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درصفحة ٦

خواهر اندوهگينم، آرمانگراترين قصه نويس زن معاصرمان بود.  خودش، خودش 
را از «نسلي آرمان خواه» و معتقد «به رستگاري» معرفي مي كرد و مي گفت: 
«ما واژه هاي مقدس داشتيم: آزادي، وطن، عدالت، فرهنگ، زيبايي و تجلي». 
اگر بخواهيم كلمات ناگفته شده در پس و پشت اين نگاه را بخوانيم چاره يي 
نداريم جز اين كه به خودش، يعني نوشته هايش مراجعه كنيم. با او به خانه 

ادريسي ها برويم و شب و روِز آدمهايي را ببينيم كه او ديده است.
غزاله در همان خانه، با همان آدمها، زندگي كرد و در پايان همان نگاه آنها 
بود كه زوال روز سياه تر از شبمان را ديد و نوشت: « تا اين درجه وابستگي به 

ماديت، اگر هم نشانة عقل معيشت باشد، باز حاکي از زوال است».
را  وصيتنامه اش  حكم  امروز  تا  كه  او  از  شده  منتشر  نوشتة  آخرين  در 
داشته است مي خوانيم: «همه چيز را مي بايستي از نو تعريف کرد» و با تأكيد 
اطالعات  «ميراث سنگين  ديگر»  هزارة  به  هزاره يي  از  بي اعتباري «گذار  بر 
بي شمار» را «همان داستان هميشگي کژي و راستي: سختي راستي و آساني 
کژي» دانست. تجربه يي تلخ كه تاريكيها و ابهاماتش هنوز كه هنوز است بيشتر 

از روشنيهاي يقينيهاي ماست. شايد در فردايي، نه دير و نه دور، در كنار دهها و 
صدها پرونده ديگر بازخواني شود و نام قاتالنش در جواهرده، تكرار گردد.

هر نويسنده معنايي از نويسندگي را براي ما مطرح مي كند و من هميشه 
با قصه هاي غزاله از خود سؤال كرده ام: كسي كه در«تکان هر برگ بر شاخه» 
به جستجوي «معناي نهفته»يي باشد شاعر است يا قصه نويس و يا فيلسوف؟ و 
دريافته ام كه غزاله قصه نويسي بود شاعر كه فلسفه را در تار و پود نوشته هايش 
رنگ آميزي مي كرد. برگ برگ قصه هايش گاهي در تاريكي قرارداشت و گاه 
در روشنايي. گاه وضوحش آن چنان است كه مي شود هرچه را كه در اتاق و 
خانه هست ديد. و گاه تا جايي پيش مي روي، بعد ديگر غلظت تاريكي اجازه 
نمي دهد جلو بروي. از اين صفحه به آن صفحه قصه اش مي روي و ناگهان 
پنجره يي ديگر را نيمه باز مي يابي. در پشت پنجره چه كسي مي خواند؟ درخت 
بيدي، يا سروي و يا كه سدري اسطوره يي شاخه خود را به داخل كشانده و 
نسيم ماليمي مي وزد و تو خيره در «معناي نهفته»يي غزاله را با غزلهاي بسيار 

و شاد مي يابي.

فرهنگ سازمان است، 
نظم دروني فرد، شكل دادن 

به شخصيت خود است 

زنجيري  عام  به طور  تاريخ  گرامشي: 
است ساخته شده از كوششهاي انسان 
براي رهايي خود از قيد امتياز، تعصب، 

و بت پرستي

مهمتر اين که داستان خانوادة چروی می آموزد که برای پيوستن 
به مبارزة ضدفاشيستی چگونه می توان از ساده ترين ارزشها آغاز 

کرد: از عشق به انسان و ...

اگر می خواهيد خانوادة مرا درک کنيد به بذر فکر کنيد. بذر ما آرمان 
ما و آرمان هر انسانی است.

پسران من هميشه می دانستند که برای اعمالشان کشته خواهند 
شد. اّما راهشان را ادامه دادند، همان طور که خورشيد حرکتش را 

ادامه می دهد و از شب هراس ندارد

نـدا: 
از اين شماره ترجمه كتاب ارزشمند «هفت پسرانم» را تقديم مي كنيم،

اين كتاب براساس گفتگوي رناتو نيکوالی (نويسنده) و الچيده چروی نوشته شده و آقاي اسماعيل 
محدث از ايتاليايي آن را ترجمه و در اختيار ما قرار داده است. چروي پدری است كه هفت فرزند 
خود را در جريان مقاومت ضدفاشيستي از دست داده است. ناديده و ناخوانده مي توان يقين داشت 
كه حرفهاي بسياري براي گفتن دارد. براين كتاب ساندرو پرتينی اولين رئيس جمهور ايتالياي بعد از 

جنگ كه خود پارتيزاني ورزيده و كارآمد بود مقدمه يي نوشته است.
اما ما، تنها يك تشكر به «اسماعيل» بابت انتخاب و ترجمه خوبش مديون نيستيم. تشكر دومي هم 
داريم كه همين جا تقديمش مي كنيم. تشكر بابت انتخاب مناسب تقديم نامه كتابش... او كتاب را  «به 

عزيز مجاهدين، مادر رضائيها و به تمام مادران شهدا تقديم» كرده است.
زينت بخش جلد زيباي كتاب يكي از آثار هنرمند ارزنده جناب رضا اوليا است. اثري به نام مجسمة 

برنزی برادران چروی، به اين ترتيب مثل اين كه بايد سه بار از «اسماعيل» تشکر كنيم.

بايد خود را از اين عادت رها سازم كه فرهنگ به صورت دانش دائرالمعارفي در نظر بگيريم و انسانها 
را نيز صرفًا ظروفي كه از اطالعات تجربي و توده  يي از حقايق خام نامرتبط پرشده اند، اطالعاتي 
كه بايد به صورت ستونهاي يك فرهنگ لغت در مغز رده بندي شوند تا صاحبشان بتواند پاسخگوي 
انگيزه هاي گوناگون دنياي خارج باشد. اين شكل از فرهنگ واقعًا خطرناك است. به ويژه براي 
پرولتاريا، چنين فرهنگي فقط در خدمت آن است كه مردمي ناهماهنگ بيافريند. مردمي كه 
معتقدند از ساير افراد بشر برتر هستند چرا كه تاريخها و حقايقي چند را از حفظ كرده اند و در هر 
فرصتي آنها را بيرون ريخته و به اين ترتيب آنها را به سدي ميان خود و ديگران بدل مي كنند. 
چنين فرهنگي... منجر به پيدايش توده يی از پرگويان پرمدعا مي گردد كه اثر مخربشان بر حيات 

اجتماعي بيش از اثر ميكرب سل و يا سفليس بر زيبايي و سالمت بدن است.

در هـفت تـوی آسمـان
کاظم مصطفوی

درصفحة ٤

طرح از استاد بهرام عاليوندي

آنتونيو گرامشي

از روشنيهاي يقينيهاي ماست. شايد در فردايي، نه دير و نه دور، در كنار دهها و اهر اندوهگينم، آرمانگراترين قصه نويس زن معاصرمان بود.  خودش، خودش 
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شمارة ۲۱ دوشنبه ۸خرداد ۱۳۸۵ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ۲ندا

بقيه از صفحه اول
پرده هاي مكنون و پنهان هرقصه اش خونين است. مشحون از 
تجربه هايي نوشته شده و ناشده. خودش از زنان ايراني مي گويد 
ولي بيش از هركس در مورد خودش صادق است: «زنان ايراني 
از آن، جنگ را  انقالب و بعد  تجربه هاي خارق العاده يي مثل 
زن  همکاران  و  من  انگيزة  تنها  انقالب،  گذاشتند.  سر  پشت 
ديگرم براي نوشتن نبود، اما اين واقعة تاريخي باعث شد که 
هرکدام وضعيت جديدي در خودمان کشف کنيم. زن، جنس 
اعجاب آوري براي تحول ژرف و پايداري در برابر آن بود. تک تک 
زنان ايراني در گرداب اين شرايط، هم جرأت خودشان را نشان 
دادند و هم صبوري عجين شده با ذات زنان را… اما زير بار 
زورگويي و ظلم نمي روند. نويسندگان زن ما هم شايد به اين 
مي کند،  تحقير  به  وادار  را  آنها  مردساالر،  جامعة  که  دليل 
سعي کردند با نيرويي مضاعف، پرواز کنند. ميله هاي قفس و 
زنجيرهاي پيرامونشان را بشکنند و خودشان را به عنوان انسان 
و نه سوژه ي صنفي، در جامعه تثبيت کنند»(از گفتگو با راديو 

فرانسه_ سال۱۳۷۳).
در  قفس»  «ميله هاي  عليه  شورش  و  «پرواز»  اين  اما 

چارچوب  زنداني  غزاله  قصه هاي 
روابط اجتماعي نمي شود. به دنبال 
ژرفا  به  نهفته»تري  «معناهاي 
مي رود، يا كه در آسماني ديگر اوج 
اساطيريش  شكل  در  و  مي گيرد 
مي يابد  را  كوزه گري  آواز  طنين 

در قرنهاي گمشده و يا بغض و شكايت برجوشيده از 
ني زني كه براي «وصل» راههاي بسيار پيمود اما دردا 

