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دومسئوليت بزرگ بايدبار «نويسنده برسنگ مزارشنوشتهشده:
خدمتگزاريحقيقت و اوست بردوش گيرد. مايهعظمتكار را كه

بدارد» پاس را شرف هنر بايد و نويسنده آزادي خدمتگزاري
هنر». شرف پاس داشتن آزادي و دربرابر حقيقت و «مسئوليت
ميگويم كه را هومي چند بار «ميم» كنم. مي تكرار خودم با
حرفي تكراري آيا م. تكرار مي كنم. م م م م م ميكشم. هوم

نگذشته است؟ نيست؟ زمانهاش
زمان گذشته. كه اينطور بقبوالند به تو زمان مي خواهد زمين و
باقي جايي كه هم آخوندزده سرزمين  در نيست. حرفها اين

كه؟ و براي بگويي؟ جوري نميماند. چه
نيست. هم حرف ديگر حتي حرف.  و است حرف چيز همه
كلمه اشباح كلمات داريم. هستند، كه اشباح آدم آدمها مثل
كلمه اشباح و مييبينم است باقي آنچه كه و رسيده بهقتل
و خوشپوش بزككرده و هرچند بيمحتوا. بيارزش و است.
مشتي، روح كه عرق ريزي نه نويسندگي خوشتراش. بنابراين
اين با است. دادن خواننده تحويل پوشال كلمه، واقعي معناي به

است. حافظه بي انساني خواننده كه فرض پيش
بقيه در صفحة٢

چنين قصه، بهخون بايد نوشتنتوکیدانیکهچونبايدنوشتن؟
نيشابوری) عطار ـ نامه (الهی

جباران حاکميت سالها  که  است فرهنگی رسای فرياد  است.  فرياد ندا
از اما ناکام دادهاند و هل فراموشی هراسآور تاريکخانههای عمامهدار آنرا به
است ايستادگیيی فرياد فرهنگ ندا ابتذال آلوده اندش. به نمودنش خاموش
ادبی نشريه از شماره هيجده دارد. آزاده انسان وجود اعماق در ريشه که
را نشسته بار به نهالی داريم. روی پيش را مجاهد)، (ضميمه ندا فرهنگی

زمين. ايران فرهنگ و ادب دشمنان چشم در خار و میماند
تاريخ دوران سهمناکترين در که آزاده يی  انسانهای دسترنج حاصل
تنگدستيهای مشکالت و از با انبوهی نفروختند و ظلم به قلم سرزمينمان
فرهنگ برای اميد پر دلی و سری پرشور با ناخواسته، غربتی در زيستن

پراکندهاند. ظلمت در نور و افشاندند کاغذ بر جان خامه سرزمين
با است. گفتگو همهجانبه فرهنگی ادبی نشريه يک نظر هر ندا از نشريه
ساعدی، ايران(شاملو، فرهنگ و ادب بزرگان يادواره معاصر، هنرمندان
زری دکتر آزاده(خانم شاعران اشعار انتشار رام،…)، عماد مختاری، نادرپور،
اختر، حميد مصطفوی، کاظم پيمان، جمشيد کريمی، رحمان اصفهانی،

و…) کاکايی خالو عليرضا
٤ صفحة در بقيه

اسـت فريـاد نـدا
ديگر صفحات در

آخرت(١٠) كنفـرانس سـران در
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم كريم مترجم:

٧ صفحة در

صفحة٣ در

النـگ فـريـتـس
هنرمندي و كارگرداني خالق
سازشناپذير

به بايد ترور، حكومت برابر «در النگ: فريتس
برخاست» انسان از حمايت

پركارترين كارگردانان و بهترين از النگ، يكي فريتس
كه  بود در آلمان بيستم ٢٠و٣٠ قرن دهة در سينما
به سينما از عميقش بينش و كار سطح بهخاطر

يافت. دست جهاني شهرتي

اصغر بهروزيان علی

م.مشيري(رهنورد)

مارکس) (کارل آزاد مطبوعات ستايش در
پوينده جعفر محمد زندهياد ترجمه

٢ درصفحة

شعر:
همه پيدا، ای تو پس ترا، …که

نديدم چگونه، چرا،
پيـمان جمشيد

کيـميـا
رحمـانی احسـان

٤ درصفحة
آبيـهـا

عبداللهی سعيد
٥ درصفحة

نجات ميهن!! برای مـا بـرنامه انـجمن
حسين پويا
٤ درصفحة

اسـت مـرگ از پـايدارتر عشــق
ويلگاس کودو د گومز فرانسيسکو
اصفهانی زری دکتر ترجمة:

٣ درصفحة

(قـصـه) ديـوار بر مصطفويداري كاظم
٥ درصفحة

کاظممصطفوی

اعماق در كه قلبي
خاكسترميتپيد

يـك «ايمان» و تولـد هـول يـك شـب هيچكدامگزارشـي از بودم. آنها از يكي من را صدا زدند. سهنفر پاسداران اوين، زندان در سال٦٠، هشتمآذر شب
جدي است. موضوع كه مي فهميديم يكديگر نگاههاي از اما دارند؟ كاري چه ما با ما نمي دانستيم از
نگاه ما به حسرت ديدة با بودند و ناراحت بعضي ما، با به خداحافظي كردند شروع ديگر بچههاي

دادگاه نرفتهاي! که تو گفت: من به يکي ديد. نخواهند را ما ديگر ميکردند. انگار
حرفهاي  ياد باشد. ميان در مصنوعي اعدام مراسم نكند گذشت ذهنم از جمله اين شنيدن  با
با فاميلي نسبت مادرم بود: تعريف كرده برايم که تيرخالص زدن، افتادم درمورد محمود(حسني)
وگفت: زد مرا صدا الجوردي يک شب کنند. آزاد مرا که الجوردي بوده نزد رفته الجوردي دارد.
که شود ثابت تا بزن، تيرخالص و كن شركت صحنة اعدام در برو دارد. را آزادي تو درخواست مادرت

كنيم. آزادت ميتوانيم آنوقت نيستي موضع سر
مجاهد زندانيان قتلعام در بودند. ولي كرده محكوم حبس سال را بهده او و بوده نكرده قبول محمود

سپردند.  تيرباران جوخة به را سال٦٧ او در
همديگر به و با نگراني بوديم نشسته منتظر بردند. ديگري ساختمان به را بودم كه ما محمود فكر در

آورده ايد؟ را گفت: اعداميها ديگري پاسداري به ميكرديم. نگاه
مينويسند. وصيتنامه دارند پايين اتاق در ـ

ببر! هم را اينها ـ
اعداممان کنند؟ ميخواهند يعني ريخت. ناگهان دلم

نـدا:
ندارد. نويسندگي ادعاي  هم نويسندهاش نيست.  «قصه» عبور
مي شود. تكرار كه شبي شب. يك از است صادقانهيي روايت
هولانگيز. از شب يك از گزارشي شدهاست. تكرار بارها شبي كه
واقعيت شيرين. تلخ و يا و شيرين يا تلخ در اوين. جمعي اعدامهاي
شناخت، بايد انتخابهايش با را انسان كه باشد درست اگر است.
در درنگ براي هستند محملي  هريك اين چنيني  «عبور»هاي
تاريخي بزرگ «نه» يك رفتند تا كه و نشان بي نام اغلب انسانهايي

كردند. كه انتخابي بهخاطر شدند ماندگار و بماند.
شهيد به مربوط يادداشت داشتم كه رسيد به دستم وقتي «عبور»
مزارآن سنگ روي كه آنچه ياد مينوشتم. را پوينده جعفر محمد
ديدم آزادي». و حقيقت «خدمتگزاري افتادم: نوشته اند، بزرگوار

مسئوليتي نيست، صنفي مسئوليت يك آزادي براي جاندادن
فاشيسم برابر در ايستاده انسان نوع مسئوليت «نوع»ي. است
به پاسخ دينشان. اداي كاري نكردهاند جز آزادي شهيدان و است.
چيزي بگذاريد. رويش ميخواهيد ديگري هرنام يا و مسئوليتشان

است. «پرداخت» جنس از بههرحال كه
در تكرار ساليان سال از شبي ايستادنهاست. از اين شبي «عبور»

گوهردشتها. و اوينها و گوهردشت و اوين
كه است انسان همان اندازه به نيست. انسان بيش يكي داستان
كه در «عبور» ٦٥نفري مانند گاه ميپردازد. بها انسان شدنش براي

گاه… و پوينده مثل گاه و ميخوانيد
كنارمطلبپويندهبگذاريمتاشما بههرحالمناسبديديمكهآنرا

قضاوت كنيد: روشنتر و بهتر بتوانيد وضعيت هردو با خواندن هم

عــبور
اشرف ـ صداقتي فرهاد

بقيه در صفحة٣

محمـد جعفر پوينده بهياد
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ستايشمطبوعاتآزاد در
كارلماركس

صفحة اول بقيه از
ميكني.«بي حافظه» تكرار رودربايستيتر بي خود خلوت در
مقداري ابله هم است. ابله رساتر است. پيك شيك و مقداري
و نجيب حيواني است. گوياتر خودماني كلمه يك است. ادبي
اول وهلة در است حس ميكني. ممكن برابرت در را معروف
اما وقتي خميني دربگذري. بخواهي و بگيرد نجابتش چشمت را
حيواني نجابت مدافع ميتواني چگونه تو ميشود عارف و شاعر
خوانندهات و مي گيري ناديده باشي؟ ديگري چيز به معروف
كلمه مشتي با نجابتش، مييابي. البته منهاي را، حيوان آن را،
همچون كاربردي اين جا در كلمه بيفزايي. بالهتش بر ميتواني
بو بكشد او بخواهد تا و مي گيري خواننده جلو دهان يونجه دارد.
مي شوي. و سوارش بر گردهاش شود ميپري عطرش مست و
يك به را شعرت يا كه و و نقد، تحقيق قصه و كتاب ميتواني
قدرداني چشماني حقشناس نجيب قالبكني. تا با خوانندة رأس
كه سوار برخواننده وقتي دريغ! اي اما نيشي نشان دهد. و كند
در را خود و تو بهاري ميوزد باد و  تاختن ميكني به شروع
را در پالك حضورهمپالكيت مييابي تاريخي پالكي از رؤياهاي
مييابيدش. آشنا دقت، كمي با ميكني. احساس دستت كنار
نگاهش لبخند و است. تو خود شبيه چهرهاش و مو صورت و رنگ
او تو است. از خود است. غريبي موجود مثل خودت است. هم
چرا ميخندد. است؟ بزرگ اين قدر چرا گوشهايش ميپرسي

مسخشدگي يك است. جوري يك ميخندد؟ اينطور
ميدهي. تشخيص چشمهايش و صورت در را دردناك
از ميكني. غثيان پيدا تهوع حالت كه ميشوي عميقتر
است. كرده فراموش را خود گوشهاي كه انساني ديدن
و اي داد ميبيني و ميكشي خودت به گوشهاي دست
عينكت را جابهجا كردهاي. پيدا كه چه گوشهايي بيداد
بهياد آوري. چيز را همه سعي ميكني بعد ميكني و
افزوده اين خودآگاهي مصيبت كه بر نميگذرد چيزي
تا بودي دانسته ابله كه همان يعني خواننده، ميشود.
مي كند. نسيم اندازي جفتك به شروع سوارش شوي،
با ميوزد  تندبادي ميشود. عوض هم بهاري خوش 
گوووو نيست. گوووو وز وز هول انگيز. مبهم و آواهايي
كلمات همان ميكني با سعي باورت نميشود. اول است.
باال همان از ميكني. رنگ را كلمات بروي. جنگش به
همان از ديگري مشت مي كني سعي نشسته اي كه
خوب نميشود. بگيري. ولي دهان خواننده جلو را كلمات
تو قبًال نيست. و رام مهربان آن موجود ديگر كه مي فهمي
هي مي شنوي حاال اما ميكردي. تصور عرعر را صدايش
چنان باد لعنتي اين بدتر آن از و نه». مي گويد: «نه، كه
صورتت جوشي به ميخورد كه هرپرش كه سوزان است
عفوني و چركين را بدنت تمام ميزند. تاول چركين
صد كه ميرساند كه نه يكبار جا تو را به اين مييابي.
ميشود مگر كلمه غلطي كردم» با «عجب بگويي بار
«شوخي» كلمه با گذشته. كار از كار ولي كرد؟ شوخي

قتل» بيان «به روشنترين و تلخترين به نكرده اي. آنرا
خواننده كلمه، هستي با سه مقتول. قاتلي رساندهاي.
است. دردناك چقدر است. دردناك چقدر و خودت. و
ميسوزد. چيز. همه ميشود. خاكستر چيز همه يكباره
دلت شيطاني. لهيب شهوتي كه در شوري شعلة در نه
تو تا نيست كسي است». «زمستان مي خواني ميگيرد.
ترس شدت از در لحظهيي كه و درست دهد. نجات را
به ياريات «كلمه» ميكني. خفگي احتياج احساس و
همان ناجي و است. كلمه همان نجاتدهنده ميشتابد.
خاكستر اعماق در آنكه ميكشد. بردوش را كلمه بار كه
را كلمه اش قدر كه نويسنده يي ست. تو نويسنده ميتپد
آگاهي برنقش ميبيند. انسان را خوانندهاش ميشناسد.
حقيقت خدمتگزار را خود و ميكند تأكيد مسئوليتش و

ميبيند. آزادي و
* * *

پوينده جعفر محمد همسر زنده ياد صاحبي، سيما خانم
شهادت سالگرد ششمين بهمناسبت كه پيامي در
شاملو احمد مدايح بي صلة از شعر فرستاد خود همسر
كه در كرده است معرفي كسي را پوينده و مدد جسته
خاكستر اعماق در اما بود آورده تاب را خاموشي و تنهايي

همچنانميتپيد.
ياد پوينده به خصوص زنده با آشنايي بعد از من از تصوير
با دقيقًا و ترجمههايش از كارها برخي خواندن پس از
و تأثر دليل نميتوانم بههمين انطباق دارد. برداشت اين

و دور راه از ولو چرا تا قبل از شهادتش، كه كنم پنهان را دريغم
مستقيم، او را نميشناختم. غير

چرا كه خود داشتم از سؤال را همواره اين شهادتش هم از بعد
نبود. كهكم شاعر و نويسنده است. رفته او وزارت اطالعاتبهسراغ
بردن براي را ديگر يكي ميتوانست و بودند دسترس در بسياري
تا قبلاز شهادتشاسم پوينده حاليكه در قربانگاه انتخاب كند. به
مختاري، محمد همسنگرش حد در حتي فراگير، چنان رسمي و
مراجعه گفتههاي ديگران و اظهارات به هرچه كه من نداشت.
كه نمييافتم. ميدانستم خودم سؤال اين پاسخي براي ميكردم
اين اطالعات وزارت مي دانستم است. نبوده بيدليل اين انتخاب
است. نداده انجام بسته چشماني با و ناگهاني بهصورتي را كار
اوضاع از دوستانش و پوينده سياسي محاسبة اشتباه از گذشته
كه ميدانستم نقش كانون نويسندگان، و خاتمي زمان احوال و
ساعتها تهرانيها خسرو و كاظميها مصطفي و اماميها سعيد
كردهاند. فحص و بحث خود هدفهاي دربارة متمادي روزهاي و
سعيد حد در هم قتلها اين درباره تصميمگيري كه ميدانستم
ارتجاع ولي فقيه شخص داشتم كه و يقين نبوده او وامثال امامي
مفقوده وجود حلقة يك كرده است. اما صادر را دستور نهايي

پوينده؟ چرا داشت.
پاسخ كه بود زندهياد پوينده ترجمههاي آثار و برخي خواندن با
چه برگلوي را خود آخته تيغ مي دانستند آنها گرفتم. را خودم
و معركهها در تا  دارند نگاه  را كسي  چه و بگذارند  را كسي
جايزه برايشان و بيايد ميدان به قاتالن، خيمهشببازيهاي آتي
به جالد خونين كردن چاقوي پاك و همپاي كند، تبليغ و ببرد
بدترين و ميجنگند جنگيده آزادي براي كساني كه پاكبازترين
دلقكي دشمن در معركة وقاحت كالم يك در و را بكند فحاشيها
يك بدهد. خلقاهللا را نشان و دشمن دوست جاي و كند پيشه
شدهاست. حك مزارش برسنگ كه را آنچه بخوانيم ديگر بار
هنر شرف از و آزادي، و حقيقت باشد خدمتگزار بايد نويسنده

كند. پاسداري
جاوداني آتش هميشه ما آن همة تصوير، پوينده براي همين با
ما را  وجودش  گرماي و ميتپد خاكستر اعماق در كه  است 
احساس ميخوانيم، را او از نوشتهيي كه هرگاه لحظه، به لحظه

ميكنيم.
اصلی قربانيان که میدانيم ما بود: گفته درست صاحبي خانم
قربانيان بلکه است نبوده عزيرانمان پيکرهای تنها ترورها اين
نويسندگان که ملتی است انديشه و ترورها، فرهنگ اين واقعی
برداشتهاند. گام آن ارتقای جهت در همواره سياسی فعاالن و
ناآگاهی و طنابهای جهل برداشتن سنگين جانباختگان بهای اين
نه آنان اوليای دم بشريت پرداختهاند، پس و پای دست از را
بهتاراج فرهنگش از بخشی ملتی است که بلکه آنان، خانوادههای
که باشند ملتی جوابگوی بايد قتلها  اين قاتالن و است  رفته

