
به نظر  ايستا  خيلي  و  ندارم  تحرك  من  شما  ديد  از 
مي رسم. اين ايرادي است كه شما مي توانستيد به من بگيريد. 
اما وقتي من در تمدن شما يك نگراني و اضطراب دائمي 
حس مي كنم، نكند مجال مهمي از دست برود، مبادا ديگران 
جلو بزنند و. . . آن وقت به نظرم اين طور مي آيد كه ترس و 
وحشت چون بختكي ابدي برگردة آدمها سوار است. و اين در 
نهايت هراس از آنهاست كه مبادا پيش از مرگ، حتي فرصت 
درست زندگي كردن نيافته باشند. اما درست زير فشار همين 
شتاب شديد، به راه خطا مي روند و از جان گرفتن و غناي 
فرصتهاي زندگي غافل مي مانند. آنها در درون خود اندازة 
مطلوب و نقطة اتكايي پيدا نمي كنند. اندازه و نقطه تعادل را 

من «ين»نام نهاده ام. ين يعني جوهر انسان.
ادامه دارد. . . 

بقيه از صفحة ٧ کنفرانس سران در آخرت 

بقيه از صفحة اول.
سلطان محمود به پاداش قصيده يي كه فرخي درباره فتح سومنات 
سرود، به او يك «پيلوار» زر بخشيد. عنصري نيز به صلة مديحه يي 
كه درباره يكي از فتوحات محمود در هند سرود، «صد برده و صد 
بدره زر» دريافت كرد. خاقاني شرواني در قطعه يي به اين موضوع 

اشاره دارد: 
به ده بيت صـــد بـــرده و بـدره يـافت 

 ز يــــك فتـح هـندوسـتان عنـصـري
شـنـيدم كــه از نـقــره زد ديــگـدان

ز زر ســـاخـت آالت خــوان عـنصـري
سيستاني  فرخي  عنصري،  معروفترينشان  كه  درباري  شاعران 
و منوچهري دامغاني بودند، در ستايش يورشها و آدمكشيهاي 
محمود اشعار بسياري سروده اند كه تنها نمونه هايي از آن گونه 

شعرها را در زير مي خوانيد:
فرخي سيستاني در وصف ويرانگريهاي لشكر محمود در «گنگ» 

كه واليتي آبادان بود با بناها و باغهاي فراوان چنين مي سرايد:
بخـواسـت آتـش و آن شـهر پـربـدايع را

بــه آتـش و بـه تـبر كـرد بـازمين هموار
سرايهاش چـوكوزة شـكسته كـرد از خاك 

بـهارهاش چــو نار كفـيده كــرد از نــار
بسوخت شهر و سوي خيمه بازگشت ازخشم 

چو نّره شيري گـم كـرده زيـر پنجه شكار
چاپ  دبيرسياقي،  كوشش  به  سيستاني،  فرخي  (ديوان 

تهران،١٣٣٥).
شعر فرخي در وصف كشتار لشكريان محمود در شهر  و بتكدة 

سومنات:
بـرهمنان را چـندان كـه ديــد سربـبريد

بـريده بـه، ســِر آن كـز ُهـدي بتـابد سر
زخون كـشته كــز آن بتـكده بـه دريـاراند 

چـو سـرخ الله شده، آبي چو سبز سيسنبر
زبت پرسـتان چندان بكشت و چندان بست 

كه پشته گشت همه دشت و رود و وادي و بر

فرخي در وصف يورش محمود به هند: 
آن سـال خوش نـخسبد و از عـمر نشمرد 

كـز جـمع كـافران نـكـند صـدهزار كـم
ايـنك همي رود كـه بـه هـر قلعه بـركـند

 از كشـته پشـته پشـته و زآتش َعَلم َعَلم
تـا چـند روز ديـگر از آن قـلعه هاي َصـعب

 ده خـشت بـرنـهاده نبـيند كـسي بـه هم
زنـشان اسـير و بـرده شـود مـردشان تباه 

 تنشان حـزين و خسته شود، روحشان دژم
آن را بـه ســينه تـيـغ فـرودآمده زمـغز 

ويـن را ز پـشت نـيزه فـرورفته درشـكم
وزخـون حلـقشان هـمـه برگـوشـه حـصار 

 رودي روان شــده بـه بـزرگي چـورود َزم
خـسرو نشسته تــاج شـه هـند پـيش او 

چـونان كه تـخت گـوهر بـلقيس پيش جـم
بـرداشـتـه خـزيــنه و انـبـاشـته بـه زر

 صندوقهاي پيل و، نـه دردل هـم و نـه غـم

فرخي دربارة فتح سومنات گويد:
فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر 

سـخن نوآر كه نو را حالوتي اسـت دگر
يميـن دولـت محمـود شـهريار جهان 

نـكومــخبر و  نـكومنظر  خــدايگان 
شهي كه روزو شب او را جز اين تمّنا نيست

كه چون زنـد بت و بتخانه بر سـر بتگر
گهي زجيحون لشكر كشد سوي سيحون 

گهـي سـپه بـرد از باختر سـوي خاور
بكشت مردم و بتخانه هابكند و بسوخت 

چنـان كـه بتكـده دارنـي و تانيسـر
چوبت بكند ازآن جا ومال و زر برداشـت 

 به دسـت خويش به بتخانه درفكندآذر
برهمنـان را چنـدان كه ديد سـرببريد

بريـده بـه سـرآن كز هـدي بتابد سـر

خليفه، ثناگوي محمود
پس از هر «فتح» چشمگير سلطان محمود، خليفه  مردم 
بغداد را گرد مي آورد و فرمان مي داد كه فتحنامة سلطان 
محمود را، به آواز بلند، برايشان بخوانند و به پاس اين 
«خدمتگزاري به اسالم» و ازميان بردن«كفر»، او را بسيار 
مي ستود و بساط جشن و شادماني برپا مي كرد و گاه لقب 

تازه يي به اين «فاتح هند» مي بخشيد: 
ـ  «در سال چهارصدم از رحلت خيرالَبشر (پيامبر اسالم) 
يمين الّدوله سلطان محمود فتحنامه يي كه مشتمل بر 
جميع فتوحاتي كه او را روي نموده در واليات هندوستان 
به بغداد فرستاد و خليفه قادر باّهللا عباسي آن روز مجلسي 
عظيم ساخت و فرمود تا آن فتحنامه را بر خاليق، به 
آواز بلند بخواندند و مردم به واسطة اعالم معالم اسالم و 
انهدام لواي كفر و ظالم، شكرها كرده، زبان به ستايش 
يمين الّدوله گشاده، نصرت و َظَفر او را از حق سبحانه 
تعالي مسٌألت نمودند. و آن روز در بغداد آن چنان سرور 
از  يكي  كه  گويا  به عينه  كه  يافت  انتشار  و خوشحالي 
عيدهاي مقّرِر اهِل اسالم است» (فرخي سيستاني، دكتر 
اِلفي»، مال محمد  «تاريخ  از  نقل  به  يوسفي، ص١٥٠، 

تتوي، جلد اول). 
وقتي خبر ويرانگريهاي سلطان در شهر و معبد سومنات 
به گوش خليفه عباسي رسيد، نامه يي براي او فرستاد، با 
«عهد و لوا و لقبها»: «اندر شّوال (سال ٤١٧هـ) نامه القادر 
باّهللا آمد با عهد و لواي خراسان و هندوستان و نيمروز 
(سيستان) و خوارزم. مر اميرمحمود را و فرزندان و برادران 
او را لقبها نهاده. امير محمود را كهف الدوله و االسالم، و 
امير مسعود را شهاب الدوله و جمال المّله، و امير محمد 
را جالل الدوله و جمال المّله، و امير يوسف را عضدالّدوله 
و مٌوّيد المّله. و نامه نوشته بود و اندر نامه گفته بود كه 
هركسي را كه تو خواهي ولي عهد خويش كن و اختيار تو 
اتفاق ماست و بر آن غزاها، كه امير محمود كرده بود، قادر 
او را شكر بسيار كرده بود و او را بسيار ستوده. و رسيدن 
اين عهد و لوا و القاب به بلخ بود» (زين االخبار، گرديزي، 

به تصحيح عبدالحّي حبيبي، ص٤١٤).
فرخي سيستاني در قصيده يي كه پس از فتخ سومنات 
در ستايش محمود سرود، انتظار و دلبستگي خليفه را به 

فتوحات محمود بيان كرد:
ز ُملك و ِملكـت چندين امير يافته بهر

داد يافتـه  سـومنات  بتكـده  گنـج  ز 
كنون دو چشم نهاده ست روز و شب گويي 

به فـتحنامه خـسـرو، خـليفـه بغداد
خليفه گـويد امـسال هـمچو هـرسالي

گشاده باشـد چندين حصار و آمده شاد

خـبر نـدارد كامسـال همچـو هرسالي 
بناي كفر فكنده ســت و كنده از بنياد

بقـاش باد كه از تيغ او و بـازوي اوسـت 
بـناي كـفـر خــراب و بـناي دين آباد

حالِل خليفه، حراِم قاضي 
وصف  در  محمود  سلطان  دربار  اميرالشعراي  عنصري، 
غنايمي كه پس از شكست لشكر هند در «دشت پيشاور» 

