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 از: پُروسِپر ِمرِيِمه
 ترجمه: هـ . مهرنوش

ـ دموكراسي، قبل از هر چيز بايد برادري باشد، وگرنه شيادي است 
ـ برادرم، اگر تو با من  اختالف داري، بيش از اين كه به من خدشه وارد كني 

مرا غنا مي بخشي
ـ زماني به كمال مي رسيد كه ديگر چيزي براي دور ريختن وجود نداشته 

باشد؛ نه آن كه چيزي براي اضافه كردن وجود داشته باشد
ـ كسي كه مي خواهد با خوشحالي سفر كند، بايد سبك باشد

ـ ارزش گل تو به قدِر عمري است كه به پايش صرف كرده اي

فردوسـي شـاهنامه 

تاريخ نويس  ِمرِيِمه،  پُروسِپر 
فرانسوي،  باستان شناس  و 
پاريس  در  ٢٨سپتامبر١٨٠٣ 
متولد شد و ٢٣سپتامبر١٨٧٠ 
در شهر كان به ابديت پيوست.

فالكون ماتئـو 
در صفحات ديگر

مبارزات نوروزی آقای سياسی نژاد
حسين پويا 

درصفحة ٦

حميدنصيری (ح.اختر) 
درصفحة ٣

بـرگـی از عــهد عـتيـق 
هـفت شـعر کـوتـاه 

رحمان کريمی 

وقـتی کـه رفــت
علی  اصغر بهروزيان   

درصفحة ٧
فردوسي  شد،  نوشته  ابومنصوري  شاهنامة  كه  هـ  سال٣٤٦  در 
شانزدهـ  هفده ساله بود و هنوز به سرودن داستانهاي رزمي نپرداخته 

به  يافتن  دسترسي  با  كه  يا ٣٧٠،  تا ٣٦٩  سال  اين  از  بود. 
شاهنامة ابومنصوري به جّد به سرودن داستانهاي كهن تاريخ 

ايران پرداخت، جز داستان بيژن و منيژه و يكي دو داستان 
ديگر طبع آزمايي بيشتري در اين زمينه نداشت.

در  يكسره  را  وقت خود  فردوسي  كه  از سال٣٧٠هـ  
كار نظم شاهنامه نهاد، سلطان محمود غزنوي بيش 

از ده سال نداشت و سه سال پيش از اين تاريخ، 
الپتكين،  داماد  و  غالم  ـ كه  سبكتكين  پدرش، 
حاكم غزنين، بودـ پس از مرگ او، حكومت اين 
شهر را به دست گرفت و سلسلة غزنوي را پايه نهاد. 
در اين صورت گفتة كساني كه مي گويند فردوسي 
به فرمان سلطان محمود غزنوي كار نظم شاهنامه 

ارادة او و  را آغاز كرد، بي پايه مي نمايد. 
تشويق يكي از دوستان همدل 

كار  اين  به  را  او  همراه،  و 
بزرگ برانگيخت:

به جويندگان بر، جهان تنگ بودزمانه سـرايي پـر از جنگ بود
تو گفتي كه با من به يك پوست بودبه شهرم يكي مهربان دوست بود
بـه نيكـي گرايد همي پـاي تومرا گفـت خوب آمد اين راي تو

به پيـش تـو آرم مگـر َنغنوينوشـته من ايـن نامـة پهلوي
سـخن گفتِن پهلوانيت هستگشـاده زبان و جوانيت هسـت
بدين جـوي نزد ِمهـان آبرويشو اين نامة خسـروي بازگوي

فردوسـي شـاهنامه 
در صفحات ديگر

مبارزات نوروزی آقای سياسی نژاد

بـرگـی از عــهد عـتيـق 
هـفت شـعر کـوتـاه 

وقـتی کـه رفــت
فردوسي  شد،  نوشته  ابومنصوري  شاهنامة  كه  هـ   
شانزدهـ  هفده ساله بود و هنوز به سرودن داستانهاي رزمي نپرداخته 

به  يافتن  دسترسي  با  كه  يا ٣٧٠،   
شاهنامة ابومنصوري به جّد به سرودن داستانهاي كهن تاريخ 

ايران پرداخت، جز داستان بيژن و منيژه و يكي دو داستان 
ديگر طبع آزمايي بيشتري در اين زمينه نداشت.

در  يكسره  را  وقت خود  فردوسي  كه  هـ  
كار نظم شاهنامه نهاد، سلطان محمود غزنوي بيش 

از ده سال نداشت و سه سال پيش از اين تاريخ، 
الپتكين،  داماد  و  غالم  ـ كه  سبكتكين  پدرش، 
حاكم غزنين، بودـ پس از مرگ او، حكومت اين 
شهر را به دست گرفت و سلسلة غزنوي را پايه نهاد. 
در اين صورت گفتة كساني كه مي گويند فردوسي 
به فرمان سلطان محمود غزنوي كار نظم شاهنامه 

ارادة او و  را آغاز كرد، بي پايه مي نمايد. 
تشويق يكي از دوستان همدل 

پيش پاي نو بهارم، با من از گلها بگو
پشِت پرچينهاي باغ از رقِص بلبلها بگو

با مـن از گلهـا بگـو

٥در صفحة ٥در صفحة ٥

مريمه دوستدار عرفان، تاريخ و غيرعاديهاي زندگي بود. خالق اپراي كارمن، 
حقوق آموخته بود و به زبانهاي يوناني، عربي، انگليسي و روسي مسلط بود. 
او كتابهاي زيادي را از روسي به فرانسه برگردانده بود. از سال ١٨٣٤تا١٨٦٠ 

بازرس كل ابنيه تاريخي شد.
مريمه در١٨٣٠ با كنتس دومونتي در اسپانيا آشنا شد و اين دو كم كم به يكديگر 
عالقمند شدند. وقتي دختر كنتس در سال١٨٣٥ امپراتريس اوژني شد، مريمه 

مقام سناتوري يافت. 
مريمه در سال ١٨٤٤ به عضويت آكادمي فرانسه درآمد.

از جمله كارهاي مريمه مي توان به آثار زير اشاره كرد: 
تئاتر كالرا كازول (١٨٢٥) ـ 

الگوزال (١٨٢٧) ـ 
ال ژاكوري (١٨٢٨) ـ 

ماتئو فالكوك (١٨٢٩) ـ 
اپراي كارمن (١٨٤٥) ـ 

و… درصفحة ٤ـ 

پرنده يي فاتح 
دلها (دربارة آنتوان دو سنت اگزوپري)

عبدالعلی معصومی

عالءالدين توران

بعد می خواهيم شكست را نپذيريم. تسليم نمي شويم. اما ابتذال، وقاحت؟ و يا...هنرُكشي؟
تنها سالحي كه داريم نجابت  است. ما كه نمي توانيم وقاحت 
را با وقاحت پاسخ بدهيم. ناگزير در برابر وقاحت حريف بايد 
برنجابتمان بيفزاييم. راه ديگري نداريم. بايد توشه يي ديگر 
برگيريم و با نجابتي بيشتر و بيشتر به رويارويي با وقاحت 

برخيزيم.
با وجود اين اعتراف می كنم من بارها اين كار را كرده ام اما 
باز هم در ميدان نبرد با آخوندها شكست خورده ام. يعني باز 
زبانم بند آمده و باز احساس تلخ پيروزي وقاحت و ابتذال 
را برنجابت  تجربه كرده ام. احساس دردناك و رخوتناكي 
مهيب تر  و  تلخ تر  عصياني  به  را  آدمي  مدتي،  از  بعد  كه 

مي كشاند. 
به ويژه در دو پهنه بسيار حساس بوده ام. اخالق و فرهنگ. 
در ساير زمينه ها با هرضرب و زوري بوده به خودم قبوالنده ام 

كه بي مرزي آخوندها را بپذيرم. مثًال وقتي خاتمي با مردة 
خميني تغزل و يا  از الجوردي تمجيد مي كند و يا به ذكر 
محاسن شكنجه گران وزارت اطالعات مي پردازد شانه هايم را 
باال مي اندازم و مي گويم او نكند و نگويد كه بگويد و بكند؟ او 
براي همين كارها علم شده است. همه كه نبايد گرگ درنده 
و گاو پيشاني سفيدي چون قاضي مرتضوي باشند. گاهي هم 
همين تيز دندانها بايد عباي سفيد بپوشند و لبخند بزنند. 
از اين روست كه مدتهاست ديگر از بسياري چيزها چندان 
تعجبي نمي كنم. اما صادقانه اعتراف مي كنم كه بيشتر از 
برانگيخته مي شوم كه خبر يك  يك فساد اخالقي، وقتي 
موعظه اخالقي از آخوندي چون مصباح يزدي يا جنتي را 
می شنوم. همان احساس تلخ پيروزي وقاحت بر نجابت به 

سراغم مي آيد. 
بقيه درصفحة ٢

 ابتذال و وقاحت دو همزاد ديرينه هستند اما در همة آدمها و 
حكومتها به يكديگر نمي رسند. يعني اگر كسي، يا حكومتي، 
ياوة مبتذلي ببافد مقداري قابل تحمل است. به عبارت ديگر 
ابتذال  وقتي  اما  بگيردش.  ناشنيده  و  ناديده  می تواند  آدم 
فوران كرد، و بازنايستاد مرزهاي منطق و استدالل و فهم و 
درك يكي پس از ديگري فرو می ريزند و ما در يك لحظة 
«وقاحت»  هرز  سرزمين  وارد  می كنيم   احساس  ناگهاني 
شده ايم. سرزميني ويران و بي در و پيكر. سرزميني پر از 

كاظم مصطفوي
انواع سگ كه اولين خصوصيتشان اين است كه صاحبشان 
دكتر  شادروان  قول  به  كه  دره يي  جهنم  نمي شناسند.  را 
ساعدي هفت سال، هفت سال علفي در آن سبز نمي شود.

يا  و  مبتذل  ياوه يي  با  واليت  اين  اهالي  با  برخورد  در 
ياوه سرايي الف زن مواجه نيستيم. بلكه خود را در برابر آدم و 
يا حكومتي وقيح و بي چشم و رو می يابيم. و همين مسأله 
يا  و  بگوييم  چه  كه  مي آورد  بند  را  زبانمان  گاه  كه  است 
چه عكس العملي داشته باشيم؟ می دانيم هرچه بگوييم و 
هركاري بكنيم نهايتًا مغلوبيم. يعني كه وقاحت طرف مقابل، 
از نجابت ما بيشتر است. و روال خودبه خودي قضايا هميشه 

اين بوده كه وقاحت در نبرد با نجابت برنده باشد. 

در صفحة ٣

کـالغ سـياه و جـناب روبـاه
ستار لقايی   

درصفحة ٢

در صفحة ٣



۱۸ دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۲ندا صفحة

اول صفحة از بقيه
خودم از خلق، يك  مجموعة مي كنم فكر  بياختيار
بسياري تا آشنايانم، و دوستان و خانواده تمام تا گرفته
آوردهايم، كم در نجابت و ناديدهام ديده همميهنانم از

است.  برده ما همة از سبقت را گوي آخوندها و وقاحت
انتشار جلو رژيم ارشاد وزارت مي شنوم وقتي همينطور
كرده بيشتر و بيشتر را سانسور و گرفته را كتاب هزار
آخوندييا نوچة از اينكه استتا قابلتحملتر برايم بسيار
باب در ادعايي و سخني آخوندي جيره خور يا آخوندي
احساس كه است ديگر چندي بشنوم.  هنر و فرهنگ
«بشكنيد قلمها داد: دستور اولبار ميكنم چهرةكسيكه
اندر پايي که بيسر و آخوندك تا كمتر رياكار است را»
گالهگالهسخنرانيميفرمايد. فرهنگ، بابنقشادبياتو
روبهرو رفته لو مرتجعي با میكنم فكر اولي با برخورد در
كرده را روشن ما هم و خودش هم تكليف از اول كه هستم
و میكشد مار عكس كه شيادي است دوم جانور اما است.

هست. هنر هم و فرهنگ واقعي مبلغ است كه مدعي
اول نوع در كه نميشود ختم اينجا به تنها فاجعه
در بلكه شيادان. با در نوع دوم و مواجهيم مرتجعان با
ابتذال آميزة اين كه ميگردد روشن خوبي به بعدي قدم
دفن و يك فرهنگكشي براي وسيلهيي است وقاحت و
آخوند عميد مثل چاقوكشي الت وقتي اخالق. هنر و
با واقع در مي كنند حقنه دانشگاه رئيس نام به را زنجاني
جنايت يك بلكه با نيستيم. مواجه استريپتيز وقاحت يك
شده» مواجهيم. آنها پيش اعالم «از و شده ديده تدارك
وقاحترژيم ابتذالو قتلميرسانند. به را واقعدانشگاه در
تعزير، و و تقتيل براي بركشيده است قدارهيي خود در اوج

اخالق. و هنر و فرهنگ سنگسار براي سنگي
میخوانيم (خبرگزاري خبرها در همينرو وقتي از
«خانه به خاتمي آخوند كه بهمن١٣٨٤) اول ايسنا،
كشور» درافشاني هنر در «تحول دربارة و هنرمندان» رفته
داشته ام. نقشي من كه ندارم ادعا بنده «البته گفته: و كرده
بهخصوص ايننشانةذوقهنروسرمايةعظيمايراناستو
فريب شده است». ما هنر عرصة كه وارد جوان ما نسل
نميگذاريم. ايشان فروتني بهحساب را آن نميخوريم.
گفتن يك «خودتي» و با رياكاريش را بهسخره میگيريم
به «متجاوز ديدار در همين حتي وقتي در مي گذريم. او به
سينما آندر بيشاز تئاتر و نفر»كه «فقطدر هزار هفتاد از

كار ميكنند…» و… موسيقي تجسمي و هنرهاي همينطور در و
امروز بسيارجامعة «بنابراينجامعةهنريما اشارهميكند وميگويد:
به بخواهد همگفتهامكهحكومتحتياگر منبارها گستردهييست.
جدي هنري را جامعة اين بايد بينديشد، هم خود قوت موجوديت و
میدانيم نرسيده ايم. وقاحت هرز سرزمين به هنوز هم باز بگيرد».
و «موجوديت حفظ مقدمش وظيفة كه سياست باز است شيادي
اينكه «از بهمحض اما همين موجود آخوندهاست. قوت» همين
سخن واقعيتي بهنام هنر» از من روايت نيز و من دربارة هنر ديدگاه
دلش آدم داشت. نگه پنهان را خود تهوع نميتوان ديگر میگويد
تمام سال هشت كه اروپايي اين خيابان تميزترين در ميخواهد
وقتي میگويد: بهخصوص عق بزند. كرد حلواحلوا را مثل او شيادي
هستند». پركار و بسيار صبور، كم توقع، مخلص ايران «هنرمندان
به خود اوج در را وقاحت و ابتذال ميكند. تغيير بهشدت وضعيت
قاتل كه شياد يك فقط را نه گوينده ما، النهايه، و ميآميزند. يكديگر
پوينده و هستيم كه سلطانپور طرف مييابيم. با كسي فرهنگ يك
دهها هستيم كه رو رودر قاتلي با است. داده به كشتن مختاري را و
و شدت فقر از آنها و كرده خانه نشين را بيپناه و استعداد هنرمند با
در رگهاي را فرهنگ مسمومي شدند. مرگ بيهمزباني دق تنهايي و
كالم با او و ابتذال نيست. ارتجاع جز هيچ چيز تزريقكرده كه جامعه
همين سالهاي در به فرهنگما را كردارشبيشترين ضربهها رفتار و و
حكومتش ابتداي در شيفتگان او كه زدهاست. برخالف آنچه اخير
فاشيستي ترين رويكارآمدن براي را راه خاتمي ميكردند تبليغ
كه وقتي سال چند گذشت با است. كرده هموار حاكميت جناحهاي
درك مفهوم آيا شدن قرارگرفته قدمي اتمي يك در اهريمن آخوندي
و میخواهد؟ زيادي استعداد خاتمي نظر مورد قوت» و «موجوديت
مجموعة اگر بدانيم كه میطلبد فوقالعاده نبوغي مسأله اين درك يا
اگر و يا مي كشند بهآتش كشور وزارت در را زنان تحقيقات دربارة
را ايران سانسور در بدون انتشار اجازه هدايت كتابهاي صادق هنوز
يا سانسورچيان وزارتارشادهمان شكنجهگران اوين هستند ندارند و

نتيجةهمان شياديهايآخوند خاتمياست؟

آخوند گرفت كه تنها ناديده آخوندي را رژيم نبايد يك حق البته
و اخالق هنر فرهنگ و بهدست بر بالين كه دشنه خاتمي نيست
فرو آنها در قلب تا دسته آنرا بارها و بارها  و نشسته  مردممان
نمونه اگر و داشته اند شركت زمينه اين در رژيم تماميت كردهاست.
از محسن رضايي(بازتاب) پاسدار سايت خبري كه به ميخواهيد
كيهانشريعتمداري(بازجويويژهوتوابساز)نقلكردهاسترجوعتان
تحت گزارشـمقالهييرا گذشته سايتبازتابدر١٥آذرماه ميدهم.
در منتشركرد. دبستاني» انقالببه خوانندة «يار عنوان«هديه رهبر
تهران ميدان ارك در تهران راديو به نويسنده رفتن نوشته از اين
است در قرار كه قتلي از براي اينكه ما نويسنده است. سخن رفته
است. تا مقدماتي ذكر از ناچار نشويم شوكه بيفتد اتفاق آخر نوشته
مردي به افتاد چشمم توي راهروي سازمان بعد دقيقه «چند اينكه:
كه جلوتر ميآمد. روبهروييام استوديوي سمت به لنگلنگان كه
است نويسنده اين خوبي جم)!» است؛(داريوش ديدم خودش آمد
باقي ابهام در را خواننده ميكند و نه حركت ابهام در خودش نه
معروف ترانة خواننده ميكند: معرفي را جم» «داريوش ميگذارد.
و ابتذال سرزمين به پا آهستهآهسته خوب حاال دبستاني». «يار
تحكيم «دفتر با سياسي حساب تصفيه يك ابتدا میگذاريم. وقاحت
شماره داشت وقتي خداحافظي «موقع بعد…: و میشود وحدت»
تا كه يادگاري پرسيدم قشنگترين او میكرد، از يادداشت را تلفنم
جيبش توي دست كرد نوشت، شماره را كه چه بوده؟! گرفتي حاال
را بود پالستيكي كيف يك داخل ١٠٠توماني كه اسكناس يك و

