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به ياد ابوذر ورداسبي، آبروي ماندگار قلم

و گفت به صحرا شدم، عشق باريده بود و زمين تر شده بود،
  چنان كه پاي مرد به گلزار فرو شود، پاي من در عشق فرومي شد 

تذكرة  االوليای عطار    

ابوذر، ياري كه رفت، 
يادي كه ماند

در صفحات ديگر

کاظم مصطفوی

شعر: 
«عـبور»يـها

بالهـام از « عبـور»  فرهـاد صداقتـی  و
با ياد قهرمانان درزنجير 
رحمان کريمی

کدامين صورتگر 
صورت ميهن مرا به خون آراست 
که هنوزش از آن رهايی نيست؟ 

پيرسالی ام را با نقابی نمی پوشانم 
که آيينه يی ست اين عذاب نشان 

ست.با  خفته  خويش  به خون  که  چهره يی  از 
گلهای سرخ باغتان درکار

 گلباران کنيد 
اين شهيد را.

درصفحة ٤
ای درخت سبز و پرشکيب

زری اصفهانی
درصفحة ٦

ايـن هـم از دبيرستـان رفتن مـا 
جمشيد پيمان

ستار لقايیفــرار از جـهنم ولـی فـقيه 
درصفحة ٦

سال ٤٩ بود كه ابوذر را كانديداي انتخابات دانشجويي كرديم تا نماينده سال سوميها شود. 
چندتايي از در اصلي دانشكده وارد شديم. صالحي مستخدم پرسابقه دانشكده مثل هميشه وارد 
صحبتهايمان شد. او خودش يك كتاب طوالني از گذشته دانشكده حقوق بود بيشتر از همة 
استادان و رؤساي دانشكده در سالهاي قبل سابقه داشت. تقريبًا همه را مي شناخت. مستخدمين 
دانشگاه انسانهاي شريفي بودند. با كت و شلوار و كراوات سورمه يي و بسيار سياسي. قيافه هايشان 
انتخابات است گفت  از  بيشتر به كارمندان وزارت خارجه مي خورد! صالحي وقتي ديد صحبت 
كدامتان مي خواهيد نماينده شويد؟ به شوخي يكي از بچه ها را نشان داديم. صالحي گوشه لبهايش 
را جمع كرد و گفت: «اين كه زندان برو نيست!» خيلي زود فهميديم كه اشاره او به چه خاطر است. 
چند ماهي از انتخاب ابوذر نگذشته بود كه دستگير شد و براي اولين بار گمش كرديم. يكسالي 
حبس كشيد. وقتي برگشت فهميديم كه يك چيز ديگريش مي شود. خلق و خويش همان بود، 

بقيه در صفحة ٥متين و بزرگوار ولي يك صالبت ديگري در چهره و حرفهايش بود. 

نادر رفيعی نژاد

اوليـا رضـا  کار 

ندهد شرف  گواهي  زمانة خود  بر حقيقت  اگر  نويسنده  يك 
حرفه يي خود را باخته است. و اگر تفنگ بركف در راه حقيقت 
بجنگد و به خاك افتد، ماندگاري است كه به قلم آبرو مي دهد… 
و ابوذر از تيرة آن نويسندگان بود كه خدا به قلمشان سوگند 

خورده است.
سرمواضع  بر  حتي  كه  نبود  مجاهد  نه تنها  كه  بود  زماني 
ايدئولوژيكمان هم حرف داشت. ما هم با او حرف داشتيم. اين 
اختالف گاه به آن حد مي رسيد كه بر او فشار بسيار مي آورد. 
گاهي  و  مي كرد.  قهر  گاهي  مي شد.  كالفه  دستمان  از  گاهي 
از كوره در مي رفت و حتي بد و بيراه مي گفت. اما بارها ديده 
بودم كه در اوج عصبانيت و در حالي كه از شدت برافروختگي 
نمي توانست خودش را نگهدارد مي زد زير گريه و از دردي سخن 
مي گفت كه آدم را تكان مي داد. از تك تك كلماتش معلوم بود 
كه پايش چنان در عشق فرو ست كه پاي مرد به گلزار خيس. 

هميشه دوست بود چه آن زمان كه در آغوشت مي كشيد و غرق بوسه ات 
كينه  گرد  ذره يي  دلش  مي دانستي  مي كرد.  قهر  كه  آن گاه  و چه  مي كرد 
ندارد و تو با روشنفكري جدي طرف هستي كه حرفش از روي مسئوليت و 
درد است. نه از روي تن آسايي و سهل گيري به خود. سهمگين ترين نبردها 
را با خودش داشت. و بيشتر از هركس به كلماتي سخت مي گرفت كه از 
بود كه در دام دوگانگي حرف و عمل  به شدت حساس  قلمش مي ريخت. 
حق بزرگتري را پايمال نكند. اهل «جر» زدن نبود. حقيقتي را كه دريافته بود 
بيان مي كرد. برايش مي جنگيد و بعد هم اگر مي فهميد ضعفي دارد يا كه 
اشتباه كرده، برخالف بسياري ديگر، اول از همه با خودش تصفيه حساب 
مي كرد. ضعفها و ندانسته هاي خودش را تئوريزه نمي كرد و ديگران را به 
لجن نمي كشيد تا كمبودهاي خودش را بپوشاند. همين دوست داشتني اش 
كرده بود. براي همين نه تنها خودم كه تمام مجاهديني را كه با او دوست بودند 
و جنگ و جدال ايدئولوژيك هم داشتند همه يك احساس داشتيم. بعد از هر 

دعوا با او صميمي تر مي شديم و نزديكتر. 

به صحرا شد، عشـق باريد...

بقيه در صفحة ٢

بـودن 
و نـوشـتن

سخنان نادين گورديمر به هنگام 
دريافت جايزه نوبل در سال ١٩٩١

در آغاز کلمه بود.(١)
و کلمه از آن خدا بود، و واژة آفرينش مفهوم کالم خدا. 
اما با گذشت قرنها از فرهنگ بشر،  واژه، مفاهيمی ديگر 
يافت، مفاهيمی مادی و مذهبی. تسخير کالم، مترداف 
با کسب قدرت، اعتبار، حرمت و گاه تشويق و تحريک 
اختيار  در  درصدرماندن،  برای  شد  ابزاری  کالم  شد. 
و  گفتمان  توان  تلويزيونی،  گفتگوهای  برنامه  داشتن 

سخن گفتن.
واژه در آسمان پرواز می کند، دربرخورد با ماهواره پژواک 
می يابد و امروز بيش از هر زمان ديگر به بهشت که منشأ 

آن «واژه» است نزديکتر شده است. اما برجسته ترين 
جلوه دگرگون کننده آن برای من و همنوعانم در زمانی 
دور بارز گشت. آن گاه که  اول بار بر لوحی سنگی تراش 
از  که  آن گاه  شد،  نگاشته  پاپيروس  روی  بر  يا  خورد 
صدا به تصوير تبديل گشت. در آن زمان که از شنيدن 
به خواندن مجموعه يی ازنشانه ها و سپس خط مبدل 
گرديد و در داالن زمان از پوست آهو به«ماشين چاپ» 
خلقت  داستان  بدين گونه  يافت.  تکامل  گوتنبرگ 
نويسنده شکل گرفت. داستانی که نويسنده را بر صفحه 

بقيه در صفحة ٣هستی نقش نمود. علی اصغر بهروزيان

در صفحة ٧

كنفـرانس سـران در آخرت(١١)
مؤلف: ابرهارد ريشتر
مترجم: كريم قصيم
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صفحه اول بقيه از
گفتگو و و دعوا و اين همه بحث همه سال اين طي در
دارد درد روي از كه نداشتيم ترديدي مختلف مسائل سر
توسط مسخشده ايدئولوژي براي دلش ميزند. حرف
مرتجعان نه خيانتهاي مرتجعان مي سوزد. و آخوندها
با مبارزه بهجاي  و  بهحساب «مذهب» ميگذاشت را
هديه بهترين كه مي افتاد؛ مذهب با ضديت به ارتجاع
و داشت با آنها تعارفي بود؛ و نه و آخوندها ساواك براي
و بهانه گيري روي از حرفهايش ميداد. آنها به امتيازي
دلش بريدگينبود. اينها از بدتر مسائلفرديو حسادتو
و استثمار بوي و رنگ از بهشدت ميسوخت. مردم براي
كه ما و ميشد. برانگيخته مسائل به استثمارگرانه نگاه
او با برداشتهاي متفاوتي اينكه با يكجا بوديم در او با
نمي دانستيم. خودمان جدا از را هم او لحظه يك داشتيم

مي كرديم. صدايش «ابو» كه نبود بيجهت
بند٤ قصر،  از بود. سال٥٦ ديدمش. اوين در بار اولين
و اويني بودم توي مليكشان آمده حبس ٥سال بعد از
تعيين ديگر بچههاي از بسياري مثل كه بودم منتظر

بود  «مذهبي»هايي مخصوص ٣ اوين بند شويم. تكليف
قصر بندها، بندهاي كليه از شدهبود. زندانشان تمام كه
به ميشد اوين، هركس را كه حبسش تمام بندهاي و
پايين بندهاي بود. از ابوذر آنها  از ميآوردند. يكي آنجا
احمد طرف رفت ورود بدو همان از آوردندش. قصر
صميمي دوست بود. آنجا در هم او كه اتفاقًا شادبختي
شدم. آشنا با او احمد توسط من و احمد(شادبختي) بود
پايش روي سه سال از بعد شكنجه آثار ميلنگيد و هنوز
پايش پنجه بود. كرده را مقاومتها بهترين از يكي بود.
راه بهسختي زندان در و بردهبود. كامل بهطور كابل را
لهجه ته و داشت هوشيار و درشت چشماني ميرفت.
اصًال احمد برعكس ميزد. ذوق توي هنوز شمالي ااش
چيزي طنز به حتي او نمي شد با و نبود شوخي اهل
خودش بود. محبت با و افتاده ميخواستي تا ولي گفت.
اين براي است. افتاده چرا ميفهميدم ميديدم كه را
غروري به نيازي نداشت. كبر  به  نيازي بود. پربار كه
و مي فهميد باشد. داشته در بالهت ريشه كه نداشت
ترين سنگين به را خودش دانسته هاي بهاي و ميدانست
آخوندها بهمنتكشياز نه بنابرايننياز وجهميپرداخت.

به دوستانش. فروختن نه فخر و نه ساواكيها و داشت
سال٥٤ را  اپورتونيستي ضربة بحراني دوران «ابو»
ما براي تاحدي قضايا واقعيت بود. گذاشته پشت سر
بيشتر شكل هرروز داشت مرزبنديها و روشن شدهبود
نزديكترين او با داشت. خاص وضعيتي ابوذر ميگرفت.
را داشتيمولينه يك رابطةارگانيك وتشكيالتي. رابطهها
اول برخورد در نباشد. آن  ابوذر  ميخواست دلم من
را حرفهايش «معناي كه هستم طرف كسي با فهميدم
و و تاريخ يعقوبي گفت طبري تاريخ مي فهمد». برايم از
حروفيون ايران. از گذشته تاريخ در نهضتهاي شيعي بعد
اين كي. و رابطة و كي و كي و حالج و نمدپوشان و

حرفهايش اصلي جوهر انقالبي. تشيع  و فئوداليسم با جنبشها
بايد از ندارد و كشش ديگر آخونديسم و فقه كه دستگاه اين بود
نوشت: بعدها كه بنويسيم. چيزي و را بخوانيم خودمان تاريخ اول،
اصالت، مي شود، از پياده و عرضه اسالم بهنام آنچه «اكنون نيز
و و جناحها برخوردار نيست مكفي و الزم حقانيت و مشروعيت
در دارند كه اختالفي و تضادها همه با ليبرال و مرتجع جريانات
با اساس و اصل كنار هم قرار ميگيرند. زيرا در يك در جاها خيلي
استثمار بر كه نظامي است. طبقاتي نظام حفظ آن و مشتركند هم
فرهنگ از گوشههايي (مقاله است». استوار كارگران و زحمتكشان

و سرشار اسالم) غني
رويدادهاي و اتفاقات و حوادث رخداد مادي علل بهدنبال ابوذر
و داشت غريب حافظهيي كردهبود. زيادي بسيار مطالعات تاريخ
با مي كرد نقل قديم يا تاريخي كتابهاي مرجع از هرفاكتي تقريبًا
وقتي بيشترين انگيزش او ميخواند. حفظ از آن را صفحه متن ذكر
مشروطه جريان در بهخصوص گذشته و در آخوندها از كه بود
كه ميگرفت. ضدارتجاعي بهشدت موضعي كه بود اينجا ميگفت.
بود اين برداشت من اما بودند. ما اشتراك و وحدت اينها نقاط البته
را بهموضعيضدماركسيستي کهبهلحاظنظريدافعه ماترياليسماو
آرمان و حرف ما فرق ميكرد. او با برخورد ما اينجا ميكشاند.
و استثمارشده بين را اصلي مرزبندي كه داشتيم قبول را «حنيف»
برداشتهاي تمام جمله را سرلوحة مي دانست. ما اين استثماركننده
هركس با را مرزبنديهايمان و ميدانستيم. خود بعدي ايدئولوژيك
موضع از اين، ما از گذشته قرارميداديم. اساس نيرويي براين هر و
قائل چنيني نقشي خود براي ابوذر و مي زديم حرف سازمان يك
نظرهاي و اختالف مي انداخت ما بين گاه هم مسأله همين نبود.
اين متقابل ماركهاي پيدا ميكرديم. مسائل به نسبت را متفاوتي
بهخاطر را ما او هستند. شناختهشده و برخورد كالسيك نوع دو
به خاطر را او ما و نميپسنديد برخي ضوابط تشكيالتي رعايت
مهم نكته اما مي داديم. قرار انتقاد مورد غيرتشكيالتياش روابط
به ما را خودش فردي نظر نميخواست ابوذر هيچ گاه كه اين بود
داشتيم، داشتيم. اختالفي هر كند. تحميل تشكيالت يك بهعنوان
هم ما رعايت نكنيم. را همديگر دموكراتيك نبود حقوق ولي قرار
خياباني با را آن تا بوديم شناخته را دموكراسي اين قدر او هم و

و نكن عوضي نگيريم. بكن تابلوهاي پر شده از يكطرفه و
كمتر شد. او را اندكي انقالب فاصله شديم به آزاد كه زندان از
بيشتر. و بيشتر و هميشگي محبت همان با هربار اما ميديدم.
بيشتر بود. هراسان به شدت ابوذر و مي كرد ظهور داشت خميني
آن سياسي فتنه مهمترين بهخصوص بود. شده نزديك ما به
خيلي كه مثل بود اين تهديد ميكرد. لمس را به خوبي روزگار
برايش و درآوردند خميني از قباي سر كه پرولتاريا مدعيان از
همفريب«مستضعف»پناهيخمينيرا بخورد او جاسوسي كردند،
از چادر سر و بزند را بهسينه ضدامپرياليستي امام سنگ مبارزه و
كه فهميد خوب خيلي ابوذر اما درآورد. سفارتگيري و وحدت
اصًال يا نباشد و يا اينكه ضدامپرياليست باشد آخوندجماعت قبلاز
پا يعني دين فروش است. باشد، نداشته يا و داشته باشد اعتقادي
مي كند اره پا و ميبرد سر ندهد هم پا است. ضدامپرياليست بدهد
ضدآمريكا كه وانمود مي كند تشر و با توپ و ميكشد عربده و
هركس هرجا و يا انگليس يا ضدشوروي يا يا ضداسرائيل است.
و بزرگ تك تك همان شياطين بيفتد با وقتي پايش هم اما ديگر.
ته كفش ليسيدن مسير از و در اين برقرار ميكند كوچك رابطه
موسوم به فاز مدت در تمام كه بود ندارد. اين ابا هيچ كدامشان

كه طي كرد ابوذر مسيري را سي خرداد٦٠) ٥٧تا سياسي(فاصله
و با مينشستيم گاهي از هر ما ميشد. و نزديكتر ما به روز بهروز