نصيب لشكر محمود شد، اين گونه مي سرايد: 
فروختنـد همـي زنـده شـاه هنـدورا 

به پيـش خيمـة شاهنشـه رهي پـرور 
عجـم  كآورد شـهريار  غنيمـت  آن  از 

كسـي درسـت ندانـد جـز ايـزد داور 
ز بس اسـير كه در خام كرد شـاه زمين 

كسـي درسـت ندانـد جـز ايـزد داور 
ز بس مهان كه اسـيرند از آن ديار هنوز 

 به سيسـتان در،تنگ است جاي به دگر 
خـداي داند آن جـا چه برگرفـت ازگنج 

ز زّر و سـيم و سـليح و زجامـه و زيـور 
دربيابانهـا  ريـگ  نبـود  آن  از  فـزون 

كـه پيش شـاه جهان بـود تـودة گوهر 
عنصري درهمين شعر، هدف سلطان محمود را از اين 
لشكركشي، ازميان بردن كفر و كافران و جلب خوشنودي 

خداوند ميداند و چنين مي سرايد: 
ببسـت رهگـذر ديـو و بيخ كفـر بكند  

به جـاي بتكـده بنهـاد مسـجد و منبر 
نجست از اين همه كافرستان كه ويران كرد 

به جــز رضـاي خـدا و رضـاي پـيغمبر 
در  و  متعصب  حنفي  سني  محمود  سلطان  اين كه  در 
نيست…  شكي  است…  بوده  كوشا  كفر  برانداختن 
محّرك  يگانه  تعّصب  و  دينداري  كه  است  مسلم  ولي 

لشكركشيهاي او به هندوستان نبوده است و آزمندي و ميل مفرط 
او به جمع مال و تحصيل سيم و زر را نيز از عوامل مؤثر اين 
لشكركشيها بايد شمرد… بهترين دليل اين كه خزائن بتكده هاي 
هندوستان بيش از بتان آن سرزمين طرف توجه محمود بوده، آن 
است كه پس از فتح سومنات و تصرف اموال آن بتكده چون شنيد 
كه جمعي از رايان هند با لشكر بسيار بر سر راهش نشسته اند، 
برانداختن دشمنان اسالم را كه هميشه بهانة لشكركشيهاي او 
به هندوستان بود، فراموش كرد و براي حفظ غنايم خويش به 
دريازدن و از بيراه بازگشتن را بر مقابله با دشمن كه ممكن بود 
نتيجة لشكركشي او را به باد دهد، ترجيح داد و به همين سبب 
بسياري از لشكريان و همراهانش در صحراي بي آب و گياه تهر 

تلف شدند» (چندمقاله… نصراّهللا فلسفي، ص٩١). 
دربار  منشي  سالها  خود  كه  آن دوران  نامدار  شاعر  ناصرخسرو، 

غزنويان بود، در اين زمينه سرود: 
آن كو به هـندوان شـد، يـعني كه غـازيم  

از بـهر بـندگان نـه بـراي غـزا شـده ست 
از اين رو بود كه كساني مالهاي غنيمتي را حرام مي شمردند و 

حاضر نبودند آن را  بپذيرند، مانند قاضي شهِر ُبست: 
سلطان مسعود، پسر سلطان محمود غزنوي، مالي «از حاللتر مالها، 
يعني كيسه هايي از زرهايي كه پدرش از هند آورده بود» براي  
بوالحسن بوالني، قاضي بست، فرستاد، اّما، او آن را نپذيرفت و 

گفت: به قيامت «حساب اين نتوانم داد». 
«اي  گفت:  شگفتي  با  دربار،  دبيران  بزرگتِر  مشكان،  بونصر 
سبحان اّهللا، زري كه سلطان محمود به َغزو از بتخانه به شمشير 
بياورده باشد و بتان شكسته و پاره كرده و آن را امير المؤمنين 

مي روادارد ستدن، آن قاضي همي نستاند؟ 
گفت: زندگانِي خداوند (بونصر) دراز باد. خليفه ديگر است كه او 
خداونِد(مالك، صاحب) واليت است و خواجه با امير محمود به 
غزوها بوده است و من نبوده ام و بر من پوشيده است كه آن غزوها 
بر طريق سّنت مصطفي هست، عليه الّسالم، يا نه. به هيچ [حال] 

من اين نپذيرم و درعهدة آن نشوم». 
بونصر از قاضي خواست كه آن كيسة زر را به شاگردان يا نيازمندان 
دهد، نپذيرفت و گفت: «من هيچ مستحقي را نشناسم دربست كه 
زر بديشان توان داد. و مرا چه افتاده است كه زر كسي ديگر َبَرد 
و شمار آن به قيامت مرا بايد داد. به هيچ حال اين به عهده قبول 

نكنم» (تاريخ بيهقي، ص٦٧١)

فصلی از يک کتاب

عبدالعلي معصومي

 مداحـان سلطان مـحمود غـزنوي مداحـان سلطان مـحمود غـزنوي



۱۵ دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۶ندا صفحة

داشته كار ايتاليا سر و معاصر ادبيات مقولة است كه با کسی کمتر
باشد. نشنيده را سيلونه اينياتسيو مستعار نام و

معروفکتاب«نانو نويسنده و رماننويسنئورئاليسم سيلونه
(سکوندو  نام مه١٩٠٠ با ماه اول در ديکتاتورها» و«مکتب شراب»
متولد دهقانی خانواده يک از الکوئيال حومة  در ترانکوئيلی) 
بود. مشغول بافندگی به شغل فرزند داشت و پنج مادرش میشود.
جنوب در که کوچک زمين قطعه يک با بود مالکي خرده پدرش
از را پنج سالگی پدر سيلونه در اشتغال داشت. به زراعت ايتاليا

جريان  نيز در در سال١٩١٥ مادر يعني ٩سال بعد میدهد. دست
تحصيل میشود.  ترک به مجبور او سانحة زلزلة١٩١٥ ميميرد و
میشود. آشنا زندگی سخت واقعيتهای با زود خيلي سيلونه
در مانند فقدان آذوقه آن، از ناشی و پیآمدهای با جنگ همزمان
فعاليتهای همين جا از و بهوجود ميآيد دشوارتری شرايط روستاها

هفته نامة  ١٩١٧ مدير آغاز میگردد. سيلونه و سياسی اجتماعی
سيلونه سردبير روزنامة کارگرتريست ميشود. و بعد «آوانگوارديا»

فدراسيون  رهبری و شده کمونيست حزب سال١٩٢١ عضو در
استبداد گرفتن قدرت با همزمان می گيرد. بهدست را جوانان
از يکی و  گرفته قرار گرامشی آنتونيو کنار در او فاشيستي 
به ناگزير مدتي اندك در میگردد. ايتاليا مقاومت جنبش فعاالن
مدتي زندگیمخفیميشود. علنیو فعاليتهایغير به رويآوردن
در میشود. وطن ترك به مجبور برادرش دستگيری از پس بعد،

ادامه خود ضدفاشيستی فعاليتهای به ايتاليا از خارج
فعاليتها منجر به اخراج اين پيگيری میدهد تا جايی که
نمايندگی به بار چندين او می شود. متعدد کشورهای از او
مسکو به تولياتی همراه به کمونيستی جنبش طرف از

عزيمتمیکند.
سياستهای  به اعتراض در سال١٩٣٠  در سيلونه 
رهبری به  (کمينترن) کمونيستی بينالملل سازمان 
جدايی میشود اما اين جدا از حزب کمونيست استالين
ضدفاشيستیاش نمی شود. فعاليتهای حزب مانع از او
شراب» و  ١٩٣٦«نان «فونتامارا»،  سال١٩٣٣  در
را ١٩٤١«دانهيی زير برف» ديکتاتورها»، ١٩٣٨«مکتب
فاشيست ضد تبعيديان توسط آثار اين میکند. منتشر
بهعنوان او را نام و میشوند خوانده و جهان پخش تمام در
انديشه جهان فاشيستی در ضد چهرههای مبارز از يکی
او خود در کشور آثار اين اما بهثبت مي رساند. ادب و
از بعد حتي وي هممسلك دوستان می ماند. ناشناخته
كه انتقادهايي بهخاطر فاشيسم او را سلطة از ميهن آزادي
بيمهري مورد و نكرده رها داشت كمونيستها به نسبت

