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يــاد آر، ز شـمع مـرده يــادآر

از ناگهـان يـخ بـستة ديـدار آمـد
ـ  مثل يـك حادثـة زمـستانيـ 

و با نـگاهش
كه حـادثة گـذرگـاه بـادهـا بود

در زهـدان مـتالشي زمـين
هـزار بـذر تـازة بـاور پـاشـيد.

نـاگهـان بـهار
از حـادثة انـجمـاد

در نـهانگـاه حـادثه سـبز شـد.

قصة آشـيخ روبـاه
قصة عروس و مـادر شوهر

«نقل از افسانه هاي كهنـ  روايت زنده ياد صبحي مهتدي»

 هيچ كجا تهرون نميشه
 خواهي كه دادت بردرد صد سلسله بيداد را

درصفحة ٦

 سـهراب سپهـری
غرق در «افسون گل سرخ» 

در صفحات ديگر

نـزديکيهای شـب عـيد٨٥
(نگرانيهای شب عيد آقای سياسی نژاد) 

حسين پويا 
درصفحة ٥

شعر: 
جواد اسديان بـر رواق ايـن پـنجره

درصفحة ٥
خندة روی لبت يعنی بهـار

جمشيد پيمان
بـر مـرز روز  و  شـب

امير بيداری از تهران
درصفحة ٤

نامة هنرمندان ايرانی 
به جشنوارة فيلم برلين

پيوست به تمام جشنواره های بين المللی فيلم 
به شهردار برلين

به وزير فرهنگ برلين
 به همة فراکسيونهای مجلس فدرال

باور کنيد که رمز خوشبختی، آزاديست. رمز آزادی 
اما، شجاعت است.
هراکليس

گفتگو با هنرمندان معترض
در حاشية جشنوارة فيلم برلين

درصفحة ٥

در صفحة ٤

در صفحة ٣

كنفـرانس سـران در آخـرت(٨)
مؤلف: ابرهارد ريشتر
مترجم: كريم قصيم
درصفحة ٧

تـومـاس مـان،
شصت سال فعاليت ادبی و چهل 
اثر بزرگ 

در محافل ادبي توماس مان را يك نابغه در ادبيات 
قرن بيستم آلمان مي نامند. توماس در ٦ ژوئن١٨٧٥ 
در شهر لوبك در يك خانواده مرفه به دنيا آمد. اولين 
در  به نام«افتادن»  در سال١٨٩٤  او  كوتاه  داستان 

يك نشرية محلي مونيخ منتشر شد.

م.مشيری(رهنورد)
زهره محسنی پور

طرحی از 
سهراب سپهری

اين شعر يك بند از پنج بنِد مسّمطي اشت كه عّالمه علي اكبر 
دهخدا به ياد ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل سروده است. 
او يكي از دو مدير هفته نامة صور اسرافيل بود كه در واقعة 
بمباران مجلس اول در روز دوم تيرماه ١٢٨٧شمسي دستگير 
و دو روز بعد به دستور محمدعلي شاه قاجار در پادگان باغشاه 

تهران به دار آويخته شد.
درصفحة ٢

عبدالعلی معصومی

کاظم مصطفوی

بگذاشــت ز ســر سـياهكـاري اي مـرغ ســحر چو اين شب تـار
فحـة روحـبخـش  َاسـحـار  رفــت از سـر خفتـگان خـماريوز  نـَ
مـحبوبــة   نـيلگـون  عـمـاري بگشــود  گــره  ز  زلــف زرتـار
و اهـريمـن  زشــتخو  حـصـارييــزدان  به كـمال شــد پـديدار

يــادآر مــرده،  شــمع  ز  يــادآر، 

حـادثـة بـهارحـادثـه بـهار

گويند خداي تعالي در اين روز عالم را آفريد و هرهفت 
كوكب در اوج تدوير بودند و اوجات همه در نقطة اول 
حمل بود. در اين روز حمل شد كه  به سير و دور درآيند 
كرد، پس  روز خلق  اين  در  نيز  را  آدم عليه السالم  و 

بنابراين اين روز را نوروز گويند...

آدمی نيست که عاشق نشود فصل بهار
هرگياهی که  بـه نوروز نـجنبد حطب است
سعدی

فرهنگ جهانگيری

جهانگيرخان صور اسرافيلعالمه علی اکبر دهخدا
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صوراسرافيل، شمارة اولين انتشار از پس روز چند دهخدا
تاريخ به نامهيي در تبريز شنيد به  را روسها يورش خبر وقتي

نوشت:  السلطنه) (معاضد پيرنيا ابوالحسن به ٢٩ژانويه١٩٠٩ 
به بغّريم و خورده زخم شير يك مثل كدام هر نبايد «…چرا ماها
قوميت، ملّيت، دولتي، عّزت شديم، تمام واهللا كنيم. حمله طرف هر
دست رفت… مرگ از داشتيم كه هرچه و وطن، شرف، ناموس

است…» بهتر زندگي اين از باغيرت نفر يك براي هزاربار
ميزيست و تنگدستي كمال پاريس در در تبعيد هنگام او به
خوش جا پاريس اكنون در كه «سلطنه ها»يي «دولهها» و سوي از
دوستان و ميديد آزار سخت، بودند، «عيش» سرگرم و بودند كرده
به نامههايي در بودند. او خاطرش بار يا رها كرده را او نيز پيشين

دشمنكاميها و آزار و اين تنگدستي به پيرنيا ابوالحسن دوستش
اشاره دارد:

خودم پيش اآلن تمام دوستان «افسوس كه ١١اكتبر١٩٠٨: نامة ـ
نميتوانم بيحقيقت باطِن مهيب و صورت يك با جز هميشه را
آن هست، در كه آنچه و زندگي تقريبًا از اين رو، از بكنم و تصّور
كلي ُعزلِت راحت در گمان ميكنم كه و متنّفرم و زده بهغايت،
دوستان نميدهد؛ راه بهخود مرا وطن است… مرگ يعني
بهنظر كه سرابهايي شدهاند؛ فراري و متنفر من از من فقر بهواسطة
ظاهر را خودشان حقايق اآلن ميآمدند، زالل چشمههاي من
كه دولتمردان پيشين به با اشاره نامه همين در كرده اند…» وي
ممتازالدوله، مخبرالسلطنه، (مانند اند ميزيسته پاريس در اكنون
عزيز «برادرهاي مينويسد: آنها به خطاب و…) السلطنه احتشام
اآلن و خورديد برديد، كرديد، دزديديد، رياست كرديد، وزارت من!
كه پولهايتان است همين است، شده پيدا در زندگيتان كه فرقي
آن ميكنيد... اما، عيش تجّملتري با و آزاد مملكت در آورده ايد را
قرض يك زير گلو تا خودش دادهايد، قرار مورد مالمت را كه كسي
خودكشي جز جوابي مطالبه مقام در كه است پانسيونر زن نفر
هزاران زحمت از گذشته و پريشان تهران در عيالش و اهل ندارد و

معطلند…» يوميه نان براي صدمه و
را پانسيون قرض، زيادشدن ترس «از :١٩٠٨ ١٥نوامبر نامة ـ
شيخ محمدخان قزويني بهقدر منزل جناب اينك در رهاكرده و
شب) جا در فقط (آنهم زمين روي خواب رخت يك پهن كردن
در دنيا پول پول (يعني آن چه كه نيم سه فرانك و و با عاريه كردهام
مشروطه و خلع كرده سلطنت از را شاه ميخواهم محمدعلي دارم)

بدهم». ايران عودت به را
سامان آن ايرانيان ياري و به استانبول رفت به اروپا از دهخدا
شمارة نخستين كرد. منتشر را «سروش» بهنام هفتگي روزنامهيي
و آخرين شمارة اآلخر١٣٢٧هجري بهتاريخ١٢جمادي روزنامه اين

يافت. انتشار قعده١٣٢٧ ١٠ذي بهتاريخ (چهاردهمين)
انتخابات در فتحتهرانبهدستمشروطهخواهان، پساز دهخدا
شوراي ملي مجلس نمايندگي تهران به و كرمان از مجلس دوم،

١١ محّرم ١٣٢٨  روز در مشروطه سران به درخواست و شد انتخاب
تالشي سياسي، با كارهاي آن پس در كنار از او شد. تهران وارد به
از دهه دو از بيش و پرداخت «لغتنامه» تدوين كار به توانفرسا
او مي خود باره اين در اين كار صرف كرد. به بيوقفه، را، عمر خود
بكشيد، سال اند بيست و تتّبع بيش از َفحص و «…كار نويسد:
و عاشورا، عيدين و نوروز حتي قطعي، و فصل و بيهيچ پيوسته
دو روز هنگام رحلت و چندروزه صعب دو بار بيماري بيرون از

كجاييد؟ كجـاييد؟ مـردم آزاده اي
بيـاييد! بيـايـيد، افـسرد، آزادگـي

آزاده بخوانيد چـو تاريخ قـصه و در
شـماييد شـماييد،  آزاده از مـقصود

راه مصدق جان  و همه از دل گيريد
خـداييد مرد اگـر درآيـيد راه زيـن

شد…» شغل تعطيل اين عليه، كه اهللا رحمت مادرم
مصدق، محمد دكتر در دورة ملي نهضت سالهاي در
دهخدا، ايران، مردم آزاديخواهانة نهضت بزرگ پيشواي
ميكرد. پشتيباني مصدق دكتر و نهضت اين از جّد، به
مختصر دكتر مصدق مرحوم ملي دوم حكومت سال «در
به كمك براي را خود خانة فروش از بازمانده ذخيرة
چون اما، كرد. تقديم ملخ ران بهعنوان كشور بودجة
خريد مصرف به بازگردانيد، تشّكر با آنرا دولت رئيس

رسانيد». ملي قرضة اوراق
را به جرم او ٢٨ مرداد ١٣٣٢، ننگين كودتاي از پس
قراردادند. آزار مصدق، تحت از دكتر پشتيباني و همراهي

«پس از  بردند و به دادستاني ٢٥مهر١٣٣٢ او را روز در
شب، نيمه مكرر، سؤاالت به پاسخگويي و درنگ ساعتها
و در َهشتي و داالن برگرداندند رنجور و مانده به منزل
بيآگاهي اهل برفته، حال از فرسودة پير منزل رهاكردند.
اداي براي كه خادمي تا بماند زمين بر نقش ساعتها خانه
به درون را او فسردة كالبد بود، برخاسته صبح فريضة

كرد…» را آگاه خانه و اهل نقل خانه
و كار تحقيق بيماري و فرسودگي در همان دهخدا
پيش ماه سه تا و داد ادامه را لغتنامه تفّحص و تصحيح
ماندگار كار ارزشمند و اين درگذشتش همچنان به از

روز هفتم اسفند١٣٣٤  در شامگاه مشغول بود. سرانجام
فروبست. جهان از چشم هميشه براي

«هيچ وقت درخت بود: نوشته مقاالتش از يكي در او
بارور نشده بيآشاميدن خون و آزادي استقالل پرثمر
استقالل راه در كه ميدهم ترجيح هزاربار من و است
تا مانند كشته شوم… مردم آسايش آزادي و مملكتي و
و بسپارم: جان در رختخواب بيماري (درماندگان) َعَجزه
عند َاحياء بل في سبيل اهللا اَمواتًا ُقتلوا الذين الَتحسبّن

ُيرزقون». رّبهم
تمام اعتقادي  او سخن و حافظ به عالمة دهخدا
اين كه بود خواسته زندگي روزهاي آخرين در داشت.
لب آن زير نيز خود او و برايش بخوانند را غزل حافظ

ميكرد: تكرار را
مپرس كه ام كشيده عشقي درد
مپرس كه ام چشيده هجري زهر

كار در جهان وآخر ام گشته
مپرس كه ام برگزيده دلبري

درش خاك هواي در آنچنان
مپرس كه ام ديده آب ميرود

عشق ره حافظ غريب در همچو
مپرس كه ام رسيده مقامي به

نهضت و دكتر مصدق به كمك واسطة كه به اشخاصي به
است. مشتبه شده امر بودند كرده پيدا ايران آبرويي ملي
و كماالت شيفتة ايران ملت واقعًا كردهاند تصور آنها
خودپسند اين مردم كه اين از آنهاست. غافل شخصيت
غالب واّال كردهاند، پيدا عنوان ايران ملي نهضت ساية در

نداشتند. هم را اداره يك ضباطي شايستگي آنها
دارد بهنام افسانهيي فرانسوي الفونتن افسانهسراي
گردنه يي نيرومند از شش اسب را ارابه ارابه.  و مگس
گاهي روي و دم اسبها مگس گاهي بريال و باال ميبرند.
ارابه وقتي حماسهسرايي ميكند. مينشسته و ارابه بيني
مساعي الحمدهللا ميرسد مگس ميگويد گردنه باالي به

بدهند. مرا اجر بايد اينك رسيد. نتيجه به من
كم مايه خودپسند اشخاص  از  پارهيي حكايت
مزد بگيرند ملي ايران نهضت اينك ميخواهند از كه
تحمل اثر در ملتي الفونتن نيست. بيشباهت به مگس
سائسي زعامت  به  گرسنگي و تعب و  ذلت قرن  يك
نهضت در الهي از فضل پس و قيام كرده توانا و بصير
چند آن برسد. ثمرة اينك بايد به و كامياب شده خود
به نشده  تأمين آنها اغراض چون طماع نفر جاهطلب
را نهضت كه اين بهعنوان ميخواهند بياساس بهانههاي
تكليف كنند… امروز قيام برمردم بهوجود آورده اند آنها
بزرگ اين و كوچك وضيع و شريف، از ايران عموم ملت
كمك ملي ونهضت دولت ملي دل به و جان با كه است
خودداري و مال در راه توفيق نهضت بذل جان از و كنند