كه در «فصل» مرد.
آخرين برگ يك قصه را مرور كنيم كه بي شك در 

آن معنايي نهفته است.
كه  جمعه يي  غروب  در  ارديبهشت۱۳۷۵،   ۲۱ در 
روستاي  در  مي چكيد،  خون  باران  به جاي  آسمان  از 
گيالن  و  شرقي  مازندران  مرز  در  كه  دورافتاده يي 
است. برفراز قله سماموس با ۳۶۳۰متر ارتفاع، در كنج 
امامزاده يي غريب، غزاله آخرين روز زندگيش را گذراند. 
به گردن  را  بود؟ طناب  رفته  يا خود  بودند  برده  را  او 
خودش انداخت يا به گردنش انداختند؟ گفته بود: «در 
گردونة سوگهاي طنز آميز زندگي، رسيده ام تا اين جا، به 
انتظار شوخيهايي که در راه هستند، با بود و نبود انسان» 

در اوائل دهه۱۳۷۰ با شاعري كه مجاز به آوردن نامش نيستم 
در پاريس مالقات داشتم. شاعر، كسي است كه «خوب»، هم 
و  شاعر  شاعري  است.  خودش  اليق  هم  و  شعرش  شايسته 
انساني انسان. با مجاهدين و مقاومت رابطه يي ندارد. من هر 
از گاهي كه از «منطقه» به فرانسه مي آمدم سري به او مي زدم 
و ديداري تازه مي شد. مي گفت و مي گويد سياسي نيست. اما 
خودش مي داند،. من هم مي دانم و همه آنهايي هم كه او را 
مي شناسند مي دانند چرا اين حرف را مي زند. در بين حرفهايي 
گفتم.  برايش  آزاديبخش  ارتش  از  مقداري  من  مي زديم  كه 
در ميان تعجب بسيار زياد من گفت من خبر دارم! تا آمدم 
بگويم چگونه؟ گفت فيلمهايش را ديده ام. بيشتر و بيشتر شاخ 
درآوردم. فيلمهاي ارتش آزاديبخش، آن هم دست اين شاعر 
عزلت گزين و به دور از مبارزه و سياست! پرسيدم از كجا فيلمها 
را  داستان  بعد  و  بود.  آورده  برايم  غزاله  گيرآوردي؟ گفت  را 
تعريف كرد. غزاله عليزاده در آخرين سفرش به پاريس فيلمي 
از يك مجموعه مربوط به ارتش آزاديبخش را به دست آورده 
بود و خودش تكثير كرده و بين دوستانش، از جمله اين دوست 

ما، پخش مي كرده است. 
داستان را كه شنيدم آه از نهادم برخاست. پس خودش چه 
شد؟ چرا نتوانستيم او را بيابيم؟ چرا وصل نشديم؟ و چرا و چرا 
و چرا و چراهاي ديگر. از آن روز تا به حال هربار كه ياد غزاله 
او را پيدا كنيم مثل خنجري  مي افتم داغ اين كه نتوانستيم 
در دلم مي خلد. آيا او پس از بازگشت به ايران به قول خودش 
ديگر «نيرويي براي وصل» در خود نديده؟ و يا خفيه نويسان 
پاريسي كار دستش داده اند؟ و بعد سناريوي تكراري و تهوع آور 

خودكشي به اجرا درآمده است؟
در هرصورت من هر وقت به مرگ دريغ انگيزش مي رسم 
بايد زمزمه كنم:  آيا  نگاه مي كنم.  به دستهاي خود  لحظه يي 
در  نمايش  بليتهاي  ته  و  شکالت  کاغذهاي  با  «بازمي گرديم 
جيب و تکه هايي از اعالنهاي پاره در دست، تا تار و پود آن چه را 
که از دست رفته، در رؤيا ببافيم. رؤياها بي خريدار  است». نه!!! و 

هزار بار نه! ياد غزاله هرگز رؤياي بي خريدار نيست.

چه شوخي دردناكي… من به راستي باورم نمي شود. 
شهريار مندني پور قصه نويسي كه اشتراكات ذهني 
زيادي با غزاله دارد دربارة «خودكشي» او گفته است: 
«با توجه به تصويري كه از او داشتم، تا ماهها پس از 
شنيدن خبر، سؤالم اين بود كه او چگونه مي توانسته 
به مغازه برود، طناب بخرد و به جنگل بزند و درختي 
را براي دار زدن خودش انتخاب كند. در آثار او هيچ 
روي از اين نوع خودكشي خشونت بار ديده نمي شود و 
هميشه براي من اين سؤال وجود دارد كه او چرا درخت 

را به عنوان قاتل خود انتخاب كرد». 
با نوشتن  نيز همين سؤال را دارم و بگذاريد  من 
چيزي كه اصًال دوست نداشتم بنويسم و تا همين االن 
زير  نكرده ام  نفر صحبت  چند  با  جز  موردش  در  نيز 

سؤالم چند خط تأكيد بكشم. 

(آخرين نوشتة منتشر شده )

گردة  بر  اعتماد  پاي  مي برند،  کابوس  به  راه  رؤياها  مي شود،  آغاز  که  زوال 
بر جاي  ايمان، غباري مي ماند سرگرداِن هوا که  از  و  فرود مي آيد  اطمينان 
نمي نشيند. خواب ها تعبير ندارند و درها نه بر پاشنة خويش، که بر ِگرد خود 
مي چرخند و راهها به ساماني که بايد، نمي رسند و حق، اگر هست، همين 
حياِت آخرالزماني است، که نيست، براي آنان که هنوز بادهاي مسموِم مصرف 

و تخريب را مي گذرانند.
قرني که پيش روست، سالهاست که آغاز شده است، مثل جدايي که بسيار 
پيش از آن که مسجل شود، روي مي دهد؛ اما درزماني صورِت تثبيت مي پذيرد 
و  تازگي  بسياري  از  گاهي  نمانده  است.  اصل،  وصل  براي  نيرويي  ديگر  که 
از شدت زوال و تباهي. در  ناميدن نيست، گاه  نامي براي  شگفتي است که 
تعريف  نو  از  را مي بايستي  است که همه چيز  نامگذار  دورانهاي  بي اعتباري 
کرد و در اين دوراِن بي اعتبار گذار از هزاره يي به هزارة ديگر، ميراث سنگين 
با اشکال منفي است. همان  اطالعات بي شمار، غلتيده در مسير درآميختن 

داستان هميشگي کژي و راستي: سختي راستي و آساني کژي.
هر سال که مي گذرد، مرزهاي گل و ريحان دوزخ و مرزهاي خارستان بهشت، 
درهم تر مي روند، اشتباه گرفته  مي شوند. «سال به سال، دريغ از پارسال». تنها 
حکم تکرار شونده در صفهاي خوار و بار و اتوبوسهاي دودزا است که قرار است 
پس از ابتالي مردم به بيماريهاي ناشناختة طاق و جفت، فکري به حال سموم 

فراوانشان بکنند؛ نوشداروي بعد از مرگ سهراب!
ما هميشه دير مي رسيم. رسم داريم که دير برسيم. ملتي ديري ايم. به ضيافت 
فرشتگان نيز اگر دعوت شويم، زماني مي رسيم که بقاياي سرور را، بادهاي 
مسموم شياطين به اين سو و آن سو مي برند. بازمي گرديم با کاغذهاي شکالت 
و ته بليتهاي نمايش در جيب و تکه هايي از اعالنهاي پاره در دست، تا تار و پود 

آن چه را که از دست رفته، در رؤيا ببافيم. رؤياهاي بي خريدار.
مردم به يک وعده غذا در رستورانهاي سوگ وار، راغب تر پول مي پردازند تا به 
تجسم رؤياهاي رؤيابينانشان. مقام مقايسه نيست، که در مثل مناقشه نيست. 
مقايسه، دو سو دارد و ما مردم، يک سو. طاقت ايستادن بر ميان بام، در ما 
نيست. بايد از يک سو بيافتيم. مثل پرت افتادن از مرکز وجود، که آن قدر از آن 
دور افتاده ايم که بي تعارف مي شود گفت که ديگر وجود نداريم. کافي است که 

چند صباحي ديگر به همين منوال بگذرد تا باور کنيم که اصًال نبوده ايم!
هفت قرن رفته است از زماني که «حافظ» نزد اعما صفت مهر منور نکرد. پس 
آيا خنده  دار نيست که امروز، ما، اخالف او، از کساني که دست باال با سيصد، 
چهارصد کلمه اموراتشان را بي دردسر رتق و فتق مي کنند، انتظار داشته باشيم 

خواناي رؤياهايي باشند که خود به چندين هزار کلمه ياري مي رسانند؟
اتاقهاي بي قاعده يي که بساز و بفروشها در ساختمانهاي بدقواره شان   تعداد 

...چند سال بعد، رفتم فرانسه. ار وقتي يادم مي آيد، بي قرار بوده ام. مثل آتشي در 
اجاق يا هيواليي اسير قفس. مي رفتم لب رود «سن»، معموًال شبها. آرنجها را 
مي گذاشتم روي حفاظ پلها و خيره مي شدم به موجها. جاذبة آب مرا مي کشيد به 
سمت پايين. دانشکده را به ظاهر، روي سرم مي گذاشتم. شيطنت پشت شيطنت، 
«ساواک»؛  ساية  آزاديبخش،  نهضتهاي  از  طرفداري  سفارت،  اتباع  با  درگيري 
اما از درون جوشش دل، آرامش نمي پذيرفت. احساس غربت، در هر شرايطي 

تسکين ناپذير بود. چه در سرزمين خودم و چه در آن سوي مرزها. 
يادبود گرد گرفته و  بناهاي  از کنار  را دور مي زدم.  روزي گورستان «پرالشز» 
تارعنکبوت بسته مي گذشتم، تا به مزار «صادق هدايت» رسيدم. آن وقتها ُپر از 
شمع و گل بود. همان دور و بر، مزار «مارسل پروست» را کشف کردم. تخته سنگي 
سياه. به نظر من، ناشناخته و قدر نيافته. سنگ را لمس کردم. «باغ کومبزه و 
کودکي» «مارسل» را به ياد آوردم، منقلب شدم. برگشتم سر مزار «هدايت» و 
چند شاخه گل از خرمن گلهاي او قرض گرفتم و براي «مارسل پروست» آوردم.

