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سـلطانپـور ) سـعيد شـهيد شـاعر ( دربـارة

چقدر ميشود. وقتي ميبيند كه پشيمان ديدن بعضی آدمها گاهي از آدم
آدم احساس خود ميشكند. آدم درون چيزي يك هستند. و حقير كوچك
كوتاهبين و نظر تنگ اينقدر هيچ انساني را نميخواهد دلش ميكند. حقارت

ببيند…
يا تصادف،  يك ميماند. بهدل «آدم»ي  ديدن حسرت هم گاهي اما 
چرا ميكند. و حسرتزده مغبون هميشه براي را شانسي، آدم بد يك نميدانم
هرچه ميزديم. بعد گپي و ميبودم او با ساعتي كه مي شد چه را ببينم؟ او نشد
او را و شود پيدا خميني كه يك از آن موقع بعد امان و نبود. مهم پيش مي آمد
بعد ميماند. به دلت هميشه داغش براي شقايقي را. توفان، كه بربايد آنچنان
باالخره يا بزني فرياد يا كني خواستي بغض و شد پر دلت خيلي كه هروقت
شكوه و ميبري بهسر با او ساعتي را آهي ميكشي. ميافتي و او ياد كني كاري
هنر، بهاسم شعر، به اسم ميكنند؟ دارند چه سعيد ببين ميكني: شكايتي و
مي بيني؟ ؟ ميشود باورت درآوردهاند؟ كجا از سر سعيد! ببين ادبيات، بهاسم

هميشه، برداغ، يكي از اين آدمهايي است كه عالوه (سلطانپور) سعيد
شاه) زندان (زمان در نشد. كه زندان از بيرون داشته ام. ديدارش را حسرت
در او بندي بودم و در من يا برعكس بندي و به من و به بندي رفت او هم
است. بوده من سعادتي كم حتمًا شويم. آشنا نزديك از كه نشد ديگري و بند
افتخار براي خودم را رعايت حرمتش و دورادور داشتم بههرحال دوستش اما

دانستهام.
از قبل اما شورآفرين. و شوريده پرشور. و نترس متعهد. و بود شجاع سعيد
زندگي يا وقتي بهشعر آدم كه شاعري ميدهد. تكان آدمي را غيرتش هرچيز
با هم مي كند. شعر بزرگ را آدم ميكشد. قد مي كند مرگش نگاه حتي و
بهعكسش، هروقت دارد. بيشتر دوست را آدم شعر او با مييابد. حرمت او
صد دو برايم شعر حرمت شدهاش، نگاه ميكنم تيرباران عكس بهخصوص

مي شوم. شرمنده هركلمه و واژهيي از مي شود. چندان
٢ صفحة در بقيه

ديگر صفحات در

شدند بازيافته ترجمه در کـه رمـانهايـی
پيدرژان ـ ج نويسنده:

٣ درصفحة

شعر:
بـيداری ساعـت در

غـربت مـيان در شـبی نـوروز چـه
کـريـمی رحمـان

برکوهـها کشـيده قـد …که
اصفهانی زری دکتر

٣ درصفحة
مـن سوختـة نـيمـة

نصيری(ح.اختر) حميد
بهــاری بيتی دو چـند

ادلــی م.
٥ درصفحة

زنـدان مـنی که مصطفویزمـين کاظم
٤ درصفحة

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

کـاظممصطفوی

بـه عـشق در سـرسخـت
انـسانهـا
(دربـارة هـاينريشمـان،رمـاننـويس آلـماني)

م.مشيری(رهنورد)

منتشر سال۱۹۱۴ در «زيردست» نام به او بزرگ رمان
رمان اين نوشتن صرف را خود زندگي از ۸سال او شد.
به شدت آلمان پادشاهي نظام به رمان اين كرده بود.در
آلمان پادشاهي نظام هاينريش نگاه از است. شده حمله
طبقاتي استثمارگرانه روابط مدافع و انساني غير نظامي

است شده ٤معرفي درصفحة
٣ صفحة در

حتمًااگر روزيباشد،آفتابيهم خواهدبود

نـيما ) نـامه  از نـيما )( دو نـامه  از ( دو

سعيد،آنتوسنيال افشان

نادينگورديمر

بهروزيان اصغر علي ترجمه:
معـاصر داستـان نويسـان بـهترين از يـکی بـیترديد گـورديمر نـادين
را  نوبل ادبی جايزه سال١٩٩١  وی است. جهان و آفريقایجنوبی
روحی پيچيدگيهای به گورديمر در قصههايش نادين نمود. خود ازآن
شده شقهشقه نژادی تبعيض هولناک زيربار در که کشورش روانی و
آفريقای نويسندگان کنگرة بنيانگذاران  از  يکی او میپردازد. است
عليرغم آپارتايد دوران شرايط بدترين در که کسی هست. نيز جنوبی
نوشتن برای بر همچنان و برنداشت نوشتن از دست سرکوب زندان و

پایفشرد. نژادی برابری

اروپاييان آفريقایجنوبی  از خانوادهيی مرفه سال١٩٢٣ در در نادينگورديمر
در بيا» «فردا دوباره اثر او اولين کرد. نوشتن به سالگی شروع از نه آمد. بهدنيا

چاپ شد. جوهانسبورگ در «فوروم» نشريه بخش کودکان
ده و رمان ده تاکنون وی دارد ويژهيی نوشتار شيوة و زبان گورديمر
از «قطاری که کوتاه داستان رساندهاست.. به چاپ کوتاه مجموعه قصه

است. شده چاپ تجديد بارها و بارها آمد» رودزيـا
٦ صفحة در

آمد رودزيا از كه قطاري قـصـه

پرسيديم،شما چطور؟ از خود ما
هنرمند» و هنر و آزمايش فاشيسم كتاب «سلطة انتشار بهانه به

الجوردی به اسداهللا محسن مخملباف نامة از
اهللا القاسم الجبارين «بسم

طاغوتحشمت... تلفني، زندانيرژيمسرنگونشده مكالمه اخويبزرگوارحاجسيداسداهللاالجوردي. پيرو
در موقع دستگيري نامبرده گر چه ميكنم. منتقل اوين زندان به حبشي، بالل گشت گروه توسط را رئيسي
اقليت ضدانقالبي چريكهاي و گروهك الحادي رهبران از او كه وجود دارد فراوان داليل اما مسلح نبود،
آثار بوده است. استوار و محكم ضاللتهاي خود و كفرآميز افكار در همواره مذكور فرد آن بر عالوه است.
ايشان از سردمداران كه كنم اضافه بايد مدعاست. اين بر آشكاري دليل مانده او بدن شكنجههايي كه بر
به اهانت روحانيت و تحقير حد تا را كار طاغوت زندان در و بوده روحانيت و مذهب، عليه دين، مبارزه

ميشود. تقديم متعاقبًا تكميلي گزارش است مقدسات ميكشانده
مخملباف» محسن شما كوچك اخوي
٤ درصفحة

يــار ای تــو پـرهوربـرای ژاک
شـاملـو احمـد ترجمة:

٤ درصفحة



۱۷ دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۲ندا صفحة

سعيد،آنتوسنيال افشان

باغ ارغوان در
خلق ازدحام در

نزديك و دست دور در
نيستم هيچ من

جز آن مسلسلي كه در
ميگذرد انقالب يك زمينة
و خونآلود و برهنه خالي و

و سنگين و سترگ سهم
جوان تودههاي خون در

ميغلتد
درشتي و سهمناك خار مثل تا

سرخ روئيده برگريوههاي گل
روزگار چشم در بماند را آينده

خلق شهادت شوريدگان يادآور
تزار اين نازي، اين مهاجم برارتش

ماندگار خشم اي
اي خشم!

خورشيد انفجار
اي خشم!

اعدام مخفي جوخههاي تا
رسمي جامههاي در

آنك
خشم الشخواره هزار آنك

يالافشان توسن هزار مثل
است بسته شهيه خون
ويران براين

ديگر ببار
ببار اي خشم!

خشم اي
ببار! آتشفشان گداز چون

رفته) چه شعر برميهنم از (گزيدهيي

اول صفحة از بقيه

كردار در او صداقت است. روشن بسيار هم بهسعيد من ارادت دليل
زمينة در كارهايش يا او و بهشعر از آن كه بيش من است. رفتار و
و كرد. خلق او كه فكر مي كنم به ارزشي باشم داشته توجه تئاتر
نيست. صادقانه هم چندان البته كه خرافهيي به بستهام را گوشم
كندكه حقنه ما مستقيممي خواهد به غير مستقيم و خرافهييكه
ادبيات دنياي است جداي از چيزي است. يعني كه شعار او شعر
آيا پرسيدهام خود از هميشه مبحثي خلط چنين برابر در هنر. و
را از آنها و امثال خسرو(گلسرخي) و كه سعيد كساني هدف اصلي
دادن تن براي خودشان راه بازكردن ميرانند معاصر ادبيات متن
نيست؟ روانشناسي چنين«گوهرناشناسان»ي تسليم بهسكوتو
و كرد نقد را  سعيد ميتوان بيترديد است. تأمل قابل  بسيار
كدام نيست.  اين اصلي بحث گرفت. به او را ايرادي و هرعيب 
سطور همواره اين راقم كرد؟ نقد نميتوان را شاعري نويسنده و
سياسي مشي خط انتخاب در برخورد انقالبيش بهخاطر را سعيد
شور است. تحسين كرده مسلحانه، عميقش بهمبارزة اعتقاد و
اين خوبيش هم است. زدني مثال زمينه اين در انقالبي سعيد
شد. نكرد. شعلهورتر فروكش شاه سرنگوني شور با اين كه است
سعيد شعر با برخورد در حال عين در اما ديديم. كه هم را آخرش
خود ادبي هنري و مرزبندي كاش اي كه آرزو كرده ام همواره
مشخص و روشن فرصتطلبان با سياسيش مشي خط مانند را
شعرش هم مطمئنًا اينكار ميشد موفق به سعيد ميكرد. اگر
گرفته «خاليبندان» از دست هم بهانه و مييافت بيشتري عمق
توجيه كردار است. توجيه «شعرناب» متوليان بحث ميشد. اما
تثبيت آنچنان سعيد امثال واالي شخصيت خودشان. رفتار و
و سياسي عملكرد و انديشه ها و آمال با نميتواند كسي كه شده
نمي ماند. باقي چيزي بهانهگيري جز ناگزير بيفتند. در صداقتش
همين طور گلسرخي هم نيست. در مورد هم او مورد  در تنها
به نظراتي نميدانم است. همينطور هم ساعدي در مورد است.
نه؟ يا در مورد ساعدي دادند توجه كردهايد  همين امسال كه
رژيم آخوندي حتي است كه ساعدي طوري باألخره شخصيت
را تولد»ش سالگرد «هفتادمين برگزاري به تن ميشود مجبور هم
چه زد و او حرفها عليه چه بوديم شاهد رژيمي كه بدهد. همين
اين قبيل كه وقتي لكه دار كردنش انجام نداد. اما براي كارها كه
اين و كنند. عمل ديگري طور مجبورند ميشود بيثمر ترفندها
شده در تلف و «نااميد نويسندة يك چهرة ساعدي از است كه
سياست در مسير را خود عظيم استعداد كه ارائه مي دهند غربت»
اظهارنظرها و نقدها از اين تقريبًا در هيچيك  داده است. برباد
اصًال نيست. شورا در نشريه به مقاالت ساعدي اشارهيي حتي
كه اين حداكثر ساعدي نوشته. را مقاالتي چنين انگارنهانگار كه
در را شاهكارهايش كه نمايشنامهنويسي و نويسنده بهعنوان او از
به سراغش فيزيكي مرگ اينكه از پيش و كرده خلق قبل سالهاي
ديگر يعني درست بهعبارت ميكنند. تجليل بيايد ديگر تمام شده
ايراد ميكنند. به ساعدي سعيد امثال كه در مورد آن چه مثل
ميدانند خود بهخوبي شده. زيراكه وارد سياست چرا ميگيرند
به سعيد ايراد است. گفتگو غيرقابل ساعدي هنري جايگاه ادبي و

اصلي هويت درحاليکه است. شعار شعرش كه ميگيرند
است. چهرة او بارز سياسي و عملكرد اجتماعي ساعدي در
در ياوري و مسلحانه مبارزه از دفاعش در متمايز ساعدي
مشخص آزادي راه مبارزان و مجاهدان با همسنگري و
در شمايل هم سلطانپور سعيد هويت اينكه ميشد. كما
شما حال ميدهد. نشان را خودش بودنش فداييخلق
و ساعدي امثال در همين طيف خسرو، و و سعيد امثال
چه چيزي بگيريد معاصرمان ادبيات از را فروغ، شاملو و
برايمان خرج كردن آن جيب اين و از كافهنشيني و جز
چيزي آيا قول فروغ، به و روشنفكرانمان، ميماند؟ باقي
برخورد و و خوش متفكر ساكت و جز «جنازه هاي ملول

بود؟ خواهند خوراك» خوش
به«شعرناب» رفتندوسكوتكردندو كه راستيآنها و
حتي و ادبيات و گلي برسر مردم خودشان رسيدند چه