ننمايند…

تو را گفتهام كه چه من حاال تا بگو ببينم دمدمي عزيزم خوب
خر مغز مردم كه دارد. قباحت ميگويد است ترس برداشته آنقدر
پيكره اين است. فرحزاد ميفهمم من ف بگويي تو تا نخورده اند.
تو بلكه چهها خواهي نوشت. آخرش تو گرفتهاي معلوم است كه
هواخواهي روي از ما بازرگان پارتيهاي بنويسي خواست دلت فردا
بعضي از بنويسي خواستي بلكه تو ميشود. تعيين انگليس روس و
فروش به برداشته دست موقوفات فروختن از ديگر حاال ما مالهاي
در قزاقخانه بنويسي خواستي بلكه تو دست گذاشتهاند. مملكت
مسموم (در نشوند حاضر وطن به خيانت براي كه صاحب منصباني
نميدانم ميگويد) و ميكند پيدا لكنت ميزند تپق زبانش اينجا
سرم بريزم و چه خاكي به آنوقت چه چيز چيز و و چه چه چيز
خير خير بكنم. معرفي تو دوستي به مردم پيش را چطور خودم
دنيا در من من جوانم. اوالد دارم. من دارم. عيال ممكن نيست. من
است. پادشاه نگرفته دزد اوًال عزيزم ميگويم هنوز اميدها دارم.
قدرت دارد به من بگويد كي ننوشتهام مطلبي ثانيًا من تا وقتي كه
بگذار كرده. خلق از علما آزاد خدا بدون استثنا كه هم را خيال تو.
آن نوشتم وقت هر خيال بكنم دلم ميخواهد در دلم چه هر من
ميدانم ميخواستم هرچه اگر من بگو دلت ميخواهد چه هر وقت
ماه دو االن مينوشتم خيلي چيزها مينوشتم. مثًال تا حاال بنويسم
فروشي نداده وطن تن به كه منصب قزاق صاحب كه يك است
بيست با خائن منصب يك صاحب و فراري است خانهاش از بيچاره

هستند. او كشتن مأمور قزاق نفر
انگليس بانك «ب» نشانة حساب در اگر مينوشتم مثًال
مي توان را از بيست كرور از قروض دولت ايران بيش بشود تفتيش
رحيم خان پسر و ماكو السلطنه در مينوشتم اقبال كرد مثًال پيدا
شيراز در قوام و عراق در آقا محسن حاجي و آذربايجان نواحي در
الخليل كنيم. چه ميگويند حال زبان به طوالش در السلطنه ارفع و

پنهاني. الجليل و نامرئي

دربارة   «مشروحهيي
حكومت دكتر محمد مصدق»

تار  مرغ سحر چو اين شب  اي
ز سر سياهكاري بگذاشت

َاسحار روحبخش َنفحة وز
خماري خفتگان سر از رفت
زرتار زلف  ز  گره  بگشود 

نيلگون عماري محبوبة 
شد پديدار كمال يزدان به
حصاري زشتخو اهريمن و

يادآر مرده، شمع ز يادآر،

علي عّالمه كه اشت مسّمطي بنِد پنج از بند يك باال شعر
جهانگيرخان صوراسرافيلسروده بهياد ميرزا اكبردهخدا
اسرافيلبودكهدر مدير هفته نامة صور دو يكياز او است.
واقعةبمبارانمجلساولدرروزدومتيرماه١٢٨٧شمسي
در قاجار شاه محمدعلي بهدستور بعد روز دو و دستگير

شد. آويخته بهدار تهران باغشاه پادگان
نزديكبهيكماهپس ازشهادت صوراسرافيل،دهخدا
دهخدا شدند. تبعيد ايران از آزاديخواهان از تن چند و
جهانگير را به ميرزا فرانسه، در تبعيدش شبي در دوران
جوان او نگفتي «چرا گفت: او به خواب در ديد. خواب
آمد: دهخدا بهخاطر جمله اين حال همان در و افتاد؟»
تا صبح و از خواب پريد و آر» شمع مرده ياد ز «ياد آر،
بند دو فردا و سرود را شده ياد مسّمط بند پنج از بند سه
اسرافيل»، چاپ «صور اول شمارة در و افزود آن ديگر به

محّرم  (اول ٢٣ژانويه١٩٠٩  تاريخ به سوييس، ايِورُدن
رساند. به چاپ قمري) ١٣٢٧هجري

دهخداوميرزا جهانگيرخاندوگردانندة اصليروزنامة
تهران، مشروطة دورة روزنامة معروفترين صوراسرافيل،

(١٧ربيع االول١٣٢٥  شمسي ١٠خرداد١٢٨٦ از بودند.
چند روز تا نخستين شمارة روزنامه) تاريخ هجري ـ
از (٢تيرماه١٢٨٧)، ملي شوراي مجلس بمباران از پيش

نخستين  سرمقالة در شد. منتشر ٣٢ شماره روزنامه اين
چنين آن  انتشار از هدف دربارة صوراسرافيل شمارة 
مجلس حمايت و معني مشروطيت «تكميل آمدهبود:

فقرا و مظلومين». ملي و معاونت روستاييان و شوراي
مقالهمينوشت: درهرشمارةصوراسرافيلدو دهخدا
و پرند» «چرند و عنوان با طنز ديگري، سياسي و يكي،
شاهكارهاي از دهخدا پرند» و «چرند «دخو». امضاي با
او همشهري با طنز سياسي ايران است كه طنزنويسي
همين با بعدها ها مقاله اين دارد. برابري زاكانيـ ـعبيد

چاپ شد. تجديد بارها پرند» و نام «چرند
شد  اروپا تبعيد به آن فرداي كه در شبي  دهخدا
ازطريقدوستش نامهييكه در (١٩جمادياآلخر١٣٢٦)
محمد صّراف(نمايندة بهسيد سيدنصراهللاخوي (تقوي)
در اين او وام كرد. تقاضاي وي نوشت، از مجلس اول)
ميروم. محكومًا فرداست، كه شنبه، «...عصر نوشت: نامه
ميداشتم. نگاه من بعد از او هميشه را پدرم اوالد و عيال
اينجا در خواهرهايم  و  مادر و  غربت در خودم  حاال
مرّوت انصاف، وجدان، خدا، از اسمي هنوز اگر گرسنهاند.

والّسالم». كنيد. راحت مرا است، باقي دنيا در رحم و
ضمن اخوي، نصراهللا سيد به ديگري در نامة دهخدا
كه برادر كوچكترش و خواهر مادر، او دربارة به سفارش
و بيسرپرست اكنون گرسنه و آنها نگهداري ميكرد از او
طرف از «...اين استيصال نامه جمله نوشت: از بودند، مانده
وعدة تمام درمقابل سال دو مدت كه در است كسي آن
يك به هيچ را شرف و نلغزيد پول ميليونها و اميد وزارت

نكرد...» مبادله َزخارف از
ديگر شمارة  سه اروپا،  در تبعيد بههنگام  دهخدا 
ماههاي در اول صوراسرافيل، دورة سياق و سبك به

سوييس  ايورُدن در ميالدي مارس١٩٠٩ و فوريه ژانويه،
صوراسرافيل، دوم اولين شمارة دورة تاريخ منتشركرد.
سومين بود. محرم١٣٢٧هجري) (اول ٢٣ژانويه١٩٠٩
شد. منتشر ١٨مارس١٩٠٩ ( ١٥صفر١٣٢٧) در شماره

بود. تهيه كرده دهخدا را شماره سه مطالب اين همة

(مكتوب٥) پرند و چرند مقالهاز يک از بخشی

مصدق راه جان  دل و همه از گيريد

مصدق محمد در وصف دكتر دهخدا عالمه

عبدالعليمعصومي

يادآر مرده شمع ز آر، يادآرياد مرده شمع ز آر، ياد
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سال١٣٠٧  ١٥مهرماه در معاصر، نقاش شاعر و سپهری، سهراب
در شهر، در همان کودکی را دوران کاشان متولد شد. در شمسی
و بود سبزه و گل ميوه و درختان از پر کرد که سپری بزرگی باغ
در که باغی باصفا بهسادگی امکان نداشت؛ درختان آن شمارش
غوطه میخوردند همسايه باغ سرخ سيبهای آن، گاه آب جوی
کودکان ديگر و سهراب برای کودکانه شادیيی و شوق که
درختان با باغ، دراين سهراب کودکی دوران میآوردند. بهارمغان
عرض در که آبی جوی اَقاقی، و تبريزی و َعرَعر کهنسال و تنومند
زنبق بو، داوودی، شب گلهای از پر آن کنار بود و جاری باغ
را رؤياهايش خوابها و معّطر و شبهای کودکیاش را اطلسی، و
تأثير طبيعتی، باچنين همنشينی شد. سپری میکرد، شيرين
شده بود. با جانش عجين و بر روحش گذاشته عميقی و ژرف
و خلوص ماليمت، و لطافت سادگی، و لطف طبيعت، ويژگيهای
میشد. متجّلی در شعرهايش و بسته بود نقش روحش بر پاکی،
شعر دفتر هشت شامل که دارد اشعاری مجموعه سهراب

خوابها؛  ٢ـ زندگی رنگ؛  ١ـ مرگ از: عبارتند ترتيب به که است
پای «صدای بلند منظومة ٥ـ اندوه؛  ٤ـ شرق آفتاب؛  ٣ـ آوار

نگاه. هيچ، ما ما ٨ـ ٧ـ حجم سبز  ٦ـ مسافر؛  آب»؛
در اشعارش  او آن است. از ستايش طبيعت و  سهراب، شاعر
خواننده به که کشد می تصوير به را طبيعت عناصر چنان
احساس اين با و دهد می دست بودن طبيعت متن در احساس

رسد. می آرامش به
به تا انگيزاند برمی شعرش خوانندة در را کنجکاوی حس او
کشاند، می تصوير به سهراب آنچه را که تمرکز با و رود فرو تفکر
در آيا که ببيند شود می برانگيخته کند. خواننده درک و حس
ذهن دارد و قرار او روی پيش در که مستقيم اين تصويرهای پس
و تصاوير آورد، می به دست را معنايش درگيرشده و آن با ابتدائا
تٌاّنی به را مخاطبش ؟ يعنی درواقع است نهفته نيز ديگری معانی
است طبيعت برابر آينه يی در مثابه کند. او به می دعوت درنگ و
دارای اشعارش کند. می منعکس ديگران برای را آن حقايق که
را او شعری سبک است که رنگارنگ و و بديع شاعرانه تصويرهای
درواقع، را، او توان می و می کند ديگران ازسبک متمايز و ويژه

دانست. اين سبک شعری بنيانگذار
سفرهايش بهخصوص  خود، خارجی  سفرهای در  سهراب
در ريشه که بوديسم» آموزه های فلسفه «ذن از دور شرق به
بوديسم» «ذن فلسفه متأثر میشود. اساس دارد، بوديسم متون
همه بلکه چيز نيستند، چند آن و اجزای جهان که است اين
تنّوع و تحليل تجزيه با آدمی است که منطق واقعيتند. اين يک
بخش غيرمنطقی ذهن، اما، میگيرد. ناديده وحدت را جهان، اين
از اصول مهم يکی کند. وحدت رادرک اين يعنی شهود می تواند
برای مراقبه شهودی است. «ذن» اصوًال بر بوديسم» درک «ذن
تأکيد ذهنی و دنيوی فرآيندهای واسطه بدون آگاهی، به رسيدن
که وجود دارد ثابت حقيقت يک تنها شرقی، عرفان میورزد. در
يکسان همهجا در حقيقت انوار اين است. هستی جوهر و اصل
است. متفاوت به موجودات آن نسبِت دريافت ولی است متجّلی
کنيم، بهجهانانديشه هایسهرابنفوذ بخواهيمکه اگر بنابراين،
رابايد «چشمها پا نهيم: او تجريدی خاص و جهان به بايست می
میتوانيم که در اينصورت است بايد ديد». جورديگر شست،
که روابطیرا، و نگاه کنيم دنيای پيرامونخود همچونسهراببه
درککنيم. اوست، بديع تصويرهای و وسيع بخش تخّيالت الهام
خياالت لطيف، زبانی داشتن سپهری، اشعار کلی ويژگی
که شعری نمادهای از استفاده و خلق زيبا، تصويرهای ظريف،
فلسفی مفاهيم عرفانی و و مضامين و درنهايت خود اوست ويژة
ساده زبانی به اشعارش از پارهيی اگرچه دليل بههمين است،
پارهيی اما است،  همگان فهم درخور که سروده شده روان و
نمادهای آزاد، بسيار تخّيل از استفاده بهلحاظ اشعارش، از ديگر
و پيچيده ترکيبات و اضافات و فلسفی و عرفانی انديشههای
دانش که بر خوانندهيی میطلبد؛ را خود خاص نامأنوس، خوانندة
بر تأثيرگذار عرفانی و فلسفی انديشههای و شعری تکنيک و
رودخانه يی همان «شعر می گويد: «نيما» باشد. آشنا سهراب شعر
از آن آب خود گنجايش پيمانه میتواند بهاندازة است که هرکس
يک اما، حوضچهها به شود. کم چيزی رودخانه بردارد بیآنکه از

بس». و شستن ارزند دستو رو
و خود در جهان پيرامون مکاشفه و سلوک و سير به سپهری
می کرد. جستجو در آن خدا را و رسيدن به می پرداخت طبيعت
اجزاي خود و اطراف با جهان رابطة صحيح يک پی ايجاد در او
برسد وحدت به هستی با گوناگون راههای از بتواند تا بود آن
وجود برای بازيافتن معنای فرد عرفان شرقی، که در همانطور
با بتواند تا گم میکند هستی مطلق ذات در را خود خويش،
خوشبختی و شادی که به شود، آن گاه است يکی هستی مرجع
و عشق میتوانيم يابيم دست شادی به که وقتی می يابد. دست
تمام دوستدار بتوانيم پيشرفت دهيم تا وجودمان رادر محبت

بود. سهراب همانطورکه باشيم، زنده موجودات
آب، باران، درخت، مانند واژههايی از سهراب استفادة مکّرر
نيلوفر، گل آيين، سفر، مرغ، چمن، آسمان، دريا، چشمه، ماه،
و تأثير طبيعت گرا حس از همه، متأثر قبيل، اين از و ادراک، نور