ميدهند. قرار
خود به عضويت سياسي فعاليتهاي سيلونه در ادامة
مديريت طريق از و آمده در ايتاليا سوسياليست حزب
بسيار سبك نئورئاليسم، تأثيرات ارائة آوانتي و روزنامة
از ايتاليا ميگذارد. نويسندگان نسل جوان روي زيادي
مشت ١٩٥٢«يک ايتاليا آزادی از بعد  او معروف آثار
اضطراری»، ١٩٦٥«خروج لوکا»، ١٩٥٦«راز تمشک»،
برد. را میتوان نام فقير مسيحی» ١٩٦٠«ماجراهای يک
بلکه ادبی، نثر بهخاطر نه سيلونه آثار زياد بسيار جذابيت
بر او خود بود. آنها سياسی رهنمودهای و پيام بهدليل
مهمی نقش ادبی و نوشتههای کتابها که است باور اين
او نداشتهاند روشنفکری تفکر و شکلگيری انديشه در
کتاب«خروج در  که همانگونه او برای نويسندگی  و
دادن شهادت و ضرورت برای است درک آمده اضطرری»
اميد نيروی دادن و قرار زندگی انسان اسفناک شرايط به
آزادی تعريف در کتاب همين در او است. آن مقابل در
ترديد کردن، توانايی برای توانايی مینويسد آزادی يعنی
و کردن جستجو و تجربه برای توانايی و کردن، خطا برای
فلسفی، مذهبی، هنری، ادبی، مقامی، تواننه گفتنبههر

سياسی. اجتماعی و و
زندگی واقع برداشتی از در شراب» او «نان و کتاب
سپردن را با نوع بشر گناهان که بهای مسيح است عيسی
خود را و خون تن آخر شام در و صليب میپردازد خود به
است. من شراب و اين نان و میگويد می دهد حواريون به
و تودهها، زندگی سياست و است بر تحليلی كتاب اين
قهرمان کليسا، و تحليلسهعنصرسوسياليسم، فاشيسم،
فاشيسم عليه و دارد سوسياليستی تفکر گرچه داستان
واقعيتها و باورها  بين عميق تضاد در ولی  میجنگد
انتقاد زيادی دارد، به فاصله از دگماتيسم دارد. او قرار

معترض اينياتسيوسيلونه و آگاه هوشيار،  نويسنده يي
عليهفاشيسم
تا و دارد اعتقاد  در عملکرد خود  تحليل و
است نشده تبديل نظام به نهضت که زمانی
به دستيابی بهمجرد اما است آزاديخواه و پويا،
ويژگيها آن نظام يک به آن تبديل و قدرت
خود کور تعصب در و  میدهد  دست از را

فرومیرود.
روش و راه ديکتاتورها» «مکتب
رويدادهای با او تجارب حاصل سياسی
دموکراتيک بحران روند ايتاليا و فاشيستی

او می گويد  است. سالهای١٩٣٠تا١٩٤٠  در
فقط و میآيد کردن ديکته فعل از ديکتاتوری
غلط کالس آن در میشناسد و يک کالس
میگيرد قرار مجازات و تنبيه مورد اماليی
انديشيدن جای به را مردم ديکتاتور رژيم و
دعوت کتاب يک  از پيروی و قول  نقل به
محصول سيلونه نگاه از ديکتاتوری میکند.
دموکراتيک روند در بحران پيشزمينههای

معتقد او دولت. به اصالت دادن عمومی گرايش و است
کردن نهادينه بهجای اجتماعی امور کردن دولتی است
برای و میکشد تباهی  بستر  به  را جامعه  دموکراسی
میکند. ايجاد تازهيی نهادهای روز به روز معضالت حل
دموکراسی که  میرسد جايی به نهادها اين  گسترش
حاکميت مردم و کند کنترل را آنها سياسی نمیتواند
بودجهکشور اينروند در ادامه میکند. حالتمجازیپيدا
چنگ به و دموکراسی میگيرد به خود آسا غول ابعاد
مسائل باره در قانونگذار مجلس در و میافتد. بوروکراسی
انحطاط با همگام میشود. نظر تبادل و بحث بیاهميت
میکند سقوط نمايندگان اخالقی تعهدات مقننه قوة
بعدی بودند. نکتة انتخابات در فکر پيروزی فقط به و
ديكتاتورها است که اين مي كند سيلونه مطرح كه مهمي
يونانيان قديم ميگويد: ميجويند؟ او سود چه افرادي از
را بهوجود رعيت «خودكامه» كه بودند بهدرستي معتقد
به را كه فرد خودكامه هستند بلكه اين رعايا نمي آورد،
ملت كه است شده ديده هرگز آيا ميرسانند. حاكميت
ديكتاتورها شود؟ استبداد تسليم طوالني مدتي آزادهيي
كه است اين  واقعيت  دارند! دوست را ملت  افسردگي 
مردماني بر بلكه است، نيامده زمين به آسمان از فاشيسم
اند. داشته را پذيري سلطه آمادگي که است شده مسلط
ميكند ديكتاتوري اشاره برپايي عوامل يكي از به سيلونه
مساعدي زمينة اجتماعي، افسردگي و يأس گويد: مي و
نشان تجربه ميكند. ديكتاتورها فراهم حاكميت براي را
در روان بشري استثنايي، مواردي از گذشته است كه داده
توانايي و میدهد دست از را خود تعادل دشوار شرايط
خطر احساس اگر سلب ميشود. او از منطقي برخورد
پيدا تداوم سال چند براي گرسنگي و تهديد و جاني

تشويش دچار نيز انسانها را فهميدهترين عاديترين و حتي كند،
ديكتاتورها براي بازگرداندن كه است در چنين حالتي و ميكند

می کنند سربلند آرامش عنصر
در دهکدة کوچکی دنيای تمشک» مشت يک سيلونه «در
جنگ ازپايان بعد که را ترسيم می کند ايتاليا جنوب در لوکا سن
برقرار اربابی فئودالی و نظام هنوز سقوط فاشيستها و دوم جهانی
سازماندهی و عضوگيری ايتاليا در حال کمونيست وحزب است
به خود علنی  سياسی  فعاليتهای برای حزب است.  تشکيالت 
میکند. فعاليت مالکين حقوق آنان از احقاق و دهقانان بسيج
و عقايد مختلف کاراکترهای انسانها را با سيلونه اين داستان در
نشان میکنند پيروزی تالش کسب برای متفاوتشان که افکار و
مظهر لوکا سن بیزمين و فقير دهقانان و حوادث اين میدهد.
حقوق از آگاهی بدون است که خود آنان همنوع انسان هزاران
اين میبرند. بهسر حياتی شرايط سختترين در خود حداقل
حقيقت در که فرهنگی و مذهبی و خانوادگی سنتهای با افراد
غاصبان و میروند. دنيا از و میآيند بهدنيا هستند زندانبانانشان
و میبرند. مردم سود تودة انفعال و ناآگاهی از اين کس هر از بيش
برای النه بهترين و انقالبی تشکل آزاديخواه حزب يا ديگر طرف از
سيستم از نفاق و دروغ با و می شود قدرتطلبان و فرصتطلبان
بهمثابه است سازمان انقالبی هر الزمه که تشکل مراتبی سلسله
جنبش دستاوردهای و مالکان استفاده میکنند ترقی و صعود پله
فراهم جنبش صادق و مؤمن افراد از نفر هزاران خون بهای به که را
دورانرسيده به تازه و مالکان جديد غاصبان میکنند. غصب شده
نويسنده خويش هستند. اسالف از ظالمتر و صدمرتبه سنگدلتر
پيشرفت در مسير دادنخواننده قرار و برایيادآوری خاطراتافراد
به گذشته حال زمان از میزند و بههم داستان را نظم داستان بارها
روانشناسی جامعهشناسی و ارزيابی به و باز میگردد و میرود

میپردازد. آن شخصيتهای و داستان، فضای

بقيه از صفحة٨ در خاطرهها پرواز

ح.مقدم

در دادگاهي كردم. كردهاند. مراجعه برايم پروندهسازي نداشتند خوشي دل من
پهلويش يك پاسداري و بود نشسته اتاق يك در آخوند ري شهري نبود. كار
زيادي پول بسيار ميپريدهايد شاه با شما داريم كه اطالعاتي طبق گفت بود.
من ماهانه به چيزي نيست. همچي ميليون. گفتم شما ميدادهاند. ميليون به
مقداري دفتري. پرسنل به دادهام را اين هم من كه ميدادند خوردهاي و هزار
را تعدادي يك گفت اما كه بگويد. چيزي نداشت كرديم. صحبت باره اين در
ندارد. مسألهيي گفتم هستيد. آنها جزو هم شما كنيم بازنشسته ميخواهيم
همان گفتند من به بچهها ريشهري آمدم بيرون پيش از وقتي كردم. قبول
براي و جمع شده دادگاه انقالب جلو بودم داده بهآنها را كه پول درجه داراني
ابالغ من به را حكم روز بعد چند بودند. تعريف كرده را ماوقع ريشهري