راهنما، توريست ها را مي چرخاند. براي «پروست» يک جمله گفت: «سال تولد و 
مرگ و نام کتاب». برگشتم سر آرامگاه «هدايت». معرفي نويسنده بزرگ ايران، 
براي مسافران توضيح داد: «قبر  از وهم. راهنما  پر  بود، شوخي جهان  تراژدي 
يک نويسنده ي عرب که در فرانسه خودکشي کرده است». نفرت تسکين ناپذير 

«هدايت» را به ياد آوردم.
يادم مي آيد سال گذشته در پاريس بودم. براي بزرگداشت «ميتران» شب آزادي 
در فرانسه را بازسازي کرده بودند. (ميتران عضو نهضت مقاومت بود). تانکها از 
خيابان هاي تاريک عبور مي کردند، بدلهاي افسران نازي و سپاه هيتلر چراغ قوه ها 

را مي انداختند روي جمعيت. 
دختر جوان به هيأت نعشي بي جان، موهاي بور بلند، دور و بر سر پريشان، بر جبين 
تانک افتاده بود. جايگزينهاي ملت فرانسه در آن دوران فرياد مي زدند:«فرانسة 

آزاد» 
در تاريخ ملت فرانسه، چنين شبي بايد خيلي ارجمند باشد اما در نگاه جوانان 
نسل ترقي، هيچ تأثيري ديده نمي  شد. تاريخ را پشت دودهاي نسيان، گم کرده 
بودند. «آزادي و فرانسه»، هر دو از فرانسه رفته بود. «ژان پل سارتر»، «آلبرکامو»، 
توانمند، هنرپيشه هاي  نقاشان  و  نسل شاعران  و  مالرو»  آندره  گاري»،  «رومن 
بزرگ: «سيمون سينيوره»، «ژان گابن»، «ايو مونتان» و ديگران زير سنگهاي 
نمايشگران  با  تنها يک جوان ژنده پوش مست، همراه  بودند.  غبارگرفته، خفته 
فرياد مي کشيد: «فرانسة آزاد» و چند تن از هموطنان نسل ما گريه مي کردند! 

«در هواي رؤياي آزادي که از آغاز زندگي، همزاد آنها بوده است.»

كاظم مصطفوي

کاظم مصطفوی

درباره غزاله عليزاده

غزاله، سختي راستي و آساني كژي 

رؤيای خانه و کابوس زوال

غزاله عليزاده

ــا ــاو بغضه حرفه

غزاله عليزاده

علم مي کنند چندين برابر خانه هاي بي حافظة مغز آنهاست. شورداللها، معناي 
زندگي را با حيوانيت سرشت انسان برابر مي کند. در اين جهان ـ که بد است 
براي کسي که نداند دنيا چيستـ  احمقها اول اند. «پينوشه» هنوز هم در ارتش 
شيلي شلنگ تخته مي اندازد. «آلنده» يک تنه برابر ارتش او ايستاد، بيست و دو 
سال پيش. دکتر «محمد مصدق» چهارده سال در «احمد آباد» زير غبار تبعيد 
از نفسهايي مي افتاد که با هر آمد و رفت، دنيا را تکان مي داد. داللهاي خارجي، 
خانة ملي او را به باد دادند. مردم در فرار و تبعيد، کليد خانه هايشان را در مشت 

مي فشارند؛ برگشت هميشه هست؛ در مرگ هست که نيست. 
مي گويند مشکالت مالي، آدم را از پا درمي آورد. راه دور نمي روم؛ «مادام بواري» 
پيش روي من است. «فلوبر» مي گفت: «مادام بواري منم». حيوانيت داللها و 
بي خيالي عشاق و حماقت شوهر به خودکشي اش کشاند. اما «فلوبر» ماند با 
خانة شاهانه يي در قلب. من در اين خانة شاهانه را گچ گرفته ام؛ اما اين خانه 

ويران نشده است».
خانة روشن ما از کي به باد رفت؟

خانه هاي تزوير و ريا تاريک اند. «ما غالم خانه هاي روشن ايم». در خانه، رؤيا 
که  زوال  کابوس،  در  و  کابوس  بي خانه،  و  خانه  رؤياي  خواب  در  مي بينيم، 

آغازشده است.



۱۳۸۵ ۲۱ دوشنبه ۸خرداد شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۳ندا صفحة

نقل کنم را داستان گرفتم چرا تصميم

هستم، کوئيريناله کاخ در رئيسجمهور عنوان به که زمانی از
بسيار جوانها برای مقاومت اهميت بيان که فکرکرده ام بارها
بهطور تقريبًا که مقاومتی به مربوط دادن اطالعات است. مهم
شده، سپرده فراموشی به ايتاليا جمهوری مدارس در کامل
و مدنی تربيت سياسی، جديد نسل اگر برای است. ضروری
بهکارگيری از میتوانست امر اين میبود، همهگيرتر معنوی
البته مخدر، مواد به تروريسم و اعتياد شوم، سپاه دو در آنها

نمايد. جلوگيری
اکنون کرد. محکمتر اعتقاداتم در مرا کتاب اين دوبارة چاپ
چروی و اَلچيده کتاب اين دوباره سال بيستو پنج از که بعد
را جاذبهاش تمام کتاب میبينم میخوانم، را نيکوالی رناتو
چروی پدر گفته های که در حقيقت نيکوالی کرده است. حفظ
فراتر گفتهها اين بازنويسی صرف از درآورده، تحرير رشتة به را
حداکثر با که رّجو اهل هفت دهقان روح واقع در او است. رفته
در خبرهگی و ظرافت با کردند، خلق را حماسه شان فداکاری
بیهمتای فرهنگ از  استفاده با و کرده جاری  نوشتههايش
نقل پير را وطنپرست اين حرفهای شفاف و بهطور مردمی

کرده است.
است اين اول میخورد در قدم چشم امروز هم به که نکته يی
اندوهبار زندگيشان، پايان تا مراحل، تمام در خانوادة چروی که
داشتند. وصفی و بیحد خوشبختی حتی و سرزندگی رشادت،
تأسف مظلومنمايی، از نيز خبری کتاب اين سطر يک در حتی
طريق از که انتخابی ديده نمیشود. افراد اين قهرمان بازی و
را و خود شده کمونيست مسيحی خانوادة يک تمام اهل آن
يک مقايسة  از  و بوده طبيعی  مطلقًا مینمايد، مبارزه وقف
شده حاصل يک فرهنگ مبتذل ديکتاتوری با آگاهانه آرمان
برای که چروی میآموزد خانوادة اينکه داستان مهمتر است.
سادهترين از میتوان چگونه ضدفاشيستی مبارزة به پيوستن
به ميل از و خانواده و به انسان عشق به از کرد: آغاز ارزشها
از علم استفاده با و مطالعه با که همانطور چروی کار. خانوادة
همان طريق از میدهد توسعه را کشاورزیاش کار تکنيک و

میکند. سوسياليسم گرايش پيدا علم سياسی به و مطالعه
تاريخرخ نمی دهد. زمانو از مکانیخارج اين رشددر پروسة
کميّلو چروی از است به خاطرهيی که امر کافی اثبات اين برای
نقل تعاونی و دموکراتيک سوسياليسم بزرگ معلم پرمپولينی،
خاکستری، ريش با قامت، بلند «مردی کنيم: توجه میکند
میگفت، سخن روشن و «ساده که دلچسب» صدايی با مهربان،
من مطلب را نمود. اين توجه میآورد» و مثال ديالوگ میکرد
توراتی فيليپو و مريد پروپاقرص قديمی سوسياليست يک که،

اين دريافتم. دوباره بسيار، هيجان با هستم، تره وس کالوديو و
و امروز ديروز کمونيستهای پشت که است امر مسلمی يک
پرمپولينی، مانند سوسياليستهايی صادقانة و طوالنی مبارزة
رمانتيک، رفرميستهائی وجود دارد، ترهوس و توراتی کوستا،
را به آنها بردنشان, از بين به اميد فاشيسم، که صادق پاک و
بیامانشان مبارزة آنهايی که با سی سال کشيد. خون و خاک
ارثيههای کارگری سنديکاهای و مردم خانههای تشکيل وبا