ميزديم. گپي او
به عراق و  خميني جنگ شروع اوائل در  شب يك
احمددلمخيليهوسيكغذايماكاروني گفتم احمد(شادبختي)
دستپخت ميگويم. چه  ميدانست احمد است.  كرده را خوب
ما بين بهشهادت رسيد) بعدها كه احمد (مهديان همسر شهناز
فردا شب بيا خانه مان. بپزد ميگويم بود. گفت به شهناز معروف
بزرگراه در آپارتمان يك در هستند. همخانه «ابو» با ميدانستم
هم تا رفتيم احمد شب با بود. قران سعدين مينشستند. جردن
ابوذر. با تازه ديداري  هم و كنيم استفاده شهناز  دستپخت از
بهرويمان در را شد) شهيد هم او كه ابوذر فاطمه(فرشچيان همسر
را پر آپارتمان شهناز دستپخت بوي شديم داخل وقتي باز كرد.
برخالف بكنيم ابوذر رسيد. شهناز از تا آمديم تعريفي كردهبود.
گرفته چهشده بود؟ تلخو تعجبكردم. برخورد سرديكرد. هميشه
چنددقيقهخودشآمدكنارمان. از بعد نشستيمو گوشهييكزكرد.
هرچه بكن! كي نكن گريه حاال گريه. زير يكدفعه زد بيكالمي
بهشدت شانههايش چيزي نميگفت. چهشده؟ ميپرسيديم هم
اشاره كرد به من ميشناخت. را «ابو» بيشتر تكان ميخورد. احمد
را باالخره روزنامه نشستم. منتظر و كردم رهايش كنم. تا ولش
را طباطبايي احمد دكتر شهادت خبر ديديم درآورد. جيبش از
از در جاده بهسمت جنوب نوشته. دكتر طباطبايي تصادفی در
مجاهدين امداد مسئوليت آنموقع كه بود قديمي بسيار مجاهدين
مستقل مجاهدين صفوف در که احمد دكتر داشت. فهميديم را
باختهاست. جان درهمينراه میکرد، مجاهدت ميهن از دفاع برای
اولين طباطبايي  دكتر نبود. مشكل زياد قضايا بقيه فهميدن 
معاون سمت در ابوذر و در مازندران بود انقالب بعد از استاندار
روحيات و ابوذر شيفتة خصائل همكاري زيادي داشتند. هم با او
كه وقت تا دير آن شب بود. طباطبايي دكتر برخوردهاي مردمي و

ميگفت. دربارة او بودم ابوذر آنجا
تحت الشعاع چيز يك را ابوذر با ما تضادهاي و وحدت همه اما
سالهاي بعد در حتي و شاه زمان چيست؟ اصلي تضاد قرار ميداد.
احساس و مشاجره و اختالف و بحث آخوندها. حاكميت يعني
ميشد خارج فردي بسته مدار از وقتي ديگر هرچيز و مسئوليت
حاكميتي و چه گروهي چه و كسي چه مشخص ميكرديم اول كه
دموكراتيك روند يك در و نميگذارد ما گرفته قرار ما برابر در
ابوذر عميق شناخت مورد در اين بكشيم. نفس و كنيم زندگي
عميق درک يک بود، شاخص آخوندها و شاه حكومت ماهيت از
كلي منافع پاي وقتي شرايط سختترين در مسئوالنه. بسيار و
اين، باالتر از ميگذشت. همهچيز از ابوذر ميآمد جنبش پيش
جيب شاه به نهايت نظرش در و ميكرد حرف احساس وقتي كه
كه اشتباه ميفهميد ميريزد آخوندها و خميني بعدها ساواك و و

برميگشت. و ميكند
«بغي چيست به نام فرستاد برايم پاريس مقالهيي يكبار در
به آن جا در كنيم. چاپ مجاهد نشريه در تا كيست؟» باغي و
كتابهاي علي ميرفطروس از كه قولهاي دروغي تهمتها و برخي
سابقة كرد. اشاره كرده بود نقل طبري و… مثل تاريخي معتبر
فاصله ميدانستم. در قبل از سالها ميرفطروس با را برخوردهاي او

بسياري  قلمي درگيريهاي ميرفطروس و ابوذر ٥٧تا٦٠  سالهاي
و سرنوشت  بهخصوص و محقق دو اين جدال داشتند. هم با 
بود كساني ازجمله ميرفطروس بود. آموز عبرت بسيار عاقبتشان

بود. و اصل برايش مبارزه با مذهب هرچيز از كه قبل
خودش تاريخي تحقيقات ماركسيستي مثًال موضعي از
مذهبي، و موضعي از برعكس ابوذر ميكرد. را منتشر
كتاب و ميكرد تحقيق زمينهها همان در مجاهدي، نه
ديدنش به رسيد به دستم ابوذر مقاله وقتي مينوشت.
«من ابوذر گفت: و آمد پيش حرف ميرفطروس رفتم.
دعواي ديدگاهي با ميرفطروس ميكردم گذشته فكر در
اول در وهلة ما بودم. كرده اشتباه ميفهمم حاال اما دارم.
او دعوايصداقتداريم. ميرفطروسيكمورخو محقق با
شماره حتي و كتابها نام برخي ذكر با نيست. هم صادق
صفحهآنهاچيزهايينقلكردهاستكهمنهرچهمراجعه
فاكتي نيافته ام. معلوم شده چيست تا ببينم سند كردهام
تحليلش به برسد چه است. دروغ بنياد از كرده نقل كه
مي آورد. مثال بعد برايم سوار است». فاكت اين روي كه
بعد نميكنم) تكرار من را نوشته و نمونهها مقاله آن (در
به نياز هرچيز از بيشتر محقق و «مورخ كرد: اضافه ابوذر
مخالفم يك چيز با من نميشود كه دارد. اين صداقت
به افراد معتقد يا به آن آرمان دروغ و هزار راست بروم
كردن اين تحقيق تاريخي نيست. لجن مال ببندم. آن
ابوذر عمق حرفهاي روز آن در من صادقانه بگويم است».
دو آن سرنوشت و عاقبت بعد، سالها بلكه نفهميدم. را
ابوذر روشن كرد. برايم آنرا ميرفطروس) (ابوذر و محقق
نبرد در عاقبت و كرد تكيه خود ضدارتجاعي مواضع روي
ميرفطروس با هيستري و افتاد بهخاك روياروي با ارتجاع
روزبهروز از محتواي كه رفت پيش ضدمذهبش تا بدانجا
و تعريف با مرحلة بعد شد. و در سياسي خالي و انقالبي
و گرديد. رضاخان مداح پهلوي سلسلة خدمات از تمجيد
كه كنم شاعري دريغ از انحطاط را نميتوانم افسوسم من
ميسرود «فدايي»ش همرزمان رزمآوري مدح در روزي
بگذريم اين نمونه است. از فالكتي افتاده چنين به حال و
به كردن پشت اتوديناميك مجازات از ديگري نمونة به تا

برگرديم… ابوذر به بنويسم. را «صداقت»
با ميدانست كه را دوست داشت آرمانش بهقدري او
من ميگيرند. خودش اوج هم و هم آرمان، خود، از انتقاد
اشتباهاتش برخورد با در را او و شهامت شجاعت بارها
در كه بود برخوردي  باارزش بسيار نمونه بودم.  ديده
در مجاهدين دروني ايدئولوژيك انقالب جريان ابتداي

به صورت  نامه و  مقاله چند در  خودش كرد. سال٦٤ 
گردآوري آن را كه بود خوب چه و نوشته مفصلي
كه ما مي كرديم. چاپ مستقل جزوهيي در و ميكرديم
كشيد و چه ابوذر ميدانيم بهتر بوديم شاهد از نزديك
بهشدت شنيد را وقتي خبر كرد. او حل را تضادي چه
بهشدتپرخاش حتينسبتبهمسعود(رجوي) جاخورد.
حاليكه در بود. دردمندي وجودش تمام كرد. اهانت و
نميداد امانش گريه هق ميگفت، هق بيراه و بد بهشدت
راست رفت». برباد جنبش «يك ميكرد: تكرار مرتب و
بود. گرفته ولي جدي غلط، را اگرچه قضيه ميگفت.
خودش نبود» و «بود نيست. سادهيي بحث ميدانست
پاسخ در مسعود اما و ميكرد. حس خوب را جنبش و
صدر سعة با را  حرفش  نگفت. او هيچ پرخاشگريهاي 
را خوب او كه دليل بهاين شايد برنياورد. دم شنيد و
ميبرد. رنج چه از ابوذر ميدانست هم شايد ميشناخت.
مسعود از فقط كه كرد برخوردي او بزرگ برادر بهعنوان
مسعود از برخوردها  قبيل اين از كه من و برميآمد. 
خوب شدم. او دلي دريا متحير هم باز بودم نديده كم
نگران. هم و برافروخته بودم و هم گزيده كه دارم بهياد
اما داشتم انقالبياش اعتقاد محتواي به اينكه وجود با
بعد روز چند كرد؟ كه چه خواهد مي زد شور دلم بهشدت
منتظر خلوت و قطاري پرت در ايستگاه ديدم. را ابوذر
يك كرد. شروع ابوذر و نشستيم نيمكتي روي بوديم.
كه نرسيد سوم  و به دوم اول جمله  بود. آتش  پارچه
را روي سرش نميدهد. امانش گريه هاي ديدم هاي
مسعود ١٤٠٠سال از «بعد گفت: گذاشت و شانههايم
كرد». پاك تاريخي تهمت يك از را محمد حضرت
كه ميديدم بار اولين براي من و مي گويد چه نمي دانست
با بگويم. درست ميزند. حرف ناشده كنترل مطلقًا «ابو»
در كه بعدها حرف ميزد. چيزي ته دل از وجود و تمام
اعتقاد سازمان به با مغزم «قبًال از نامههايش نوشت: يكي
از دارم». بعد عالقة قلبي و عشق آن اكنون به و داشتم
چارچوبي در را ابوذر نبود قادر كسي ديگر كه بود اين
محدوديتها و ميله ها و بود گشوده بال دارد. نگه قديمي
نبود. تنابنده را آسماني هيچ نميشناخت. بهرسميت را
و طرحي جديد ميديديش بالگشودهتر سقفي هربار كه
نوشته كه به نامههايي ميكرد. مراجعه جستجو را نو

٤بسيار درسآموز است. صفحة در بقيه

كاظممصطفوي

باريد... عشـق شـد، صحرا باريد...به عشـق شـد، صحرا به

ابـوذر، يـاد
قلـم ماندگار آبـروي

ابـوذر، يـاد
قلـم ماندگار آبـروي
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بقيه ار صفحه اول

شگفت انگيز اين که اين جريانی دو سويه بود. آفرينش «متن» و همزمان با آن 
آفرينش نويسنده و هدف نهايی او که دگرگونی بنيادين فرهنگ انسان است. هم 
رشدشناسی است و هم شناخت پيشرفت فردی و انطباق پذيری سرشت فرد که در 
مسير کشف رشد و پيشرفت انجام می پذيرد. چراکه نويسنده برای دست يافتن به 
اين استنتاج چونان پلنگ داستان بورخس (کالم خدا) حبس شده بود و می کوشيد 
در پرتو نوری که تنها روزی يکبار می تابيد، مفهوم بودن را بر روی خالهای حک شده 
بر پوست پلنگ بخواند. ما زندگی خود را در تالش ترجمه نشانه های کالمی برای 
يافتن مفاهيمی که از نگرشمان از جامعه و جهانی که در آن زندگی می کنيم نشأت 
می گيرند، می گذرانيم. در اين نگاه است که نوشتن نوعی مشارکت در راستای 

بازيابی خود و جهان، کنکاش در خود فردی و خود اجتماعی است.

در اين جا بودن
انسانها تنها موجودات آگاهی هستند با قوه تفکری که پاداش يا شکنجه شان است، 
و هميشه به دنبال پاسخی برای چرا می گردند. اين اما الزامًا همان سؤال بزرگ 
هستی شناسانه اين که چرا اصًال اين جا هستيم، نيست. مذاهب و فلسفه ها هميشه 
کوشيده اند تا براي اين سؤال پاسخی درخور برای آدمهای گوناگون در زمانهای 
گوناگون بيابند و علم هم در تالش توضيح مکملی برای نورافکندن بر اين حقيقت 
است که ما به هر حال در هزاره خود همانند دايناسورها خواهيم مرد، بی آن که درک 
الزم برای فهم کامل مسائل را پيدا کنيم. از آن جا که انسانها موجودات خودآگاهی 
هستند آنها هم چنين به دنبال توضيح و درک پديده های ساده زايش، مرگ، چرخش 
فصول، زمين، دريا، باد و ستاره ها، خورشيد و ماه، فراوانی و قحطی به وسيله افسانه ها 
ـ نياکان نويسندهـ  نقاالن رفتند تا اين گونه رموز را با مشاهدات روزانه خود از زندگی 
و قوه تخيل  برای خود درک پذير و فرموله کنند. و اين نيروی سر درآوردن از 

نايافته ها، زاينده قصه ها شد.
رونالد بارتس(٢) می پرسد: «مشخصه افسانه چيست؟» و پاسخ: «انتقال مفهوم 

به شکل»
افسانه ها داستانهايی هستند که به اين شيوه مابين شناخته ها و ناشناخته ها 
واسطه می شوند. «کالد لوی استراس» افسانه را جنسی ميان حکايت جن و پری و 

داستان پليسی می شناسد.

در اينجا بودن. 
نمی دانيم که چه کسی آغازگر «نوشتن» بود. اما چيزی راضی کننده ـ اگر چه نه 
پاسخـ   از اين دست که می آيد می توان ابداع نمود. افسانه رازی آميخته با خيال 
بودـ خدايان، حيوانات و پرندگان نيمه انسان، شيمرا «جانوری که سر شير و بدن 
ببر و دم مار داشت» موجودات خيالیـ  که از خيال سرچشمه گرفتند و اعمالشان 
توضيحی بر رازهای ناشناخته بود. انسانها و موجودات ديگر ماده داستان بودند 
اما نيکوس کازانتازاکيس نوشت: «هنر نمايش بدن (جسم) نيست بلکه نمايش 

نيروهايی است که آن را خلق کرده اند».

و نوشـتنبـودن 
در حال حاضر تفاسير زيادی برای اثبات پديده ها داريم. و از ميان پاسخها پرسشهای 
کامًال  هرگز  افسانه  جنس  دليل  به همين  برمی خيزد.  هستی  درباره  بيشتری 
کنارگذاشته نشده است. هرچند که ما تمايل داريم که افسانه را کهنه بپنداريم. اگر 
افسانه در برخی جوامع به قصه يی برای خواباندن کودکان تحليل رفته، دربخشهايی 
از جهان که با جنگلها و صحراها احاطه شده افسانه به دور از فرهنگ قدرتمند جهانی 

هنوز هم زنده واسطه ميان هستی و فرد مانده است.
ايکاروسی در معبد  بازمی گردد،  به زمين  از آسمان  افسانه چرخان  و 
«مرد خفاش» (بت من) و انواع ديگر از اين دست که هرگز در اقيانوس 
شکست غرق نمی شوند و با نيروهای اهريمنی اين جهان به جنگ 
برمی خيزند. اين افسانه های نوين برای روشن کردن و ارائه پاسخ 
چيزی ارائه نمی دهند و در حقيقت بيشتر به کار ارائه گريزگاهی 
خيالی «فانتزی» برای مردمانی که ديگر نمی خواهند با 
پاسخهاي آزار دهنده يی که آنها را نسبت به وجوشان 
«احتماًال  شوند.  روبه رو  آگاهانه  می دهد  هشدار 
دست  در  ابزاری  امروزه  انسان  اين که  دانستن 
دارد که می تواند کره زمين را در معرض نابودی 
قرار دهد، مفيدتر است. ترس از اين که انسان 
به اين ترتيب خود تبديل به خدايانی شده اند که 
بازار  برخاسته اند  به نابودی خود  به دست خود 
کتابهای کارتونی (بت من و سوپرمن) را گرمتر 
پابرجا  هنوز  اما  هستی  نيروهای  کرده است». 
عهد  در  که  همان گونه  هم  هنوز  و  مانده اند. 

باستان مشغول به قهرمانی های خويش اند.
اين که چگونه نويسنده ها با اين نيروها درگير 
می شوند و تجربه شان می کنند موضوعی است 
که سالها مشغله پژوهشی دانشمندان ادبيات 
بوده و هست. نويسنده در رابطه با طبيعت واقعيت در دسترس و آن چه در ورای آن 
نهفته استـ  واقعيت دور از دسترسـ  موضوع تمامی اين گونه پژوهشها است، آن چه 
که به عنوان نتيجه اين پژوهشها و مفاهيم آن عرضه می شود و آن که نويسنده را در 
کدامين دسته بندی قرار می هند مهم نيست و کار نگارنده های تاريخ ادبيات است. 
واقعيت به وسيله عناصر و نهادهای مختلف ساخته می شود، ديده و ناديده، بيان شده 

يا نشده برای خالی گذاشتن فصلي برای تنفس ذهن.
نويسنده مجبور به تمرکز درونی برای پريدن از شکافهايی است که در مسير 
تصاحب واژه ها بر سر راهش سبز می شوند. تمرکزی از آن دست که کاشفان با 
تنهايی «ياتس»(٣) در  انگيزش شادمانه درونی  پرچم نشان می کنند.  برافراشتن 
داستان «پرواز تنهايی های يک خلبان» و «زيبايی هولناک» که بيانگر لحظه های 
يک قيام عمومی است، هم متضاد و هم قرينه اند. داستان فروتنانه «ام. فورستر» 
«فقط وصل شو»، تزويری که «جويس» در داستان «سکوت-حيله-تبعيد» انتخاب 
کرده است و از آن هم فراتر دخمه پرپيچ و خم گابريل گارسيا مارکز که نيروهايش 
بر ديگران تحميل شده اند، شخصيتهای «سيمون دوبووار» اسير مرگ اين تنها 
نيروی شکست ناپذيرند. اينها همه نمونه هايی از شيوه های گوناگون نويسنده ها 
برای رسيدن به مرحله يی از هستی به وسيله «واژه»هاست. هر نويسنده با هر جايگاه 
و ارزشی که ممکن است داشته باشد تنها اميدش اين است که شعله يی کوچک 
برای پراکندن نور باشد و در موارد نادر با نتوغ خود مشعلی باشد که بر دخمه های 

پيچ درپيچ و تاريک تجربه بشری «هستی» بتابد.
يک بار آنتونی بورخس در تعريف مختصر ادبيات گفت: «ادبيات کشف جهان 

به شيوه يی زيبا است». 
من می گويم که نوشتن از همان جا آغاز می شود. چراکه کشف جهان و ماورای 

آن تنها و تنها به شيوه های زيبا می تواند تعريف شود. 
چگونه فرد نويسنده می شود؟ آيا «کلمه» را به او می دهند؟ نمی دانم آيا آغاز خود 
من برای کسی جالب است يا نه؟ شکی نيست که گفته های من با ديگر نويسندگانی 
که پيش از من در همين مراسم در اين جايگاه ايستاده اند وجه مشترکهای زيادی 
خواهد داشت. در مورد خودم پيش از اين گفته ام، هيچ چيز واقعی تر و صادقانه تر از 
آن چه در داستانهايم هست تاکنون ننوشته ام. زندگی، باورها به تنهايی اثر نيستند. 
چراکه در جدال ميان تنها «جدا از جامعه»بودن و درگير «مسائل اجتماعی»بودن 

است که انديشه، زندگی، و باورها شکل می گيرند.