كردند.
رنو ماشين با يك نبود كافي بازنشستگي حقوق چون شدم. و بازنشسته
شركت در يك ضمن در ميكردم. مسافركشي كردم. كار به داشتم شروع كه
ترتيب بهاين چندماهي كردم. پيدا كاري حسابدار عنوان به هم ساختماني
فرودگاه نزديك ميكردم كار آن در كه شركتي شد.. شروع جنگ تا گذشت
چه ببينيم بيرون پريديم هواپيماها. غرش صداي و آمد انفجار صداي ديدم بود.
روز فرودگاه مهرآباد. به كردهاست حمله عراق شنيديم از راديو كه است خبر
شروع را معرفي كردم. گفتم جنگ خودم رفتم ستاد نيروي هوايي و بعدش
هم ديگر خلبانهاي زيادي از تعداد من از غير به براي پرواز. آمدهام شده است
برگردم. بعد روز شد قرار و بحثي قبول كردند. جر هيچ بدون را ما بودند. آمده
نيروي به برگشتم و كردم حساب تصفيه و كرده مراجعه شركت به بعد روز

معتقد و متعصب بسيار را خودش و بود شده انقالب انقالبي از بعد همافري كه مثًال
از شهر كه مستأجر نفر دو به و كرده تصرف را پايگاه مسكوني خانة دو نشان مي داد
و شبها ميرفتند به شهر كار براي بودند. كارمند مستأجران داده بود. اجاره آورده بود
گفته حرفي به او تا شود. طرف فردي چنين با نداشت جرأت هم كسي ميگشتند. باز
و طاغوت تمام شد دوران مرد و «طاغوت كه: بيداد داد و به مي شد شروع ميكرد
روز صدايش يك حريفش نبود. كسي خالصه از اين حرفها. و است» با مردم پيروزي
كنم. صحبت شما با خانهها دربارة ميخواهم گفتم و بستم را در و اتاق توي كردم
اتاقم كسي در چون شدم. و بيداد. مقداري عصباني داد و دادن شعار به شروع كرد
و روي شقيقهاش كشيدم گذاشتم را كلتم كردم. او صحبت با لحن خودش با نبود
ترسيد طرف بسيار حرفبزنيشليكميكنم! نانجيبياتمي ترسم! نكن از گفتمفكر
را خانهها داري كه فرصت ٢٤ساعت تا گفتم به او افتاد. پا و دست به و پريد رنگش و
همبيخانههستند. آنها پرسنلنيرويهوايياستو متعلقبه تخليهكنياينخانه ها
شعار به شروع بزند حرف ميخواهد تو با كسي تا و آوردهاي مستأجر شهر از آمدهاي
كار ندارد. طرف با طاغوت حرفها... كسي اين و از «طاغوت مرد» دادن ميكني كه
پرسنل به بالفاصله را به ما پس داد. آنها كرد و تخليه را خانهها ٢٤ساعت رفت و سر

تهران. به شدم منتقل ماه چند از بعد داديم. نيازمند
بازنشستگيدرتهران:

كارهاي فهميدممرتجعانيكهاز كرده است. احضار تهرانگفتنددادگاه انقالبمنرا در

به و روي خارك كه هواپيماهايي بود. هوا در هواپيماها به دادن سوخت كار ما هوايي.
و رفت در آنها برميگشتند. و ميرفتند عراق به يا و ميدادند گشت جنوب كلي طور

ميگرفتند. سوخت ما از آمدشان
ما هوايي واقعي چه برسر نيروي به صورت شاهد بودم كه آخوندها مدت اين در
همانجا از را پروازها و آنجا مستقر در و رفته به شيراز بار يك مثال براي آوردهاند.
شما با ميخواهد سياسي عقيدتي ـ آخوند گفتند به ما شب يك ميداديم. انجام
چراغهاي كه بود خاموشي دستور باال. رفتيم و شديم هواپيما سوار رفتيم پرواز. بيايد
پر ستارهيي در آسمان يك شديم بلند كه زمين از باشند. پايگاه خاموش شهر و
لعنت گفت پرستاره و به آسمان افتاد چشمش كابين. در آمد داشتيم. آخونده جلو
را نابكاران دستور امام اين گفت ببينيد چه شده؟ پرسيدم علي القوم الظالمين. اهللا
روشن چراغ چقدر ببين امام است. خود صريح خاموشي دستور اين نميكنند! اجرا
سرش كه عمامه هركس عادت داشتيم ما چيه؟ خنديدم. گفت و نگاه كردم است؟!
نيستند! چراغ ستارهاست! اينها آيتاهللا حضرت گفتم مي كرديم. صدا آيتاهللا را بود
اين تا نگفتيم چيزي ديگر ما نميكنند! رعايت را امام دستور است. چراغ نهآقا گفت
نورافكنهاي تمام قضا بر دست عادلآباد. زندان محوطه سر روي رفتيم گشت در كه
ستارهها كه آن نه هستند اينها چراغ ببينيد بهآخونده گفتم بود. روشن دور زندان
طرف از ميزند. مي بيند و زندان را فقط بمباران بيايد براي هم عراق اگر شما ديديد!
همه اين از ندارد»! من اشكالي بزندشان اگر هستند زنداني گفت: «اينها و نرفت رو
گفت ندارد؟ اشكالي ناباوري پرسيدم با ميآوردم. شاخ در داشتم شقاوت و بيرحمي

هستند اشكال ندارد. مجرم هستند آقا اينها زنداني نه
. . دارد. ادامه
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بومه  ياكوب نظريه به انسانها اگر هرحال اينشتين: به
جايي الهي خلقت باشند كه شيطان هم در داشته اعتقاد
و بهتر ميشود آن برايشان سهلتر تحمل وقت دارد، آن
وقتي، اما كنند. را تجزيه تحليل موضوع اين ميتوانند
كه تنها باشد اموري جزو امر اين آگوستين، بنابه نظرية
اين ميگيرد، در قرار خودشان صرف حوزة مسئوليت در
آن كمر فشار سنگين زير صورت به سادگي ميتوانند
بدي و دامن به درماندگي و ضعف سر از و خم كنند

پلشتي فرو غلتد.
دادي  كه بسطي و شرح  همين  با درست و فرويد: 
كه انسانهايي من، متناقض ظاهرًا كشف به ميرسيم
در رنج و و هستند گناه سنگين فوقالعاده كه زير بار
مرتكب علت به همين اغلب بهسر مي برند، شديد عذاب
مي دهند ترتيب طوري را اين و ميشوند تازهيي معاصي
كه چرا شود، حالشان شامل مجازاتي و شوند افشاء كه
از خود تا دارند كمتري هراس ديدن مكافات از آنها ديگر

وجدان. عذاب
بومه  ياكوب من سرنخ فكري اجازهتان با اينشتين: 
بهنفس اطمينان با بتوانند انسانها اگر ميدهم: ادامه را
نيستند مجبور ديگر شوند، روبهرو شيطان با بيشتری
در و بيروني بگيرند دشمن جلد در وي را سراغ دائم
در شوند كه متوسل سالحهايي به شيطان با مبارزه
قرار دهد. نابودي خطر معرض در را خودشان نهايت امر
شر را و امر و شيطان آورند به آگوستين باور حال اگر
عجز وقت آن كنند. تلقي خود به مربوط موضوعي صرفًا
و خطرناك رفتارهاي موجب بسا چه دروني اضطرار و
بيش و وضع كم وخيم اين با نتايج جنون آميز شود.
از وحشت به سبب است. چشممان جلو و هستيم آشنا
نخواسته اين و زشتيها، ندانسته بديها و فشار خارقالعاده
در سنت كه است ميشوند. اين قبيل ديوانهبازيها زياد
دنبالهروي بهجاي ميبود اگر مردم، بهتر شايد كليسايي
بومه ياكوب افكار از آگوستين، ما محترم دوست از

بودند. كرده پيروي
و  بد بين ما من هم كه چرا آموزشهاي من. از بودا: يا
اعقاب نديدهام. و عبوري غيرقابل هرگز شكاف خوب
ذكر با بگذاريد كردهاند. پيشه را ديدگاه همين نيز من
خواهرزادهيي من دهم: برايتان شرح را موضوع نمونهيي
و تشنة جاهطلب فوق العاده كه «دواداتا» نام داشتم به
به را اصرار داشت كه او من بود. در زمان پيري قدرت
كار اين حاضر به چون من خود برگزينم و جانشيني
جان قصد كه را گرفت وي و غضبي خشم چنان نشدم،
عمل عقوبت به ولي نيافت توفيق سوءقصد در او كرد. مرا
اعتقاد اين من بعدًا طرفداران در بين شد. بيمار خود
طوالني بسيار روند يك از دارد دواداتا كه كرد پيدا رواج
مرتبه به حتي زماني و ميكند پاكسازي عبور و تزكيه
قرار اين از روند اين نتيجة يافت. خواهد ارتقاء بودا يك
هم او به دام كه مطلقه ندارد. هركس شيطان قدرت بود:
دورة يك به كمك باشد اميدوار ميتواند باشد، باز افتاده
پس كند. او خالص شر از را خود تزكيه نفس طوالني
خود كار و با اين كند اميد قطع نبايد از خود كس هيچ