اين! و گفت درآورد
آمدند  رهبري وقتي پيش ٣-٤ سال آره، گفت دارد؟ ماجرا گفتم
شما يك اگر از ايشان پرسيدم از هم سرزدند، ما به سيما و صدا و
هم خامنهاي میدهيد؟! آقاي من به چه چيزي بخواهم يادگاري
اين! گفتند و را درآوردند اسكناس و اين شان درجيب كردند دست
خودم دارم.حسابي برايم همراه هميشه اسكناس را ميگفت اين

آورده! بركت
تو من و جز مي تونه “كي بودند: نوشته برايش اسكناس رهبري روي

چاره كنه“». ما رو درد
جنايت از يك «وقايع نگاري من نظر از اين قطعه
شريعتمداري، وليفقيه، خود است. اعالمشده» پيش
همه و همه رضايي محسن پاسدار و گزارش نويسنده
يك ترانه و خواننده دادهاند تا يك هم به دست دست
كار اين نام بيش. نه و كم نه چيزي برسانند. بهقتل را
شهريار خامنهاي دربارة وقتي كه كما اين است. جنايت
وقتي راستي را ميكند. كار میزند همين حرف (غزلسرا)
گفتن به رقت آور وضع و حال آن با را مفلوك پيرمرد
تا مي كنند وادار مسجدشان جمعه امام براي مديحهيي
(جداي را بيندازند او بهجلويش را روغني برنج و كوپن كه
يا شعري قبول داشته به لحاظ را كه چقدر شهريار اين از
ببينيد بخوانيد حاال نرساندهاند؟ قتل به نداشته باشيم)
سبعيت دست در كه خامنهاي نام به وحشي تيزدنداني
«شهريار است: چه گفته بسته از پشت را قساوت مشاهير
و فتح جبههها، حماسهسراي شاعر است. انقالب شاعر
چون از آغاز كه است شاعري شهادت. پيروزيها. شاعر
از را هيچگاه خود و پيوست انقالب درياي به قطرهيي
تعداد شعرهايي كه ندانست… كنار اين اقيانوس بيكران
مراكز مربوط او در جنگ گفته، حضوري كه شهريار براي
جنگ شعر و جنگ به مربوط كنگره هاي مثل جنگ، به
از يا مردم عمومي بسيج از او كه مدحي و كرده، پيدا و…
اگر انسان كه است، كرده، بهقدري زياد ارتش از و يا سپاه
به دشواري نميشنيدوخودشلمسنميكرد، نميديد و
هشتاد حدود در مردي كه كند باور را اين ميتوانست
شعري مجامع در سال هشتاد از بيش بلكه سن، سال
بلكه شعري، خودش هر مراسمي براي و كند پيدا حضور

شعرهايي بگويد».
البتهنيازبهيادآورینيست کهابتذالووقاحتآخوندها
آنرا بنيادیتر اتفاقًا که نمیکاهد ما مسئوليت از نهتنها
يك میتوانست اين از بهتر كسي شما بهنظر اما میکند.
مي توانست از اين بيشتر كسي و به قتل برساند؟ را شاعر

كند؟ النسل مقطوع و لكهدار را فرهنگ يك
دستة در كه دهند  پاسخ روشنفكراني بايد  را اين
و بيشترين چهار دستمالي میرقصند آخوندهاي ماركش
كردهاند هنرمنداني و فرهيختگان نثار را فحشها و تهمتها
ادب و هنر و فرهنگ قتل براي آخوندي تو طئه عليه كه

اينميهنايستادند.

كاظممصطفوي

هنرُكشي؟ابتذال، وقاحت؟ يا… و

قالب عشيرهيي، خانوادة يک کنار چادِر از بهاري، روز يک سياه، کالغ
بلندترين شاخة بلندترين گريخت و روي بهسرعت و دزديد پنيري
عملي که مرتکب خودش بهخاطر و به نشست سپيدار آن ناحيه

تبريکگفت. شدهبود،
ربودن طعمه به فکر بود، سياه کالغ حرکات ناظر دور از که زرد روباه
شکالتيش عباي سپس نشست، به انديشه لحظهيي افتاد. او منقار از
را سياهش عمامة و پوشيد را نعلينهاش انداخت، دوشش روي را
کالغ که سپيداري درخت به خودش را بهسرعت و گذاشت سر بر
گرم با لحني و رساند بود، نشسته آن شاخة روي بلندترين سياه،
و صميمي را دوست او حتي و گفت بهخير او صبح به صميمي و
در را پنير قالب هم چنان که سياه کالغ کرد. خطاب خودش شريف
به «صبح داد: جواب سرد لحني با و لب زير و آهسته داشت، منقار

آقا». حاج خير،
آن هوای فوقالعادة لطافت از تصنعي لبخندی با و مروزانه زرد، روباه

کرد. آن تعريف بودن دوست داشتني و روز
صحه گذاشت. را روباه سر، کالم اشارة بزند، با آن که حرفي بي کالغ
و جذاب صداي عاشق بينهايت که کرد تظاهر چرب زباني با روباه
همة ميخواند، آواز او که هرگاه و است، سياه نغمهسراييهاي کالغ
با نواي حتی که مي برد. تا آن جا از آن لّذت و مي شود جانش، گوش
و هنرمندان است، شاعران روان و روح نوازشگر که و روحنواز او، گرم
ذهنش در شعري بانوي و ميکند پرواز ناشناخته رؤياهاي آسماِن تا

باشد. کرده تن به پيراهني از مهتاب که ميگيرد جان
تشکر زرد روباه تملقهای از سر اشاره با بگويد، سخني آنکه بي کالغ

کرد.
از را قمريان و بلبالن همة صداي کالغ، جذاب الحان ادامه داد، روباه
صداي طرفدار يک پارچه، ناحيه، جوانان و امروز انداخته است، رونق
آن با ميرقصند، آن با ميخندند، آن با هستند، سياه کالغ بي نظير

و… ميخوانند با آن همراِه ميکنند و عشقبازي
متشکرم… يعني تعظيمي کرد که سياه کالغ

و آخرين روزهاي عليل است، و بيمار که سخت روباه ادامه داد و
شانس هرگز است، از امروز بگذرد، ممکن و اگر می گذراند. را عمرش

روبــاه جنـاب و سـياه کالغ
قصهيی برای نوهام

فرياد و باشد. نداشته را سياه کالغ جادويی شنيدن صدای
برآور… بخوان. اين بيمار را پرندة زيبا! آرزوي برآورد: «ای
داري دوست  چه هر بخوان. را آوازهايت بهترين برايم 

بخوان…»
را باز بدون آنکه دهانش به روباه انداخت و کالغ نگاهي
خواهم مال. جناب گفت: «خواهم خواند،  لب زير کند،

خواند…»
مرا حزن و بخوان آواز، برآورد: «اي خوش فرياد دوباره روباه

کن». تبديل شادي به
که رفت، النهاش به درون جاي برخاست، از با آرامش کالغ
قالبپنير را از همان درخت قرار داشت. روي شاخه ييديگر
در و بازگشت و گذاشت، درش را قفل کرد يخچالش درون
براي مي شود، اطاعت من! «دوست گفت: زرد، روباه پاسخ
هميشه مي کنم، آرزو و ميخوانم را آوازهايم زيباترين تو
هر روز که باشي آنرا داشته و فرصت بماني پايدار سالم و

صداي مرا گوش کني»
قارقارکردن. به کرد شروع دلخراش، صدايي با و …

شد، ناراحت بود، خورده سنگ به تيرش اينکه از روباه
چون که را کالغ سياه ناهنجار قارقارهاي و ولي نوميد نشد
حتي برايش و کرد حوصله گوش بود، با روانش سوهاني بر

گفت… هم هنرش تبريک بابت به او و زد هم کف
گفتکه هميشهدرخدمت غرور از لبخندي سرشار با کالغ
خواهد کند برايش آواز او اراده گاه و هر خواهد بود روباه

خواند.
رواداشته بود، حقش که در خاطر لطفي به کالغ از روباه
و جبران قارقارهای قدرداني عنوان و به سپاسگزاري! کرد
قهوهيي، در نوشيدن به را او زشتآواز، و سياه اين پرندة
قهوههاش بهترينقهوه خانة شهر، کهميگويند، گرانترينو
فروتنانه کرد و دعوت ميکند، وارد کلمبيا مستقيمًا از را
مقداري داشته باشد، ميل چنان چه پيشنهاد کرد، او به
خودش با پنير، قالب يا يک پسته و کمی خوراکي، مثًال

بردارد. همراه به

پنير را لولو برد. ممه «دوست من، و گفت: لبخند زد کالغ
تضرع گر هم و تو شد… قفل هم يخچال، درش توي رفت
تمام». داد… نخواهد پس گربه را جوجه فرياد، گر و کني

داد». نخواهد گربه پس را «جوجه -
است» جوجه نوبت حاال مرد. «گربه -

دنبال ذهنش به در عيننوميدیو در حالیکه زرد در روباه
هر حال «به گفت: میگشت، پنير، قالب سرقِت راهی برای

دعوت مي کنم». قهوه را به تو من
پريدن. به کرد و شروع کرد قبول روباه را دعوت کالغ و …
رسيدند دويدند تا و پريدند و ميدويد. روباه ميپريد و او
را خودشان طلبهها، جوجه آن جا، در که قهوهخانهيي به

ميزدند. ورق
 

درقهوهخانه،هرکدامرويتشکچه يينشستندوبهمخّدهيی
دارند!؟ ميل چي پرسيد: آنها از پيشخدمت، تکيهدادند.

نوشيدند و دو هر آورد. دادند… و او سفارش «قهوه» هر دو
برخاست آمد و کالغ را قضاي حاجت گپ زدند. دري هر از
گذشت، دقيقه بيتالخالء رفت. چند به زرد، روباه اجازة با و
بازنگشت. کالغ و ده دقيقه گذشت، چند باز نگشت. کالغ
بالييبرسر از پيشخدمت پرسيد: «چه نگران شد. روباه زرد
بيتالخالء به دقيقه پيش ده چند است، او آمده من دوست

است»؟ بازنگشته هنوز و رفته
سياه کالغ ببيند برای تا رفت، الخالء بيت به پيشخدمت
پنجره و نبود… سياه کالغ ولي است، افتاده اتفاقی چه
اين با بود شده گذاشته پنجره کنار يادداشتي و بود… باز
کالغ ميکند داستان مّکار خيال «اين آخوند مضمون:
نخواندهايم، يا فراموش ابتدايي کتابهاي در روباه را ما و

کردهايم».
روباه به را و يادداشت سالن برگشت داخل به پيشخدمت
زد: فرياد و برخاست جاي از و برآشفت سخت روباه داد. زرد
درسي ميدهم او به ميآورم. در را دزد اين کالغ پدر «من
مادرش سياه ميکنم. را روزگارش فراموش نکند. هرگز که

خروجي در طرف به عصبانيت سپس با و مي نشانم». عزاش به را
کجا»؟ آقا، حاج «آهاي گرفت: را او جلو پيشخدمت رفت.

بنشانم». رابه عزايش دزد کالغ آن مادر «ميروم -
آقا»؟ حاج مي شود، چه قهوه «پول -

من مهمان ندارد. ربطي من به ميداد. را قهوه پول «…او بايد -
بودم» او

حاج بپردازيد، قهوه را پول بايد شما و رفته است او «متاسفم -
آقا».

ميشود»؟ چه نه «اگر -
را «پوستت عصبانيت گفت: با و رفت حوصلهاش سر پشخدمت
براي کند، درست پوست دباغ تا با آن پالتو به ميفروشم و ميکنم

پيرزنهاي پولدار».
شکايت بيصاحب است. مملکت مگر پسر! حرف بزن «درست -

پاسدار خانه». ميکنم به
درستاست، خيليخيليکامًال درستاست. کامًال -«درستاست.
است». شده هم پالتو تو پوست بشود، پيدا صاحبش تا اما و اما…

شريف روحانيت هستم! به تشريف ملبس «غلط ميکني. من -
مصونيت روحاني دارم».

چشم يک در است. کوسه حجتاالسالم به متعلق خانه قهوه «اين -
تحويل بدهد را بقايات فردا صبح و را ببلعد تو ميتواند هم زدن، بر

بده». را قهوه پول باش زود بيتالخالء. به
چي»؟ نداشتم پول «اگر -

ميشويي را تمامظرفهايامروز آنجا، -«ميفرستمتبهآشپرخانه.
ويژة گرنه دادستان و ميآوري. و ميکني تهيه ما را پول فردا و
جلوی بريزد را رودههات بکند و ميفرستم، پيدات را طلبهها جوجه

چشمانت».
را تا کيفش توي جيبش، کرد، دستش را و غرولند با دلخوري روباه
کيف از شد متوجه تعجب با ولي بپردازد، را ميز پول و بياورد بيرون
من دزديده کيف «…ولي گفت: پيشخدمت به خبري نيست. اش

است». شده
ظرفها». شستن يا پول و يا «متأسفم، -

نداشت… اطاعت جز چارهيي روباه، بيچاره و …

ستارلقايی
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پرنده ييفـاتـحدلـها

يك از قطعه دو كردند تأييد فرانسوي مقامات ،٢٠٠٤ ٧آوريل روز
كه در درياي  دوم جهاني جنگ پ٣٨ متعلق به دوران هواپيماي

است. اگزوپري سنت دو آنتوان به متعلق يافتشده مديترانه
در غرقشده هواپيمای اين كه غواصي بهاينترتيب
ترديدها همة به ٦٠سال از بعد كرد كشف را مديترانه درياي
محبوبترين يعني كوچولو» «شازده خالق گم شدن مورد در

داد. «خلبانـنويسنده» فرانسهخاتمه
مأموريت يك ٣١ژوئيه١٩٤٤،در شب بار آخرين  اگزوپري 
جنوب به متفقين نيروهاي ورود آمادهسازي براي هوايي شناسايي
بهپرواز مديترانه فراز بر قرار داشت، نازيها اشغال تحت كه فرانسه،
به كهكشانها او در ميان آن پس معلوم نبود كه از بود. درآمده
او از درهرحال اما اقيانوسها. قعر در يا ميدهد ادامه سفر خود
تبديل آثارش خواننده ميليونها ذهن در اسطوره يي به سالها همان

شدهبود.
خيابان  در ٢٩ژوئن١٩٠٠  در اگزوپري سنت دو آنتوان
اگزوپري سنت دو آنتوان خيابان امروزه كه ليون، شهر در پيرا
و سومين فرزند خانواده بود آنتوان ناميده ميشود، متولد شد.
را خود ابتدايي تحصيالت دست داد. از را پدرش در چهارسالگي
پدربزرگش به درخواست سپس كرد. شروع مسيحي مدرسهيي در
تا و كرد  ثبتنام لومان ژزوئيت مدرسه در برادرش همراه 

داد.  ادامه تحصيل به مدرسه اين سال١٩١٤ در
ادبيبنام«سرگذشت نوشتنيكمقاله درهمينسالبهخاطر
بعد سال شد. ادبي جايزة يك دريافت به موفق شاپو» كاله يك
در جوان آنتوان ثبتنام كردند. در سوئيس مدرسهيي در دوبرادر

تابستان همان  در شد. خود ديپلم دريافت سال١٩١٧ موفق به
داد. بود ازدست همراهش و همپا كودكي از كه برادرش را سال،
سكوتي مدتها و ساخت افسرده بهشدت را آنتوان برادر، مرگ
در مدرسة كرد تالش بعد سال حال اين با پيشهكرد. دردناك
امتحان در ولي كند، نام ثبت پاريس در سنلويي دريانوردي
مدرسه در آزاد مستمع بهعنوان بههميندليل شد. مردود شفاهي
همان ماه آوريل در كرد. ثبتنام معماري قسمت زيبا در هنرهاي
ساده در سرباز بهعنوان احضار شد، و زيرپرچم خدمت سال به
دوران همين در شد. نظام خدمت وارد استراسبورگ هوايي تيپ
غيرنظامي خلباني گواهينامة دسامبر ماه در و آموخت خلباني
همين در شد. پذيرفته افسري مدرسه كنكور در و كرد، دريافت
پرواز براي من حصر و بيحد اشتياق شما «اگر يادداشت ايام
نظامي خلباني فوريه گواهينامة ماه نوشت. در را ميدانستيد» را

در  شد. مشغول بهكار بورژه در گروهان٣٤ هوايي و دريافت كرد
محل  همين را در خود سانحة هوايي ماه ژانويه سال١٩٢٣ اولين
آندره و ناشر، گاليمار، گاستون با سال١٩٢٥، در وي كرد. تجربه
آنتوان استعداد شيفتة كه پروه، ژان شد. آشنا شلومبرگر ژان و ژيد
ويراستاري نوشتههايش را از يكي خواست وي بود، از شده جوان

كند.
اگزوپري سنت كتاب  اولين «هوانورد»،  آوريل١٩٢٦، در
هوايي خدمات پستي كمپاني يك در بعد در سال منتشرشد.
شهر و فرانسه تولوز شهر بين پستي پروازهاي و استخدامشد
بهعنوان يكسال از گرفت. بعد را بهعهده مراكش در كازابالنكا

جنگشديدًامنقلبگرديد.وي سالبعدبهاسپانيابازگشت
هانري پاسوس، همينگوي، دوس كنار ارنست در اينبار و
جمهوريخواهان درجنگ كنار در كسل جوزف جانسون و
اوت ماه در آلمان به كوتاهي سفر در وي شركت كرد.
خطرناك «بسيار پديدهيي بهعنوان نازيسم با سال همين

شد. آشنا گزيد» دوري آن از بايد كه
بين  ديگر، پرواز يك درجريان سال١٩٣٨  در
هواپيما سنگين بودن، بهخاطر و نيويورك، گواتماالسيتي
گرديد. بيمارستان بستري در ماه يك شد و سانحه دچار
ژيد، آندره بهتشويق نيويورك در سال همان بهار در
در كتاب اين كرد. آغاز انسانها» را «زمين كتاب نوشتن
فرانسه آكادميك رمان جايزه بزرگ و منتشرشد فوريه ماه
«باد، نام با آمريكا نيز در كتاب ساخت. اين خود ازآن را

ربود:  سال١٩٣٩ را كتاب ملي جايزة ستارگان» و شن
ما مقابل در زيرا ميآموزد، كتاب از بيش ما به «زمين
با ميكند كه كشف خود را انسان زماني مقاومت ميكند.