سپردهاند. مرگ جوخه های به را انديشمندانش از بخشی

كاظممصطفوي

كه قلبي
اعماق در
خاكستر

ميتپيد

(دربارة جعفر پوينده)

راست به چپو نخستين وظيفةجويندگانحقيقتايننيستكهيكراستبيآن كه آيا
و فرمايشي قالب حقيقت در گفتن آيا بتازند؟ پيش حقيقت بهسوي خود افكنند، نظر
و دور است، فروتني به از نور، چونان حقيقت نيست؟ آن يادبردن حكم از تحميلي، در
رسوا را نادرستي و دروغ حقيقت، خود؟ برابر در باشد؟ فروتن بايد چه كسي برابر در تازه

باشد؟ دروغ ضد بر نبايد آيا پس ميسازد.
از ترس  تا است  حقيقت از ترس نشاِن  بيشتر  باشد،  پژوهش خصلت فروتني  اگر 
به پژوهشگر و ميكند عمل ترمز مانند برميدارم من كه هرگامي در ضدحقيقت. فروتني
حقيقت به دستيابي مانع فروتني پژوهش برخود بلرزد. نتيجة برابر در كه ميدهد فرمان

است.
همگان است. آن از تعلق ندارد، من به است، جهانگستر عام و حقيقت، اين، افزون بر
از صورت است عبارت من دارايي نميكنم. تصاحب را او من مي كند، تصاحب حقيقت مرا
انسان است. همان سبك من است. معنوي «فرم»، فرديت صورت «بيان حقيقت»،
خود سبك غير از ميدارد كه به سبكي مقرر اما نوشتن به من ميدهد قانون حق عجبا!
و شكنهاي چين نخست بايد اما دهم نشان را خويش ذهن سيماي مي توانم بنويسم! من
الزام سرخ شرافتمندي از اين انسان كدام چهرة كنم! تحميل آن فرمايشي را بر مجاز و
كم ردا دست كند؟ پنهان زير ردا در خود را كه سيماي نميدهد ترجيح نمي شود و
و مجاز شكنهاي و چين دادن به تن بدارد. پوشيده را مانند ژوپيتر كسي صورت مي تواند

داشتن. نگاه سرخ را صورت خود سيلي مگر: با نيست چيزي فرمايشي
نداريد توقع شما مي ستاييد. را طبيعت پايانناپذير غناي و شورانگيز گونهگوني شما
فقط ذهن اما ميخواهيد غني ترين پديده ها يعني بنفشه بدهد عطر گل گلسرخ كه
با كه مي كند امر قانون هستم، اما شوخطبع آدمي داشتهباشد؟ من وجود شيوه يك به
باشد: بايد فروتن من قلم كه ميدهد فرمان قانون اما هستم بيپروا بنويسم. من وقار
آن ميدهد اجازه من به قانون آزادي كه رنگي از تنها خاكستري روي بر خاكستري
بيپايان ميدرخشد رنگهاي به خورشيد تابش زير در شبنم قطرة هر بهكار برم. را
رنگ رنگ، آنهم يك جز نبايد يابد، بازتاب كه چيزي و فرد هر در خورشيد ذهن اما
چه گوهر اين با شما و است حقيقت ذات همواره ذهن گوهر بيافريند! را مجاز و رسمي
ميخواهيد شما و هستند» ، فروتن فرومايگان مي گويد: «فقط گوته ميكنيد؟فروتني؟
آزادي مندي اين استـ ذهن عقل فروتني عاِم را بياوريد؟ (…) بال همين نيز ذهن سر بر

ميدارد. پاس را ذاتي خود سرشت هر طبيعتي، در كه جهانگستري
ميبخشند البته آن را تحقق نيز حتي دشمنانش كه حد بدان است تا انسان آزادي، ذات
بشري طبيعت زيور به عنوان که چيزي را آنان ميخواهند آن: واقعيت با پيكار عين در

خود سازند. آِن از زيور ارزشمندترين مقام در بهدور افكندهاند،

ديگران پيكار آزادي با حداكثر افراد نميكند. پيكار (به طوركلي) آزادي هيچكس با
گاهي بهصورت است، فقط داشته آزادي همواره وجود انواع ميكنند. بنابراين همة

عام. صورت حق به گاهي و امتيازي خاص
آزادي اين چرا كه باشد، داشته وجود مطبوعات بايد آزادي آيا كه اين نيست مسأله (…)
يا است چند فرد خاص امتياز مطبوعات، آزادي آيا كه است اين مسأله وجود دارد. همواره
ممكن است ناحق كه آيا آنچه براي عدهيي بشر(بهطور عام) مسأله اين است ذهن امتياز

آيد؟(…) حساب به حق ديگران، براي است
كه آزادي دادگاهي است انتقاد است. انتقاد مطبوعات، آزادي سانسور درونِي حقيقي

مطبوعات، خود، برپا ميدارد.
و ندارد چيز خوبي هيچ نفسه، في و درخور نيست هدفي كه دارد هم قبول سانسور خود
وسايل به كه هدفی است. اما استوار ميكند» توجيه را «هدف وسيله اصِل بر نتيجه در

نيست(…) درست دارد، هدفي نياز نادرست
آزادي را، ذاتي سرشت بايد آن درك نيز براي و هرعرصه يي در آزادي از براي دفاع
سطح خود را به كه مطبوعاتي در نظر گرفت. ولي آيا خارجياش بيتوجه به مناسبات
خود طبيعت شرافت براساس است و وفادار خود به سرشت مي آورد، پايين حرفه يك
نوشتن، و زيستن براي بايد نويسنده كه نيست ترديدي البته است؟ آزاد و ميكند عمل
كند زندگي پول آوردن براي بهدست وجه نبايد هيچ اما به باشد، داشته درآمد و پول

بنويسد. و
ميخواند: خود ترانههاي از يكي در (١٨٥٧-١٧٨٠ فرانسوي خوان آوازه و (شاعر برانژه

نميكنم، زندگي ترانهسرايي براي جز من
بگيريد، را جايم شما اگر آقا حضرت

ميسرايم. ترانه زيستن براي
استكهشاعر به محضاينكه برگيرندة اقراری ريشخندآميز باالدر ترانة در نهفته تهديد

ميدهد. در تن به خودفروشي شود وسيله برايش شعر
آثارش او هدفي درخورند. كارهايش نميداند. وسيله را خود وجه كارهاي هيچ به نويسنده
موجوديت لزوم، صورت در كه ميداند دور وسيله از حد بدان تا ديگران و خود براي را
البته واعظان ديني راـ سخن اين و ميكند قرباني كارهايش هم براي وجود را خويش
كن اطاعت خداوند از ميدهد: قرار كار خويش سرلوحه متفاوتـ كلي به شيوهيي به
اميال بشري و با نيازهاي بشري انسانهاست، اين جزو خود نويسنده نيز از انسانها. نه
نويسنده ييكهمطبوعات نباشد. نخستينآزاديمطبوعاتآناستكهحرفه خويش(…)
بردگي با او دروني بردگي اين كه است آن سزاوار مي آورد پايين مادي وسيله حد تا را

است. سانسور همانا وجود او، مجازات ديگر عبارت به شود. سانسور مجازات يا بيروني

مقالهها و گفتگوها گزيده آخر دام تا كتاب از
محمدجعفرپوينده-به كوشش سيماصاحبي(پوينده)

(دربارة جعفر پوينده)(دربارة جعفر پوينده)
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و خالق كارگرداني
سازشناپذير هنرمندي

مرا ببندد چشمهای شايد آخرين سايه
ببرد روز از سپيدی خويش با مرا

مرا روح زنجيرهای
زمان   در

بازگشايد چاپلوس هوسهای شوريدگی از

ترک نخواهد کرد را من خاطراتش اما روح
تمامی به او را بار يک که را ساحل ديگر آن خاطره

سوزاند
منجمد آبهای ميان از مرا می تواند من آتش که زيرا

عبور دهد
قانون به جزميت بیاعتنا

 
بود محبوس خدايی حقيقت به خود که روحی

میرساندند سوخت شعلهيی چنين به که رگهايی
سوخت شکوه چنان با استخوانی که مغز

که را اما نه آنچه بدن را ترک میکنند  اين آنها
می دارد دوست

هشيار اما خاکستری خواهند شد خاکستر
عاشق خاکی شد اما خواهند خاک

و نويس طنز و شاعر ويلگاس: کودو د گومز فرانسيسکو
زندان را در ازعمرش سالهايی که اسپانيا شانزده سياستمدار قرن

(١٥٨٠-١٦٤٥) گذراند

است مرگ از پايدارتر عشق

عــبور
رفت يكراست آمد بيرون  پرده درون از  وقتي بار اين
شروع كرد و نشست دستش كنار سرخ. دامن سراغ زن
بحبوحه آن در او خونسردي سگش. با بازي كردن به
كر ميكرد را فلك گوش موتورسواران و صداي سر كه
هم من رساندم. او به باالخره خودم را بود. شگفتانگيز
برمان اتفاقاتي که در دور و كردم مثل او به تمام سعي
را او انگار نه انگار و رفتم جلو بشوم. بيتوجه ميافتاد
ديدهبود، بار چندين را من اينكه با هم او ميشناسم.
بههرحال يك زد. نشناختن به را خودش يا اما نشناخت.
دادم او به را پول اينکه بهمحض خريدم. او از سيگار بسته
سفيد و كور سمت بيرون ميدان. سگ راهافتاد به پسرك
تعقببشانپرداختم. به منهم سياهشهمدنبالشبود. و
خياباني يكي از كوچههاي در دور شد و ميدان از پسرك
آن جا كردم  دقت كه درست رفت. زميني زير به  دور
بيشتر كه بود كثيف رستوراني آشپزخانة شناختم. را
دقيقه چند از ما بودند. بعد غربتيهاي شهر مشتريانش
از نشست. گوشهيي دست داشت. در پاكتي گشت باز كه
مقداري بيرون آورد. را خودش ظرف غذاي پاكت داخل
شروع هم با هردو سگ انداخت. جلو هم استخوان و شهله
و بلند شد پسرك شدند. سير هم با و خوردن كردند به
يكي دو سگ راه افتاد. و كشيد سگ سر به فقط دستي
دويد. من پسرك بهدنبال بعد و زد چرخ خودش بار دور
به بوديم كه آمده راهي همان از بهدنبالشان راهافتادم. هم

ميدانبازگشتيم.
پر معنا خاموش بود. بي آنكه از پرده ميدان در سكوتي
زني وسط  در فقط  موتورسواران. از يا و  باشد خبري 
زير از ديد خود را را پسرك وقتي بود. زني كه نشسته
سمت به سرخ دامني با و كشيد بيرون سنگ انبوهي

دويد. پسرك
از باراني زير در كه ميكردم نگاه پسرك به داشتم من

شدم. مدفون سنگ
١٩بهمن٨٤

در سينما كارگردانان پركارترين و بهترين از يكي النگ، فريتس
و  كار بهخاطر سطح كه بود آلمان بيستم در ٢٠و٣٠ قرن دهة

يافت. جهاني دست شهرتي به سينما عميقش از بينش
سال١٩٢١ كارگرداني  در كه بود النگ فيلم اولين خسته» «مرگ

آورد. به ارمغان جهاني او موفقيتي براي و شد

اول صفحه از بقيه
فولكس شبيه کوچکي بهِسري در ماشينهاي ِسري را زندانيان بردند در آنجا پايين طبقة به را ما
اينقدر است، جاکم گفت: و كرد اعتراض زندانيان از يکي ميبردند. و مي کردند سوار واگن،
و ميرويد ميشويد دقيقه ديگر بهدرک واصل چند لحن لومپني گفت: خفه، با نچپانيد، پاسداري

باال. بفرست هم باز چکار؟ حاج آقا بهرامي ميخواهيد جا جهنم،
زير از نظر. بهمحل مورد رسيديم شديم. سوار هم ما و شدند سوار ماشينها زندانيان در از صف يک

ديدم.  بند٤ را پشت تپة دامنة در اعدامها محل چشمبند
ميكرد هركس كه عبور صفي در شد، رد از برابرم ستون يک بفرستيد، را جلو گفتند اعداميها
را زير ترانة يکي ميخواند، را آزادي خواهري سرود ميکرد، زمزمه قرآن يكي مي گفت چيزي

مي کرد: زمزمه
من نشوم خون غرق اگر سازم چه

من… نشوم اللهگون اگر گويم چه
هستم؟ اينجا چرا كه ميكردم فكر و بودم مبهوت و ايستاده چشمبند با من و

شوي؟ اعدام داري دوست گفت: و آمد بازجويم
گفتم براي چه؟

ديدم. را دندانهايش كه خنديد بلند آنقدر
آوردهايم را تو صداقت داري و نگفتهيي شود دروغ معلوم اينکه ولي براي نمي شوي اعدام گفت
کلک ميزني. است بهما دوماه تو ميشوند. اعدام ديگر دقيقه چند اين منافقها خالص بزني، تير
امشب نميخواهيم، مصاحبه ميکني. راديويي ولي نميکني تلويزيون مصاحبة گفتي دادگاه در

ميزني! نباشي تيرخالص سرموضع اگر معلوم ميشود تو وضعيت
سختترين جسمي شکنجه است. فکر ميکردم ابتاليي چه اين خدايا، شد. شروع ديگري دلشورة
شکنجة جسمي همان كه کاش برخوردم مصاحبه به بعد يسرا. مع العسر ان و ميگفتم: است
و چهرة خونين افقي کشيدهاند. پيش حاال اين يکي را ميشد، تمام و داستان داشت ادامه
يک و زمين از افق عبور بود، ديگري دنياي انگار ميديدم. بودند، شده که اعدام را بچه هايي
بدبخت بيارزش. و مسخره خيلي و توپ پينگپنگ يک اندازة شد. کوچک زمين کرة مسافرت.
و باز راه و چه بود کوتاهي چه مسافرت زندگي دلخوش هستند. و بند به چه چيزهايي انسانها
بازجو کاره نيستم، اين بدهم، جواب کردم كه جمع خودم را گشودهاست. در برابرم بزرگي دنياي
پدرسوخته ها؟ کجا آوردهايد، بگويم مرا ببندم، فحش را به نداشتم، آنها جرأت شد؟ چي گفت:
ندارم و کاري کسي با مثًال كه بدهم نشان و بگويم ديگري چيزهاي ميدانستم كه بايد اما و…
صحنه آماده زنده بمانم. کنم است تالش ممكن كه جايي ميکردم بايد تا فکر كنم. رد را موج
من هنوز ولي دسته اعدام ميکردند دسته داشتند را بچهها تمام! بعد رگبار و و گفتن نه يک بود.

ـ اشرف فرهاد صداقتي

ترجمهدکترزریاصفهانی

ويلگاس کودو د گومز فرانسيسکو

مشهورم.مشيري(رهنورد) نويسندة هاربو» فون «تها با سال همين در النگ
بسيار موفقي كارهاي هنري زوج اين كرد. آلماني ازدواج
ميورزيد عشق به همسرش النگ هم پيش بردند. با را
هيتلري به فاشيسم مهيب توفان از پس عالقه اين ولي

شد. تبديل نفرت
به ملي، حزب كارگران سوسياليست قدرت افزايش با
شدت آلمان جامعة در سياسي قطب بندي هيتلر، رهبري

سوي در هاربو و سويي در النگ اين قطببندي در يافت.
گرفتند. قرار ديگري

مشهورترين  از يكي سالهاي١٩٣٠  اوايل در هاربو
متأسفانه ولي ميشد محسوب آلمان سناريونويسان
با او قرارداد. ديكتاتور  اهداف خدمت  در را هنرش
توجيه را ديكتاتور حاكميت مينوشت كه سناريوهايي
النگ فريتس شوهرش، كه بود درحالي اين و ميكرد
اين در ميشد. محسوب هيتلر سرسخت مخالفان از
كه دوست زني بين بود  دشوار النگ مجبور كشاكش
را يكي هنرش،  انساني ارزشهاي و آزادي و ميداشت 
و مدافع آزادي كه هنري برگزيد. را هنرش او برگزيند. و
همسرش تنها او انتخاب اين با اما بود. ديكتاتوران دشمن
كه چشم پوشيد تمامي امكاناتي از بلكه دست نداد از را

ميگذاشت. اختيارش در هيتلر حكومت
رياست كه كرد النگ پيشهاد به گوبلز هيتلر، توصيه با
بهعهده هنگفت حقوقي با را آلمان فيلمسازي آكادمي
دستگاه گفتن به «نه» با آزاده هنرمند ولي اين گيرد.
آنهامشخص از را فاشيسمصفسياسي وهنري خود سياه
به النگ بود. سنگين بسا براي او انتخاب اين بهاي كرد.
مي دانست كه جواب منفي دادن به هيتلر عواقبي خوبي
كاري اس.اس دستگاه اين كه قبل از لذا دارد. وحشتناك
همين از رفت. به فرانسه و آلمان گريخت از بكند بتواند
ديگر، دوران سخت هنرمندان از لحظه مانند بسياري

كرد. آغاز بسيار سختي با را دربهدري و تبعيد
عليه سياسي فعاليتهاي به  النگ  آلمان از  خارج در
مبارزه در را برشت او برتولت با داد. آشنايي ادامه هيتلر
دوران تمام در كرد. ترغيب بيشتر فاشيسم حكومت با
دست وطن آزادي از فعاليت براي دم يك النگ تبعيد

نداشت. بر
النگ فريتس فاشيسم، چنگال  از آلمان  آزادي از بعد

فيلمسازيپرداخت، درسال١٩٦٦ مهمترين  كار دوباره به
از دولت آلمان دريافت نمود. جايزه فرهنگي را

مقاومت  با او گذشت. در لسآنجلس ١٩٧٩ در سال در او
به عنوان خود از حاكم برميهنش فاشيسم برابر در خود
گذاشت برجای خاطره يي پيشرو، و مترقي هنرمندي
ارزنده مقاومت تاريخ از بخشي آنرا امروز آلمان ملت كه

ضدفاشيسم خود ميداند.