بوده است. بودايی عرفان از انديشههای او
به است فراخواندنی درواقع، ما، به اشعارش در سهراب پيام
است دعوتی آن؛ های ناشناخته و هستی رازهای دنيای به سفر
امروز انسان او به است. جهان حقيقت نورکه همان سرچشمه به
از ماه و لمس خورشيد طبيعت، دامان ساده در زندگی از که
و چشمهسارها پرندگان، زمزمة به صدای سپردن دل و نزديک
غرق لّذت و نمیتواند پوشيده طبيعت چشم رنگارنگ نقاشی
شهرهايی در و کند تجربه و درک را طبيعت با يگانه شدن و شدن
اتوبوسهايش سقف که سنگ آهن، سيمان، هندسی رويش با
از ديگر زمان هر از که بيش هشدار می دهد کبوتراست، از خالی
اين چيز در همه است. شده بيگانه خود از و دور واقعيات زندگی
جلوه های همه انسان» و حيوانات نباتات، «جمادات، از هستی
کرد. تأمل و درنگ هرچيزی در بايد پس هستند. حقيقت يک
حيرت با و آنوقت است هستی که بیآاليش همانطور ساده و
که تنها چيزی میگويد او يابد. دست هستی حقيقت میتواند به
دارد. قرار مسير در هميشه که است عادت است، وصال اين مانع
سهراب اما، و تأمل و شگفتی و حيرت است. درنگ آفت عادت،
ياد از عادت، طاقچة لب که نيست، چيزی «زندگی است معتقد
خشنود بابونه بوتة يک بوييدن به و سيبی به او برود». تو و من
دهان َگس در که است سياه انجير نوبر برايش است. زندگی
مهاجر مرغ يک که است غريبی حس «زندگی است. تابستان
را، فکر رفت. بايد زيرباران ـ بست بايد را «چترها پس دارد».
ـ جست بايد باران زير را، عشق ـ برد بايد باران زير را، خاطره
حوضچة در کردن تنی ـ زندگی، آب پی درپی ترشدن زندگی

اکنون است».
درنظر است. جاری زندگی مرگ و شرقی، عرفان سراسر در
سراسر مرگ در نيز، سهراب نظر در است رهايی مرگ  بودا،
از نترسيم «و میگويد: اين روست كه از و دارد جريان زندگی
زنجره نيست يک وارونه کبوترنيستـ  مرگ پايان ـ مرگ مرگ
خوش هوای و آب در مرگ جاری است ـ اقاقی ذهن در مرگ ـ
سخن صبح از شب دهکده ذات در مرگ دارد ـ نشيمن انديشه
مرگ اکسيژن پر لذت، ريههای ـ میدانيم همه ...و میگويدـ

است».
انتقاد بسيار مورد سپهری و اشعارشـ  که از ويژگيهای يکی
آن در موجود واقعيتهای و جامعه از او گرفتن فاصله ـ قرارگرفته
اجتماعی مضمون هيچ اشعارش در که است دليل بههمين است،
به سرنوشت همين بیاعتنايی بهدليل و لذا ندارد، سياسی وجود و
درحالیکه قرار می دهند. نکوهش مورد او را سياسی، و اجتماعی
و متعهد بهقول شاعر و است، هستی نمودهای يکی از نيز انسان
دارد. جريان همهجا در «زندگی يغمايی» وفا «اسماعيل ارزشمند
و حشرهيی میلرزد باد علف که در شاخة يک در درون زندگی
عضالت در که است احترام ستايش و قابل همانقدر کوچک
غرش و در شکل میدهد فلز به باپتک آهنگر که نيرومند يک
چريک يک شهادت و خود رفع ستم از و آزادی برای ملت يک
زيرا است زندگی هنر وفادارترين مدافع چهره… يک زيبايی و

میجوشد». زندگی ذات از خودش
از خشونت او داشت.  خود خاص البته، سهراب روحيه يی
عشق پيامآور او بود. برگزيده را انزوا نيز، علت بههمين و بود متنفر
بهدليل که بتوان گفت شايد بود. تمام موجودات بين محبت و
با مرگ رويارويی و  با خشونتها مقابله توان  روحيش، لطافت 
که است اين توجيهی البته نداشت. آنزمان را در سرخ» «گلهاي
مبرا خودش عصر ستمهای از برگرداندن روی از را او نمیتواند
درنامهيی و بود زمان آن وقايع از آزرده نيز او درعينحال اما، کند.
شما، مانند هم «من مینويسد: فلسفی» «محمود دوستش به
خاتمه بدبختيها اين همة به که انقالبی انقالب بزرگ؛ تشنة يک
هستم سازد، را واژگون بيداد و ستم و اساس ظلم يکباره و داده
خواهد عمل روزی لباس چه من آرزوی می داند اين خدا ولی

پوشيد».
بهزعم نگارندهـ  البته ـ «سهراب» اشتباه بار از ديگر که  نکتة
به هرگز و سياسی، اجتماعی انزوای بهرغم او بود که اين میکاهد
تبديل حکومت سياسی خدمت منافع در و حکومتی شاعر يک
که صميميتی اشعارش در بود و فرهنگ آن و ايران عاشق نشد.
ديدن در ليکن، او دارد، آشکاراست. زادگاهش خاک و به نسبت

بود. کرده مبالغه جهان زيباييهای
آن فهميدن برای که بود جهانی سهراب، نظر مورد جهان
همة جلوههای او، در نگاه معلول رفت. علت و نمیبايست بهدنبال
او است. هستی جهان و فهم برای درک نشانههايی طبيعت،
میداند. را «آيت» آن و کافی هستی برای درک را سبزی برگ
چشم گفتم: سرم چيدم، باالی شاخه از برگی ـ بوديم «زيربيدی
بههم که میشنيدم میخواهيد؟ اين از بهتر آيتی بازکنيد، را
بهترين را برگ اين که او  و سحرمیداند، سحر!» میگفتند:
و ـ کجاست اقبال فوارة که نپرسيم «و میگويد: میداند، آيت
پدرهای پدرها و نپرسيم حقيقت آبی است ـ قلب نپرسيم چرا
نيست ما «کار ميدهد: ادامه و داشته اند» شبی چه نسيمی، چه
گل "افسون در که است اين شايد ما کار سرخ"، گل "راز شناسايی

باشيم». شناور سرخ"

سهراب
سپهری

محسنيپور زهره

«افسونگلسرخ» در غرق
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توماس مان،
بزرگ اثر چهل فعاليت ادبي و سال شصت

و شب روز بر مرز

می شود وشعر سروده
رثای خورشيد در

کرده است تسخير تاريکی را آسمان وقتی که
نمیشناسد خون جز مرز ملتهب گريزگاهی روشنايی و

تا وجود خويش را
کند  اثبات اندوه شبهای اين تار برزخ  در

گردد شب و روز مرز بر حجتی و
وجود ارغوانی وباران
خاک  هيچستان  در

سيراب کند  را  بذر هستی
خاک سرد آغوش در هيچ تا

بگريزد پوچی از
را  آفرينش معنی گيتی  و
تلخ  حاکم در  سکوت نه

سروگونه زيستن  و شورانگيز بودن در غريو  که
سبز ستبر و غرور و پر

. کند آواز
آبديده گشته است اينگونه بلور قامت مرد

عزم آهنين سرشت و
است مانده استوار اينگونه

خروشان چنين سرودی بزرگ راز
خاک  کويری بستر  در

است. رسيده ثبت به اينگونه سربدارش؛ دربلند
هستی  همة وسعت به  فريادی

خواند می تورا که
گردی رها تنگ خويش حصار از تا

کند سفر صداقت های کهکشان اوج به ونگاهت
مرگی اين گونه

زندگيست.  خود  خود
. زندگی. . خود خود

تهران از بيداری امير

حجت زمانی) مجاهدخلق شهيد (تقديم به

يعنی بهـار لبت خـندة روی

بهارون نمیآ د گل گفتی با يه
يه اختر، با

شهرمون آسمون توی
د. نمی آ بارون ستاره شبای

گفتی با اون نم اشکت
لبهای پر از تشنگی مون واسه

. نمیآد بارون آبستن ابر

هست تو که تو چشمون اشکی همون
توفان، يعنی دريا، يعنی

رود بیقرار. يعنی
روشنت نگاه اون

سرما و ظلمت اين توی
بهار. يعنی گل، يعنی

تو دست
ست. شب شکستنی که يعنی

تو دل
گل، خندة واسة تنگه که وقتی
و سياه سرد زمستون يعنی اين

ست. گذشتنی

نمی آد بهارون گفتی گل، يه با
تشنگیمون از پر لبهای واسه

نمیآد بارون آبستن ابر
گيره قرار. نمی گفتی دلمون ،

نبضت میزنه وقتی میگمت تا
نداره، نمیمونه بختی تاريک ديگه شب

هست تو چشمون تو که قشنگی اشک اون میگم
تشنگیمون از پر لبهای واسه

میمونه دريا مثل
گلی تو اينجا میگم

بهار. يعنی لبت روی خندة

جمشيد پيمان

بيستم قرن ادبيات در را يك نابغه مان توماس ادبي محافل در
در يك  لوبك ژوئن١٨٧٥ در شهر ٦ در توماس نامند. مي آلمان
سال١٨٩٤  در او كوتاه داستان اولين آمد. به دنيا مرفه خانواده

شد. منتشر مونيخ يك نشرية محلي در بهنام«افتادن»
بزرگترش  برادر بههمراه ١٨٩٦تا١٨٩٨  سالهاي بين
٢سال در آنجا ماند. در سال١٩٠١  و رفت ايتاليا به هاينريش
خانوادة شد برادرش نوشته كمك به او كه بزرگ اثر اولين
استقبال مورد ادبي محافل در رمان اين بود. بروكس» «بودن
ونديك» «مرگ در بهنام ديگرش بزرگ اثر قرار گرفت. زيادي

قرار گرفت. زيادي استقبال مورد سال١٩١٢ در
چپ نويسنده يی كه هاينريش برادرش برخالف توماس،
آلمان، نيچه،فيلسوف بزرگ افكار تأثير ميشد، تحت محسوب
تبليغ بر عالوه او پيداكرد. گرايش بزرگ آلمان ايجاد شعار به
اينکار میكرد. پشتيباني نيز جنگ از شووينستي، شعارهاي
هاينريش شود. جدا هاينريش، برادرش، راه از راهش شد باعث

بود. فعال در جبهة ضدجنگ توماس برخالف
شدن كشته و جهاني در جنگ آلمان شكست از بعد
قرارداد آلمان طبق از خاك انسان مناطقي ٩ميليون بيش از
لهستان ملحق و كشورهاي فرانسه و به شده جدا آن ورساي از
ميگشتند. منجي و نااميد بهدنبال خورده سر آلمانيهاي شد.
يكسره خود پي برد و اشتباهات به جنگ مان بعد از  توماس
نويسندگان رديف در و گرفت فاصله افراطي ناسيوناليسم از

برادرش  با  مجددًا  سال١٩٢٢ در گرفت. قرار جهان مترقي
نمود. آشتي هاينريش

و صلح  خدمت در  را هنرش  و  خود او  پس آن از 
قدرت زمان اين در او اصلي  دغدغة قرارداد.  انسان دوستي
اين به نسبت و بود ملی سوسياليست كارگران حزب يافتن

را به نازيها قدرتگيري او ميداد. هشدار خطر همواره
ميكرد كه جامعه خطرناك تشبيه انتشار يك ويروس
اين با مقابله راه ميبرد. توماس انحطاط بهسوي را
همين بهخاطر فرهنگي ميدانست. مبارزة را بيماري
اين ليست سياه در نامش بهزودي و فعاليتها هشدارها

گرفت قرار حزب
او  از دوجلدي «كوه جادو» سال١٩٢٤ رمان در
استقبال به شدت مورد جهاني در سطح كه منتشرشد

سال١٩٢٩ بهخاطر  در نوبل ادبيات جايزة گرفت. قرار
او گرفت. تعلق وي به بروكس» بودن «خانواده رمان
وطن عمق اين جايزه دريافت خود هنگام سخنراني در
از «من بيشتر گفت: و ساخت نمايان خود را دوستي
مسرورم اين از باشم خوشحال جايزه گرفتن از اينكه
از آلمان ادبيات زياد،  ساليان از بعد  و كه مجددًا،
به را احترام جايزه با بينالمللي جامعة درآمده و تحريم

مي دهد». آلماني فکر يك
بهعنوانصدراعظم  هيتلر ژانويه١٩٣٣ زمانيكه در
كه هر كشوري به او بود. خارج سفر در معرفيشد. مان
ميگفت. سخن فاشيسم جهاني خطر از ميگذاشت پا
به كآلوس، و اريكا پسرش،  و  دختر زمان اين در 
كردند پدر توصيه و به مبارزان پيوسته بودند صفوف
به بازنگشت و وطن به مان لذا بازنگردد. به آلمان كه
تبعيد اما در جست. اقامت آنجا در رفت و سوئيس
جهت بههمين بازنايستاد فاشيسم عليه مبارزه از نيز

تابعيت كرد.  سلب او از سال١٩٣٦ دولت هيتلر در
١٩دسامبر١٩٣٦ درجة  در بن دانشگاه فلسفة رئيس
پسگرفت. تبعيت سلب بهبهانة را او دكتراي افتخاري
بخشي از كه نوشت تكاندهندهيي نامة او مان درپاسخ