جا گذاشتند. به ما گرانقدری برای
میشود، خصوصًا توصيه جوانترها به کتاب اين خواندن 
معلق خأل در هرگز چرویها داستان زبانش. سادگی بهخاطر
برای را داستانش چروی پدر  آن با که  زبانی ماند. نخواهد
آغاز هومر از که است قديمی بسيار زبانی میکند بازگو نيکالی
اين میرسد. ورگا و لندن جک بالزاک، هوگو، ويکتور به و شده
انقالب کارگران، آزاديخواهی مبارزة دهقانی، دنيای سنت زبان
زمانیکه به  مثال بهعنوان است. صلحجويانه و اومانيستی 
پر آن زمين به ترازکردن وجود با تمام چروی بّچههای پدر
اسپاگتی ضيافت آن به يا و میپردازند، بلندی و پستی از
تمام به ژوئيه پنج و بيست فردای رژيم، فروپاشی از بعد که
تعريف صراحت  به هم چنين  کنيد. توجه ده میدهند،  اهل
خانهيی، اراذل فاشيست به از ۲۵۰نفر يورش پدرساالر وقتی از
زندانيان آزاد بسياری از همراه به اهل خانوادهاش تمام او با که
«چروی ها توجه کنيد: میکردند، درآن زندگی متفقين شدة
غمگينی که همسرش شب آن به يا کنيد!». خودتان را تسليم
میکند. را پيدا او به پسرش هفت اعدام شهامت گفتن باالخره
به کنند… سد نمیتوانند «جلوی ما را کتاب: ورق آخرين تا و
دارم. يازده نوه اکنون پسر داشتم، هفت کنيد: من نگاه خانوادة
توليد شدهاند، تا چهار و پنجاه حاال داشتم اّما گاو ماده تا چهار

اين  از است… و رسيده سال۱۹۳۵ توليد برابر پنج به ما گندم
وطنمان دادهايم». براي نيز هفت شهيد باالتر

توانمندی و ظرافت شيرينی، از کوچکی شاهکار کتاب اين
که من، است مقاومتی ارزشهای همه از جاودانه است. شاهدی
اشاره میکنم، آنها به اغلب مدنی ارزشهای بهعنوان مجموعه
مقابل در نو مقاومتی به را ايتاليايی ها زمانیکه بهخصوص
و دهقانان ديروز مانند امروز میخوانم. فرا تروريسم توّحش
هستند روشنفکران صنعتگران، زحمتکشان، جنبش کارگران،
هزاران جان نثار از آمده بر ما، دموکراتيک جمهوری از که
تاريخ بودن هدفدار بهخاطر که چروی، الچيده مانند پارتيزان

میکنند. دفاع و قهرمانش، فرزند پاک هفت و مانده، زنده
۱۹۸۰ فوريه، رم، پرتينی، ساندرو

روشهای به  میتوان را تاريخی دورة  هر
و کرد روشن  دوره  آن نسل برای  مختلفی 
اتفاق آنچه که چگونگی و روند داد و توضيح
برای ثبت کرد. آينده نسلهای را برای میافتد
را آن میبايست ابتدا جاری اتفاقات توضيح
باز گو آنرا بتوان  بعد تا کرد  هضم و درک
سياسی حوادث بیامان هجوم گاه اّما کرد.
که هستند سهمگين  چنان اجتماعی  و

است. بازگوکردنشان بهواقع غيرممکن
از گوشه يی فقط گوشه يی،  میشود
روزنامه نگاری بهروش را جامعه جاری دردهای
از بخشی میتوانند هنرمندان کرد. گزارش
می شوند آن دچار مردم که عظيمی رنج و درد
کسانی و قهرمانيهای از مبارزه و کنند مويه را
و ظلم  درهمشکنندة بهمن مقابل در که 
آثاری می کنند علم قد اعدام و شکنجه آزار،
اّما دارند. دريچة نور را باز نگه و کنند خلق
که آيا بيان میماند باقی هميشه اين سؤال
است؟ آن امکانپذير زمان وقوع در بزرگ درد
میتوان را رنجها و دردها از برخی اساسًا آيا
«خاطرهها درد، خود  آيا  نمود؟  بيان هرگز
فاجعة از بعد که سؤالی  نمیکند؟  درو» را
ميليونها نسلکشی و دوم جهانی جنگ بزرگ
از بعد آيا که است  اين  بود  مطرح يهودی

گفت؟ شعر میشود هنوز آشويتس
سلطنتی استبداد عليه آزادی، آوردن به دست برای که، انسان ميليونها اعتماد و شوق سر بر آنچه از میتوان چگونه بهراستی
و شادی، شکست درد مردم، يعنی زندگی جنبه های بيان برای می تواند هنر ساخت. و سرود و گفت آمد چيزی بهپا خاسته بودند،
حيثيت به هر قيمت از که زندگانی، تالش میتواند مقاومت ادبيات کند. بازگو را آن از گوشهيی و کند امتحان را بختش پيروزی، و

ناميد. مقاومت ادبيات را حاضر میتوان کتاب تعريف با اين کند. ثبت را و آن دهد نشان را می کنند، دفاع انسان
ا.م.

من بنويسی؟ کتاب يک میخواهی چروی، الچيده تو
نمیکردم بتوانم فکر هرگز بودم. نکرده فکر به اين هرگز
کنگرة در شرکت برای وقتی پارسال بکنم. را کار اين
گفت: و کرد بغل مادری مرا بودم، ِجنوا رفته به پارتيزانها
فرزندم را تنها رساندند، قتل به نيز مرا فرزند پدر چروی
اين سر من هفت تا. از تو فرزند گرفتند اّما، يک من از
فرزند يک تو او گفتم: به و کردم شانهام بلند از را مادر
و داشتم فرزند گرفتند، من هفت را از تو او آنها و داشتی

نمی کند. فرقی گرفتند. من از را هفتتا هر آنها
کالرا کوچک،  دخترک با ما سرگذشت تفاوت 
چيست؟ کشتند را مادرش و پدر َوّال، در که چّکينی،
کوچک دختر آن از را آنها و بودند کسانش تنها آنها
به آلمانيها روز يک داشت. سال هشت کالرا گرفتند.
ايوان به گفتند خانه اهل همة به و ريختند خانهاش
از آنها میخواهند چون بايستند صف يک در بروند و
دستهای و کرد مرتب را موهايش دخترک بگيرند. عکس
يک با آلمانيها گذاشت. مادرش دستان در را کوچکش
کوچولو کالرای انداختند. خاک به را همه مسلسل رگبار
مادرش تکان پدر و در کنار جسد بود اّما مجروح شده
تا زمانیکه بود مانده آنجا بيجان جسمی او مانند نخورد.

رسيدند. پارتيزانها
مادری با آن باشد وجود داشته تفاوتی می تواند چه
در زنده زنده را آدمها آلمانيها زمانیکه بّتال، در که 
بيرون آغوشش از را او شيرخوار بچة می سوزاندند، آتش
عظيمی دردهای  اينها انداختند؟ آتش در و کشيدند 
داشتم فرزند هفت من زندگانی. خوارکنندة و هستند
من بودم. کنده جان بزرگکردنشان برای سال چهل که
کم را زحمت میخواستم کمکم و داشتم سال هفتاد
يک نيز همسرم و کردند پسرانم را درو نسل آنها اّما کنم.
ماندم من ترتيب اين و مرد. به کرد دق آن از بعد سال
زمين هکتار و چند و يازدهتا نوة خردسال زن چهارتا با
من آيا میماند؟ خوردن غصه برای فرصتی آيا کشاورزی.
مرگ او در تا آزادتر بود بّچهاش که بدون بّتال مادر مثل

بودم؟ کند، گريه
میخواهمبگويمزندگیخودش اّمامندرماندهنشدم.
يک نسل ديگر و کنم پا نيفتم، کار از تا من کمک کرد به
قبل بزرگکنم. بودند، خردسالی کودکان زمان آن که را
پريشان مرگ پسرانم مرا حق نداشتم بميرم. من آن از
کار عادت اين به میکنم، تکرار را آنها داستان نکرد. من
خارج خودم دهان که از کلماتی به گاه وقتی اّما، کردهام.
غيرممکن بهنظرم چيز همه میکنم، گوش میشوند

فکر میکنم. مرگ به می مانم و میآيد، ساکت
ديگر میتوانم پس [۱۹۵۵] دارم هشتاد سال اآلن
و جای بزرگ شده ديگر  نوههايم کنم.  کم  را زحمت 
کتاب نوشتن به حاال تا دليل اين به را گرفتهاند پسرهايم
کشاورزی زمينهای و خانواده نجات كه بودم نکرده فکر
هم چنين و آنها، خاطرة از آنها، از البته بودند. مهمتر
صحبت هميشه ضد فاشيسم بر صلح و برای مبارزه از

کردهام.
حاال اّما نکردم، ترک لحظه يی هرگز را کار اين
کار از دست که چرا بدهم، انجام مهمتری کار میتوانم
اگرچه کردهاند، اعالم بازنشسته مرا نوههايم کشيده ام.
ترميم را شکسته صندليهای و درو را علفها هنوز من
من برای ولی ندارد فايدهيی کار اين میدانم میکنم،
چيزهايی نمیروم خواب به که شبهايی است. مفيد بسيار
چطور کردم فکر با خودم شبها از اين يکی در میخوانم.
بهيادم چيزها خيلی نقل کنم؟ را پسرانم داستان است
يک میکند. اّما را درو درد، خاطرهها که نمی آيند چرا
کند. را نقل پدرانهاش احساسات هميشه می تواند پدر