بقيه از صفحة۵

ديوار بر داری

فريتسالنگ،فريتسالنگ،

ايمان) يك تولد شب هول و يك از دارم(گزارشي روشنفکر غيرمسئولي هستم احساس کردم نبودم. لحظهيي صالبت با و جسور انقالبي آن
نميکنم، را اين کار من گفتم: گرفتم و را تصميمم سياسي ميکنم. کار با رژيم خودم حفظ براي

ندارم. کار را اين توان و مي ترسم اصًال بكنم، نميتوانم
فهميدم اين كه بود ميگفتند. اينجا را همين شبيه هم آنها شنيدم كه را ديگري صداي تعداد
ندارد و راه بازگشت خمير مي شود، خرد و برود اين مسير كه در کسي شکنجه است، نوع هم يک
ميسازند. ترفندها با اين را جانيها مي شود. آنها مزدور وگرنه رواني مي شود يا منفعل كم دست

بودند. آورده هم را سال و سن کم بچههاي حتي
پسرش شدن واصل درك از به بعد كه اوين، زندان رئيس الجوردي معاون محمد کچويي، پدر
ثابت بايد دارد، ثواب چه؟ يعني منافقند، ترس نکردهاند، اينها توبه ميگفت: ميكرد، كار آن جا در

کنيدمنافقنيستيد.
پدر ميکردند. خيز و جست پاسدارها بود، همهمه از پر صحنه ميديدم. و زدم باالتر را چشمبندم
داشتند، نگه تپه پاي يک ستون به را همة کشت. را اينها بايد هست تشکيالت تا گفت: کچويي

را خواند.  ٦٥ نفر به خواندن، اسم كرد شروع نفر يک باشد»، صف در «جوخه الجوردي آمد، صداي
بهاجرا حکم گفت و خدا و رسول قلمداد کرد با و باغي و محارب و ياغي مفسد فياالرض را همه

ميآيد. در
«اناهللا و رجوي»، بر «درود پيروز است»، «آزادي خلق»، شد«زنده باد بلند شعارها صداي صف از
افتادند. زمين شد، به آخ شنيده چند رگبار، صداي از بعد راجعون»، «زندهباد آزادي»… اليه انا
گفت ما صف پاسداري بهنفرات ميگرفتند. را بعدي خودرو سراغ بود. پاسداران آنجا دوکاميون
صحنه نيستيد. منافق شود معلوم تا کار را بکنيد اين حداقل مي کند؟ جمع جنازه چهكسي
به مرا چيزي و حقپوشي. و مرزشکني همکاري منجالب تا زنداني کشاندن بود، چندشآوري
به كار را راديويي کلمة مصاحبه کردم قاطع بود، اشتباه اينها در مقابل بايد فرامي خواند، خروش
اين خوب بود. اعدام ندادنش انجام بده چکار ميکردم؟ انجام را همين ميگفتند اگر تازه بردم،
«اين به خودم گفتم: آنها «نه» گفتند به ٦٥نفر بهتر؟ اين از رستگارييي چه اعدام. صحنة هم
کردم، احساس لحظات همين در است». مجاهد شايستة اين است، حق راه اين است، درست
کردم پيوند خوردم. احساس و جنگندهبودن، و جسارت انقالبي دنياي با و كردم عبور پلي از
تولد جديد، لحظة يك کردم. حس را اين دو مرز انقالبي شدم. يک بودم، غيرمسئول روشنفکري
مسلحانة مشروعيت مبارزه و حقانيت٣٠خرداد به ايمان و داشتن مرزبندي به ايمان «ايمان»، يك
«افراد كه توجيه اين با بودم. نکرده انتخاب را مسلحانه مبارزة عملي تجربة اين بدون گويا انقالبي.
دود لحظات همين در همه چيز ولي تالش ميكردم، ماندنم زنده براي تحصيلكرده بايد بمانند»

هوا رفت. و به شد
خالي انساني هويت از ترفندهاي مختلف با را عدهيي و ميُکشد عدهيي را رژيم شقاوت، صحنة در

بههمکاريميکشاند. كرده
پيكر ميکردند. پرتاب کاميون و به داخل کرده بلند از زمين را شهيدان بيجان پيكرهاي پاسداران
ميكردند. كاميون پرتاب داخل به را جوان چندين دختر آن ميان در و مرد و از زن اعم را شهيدان
تير که جنازهها پاسداري جمعکردن موقع آمد. بارگيري براي بعدي و حركت كرد اول كاميون
است. زنده اين هنوز بود، گفت: افتاده زمين روي كه زندانيان از به يكي با اشاره بود زده خالص
دو تير با «زندهباد آزادي» خفيف فرياد تمامش کن! و گفت: كه شنيدم ديگري را صداي پاسدار

شد. خاموش پياپي



۱۹ دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۴ندا صفحة

اسـت فريـاد نـدا
اول صفحه از بقيه

پربار آثار ترجمههای و داستان جهان، پيشرو ادبيات و معرفی کتاب
آقای هنری گوناگون، طنز و ادبی و گزارشات نويسندگان برجسته
خاطرات خاطرههاـ در (پرواز زيبای پاورقيهای با همراه پويا، حسين
ترجمه آخرتـ در سران (کنفرانس و معزی) بهزاد خلبان سرهنگ
همه و مقدم، همه علی سينمايی مقوالت کريم قصيم)، زيبای دکتر

است. نشريه وزين اين بار گران نشانگر
حاکميت آغاز از که با رژيمی عيار جنگی تمام برای من باور به اما
با سرکوب ايران فرهنگ مردم و را با خود کور ننگينش دشمنی
ديگر کالمی به است. بسيار کار جای داد، نشان ميهن فرهنگسازان
فرهنگکش تمامعيار با مرتجعان جنگی بايد تا به بسيار دستهای
و پژوهشگر مترجم، فيلمساز شاعر، اينکه نويسنده، مگر نه رفت.

سرزميناند! اين فرهنگ سازندگان
خانم جنوبی، آفريقای بزرگ نويسنده   سخنرانی ترجمه ضمن
مرز که نکاتی برخوردم. ژرف بسيار نکاتی به گورديمر» «نادين
قول از نيستند. خانمگورديمر يک سرزمينتنها ويژة نمیشناسندو

سال١٩٨٠  در ادبيات نوبل جايزه برنده هلندی شاعر ميلوژ، ژيسکا
مردم نباشد؟» يا ملتها که در خدمت است شعری میگويد: «آنچه

ادامه میدهد: قول برشت از و
نوشت زمان «از

گفتن درختان از سخن که آنگاه
سرزمين!» در اين بود جنايت

جنگ دوران نويسندههای و شاعر هردو برشت و ميلوژ ژيسکا
آنها دو هر هستند. نازيها  سلطه دوران و  دوم جهانی هولناک
از بنيادگرايی ديگر نمونهيی که هستند سياهی زنده دوران شاهدان
خشونتی نيستی و و تباهی و مرگ کام را به دنيای ما گرفته و جان
شاهد را انسانها نويسندگان قتلعام دو اين هر بود. درافکنده کريه
فريب با را انسان که بوده اند را شاهد فرهنگی نفوذ هردو آنها بودهاند.
آدمسوزی اردوگاههای به میبرد. فرهنگی که مرگ کام در دروغ و
نبود قائل پشيزی ارزش انسان برای که می داد. فرهنگی مشروعيت
کالم آن در يک همهچيز که میدانست سيستمی انسان را تابع و

ديوانه. منافع مشتی برای کور میشد. جهانگشايی خالصه

اصغر بهروزيان علی

غايب
بيسرانجام بادهاي ميان

فسفري چشمهاي با
نقش سنگي ديوار. در

هنوز «گردهات
سنگ - خيال اين - در

مي دهد تازيانه تازة بوي
داغهاست. همة از فصيحتر پيشاني ات و

سكوت و خاكستر ميان نشسته
گره هر با

خالي قرون اين پود و تار بر
مي بافي». بيرنگ عصر را بورياي

باد تكيدة بغض صداي
اندوه. هزارة از زني تاريك صداي

كيست؟ غايب نيمة اين
ميزند. نقش سنگ آينة در را چشمهايم كه

کاظممصطفوی
غـايب نيمـة ايـن

هنرمند. و خويشند.  عصر زاده حقيقت در دو  هر آنها
دشمن انسان با ديگری با نمايش به رزم و با شعر يکی
فرهنگعشق کالمیکه است. سالحشانواژه بر میخيزند.
مرز ديگر فرهنگ من باور به همنوع. به عشق میآفريند.
چند هر است. انسان آن از انسان فرهنگ نمیشناسد. هم
بهترين سرزمين آن فرهنگ سرزمين هر مرزهای در که
تاريخ است. و ستمگران برابر متجاوزان در دفاع وسيله

مدعاست. اين زنده گواه ما سرزمين
«هدفهنرمنددگرگونیبنيادين نادينگورديمرمی گويد:

فرهنگ انسان است».
تمامی ضد بشری رژيمی که سياه دوران در اين بهراستی
ضدبشریخود و فرهنگخونريز با ايرانیرا بنيانهایانسان

هنرمند ايرانی چيست؟ تهديد میکند هدف
ما آخوندزدة  سرزمين  در درختان  از گفتن  سخن آيا 

جنايتنيست؟
به عنوان بل هنرمند يک بهعنوان نهتنها ايرانی هنرمند
ما کجای تاريخ معاصر متعهد در شهروند مسئول و يک
سرزمين که در هنرمندان ما از گرفته است. بسياری قرار
زندگیمی کنند همچنان تهديدها انواع زير در غارتشده و
ايستادهاند و ضدانسانی رژيم دربرابر فرهنگ خود با آثار
سر جان بر ناشناخته چه و معروف چه آنها بسياری از
ملی شاعر گور به سنگ حتی که گذاشتهاند. رژيمی پيمان
حرکت گونه هر برابر در و نمی کند! و است نکرده رحم ما
زمين فرهنگ ايران از نشانی کوچکترين ما که مردم ملی
هرجا میکند صفآرايی سالخان و چاقوکشان انواع دارد با
ايرانيان فرهنگ ملی از دم میآيد ميان منافعش در پای که
در خود انسانی و ضد پوسيده افکار ترويج  به و میزند
که همينجاست درست میپردازد. ايرانی فرهنگ قالب
در و نکنيم سکوت تا آن می دارد بر را ما تاريخی ضرروتهای
زندهياد غالمحسين فرهنگ «يا بهقول بهاصطالح آن برابر
و هنرمند شبه که از گوته سخنرانی شبهای در ساعدی
ارائه به فرهنگ، سخنمیگفت»شبه وبا شبه تشابهاتشبا

بپردازيم. زمين ايران فرهنگ ترويج و
خارج در که است ايرانی هنرمندان  با من سخن روی

معاصر تاريخ کجای در ما میکنند. زندگی کشور از
ما جوان نسل بر و ايران در آنچه داريم. قرار سرزمينمان
که خوانده ايم بسيار نداند. که است کسی کمتر را میگذرد
بی هويتی نوعی نسل امروز ايران دچار می گويند غلط به
بیهويتیفرهنگی دچار من آنها باور به فرهنگیشدهاست.
اگرنشانه يیازآن دستديدهمیشودتنها دليلش نيستند و
آخوند دستپخت فرهنگ» «شبه شوم پديده همان وجود
فريب کردهاست. پروژه سردرگمی دچار آنان را که است
چگونه دامن زدند؟ کسانی چه را نام خاتمی به بزرگی
و ضدفرهنگبا عنوانهایپرطمطراق سينمایسانسورشده
مجيزگويانه نامههای با کسانی چه شد؟ داده مردم خورد به
بهنام بارگاه شيطانی به را خود نهايت دريوزگی آنچنانی

خاتمیتقديمنمودند؟
داشته باشد که هردليلی ددمنش رژيم آن ثبات ادامه و
هست نيز خائنی به مزدان قلم وجود داليل آن از يکی 
بلکه برنخاستند زمين ايران فرهنگ از دفاع به نه تنها که
اين مردمان چشم در خاک خواری و ذلت پذيرش با

سرزمينپاشيدند.
لوث به نيز جهانيانرا هنرمندبیهويتفيلمساختو شبه
خورد بهخون آغشته نان و آلود بیوطن آخوند پليديهای
بتواند تمامی جهان که اگر نظامی شود در فريب، ياور تا
تطهير وسيله موسيقی را کشاند. خون خواهد و بهخاک را
به را آوازهخوانان که حال همان در و نمودند. آخوند چهره
آنسویجهانمیفرستادندموسيقيداناناصيل اينسویو
خالصی مرگ و انتظار در فقرآلوده خانههای مردمی در و
میسرود شعر هنرمند شبه میپوسيدند. تحقير آنهمه از
دستهدسته که زمين ايران پاکنهاد فرزندان رسای در نه اما
نيز شعر را که آخوندهايی مدح در بلکه مسلخ رفتند به

می خواستند. مردم تحميق و سرکوب برای وسيلهيی
کالم يک در و فيلمساز و موسيقيدان، نويسنده، شاعر، اما
جنايت همه اين نظارهگر نمیتوانستند که هنرمندانی
طلب نداشتند از دست شرايط سختترين با تحمل باشند

کردند. عرضه را آثار بهترين امکانات کمترين با و
جنگی به ددمنش رژيم که دارد شک کسی کمتر اينک
همه در داده است. جنگی اعالن ايران مردم با تمامعيار
را آگاه و مسئول هنرمند مسئوليت اينبار و زمينهها.
مسئول زمين ايران هنرمند من باور به میکند. دوچندان
اين فرهنگ بنيادگرايانه افشای در راستای نهتنها که است
فرهنگ نيز از نوينی تعريف بايد بلکه برخيزد رزم رژيم به

به فروش دين حاکميت قداره بندان که سالها را فرهنگی و دهد ارائه
کند. احيا دوباره کشانده، ابتذال

و يأس پردههای بايد برخاست. ندا  ياری به بايد که اينجاست
شد. خود دوران و و پاسخگوی نيازهای زمان کرد پاره را نااميدی
با ارائة و بپردازند فرهنگ تعريف به بايد فرهيختگان اين راستا در
موسيقی را، را، دوباره فيلم بايد شوند. نسل فردا راهگشای آثار خود
سکوت عين راستا اين در کمکاری کرد. تعريف را داستان را، شعر
درختان از ما «سخن گفتن سرمين در جانيان است. آيا برابر در

جنايتنيست؟»
ماندهاند. دست تنها هم هنوز نداها ندا و چرا هست اگر

نازنين ای جستنت» «دوباره بجز
کشاند. راه به بازم که نبود کسی

دعوت کرد دوباره سلوکی به يکی مرا
دريا و دره هفت ز بيابان، هفت ز مرا

داد. گذر عشق نام به
گشايم بال مگر که زدم تا چرخ هزار

بيابم سماع اين در را بیخبری عروج
فرا رويم چرخشی هر پی نبود در

آغاز نقطة به دوباره هبوط بهجز
شنيدم که و حق حقی هو هو و ترانه و دف

درون هيچ زمانی، به هيچ کجايی، مرا
کرد و تهی و وانهاد کشانيد

داد. خبر جاودانه، پنهان حيرت ز مرا

میبينم دوباره رفتن همه اين انتهای در
بودی رفتنم منظور و مقصد که را تو

و نديده ديدهها سرآغاز ای خجسته تو
بند رهيده و از قيد سلوک هميشة دل ای کمال تو

گشودم ديده تو پاک چهرة روی به
بشنيدم صدا هر در تو نام طنين

گشودم ديده عالم، دوباره همه وسعت به
کشيدم چهره هزار خيالم، صفحههای به

نيامد روی از چه اين پرسش کودنم اين ذهن به
همه پيدا، ای تو ، را پس تو که

. نديدم ، چگونه چرا،

کن. تعريف را «دلتنگی» گفت: دوستی
بينديش. مسعود به گفتم:

نديدم چرا، چگونـه ، پيـدا، ای همه تو را، تـو پس … کـه
جمشيد پيمان

پيدا، همه ای تو ترا، پس که …
   چرا، چگونه، نديدم

میبينم دوباره رفتن همه اين انتهای در
رفتنم بودی. منظور و مقصد را که تو

نسرودم را تو ولی بگفتم قصه هزار
گفتنم بودی. پنهان نکتة را که تو

خورشيد بر قبيلة ره بسته جنگل درون
بگزيدم را رفته عقل رسوالن عصای

هشدار اين همه و گفتار آنهمه اعتبار به
بستردم خستهام چشمان ز راه غبار

کشاندم آنکه هر بهجانب
برفتم شتابناک

دويدم نسخ بهسوی متشابه و محکم ز
اختيار نهادم به رو جبر حوصلهکش ز

و اختيار اجبار زير خيمة به
نشستم انتظار درازی به روزگار چه

گرفتم دست هرچه، به
بسپردم دل هرکه، به
آنجا که درد و دريغ
بهغير سايه، نديدم.