بگذاريد مختصری از خودم برايتان بگويم:
به  تصميم  خودم  هستم.  ذاتی  نويسنده  يک  است  مصطلح  که  آن چنان  من 
نويسنده شدن نگرفتم. از همان ابتدا انتظار نداشتم با نشر آثارم کسب درآمد کنم. 
هنگامی که کودکی بيش نبودم برای درک زندگی از تصويرها، بوها(رايحه ها) و 

لمس اشيا می نوشتم.
خيلی زود ديدم که به واسطه احساساتی که خودم را نيز به شگفتی وامی داشت 
واژه های  قالب  در  اشتياق  و  آرامش،  آگاهی،  می جوشيد  درونم  از  که  شوری  و 
نوشته شده بر کاغذ نقش می بندند. يک نمونه کافکايی به اين مضمون دارم: من سه 
سگ دارم. «نگهش دار»، «بگيرش» و «بيش از اين هرگز». نگهش دار و بگيرش 

سگهای کوچک نژاد شيپرک(سگهايی نروژی نژاد) هستند و اگر تنها باشند کسی 
متوجه شان نمی شود. اما «بيش از اين هرگز» هم هست. بيش از اين هرگز دورگه يی 
از نژاد دانمارکی است و قيافه اش طوری است که حتی سالها بارآوری و ترميم نژادی 

نمی توانست چنين هيبتی به وجود آورد.
«بيش از اين هرگز» کولی وش است. در شهرک کوچکی که معدنهای طال دارد، 
در آفريقای جنوبی، همان جا که من بزرگ شدم زندگی می کند. من همانند «بيش 
از اين هرگز»، آن سگ دورگه ام (هرچند که برای زهر چشم گرفتن می توانستم 
سگ نژاد دانمارکی هم خوانده شوم). مردم شهرک نمی توانستند تفاوت بين سگها را 
بفهمند. من آن سگ کولی وش بودم و واژه های دست دوم را سرهم بندی می کردم.

و با آموختن آن چه می خواندم به غنی کردن نوشتارم پرداختم. مدرسه ام کتابخانه 
محله مان بود. استادانم: پروست، چخوف و داستايوسکی نمونه هايی هستند که 

نويسنده شدن خود را در آن دوره از زندگی مديون آنانم. 
آری من شاهد زنده اين تئوری بودم که کتابها زاينده کتابهای ديگرند. اما 
آن گونه نماندم. و فکر می کنم که هيچ نويسنده يی درجا نمی ماند. ناخودآگاه به 
کاوش هستی می پرداختم و از خود درباره هستی می پرسيدم. اگر همان گونه که 
در اولين قصه هايم، کودکی بود که به مرگ و کشتن بر اثر نياز به پايان يافتن 
می انديشيد پايان با يک ضربه هولناک. کبوتری له شده در چنگال گربه. يا اگر 
بی ميلی يی سردرگم و وجدانی نورس به نژادپرستی در هنگام مدرسه رفتنم، آن گاه 
که در راه «مدرسه» از کنار مغازه داران که خودشان مهاجرانی از اروپای شرقی بودند 
و به وسيله استعمارگران انگليسی در پايين ترين سطح موازنه اجتماعی سفيدپوستان 
آن شهرک معدنی قرارداشتند، رد می شدم و می ديدم که همانها که در جامعه 
استعمارزده حقيرترين بودند به معدنچيان سياهپوست که مشتری شان بودند با 
نگاهی حقير و مادون انسانی می نگرند.سالها بعد فهميدم که اگر من هم کودکی 
سياهپوست بودم به هيچ وجه ممکن نبود نويسنده شوم، چرا که کتابخانه که دريچه 
نويسندگی را به روی من گشود هيچ کودک سياهی را راه نمی داد. آموزش در 

مدرسه در بهترين شکل برای من بسيار سطحی بود.
مرحله بعدی رشد يک نويسنده شناساندن خود به ديگران است. انتشار آن چه 
می نويسيم برای آنانی که می خوانند. اين تصور طبيعی و معصومانه من از معنای نشر 
بود، تصوری که هنوز هم تغيير نکرده است. امروز هم همين معنا را برای من دارد، 
هرچند که می دانم بيشتر نويسنده ها باور به اين که مخاطبان مشخصی در ذهن خود 
دارند را رد می کنند، و بازهم می دانم وسوسه ها، آگاهانه يا ناخودآگاه نويسنده را به 
اين دام می اندازد که گوشه چشمی به آنان که از نوشته هاشان آزرده می شوند و آنان 
که آن چه بر کاغذ آمده را تأييد می کنند، داشته باشند. چيزی مانند نگاه گمراه کننده 
«اوری ديک» (از افسانه های يونان باستان) نويسنده را به سوی سايه هايی می کشاند 

که در آن استعدادها نابود می شوند.
چاره اما در نفی برج عاج نيست، چراکه اين کار هم يکی ديگر از عوامل تخريب 
خالقيت است. بورخس جايی گفته بود برای وقت گذرانی و خطاب به دوستانش 
می نويسد. من فکر می کنم اين پاسخی گستاخانه و خشم آلود به پرسشی کودنانه 

است. پرسشی که غالبًا مفهوم تهمت دارد. 
«برای که می نويسيد؟» درست همان گونه که سارتر تذکرداده گاه نويسنده بايد 
دست از نوشتن بکشد و به شيوه های ديگر به مسأله هستی بپردازد. او در واکنشی 
خشم آگين به جدال حل ناشده مشکل دردناک ناعدالتی در جهان، اين تذکر را 
عنوان می کند. هرچند که به باور من بهترين کاری که نويسنده می تواند انجام دهد 

همان نوشتن است و اعتراض به اين ناعدالتی دردآور.
بقيه در صفحه ٤

سخنان نادين گورديمر به هنگام دريافت جايزه نوبل در سال١٩٩١

علی اصغر بهروزيان



١٣٨٤ ١٣ دوشنبه ٢٤بهمن شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ٤ندا صفحة

«عبور»يها

بودنونوشتن
١٩٩١ سال در نوبل جايزه دريافت هنگام به گورديمر نادين سخنان

باريـد شـد، عشـق بـه صحـرا
يک گل 

زد بيرون باغ از
کويری به برود تا

بود. خالی سايبان هر از که
دررسيد خارستان به چون

شد. کفن صحرا خونين
باغها مرگ هزارة درآخرين

عابری تنها
را سرخ فامی سايه

کرد عبورش چتر
خدا. جنت تا

ـ ۲ ـ
چيدند منقار را عقاب

خويش بيرحم اسارت در
پرواز بلند يک به وسعت بالها را

برآفاق گشود.
فروافتاد تا برشکستند را بالهايش
کرد  شعاع خونين خورشيد  کورة

بينش را ارتفاع از دو چشم
و

گفت: تاريکی به
نه
نه
نه!

ـ ۳ ـ
آتش فرمان از

نهراسيد.
میديد افق سرخفام شاللة در

عقابان که
آشيانهها از

برخاستهاند.

گلوله آخرين
را او تبسم آخرين

کرد. جاودانه
ـ ۴ ـ

بادبان
برمیافرازی اگر

مرو مردابها جانب به
ناموافق باد

گرداب و صخره به برد گرت
است. خواران مرده ز منجالب به

ـ ۵ ـ
کن تيرم آماج و برکش کمانه

خونم بیبهايی ميان
حق صالی
زد. خواهم

تو
به تکدی گشودهيی بيهوده

دودست خويش
عالم. جانب به

ـ ۶ ـ
کزکرده مارمولکهای

عصر ديوارههای برپوسيدگی
میدانند چه بيشه زاران را معنی

کن صدا را پلنگان
رفتهاند که

کوه. ستيغ تا
ـ ۷ ـ

الکپشتان

٢ صفحه از بقيه
دل و بچه» مينوشت و «زن بند قيد و از يكبار
بار برود. و منطقه ميكرد كه به تقاضا ميكند و
شاهد مولويمي خواندو ديگرقصهييوشعرياز
و ميكرد، خودش «خودشكني» قول به مي آورد.
برنمي دارد خش نهتنها او ميديديم چشم به ما
راه تا ميشود قبل از صيقلخوردهتر صدبار كه
ماه چند همموفقشد. باالخره كند. باز ديگرانرا
بست و بنديل زندگي محقرش را بار بعد(بهار٦٥)
به (پسرو دخترش) گوهر و مسعود فاطمه و با و
شد مستقر بديعزادگان قرارگاه در رفتند. منطقه
آنروزها كه گذارد بنيان را بزرگي كتابخانه و
همديگر بيشتر از قبل نداشت. در آنروزها وجود
هر در من و نداشت شب و روز ميديديم. را
گپي مي زدم. او با داير نيمه به كتابخانة سرزدن
وسواسها در همان با بود. پويا و پرانرژي شاد و
چيزي و بود. ويژگيهايش از كه سابق امانتداري
«فروغ»ميرفتيم. جايبحث به نگذشتكه بايد
اما اينجا نيست. به آن، نرفتن رفتن و ضرورت
و سياسي هرنتيجة از فارغ كه ميدانم را همين
و دريغ بي آنگونه فروغ «ابوذر»هاي اگر نظامي
نيستشان نميشتافتندهيچكدام تمامهستو با
در نبوديم. هستيم، اكنون كه نقطهيي در ما از
كساني جمله از تاريخي، من هم روزهاي آن
شب آخرين در رفتم. «چهارزبر» تا كه بودم
فرمان پيشروي حسنآباد منتظر كه در وقتي
را ديدم ديگري نويسنده بار آخرين بوديم براي
بزرگوار شهيد بود. شتافته ميدان به پاريس از كه
مسيحا» و «زالل هم او خائيزي. حبيبي حسين
ابوذر، مسعود رسانده بود. خود را جاي گذاشته، را
چند و را. مسيحا و زالل و حسين،  گوهر، و
چنين «بهكجا را؟… ديگر نفر چند ديگر نفر
و بود گرفته از كوير وحشت دلشان شتابان؟»
نسلي به سالمرسان تا رفتند سفر داشتند. هوس
تسليم بيآنكه رفتند باشند. بارانها و شكوفهها
حرمت از در زندگي كوتاهشان باشند. مرعوب و
تا حرمت برگزيدند را مرگ و كردند زندگي دفاع
بههمين دليل و و رساندند. رسانند. را بهاثبات آن
آموزگاران پاكبازي. و جاودانگان صداقتهستند؛

قلم نسلي كه شجاعان. بيمرگان زمرة نسل از
حرفهاي پاي محققش و نويسنده و بهدست
ديدن براي و مي كند. امضا خود خون با را خود
آنهاستكافياست به عاقبت قلهيي كه «سراي»
گذر در كه نگاه كنيم جبونهايي زبونها و تهوع آور
روزشبه جاي پوسيدهاند. حقيرانيكهدر روز ايام
حقيرشان» زندگي چانهزدن براي «به پاكبازي
حسد و عقده از سرشار دلي با بعد و ميپردازند

مينويسند: ابوذر دربارة
شد. هوّيت فرديش و استقالل و خرد قربانی
جور اين از خود «تطهير» برای که خواستند او از
«روشنفکری ی «ننگها» اينجور از «آلودگيها»،
بکوشد و بردندش؛ که برود آنجا به بیعملی»، و
جديد ضرورتهای درک «شايسته»  را خود تا
روانه دوش، بر تفنگی بعد، و کند. «ايدئولوژيک»
يک و «امام» يک ميان شود بیبرگشت جنگی
چرا کجاست. نمیدانم را مزارش و «رهبر»…

باشد». داشته نيست مزاری معلوم اصًال که
نميافتيد؟ حرفهاي عمروعاص ياد بهراستي
آن از معاويه دست كردن پاك براي كه وقتي
علي از عمار خونخواهي به ننگين جنايت
ضدانقالب و انقالب مرزبندي و برخاسته بود؟
چقدر ما فردي خصلتهاي  و تمايل  از خارج
قرار گرفتهاند جايي در ابوذر است. امثال واقعي
جبن و خودشان، به شخص توهين كه هرگونه
راه عقدهگشايي، می کند. را برمال گوينده حقارت
و خرد «قرباني و ناپيدا مزار براي دل سوزاندن
است. او دانستن خود» فردي هويت و استقالل
چيزي قبيل حقيران از كه اين روشن است اما
هزارمش يك ابوذر با مقايسه در كه ميبرند رنج
كرد و كه ايثاري و او داشت كه صداقتي را ندارند.
نكردهاند. كه ايثاري ندارند و اينان كه صداقتي

بازگشتيم آمديم كه فروغ از بههرحال
آن اين و از نبود. پيدايش گرفتم. را سراغش 
تير بود كه اين شنيدم كه خبري پرسيدم. تنها
حسن آباد در نواحي و خونفشان مجروح و خورده
ميدان فكر و آن او به ديده شدهاست. هروقت
شد، به صحرا ميكنم: زمزمه با خود ميكنم

باريد… عشق

٣ صفحة از بقيه
درعينحال متفاوت و افراطی زوايای از هردو و سارتر بورخس
بدون دو نيز هر میخواهند. اجتماعی تعهد از را عاری ادبيات
کاوش و در ادبيات اجتماعی نقش تغييرناپذير مفهوم شک به
ديگر روابط همه که کامًال آگاهند. نقشی «هستی» مسأله کشف
گرماگرم ميان مردم در در بودن دوستان، رابطه شخصی با مانند

میگيرد. عمومی از آن نشأت قيام يک
را آثارش چراکه نمی نوشت، خود دوستان برای بورخس
دست سارتر از نوشتن کرد. بهرهمند آنها نعمت ما را از و منتشر

ماند. سنگرها در استوار سال١٩٦٨ در و نکشيد
مینويسيم درهرحال نويسنده را برای که که ما اين پرسش
هر اثر بهدم حلبی قوطی يک گويی پرسش اين با آزار می دهد.
مانند درست سؤال» «اين اصل در میکنند. وصل منتشرشده
بهراه انداختن قال و قيل قصدش اثر» کردن«يک يا بدنام تحسين
رابطه همين در است. «نويسنده» گرايشات و استنتاج مورد در
او می گويد نويسندههايی میدهد را ارائه بهترين پاسخ «کامو»
میپسندد و خنثی از ادبيات را بيشتر میکنند که موضعگيری
در اصًال يا هستيم و انسانها همه خدمت در ما می دهد: «يا ادامه
عدالت و نان به انسان که داريم) (باور اگر و نيستيم انسان خدمت
دستيابی در خدمت است که انجام کاری پس وظيفه ما دارد، نياز
روح غذای که خالص باشد. انسان بهزيبايی انسانی نيازهای اين به
«شهامت کامو تحسينگر که میبينيم نيازمند است». نيز اوست
حساس (جهتدار) ادبيات مارکز و است، استعداد» نويسنده و
نويسنده شيوهيی که «بهترين مینمايد: تعريف اينگونه باز را
بهترين به که اين است درآيد انقالب خدمت در آن با میتواند

بنويسد». در توان دارد که شيوهيی
ما همه عقيده  بيانگر میتوانند بيان دو اين من بهباور 
که مبارزاتی و تضادها) (و ستيزهها آنها باشند. نويسندگان
اما نکردهاند حل معاصر نويسنده برای را خواهيمداشت پيشرو
آن تضادها برای حل سادگی امکاناتی که کمال صداقت و با
نويسنده چهره آنها دادهاند. قرار ما برابر در گرفترا میتوانبهکار
تعريف «هستی» و برای  نويسنده هر پاسخی که بهسوی  را 
مفهوم در زنده و مسئول انسان يک بهعنوان خود» بودن «دليل