نيست. فوقالعاده داستانی اصًال من خانوادة داستان
از نفر پنج فاشيستها رّجو شهر همين در ببينيد
خانوادة از و سه نفر کردند مانفردی را تيرباران خانوادة
را ما، شما میتوانيد خانواده هايی در منطقة را. ميزهّلی
هستند، متحد دست يک انگشتان مثل که پيداکنيد
به احترام هستند:  واحدی اعتقادات آنها دارای چراکه
به دانش. و زندگی به وطن، به ترقی، به پدران، عشق
اِميليا به ترقيخواهی استان خاص ما دهاتيهای بهطور
از که است همين برای . میورزيم عشق وطنمان، به و

نمیترسيم. مردن
صحبت جمع را که وقتی در حضور آنهايی هرگز
به آنها سرخی ديدهايد؟ را  میشوند، سرخ میکنند
خاطر به بلکه نيست، افتادگیشان يا و کمرويی خاطر
می بينند، را شنوندههايشان مگر آنها است. غرورشان
نگاه آنها ديگران به اينکه از و نظر دارند خودشان به

نگاه آنها به مرگ وقتی می شوند. منقلب میکنند،
را خودشان آنها میاندازد و به وحشت را آنها میکند
زندگی از همانطورکه میترسند مرگ از میيابند. تنها
و نمیکند طلوع يکنفر برای تنها خورشيد می ترسيدند.
اين کسی است. اين نمیرسد، قاعده فرد يک برای شب
رها کردن خود فکر به تنها زحمت می کند از درک را
است. نيامده بهدنيا تنها جهان اين در او که چرا میشود
برای اعمالشان کشته که هميشه میدانستند پسران من
که همانطور دادند، ادامه را  راهشان اّما شد. خواهند
ندارد. از شب هراس و میدهد حرکتش را ادامه خورشيد
پارتيزانهای همه و ميزهّلیها مانفردی ها، همانطورکه
حرکت باز از مرگ مقابل در اّما میدانستند، را شهيد اين
اِميليا سرزمين خاک در شهيدان اين اکنون نايستادند.
در را قبرهايشان انگور درختهای که جايی هستند، ما با
يا آنها، از يک قبر هر سنگ جايی که میکشند، آغوش
مثل برای ما است، روشن گورشان سر بر شمعی که هر

آينده. راه چراغ و است بذر
شدم، وقتی دهکدة گاّتاتيکو انتخاب در شورای من
من گفتم دارم، تقاضا را پستی چه کردند سؤال من از
تقاضای اين قبرستان را میخواهم. به رسيدگی شغل
آن اصًال. تقاضای به مردهها نبود، عالقه ام بهخاطر من
داشت: ارزش من برای وزارتخانه دو اندازة به مسئوليت
پرورش. وزارت آموزش و و اندازة وزارت دادگستری به
قبرها تميز کردن  يا  هرز علفهای  تنها کندن  من  کار
رفقای قبر زيارت به را همه  و زنان  بّچهها، من نبود.
به را سرگروهبان من میبردم. افتاده خاک به پارتيزان
و من برافراشتن پرچم مخالف که میطلبيدم چالش
به ياران مقابل در هميشه من بود. ما خواندن سرود
دفاع خاطرة آنها از من میکردم. افتاده صحبت خاک
دو اينها می دادم.  آموزش  جوانها به  آنرا و  میکردم

بودند. وزارتخانة من
اآلن گرفتهام،  را تصميمم که است همين برای 
هستم، بليطم منتظر فقط و اساسًا دارم بيشتری وقت
از و فرزندانم خاطرة  از میخواهم  مرگ،  آستانة در
همدستان فاشيست و مردهخورهای مقابل پارتيزانها در
تا وقت گذاشتم خيلی میدانم، کنم. آلمانیشان دفاع
داستان من خانوادة داستان که چرا بگيرم، را تصميم اين
استوار و مبارز داستان خلق اين نيست.  فوقالعادهيی
در را فرزندانت که پدری تو به همينخاطر است. ايتاليا
فرزندت فاشيستها که مادری تو و دادهيی دست از جنگ
داستان اين بدانيد. خود آن از را کتاب اين کشته اند، را
اينگونه تنها  من بدانيد.  خودتان فرزندان  داستان  را
خاطراتم نمینويسم،  که من  تازه  میکاهم. غرورم  از
اينخاطر کنند. به مرا رها تصميم گرفته اند تا خودشان
را پسرانم داستان میتوانم که آنطور گرفتم، تصميم

کنم. نقل
کرد. خواهم پرحرفی کتاب اين در که می دانم من
من و مردهاند من  فرزندان که است اين  دليلش اّما
هم خودم از من  کتاب اين در ماندهام! زنده  برعکس،
حرفهای از بسياری اّما زياد، خيلی شايد میزنم، حرف
مال يادم نيست چون من و هستند حرفهای پسرانم من
میدهم. نسبت به خودم را آنهاست، آنها از يک کدام
حرف و آنها هفتتای هر حرف انگار حرفها اين بههرحال
بود: هر هم اينطور آنها حيات در زمان هستند. خود من
بوديم. هر هشت نفر کداممان هر نفرمان يکی و هشت

کنم. اين بايد اذعان ديگر را نيز يک چيز وجدانًا اّما
من آلدو به فرزندم دارم که را سياسی هوش ذره يی از
آلدو دادم. او به طبع سرکشم را عوض در من و داده
به میخواند و درس بود. زمانیکه او خانواده هميشه مخ
سواد، خودش چرا که نداشتم، کاری او مزرعه نمیآمد، با

کشاورزی! از زمين بيشتر است شايد سرمايهيی
آدمهای تا کنم بيان صراحت با میخواهم را اين
فکر روشنفکران و  نکنند غلط قضاوت ما  روی باسواد
و کنيم بازوانمان کار با بوديم قادر ما فقط که نکنند
با را ما مثًال هميشه هستيم. سبکسر آنها به يا نسبت
من به هميشه مراسم در میکنند. مقايسه بلوط درخت
شاخه هفت که می مانی بلوط درخت به تو که گفتهاند
اّما درخت بريدند  را  آن شاخهها  چه  اگر داد،  پرورش 
من و است پرمعنايی مقايسه اين بله است. نمرده بلوط
بذرها به اّما گريه میافتم. مراسم به اين در وقتها خيلی
به درد میميرد وقتی بلوط درخت که چرا کنيد. توجه
خانوادة مرا میخواهيد اگر نمیخورد. هم هيزم شدن
آرمان آرمان ما و ما بذر کنيد. فکر کنيد به بذر درک

است. انسانی هر
۵ صفحة در بقيه

پرتينی ســاندرو مقدمة

يادداشت:
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بايد خود را از اين عادت رها سازيم كه فرهنگ را به صورت دانش دايره المعارفي درنظر بگيريم و انسانها 
را نيز صرفًا ظروفي كه از اطالعات تجربي و توده يي از حقايق خام نامرتبط پر شده اند، اطالعاتي كه بايد 
به صورت ستونهاي يك فرهنگ لغت در مغز رده بندي شوند تا صاحبشان بتواند پاسخگوي انگيزه هاي 
گوناگون دنياي خارج باشد. اين شكل از فرهنگ واقعًا خطرناك است، به ويژه براي پرولتاريا، مردمي 
كه معتقدند از ساير افراد بشر برتر هستند چراكه تاريخها و حقايقي چند را از حفظ كرده اند و در هر 
فرصتي آنها را بيرون ريخته و به اين ترتيب آنها را به سدي ميان خود و ديگران بدل مي كنند. چنين 
فرهنگي در خدمت خلق نوعي ضعيف و بي رمق از روشنفكرگرايي است كه رومن روالن چنان بيرحمانه 
سالخي اش كرده است و منجر به پيدايش توده يي از پرگويان پرمدعا مي گردد كه اثر مخربشان بر حيات 
اجتماعي بيش از اثر ميكرب سل و يا سيفليس بر زيبايي و سالمت بدن است. دانشجوي جواني كه 
كمي التين و تاريخ ياد گرفته و قاضي جواني كه به دنبال سستي و بي حالي استادانش موفق به دريافت 
ورق پاره يي به نام «درجه» گرديده است، افرادي خواهند شد كه خود را حتي متفاوت و برتر از بهترين 
كارگران ماهر مي شمارند، كارگراني كه در زندگي وظيفه يي دقيق و غيرقابل اجتناب را انجام مي دهند 
و صدها مرتبه با ارزش تر از آنان در كار خود هستند. اما، اين فرهنگ نيست بلكه فضل فروشي است؛ 

آگاهي نيست بلكه اطالع داشتن است؛ و واكنش عليه آن عملي است مطلقًا صحيح.
فرهنگ چيزي است كامًال متفاوت. فرهنگ سازمان است، نظم دروني فرد است، شكل دادن به 
شخصيت خود است؛ فرهنگ نيل به آگاهي باالتريست كه به كمك آن شخص به درك ارزش تاريخي 
خود و عملكرد خود در زندگي، و حقوق و وظايفش توفيق مي يابد. اما هيچ يك از اينها از طريق تكامل 
خودبه خود، از طريق سلسله يي از كنشها و واكنشهايي كه مستقل از اراده فرد باشد ـ آن طور كه در 
قلمرو حيوانات و گياهان كه در آن هر واحد ناآگاهانه اعضای خود را به وسيله قانوني طبيعي و مقدر 
انتخاب مي كند و متمايز مي سازدـ انجام نمي پذيرد. مهمتر از همه اين كه انسان يك ذهن است، يعني 