زدند؟ خودشان
شاه و ديكتاتوري دو او(در زمانة در بازگرديم. به سعيد
كه جوهري ميخواست كردن اعتراض حرفزدن و شيخ)
زمانة خودش فرزند سعيد اعتبار بهاين هركسي نداشت.
هم چون بهبسياري كه معلمي راهگشا. سنتشكني بود.
آموخت بوديم جواناني از گردراهرسيده آنروزها در كه من
كه آگاهي سالحي است. سالح هنر و ادبيات و شعر كه
آگاهي اين وجه شرايط گاه بسته به و ميكند شليك
به بسته شكلش هم و رنگ فرهنگي. و گاه است سياسي
چه تشخيص ميدهد و چه كه هنرمند و خود زمانه دارد
رفتن در نيست براي بههرحال حفرهيي ميداند. اما صالح
اعتراضي است. هرروشنفكر وظيفة كه «اعتراض»ي از
آدمي جانكاه سازش مثل خوره يي ننگ نشود اگر كه
بههمين نيمهراه ياران همانطور كه  ميكند. مسخ را
تيرباران بهتصوير به آنها! نگاه كنيد آمدند. گرفتار مصيبت
كدام شعر واقعي را در سعيد هم نگاهي بيندازيد! شده

جستجو ميكنيد؟ در كجا را ميبينيد؟ شعر
هربار از عناصر»  سست  «همرهان  برخالف  او
نيندوخت براي سرمايهيي شدن شكنجه و زندان رفتن
بهعنوان بايد داشت كه و اعتقاد بود صميمي خودش.
به بايد دهد. نشان واكنش حساس و بيدار عصب يك
بگويد. «نه» درفش و و داغ و شالق سركوب اختناق و
او (كه ميهنش خود را از پيشتازان نبايد كه اين مهمتر
جدا كند. خلق يافت) فدايي سازمان چريكهاي را در آن
كشيدن كنار فتنة تئوريك روشنفكر جماعت براي البته
به پرداختن قصد كوتاه اين در است. بسيار مسائل اين از
دربارة مي توان كه كنم اشاره فقط ندارم. را مسائل اين
زمان آن در كه ارزشهايي خلق براي او كار دشواريهاي
قسمت بيشترين دارم يقين اما نوشت. بسيار بود بيگانه
كه بود تيرهايي و نيشها رنجهاي او دردناكترين و سختيها
خورد. همكاري يا مدعيان پرمدعاي نيمهراه دوستان از
فراموش را طاليي آرزوهاي راه ميانة در تنها همانها كه نه
چپ تعذيب و آمران شكنجه و قاتالن با كه اكنون كردند
خود نام كه اين از ندارند شرم و ميگيرند. عكس راست و

بگذارند. هنرمند و روشنفكر را
از يكي فرهنگي مسخ درباره مطلبي كه پيش چندي

بسيار دلتنگ مينوشتم را سعيد با مدعيان همسنگري
كه اول بودم حقارتهايي همان از دلگير شدم. شدم. تاريك
سعي كردمخودم خودم حرفزدم و بعد ساعتي با نوشتم.
پري داشتم. دل نشد. كنم. آرام كه يعني «خر» كنم. را
دردمندت دل «دردمندی بود: نوشته برايم ناشناسي عزيز
كردم شكوه افتادم. سعيد ياد شد. شرمم است» جگرسوز
نگاهم نجيبش همان چشمان سعيد با بردم. شكايت و
ساكت او گفتم. و گفتم گفتم. برايش هم من ميكرد.
بود نميدانم اتفاق شدم رفتم. بلند هم رفت. من و بود
سري زدم. نشريه مجاهد نشرية آرشيو چيز ديگر به يا
ارتش رزمندة يك خاطرة ماه٧٩. تير مجاهد شمارة٤٩٨
نقلش گفتم و خواندم كردم. پيدا را او دربارة آزاديبخش
خجالت بكشند او از كه شايد ما، از نه تا بيغيرتها، كنم
بود: «اول نبوسند. نوشته را اينچنين قاتالنش دست و
كسب بهدنبال تظاهرات(٣٠خرداد) از پس سال٦٠ تيرماه
جلو مردم از انبوهي زدم. سر تهران بههمهجاي خبر
٢روز كه خانوادههايي بودند. شده جمع قانوني پزشك
سري همهجا، از وامانده نداشتند، خبر عزيزانشان از بود

كنند. پيدا خود گمشدة از اثري تا ميزدند بهآن جا
شهيدان اسامي  صدازدن متصدي كه پيرمردي 
براي بستگانشان تا ميخواند را متوفي يا شهيد نام بود،
ناگهان ميان در اين كنند. اجساد مراجعه تحويلگيري
روي را ٤جسد جسد، يك بهجاي آمد كه  باال تابوتي
سعيد زد: صدا را آنها دونفر نام پيرمرد بودند. ريخته هم

و… سلطانپور!
چندينبار نميشد، اما حقيقت داشت. نام او باورم
نيامد. جسد تحويلگيري براي  كسي اما شد، تكرار
ميگفتند: نگاه بههم با و نگاه ميكردند بههم جمعيت

خميني جالد»! «لعنت بر
هنگام را عكسش جلو. رفتيم ديگر نفر يك و من
ديدهبودم. انقالب از اوليندورة مجلس پس كانديداتوري
اسمش بر سينهاش شناختم. را او فرم صورتش، و موها از
پايينآوردن، هنگام اما برداشتيم، را تابوت بودند. نوشته را
شهيدان پيكر سنگيني، از دست پيرمرد رها شد و بهعلت
بود. پشتش اثر هفت گلوله روي بدن سعيد بيرون افتاد.

بود» شده سياه شكنجه اثر در هم
شدم: خواندم. روشن را پويانش رودخانه ادامه. شعر در

همپای رودخانة سوزان
بايد

توفان حريق مثل
برانم دشت و کوه فرق بر

را شهيدم برادران زخم
بايد

افشان خون ستاره هايي مثل
بگردانم سوگوار فالت روی

و جگر از بغرم بايد
چون شير

يالهايخونين با
بمانم خشم بيشههاي در

کاظممصطـفوی

فداييشهيد:سعيدسلطانپور

صورت مقاومت بايد كه هست در برابرش چيزي بدانيم ميزنيم، بايد حرف مقاومت هنر از وقتي
به از نمودهايش بايد يعني بشناسيم. آنچيز را كنيم، بايد مقاومت اينكه ما براي و بپذيرد.
و مجددًا كنيم مراجعه نمود به مجددًا ماهيت از حدي شناخت از طريق باز و پيببريم ماهيتش
خود پويش در هنر مقاومت مفهوم ارتباط اين در بشود. كامل تا شناختمان برگرديم همين طور
تا اعتراضي انعكاسات نازل سطح يك مقاومت از بنابراين هنر ميشود. گستردهتر و عميقتر

ميرود. پيش خود اجتماعي ـ سياسي اشكال عميقترين

سلطانپور سعيد با گفتگو مقاومت» «هنر از

(دربارةسعيدسلطانپور)

شـعـر

نزديك و دست دور در
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بازيافتهشدند ترجمه در رمانهايیکه

زمانی حجت قهرمان شهيد برای بهاريه يی

عقربهها،
شب چرکين جدار با

میگذشت. خارستانها از
ثانيهها مجال در

رنگين بادبادکهای
سقف ناباوری آسمان کوتاه از

میغلتيدند. برخاک
در تعقيب زخم، سايٌه خونين

مرگ، و
برتن فقاهت وقيح  جامة با

شهر سالخخانههای در
می زد. پرسه

قاتالن،
احتکار دقيقهها در

میکردند. شماره را وحشت سالهای
خارستانها در کارزارها

بود ربوده چندان را عقل
دل، که

میکرد. شمشيری

را دروغ سنگسار غريق جهان و
ديد. نمی

خاک ساعت سيارة
بود شهيد ترين بزرگ خود

انسان، و
لحظهها آوردگاه در

درگذر.
هماره فرزندان زمين

می کردند. را نفرين مادر
کردن خسان خارزار را گلستان

آمدن باز طلبکاری به و
اين غفلت شنيع را

میکردند. فرياد عقربهها

برخيزم شب چرکين جدارة از
را ديوار ايستاده بر ساعت

صبح مثل
کنم. سالم

شبی نوروز چه
غربت. درميانة

مرد! ای باد گوارا شرابت جام
برخوانی امشب. ديگرم به جام اگر

کن تازيانه را غم
را زمستان بتاران

دل سياه سردجانان تاريکخانة تا
سرخ عشق شکوفههای از با قايقی و

از آبهای تيره جهان بگذر. 

مرد! ای بريز ديگر پيالهيی
رسيده ايم اينجا بدهنگام و چه دير امشب

را حافظ بساط برچيدهاند
و

او را. تنها نشاندهاند به خانهاش
مکوب! را، در مکوب

راهند در گزمهها
خون. از سجادهيی پای در «مبارزالدين»

برپيشانی داغ کفر برپشت و تازيانه
مرد! ای آمدهام آتشکدهات به

هرگز مريز وآبرويم بريز ارغوانی نازنين آن از
است مجمر عشق که آن پيالهيی فدای

واژهيی آن نثار
می آيد. زخم قلندری غنای از که

خون دريای اين غلتان روشن سايه در
کوسهها شکارند کمين در

نهنگ. کن، ديگر نهنگم پيالهيی با
ميگسارغريب و می جان به دوست، جان به

خمار خمار شوم بلند اگر
کوفت نعره خواهم را به سخت زمين

ريخت فروخواهم و
ديدبان را. و ديد و هرچه ديوار

تلخی مکن با اين تلخ
ريز! ديگر پياله يی

حافظ را! ، کن نگاه خيام را
کش آتش به دلم امشب، ميافروز شمعی

خوش نو وحال روزگار نوروز و تا
هم گردند. قرين

غربت ميانة در داريم شبی نوروز چه
کن ويران را خواب بمان، راه رفيق

نيست و هست برهرچه نشوريدهام تا
شب سرد به خيابان نکشاندهام تورا تا

بريز اللهها داغتر از داغ پيالهيی
بريز
بريز
بريز!

                    اول فروردين ١٣٨٥  

بهزير را جايگاهش و نقش و مترجم موضوع
عدهيی میرسد که بهنظر سؤال میبرد. عالمت
از نامی  بی آن که می توانند که میکنند فکر 
مطالب ترجمه ببرند، جانداده، را اثر مترجمی که

بهکار برند». بکشد ميلشان که را هرجور شده
مجله صحه اين انگاری سهل بر کمتر کسی
مجله بپذيريم اين بايد ما اينحال میگذارد، با
ارائه نيز خود خوانندگان  به را  خور در پاسخ
ما شناخت در مترجمين نقشی اساسی ندادهاست.
تمايل طبيعتًا که خارجیيی آثار از «آمريکاييها»

می کنند. ايفا داريم، آنان حذف به
مکافات» و «جنايات بوواری»، يا «مادام مثًال
«داستايوسکی» يا «فلوبر» عظمت برابر در را ما
درک از ما ناتوانی آيا میکنند. تعظيم به وادار
نبايد که است معنی به اين روسی يا فرانسه زبان
اين حقيقت در ببريم؟ لذت اينچنين آثاری از
لذت هستند که گمنام و استعداد با مترجمان 
تقريبا میکنند. به ما هديه را آثار اين خواندن
داستان روح بهخوبی اول درجه مترجمان تمامی
يا بوورای تمايالت انعکاس مینمايند. را منتقل

زجرهایراسکولينكف.
يافتن برای فلوبر از رنج ما که است ترجمه در
که کافی است میشويم. خبردار واژة بهجا يک
نظری مقايسهيی هم با را گوناگون مترجمان آثار
از تا کشيدهاند رنجی چگونه که بفهميم تا کنيم
مفهوم میتواند کاربردشان که واژه هزاران ميان
را واژة به جا آن کند دگرگون را بهکلی داستان
را داستان يک و مفهوم تا فضا نمودهاند انتخاب

حفظکنند.
سومين از استاد لينگ ترجمه به نمونه برای
توجه «ويکتوريا» داستان در هامسون جملة

کنيد:
يک شود  بزرگ که  وقتی میخواست  «او 

کبريت سازشود».

استالیبراس) مترجم ديگر (اليور يک ببينيد حاال
ترجمه کرده است: چگونه جمله را همين

کبريت کارخانة يک در شد بزرگ که «وقتی
کرد». خواهد کار سازی

مننمیتوانمبگويمکه کدامترجمهبهواقعيت
آشکار ترجمه بسيار دو تفاوت است، اما نزديکتر
لينگاستاد «تصوير»يک پسربچهجاه طلب است.
بهآتش را است جهان مصمم میدهد که ما به را
که میکند تصوير را کودکی براس، استالی بکشد.