بسپارد. فاجعه امواج دست به را
كه  من در وجنات تو مي خوانم اينشتين: آگوستين،
هستي. ولي بيتاب و تيز جوابگويي تند يك چقدر براي
مجادله براي بعدًا كن. خويشتنداري خواهش دارم فعًال
زيادي فرصت اتهامها و نكوهشها انداختن اعتبار از يا
تو، موقتي خاطر  آرامش  جهت هم االن  بود. خواهد
عنوان تحت امر شر را، نيز مي كنم كه فرويد يادآوري
آورده در رواشناسانه شبه اساطير جزو تخريب، غريزه
حوزة و دسترس از آنرا زيادي حدود تا كار اين با و
اين بايد بهزودي او هم كرده است. خارج بشر اختيار

را توجيه كند. نقطه نظرات خود
بازترميكنند را چشمانداز بودا كنفوسيوسو

دنياي  درباره ميخواهيم اينكه محض اينشتين: به
مگو بگو بين ما بالفاصله كنيم، صحبت انسان دروني
حمله همديگر به طوري درميگيرد. تندي مشاجرة و
موشكافانة و  آرام بررسي بهجاي  انگار كه  ميكنيم

است. بودن جانب به حق مسأله مان تنها حقيقت،
نخست وهلة در كنفوسيوس به ما داد، كه عالمتي
سرنخ ببينيم بود كه گويايي و اشارة روشن من نظر به
باشم، فهميده اگر درست ميشود يافت. كجا را كالف
حضور آن زماني كه از زمينيها ما مغرب او بهعقيدة 
و مادي اشياء و تحقيق روي تفحص بالكل را ذهنمان
از توجه به ديگر كرديم، متمركز برآنها فن سلطه فوت و
كشف براي زيادي بسيار نيروي شديم. غافل خودمان
كار تكنيكي برآنها به چيرگي و و قوانين طبيعت رازها
وظايف وجود و معناي از پرسش فرآيند اين شد و گرفته

نسبت به ما ملتهاي اكنون بهواقع داد. قرار تحتالشعاع را نوع بشر
اما دارند، عمل اقدام و براي بيشتري توان بياندازه ديگر زمان هر
اصًال و ممنوع كدام و است مجاز گامي چه نميشوند متوجه ديگر
به همينعلت دعوت منفرويدرا هستند. بهچه مقصوددر ايندنيا
دستكم كه است اخير معدود غربيهاي قرون از يكي او چون كردم
يمن به انسان. خود مسائل بررسي و تحقيق به كردند شروع دوباره
موجود بيسواد زمينه به اين در انسانها كه متوجه شدم تالشهاي او
مي دهند نشان پژوهشها همين شدهاند. تبديل ماندهيي عقب و
پيشرفتها در قياس با غرب، فرهنگ كه و مبرم است ضروري چقدر
در را خود واپسماندگي طبيعي، علوم ـ تكنيكي دستاوردهاي و
و بلكه دهد كاهش اخالقي و روانشناسي كاوش قوانين زمينة
خواهد خطا خبط و مرتكب دائم صورت اين غير نمايد. در جبران
مرتب زد و خواهد دست ناشايست» ولي «ممكن به كارهايي و شد
كاش به خورد خواهد افسوس مربوطه عواقب و حادثه وقوع بعد از
اين به را ما توجه گرامي، تو نميزدم. كنفوسيوس دست مسائل آن
فرهنگ بطن از كه از ما جمعي فكر مي كنم كردي، جلب كمبود
در كه تو آموزشهاي خردمندي از ميتوانستيم ايم برخاسته غربي
باقي سال سرزنده پانصد هزار و از دو بيش ميهني خودت سرزمين

شويم. مند بهره مانده،
شما  كه همانست مانده، بهجاي آنچه كنفوسيوس: 
در كه وضعي مشابه ـ مكتب نيز اين ميناميد. در «كنفوسيانيسم»
مسيح برسر تعليمات مسيحيت تاريخ طول شما در زمين مغرب
از چشم هم بخشهايي شده، اما حفظ آموزش من از مطالبي آمدهـ 
مطمئن نيستم من البته تغيير يافته است. نيز چيزهايي افتاده و
شما به فايدهيي و كنم محقق را اينشتين نظر حسن بتوانم كه
كه داشتيد بحثي و يافتهها برآورد ضمن در بههرحال، برسانم. ولي
برسانم. دارم به اطالعتان اصرار كه فكر من آمدند به نكات بعضي
شمهيي از اول نيست بفهميد، بد بهتر حرفهاي مرا كه اين اما براي
شايد يك نظر از برايتانبگويم. را انگيزههايم شرحاحوال شخصیو
اخالق اصول معلم عنوان به كه چون باشم. شبيه افالتون به كمي
تكيه رؤياي برخالف او، منتها، ام. پرداخته نيز سياست به همزمان
گرچه من هم سر نداشتم. برتخت سلطنت را در زدن يك فيلسوف
برمسند كه شاهزادهاي مشاور عنوان به صباحي چند نمي آمد بدم
اثر منشاء بندد، به كار مرا بخواهد تعليمات و نشسته حكومت
مجددًا ولي منصبي بودم، چنين دار عهده كوتاهي نيز مدت باشم.
داشتم شكوه مرگم، لحظاتي قبل از كردند. حتي تا فرارم به وادار
در هيچ كس و نميآيد، به ميدان خردمندي هيچ فرمانرواي كه
بوداي َبَرد، برخالف آموزگاري به مرا ـ نميخواهد سرزمين اين
طول در يكبار ضمنًا كه محترمـ و بزرگوار الئوتسه و خردمند
برم، بهسر عزلت تنهايي و در نميخواستم من ديدهامـ  را او عمرم
من مباحث در اصلي موضوع ميرفتم. جامعه ميان به عالقه با بلكه
اين همه تصور با در جامعه. نظام همزيستي از اصالح بود عبارت
آداب بيشتر راوي خير، بودم، تيزي و تند متجدد من يك كه نشود

سنن كهن بودم. و
يك محافظه كار اين مي گوييم ما به اينشتين:

دوران  بهخصوص تاريخ، گذشته  ادوار احتماًال كنفوسيوس:
طول تمام در ميكرد. مجذوب سخت مرا خودمان، باستاني
بنيانگذاران جامعة و پيشكسوتان ـ يو و شون، يائو، برابر زندگيم در
مراجعه اما داشتهام. عميق احترام  احساس مشتركمان، كهن
كار بلكه بهنظرم اين نبوده، دلبخواه بنا برتمايلي دوران كهن به
دست مباني و اصول ميتوانستيم به بهاين وسيله ميآمد. ضروري
تمشيت مان آينده حيات و حال امور به آنها برطبق كه پيداكنيم
كه هنوز ميماند به درخت كهنسالي من ديد از تاريخ دهيم. 
يك شاخة فقط كنوني زندة مردمان و است نمو و درحال رشد
و ترتيباتي نظم همان مي بايد از اين شاخه هستند. رستة آن تازه

درخت بودهاند. گسترش و رشد موجب كند كه پيروي
و ـ با دستاوردها نياكان احوال در بهتر از مطالعه چيز هيچ
بيني خودبزرگ جنون و تكبر از را ما نميتواند ـ اخالقشان آداب و
مصون نيز خطر اين از به گذشته در نگاه آدمي و نگهدارد. امان در

كند روي زياده خود زندگي صفحات اهميت در بخواهد ميماندكه
زندگان مي بايد داشته باشد. انتظار از آن متناسب از حد بيش و
بار آورده بيشمار نسلهاي كه را امانتي آيا بپرسند، خود پيوسته از
نسبت مسئوليت احساس و دقت و دلسوزي با سپردهاند، آنها به و

ميكنند؟ آتيه اداره نسلهاي به
از درست غربي  ملتهاي ميشوم،  متوجه  من كه آنجا  تا
كه ميكنند رفتار بي مالحظه طوري و ميروند مسأله طفره همين
بهعالوه آنهاـ  حيات فاصلة كوتاه در اين صرفًَا تاريخ معناي گويي
پيشينگان به خود را چون ميشود. محقق فرزندانشان ـ دورة
از نيز خودشان بين نميدانند. مديون بعد نسلهاي اندر نسل و
خودپسندي همان نيست. از خبري روز همديگر و حال به توجه
نيز و اجداد آباء از ميكند، غريبه هم از را آنها خودخواهي كه و
ميآيند ابلهي ديوانگان مانند بهنظرم گاهي كردهاست. شان بيگانه
بي ميكنند خيال بودهاند. خويشتن خالق خود خيالشان به كه
را ترقي آنچه آنهاست. جهان يكسره مال پس و فناناپذيرند، مرگ
من در چشم تقال ميكنند، آن كسب براي و ميشمارند تعالي و
مختصري است نقش از شدن و خارج بازي قواعد زدن نوعي بههم
دارد. زنجيرة نسلها جاي مثل حلقهيي در و تاريخًا تعيين شده كه
است، زيرا كسي كه خوب دشوار براي من فهم چنين رفتارهايي
كرداري و رفتار ميتواند بهتر باشد، گذشتگان به خود دين ياد به
و ستايش آيندگان احترام مورد صورت به همان كند كه پيشه
چنين از پوشيدن چشم معذرتـ  عرض با منـ  بهنظر و شود. واقع