نقل ميكنيم: را آن
برابر در دانشگاهيان و آلمان «دانشگاههاي

شده مردممان رنج  و درد باعث ناگواري كه وضعيت
نيروهاي بيرحم كه دادند اجازه اينها مسئوليت دارند.
برسند. بهقدرت آلمان خاك در ستمگر و سركوبگر و
سوءتعبير را روشنفكران تاريخي رسالت اينها متأسفانه
براي آلمان در دانشگاهي از دكترا داشتن لذا كردند.
كه من ٤سال است اكنون ارزشي نداشت… ديگر من
تعبير يك در شايد كه چيزي مي برم. بهسر تبعيد در
اگر ولي ناميده شود خواسته» خوش خياالنه «خود
زياد بهاحتمال مخالفتم علت به ماندهبودم آلمان در
نميكردم فكر  هيچوقت نبودم…  زنده ديگر  آالن
شوم چنين سرنوشتي دچار عمر سالهاي آخر در كه
شوند و ضبط آلمان همة اموالم در و گردم آواره كه 
گردم بهصورت ناچار و بنامند قانونشكن خائن و مرا
بپردازم. اصًال كشورم حكومت با مخالفت سياسي به
سازش نداشت. پس زندگي نوع چنين نيز با طبع من
سختيها اين من كه باشد افتاده مهمي اتفاق بايد حتمًا
امكان داشت برايم جايي كه خريدهام. تا بر خود را
بهصورت چيزي كه وضع شوم مانع سعي كردم كه
ساكت نميتوانستم ديگر ولي درآيد، امروزهست
خودكامگان خشم ٤سال اين طي فعاليتهايم بمانم.
من فعاليت ولي  است است. برانگيخته من  عليه را
بلكه به ٤سال برنميگردد. به اين ديكتاتورها عليه اين
قدرت گيري عليه من كه زماني به آن، از قبل مدتها
آلمان وطنم وقتي مي گردد. بر ميكردم، اينها تالش
گرفتم. قرار دوراهي سر بر افتاد بي سروپاها آن بهدست
با خود كنم. سكوت پيشه مردمم رابطهام با براي حفظ
آلمانيها براي همه از قبل من نوشتههاي كه ميگفتم
نظر حسن از خارج، در من موفقيت و است شده نوشته
من پيوند عميق رابطة اين كتابها  بوده. ديگر ملتهاي
نقش آن شكلگيري در خودم و ميباشند مردمم با
كند. براي خراب اينرا سياست گذاشت نبايد داشتم و
چيزي ولي كنم… سكوت كه كردم سعي همين
نمي توانستم كه بود اين شد مشخص ميان اين در كه
نميتوانستم اساسًا زنده بمانم.  بمانم و آلمان در ديگر
از را خود اگر نفرت اينصورت به و  كنم. كار ديگر
و فرياد نمي زدم ميافتاد اتفاق وطنم كه در جناياتي
خفه نميكردم را محكوم پست نفرت انگيز و اعمال آن
را آلمان درست ميخواستم كه تصوير من ميشدم…

سازم…» نمايان بود را در جهان شده لكه دار كه
پرمعنا بهپايان دعايي با را خود مان نامة توماس
سوءاستفاده مورد و شده ويران كشور به «خدا ميبرد:
با و جهان با بياموزد كه و كمك كند ما شدة واقع

به سر برد. صلح خودش در

گوبلز  تبليغات دستگاه شد. آمريكا ١٩٣٩ راهي سال در مان
نام دشمن رفته نزد به كه خائني نويسندة تحت عنوان او از
ميداد: «هرجا جواب افتخار اتهامات با جواب در او ميبرد ولي
خود را با كشورش فرهنگ او همان جاست» نيز باشم آلمان من

ميكرد. حمل
راديو  با را همكاريش  جنگ  شروع با  ١٩٤٠ سال در
خود راديويي گفتارهايي در توماس كرد. شروع بي.بي.سي
ميكرد و توصيف و بيرحم جالد را تندتري نازيها لحني با
كنند. گم از آلمان را گورشان زودتر تا هرچه مينمود آرزو
بههمين بود و كشورها با مسالمتآميز خواستار همزيستي او

متنفر بود. نازيها حكومت و جنگ دليل از
به را برادرانش» و «يوسف ١٩٤٣ رمان ٤جلدي سال در
فاوستوس» در همان سال اولين جلد كتاب «دكتر رساند. پايان
در جنگ از پايان بعد كتاب اين جلد كرد. دومين منتشر را

شد. منتشر سال١٩٤٧
باپايانجنگتصورعمومي اين بود كهفشارهابرنويسندگان
تحت آمريكا در توماس پذيرد. اما چنين نشد و پايان نيز مترقي
سياست وقتی پروژة گرفت. قرار شديدي جديد و فشارهاي
توسط كه آمريكا در چپ و مترقي سرشناس افراد پاكسازي
نيز از عواقب مان آمد، در اجرا بهمرحلة سناتور مك كارتي
بود معروف «شكار جادوگران» به نام كه رسمي سياست اين
قسمت از سفر به آلمان در اينكه نماند. به بهانة بينصيب
است كرده ديدن بود سابق شوروي كنترل تحت كه شرق
چاپلين چارلي و برشت همچون و قرارگرفت بازجويي مورد
به جز رفتن او راهي براي شد. خاك آمريكا به ترك مجبور

نماند. باقي سوئيس
رمان «اعترافات نوشتن را وقف خود عمر سالهاي آخر مان
رمانهاي بهترين از يكي كه كاري كرد. حقهباز» كرول فليكس

در  اوت١٩٥٥  ١٢ در مان توماس است.  شده  شناخته او
را بزرگ ٤٠رمان سال   ٦٠ طي او  درگذشت. زرويخ شهر 

منتشركرد.

م.مشيري(رهنورد)

مبارز دو
خستگیناپذير

 عليه 
فاشيسمهيتلری

و توماس من
اينشتين

١٩٣٨ در آمريکاـ 
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جـشـنوارة بـه
بـرلـين فـيلم

مینوازد چنگی باراِن
ايوان آن بر کف اين پنجره رواق بر

میتراود
طرب گلداِن در گل

رنگينش چتر زير به رفته فرو غنچه
نگاهی با میکشد سر خورشيد

                                     گاهی
هست میخندد به هر چه

اينک بازيگوش باد در پردة باز و
میکشد فضا زالل بر کمان رنگين نقش

و نسيم و شور نغمه
سوسن سبزه و فرش بر زدهاند طاق

و خورشيد باز میآيد برگ آغوش در
حباب در میکارد نور

شبنم کوچک کورهء از تردستی به میگيرد طال
چنين اين اکسيری

و است اين دم جاويد ارمغان
تو

صبح در اين دمای شگفتا
بسيط بيکرانه تری از

اين واقع در گذاشته اند. داخل با بيزنس همين توی را سرمايهشان
از با دوتا ايشان آمدن بعداز هستند. خاتمی دکتر را مديون بيزنس
کنند. استفاده آمده بوجود باز فضای از که گرفتند تصميم همرزمان
در و شده آشنا بانفوذ از روحانيون يکی با دوستان از يکی کمک به
گفتهاند از قديم گرفتند. راهنمايی و کمک از ايشان بيزنس زمينة
است معتقد آقای سياسینژاد جاش. معامله سر جاش؛ سر مبارزه
شب سال مبارزه؛ تمام «يعنی که داشته باشد بايد انصاف آدم که
و ايشان و بازاری نيست سال بقيه که نه معامله». البته هم عيد
قديم از است. عيد چيز ديگری شب اما خوب بازار بيکارند. دوستان
خوبی تاجر بايد باشی خوبی سياستمدار می خواهی اگر اند گفته
بلبشوی ـ شرايط اين در که نيست درست ايشان بهنظر باشی.
بريزد. بهگمان همه چيز بههم و و صدا بشود سر منطقهيی يکدفعه
که نمیکند فرق رنگش باشد. مخملی بايد انقالب دوستانش او و
مخالف مخملیباشد. آنها بايدمخملیـ حتما اما يا صورتی. آبیباشد
نمیشود را هيچ چيز وگرنه هستند. و خشونت درگيری نوع هر
مجاهدين کلة سر و چريک. عده يه دست کار می افتد کرد. کنترل
درسش بيا اونوقت ريخت. خواهد هم به چيز همه و شد خواهد پيدا
ما که ساال اين توی برادريمان. علما و «پاسدارا می گويند: کن.
حساب از بايد رو از اونا نديديم. حساب اونا ديگهای چيز کمک جز
جنس فرستاديم هرچی سرمايه داشتيم کرديم جدا کرد. حکومت
همه نيستيم. بايد ريالش يه صاحب بخوره توقی تقی به داخل.
يک انقالب نيازی به ما هيچ آقا. کشور تحت کنترل باشه چی
جريان که خيلی حيف شد سياسینژاد آقای به نظر نداره».  ديگه

می کند فکر هرچی نرسيد. بهجايی و ماند نيمهکاره خاتمی دکتر
از میخواهند کی اصالحات، ضد افتادة عقب آخوندای اين که 
يارو «اين نمیرسد. بهجايی عقلش بيان کوتاه اتمبازی قضية اين
وقت يک نکند که نگران است واقعًا گاوه». طويله يه نژاد احمدی
میگويد: اقتصادی. محاصره پای بروند راستی راستی آمريکاييها
که هستيم عادی مردم ما که. نمیرسه آخوندا به که ضررش
ايران به جنس فرستادن درآمدـ شاهی سه صنار می کنيم. ضرر
اينجا. تشريف بيارن نتونن ديگه ممکنه هم حاج آقا میشه. قطع
کردهاند جيب به دست آمريکاييها اينکه البته بيزنس. بی بيزنس
است. بارقة اميدی خود کنند دالر خرج ٧٥ميليون است قرار و
انقالب مخملی است نشانة يک اين فکر میکند نژاد سياسی آقای
يک به را بيزنس میدهد که هم دوستانش هم امکان و او به که
جزو آينده در حکومت که باشند اميدوار هم برسانند و سرانجامی
را سالهشان چندين دستمزد مبارزات بايد  باألخره باشند. مقامات
شود. داده به آنها هم چيزی پول اين از بگيرند. اميدوارند يکجوری
بهنظر بدن، هرکی ندن، به که به مام «باألخره میگويند: اين حال با
از اگه میشد عالی و چريک بازی باشه. خورد و زد اهل که نمياد
میرسه اما به نظر میرسيد. بهما هم يه چيزيش اين٧٥ميليون دالر
هنوز اما بدن». به ما چيزی بعيده خودشون رو دارن. نفرات اينا که
نيستی. و مرگ يعنی نااميدی مبارزه در هست. اميدواری جای هم
«از اون نشانبدهند. به آمريکاييها را خودشان شده هرقيمت بايد به
اقاليک نگفتيم ده ميليون؛ نيستيم. احمدچلبیجاسوس که کمتر

گرم». دمشون بدن که ٧ميليونم صفحة در بقيه

برلين جشنوارة حاشية در

پنجره اين رواق بر

اسديان جواد

 ٨٥ عيد شب نزديکيهای

بينالمللی فيلم جشنوارههای تمام پيوست به
برلين شهردار به

برلين فرهنگ وزير به
فدرال مجلس فراکسيونهای همة به

رمز خوشبختی، کنيد که باور
است. شجاعت اما، آزادی رمز آزاديست.
هراکليس

آقايان محترم! خانمها و
در برلين، فيلم جشنوارة جهانی ششمين و پنجاه

رسيد. بهپايان فوريه٢٠٠٦ نوزدهم
بر مبنی جشنواره برگزارکنندگان ادعای
سياسی زدوبندهای به نهايت در فستيوال، اين سياسینبودن
تحليلهاینوشتهشدة بسياری از منتقدان، تبديلشد. با استناد به
دانمارکی اهدایمشترک جايزةخرسنقره يی بهفيلمهایايرانی و

انگيزة هنری. تا داشت سياسی بيشتر دليلهای
چاپ از ناشی  جو بهخاطر  جشنواره، نقره يی  خرس  آيا

شد!؟ قربانی اروپايی، رسانههای در پيامبر اسالم کاريکاتورهای
مسافرت  ايران دسامبر٢٠٠٥ به ماه در برلين جشنوارة مدير
موزة سينمای ايران در تهران، از و ديدار او در جريان سفرش کرد.
شد. موزه در آن برليناله طاليی خرس خالی جای متوجه ناگهان
و کن طاليی نخل ونيز، شير طاليی اين، از درحالیکه پيش 
جايزههای ديگر، جايگاه بسياری و طاليی لورکانو… پلنگ يا

بودند. پيدا کرده آنجا در خود را «مناسب»
تصوير مجلة دنيای نگار با خبر گفتگويی فستيوال در مدير

خرسک طاليی برليناله در  خالی جای از آذرماه١٣٨٤ شمارة١٥١
کرد. تعجب ابراز موزه اين

جشنواره دورة اين داوران هيأت که می کنيم سؤال خود از ما
واصوًال مسئوالن کردند! تصميمگيری مبنايی چه بر و چگونه
تصميمگيری هيئتداورانتأثيرگذار چهحد در برلينتا جشنوارة

بودند؟
پايان از مصاحبههای پس در نقرهيی ايرانی خرسک برندة
بهعنوان او فيلم فستيوال، طول تمام در که داشت اعالم جشنواره
که است اين واقعيت میشد. معرفی طاليی اصلی خرسک نامزد
کاخ در جوايز، از اهدای پيش ساعت و چهار بيست تنها فيلم اين
چگونه پس درآمد. تماشاگران و داوران هيأت بهنمايش برليناله
بودن مطرح از فيلم نمايش از پيش ديگران، و کارگردان که است

میگفتند؟ سخن اصلی جايزة برندة بهعنوان آن
داوران، هيأت تصميم و جوايز اهدای چگونگی آيا
شده گرفته برليناله، مسئوالن تأثير تحت پيشاپيش

بود؟
به  فوريه٢٠٠٦  هشتم  تاريخ  در خود نامة  در  ما
تمام که کرديم يادآوری برلين جشنوارة مسئوالن
درخدمت ايران  اسالمی جمهوری صادراتی فيلمهای
میگيرند قرار مورد بهره برداری رژيم، اين سياسی اهداف
مذهبی فاشيستی رژيم که کرديم اشاره همچنين و
بودن افسانه کردن مطرح با ايران بر حاکم مالهای
ضد اسرائيلی و يهودستيزانه سياستهای هولوکاوست و
از بينالمللی، فرهنگ  صحنههای در  حضور با خود،
از و می پردازند عمومی اذهان و افکار تحريف به سويی

تبليغ میزنند. به دست خويش اهداف سو، برای ديگر
مسئوالن جشنوارة که میآيد بهنظر چنين متأسفانه
به رژيم، فرهنگی مافيای با سياسی زدوبندهای با برلين
مهر رژيم، بينالمللی اين مسائل داخلی و سياستهای

زدهاند. تأييد
را برقش و پرزرق بازگشت رژيم، اسالمی سينمای
حال، همان در و گرفت جشن هنر، بينالمللی صحنة به
سياسی زندانی برلين، جشنوارة برگذاری طی يعنی،
بودن، زندانی چهارسال از پس زمانی» «حجت ٣١ساله

شد. اعدام
انتظار در فراوانی سياسی زندانيان نيز هماکنون
دستگير ايرانی روشنفکر صدها و می برند سر به اعدام
وسطايی قرون شکنجه های و آزار و بازجويی مورد و
به نام که، میکنيم تقاضا شما از هم باز ما می گيرند. قرار
سينمايی فرهنگ و هنر ندهيد اجازه انسانيت و فرهنگ
و گيرند قرار سياسی منافع جهت استفادةابزاری، مورد
آخوندی. رژيم هولناک جنايتهای برای شوند سرپوشی