آموخت «التقل» و برد مدرسه ام به يکی
بگشود برابرم در خود کهنة کتاب

ديدم هزار معجزه سطر کتابش سطر به
و فصل تماشا روزگار گذر نوشته بود در

بيفکن هست، هرچه به توانی، هرآنچه نظر،
بود پرسش لببه لب ز ديدة من دوجام

ديگر پرسش هزار پرسشم هر پوشش زير و
جستن ز نمیگذاشت رهايم و بود خليده

گفتن. نبود رخصت را کس سود که چه ولی

فکندم نظر دوباره روشن يادم سايه به
ديرين بستر خاکسترين آتش درون

زانو به نهاده سر ديدمشان، دوباره
غم اندود و پريشيده حال   درخود و سرد و شکسته

زمانی که شعلهها آن قامت بلند
گذر دادند تاريک ساليان ز معبر مرا

قديمی خيالهای بر من تازة نگاه
نيفزود. کهنه غمان بر بيهوده، حسرت غير به

بادهام بچشاند که خواندم به ميکده يکی
برهاند مگر دمی ماللت راهم، از و

تابم و تب پر آتش پذير دل آتش و
آتش گل از جامی به

فرو بنشاند. مگر
گشتم ميکده صباحی مقيم چند اگرچه

پير گرفتم دست ز فراوان اگرچه باده
کهنه سپردم سبوی زالل به غم اگرچه

شادمانه خريدم سرود بيتی دوسه ، جای آن و
ای جان تو ولی به جان
نگسستم دل تو از که

… كلمه آي
مي خريم كلمه

    واژه هاي كهنه
     كلمات پوسيده

كلمه آي
مي خريم كلمه

قلب نگران شاعران به قيمت  
قصه هاي فراموش شده   

خاطرات ازياد رفته   
دورهگرد شاعران و

خشك نان و ستاره از خورجيني با
نامي و

پيراهنشان زير در پنهان
باور صبح باراني را    

  بلند بلند ترانه مي خوانند
فراموش شده به اعتناي بياعتنا

اعتناي از ياد رفته    
بيلبخند پنجرههاي پشت

پاييزي سرد شبهاي در
شعر قحطي شبهاي

                          شاعران
         كيمياگران كلماتند

                       با نامي سبز
             كه در پيراهنشان 
                 پنهان كرده اند

کيميـا
احسانرحمانی
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و خشك. و خالي مثل قابي چسبيده بود. ديوار بر دار
از بود توانسته خود سردي و بيرنگي با زمخت ديوار
سكوت آوار همين زير در بماند، مخفي عابران اغلب نگاه
چنين نبودم متوجه اصًال اول روزهاي در من كه بود
با هميشه هم كه بود اين جالب دارد. ديواري وجود
ديوار خود اما آن حرف مي زدم پس از سركشيده شاخه

نميديدم. را
مي خواست ولو دلم ساكتش شدم حضور وقتي متوجه
چه پشتش تويش. و بروم را بشكافم آن شده هم كله با
تنها اما سرك كشيدم. رفتم نميدانستم. يكبار بود؟
و درهمشكسته موتور چند كه ديدم متعفني زبالهداني
اين، با وجود آن ريخته شدهبود. در پرت خرت و مقداري

ميكرد. مسحورم كه داشت مخفي جذابيتي
را وقتي ديوار ميرفت به گرمي رو هوا با اينكه آنروز
نشسته ميدان قهوهخانة نيمكت روي شد. سردم ديدم،
به آمدها و رفت از بي خيال داشتم دوست بيشتر و بودم

كنم. نگاه روبهرو ديوار
گونه اش، زخم هميشگي همان فروش، با پسرك سيگار
چيزي اينكه بدون و گرفت جلويم را سيگارش جعبه
بود. منتظر او قدمي چند در سگش كرد. نگاهم بگويد،
سيگاري بسته بگذارم.  سرش به نداشتم سر حوصله
درويش به و گذاشتم او قوطي در را اسكناسي برداشتم.

نگاه كردم. آمد، بيرون روبهرويي كوچة از پشت كه
آويخت. همين ديوار دار روي را بر پردهاش صدا سر و بي
«اين گفت: و كوبيد آن بر دراز چوبي با شد باز پرده كه
در پوشيده». سرخ دامن كه است زني داستان داستان،
جلو همه كرد. گل درويش معركة زدني هم به چشم

به پرده خيره شديم. رفتيم و
ببينند را زني ميرفتند تا باال هم و كول سر از جمعيت
هيچ او اما كند. روايت داستانش را مي خواهد درويش كه
خواست از ما و پرده كوبيد ضرب به با چند بار نگفت.
پشت كه داد اطمينان كنيم. بعد نگاه خوب آن به تا
چيزي زيرش نيست. چيزي رويش نيست. چيزي آن
آنور از چيزي نيست. كنيم ور نگاهي اين از نيست.
خيره پرده هي به ما نيست. كنيم چيزي نگاهي هم
تنها نقش زمخت سرد و پردة بيرنگ برآن شديم و
اطراف نگاه كرد به ديديم. درويش را و معوج قلبي كج

شده  جمع كافي به اندازه جمعيت شد مطمئن و وقتي
سنگ در تكه يك و كرد كوچكش خورجين دست در
را كاردي بعد كرد. پرتاب  پرده طرف  به را آن آورد.
خيره را چشمها همة برقش كشيد. بيرون خورجين از
اين بلند گامهاي با و چندبار زد باال را آستينش ميكرد.
آستينش را پرده قدم زد. بعد دوباره طرف آن طرف و
چه كه بوديم مانده ما كرد. فرو پرده در را كارد و زد باال
جر پايين باال تا را از پرده افتاد؟ درويش خواهد اتفاقي
و تاخت بيرون دل پرده از با سرعت موتورسواري داد.
كرد. صداي توقف ما چند متري در و شكافت جمعيت را
خواستيم تا اما ميداد. آزارمان موتورش گوشخراش
تركه دو موتورسوار بعدي بكنيم يا كاري بزنيم حرفي
بيرونآمد. سرعتش به حدي بود كه جمعيت خودبهخود
سرخ بر دستاري بعدي موتورسوار كرد. باز برايش راه را
سوراخ دو پشت از دو چشمش فقط و بستهبود سرش
يا تكي و موتورسوار چند نميدانم ميشد. تاريك ديده
خود ناگاه ما كه آمدند بيرون پرده درون از ديگر تركة دو
يا كه موتورسواراني ديديم. موتورسواران محاصره در را
تخماقي كه يا گزليكي و يا بودند را بسته صورتشان و سر

داشتند. دست به
نشست. زمين فروش رفت جلو همه روي سيگار پسرك
كرد. غش و كشيد و غيه را ببيند صحنه نتوانست زني
افتاد. زمين به نكردم. زن كاري كردم ولي نگاه آن به من
هم باز اما به ميزاني مي ترسيديم هركداممان اينكه با
جاذبة همان پرده در عمق تاريك بوديم. خيره پرده به

ميزد. موج ناشناخته
سرخ دامني آمد. بيرون پرده نقطة تاريكترين از كه زني
بود. درويش داشتو گلسرخيبهموهايبلندشآويخته

گريه. زير زد زار زار ديد را او تا
پرده كنار گوشة به كند نگاه كسي به اينکه بدون زن
مشغول كه زني كنار و كرد پهن را خود دامن و رفت
سيگار پسرك زمين نشست. بود بر طفلي دادن شير

نشست. كنارش و رفت سمتش به فروش
احساس كه آنقدر  بود. آشنا بودم؟ ديده كجا  را او
يا بود يا دخترم؟ مادرم مي شناسم. قبل او را از ميكردم
همسايهمان يا ميداشتم. دوست جواني در كه زني كه
يا زد؟ را دار خودش شبانه خودشان پاگرد خانه در كه

و بدنام ديوانه را زنانه اش او عشوههاي با تارزني كه معشوقة فتنهگر
او نتوانستم مغزم فشار آوردم سخت. هرچه به بود. سخت كرد؟
كشيده داشت. جسمي خمار نهتنها چشمان كه بياورم. بهياد را
مات بيرنگ. لبخندي پوستي و استخواني با گونههايي باريك. و
نگران ته چشمهايش زني به چشمهايش خيره شدم. از من و زد

دست  كه زني كنار كنار دستش نشست. آمد. بيرون و منتظر
يك در آنها بود. شده سردم داشت. دست در را خردسال دختري
بودند. حركت در موتورسواران انبوه پشتشان در شدند. تكرار رديف
صدايشان ما ميدادند. تكان تخماقهايشان را و كتلها و گزليكها
دارند كه ميفهميديم حركات دستشان از اما نمي شنيديم. را

ميدهند. تندي شعارهاي
پراكنده هوا امواجي در تارزدن. به كرد تارزن شروع دستم كنار
كه نبود طاقت آن را كسي ميبرد. را ما حواس هوش و و ميشد
را نشاندادم زني او به نكند. شيدايي احساس و را بشنود نغمهها
را زخمه اما  نداد.  جوابي  تارزن  داشت.  تن  بر دامني سرخ  كه
گوشهايم زنگ نگاه كردم وقتي به آن كه كوبيد سيم چنان بر
شروع به شرمي، يا ترس هيچ بدون و شوم بلند زد. ميخواستم
و تارزن باال استخواني و سرپنجة ميلرزيد سيمها رقصيدن كنم.
ميجوشيد؟ چيزي چه سيم چند آن مي رفت. از البه الي پايين
در كه تاريكي در پرندگاني صداي بال يا بود چشمهيي آرام صداي

قديمي پرواز ميكردند؟ غاري
همان با آمد. بيرون زني تار، سيمهاي البهالي همان از يعني غار، از

بود. آويخته برگيسو كه گلسرخي
ما براي كه بهكاري زد دست آمد ما بهشهر مدتي كه از بعد او
برد. پيش عادي و خونسردانه بسيار را كار البته بود. عجيب هم
ديگر هم ما يعني شد. عادي هم ما براي چندروز از بعد بهطوريكه
در سنگهايي اطرافمان بپلكد و در زني تعجبي نداشت كه برايمان

كند. جمع خود پارة كولهپشتي در مختلف، اندازههاي
و زن بي شد. ميدان جمع سنگ در كنار مدتي كپهيي بعد از اندك
سنگهاي انبوه ميان در بزند حرف كلمه يك حتي كسي با آنكه
سردش كه هروقت گردآورده بود ميلوليد. كه كوچكي و بزرگ
مي بافت لحافي سنگها از بخوابد ميخواست كه آن يا و ميشد
درست «ميبافت» كامًال ميگويم اينكه به زيرشان ميخزيد. و
و سبك ميگرفت. بهدست را سنگها تكبهتك او چون است.
گاهي سنگي مي كرد. تعيين را جايشان بعد و سنگين ميكرد.
خسته بعد ميانداخت. خودش بهنزديك گاهي و به دورتر را
زير سربند از عرق باريك رشته مي كرد دقت كسي اگر ميشد. و
صورتش و ميشد جاري گرفتهاش گر گونههاي به روي سياهش
ترسيدم راستش ولي را ديدم وضعيت بار اين چند ميپوشانيد. را
چنان سرخ و گونههايش بود چهرهاش برافروخته چيزي بگويم.
از كسي اگر بهخصوص شدهاست. خونين ميكردم فكر من كه
زير در زن گويي كه ميكرد فكر بهاشتباه نبود شاهد قضيه ابتداي
در سنگساري شدهاست. اما مجروح و وحشيانه خونين سنگساري
سنگها حرف كلمه يك حتي و بدون سكوت با خود زن، نبود. كار
تمام كارش كه وقتي هم بعد ميريخت. خود دامان و بهسر خود را
ميخوابيد چنان و صورتش ميبست و ديگري برسر سربند ميشد
آنچنان رفته رفته بيجان و بينفس. است مردهيي گويي كه
آويخته بود پردهيي سنگي ديگر مدتي در اندك كه مي شد بزرگ

ميگريست. زار كنارش زار درويشي در كه داري بر
بزرگ سياه آينه يك شكل كه آنقدر شد. براق رفتهرفته پردة
به شروع عجله با كنم. نگاهش بيشتر نتوانستم گرفت. بهخود را
نيمكت قهوهخانه كه روي را تارزني تنهيي محكم كردم. با فرار
پرتاب گوشهيي تارش به انداختم. آب از جويي پر داخل مينشست
گفت. چيزي نه و كشيد نه فريادي ديگري. گوشة به خودش و شد
بيتوجه به همه هميشه مثل و برداشت را تارش بلند شد رفت
ميدان دور من كردند. دنبالم موتورسوارها كرد. تارزدن به شروع
علم مي كردند. مي دويدم. آنها هم از هرسو دنبالم و ميچرخيدم
موتورهايشان گاز و بر مي دادند تكان تخماقهايشان را و كتل و
موتورسوارها گاز جز صداي گوشخراش صدايي هيچ ميافزودند.
بود. وقتي همهمة موتورسواران و دود پر از ميدان شنيده نميشد.
تنها زد ذهنم به لحظه يك كردند. براي دورهام افتادم، نفس از
زير داشتم درويش است. پردة درون به فرار دست آنها از فرار راه
پرده بلند گوشة از دفعه درويش يك ميكردم كه نگاه زيركي آنرا
موتورسوارها شروع به غيه آمد. ما معركة وسط و با سرعت به شد

زن برد. كنار و به گرفت دست من را اما درويش كشيدن كردند.
تصادفي قدمي يك از گويي شدم. سبك كشيدم. به راحتي نفسي
و بهآرامي پايين انداخته سرش را پيدا كردهام. زن هولانگيز نجات
كردم. نگاه افتاده بود پايش پايين در كه به سنگهايي بود. خوابيده
پرده درون به تاريكي و برگشتم كه بي اختيار شد چه نميدانم
آن قعر در استخواني تنك و صورتي ريش با شيخي شدم. خيره
موتورهايشان از موتورسوارها ميزد. لبخند من به و بود ايستاده

طرفم ميآمدند. و داشتند به شده بودند پياده
دور مي دويدم فرار. هرچه به كردم و شروع افتاد دلم در هول
از كردم. طي هزار سال از بيشتر در را فاصله كوتاه آن نمي شدم.
خواب از زن از صداي سنگها بر زن گذشتم. دور و سنگهاي روي
يكي ترسيدم. بيشتر سنگها صداي از من خورد. تكاني و شد بيدار
خوردم. پيشانيام به زمين صورت با و رفت در پايم از زير آنها از
زير از و  فريادي كشيد زن شد. جاري و خون بهسنگي خورد
سبك حريري از زير گويي بيرون پريد كه با سرعت چنان سنگها،
را خود ميشنيدم. را زن كه صداي بود باري اولين برميخيزد.
بود درصورتش كه وحشتي و دستها حركت از رساند. سرم باالي
صداي مانند صدايش است؟ افتاده اتفاقي چه ميپرسيد فهميدم
بدهم. او به نتوانستم پاسخي غار. يك در ته بود كوچكي پرنده
ميزد حرف زباني ميگويد. با چه تشخيص بدهم نتوانستم يعني
نبود. نيازي بهزبان اصًال صحبت با او براي اما نميفهميدم. كه
نيازي نبود اصًال مي زند. حرف زباني به چه بدانم تا نداشتم نيازي
بهزن و كشيدم خونينم بهپيشاني دستي بشنوم. را حرفهايش
دستم زبان مرا ميفهميد. نيست. فكر نميكنم او هم چيزي گفتم
درون شيخ ميكرد. بلند شدم. تمام بدنم درد سختي با گرفت. را
براي نميدانستم بودند. آمده جلوتر موتورسوارها كرد. صدايم پرده
شكستهاش مشغول هم در تار با تارزن زن. براي يا جلو ميآيند من
پيشاني زن به بودم. سنگي شنيده كودكي كه از بود زدن نغمهيي
دور دامنش از سنگهاي سنگي كشيد. بدون صدايي آه و زن خورد
شروع موتورسوارها پرتابكردم. بهطرفموتورسوارها برداشتمو را
دفن آنها زير آن كه از قبل كردند. سنگهايشان و تخماقها پرتاب به
ايستاد. در در برابر رگبار آنها من رساند و را به خود شوم تارزن
جسد و كردند اصابت و صورتش سر آنها بر همة ناگهاني لحظه يي