است. احمقانه خيلي اميدبخشي امكان
بگيرد  جدي را اميدبخشي امكان چنين اين كه براي فرويد: اما
بهدليل آدم اگر حال بگذارد. آيندگان جاي را خود لختي ابتدا بايد
مهم را فقط خودش نباشد و آنها فكر اصًال به صرف خودپسندي
نميدهد. راه بهدل بيمي هيچ بعدی نفرين و ننگ از آنوقت بداند،

صرفًا  و باشد، اگر مانعي نداشته محترم، كنفوسيوس افالتون:
يونان دارم. در مختصر تذكر يك گفتههايت، تأييد كامل جهت
در ستودن اهميتداشت. اسالفبسيار ارادتداشتنبه باستاننيز
هستم. همآواز تو با ميل با كمال گذشتگان حرمت ستايش و احرام
بودي، اجداد به گذاشتن عزت فدا و فرهنگ حافظ تو همانطوركه
خاص بهسبك را نياكان به احترام آئين بسيار فرصتهاي در نيز من
من از كه مكتوبي زنهارباش بهصورت حتي مينمودم. اعالم خودم
را نياكان است «كه آدمي مبادا غافل شود خاطره مانده بهجاي
تقدير كه وهزينهيي را امكانات از شايسته سهم نگهدارد و زنده

كند». صرف آنها داشته، روا خود ما به نيك
نيز پيش بكشم: چه پيچيده را مسألة ولي اجازه بده اين جا يك
خويش غفلتهاي و گناهان از سنگيني بار نياكان اين اگر كرد بايد

باشند؟ گذاشته آيندگان بدون را
اما  داد. قرار انتقاد مورد را گناهان اين بايد طبعًا كنفوسيوس:
پدران، مادر كارهاي خبط و عليالخصوص گذشتگان خطاهاي
زمانه به اينها ميشود كه فرزندان دنياي دروني جزء بهصورتي
اگر دارند. مسئوليت و وظيفه آنها قبال در و ميكنند حمل خود
خاطرات دراين رسوايي كه گناهان ننگ از بهسبب اكراه تازه، نسل
و گفته دروغ بهخودش آن وقت شود، منكر را آنها وجود نهفته،
اولياء به گذاشتن حرمت است. بافتهيي جدا تافتة كرده خيال
هم اشتباهاتشان را برخدمات، عالوه كه معناست اين به ازجمله
آنها كارهاي وجه دو هر از و دهيم قرار بررسي مورد جدي بهطور

عبرتبگيريم.
احترام  من كه ميداني كنفوسيوس، ارجمند ماركس: دوست
بهعنوان تو، كه دارم تفاهم هم اين براي قائلم. برايت خاصي
فئوداليسم بودهاي. حافظ خودت زمان در پائين، اشرافزادة ردة
طرفي از چطور تو كه است اين نميشوم متوجه كه نكته يي اما
آنكه بهجاي حال در عين ولي كني اصالح را ميخواستهاي اوضاع
انقياد درس باشند، بيشتر خودشان رهايي بياموزي فكر جوانان به
تغيير شهامت كه از اطاعت آخر، آنها مي داده اي، به فرمانبرداري و

نميبرد. آينده راه نوسازي و به برنميخيزد
اما  بود. مهمي بسيار امر البته وفاداري، من نظر كنفوسيوس: از

ضرورت وجود به مردم  توجه واقعي ام جلب خواست 
به افرادي چنين بود. نمونه شخصيت ترويج و سرمشق
اين به و كرده بودند زيادي كمك خود من تكامل و رشد
براي اهميتي با بسيار تربيت، نقش و تعليم امر در جهت
احترام واسطة ستايش و به فقط قائل بودم. انسانها آنها
وجوه چون مييابند. اصالح امكان نمونه شخصيتهاي به
روي سرمشق و نمونه هرشخصيت درخشان و متمايز
تصور زود خيلي چنانچه آدمها و گرنه ميگذارد. اثر آنها
نشده غوره بهاصطالح و ميدانند را چيز همه كنند 
آن و ميتوانند، مي دانند همه از و بهتر شدهاند مويز
دستگاههاي كار با طرز كامل به طور  اگر حتي وقت
باقي نادان و كوچك هم باز باشند، آشنا نيز جديد فني
نباشند، نمونه شخصيت جوياي انسانها اگر ميمانند.
آورد. بهوجود نخواهند رانيز و ممتازي برجسته افراد
نه و زاده پيدا ميكنند نجيب حاكمي بزرگ و نه ديگر
وضعيتي، چنين آنوقت در مدار. و كشور واالتبار رهبري
در كساني كه چرا كه دارند شكايت اين از ملتهاي غرب
قماش سياستمداران و از صرفًا آدمهايي ميانمايه قدرتند
را همين خودشان است، شكوه جاي چه ولي فريبكارند.

نبودند. ديگري الگوي پي و ميخواستند
اما هستند. ضروري و الزم كه البته مقررات و قوانين
تك ما. وقتي تك از بيرون هستند اينها فقط قواعدي
مي گذارد، زير پا را ميدهد و قانون خالفي انجام كار آدم
و مي گيرد.  قرار مجازات يا نكوهش مورد بيرون از 
را قانون مكافات و افتادن گير بدون بتواند اگر چهبسا
كه به كسي ولي بكند هم رضايت احساس دور بزند،
درون مي كند، از پشت خود قبول سرمشق مورد يك
اين و ميشود دچار سرافكندگي و سرزنش احساس به
ممالك شما مردم دارد. عميقتري اثر بسيار شرمساري
باشيد. مفتخر خود مترقي قوانين به داريد حق غرب
نميتوانند بهاندازه قوانين اين كه ضمن ميبينيد در ولي
شماها از خشونت و فساد بيرحمي، مقابل در كافي
برميآييد صدد در اينجاست كه زود كنند. محافظت
حاصلي دارد، كار چه اين اما سختتر كنيد. قوانين را
بهتري نمونه و آرمان دنبال  ديگر  شما جوانان وقتي
جويند تأسي كه به او نميكنند كسي را پيدا يا نيستند.
بهچشم برعكس، من گيرد؟ قرار تكيهگاه درونيشان و
اين ترس دارند از جوانان شما در فرهنگ ميبينم كه
سرمشق جامعه را فكري و اخالقي مفاخر بزرگان و كه
نمايند. آنها مترصدند پيروي آنها از قرار دهند و خود
را، خود اولياء نسل حتي(ميزانهاي) زودتر هرچه كه
و مردود ارزش افتاده، بي مد اجناس از يك سري مثل
در كنند. علم را خودشان فرهنگ آنها برابر در و شمارند
است. محروم استواري از ثبات و شما جوامع كالم، يك
نميفهمند، را سالهها چهل حرف كه سالهها هيجده
كه اين جاي به را شصت سالهها خود، به نوبة هم اينها
ميشمارند. اعتياد بارخاطر بدانند، شاطر و يار غنيمت
انساني روابط پهنة به توليد و كاال عرضة از مدرنيزاسيون
میشوند محسوب افتاده مد از مسن، افراد يافته، تسري
آنها و شده خارج دور آشناي آنها از تكنولوژي چون چرا،
بايد پير نسل ميشود، گفته سردرنميآورند. اينترنت از
و حذف، نسل جامعة رقابت اين كه در خيلي شاكر باشد
آنها سفره نان داوطلبانه است حاضر هنوز مولد و جوان
كه نميخواهد. اين جاست را عذرشان تأمين كند و را
در ميگيري من از گرامي، ماركس تو، كه ايرادي از من
الزامات فكر در من كه ميشوي مدعي چطور تعجبم.
آينده كه هردوره مسن، و پير افراد نسل نبودهام، آينده
براي آينة تمامنمايي آنها بهحساب ميآيد. جوان نسل
آن در رأيالعين  به اينها و ميروند بهشمار جوانان 
حفظ از جوانان اگر ميبينند. را خود قريبالوقوع آيندة
به دست آنوقت شوند، گريزان پيران احترام حرمت و
بعدي خودشان را و قرب شدن ارج خود مقدمات بي
مي دهند جلوه آنچه بنابراين، برخالف كردهاند. فراهم
ميكنند، زندگي در دامن آينده جزم عزم با گويا كه
وحشت در آينده از جوانان كه است قضيه اين اصل
به امروز بعد در فقط آنها امر، حقيقت در ميبرند. بهسر
تا كامپيوتري مدلهاي طريق از گرچه ميانديشند. فردا
در مي كنند، ولي محاسبه را و تحوالت تغيير دورترين
لحظة همين در بيشتر كه ميروند پيش طوري عمل

است. ميلشان باب كنوني
از چيزهايي كه تو ميگويي به نظرم  اينشتين: خيلي
دوستمان سئوال اين مايلم با وجود اما ميآيند، درست
چشم مرتب وقتي كه كنم مطرح دوباره را ماركس
و انتظار بهبود مي توان چگونه باشد، به گذشته دوخته

را داشت؟ اصالح امور
٥ صفحة در بقيه

مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:
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پـروازدرخـاطـرههـا(١٥)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