هنر از بينالمللی، محافل در که هستيد موظف شما
و دولتی مراکز فشار و سانسور گونه هر از به دور سينما

کنيد. پشتيبانی تمام، آزادی با تنها
جشنوارههای بينالمللی، در شرکت فيلم و انتخاب
بهدوراز هرگونهقيدو بندهای بايدبر ارزشهنریآن فيلم،
اجتماعی وزدوبندهایسياسیـفرهنگیـاقتصادی استوار
حضور اين امکان می خواهيم شما از اينرو از بس. باشد و
و فرهنگی محافل را در ماليان مذهبی فاشيستی رژيم

نکنيد! فراهم جهانی فيلم جشنوارههای

فراوان احترام با
اروپايی ايرانیـ  فيلم سازان کلوپ

فيلمساز و شکوف     هنرمند داريوش
فيلمساز نجم       دراماتورگ و آرمان

تهيهکننده کيارستمی   کارگردان و کيا
نويسنده و اسديان          شاعر جواد

تهيهکننده و اشتاين    هنرپيشه هاد مرله
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هنرمندان از برخي با اعتراض برلين امسال فيلم جهاني جشنوارة
اعالم قبل  از جشنواره اين مسئوالن  بود. همراه  پيشرو و مترقي
ميان از باشد. سياسي نبايستي فيلمها درونماية كه كردهبودند
متعلق نيز كوتاه فيلم يك و بلند ٥فيلم جهان ٥٦كشور از ٣٦٠فيلم
اعتراض اين مسأله مورد كرد. پيدا راه به جشنواره بود كه ايران به
سرگشادة نامة متن ١٣ندا گرفت. در شمارة قرار تعدادي از هنرمندان
از عده همين  ديگر نامة نيز شماره اين در كرديم. درج را  آنان
دوستان يكي از جشنواره در ميكنيم. نقل را و روشنفكران هنرمندان
از برخي با گفتگويي هنري است دستاندركاران كارهاي از خود كه
ذيًال آن را كرده که ما ارسال براي داده و معترض انجام هنرمندان

مالحظهميكنيد:
میشوند؟ داده نمايش ايران در فيلمها اين س:

نمايش  عدم برلين، فستيوال به ما اعتراض داليل از يکی آرماننجم:
میگيرند و جايزه میشوند انتخاب فستيوالها که در است فيلمهايی
ندارند. سينما پردة روی را بر فيلمها ديدن اين امکان ايران مردم اما

مصرف  يکی میشود، ساخته ايران در فيلم نوع کيارستمی: دو کيا
ماليان، تبليغ رژيم برای و است صادراتی صرفًا يکی و دارد داخلي
فستيوالها فرستاده به و بعد تهيه بسيار زياد با سرمايههای هم آن

میشود.
و  تأييد را بودند شما  کسانی اعتراضنامه، اين  پخش  از بعد س: 

حمايت کنند؟
ارگانهای  تمام به اعتراضی نامة فرستادن از بعد کوف: ما شَُ داريوش
برليناله کاخ  مقابل آکسيون يک  برگزاری  به اقدام جهان  هنری
رژيم از پيش توانستيم بيشتر مصاحبه، ده از با بيش در آن جا كرديم.
بين را محکمتری اتحاد و افشا را ماليان هنرُکش و فرهنگستيز

آوريم. بهوجود در تبعيد هنرمندان از بسياری
اعتراضنامه  و دادند انجام مصاحبه شما با خبرگزاريهايي س: چه

کردند؟ پخش را شما
و  پخش و گستردهيی سطح وسيع اعتراضنامه در نجم: اين آرمان
جمله، شد. از منعکس تصويری رسانههای و مطبوعات بسياری از در

Arte-Rbb- Tvb- 3Satz- BBC- Chanal4 و  تلويزيونهای
   Tagesspiegelberlin- Berlinerzeitung روزنامههای در
سايت چندين و کردها بينالمللی روزنامة همچنين Speigel و و

اينترنتيايراني.
چيست؟  آخوندی حکومت و هنر فرهنگ مورد در س: نظرتان

زبان  از بايد را  هنر و فرهنگ تعريف  بهترين کيارستمی:  کيا
نطقی در شدهشان انتصاب رئيسجمهور شنيد، رژيم سردمداران
فرهنگ اين است! شهادت بهترين هنر، هنر گفت، برای هنرمندان

آدمکشی بیهنری عين در رژيم اين هنر و بی فرهنگی رژيم
انسانيت است. تجاوز به کال و حقوقبشر نقض و

شيوة زندگی  کلی مقياس در اگر اسديان: فرهنگ را جواد
تالش دستآرود هزاران سال که از مردمان بدانيم گروهی
اسالمی» بیترديد«جمهوری است، آنان معنوی و مادی
میتواند ايرانی انسان که است حکومتی ضدفرهنگترين

بياورد. بهياد
با خود، فرمانروايی آغاز  همان  از جماعت آخوند
به وقيحانه، کشتار و سرکوب تمام و با و تام وحشيگری
گشاد دست جمعی پيوند اساسی بارزههای همة نابودی
سرور، جشن، شادی، آخوندی، فرهنگ ضد حيطة در و
و… و کردار رفتار در درستی و راستی جوانمردی، پاکی،
گذر در و ممنوع شدة ايرانيان بودند، شناخته ويژگيهای که
از ترويج دمی آخوند اما، برابر در هستند. انقراض نابودی و
برنداشته تن و روان دست و گريه و عذاِب مرگ «فرهنگ»
ضدفرهنگی، سرمايهگذاريهای ترويج چنين زمينة است.
با «تلفنی» ارتباط است. خرافه تحکيم و رشد برای کالن
نمونههای تالش نور از هالههای رفتن در و مهدی موعود
حرف بسيار اين بله، هستند. مردم تحميق آخوندی برای
که آزادیست پناه  در تنها فرهنگ، که  است درستی
آنجا از اسالمی، جمهوری و کند. پيدا میتواند گسترش
حکومت تبهکارترين حکومت است، فرهنگترين ضد که

هست. آزادی نيز ضد
هنری سياست و  اسالمی جمهوری در هنر بارة در
اين است؛ محدوده همين در گفتنیها اسالمی، حکومت
باشد، سر ستيز و تعهدآور که تعهدزا هنر حکومت با هرگونه
سائيده مهر بر پيشانی و پوشيده دشداشه که آخوندی دارد.
حکايت سکوت برنمیتابد. جز هنر، هيچ دنيای در است،
نشريات مداوم  تعطيل يا و کتابها  کردن سانسور، خمير
هنرستيزی و تزوير و مکر از خونبار حکايتی و… هنری
هنرمندان از که بسياری است تأسفآور اين است. آخوند
رفتار ديگری  بهگونة دموکراتيک شرايطی در بسا  که
تبديل شدهاند. آخوندی معرکة آتشبياران میکردند، به
هنرمندان از گروه  اين اندوهبار گلشيری نمونة هوشنگ
حذف پيشنهاد خوشايند حکومت آخوندی برای که بود
نويسندگان کانون اساسنامة از بيان، يا و انديشه آزادی
هنر که است ديگری نمونة دولتآبادی، داشت. را ايران
انداخته يک نويسنده ترکيب و از شکل را وی آخوندی،
جمهوری مجموع، در ديگر. نمونة (عباس)کيارستمی است؛
تمام با و میهراسد حکومت  از مستقل  هنر از اسالمی
حکومت اين که زمانی تا نابود کرده و آنرا سرکوب، ابزار
هنرمنِد هنرآزاد و میراند، در نابودی پيشاتاريخی فرمان

آمد. نخواهد کوتاه دمی مستقل
هنرمندان اگر مبارزة که کرد تأکيد نکته هم اين بر بايد
از تاريکتر بهمراتب ايران، هنر وضعيت نبود، گدشته جان از

هست. که امروز بود اينی

هنرمندانگفتگوبا
معترض

حسين پويا

نـگرانيـهای شـبعـيدآقـای سـياسینژاد

نگران بهشدت که است چندروزی سياسینژاد آقای
مطمئن تقريبًا شدهاست. شبانه بيخوابی و گرفتار است
کشيد خواهد امنيت رژيم به شورای کار باألخره که شده
دعا میکند همهاش است. داستان اين نگران عواقب و
شب دراين بيفتد، اتفاقی برای رژيم قراراست اگر که
آقای سياسینژاد که است اين واقعيت نيفتد.  عيدی
سال دارند. تمام مخارج و خرج دوستانش هزارجور و
سه صنار بتوانند برسد و عيد که شب کردهاند صبر را
میکنند جور زحمت جنس هزار کنند. با کاسبی شاهی
و حمل کرايه بده؛ ايران. پول جنس به میفرستند و
حاج و فالن برادر حساب گمرکچی و و حق نقل بده؛
اگر آنوقت خم میکند. را کمر آدم که هم بهمان آقا
يعنی کنند عيد آب توی بازار شب جنسها را نتوانند
ممکن است خدای نکرده که فاجعه. وقتی فکر میکند
خودش می لرزد. تنش بشود پلوغ شلوغ عيدی شب اين
اپوزيسيون رهبران  و بزرگان جزو او میکند که فکر
دوستاش او و ولی «خوب کشور به حساب میآيد؛ خارج
اميدشان همة که نه دارن». خرج مردم بقيه مث هم
درآمد دارند و شرکتی باشد. اينجا هم ايران بيزنس با به
از کلی که میشود سالی چند خوب االن اما ناقابلی.
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افسانههاي كهن نقل از
مهتدي صبحي ياد زنده روايت

بـهار صـبح ايـن در و
فراموش نكنيد!

اينكـودك نگاه همچون نگاههايي، چه
 «بـم»ي

منتطرشماهستند.
را آنها

بهنگاهيميهمانباشيد

 ! . سنگزادةبينام امــا فـراموش نـكنيد. .
بدنام مادر گمنام و با

ناگشوده چشم بهجهان
مهربان. دروغهاي و دروغ مهربانيهاي با

وداع كرد.
خاك،

قلبيشد
جنين. دفينة جاودانة يك با

عمري گذشت
نفس. يك عرض و طول با

ساكت ارتفاعي با
سرد سنگفرش با خياباني در

قساوت بيدريغ نطع بر

چناري كه نزديك زرنگ و زبر بود روباهي يكي نبود. بود، يكي
خودش براي لكلكي  هم چنار درخت باالي داشت. النه 
النهاش بيرون روباه از كه صبح هرروز كرده بود. درست آشيانه
به لكلك سالمي باالي درخت ميكرد به نگاهي ميآمد
اين لكلك روزگاري ميگفت: «روزي خودش با ميداد و
نيامد گيرمان شكاري وقت يك ما اگر و ميشود بچه صاحب
حاال جا ُمهري در از بايد پس ميكنيم. شكار را لكلك بچة
نر لكلك وقتي فهميد كه لك بگذارم». اما اين لك با دوستي

نبود. چارهيي اما شد پشيمان او با دوستي از است
همسايه ما «خوب نيست گفت: به روباه لكلك روز يك
سر يك روز مرا باشيم. نچشيده را هم نمك و نان و باشيم

بزن» صدا سفره ات
من. پهلوي بيا چاشت فردا خوب، «خيلي گفت: روباه

روباه. خانة رفت درخت آمد پايين از لكلك شد. فردا
وسط كه روي سيني سنگي يي پخته بود. ريخت كاچي روباه

كن! بفرما نوش جان لكلك گفت: به خانهاش بود و
كاچي ظرف  آن توي  نتوانست  كرد  هركاري  لكلك 
سابيده ميشد نوكش ميزد و به سنگ را نوكش بخورد. هي
كاچي ها تمام زدن هم به چشم يك به روباه اما ميگرفت. درد
تو فقط نزد. حرفي و نياورد خودش روي به لك لك ليسيد. را

آرم! در سرت را تالفيش تا كن صبر دلش گفت:
حاال آمدم تو خانة من گفت: لكلك گذشت. روزي سه دو

بچشي. من نمك از بيايي كه است تو نوبة
نميتوانم باالي كه من اما منت! بهديده به، روباه گفت:

بيايم چنار درخت
اندازم مي درخت سفره را پايين من بيا، تو گفت:

كي؟ پرسيد:
چاشت. فردا گفت:

برشته گندم غليوني يك كدو تو لكلك شد كه فردا
ته را زبانش كرد كه هركاري روباه پايين درخت. آورد ريخت
دهنش تو آسياب را ها برشته گندم از تا دو برساند، يكي كدو
لك لك اما شد. زخم هم زبانش هيچ، كه نتوانست خرد كند،
روباه ميچيد. ور را ها و دانه كدو تو كرد مي را درازش نوك
صدا سفره سر به گفت: اينجوري مهمان و لكلك به روكرد

ميزنند؟

نكنم! تا نكني گرفتم! ميخواستي ياد خودت از گفت:
افتاد كه: دوستي فكر اين به لك لك و دو روز گذشت يكي
كنم بايد كاري نيست. براي من خوب روباه همسايگي اين و

وقت نبينم. هيچ ديگر را اين بدريخت كه
روباه! نميداني همروبرو شدندلكلك گفت: كه با يكروز

است. خوب چقدر آسمان باالي از مردم تماشاي
داريد كه پر پرندهها شما براي فقط اما راست مي گويي، گفت:

بپريد. جا همه ميتوانيد و
ببرم. گردش به خودم با هم را تو ميتوانم بخواهي اگر گفت:

پشت من. شو بيا سوار
آسمان. به رفت و هم پرواز كرد لك لك، او پشت رفت روباه

ميبيني؟ چي پرسيد: رفت خرده كه باال يك
كوچهها، توي توي خانهها، توي ميبينم را گفت: مردم
به خوشا خروسها را ميبينم، مرغها را ميبينم، شهر، ميدان

ميكنيد. تماشا را دنيا طور اين و داريد پر كه شما حال
ميبيني؟ چي پرسيد: گرفت اوج كه ديگر خردة يك

خروس. و مرغ به اندازه شدهاند مردم كوچك ديگر حاال گفت:
گنجشك. اندازة به شدهاند كوچك خروسها و مرغ

چي حاال روباه  گفت: گرفت اوج كه ديگر خردة  يك 
ميبيني؟

ميرود، سرم گيج. سياهي چشمم گفت: هيچ چي،
مي كنم. راحتت حاال گفت:

بيداد! اين داد اي گفت: روباه پايين. كرد ولش باال آن از و
تيكه بيفتم سنگي اگر روي ميرم پايين دارم من كه جوري

است! گوشم بزرگهام
نگاه را پايين چهارچشمي و داشت را خودش هواي
را آخوندي عمامهاش مدرسهيي پشت بام ديد رو ميكرد.
نگاه که خوب میخواند. پوستين نماز روي دارد گذاشته كنار
زير بيفتد وقتي پوستين، باالی بکشد را خودش اگر کرد ديد
زمين به روباه هنوز اما كرد. هم را كار همين است. نرم تنش
كرد خيال آخوند كه آسمان بود زمين و ميان و بود نرسيده
يك و خانه تو صندوق چپيد پايين جن مي آيد دارد آسمان از
نرم جاي پوستين، ميان افتاد روباه شد. قايم تو آن روز شبانه
هم پوستين را گذاشت سرش، برداشت آخوند را گرم. عمامة و

روباه. شيخ آقا شد و دوش به گرفت

نبود. يكي بود يكي
داشت زني مردي بود كه بلخ شهر روزگارهاي پيش در در
برسر دو تا اين با مردك هميشه تنبل. داشت و مادري بيكاره
روانة ده براي كاري مردك روزي داشت. و گو گفت كار خانه
دو من گفت: و سپرد. مادرش و زن به را زندگي و خانه شد
گردم. مي بر زده روز سر يك و بيرون نيستم بيشتر هفته سه
را حياط بار يك كم روزي دست برسيد و خانه كارهاي به

كنيد. جارو
نخوردند. تكان جاشان از تنبلي از اينها ولي رفت مردك
پس فردا سر و فردا روز مادره گفت: يك دو سه هفته گذشت،

كن جارو را حياط پاشو ميشود، پيدا پسرم كلة
كن! جارو كنم؟ تو جارو چرا من گفت: زن

از كه فردا صبح سر گفتند: شد. آخر زياد و گو گفت باري
جارو كند. را حياط حرف زد هركي زودتر شديم خواب بيدار
تا بزند، حرف مبادا كه اين ترس از مادره صبح فردا
همسايه، خانة رفت برداشت را چاشتش بود خواب عروسش
بيدار عروس ديگر ساعت يك گذاشت. چارطاق هم را خانه در
ببيند كرد نگاه ور را آن و ور نشست اين رختخواب تو شد
كه مبادا حرف ميپاييد را خودش و مادر شوهرش كجاست
اين بود نشسته تو رختخواب همين طور ساعت دو يكي بزند.
از دوره گرد ميان دنبكزنهاي اين ميپاييد. در را ور آن و ور
ميان زني خانه توي ديد دستهشان سر شدند، رد خانه در
يكتا چرا زن! حياط، گفت: تو برد سرش را نشسته. رختخواب

نشستهاي؟ رختخواب تو پيرهن
كه كرده را تير اينها شوهره مادر كه خيال اين به عروس
تواَم با جلو گفت: آمد دمبك زن نداد. بيارند جواب حرفش به

پوشي؟ نمي را دهي؟ چرا رخت تنت نمي جواب چرا
است يا الل «اين خودش گفت: نمي زند. با باز ديد حرف
االغ رو وارونه برداشت چارقد را از سرش آمد جلو ديوانه». يا
شهر دور خودش دسته و دار بكوب، با و بزن با تا كرد سوارش

بزند. به جيب و پولي بگرداند

برش و دور دنبك زنها و باز وارونه سوار االغ سِر با باري، زن
شهر غوغايي تو در خانهها مي گذشتند. و كوچهها از ميزدند و
كه تا رسيدند به خانهيي بود، سرش ناپيدا كردند كه آن بهپا
خانهها از دستهدسته حاال مردم هم بود. آنجا شوهره در مادر
صداي تا تماشا. براي آنها  راه آمدند سر مي سركارشان و
گفتند: «برويم هم خانه اين اهل شد بلند و ديمبو ديمبل
خانه آمدندبيرون. از همه است» خبر چه تماشا، ببينيم بيرون
شوهره مادر شوهره، مادر جلو رسيد بكوب و بزن دستة وقتي
بختبرگشتة عروس اين اي واي! ديد كرد نگاه خيره خيره
و بازار دور  كردهاند خرش سوار وارونه كه است  خودش
چه بيايد! اين روت به تف گفت: جلو رفت محلهها ميگردانند.

در آوردهاي؟ ما سر بيآبرويي است
را حياط باختي! باختي! گفت: و شد خوشحال عروس

بايد جارو كني!
شوهر را مادر دست پائين زد جست االغ و از گفت را اين
آب ، و گفت: جارو از تو داد دستش برد تو خانه جارو را گرفت

ميپاشم. آب جارو كن من تو من. از
رفته شسته و حياط تا پاشيد آب خودش و جارو كرد او
عروسه دست و آفتابه بود شوهره دست مادر جارو هنوز شد.
ديد و تميز و را تر خانه رسيد، راه از و بنديل بار با كه مردك
كرد و ماچ را و روي زنه را بوسيد كار. دست مادر گرم را هر دو

بخرم؟ برات چي ميخواهي بگو ببينم، پرسيد: مادرش از
دوست خانة به كه نخواب پاشنه قرمز كفش جفت يك گفت:

روم بپوشم. مي آشنا كه و
ميخواهي؟ پرسيد: تو چه زن از

آويزان گردنم  به ميروم هرجا كه يك عنبرچه گفت:
كنم.

گفت: بسيار خوب.
يك براي اين خريد و نخواب كفش پاشنه آن يك براي
مادرش و زن كه را خدا شكر كه بود خوشحال و عنبرچه،

اند. كرده بهراه را رو و زندگيش دادهاند آبرو بهش

قصهآشـيخ روبـاه

مادر شوهر عروس و جلد(٢)قصه كهن افسانههاي از نقل

تهرون نميشـه كجا هيچ نخور من غصه جون
نميشـه شـمرون دروازه شـهر اصفهون كّل
مشدي داره داش اصفهون لوطي و هرچي شهر
غزلخون نميشه ابرام كوچيك هيشكي ناخن
ماهاسـت تهـرون دروازه گـرِو گـرز رسـتم
نميشه تهرون كجا هيچ بگم چي من كن گوش

هـيچكـجاتـهروننـميشـه

يك تصنيف قديمي از

نو سال در آستانة و مردمشان هرگز. را برملت استبداد منت اما خود پذيرفتند، و پاي را بردست و زنجير غل باغشاه در
شده دهها سياهچال شناخته و » هستند گوهردشت اوين و «محبوسين اكنون در هم قهرماناني كه و از از آنها. يادآوريم

بخوانيم: نوشته شده سرشان برباالي كه را شعري كرديد نگاه كه عكس به ديگر. ناشده و
را سلسلة بيداد صد بردرد كه دادت خواهي

را استبداد منه زنجير گردن نكش منت

كه خواهي
بردرد دادت
سلسله صد

را بيداد
چه آنان كنيد! نگاه عكس اين به
مشروطه تاريخ در بودند؟ كساني
«محبوسين عنوان  به  نامشان
مجاهداني شده. ثبت باغشاه»
پيش سال آزاديستان كه صد
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كنفرانس سـران درآخرت(٨)
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم دكتركريم مترجم:

مردم  و نشان مي دهد غرب كه فرهنگ تعجيلي افالتون: اين
ميتازاند، اين طور ملتهاي حول و حوش را ديگر حاال و خود
و نگران نيز شتاب مرا و اين سرعت بيمارگونه ميآيد. به نظر
درك كه میراند بالهت حكم و نابخردي بيمناك ميكند. نوعي
فقط صنعتي) و ابداعات (علمي از است. بسياري دشوار برايم آن
صورت میگيرند بيشتر زمان كسب و سرعت بخشيدن براي
و اميال هستند. مجموعة وقت خدمت صرفهجويي در و صرفًا
سريعتر را بتوان همه چيز كه سمت میروند بدان خواستهها
امكانات با انسانها كرد. نقل و حمل تندتر و ساخته محاسبه،
میكنند وصل بههم را فاصلهها دورترين آن يك در الكترونيكي
نكردني باور شتاب را با بعيد مدرن مسافتهاي هواپيماهاي با و
بهدست كه زمان بيشتري با پرسيد بايد میگذراند. ولي پشتسر
و مالي و مزاياي تجاري از بهغير كار میكنند؟ چه می آورند
بهرهيي مضاعف فرصت اين از  آيا پيشافتاده،  لذتجوييهاي
و خودشان تفاهم بيشتر بين و براي تعميق آشنايي می گيرند
اين آورند؟ به وجود قصد دارند ارزشهايي كه موشكافي و درك در
بشر كار حاصل ارزيابي در را ما كه نيست اينشتين گفته هاي فقط
كه می آيد بهنظرم اينطور برعكس، ميدارد. وا ترديد و شك به
كيفيت سطح اند، گرفته بيشتري شتاب انسانها كه اندازه بههمان

كردهاست. افت كوششهايشان و آنها عاليق
ممالك ثروتمند،  در شتاب افزايش كنفوسيوس: بههرحال اين
بسيار مادي  استفادههاي  و مزايا شده كه هم موقت  بهطور 
را آنها من، ديد از منتها رسانده است، آنها به سريعترين عظيمي
و بافت در را خود جايگاه دور كرده كه هدف اين از بيشتر هم باز
نميفهمندكهچگونه آنها پيوندهايابديجهانبهتردرككنند.
درست ميراث اجداد را دهند. جاي نسلها در زنجيرة خود را بايد
آمادهسازند. آينده براي حيات بهتر نسلهاي را زمينه و كنند اداره
مجاز آنها به را چيزهايي ناگزير طبيعت كه نميفهمند درست
بزرگ متقابل. دو تأثيرات دريافت شم بهويژه ممنوع میدارد. يا
استـ بدان ميزان وجود كليت تعادل كه ـ يين يانگ و ـ جهاني

دست دادهاند. از را
توضيح دهي. بايد لطف كني كمي دقيقتر را اين مطلب فرويد:

كه  است، كننده توليد اصل و فعال عنصر كنفوسيوس: «يانگ»
و زنانه عنصر «يين» مقابل در میشود. ناميده هم مردانه عنصر
با جديد عصر شما در تمدن است. پوشاننده پذيرنده و بخشنده،
احترام و پرداخته، حرمت يانگ به طرفه خودسري، يك و غفلت
و عملگرايي با كه است. براي همين است نداشته نگه را يين
دنيا سراسر در می آورد، را بند نفس كه شتابنده آكتيويسمي
سرعت كه است و چشم بسته محو هرچيزي میكند تاز و تاخت
به انسانها میدهد. بشارت بيشتري نيروي و بزرگتر اندازه تندتر،
به میكنند. پشت میكند، توصيه قناعت و ماليمت كه «يين»
را ذهنشان گوش و چشم میتوانست كه میبندند گوش ندايي
همه دهد كه نشان انگيزي شگفت بستر در را آنها جاي كند و باز
چيره يانگ اصل وقتي است. داده پيوند بههم را زنده موجودات
قهر بهخود خود آمدهـ آن وقت كه پيش وضعيتي ـمثل میشود
و نرمش، گرما غياب در میيابد. افزايش بيرحمي خشونت و و
و هواي حال و می خورد به هم تعادل «يين» ايثار و روحيه گذشت
جامعه بيشتر در جاري رفتار سخت و و سرد انسانها مراوده بين

میشود. خشن و سخت
برايمان شرح  تو  كه اصل دو اين نام افالتون: فرق نميكند 
برايم خيلي آنها انديشه مبنايي مضمون و چون باشد، چه دادي
كارشانبهجايي مردمان غربيبدبختانه است. قانعكننده روشنو
میگيرند، يعني مطلق ارزش يك را بودن فعال صرفًا كه رسيده
بكنند. از كاري و باشند مشغول وقفه بي میبينند ناگزير خود را
كاهلي آشكار، نقص را يك آن و بدشان می آيد وسكون بيحركتي
غافلند اما میشمارند. تقصير و گناه نوعي آخر دست و عجز، و
محروم مهمي معلومات از چه و تصرف، عمل تند تب اين در كه
بلكه آوردني نيستند چنگ به كه معرفتي و از بصيرت میمانند:
آشكار و كشف باطن چشم به كندـ آماده را خود روحًا ـاگر آدم
شناختن، مهمترين كه بوده اين هميشه من میشوند. درس

آوردن. به خاطر دوباره از از عبارتست زيادي حدود تا حقيقتها،
همزاد  تولد، هنگام میكني كه معيارهايي فكر آن به البد فرويد:
اخالقي اصول عنوان تحت را آنها میتوان بعد، و هستند انسانها

كرد؟ كشف
فطرت  در من اعتقاد آموزش میدادم. به را همين دقيقًا افالتون:
زمانه تغييرات تابع كه گذاشته شده بهوديعه اوليه يي حقايق ما
میتوان و بستهاند نقش هركس ضمير ژرفاي در بلكه نيستند،
كه می شود بودم عقيده اين بر حتي من نمود. آشكار و را بارز آنها

كرد. استنتاج تولد از پيش هستي نوعي اوليه، دادههاي اين از
بخش  يك وجدان نداي در كه پي بردم هم من فرويد: بهتدريج
و استعداد طبيعي نوع يك يعني دارد، وجود اوليه و  مبنايي
همسفر و مشاجره جو  رفيق كه می دانيم ضمن در مادرزاد. 
به گرايش كه است نظر اين بر شوپنهاور، آسمانيمان انديشمند
سخت او است. اخالق بشر مباني كل همدردي مشوق اصلي
همدردي ـبهعنوان به ميل كه میكند عقيده پافشاري براين

است، انسانها همة مختص امدادـ و تعاون اوليه محرك
بارز شده. زنان از ضعيفتر مردها منتها در

همان  به به اينترتيب دوباره رسيديم كنفوسيوس: و
عمدة غرب،  ملتهاي  گفتم كه من قبلي  تشخيص 
درجهتتعظيم ندانسته باشدـ قدر هم رفتارشانـ هرچه
تحقيق امر در چون میرود، به كار «يانگ» ستايش و
كه براي است اين فقط  و ذكرشان فكر پژوهش دائم
قدرت بيشتري برطبيعت چيرگي و بر همنوعان تسلط
است نكتهيي همان جمله از من، منظور آورند. بهدست
كرده حكمت آميزش بيان آن عبارت اينشتين در كه
در مشكل نيست، اتم امروز بمب مردمان دشواري كه
زبان به تو كه است تصور من اين است. نهفته قلبشان
اصل از كه دهي زنهار خواستهاي جمله اين در خودتان