شدهاست. تعيين پيش از اندوهبارش سرنوشت
با ما رابط همانند پيامبرانیاند که مترجمان
زدن برای خواهناخواه ما میشوند. ادبيات خدايان
هرچند میکنيم. اتکا آنها به خدايان آن با رابطه
اما می ماند. پنهان مترجمان ارزش معموًال که
بارزتر بهروز روز شدن جهانی عصر در آنها اهميت
ادبياتسرزمينهایبيگانهبهترينوسيله میگردد.
آن متأسفانه آن فرهنگهاست. اما تجربه و شناخت
سهمی آمريکا انتشارات دنيای در هم هنوز ادبيات

دارند. ناچيز
در شده منتشر عنوان ١٩٥هزار ميان از
ترجمهشده آثار  ٨٩١عنوان فقط  سال٢٠٠٤ 
قهرمانانه زحمات از بايد صورت هر در بودهاند.
آثارشان برای موارد  بيشتر  در  که مترجمان
کرد تشکر میشود، نصيبشان ناچيز دستمزدی
آمريکايی» «خوانندگان ما برای را موهبت اين که
همچون آثاری از امسال بهار در تا آوردهاند فراهم
که نميروفسکی» آيرين  اثر فرانسوا-  «اتاق
دست شده به اشغال فرانسه در زندگی داستانی از

شويم. مند بهره نازيهاست
نويسندة از جزيره» يک «امکانات همچنين
اثر «ديدن» هولوبک و فرانسوی ميشل مشهور
جايزه برندة پرتغالی نويسنده سارمانگو خوزه
منتشر مترجمين امسال به همت بهار در نوبل

خواهندشد.

را ستاره میزنم گره
به نگاه تو

را شکوفه میزنم گره
به صدای تو

را بهار میزنم گره
به حضور تو

را سرخ گل می زنم گره
و گلوی تو به طناب دار

*     *     *
صبح روان جويبار چو تو
صخره ها ز نموده گذر که
دست دور آبی ماه چو تو

رها گشته مدار هرچه ز که
کند طلوع که حق مرغ چو تو

شب تيره سرشاخههای
سفرکند به سپيدهها و
قلهها بر دشتها، سوی

بيـداری سـاعـت در

ت
غـرب

نـة
مـيا

ی در
شـبـ

روز
نــو

چــه

کريمی از رحمان شــعر دو

شکوفهزار يقين تويی آن
زمين فصل سرد شکفته به که

ميان اين همه خشکسال و
خار بوته همه اين ميان و

نور و ترانه عطر و و سرود به
نو بهار بدهد بشارت

*     *     *
صنوبری سبز درخت چو

برکوهها قد کشيده که
را تو ابرها شکند نه و
را تو بادها فکند نه و
را تو میزنم نگاه گره

زالل بارش چشمه ها به
را تو میزنم صدای گره
ترانه ها فسانه ها ، به به

زمانة ما حجت که تو
خون ستاره سرخ طلوع و

به سياهی تلخ شبانه ما

نويسنده : جـ  پيدرژان

اصفهانی زری دکتر

نيويورکر مجلة استاد، لينگ سور که وقتی
وی شد. آغاز خوشحاليش کرد، باز را ٢٦دسامبر
بهنام نروژی نويسنده يک  دربارة بلندی مقالة

سال١٨٥٩  در  که «نويسندهيی هامسون کنت 
نوشته  يافت» سال١٩٥٢ وفات در و آمد بهدنيا
اواخر در حمايتی که بهدليل نويسندة نروژی بود.
از دريافت و خدشهدار نامش نمود، از نازيها عمرش

شد. محروم نوبل جايزة
چهرة ارتقای برای زيادی تالش لينگ استاد
پدر وی بهعنوان برجستهکردن هانسون و انسانی

سال١٩٩٤ يک  در او بهخرج داده است. مدرنيسم
هامسونمنتشر کردهبود آثار نقد پژوهشیبر مقالة
انگليسی به هامسون را بهترين آثار از ٩کتاب و
رمان «گرسنگی»، جمله  از است.  کرده  ترجمه
زبان را از «ويکتوريا» اخيرًا و «اسرار» «گودال»،

است. برگردانده انگليسی به نروژی
بخشهايی باز  دست با نيويورکر بههرحال 
نامی بیآنکه را استاد  لينگ  ترجمههای از
لينگ که  هنگامي کردهبود. منتشر ببرد او  از
شد او گفته به گرفت تماس نيويورکر با  استاد
و داشته  هراس او نام بردن  از سردبيرشان که 
و پيگيری از پس شود. بهپا بلوا که نمیخواسته
پذيرفت نيويورکر زياد، زدنهای در آن و در اين
در شماره را سردبير به او نامة از بخش کوتاهی که

منتشر کند. ٢٧فوريه خود
من به تلفنی گفتگوی يک در استاد لينگ
گويی که ايجاد میکند را اين تصور «مقاله گفت:
که اين يا است آمده  فرود  آسمان  از ترجمه
کردهاست. ترجمه را مطالبش خودش هامسون
از که کشيده برای زحمتی است مايل  هرکس
اصل نشناختن بهرسميت اين شود، قدردانی او

کوهـهـا کشـيده قـد بر …کـه
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نمونة  «مان»  برادران  آلمان  ادبيات  تاريخ  در 
دو  «توماس»  و  «هاينريش»  هستند.  منحصر به فردي 

برادر تأثيرگذار در ادبيات آلمان هستند. 
برادر  دو  اين  آثار  مقايسه  با  مي كوشند  بسياري 
يكي را بر ديگري برتري دهند. در اين ميان معموًال و 
به غلط ارزش كارهاي ادبي هاينريش  در پس عظمت 
آثار برادركوچكترش توماس جلوه يي كمرنگ مي يابد. 
درحالي كه واقعيت اين است كه هركدام از آنها با خلق 
آثاري ماندني در عصر خود از بهترين نويسندگان جهان 

بودند.
هاينريش نويسنده يي سياسي و چپ محسوب مي شد 
و از نزاع طبقات استثمارگر و استثمارشده سخن مي راند.  
توماس در ابتدا با برادر خود اختالف بسيار داشت. زيرا 
اگر بخواهيم آزاديخواهي او را با معيارهاي شناخته شده 

سياسي تعريف كنيم فردي «ليبرال» محسوب مي شد.
با وجود اختالف شديد فكري و مواضع سياسي براي 
توماس برادرش هاينريش يك سمبل محسوب مي شد. 
رابطه آنها آن قدر به هم نزديك بود كه هاينريش اغلب 
مسافرتها را با برادر جوانش انجام مي داد. و در كارهاي 

ادبي به توماس آموزش نويسندگي مي داد. 
هاينريش در رمانهايش بيشتر به مشكالت جامعه 
مي پرداخت و آنها را به صورتي نقادانه بررسي مي كرد. 
آنها از خانواده ثروتمندي بودند ولي هاينريش كوچكترين 

عالقه يي به تجمالت نداشت و بسيار ساده مي زيست. 

رمان بزرگ  او به نام «زيردست» در سال١٩١٤ منتشر شد. او 
٨سال از زندگي خود را صرف نوشتن اين رمان كرده بود. در اين 
رمان به نظام پادشاهي آلمان به شدت حمله شده. است. از نگاه 

هاينريش نظام پادشاهي آلمان نظامي غيرانساني و مدافع 
روابط استثمارگرايانه طبقاتي معرفي شده است. هاينريش 
در رمان خود توانسته است  به خوبي  چهرة «سطلنت» در 
آلمان را برمالكند. به طوري كه در محافل ادبي اين رمان 
تحت عنوان«بيوگرافي  سلطنت در آلمان» معرفي شد. 
هاينريش هم چنين در ساير نوشته هايش سوء استفاده از 
قدرت و مذهب و هم چنين تمايالت شونيستي آلماني را 

به شدت مورد انتقاد قرار مي دهد.
با شروع جنگ جهاني اول دو برادر مواضعي متضاد 
نسبت به آن اتخاذ كردند. هاينريش مخالف جنگ بود 
اما  مي دانست.  غيرعادالنه  اهداف  خدمت  در  آن را  و 
توماس طرفدار جنگ و ايجاد كشور آلمان بزرگ بود. اين 
اختالف موجب جدايي هاينريش و توماس شد به طوري 

كه ٧سال با هم قهر بودند.

بعد از شكست آلمان توماس به بيهوده بودن نظراتش پي برد و با 
سمت گيري جديد به نويسنده يي ضد جنگ  و انساندوست تبديل 
شد. پس از اين تغيير موضع بود كه دو برادر با يكديگر روابط 

برادرانة خود را برقرار كردند.
قدرت گيري  عليه  داشت  را  امكانش  كه  هرجا  هاينريش 
ماريـ ١٩٢٧»  «مادر  رمانهاي  با  مي كرد.  خطر  اعالم  نازيها 
به  هاينريش  مسائلـ ١٩٣٠»  و«بزرگترين  و«اويگنيـ ١٩٢٩»، 

شهرتي جهاني دست يافت.
با قدرت گيري هر چه بيشتر حزب كارگران سوسياليست ملي 
(حزب هيتلر)  او فعاالنه در صف مخالفان فاشيسم قرارگرفت. او 
عضو نهضت ضدفاشيسم بود و به همراه آلبرت اينشتين  و برادرش  
توماس و ديگر هنرمندان متعهد در بسيج ضدنازيها شركت فعال 
داشت. بعد از به قدرت رسيدن هيتلر ناچار به ترك وطن شد. نام 
او در صدر ليست سياه  اس.اس قرار داشت. خواندن كتابهايش در 
آلمان ممنوع اعالم شد و در جشن كتاب سوزاني توسط دولت 
نازيها اكثر كتابهاي او به دست آتش سپرده شدند. در سال١٩٣٦ 
تبعه  چكسلواكي شد. در  تابعيتش توسط هيتلر،  از خلع  پس 
تبعيد او به عنوان رئيس افتخاري حزب سوسيال دموكرات آلمان 
او  به قلم  حزب  دورة  آن  اطالعيه هاي  از  بسياري  برگزيده شد. 

مي باشد. 
از دست  هاينريش  توسط هيتلر  اشغال چكسلواكي  از  پس 
گشتاپوهاي هيتلر گريخت و رهسپار آمريكا شد. ساليان آوارگي و 
تبعيد تأثيرات مخربي روي او گذاشت. از فقر به شدت رنج مي برد و 
تنها مونس خود را الكل مي ديد. در اين ايام بود كه برادرش، مان به 
كمك او شتافت و در تأمين هزينه هاي مالي ياريش داد. او قسمت 
ديگر هزينه هاي زندگي خود را از راه نوشتن سناريو براي فيلمهاي 

سينمايي تأمين مي كرد.
بعد از سقوط دولت هيتلر  هاينريش را هم چون برتولد برشت 
به ميهنش راه ندادند. او ناگزير به آلمان شرقي رفت و به افتخار 
سالها مبارزه با فاشيسم به عنوان رئيس آكادمي هنر آلمان شرقي 
برگزيده شد. در اواخر عمر هاينريش مان به آمريكا بازگشت و در 

سال١٩٥٠ در سنت مونيكا درگذشت.

رفتم  راسته  پرنده  فروشها و
پرنده هايی  خريدم  برای  تو ای  يار

رفتم  راسته  گل  فروشها و
گلهايی  خريدم  برای  تو ای  يار

رفتم  راسته  آهنگرها و
زنجيرهايی  خريدم

زنجيرهای  سنگين  برای  تو ای  يار

بعد
رفتم  راسته  برده فروشها و

دنبال  تو گشتم
اما نيافتمت  ای  يار.