از انقالب بعد نيروي هوايي
شوراها تجربة و

انقالب بعد از هوايي نيروي وضعيت اشاره يي به
بهوجود  دگرگوني جامعه اركان تمامي انقالب١٣٥٧ در از بعد
ايران مردم به انقالب، رهبري ربودن با آخوندها اما آمد.
وفاداري به جاي رسيده دولت به تازه مرتجعان كردند. خيانت
چاقوكش مشتي فرهنگ، با مردمي آزاديخواهانة آرمانهاي به
ميان اين در كردند. سرنوشت ملت ايران به حاكم را لومپن و
بازتابي نيز نيروي هوايي در كه بهوجود آمد مرجي و هرج

داشت. گسترده
نيروي هوايي در وابسته افسران و تيمساران تعدادي از
كه آنجا از ولي است. حساب آنها جدا كه كردند بازنشسته را
نداشتند مترقي مردميو پرسنل ميان در پايگاهي هيچ خود
بياعتمادي جاسوسي و فرهنگ ترويج سركوب و جز راهي
زيادي از تعداد رو اين از نمي ماند. باقي برايشان بين آنها
هوايي نيروي و برجستة فني متخصص پرسنل و خلبانها
كردند. بازنشسته و كرده دور خارج از پاكسازي نام به نيز را
انقالب انجام بهنام كه فجايع بودم از بسياري شاهد خود من
محمددوست. بود بهنام مرتجعي نمونه سرهنگ براي ميشد.
خلبان (كه «F١٤» خلبان فالن گفت من به يكروز 
گفتم كنيم. پاكسازي ميخواهيم را بود) هم برجستهيي
خانمش آوردهايم بهدست ما كه اطالعاتي طبق گفت چرا؟
خوب! گفتم است. كرده شنا رفته و به استخر پوشيده، مايو
گفتمجنابسرهنگ خانمشرفته استخر! گفتخوبديگر!
ثانيًا نشده مرتكب كرده گناهي رفته شنا خانمش كه اين اوًال
او خرج مردم اين پول دالر ميليونها است. خوبي او خلبان
بههمين شده. شما ساخته خلباني چنين او يك از كه شده
او هم باالخره و نپذيرفت ميكنيد؟ بيكار كار از را سادگي او
بسيار بود. خلبانهاي نمونهها اين از دور خارج كردند. از را
كردند. خارج دور از بود شده خرجشان قدر آن كه را زيادي
از كه بود مرتجعانه هديه يي قبيل كارهاي اين واقع در و
بسياري از چون دادند. ديگر كشورهاي به ايران جيب ملت
يا و و كانادا بهآمريكا مثًال كشورهاي ديگر به همين خلبانها

شدند. بهكار مشغول آن جا در و رفتند اروپايي كشورهاي
سوار موج ارتجاع بر كه فرصت طلباني حاكم و مرتجعان
كساني كنند كه وانمود طور اين داشتند بودند سعي شده
برهمين بودهاند. انقالبي نميكردند كار شاه زمان در كه
را آنها تنها ما كه  آمدند كار روي افسر  تعدادي اساس
ميپرسيديم يكديگر از ميديديم را آنها وقتي نميشناختيم،
تعجب كمال در بعد و آمده اند؟ زميني نيروي از اينها آيا
تداركات كه فيروزه قصر در آقا كه ميشنيديم جواب
حاال ميشد معلوم است. انبار بوده رئيس بود هوايي نيروي
بهدست را امور زمام و آمده بيرون سوراخها از شده كهانقالب
اسراييل از بعد ما كه هوايي نيروي بههمين دليل گرفتهاند.
شد. نابود واقع بود در منطقه در نيروي هوايي پيشرفتهترين
جنگ شروع به خصوص در ايران مردم نابودي براي اين و
هوايي گذشته نيروي در گرديد. روشن كامًال عراق ايران و
نداشت. را ما هوايي نيروي با رويارويي و برابري توان عراق
تعداد هواپيما. چه از نظر فني، چه از نظر نظر خلبان، از چه
پيش وضعي چه ديديم كه ميهني جنگ ضد شروع با ولي
نبود اگر و افتاده بود. پا از كه تقريبًا ما آمد. نيروي هوايي
كه خلبانها از همين فداكاري تعدادي داوطلبانه و بازگشت
شده اخراج واقع در و شده «پاكسازي»  رژيم بهاصطالح
كرد فراموش نبايد نمي شد. گرفته عراق پيشروي جلو بودند
پرسنل خلبانها و از دسته اين از هم زيادي تعداد بسيار كه
آخوندها كمر نيروي كشته شدند. ميهني در جنگ ضد فني
پايگاه در جنگ زمان در ميآيد يادم شكستند. را هوايي
ميز سر ـ سياسي عقيدتي ادارة سوي آخوندي از اصفهان
كننده مشمئز با لحني كرد. به صحبت شروع و آمد شام
و نكنيد چه و بكنيد و چه مسلمان باشيد بايد شما مي گفت
چه گناهي ما كه مي دادند جوابش را خلبانها اين حرفها. از
شدهايم خلبان خواندهايم درس آمريكا رفتهايم ما كردهايم؟
مرتكب جنايتي و جرم چه ميكرديم. پرواز كشورمان براي
يكي ميكنيد. پاكسازي را بچههاي ما كهاينطور شدهايم؟
ميگوييد راست اگر گفت مزبور آخوند به برگشت خلبانها از

١٨-١٩ سالگي  را در سن خودتان پاسداران يكي از همين
يك ببينيد برگردد اينجا بعد ببيند، به آمريكا دوره بفرستيد
ميكند مي كنيم پرواز پرواز كشورمان ما براي اين كه دهم
ميخواند و قرآن و آيات نميرفت از رو مرتجع آخوند يا نه؟

مي گفت. پال پرت و نميداد يا جواب
را هوايي  نيروي كمر كارها همين با اينكه غرض 

انداختند. كار از كارآيش را زبده و پرسنل و شكستند
فرماندهيپايگاههفتمترابريشيراز

دو يكي كردم. بهكار شروع مجددًا ايران مراجعت به پس از
منصوب شيراز در ترابري هفتم پايگاه فرماندهي به بعد ماه
بود. باقري زمان سرلشکر در اين نيروي هوايي فرمانده شدم.
شكل ارتش در متفاوت و متمايز جبهة كامًال دو ايام آن در
و شورايي كار به ارتش انقالبي مترقي و ميگرفت. پرسنل
عمدتًا كه اما جناح مرتجع بود. در ارتش معتقد شوراها ايجاد
با كه مي دانست بهخوبي ميشدند تحريك آخوندها توسط
ديكتاتوري اعمال و سركوب براي جايي شوراها شكلگيري
شوراها، تشكيل خط برابر در زمان آن در لذا نميماند.
كردهبودند. علم اسالميرا انجمنهاي بهاصطالح بهراهانداختن
شوراي تشكيل براي رفتم شيراز به اينكه محض به من
اقشار شد و انجام انتخابات كردم. انتخابات اعالم فرماندهي
افزارمنداننمايندگان همافرانو درجهداران، مختلفافسران،

شد. شورا تشكيل و كردند را انتخابات خودشان
تجربةشوراها:

گذشته بود. جديدي تجربة ارتش در فرماندهي شوراي مقولة
واقعيت بودند  ضدشورايي كه مرتجعان و خطوط خط از
بود. در استبدادزدهيي ذهنهاي همه ما ذهنهاي كه اين بود
و نداشتيم را شورايي و جمعي كار گذشتهاجازة ديكتاتوري
شورا مقولة بسيار خود بوديم. بي تجربه اين زمينه بسيار در
آن را بهعنوان طوالني پراتيك يك در بايستي كه بود جديدي
مسئوليتهايش مرز و حد و ميانداختيم جا فرهنگ يك
مشكل ميكرد را كار كه چيزي اما مشخص ميكرديم. را
را شورا ديدن چشم آنان بود. مرتجعان كارشكنيهاي
حتي و بودند. مخالف مطلقًا كارها قبيل با اين و نداشتند
كار از را پرسنل داشتند سعي ارعاب و تهديد و جاسوسي با
با آنها برسر اين مقوله بارها و من خود بارها دلسرد كنند.