نشويد. غافل «يين»
حرف  مسأله اين در میتوانيم ما اينشتين: بههرحال
جنبة به ديگر آشكارا غرب ملتهاي كه كنيم تأييد را تو
اعتنايي میناميد، «يين» را آن شماها كه اصلي به زنانه،
يك نيروي بهمثابه آنرا درحالحاضر دستكم ندارند و
بهرسميت «يانگ» برابر در ضروري و متعادلكننده
صرفًا روال در را خودش انحراف اين نميشناسند.
معنا بهكلياز آكسيونيستيكارهايشاننشان میدهدكه
تبديل به ويرانگريهاي بيمهار عمدتًا و افتاده مفهوم و

شدهاند.
نوعي میكني، عرضه ما به تو كه مطالبي اين اما
همين فضيحتهاي كه آنجا از است. توصيف مرض روش
خودت كهن از سرزمين بخشهايي گسترده غرب تمدن
كه بود اميدوار میشود بهزحمت پس اند، گرفته فرا نيز را

بشناسي. را مخمصه اين از نجات راه هم تو
چينيها  بخوريد. گرچه نبايد گول كنفوسيوس: شماها
گرتهبرداري را شما اشتباههاي از خيلي هماكنون
اين منشأ طرز فكري كه ولي باور نمي كنم میكنند،
تكنيك آنها كند. روح چينيها رخنه عمق در بوده خطاها
درست كپي شما ماشين آالت از اينكه يا میخرند را شما
مخوف اتمي كه از ابتياع بمبهاي بدبختانه نشد میكنند.
هول اين چينيها از پيش اينحال با خودداري كنند. شما
سقوط آستانة در دنيا گويا كه غربيها شديد هراس و
آن دنبال بيهوده كرد. نخواهيد پيدا اثري میباشد،
و مداخله تجاوزها كنونتمام تا نباشيد. اينملتغولآسا
خود هضمكرده در را بيگانه حكومتهاي و نظام فرهنگها
خود بازگشتهاست. كهن آداب و سنن باز به سرانجام و
فرمانرواييپادشاهان موفقشده دوراناستيالي مغولها و
بگذراند. سر از داخلي را سبعانهترين جنگهاي و منچو
بهراه من پيروان بين كه  را  كشتارهايي  براين عالوه
زمان در آخرينش كه است، کرده تحمل انداختهاند
قرباني صدهاهزارنفر مائو فرهنگي انقالب بهاصطالح
يا قالب الگوي «يا اين ـ داشت. چون شما هميشه در
ملت اين بفهميد میتوانيد بهزحمت میكنيد، فكر آن»
عناصر خود اجتماعي نظام در میتواند ترتيبي چه به
تعجب دهد. تلفيق هم با را ماركسيستي و سرمايهداري
سلطهگر يك نظام چگونه كه گيج می شويد و میكنيد
اقتصاد يك اصول و موازين با اقتدارمنش، كامًال و
اين فهم البته درمیآيد. جور سرمايهداري رقابتآميز
عظيم مجموعه  يك در كه نيست سهلي كار مسأله 
پنجاه از بيش انسان، با ميليارد و نيم يك بر بالغ ملي
فرآيندهاي اجتماعي برحسبقواعدمتفاوتي اقليتملي،
زمين، شما در مغرب كشوري تا در واحدهاي میگذرند
و كه تغيير از اين امر سردرآوريد چطور می توانيد شما
آنها شاهد جامعه سطح اكنون در كه ساختاري تحوالت

دست چين بنيادي واقعيتهاي از بسياري به هستيد،
تفكر طرز از چيزهايي چه جامعه اعماق در و نميزنند
بعد به مائو وفات زمان از وانگهي، میماند؟ باقي قديمي
اخالقي آموزشهاي كهن مكتب جاها بسياري در ديگر بار
جانب از بهخصوص است، شده  واقع توجه مورد من
آسيا ـ از خارجه ممالك از زيادي تعداد در كه چينيهايي

میكنند. زندگي آمريكاـ تا
تار  تيره و يافته هاي آن همه از شنيدن اينشتين: پس
هراسهاي و و بيم اجتماعي اضمحالل و خرابي دربارة
تو سخنان در كه خاطري  اطمينان اين  آخرالزماني،
میبخشد. اثر يك آهنگ روحبخش مانند میزند، موج
ملتهايي كه فلسفة تو آن به حرف راستش من كمي
كه انديشهيي میخوردم. غبطه دوانده ريشه آنها در
زورمندانه كشورگشاييهاي و قهرمانانه جنگهاي مدافع
و نظم با  بوده كشورداري خواهان برعكس، نبوده، 
مسالمتجويانه رفتار و اخالقي مراعات اصول ترتيب،
جوانان نوجوانان و و تربيت تعليم امر بهخصوص در و
چه بسا ولي بودهاست. قائل موسيقي براي ويژهيي ارزش
در ممالك ما بهاين دليل نتوانسته اين آموزش درست
معمول شودـ چون بهروال نمايدـيا حتي شناخته رسوخ
آخرت جهنم و و آموزش تو، بهشت مغرب زمين، در
است. نداشته اينها  و رافضي و و قديس نميشناخته
بدون و نداشتهاي معجزهيي تو كه دليل به اين شايد
طبل كوبيدن با يا همزماني زلزله و و رستاخيز تصليب
وفات مردم، مثل همة معمولي و همين طور ساده خدايان

يافتهاي.
غربي بايد،  كه انسانهاي گرفت فرويد: میشد نتيجه
تا عبرت بگيرند درس چينيها از كه میتوانند، جايي تا
«پيش بهسوي پندارهاي ميان گسيختگي شقاق و بر
بهشت»وپيشگوييهايفاجعهآميزآخرالزمانيچيرهشوند.
باشند؟ داشته را كار اين توان آنها كه میكند باور كي اما
مادون كه تفكر غريبههايي طرز میتوانند از چطور اصًال
لجوجانه در غربيها مگر بياموزند؟ چيز خود میشمارند
تحويل ماشينآالت مدرنشان كه با نيستند تصور اين
همهجا به  جديد خدايان نوعي  زمين نقاط اقصي  به
چينيها می شود بتها باعث پرستش اين و صادرمیكنند

بردارند؟ دست كهنشان باورهاي و سنن كليه از نيز
ممالك ايننكته حق با كنفسيوساست و احتماًال در
چگونه كه چينيها را دست كم میگيرند استعداد غرب
را بياموزند، آن فن و فوت بگيرند و را جنس بيگانه قادرند
خود فرهنگ عناصر اصلي و شوند خود بيگانه از آنكه بي

سر گذارند. پشت براي هميشه را
نكند كه میاندازد اين فكر را به ما ضمنًا صحبتهاي او
تخمين خسارت و در غرب فرهنگ ما تربيت شدههاي
خودمان ممالك آنها سر منشأ كه مخربي قواي برآورد
بتوانند چينيها چه بسا می كنيم. زياده روي داريم است
كه را خرابيهايی اين از بسياري آينده سال يكصد طي
كنند؟ چنين برطرف دوباره میآوريم، به وجود فعًال ما
خودبزرگبيني جنون از ناشي میشد هم را مبالغهگويي
اوستو آويزه جهان تمام كهخيالمیكند دانست، غربي
فرو میرود. بهكام نيستي غرب همهچيز زوال فرهنگ با
كنفوسيوس كه اين حالت يقيني با حال، عين در
درست است حرفهايش انگار صد در صد كه القا میكند
اينكه يكي دليل: دو به آنهم باشم، موافق نميتوانم
تمام از ژرفتر بهمراتب كنوني دوران تكنيكي انقالب
تار در گذشته سال پانصد و هزار دو خارجي نفوذ اعمال
المثل خيلي بعيد في میگذارد. اثر پود حيات چينيها و
كنفوسيوس و مجددًا شود پيدا ديگر كسي كه میدانم

ـكاري بشمارد زمين آسماني، خداي روي خدايان همسان را
گرفت. دليل  صورت منچوري ١٩٠٦ توسط سلسلة سال در كه
تبت برسرمردم كه چينيها است فاجعة آخري من، مخالفت دوم
تو اخالقيـ سياسي آموزشهاي از انحراف زمينة در من آوردند.
كشتار قيمت به تبت، انقياد كشيدن و بهبند از وخيمتر موردي
اين از مجبوربوديم ما تصوركنم. نميتوانم انسان، ميليون يك
از يكي كه چگونه وحشتناك باشيم فجيع و اين كار شاهد باال
و قرارمیگيرد. روي زمين مورد انهدام فرهنگهاي صلحجوترين
مخوف و برنامه وحشيانه اين كه است آن حاكي از قرائن برخي
غريبه تأثير تحت كه شنيع عمل اين شد. خواهد هم موفق
استيالطلبي و كشورگشايي هوس و هوا از بلكه نگرفته، صورت

شد. ناشي تو خود سرزمين قدرتمندان
و رسوايي  اين ننگ خود من از كنفوسيوس: هيچكس بيشتر از
اين كه بدهم، اطمينان تو نكته بايد به يك در ولي نمي برد. رنج
آب غريبه ريشههاي از بهواقع كه برخاست فكري طرز از جنايت
آنها ولي بودند، چيني نيروهايي تبت فاتحان گرچه میخورد.
ماركسيستيـلنينيستي مكتب  در ديده  تعليم كمونيستهاي
جهانگير انقالب همان رؤياي تحقق آنها دنبال حقيقت در بودند.
برتافتن روي از پس حتي كه خيالي و خواب بودند. استالين
همانطور اما، داشتند. سر در نيز استالين مشي از روسها تدريجي
هيچ و دارد التقاطي چينی وضعيت جديد كمونيسم گفتم كه

خواهد ماند. باقي چه آن از آتيه در معلوم نيست
تعليمات گويا كه فهميديد اينطوري مرا سخنان شما اگر اما
جبارمنشانه و وحشيانه تندرويهاي بروز از را چين توانسته من
برداشت اين زودتر بايد هرچه صورت در اين نگهدارد، مصون
يكي فراوانند. وحشتانگيزكه شنيع و  نمونههاي كنم. اصالح را
مقبرهاش سفالي محافظان كه است پادشاهي همان آنها از
واقع چين در غربي تحسين جهانگردان و توجه مد خيلي امروزه
كين بود، دچار خودبزرگبيني جنون به كه پادشاه اين میشود.
تقويم پيدايش از پيش در قرن سوم و داشت نام هوانگدي سي
شمار دستور داد ناميد. خدايگان شاهنشاه را خود شما، او غربي
زيادي كتابسوزيهاي و بگذرانند تيغ دم از مرا هواداران از كثيري
تاريخ اخير يكي از شماها، كه شنيعي كارهاي مشابه برپا كنندـ 
انفجار اين ملت ما اين حال ديكتاتورهاي اروپايي بهياد داريد. با از
بعدها و  گذاشت  سر پشت را طلبي قدرت و جنون جباريت 
افكار بهراه سر معتقدان منچوراي را به بيگانه پادشاهان حتي
به مرا تعليمات نداشتند كه ابايي شاهاني تبديلكرد. كنفوسيوس

ارتقا دهند. كشور رسمي مرتبة ايدئولوژي
رهبران  كه  بفهماني بهما میخواهي كنايه اين  با افالتون: 
كنفوسيونيستها خواهند مكتب به عنقريب نيز كمونيست چين

گرويد؟
آن  همه غيرمحتملتر از اما امكان دارد. چيز كنفوسيوس: همه
بيگانه توسط يك مكتب قطع به طور فرهنگ ما زماني كه است
و بلعيده ديگريـ هرچيز يا سرمايه داري ماركسيستي، از ـاعم

گردد. محو
زماني  كه است هم غير محتمل اين ديگر طرف آگوستين: از
در كنفوسيانيسم مكيده و توسط زمين فرهنگ مسيحي مغرب

شود. حل آن
به طور  يا میآيد؟ ميان به مكيدن و بلعيدن حرف زود فرويد: چرا
بر ديگري؟ مكتب يك و پيروزي چيرگي به بحث می كشد عام
و كليساي مسيحي خالف بوداـ بر نيز و كنفوسيوس كه نكته اين
انحصاري اعتبار ديناسالمـهيچكدامشانمدعيحقيقتنهاييو
انگيز است. و ستايش جالب خيلي من نيستند، براي مكتب خود

. . دارد. ادامه

میتوانند دالر يک ميليون همان با که معتقد است سياسینژاد آقای
ايرانی» «هموطنان را به خودشان و راه بيندازند اينترنتی سايت يک
ببينند تا را نويسندة مطرح» چند «دم فقط بايد کنند. نيز معرفی
سختی کار اينهم که بنويسند. اختصاصی مقاله سايتشان چند برای
يعنی مبارزه حله. کنی همه چی «پول خرج  باشد. نمیبايست
اينطور مطمئنند که تقريبًا دوستان و نژاد سياسی آقای همين».
کنه خدا «البته رفتنی است. جلو گذاشتهاند رژيم پا آمريکاييها که
نيس. طوری بره بعدش بيزنس. بی بيزنس وگرنه نره عيدی شب اين
حاج جور کنيم و جمع و حسابارو که اينقدر فرصت داشته باشيم
قانع رو آمريکاييها بايد کافيه. کنيم، خارج ايران از پوال با رو آقا
تنها ساخته است». دستمون از کاری و هستيم مام کسی که کنيم
دالر يک ميليون آن اينست که آمريکاييها آقای سياسی نژاد نگرانی
جيبشان بپردازند. از را مبارزه مخارج باشند مجبور و آنها ندهند را
دليل کنه». بههمين هم پول خرج مبارزه کنه و آدم هم که «نميشه
لطفا شدهاند. بيخوابی و نگرانی گرفتار دوستانش و سياسینژاد آقای

کنيد. طلب آرامش برايشان

بقيه از صفحة۵ ياداشتهایآقایسياسینژاد
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پـرواز در خـاطـره هـا (١٦)
خاطرات سرهنگ خلبان بهزاد معزي 