مي شود». زده محك مانعي
از جنگ اعالم بهدنبال سال، همان سپتامبر در 
اگزوپري سنت آلمان، عليه انگلستان و فرانسه جانب
بهعنوان و شد خوانده پرچم فرا زير به خدمت تولوز در
در شركت به بهخاطر تمايلش بهكارپرداخت. ولي مربي
مدال و شناسايي منصوبشد يك گروه به عضويت جنگ،
فرانسه تسليم از بعد ساخت. خود آن از را جنگ صليب
به و گذاشت را كنار پرواز سنت اگزوپري ژوئن، ماه در

سال١٩٤٠  در وي پرداخت. «صومعه» كتاب نوشتن
شركت به ترغيب را آمريكاييها تا شد نيويورك وارد
با آمريكا فرانسويان ساكن ولي جامعة كند، جنگ در
سر سردي بر آب و پتن دوگل موضعگيري بين احتراز از
به «پرواز نام كه با جنگي» كتاب «خلبان ريخت. آنتوان

شد،  آمريكا منتشر سال١٩٤٢ در در بار نخستين آراس»

عالءالدينتوران

بعد دشمن ميباشد، خطوط بر فراز وي پرواز نوميدانة تصويرگر
كتاب شدهبود. اين پذيرا را شكست جنگ در كه فرانسه اين از
حكومت توسط فرانسه در ولي كرد، ايجاد آمريكا در شديدي تكان

شد. ممنوعاعالم ويشي
قهرمانان اينكه خاطر به وي آمريكايي ناشر هيچكاك، كورتيس
يك كرد او توصيه به ميباشند، كوچك اغلب افرادي كتابهايش
نوشتن به تصميم كودكان بنويسد. نويسنده براي داستان كتاب

گرفت. كوچولو» «شازده كتاب
ترجمه ١٥٠زبان از بيش به كه كتاب اين مي شود گفته
جهان كتاب پرتيراژترين ماركس كاپيتال و انجيل از بعد شده،
بيان هواپيمايي خلبان زبان از كتاب داستان محسوب ميشود.
كه ميكند پسركي برخورد با و كرده صحرا سقوط در كه ميشود
ميباشد. شاهزاده ديگر از كرهيي شاهزادهيي روشن ميشود بعد
را تعريف داده رخ برايش زمين كره در كه كوچولو ماجراهايي
اين بعد از وي ميراند. ارزش خود سخن پر سرخ گل از ميكند، و
دچار يافت ميشود به وفور زمين كرة در سرخ درمييابد گل كه
بايد ميكند كه متقاعد را وي روباه يك ولي سرخوردگي ميشود.
ميگويد: «ارزش گل او دوست بدارد. را خود سرخ فرا بگيرد گل
كه شاهزاده كردهاي.» به پاش صرف كه است عمري بهقدِر تو
ميكند. خانهاش مراجعت باز يافته به را اميد خود ترتيب بدين
من راز روباه. ميگويد:«خداحافظ، روباه با خداحافظي هنگام وي
ديدنيها به ديد. خوب با قلب مي شود تنها ساده: خيلي اين است،

چشمنميآيند».
هر در فرانسويان سرگشاده به «نامة نوامبر، در پايان در وي
كشورشان بعد بازسازي بهمنظور اتحاد به را كجا» هموطنانش

ميخواند. فرا آلماني اشغالگران ازخروج
ميشود. نيويورك منتشر كوچولو در شازده ٦آوريل١٩٤٣،

در اگزوپري  سنت 
سال همان آوريل
ميكند ترك را آمريكا
ميشود. الجزيره وارد و
امانوئل ژيد، كنار در وي
پول فوشه بووه، ماكس
نوشتن به امروش ژان و
ادامه «صومعه» كتاب

ميدهد.
ايام اين در
باال بهدليل اگزوپري
اجازه ديگر سن بودن
با اما نداشت. پرواز
در خودش بسيار اصرار

پرواز  اجازه  سال١٩٤٤ 
شناسايي گروه يك با
گروه اين كرد. دريافت

بورگو  در  ژوئيه  در١٧ 
شد. مستقر كرس در
ايستگاهي همان اينجا
سنت دو آنتوان كه بود
اگزوپري آخرين پروازش

٣١ژوئيه١٩٤٤ از  در را
آنجا انجام داد.

در شهر اين شد. تعيين ژوبي» «كپ ايستگاه رئيس
و تولوز بين درپروازهاي استراتژيك نقطه يك مراكش،
اين شبهاي خلوت ميشد. اگزوپري در محسوب داكار
جنوب در پست او نوشت. را جنوب» كتاب «پست شهر،
لبة در كه ميكشد بهتصوير را اوليهيي خلبانان شهامت
را هوايي پست تا مي كنند پرواز به اقدام فاجعه پرتگاه
در و دهند، بهثبت زميني پست براي رقيبي بهعنوان
با نويسنده شكستخوردة عشق از نشاني عين حال
زائري بودم «همانند دارد. درخود نيز ويلمورن لوئيز دو
او شاهد رسيدهاست. بيتالمقدس به دير يك دقيقه كه
پيدا سنگ فقط او ميباشد: خود وايمان اشتياق مرگ

ميكند».
مورد  طرف حساب به درحاليكه مارس١٩٢٩  در
و برگشت فرانسه به شده بود تبديل محلي قبايل عالقة
امضا رمان هفت انتشار قراردادي براي گاليمار گاستون با
پستهوايي بهعنوان رئيس سال، سپتامبر همان در كرد.

سال١٩٣٠ بهخاطر  در رفت. التين آمريكاي به آرژانتين،
كرد. دونور دريافت لژيون نشان كپ ژوبي در خدماتش

جستجوي  را در آند كوههاي همان سال ١٣تا١٨ ژوئن در
دوستخلبانشكهدريكتوفانمفقودشده بوددرنورديد.
به شبانه» كتاب «پرواز نويس پيش بعد با سال ژانويه در
جايزه شد، منتشر كتاب كه در پاييز اين بازگشت. پاريس

خود ساخت. ازآن فمينا را
در سال١٩٣٣  خود بينالمللي موفقيت با اين كتاب
باريمور ليونل و گيبل كالرگ با شركت فيلمي اساس
رئيس كه قهرمان داستان «پرواز شب» «ريوير»،  شد.
هرگونه كنارگذاشتن  با  است فرودگاه  يك كاركشته 
را پست نقل و حمل به خاطر پرواز «بازنشستگي» تفكر
نيستيم اين خواهان «ما مي كند. تلقي خود سرنوشت
نباشيم اين شاهد ميخواهيم فقط ما باشيم. جاودانه كه
بدهند، و ازدست را خود معني ناگهان اشياء و که كارها
با دهان بازكند… هرطرف احاطهكرده از ما را كه خالئي
ما شد، قائل قيمتي انسان زندگي براي نميتوان اين كه
ارزشتر با چيزي كه گويي همواره میكنيم برخورد طوري

وجوددارد…» انسان زندگي از
ازدواج كاريو گومز كنسوئلو با آوريلهمانسال ويدر
و مترلينك موريس دوستانش ميان در كه زن اين كرد.
«خاطرات كتاب در ميخوردند، بهچشم دانونزيو گاربيل
افراد ساير «او مثل نوشت: مورد اگزوپري در سرخ» گل
بود فرشتهيي به يا شبيه يك كودك به شبيه بلكه نبود.

باشد». كرده نزول آسمان از كه
يكيشدنكمپانيهايكوچكهوايي با درسال١٩٣٣،
كنارگذاشتهشد. كار سنتاگزوپرياز تشكيلايرفرانس، و
هواپيماهاي آب نشين، با خطرناك سانحه از يك بعد وي
در يك بعد سال گذاشت. كنار را آزمايشی شغل خلبان
ولي كرد، پرواز سايگون به ايرفرانس براي مأموريت
رود دهانة در آب برروي فرود بر ناچار نقصفني بهخاطر
بازگشت. مارسي به بيمار و سرخورده وي شد. مكونگ
روزنامه از طرف اگزوپري سنت سال آوريل همان ماه در
شش نوشتن با كه جايي شد، مسكو راهي سوار» «پاري

كسب كرد. بزرگي مقاله موفقيت
حول كيلومتري  ١١هزار  پرواز يك  نوامبر ماه  در
داد. ايرفرانس انجام كمپاني معرفي به منظور مديترانه
سايگون كه قرار و پاريس بين پرواز يك از آن در پس
در ولي  كرد، شركت انجامشود ٥روز  از كمتر  در بود 

اگزوپري سنت دو آنتوان سقوطدربارة از بعد كمك خلبان همراه و سانحهشد دچار ليبي
روز سه از گم شدند. بعد در صحراي آفريقا هواپيمايشان
نجات خلبان را دو كاروان نهايتًا يك بيابان، در سرگرداني

قاهره برد. و به داد
سنت  اسپانيا، داخلي جنگ شروع ژوئيه١٩٣٦ با در
جنگ گزارش از تهية اگزوپري براي
بهخاطر وي فرستادهشد. صحنه به
اين تكاندهنده صحنه هاي

گلها بگو از مـن بـا بهـارم، نو بگوپيش پـاي بلبلها رقـِص از باغ پشـِت پرچينهاي

باغسـتاِن دل گلهـا ز لشـكِر بگواز شـميِم عطِر ُسـنبلها عاشـق، از شـقايقهاِي

سرماي بد حالِي پريشـان و از شكسـت بگـواز دلهـا ايـن اميـِد از غـروِر غنچـة

ابر بـاران، بيقراريهـاي رگبـاِر از بگـوبـا مـن سـاحلها صبـِر دريـا، از تالطمهـاي

گلها بگوگرچهپرپرشدهزارانگلدراينخاِكاسير ايـن ريشـة جوشـاِن هم از بـاز

نور و عسل از پركن را ها خانه بگـوسوت و كوِر منزلهـا قفـِل بـاِز خنـداِن از لـِب

شوق اشِك با را كوچه تماِم كن جارو و بگوآب محملها عشـِق از رسـيد، گل كاروان

فاصله يك كند برپا اگر روداسـت بگـوخصلِت پلهـا وصـِل دِل لهجـة از همسـفر!

خاطره تـا مرا ميراند كـه سـرخي بگواز ُگِل محفلها جانسـوِز شـعلة ما، از مـن و

بگو از گلها من با
حميدنصيري(ح.اختر)
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جهت شمالغربي، در افتادن به راه و وكشيو ُپورتوـ شدن از خارج با
بعد ميرسد. بهنظر مرتفعتر و برآمدهتر زمين جزيره، داخل بهطرف
با گاه باريك، كه و خم و پيچ ساعت راهرفتن در كوچههاي پر سه از
در وسعتانبوهياز يكبارهخود را مسيلياصخرهيي مسدود ميشوند،
بوتهزار، مييابي. «قلمستان» درهمتنيدة و خودرو بوتههاي و درختان
بههم دادگستري ميانهاش با كه است و هركسي ُكرس شبانان موطن

خوردهباشد.
مزرعه هايشان، به دادن كود شر از خالصي ُكرس براي كشاورزان
دامنة آتش كه نيست هم مهم مي كشند: به آتش را بيشه بخشي از
خوش آيد پيش هرچه نمايد؛ سرايت است الزم آنچه از بيش به
و شده با خاكستر درختان، زمينهاي سوخته، حاصلخيز كه چرا آيد.
فقطخوشههاجمعآوري در اين زمينها محصوالتبهتريخواهندداد.
معموًال دارد، زيادي زحمت كه ساقهها، و كاه جمعآوري ميشوند،
در زمين كه نسوخته ريشه هاي بعد، سال بهار در انجام نميشود.
سال چند طي تنها روييده و ضخيم تر با ساقههايي باقي ماندهاند،
و درختان انبوه بوتهزارها، يعني هفت-هشتپا ميرسد. به قدشان
با تنها انسان، بوتهزارهايي كه گياهاندرهمتنيده، چنينپديدميآيند.
چنان گاه نمايد و باز عبوري راه خويش براي دست ميتواند در تبري
نميتواند رخنه آنها در هم بزكوهي حتي كه درهمفشردهاند انبوه و
برويد. پورتوـ وكشيو بوتهزار به رسانيدهايد، قتل به را كسي اگر كند.
درضمن باشيد. درامان مقداري باروت تفنگ و يك با ميتوانيد آنجا
نكنيد، غفلت كالهدار نيز رنگ خرمايي مانتوي يك بههمراه بردن از
غذا ازبابت خواهدكرد. برايتان را تشك و لحاف كار آنجا در كه چرا
داد. خواهند به شما شير ، پنير و شاه بلوط نباشيد، چوپانها نگران هم
راه خود به واهمهيي و ترس مقتول هم خويشان يا عدليه لحاظ از
تدارك مهمات و تهيه مواقعي باشيد كه بايد براي مواظب ندهيد. تنها

برويد. شهر به
منزل بودم، در كرس من و…كه هشتصد هزار و سالهاي در
فالكون ماتئو پورتوـ وكشيو بود. بوتهزار نيم فرسخي در ماتئوفالكون
زندگي كه ميآمد  به حساب متمولي شخص ديار آن مردم  براي
گلهها از ماحصل و زندگيش را كار نميكرد آبرومندانهيي داشت. او
آنسوي و اينسو به چرا براي چادرنشين چوپانهاي كه رمههايش و
ماتئو زندگي تلخ وقوع حادثهيي تٌامين ميكرد. مي بردند كوهستانها
شايد ساله پنجاه را ديدم او وقتي آن از سال بعد دو دگرگونكرد. را
با مجسم كنيد را تنومندي و كوچك مرد ميآمد. بيشتر بهنظر هم
نوك دماغي برگشته همچون سياه، بسان كهرباي فرفري و موهاي
رنگ به رخساري با درخشان و بزرگ چشماني قيطاني، لبهايي عقاب،
و داشت مهارتي فوقالعاده تفنگ، با در تيراندازي پوتين. پشت الية
عام خاص و داشت، زبانزد خوب تيرانداز كه آنهمه واليتش، حتي در
نميكرد. تيراندازي بهبزكوهي ساچمهيي گلولة با وقت هيچ ماتئو بود.
نشانه را سر حيوان كتف يا انتخاب، به بيست قدمي، بسته و صد از او
همان به هم شب ماتئو ميانداخت. ازپا را او گلوله يك با و ميگرفت
تيراندازي در او مهارت از ميگرفت. بهكار را سالحش روز سادگي
بهكرسمسافرت حكايتيبرايمنقلكردهاندكه شايد برايكسانيكه
شمعي قدمي، هشتاد فاصلة در ميگويند نباشد. باوركردني نكرده اند،
ميدادهاند. بعد قرار ُدوري يك ابعاد به شفاف كاغذي ُپشت روشن را
از بعد يك دقيقه ميكردهاند. خاموش را شمع نشانهگيري ماتئو، از
بار شليك سه هرچهار از و ماتئو شليك مطلق، تاريكي خاموشي، در

است. ميكرده سوراخ را شفاف كاغذ
شهرتبسياركسبكرده بود. مهارتي، چنينشايستگيو ماتئو با
دشمني كه در است صفا با دوستي در همانقدر درباره اش مي گفتند،
در در پورتوـوكشيو با همه و بود خّير خدمتگزار و خطرناك. او آدمي
درُكورت، جايي ميشد، گفته هم چنين ميكرد. زندگي و صفا صلح
برداشته خود راه سر از قدرت با را رقيبي بود، گرفته زن آن جا از كه
جنگ. در كه بود سرسخت اندازه به همان نيز، عشق در كه رقيبي بود.
ميگويند ازجمله ميدهند. نسبت هم را گلوله شليك چند ماتئو به
آويزان پنجره از كه آئينه يي مقابل در ريش تراشيدن درحال را رقيبي
ميكند. ازدواج آرامشدن اوضاع از بعد مي سازد. ماتئو غافلگير بوده
كه چيزي ميآورد. بهدنيا سه دختر برايش ابتدا «گيسپا»، عيالش
دنيا مي آورد، كه به عاقبت پسري را برمي انگيزد. گيسپا خشم ماتئو