افتاد. تارزن جلو پايم خونين
چوب آبنوس از  منبري را بر خطابة خود از درون پرده، شيخ
فرود ما چهار فتنه بر است قرار كه كرد. فهميديم شروع قهوهيي
خونها دومي در ميشود، اولينش خونها مباح در كه فتنههايي آيد.
گفتن هنگام وقتي خونها و ثروتها و ناموسها. سومي در و ثروتها و
گريست. زار و زار زد بر پيشاني دستي رسيد شيخ چهارم فتنة
گريه به شروع پرده اين سوي در هم از ما تعدادي او با همزمان
بيرون ميزد شيخ از گلوي دود سفيدي كه با كرديم. بهزودي
دوزخي دوزخي يافتيم. در را خود ما و زدند هم يخ پرندگان حتي
را چيز زدني همه چشم بههم در سركش كه و شعله هاي سرد با
از آنها بودند. بعضي ساكت موتورسوارها يخزده كرد. منجمد و
فراموش كردند. شيخ را موتورهايشان كه فكر فرورفتند چنان در
مي سازد. مضطرب را كر جهان و آشوبي كور چهارم فتنة در گفت
اين كند. مضطرب را مجاور آبهاي غولپيكر سفينهيي كه آنچنان
كه در شبهايي بهتنهايي هريك ما و ميگيرد پر را زير ما فتنه
هنگام گاوي سياه پوست مثل را آن فشار بيابان گذاشتهايم سربه
را كلمهاي گفتن قدرت بدون اينكه ميكنيم. لمس شدن دباغي

باشيم. داشته
باز سر سبزش را از درختي دستمال بزرگ موتورسواري از پشت
شيخ پرسيد. بركف جان منتظران آرامش زمان از فريادكنان و كرد
آرامش نقطهيي هيچ فتنه است. زمانه، زمانة گفت و كرد خندهيي
بعد كند. فتنه بيداد ديگر نقطهيي در آن از كه پس مگر نمييابد
كرد روايت برايمان قرقيسيا از سفياني سپاه عبور از ايماني چنان با

خوانديم. چشمانش يقين را در برق ما همه كه
دوري جاست. جاي همين قرقيسيا گفت نشد. ما منتظر سؤال بعد
را منبرش زير ديد. خواهيم آن را كنيم. نگاه را زير همين نيست.
بيآب و و خشك بود بياباني ديديم. همه ما و داد نشان با دست
هر و قلعه و بيست با هفتصد بود آن شهري دورترين نقطة در علف.
بود. نشسته پير كوتوالي دروازه هر برسر كه دروازه شانزده با قلعه
گرفتهبود. را انبوه صفي جلو كه داد نشانمان را كوتوالي شيخ،
دوشهاي بر درخشان مليله هايي و سياه روكشي با تابوتي

منبر زير از چوبي شيخ ميشد. ديده مشايعتكنندگان
در گريست و هاي هاي داد. نشان را صف و بيرون كشيد
در كه شديم بهسختي متوجه هقهق، ما و اشك ميان
و آسمان و پرندگان نميكنند. را دفن مردگان قرقيسيا
را شكم خود اهالي الشههاي از گوشت زميني درندگان
سرعتي كه و با نياورد طاقت سير ميكنند. موتورسواري
تاخت پرده بهدرون نبود تصور قابل ما از يك هيچ براي

گم شد. شيخ مبنر در زير و
بود قرار داد. ادامه را روايتش نقل بيشتر نيروي با شيخ
نه هر از داد رخ خواهد همين نقطه در كه نبردي در
پشته يي چنان كشته شوند. و از كشته تن هفت نفر
ندا را درندگان پرندگان و وقتي خداوند كه شود ساخته
ميدهند پاسخ بشتابند آنها سير شدن براي تا ميدهد
پوشيده بيابان آدميان. گوشت از است پر شكمهايمان
موتورسواران بيصاحب. و بوكرده جنازههاي از ميشود
بود ولي آشنا ما براي كردند كه شعاري دادن شروع به
صورتي به ما بر دور و را بشنويم. رژة آن نميخواستيم
چشم كرد كه پر را فضا خاكي و گرد شد. ناگهاني آغاز
سرخ گل و سنگ از با دامني زن، نميديد. را چشم
زمين به و بود نشسته سنگها زير در آرام همچنان
كنارش كور در سگي سيگار فروش با بود. پسرك خيره
به بازگشت به شروع موتورسواران زدهبود. چمباتمه
اما اين بوديم خوشحال مقداري ما كردند. را درون پرده
صف هنوز زيرا نشد. منجر امنيت احساس به خوشحالي
پرده درون از كه نشدهبود تمام موتورسواران بازگشت
فرق قبليها با آمدند. بيرون موتورسوار بيشتري تعداد
و سياه بود همهشان دستار آنكه جز چنداني نداشتند
شيخ دهيم. را نميتوانستيم تشخيص هيچيك چهرة ما
و برميدارد پرده نقره طال و از كوهي از فرات زد فرياد

مييابد. خاتمه جنگ
بدون زن زن. سنگباران به كردند شروع موتورسواران
حركتي و ميپذيرفت را سنگها نجات، براي تالشي هيچ
به زن كنار از سگش با فروش سيگار پسرك نمي كرد.
مردي تنومند بوديم. كرده عرق همه شد. گوشهيي رانده
پاي و جاني در دست هيچ گفت من به آهستگي كنار در
سمت به گذاشت. فرار زني پا به نميكند. احساس خود
بازگشت زنان جيغ و آن ايستاد قدمي دو در و دويد پرده
برداشتم. زن بهسوي گامي من دويد. ديگري سمت به و
گوشهيي پرتاب به موتورسواران از يكي محكم با لگد اما
سنگي نميتوانستند كه موتورسواران از برخي شدم.
با تخماقبهسرورويخودميكوبيدندو صورتهاي بزنند
به درويش ميكردند. پاك دست با را خونشان به غرقه
اما مي زد. فرياد كنان ورجهورجه و بود پريده پرده جلو
دور موتورسواران از تعدادي نداشت. توجهي او به كسي
ميتوانستند كه آن جا تا كردند. حركت به شروع ميدان
صدايي سر و با و را فشردند گاز موتورهايشان دستة
اما انداختند. بهراه را وحشت از كارواني هميشه از باالتر
نداشت. توجه به آنها كه هيچكس نيز بود اين واقعيت
شيخ بود. شلوغ هرجاي ديگر بيشتر از پرده بر و دور
دعوت قرقيسيا به نبرد را مردم از باالي منبر درون پرده
اين بدون و سرعت با موتورسواران از تعدادي و ميكرد
آنان موتورهاي در زير سر مردمي كه بر كنند توجه كه
منبر زير پرده گريختند و درون چه ميآيد، به ميافتند
بقچههايي با روستايي هم مرد چند زنو شيخگمشدند.
بود همين اثنا در رفتند. موتورسواران به دنبال دوش بر
هيچ توجه پرده از درون پسركي زخمي آمدن بيرون كه

را جلب نكرد. كس
دو گرفتن روزانهاش كار  كه  فروشي سيگار پسرك
قوطي در را سيگارها عابران بود. جلو سيگار بسته سه
بدوناينكهكالميحرف مقواييبزرگتريميگذاشت و

عرضه مي كرد. آن را بزند
صورتش بر داشت. استخواني بدني و تيره پوستي
اسمش او از هرچه و ميشد ديده زخم دو يكي جاي
را او روز از هرساعت نميگفت. چيزي ميپرسيدي را
پرسيدم بار از او چند مييافتي. گوشه يي از ميدان در
بار هم چند نداد. جوابي ولي نميرود؟ چرا بهمدرسه
نگفت. هيچ هم باز ندارد! بهبازي عالقهيي چرا گفتم
حرفي هيچ و است كر انگاري كه كرد نگاهم طوري
پيدا ميدان در كه بود دوستاني جمله از نميشنود. را
هم ديدم نگفتم و بهاو هيچ آن ديگر از بودم. بعد كرده
پسرك دوست تنها هستيم. راحتتر خودم هم و او
ساعتها چمباتمه بود. سگ چشم كور يك ابلق با سگي
بسته سيگاري پسرك هروقت ميماند. و منتظر ميزد
ميدان از و هردو ميانداخت سگ نگاهي به ميفروخت

ميشدند. خارج
٣ صفحة در بقيه

قصه

كاظممصطفوي

ديـوارداري بـر ديـوارداري بـر
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هست تو رؤياي شوق من با که شب
همة هستي من حاضر هست

نيست فراموشي حس دلم در
احساسم همة

هست. هم يکرنگي ما با مثل
٢

آبيها همه تمناي به
پيونديست دلم در

ندهد فريبم که
بدهد بشارت که

باشد رفتن همه نيازم تا
ماه تا سِر بدوم
آبي... تا برسم

٣
آبيها اين زير

پيونديست دلم در
گلگشِت و تو با

                 همه سرخيها
تو و آهويي با

آمد خرامان که
سرخيها... من و شوق و و شب تا

٤
هست شوقي دلم در

مثل بازي ستاره با ابر    
دو بوسه مثل ديدار

با لبان خاک و باران ــ ــ      
من و تو ديدار مثل

             ــ  روي کاغذ ــ
بسازم اسمتو که تا

ــ مثل چيدن الفبا ــ     

برای انجمنما نجاتميهن!!برنامه
تبعيد» جلسه مجمععمومیانجمن«سياسيون در امروز
اعضای ساده و رهبری هيأت اعضای همه با حضور را
اميدوارم تشکيل داديم. هستند سه نفر رويهمرفته که
همش که است چه انجمنی که اين نشود برداشت سوء
نبوده ايم!! سه نفر ما که هميشه اوًال دارد. عضو سهنفر
دست اعضا از يکی سال اواخر و بوديم نفر چهار پارسال
می کنيم ما سعی ثانيًا ناجوانمردانه زد. انشعاب يک به
ايادی نفوذ خطر چون نکنيم عضوگيری خارج در که
يک پتانسيل در واقع ما گذشته از اين جدی است. رژيم
يک بيش از نمايندة در واقع شايد ما از کدام هستيم. هر
يعنی است. داخل در پنجاه هزار نفر و دويست و ميليون
کنيم منتقل داخل به را خودمان مبارزات ما که روزی
طرفدار نفر هزار پنجاه و هفتصد و ميليون سه حداقل
ما انجمن بياورند، را هم برخیشان اقوامشان اگر که داريم
بنابراينما ميليون نفرطرفدارخواهد داشت. اقلچهار حد
کم دست را شما هم ما و دست کم نمی گيريم را خودمان
عارضمبهحضورتانکهشروعجلسهامروز بگذريم. نگيريد.
هيأت رهبری اعضای از يکی به که محل چلوکبابی؛ در
منتقل منزل اينجانب را به ادامه جلسه بود و است، متعلق
بايستی بود که اين واقع در هم جلسه علت انتقال کرديم.
با و از نزديک را لسآنجلسی اين تلويزيونهای از بعضی
بحثمان به می داديم زيرا قرار و مداقه توجه مورد دقت
حجتاالسالمها حکومت  براندازی جنبش  مورد در
ربطداشت. اينعضومحترم صاحبچلوکبابی درحقيقت
دقيق خيلی را مسائل هميشه است، انجمن سياسی مغز
آدم دارد. اهميت بسيار ما برای همين و میکند بررسی
البد میخواهيد زيرش برود. که آب بخوابد جايی نبايد
تلويزيونهای به ربطی چه براندازی برای ما مبارزات بدانيد
جهت من که است مدتی راستش دارد. لسآنجلسی
حکومت حجتاالسالمها شدن طوالنی علت بدانم اينکه
چگونه و چيه، اپوزيسيون مبارزات نرسيدن نتيجه به و
روزی برداشت، را رژيم خونريزی بدون زودتر هرچه بايد
بهدقت و نشسته تلويزيونها اين پای ساعت چندين
هموطنان مستقيم تماسهای بهخصوص و برنامههاشان

از که من اينجور اينکه کالم خالصه میبينم. را خارج داخل و
که است اين مشکل میفهمم تماسگيرندگان و مجريان حرفهای
و فرمان بگيرد به عهده رهبری مبارزات را که نيست هيچکس حاضر
مجريان از يکی به زنندهيی ديروز تلفن مثًال انقالب بدهد. و قيام
بهدست را خدا خود شما رهبری به میگفت آقا شما را ها برنامه
نفسی شکسته روی هم از محترم مجری آن تمام کن. را کار و بگير

فرمود:
همين آقای کردهام. را خودم کار من نيستم. رهبری اهل «بابا من
بهشما حمايتش کردم و و کرده انتخاب من برای رهبری را هخا
چه و چه و بيرون بياييد مردم گفت که هرچه خوب کردم. پيشنهاد
و نجات کرد قهر مدت يک هم او نداديد. گوش مردم بکنيد شما
تمنا او خواهش و هزار با هم دوباره کرد. حاال رها هوا توی را ملت
بيفتيد راه دنبالش گذاشتهام. اختيارش در تلويزيون و انداخته راه را

ديگر!!». بدهد نجات را وطن تا
يک رهبر به احتياج مردم که فهميدم بنده اينکه کالم خالصه
با همرزمان مسأله را که اين بود قيام بدهد. فرمان که بيايد و دارند
همين بود. برای هم امروز جلسه واقع در و گذاشته ميان محترم در
وقت اوًال ميهن حساس تاريخ اين برهه در بود که اين بنده پيشنهاد
تاريخی کردن مسئوليت دير ساعت يک حتی و دست داد از نبايد را
در هم ميهنانمان کمک به گذاشت و جان مايه از بايد ثانيًا و دارد
گرفت. اما را به دست رهبری فورًا بايد کالم يک در شتافت. داخل

میگويد: انجمن متفکر مغز
به اين مسأله ربطی اوًال شو.  پياده خر شيطان  از من آقاجان ـ
خارجی داخلی و يک دليل و هزار و رهبری نداشته با بیرهبری و
میخواهد. مبارزاتی شدن کشکی است. سابقة رهبر مگر ثانيًا دارد.
از مهمتر میخواهد. شناختهشدگی میخواهد. گذشتگی جان از
آدم به بايد مردم مبارزاتی میخواهد. و سياسی همه صالحيت
کرد مردم اعتماد به خمينی که خيانتی از بعد آنهم کنند. اعتماد

فيله. کار حضرت اعتماد مردم جلب
میگويم:

را زمان ما اينطوری بافی میکنيد. منفی داريد شما من عزيز ـ
کرد. مسأله معطل هم نبايد يک ثانيه حتی دست میدهيم. از
میخواهد چيز فقط يک هم رهبرشدن گفتم و که است همان
را شما مردم است کافی همين. است. شناختهشدگی آنهم و
بنده رهبرشدن به نسبت دنبالت. نکند شما میافتند بشناسند.

داری؟ اشکالی

میگويد:
از چی معاونت. می شم هم رهبر بشو من شما آقاجان. اشکالی چه
وضمنًا نبوده نداشتنرهبر منفقطمیگويممشکلمردم اينبهتر.
قبول جنابعالی حاال نيست. اله بختکی همينطور هم رهبر شدن

چيه؟ پيشنهادتان حاال بشويد. رهبر بفرماييد نداريد،
تلويزيون يک کانال هم ما که است اين که راهحل میدهم توضيح
فنی. مسئول و مجری بشود انجمن سوم نفر بيندازيم. راه ماهوارهيی
و بگذارم سياسی برنامههای مختلف رهبر انجمن عنوان به هم بنده
برنامه مهمان عنوان به هم انجمن متفکر مغز بدهم. جواب تلفنها به

کند. دعوت انجمن ما از بهحمايت را مردم برود و و بيايد
میگويد:

پول ثالثًا می خواد. تجربه ثانيًا میخواد. نيرو اوال کار ـ آقاجان اين
بياوريم. کجا می خواهد. از حسابی

میگويم:
میکنيم. ادارهاش دونفری ما نمیخواد. زيادی نيروی اصال اوًال
صدهزار. شما جنگی به از مرد يکی معروف که. به قول کاری نداره
در ميشن. اداره دونفره يا يک فقط برنامهها اين از چندتا که ببين
به قول میگيری. دست کم مرا شما دوست من هم، تجربه مورد
چهل من مردم. دست ديديم گندم، نان نخورديم اگر ما معروف
فکر میکنی اونوقت شما نگاه میکنم دارم تلويزيون است که سال
نداره. نگرانی هم مورد پول در بيندازم؟ تلويزيون راه يک نمیتوانم
به را روز يک هفتهيی و میکنيم باز حساب يک می گيريم. مردم از
هخا ما چهمان کمتر از مگر جمع کردن اختصاص می دهيم. پول
قرض مقدار يک هم کار شروع برای است. بقيه و فالن انجمن و
و کنند قبول رهبری ما را به مردم بکن که اگر را حسابش می کنيم.
که بفهمند وقتی هم خارجيها میشه. چی کنند قيام من فرمان به
حمايت ميان و ما کمک به حتمًا ام گرفته بهدست را رهبری من
ده اينکار گذاشتن. دالر واسه ٧٥ميليون آمريکاييا میکنند. مالی

برکت.  بده خدا ٧/٥ ميليون. ميشه که به ما بدن درصدشم
میگويد:

پذيرفتهاند را ما رهبری که مردم بديم نشون میخوايم چطوری -
بگيريم؟ پول آمريکاييها از تا