م. مشيری (رهنورد)

دربارة هـاينريش مـان، رمان نويس آلمانی

انتشار كتاب «سلطة فاشيسم و آزمايش هنر و هنرمند» كه توسط م. 
مشيري ترجمه و تدوين شده است آدم را بي اختيار به ياد هنرمندان 
و يا كساني كه به هرحال كار هنري و روشنفكري براي آخوندها 
مي كنند مي اندازد. مصادف با انتشار اين كتاب مقالة هنرمند ارزنده 
بصير نصيبي به نام «م مثل مخلمباف» منتشر شد. در آن مقاله 

نامةمحسن مخملباف به الجوردي(جالد اوين) آمده بود.
زندگي  و...»  فاشيسم  «سلطة  كتاب  سياه»  «هنر  فصل  از 
گوستاو گروندگنز را نقل مي كنيم و از مقالة آقاي نصيبي نامة 
مخملباف را. مقايسه اين دو نشان مي دهد كه حداكثر كار هنرمند 
اصلي  كار  اما  فاشيستهاست.  براي  كردن  هنري  كار  فاشيست 
هنرمند خودفروخته به آخوندها به راه انداختن گروههاي چماقدار و 
تروريستي، و دستگيري و شكنجه و حتي شركت در اعدام مخالفان 

آخوندهاست. 
در كتاب دربارة زندگي گوستاو گروندگنز هنرپيشه و كارگردان 
معروفي كه مقولة هنر و فرهنگ را با اصطبل عوضي گرفته بود و 
مي خواست هم از توبره بخورد و هم از آخور. يعني هم خود را به 
هيتلر فروخت هم مي خواست پز «ترقيخواهي» بدهد. در وصف اين 

چهرة دوگانه مي خوانيم:
«سالهاي١٩٢٠ تا ١٩٢٨ اوج كار هنري گروندگنز محسوب 
مي شد. او در اين سالها در تعداد زيادي فيلم بازي كرد. با اين وجود 
شهرتش در حد كشور آلمان و اتريش باقي ماند. او چند سالي داماد 
توماس مان، نويسندة بزرگ آلمان بود. از سال١٩٢٨ كار گارگرداني 
فيلم را نيز شروع كرد و تا روي كارآمدن هيتلر در سال١٩٣٣ تعداد 

زيادي فيلم را كارگرداني نمود.
در سال١٩٣٢... مورد حمايت فاشيستها قرار گرفت. و به سمت  
مدير فعاليتهاي هنري تئاتر پروس بر گزيده شد. توماس مان در 
موفقيت  يك  ماجراي  (مپيستو،  نام  تحت  را  سال١٩٣٦كتابي 
به  فيلم كه  اين  از زندگي گروندگنز نوشت. در  الهام  با  شغلي) 
زندگي و نقش هنرمندان رايش سوم پرداخته است، او گروند گنز 

را فردي دو رو و حقه باز توصيف كرده است.
گروندگنز در سال١٩٤٢ براي نيروهاي آلماني در نروژ برنامه 
اجرا مي كرد. بعد از سقوط هيتلر چند ماهي به اتهام همكاري با 

حكومت هيتلر دستگير شد و به زندان افتاد».
حاال نامة فيلمساز وكارگرداني را بخوانيد كه اول گروه چماقدار 
تشكيل داد و در دستگيري تعداد زيادي از مبارزان و مجاهدان 
دست داشت. بعد در زندان هم راحتشان نگذاشت وادارشان كرد 
در فيلمش بازيگري كنند. و حاال سالهاست كه با رندي و رياكاري 

به بهانة انتشار کتاب «سلطة فاشيسم و آزمايش هنر و هنرمند» 

سعي دارد به جماعت حقنه كند كه با آخوندها نيست. اما 
جداي از همة هوچيگريها هرچه كه بكند و هرفيلمي هم 
كه بسازد يك واقعيت را نمي تواند منكر شود. او دستي 
تا به مرفق آلوده به خون مجاهدان و مبارزان دارد. اين را 

نه ما كه نامة خودش مي گويد:
«بسم اهللا القاسم الجبارين 

اخوي بزرگوار حاج سيد اسداهللا الجوردي. پيرو مكالمه 
حشمت...  طاغوت  شده  سرنگون  رژيم  زنداني  تلفني، 
رئيسي را توسط گروه گشت بالل حبشي، به زندان اوين 
منتقل مي كنم. گر چه نامبرده در موقع دستگيري مسلح 
نبود، اما داليل فراوان وجود دارد كه او از رهبران گروهك 
الحادي و ضدانقالبي چريكهاي اقليت است. عالوه بر آن 
فرد مذكور همواره در افكار كفرآميز و ضاللتهاي خود 
محكم و استوار بوده است. آثار شكنجه هايي كه بر بدن 
او مانده دليل آشكاري بر اين مدعاست. بايد اضافه كنم 
و  مذهب،  دين،  عليه  مبارزه  سردمداران  از  ايشان  كه 
روحانيت بوده و در زندان طاغوت كار را تا حد تحقير 
روحانيت و اهانت به مقدسات مي كشانده است گزارش 

تكميلي متعاقبًا تقديم مي شود.
 اخوي كوچك شما محسن مخملباف»

براين اساس ما از خود سؤال كرديم راستي مگر از پس 
امروز فردايي نيست؟ شما چطور؟

شما چطور؟ما از خود پرسيديم،

برای تـو ای يـار 

سرسخت در عشق ورزي به
انسانها

زمـين که زنـدان مـنی!
کـاظم مصطفوی

بافه يي لرزان:
از صداي دل يك زنداني. 

بر رشته يي از ناله:
باريك و پيچ پيچ و بلند.

هزار تار تنيده بر هزار پود
توري از ترس

بافته از خارـ گره بغضي،
براي تسليم نامرئي پرنده.

زمين كه زندان مني!
چه مي شود اگر 

پرنده فراموش كندـ اي دريغ!ـ
آسمان پرواز، و ترانة بالهايش را؟

دريغ كه محروم مي شوم از باراني
به وسعت آرزو!

وقتي كه قفس را به اندازة 
صبح يك زنداني مي بينم.

۳فروردين۸۵

ژاک پره ور

ترجمه: احمد شاملو 

طرح از استاد عاليوندی

انتشار كتاب «سلطة فاشيسم و آزمايش هنر و هنرمند» كه توسط م. 
مشيري ترجمه و تدوين شده است آدم را بي اختيار به ياد هنرمندان 

ما از خود پرسيديم،شما چطور؟ما از خود پرسيديم،شما چطور؟شما چطور؟ما از خود پرسيديم،
شما چطور؟



شمارة ۱۷ دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۵ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ۵ندا

حتمًا اگر روزي بـاشد، آفتـابي هـم خـواهد بـود

طرز  اين  به  نسبت  شما  دوست 
كار، عالقه و ايمان عجيبي دارد. 
در  نمازخوان،  مؤمني  به  شبيه 
مقابل آن زانو به زمين مي زند، مثل 
اين كه بهاري جسته گلي شكفته. 
به گرد آن مي گردد، بيشتر اشعار 
جدي او، كه براي فهم مردم خود 
آن  طبق  بر  نداده است،  نزول  را 

سروده شده.
از همة اينها گذشته من يك كار 
اين  شما  قول  به  كرده ام.  ديگر 
شهادتي است. گوينده اين قسم 

اشعار هدف دورتر داشته و چقدر شهرت خود را فدا ساخته است. 
اين كه  براي  زبان مي آورم.  بر  به عالوه شهادت است و خود من 
سراييدن اين قسم شعر، بسيار زحمت و وقت درخواست مي كند. 
بارها براي رفقاي خود گفته ام: آدم در حين سرودن و مواظبت در 
حال مصرعها، كه چطور نظم طبيعي پيدا كنند، خسته و كوفته 

مي شود.
ولي هيچ يك از اينها براي آستان شريف تو چيزي نيست و نبايد 
چندان چيزي به شماررود. حتمًا اگر روزي باشد، آفتابي هم خواهد 
بود. آفتابي كه اكنون هست و بي آن هيچ چيز رنگي ندارد دل 
است. تو دل مي خواهي، اگر در خالل اين سطور بيابي، اگر من 
كاري  بدهم،  نشان  عالمتي  صفا  و  صدق  روي  از  توانسته باشم 

از بس كه اصيل است هر وقت كه به او مراجعه مي كني دست خالي برنمي گردي. 
حتمًا چيز جديدي دريافته اي كه قبًال متوجهش نبوده اي. هربار تو را غني مي كند. 
سرشار مي شوي و به خودت مي گويي: «عجب!». نيما براي من چنين است. از 
گذشتگان هم فقط قابل مقايسه با حافظ است. فرقي نمي كند. شعرهايش را كه 
مي خواني همين طور است و وقتي هم به نامه هايش مراجعه مي كني همين حس 
را پيدا مي كني. عزيزي گفته است كه نامه هايش از شعرهايش هم جلوتراست. من 
در اين احساس بارها سهيم بوده ام. اما هراز گاهي هم كه نامه يي از او را خوانده ام، ولو 
براي چندمين بار، بي اختيار گفته ام بيخودي نيست كه توانست در برابر آن همه تحجر و 
تنگ چشمي بايستد. تنهايي او بسيار لذت بخش است. بارآور است. با رنج خود خوگرفته بود 

بدون اين كه تسليمش باشد. براي خود مي خواند و مي نوشت:
اين تو را بس باشد

كاشناي رنجت
نه همه كس باشد

(نيما- منظومه مانلي)

زياد هم دربند اين نبود تا كه كااليي توليد كند و به مصرف روز برساند. افقهاي ديگري را مي ديد. 
براي زمانهايي جلوتر و مكانهايي وسيعتر مي نوشت. و مي دانست: «كار شب پا نه هنوز است تمام». 
اين را در نامه هايش با روشني بيشتري مي تواني ببيني. نامه هايش را از موضعي نوشته كه آدم 
بي اختيار سربلند و سرفراز مي يابدش و من در ادبيات معاصر، هيچ شخصيتي را نيافته ام كه به قدر 
نيما پايش روي خودش سفت باشد. اين البته فرق دارد با غروري كه حتما توأم با بالهت است. او 
به جد « از ظاهر سازی، رياکاری، فضل فروشی و تزوير» پرهيز مي كرد و به خوبي مي دانست كه اين 
چيزها «شخص را غافل» و «از شناخت حقيقت محروم» مي كند. جايي مي نشيند و حرف مي زند 
كه آدم مي فهمد بايد به حرفش گوش بدهد. دعوا و اخم و تخمش را هم به گوش جان بپذيرد. 
شاگردهاي اصيلش هم همين كار را كرده اند. مهم نيست كه با او موافقي يا مخالف. مهم اين است كه 
به تو مي آموزد كجا بنشيني و حرف از شعر و نثر بزني. خودش نوشته كه «اطاعت غالمي زر خريد، 
نسبت به قواعد زبان در كار نيست» و اين را در بيش از ٦٠سال پيش نوشته است. و مي بينيم هنوز 
كه هنوز است تازه است. هنوز مي شود اين جمله را جلو روي خود گذاشت و صدبار رونويسي اش 

كرد و شاعري آموخت. نه تنها شاعري كه نثرنويسي، و ادبيت ادبيات را گسترش داد.
دو نامه يي را كه به تازگي دوباره خوانده ام برايتان نقل مي كنم:

ك.م

دو  نــامه  از  نيمـادو  نــامه  از  نيمـادو  نــامه  از  نيمـا

براي دخترك معصوم فاطمه موسوي مرادي
 (كه در آتش نفرت رژيم آخوندي سوخت) و 
فاطمه هاي ديگر

نـيمـة سوختـة مـن 

 نيمي از تولدت باقي بود 
 هنوز،

 يك خوشة آفتاب روي دامنت چكيد.

  اگرچه شب با پاي برهنه تو مي تاخت
 اما،

 هيچ كس 
 در ركاب سايه اش سفر نكرد و نخواهد كرد.

 
 خواهر كوچك من!
  نيمة سوخته من!

 انار دلت در چشمانم تركيد
 و خاك مست از انگور نگاهت شد.

  
 آتش، اگر 

 جانت را به منقار شعله سپرد
 اما خود 

 خاكستر شد و ُمرد.

 حاال كه جانت در شعلة شب پرپر زد
 تو و توي ديگر در بيرون تنت
       ـ اين جاـ

هزار چشم داريد.    

حميد نصيری (ح.اختر)

م. ادلي چــند دو بيتی بهــاری

آقای شيخ تازه کار

وقت  تا  می توانی  و  هستی  جوان  هنوز  شيخ،  ای 
نگذشته است زحمت کشيده، حقايق و موجبات زندگی 
را بشناسی. پيش از همه چيز به تو تعليمی بدهم که 
و  بگيری: «بايد ساده  ياد  را  زبان آدمی زاد  واجب است 
می گويی  مثًال چرا  کرد».  ادا  را  طبيعی خياالت خود 
«نخل تربيت تو منحنی شده است…» بگو: «تو تربيت 

نمی شوی.» شايد يک روز اين نصيحت مرا بپذيری.
ديگر اينکه از ظاهرسازی، رياکاری، فضل فروشی و تزوير 
پرهيزکن. که اينها شخص را غافل ساخته، از شناختن و 
حقيقت محروم می دارند. زبان آدميزاد را که ياد گرفتی و 
منابع آن را دانستی آن وقت می توانی شروع به شناختن 
می توانی  باشی  هوشمند  اگر  آن  از  بعد  کنی.  معانی 

عظمت بزرگان عهد را تا اندازه يی درک کنی.
عجالتًا همين تعليم اول من تو را کافی ست. خودت را 

خوب کن
سرطان/ ۱۳۰۰

(از: دنيا، خانة من است.«۵۰ نامه از نيما»)

نامه دوم: نيما به شهريار

طهرانـ  ۲۷تيرماه۱۳۲۳
شهريار عزيز:

منظومه يي را كه به اسم شما ساخته بودم، فرستادم. زبان اين 
منظومه زبان من است و طرز كار من، كه رموز آن در پيش خود 
من محفوظ است. اگر عمري باشد و فرصتي به دست بيايد كه 
بنويسم، مخصوصًا از حيث فرم آن چه به آن ضميمه مي شوند از 
خود اشعار پيداست و مخلص شما گناه آن را براي خود و هفت 
پشت خود به گردن گرفته، شكل به كاربردن كلمات است براي 
معني دقيقتر، كه در ضمن آن چندان اطاعتي، مانند اطاعت غالمي 
زرخريد، نسبت به قواعد زبان در كار نيست. در واقع با اين كار كه 
در شعرهاي من انجام گرفته، قواعد زبان كامل شده و يا پا به پاي 
اين كمال، كمالي براي زبان به وجود آمده است از حيث مايه و نرمي 

و قدرت بيان.
ديگر چيزي كه در اين اشعار هست، طرز كار است كه در ادبيات ما 
سابقه نداشته. هنوز كسي به معني آن وارد نشده و شعر را مجهز 
مي كند براي موسيقي دقيقتري كه در بيان طبيعت شايستگي 
سروده  آزاد  شعر  اين كه  از  اعم  مي كند.  اعجاز  و  دارد  بيشتري 

شده باشد، يا نه.