چرخاندهاند. دارد، آن اجتماعی

بودن: اينجا در
با همرا بنيادين موفقيتی خود ويژه. زمان و مکان يک در

است. ادبيات برای خاص مفاهيمی
در که است شعری «آنچه نوشت: به فرياد ميلوز» «ژسال

سرود: و برشت نباشد؟» مردم ملتها ويا خدمت
نوشت زمان «از

گفتن درختان از سخن که آنگاه
(برشت) سرزمين!» اين در بود. جنايت

و اينگونه زمانها در از ما«نويسندهها» که بسياری
يکسان برشت با باورهامان زيستهايم سرزمينها! اينگونه
که دنيايی  در سارتر راهحل که اينجاست و است 
نوشتن منعمیشوندهيچگونه و از نويسندههايشسانسور

مفهومی ندارد.
در سالها که کتابهامان اين بودهايم شاهد ما از برخی
ما و بودهاند ممنوع نشدهاست، خوانده خودمان کشور
بسياری نويسندههای دادهايم. ادامه نوشتن به کماکان
«سوينکا»، که آفريقا میبينيم نگاه به يک با زندانیاند.
کشورهای در ماپانجی»، «جک تيونگو»، وا «نگواگی
«جرمی جنوبی،  آفريقای من کشور در و خودشان 
ديگر بسياری سيروتو»و… والی «مونگتنگت کرونين»،
دادهاند نشان زندگی در که شهامتی برای نويسندهها از
دست حق از طرفداری نوشتن و ولی از افتادند زندان به
درختان از گفتهاند:  شاعران  که همانگونه  برنداشتند، 
تا مان»  «توماس از بزرگان از بسياری گفتند. سخن 
کشور بيرون از خود سياسی افکار بهدليل «چينوا آشيبه»

ـکه را تبعيد جانفرسای آسيبهای و رنج و رانده شدند
بر نمیبرندـ جان بهدر آن از نويسندهها هرگز از بسياری
میگويم جنوبی دادند. من از آفريقای ترجيح تسليم ننگ
«تادمتشيکيزا» «ناتکازا»، آلکسالگوما»، «کانتامبا، و
نويسندههايی گذشته سال پنجاه در ديگر کشورهای در و
بودهاند مجبور کوندرا» «ميالن تا توميالن» «روث چون
زبان آنها نبوده ـيک زبان که کالمی به ابتدا را آثارشان

کنند. چاپ بيگانهـ
آهنگی  بیسابقه  ديوانگی يک  طی سال١٩٨٨  در
نويسنده ها از و گرفت سرعت ما زمان در هولناک و شوم
مدرن دنيای در کنند. تسليم  را  کالم تا شد خواسته
و به خفت ديگر بار نويسندهها روشنگری دوران امروزی
ممنوع سياسی مسائل جز بهدليلی شدند، کشيده خواری
بینزاکتی«مادام بهجرم فلوبرترا رفتند. تبعيد به و شدند
رمان را برای استريندبرگ کشاندند. به دادگاه بوواری»
کردند، محکمه احضار به بینزاکتی «ازدواج کردن» بهجرم
اشاره های آن در که کتابی شد ممنوع لورنس زنان کتاب
شده بورژوازی رسوم و منافقانه چهره به زيادی بسيار
ديکتاتورها جرم به که خيانت همانگونه درست بود، و
کتاب و نويسنده اش رفتارکردند. آن میشود با محسوب
که فرانسهيی در برخوردها اين که اينجاست دردآور نکته
معاصر در دوران بازهم رخ داد. و انتظار نمیرفت آن از
صادر را نويسنده يک قتل فتوای مذهبی ديکتاتوری يک

کرد.
نگاهش بيشتر که بهخاطر کتابی را رشدی سلمان
به توهين تا است انسانی رفتارهای و شخصيت به
همه بهوسعت زندانی در دارد، باور خود او که مذهبی

جهانافکندهاند.
دليل نويسندهها به جهان سرکوبگر تمامی سيستمهای در
يک به عنوان مسئوليتهايشان پاسخ به و آزاديخواهانه فعاليتهای
بفهمند سرکوبگران بايد اما می پوسند. زندانها جامعه در شهروند
از متأثر که او هنرمندانه باعصيان نويسنده يک شخصيتهای که
می گيرند. شکل گرفتهاند، نشأت جامعهاش بر اعمالشده فشارهای
میگيرد. تأثير دريا قدرت از ماهيگير زندگی که همان گونه درست
انقالبيون: همرزم و بهعنوان يک نويسنده مارکز بهگفته اما
عزيزان همرزمش و دشمن به کند، کاوش که دارد نويسنده حق
مینمايد. بيان را هستی مفهوم حقيقت تنها بگيرد.چراکه ايراد
جانور از فراتر  عدالت  بهسوی  را ما حقيقت  يافتن  برای  تالش

میبرد. پيش میگيرد، جان ادبيات از که ياتس خميده
میخوريم ورق همديگر چهرههای در

میخوانيم را يکديگر نگاه
شود ممکن اين تا شدهاند فدا جانها

عدالت و صلح رزمنده و شاعر سروتو» «مونگانو واژههای اينها
آفريقایجنوبی است. کشور من

است با راستی تنها است و راستی. انسان در خدمت نويسنده
حقيقت میشوند. گشوده ناعدالتی از پر جهانی پيچيدگيهای که
تغيير نوشتن هرگز بههنگام واژههاست. واژه يی که واژه آخرين
کالف و درنمیآميزد دروغ با میدهد. صيقل را نويسنده و نمیکند
ترانههای آن با و میگشايد ناعدالتی را جنسيت، راسيسم، پيچيدة

می شوند. سروده آزادی

_____________________________ پانويس
وئيس بورخس خدا» نوشته: خورخه «کالم از .(١)

که بارتس .S/Z کتاب نويسنده ادبی و بارتس، منتقد رونالد .(٢)
در میشوند تدريس جهان معتبر دانشگاههای در آثارش اکثر

گفت. حيات بدرود سال١٩٨٠
برنده ايرلندی نمايشنامهنويس نويسنده، ياتس، باتلر ويليام .(٣)
خود نمايشنامههای از يکی در ياتس نوبل١٩٢٣. ادبی جايزه
چونان که میکند تصوير را مسخ شدهيی انسان دلخواه) (سرزمين

می رود. راه خميده جانور

قهرمانـان درزنجير يـاد و با صداقتـی فرهـاد « عبـور» از بـا الهـام

زدند دور را جهان
ما!! «آهووشان»

هنوز
صياد. خانه خوشخرامان
ـ ۸ ـ

آبشاران فرودين درخروش
آبگينهها شناگران
ترسيده می شوند.

رسی در چون
ناوی بايد بود

ديگر. فرازی تا
ـ ۹ ـ

کوچه از
میآيد صدا

با سوتش کودکی 
را شب

ُسخره به
گرفته است.

ـ ۱۰ ـ
صورتگر کدامين

آراست خون مرا به ميهن صورت
نيست؟ رهايی آن از هنوزش که

نمیپوشانم نقابی با را پيرسالیام
نشان عذاب ست اين آيينهيی که

ست. خفته خويش بهخون که چهرهيی از

درکار باغتان سرخ گلهای با
کنيد گلباران
را. شهيد اين

                                     ۵ مه ۲۰۰۶  

رحمان کريمی
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آسمان آبی کوير
بوسه می زند به روی گونه های تو

داس پرچم تو می شود
اين هالل ماه نو

ای که می رسی چو رودخانه های صبحدم
درشب سياه غم

فتح می کنی تمام قله های تيره را 
هم چنان زالل پرتو سپيده دم

قطره قطره بارش ستاره ها
درميان دستهای تو
چشمه سار می شود 

بوته های خاراين کويرغمزده 
زير گامهای تو

سبزه زار می شود 

دستهای باور تو هر کوير تفته را
باغ چشمه های  ناب می کند

خون تو که خون سرزمين آريايی من است 
دشتهای سرد و خسته را

غرق آفتاب می کند

ای درخت سبز پرشکيب 
رسته از جوانه شکفتگی 

درتو جلوه گر چو بيشه زارهاست 
رقص غنچه های زندگی

سبز می شوی دوباره سبز می شوی 
ای بنفشه زار

آب می دهد تو را به اشک چشم و خون دل
ميهنی که می کشد تو را هميشه انتظار

عاقبت به آشيانه می رسی 
ای پرنده  ای بشارت بهار

پرشـکيب سـبز  درخـت  ای 

بقيه از صفحة اول 

مطالعات اسالمي داشت و مسلمان پر و پا قرصي بود ولي 
بعد از زندان دفاعش از ايمان و آيينش فرق كرده بود. انگار 
حرف جديدي براي گفتن داشت كه پنهان مي كرد. كم 
و بيش مي فهميديم كه هوادار مجاهدين شده، ولي نه ما 
ناگفته  و نه خودش به رو نمي آورديم. اين يك قرارداد 
بروز  را  چيزي  كسي  امنيتي  مشخص  به داليل  كه  بود 
نمي داد. گرچه ابوذر كارش را مي كرد، تبليغش را مي كرد 
و بيخ گوشمان قصه هاي انگيزاننده يي را مي خواند، بعضي 
وقتها هم ناغافل الي جزوه هاي درسي مان اعالميه هاي 
مجاهدين پيدا مي شد كه مثًال ما هم نمي فهميديم كار 

كي است.
و  شب  و  بود  شده  پركار  خيلي  چندساله  اين  ابوذر   
مي كرديم  فكر  اولها  تحقيق،  هم  مطالعه  هم  نداشت.  روز 
و درسخوان «آن وقتها  زرنگ  را شاگرد  مي خواهد خودش 
بپوشاند  را  فعاليتش  تا  دهد  نشان  خرخوان!»  مي گفتيم 
به  تحقيقش  كار  است.  جدي  نه،  كه  ديديم  بعدها  ولي 
مقاله نويسي رسيد و بعدتر از تويش اولين كتابهايش درآمد، 
رشته مورد عالقه اش هم اسالم بود و اسالم  شناسي، كتاب 
پطروشفسكي را با دقت وسواس گونه يي مطالعه كرده بود و 
كار تحقيقي وزيني در مورد آن كتاب انجام داد و حرفهاي 
تازه يي پيدا كرد و نوشت. ولي ما مي دانستيم، خودش هم 
بهتر مي دانست كه سرش به كارهاي داغتري گرم است. تا 
سال١٣٥٣ دوباره گمش كرديم! يعني ساواك ملعون اين 
جدايي را تحميل كرد. ابوذر در رابطه با سازمان دستگير شد. 
نمي دانستيم چه باليي بر سرش آورده اند، همين قدر اخبار 
زندان مي رسيد كه خيلي شكنجه اش كرده اند. به خصوص در 
مورد پاهايش حرفهاي مبهمي به بيرون از زندان درزكرده 

بود و مايه نگراني بود.
در زندان، قبل از آزاديش، فرصت كوتاهي دست داد 
را  همديگر  ساواك  بوس  ميني  با  جابجايي  يك  در  كه 
بينيم. گفتم: «پاهايت». رو ترش كرد و گفت: «اخوي ! 
حرف قحط است توي اين چند دقيقه پا را گير آورده اي؟» 
گفتم: «آخر شايع بود كه فلج شده اي قضيه چي بود؟» 
جمله  اين  نيست»  پرونده  درحد  «اين  گفت:  و  خنديد 
ُكدي بود در آن زمان به معناي اين كه بيشتر وارد نشو كه 
اطالعات است. بعدًا از بچه ها شنيدم كه وقتي بعد از شالق 
و كابل بسيار ساواك را سر قرار پوشالي در خيابان فرهنگ 
«بين شاپور و اميريه» برده است، نهايتًا هم براي اين كه 
نفر مقابلش در هيچ شرايطي دستگير نشود، خودش را زير 
يك اتوبوس دو طبقه انداخته بود. از شانس بد يا خوب، 

دو طبقه كه نمي توانست تند برود ترمز كرده بود و فقط 
دوتا پاي ابوذر له و لورده شده بود. جانش سالم ماند ولي 

پاهايش وبال گردنش تا به آخر ماند.
 سال١٣٥٦ كه در پايان محكوميت سه ساله اش آزادشد 
را  همديگر  احوال  دورادور  هردو  گرچه  نديدمش.  ديگر 
احوال پرسيدنها،  و  حال  اين  از  هم  هردو  و  مي پرسيديم 
مي فهميديم كه طرف مقابلمان هم با سازمان رابطه دارد. 
و  شكنجه ها  و  زندان  به خاطر  هم  ابوذر  چندسال  اين  در 
و هم چنين  مجاهدين  از  هواداری  به خاطر  مقاومتش، هم 
به خاطر كتابهاي تحقيقي و علمي اش، ديگر يك شخصيت 
اجتماعي پرنام و آوازه شده بود. به خصوص ارتجاع آخوندي 
يك  را  او  مردم  چراكه  تيزكرده بود  دندان  خيلي  برايش 
براي  خيلي  و  مي شناختند  متعهد  و  مدافع  اسالم شناس 
آخوندها زور داشت كه هرچه آدم حسابي است از مجاهدين 
باشد. ولي ابوذر به قول خودش به ريش آقا مي خنديد. وقتي 
جويبار  اهل  ـ ابوذر  شد  واليتشان  از  مجاهدين  كانديداي 
ريخت.  آنها  دست  روي  را  پاكي  آب  ديگر  بودـ  قائمشهر 
نهايت  به  ابوذر  عليه  را  اذيتهايشان  و  آزار  هم  آخوندها 
رساندند. اما او خم به ابرو نمي آورد. در همين سالها بود كه 
ابوذر و چند تن ديگر از دوستانش جمعيت اقامه را براي 

تشكل شخصيتهاي ضد رژيم آخوندي ايجاد كردند.
ديگري  هواي  و  حال  ابوذر  خرداد١٣٦٠  سي  از  بعد   
نشود.  آفتابي  مدتي  است  بهتر  كه  رسانديم  بهش  داشت 
چون اگر ضربه بخورد، اين بار مانند زمان شاه نيست. چون 
به  تبديل  و  است  شده  شناخته  ارزشش  مردم  براي  حاال 
مسأله مي شود. مي گفت: «بهتر! چون تقاصش را ابن و اوالد 
معاويه بايد بدهند». باالخره مجبورش كرديم روانه منطقه 
كردستان شود. بعد از چهار سال دوباره ابوذر را در يك روز 
امپراتوري «كيتكه»  در  پيدا كردم. سفره مجاهدين  برفي 
(روستايي بين مهاباد و سردشت كه مجاهدين در آن يك 
پايگاه داشتند) پهن بود. من و آقا «جالل گنجه اي» با پيك 
بود  ابوذر كارگر شام  بوديم،  به «كيتكه» رسيده  سازماني 
نان را وسط سفره گذاشت و قاشقها را چيد. بعد در حالي 
كه سخنراني غّرايي مي كرد گفت: «امروز به مناسبت ورود 
«كيتكه»  به  يارانش  و  گنجه اي  استاد  هم چون  بزرگاني 
بهترين غذاي همه ايام را سفارش داده ايم». بعد رفت يك 
ديس آورد. با سيب زميني پخته و يك قوطي رب گوجه 
فرنگي كه تمام ذخيره شان بود برايمان معجونی استانبولي 
شكل درست كرده بود. ديس را وسط سفره گذاشت و توي 
بشقاب هركس يك قاشق از معجون را ريخت. فكر كردم 
يك ديس براي سي چهل نفر حتمًا كم مي آيد. همه شروع 
كردند با نان آن را خوردن، زياد هم آمد! به ابوذر گفتم: «نان 
را بركت داد و آن را پاره كرد همه خورده سير شدند و هفت 
زنبيل باقي آمد» اشاره يي بود به داستاني از انجيل متي باب 
پانزدهم. ابروهايش را درهم كشيد و چيزي نگفت. تا دو سه 

به  را نشان دهد «برگه ورود  تا ويزاي ورود  پياده مي شود 
ابوذر مي گويد  به  و  برمي گردد  دقيقه  از چند  بعد  اشرف» 
ويزاي تو امضايش اشكال دارد مي گويند بايد برگردي، ابوذِر 
آرام، صبور و بسيار متين را براي اولين بار همه خشمگين 
مي بينند مسأله آن قدر برايش مهم بود كه نه تنها شوخي امير 
را نفهميد بلكه اجازه توضيح هم به او نداد.  شروع به داد و 
فرياد كرد. امير هم كه مي بيند اوضاع ناجور است به التماس 
و درخواست مي افتد كه بابا شوخي كردم. سر ناهار در اشرف، 
ابوذر سربه سر امير گذاشت همه فهميديم كه از سرتقصيرات 
امير گذشته است. يك جوري معذرت خواهي مي كرد انگار 