و وارث خانواده اميد كه پسري مينامد: فورتوناتو را ماتئو او
خود زندگي و دنبال كرده ازدواج دخترها همگي اوست. نام
و خنجرها ميتوانست روي لزوم صورت ماتئو در مي روند.
سال فورتونا...) ده پسرك( تفنگهاي دامادهايشحسابكند.
را نويد كنندهيي دلگرم وضعيت وجود اين با بيشتر نداشت،

ميداد.
براي همسرش همراه پائيز، ماتئو روزهاي از يكي در
رفت. خانه بيرون از بود، نيزار در كه از رمههايش يكي ديدن
نظر مورد محل كه اما از آن جا با او برود، بود مايل هم فورتونا
ميماند؛ از خانه حفاظت براي بايد هم و كسي بود دور خيلي
از غيبت ساعت بعد چند زد. او سينة رد به ماتئو دست
ضمن او بود. كشيده دراز آفتاب سينهكش در فورتونا ماتئو،
آيندهيي يكشنبه روز فكر در آبيرنگ كوههاي به خيرهشدن
عموسرجوخه اش خانة به نهار صرف براي ميخواست كه بود
پرت حواسشرا ناگهان صدايانفجاري هوشو برود. بهشهر
آنجا از صدا كه دشت به سوي و شد بلند خود ازجاي كرد.
صداي بهگوش رسيد. ديگر چندگلولة چرخيد. صداي آمد،
ميشد. و نزديكتر نزديك نابرابر، فواصل زماني با شليكها
ادامه ماتئو به منزل دشت از كه باريكة راهي در سرانجام
مييافت، مرديريشوباسرپوشينوك تيز،شبيهبه شبكاله،
ظاهر لباسهايي مندرس با دارند، كوهنشينها نوع كه همان از
زخم يكگلولهخونچكانبودكشان پايشاز درحاليكه شد.
به جلوميكشيد. را بر تفنگش خود تكيه زحمت و با كشان
رفته و شهر به شبانه باروت، جستجوي در كه بود او راهزني
از بعد بود توانسته اما بود. افتاده ُكرس گشتيهاي بهدام راه در
او كه صخرهبهصخره بگريزد. يكدرگيريسخت از چنگآنها
از كمي مسافت توانسته بود تعقيب ميشد، گشتيها توسط
به را خود تا نميداد امان جراحتش اما بگيرد. پيشي سربازها
پسر تو گفت: و رسانيده به فورتونا را خود لذا برساند. بوته زار

ماتئو فالكون هستي؟
ـ بله. 

مرا تعقيبمميكنند. زردها يقه هستم، ژانِتوسانپيِيرُو من، ـ
بروم. دورتري جاي به نيستم قادر ديگر چون كن مخفي

خواهد چه من به او اجازه پدرم مخفي كنم بدون را تو اگر ـ
گفت؟

كرده اي. خوبي كار كه گفت خواهد تو به ـ
معلوم؟ كجا از ـ

ميرسند. دارند كن؛ مخفيام زود ـ
بيايد. پدرم تا كن صبر ـ

ياهللا پنجدقيقهديگرسرمي رسند. تا آنها لعنتي! كنم؟ ـصبر
خونسردي منتهاي در ميكشمت. فورتونا واّال مخفيام كن،
فشنگتهم خالي قطار تفنگتمسلحنيست، او جوابداد: به

است.
هست. كه دشنهام ـ

را خود و كرد هم بدوي؟ پرشي من سريع مثل ميتواني اما ـ
داد. قرار او دسترس از خارج

جلو خانهات مرا ميدهي اجازه چطور نيستي! پسر ماتئو تو ـ
دستگيركنند؟

شدن ضمن نزديك كارگر افتاد. در پسرك حرف اين
از داد؟ ژانِتو چه خواهي من به پنهانت كنم گفت: اگر بهاو
سكة آخرين بود، آويزان كمربندش از كه چرمي، كيسه يي
بيرون بود، كرده باروت ذخيره براي خريد كه را، فرانكي پنج
گرفته آنرا لبخندي زد؛ نقرهيي سكه با ديدن فورتونا آورد.
بالفاصله دست و نترس بيخيالش، گفت: زخمي مرد به و
خانه كنار كه علوفهيي ُپشتة در بزرگي سوراخ و شد بهكار
حفره شد، پسرك حفره داخل كرده قوز ژانِتو ايجاد كرد. بود،
بماند باقي كشيدن نفس هوا براي كمي كه پوشاند طوري را،
پشت در به اينكه كسي هم كمترين شكي هيچكس و

بياباني، با ظرافت زيركانة مخفياست نبرد. درضمن، علوفهها
داد تا وانمود جا روي پشتة علوفهها بچه هايش گربهيي را با
بعد است. دستي نخورده علوفه پشتة است به مدتها كه كند
بينبرد. خاك از با خانه راه كنار باريكة در خون را اثرات هم

كشيد. دراز زير آقتاب دركمال آرامش دوباره بعد
و نظامي خرمايي لباس با مرد شش دقيقه بعد، چند
فرماندهيشان ميكرد استواري سركار كه يقههاي زردرنگ،
گامبا تئودور استوار سركار شدند. سبز ماتئو خانه جلوي
برخالف ُكرس (در با ماتئو داشت. نيز دوري خويشاوندي
دور بسيار اقوام بسيار از را نسبت خويشاوندي ديگر، جاهاي
كه پرتحرك بود مردي تئودور گامبا مي آورند). بهحساب
ذله دستش از و داشته وحشت او از جنايتكارها و دزدها
سالم، فورتونا بهاو گفت: ديدن با بودند. سركار استوار شده
نديدي را كسي االن تو شده اي! بزرگ چه پسرخاله، كوچولو؛

بگذرد؟ اينجا از كه
اندازه هنوز به من پسرخاله اوه! داد؛ جواب فورتونا، هالو وار ـ

نشدهام! بزرگ شما
اينجا از كه نديدي را مردي ببينم بگو شد. خواهي بزرگ ـ

بگذرد؟
بگذرد؟  اينجا از كه ـ مردي

كه ُكتي نوكتيز با سياه مخملي شبكاله با مردي بله، ـ
داشت؟ و زرد قالبدوزيهاي سرخ

تكرار نكن.  مرا سؤالهاي و بده جواب ـ آره، زود
در جلو از بر اسبش پيُرو آقاي كشيش سوار امروز صبح ـ
او به هم من پرسيد را حال پدرم من از عبوركرد. ما منزل

دادم… جواب
ژيانِتو ببينم بگو زود مي كني! بدذاتي بامزه، كوچولوي آه، ـ
كه دارم يقين هستيم؛ من او پي در رفت، ما طرف كدام از

اين باريكه رفته. از
ميدونه؟  ـ كي

ديدهاي.  را او تو كه ميدانم من ميدونه؟ ـ كي
ميبيند؟ هم را عابرها است خواب آدم وقتي آيا ـ

كرده  بيدارت گلولهها شليك صداي ناقال؛ نخوابيدهبودي تو ـ
بودند.

سر تفنگهايتان اينهمه كه معتقديد شما پسرخاله، يعني ـ
تفنگهاي از بيشتر پدرمن قديمي تفنگ مي كنند؟ صدا و

صدا ميكند. شما
شايد ديدهاي، را ژيانِتو كه مطمئنم لعنتي، الت شيطون، ـ
شده و خانه اين وارد رفقا ياهللا كردهباشي. مخفياش هم
تنها او نيست؟ آنجا هستيم دنبالش كه را كسي ببينيد
جمع است، هم حواسش راه برود، ميتوانست يك پايش با
از برساند. بوتهزار به ميخواستلنگلنگانخودشرا ناكس،

ميشود. ختم به اين جا هم اثر خون و رد گذشته اينها
بفهمد وقتي پدرم پرسيد: تمسخرآميز خندهيي با فورتونا ـ

گفت؟ خواهد چه شدهايد وارد منزلش به او غياب در كه
آيا ناقال، گفت: بهاو فورتونا گوش گرفتن با گامبا استوار ـ
كنم؟ عوض تو با را رفتارم ميتوانم بخواهم اگر كه ميداني
عاقبت بزنم تو به ٢٠ضربهيي شمشير پهناي با اگر شايد

حرفبزني.
كركري تمسخرآميز خندهيي با همچنان پسرك

است! فالكون ماتئو پدرم ميخواند:
باستيا به يا به ُكورت را كه مي توانم تو ميداني مسخره، ـ
نگويي اگر و كاه بخوابانم روي و زنجيرت كرده زنداني در برده

بسپارمت. گيوتين به است كجا پيُرو سان ژيانِتو
خنده زده و زير پسرك بازهم مضحك، با اين تهديد

است! ماتئوفالكون پدرم تكراركرد:
است با استوارگفتبهتر آهستهبهسركار يكي ازسربازها
ناراحتو مشوش هم تئودورگامبا البتهخود نيفتيم. ماتئو در
بودند گشته  را منزل كه سربازهايي با ميرسيد. بهنظر 
زيادي وقت كه نبود كاري ماتئو منزل گشتن گپميزد.
اطاقي مربع تشكيل از ُكرس يك خانه بگيرد، براي اينكه
صندوق، نيمكت، چند ميزي است با آنهم اثاث و شده
گربهاش كوچولو، فورتوناي اين وصف با شكار. و خانه وسايل
سربازها از اختالط كه ميرسيد بهنظر نوازش ميكرد و را
علوفه پشتة به سربازي ميبرد. لذت جانانه پسرخالهاش و
سرنيزهاشبه القيديضربهييبا با ديدنگربه، با نزديكشد.
انداختوجستجوي باال شانههايشرا وارد كردو پشتةعلوفه
تكان چيزي بهسخره گرفت. را اينگونه خود حد از بيش
كه و نشاني هيجان هيچ پسربچه هم در ُرخسار نخورد؛
چيزي بههرصورت، پديدارنشد.  كند،  ايجاد سوءظني
بهدشت كه آنها نگاه از نفراتش نشد. و استوار دستگيرسركار
از بازگشتن خواهان بهنظر ميرسيد كه بود، شده دوخته
تهديدات كه فرمانده جناب آمدهاند. كه هستند راهي همان
و را با ناز او كه شد آن بر يافت، اثر بي ماتئو را بر پسر خود

نوازشبيازمايد.
و هستي هشياري و جسور آدم  تو  كوچولو، پسرخاله ـ

نادرستي و زشت بازي بامن االن اما كرد، خواهي پيشرفتهاي زيادي
لعنت ماتئو نبود، پسرخالهام اندوهگينكردن از اگر ترس ميكني؛

ميبردم. خود با را تو برشيطان!
ـ َبه! 

او خواهمكرد. حكايت برايش را داستان برگردد، پسر خالهام وقتي اما ـ
كه بست خواهد شالق به آنچنان را تو دروغگويي ات، مجازات براي

شوي. الش و آش
ـ ببينيم؟ 

به منهم مقابل، باش، در خوبي و دلير پسر حاال بيا ديد... خواهي ـ
داد. خواهم چيزي تو

از بيشتر اگر ميكنم: گوشزد شما به را چيز يك تنها پسرخاله، اما ـ
افراد بايد آنوقت و رسيد، خواهد بوتهزار به ژيانِتو كنيد، فس فس اين

بروند. جستجويش شماها به بيباكتري از و جسورتر
ده به كه آورد بيرون جيبش از را نقرهيي ساعتي استوار سركار
از ته آنرا كوچك، برق چشمان فورتوناي مشاهدة با سكه مي ارزيد؛
دلتميخواستساعتي ناقالي زرنگ! گفت: فوالديشگرفت و زنجير
پورتوـ وكشيو، با كوچه هاي در و باشد آويزان يقهات به دور مثل اين
ساعت ميپرسند: از تو كسانيكه به و قدم بزني طاووس مثل غرور

كنيد. نگاه ساعتم به بگويي: است؟ چند
من قشنگتر به ساعت يك سرجوخهام عمو بشوم، وقتي بزرگ ـ

خواهد داد.
به ساعت او عمويتهميناالنيك ساعتدارد... درواقع، اما پسر بله؛ ـ

است. جوانتر تو او از البته نيست... اين يكي قشنگي و زيبايي
پسركآهيكشيد.

من؟ كوچولوي پسرخاله ميخواهي، را ساعت اين خوب، ـ
به شباهت ساعت، به مشتاقانه و زيرچشمي نگاهي با فورتونا
باشند. داده  نشانش  را پركندهيي ُدرسته مرغ كه داشت  گربهيي 
يا بيجربزگي براي شدن و مسخرهگرفته احساسي نظير به منتهي با
هوس و هوي دام در اينكه براي بود. به گريبان دست چنگزدن
مي ليسيد را لوچهاش و لب برميگرداند، را چشمانش گاهبهگاه نيفتد،
شما بگويد: شوخي ساعت صاحب به كه ميكرد را آماده خودش و
حسن به نظر عرضة ساعت گامبتا با با اينهمه سركار است! بيرحمانه
گفت: او به تلخي با خندة ولي نكرد؛ دست دراز فورتونا داشت. نيت

انداختهايد؟ دست مرا چرا
است، كجا اينكه ژيانِتو گفتن با فقط مسخرهات نميكنم. بهخدا ـ

توخواهد شد. ساعت مال
چشمان به سياهش چشمان با ناباوري از لبخندي با فورتونا
او حرفهاي درستي و صحت ميكرد سعي خيرهشد. استوار سركار
پاگونهايم به گفت، او به فرياد با سركاراستوار بخواند. چشمانش در را
شاهدند! هم رفقا ساعت را به تومي دهم! گفتم، كه شرطي به قسم،
نزديك و را ساعت استوار سركار بزنم. حرفم زير كه نيستم من كسي
پيداكرد. تماس پسرك رنگپريدة با گونه تقريبًا اينكه نزديكتر برد، تا
به احترام ساعت و به پسرك، بين ميل مفرط روح درگرفته در نبرد
عريانش نفس از سينة نمايان بود. چهرهاش ميهماننوازي از ژيانِتو، در
ساعت، بين اين در بود. شدن خفه حال در گويي ميآمد باال بهزحمت
او بيني نوك به هم گاهي و ميچرخيد ميكرد، نوساني حركت
نوك كرد: بلند ساعت طرف راستش را به دست ميخورد. باالخره
تمامسنگينيساعتبدونآنكهسركار لمسكردند؛ انگشتانشآنرا
الجوردي صفحهيي رها كند، در دستش بود… را زنجيرش استوار
آتش مثل و در آفتاب خورده صيقل قابش كه بهتازگي داشت… رنگ
را همچنيندستچپخود فورتونا ملتهببود…وسوسهاشميكرد.
آن به كه پشتة علوفه يي، باالي شانهاش شست از انگشت با كرد و بلند
انتهاي و شد متوجه سريعًا استوار سركار داد. را نشان كردهبود، تكيه
ساعت است. صاحب ديگر كه كرد احساس فورتونا نمود. رها زنجير را
پشته از قدم اندازه ده به و شده بلند جايش از چابكي گوزن و فرزي با
پرداختند، آن ريختن هم در و كاوش به بالفاصله كه سربازها علوفه،

فاصلهگرفت.
مردي شد. ديده علوفه پشتة خوردن تكان كه نكشيد طولي
و شود بلند جايش از داشت سعي دست، در خنجري با خونآلود،
بهاو را امكان اين ديگر پايش شدة سرد جراحت اما بايستد. پا سر
انداخت او را روي خودش بالفاصله استوار سركار افتاد. و به طرفي نداد
و ميزد دست وپا كه را ژيانِتو هم بعد گرفت. را او باريك دشنة و
و زمين روي درازكش ژيانتو، كردند. طنابپيچ ميكرد، مقاومت
كه فورتونا بهطرف را سرش هيزم، بغل يك مثل بستهبنديشده
عصبانيت، روي از نه و تحقير، بيشتر براي و گرداند. بود، آمده نزديكتر
به سويش بود گرفته او از كه را پولي سكة پسرك مادر…! گفت: بهاو
دست از آن را داشتن لياقت ديگر گه ميكرد احساس كرد، زيرا پرتاب
استوار به سركار بسيار خونسردي با او، به بيتوجه اما ژيانتو است؛ داده
مجبور شما نيستم؛ راه رفتن به قادر عزيز، من گامباي جناب گفت:
آهو از االن گفت: همين بهاو بيرحم فاتح خواهيد شد. حمل من به
بهچنگآوردنت از آنقدر باشد، خاطرتآسوده اما سريعترميدويدي،
نميشوم. ببرمت خسته كول روي هم فرسخ اگر يك كه خوشحالم
رواني خودت تخت شنل و درختان شاخه هاي با دوست من درضمن
اسب رسيديم كه هم مزرعه ِكِرسُپولي به ميكنيم؛ درست برايت

خواهيم گرفت.
صفحة٦ در بقيه

ِمرِيِمه پُروسِپر از:

مـاتئـو
فـالـكون

مـاتئـو
فـالـكون

مهرنوش . هـ ترجمه:
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باژ  روستاي  در  شاهنامه  سرودن  آغازين  سالهاي  در  فردوسي 
«شوكتي تمام داشت، چنان كه به دخل آن ضياع از اَمثال خود 
بي نياز بود» (چهارمقالة عروضي، به تصحيح دكتر محمد معين، 
ص٧٥). در آن سالها، اميرمنصور بن محمد توسي، فرزند ابومنصور 
محمدبن عبدالرزاق، حاكم توس، هم از فردوسي پشتيباني مي كرد. 
شاعر در پناه اين پشتيباني چند سالي توانست بي دغدغة معاش، 
وقت خود را به تمامي در كار سرودن شاهنامه بگذارد. اما از بخت 
بد، اميرمنصور در كشاكش دروني اميران ساماني در سال٣٧٧ 
دستگير و به بخارا برده شد. در آن شهر او را بر گاو نشاندند و 
گرد شهر گرداندند و سپس به زندان افكندند و ديگر خبري از او 
باز نيامد. گويا در زندان جان سپرد. فردوسي در سوگ او چنين 

سرود:

بدين نامه چون دست كردم دراز
يكي مهتـري بـود گردنفراز

چنان نامور گم شد از انجمن
چو از باد سرو سهي در چمن

نه زو زنده بينم نه مرده نشان
به دست نهنگان مردم كشان

پس از ناپديدشدن اميرمنصور، تنگدستي به فردوسي روي آورد. 
بي حاصلي  حكـومتي،  مأموران  سنگين  خراج  زير بار  در  او  اّما، 
كشت، و مرگ يگانه پسرش، كه در ٣٥سالگي او را تنها گذاشت، 
ازپاي نماند و در زير فشار دشواريهايي كه از هرسو بر او روي آورده 
بودند،  كار توانسوز و سترِگ سرودن شاهنامه را بر زمين ننهاد و 
سرانجام تدويِن نخستين شاهنامه را در سال٣٨٤ ، در ٥٥سالگي، 

به پايان رساند:

سـرآمد كنون قصـة يزدگرد
بـه مـاه سـفندارمذ، روِز اَرد

ز هجرت شده سيصد از روزگار
چو هشتاد و چار از برش برشمار

به  و هنوز  بود  اين سال محمود غزنوي سپهساالر خراسان  در 
اول شاهنامه،  از تدوين  بود. پنج سال پس  فرمانروايي نرسيده 
در سال٣٨٩، سلطان محمود غزنوي به حكومت رسيد و به سن 
٢٩سالگي در بلخ تاجگذاري كرد. فردوسي در اين زمان ٥٨سال 
درستايش  در حدود سال ٣٩٥  كه  ابياتي  در  فردوسي  داشت. 
سلطان محمود به شاهنامه افزود،  او را به فريدون، پادشاه كياني 

تشبيه مي كند:

بدان گه كه ُبد سال پنجاه و هشت
جوان بودم و چون جواني گذشت

خروشي شـنيدم زگيتي، بلند
كه انديشه شد پير و، من بيگزند

كه اي نامداران و گردنكشـان
كه ُجست از فريدوِن فّرخ نشان؟

فريـدون بيـداردل زنده شـد
زمين و زمان پيش او بنده شد

بپيوسـتم اين نامه بـر نام اوي
همه مهتـري باد فرجـام اوي

محمود غزنوي در آغاز كار، براي استواركردن پايه هاي 
حكومتش، به شيوة سامانيان، به زبان فارسي ارج نهاد 
و برگزاري جشنها و آيينهاي كهن ايراني را تشويق كرد 
و حتي آوازه انداخت كه از نژاد شاهان ساساني است، با 
اين كه پدرش،  سبكتكين، غالمي ترك از طايفة قرُلق بود 

و از نژاد شاهان ايراني بهره يي نداشت.

فضل بن احمد اسفرايني
فضل بن احمد، نخستين وزير محمود، كه پروردة سامانيان 
بود، «فردي ايراندوست و عالقمند به زبان فارسي… بود. 
فارسي  به  را  ديواني  امور  كلية  داد  بود كه دستور  اين 
برگردانند. اين وزير كه خود خراساني بود و در خراسان 
همه كارة دستگاه سپهساالر محمود بود و به زبان فارسي 
عشق مي ورزيد و در ترويج آن مي كوشيد، به يقين از 
وجود شاهنامه و فردوسي خبرداشت. اين بود كه وقتي از 
سال٣٨٩هـ كه محمود از سپهساالري خراسان به شاهي 
رسيد، فضل، فردوسي را تشويق كرد كه اثرش را به دربار 

عرضه كند تا در مقياس وسيعتري انتشاريابد.
باالگرفتن  و  سويي،  از  نيازمندي  و  پيري  و  تهيدستي 
به  را  فردوسي  ديگر،  سوي  از  محمود  بالمناِزع  قدرت 
كه  انديشي يي  عاقبت  همان  واداشت؛  انديشي  عاقبت 
همة شاعران و نويسندگان و صاحبان آثار علمي بزرگ 
تقديم  وقت  شاه  به  را  كتابهايشان  اگر  آنان  داشته اند. 
نمي كردند، با فقدان سرمايه و وسايل انتشار ممكن بود 
اثرشان هم با آنان بميرد، چنان كه در زمان ما نيز چاپ و 
انتشار آثار عظيمي چون لغتنامة دهخدا و دائره المعارفهاي 
مشابه در دنيا، از عهدة مؤّلفان آنها ساخته نيست و تنها 
نشر  مي تواند ضامن  ملي  يا  دولتي  دستگاههاي  توّجه 
آنها باشد. كتابي به عظمت شاهنامه را هيچ دستگاهي 
جز دستگاه شاهي قادر نبود، در ُنَسخ متعّدد بنويساند و 
منتشر سازد» (يادنامة فردوسي، تهران، آبان١٣٤٩، مقاله 

دكتر رجايي، ص٢٧).
فضل  بارة  در  كيخسرو  پادشاهي  شرح  در  فردوسي 

اسفرايني مي سرايد:

كجا فضل را مسند و َمرقد است
شسـتنگه فضِل ِبن احمد است

نُبد ُخسروان را چنان كدخداي 
بپرهيـز و داد و به دين و به راي

دادگـر    فرزانـة  دسـتوِر  ز 
پراكنـده رنـج مـن آمد بـه بر

فردوسي در زمان وزارت فضل بن احمد، شاهنامه را يكبار 
ديگر تحرير كرد. در حدود سال٣٩٥، به سن ٦٦سالگي 
همة دارايي و جوانيش را در راه «زنده كردن افتخارات 
ايران» فدا كرده بود، پسر جوانش، تنها پشتيبان پدر پير، 

به سن ٣٧سالگي درگذشت:

جوان را چو شد سال بر سي و هفت
نه بـر آرزو يافت گيتـي و رفت

مرا شصت و پنج و ورا سي و هفت
نپرسـيد از اين پير و تنها برفت

اميران  از  يكي  جاذب،  ارسالن  توس،  حاكم  زمان  اين 
برجستة حكومت غزنوي بود كه از ٣٨٩تا٤١٩ برآن شهر 
حكومت كرد. فردوسي در ديباچة شاهنامه از او با عنوان 
به  جاذب،  ارسالن  مي كند.  ياد  توس»  سپهدار  «دالور 

فردوسي عنايت داشت و با حمايت او بود كه فرودسي شاهنامة 
تكميل شده را توسط امير نصر، برادر سلطان محمود كه سپهساالر 
خراسان بود، به دربار سلطان محمود فرستاد.  نظامي عروضي در 
«چهار مقاله» مي نويسد كه پس از پايان بازنگري شاهنامه، علي 
ديلمي آن را در هفت جلد نوشت و فردوسي آن را به همراه يك 
شاهنامه خوان از توس به غزنين برد. اين كار زماني صورت گرفت 

كه فضل بن احمد از وزارت بركنار شده بود.
سلطان محمود فضل بن احمد،  «دستور (وزير) فرزانه» خود را 
در سال٤٠١ از وزارت بركنار كرد و «بفرمود تا سراي خواجه را 
فروگرفتند و تمامت ملك و اسباب و نقد و جنس و اسب و َاستر 
و غالم و كنيزكان او را در تصّرف خويش درآورد» (چند مقالة 
تاريخي و ادبي، نصراهللا فلسفي، تهران، ١٣٤٢، ص١٩٨، به نقل از 
«جوامع الحكايات عوفي»). «امراي بدسگال» او را زنداني كردند و 
آن قدر در زندان شكنجه اش دادند تا در زير شكنجه در سال ٤٠٤ 

درگذشت (فرهنگ فارسي دكتر محّمد معين).

دربار سلطان محمود
سلطان محمود پس از بركناري فضل، دبيرش، خواجه احمدبن 
حسن ميمندي، را  به وزارت نشاند. او به عكس فضل، ديوانهاي 

دولتي را از فارسي به عربي برگرداند و عرب مآبي را رواج داد.
پيش از بركناري فضل  و پس از آن، «غالب رجال دربار محمود… 
احمدبن حسن  مي نوشتند.   كتاب  و  مي گفتند  عربي شعر  به 
داشت  قوي  دستي  عربي  در  محمود،  سلطان  وزير  ميمندي، 
از  هم  بوَسهل حمدوي  بودند…  بهره مند  او  از  گويان  تازي  و 
رجال دربار محمود… به عربي شعر مي سرود. عبدالملك ابوبكر 
ُقهستاني، عارض سپاه محمود، عربي نويس بود  و هم به عربي 
شعر مي گفت… و عربي داني بونصر مشكان، رئيس ديوان رسالت 
محمود… و شاگردش ابوالفضل بيهقي و بوسهل زوزني و نظاير 
زمان،  اين  در  عربي سرايي  «بازار  نيست».  بيان  به  محتاج  آنان 
سخت، رواج داشت و اگر فردوسي مي خواست همرنگ جماعت 
شود و مال و مقام يابد، حق آن بود كه به عربي سرايي بپردازد و نه 
پارسي گويي. و اين كاري بود كه او از عهده اش، به خوبي، برمي آمد، 
چه مي دانيم كه بسي رنجديده و گفتار تازي و پهلواني، هردو را 
خوانده بود… پس چه ضرورت داشت استادي بدين چيره دستي 
آيا  مي ماند.  بيستون  كوه  كندن  به  كه  گيرد  درپيش  كاري 
نمي توانست بهتر از تمام شاعران دوران خويش كشتار سودجويانة 
محمود را غزو در راه خداي بنامد و با سرودن يك قصيده دربارة 
فتح سومنات، همانند فرخي يك پيلوار زر بگيرد؟…» (يادنامة 
فردوسي، مقاله دكتر رجايي، ص١٠). اّما، فردوسي سِر سوداي 

ديگري داشت.
در آن سالي كه شاهنامه به غزنه، دربار سلطان محمود غزنوي، 
رسيد، «روزگار، روزگاِر غلبة تازيان و تركان بود و موّفق و مقّرب آن 
كس كه به تازي بنويسد و بسرايد و تركان را گرامي دارد و بستايد. 
درحالي كه شاهنامه سراپا وصف برتري ايرانيان و ذّم تركان و 
تازيان بود و فردوسي سرودن آن را نه براي مال، بلكه… براي 
ايجاد جنبشي در قوم ايراني و خوارنمودن عناصر غالب (تركان 
و تازيان) وجهة هّمت خويش ساخت… و سراسر شاهنامه پر 
است از شكست و زبوني تركان (تورانيان)…». از اين رو، «شاهنامه 

كااليي نبود كه باب بازار زمان باشد».

شاهنامة فردوسي وقتي به دربار سلطان محمود رسيد، نه تنها 
ستايشي از آن نشد، بلكه منكرانش از هر سو بر آن تاختند. احمدبن 
مي كرد  مخالفت  آن  با  محمود  سلطان  وزير  ميمندي،  حسن 
به داليلي از جمله اين كه فردوسي وزير پيشين (فضل بن احمد) را 

در شاهنامه بسيار ستوده بود.

فردوسي در همان سال٣٩٥، كه به فكر افتاد شاهنامه 
را به نام سلطان محمود غزنوي كند،  شعرهايي در وصف 
محمود  سلطان  از  فردوسي  اّما،  افزود.  آن  بر  محمود 
چون شاعران دربارش مانند عنصري، فرخي سيستاني و 
منوچهري دامغاني مّداحي نمي كند و براي خوشايند او، 
زبان به هر ياوه يي نمي گشايد، بلكه به او اندرز مي دهد و 
از بيدادگري برحذرش مي دارد. مانند «گفتار اندر ستايش 

محمود» در آغاز پادشاهي اشكانيان:

چنيـن گفـت نوشـيرواِن قباد
كه چون شاه را دل بپيچد ز داد

كنـد چرخ منشـور او را سـياه
سـتاره نخوانـد ورا نيـز شـاه

سـتم، نامة عـزل شـاهان بود
بـود بيگناهـان  دل  درد  چـو 

سـتايش نبرد آن كـه بيداد بود
به گنج و به تخت ِمهي شـاد بود

گسسته شود در جهان كام اوي
نخواند به گيتي كسـي نام اوي

بازنگري شاهنامه در سال٤٠٠، در ٧١سالگي فردوسي 
دربار  غزنين،  به  فرستادن  براي  آن را  و  رسيد  به پايان 

سلطان محمود، آماده كرد.

عبدالعلي معصومي
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مبـارزاتنـوروزیآقـایسيـاسـینـژاد
حسينپويا

فروردين٨٥ هشتم
قديمی دوستان از خبری که آدم خوبی است بهانه نوروز عيد آمدن
راحت خيال با آدم که هست فرصتی تعطيل، روز يک ضمنًا بگيرد.
بگيرد. تصميم کشور آينده برای همسنگران و همرزمان با و بنشيند
هم گروه ما هواداران و بهخصوص آشنايان و دوستان بسياری از
گروه را به ما رهبران عيد تلفنی، روز، میکنند که در اين فرصت
کنيم. علنی همه برای را آدرسمان نمی توانيم که ما بگويند. تبريک
اشتباهی را آدم البتهگاهیهميککسیشماره احتياطاست. از دور
سربهسر دوستان با  يا تنهايی آدم که است فرصتی  و میگيرد
نه تهيهشود. تعطيالت سرتاسر خنديدن و مالت بگذارد تلفنکننده
خوب اما دستبيندازم را مردم باشمکه دوستداشته بنده اصوًال که
سياسيونبهعلتپيچيدگيهایخاصخودمان ما پيشمیآيدديگر.
گاهیکهحالمانخوشو کنيمو استفاده برخیفرصتها از مجبوريم

را دست بيندازيم. کيفمانکوکاست بعضيها
عيد روز که داستانی میخواستم رفتم. بيراهه قدری که ببخشيد
شد گروهی از همسنگران و يکی باعث سرگرمی بنده و افتاد اتفاق
اين محضر در عيد روز ظهر اينکه بعداز مختصر بگويم. برايتان را
و قهوه و دسر و مفصل نهار يک خوردن از بعد گرانسنگ، همرزم
وار دودکش و گيرانده برگی سيگار هرکدام و لمداده مبل روی غيره،
تصميماتمهم و آيندة کشور سياستو دربارة میداديم و بههوا دود
مشغولصحبتبوديمکه تلفن زنگزد. سياسیکه بايد می گرفتيم،
برخی از موضوعاتی که است الزم داستان قبل از ادامه که دارم گمان
خدمتتانبگويمزيراکهبههرحالغرض بارهشانصحبتشدرا کهدر
بهمحضر برخی کارهای مبارزاتيمان دادن گزارشی از نوشتهها اين از
اين خوب اما باشم گذاشته منتی بخواهم که نه است. عزيزان شما
ايران نسلهایآينده فرزندانو تاريخبايدگفت. برایثبتدر را چيزها
چه شود» شيران ايران کشور آنکه برای «ما باشند که جريان در بايد

خوندلهايیخوردهايم.
اعضای گروه که بود اين سر اصلی بر بحث که حضورتان عارضم به

از کردن ايران آزاد برای آزادی که پرواز دو کداميک از ما
ايران راهی بهزودی پاسدار برادران و اسالم حجج دست
توسط مبارز اول پرواز کند. انتخاب بايد را خواهند شد
ايشان اينکه به باتوجه البته که میشود رهبری هخا بزرگ
کردهاند میبايستی منتفی را پرواز و زيرش زدهاند يکبار
پول پرداخت از و  برخوردشود آن با احتياط  قدری با
دوم اما پرواز خودداری شود. از پرواز قبل بليت هواپيما
که بیشاه» «سازمان سلطنتطلبان يک به است مربوط
برنامة از که اينطور خوب اما ندادهاند را تاريخش هنوز
و هستند جدی خيلی میشود فهميده تلويزيونیشان
و است (منظور تعداد نفرات يک پرواز ميليونی می خواهند
مسافربری هواپيمای صدها با و راهانداخته پرواز) مخارج نه
به ساعت يک و روز و نه خالی) در يک مسافر از پر (البته
کنند. آزاد را ايران و نشسته مهرآباد فرودگاه در و رفته ايران
همراهشان را که شاهزاده اين است در هم کارشان حسن
بيست از بعد و است بچهننه چون طرف واقعًا نمیبرند.
مردم و بدهد عمومی قيام دستور که حاضرنشده هنوز سال
نکنند.حسن بالتکليفماندهاندکهقيامبکننديا همينطور
که کلی دمشان گرم با مردم است. ديگر کارشان روراستی
سرنگونی برای استراتژیشان و تاکتيک مورد در اطالعات
از برخی که بفرماييد توجه گذاشتهاند. عامه اختيار در
بروم قربانشان که و کارگری چپ بهاصطالح احزاب اين
بدونوقفهمدعی ازسرنگونیرژيممیزنند. ماشااهللادائمدم
و مردم در داخل درصد نود هشتاد به می شوند که نزديک
اروپا و آمريکا ايران و کارگران حتی صددرصد و ايران خارج
يک حتی آنوقت هستند. منتظرشان و طرفدار استراليا و
کلمهنمی گويندکهتاکتيکو استراتژی شانبرایسرنگونی
چيست. گرفتن قدرت بهدست و اسالمی جمهوری رژيم
اين است برنامه شان و باشند زرنگتر ما از آنها شايد هم
«سازمان اين توسط راهفتاده آزادی پروازهای باهمين که
در شد و خواهند ايران عازم شاه»، بدون سلطنت طلب
هواپيماها از زودتر از بقيه با يک کلکی مهرآباد فرودگاه