كرده ام. من يكبار ديگر صدق و صفاي خود را با اين چند 
سطر عالوه مي كنم كه به همپاي منظومه، يادگار بماند.

منظومه را زنم ماشين كرده. اين سطور را به دست خودم 
مي نويسم. باشد براي روزي كه ما آن را نمي شناسيم. آيا 
در آن بر حسرتهاي ما افزوده است يا نه؟ و آيا چه چيزها 
كه ما را از راه ديگر برمي انگيزد؟ چشمداشت عمدة اين 
است كه اين هدية ناقابل را به منزله برگ سبزي كه 
درويشي به آستان ملوك تحفه مي برد، از دوست خود 
بپذيريد! اين نمونه كار من نيست. اين نمونة صفاي من 

است.
دوست شما: نيما يوشيج

كـوه بردامـن  زد  خيمـه  كـوهبهـاران  پيراهـن  از  مي ريـزد  هنـر 
كـوه قلـة  تـا  مـي وزد  كـه پيچـد عطـر پونـه بـر تـن كـوهنسـيمي 

طنـاز سـبز  بهـار  آمـد  پـروازبهـار  بـال  مي گشـايد  پرسـتو 
نـازچه خوش جنگل به جنگل، برگ در برگ در  نـاز  مي فروشـد  بنفشـه 

بردشـت و دمـن زد زدشـقايق خيمـه  چمـن  چيـن  در  النـه  پرنـده 
زدسـرودي خـوش، نسـيم نغمه پـرداز نسـترن  نـاز  رقـص  بـراي 

بـه جـام پيكـر شـب سـنگ مـي زدفلـق بـر فـرق ظلمـت چنگ مـي زد
خورشـيد نقـاش  چمـن،  مـي زدزدامـان  رنـگ  را  بابونه هـا  رخـب 

آهنـگشـقايق خيمه زد فرسـنگ فرسـنگ چنـگ  دارد  بـاد  صـداي 
بسـتان تـاالر  بـر  داده  رنـگشـكوهي  در  رنـگ  نـاز  قرنفلهـاي 



۱۷ دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۶ندا صفحة

آمد رودزيا از که قطاری
خط يک روی بر و آمد بيرون افق سرخی ميان از قطار

گشود. راه بهسوی آنان مستقيم
پشمی اتوی شلوار خط که ايستگاه همان جور رئيس
آجری ايستگاه از حس می کرد، پاهايش بر را اونيفرمش
ميان جنبشی آمد بيرون داشت، کمانی سقفی که
چمباتمه وخاک ميان گرد در بومیيی که دستفروشان
چوبی مجسمه مبهم صورت موجانداخت.  زدهبودند
فرزندان بيرون زدهبود. گونی يک شکاف از جانوری
میدويدند. آنسو اين سو به ايستگاه از رئيس پابرهنة
البالی در ايستاده گلی، رنگ خاکستری کلبههای از
کشيده شدهبود، آنان بر  از گل  نقشی که ديوارهايی 
روی ورقه کاغذ بر مثل پوستهايی که و سگها با مرغها
سياههای بچه دنبال به بود کشيده استخوانهايشان

شدند. کشيده آهن خط بهسوی ژوليدهسر
تأللويی شرم گلگون از و چهره يی عرقريزان با غرب
جعبههای برفراز ايستگاه، برفراز بیحرارت، و کمسو

برفراز  بود، حلبیيیکهرويشانکلمه«اجناس»(١) نوشته
خاکستری کپر حلبی فراز بر محصور(٢)، دهکده های
همه جا از که شنزاری برفراز و ايستگاه رئيس رنگ
آسمان کران تا کران که شنزاری بود، گسترانده دامن
دريا که شنزاری میپراکند، موزون سايه های گلهبهگله
نشانهيی را بیآن که بومی ردپای کودکان آرام و میشد

پراکند. میپوشاند، بگذراند برجا
باالی ايوانشنشست. پشتبه تور زنرئيسايستگاه
اندک باد وزش آويزان در بدقوارة گوسفندی الشة سرش
آسمان به رو قطار ماندند. انتظار در آنها خورد. تکانی

شد. گم فضا در صدا نيامد. پاسخی اما کشيد. فرياد
ميام.... ميام.....دارم دارم

اندامیعظيم اينحالموتور«قطار»شعلهکشيد، در
خود پشت بهسرعت را میشد کوچک رفتهرفته که
تکانهای تند، تنهزنانو می جنباند. قطار جيرجيرکنان با

کرد. پر را ايستگاه نفسنفس زنان
داد: بهجلو تاب رو را بدنش راهرو از پنجره جوان زن

«اينجا! بذار اينو ببينم».
دست در که موجوداتی به که همانجور پيرمرد
در که طناب تکه يک از زد. لبخند میکرد، نگاه داشت
آويزان بود. پشمی سبدی داشت دستان خاکستريش

خانم؟ پرسيد: و گرفت باال را سبد
مردی آنسوی پنجره، از که همانطور ملتمس زن
پيچانده کهنه گليمی را در قطار خود بلندای سايه در که
دستانی و با «نه. نه.» گفت: شد، طرف پيرمرد خم به بود

يکی. آن يکی. نشانه رفته بودند گفت: آن آمرانه که
شبيه که خشک چوب تکهيی از تراشيده شير يک
دقتی با سفيد و سياه خطوطی و بود اسفنجی کيک به

بودند. شده حک آن روی بر امپرسيونيستی
برای که تهدل، از نه میزد، لبخند کماکان پيرمرد
پس از گرفت. او بهسمت را باال مشتری، شير خوشآمد
را نعرهيی بیپايان بازش دهان در و نيش شير، دندانهای
نعرهيیکهشنيدنشهولناکمینمود. منعکسمیکرد.

زبانش سياه بود.
نگاه کن! برات نداره، اگه اشکالی گفت: شوهر زن
خرگوش؟ خز(موش؟ تکه يک شيئ، آن گردن دور و

داشت. قرار بوزينه؟)
آن بيانگر بهنوعی باشکوه. نامی راستين. نام يک

بودهاست. شير آن شيفتة اندازه چه تا هنرمند بودکه
خاک گرد و ميان در پايين تا از باال قطار سرتاسر
نمايشند، حال  در که حيواناتی به شبيه هنرمندانی 
فانتزی نمايشی و بدينگونه برمی داشتند. گام خميده

داشت. جريان قطار بودند، در چهرههايی که برابر در
و سياه چشمانی با درهم و هراسان قوچی
با راکد گالويز ديگر شير چند خيره ماندهبود. سپيد
در نيزه و باريک کشيده قامتی غريب با جنگجويانی
شجاعت دادن نشان دريده در تالش چشمانی با دست،

بودند. ايستاده خويش،
چنده؟ قيمتش چنده؟ پرسيدند: می قطار درون از
نبود می گفتند: فروش برای که چيزيشان کودکانی

واگن زير در خاموش و آرام و رفتند سگها بده.» من به پنی «يک
با که گوشتی بوی نفسهای قطار از آنجا که نشستند، غذاخوری
دستهای کمان از زير مردی میکرد. می شد، تراوش پخته پياز
در هوا و پاهای مانده خيره چشمان با را که پول سياه سفيدی
انبوه از شد. رد میکردند، مبادله چوبی راکد مجسمههای مانده
پرداخت. سگها قطار بازرسیچرخهای به و شد رد و چانهزنيها صدا
انداخت، نگاهی باال به واگن غذاخوری به رو گذاشت، سر پشت را
مشغول دوتا دوتا که به چهرههايی شيشهيی پنجره پشت در آنجا
گلدانهای يکسان آنان ميز روی بر خيرهشد. بودند نوشيدن آبجو

میخورد. بهچشم پريدهرنگ گلهايی با راهآهن
رئيس بچههای که همان جا نگهبانان، واگن انتهای در درست
خود نان گرفتند، تا قرص دو مادرشان از همان دم ايستگاه در
مقابل در راننده و  ايستگاه رئيس که که جايي  موتور«قطار»
رو مرد میزدند. حرف ايستاده، خفته جانور بخارآلود شکوههای
ميان آنها گفت. شوخی چيزی به بلند با صدايی کشيد، داد آنها به
دو آن حال همان در بخندند. تا برگشتند او سوی به بخار چرخش
ميان از میانداختند و به نان چنگ شنزار روی چرخان بر کودک
سبز چيزی آن در که باغی وسط از جادهيی به رو آهنی دروازة

نمیشد،می گذشتند.

طرف و به راهرو تو کشيدند پنجرههای مسافران سرهايشان را از
از کسی بخواهند و بياورند را پولهاشان تا کوپههای خود رفتند
ناگهان باال نگريستند. به بودند نشسته داخل که آنها نگاهکند. تا
فضای تماس با در آهنين جعبههای قفس در چهرههای محبوس

شدند. کنده و از جا دگرگون بيرون
بود. آنجا داشتند دوست سياهها بچه که دست آن از پرتقالی

چطور؟ شکالت …راستی
آنهايی از کرد، پر شکالتها سفتترين با را دخترکی دستانش
سمت به و آورد از جعبه بيرونشان نداشت، دوست هيچکس که
پريدند سرعت به مرغها اما کرد، پرت غذاخوری واگن زير سگهای
سگها و در هوا قاپيدند خيرهکننده سرعتی با دقت و را شکالتها و
نگاه به باال چيز هيچ بی انتظار قهوه يیشان با چشمان سردرگم

کردند.

کن. نگيرش…همينجور يکی رو ول گفت:…نه آن جوان زن
کرد خيلی گران بلند را بر سر پيرمرد صدايش سر تکان میداد که

پوشيد. چشم شير خريدن از است…
باال نگه داشت. میداد هم چنان پس به او زن که را شير پيرمرد

نه! گفت: می داد تکان سر کماکان درحاليکه زن
شش؟ پرسيد: سه و بلند شوهرش با صدای

و سه پرسيد: دوباره بود. باور دير جوان مرد خنديد. پيرمرد
شش؟

به پيرمرد را که صورتش مرد همانطور کن. گفت: ولش زن
نمیخواهيش؟ پرسيد: . ايستاد بود داشته نگه نزديک

کن. بی خيالش. ولش گفت: نه. زن
میکرد. نگاهشان از کنار کج کرده بود و را سرش بومی پيرمرد

خود با سالخوردگان که همانجور لب زير بود. دستش در شير
شش. و سه میکنند، گفت: نجوا

بيرون نشست. و کوپه رفت به درون کشيد. به سر جوان زن
درختی بوتهزار. و شن نبود. چيز هيچ ديگر آنطرف در پنجره

شکسته.
راهرو، در  شوهرش اندام کوپه، پس باز در ميان از  پشت،
تکان دست چوبين که جانوران صداها، داشت. قطار قرار ايستگاه
لوله خندهآور چوب و کوچک لبه نگاهش دونده. میدادند. پاهای
کرد. دنبال را بود اتاقک حلبی ايستگاه سقف نشانگر که شدهيی
اما شير. دور گردن خز تکه آن به زد. لبخند کرد و فکر شير به
قهوهيی کاغذهای از پر سبدهای فيلها، کرگدنها، چوبی جثههای
به چگونه در خانه داشتند. قرار بار رفک باالی و صندلی در زير
دور از محلی گذاشت؟ در خواهی کجا را آمد؟ آنها نظر خواهند
از داشت؟ دور خواهند چه مفهومی کردهای که پيدايشان جايي
ايستاده بود، بيرون جوان گذشته. مرد هفته چند دنيای رويايی
همين هست. او نيست! غيرواقعی دنيای آن از بخشی که او اما
او بخشی با کردن زندگی او، فکر آن جا است… حاال. شگفتآور
بهصدا زنگی بيرون مکانهايی شگفتآميز بود. در تعطيالتش از
سبز بيرقی بود. خم شده دم قطار ايستگاه کنار رئيس درآمد.
کش و برای چند مرد که داشت. دست آماده باش در به نشان
قطار درون به آمدهبودند پايين قطار از اندامشان به دادن قوس
را خود سختی به شايد يا بودند. زده چنگ قطار لبه به جستند.
ايستگاه خاک آلود، از ايمن اما بودند، داشته نگه پله آهنی روی بر
نعرهيی صدای بودند. قطار در تهی، شنزار آن تنها، حلبی خانه آن
پس از میخوردند آبجو که آنها شد. کنده جا از قطار برخاست.
فراسوی ديدن توان که انگار کردند، نگاه بيرون به پنجره شيشه

نداشتند. را «پنجره» آن
زير در آنها به پشت قطار رئيس زن توری بند پشه پس در
برآمد. فريادی به تيرگی میرفت نشسته بود. رو که گوشتی الشه

شد. افراخته بيرق
تکه هایبدنقطار بودند، هماهنگنشده بندگاههايیکههنوز
به شروع قطار افتادند. خود پس روی دوباره بر و افتادند، به تقال
فرياد ردشد. درهم پيچيده حلبی کلبة آن از آرامآرام کرد. حرکت
آهنگی با برخاست و به هوا می دويدند قطار که همراه بوميهايی
موج مستانه چوبی خيرة چهره های چشمان برگشت. دگرگونه
و بودند. قاب پنجره پرسان از دم در آخرين همانجا که برداشت.