شد. كار به شكايت كشيده شدم و درگير
با شورايي در كار كه عوامل بود مجموعة اين دليل به
تازگي واقعًا برايمان كه داشتيم برخورد جالبي نمونه هاي

داشت.
انقالبمقداري از بعد كردم اشاره قبًال كه مثًال همانطور
مرج و هرج اين آمد. به وجود هوايي نيروي در مرج و هرج
بهصورت پرسنل در نبود. حكومتي سيستم در باالي تنها
به شخصي لباس با مثًال پرسنل ديده ميشد. بي انضباطي

بهطوري مي كردند. .كار . پاركينگ و. در و ميآمدند پايگاه
نيروي پايگاه يك اينجا نبود معلوم ميكردي نگاه وقتي كه
منتخب شوراي جدي و اما عناصر مسئول و است. هوايي
اين كه كردند بخشنامه و كردند صحبت يكديگر با پرسنل
بهبعد تاريخ اين از كه دادند فرصت روز چند است. ممنوع كار
جلويش در دم دژبان كند تردد شخصي لباس با كسي اگر
شخصي لباس با كسي پاركينگ هواپيماها هم در بگيرد. را
دوم دفعه تذكر، اول دفعة بشود ديده اگر و ندارد تردد اجازة
خود تصميم را حقوق خواهد داشت. اين روز كسري چند
شورا رسمي چون ولي گرفته بود. پرسنل شوراي منتخب
ابالغ به پرسنل و تا امضا كنم. امضا من آوردند پيش نبود
روز ديدم يك جمع شدند. لباس شخصيها زودي كردم. به
كسر كردهاند. گفتم مقدار از حقوقم فالن گفت و آمد جواني
بود؟ اولت بار آيا پرسيدم آمدهام. شخصي لباس با گفت چرا؟
كسر حقوقم را دوم دفعة دادهاند، تذكر نه، دفعهاول گفت
و نكرد قبول بگو! نمايندهات به شورا در برو گفتم كردهاند.
رأي مگر چيست؟ گفتم حرفها اين و و شورا نماينده گفت
صورت هر به فالني است. هم نماينده ام چرا ندادهاي؟گفت
سرش ريختند نمايندهها خود آنجا شورا. پيش فرستادمش
خالفش گرفتند كه او تعهد بيداد كردند و از و مقداري داد و

نكردند. كسر را اما حقوقش نشود، تكرار ديگر
فرهنگ بهآموزش را بنا كه گرفتيم تصميم شورا در ما
اما بود وقتگير و مشكل هرچند كار اين و بگذاريم. شورايي
يك با كه داشتم من نمونههايي شد. كارساز و مثبت بسيار
درست فهميها كج ماليم و انساني و برخورد توضيحي كار
روز يك مثًال پرسنل هم حرف را ميپذيرد. اتفاقًا و مي شود
٦ماه شاه گفت در زمان و مراجعه كرد درجه داري به من
مطرح شورا در را  قضيه اين شدهاست. توقيف  درجهاش
نتيجه به  اما شده درجهاش بازگرداندن  خواستار و  كرده
طرف شد معلوم شورا پرسيدم. را از علت من نرسيدهاست.
كافه در دوستش را مشروبخوري يك از شاه بعد زمان در
شدهاست. توقيف درجهاش ٦ماه خاطر بهاين و زده چاقو با
ميكردم مبارزه شاه با من كه ميكند طلبكاري آمده حاال
را بدهيد. عقب افتادگي ٦ماه اين بايد و شده! توقيف درجه ام
يك برخورد كنم تند با وي ميكردم اگر بهخوبي احساس
و نشستم ميآيد. بهوجود او در شورا از سرخوردگي روحية
گفتم خيلي و كردم صحبت منطقي و آرام صورتي وي به با
و نميكردي كار از شاه ناراحتي از روي مي کنيم فرض خوب!
هم را زدن رفيقت چاقو آيا بود، مبارزه خوردنت هم مشروب
هم شورا و كرد قبول را من حرفهاي او كنيم؟ حساب مبارزه

ماه دو يكي و نامه نوشتيم را بازگردانيم. او درجة كه پذيرفت
در صورت كه داد نشان من به تجربه اين را برگردانديم. آن
را كجفهميها و مشكالت از بسياري كردن برخورد منطقي

كرد. ميتوان حل
بود كه تضادي شورا در مشكالتمان از عمدهترين يكي
سادهسازانه برداشت داشت. تخصصي كارهاي با شورايي كار
كبريتي چوب بهصورتي كه بود اين شورا از ابتدايي درك و
جدي اخالل در نتيجه كرد. حل بايد شورايي را همه چيز
مرتجعان بهوجود مي آمد. بود كه تخصصي كارها برخي در
كارشكني ميكردند مرتب ميان اين در نيز مخالفان شورا و
عملي شورا ارتش در و معنايي ندارد شورايي كار كهاصًال
«p٣» هواپيماي مثًال سمپاشيها. قبيل اين از  و نيست
فارس خليج روي و بود زيردريايي ضد گشت هواپيماي
خبر كه بودم فرماندهي اتاق در روز يك ميكرد. پرواز
در كه مي گيرد تماس هواپيماها همين از يكي خلبان دادند
گفت چيست؟ مشكل گفتم آمدهاست. پيش مشكل هواپيما
برويم. پايي ١٨هزار بهارتفاع كردهايم تقاضا ما است. ابري هوا
اعتراض آمده هواپيما هست در درجهداران مكانيك از يكي
مسأله بروي! پايي ١٨هزار به نداري حق مي گويد ميكند
بروي كه بدهند نظر همه كني دعوت بايد است، شورايي
برق رعد و كه كنم مي خواهم بهاو تفهيم هرچه نه! من يا
گفتم بهاو نميكند. قبول ميكند داغان را ميزند هواپيما
از آن بعد كنيم. صحبت بياييد تا باشد نداشته بگو كاري
ساعتي دو يكي شورا در و كرديم صدا را درجه دار آمدند كه
نيست شورا اين معناي كه كنيم تفهيم كرديم بهاو سعي
داغان را و ميخواهد هواپيما برق ميزند و رعد وقتي كه
بود واقعًا مشكل تفهيم اين بگيرد. تصميم نتواند كند خلبان
قاطي را قبيل مرزها كهاين داشتيم نمونههاي زيادي ما و
با توضيحات زود كه خيلي بود خوبياش اين ميكردند اما

ميشد. حل پرسنل براي
گذاشتيم قرار و كرديم صحبت شورا در تجربه، اين از بعد
نمي تواند بودنش به علت تخصصي پرواز عمليات كارهاي
منازل، تقسيم فروشگاهها، رفاهي، امور ولي باشد. شورايي
به عملياتي و پروازي امور غير به ديگري هرچيز و مرخصيها

مي شود. مربوط شورا
كه داشتيم مسائل و كارشكنيها و مشكالتي همة وجود با
از بهزودي بسياري بود.  مثبت برايمان بسيار شورا  تجربه
كارها مهمتر آن از پرسنل حل شد و مشكالت مسائل و
يك بار بهطوري كه گرفت. خود به روال بسيار منطقيتري
پايگاهمان از بازديد براي مشترك ستاد از بازرسي هيأت يك
فرمانده در پايانتيمسار بازرسي طولكشيد. چندروز آمدند.
چطور؟ گفتم بگويم! تبريك شما به ميخواهم گفت تيم
و در شيراز رفتيم. هوابرد به پايگاه نيروي زميني ما گفت
نيمي ديديم. پرسنلنيميلباس نظاميداشتند، را زرهيآنها
است مرتب چيز همه مي كردند. اما اينجا هو را ما شخصي.
به را وضعيت اين هستند. گفتم تبريك كارشان سر همه و
را كارها كهاين آنها هستند بگوييد. چون فرماندهي شوراي
گفت و كرد ترش تيمسار آوردم كه را شورا اسم ميكنند.
گفتم ندارد! وجود شورا در ارتش نياور ما جلو را شورا اسم
اصلي صاحب به خواستم من بگوييد، تبريك خواستيد شما
و خودتان است همين بودن شورايي نتيجه كار بگوييد. اين
ما گفت و تميز هستند. كه چقدر مرتب و تر ميبينيد هم

است. مرتب مينويسيم اما نميبريم شورا اسمي از
كه تا آنجا چنين برخوردهايي را باز هم داشتيم. نظير
حل را بايستي پرسنل خانوادگي مسائل موارد حتي برخي
داشتم. منخودم نمونههاي بسياريدر اينزمينه ميكرديم.
ما پرسنل كه همسرش با بهاتاقم آمد. جواني خانم بار يك
نابودي آستانة در مشتركشان زندگي داشت. اختالف بود
وقتي مي طلبيد.كرد. ما كمك از مي كرد و گريه شدت به بود.
شدت به تعريف كرد برايم هم را اختالف علت و اصل ماجرا
جمع در كه نميتوان است ديدم مسألهيي شدم. ناراحت
ابالغ بهاو دستوراتي صدا كردم و را شوهرش كرد. مطرح
بود انداخته را سرش خجالت و ندامت با مربوطه شوهر كردم.
تا گرفتم قول او ...باالخره از و جوانم كه گريه مي كرد و پائين
مدتها تا من و شد حل مسأله نشود. تكرار ديگر مربوطه مورد
بود. خوب بسيار و همسرش او كه رابطة بودم جريان در بعد
به ميدان هم فرصت طلب عناصر برخي اين ميان در
و فقدان ما بيتجربگي از سوءاستفاده با و ميخواستند آمده

تأمين كنند. را خودشان منافع ارتش در فرهنگ شورايي
٦ صفحة در بقيه


	neda15p01-site.pdf
	neda15p02-site.pdf
	neda15p03-site.pdf
	neda15p04-site.pdf
	neda15p05-site.pdf
	neda15p06-site.pdf
	neda15p07-site.pdf
	neda15p08-site.pdf