كه مي داند روزهاي بعد چه خواهد شد. 
جلد  چندهزار  رفتم،  كتابخانه اش  سراغ  فروغ  از  بعد 
نگاه كردم قفسه ها  به قفسه كتابها  بود،  كتاب روي زمين 
كتابهايشان  فروغ  به  رفتن  از  قبل  بچه ها  فهميدم  بود،  پر 
را در كتابخانه گذاشته و به اصطالح بار سبك كرده بودند. 
انبوهي كاغذ و نوشته منظم داخل  ابوذر رفتم  سر وسايل 
كشوهاي ميزش بود. وقتي شمرديم ٧٥٩ فيش بود كه براي 
كتابي كه هرگز نوشته نشد، برداشته بود. كتابخانه بي ابوذر 
بسيار بي رونق بود. اين بار آخري بود كه ابوذر را گم مي كردم 

به دلم مي زد تا كي برسد كه دوباره پيدايش كنم…
آقاجالل  با  اگر  ندارد  تمامي  ابوذر  به  راجع  نوشته 
«گنجه اي»، سنابرق «زاهدي» يا سرهنگ «معزي» بنشينيم 
خيلي حرفها يادمان خواهد افتاد. اما نوشتن راجع به ابوذر 
هرچقدر هم باشد كامل نيست مگر كه، از فاطمه هم يادي 
همسر  و  همرزم  و  همراه  بود،  شيرزني  عجب  كه  بكنيم 
ابوذر كه نمي دانم چرا هروقت يادش مي افتم حسرت به دل 
مفصل  ديگر  فرصت  يك  در  انشاءاهللا  را  فاطمه  مي شوم، 
دره»  كوشكه  «واليت  از  به يادي  اين جا  و  نوشت  خواهم 
(روستايي در كردستان كه مقر خواهران به عالوه درمانگاه 
شوراي ملي مقاومت در آن بود)  اكتفا مي كنم كه يك لحظه 

از همه زندگيش بود.
فاطمه فرشچيان از يك خانواده هنرمند و درعين حال 
مرفه بود. دانشجوي سالهاي آخر پزشكي بود كه به مجاهدين 
پيوست و در فاز نظامي به كردستان اعزام شد. صبح يك 
روز برفي دم درب درمانگاه، پسر كوچك فاطمه و ابوذر را 
ديدم. داشت با سگي كه درندگي يك گرگ را داشت و كسي 
با حالت  بازي مي كرد.  نزديك شود،  او  به  نمي كرد  جرأت 
معترض داخل درمانگاه شدم. سراغ فاطمه را گرفتم، داشت 
با يك گوني مندرس موزائيكها را مي شست وقتي وضعيت 
پسرش را گفتم خنديد و من فهميدم كه به قدري در كارش 
به خاطر  را  او  بود.  كرده  فراموش  را  كودكش  كه  بود  غرق 
تخصص پزشكيش به درمانگاه فرستاده بودند،  اما او ساده 
روزي  مي داد.  انجام  بسيار  شوق  با  را  كارها  و سخت ترين 
بار زمين را تميز مي كرد هنوز هم كه هنوز  حداقل شش 
است وقتي ياد فاطمه مي افتم اين سؤال مجالم نمي دهد كه 

آخر يك آدم تا كجا مي تواند انقالبي باشد.

روز جواب اين شوخي را كه دوست نداشت با كم محلي 
دريافت كردم. بعد كه خلقش باز شد سراغش رفتم. 

يك سال نكشيد كه ابوذر راهي پاريس شد. عضو فعال 
جمعيت اقامه، از سازمانهاي عضو شوراي ملي مقاومت، بود.

اين دوران ابوذر وارد انقالب ايدئولوژيك مجاهدين شد. 
اين زماِن، دورة شور و شيدايي ابوذر بود. يك متفكر اسالم 
را ناگهان چيزي زير و رو كرد. احواالتش را اگر دوباره در 
مثال و مثل اشتباه نكنم به موالنا شبيه مي ديدم كه شمس 
زير و رويش كرده بود. اين را از ترس هرگز به خودش نگفتم، 
سال بعد ابوذر راهي عراق شد كه رزمنده ارتش آزاديبخش 
شود. نصيبش يك كتابخانه بزرگ يا بيست هزار جلد كتاب 
بي نظير بود كه هواداران از هند تا كانادا روانه كرده بودند. 
گنجينه عظيمي بود. زعامتش هم با ابوذر، صبح اول وقت 
چندين  هم  ايامش  اين  حاصل  مي كرد.  كار  آخر شب  تا 
در  بود.  باز شناخته  كه  اسالِم  به  راجع  بود  كتاب  و  مقاله 
قرارگاه بديع روزهاي زيادي را باهم سپري كرديم، هيچ وقت 
اين قدر با هم نبوديم كه سال ٦٦ و٦٧. از ابتداي سال٦٧ 
كلمات قصارش شروع شده بود، اخالقش را مي شناختم كه 
هروقت شروع مي كند حال دروني اش تغيير يافته. مي گفت 
نبود.  كردني  تحمل  دنيا  اين  قطعًا  نبودند  مجاهدين  اگر 
مي دانستم كه قصد خودستايي در قالب سازمان را نداشت، 
يك  از  شايد  داشت.  ديگري  حرف  نبود،  كاره  اين  اصًال 
حقيقت، كه سعي مي كرد آن را پنهان كند سرخوش بود. 
روزهاي قبل از عمليات فروغ جاويدان يك گزارش نوشت 
و تقاضاي شركت در عمليات را كرد، به طنز و شوخي روي 
سرش ريختيم كه ارتش، پيرسرباز قبول نمي كند! گفت دود 

از كنده بلند مي شود. 
از  بود. آن قدر كه  براي شركت در فروغ جدي  خيلي 
تا  به اليه اليه رفت سراغ مسئوالن سازمان،  ما عبوركرد 
كسي پيدا شود قبول كند كه او برود. مي دانستم هيچ كس 
چنين تمايلي نداشت، قدر او براي همه شناخته شده بود. 
در  مجاهد  بركف  جان  چريك  همان  هم چنان  ابوذر  ولي 
خيابان فرهنگ بود. يك لندكروز گرفتند تا امير او را به 
مباداي  از  نكرد!  هم  بي انصاف خداحافظي  برساند.  اشرف 
اين كه سنگ بيندازم و نرود. امير جلوي ورودي درب اشرف 

دکترزری اصفهانی  

نادر رفيعی نژاد

برای رزمندگان ارتش آزاديبخش ملی ايران

ابـوذر، ياري كه رفت
يـادي كه مـاند
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می زد. تلفن زنگ
مصنوعیاش پای به محکم را عصاش پا، يک مرِد

نه؟ خشم پرسيد: چرا و با کوبيد
نشست. سکوت بينشان و

داشت. ادامه تلفن زنگ
بود. پايين سرهاشان
شد. تلفن قطع زنگ

نه!؟ چرا زد: فرياد مرد
سکوت. باز

زد. زنگ تلفن
پاک می کرد، گفت: که اشکهاش را در حالی زن

بدی؟ جواب نمیخوای
نه! ـ

میترسی!؟ ـ
نه! ـ

بده! جواب نمی ترسی، اگه ـ
جواب بده. نمیترسی تو که ـ

میترسی!؟ پس ـ
نه! گفتم، ـ

شايد خودش باشه!؟ ـ
طرفه! اون االن او نيست. ـ

میدونی!؟ کجا از ـ
«من گفت: نگرانی با زن داشت. ادامه تلفن زنگ
الو…؟ را برداشت: الو؟… و گوشی ميدم» جواب

قطع شد.
دوباره نشست. مرد سکوت لحظهيی بينشان چند

نه!؟ چرا من بگو به پرسيد:
رو جلوتر کمی دماغت نوک از تونستی وقت هر ـ

میفهمی! همببينی،
رو هم ديدم. من؟ من دورترها ـ

میتونی چگونه تو نه. حاال ولی روزی. يک شايد ـ
دره بگذری؟ کوه و از

نگذشته؟ اون مگه میتونم. ـ
شده. چی نيست معلوم هنوز  میدونی!؟ چه ـ

وليفقيه جهنم از فـرار

بين تحصيلم گرفتم سر ادامه ابتدايی را که ششم تصديق
دلش میخواست پدرم شد. پيدا نظر اختالف قوم زعمای
بتونی از میگفت اگه آخوندسازی. از مدرسههای يکی برم تو
بهحساب را. آخرت هم داری را دنيا هم بربيايی کار اين پس
و چيل منو چرب آخرت و دنيا نون بود خودش تصميم گرفته
تو لجن افتاده بد جوری بود که دنيا استداللش اين البته کنه.
درس دنبال بره که همينه باشه داشته نجاتی راه کسی اگه و
میگفت بکنه. و مذهب را درگير دين خودش و خداشناسی
نجات را خودش ايمون و دين هم بشه طلبه بره اگه اسداهللا
بدبختی بشريت فساد و يک اسلحةکاری عليه به و هم ميده
مخالف اين کار با سخت و سفت مصطفی ميشه. داداش مجهز
نيست ونيازی آخوند داره کافی اندازه مملکت به میگفت بود.
اسداهللا سيد و جلودار بشيم ما جهانی، با فساد مبارزه برای که
داداش از پدرم که بشه. آخوند بفرستيمش کنيم و مجهز را
اگه بهش گفت مصطفی برگشت نقطه ضعف داشت مصطفی
به لعنت که مدرسه های امروزی تو سگدو زدن هم به جای تو
و الهی معرفت دنبال کسب بودی ، رفته نمیارزند خداهم
نمی شدی بنسست اونقدر بودی کرده تنت را پيغمبر لباس
داداشم بنويسی. توبهنامه و  جابزنی  کشيده چهارتا با که
که کاری خاطر به هم به دو کنه. يکی پدرم با نمی خواست
رو نمیخواست اين که هم و میکشيد خجالت و بود کرده
مگه گفت بابا پدرم جواب در فقط بزنه. بابام حرفی حرف
حجره های تو را عمرش آخوند بوده يا هيبتش اون با مصدق
بودند؟ پدرم مگه ستارخان و باقرخان آخوند طلبگی گذرونده.
تو و امثال تو مثل و گفت اونها نکرد تحمل را هم همينها
يک کمبودهاش را آدم بايد و نيستند. نبودند و بزدل ضعيف
اما کسانی مثل محکم بودند. و اونها قرص جوری جبران کنه.
ستون محکم يک بايد میزنند جا تشر نصفی و تا دو که با تو
کنند. پا و دست خودشون واسه سختی و سفت تکيه گاه و
گذاشتند جدت را جا چه کسانی میکنی شب عاشورا خيال
اونها و روزه نماز بودند. مسلمان و مؤمن رفتند؟ همشون در و
هم تا برای همين بود. سست کارشون زير ترک نمیشد. اما
راستی راستی که قضيه شدند و متوجه ديدند را پس هوا
و گذاشتند بنده خدا را کاره، پای جون در و هست جدی
آخر دم که رياحی حر مگه آقاجون گفت: مصطفی رفتند. در
اون بود؟ آخوند حسين، امام طرف آمد و کرد ول را ابنزياد
که شد چطور بود. سپاه که سردار اون بود. دشمن جبهة تو که
تو حجرههای که درسهايی را البد امام؟ بياد طرف زد بهسرش
رسيدند. بهدادش خونده بود و کوفه نجف و قم مدرسههای
نيست درست کم سن اين با گذشته اسداهللا اينها همه از
و راستی مرکز میکنيد شما خيال که مدرسهها اين تو بره
درباره داريد دوست هرچی حاال هم هستند. شما درستی
با مبارزه بهاسم نميذارم اسداهللا اما من بتازونيد. من اشتباه
تو گند کنه گير تاخرخره و فساد خانههای تو فساد بيفته
دايی شده. پنهون مذهب و دين پوشش زير که کثافتی و
باريک جاهای کار به نذاره که بهاصطالح مرتضی افتاد وسط
توی از که قبول دارم هم من مصطفی ببين، گفت بکشه.
نداره دليل روزن و بیدرز حجرههای و خونهها تاريک اون
اين که ميدونم بياد. بيرون حسابی و درست آدم حتمًا که
چرک آدم که باشند داشته را حمام حکم نميتونند حجره ها
ولی باشه. تر و تميز بيرون مياد داخلش و وقتی بره چلم و
انسانی. اگه نفس است پذير خو معروف بهقول که قبول کن
خانمبازی و عرقخوری فقط که باشی محيطی توی خودت
اثر خواه ناخواه روت باشه، ديگه جور کثافتکاری و صد قمار و
تيپ آدمها همخون اون با اگه معروف قول ميذاره. بازهم به
داخلشون که داره خيلی امکان ميشی و همخو باالجبار نشی
اخالق و عادات گير که بيشتر مردم کن قبول پس بشی. غرق
کثافتکاری ممکنه هم طلبگی محيط تو هستند. محيطشون
و خدا با آدم وقت بيشتر اونجا بههرحال اما هست. که باشه
ميکنه. اثر حتمًا رو آدم هم اين امام ميگذره. و و پيغمبر قرآن
ميدی حق بابات به کنی نگاه قضيه به زاويه اين از اگه پس
پيشنهادش کنه هم فکر و باشه اسداهللا نگران آينده هم که
اوضاع ديد تضمين آينده محسوب ميشه. بابام که يکجوری
و چيز فهم قربون آدم گفت میچرخه به نفعش انگاری داره
اقل ال نگرفتی ما ياد آسيد مصطفی اگه از بشو. چيز سرش
بشه. دستگيرت چيزی شايد بنداز دائيت دست رو نگاهی يک
طرف ديگه کوک کرد. را از و صفحه دائيم وسط حرفش دويد

رفتنم دبيرستان از هم اين

كرده… و رو زير را موالنا دنياي «شمس خلوت سه ماهه طي اين در
و بيقراري… دنياي شور بود… كشانيده به دنياي خود را او

با اينحال و نميدانست كسي چيزي رهگذر غريبة گذشتة اين از
را سال عمري شصت آرام بود. روح بيقرار و يك او گذشتة گذشتة
حال سرگشتگي، همين يادداشت، در بود، تا سر گذاشته پشت كه
در كه مرشدي و شيخ هيچ با بود؛ گذرانده بيآرامي و گمنامي
نيافته ميخواست آنچه از نشانه يي بود، ديده ِرباطها و خانقاهها

بود…
از بهدرآيد،  خويش پندار پردة  از  مولوي كه شمس ميخواست
ميخواست بهدرآيد؛ رسوم از عادات و ناشي تعلقات دربند اسارت
او بر گرد وجود فقيهانه جاه و حشمت كه را و پود غروري تار كه
از برهاند و مدرسه دنياي از محدودة را او بدرد… هم از تنيده بود،
فقط نه بخشد؛ شهرت رهايي و محبوبيت ناشي از َنخوت و ُرعونت
مانع آمد، بود، ازخودرهاشدنش راه سّد كه وعظ، و درس را از او
قلب لوِح به از توجه را او كه هم، كتاب در و تأمل مطالعه از بلكه،
بهجاي و اينها كرد. بهجاي منع محسوب ميشد، عايق روح، عالم و
از واداشت كه رياضتهاي زاهدانه، وي را به اِلتزاِم سماع اشتغال به
عالمي با روح و عالم با عالم دل، را با انسان رقص، موسيقي و طريق
و بهگمان ميسازد مرتبط است، روحاني هيجان و سراسر ذوق كه
پّله... نميآيند..»(پّله بيرون تعّلقات عالم از آن، با جز خدا، مردان او،

ص١٢١)
صحبت در آن از يكسال پس و سه ماهه اين خلوت اثر در موالنا
مدرسه، علم طالبان از سماع»، و ذوق به «اشتغال و تبريزي شمس
ديگر و رهايييافت فقيهانه حشمت از و وعظ مشتاق مريداِن از
اينها و نداشت جاذبه يي برايش مطالعه، و وعظ و مدرسه و درس
مانع دنياي دل، به ورود «خودي» و خزيدن از بيرون در راه را همه

حجابي ميديد. و
خواست او تسليم دربرابر با شمس همدمي مدت موالنا در تمام
«روزي كردكه روايت موالنا، بزرگ پسر ولد، سلطان بود. كامل
حضرت از امتحان… طريق به [تبريزي]، شمسالّدين موالنا
كراخاتون خود (=همسر) َحرم پدرم كرد. التماس شاهدي والدم
خواهرجان او كه درميان آورد. [شمس] فرمود بگرفته دست را…
به كه ميخواهم پسري شاهد نازنين بلكه، نميبايد. است، من