میگويم:
ايران مردم میگيم که بقيه همهاش مثل نداره. ماهم چطوری -
٩٠درصدشانطرفدار ما هستن. يهعده بيکار هم کههميشههستن
توی رفت و نترسيد بايد کنند. تمجيد و تعريف ما از و بزنن زنگ که

شب تا صبح که اين بوده کارم ماه تموم دو من قضيه. دل
کنم. نيگا رو اين تلويزيونها بشينم شب نصف تا شب و

کرد. بايد می دونم چکار کامًال
میگويد:

کرد؟ بايد چيکار خوب ـ
میگويم:

خالی ببند. میتونی تا اينکه اول کرد. بايد چهار کار ـ

کن. و توهين کن انتقاد به اسالم گاهگاهی دوم اينکه
بگو و بيراه بد آخوندها بعضی از به اينکه گاهگاهی سوم
گاهگاهی شم اينکه آخری کن. بعضیهاشون تعريف از و
بگو الکی داستان موردشان در و کن انتقاد مجاهدين به
کن. توهين کمی بهشان جوره زمينه ديدی هم اگر و
کس اينکه از تا قبل اين که مهمترين مسأله اما همين.
چسباند. معطل تنور به نان را بايد بشه ديگری پيداش
از نبايد هم را ثانيه يک گفتم که همان طور کرد. نبايد

کرد. تلف و داد دست
زنگ زد. تلفن که نتيجه نرسيده بود به هنوز صحبتها
تا رفيق باحاليه. خيلی گرم دمش از ايران. بود دوستم
سؤال چندتا خريده. من برای دبش خونه تا سه حاال
زعفرانيه من در است برای قرار مورد خانهيی که در داشت
قولنامه و می گفتپولیکه حوالهکردهام ديررسيده بخره.
سه دو ممکنه حرفها که ديدم و از اين کرده پيدا اشکال
رو گوشی گفتم دوستم به که بود اين بگيره. وقت ساعتی
هفته و قرار کردم روانه را انجمن اعضای و بعدش داره نگه
حياتی بود يک مسأله هم اين گذاشتيم. به هرحال ديگر را
ايران در با دوستم بعدش کرد. بعد موکولش به نمیشد و
جايی يک را به خريد خانه چهارم و کار کردم صحبت
خوبيه. خيلی معامله آمده. گيرم خوبی خانه رسانديم.
المصب اين پوند نکنيد. معطلش اگر میتونيد هم شما
روی سنگ میکنه. باد بادکنک مثل ايران وقتی ميره
طول کشيد. سه ساعتی حرفهامان میشه. بذاريش آب
با که حرفهايی مورد و در کردم دود سيگاری بعدش
رسيدم نتيجه اين به فکر کردم. بوديم زده انجمن اعضای
موش دارد انجمن متفکر مغز اصطالح به عضو اين که
بابت میکند فکر میگذارد. چرخ الی چوب و میدواند
انقالب که دارد حق ما می دهد به که چلوکباب يک ماهی
هفتهيی يک چلوکباب اگر حاال بيندازد. عقب به را ايران
ما اينست انجمن شعار که نمی داند چيزی. يک میداد باز
نظرم به نمیپذيريم. سازش میميريم، می جنگيم، که
باره در انجمن سوم عضو با فردا کرد. عمل بايد انقالبی
تصفية عضوصاحبچلوکبابیصحبتخواهمکرد. هرچه
وقترا نبايد نتيجهخواهيمرسيد. به قاطعتر باشيمزودتر

پيروزباشيد. دارد. تاريخی مسئوليت کرد. تلف بيخودی

حسين پويا

سيراكوس بهقدرت در دوم ديونيزيوس نام به جباري آن، پيش از مدتي
و عنان تندخو حدودي تا و بود آمده بار بد كه جواني مرد رسيده بود،
به خودت را كامل «با اعتماد ميورزيد: اصرار به او ديون گسيخته مينمود،
فضيلت به تو روان و روح استاد آموزشهاي واسطة به تا بسپار، افالتون دست
و بود خاطر خواهي آسايش در خود هم كه است صورت در اين شود، نائل
خفقان جباريت فرمان و فشار تحت فقط مردم حاضر در حال ملت تو. هم
كشور، نيكخواه افالتون) ميتوانيچونپدر مشاورة آينده(با وليدر ميبرند،
نه حاكمي تو ديگر صورت اين در بياوري. برايشان نيك قوانين مدبرانه و

آنها خواهي بود». پادشاه به راستي جابر، بل
ديونيزيوس كه ميدانيم و داريم اطالع گزارشهاي پلوتارك از ما را اينها
دعوت بهكار سرانجام مرا و بماند بياعتنا و آرام بشارتها برابر اين نتوانست در
ديونيزيوس دادن قرار تأثير تحت با ام داشته قصد من است، شده گفته كرد.
رهنمون يكپارچگي بهسالمت و را سيسيل سرتاسر او، در تحول مثبت و
در من بود اما روز وظيفة ساكن در سيسيل اقوام البته متحدكردن شوم.
دادن توجه و جوان حاكم فكر راهنمايي در ميتوانستم فقط نخست وهلة
ناراحت را او زودي به من تعليم روش منتها، باشم، فضيلت و عقل فايده به
شرح و ميستودم را عدالت گفتاري داشتم طي در آورد. خشم وبه كرد
ميشناسد را سعادت حقيقي زندگي در شخص عادل فقط كه ميدادم
اين كه بالفاصله جبار ميكشد، بينوايي و به تيرهروزي ظالم آدم كار و
بشنود. باب اين كلمهيي در حاضر نشد ديگر گرفت و بهخود را سخن
مورد مرا نظر با رغبت ديگر شنوندگان چرا كه غضب آمد به براين، مضاف
روش اخالق موعظة كه پيبردم زود خيلي بدينترتيب ميدادند. قرار تأييد
اما رفتم. خود كار و پي كردم ترك را آن جا چندي بعد است. بيفايدهيي
تشريفات با دفعه فراخواند. اين خود نزد مرا مجددًا و نكرد رها ديونيزيوس
بار اين هم به واقع و نمود. استقبال من از فائقه و احترامات قرباني انجام و
ايجاد مثبتي تغيير رفتار او در شدم موفق بودـ طور پيدا اين امر ظاهر ـاز
ديگران با برخورد و در مالحظه باشد با و خوددار مي كرد ديگر سعي كنم.
شدند جمع برش و فلسفه دور و علم اهل نگهدارد. رفتهرفته انصاف جانب
اين خوشحالي و رضايت با گرفت. جبار باال فكر تعاطي و به دانش اشتياق و

بقيه از صفحة۷ آخرت کنفرانس سران در

و مالكيت آز و حرص در چگونه قدرتمندان كه ميديدم من شوند. واقع مؤثر دارند دردست را امور
بيان و به جاي بوند كرده سربلند فريب عوام خطيبهاي و دجال واعظان زرقو برق آن غرقشدهاند.
چنين يك در مي نشستند. آنها پاي زير و ميدادند نشان مردم به و… سرخ و سبز باغ در حقايق،
شود؟ دعوت انصاف و عقل حكومت به مسقط الرأس در و گيرد تالشي صورت نداشت ارزش وضعي آيا
اضطراري، شرايط چه كه در كرد خودش برايمان تعريف مي فهمد. او حرف مرا كنفوسيوس احتماًال
هر دهد. آموزشهايي وقت به حاكم ميكند سعي بوده، فروپاشي در حال نظام پيكرة كه زماني درست
خود اين كوششهاي از آنچه ولي نتوانستيم منشأ خدمات مهمي باشيم. احوال و آن اوضاع در ما دوي

گرفت. قرار آنها توجه و مورد خورد نسلهاي بعد درد به گرفتيم، داردفرا ادامه
_________________________ پانويس

قرون وسطي يهودي در بزرگ و فيلسوف Maimonidesمفسر مشهور

سعيدعبداللهي
آبـيـهـا

قصر هرگوشة در داشت. شواهدجالبيهموجود دنبالميكرد. را دگرگونيها
مراسم پرداخت. طي هندسه مسائل به بشود كه بود شده ماسه مهيا و شن
تمنا نمود حكومتي خدايان از هرولد معمول، سنت به جشن، وقتي بنا يك
و نشان داد روا دارند، ديونيزيوس بي رغبتي به جبار سعادتمند طوالني و

كرد. قطع را او سخن
و داشت عالي جلوه خيلي قدرت صاحب رفتار و روحيه تغيير اين باري،
كهنهكار دسيسهگران كه نداشتم توجه من اما بود. گرفته را همه چشم
برجباريت فلسفه ملتمشتاقبود همانموقعكه در اند. ننشسته بيكار دربار
را برميانگيزم كساني حسد و دارم حقد كه نبود من حواسم كند، غلبه
مورد اين بين در ميتراشم. خودم براي خطرناك نخواسته دشمناني و
حاليكه در ميكرد، باران هديه بودم. مرا گرفته قرار جبار فراوان مرحمت
افالتون ديونيزيوس به ميخوردند: غبطه و ميماندند دست خالي ديگران
دلمان به آرزو ما پيشكشي نميپذيرد اصًال او حاليكه صله ميبخشد در زياد
حسادت رشك و همينها نمي دهد. ما به چيزي ولي بگيريم كه عطيه مانده
و اختالف ديون برانگيختند. به پشتيبان جدي من نسبت را ديونيزيوس
خطر ميديدم، در اين ميان جانم را در من كه باال گرفت و آنها ناسازگاري
شكست برنامهام ترجيح دهم. فرار را برقرار جان از ترس شدم محبور باالخره
فرو مرج و هرج و آشوب بهكام سيراكوس را كه نامراد، من، و بود خورده

كردم. ترك ميرفت،
نه  داشتي سياسي عالم مشاوره در گذاري كه و گشت اينشتين: بنابراين،
اصالح قصد كه تو احوالي و اوضاع نفع به نه و بود خودت سازگار مزاج به
ميتوانيم چه تو ناكام آزمايش ما از اين ببينيم بايد داشتي. را بهبودش و
به ناپذيري ديونيزيوس درمان و لياقت عدم فقط فكر ميكني بياموزيم؟
كه روشي يا شد؟ تو شكست موجب دارودسته اش انحطاط و فساد عالوه
از بيمصرف بودي گرفته پيش علمي آموزشهاي و اخالقي با توصيههاي
بازيهاي در اساسًا بهترست فالسفه معلوم شد، يا اينكه صرفًا و درآمد؟ كار

نكنند؟ مداخله سياسي قدرت
با ولي باشند. درست كردي مي توانند كه اشاره دوم و اول توضيحات افالتون:
در معرض فرهنگي و تمدن مباني وقتي كنم. موافقت نميتوانم فرضيه سوم
شوند ميدان وارد بايد هم فالسفه بهخصوص آنوقت دارد، قرار سقوط خطر
تمشيت مشاوره كساني كه راهنماييو با و روند بهسراغ مراكز تعيينكننده و



۱۹ دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۷ندا صفحة

آخـرت(۱۰) در كنفرانـس ســران
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم دكتركريم مترجم:

مسالمتجويي  جنبه بگويم بايد محترم، اينشتين: بوداي
همين دوستدارانت به جمع كثيري كه اين و آموزة تو، در
وجوه همه از من براي يافتهاند، تربيت وماليمت صلح
جهان بزرگ از اديان هيچيك ستايشانگيزتر است. آن
شماها تو. دين كه نيافته گسترش مسالمت آميز اينقدر
را كهن بومي و اديان از عناصري  طوالني طي نسلهاي
خوش و همهجا باروي كرديد، باورهاي خودتان ادغام در
و افكار شديد روبه رو ديگران اعتقادي مكاتب با مدارا و
شدند. تقسيم خطوط گوناگون شاخهشاخه به تو بينشهاي
فالح به جهت رسيدن انسانها مشي، تكتك خط يك در
و ميكنند آموختن ممارست در رنج فردي رستگاري و
ميورزند، قديسين تالش عالي مدارج به  قربت بهقصد
ماهايانا به يكپارجه كه هستند ملتهايي آن كنار در
و همديگر به زنده موجودات كلية پيوند و آورده اند روي
به ميدهند. قرار تأكيد مورد را هرفرد اجتماعي مسئوليت
شخصي، : «خوشبختي الماـ دااليي از جمله ـ آنها عقيدة
شرح نيست». اين تصور قابل ديگران، از سعادت گسسته
هم با اين قدر تو، كه آموزشهاي متفاوت از تفسيرهاي و
و قابل ذكر درگيري بدون توانستند چگونه اختالف دارند،
را معنا اين راز و نمو كنند؟ اگر تو رشد عقيدتي جنگهاي

ميافتيم. جلو مهم گام يك كني، فاش برايمان
بودا: همةشاخههاي مختلفيكهازمكتبمن برخاستهاند، 
از اطالع عقيدهاند. ولي هم خشونت و قهر پرهيز از در اصل
خواهيد شما چون كرد، نخواهد شما به كمكي مسأله اين
مي شود منتها چطور است، متعالي اصل غايت اين گفت:

آن رسيد؟ به
نظري و هيچ حس دين خود در ما متوجه شده ايد كه البد
قادر خداي هيچ ما كه است اين معنايش نداريم. قدرت به
درعينحال ولي نميدانيم، خودمان سر باالي را متعالي و
نميشماريم دست زير و پست هم را زندهيي موجود هيچ
باشيم. قائل خود حكومت بر وي براي و سلطه رسالت كه
چون است،  ممتاز هستي يك بهصورت بشر گرچه 
و كمال مجاهد ميتواند دارد كه روحاني استعداد به واسطة
براي كه داشتم اعتقاد هنوز من خود باشد. بيشتر اعتالی
بيابد. را خود راه بهتنهايي بايد هرفرد هدف اين به رسيدن
توسعه را مكتب «ماهايانا» افزودن با من اعقاب بعدها، ولي
بودن همگاني يعني به همنوع، محبت و نيكي و بخشيدند
و عبادت در ما گرايش پيداكرد. قطعي قرب و ارج تكامل،
ما را، كه مخل است كه نيروهاي آن به عمل معطوف در
و حرص كنيم. نفرت، بياثر ميناميم، سموم روح را آنها

سموم است. جمله از حسادت و طمع، تفرعن
ميگيرند فرا ميكنند و تجربه دوره آموزش در طلبهها
شفقت» «كارونا،  مستحق زنده موجودات همه  كه
هر فرديت شكل ميگيرد. صلح دروني و آرامش هستند.
از شماـ زمين مغرب مردمان وضع و حال نفرـبرخالف
نميشود. برجسته و جدا موجوداتزنده بافتپيونديهمة
خودمان خوشبتختي شرط را  بشريت كل آسايش ما
ساكن كه موجوداتي ـهمه حيوانات حتي ميشماريم.
فكرشان به و ميدانيم خود همسفر را هستندـ  ما كرة
ما قناعت با كه همين سلوك است در درست هستيم.
عقيدتي خواهران پي ميبريد كه برادران و و مي شويد آشنا
زندگي بيشتري افتادگي و فروتني با زمين، روي بر من

شما. ملتهاي تا ميكنند
كه  كنم اضافه را اجازه بفرماييد صرفًا اين تذكر آگوستين:
را خود بيان تفكري طرز چنين نيز ما مسيحي فرهنگ در
به خاطر را اسيزي فرانسيس است كافي فقط اشت. داشته
حتي بل گلها زنبورها و برهها، پرندگان، نه تنها كه بياوريد،
ميناميد. خود برادران و خواهران نيز را ماه و خورشيد
و كنوني، افكار دورة تا همين او پيروي انجمنهاي ديني
و ميدانند. خود نصبالعين و كرده حفظ را او ايدههاي
جمعيت اين كه انكاركني نميكنم گمان عزيز، بوداي تو،
تو هواداران از و صلحطلبي چيزي مسالمتجويي كار در

ميآورند؟ كم
ميان دين شما  من كلي بهطور كنم؟ بودا: نه، چرا انكار
پيروان ميبينم. زياد  مشتركات و بستگيها  خودمان و
من مروج فضيلتهاي ماهايانايي و نوادگان فرانسيسكن تو
در ديرهايي كه و شمار صومعهها وانگهي يكساني هستند.
مشغول عبادت و مشتركًا به دعا ما هواداران ديني آنها
هرآينه سران ميبود، خوش چه است. بهافزايش هستند رو
قديس فرانسيس گفتههاي به بيشتر كمي شما كليساي
كه داستاني آفرينش موسي. داستان تا به سپردهبودند دل
دريا و ماهيان كه «بر ميرود انسانهايي سخن از در آن
و صخرهها حيوانات همة و چهارپايان و آسمان پرندگان
به عقيده بررويزمين است، حكمميرانند» هرآنچهخزنده
بيني خودبزرگ جنون و بشر قدرتطلبي عطش اين من،

اين كرد. خصايل ابداع به صورت قرينه همين شما را خداي كه بود
به قصد اينشتين كه است تيرهروزي اصل مسبب تفرعن و نخوت