محصولي است از تاريخ و نه از طبيعت. درغيراين صورت چگونه مي توان اين حقيقت كه 
سوسياليسم هنوز به وجود نيامده است را با توجه به اين كه استثمارگر و استثمارشونده، 
خالقان ثروت و مصرف كنندگان خودخواه آن هميشه وجود داشته اند، توضيح داد؟ 
حقيقت اين است كه انسان قدم به قدم و مرحله به مرحله از ارزش خود آگاه گرديده و 
براي خود حق طرد اشكال سازماني تحميل شده در دوره قبلي تاريخ توسط اقليتها 
را به دست آورده است. و اين آگاهي زير مهميز بيرحم ضرروت فيزيولوژيكي شكل 

نگرفته است بلكه نتيجه تفكر هوشيارانه يي است كه بدوًا به وسيله افرادي معدود و 
سپس توسط تمامي يك طبقه در اين جهت شكل گرفته كه چرا فالن شرايط معين 

وجود دارد و چگونه بايد به بهترين وجهي حقايق بردگي و تبعيت را به نشانه هايي از قيام 
و بازسازي اجتماع مبدل ساخت. اين بدان معناست كه قبل از هر انقالب درميان توده هاي 

مردم كه بدوًا مقاوم بوده و فقط به حل مسايل آني اقتصادي و سياسي خود مي انديشند و 
هيچ گونه پيوند و وحدتي با افراد ديگر كه در همان شرايط قرار دارند، ندارند.

ميزان عظيمي از كار نقد و ترويج فرهنگ و گسترش عقايد انجام پذيرفته است. 
آخرين نمونه كه به ما نزديكتر بوده است و از اين جهت برايمان چندان غريب و 
بيگانه نيست، انقالب فرانسه است. دوره فرهنگي پيش از آن عصر روشنگري ناميده 
مي شود و به وسيله منتقدين هردمبيل عقل نظري مورد سوءتعبير واقع مي گردد، 
به هيچ روي (و يا دست كم نه به طور كامل) حركت بدون نظم روشنفكران سطحي 
دائره المعارفي نبود كه با خونسردي يكساني در زمينه هرچيز و همه چيز به بحث 
مي پردازند و براين باورند كه فقط درصورتي مي توانند مردان عصر خود به حساب 

آيند كه دائره المعارف بزرگ داالمبر و ديده رو را خوانده باشند. خالصه اين كه اين دوره فقط يك پديده 
روشنفكرگرايي فضل فروشانه خشك و خالي نبود كه نظيرش را امروزه در برابر چشمان خود داريم و به 

تمام و كمال در دانشگاههاي عمومي رتبه پايين به نمايش گذاشته شده است. 

فرهنگ سـازمان اسـت، نظم دروني فرد، شـكل دادن به شخصيت خود است 

در بيرون شهر، بايد از جاده اصلي به يك فرعي بي انتها مي پيچيدم. 
بعد ادامه مي دادم. آن قدر كه ديگر جاده اصلي ديده نمي شد. بعد 
به كوچه باغي پر از درختهاي نسترن مي رسيدم. در انتهاي آن باغ 
قرار داشت. باغي كه اگر مي خواستم شاعر را ببينم بايد به آن جا 

مي رفتم.
چاره يي نداشتم. اگر مي خواستم از آن كابوس وحشتناك رهايي 
مي يافتم بايد به ديدار شاعري بدنام مي رفتم كه اهالي شهر او را 
طرد كرده بودند. و من بعد از ديدن آن جانور چماتمبه زده برروي 

سكو راه ديگري نداشتم…
چند بار شك كردم كه چه كسي گفته است داروي درد مرا شاعري 
مي خواره دارد؟ شاعري كه به گفته عده زيادي جهان را طالق داده 
بود و با نااميدي، تلخي عزلتش را به هيچ كس نمي فروخت. اما اين 
شك هيچ مسأله يي را حل نكرد. بلكه تنها آن را به عقب انداخت. 
با  را  او  با آن جانور دست و پنجه نرم كردم و  شبهاي بيشتري 
همان هيأت چمباتمبه زده كه مشغول ليسيدن چنگال خونينش 

بود تحمل كردم.
دوستم كه سعي مي كرد دلسوزانه مرا از رفتن نزد شاعر باز بدارد 
خير مرا مي خواست. بي خود هم از دوست ديگرم كه رد شاعر را 
برايم پيدا كرده بود سؤاالت عجيب و غريب نمي كرد. او به سادگي 
مي پرسيد شاعر مي خواره چه دارد كه مي تواند به من بدهد؟ و 
من مي دانستم شاعر تنها چيزي كه دارد زباني است به سوزندگي 
مردافكن ترين شرابهاي عالم. دوستم مي پرسيدآيا معلوم است شاعر 
به چه كسي فحش مي دهد و طرف حساب او كيست؟ آن يكي 
دوستم مي گفت: «نه» و من هم تأييد مي كردم. اما من باز هم وقتي 
تنها مي شدم كالهم را قاضي مي كردم . مي ديدم ته دلم قانع نيستم. 
تمايلم بيشتر اين است كه نزد شاعر بروم. بعد با خودم باال و پايين 
مي كردم كه اگر نزد او بروم و دست برقضا در همان دقايق، مانند هر 
از گاهي كه اتفاق مي افتد، مأموران حكومتي رد او را در ميكده يي 
گير آورده و به سروقتش بيايند من چه بگويم؟ با شاعر كار زيادي 
نمي توانستند بكنند. حداكثر اين كه او را به جرم شرب خمري آشكار 
به چند ضربه شالق برسر چهار راهي محكوم مي كردند. اما كار شاعر 
از اين چيزها گذشته بود. نه احساس ننگ مي كرد و نه رسوايي 
اين قبيل چيزها او را مي ترساند. ولي من چه؟ فقط همين مانده 
است كه مرا هم بعد از او برتخته يي ببندند و در چهار راه بزرگ 
شهر با شالق به جانم بيفتند. شالق به جهنم! يك جوري تحملش 
مي كردم. حتي مي توانستم شعارهاي خشماگين و نفرينهاي كساني 
را تحمل كنم كه موقع خواندن حكم توسط آن شيخ برافروخته 
قرائت مي شد. اما اگر چوبي بردوشمان مي انداختند و دستهايمان 
را به آن مي بستند چه مي كردم؟ چند لحظه بعد به شكل صليبي 
گوشتي در مي آمديم و رو به پشت سوار بر االغي مي كردند و در 
تمام شهر مي گرداندند. و من به راستي طاقت نگاههاي پنهاني را 
نداشتم كه از پشت درهاي بسته و پنجره هاي نيمه باز بر كاروان ما 

دو خته مي شد…
اما هيچ يك از اين ترديدها مانع نشد كه عاقبت، بعد از آخرين شبي 
كه باز آن جانور پوزه خونين را ديدم، به ديدار شاعر نشتابم. ترس 
سر كردن تا صبح با آن، من را به بي باكي غريبي مي انداخت.  به 
طوري كه وقتي صورتم را با پنجه هايم پوشاندم و فريادزنان از خانه 
به بيرون زدم از هيچ چيز و هيچ كس نمي ترسيدم. از چند پست 
بازرسي شبانه به سالمت گذشتم. با چند گروه گشت مسلح برخورد 
داشتم؛ اما خوشبختانه با اين كه هنوز سپيده نزده بود و قاعدتًا 

بايد جلويم را بگيرند، نگرفتند. مهمتر آن كه اصًال متوجه 
از نشانه هاي آدمهاي  وضعيت آشفته و هراسان من كه 
مشكوك است نشدند. وقتي از شهر خارج و در آستانة 
جادة باريك و بلند بيروني شهر قرار گرفتم از داشتن بخت 
بلندم شاد شدم. اما به قدري تلخ بودم كه هنوز ته دلم 