ستارلقايی

جمشيد پيمان

بقيه از صفحة۴ هزارهها شاعر مولوی

آخوندها، تو که فکر نکنيد شما هم بهتره آسيدحسن گفت
تيشه که  کسانی بودند کم خنزرپنزریهاشون، اين تو  نه
نکنيد فکر هم میزنند. االنش همين زدند. اسالم ريشة به
پدر اسالم بهاسم که عمامهگندهيی آخوندهای بودند کم
آسيد همين در آوردند. راه دور نميخواد بری. مسلمونه هرچی
مگه ميشکنه داره گردو دمبش با حاال که کاشانی ابوالقاسم
شرفش به شما که مصدقی کرد. مصدق جيگر به خون کم
تحمل را مرارتی هر بهخاطرش حاضری و میخوری قسم
بود که نارفيقها همين خيانت اثر در نشد. نابود کودتا کنی با
همين بله آب کنند. زير سرشو انگليس تونستند و آمريکا
انگليسيها جنگ با زمان مگه نيست؟ مگه مجتهد ناسيد سيد
تو خطرناکترين ممکلت وقتی که ديديم نيفتاده؟ ولی در
ترمز چطوری آقا حاج اين بود کرده گير تاريخش گردنه پيچ
سيد اون يا حسن؟ آسيد نکرد کرد. پاره را مصدق ماشين
بود؟ نخورده حجره خاک مگه نبود؟ آخوند مگه قناتآبادی
میکنی تو فکر نبود؟ کدو حلوايی دوتا اندازه مگه عمامهش
علمداری و میدويد نو شهر خانمهای جلوی کی کودتا جريان
و همين آخوند میکشيد؟ شاه جاويد شاه و جاويد می کرد
شما آسيد حسن. شما که نبوديم ديگه. من و اين بودند امثال
از اصًال من چرا نميشه. گردو که گردی هر که کن هم قبول
تشييع از عالم تو امروز میزنم. مثال قناتآبادی اين دبنگ
واسه پس نداريم که. داريم؟ باالتر بروجردی آقا حسين حاج
همين واسه شيعيان جهان؟ مرجع عاليقدر ميگن بهش چی
نيست. که عمامهاش گندگی واسه ديگه. افضليشه و اعلمی
بيشتر مصطفی سيد نامة خوردن گه اين بگيد ما به شما حاال
آقای آيتاهللا حضرت دعای و تبريک تلگراف اون يا ميده بو
اعليحضرت خدمت افاضاته اهللا ادام بروجردی حسين سيد
جهان شيعيان تقليد مرجع آقای ببينيم بفرماييد همايونی؟
لگد و زير مشت بودند انداخته و زندون برده بودند هم را
و ابد حبس بودند به کرده تهديدش چماق؟ يا و چوب و
اين کرد؟ واسه اعليحضرت دستمالبازی اونطوری که زندان
آدم که فلسفی آخوند شهيرمون واعظ از اونم مجتهدمون. از
هم ايشون ميفته. چرندياتش ياد وقتی ميگيره استفراغش
خورده. را مسجد و خاک حجره عمر يک و خونده درس
و بيسواد بدبخت و بيچاره مردم منبر باالی ميره که حاال
جلوی حسين امام چرا که نميگه واسشون ميکنه. رنگ را
بهترين گفته که علی نميگه گذشت. از جونش و ايستاد يزيد
بهجاشچیميگه؟ مقابل حاکم ستمگره. ايستادندر عبادتها
و اسالمپناه و میخواست شاه جوانبخت مصدق اين ميگه
مسلمون ميگه جماعت ببره. بين از را امام رضا کردة نظر
دارند، شاه هم مورچه ها ببينيد و کنيد نگاه طبيعت به شما
مصدق دارند ولی آقای شاه فيلها هم هم شاه دارند، زنبورها
را ما پناه اسالم و میخواستند شاه مسلمان دستهش دار و و
فلسفی برای استدالل آقای اينه حسن، آسيد بله ببرند. ازبين
به گردنشون افسار مردم و واسه خرکردن کردن مردم، رنگ
سواری گرفتن. اونها از اندر نسل نسل هم بعدش انداختن و
اين تو تپيد که هرکی حسن اينطور هم نيست آسيد بنابراين
تبديل ضربوا شد ضربا، ضرب، صرف روزش و و شب حجرهها
طلبه بشه بره اگه اسداهللا تفاصيل اين با حسين. به امام ميشه
خيلی بياد. در حسين امام ازش که ضعيفه خيلی احتمالش
بايد گرنه و فلسفی. همين لنگه يکی ميشه کنه شاهکار که
داره خرمن کدام سر ببينی و بگيری دهات و دک تو سراغشو
تو ببينی جمعه شب به جمعه شب يا ميخونه. گدايی روضه
تو را و داره نونش منبر باالی رفته مسجد و مجلس کدام
داييم را پدرم حرف ميکنه. خيس علی حسين و خون امام
عجب؟ چی چه چی ميگی؟!!! اسداهللا خودت وگفت کرد قطع
يادم وقتی گذشته سالهای سال از اون قضيه که هم حاال شد؟
را من نظر کرد. را سؤال اين بابام که شد چی نميدونم ميفته
شما آقاجونمنچیبگم. گفتم همخواستند؟چیمیگفتم؟
همونه. ولی بديد دستور هرچی اختيار. صاحب و پدرم هستيد
مادرم اگه باتجربه. و هستند دنياديده باالخره جونم هم دايی
منم ميگم باشند دائيم موافق شما و با هم سيد مصطفی و
فقط گفت  پدرم معمولی. دبيرستانهای همين و ميرم چشم
ما تن و بدوز هم و خودت ببر نگفتم خودت خواستم. را نظرت
اومد بگيريم؟گفتمآقاجون استخاره چطوره استخاره همبکن.
چيز دندون گيری اگه دبيرستان. برم بديد داره. اجازه نيومد
سال تصميمتون وسط همون يا ديگه سال در نيومد توش از
بار اولين برای گفت خوشم اومد اسداهللا. بابام کنيد. را عوض
به کرد رو بندش پشت و گفتی. تهش تا را جمله يک بیتپق

بده… ترتيبشو شماخودت مرتضی آقا پس گفت و داييم

ولد، سلطان خود، فرزند في الحال  كند! خدمتي من
كفشگرداني و بهخدمت است كه اميد كه پيشآورد را
حاليا، است. من دلبند فرزند او كه فرمود باشد. اليق شما
آب بهجاي اوقات (=شراب) دست دادي، َصهبا اگر قدري
كه همانا است! ناگزير آن از مرا كه ميكردم استعمال
از آمده َسبويي بيرون پدرم، بهنفسه(=خودش)، حضرت
ديدم بنهاد. او نظر در و بياورد و پركرده جهودان محلة
برخود جامه ها و برآورد فريادي شمسالّدين موالنا كه
ِحلم كه من غايِت و فرمود پدرم نهاد سر در قدم چاكزده،
ناصرالدين دكتر سوم، (خط ميكردم». امتحان را موالنا
«مناقب از نقل به ص٢٢، مرداد١٣٥١،  صاحبالزماني،

العارفين»).
بشنويم: مولوي خود را از زبان شيدايي و شيفتگي اين

شـدم، گريه ُبدم خنده شـدم زنده ُبدم مـرده
پاينده شـدم دولت مـن آمـد و عشـق دولت

مرا دلير اسـت جـان مـرا، اسـت ديدة سـير
شـدم تابنده اسـت مـرا، ُزهـرة شـير َزهـرة

نئي» خانه اليق ايـن «ديوانه نئـي، كـه گفـت
خانه شـدم شـدم، اليـق اين و ديوانـه رفتـم

نئي» دست ازين كه رو نئي، سرمست كه گفت
شدم آكنده طرب وز شـدم، سرمسـت و رفتم

و َشـكي» خيالي مسـت زيرككي، «تو كه گفت
شـدم بركنده همه وز هول شـدم شـدم، گول

شدي» جمع اين قبلة شدي، شمع «تو كه گفت
شـدم نيـم، دوِد پراكنـده شـمع جمـع نَيـم،

راهبري» و پيشـرو َسري، و «شـيخي كه گفت
شـدم را بنده تـو امر نيـم، پيش شـيخ نَيـم،

ندهم» و بالت من پـر و پري، بـال «با كه گفـت
شـدم پركنده و بيپر و پـرش، در هـوس بـال

منم بيـد تويـي، سـايه گه خورشـيد چشـمة
ُگدازنده شدم و پست من، بر سـر زدي كه چون

دلم بشـكافت، و واشـد يافت دلم، جان تابـش
ژنده شـدم اين دشـمن دلم، بافـت نو اطلـس

تو بياد، اگه حادثة بدی پيش به سرش خواهد اومد. چی بعدش يا
بپره. بلد باشه که اين بدون هوا. تو کردی ولش پرش دادی. مقصری.

کنه. میگيره پرواز خودش ياد ولی ـ
میدونستی اين که ميترسيدی. واسة کار رو کردی!؟ اين چرا میدونم ـ
خودش بگی بزنی. که گول رو خودت که دادی بره. پرش میخواد

من فرستادمش. نرفته.
بود. مرده حاال تا بود نرفته اگه ـ

اونقاچاقچی مطمئنیکه چه طور است؟ زنده يعنیحاالمطمئنیکه ـ
لندهور…

می کردی؟ رفته بود چهکار خودش اگه ـ
می رفت؟ که بود معلوم کجا از تازه، بود. رفته خودش وقت اون ـ

نمیرفت.
بريم. که… ما هم بايد گفتم ـ

نه. گفتم هم من کردی؟ شروع باز ـ
چرا نه!؟ میپرسم هم …و من ـ

مادر دارم. ريشه من اينجا بشه. زندگیمون داغون نمیخوام من ـ
ست. اينجا وطنم هست.

کرة و است…» محسوب وطن حقيقت عالم يک «در میگم، من ولی ـ
جهانه. مردم همة خونة زمين

نباف. ادبيات ـ
حالیات خيلی چيزها وقت آن میکردی، کتابها به اون نگاهی اگه ـ

میشد…
همه چيز من اين جاست… ـ

کنم. فرار جا میخوام از اين من ولی ـ
بشی… بشم. نمیخوام تو ديوونه زد: من نمیخوام ديوونه فرياد زن

میفهمی!؟
همه از برات مادرت گفت: خشم با شد. داغ دويد. مرد صورت به خون

انگاری…؟ مهمتره چيز
يک پای با اين وضع؟ با بشی. روبهرو واقعيت نداری با تو جرأت ـ

چوبی؟
هست؟ ديگهيی راه ممنوعه… خروج وقتی ـ

الو؟… برداشت: را گوشی بعد ماند. مردد لحظهيی زن زد. زنگ تلفن
چی سکوت) لحظه (چند میکنی؟ گريه چرا چيه؟… مامان؟…

کشتنش!؟ نوشته؟… چه روزنامه؟… کدوم شده؟…
به مرد درهم میشود. مینالد. گوش میدهد. صورتش سکوت می کند.

مینگرد. بر سر میکوبد.
میشکند… خود در و میدهد تکيه ديوار به بیمقاومت مرد

ستارلقايی
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برانگيخت  مرا توجه همه  از  پيش كه نكتهيي فرويد: 
دست ناشيانه چقدر روانشناسي بهلحاظ تو كه بود اين
دربارة گروهي دانش مشاورة خوب البته شدهبودي. بهكار

بود. نيامده بهوجود زمان آن در هنوز منازعات
نظر  مورد كه رواني متخصص جماعت اين ماركس: از
مشغول اما ميدانيد داريم. االن فتوفراوان فرويد است،
حصول جهت  احزاب دستياري هستند؟ كاري چه  به
بيشتر، مصرف به مردم اضافي نيازهاي تحريك قدرت،
حاكم، طبقات بهنفع اجتماعي بيعدالتيهاي بزككردن

طبيعت. جلوهدادن آسيبهاي سالم
كه كاري كند صادقانه ميخواست افالتون دستكم
امكاناتش در و وسايل  منتها كند. پيدا اعتبار  نيك امر 
من اما نميكند. انكار اينرا كسي و نبودند كار اين حد
افالتون با افكار رابطه ميكشم: در را پيش ديگري سؤال
براي اساسي آرماني قانون يك درباره او و طرح تصورات آيا
واقعًا توضيح بدهي. آيا ميتواني مسأله نبود؟ خودت كشور
كني دفاع اينجا از اين نظرياتت آسوده وجداني با حاضري
دولتي يك نظام بهعنوان تو كه دهي را شرح الگويي و

گذاشتهيي؟ به ارث ما براي دلخواه
نامناسبترين  روي گذاشتيد انگشت درست افالتون: شما
من هرحال در است. من شرمندگي باعث كه نقطهيي
با افالتون مثل مشاوري  امروزي هيچ  به سياستمداران 

نميكنم. توصيه را ميپيچيد آنموقع كه نسخههايي
آشكاري  چنينانتقاد ازخود با متشكرم كه تو اينشتين: از
وقتيداشتيم راجع به افتتاح كردي. باب بعدي مباحثاترا
اين اين همايشتأملمي كرديم، مقصودخودماناز هدفو
حاال شروع ميكنيم آمد. مهم بهنظرمان خيلي كار جنبه
چه مرتكب خود ما كه: ميپرسيم خودمان از اين را متقابًال
مسير زندگي بازماندگان اكنون خطايي شديم؟ اگر و خبط
نيز مردم از كثيري و شمار راه بردهـ عظيم فاجعه يك به ما
از فارغ كه تار و تيره چشمانداز اين دارندـ را عقيده همين
كه رهنمودهايي است نشده، بلكه ناشي از پيدا تأثيرات ما
كه منحرفي نظريات بودهاند. منحرفكننده آنها از بخشي
رستگاري بهجاي بشارتهايقابلاطمينان رهاييو آنها و ما

عوضي گرفته ايم.
حاضري تو است، معلوم كه اينطور عزيز، افالتون

بنشيني صندلي اتهام بر نفر اول بهعنوان

نوبت آسيا به برصندلي اتهام،
افالتون:

خود  بهحال را گذشته ميخواست دلم افالتون: خيلي
پهن نكنم. شما پيش را كهنهام گناهان سفرة بگذارم و
و صبور آدمهاي  پايين آن  چون  نميشود، خوب  ولي
ميكنند. استناد من  به هم كه هنوز هستند پرطاقتي
الگوهاي و پرسشبرانگيز اجتماعي طرحهاي در يا
حرفهاي همان بيخبرـ و نخواسته بسا ـ چه آرمانيشان
نيامده پيش فرصتي هنوز فيالمثل ميكنند. تكرار مرا
مي داند اصًال بپرسم هاكسلي تازهواردمان دوست از كه

را  (٦) خودش دلپذير» نو و «دنياي ساختمان كتاب كه
ميزنم حدس كرده است. بنا من پيشنويسي از براساس

باشد. داشته امر اطالع اين از
است  ديكتاتوري يك  الگوي تو  منظور البد اينشتين:
بهصورت دولت نيازمنديهاي  اقتضاي به را  انسانها كه
تقسيم عالي يا كاري پست به ردههاي برنامه ريزي شده

آماده ميسازد؟ مربوطه كارهاي و براي ميكند
نميتوانستم  بالطبع من آن زمان در البته افالتون: 
تعويض كردن و جابهجا امكان روزي كه پيشبيني كنم
كروموزمهاي و ساختن سلول تخمك ارثي خصوصيات
آزمايش لوله در  ميتوان و مي شود فراهم  مصنوعي
بيشتر من كرد. دستكاري آن در و ساخت انساني جنين
توجه حيوانات تعليم و  پرورش به  مربوط تجربيات به
رده سه كه اين بود بههمين مناسبت توصيه من داشتم.
صرفًا ميبايست پست طبقة شود. برنامه ريزي اجتماعي
ردههاي بياموزد. را عاليتر طبقة دو تغذيه و اطاعتكردن
«فرمانداران» و «نگهبانان» به خود به نوبه هم را برتر
و زناشويي براي ميبايست فرمانداران ميكردم. تقسيم
صفات فكري مناسب مقدمات تركيب آميزش شهروندان،
ميكردم تصور كنند. من فراهم نسل را توليد جسمي و
دامن در بدو كودكي از ردة كهتر  بچههاي دو اگر كه
سالمت و صرفًا آنوقت شوند، بزرگ وسيع جامعة يك
بههمينجهت داشت. خواهند مدنظر را عموم سعادت
شيرده مادرهاي بين مساوي بهطور را نوزادان ميبايست
دولت بزرگ و مراقبت رسيدگي تا تحت تقسيم ميكردند
شكل يك پوشاك و برنامهريزيشده تغذية با شوند.