نبود. آنان از اثری ديگر
خودکار دست انگار کسی و بعد  و شش! يک ارباب …بيا 
سراسيمه مردی باشد، کرده باز توپ يک قاپيدن برای را خود
پرت و آورد بيرون شش پنس و يک شيلينگ و کاويد را جيبهايش
شنزار روی پايش انگشتان که حالي در زنان نفس پير بومی کرد.

کرد. پرت را شير میانداخت نقش
مرددشان با دمهای سگها می دادند، دست تکان سياهها بچه
سر را پشت گلی، آلونکهای قطار که رفتن به و ايستاده بودند
برگشت . همانجا کهزنیدستبرکمر مینگريستند. میگذاشت،

کند. نگاه باال به آتش و پس دود از تا

بومی رفت. کلبهاش بهدرون  آهسته  ايستگاه رئيس
باد را دندههايش مابين پوست نفسهايش ايستاد. پير
بودند. شده سفت شنزار روی بر پاهايش میکردند،
دستانش کف باز در میداد. تکان سر میزد و لبخند
پنس و شش شيلينگ يک داشتند حالت دريافت که

میشد. ديده
بيرون ايستگاه ساختمان از تقالکنان قطار دم

کشيدهمیشد.
را سرش چرخيد، بهدرون راهرو  از زنان نفس جوان
زن به رو را شير و میداد، تکان پيروزمندانه و خندان

شش. و بفرما! يک و گفت: جنباند
چی؟ پرسيد: زن

میکردم، او بحث با سرگرمی من برای خنديد، مرد
پيرمرد شد کنده جا از قطار که همين می زدم، چانه
حاال شش! و يک و گفت: ارباب… آمد دنبالم برق مثل

شما. هم شير بفرماييد اين
آروارههای با سر نگهداشت، دور خود از را شير زن
شگفت آميزش خز سياه، يقه تيز، زبان گشوده، نيشهای
به ديدش نمی انگار که نگاهی با زن بود. خيرهشده او به
میديد. ديگر گويی چيزی که خيرهمانده بود. نگاهی آن
مشوش چهره به شبيه کنايهآميز و رفته درهم چهرهاش
تکان عصبی لرزشی با دهانش گوشه بود. کودک يک
يال شير، آورد و باال را انگشتش محتاط آرام، خورد.

کرد. لمس را بود شده وصل چوب به که همان جا
تونستی؟ چطور ولی گفت: مرد به رو

جا خورد. بود چهرة زن در از آزردگی يی که مرد
جريان چيه؟ من! گفت: خدای

و خشم  صفير با  و میشد  بلند  صدايش  که زن 
اگر می خواستيش گفت: میشکست در هم درماندگی
پيرمرد همانموقعکه چرا ندادی؟ اولپولشو همون چرا
که صبر کردی چرا نگرفتيش؟ محترمانه داد به تو آنرا
يک دادی؟ شش بهش و يک بدوه تو دنبالت بهخاطر او
گرفتن به وادار را مرد می کوشيد که حالي در شش!... و

داد. هل طرفش شير را به مجسمه کند آن
واج در جا و هاج سو، دو در آويزانش مرد با دستهای

زد. خشکش
برابر شير در از حفاظت صدد در که خشمگين انگار زن

زيباست. کار يک اين داد: ادامه است مرد
گفتی خودت بود!  آمده خوشت اين از  خيلی تو

گرونه…
تو… دست آه از گفت: خشمگين درمانده و زن
کرد. دوباره همان پرت صندلی را روی و شير تو…
پنهان کرد ميان دستانش صورتش را و گوشه نشست
بود. شده پا در درونش غوغايی بر خيره شد. بيرون به و
تراش و برای چوب شش و يک شش. يک و شش. و يک
باز ودندانهايش. دهان ترکهييش. دم پاها و پی و رگ
گردنش. دور يال می چرخيد. موجگونه که سياهش زبان
پاهايش از همه. داغی شرم شش برای آن و يک پرداخت
صدايی چون و شد تمامی اندامش جاری در و باال کشيد

يافت. پژواک شن ريزش صدای
نوعی نشست.  همانجا  بيمارگونه ريزش.  ريزش. 
بودن تهی شناختگونهيی بيمزهگی، نوعی کسالت،
زمان انگار پوچ. ضعفی می کرد.  سست را دستانش
حس اين از اين نيز پيش باشد. از دست داده را ارزشش
مجرد حس به اين تجربه کردهبود. فکر کرده بود که را
خود به اندازه از بيش تنها بودن و به دارد، ربط بودنش

بودن. متکی
خوردن تکان زدن و به حرف نشست. ميلی همانجا
کند. چيزی نگاه به نمی خواست حتی دلش نداشت،
نه دهد، پيوند چيزی به خود را حالت اين که نبود مايل
دوباره شنيدن يا ديدن که منظرهيی نه کلمه، نه شيئی،
به را دوده ها مدام …باد باشد. لحظهاش اين يادآور آن
پشتش مینشاند. دستانش برروی و میآورد قطار درون
با که مرد به پشت کرده زاويه ماندهبود، همان در درست
و نشسته بود پراکندهاش پاهای ميان در دستانی آويزان

بود. در کنارش افتاده چوبی شير
شد. کنده  ايستگاه جلد از پوست همچون قطار 
و ميام…دارم ميام… دارم میرفت. به آسمان صدايش

هم پاسخی نيامد. باز
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و خردمندانه آموزشهاي از خود،  بهنوبة هريك ملتها، بودا:
اقتصادي حوزههاي كه دورهيي در پس برخوردارند. حكمتآميز
درست بيشتري هستند، راه ادغام و اتصال حال  مدام در آنها
در معارف عقلي مشترك جوانب به نيز ملتها است كه همين
چنين خالف درواقع، و  كنند. بيشتري توجه  خود اعتقادات
شناسي زمينة فضيلت در نمونه، به طور نميبود. قابل فهم رويهيي
كه شديم متوجه ديگر طرف از ولي مي بينم. زياد بسيار اتفاقنظر
روحي و دنياي اهميت درجة فكري و محركة قواي در ارزيابي
كه بوديم عقيده اين ما بر است. خيلي زياد نظر اختالف دروني،
كه ناعادالنه، كارهاي و حد و اندازه از خارج رفتارهاي از بسياري
نقصو آشوبو بينوايي میكشند، بهمسأله اغتشاش و جملگيبه
اشياء به انسانها راجع كمبودخودشناسي مربوطهستند. در غرب،
عظيمي آموختهاند، معلومات خودشان مادي رفاه مربوط به امور و
چون ـ زمين كرة ديگر موجودات و خود روحي دنياي دربارة اما
بشر نوع روح فقط در انحصار داشتن كه از ديد من میدانيد شما
درون جهان موازين از باشيم مايل اگر می دانند. كم خيلي نيستـ
كسب بيشتري آگاهي منوط به اصول آن است بشر نوع رفتار كه
و رسوم آداب همان از بگيريم ارزشمندي نتايج كنيم، میتوانيم
اساسي حكمت اصول به كنفوسيوس هم از آنها كه تجربه شدهيي
و اوليه اساطير ديگر، منبع رسيدهاست. خود تعليمات در و اخالق
در را خود حياتي مشكالت زيادي نسلهاي بسيار كهن هستند كه
ميراثهاي مطالعه در و بر تحصيل عالوه اما میيافتند. آنها باز كنه
هرفرد كه كاري پرداخت، هم دروني تأمل به میبايد فرهنگي،
خود با مرتب كسي كه است. آن انجام به خود قادر خلوت در فقط
زندگي نپردازد، هرگز در تعمق به حوصله و با صبر نكند و خلوت
بينش و هيچگاه معناي نخواهدبرد، عميقترين حقيقتها راه به

فهميد. نخواهد را  راست كردار و جهد صحيح و جد درست،
بود. پس من كار وهلة نخستين همان اين دقيقًا ولي دكارت:
پس راه شناخت  از مغربزمينيها كه زماني وسطي قرون  از
چگونه دادم كه نشان آنها بودند، به درمانده خود هم پيش و
منطق، و روشن عقل و رسا دريافتهاي به با رويآوردن میتوانند

كنند. پيدا تازهيي يقين و اطمينانخاطر
يقينهايسطحيمانند  در همان مرحلة البته اينرويكرد با بودا: و
چرايي و چون دربارة كه زدي، جا در طبيعي علوم و رياضيات
ژرف پژوهشهاي از تو كرد. خواهيم صحبت موقع به مسأله اين
فقط درحاليكه كاوشخودشناسياجتنابكردي، روحيو نگرتر
از را خود رفتهرفته دهند، ياري را انسانها میتوانند رشتهها همين

سازد. رها شتابآلود گمگشتگيهاي و حرص رنجها،
افالتون: حضرتبودا! درعينحالكه اشارههايكمي توهين آميز 
تو كه خوشحالم اما میدانم، تأسف ماية رياضيات بارة در را تو
همانطور انتقاديوارد بحثشدهيي. و تازه شيوهييتر و با باألخره
بود. اهميت زيادي هم صاحب من از ديد می داني، رياضيات كه
كسب تو را كه باطني تجربههاي غناي و ژرفا اين حال، با ولي
نيز براي آنها و میكنم تحسين شناساندهاي خيليها و به كرده اي
توضيح و وصف كه زبان میرسد بهنظرم قائلم. منتها فراوان ارج
نيز از خود كه میفهميدند درست كساني صرفًا را تجربهها اين
ترتيب و بهدين می شدند. آشنا دنيايي چنين مديتاسيون با راه
كردي، جمع خودت دور راز را محارم زيادي از عدة تو رفتهرفته
آنها كنفوسيوس میكوشيديم كهمنو واقعيتهاي سياسي، ولياز

كشيدي. دهيم، كنار تأثير قرار تحت را
توست. با حق شك گفتي، بدون خود من به راجع آنچه در بودا:
كساني بارها جانشينان من بين در كه متوجه بودهاي حتمًا اما
كوششهايموفقيتآميز داشتهاندوبهكمك تعليماتمنبهصحنة
كه داالييالما بگير، نظر در تبت را مورد رسوخ كردهاند. سياست
بهدست مردم را سياسي و فكري قائد احترام عزت و همزمان
سياستمداران از كثيري میبينيد كه شمار شماها و آوردهاست
او گوش می دهند و كنوني داالييالماي سخنان به غربي ممالك
ندارد. ابايي كتابهايش در سياسي موضوعات فحص و بحث از هم

داالييالماي  شناخت بوداي عزيز، درجة گاتاما بابا، اي ماركس:
قضية در اواخرـ همين واقعي سياست را صحنة از تو مهربان
دعا نماز و با وي ديديم. به چشم تبتـ به چين مداخلة نظامي
قبول ميل كمال با من كند. بيرون را چيني سربازان میخواست
در و بهشتي صلح جويانه فرهنگ يك تو كه جانشنيان میكنم
مدت يك براي پديدهيي صرفًا چنين اما تبت به وجود آورده بودند.
حفاظتشده طبيعي يك پارك شرايطي مشابه در هم آن كوتاه
واقعي قدرتهاي آميز بازيهاي رقابت دور از به يعني دنيا سر آن در

بود. دوام قابل سياسي،
ديد  از واقعي سياست انگار  كه  میزني حرف جوري فرويد: 
مرتكب شدند. در تبت بيرحمت كه پيروان فقط همانست تو
انزجار باعث كه است قلدرمنشانه سياستهاي نوع همين درست
براي تازه هواداران عظيمي و خيل شده زمينيان از نفر ميليونها
و سياست در مداخله جهت مردم، اين است. فراهمآورده بودا
حيات به شكل بخشيدن و خود زندگي ساختن بناي در مشاركت
هستند. آلترناتيو و متفاوت موازين و اصول مشتاق اجتماعي شان،
غرب در بودا مكتب كنوني اقبال سبب باشم، فهميده درست اگر
بوديسم هرگز حاضر است كه مروجان همين جلب توجه مردم و

شوند، دنيوي نظامهاي حكومتي رقابت با وارد نشدهاند
بروز در رهبران كليسا، كه درست برخالف بسياري از
خير دعاي كشتارها، بحبوحة در بودند، دخيل جنگها
را خود و قدرت كردند جنگ بدرقه جبهههاي رحمت و
مرتدان آزار پيگرد و و ديگرانديشان نفي بلد و اخراج با

مستحكمساختند.
و  كراهت با باال من از اين كه كارهاي پلشتي آگوستين:

بودم. آنها شاهد وحشت
البد دارم. بودا از شخصي سؤال يك من ولي فرويد:
تو برخي از ايدههاي گاهي از هر شدهاي كه من متوجه
سفت را خودم نظريه پاي بتوانم تا میگرفتم بهعاريه را
نيروانا عنوان تحت تو كه مفهومي از بهخصوص كنم.
فرضيه وجود با را اين مفهوم من جستم. داشتي بهره
جهت خالف كه عزيزهيي مرتبطدانستهام. مرگ غريزة
نهفته انسانها نهاد در كه اصلي می گذارد، اثر حيات شم
میكند. حاال عمل آنها خود به خود فناي در جهت و
كه اين تفسيري با می تواني بگو من به دارم رك خواهش

باشي؟ موافق كردم من
كه اما تا جايي میشناسم، خوب نظرية تو را من بودا:
خدمت میگيري به قصد قياس مرا به آموزه نيرواناي تو
بد مرا نظريه میگويمـ صريح كه معذرت عرض ـبا
بيولوژيك ديدگاه از را غريزة مرگ تو كه چرا فهميدهاي.
شرح چنين خودت  تفكر برطرز منطبق و  میبيني
و الغاي حيات به سمت غريزة مرگ می دهي: كشش
در جايي جماد است. و غيرآلي حالت آن به تبديل مجدد
همسان تخريب غريزة يك با را مرگ واداشت تو ديگر،
بهصورت نيز، بخشًا و  درون به رو  كه هم شمردهاي،
اما می گذارد. اثر رو به برون تندخويي، و پرخاشجويي
نبوده، بيولوژيك مطلبي به هيچوجه نيروانا از من منظور
روحي است. منحصرًا موقعيت و حالت يك مقصود بلكه
است، شدن خاموش معناي به نيروانا لفظ، در گرچه
ليكنمنفقطبه خاموششدنحرص، فرونشستننفرت
شدن بهنوعي خالص داشته ام نظر جنون و انطفاء وهم و
از رهايي اوج در قرار حالت يك مقصود روحاني، فالح و
دروني، تشويش و بيقراري از نجات است، آكسيونيسم
تخريب به كه ربطي حالت اين و عذاب. رنج از خالصي
براي است مثبتي هدف نيروانا چون ندارد، ويرانگري و
عرفاني حالت را شماها شايد نامش روحي. جهد و جد
فرويد بگذاريد، بههرحال، مطلق دروني صلح و سعادت
نقطه اين تصورات ما در میبيني كه برداشتها و عزيز
همديگرند. جهت خالف درست بلكه نمي رسند، بههم
بتواند كه طبيعي بودي قانونمندي اصل و يك دنبال تو
دروني راهي من كند. اما روشن ويرانگري را و مرگ سبب
سنت وانگهي، در روحي رستگاري سوي میجستم به
پيش نميآيد. شدن نابود بهمعناي مرگ اصًال ما بودايي
از شدن تناوبي دور به و عبور انتقال مرگ از بلكه منظور
بين از چيزي در اين چرخ گردون است. شدن سپري و
متولد دوباره ديگر حيات اشكال بشر در ارواح نميرود.
در و بدشان نيك اعمال و مقاصد جبران و به میشوند
نيكان جمع اگر در میيابند. مختلف حلول موجودات
و میيابند ارتقاء مرتبه باالتري هيأت به بودهاند، زمان
پستتر به ردة در باشند، بوده پلشت بدكاران اگر جزو
زنجيرة بهصورت میدهند. رفتار هركس ادامه زندگي
چيز همه میآيد. در بعدي حيات شكل به معلول و علت
تولد تازه دارد. تناسخ هم به مداوم وابستگي يك نوع در
به میتواند همان كالبد انساني باشد، ولي به میتواند

درآيد. هم نازلتر يا عاليتري موجود صورت
بدفهمي بابت را تو من محترم فرويد حال، اين با
بلكه ماية شماتت نميكنم. خودم هيچ مقوله نيرواناي
از فكري من دنياي با كردي تو تالش بود كه افتخار

كه فراغت آسماني اين ايام هم در من آشنا شوي. نزديك
انديشههاي كردهام سعي خود بهنوبة میگذارنيم، فعًال
بشناسم. ضمن و دهم قرار مطالعه مورد را تو جالب 
بيايم كه رسيد ذهنم  به بكري فكر ايده هايت  مرور
خودت بهكاربندم مورد در را تو «ضمير ناآگاه» نظرية
بهتر كردهاي تو مطرح مقولة غريزه مرگ كه از بتوانم تا

دربياورم. سر
گفت. خواهي چه كه شده ام كنجكاو خيلي فرويد:

اين طور  اگر میگويم، ناروايي سخن تو حق در بودا: آيا
استنباطات بودي هرگز نتوانسته تو باشدكه شده حاليم

بپذيري؟ را معاد يا و جاودانگي به راجع ديني
هيچ وقت  تو كامًال در اينمورد حق داري، نه، فرويد:
تجربه شمرد جاودانگي» «حس بشود كه را چيزي من
را از مرگ پس حيات ادامة به مربوط و تئوريهاي نكردم
توضيح لحاظروانشناسينوعياجابتآرزوهايخيالي به

میدادم.
خيال  كه تمام آن دهسالي چهبسا تو در بودا: بنابراين
را بيماري دكترها و  هستي قلبي  مريض میكردي
بودهاي عذاب و درد در معمول از بيشتر می كنند، كتمان
اثر در پنجاه سن به رسيدن از پيش كه می ترسيدهاي و
جز چيزي تو نظر در مرگ وقوع اگر بميري. قلبي سكته
وضع اين تئوري پسبا نابودي صرف بهحسابنميآمده،
دانستهاي، آنرا طبيعي واداشت و غريزه يك مرگ را كه

خودت تحملپذير نمودهاي. براي
چطوري؟ يعني فرويد:

غريزه  يك اشتياق و تمايل موضوع مرگ بودا: هرآينه
خصم آنكه بهجاي  ديگر  آنوقت  شود،  محسوب
و مطلوب هدف يك اجابت به بيشتر باشد، خوفناكي
غريزه ارضای هر كه همانطور درست میماند، طبيعي
چنين در طبيعي بهشمار میرود. نظر و مورد آماج يك
می شود، چيره آدم بر نيست كه مرگ اين ديگر حالتي
میدهد. ميدان ناخودآگاه تمناي يك به آدمي بلكه
خود براي میتوانست غريزة مرگ افسانة بدين صورت،
باشد منتها كرده ايفاء بخشی را تسلي پندار نقش يك تو
تو با زيرا برمي دارد خدشه تو نظرية متن در اين توصيف
از بدخيم*» «ويرانگري نظريه و مرگ غريزة مبحث خلط
شيطاني شبح و مسكن، دوباره يك «نيروانا»ي رقيق اين

زندگي. دشمن مرگ به مثابه يعني میسازي:
به كنج اين آسمان، موشكافانه من در كه ميبيني
همين و پرداختهام تو تفكر شيوة تحصيل و مطالعه
تجزيه شايد بتوانم به كه انداخت اين فكر مرا به آموزش

بيفزايم. تكملهيي تو تحليل و
دادي  ارائه تعبيري كه به بده راجع وقت من فرويد: به

تعمق كنم.
كره  در اقامت همان از تو و من عزيز، افالتون: بوداي
باور نيز و بوديم  معتقد روح تناسخ به متفقًا  زمين 
كارهاي مكافات يا نيك اعمال پاداش به روح كه داشتيم
باقي و می آيد متمايز در كالبد موجودات به ناشايست،
میگفتم عليالخصوص كه داشتم حق من حتي میماند.
به خدايان نزد  میتوانند زمين ترك از پس  فالسفه،
چگونه اين میبود، از غير اگر ادامه دهند. خود حيات
اقامت ارواح آسماني اين دنياي در میيافتيم اجازه ما

گزينيم؟
كه  بودي نكرده پيشگويي ديگر اين را اينشتين: ولي
هم جمع شويم دور شد خواهيم مجبور باال اين در ما
سر بشر خطاهاي و خبط هولناك انداز چشم به راجع و

بزنيم. وكله
كه  بوده ما پاداش  و اجر هم اين  چه بسا افالتون: 
بيشترين حياتمان كاري را كه در طول بيوقفه بتوانيم
اين در ادامهدهيمو فراهم میكرد برايما را رضايتخاطر

مشغولشويم. خود همنوعان مسائل درباره تفكر و غور به محل
و  قطعي امري مرگ گويا كه من نظرية اگر فرويد: بههرحال،
االننميتوانستيمسرگرم ما بود، درآمده كار نهايي استدرستاز
بهحالت ما ندارد پايينكهخبر وليجماعتآن باشيم. اينگفتگو
و است بسته راهمان ظاهرًا هم ما اينكه معنوي باقي هستيم. كما
اين كه و معلوماتي را يافتهها از كمي نميتوانيم بهوسيلة تلهپاتي

برسانيم. میكنيم بهاطالع آنها بدل رد و باال
كه  وخيمي دارد ملتهاي غرب عاقبت وضع براي افالتون: اين
پايشان پيش را مرگ  از حيات پس بقاء علمي  راه هيچكس
ديگرحاضر هم نيستندـضمنتالشوجستجوي آنها نميگشايد.
هم حاال هرچقدر كمك بگيرند. و اسطورهها افسانهها از حقيقتـ

باشند. قانعكننده و روشن اسطورهها اين
از رشد  كه روبهفنايي رؤياي همين خود نميكنيد بودا: ولي فكر
حاال باشد؟ آيا افسانهيي همچو يك دارند، درسر پيشرفت ابدي و
همان ديوانة و محو جادو زده خودشان بهصورت ملتها، اين ديگر
هنوز كه زمان آن در وسطي، قرون در كه نيستند متعالي قدرت
حس میكردند؟ او دست بازيچة را خود بودند، اميد بيم و گرفتار
خود خداي خود، از درون در استيال ميل سلطه و پرورش آيا با
نيست غرور و كبر اين مكافات به آيا و نكردهاند؟ قدرت خلع
طبيعت با و نه میرسند سالم به همديگر با نه ديگر حاال كه

صلح؟ به
برويم  بهترست ديگر حاال بوداي گرامي، گاتاما ولي ماركس:
از منتها بدهيم. گوش آنها به و خودت خاص اسطورههاي سراغ
لوكس فلسفهبافيهاي از فراتر تو، گفتههاي در من كه بگويم قبل
فرمانروايان، جليل خاندان متعلق به يك و نازپرورده شاهزادة يك
از اين مطلب دندانگيري نميبينم. يكي از اين داستانهاي خاصتو
برگزيدهبودي مادريت به را مايا ملكه خودت تو گويا كه است قرار
حالت در كهـ  تورا است و مبرهن واضح البته همـ  علياحضرت و
اجازه مادر هيچوقت «مايا» ديگر و چون میآورد. دنيا باكره به
باقي سراي به تو پس از تولد ناگزير يك هفته نميداشته، شدن

میشتابد.
میشوي، بزرگ نعمت بي نظيري و در ناز تو خودت، نقل به بنا
فقطجامههايگرانبها به تنتمیماليدي و پرورده روغنهاينابو
فصول گرماي سرما به سالها، بنا در طول میپوشيدي. برازنده و
روزگار خرم و خوش قصر مسكونيت ازسه بيش در هوا وضع و
را تو نغمههاي خود با دلربا زنانرامشگر آنجاها، در میگذارندي و
می آيد، در عقدت به نجيبزادگان از دختري اند. می كرده سرگرم
حرمسرايي سالها در تو كه نميشود آن از وصلت مانع اين ولي
جاي محظوظ شوي. خوبرو رقاصههاي از و دلپسند شكوهمند
و خوشگذاراني از ماالمال شاهانة زندگي اگر اين ندارد، تعجب
به را تو موقع يك و زده باشد بههم را حالت سرانجام تنآسايي
آنهم باشيـ كرده پيشه رياضت و زهد داده، سوق تنهايي خلوت
آنكه بي میشوي، از تولد پسرت مطلع كه شبي همان در درست
وصدا میگذاريمیروي بي سر كامًال پنهانيو كسي وداعكني، با
خالص بچهداري مسئوليتهاي و آزاردهنده دردسرهاي شر از كه
كامجويي، و نعمت و ناز از آن همه پس من بهنظر خوب، باشي.
عالم در و بگيري روزه ديگر سخت داشتي كه دليل كافي اندازة به

كني. رسيدگي خودت كتاب و حساب به عبادت
كنفوسيوس  چيست؟ اين حرفها از منظورت افالتون: ماركس،
نجباي و اشراف نسل از من خود برخاسته، بزرگ خاندان يك از
خانواده فرزند يك به عنوان گرامي، دوست تو هستم. خود قديمي
در يك چشمي عينك و دستدوز لباسهاي با آدابدان، ردهباال و
بهواسطة بودا كه بگويي میخواهي نكند میشدي، ظاهر عام مالء
مفرط ايام آن خوشگذرانيهاي و امتيازات خاص و منشاء فاميلي
كفارة صرفًا آموزشها اين با وضع و داشته وجدان جواني عذاب

است؟ داده پس بارخاطر
گرفته  زندگي خود مايه تاريخچة ما كلي از از فرويد: هريك
حاصل در مسائل بهصورتي اين روي تأمل بازانديشي و نتايج و
كافي بهعنوان مثال، است. جايگرفته فكري عمرمان و علمي