مي لرزيد. و همين باعث شد كه بر سرعتم بيفزايم. 
مطابق نشانيهايي كه داشتم بايد به كوچه يي پر از درخت 
نسترن مي رسيدم. از همان ابتداي كوچه، باغ پردرخت 
انتهاي آن را تشخيص دادم. وارد باغ كه شدم گويي آن جا 
به دوران  نه  را داشتم كه  را مي شناسم. احساس كسي 
در  است.كلبه يي  بازگشته  دوران جنيني  به  كه  كودكي 
ميان درختان ساكت قرار داشت. در را باز كردم و وارد 
شدم. وسعت دروني كلبه بيشتر از آن بود كه از بيرون 
به نظر مي رسيد. زني پشت پيشخواني محقر و كهنه مشغول 
نظافت بود.  آن سوتر چند ميز چوبي و صندلي رنگ و رو 
رفته قرار داشت. پشت يكي از آنها مردي نشسته بود كه 
سرش هر از گاهي به پايين خم مي شد. معلوم بود مشغول 
چرت زدن است. از البه الي انگشتانش دود سيگارش به 
آرامي  خود را باال مي كشيد. زن تا من را ديد با بي اعتمادي 
و تروشرويي گفت: «بسته است». من مانده بودم چه كنم. 
مرد بدون اين كه برگردد با صداي كشداري گفت: «ولش 
كن!». من مهلت ندادم و خودم را به او رساندم. چشمانش 
قرار  ميز،  روي  روبه رويش،  پر  نيمه  گيالسي  بود.  بسته 
داشت. همين كه نشستم بدون اين كه چشمانش را باز كند 
پرسيد: «كسي جلويت را نگرفت؟» دل گرم شدم. آمدم 
بگويم نه كه پرسيد: «چيزي مي خوري؟» گفتم: «نه ولي 
اگر يك سيگاري باشد مي كشم». با همان چشمان بسته 
دست كرد جيب بغلش و بسته سيگاري بيرون كشيد. از 
جيب ديگرش كبريتي درآورد و روي ميز گذاشت. سيگار را 
با ولع آتش زدم. هنوز ته دلم مي لرزيد. ولي تا اندازه زيادي 
خيالم راحت شده بود. دود را بلعيدم و بيرون دادم. بعد به 
او خيره شدم. همين طور كه دود، خود را باال مي كشيد 
رنگ چهره اش بيشتر ديده مي شد. جاي چند زخم روي 
و  شكسته  ابروهايش  بود.  معلوم  گونه هايش  و  پيشاني 
چينهاي صورتش به نرمي روي هم لميده بودند. لبهايش 
سياه و پهن بود. بي اختيار دستم به طرف لبهايم رفت. 
روي صورتم دست كشيدم و سوزش دردي خفيف را روي 
پوستم احساس كردم. شاعر لبخندي زد و خواست چيزي 
بگويد. مهلت ندادم و پرسيدم آيا اين جا جاي مناسبي براي 
حرف زدن هست؟ شاعر سري تكان داد و دوباره خواست 
چيزي بگويد. باز هم مهلت ندادم و گفتم آخر من حرفهاي 

شاخه هاي درختان تناور راه را بر ما بسته بود. اما شاعر راه را بلد 
بود. خواستم چيزي بگويم اما او ديگر جوابم را نمي داد. در انبوه 
شاخه ها گم شديم و من دل و جرأتي بيشتر پيدا كردم. صداي چند 
پرنده جنگلي را مي شنيدم كه قيه كشان از روي شاخه ها  به پرواز 
در مي آمدند. يك بار هم از خودم نپرسيدم به كجا مي روم. چندبار 
پايم در رفت و به زمين خوردم. اما سريع بلند شدم و فاصله ام را با 
او كم كردم. او بدون اين كه به من توجه كند، عرقريزان، راه جلو را 
مي شكافت و شاخه ها را كنار مي زد و جلو مي رفت. هوا در آن تراكم 
برگ و شاخه خفه شده بود. او كت و حتي پيراهن و زيرپيراهنش 
را درآورد. من هم نتوانستم ادامه دهم. لخت شديم و ادامه داديم. 
من ديگر سؤالي نمي كردم. بدون اين كه كسي بگويد، مي دانستم 
سؤال بي فايده است.  مقدار ديگري كه جلو رفتيم ديگر اصال سؤالي 
او را گم نكنم.  بود كه  اين  تنها چيزي كه مي خواستم  نداشتم. 
بالفاصله جا پاي قدمش مي گذاشتم و شاخه يي را كه مي خواست 
رها كند مي گرفتم و قدم برمي داشتم. شاخه يي از دستش در رفت، 
كمانه كرد و با ضرب به صورتم خورد. نقش زمين شدم و احساس 
كردم ديگر نفسم در نمي آيد. او بدون اين كه به عقب نگاه كند راه 
را ادامه داد. من چند لحظه چشمهايم را بستم. چيز ديگري نديدم. 
لحظه يي احساس آرامش كردم ولي از دور، آن جا كه مثل دفعات 
قبل، نمي دانستم كجاست يكباره نور كمرنگي شروع به تابيدن كرد. 
ازجا پريدم. مي دانستم كه چند لحظه بعد چه اتفاقي خواهد افتاد. 
از توي نور سكويي هويدا مي شود و بعد كسي كه چمباتمه زده بر 
روي آن دارد چيزي را ليس مي زند. طاقت نداشتم آن را ببينم. ازجا 
پريدم و خودم را به او رساندم. فاصله مان زياد شده بود اما هرطور بود 
رسيدم و صدايش كردم. نفس نفس مي زدم و خواستم چيزي بگويم 
كه از جان سختي او خشكم زد. دلم نيامد چيزي بگويم. راه را آن قدر 
ادامه دادم كه درختان تمام شدند. وقتي به ميدانچه بزرگي رسيديم 
هنوز فكر مي كردم بايد بازهم جلو برويم. او براي اولين بار ايستاد. 
كمر راست كرد. عرق صورتش را پاك كرد و وسط ميدانچه را نشانم 
داد. كلبه يي بود ساخته شده از ني و گياه. بدون اين كه چيزي بگويد 
فهميدم بايد به آن جا بروم. منتظر نماندم. كمر راست كردم. عرق 
صورتم را پاك كردم و راه افتادم. صداي پرواز پرندگاني كه آسمان 
را قيچي مي كردند زيادتر شد. چشمهايم را بستم. صداي حيوانات 
مختلفي كه نمي ديدم ولي صدايشان از اعماق تاريك جنگل شنيده 
مي شد گوشم را كر مي كرد. ولي هيچ چيز مانع از اين نمي شد كه 
گامهايم را محكمتر بردارم. با اين كه فاصله اندكي بود ولي تمام 
نمي شد. با همان چشمان بسته راه را تشخيص مي دادم. گاهي تا 
زانو در آب فرو مي رفتم و گاه روي سنگهاي لغزنده پا مي گذاشتم. 
اما به هرحال به جلو مي رفتم. تا جايي كه احساس كردم در چند 
قدمي كلبه قرار دارم. چشمهايم را باز كردم و در بسته كلبه را ديدم. 
و  رهيده  را  آن قدر خودم  وقت  هيچ  آن.  داخل  به  بايد مي رفتم 
بي واهمه از همه چيز نديده بودم. در را باز كردم و رفتم تا او را ببينم. 
درون كلبه چيزي نبود جز دودي سفيد كه مثل ابري متراكم رفته 
رفته باز مي شد. چشمهايم مي سوخت اما با زور آنها را باز نگهداشتم 
و در اعماق كالفي پيچيده سكويي را حس كردم. بررويش جانوري 
پوزه خونين، چمباتمه زده، مشغول ليسيدن چنگالهايش بود. من 
او خيره شدم. زل زدم  به  به من خيره شد. من هم  را كه ديد 
توي چشمانش. همين طور كه جلو مي رفتم، غيب شد و من ماندم 

صداهاي مبهمي كه از هفت توي آسمان در گوشم زنگ مي زد.
۱۷ارديبهشت۸۵

خيلي مهمي دارم مي خواهم… قبل از اين كه ادامه دهم 
سري تكان داد و گفت نيازي به تكرار نيست، همه چيز را 
مي دانم. جا خوردم. من كه چيزي نگفته بودم. او از كجا 
مي داند؟ يك لحظه شك كردم كه نكند عوضي آمده ام. 
شاعر گفت نيازي نيست تكرار كني. همه كساني كه به 
من مراجعه مي كنند مثل تو هستند. ديگر شك نكردم. 
بلند شدم و گفتم ببخشيد مثل اين كه من عوضي آمده ام. 
بايد بروم… شاعر براي اولين بار چشمهايش را باز كرد. 
گفت نه عوضي نيامده اي، مي خواهي با من دربارة آن جانور 
خونين پوز صحبت كني. پايم شل شد. نشستم و گفتم 
بله. سعي كردم به چشمهايش نگاه نكنم. سرم را انداختم 
پايين و به كت چروكيده و ژنده اش خيره شدم. بعد چشمم 
افتاد روي آستين خودم. كت خودم هم قهوه يي بود. همان 
رنگ كت شاعر. چشمهايم را بستم و ناگهان آن جانور را 
ديدم. با همان پوزه خونين و پنجه هايي خونين تر. داشت 

آنها را مي ليسيد. 
شاعر گفت راه بيفت. تنها لبم نبود كه مي لرزيد. پاهايم 
هم بودند. ته دلم هم بود. دستهايم هم بودند. شاعر شانه ام 
را گرفت و تكرار كرد. «راه بيفت!». بعد كه ديد حركتي 
ندارم با مقداري خشونت پرسيد: «دلش را داري؟» باز هم 
چيزي نگفتم. يعني نتوانستم هيچي بگويم. شاعر گفت 
ولي بايد با من بيايي. و بعد با تأكيد گفت: «شجاع باش!» 
اين حرف به او اصًال نمي آمد. با آن هيكل درب و داغان 
و لباس ژنده. فكر كردم عوضي شنيده ام. ولي واقعًا همين 
را گفت. گفت بايد شجاع باشم. پرسيدم يعني چكار كنم؟ 
گفت بايد از نقبي بگذريم و به كلبه ديگري برويم تا آن جا 
حرفها را بزنيم و بشنويم. پرسيدم يعني بعدش از كابوس 
آن جانور هولناك رها مي شوم؟ شانه ام را فشار داد. بدون 
اين كه به من نگاه كند شيشه رو به رو را نشانم داد. گفت از 
اين سخت تر نيست. به جايي كه نشان مي داد نگاه كردم. 
عكس و من او در شيشه به قدري روشن ديده مي شد كه 
باور نمي توانستم بكنم. اما ادامه نيافت. چند لحظه بعد از 
پشت همان تصوير دودي سفيد بلند شد و من و شاعر در 
شيشه محو شديم. نمي توانستم خودم را از او تشخيص 
دهم. او گفت: ديدن آن جانور سخت تر است يا رو به پشت، 
سوار براالغي، در شهر گردانده شدن؟ گفتم نمي دانم. بعد 
با گريه گفتم: «طاقت ندارم!» چند بار تكرار كردم. شاعر 
هم داشت گريه مي كرد. اما گفت پيدا مي كني. دستم را 

گرفت و كشيد.
از در پشت كلبه خارج شديم. باغچه را دور زديم و وارد 
محوطه پردرختي شديم كه قدم به قدم تاريكتر مي شد. 