و بارآورد مسكوني جمعي در محيط را ميبايست اطفال ساده و
به آنها نيروي تمام تربيتنمود تا لذايذ زندگي) (از پرهيزكاري با
بهمحض و شود هدايت خوشبختي جامعه و جمع به خدمت راه
كرد. سركوب نطفه در را آنها بتوان فردي، مطامع و شهوات بروز
كه عده يي مي بايست سنجيده، تربيت و تعليم اين از پس بعدها،
جهت بهترينها و انتخاب اداري كارهاي براي داشتند كمتري توفيق
مدتي فالسفه كه بود درنظر سپس شوند. دستچين فلسفه فراگيري
رودربايستي بدون ضمنًا من گيرند. بهدست را فرمانداري امور زمام
و اسارت بندگي كه ميشمردم پست انسانهاي مقوله جزو بردگان را

اقتضايطبيعتآنهاست…
يك  به بيشتر واقع تو در جامعة آرماني طرح بدينسان اينشتين: و
آسايشگاهاجباري وتوتاليترشبيهبود.خوشبختانه همشهريهايآتني
كسي شاگرد كه تو ولي نرفتند. پروژهات اين اجراي پاي هرگز تو
كليه اعضاي فلسفي نظر تبادل در كه ـسقراطي بودي سقراط چون
قائل بودـ ارزش همه براي و ميداد قرار مخاطب را طبقات اجتماعي
زشت چنين طرح استقرار خواهان جديجدي چگونه ميتوانستي تو

باشي؟ طبقاتي مراتب سلسله زننده و
بودم.  كرده صرفًا فكر طرحي چنين روي من اول وهلة در افالتون:
داريد تعجب از انگار كه قيافه نگيريد طوري هم شما دارم خواهش و
امروز همين چرا مي دانيد هيچ برآشفتهايد. خيلي و درميآوريد شاخ
فقط رومي آورند؟ ارول هاكسلي و كتابهاي آثار و به نفر ميليونها هم
آشنا قضايا جنبه خوفناك با كه ميخواهند نيست علت اين به
پيامبري قائل پيشگويي و نفر استعداد دو اين مردم براي شوند، بلكه
گذاشته سر پشت را هاكسلي نظريات بعضًا كه واقعيات هستند. روند
كه باشيد كه در دورانهايي داشته توجه بايد به يك نكته شما است.
كه وضعي ـيعني است، حاكم اخالقي و انحطاط پوسيدگي شديد
وجود مشابه بهصورتي نيز امروز و بودم شاكي آن از من آنزمان
وضعي چنين در آيا استـ، شده غرب ملتهاي دهشت موجب و دارد
نكند كه نميافتند فكر اين مدارا نيز به اهل و مالحظهكار آدمهاي
به هجمه بتوان براي اينكه باشد آخرين وسيله سختگيري اجبار و
و جنجه مالپرستي، قدرت، آز  و حرص  رذيالنه، خودخواهيهاي

كرد؟ مهار و آنرا زد دهنه جنايت
چهارچوبهاي در  چه  و  شخصي حوزه در  چه  افراد،  وقتي
سو ءاستفاده بيشرمانه  خود  آزاديهاي و امتيازها  از  جمعيشان،
بندآوردن براي و و رشوه خواري، فساد  كنترل براي آيا ميكنند،
مانده است؟ باقي هم ديگري راه اصًال خشونت  و آشوب  جريان
در و ميشوند جمع هم پايين دور در آن هماكنون كه نمي بينيد

كه: ميكنند پچ پچ همديگر گوش
از قبل كه، داريم مقتد نياز يك فرمانرواي به ما كنيد نمي «فکر
به طور قطعي هم و طبيعت ساقط اعتبار شوند ارزشها آنكه همه
را ما و شود بهكار دست بيفتد، انتفاع حيز از بيمصرف و ويران

سرعقلبياورد؟»
ونهي امر و مقررات لزوم وقتها راجع به بعضي كه دارم قبول من
اين يك نمونه از كردهام، روي زياده ناهنجاري سرحد مسخره و تا
كودكان پرستاران داشتم انتظار كه بود اين مضحك مبالغههاي
بلكه شود، پيدا راستدستي و چپ دستي پديده بچه ها بين نگذارند
مساوي دستشان به طور هردو با كه دهند تعليم را طوري بچهها همه

كنند. كار
درسر را اين سودا آدم جنزده، مثل يك كهولت بهواقع سنين در
كه است حصول قابل آدمهايي با فقط كارآمد نظام يك كه داشتم
پرورش يافته بهقاعده طرحريزي و از پيش دستدوز، لباس يك مثل

باشند! نظر تحت كامًال و
باشي.  آقاخياط ميخواستي هم تو خود روزگار قضاي از فرويد: و
افاده و برتربيني خود بيشتر وحشت كند، از چي از نميداند آدم
به نسبت كه بدعاقبتي بيحرمتي اين از يا جناب آن شكوهمند
تربيت امر مثل حسابي و درست و ميدادي نشان خود همنوعان

داشتهاي. را آدمها تعليم كردن و رام قصد وحشي، حيوانات
ارتجاعي،  يك متفكر بهعنوان تو من گرامي، به نظر افالتون ماركس:

تحتالشعاع را حسابي كنفوسيوس حتي دوستمان عمرت اواخر در
آرزويي دولت(كشور) اين تو به خواست بنا نمونه: براي بودي. داده قرار
كسي كه ديگر هيچگاه باشد بينقص و ميبايستي چنان كامل تو
اقدامات ابتكارات و تمام لذا دگرگون كند و آنرا نباشد قوانين مجاز
عرصههنرهم در حتيبهنظر تو اصالحاتيميبايستي سركوبشوند.
گيرد. آزمايشقرار سبكتازه ييمورد نميبايستيبدعتيپيشآيدو
نفوذ و مانع كشد خود بهدور حصاري مي بايستي مطلوب تو كشور
ميبايست كشور از خارج به سفر اجازه شود. غريبهها آداب و اخالق

شود. داده شهروندان استثنايي به شرايط در فقط
دقيقًا  تو خود بعدي شاگردان كه ميداني عزيز، ماركس ولي فرويد:
ممنوعيت يا آهنين، پرده ـايجاد كردند تقليد دستورالعملها همين از
جناب و جماعت هستـ اين خاطرت نامطلوب كه هنري خطوط
نظام اجباري يك استقرار با كه باشند فهميده افالتون ميبايستي
ثباتاجتماعيرسيد. پرخاشجوييمسألهيي نميتوان به هيچوجه به
برد. بين و تربيت از تعليم اعالم كرديا با قدغن را آن بشود نيست كه
نظريات گناه ـمانند ارتكاب زيركانه نظريه توسط يك اين كه مگر
اين كردـ عنوان مسيحي روحانيت كه بعدي طرحهاي يا آگوستين،
مربوطه غرايز طوري كه بريزند، آدمها خود درون تمامًا به تندخوييها
از دهند. جوالن صورتي يك به مكافاتجويي و خودآزاري با بتوانند
ميگيرد بهدوش را غضبي و خشم بار آن انسانها وجدان بعد به اينجا
به همين است. ميبوده ارعاب عامل و ظالم حاكم عليه در اصل كه
شد كه بادوامي و عملي نمونه تنها كاتوليك كليسايي جهت حكومت

داشت. مطابقت افالتون سازماني الگوي با
ولي  ماندهام. متحير و مات حرفها اين شنيدن از كه آگوستين: من
بايد اما عجالتًا من برسد. افالتون نوبت از كه بعد است خوب قرار
دولت پليسي افالتون با ما كليساي شمردن به مساوي كنم كه عرض
از باشم كه منكر نيست معنا بدان اين البته اعتراض دارم. شديدًا
را گرفتهايم، بهره بيشترين افالتون فلسفه و گفته هاي نكات بسياري
فكر ميكني جدًا تو بگويم: فرويد به خطاب هم ميخواهم كلمه يك
معصيت ارتكاب تئوري با ميتوانستيم من، خود حتي يا كليسا، كه
بابت از هرآينه خود انسانها دهيم، قرار را تحت تأثير ملتها اينهمه
دعا التماس با شكرگزاري و معذب نمیبودند خودشان طينت خبث

كليسا را نميخواستند؟ رحمت و
ميروم  سختگير جلسه رئيس يك جلد به دوباره حاال من اينشتين:

باشد. بايد افالتون دست هنوز سخن مي گويم رشته و
اكنون  كه من باشد كافي همهتان براي نكته افالتون: اميدوارم اين
خطا و خبط من توتاليتر دولت نظريه كه دارم اقرار رسمي بهصورت
واقع مردم آتن استقبال نظريه هيچ مورد اين بودهاست. وانگهي،
تصورات مطابق ما دولتشهر الگوي كه نبود مايل هيچكس نگشت.
كه است اين شما توصيه ام به اين، وجود با كند.  پيدا تغيير من
نزنيد. از باطل مهر بيمارگونه خيالبافي يك به عنوان مرا طرح فكري
به خود را دانشمندان زمين كره امروزي ساكنان چرا خودتان بپرسيد
اكنون آزمايشگاههاييميفرستندكهمحلپژوهشهايژنتيكاستو
برنامه ريزي بر مبتني است طراحي و تعمق موضوع جامعههايي آنجا
عوامل حذف ژنتيك فكر در متخصصان چرا اينكه ژن، يا تكنولوژي

هستند؟ اول ورزشكاران تراز و پرورش نوابغ و نامطلوب
است گذار و آخرالزمان در گشت نام شبحي كه به اين ضمن در
مقدماتش استكه بهشدتافراطي همانراهحل مقتدرانه درواقعنوع
فاقد بد و جماعت او شده؛ ديده تدارك الهي يك فرمانرواي توسط
و آرمانی الهی حکومت نيکان، ياری به و میفرستد جهنم را به ارزش
اين كه برسيم توافق بتوانيم به شايد بين خودمان ميسازد. برقرار را
آن دولت از پس و است دهشتناكترين راهحل قيامت الگوي روز
چه كسي اما مي رود. بهشمار دوم درجه نكبت من پيشنهادي جبار
در كه فرهنگي و يك تمدن برای عملي مناسب و راهحل ميداند
نهتنها كه است راه حلي منظور چيست، واقعًا قرار دارد سقوط معرض
چشم انداز عمًال باشد، بلكه اخالقي رضايتبخش و فكري حيث از

باشد؟ داشته هم موفقيت
ميكند  جلوه ناگزير شماها نظر از مسأله طرح نوع اين بودا: شايد

امري و تمدن، يك فرهنگ فكر ميكنيد حفظ بعضًا و
پرسشي من معذرت، عرض با اما، ضروري. و واجب است
مرگ از مانع ميبايد آيا حتمًا بكشم: ميخواهم پيش را
و ديكتاتوري  نظامهاي آيا شد؟ فرهنگ و تمدن يك 
دستكاريشده اين جامعة مصنوعي و جبار، يا حكومتهاي
نجات، بشارت  بهجاي كه نيستند  الگوهايي ژنتيك، 
بشردوستانه و نابودي فرهنگ مسيحي موجب پيشاپيش

ميشوند؟
ابتدا در افالتون دوران يوناني تمدن و فرهنگ 
غرب در دنياي بعدها آن عمده بخشهاي ازبينرفت. اما
به هرصورت در كه افالتون فلسفه يافت. دوباره  تولدي
و ميآيند بهوجود تمدنها بنابراين ادامهداد. خود حيات
پيروانم امري و به استنباط من اين روال ازبين ميروند.
بهنظر برداشت  اين اگر و مي آيد. تغييرناپذير و  بديهي
آنصورت در ميآمد، بعيد كامًال هم شما غربيها ملتهاي
نظريه «غروبمغرب نفر ميليونها كه اينطور نميبود وضع
است مطالبي منظورم كنند. باور و بگيرند جدي را زمين»
كردهبود. پيش بيني اشپنگلر اسوالد ما آسماني همكار كه
را كتاب اين مطالب شما مردمان كه هست يادم البته
بهسرعتبهطاقنسيان سپردند، چونهيچخوشنداشتند

محوشوند. روزگار صفحه از خود فرهنگ و تمدن همراه
قضيه بار اين ميگويد و گذاشته پيش پا اينشتين حاال
با فناي فرهنگهاي گذشته بهكلي و بهصورت ديگري است
ازبينبرود، زمين مغرب اگر تمدن او بهعقيده ميكند. فرق
چيزي هم ارض  كره روي حيات كل و زنده دنياي  از
براي نخستين بار شما تمدن كه چرا نخواهد ماند، باقي
همان با را ملتهاي ديگر تمام كه اختيار دارد در وسايلي
انحطاط خودش شده و فساد موجب سموم روحي كه
هيچ كنون ميدهد. تا كشتن به را همه ميكند و آلوده
امكاناتتخريبجهاني وسا يلو اينقدر امروز تمدنيمانند
الزم مادي برتمام منابع بدتر از همه و نياورده است بهوجود
را آنها انداخته و چنگ دنيا، سراسر در ادامه حيات، براي
دغدغة اينشتين اين است. سپرده كامل تاراج چپاول و به
هم مزبور بينش در اين همه، گرفت. با جدي خيلي بايد را
اغلب شما نميآيد. چشم به ظاهرًا كه هست ضعفي نقطة
نميتواند اصًال كه ميكشيد پيش بهصورتي را سؤال شما
مفيدي منتهي سازنده و جواب به و فعال كند ذهنتان را
از هيچ موضوع طرح هنگام كه نيستيد متوجه شما شود.
صرفًا بلكه نميكنيد، خودتان ياد فرهنگ و تمدن مردن
ميزنيد. خود حرف بهدست شدن نابود كردن يا نابود از
به فقط ناگزير شما ملتهاي ضمير چشم البته زاويه، اين از
يأس آن به نه ميافتد، ميكنند اعمال كه خشونتي و قهر
بوده خشونت به كاربرد آنها محرك اوليه كه درماندگي و
كساني به شبيه من درنظر شما ملتهاي هواي و حال است.
ديوانه بزند و سرشان به مرگ ترس از كم مانده كه است
اسلحه ميدهند، دست از را خود تعادل كه كساني شوند.
چيز همه به عينحال در و مي كنند. خودكشي و ميكشند
و زمين و مي خواهند ميكنند هم شليك برخودشان و دور

سازند. منهدم هم را زمان
سرگشتگي و يأس آن علت مغرب زمين ممالك چرا
و تمدن  جنايتآميز  بهصورتي كه نميشوند جويا  را 
فقط آنها زورگويي آلوده است؟ به خشونت و را فرهنگشان
عدد و و دارند عنايت كارهايشان عواقب مادي به جنبه
جنوب ممالك در كه ميزنند تخمين را مرگباري فقر رقم
كه ميكنند را فهرست منابعي كاهش و آوردهاند. افت بهبار
خسارتهايي فقط و آمده پيش پاش و ريخت و اتالف براثر
آورده بهوجود تشعشعات اتمي ميآورند كه بهحساب را
اين همايش اگر در نبوده اند. آن پااليش و به دفع قادر و
كنيم، بررسي را مسأله ترتيب همان به نيز ما آسماني،
خواهيم شد. درست منحرف كجراه به الجرم چون آنها
را جستجو كنيم. سرگشتگي اين ما علت است كه آن
شما ملتهاي كه نيست اين در گرفتاريها همة منشأ آيا
پذيرايش و عادي بگيرند امري را وقوع مرگ آنكه بهجاي
تخريب بهصورت  صرفًا  را مرگ  خود خيال در باشند،
خود يا و ميشود نازل بر آنها يا كه ميبينند نابودي و
ملتهايي كار رابطه، پيداست در اين ميشوند؟ آن باعث
چون آنها سهلتر است، من پيوستهاند خيلي به عقايد كه
برخوردار بعدي پيكريابي و تناسخ از روحشان ميدانند
بيمعنا و پوچ سقوط يك آنها باور در مرگ ازاين رو است.
كه توسط مخوف نميافتند فكر به اين هرگز نيست. آنها
همه ژنتيك، در مصنوعي و يك جهان و ساختن ابداع
متالشي را حيات شيرازه ببرند و دست هستي پيوندهاي
چيزي كردهايد پيشه خطرناكي كه شما مسير اين سازند.