پرواز پروازها
سال۱۳۶۰ در تاريخ معاصر ميهنمان سالي تعيين كننده است. 
سالي است كه از همان ابتدايش معلوم بود خميني و آخوندهاي 
حاكم قداره را از رو بسته و تصميم نهايي شان را براي كشتار 
همة مخالفان و به خصوص مجاهدين گرفته اند. عالوه برآن 
حذف جناح رقيب خودشان در حاكميت نيز در دستور كارشان 
قرار داشت. اگر به روزنامه هاي آن روزها مراجعه كنيد خواهيد 
ديد كه روزي بدون درگيريهاي خونين بين چماقداران رژيم 
با مخالفان آخوندها به شب نمي رسيد. درگيريهايي كه بعضًا 
به كشته شدن تعدادي از ميليشياهاي نوجوان مجاهدين نيز 
منجر مي شد. خالصه آن كه اوضاع سياسي به شدت آشفته و 
حساس بود. چيزي كه به حساسيت اوضاع مي افزود جريان 
داشتن. همة اين اتفاقات در متن جنگ با يك دولت خارجي 
بود. جنگي كه البته براثر توطئه هاي خميني به وجود آمد ولي 
در آن روزها هنوز قسمتي از خاك ما در اشغال نيروهاي عراقي 
بغرنجي  بسيار  وضعيت  در  سياسي  نيروهاي  بنابراين  بود. 
دجال بازي  و  عوامفريبي  با  خميني  كه  چرا  قرارداشتند. 
سعي داشت از اين جنگ سوءاستفادة آخوندي خودش را بكند 

و در زير پوش آن نيروهاي مخالف خود را قلع و قمع كند.
به هرحال مجموعة اوضاع و احوال طوري شد كه كار به 
وقايع خرداد ماه كشيد. در بيست و پنجم اين ماه بود كه 
جبهة ملي تظاهراتي در ميدان فردوسي تهران برگزار كرد كه 
با سركوب وحشيانه مواجه شد. در ۳۰خرداد نيز مجاهدين 
دعوت به يك تظاهرات آرام كردند. قصد اين بود كه با جمعيت 
انبوه شركت كننده به مجلس رفته و در آن جا به نقض قوانين 
مي دانيد  كه  همان طور  كنند.  اعتراض  مرتجعان  توسط 
۵۰۰هزار تهراني شريف در اين تظاهرات شركت كردند. اما 
در غروب همان روز در ساعاتي كه سيل بي امان جمعيت 
و  آمد  ميدان  به  خميني  رسيد شخص  فردوسي  به ميدان 
دستور تيراندازي به جمعيت را داد. و اين كار معناي سياسي 
بسيار مهمي داشت. از فرداي آن روز هيچ كس و هيچ گروهي 
تأمين نداشت و رابطة رژيم با همة مردم و مخالفان رابطه يي 
غير مسالمت آميز شد. درواقع دستور خميني تيرخالص به 
امكان هرگونه مبارزة مسالمت آميز بود. و از فرداي ۳۰خرداد 
دو راه در پيش روي همة گروههاي سياسي قرار گرفت. يا در 
ميدان نبرد براي آزادي پاسخ قهر ضدانقالبي دشمن كينه توز 
و مرتجع را با قهر انقالبي بدهند و يا با تن دادن به ذلت و 
ننگ سازش مبارزة مردم ايران براي تحقق آزادي را يك دورة 
تاريخي به عقب بيندازند. من در آن روزها بيشتر از هروقت 
ديگر ياد روزهاي بعد از كودتاي ۲۸مرداد۳۲ بودم. خيانت 
رهبران حزب توده و فرار ذلت بارشان جلو چشمم مي آمد و با 
خود مي گفتم راستي اگر در آن روزها مصدق تنها نمي ماند و 
رهبران خائن توده يي بهاي ادعاهاي خود را مي دادند و حداقل 
براي حفظ شرف خود ميدان را ترك نمي كردند وضعيت مردم 
و ميهن ما چه مي شد؟ آيا ديكتاتوري شاه مي توانست ۲۵سال 
بسيار  بهاي  ايران  ملت  كه  داشتم  يقين  يابد؟  ادامه  ديگر 
سنگيني از اين بابت پرداخت كرده است و با يادآوري همين 
خاطرات بود كه آرزو مي كردم يك بار ديگر مبارزه مردم ايران 
سربريده نشود و ما براي كسب آزادي يك دورة ديگر عقب 
نيفتيم. تصميم مجاهدين براي ادامة نبرد با ديو ارتجاع كه 
آقاي رجوي آن را مهيب ترين نيروي ضد تاريخي ملت ايران 
معرفي كرده بود نور اميد و شادي ملي را در قلبهاي همة ما 
تابانيد و من در آن روزها خودم احساس مي كردم كه بايد دين 

خودم نسبت به ميهن و مردم را به نحو احسن انجام دهم.
در چنين فضايي بود كه يك روز رابطم با مجاهدين كه 
عبداهللا نام داشت به من گفت براي پيداكردن آقاي رجوي 
و بني صدر خانه گردي گذاشته اند و سازمان تصميم گرفته 
اين دو نفر را از كشور خارج كند. من در آن جا اعالم آمادگي 
كردم و گفتم ببينيد اگر موافقت مي كنند مي توانم آنها را 
با هواپيماي۷۰۷ از كشور خارج كنم. عبداهللا رفت و بعد از 
صحبتهاي زيادي كه من ديگر در جريانش نبودم بازگشت و 
گفت با طرح من موافقت شد. وقتي خبر موافقت به من ابالغ 
شد احساس مي كردم در آستانة انجام يك وظيفة تاريخي و 

سرنوشت ساز هستم. هم خوشحال 
بودم و هم اميدوار. اما در عين حال 
توجه داشتم كه كاري است بس 
خطير و خطرناك. آن روزها ماه 
رمضان در آستانة فرارسيدن بود و 
به همين دليل به شوخي و به جدي 
به عبداهللا گفتم زمان عمليات را 
ماه  در  كه  كنيم  تعيين  طوري 
كشته  اگر  تا  شود  انجام  رمضان 
معنوي مان  پاداش  و  اجر  شديم 

بيشتر باشد.
به كلية  شنيدم  بعدها 
طرح  اين  در  كه  مجاهديني 
بود  شده  گفته  داشتند  شركت 
عمليات را يك عمليات «فدايي» 
به من چنين چيزي  كنند.  تلقي 
دريافت  و  درك  اما  نشد  گفته 
اين  از  غير  چيزي  هم  من  خود 
نبود. راهي كه مي خواستيم برويم 
راهي بي بازگشت بود كه سرنوشت 
اقدامي  مي زد.  رقم  را  جنبشي 
آن چنان حساس كه همان طور كه 
گفته اند تصميم نهايي اش را فقط 

شخص آقاي رجوي مي توانست بگيرد و نه هيچ كس ديگر.
كرديم.  پرواز  طراحي  به  شروع  چشم اندازي  چنين  با 
بعدها شنيدم كه در اواسط تير ماه آقاي رجوي مجاهدين 
ابالغ  آنها  به  را  پرواز  به  تصميم  و  احضار  را  دست اندركار 
كرده است. با اين حساب ما سه هفته وقت داشتيم و قرار بود 
كه اگر حتي يك نفر از كساني كه از طرح مطلعند دستگير 

شود طرح منتفي گردد.
مجاهدي  راتبي  رضا  بود.  شناسايي  طراحي،  اول  كار 
كه بعدها من نامش را دانستم، فرمانده شناسايي بود. او از 
قهرماناني بود كه در موفقيت طرح نقشي ارزنده ايفا كرد و سال 
بعد در جريان يك نبرد قهرمانانه با مزدوران رژيم به شهادت 
رسيد. روشن بود كه ما به علت حساسيت كار نمي توانستيم 

هيچ كاري را بدون شناسايي دقيق انجام دهيم. مثًال امكان 
ورود به هواپيما برايمان يك مسأله بود. رضا فردي بسيار دقيق 
بود و براي اين كه گزارش دقيقي از امكان ورود به هواپيما بدهد 
يك بار با لباس ويژة خلباني و كارت جعلي وارد هواپيما شد. 
بار دوم خود فرمانده فتح اهللا كه طرح تحت فرماندهي او پيش 

مي رفت به داخل هواپيما رفت.
در هفتة اول شناسايي، مجاهدين يقين حاصل كردند 
بردن سوژه ها به داخل هواپيما عملي است. هفتة دوم كار روي 
طرح به پايان رسيد و روز ۳۰تير براي انجام آن مشخص گرديد. 
اما به دليل اين كه روز دوم مرداد انتخابات رياست جمهوري 
ارتجاع بود بني صدر گفته بود كه مايل است از نتايج انتخابات 

مطلع شود و در نتيجه كار يك هفته به عقب افتاد.

گفتن يك نكته در اينجا ضروري است. و آن اين كه طرح 
عمليات پرواز، طرح گسترده يي بود كه من فقط از قسمتي 
از آن مطلع بودم. به طوري كه بدون اين كه من مطلع باشم 
تعداد زيادی از مجاهدين و پرسنل نظامي مجاهد خلق در 

نيروي هوايي در طراحي و انجام طرح نقش داشتند.
در جريان طراحيها و شناساييها يكبار براي توجيه بچه ها 
به يكي از مراكز سازمان كه در قالب شركت تجاري فعاليت 
مي كرد رفته بودم. وقتي خواستم بروم بيرون گفتند اجازه 
خروج ندارم زيرا تيمهاي ديگر در اتاقهاي ديگر هستند. اگر 
بروي ممكن است تو را ببينند. بعدها فهميدم آنها يكي از 
تيمهايي بودند كه در ايستگاههاي رادار خرابكاري مي كردند. 

به هرحال من صبر كردم و بعد از رفتن آنها خارج شدم.
براي پرواز دو راه حل وجود داشت. يك طرح اين بود كه از 
روي كشورهاي آفريقايي برويم. يعني ابتدا به جنوب رفته و بعد 
از طرف عربستان بياييم باال. طرح دوممان اين بود كه از مسير 
تبريز خارج شويم. طرح كشورهاي آفريقايي بعد از بررسي 
و  اين كشورها حساب  راههاي هوايي  قبول نشد. چون در 
كتاب درستي نبود. مضافًا اين كه هفتة قبل از آن سروان 
خيرخواه نامي يك هواپيماي۷۰۷ نيروي هوايي را از همان 
مسير ربوده و به مصر برده بود. و به همين دليل رژيم نسبت به 

آن مسير حساس شده بود.
با اين حسابها طرح اصلي اين شد كه از طريق تبريز وارد 
تركيه شويم. بنا بر طرح بايستي پس از سوار كردن سوژه ها 
من براي انجام مأموريت خودم كه سوخت رساني به جنوب 
ايران بود از زمين بلند شوم. بعد از ۶۰-۷۰كيلومتر كه به طرف 
جنوب رفتم اعالم كنم يك موتورم آتش گرفته و براي نشستن 
برمي گردم. در مسير بازگشت اعالم كنم موتور دومم هم آتش 
گرفته و بيايم براي تخليه بنزين. منطقة تخليه بنزين دور و بر 
ورامين بود. بعد از آنجا بايستي بروم به پشت كوههاي البرز تا 
از ديد رادار مخفي بشوم. بعد مي رفتيم به كنار درياي خزر و از 

آن طرف به سمت تبريز.
در مورد پرسنل همراهمان نيز بررسيهاي زيادي كرديم. 
هرچند در آن ايام بسياري از پرسنل ضدرژيم بودند و تعداد 
زيادي هم هوادار سازمان در ميان آنها بود اما ما نمي توانستيم 
به اين كفايت كنيم. مي بايد برروي انتخابهايمان وسواس زيادي 
نشان مي داديم. من سرگرد حسين اسكندريان را كه خودش 
هوادار بود و رابط داشت و مهندس بيژن وكيلي را به خاطر 
مواضع ضد ارتجاعيش معرفي كردم. البته آنها هيچ كدام از 

طرح ما خبر نداشتند.
كه  ۶مرداد  سه شنبه  روز  فرارسيد.  موعود  روز  باالخره 

مصادف بود با روز ۲۷رمضان.
هم  پنجشنبه  كه  بود  طوري  من  مأموريتهاي  برنامة 
پرواز داشتم و قرار بود براي دو هفته به شيراز منتقل شوم. 
بنابراين جاي ترديد نبود و اگر ترديد مي كرديم چه بسا طرح 
به كل مي سوخت. روز ۵مرداد تيمهاي عملياتي مانورشان را 
با موفقيت انجام دادند. شماره هواپيما «۳۱۱» بود و سبد 
مددي»  «علي  هم  عمليات  اسم  نداشت.  هم  بنزين گيري 

انتخاب شده بود.
قطع  را  خانوادگيم  آمدهاي  و  رفت  تمام  آن  از  پيش 
كرده بودم تا بعد از پرواز براي آنها نتوانند مزاحمتي ايجادكنند. 
شب قبل از عمليات راه افتادم بروم فرودگاه. لباس شخصي ام 
را انداختم توي جوي آب. از خيابان پشت دانشگاه مي گذشتم. 
از يك خيابان فرعي ماشيني آمد و بدون رعايت ايست زد 
به ماشين من كه يك رنو۵ بود. لباس پرواز تنم بود. آمدم 
پايين. ديدم طرف خيلي دستپاچه شده است. گفت آقا ببخشيد 
هرچه خسارتش شده من مي دهم! بعد اضافه كرد من حسابدار 
بيمارستان تهران هستم و بچه ام در آن جا بستري است و االن 
اصًال حواسم نيست. ولي هرچه باشد مي دهم. بگذار من بروم. 
ديدم واقعًا به هم ريخته است. گفتم مسأله يي نيست خسارت 
نمي خواهم برو! با ناباوري گفت بروم؟ بعد شماره تلفنش را داد 
و گفت اين شمارة من است زنگ بزنيد براي خسارت. گفتم 
اين را هم نمي خواهم. يك نگاهي به من كرد و با ناباوري رفت. 

يكي دو روز بعد فهميد علت قضيه چه بوده؟
ادامه دارد

هواپيماي ٣١١ ، هواپيمايي كه با آن پرواز پروازها صورت گرفت

سند هواپيماي شاه كه به ايران برگردانده شد
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