دست و خواهندکرد آزاد بقيه، ايران را از قبل و پيادهشده
که ببخشيد گذاشت.  خواهند گردو پوست در  را ماها
عرض عوضی را تلفن داشتم قضيه آمد. توی حرف حرف
ديگر گزارش يک نرفته يادم تا ببخشيد، هم باز میکردم.
از بعد بهخصوص آيندهمان برنامة و گروهمان مورد در هم
خدمتتان بدهم. بايد حجتاالسالمها رژيم شدن سرنگون
اگر که قصد داريم که ما بهحضور سروران خودم عارضم
رهبر اين به چشمگير مالی کمک يک پرداخت بشود با
داوطلبان از يکی را به عنوان اينجانب خود اسم سازمان
هم خودش که اين گروه رئيس البته جابزنيم.  شاه شدن
نپذيرفتهوگفتهاست را کانديدشاهشدناستدرخواست ما
پست است حاضر اما نمیکند معامله شاه پست برسر که
بخواهيم را که ای وزارتخانه هر وزارت يا زيری و و نخست
خواهيم در موردشفکر کند. ماهمگفته ايمکه معامله ما با
سراغ و برويم به است همينجا کافی خوب گزارش تا کرد.
در عيد روز ظهر بعداز میگفتم که داشتم عوضی. تلفن
نهار خوردن يک از بعد گرانسنگ، همرزمان يکی از محضر
هرکدام و داده مبل لم غيره، روی قهوه و و دسر و مفصل
و میداديم هوا دود به دودکشوار گيرانده و برگی سيگار
که سياسی و تصميمات مهم آيندة کشور سياست و بارة در
زنگ زد. تلفن که بوديم صحبت مشغول بايد میگرفتيم
درست دوستانه، بسيار با لحنی طرف برداشتم که را گوشی
آدم که است چهل سال سی که بسيار نزديک دوستی مثل
من گفت. تبريک را عيد و کرد عليکی و سالم را میشناسد
صدايش اصًال باشم يا شناخته را اين که طرف بدون هم
تبريک را عيد متقابًال ادب، رعايت بهخاطر باشد، برايم آشنا
احوالبيشتری طرفبدوناينکهبه منفرصتحالو گفتم.
من که بفهمد که بدهد کافی فرصت به خودش و يا بدهد
نه و نه گذاشت میخواهد، او که هستم همان کسی واقعًا
چرا بفرماييد است ممکن محترم آقای » گفت و برداشت
اتمی امکانات که داشتن نداريد دوستاتون قبول و جنابعالی
مسأله مليه…» يک هستهيی انرژی و مردم ماست حق

کس ديگری عوضی با بودم که طرف من را که مطمئن شده من
انداخته کمی دست را طرف عيدی روز که تصميم گرفتم گرفته،
که ما باالخره کنم. جور همسنگران با خنديدن برای سوژهيی و
در حاضر همسنگر اينکه برای نشده ايم. ضمنًا سياستمدار بيخودی
زدم تا صدا تلفن را دکمه باشد شريک اين حالکردن منزل هم در
«آقا صحبت میکرد. هم چنان داشت طرف پخش بشود. بلندگو از
قضية شده عين میکنن. تظاهرات هستهيی انرژی دارن واسة مردم
اطالعات مملکتی سرکار ميرن دوستای اونوقت اين نفت. ملیشدن
پس نيست جاسوسی اين اگه جنايتکار. آمريکاييهای به میدهند رو
گرفتهبود جلوی دهانش را محکم دست همسنگر گرامی با چيه؟».
هم من نشود. موضوع متوجه طرف و درنيايد خنده اش صدای که
عصبانی لحنی با بنابراين بازیکنم. نقش کمی که گرفتم تصميم
بدانم صالح که من از هرکس شما را نمیفهمم. منظور گفتم: من

نيست. هم مربوط کسی به میکنم و حمايت
آرامی لحن با جاخورد. نبود چون حرفها  اين منتظر انگار طرف
اما من باشد. داشته را خودش عقيده دارد حق هرکس گفت «البته
که دارد مثل شما چه ضرورتی بگويم که خوب آدمی میخواستم
به هرحالحاالديگرهمه اينقدر عليه جمهوریاسالمیفعاليتبکند.
از حمايت با هم رسيد. شما نخواهند مجاهدين بهجايی که میدانند
چکار میفرماييد مثال گفتم: میکنيد.» تلف را ذيقيمتتان اونا وقت
اينها عليه خودمنسالها زندگيتانرا بکنيد. گفت«هيچیآقا کنيم؟
میکنم را بيزنسم کنار. فايدهيی ندارد گذاشتم ديدم اما مبارزهکردم.
بيزنسراه هممیتوانيد و برمیگردم. شما ايرانمیروم به گاهیهم و
بيندازيد.دوستانسفارت همکمکتانمیکنند کهبيزنستانزودترراه
چه حرفيه اين گفتم: می کنيد.» مخالفت رژيم با اينقدر بيفتد. چرا
هم خودم من مخالف نيستم. بنده اصًال با رژيم عزيز. می زنيد دوست
گفته کی کلسترول. رژيم هم و دارم قند رژيم هم دارم. رژيم الغری
اما بدهم ادامه به اين حرفها من قصد داشتم که مخالفم. رژيم با من
زد زير خنده. پقی و نياورد طاقت ديگر همسنگر اين وقت دوست در
من که و جوابی خنده صدای گويا از طرف کی بخند. نخند حاال
هرچی برپدر «ای گفت: عصبانی لحن با چون قضاياشد متوجه دادم
خالی جايتان کوبيد. بهزمين محکم را گوشی و لعنت» مردمآزاره
همسنگر ضمنًا دوست خنديديم. آی خنديديم. آی شب آنروز تا
بيزنس با رابطه در تماسی يک سفارت با نيست بد که کرد پيشنهاد
بيزنس و کار کرد. سياست قاطی نبايد با بيزنس را بههرحال بگيريم.

موفق باشيد. خودش. سرجای هم مبارزه جای خودش. سر

تخت هم روي كاه كم يك خوبه! زنداني گفت: ـ
باشم». راحتتر من كه بريزيد روانتان

ساختن سرگرم سربازها از نفر چند حاليكه در
مشغول هم بقيه و شاهبلوط شاخههاي با برانكار
و ماتئوفالكون بودند، ژيانتو جراحتهاي زخمبندي
بوتهزار به كه راهي باريكة پيچ در بهناگاه عيالش
از ُپر زنبيلي با زن  ديده شدند. ميشد، منتهي
بهجلو با زحمت بود، خميده زير بارش كه بلوط،
ديگر تفنگ و دست به جز تفنگي در ماتئو ميآمد.
كه حمايلبردوشچيز ديگريحمل نمي كرد؛چرا
بهجز سالحهايش باري كه نيست يك مرد درشأن
اين ماتئو فكر اولين سربازها، ديدن با كند. حمل
چنين يك چرا اما آمدهاند. او بازداشت براي كه بود
گيرو پيچي با دادگستري مگر در كارش فكري؟
و بود به نام خوباني از او خير. كه البته داشت؟ وجود
بههرحالُكرسبود و اما، از شهرتخوبيبرخوردار.
ميشوند يافت دست اين از كمي افراد كوهستاني.
و گناه جزيي جرم چند گذشتهشان با كاوش در كه
نشود! داده نسبت به آنها گلوله چند شليك مثل
بود؛ ديگران از آسودهتر وجدانش ماتئو اينهمه با
به طرف كه بود دهسالي را تفنگش اينكه براي
احتياط جانب وصف بود. با اين نرفته نشانه كسي
صورت در تا گرفت جبهه بهصورتي و نگاهداشته را

نمايد. درخور دفاعي بتواند لزوم
را زنبيل گيس پا عيالش گفت: به منظور اين به
اطاعت في الفور گيس پا باش. آماده و بگذار زمين
ممكن بود بردوش داشتو كه تفتگي را كرد. ماتئو
دست در هم كه تفنگي را شود به او داد. مزاحمش
درختاني كنار و بهآهستگي از نمود مسلح داشت
جلو طرف خانه،  به بودند، در حاشيه راهش كه
پشت خصومت، از نشاني كوچكترين با تا ميرفت
زن هم آتش بگشايد. سنگر بگيرد و تنة درختي
را او فانوسقه و يدك تفنگ شوهرش تنگاتنگ
كدبانوي وظيفة يك رزم صورت ميكرد. در حمل
سالحهاي كردن مسلح و  فشنگگذاري خوب،

شوهرشاست.

ماتئو، شدن نزديك شيوه نظارة ديگر، سوي از
شده و قراولگيري تفنگ شمرده، قدمهاي با آن
و در تنگنا جدًا را استوار سركار ماشه، بر انگشت
چه اينكه ماتئو خيال فكر و بود. قرار داده زحمت
اگر كرده بود. مشوش استوار را كرد سركار خواهد
اگر يا باشد خويشاوند ژيانتو با ماتئو اتفاقي، بهطور
بههمان كند، دفاع بخواهد از او و باشد او دوست
مي شود، پست  صندوق نصيب  نامه كه  راحتي
از نفر دو تفنگش بدونشك نصيب دو خرجهاي
رعايتخويشاوندي يا اگر ماتئو اوخواهندشد. افراد
با دهد؟!… قرار هدف خود او را و نكند را او خود با
شرح براي و كرد شجاعانه بس كاري ترديدها، اين
همچون او با رفت و ماتئو بهتنهايي بهطرف ماوقع
با كرد. صميمي و گرم برخوردي قديمي دوستي
بود ماتئو بهدور از كوتاهي كه مدت زمان اينوصف

طوالنيآمد. بهنظرشفوق العاده
من چه خبر؟ حال و چه به! دوست قديم، به ـ

پسرخالهات. گامبا، هستم،
گامبا كه اندازه هر ايستاد. بيهيچجوابي ماتئو
را لولة تفنگش هم او ميداد، زدن ادامه گپ به
لولة رسيدند بههم وقتي طوريكه ميبرد، باالتر
ضمندراز استوار بود. سركار تفنگبهسويآسمان
برادر، سالم گفت: دادن دست براي دستش نمودن

نديدهام. را تو كه است مدتها
سالم برادر ـ

خالهام دختر به و تو به تا بودم آمده عبوري ـ
امروزمسافتزياديراه ِپپا(گيسپا) سالميبدهم.
نيستيم، ناراضي شدن خودمان خسته از اما رفتيم؛
را ژيانتوسانپيُرو داشتيم، خوبي شكار اينكه براي
هفته ُشكر! را خدا گفت: گيسپا كرديم. دستگير
براي اين حرف دزديد. ما از شيرده يك بز او قبل
بدبخت! گرسنهبوده. ماتئوگفت، گامبادلنشين بود.
دفاع كرد. خودش از شير مثل گفت: سركار استوار
را سربازانم نفر از يك داد؛ دلخوري ادامه كمي با و
شكست را هم شاردن سرجوخه ُكشت، بازوي هم
چون نيست، مهم چندان آخرش كار اين البته كه

بقيه از صفحة۴ فـالـكـون خوبماتـئـو آنقدر هم بعد است... فرانسوي شاردن
بود كهِجنهمنمي توانست مخفيكرده خودشرا
فورتونا، پسرخالهام وجود  بدون  كند. پيدا را او

قادر به يافتنشنبودم. بههيچوجه
هم گيسپا فورتونا! گفت: فرياد و تعجب با ماتئو

كرد: فورتونا! تكرار
است آنجا علوفهيي كه ُپشته ژيانتو زير آره، ـ
و دوز كوچولويم خاله پسر ولي بود؛ شده مخفي
سرجوخه اش هم عمو به كرد.  برمال را او كلك
زحمتش براي ازاي در قابلي هدية تا خواهم گفت
گزارشي تو در نام با براين، اسم او عالوه بفرستد. او

خواهد آمد. ميفرستم ُكل به قاضي كه
زبان بر ماتئو آهسته كه كلمهيي بود «نحس!»
ژيانتورويتخت روان رسيدند. بهسربازها آنها آورد.
گامبا ديد، معيت را در وقتي ماتئو بود. آماده حمل
در را بهطرف خود سر هم بعد عجيبي كرد، خندة
انداخت ُتفي آن در آستانة چرخانيد، ماتئو خانه
بهكار جرأت كسي تنها خائن! يك خانة گفت: و
كه داشت را فالكون ماتئو به «خائن» نسبت بردن
دشنه ضربهكاري رفته باشد؛ يك مرگ پيشواز به
اين سزاي نداشت بعدي ضربه به هم احتياجي كه
ماتئو كه عكسالعملي تنها وصف اين با بود. ناسزا
روي از  خود پيشاني به  دست  بردن داد، نشان 

درماندگيبود.
و شده بود. منزل وارد پدرش آمدن با فورتونا
كاسةشير او كاسة شيريپيدايششد. با كميبعد
ژيانتو به بود دوخته شده به زمين كه چشماني با را
از فرياد كشيد: عرضهكرد. ژيانتوباصداييصاعقهوار
گفت: بعدهمخطاب بهيكيازسربازها مندورشو!
را قمقمهاش بده! سرباز كمي آب بهمن رفيق! ـ
مردي قمقمة آب ژيانتو و داد قرار او دستهاي بين
هم بعد كرده بودند. تيراندازي هم به كه نوشيد را
پشت، آنها از دستهايش بستن بهجاي خواست تا
مي گفت: دوست ببندند. سينهاش روي از جلو، را
رضايت جلب براي بخوابم. آسايش منتهاي در دارم
عالمت استوار سركار بعد دادند؛ بهخرج عجله او
جوابي هم كه ماتئو به استوار داد. سركار حركت
مصمم با گامهايي آنوقت و حافط گفت خدا نداد

شد. سرازير دشت طرف به
بگشايد. دهان تا ماتئو گذشت دقيقه يي ده
پدرش گاه و مادر گاهي مضطرب نگاهي با پسرك
حالت عصبي مشغول و با تفنگ داده كه تكيه بر را،
با ماتئو عاقبت مي كرد.  نگاه او بود، كردن ورانداز
را ميشناخت، صداييآرام منتهي برايكسيكه او

خشمگينانه گفت: خوب شروع كردهاي!
 پسركباچشمانياشكباركهگوييميخواهد 
رفتهوگفت: نزديكاو بهپايپدرشبيندازد را خود
بروعقب! كشيد: فرياد او سر بر ماتئو اما پدرجان!
قدمي چند در بيحركت كنان، هقهق پسرك
از قطعهيي او شد. نزديك گيسپا ايستاد. پدرش
بيرون كه از پيراهن فورتونا را ديد ساعتي زنجير
لحني نگرانپرسيد: چهكسياينساعت با بود. زده

داده؟ تو به را
ـ پسرخاله استوارم. 

شدتي چنان با و گرفته را ساعت ماتئوفالكون
شد.  تكه كه هزار كوبيد تكه سنگ يك به آن را

گونه هاي است؟ من فرزند آيا پسر اين زن ـ
درآمدند. سرخ آجر به رنگ گيسپا رنگ قهوهيي

حرف كي  با ميفهمي آيا ماتئو؟ گفتي چه  ـ
ميزني؟

خانواده جديد نسل از نفر اولين اين خوب، خيلي ـ
كه خيانت مي كند. است ما

دو فورتونا گريه هقهق هاي و سكسكهها
بهاو خود را تيزبين چشمان هم برابرشده، فالكون
اوچشم برنميداشت. باالخره فالكونته از دوختهو
بهدوش بعدهمتفنگرا بهزمينكوبيد. تفنگشرا
با هم فورتونا به و گرفته پيش را بوتهزار راه انداخته
گيسپا كرد. اطاعت پسرك بيا. دنبالم گفت فرياد
چشمان راگرفت. او  بازوي دويده ماتئو  بهدنبال
صدايي با دوخت و شوهرش به چشمان را سياهش
خوانده را او ذهن و روح اين كه مثل درست لرزان،
راحتم گفت: است! ماتئو پسر تو اين گفت: باشد
و بوسيد را گيسپا پسرش او هستم. پدر من بگذار،
مقابلتمثال را خود او زانو زده كلبه شد. گريانوارد
پرداخت. ُپرشور دعايي به و انداخته مقدس باكره
راه باريكه در فالكون دويست قدمي احوال اين در

متوقف كوچكي فرورفتگي داخل در و رفته جلو
و كرد بررسي را با ته تفنگش زمين آن گاه شد.
كه كندنش آسان است. فهميد زمين ُسستي است

بود. مناسب نقشهيي كه داشت براي محل
بزن!  كنار گنده را اين سنگ ـ فورتونا،

زد. زانو كرد، سپس را اطاعت او امر پسرك
بگو.  را ـ اشهدت

نكشيدم.  پدرجان، ـ پدر،
دعاهايت كرد: تكرار دهشتناك صدايي با ماتئو ـ

رابخوان!
«پدر گريه دعاهاي هق هق لكنت و با پسرك
با هم  پدر خواند. از حفظ را «حواريون» و ما» 
آمين. ميگفت: دعا هر پايان در رسا و بلند صدايي

بودند؟  همينها بلدي كه دعاهايي ـ همه
خالهام يادم كه ذكري و ماريا» «آبه پدر دعاي ـ

هم مي دانم. را داده
ندارد.  اهميتي خيلي طوالني، است ـ دعايي

كرد.  تمام خاموش صدايي با هم را ذكر ـ پسرك
كردي؟  ـ تمام

كار اين ديگر ببخشيدم! كنيد! عفوم پدرجان، آه! ـ
پسرخاله تا كرد آنقدر دعا خواهم كرد! نخواهم را

آزاد كند! را استوارم ژيانتو
را تفنگش ماتئو  ميزد؛ هنوز حرف پسرك
بهاو و خواباند گونه روي به را پسر كرده، مسلح
نااميدانه پسرك ببخشايدت! خداوند كه گفت:
اما ببوسد را و زانوان پدرش شده بلند كرد سعي
ناگهان فورتونا كرد و ماتئو شليك نيافت. فرصت
به جسد نگاهي آنكه بدون  ماتئو شد. كشته
راه فرزند كردن و دفن آوردن بيل براي بيندازد،
برنداشته بود قدمي هنوز چند گرفت. پيش خانه را
گلوله صداي شنيدن از مضطرب كه گيسپا با كه
زد: فرياد شد. گيسپا ميدويد، مواجه شتاب با

چه كردي؟ 
ـ كيفر. 