نيست. جنون ابتال به و ريختن بههم همان داردجز ادامه
پانويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Schoene neue welt (٦)

(۱۱) در آخـرت ســران كنفرانـس
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم دكتركريم مترجم:
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(۲) هزارههـا مولـوي شـاعر
جوان موالناي

نماند دوسال از بيش پرشكوه، ورود آن از پس بهاءولد
سن به ، ١٢٣١م) (فوريه سال٦٢٨هـ ربيعاآلخر در و
داغدار را (٢٤ساله) جوان موالناي و ٨٣سالگي درگذشت
و همدم و ارزنده فقيه و سخنوري پدري نعمت از و كرد
درميان نمود. پدر محروم راهنما و راهدان دلسوز و رفيقي
خاك به آنها پرشكوه تشييع با و قونيه مردم بسيار اندوه
از پس عام شد. خاص و و مزارش زيارتگاه شد سپرده
او وعظ و درس مجلس و پدر خانوادة بهاءولد، درگذشت
غمخوار و و دلسوز پدر مرگ ماند. جوان موالناي عهدة به
موالناي غربّيه» «غربت ضمير، روشن و آگاه معلم و مراد
او دلنشين و گرم اين كه كالم صدچندان كرد. با را جوان
مردم و پدر مريدان استقبال بسيار با وعظ، مجالس در
پدر از دوري غم خوشامدها، اين اما، بود، روبهرو قونيه،
مي كرد، سنگيني بر دلش آواري كه چون را، ديار و يار و

نميكاست.
(=لَلـه) الالي گذشت، پدر مرگ از سال يك  وقتي
سيدبرهان الدين كودكيش، دوران محبوب و مهربان
پيش، سال او رسيد. قونيه به  محّقق) (برهان ِترَمذي
مكه رسيدهبود رنج به و پردرد طوالني و سفري از پس
استاد براي يافتن روم و شام حاجيان پرسوجو از در و
بود برده پي ولد) (بهاء بلخ» العلماي «سلطان مرادش و
به ديدار، از شوق سرشار با دلي به سرميبرد. قونيه در كه
پيش سال يك كه رسيد قونيه به وقتي اّما، شتافت، قونيه
بعد كه «اوليايي مرادش، كه او را از همة و استاد آن از
هنگام بود. ميدانست، درگذشته آمدهاند» برتر پيامبر از
بود، الرنده جوان در موالناي قونيه، به برهان سيد ورود
در كه سالهايي تجديد خاطرة مادر و مزار زيارت براي
به محض او بود. زيسته شهر زيبا آن در پدر، و مادر كنار
شتافت. قونيه به بيدرنگ، سيدبرهان، ورود خبر شنيدن
را غربت سنگين درد بلخ، در كودكيش دوران الالي ديدار

آورد. بهشوق را او و داد فروكش
زن او، برهان، به اشارت سيد ورود سال پس از يك موالنا
ادامة براي خود بهتنهايي و نهاد قونيه باقي در را فرزندان و
اين در او رفت. (سوريه) شام به ظاهر» «علوم تحصيل
محبوب در قونيه «واعظي و بود ٢٦ساله (٦٣٠هـ) زمان
پسر و داشت ٨سال بهاءالّدين پسرش پرآوازه». مدّرسي و
كوچكتر او از سالي دو يكي محمد، ديگرش، عالءالدين
در شام حنفي فقيهان حوزة در موالنا تحصيل دورة بود.
ديدار براي گهگاه مدت، در اين انجاميد. بهطول سال هفت
او سرمي زد. قونيه ياران به محبوب و الالي و نزديكان
گذراند. در دمشق در را نيز تحصيلش از مدت كوتاهي
صوفي بلندآوازة عربي، ابن محيالّدين با بود كه شهر آن

داشت. ديدار ٦٣٨هـ) (درگذشت: آنزمان،
ديني علوم تحصيل براي ساله هفت دوران اين در موالنا
كه گونهيي تالشي توانفرسا داشت، به َنفس» «تهذيب و
«چله نشني» و رياضت كشيدن و مطالعه شدت از گاه
ميافتاد. رياضت كشيهاي بستر در و رنجور ميشد و بيمار
در انجام مي داد، برهانالّدين الزام» و به «توصيه كه مدام،
كه بود او دائم ذكر «اهللا، داشت. سهم بسياري او رنجوري
اوقات تمام در بود و يافته تلقين سيد برهان از و پدرش از
با همراه دعاهاي طوالني... نمازهاي ميكرد. تكرار آن را
را از او كه هفتهها چلهنشينيهايي بسيار و تضّرع اشك و
سال تحصيل؛ هفت ميكرد. محروم علم با طالبان صحبت
دمشق… و حلب تفكر در سال و هفت رياضت سال هفت
يك به را او سيدبرهان… نظارت تحت خانه، و خانقاه و
كرده بود» بدل عارف و متوحد سالِك يك و مفتِي عاِلم

ص٩٦). خدا، مالقات تا پله (پله
او اين زمان در بازگشت. قونيه به  ٣٣سالگي در موالنا
توانمند بود؛ مدرسي بسيار و و فقيه مفتي واعظي پرشور،
در برهانالدين استادش و محبوب الالي كه بود همان
هفته چند دلسوز و غمخوار مربي اين اما، بود. آرزويش
درگذشت ٧٨سالگي سن به شام، از موالنا پس از بازگشت
از بعد دو سال يكي به سوگ نشاند. ديگر را يكبار موالنا و
نيز همسر جوانموالنا، درگذشتسيدبرهان، گوهرخاتون،
قونوي كراخاتون نام به زني با بعد، موالنا اندكي درگذشت.
به داشت پسري قبليش شوهر از كه بست همسري پيوند

كيمياخاتون. نام دختري به يحيي و شمسالدين نام
بسيار شام از بازگشت موالنا، پس از وعظ مجالس درس و
او مجالس وعظ در دههزار تن تا بود. گاه پيش پرشورتر از

اين كه با بودند. بسيار دوستدارانش بازاريان ميان در ميآمدند. گرد
مدعيان براي اين امر و ميشمردند دين پيشواي او را همه بود، جوان

گران ميآمد. پيشوايي بسيار
بهمدت تبريزي، شمس تا ديدار از شام، بازگشتش زمان از موالنا
طالبان بسيار او درس مجلس پرداخت. ديني علوم به تدريس ٥سال
در اين ميآمدند. فراهم او حلقة درس در شاگرد چهارصد تا داشت و
در را شاگردانش او ميرفت، ديگر مدرسة به مدرسه يي وقتي از زمان
همة مردمي، گستردة اقبال اين اما، مي كردند. همراهي مسير اين
«علم از از وجودش نيمي همواره و نميكرد را خرسند وجود موالنا
دروني، كشاكش اين حال». «علم جستجوي در و بود بيزار قال»

آرام نميگذاشت. را او و دمي بود همراه با او همواره،

طلوعشمستبريزي
موالنا ١٢٤٤م) (٢٨نوامبر ٦٤٢هـ سال ٢٦جمادياآلخر شنبه روز
هر رسم به بنا كه زماني قونيه، پرآوازة مدّرس و خطيب (٣٨ساله)،
مريدان، با كوكبة پرشكوه همراه َاستر، بر با وقار، سوار و خرسند روز،
عابري بازار، ميانة برميگشت، در خانه فروشان» به پنبه «مدرسة از
ِعنان و ايستاد برابرش  در زيانديده، بازاريان هيأت  در ناشناس،
چشمان در كه همچنان و بازداشت رفتن از را او و گرفت را استرش
معني، عالم «صراف پرسيد: استوار صدايي با بود، شده خيره نافذش
مقام «عاليترين كه موالنا بسطام؟» بايزيد بود يا برتر محمد (ص)
آكنده با لحني ميدانست… فروتر هم انبيا مرتبة از نازلترين را اوليا
با بايزيد را انبياست، سرحلقة «محمد داد: جواب پرخاش خشم و از
مينمود، ناخرسند پاسخ تاجرنما كه از اين درويش نسبت؟» چه او
و اين گفت عرفناك سبحانك ما يك چرا آن «پس بانگ برداشت:
از كه و فقيه قونيه واعظ راند؟» زبان بر ما اعظم شأني سبحاني يك
حق در آشنايي داشت، اوليا عالم با بود، شنيده و خوانده بود آنچه
واعظ و يك فقيه مثل الجرم، نمينگريست، تكريم ديدة به بايزيد جز
بپردازد، پيربسطام تكفير و به انكار بيپروا، نميتوانست، شهر عادي
به بود، «بايزيد تنگحوصله داد: پاسخ و سپس كرد تأمل لحظهيي
عقل و جام، يك به بود، دريانوش محمد كرد، عربده يك جرعه

نداد!»… را از دست خود سكون
اندازه اين به مهيب، به اين اندازه سؤالي لحظه… آن تا كس هيچ
سؤالي كه شريعت مطرح نكرده بود؛ وي اندازه بيجا، با و به اين عميق
بوي ِصدق مدرسه، فقيه و در نظر واعظ بگذارد، طريقت در مقابل را
بهجاي چرا نكرد؟ رسول متابعِت بايزيد چرا نميداد… يقين و
عرفناك ما ُسبحانك رسول، از پيروي به شأني، اعظم ما سبحاني
از همان هم موالنا بود. موالنا عجوالنة جواب مسأله َوراي نگفت؟ غور
را او كه بود معني همين درك و كرد درك را آن غوِر سؤال، آغاِز
رازناك، اين غور خود بيخود نمود. و از دگرگون كرد او را داد؛ تكان
بين تفاوت ميانداخت، دهشت موالنا را به سؤال، ظاهر َوراي در كه
مطرح را خضر و موسي موضع مسأله يي بود كه بود؛ ولي و نبي حال
عرضه ميشد، غريبه اين جسورانة سؤال در كه ميكرد، بدان گونه
ميكشاند… الحاد و زندقه و شك ورطة كنار تا را پاسخ و پرسش

در را آن همهچيز َمخوف پرتو  در مفتي  كه شيخ بود جرقهيي
را ميديد دنيايي اين روشنايي، در پرتو ميديد. روشنايي تازهيي
خضر صحبت در را كمال خود (نبي) ميبايست موسي آن در كه
جز انسان آن در كه ميشد آشنا تازهيي قلمرو با كند؛ جستجو (ولي)
ناشناختهيي اقليم بجويد؛ به را خود نميتوانست كمال خود نفي با
خودي برآيد، از پوست از كه ماري مثل بايزيد آن در يافت كه راه
نبود، اما، خود او زبان از مي آمد، زبانش بر آنچه بود و بيرون آمده
واداشته هدايت خلق و او را به ارشاد وحي كه تلقيِن (ص)، محمد
نبود، خالي نشان خودي سخنش از بود هيچ آنچه وحي در جز بود،
شريعت تأسيس تبليغ وحي و بماند، درخود با خود و كه بيان چون
ص١٠٨). خدا، مالقات تا پله (پله نميرسيد» بهنظر برايش ممكن
ناشناس نگريست در مرد به سكوت فرورفت و لحظه «موالنا يك
شد، بيگانگي آنها بدل رّدو بين آنها كه سريعي در نگاه گرفت، اما،
درويش، با فقيه برخورد  بود هرچه آشنايي گشت… به تبديل
درويش زير نگاه در جوان آشفته بود… جاللالدين را پيل خواب
ضعيف بالهاي بر را شاهين ساية سنگيني كه كبوتري مثل غريبه،
سالخورده، شمسالدين مقابل در را خويشتن كند، احساس خود
و غرور سرد يافت… پا و بيدست و وحشتزده به نحو چاره ناپذيري
اما، نافذ مالمتگر، و داغ نگاه زير در لحظه يك به او فقيهانة سنگين
حس سپاس، حس را آن جاي بود. شده آب رهگذر مرد خاموش و
را زمين زده كه او غريبه، پهلوان اين به حس تسليم نسبت خضوع و
راه باقي موالنا بود… گرفته بود، كشيده پايين غرور از مركب بود و
پله (پله خانه برد» به خود و او را با كرد طي مرد غريبه صحبت در را

ص١١٠). خدا، مالقات تا

آغازشيداييموالنا
تا كه برد راه مولوي و بين او پيوندي عميق به تبريز شمس ديدار

رها نكرد. را موالنا عمر، پايان
و قيل برهاند، فقيهان علم از قيد را خود كه آموخت وي به «شمس
دستاري كند، خود خاموش را در درون طالب علمان خاطرپريش قال
آن، سواري كه استري و ميگردد، سودا دچار آن زير در سر كه را
اطوار كند، دور ميكشاند، از خود وي دنبال زبانبسته را به چهارپايان
وسيلة و خدا خدا، ولي نايب فريفتگان، نزد در را او را كه زاهدمآبانهيي
همة مثل و كنار بگذارد ميدهد، نشان حكم خدا و مشّيت اجراي

فرانمايد؛ او حكم تسليم و خدا مخلوق را خود ديگر، انسانهاي
مدرسه، قال و قيل از ناشي پندار به او تا كه آموخت او به شمس
به واصل و خدا لطف قهر و اجراي خدا، وسيلة گزيدة را خويشتن
به ورود را از فضوالنه او دعوي اين ميپندارد، او واالي نيابت مرتبة
حاِل آميخته و زهد حتي و علم كه آموخت او به خدا بازميدارد؛ راه
حجاِب تعّلقات اين تا و اوست. حجاب خانقاه، اهل رياي تظاهر و به
ديدار ممكن نخواهدبود…با برايش ربـ  لِقاي خداـ  مالقات ندرد، را
يك كه تازه يي زندگي شد؛ آغاز تازهيي زندگي موالنا براي شمس،
عاشق يك و شاعر درويش كشور را به يك زاهد يك و منبر واعظ

تبديل كرد. شيدا

آغاز اين نقطة رسيده، غريبة از راه اين با شمس، خلوت با
نه خلوت بود، زاهدانه خلوت نه خلوت، اين زندگي بود؛
را در موالنا كه بود روحاني خلوتي انديشه؛ و علم اهل
كه دلنوازيهايي و دوستيها از غريبه، درويش اين صحبت
راه خدا در سلوك مانع و عروج مانع مانع ازخودرهاشدن،
زرين خدا، دكتر مالقات تا پله (پله بخشيد» بود، رهايي

ص١١٤) كوب،
كه پير، زركوب صالح الدين خانة در و شمس موالنا خلوت
اندكي يا ماه آنها بود، سه با َچلپي جوان هم حسامالدين
بيسواد پير زركوب صالحالدين، انجاميد. بهطول بيشتر،
مجالس در كه بود  حالي و پرشور شيداي قونيه،  بازار
بيقرار و شيفته و ميكشيد شورانگيز نعرههاي موالنا، وعظ
او و موالنا بود سيدبرهان مريد موالنا، خود چون او ميشد.
نيز صالحالدين ميخواند. سيدبرهان» دل و جان «فرزند را
شده بود. او شيفتة شمس، ديدار آغاز همان از موالنا، مانند
«َاخيان» از جمعي جوان  سركردة َچلپي،  حسامالدين
با او داشتند. ارادت بسيار او به بود و قونيه وجوانمردان
شيفتة و ميرفت موالنا وعظ مجلس به ياران خويش

بود. سخن موالنا
كه با دنياي نهاد گام تازهيي دنياي به شمس موالنا با ديدار
متفاوت بهكلي، دنياي مريدان و خاندان او، از و او پيشين
سالي بيست اكنون ولد، كه بزرگش سلطان پسر تنها بود.
شيفتگيپدر غريبةشده بود. عمرشميگذشت، شيفتة از
دل او نيز در پير محبت اين ميهمان كه بود براي او كافي
مينگريست اعجاب نظر با را او دورادور اما، گيرد، جاي
آشنايي باب  او  با  كه  نميديد خود در  را  اين  ياراي  و
پا» و سر بي «غريبة اين از كراخاتون، همسرش، بگشايد.
بود. بود، ناخرسند ربوده كنارش از عزيزش را شوهر كه
طالبان و مريدان نميآورد. زبان بر را ناخرسندي اين اما،
واعظ و فقيه و مفتي و استاد اين ميديدند اينكه از علم
درس نشان، بينام و غريبة يك برابر در اين چنين پرآوازه،
مكتبي چون شاگرد و برده ياد از را دفتر كتاب و و وعظ و
طوالنيشدن و بودند ناخرسند زانوزده، دربرابرش نوآموزي
«مشتاق كه را اينان نيز شمس و موالنا خلوت زمان
و بودند، بيطاقت خويش موالناي سرسپردة و ودلباخته

ناشكيباكردهبود»
دلبريده نميانديشيد. از همگان جز به شمس اما، موالنا،
بيشتر كس همه همه چيز و از را او بسته بود و دل بهاو و
و تعجب، بيهيچ ترديد، «…بي هيچ داشت. دوست
و او دنبالهرو او، پيرو ناگهان را خودر مالحظهيي، بيهيچ
همه چيز تزلزل، و ترديد بيهيچ بود، آماده يافت. ساية او
كوبهكو، و شهر به شهر و بگسلد همهكس از رهاكند، را
شمس… صحبت شود…  روانه او دنبال به  همهجا،
بيجاذبه و بي ذوق بي لطف، او براي را ديگر صحبت هر
و انسان ماوراي شمس وجودي برتر، بهنظرش كردهبود.
و دنياي مي نگريست شمس در بود… عالم ماوراي همه
لبخندي را كه بر ميديد. منعكس او نگاه غيب را در امواج
ميپنداشت؛ الهي نور جلوة از تصويري ميشكفت، او لب
ميانگاشت... الهي او ميغّريد، خشم كالم در كه را عتابي
زير در او، مثل را انسان ديگر هيچ  زمان، اين تا موالنا
جبروت اين مايه با بازاريگونه، و ُمندرس عاميانه خرقة
رفتهرفته، وجود او، در بود… سلطاني نديده كبرياي و
كشف كرد. را الهي ظهور نور واصل و ولِي انسان كامل،
و ورزيد خالصانه عشق او نگاه به درآمد. بهتعظيم او پيش
بود، ديده سينا طور در موسي كه را شعلهيي او چشم در
تجلي سوخته انوار در آن كه مثل گاهگاه و مشاهده كرد
و خداي من ميكرد: شمس فرياد يا باخود، باشد، بيخود
عبادت عشق بود؛ مقابل شمس وراي او در حال من!…
تا پله (پله بود» اليزالي وجود در انحالل بود، فنا بود،

ص١١٧) مالقات خدا،
بيهمگانبهسرشود، بيتوبهسرنميشود

نميشـود دگر جاي دلم، اين دارد تو داغ
من من و بهار بـاغ من، ُخمار و من َخمـر

بهسر نميشود تو بي من، قرار من و خواب
جاه وجاللمن تويي،ملكت ومالمنتويي

به سر نميشود تويي، بي تو زالل من آب
بُشستهاي مرا نقش ببستهاي، مرا خواب

وزهمهامگسستهای، بيتوبهسرنميشود
٦ صفحة در بقيه

عبدالعلیمعصومی
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