كنيم كه… فكر جوان آگوستين شده مرتكب گناهان است به
تو بعدًا  فرويد، گرامي دوست ديگر، است خوب، كافي افالتون:
از هنر میخواهد دلت هرچه قدر كه میكني پيدا زياد فرصت
اگر و ماركس هم دهي، نشان ما به و تلقين چشمههايي تعبير
منشاء براساس خودش را و ما افكار و تحليل بررسي میخواهد
بهتر آنگاه انجام دهد، ما از هريك اليههاي اجتماعي و طبقاتي
فرصت به بودا است بهتر حاال هم كند. شروع خودش از اول است
آموزشهاي خود فهم مباني و در توضيحاتي بدهد ما دهيم به
كه رسيديم مطلب به توافق اين روي حال كه ما كند. ياريمان
نيروي به است كه در آن زمين شانس ساكنان كره بيشترين
جا دارد پس بازگردند، راست راه به و كنند اقدام دروني خود
عوالم معنويات و دنياي فرا دهيم كه گوش سخنان پيامداري به
قرار تفحص مورد حسابي  و  كرده سياحت  و  سير را روحاني

دادهاست.
دارد ادامه
_______________________________ پانويس
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بنيصدر و رجوي كه آقاي شدم متوجه صحنه در
جداگانه عمليات دو طي حفاظتيشان تيمهاي را
زردرنگ كاماروي يك با بني صدر آوردند. پايگاه به
و باشد عادي ماشين براي اين كه بچهها آوردهشد.
چندين بار روزهاي قبل نكند را جلب توجه نگهبان
كرده بودند. و آمد رفت در پايگاه ماشين همين با
خونسردي با پشتيباني و آتش و حفاظتي تيمهاي
كه اگر بود قرار دادند. انجام را مسئوليتشان تمام
شناختهشدند تيمهاي پايگاه به ورود سوژهها هنگام
نگهبانان توجه صدا و سر با و شوند درگير اسكورت
حفاظتي تيمهاي و كنند جلب ديگري جاي به را
كه جايي بهترين كنند. خارج معركه از را سوژهها
مسكوني گرفتهشدهبود منزل سوژهها درنظر براي
در او خانه بود. فرخنده اسماعيل شهيد سرهنگ
خواسته او از بچهها پايگاه بود و نزديك مسكونيهاي
خانه در بچه هايش آنشب و و همسر خودش بودندتا
از مطلقًا كه اين با هم فرخنده سرهنگ نباشند.

بود. پذيرفته نداشت خبر جريان
نظر در  موقعي پايگاه به  سوژهها ورود زمان 
نگهبان تا باشد تاريك هوا تقريبًا كه گرفتهشده بود
ساعت دهد. تشخيص را آنها بهراحتي نتواند
سه رسيد و بنيصدر كهابتدا بود ٧و١٠دقيقه عصر
پايگاه وارد دردسر بدون سالم رجوي آقاي بعد دقيقه
بود. شده پارك فرودگاه شرقي باند در هواپيما شد.

مرحلة شد. عمليات شروع مرحلة بعد بالفاصله،
اين حساسيت هواپيما. داخل به سوژه ها انتقال
پايگاه به ورود از قبل تا كه بود نكته اين در مرحله
صورت در اما بود. باقي فراري راه ميافتاد اتفاقي اگر
بازگشت براي راهي پايگاه داخل در پيشامدي هر
جنگلهاي را به سوژهها بايد يا نداشت. بنابراين وجود
ميكردند. خارج ورودي در از يا و ميبردند اطراف
تصميم قضيه و جوانب به مشكالت متعدد توجه با
ورودي سنگين از در آتش گشودن بود كه با براين
در آتش تيمهاي استقرار كار اين الزمة شوند. خارج
عمل وارد صورت ضرورت در تا پايگاه بود از بيرون

شدند. پايگاه وارد سوژهها بههرحال شوند.
باند دررأسساعت٧و٣٥دقيقهشروعشد. به نفوذ
نفس من  مستقر شدند هواپيما وقتي سوژهها در
مهمترين قسمتهايطرح يكياز راحتيكشيدم. زيرا
داشتيم نظر ابتدا در در بود. كردن آنها سوار نحوة
سوختگيري مأموران توسط ديده نشدنشان براي
وقتي يعني «TAKE OFF» زمان در آنها را هواپيما
آنجا كنيم. زيرا در سوار باند اصلي ميشويم وارد
باز را در ميتوانستيم و داشتيم معطلي ٤ـ٥دقيقهيي
بود. حساس بسيار كنيم. اما اين كار واردشان و كنيم
كنيم. قبلازحركت سوار را آنها براين شدكه تصميم
كشيد درازا به ساعت يك درست كار از مرحله اين
همراهشان نفرات و سوژهها انجامشد. موفقيت با كه

بودند. هواپيما خودشان در مخفيگاه در
پست از اما بود. ١١و٢٠دقيقه پرواز ساعت
ساعت بايد يك كه دادند اطالعي ما به فرماندهي
پيش بيني و ايناز مسائلي بودكهما پروازكنيم. زودتر

ساعت٩و٢٠ دقيقهچراغهاي  نتيجه در نكرده بوديم.
را هم برق فني كروي شد. روشن پاركينگ هواپيما

كرد. وصل هواپيما به
قسمت به چك براي سوختگيري پرسنل از يكي
كار كند. باز را در خواست و رفت هواپيما عقب
افراد در شدن باز صورت در چراكه بود. خطرناكي
را طرح در كمد ديدهميشدند. اين كار مخفيشده
كارهاي بسياري ناچار ميشديم ما و ميزد بههم
با و ميشود بچه ها متوجه يکی از كنيم. ناخواسته
چرخيدن مانع قفل زبانة پيچ روي بر انگشت فشار

ميشود. زبانه
به من گفت در آمد نميشود. طرف ديد در باز
نبود. يك ول كن مهم نيست. باز نميشود. گفتم
آن اضطراري. مواقع براي هست هواپيما در تبري
از خونسردي با كند. را باز در برود كه برداشت را
گفت ميخواهم بكند؟ ميخواهد پرسيدم چكار او
داري؟ چكار با در كن ولش گفتم باز كنم را در بروم
قسمت به بازرسي  براي سوختگيري، ديگر  نفر

پايين را سرش طرف كه همين بود. رفته سوختگيري محفظة
روي ميگذارد را سالحش حفاظت بچههای از يکی ميآورد
ميشود شوكه او پايين! بيا نگو هيچي ميگويد و پيشانياش
بنشينيد تا نداريم. كاري شما با ميگويد او به ما ولی برادر
و است جريان حوادث در حاال اين بلند شود! زمين از هواپيما
تا ميكنيم را خودمان كار تندتند داريم و هستيم شاهد هم ما
مكانيسين مي شودكه متوجه دوم نفر شويم. بلند زودتر هرچه
سوختگيري به طرف محفظة نگشت. ديگر باز ولي رفت اول
ما بازهم ميكند برادر دوال را سرش تا شده؟ چه ببيند ميرود
هم او پايين! بيا ميگويد و پيشانيش روي ميگذارد را سالح
را كارهايمان وقفه بدون هم ما مينشيند. و پايين ميرود

رفتند نفر اين دو بيژن گفت آماده شديم. كرديم و تند تند
چيست؟ مسأله و بيرون نميآيند سوخترساني محفظة در
٤موتورمان موقع همين در شويم. بلند فعًال كن! تا گفتم ولش
بلند زمين كهاز بكشند قالب را ميخواستند و روشن شدهبود
آن پشت! گفتم رفته اند نفر دو اين گفت شويم. بيژن دوباره
شده؟ چي گفت شد و متوجه حسين اسكندريان نيست. مهم
گفتم گفت كي؟ است. سازمان مال پرواز چيزي نيست گفتم
من نشستهبود صندلي چپ سازمان است.حسين مال پرواز
هم آنها بستم. هواپيما را در شدم . بلند بودم راست صندلي
و رفتيم تاكسي كردن به شروع كرديم ما را كشيدند بيرون. پله
جنوب. مسير سمت به رفتيم شديم. بلند زمين از و باند سر

من قبًال بيرون. آمدند خودشان محل از حفاظت افراد
قسمتهاي عكسهاي دادن نشان با جلسه چند طي
آموزش آنها به خاص اسامي برخي و هواپيما مختلف
و بودند پوشيده پرواز لباس آنها بودم. داده مقدماتي
و من بدهند به كاغذ يك كابين، در بود بيايند قرار

اين  با را كامپيوتري) ناوبري INS (دستگاه بگويند
كه بودم داده پركن. كاغذش را هم قبًال مشخصات
گفتند و داخل كابين آمدند دست من. بدهند آنها
شما و هركاري كه به است!. هواپيما در اختيار ما
همان گرفتم را كاغذ چشم! گفتيم بكنيد! ميگوييم
ادامه داده بودم. آنها به خودم قبًال كه بود نقاطي 
به مركز من شديم دور تهران كهاز دادم. مقداري
طرح براساس و گرفتهاست. آتش موتورم كردم اعالم
كردم اعالم آنجا هم در ورامين برگشتم. بهسمت
البرز كوههاي پشت به گرفته است. آتش دومم موتور
به آموزش موقع من هميشه گذشته در بازگشتم.
هواپيمارباييشد كمرهاي خلبانها مي گفتماگردچار
برويد. با سرعت شيرجه سفت كنيد و را خودتان

زمين)  ثقل توليدG منفي(نيروي شيرجه باعث زيرا
ازدست نفريكهآنجا است تعادلخودشرا ميشودو
بيژن اين جريان از بعد ميخورد. به زمين و ميدهد
سفت را كمرمان كه مدتي تمام در ميگفت وكيلي
برويو همانكاري بوديمشيرجه بوديم منتظر كرده
هرچه گذشت ولي مي دادي را بكني كه آموزش را
شك كه ديگر بود مورد يك خبري نيست! ديديم
در اين نكند من هم كه بود بيژن وكيلي را برانگيخته
به بچهها كه وقتي بود اين دارم. آن هم دست جريان
بدهيد. داريد سالح اگر گفتند و آمدند كابين داخل
عاديسازي براي من نداشتند. سالح حسين و بيژن
دادم. فشنگهاي تحويل و آوردم در جيب را از سالحم
گفتم و دادم بود كبريت قوطي در كه هم را اضافه ام
ميگفت من به بيژن بعدها اضافه. فشنگهاي هم اين
را فشنگهاي اضافه داشت كه چرا برم اينجا شك من

باشد. بايد خبرهايي يك فهميدم و دادي هم
اين براي بگويم است  الزم  همينجا در
نگيرند را و تبريز ما بابلسر كهايستگاههاي رادار كرجو
ديگر عملياتي سازمان كارهايي كرده بودند تيمهاي
رادار پايگاه در مثال نميكردند. درست كار رادارها كه
و آن طرف اين بودند گذاشته جعبه تا كرج چند
در آنجا كه بودند كرده تلفن خودشان و بعد طرف
كرده فكر و ديده آنها را پرسنل هم شده. بمبگذاري
و بود رفته مخصوص تيم است. بمب آنها توي بودند
بهعنوان ديگر پايگاه يك در نيست. چيزي بود ديده

بودند  پرواز آمادة اف٤ كه ٨هواپيماي مكمل طرح
افتادند. كار از موقت بهطور

مي كردند بايد بچهها كه ديگري كارهاي از يكي
تا بگيرند  را  بيژن و حسين  گوشي كه  بود اين 
گرفتند. هم را آنها باشد. من با فقط بيرون مكالمات
هم آنها و  مي زدم مهرآباد برج به را حرفها  من
سؤال من از برج ميگويم. چه من كه نميشنيدند
ورامين رفتم به پشت از گفتم كرد چكار ميكني؟
١٨هزار را پرسيد. در ارتفاعمان سمت كوههاي البرز.
با هستيم. پايي ١٢هزار گفتم غلط به بوديم. پايي
آن به سمت نرو! آن به گفتند به من دستپاچگي
بود چيزي همان اين كوه! به ميخوري نرو! سمت
نميآمدند و دنبالمان ديگر زيرا ميخواستيم. كه ما
پاسخ به خوردهايم. به جاي كوه فكر ميكردند ما به
نميشنوم! را صدايت نميآيد! صدايت ميگفتم آنها
به ميخوري كه: قطع نمي شد لحظه يك رادار صداي
نداشتم. بيشتر من هم يك جواب نرو! آنطرف كوه!
ادامه خودم به مسير و را نميشنوم صدايت ميگفتم

ميدادم.
درياي كنارة رفتيم و شديم محو رادار صفحه از
افسر پايگاه. به رادار زنگ ميزند همانموقع در خزر.
وارسته وارسته بود. سرهنگ سرگرد يا سركشيك
فالني ميگويند  او به  وقتي بود.  من شاگرد خود
خورده و گرفته آتش موتورش مي كرده پرواز داشته
بخور كوه به او ميگويد و ميخندد وارسته كوه، به

نمي خورد. كوه به دررفته، او نيست!
ادامه دارد…

معزی بهزاد سرهنگ و بيژن وکيلی حسين اسکندريان، همافر چپ: سرگرد به راست از پرواز تيم
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