است؟  كجا ـ در
مرد؛ مسيحي او ميكنم. چالش گودال توي االن ـ
دامادم به بخوانند. نيايشي برايش گفت خواهم
شود. هم مسكن ما با بيايد بيانكيبگويند نيوُدوُرو
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ساخته کاری مادرم، قاضیالحاجات  از که  میديدم ازکودکی
شبانگاهان چون میشد. سياسیتر و فقيرتر بهروز روز پدر نيست.
بلند درقصههای بزرگ مادرم قاضی من و تنهايی می رسيد، در
زندگی به سپيدهدمان دگرباره در میشدند و گم همسايه پيرزن
هم که برهنهيی پا کچل باجی» «خانم درقصههای باز می گشتند.
آن برسانند. شاهی به تورا می توانستند شاهين يا کبوتر يک بودی
خدای نه و بود يک پرنده بود عالم و بی کسان تهيدستان غمخوار که
از عمر تا پايان هرگز و بود نه گرو هشتش که هميشه جان» «مريم
مفلوک پلههای روی مینشستم وقتی نيافت. خالصی اجاره نشينی
کله ام میزد به نگاه میکردم بامها فراز شناور بر کبوترهای و به خانه
روی بنشانم و بگيرم آنها را و بخشندهترين مهربانترين از يکی که
مخالف شاهی و شاه با پدرم که میکردم فکر بعد جليل. پدرم شانه
خودم نخواهد پذيرفت. را تاجبخش کبوتر حتمًا و است درجنگ و
بزرگم نمیآمد. عموی خوشم شاهان از پدر کم مثل سن با هم
خاک به درشيراز بحرين، در ورشکستگی از بعد که عبدالحسين
وافسانهها قصه ها عاشق  همسايه، پيرزن مثل  بود نشسته سياه
من قزاقشدن مثل هم پيش از کچل « رضا شاه میگفت: شده بود و
باالخره میکرد که را خوش دلش حرف با اين و بدبختها بوده» از
خواهدشد بازرگان معروفی و شده بلند روی پاهايش دوباره روزی
حرکت قدرت و توکل و جرأت او به نشد. پدرم میخواست هرگز که
عصبانيت با کند. متکی خود اراده و همت به را او می خواست بدهد.
ولی رضاشاه هست زفتی کچل قصهها، توی کچل میگفت: «کاکا!
ولی پادشاه میشود عاشق دختر قصههای تو شده. کچل طاس تو
و قدرت عاشق باز نشسته تخت شاهی به که هم حاال رضاشاه تو
میزد عربی خود نی قليان به پکی عمويم بيشتر است». ثروت
که میبينم میده. قرمه سبزی تو بوی کله «جليل! میگفت: و
سوگند خدا خود به کنه». رحم خدا بدی. خودت دست کار آخر
آدم چه دل خوشکنکهای شيرينی که نکرد. پدر رحم هرگز بر که
خدا درحکمت میسازد. خود برای ناپذيرش عالج گرفتاريهای در
شاه محمدعلی را میبرد، شاه است. ناصرالدين بلند انتقام دست
رضاشاه میبرد، را شاه مظفرالدين و شاه علی محمد میآورد. را

عهـــد عتيــق از برگـی
لغوهگی آفتابی

وقت برکاکل نشسته که
میانگارم هيچ به

فردا را وسعت گرفته که اين حفره يی
ست آتشفشانی آن

امروزه که
چنين. است ساکت

ــ ــ۲
طالعت خراب شکنج از

خصم ای میخوانم
فردايت به که

الشة تورا نشود پذيرا
مردابی.

شقی ای فقيه خود تو
آبگنداعصاری.

ــ۳ــ
بگذر کوردالن سرد اجاق از

عصرما ياران آتش کنار بنشين
اينانسياوشاند

روز. معابر سوزانترين در

ــ۴ــ
توأم برتارک ايستاده

منتظر! آفتاب ای

بريز آخرم جام
که

خرابتراز روزگار خويشتنم.

ــ۵ــ
تويی راه رفيق
کمبهانهبگير

ويرانة ظلمت ميان اين
دل چراغ با

رفت. بايد

ــ ــ۶
ارواح شرور

برخيزند خويش گور از چون
خون تازهيی به هرسنگفرش را

زد. خواهند رنگ
ديارعشق ساکن گان زنده ای

نيز شما
آتشايد ؟ آن خاک از خفتهگان

ــ ــ۷
پيچندهگاه،پيچيدند

مرده يی درخت هر گرد
بنازم تناور درختان سرفراز را اين

کهبینياز
دست. عصای از

کوتاه شعر هفت

خمينی می برد، را میآورد. محمدرضا شاه رضاشاه را را میبرد، محمد رضاشاه میآورد. را
است؟ لنگ کار کجای میآورد. را مثل خامنهای بوزينهيی میبرد، را خمينی میآورد.
گنجشک يک زنده بود پدر تا هرحال به جان؟ مريم مادرم قاضیالحاجات ماست يا از اشکال
پسرش اما بنشيند. جليل دردمند برشانه های که نداد را اين زحمت خودش به کوچولوهم
نازنين جوانی گنجشکی در که يک روز کردم موهبت را پيدا و اين شانس باشم من که
میشود. قايل هم اختالف وپسر پدر ميان شانس که می بينيد کرد. فرق سرم نثار فضلهاش را
پسرت بگويد: «برای جان مريم به که نبود دنيا در قصهگو باجی ديگر خانم که حيف
میگفتند: من به ساواک و ارتش دادستانی و شهربانی بازجوهای اطالعات میآورد». شانس
چون از شانس خوشم من و کن!». قبول را همکاری پيشنهاد نکن، «شانس خودت را خراب
سر بر فرق گنجشک يک «کورخواندهايد. میگفتم: خود پيش و نمی کردم نمی آمد قبول
اعليحضرت باالخره نيازی ندارم. همايونی دستگاه به شانسبخشی ديگر و کاشته شانس من

بست». خواهد را فلنگ روز يک شما
رم به بغداد راه از به دست چگونه چمدان اقدس همايونی که ذات بودم ديده نوجوانی در
دلداری به او خانم ثريا درهتل محل سکونت اشک ريخته بود که آنچنان بود و گريخته
که میديدم را کودتاگران من برگرداندند. را او قدرتمندان قاضیالحاجات است. میداده
همه و آقاها حاج و مشهدیها میگذشتند. خيابانها از بردوش دستی مسلسل و برکمر باتوم
و هيزمشکن بود، رستم جليل خيابان مزاحمان میدادند. سالم آنها به شهر لوتهای و الت
از ميان بودند. آموزگار سقايت و چاقوساز صنيع و کوهکن اکبر و آهن تراش محمود جليلی
که شيراز عادلآباد به دانشگاه کارش ـ چاقوساز ـ صنيع يکی فقط بعدها مزاحمان، آن
نبود. شيراز يلهای و از جوان او ديگر افتاد. اداره می شد، قدرت کرسی  صاحب اساتيد توسط
سال جديد. سه بديمن ديکتاتوری با داشت مبارزه سر هنوز که قامت شکسته پيرمردی بود
را تسليم ننگ او برفت. جهان خالصی يافت از چون و کشيد عذابها پاسداران از درعادلآباد
ياران و ديگران، دوستان خونخوار. در عهد فقيهان نه و کرد هموار شاهی برخود زمان در نه
مانده اند يا بدنامی و به ماليان شدند خونآلوده به و گنديده ضريح صنيع دخيلبند قديم
فضلاهللا شيخ نوه طراز نوين تسليم حزب نه که هم داشتيم محمود جليلی رفتهاند. يا و

و نه آخوندها. شد نوری
بنشين تو بگويد که ندارد قاضی الحاجاتی آن انسان که اين می دانم پيرسالی در اينک آنچه
انسان صاحب که نداشت لزومی ديگر بود چنين اگر کنم. عمل و انديشه تو جای من به تا
بیچيز وارد و تنگدست اما سخت آبرومند مردی روزگاری میگويند روزی باشد. و تفکر خرد
مسجدی که به کرد انديشه بساط نداشت. در پولی بود و تشنه و گرسنه کوچکی شد. شهر
رفتهبودند. درآمد مردم مسجد به چون کند. گرسنگی رفع مبرات خيرات و از مگر برود
کرد، شنيد. نگاه پايی صدای بخوابد. منبر تا رفت پشت بخوابد. تا بود پی سايبانی دلشکسته
رفتن نديد عزم چون و میگشت مستمندی پی دست در حلوا و غذا از سينی پر مردی
را مرد و برگشت هست. بفهمد که کسی درمسجد سرفهيی کرد تا او غريب گرسنه مرد کرد.

و بود رسيده در شامگاه بيدارشد وقتی ربود. در خوابش شد، سير چون داد. طعامش و ديد
ايهالناس! میگفت شيخ آمد. جلو به پشت از آهسته برمنبر. شيخکی و پر جمعيت از مسجد
مرد رسيد. بشويد، روزیتان خواهد درهفت پستو قايم اگر برويد رسان است. روزی خداوند

میخواهد. هم سرفه يک اما آقا است درست گفت: منبر پای از غريب

رحمان کريمی

رحمان کريمی

رفـت کـه وقـتی
می کرد احساس باشد. رفته نمیکرد فکر رفت وقتی
فکر میکرد همهاش باشد. رفته هست. نمی خواست که
فکر يا بود. مانده مکان  آن در او از  چيزی نرفتهاست.
میکرد فکر ماندهاست. آنجا در او از چيزی که میکرد
به بود ماندهاست. ديده ساکن وجودش همانجا همه که
مادرش میگريست. يکی بودند. همه آمدهاند. بدرقهاش
فقط نديد.  شلوغی آن توی خواهرش؟… شايد بود؟ 
خورد. گوشش به کشدار نالهيی و گريه هقهق صدای
يکی میخنديد. میگفت و میکرد، متلک شوخی يکی
همه سفارشمیکرد…پول…مدارک…حواستباشه.
حرف راه بغضی سمج گرفته بود. میبوسيدندش. دلش
سنگينی دستش بستهها در گلويش بستهبود. در را زدن

میکردند.

میگردد. که بر بگويد می خواست حرف بزند. میخواست
میخواستبگويدکهنمیرود.چشمانشبهدنبالکسیکه
کالفه نديد. را او اما نالهمیکرددودومیزدند. میگريستو
میگردم. بر گريه نکن. بگويد صدا میخواست به شدهبود.
فرياد کند. اصًال نمیروم. شايد میخواستآنصدا نامش را
شيشه يی جداره به را او دستی نرو! میگفت او به کاش
از برگرداند. سر دوباره راند. میشد وصل هواپيما تونل که
مادر کردهاست. بغض که ديد يکهخورد. پدر چهرة ديدن
ريخت. فرو دلش پوشاندهبود. خود چادر با را صورتش
احساس بیهوا ريخت. جانش به ناآشنا اضطرابی و دلهره
برنگردد… هرگز شايد نبيند. را آنها ديگر شايد که کرد
پس تاری آزار داد. از را شايد… سوزشی غريب چشمانش
لبخندهایزورکی چشمانديدهمهدستتکانمیدهند.

انداخت. خندهاش به غمگرفته چهره های در

(خليل) زاهدی منصور شهيد مجاهد آزادی فروغ جاودانه خاطره به

اصغر بهروزيان وعلی گريه صدای کشاند. را بهدرون تونل او و کشيد را دستش يکی
را صاحب صدا تا برگرداند سر دوباره لرزاند. را دلش نالهيی کشدار

میکرد. او نگاه به مات ديوار شيشهيی ببيند.
که کردند همه فکر اما نرفته است، فکر کرد شد. جا کنده از هواپيما
گريه هقهق صدای رفت. خودش کار بهدنبال کس هر رفتهاست.
پنجره پشت از میشنيد. هم هواپيما درون در را کشدار ناله يی و
رفت. باال میشد. بلعيده هولناک سرابی در که ديد را زمين هواپيما
در چيز ديدهنمیشد. انگار همه ديگر باال… زمين باال… باال…
بیپايان. چاهی سياه و فرو رفتهبود. بی انتها حفرهيی تيره و درون

…چشمانشسنگينشدند…

ولی است رفته کرد ديد. فکر دنيايی تازه را در خود کرد باز که چشم
قيافههمهآنهايی نمیخواسترفتهباشد. احساسمیکردکههست.
نيامدهبودنديکیيکیدر آنهايی که بدرقه اشآمدهبودندو همه به که
حسرت با هم. نالهکشدار آن هقهق گريه و میشدند. برابرشپديدار
نگاهشانمیکرد.میخواستبهآنهابگويدکهنرفتهاست.میخواست
که در بگويد. حرفهايی آنها به داشت دل در را که همه حرفهايی
آنها میخواست به درونش ماندهبودند. دلش در و ترس شرم پس
که بگويد بماند. کوچک همان شهر نمیتوانسته در ديگر که بگويد
روح عاصیاش بگويد کند. پيدايش است مجبور که گمشدهيی دارد
هم رفتن در همان که می رفت. هرچند ماندن نماندهبود، بايد توان را
ياد با لحظههايش که همه بود. می خواست بگويد نرفته بود. مانده
و گريه هقهق آن بپرسد میخواست مهمتر همه از می گذرند. آنها

بگويد… میخواست آن کيست.  از کشدار ناله

پی در نيز شتابان او و بود. درگذر درنگ هيچ بی پای زمان تيز ارابة
بیدرنگهمچون تشنهيی بود. همهچيزبرايشتازه آنارابه میدويد.
اشتهايی سيری با باشد رسيده چشمهيی زالل صحرا به ميان در که
میآموخت. و می کرد و تجربه می کشيد. میديد سر همه جا ناپذير
آنگاه می پيچاند. درهم او را غمی دردآور هجوم و میشد دلتنگ گاه

بدرقه اش به که را آنهايی چهرة همه میزد. خاطره هايش به سری
پديدار چشمانش برابر بودند در نيامده آنهايی که همة و آمدهبودند
میخنديد. و رو بوسی می کرد. می گفت با آنها يکی يکی میشدند.
او را بهوجد کودکانه يی میگفت.شادی ديدهبود برايشان از آن چه
و نالة کشدار آن گريه و هق هق صدای پس چهره ها در می آورد. اما
آن که بداند میخواست دلش میانداخت. چنگ قلبش به جانگداز

است… بوده که آن از صدا
****

از  بدتر يکی حادثه پر و روزهای ملتهب بود. شده غريبی  روزگار
هولناک درهم فتنه يی را  جهان تمامی گويی  ديگری میآمدند.
و دردآور سر میبريدند. خبرها مسلخ نفرت در عشق را بود. پيچيده
بههم را دلها که شورانگيز انقالبی از روزهای پس شدهبودند. جانگداز
جانی سوار و بيشرم دزدانی میشدند. تيرهتر و تيره پيوند داده بود
رسته نو خرمنهای بر نهاد پاک انسانهايی آرزوهای و اميد موج بر
دور روزهای از کرد. بايد کاری گفت انداختهبودند. يکی آتش رهايی
روزی به يادش دانشجو بودن يعنی آگاهبودن. که ماندهبود يادش
قصد فرار به دبيرستان ديوار از سيروس و صيهود و رحيم با افتاد که
ماشينهای شگفتیشان از دريده چشمان برابر در و کشيدهبودند باال
با فريادهای آنها و بودند رفته نشانه را عده يی آب فشار آتشنشانی با
بعد شنيدهبود که بودند. جنگ و گريز در با پاسبانها شاه مرگ بر
خرابکاری قصد خرابکارها!!! اعدام به اعتراض در دانشگاه بچههای

اند. داشته

خرابکار که بود  فهميده شد دستگير دانشجويش دايی  که بعد
توضيح برايش را همهچيز از زندان آزادی از بعد دايیاش کيست.
و وجدان دربرابر که است موجودی انسان که بود گفته دادهبود.
او و با کتاب آشنا کردهبود را او مسئول است. دايی حسن جامعه اش