كردهاست. جمع هم آن ما را دور چارهجويي و شناخت
آسايش بهطور دورنی زماني فقط ما كه بود مقدس پيبرده فرانسيس
موجودات جمله با بهخصوص و همديگر با كه يافت، خواهيم خاطر
داريم، اطمينان بوداييها ما باشيم. وفاق و سازگاري در طبيعت زنده
به تناسخ روح دوباره و بزرگ پيكريابي چرخة يك و حيوانات در ما كه
اگر مي شديد ما نزديكتر به هم باز شما مسيحيها هستيم. پيوسته هم
ميگفت، قديس فرانسيس كه معنايي همان به دستكم ملتهايتان،
اينصورت در بهعنوانهمسفرانصاحبروحميپذيرفتند. حيواناترا
جهان با بيشتر مراقبت با و ميشدند مالحظه با چقدر نرمخوتر و
ماليمكننده و شفابخش تأثيري چه و ميكردند. رفتار پيرامونشان
بيتوجهي بهنظرميرسددر كه اينخودمحوربينيآنها ميگذاشتبر

نميشناسد. مرزي و حد هيچ ديگر بيرحمي و
چيزي  درست بودا آموزشهاي  از كه  وجودي با من اينشتين: 
پيوند نسبت به او كه احترامي و تواضع حالت با نميفهمم، ولي
يادتان توافقدارم. عميقًا ميدهد، نشان كائنات و جهان شگفتانگيز
جهان پديده ها كه گفتم خودم عقيدتي مباني در شرح كه هست
كه كردم و خاطرنشان ميشود، هدايت و منطق عقل قواعد برحسب
اصل اين به راسخ اعتقاد بدون حسابي و درست دانشمند من بهنظر
طبيعت علمي از شناخت يكسو از كه مي آيد بهنظر تصور نيست. قابل
بههم خفيه، علم فلسفه باطني جستجوي حقيقت يا ديگر سوي از و
ميرسندو درحقيقتبهجهانبينيمشتركيمنجرميشوند. ميدانيم
بود و صليبي جنگهاي عصر صاحبنام فالسفه مقبول آن هدف كه
رشد، ابن آندوره در جهت صورت گرفت. اين در فراواني كوششهاي
موسي بنميمون، فيلسوف يهودي، ديدارهاي حكيمبزرگاسالمي و
افالتون، ارسطو، شاگرد نظريات درباره اتفاق و به داشتند مشترك
توافقي مباحثات اين با بود نظر در مينشستند. گفتگو و بحث به
دارد وجود مشترك موازين اخالق اصول و عمل در كه حاصل شود
اما متعصبان كوتهبين و يكسان معتبرند. همة انسانها بهطور كه براي
نميگذاشتند و بهصورتي مانعحصولتفاهم ميشدند هربار سنتگرا
اسالمي، شريعتمداران و از ديد فقها شوند. فصل و حل اختالفها
دين خارج از و زنديق بهعنوان پس بود، طلب آشتي ابنرشد زيادي

شد. طرد گمراهي و كفر هم به اتهام ابنميمون كردند. تبعيدش
خود خاص اندوهبار فصل هم مسيحيان دروني عقيدتي جنگهاي
باشند داشته بخت بلندتري بودا كه بازماندگان است اميد دارد. را
به مذاهب را و اديان كه مباني مشترك الما دااليي اخير و كوشش

مؤثرتري برسد. و بهتر نتايج به شهادت ميگيرد،
و  اساطير وجود ميآيد، بهنظرم غرب در كه اصلي موانع از بودا: يكي
مثًال همريشه هايژرفيدارند. استكههنوز افسانههايجنگطلبانه
و ببلعد را ماه و خورشيد ميخواهد و دارد آتشين نفس كه اژدهايي

ميكند. نابود ناچار او را مقدس گئورك
كسي اجتنابناپذير دارد. ضرورتي قهرمان حضور ملتهاي غرب نزد
بين از را ماوراءالطبيعه هيوالهاي و زمين روي در دشمنان جهاني كه
دنبال اژدهاكشي هستند و مليتها يكسره اقوام اندر نسل ميبرد نسل
شياطين نمي بينند. سركوب و ابدي جدال در جز خود را سعادت و
مهار از و آنها است درونشان بيرون، بل در در نه آنكه خطر از غافل
نميتوانند آنها چرا كه شد اشاره پيش صحبتهاي در عاجزند. آن
ابداع بهنظر من، انسانها با كنند. تصفيه باطني خود را روحي و سموم
حسن و جز و است نيك كه خود، براي كامل و بينقص يك خداي
تنها ميگذارد، مغبون شيطان و برابر شر در را ولي بشر نيكويي ندارد
اخالقي دام يك خود سر راه خدايي ابداع چنين با چون شدهاند.
كمال ميان انسانها ترتيب بدين نمی گذارد. باز فراري راه كه چيدهاند
چون سرگشتگاني مأيوس زميني، و زشتيهاي بينقص خداوندي
بيمي در معصيت ارتكاب كه به واسطه آنها ميمانند. حيران ابد تا
كه ميلرزند سختگيرانهيي فرامين خوف از هستند، گرفتار ماندگار
پناهگاه نهاني، تنها سرگرداني اين در دادهاند. خدايان نسبت به خود
و تصاوير دشمنان موهوم به كه است آن كه برايشان ميماند روحي

از شر آنها با در جنگ كه ـعبثـ اميد به اين آورند، خصم هجوم
يابند. خالصي وحشتانگيز و شديد عقوبتهاي

هراسآور و چندان سخت بهنظرشان من ديني هواداران تكاليف اما
انصراف براي كه نميكنند ناراحتشان آنقدر به هرحال نميآيند،
كه است علت بههمين چه بسا باشند. پرخاشجويي به مجبور خاطر
راهي تكليف، بل و وظيفه يك نه را همنوع به محبت جمعيتهاي ما
كه دااليي الما، گفته اين خود. خاطر آسايش كسب جهت ميدانند
حال زبان و قبول مورد است» دلسوز و نيك اساس در بشر «طبيعت
غربي مردمان گوش در حاليكه اينگونه سخنها در است، من پيروان

روحاني دارد. جنبه و مي ماند موعظه بيشتر به
زمين  روي و كارهاي خشونتبار كه اين صحنهها آيا فرويد: ولي
ثابت انداختهاند  وحشت به سخت باال اين را ما  و دارند جريان
واقعيتها برعكسايناعقابتبتيتوهستندكهچشمبه نميكنندكه

ارواحند؟ آرامش فكر و بسته
استدالل  ارقام و آمار به اتكا ميخواست با داالييالما اگر البته بودا:
كه همين درست باشد كه ولي يادتان محض ميبود. ابله يك كند،
يك انكشاف كار در دنيا از گوشهيي در توانسته ضعيف اقليت يك
به بنا بشر كه آن است برهان خود كند، توفيق پيدا ماليمت فرهنگ
دارد را امكان آن اصوًال بل نيست، كردن خشونت به مجبور طبيعتش
انتقادي كند. ايرادهادي بنا همدردي و براساس تعاون جامعه يي كه
اين پس در حال عين در ميكنم. منتها درك خوب خيلي را شما
نهاني بدبيني با مقابله در كه اميدواريد ميكنم حس خردهگيريها

آوريد. بهدست مرا همدردي بتوانيد خود
مسالمت در  همزيستي از شواهدي ميدهم. حق تو افالتون: من به
قرائن همين از و دارند. وجود تو فكري سنت از برآمده فرهنگهاي
تو آنچه كردن مهار اختيار اصل، در كه كنيم استنتاج ناگزيريم
با است. انسانها خود فكر» گذاشتهيي دست و روح «سموم را نامش
براي آن كردن رد كه ميماند باقي برانگيزي تأمل نكتة حال اين
جامعههاي كه ميآيد بهنظر من اينطور خواهدبود. دشوار هم تو
پيدا بقا گوشههاي دور افتاده امكان و نرمخو فقط در صلحجو نسبتًا
و حرص و از دارند شباهت بيشتر آسايشگاه به كه كردهاند، جاهايي
خود، بهنوبه و مصون ماندهاند اقتصادي بيگانگان يا استراتژيكي طمع
جهان سياسي رويدادهاي پرداختن و ساختن براي مشترك تالش در
و به ميكرديد دراز هم دستي شما اگر ندارند. اما توقعي و هيچ ادعا
قهر دچار كمتر امروز دنيا شايد دل ميسوزانديد مساعي اشتراك اين
شماها اال اين که ميبود. شدن شرحه شرحه طور اين و خشونت و
كه بارها مشابهي گرفتار مي شديد به انحطاط روحي در آن صورت نيز

آمده است. مسيحي برسر كليساي
افالتونعزيز،گمانميكنمكهتوميخواهيراجعبهدشواريهاي  بودا:
كمبودي كه اين كني. صحبت سياسي مداخله امر در كار خودت
ميگرفتند خرده هم تو به كه همانست ميگيري ايراد من به اكنون
باشی مورد انتقاد نميخواستي تو نبودي. آن به پذيرفتن حاضر تو و
دست نيستی حاضر و میکند جلوه کلمات قالب در فقط هنرت که
كشور و به انكشاف نظريهيي درباره بهترين دولت بزني. لذا به عمل
آن بر عالوه نكردي. اكتفا آن شهروندان تربيت و تعليم عاليترين
موفقيت بهطور ميتواني بهعنوان فيلسوف كه ثابت كني ميخواستي
از ببينم بگو حاال كني. خوب، دخالت ملت خود امور سياسي در آميز

هستي؟ راضي در اين زمينه خودت كار حاصل
چه  اصًال دهد شرح برايمان ابتدا ميبايد افالتون بهنظر من فرويد:
مشغول شاگردان تعليم درس و به تنها افتاد نه فكر اين به كه شد

شود. عمومي فعاليتهاي و امور درگير بل باشد،
ميدهم  توضيح برايتان كمال ميل با ندارم حرفي افالتون: باشد،
واالمرتبهام استاد به را شما توجه ميتوانم مورد اين در كه بهخصوص
در به حضور ترغيب عامه و با امور الفت انس و كه جلب كنم. كسي

هستم. او مرهون را عام مأل
خجالت بدون روش او كه است. سقراط ميدانيد كه منظورم طبعًا
و صنعتگران هنرمندان، دولتمردان، با گو و گفت دنبال مجامله و

تحت و هيجان ميآورد و به شور مرا فرهنگ بود، فواحشبا
در بل مي زد، سر دبيرستانها به نهتنها او مي داد. قرار تأثير
ايراد براي صحبت ميايستاد، نه به خيابان هم و ميدان
باب گشودن قصد عالمانه در اينجاها، بل به خطابههاي
فرصتها اين در خود. همسنخان با فكري شنودهاي و گفت
گوش حوصله و صبر با ميكشيد، پيش فلسفي پرسشهاي
اظهارنظرهاي همصحبتهايش  ميكرد كمك  و ميداد
بهتري و تازه  پرسشهاي دهند، تشخيص را  سرسري
ناكافي پاسخهاي نسبت به و ترديد شك و نمايند پيدا
مرا مجذوب بهشدت او شيوه عمل اين بياورند. تاب  را
و شناخت تعميق گفتوگو در ميآموختم كه مي كرد.
است. سقراط مفيدي غني و چه وسيلة آزمودن دانستنيها
سراغ يكراست بازار، در يا خيابان در پيشداوري، بدون
اين طور و ميداد قرار مخاطب را آنها و ميرفت مردم
شنوندگان بهگوش  به سادگي را خود افكار ميتوانست 
او عام كند. و مشهور خاص به سرعت و ايدههايش را برساند
اينرا من بعدها لذا ميشمرد. مزاحم باري و كار را نوشتن
در باب نحوه كه را فراواني مطالب دادم وظيفة خود قرار
شده مطلع و كرده تجربه افكار او محتواي و فلسفهگويي
پنهان نمانده شما از حتمًا و درآورم. رشته تحرير به بودم
نقطه نظرات برخي مطالب اين كردن ضمن مكتوب كه

است. نوشته شده او پاي به خودم نيز شخص
هوس انداخت  به بود كه تو را اين سقراط فرويد: پس
همين شايد  بروي. مردم ميان به و برداري را فلسفه 
ساده زبان به  را  منظورت  آموختند تو  به  هم  تأثيرات
بسيار تو را حرفهاي هميشه جهت كني. به همين بيان
بين در بفهمم. ميتوانستم تو همكاران ديگر آثار از سهلتر
مي كنند كساني كه تصور فيلسوف كم نيستند جماعت
زبانشان است. بعيد پيچيدگي به بسته آنها اهميت افكار
باطني برايم و سري فيالمثل فهم متون كه اين است هم
به كه ميآيند پيش واژههايي نوشتهها اين در است دشوار
اشاره هركدام به تلميح ولي آنها را ميشناسم معنا يك
محارم بهچشم فقط ظاهرًا كه دارند پوشيدهيي معناي به
كه نميشدي بابت ناراحت اين از هيچ وقت آشكارند. اسرار

ميناميدند؟ پسند بيرغبتي نويسندة عوام با را تو گاه
بدون  خودم ميخواستم كه بههيچوجه من افالتون: نه،
زمختي بهصورت يا شود كاسته انديشهها عمق از آنكه
جمعيت بيشتري براي حتيالمقدور را درآيند، فلسفه ام
تأسيس آتن كه در كنم. مي خواستم در آكادمي فهم قابل
خود جمع بر و را دور نهتنها فيلسوفان آينده كرده بودم
را گرد آتني بيشتر جوانهاي فرهيخته هرچه كنم، بلكه
و و نجوم بياموزم هندسه، حساب، به آنها علم كه آورم
بههمين ضمنًا نمايم. آشنا هارموني و اصول موسيقي با
كنفوسيوس از وقتي شدم خوشحال هم اينجا مناسبت
اهميتي چه و تربيت تعليم در براي موسيقي هم او شنيدم

قائل است.
صداقت  و درسها بندي بخش نوع هرحال اينشتين: در
مردم چنان امتحان به آنها عرضه در گشاده نظري تو و
تو، پيش آكادمي كه درآمد كار از معتبر و داد خوبي پس
تعطيل قيصر روم، يوستينيانوس، حماقت در اثر كه آن از

سرمشق  نيز و بعدها آورد دوام ٩٠٠ سال از بيش شود،
گرفت. قرار دانشگاهها

بسيار  و فراوانند تو فضيلتهاي عزيز، بله، افالتون فرويد:
جمله خود از و با اينحال بعضيها هستي ما مورد تحسين
عمل و در آندوره بشنويم تو از حتمًا مايليم خيلي من
ما از هريك بود. چگونه روزت و حال سياسي، آموزگاري
مستقيم بهطور خود با معلومات بتواند داشته اميد زماني
آنجا تا دهد. قرار تأثير تحت را اجتماعيـسياسي حوادث
اولين فيلسوفي تو كنفوسيوس، بر دارم عالوه اطالع كه
مشاور سياسي اشتغال موقتبهكار بوديكه حداقل بهطور

كني. تعريف برايمان اين تجربه از بايد حتمًا داشتي.
ميكنيد.  شما تصور كه بهصورتي نبود افالتون: مطلب
عمل جامة خودم توقعات به نتوانستم كه همان طور
نميتوانم برآورده هم را شما انتظارات بپوشانم، متأسفانه
كارداني مهارت و چندان غيرعادي اشتغال در اين من كنم.
شرح آنچه برايتان نسبت بههمين نشان ندادم. خودم از
كمك فكر نيست. وانگهي خوشايند براي من هيچ ميدهم
قدرت سياسيش كه بتواند چرخهاي حاكم سيراكوس، به
مبتكر نبود، از من اصًال بچرخاند، بيشتري و خرد با عقل را
نقش بعدي او جوان من ديون بود، كه البته اين ايده مريد

نيامد. كار از افتخارآميز چندان ماجرا اين در
٦ صفحة در بقيه
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هزارههـا(۱) شـاعر مولـوي
قمري ٦٠٤هجري سال االّول ربيع ششم در مولوي
پدرش، آمد. بهدنيا بلخ در ١٢٠٧ميالدي) (٣٠سپتامبر
سخنور و عارف  العلما» «سلطان به مشهور بهاءولد، 
آن پيرامون و شهرهاي بلخ شهر و در بود بلندآوازهيي
ماوراءالّنهر و خراسان آنزمان در داشت. بسيار مريدان
شهرهاي شامل جيحون، رود شمال در سرزميني =)
و و تاز تاخت ميدان و…) ِترَمذ و بلخ بخارا، سمرقند،
محمد، پادشاه «مستبد سلطان و چپاوِل سپاهيان كشتار
با كه بود خوارزمشاه  عشرتجوِي» و وحشي خوي  و
انتقاد به زبان كه را هركه و مي راند حكم خودكامگي
به (منسوب بغدادي َمجدالدين ميكشت. ميگشود،
و مريدان از و خوارزم محبوب صوفي خوارزم)، بغدادك

بود. شمار آنها از ُكبري، شيخ نجم الدين ياران
كه نيز جاللالدين محمد، پدر بهاءولد، از محمد سلطان
«لحن بود.  ناخشنود مي كرد، گزنده» «انتقادهاي او  از
به نسبت بهاءولد انتقاد و اعتراض به آميخته و عتابآلود
پرقدرت و مستبد پادشاه يك تحمل حوصلة از خوارزمشاه،
مريدان كه را بهاءولد نيز سلطان نزديكان بود». خارج عصر
خوارزم شاه فرمانروايي  براي تهديدي داشت،  بسيار
عبدالحسين دكتر خدا، مالقات تا (پلهپله ميدادند جلوه