بود. شده خواندن کتاب عاشق بازيگوشيهايش همة با
چيزها خيلی او کرد. از تغيير هم او مسير زندگی آمد که کاوه
و شکنجههايی همة زندان با اصفهانی لهجة شيرين کاوه با آموخت.
لبانش از خنده لحظه يک بود. خنده بمب بود گذرانده سر از که
دردی از چهرة خندانش می رفت و فکر فرو گاه در نمیشد. دور
دلش میپيچيد. درهم میشد و کبود شکوه نکرد آن از هيچگاه که
مانع شرم طرفی از  می کشد. رنج  چه  از کاوه بداند  میخواست
نگاهش کاوه پرسيد. و از او زد دريا روز دل به يک میشد. پرسيدنش
و خيلی زود شد آن کبود نگفت. صورتش يک کرد. چندی هيچ

به کرد. تعريف انقالب را داستان برايش و زد لبخندی
در تيره را روزهايی که است آن از رنجش گفت که او
روزهای روزها نهچندان دور میبيند. گفت اين آيندهيی
امروز. آن استکه تيرهتر از و آينده بسيار هستند خوشما
گفت. از زندان از میشود. نزديک نهايی نبرد گفت روز
ما نسل برای تقدير که آوارگيهايی و دربهدری از شکنجه
ديوار که مردابی پس از سحرگاهان سپيدة زدهاست. رقم

زد. بيرون بود، اش خانه بهديوار

خودش بخوابد. و گذاشت تا تنها را و کاوه زد خانه بيرون از
کرد. فکر رفتن به و رفت. رفت همينجور راه افتاد. بهراه
به که آنها همه خاطراتش سرکشيد. چهرة به ماندن. به
برابر در نيامدهبودند همة آنهايی که و آمدهبودند بدرقهاش
ناله کشدار گريه و صدای هقهق چشمانش پديدار شدند.
اينبار انگار کرد. شروع به حرفزدن تند و تند با آنها هم.
را چيز همه میخواست دلش رسيدهباشد. وداع لحظة
گمشدهاش که بگويد میخواست بدهد. توضيح برايشان

بگويد… میخواست کردهاست. پيدا را

روی مرداب  کنار دلگير. و سنگين بود. شده غروب 
که آسمانی آسمان خيره شد. به دراز کشيد و تختهسنگی
گوشه در رفتن ماندن و ميان بود. خورشيد شده خونرنگ
بودکهراحت انتخابکند. آموخته بود. فلقحيران مانده از
کهدردرونشبود هميشهتصميم روحسرکششيا چيزی
که آن دسته آدمها بود از را برايش آسان می کرد. گيری
اين نمیهراسند. آن پيامدهای از و میگيرند تصميم فورًا
شدهبود. در جانکندن برايش مثل تصميمگرفتن بار اما
میدانست عرق بود. که میوزيد خيس نسيمی خنکای
می دانست است. رفته ديگر بگيرد رفتن به تصميم اگر که
رک و همهچيز را کاوه میپروراند. آستين در که آينده چه
که هايی چهره میترسيد میترسيد. بود. گفته بهاو راست
میدانست دست بدهد. از هميشه را برای داشت خاطر در
آن از کشدار و نالة گريه هقهق آن درنيابد که هرگز شايد

است. بوده که

برود. دريا به گرفت تصميم شد… خيره مرداب به
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پـروازدرخـاطـرههـا(قسمتآخر)
خاطراتسرهنگخلبانبهزادمعزي

هواپيما ماكزيمم سرعت ميداديم. ادامه مسيرمان به ما
نزديك به۹دهمسرعتصوت بود.مندسته ۸ و ۶دهم يا
در حداكثر سرعت ميرفتيم. با و داده بودم جلو را گازها
زنگ نزديك ميشويم حداكثر سرعت وقتي به هواپيما
چون خطر ميدهد. عالمت و در ميآيد صدا به اخطار
من كند. ايجاد است مشكل هواپيما ممكن ساختار براي
ميدانستمكهاينزنگاخطار۱۰تا۲۰درصدجايايمني
بالانقطاع و پيوسته اخطار زنگ پرواز مدت تمام در دارد.
بنيصدر و رجوي آقاي موقع همين در ميكرد. صدا
مشغول حسين و صحبت كردند. كابين داخل آمدند

كرد. روبوسي رجوي آقاي با شد بلند بيژن بود. پرواز
فرار كرده فالني بود گفته وارسته طرف وقتي آن از
مأموريت كه را «F۱۴» هواپيماي فرماندهي دو ستاد
حداكثر آنها با مي فرستد. شمال سمت داشتند به گشت
جلو، رفتيم كه آمده بودند. مقداري ما دنبال به سرعت
يك من و كرد صدا بار گرفت. دو سه را ما تبريز رادار
بگوييم شما به گفته خميني گفت دادم. را جوابش بار
مادي باشند. از لحاظ نداشته كاري ميدهم با شما قول
بگذارند. اختيارتان در ميخواهيد هرچه هم معنوي و
در هوايي نيروي پرسنل تا چند گفتم هم من برگرديد!
از داريم هم و ما كردهاند و هواپيماربايي هستند هواپيما
من مخصوصًا و داشت ادامه مكالمات طرف مي رويم. اين

شود. وقتكشي تا ميدادم ادامه
آن موقع در كه رجايي ميگفت مرتب رادار
پست در نيروي هوايي بود و فكوري فرمانده نخست وزير
تأمين شما به طرف واليتفقيه از و هستند فرماندهي
بايد خودش رجايي گفت وقتكشي براي ايرج ميدهند.
يکی ميدهد. تأمين خودش داد جواب رادار دهد. تأمين
هم را رفيقم بگذاريد شدهام قانع من گفت بچه ها از

قانع كنم.
هواپيماي شد. بلند «F۱۴» صداي طرف  اين  از
من گفتم نرو! برگرد گفت گرفت را ما صداي كه «F۱۴»
بودهاي! استادم برگرد گفت شده. هواپيماربايي نميروم
را چي نرو! گفتم ميزنمت بودهاي! بودهاي! چي چي
خودت جلوتر بيا مقدار يك شده، هواپيماربايي ميزني؟
كه او با بترسند. و ببينند را تو هواپيمارباها تا بده نشان را
كردم تا صحبت اينطور مخصوصًا بود شاگردانم از يكي
را چراغهايهواپيما بيا! گفتم ببينمموقعيتشكجاست؟
محفظة سوخت از بروند گفتم بچهها به و خاموش كردم
هواپيمايي آيا كه بيرون را ببينند هواپيما، زير رساني
بهاين خوبياش نميشد. ديده كه نه؟ يا ديدهمي شود
بنيصدر و رجوي آقاي نميدانستند رژيميها كه بود
«F۱۴» طرف خلبان از اين داخل هواپيما هستند. هم
بلندگوي ميزنم! برگرد ميزنم! برگرد مي كرد تكرار
هم را ديگران صدايش نتيجه در بود. كابين روشن داخل
نزديك تا رسيديم دادم ادامه به دفعالوقت ميشنيدند.
لحاظ به داشت. موشكهايهاگ پايگاه اين تبريز. پايگاه
شب رهگيري قدرت كه بود «F۵» هواپيمايش هواپيما،
بود. هوا به زمين كه داشت هاگ موشكهاي ولي نداشتند
نزديك اين بشوم دور هاگ موشكهاي برد از براي اينكه
شوروي. سمت مرز رفتم و كردم گردش بهراست پايگاه
موازات به شدند و بلند شوروي دو هواپيماي مرز نزديك
خاك وارد خواستيم  اگر تا  آمدند  مرز شوروي در ما
ميرفتيم مرز اين طرف را بزنند. ما ما بشويم شوروي
يك صورت به تبريز را بود. آنطرف. حواسمان آنها و
باشيم درامان برد موشكها از تا هم زديم دور نيمدايره
تمام در شديم. خاك تركيه نشويم. وارد شوروي وارد هم
همچنان تهديد ميكرد مدت خلبان تعقيبكننده اين
ببينند اينها بياجلو بابا ميگفتم من زد. خواهد را ما كه
وقت كه بود اين من اصلي منظور ميآيم. ميگفت
شما ميگويم سوريه رادار به گفت هم آخرش بگذرانم.

بزند. را
ما و ربودهشده ما هواپيماي گفتم تهران به تركيه در
دادم. آنكارا به را هم موقعيتم شدهايم. گزارش تركيه وارد
پرسيدكجاميروي؟گفتمنميدانمهواپيمارباهامسيررا
دادم. را بعديمان نقطه اما ميگويند. من به نقطهبهنقطه
همچنان و شد تركيه خاك وارد رژيم «F۱۴» هواپيماي
كه همانطور گفتم آنكارا برج به من ميكرد. تهديد
شكاري هواپيماي يك ربودهشده ما هواپيماي ميدانيد
بزند! را ما شما ميخواهد خاك و در ما دنبال آمده ايران

فالن و… و بيايد نبايد گفت آنكارا نيايد. بگوييد تهران به شما
شد قطع «F۱۴» صداي بعد دقيقه چند و گفت تهران به بالفاصله
ميكرديم پرواز داشتيم ما تركيه در برگشتهاست. فهميديم ما و
صدا را ما سوريه رادار اينكه تا ميداديم. گزارش نقطه به نقطه و
و كجاست موقعيتت ميگفت من به «UHF» روي دستگاه كرد.
وقتيصحبت سمتتكجاست؟«UHF-DF»دستگاهياست كه
و دادم جواب را اول بار من هستي. كجا ميدهد نشان مي كني
را صدا ما كرد شروع كردم. ديگر قطع و شده ربوده گفتم هواپيما
نه، دارد گفتم نميدهي؟ جواب گفت اسكندريان كردن. حسين
شكاري و كند پيدا را ما كه ميكند صدا را ما «UHF-DF» با

نداديم. را همين دليل اصًال جوابشان به بفرستد سراغمان.
ميرفتيم بايد بود. بسته يونان و تركيه بين هوايي مرز آنموقع
ميگفتم كه نقطه به نقطه ميرفتيم. يونان به آنجا از و قبرس
است. آنكارا ما نقطة بعدي گفتم به طرف كه رسيديم جايي به
قبرس ميرفتيم. سمت به و قبلش بايد مي رفتيم آنكارا نبايد چون
داخل بيشتر مواقع هم رجوي آقاي كابين. آمد داخل بنيصدر
ما شدهاست و ربوده هواپيماي شما ما گفت به آنكارا كابين بود.
فرودگاه باند را نميدهيم. چراغهاي در آنكارا شما به نشستن اجازه

ببينم گفتم بنشينيد. آنكارا در نتوانيد شما كه مي كنيم خاموش را
بنشينند. آنكارا نميكنم فكر ولي ميگويند؟. چه هواپيمارباها
را تركيه محمل همين با بنشينيم. نمي خواستيم آنكارا ما اصًال
محمل همان با و آتن سمت شديم. رفتيم به يونان وارد و ردكرديم

پاريس. به رسيديم تا جلو آمديم نقطه به نقطه
پاريسبه برج اطالعدادمكه هواپيمارباييشدهوميخواهيم در
ده دورمي زديم. پاريس شهر روي ۷-۸دقيقه بنشينيم. اينجا
خبر هنوز گفت شد؟ چه پرسيدم گذشت. ربع يك تا دقيقه
گفت چيزهايي يك فرانسه به و گرفت را گوشي بنيصدر ندادهاند.
رجوي آقاي نشد. و خبري  گذشت ۱۰-۱۵دقيقه يي هم باز و
ميكني؟ چكار گفت جواب نميدهند. ما به گفتم شده؟ چه گفت
تمام شده بنزينمان ما گفتم پاريس برج به ميكنم. گفتم حلش
ميكنيم. سه سقوط پاريس شهر روي همينجا ندهي اگر جواب
«اوري» بنشينيد. «اوري» فرودگاه برويد فوري گفت بعد دقيقه
را نتيجه رجوي آقاي به پاريس. نزديكي در است كوچكي فرودگاه
اين ما باشد. راحت خيالتان گفتم شد؟ تمام همين؟ گفت گفتم.
بنشينيم، ميرفتيم نميگذاشت هم اينجا كه اگر بنزين داريم قدر
لندن. برويم مي توانستيم نميداد اجازه هم مادريد اگر مادريد.

هواپيما داشتيم. بنزيندر اينقدر براي ايمنيشما چون
كرد به هدايتمان رادار با بههرحال نبود. هيچ خطري

فرودگاه اوري نشستيم.
رفتيم بود خوردهيي و هفت ساعت صبح چون
پهلوي ما. آمد پايگاه فرمانده سرهنگ براي صبحانه.
و ميخنديم ميگوييم و ميخوريم داريم صبحانه ديد
اولين اين گفت و نگاهي كرد يك نگاه نه انگار. انگار و
بش و خوش با هم دارند همه كه هواپيماربايي است
كيست؟ هواپيماربا بگوييد من به ميخندند. و ميكنند
است. قرارشد اينطور داستان نداريم ما هواپيماربا گفتم
تكليف از آن بايد قبل بنيصدر. ببرند به منزل را ما
ميكرديم. روشن را بود همراهمان كه هواپيما پرسنل
خدمه از يكي اما ماندند. ما همراه بيژن و حسين
و دارد زايمان هفتة ديگر است و حامله خانمم گفت
دو اين برگردد. هم مي خواست ديگر يكي برگردم. بايد
و دستداد آقاي رجوي با آنها بهگرمي بازگشتند. نفر
شاخ داشت فرودگاه فرمانده سرهنگ كرد. خداحافظي
است. هواپيماربايي چه نوع ديگر اين كه مي آورد در
طرف به حركت كرديم آمد. با اسكورت پليس ماشين
و رجوي آقاي همراه من ماشين در بنيصدر. خانه
ما و عقب و پشت بني صدر بودم. ماشين حركت كرد
تا ببيند خميني كجاست گفت بني صدر اسكورت بود.

گذاشتهاند! براي ما اسكورتي چه
داخل. بود. ما هم رفتيم بنيصدر پر از خبرنگار خانة
شديم ماشين سوار بود. آنجا هم رجوي صالح دكتر
ترتيب بهاين رجوي. دكتر منزل اورسوراواز رفتيم و
که پروازي رسيد. بهپايان موفقيت با من پروازهاي پرواز
شب آن صبح فرداي و تا شد شروع ۷شب ساعت از

يافت. ادامه ۷مرداد۱۳۶۰ يعني پرحادثه
كشيدم. بهراحتي نفسي شدم «اور» وارد وقتي
روي را مسئوليتي سنگين آنلحظه طرح تا ابتداي از
وجداني وظيفة را كار ميكردم. اين احساس شانههايم
مدت تمام  در شود انجام بايد  كه ميدانستم خودم 
تقريبًا ته دل ترسي نداشتم. پرواز، هيچ و خود شناسايي،
مي شود. انجام موفقيت با  كار  اين كه بودم مطمئن

مسئوليتم بود. سنگيني ميلرزاند را دلم چيزي كه
چه كساني هواپيما در اينكه شدن از روشن بعد

شد. رژيم شروع ديوانهوار بودهاند عكسالعملهاي
في االرض مفسد مهدورالدم، من داد فتوا خميني
چيزي هم رژيم از سران هستم. هركدام واجبالقتل و
هركدامشان كه دادند به من خبر خلبانها بعدها گفتند.
من در بارة داشتهاند چيزي آخوند ري شهري برخورد با
بيمحل چك بود معزي گفته يكي گفتهاست. مثًال به
هم گفته مصاحبه يك در كردهاست. را كار داشته كه اين
خجالت ميكشيم ما كه كرده كارهايي معزي يك بود
آخوندها مي دانم كرده! تا آنجا كه من كار چه بگوييم
هستند. بيگانه «حيا» و «شرم» بهنام مقولهيي با مطلقًا
ميكشيدند؟ خجالت آنها  كه بود  مطلبي چه حاال
خلخالي آيتاهللا حرفهاي خندهآورتر همه از نميدانم.
دِر ببينيم كنيم بررسي بايد بود گفته مجلس در كه بود
اصلي كسي مقصر كردهاست؟ باز اينها براي كي باند را
ميداد كه نشان مسخرهيي حرف كرده. را باز در كه است

ندارد. فرودگاه در باند اصًال نميداند طرف
شدند. من قتل خواستار كه نبودند آخوندها تنها اما
روزنامه هاي داشتند. هم ديگري  مدافعان وكيل آنها
به خيانت  جرم به من  اعدام خواستار  توده حزب 

شدند! اسالمي جمهوري
ردي شايد تا بودند پدرم ريخته خانة به هم تهران در
بسيار كه پدرم با اما بياورند. دست به من از مدركي و

نداشتند. كاري بود مسن
هوايي را نيروي پرسنل ۱۲نفر از بعد ماه چهار سه
در جريان گويا كه زدند اتهاماتي بهآنها دستگير كردند.
كوچكترين آنها از يك هيچ كه حالي در بودهاند. ما پرواز
از پرسنل دارم خبر من كه آنجا تا اطالعي نداشت.
در بزرگانفرد رضا قهرمان مجاهد فقط هوايي نيروي
۳۰خرداد به صورت فرداي همان از هم كهاو بود جريان
آخوندها با نبرد در بعدها  و  ميكرد زندگي مخفي
آخوندهايكينهكشوشقيتعدادي اما بهشهادترسيد.
كردند. تيرباران جمله عليرضا مسعودي را از همافران از
پايان