١٣٧٠، ص٤٥). تهران، زرينكوب،

سفربيبازگشت
ويرانگر مغول و وحشي يورش قوم احتمال آن سالها، در
بود و قوي بسيار نيز خراسان و خوارزم و به ماوراءالّنهر
آزار تنگناها و بود. كرده نگران بسيار را آن سامان مردم
مخالف فقيهان خوارزمشاه و سلطان محمد فشارهاي و
آن مشهور شافعي فقيه فخر رازي، امام جمله، از بهاءولد،
و احتمال داشت، ارادت بسيار به او خوارزم كه شاه دوره
آبايي زادبوم ناچاركرد را بهاءولد مغول، قوم نزديك هجوم
ـكه بزرگش دختر جز به خانواده، تمام با و گويد بدرود را
از كندـ همراهي را پدر نتوانست و داشت بچه و شوهر
جاللالدين بيرون برود. حج قصد به خوارزم  شاه قلمرو
كودكي، دوران ياران بهناچار، بهاءولد، نوجوان پسر محمد،
بود، دلبسته  آنها به  كه را عزيزاني و  محله ها شهرها و
آن نداشت. در هيچ آشنايي كه دياري شد راهي رهاكرد و
بلخ آشناي سرزمين از را جالل الدين اجباري، اين كوچ
پدرش، به همراه وي كه آن، نزديك دور و شهرهاي و
و اما، ياد كرد، دورتر و دور بود، گزيده اقامت آنها بارها، در
نكرد؛ پاك خاطرش از هرگز را، كودكي دوران يادگارهاي
و قصه هاي ِترَمذ ياد محلهاش، كودكان و بلخ بامي «ياد
و محلة سمرقند ياد آن، اجل سيد و دلقك به مربوط 
و سمرقند محاصرة پروحشت روزهاي ياد و غاتَفرش»
سلطان محمد داماد خان، عثمان ويرانگريهاي كشتار و
دخترك و اضطراب «دغدغه و ٦٠٩هـ سال در خوارزمشاه
او را از تجاوز تا مي خواست خدا از همسايه كه به زاري

دارد». امان وحشي در خوارزميان
او، نكرد؛ را رها عمر او پايان و دوري، تا غربت رنج اين
او و بريدهاند نِيستان از را او كه بود نييي همچون همواره،
آن در كه خاكي و و آب خود اصل دوباره به پيوستِن براي

نداشت: آرام و قرار بود، تنيده ريشه
بشنوايننيچونحكايتميكند

ميكنـد شـكايت از جداييهـا
ُببريدهاند مـرا تـا كز نِيسـتان

ناليدهانـد زن و مـرد از َنفيـرم
سينهخواهمَشرحهَشرحهازِفراق

اشـتياق درد بگويم شـرِح تـا
همراه و با او بهاءولد نيز مريدان سفر، بسياري از در اين
اولواَالمر و عصر واقعي «سلطان را او آنها بودند. همقافله
خواجه بيوة داشتند».  ارادت بسيار او به و  ميشمردند
دخترش بود، با «فاضله» زني كه شرفالدين سمرقندي،
نيز درآمد) جاللالدين همسري به بعدها (كه گوهرخاتون
ارادتي به او بهاءولد و بود بهاءولد «مريده» او آنها بود. همراه

ميخواند. كامله» «ولية را او و داشت سزا به
سفري نبود؛ آن در بازگشتي اميد كه بود آغازشده سفري
قلمرِو حكومت از دورترشدن هرچه براي سوي غرب به
از ماندن درامان و خوارزمشاه  محمد  سلطان خودكامة
بودند. بلندآوازه كشتار و ويرانگري در كه مغوالني يورش

عارف سوختهجان شاعر و نيشابور بودكه بهاءولدبا عطار، در
عطار اين ديدار در كرد. ديدار بود، او كه همسال نيشابوري،

به زودي، نورسيده، كودك «اين گفت: بهاءولد به جاللالدين، دربارة
«اسرارنامه» مثنوي از نسخهيي و خواهدزد» عالم سوختگان در آتش

داد. جاللالدين بود، به جوانيش يادگارهاي دوران از كه را،
همدان و نيشابور به ري از ماللآور و راه طوالني تمام در «اسرارنامه»
كه «الال»يش «سيدبرهان» و مربي بود. جاللالدين مونس بغداد، و
اثري كه بود آشناكرده سنايي «الهينامه» با را او مانده بود، بلخ در
ساعتها طوالني، راه اين در جالل الدين عطار. اسرارنامه همانند بود
قافله ساربانان كه شعرهايي خوِش نواي و كاروان «َقّواِل» ني نغمة به
نواهاي اين و فراميداد گوش ميگفتند، «ُحدي» آن به و ميخواندند

ميدوانيد. او ريشه جان در بندبنِد خوش و سوزناك
يورش دهشتآور خبر بودند كه نشده چندان دور نيشابور از هنوز
كرد. آزردهخاطر و متأثر شدت به را كاروانيان ماوراءالنهر، به مغولها
ماتمي در را دلها ديد، نخواهند را آنها هرگز ديگر كه عزيزاني ياد
بلخ به ٦١٨هـ سال در بعد، اندكي مغولها،  بود.  فروبرده سنگين
نكردند مقاومتي مردم اين شهر دربرابرشان اينكه با بردند. يورش
آوردند فرود به فرمانبري سر مغول، ورود سپاهيان ابتداي همان از و
فرمان مغول چنگيزخان تقديم كردند»، پيشكش و ُتحفه «انواع و
مغول، رسم بر بنا همه، را… جوان، و بزرگ، پير تا كوچك «از داد
تر از گذراندند. دم تيغ و از هزار تقسيم كردند و صد گروههاي به
زدند. باغها به از كشتار مردم، آتش نگذاشتند… پس اثر خشك و
كردند» (تاريخ يكسان با خاك را كاخها قلعهها و برجها، ديوارها و
ثروت، منصور دكتر نوين توسط جويني، تحرير عطاملك جهانگشا،

١٣٧٨، ص١٠٩). تهران، اميركبير، چاپ
مردمش،  وحشيانة كشتار از پس نيشابور را، آنها سال، همان بهار  در
جان باخت. نيز نيشابوري عطار كشتار اين در كردند. خاك يكسان با

داد. رخ بغداد به كاروان بهاءولد از ورود پس يكسال واقعه دو اين
زمان اين در رسيد. بغداد به همراهان و بهاءولد قافلة ،٦١٧ سال در
از بيم كه حج مسافران شمار آنسال در ١٣ساله بود. جاللالدين
اين از بود. بسيار بودند، بركنده دل ماوراءالنهر و خراسان از جان
همراهانش، و بهاءولد بود. دشوار بارافكندن براي جايي يافتن رو،
دارالخالفة الشيوخ ُسهرَوردي، «شيخ شهابالدين ُعَمر پايمردِي به
اقامت بار مدرسهيي در داشت، آشنايي پيشينة بهاءولد با بغداد»،كه

افكندند.
٦٢٢هـ)، (وفات الناصرلديناهللا عباسي، خليفة پيش سال چند
خوارزمشاه به خوارزم محمد سلطان نزد سفارت سهروردي را به
او به نسبت و بود شده  آشنا او با آنزمان بهاءولد در و فرستاده
از و ميكرد اظهار و بزرگداشِت خاِضعانه دوستي بيسابقهيي «به نحو
و سپاس بيمانندي ميكرد، به طرز او اظهار حق در شيخ كه عالقهيي
سخن فارسي زبان به بهاءولد با سهروردي ميداد… نشان خرسندي
ميسرود» فارسي به شعر و بود زنجان [سهرورد] اهل او ميگفت.

.(٥٣ ص خدا، پله تا مالقات به (پله
بهخواهش كوتاه، اقامت همان در بهاءولد بود. كوتاه بغداد در اقامت
بسيار كه كرد داير َوعظ آن شهر مجلس فارسي زبانان براي سهروردي

پيشنهاد بهاءولد هم چنين، به سهروردي، قرار گرفت. آنها توجه مورد
كنوني)، كه (تركيه شرقي» «بالد روم شهرهاي به وعظ براي كرد
٦١٧تا (از كيقباد عالءالدين زمان آن در برود. زبان بودند، فارسي
به و  ميكرد حكومت آن سرزمين در روم سلجوقيان از ٦٣٤هـ) 
ُحرمت بود، رفته او سفارت نزد خليفه به سوي از كه سهروردي

بود. نهاده بسيار
زيارت براي ابتدا بغداد، ترك خود، پس از خاندان با و پذيرفت بهاءولد
براي آنجا، بارها، و از شد (سوريه) شام آن جا رهسپار و از رفت مكه به
و و…) رفت آقشهر و الرنده و (َمَلطيه روم شرقي شهرهاي به وعظ

گرفت. قرار بسيار استقبال مورد

روم دياِر
طوالنيتر اقامتش تركيه) در كنوني (قرامان الرنده شهر در بهاءولد
تابع كه شهر، حاكم و شدند بسيار شهر اين در مريدانش و شد
و مدرس واعظ و مدرسهيي ساخت و او عالءالدين كيقباد بود، براي
الرنده دايركرد. و وعظ درس مجالس شهر در آن خراساني پير مفتي
زيبايي از آثار داشت و هوايي خوش آب و و دلگشايي بود شهر بسيار
يونانيان دورة از حتي و (بيزانس) شرقي روم امپراتوري سلطة دوران

داشت. وجود شهر آن در باستان
و قرآن فقه و تفسير در ١٨سالگي) ٦٢٢هـ ( سال تا جالل الدين
بسيار يافت. مهارت و عربي فارسي و ادب شعر و سرگذشت پيامبران
«آقشهر» در او، تشويق خود و پدرش اصرار مريدان به سال، آن در
روبهرو شد. مردم شهر بسيار استقبال با برپاكرد كه مجلس وعظ
است. جالل الدين دورة حاصل وعظهاي اين َسبعه»، كتاب «مجالس
اوشرمنده مريدانبهاءولدبهجاللالدين«موالنايجوان»ميگفتندو
همسرمحبوببهاءولد مؤمنهخاتون، همينسال(٦٢٢هـ) در ميشد.
در او را پيكر كرد. و آن دو را سوگوار درگذشت جاللالدين مادر و
باقي شهر آن در هنوز مزارش سپردند. خاك به شهر الرنده گورستان
سنگين بسيار غربت در و پيرانهسر در بهاءولد براي همسر مرگ است.
غربيه» «غربت درد بود و سوگوار مادر سوگ نيز در جاللالدين بود.

كرد. سنگينتر دلش بر را
پدر و الرنده، پيوند در دفن او خاتون، و مؤمنه از درگذشت پس
قونيه، بهاءولد اصرار بزرگان كه بهطوري شهر بيشتر شد. اين به پسر
بيپاسخ مدتي شهر تا آن به برا ي رفتن را عالءالدين كيقباد، تختگاه

گذاشت.
خواجه جوان گوهرخاتون، دختر با سال٦٢٢هـ همان جاللالدين در
و بغداد به بلخ سفر در مادرش و او با كه سمرقندي، شرفالدين
در جوان اين واعظ هنوز بست. همسري پيوند همسفر بود، الرنده،
١٢٢٥م) (آوريل ٦٢٣هـ بود كه گوهرخاتون در ربيعاآلخر الرنده
به بعدها و نهادند نام محمد بهاءالدين را او كه آورد دنيا به پسري
(عالءالّدين موالنا دوم پسر سال بعد، دو يكي شد. معروف ولد سلطان
سرد دو، خانه تولد اين با آمد. دنيا به شهر الرنده در همان نيز محمد)
رنگي و پرشد كودكانه گريههاي و خنده ها با آنها سوگوار و غمگرفته و

گرفت. خود به ديگر

جانپناه آخرين قونيه،
الرنده و َمَلطيه و  اَرَزنجان شهرهاي در  بهاءولد آوازة
راغب ديدار او به سلجوقي كيقباد عالءالدين و باالگرفت
دانش كه مركز فراخواند قونيه را به تختگاهش او و شد
با و پذيرفت را دعوت اين بهاءولد بود. عصر آن فرهنگ و
خويش تن به سلطان رفت. «گويند قونيه به خانوادهاش
دربرگرفت و را گرمي و مهر او بهاءولد رفت و به به پيشواز
داد. مريدانه هم بوسة او استخواني تكيده و و پير دست بر
خارج در دور مسافتي تا قونيه پارسايان و بازار پيشهوران
و بزرگوار پيري اين كه از و شيخ رفتند استقبال به شهر
پشتيبان پادشاه، اعتماد مورد آنها شهر در نامدار واعظي
احساس خواهد شد، فساد ارباب و سركوبگر صالح اهل
به مجللي سلطان مهماني طرف مي كردند. از خرسندي
حاضر آن در شهر و علماي اكابر برپاشد كه بهاءولد افتخار
هم مخلصانه و فراوان احترامات وي به نسبت و آمدند

آوردند». بهجا
«سلطانالعلماي  قونيه از شهر پرشور مردم استقبال  اين
هنگام به ٦١٧هـ سال در كه بود استقبالي يادآور بلخ»،
به بغداد، خليفة سفير ُسهرَوردي، شهابالّدين شيخ ورود
سلجوقي سلطان سال نيز آن در آمده بود. بهعمل قونيه
الشيوخ» بغداد شتافته «شيخ پيشواز خضوع بسيار به با
نسبت حرمتگزاري اين نهادهبود. بسيار حرمت او به و
«سالحدار حتي ادامهيافت و هم پس از آن بهاءولد، به
بود، وي نزديكان از كه گهرتاش، بدرالدين امير سلطان،
مدرسة به عنوان كه بعدها مدرسهيي ساخت بهاءولد براي
كوچك موالناي تدريس پسرش خداوندگار، محل مباركة

شد».
و  (٨١ ساله) داد و بهاءولد رخ ٦٢٦هـ سال سفر در اين
قونيه در عمر پايان تا پس آن از (٢٢ساله) جوان موالناي
مدرسه در بغداد مانند در قونيه نيز بهاءولد شدند. ماندگار
و خانة اعيان به تكلف اكابر، دعوت و «بهرغم آمد و فرود
همانهفتههاي اولسكونت «از نشد». سرايسلطان وارد
علماي شد. ُوجوه شهر رجوع محل محضر او مدرسه… در
ديدار مهمان به روز، هر شهر، اعيان و بازرگانان قونيه، 
و ميكردند دعوتها ميآوردند، هديهها ميآمدند، وارد تازه
خود، اخالص استطاعت و حد در و شيوة خاص هريك به
در ميدادند. عالقه نشان خانوادة او و ميهمان پير در حق
و قبل سالها از كه واليت، ديداركنندگان، خراسانياِن بين
سكونت روم تختگاه اين در قبل نسل چند از آنها از بعضي
بيشتر عالقة با وي خانوادة و بهاءولد جانب از گزيده بودند،
آنها با و ميخواند آنها را همشهري بهاءولد ميشدند. تلقي
ازجمله، و خانوادة وي، ميكرد. پيدا آسانتر انس و زودتر
آنها ديدار نيز، به گوهرخاتون و زوجه اش جوان موالناي
خراسانيان همين صحبت ميدادند و در نشان بيشتر انس
در قونيه آشناشد و شهر با جوان، موالناي كه بود مهاجر
دست به دوستيهايي و دوستها آن مختلف طبقات بين

آورد».
و بارور و باغستانهاي زيبا بناهاي بود با زيبا شهري قونيه
وسيع و كوچه هاي و كاالها از آكنده بازارهاي و فراوان آب
خونريزي و در چنگال جنگ كه سراسر شرق سالها آن در
«ميعادگاه و امنيت بود و آن شهر كانون آرامش بود، اسير
اين زبان». در فارسي نويسندگان و شاعران، دانشمندان
دستگاه اداري بود زبان پيش سالها از شهر، «زبان فارسي
و مصر فرمانروايان با و خليفه دربار با جز عربي زبان به و
رسمي تعطيل ايام كه جمعه بامداد نميشد. مكاتبه شام
ميشد از علما منعقد بود، مجلسي اداي نماز عام هنگام و
پادشاه صرف حضور در كه غذايي ضمن آن در اثناي و
مطرح علما بين مذهبي و علمي مختلف مباحث ميشد،
از عصر، و ادباي علما با آشنايي پادشاه ضمن و ميشد
مالقات پله تا ميشد» (پله آگاه احوال مردم آنها از طريق
سلطان ازجمله، همگي، مجلس آن در ص٦٤). خدا،

سخن ميگفتند. فارسي عالءالدين به
و خراسان مهاجران از بودند آميزه يي قونيه شهر مردم
سكونت شهر در آن و تركماناني كه از ديرگاه ماوراءالنهر
به كه بودند تركمانان لشكريان بيشتر از و اميران داشتند.
بوميانروميكهمسيحي فارسيسخنميگفتند. تركييا
دو پيونِد زادة نيز شماري ميگفتند. سخن يوناني به بودند،

ميگفتند. «اَكَدش» بودند كه به آنها يوناني و ترك نژاد
دارد ادامه

عبدالعلیمعصومی
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