محصولي است از تاريخ و نه از طبيعت. درغيراين صورت چگونه مي توان اين حقيقت كه آنتونيو گرامشي

وجود دارد و چگونه بايد به بهترين وجهي حقايق بردگي و تبعيت را به نشانه هايي از قيام 
و بازسازي اجتماع مبدل ساخت. اين بدان معناست كه قبل از هر انقالب درميان توده هاي 

مردم كه بدوًا مقاوم بوده و فقط به حل مسايل آني اقتصادي و سياسي خود مي انديشند و 

فرهنگ سـازمان اسـت، نظم دروني فرد، شـكل دادن به شخصيت خود است 

توضيح: اين نوشته گزيده يي است از مقاله سوسياليسم و 
فرهنگ از كتاب دربارة آموزش و فرهنگ كه مجموعه يي 
است از مقاالت آنتونيو گرامشي. اين كتاب در سالهاي 

دور توسط م. سرخ رودي و ر. آروين ترجمه شده بود.

کاظم مصطفوی

کاظم مصطفوی



۱۳۸۵ ۲۱ دوشنبه ۸خرداد شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۵ندا صفحة

شلوغ دفتر بكنم. هستند كشور اقتصاد اصلي محور كه
بيرون دفتر به وقتي آمد. و رفت درحال و مردم بود
به ستون را افسار و شد پياده قاطر از مردي رفتم، ديدم
مشغول بود دفتر  بيرون كه  مردي با و  بست چوبي

صحبتشد.
پايتخت ماناگوا از غير به زدم. قدم ميدان شهر در
ازلحاظ ندارند. آسفالتشده خيابان شهرها از هيچكدام
از خارج است. نيافته توسعه كشور كل شهرسازي
نيازهاي و هستند اشاميدني آب فاقد ۷۱درصد پايتخت،
وقتي چاه برآورده ميكنند. طريق رودخانه يا از را خود
با عصباني بود. مردي شده برگشتم، همهمه دفتر به
بيرون وقتي داشت. مي كرد و گله صحبت دفتر رئيس
دفترش باهم به و كرد را صدا وي رئيس كانديدا، رفت،
نمي دانست هيچكس و  شدم منتظر  مدتي رفتند.

جنجال بر سر چيست؟
كه درحالي و آمد بيرون كانديدا بعد، دقايقي
بيا برايت گفت، به من داشت لبخندي پيروزمندانه برلب
از يكي كه داد ادامه و است… شده چه كنم تعريف
است. ونقاش هنرمند نومو» شهر«نيكي در دوستانش
نميتواند جنگ و اقتصادي خراب وضعيت بهخاطر اما
نميتواند بكند. هم نقاشي بنابراين و كند قلممو تهيه
كه ميگيرد تصميم ميبيند، را قاطر اين كانديدا وقتي
نقاش دوست به را آن و بچيند را قاطر دم از كمي
صاحب وقتي كه كند! درست قلممو آن با بدهد تا خود
موهاي ميشودكه متوجه شود، سوار ميخواسته قاطر
به و باعصبانيت شتابان هم او ناقص است. قاطرش دم
از اين نفر يك ميگويد و ميكند مراجعه رئيس دفتر

صوفيسعيدي

پســرانم اضافههفــت آن آنها میبرديم، باال شير را و توليد گندم ما وقتی اّما مطمئن بودند.
خودشان نفع کتاب به و حساب بهدرد فقط آنها سواد تصاحب میکردند. را توليد

هر هکتار  به ازای ۱۹۳۵ ما سال در کنيد: توجه ما گندم توليد به مثًال میخورد.
يازده  ۱۹۵۳ به در سال توليد اين میکرديم. توليد گندم خروار سه زمين حدود
کار بازوی کند، کار بايد که است سيستم اين پسرانم، بدون تازه رسيد. خروار
دو کيلو هر بهازای ما قبًال بود. همينطور نيز شير پيدا میشود. در مورد هميشه
غذايی، ترکيب يک کشف با بعد اّما میآورديم، دست به شير کيلو يک علف
کشف ترکيب را وقتی آن میکرديم. توليد شير دوکيلو کيلوی آن بهازای هر
را ما تعاونی شرکت آدمهای و  مینگريست ما به ترديد  با ارباب بوديم کرده
گاوهای میديدند میگفتند را گاوها شير افزايش وقتی میانداختند. تازه دست
برعکس گاوهای اّما شير نخواهند داد. چندی ديگر بعد از و شد ضعيف خواهند ما

شيرهايمان. حاصل مثل بودند، کامل سالمت در ما
از عشق چون بيندازد، بهکار را مغزش میبايست انسان که بگويم خواهم می
و رفاه وطن، عشق به از که دارد وجود زمانی خوب دولت برمیخيزد. يک بهره
جنگ برای زمانیکه دهقانانش. برای هم و خودش برای هم کند، توسعه توليد
را فاشيستها جنگ پيروزی می رساند. آن را به به وطن عشق باشد، از توسعه دفاع
جنگ با خلقها. بقية توسعة نه به خود توجه داشتند و توسعة به نه چراکه باختند
بودند عقبمانده کشاورزی بهلحاظ درحالیکه میرفتند. مفت اولية مواد بهدنبال

نيز تصاحب می کردند. را توليدشده محصوالت اندک مقدار آن تازه و
صدا عضويت گرفتن کارت برای مرا کمپهجينه در سرکردة فاشيستها زمانیکه
دست از میبايست آنها و گرفت نخواهم را عضويت کارت من که گفتم او کرد به
آزارم جای به آنها و هستم دولت مفيد برای که من گفتم آنها به بردارند. من سر
بیکفايتی اربابان آن حساب به میبايست آنها کنند. قدردانی من از میبايست
برای دولت زيانبارند. جيبشان، در فاشيستی حزب با کارت عضويت که برسند

دولتی اموال که کسانی و هستيم دانش به معتقد دهقانان و من دولت، که گفتم
ژاندارمری به سرگروهبان را حرف هستند. همين میکنند اربابان ميل و حيف را
عمومی انبار به  را گندم چرا سهم که تا بپرسد زمين سر آمده بود که گفتم

گفتم: نبرده ام به او
آذوغه جمعآوری مأمور با فقط در اين مورد من بکشيد، خجالت میبايست شما ـ
خودتان به توهين اينرا اگر اداره، آن انتظامات حضور در نهايتًا خواهم زد، حرف
هستيد ژاندارمری سرگروهبان شما اگر اّما کنيد، دستگير مرا میتوانيد میدانيد

هستم! دولت سرگروهبان من
فاشيستها عمومی انبار گندم سهم تا زد صدا مرا فاشيستها سرکردة که هم زمانی
او به نزديک ميز تا میزد فرياد او و ايستادم اتاقش در در آستانة ببرم من را

بروم.
گفتم: او از بلندتر صدای با

میخواهيد می بايست مرا گندم سهم اگر میرسد. هم ميدان من تا صدای ـ
ولی گرفتيد دهقانان از گندم ۱۲۰خروار شما بدهيد. من به کوچک توضيح يک
آن هشتاد خروار بقيه بگوييد من میتوانيد به به انبار رسيد، ۴۰خروار آن فقط

شدند؟ چه
زد: فرياد و ايستاد پا سر شد، رنگ به رنگ فاشيستها سرکردة

چهربطی دارد؟ تو به خروار هشتاد آن نيست. مربوط تو به اين چيزها، ـ
به دهقانان آنرا میخواهيد ربطی دارد؟ اگر چه شما به من سهم گندم پس ـ
خروار يک آنها از هر کدام به من بفرستيد، چروی به خانة را آنها بدهيد، فقير

گندم خواهم داد.
ما نکنيد فکر نکنيد. ما بد قضاوت تا در مورد میگويم را حرفها اين من
پسرانم میکنيم. من و داريم چکار نمیفهميديم افتاديم، يا کورکورانه در راهی

داشتيم. مشخصی و روشن هدف داردهميشه ادامه

روسـتااقـامت در

نيکاراگوئه سفر به خاطرات چيده!از را قاطرم موهاي دفتر
اين ميان از كه شد چي باعث خوب گفتم، كانديدا به

كرد؟ توبيخ رئيس تو را آدم، همه
كرده تجربه خوب ميداند، مرا اخالق چون گفت
ويك پروژه يك براي راهحل، يك دنبال هميشه من كه
كه قلم گفتم رو بهش واقعيت هم عين من سوژه هستم.

داشتم! الزم هنرمندم دوست براي مو

جنگلي: كلبة يك از ديدار
مشاوره براي كه كانديدا دفتر از تيمي با روز آن عصر
همراه دوردست مي رفتند، به نقاط كشاورزي كمك و
ميرفت راه بهزحمت كه شديم جيپي سوار ۵نفر شدم.
نميشد باورم ميكرديم. دنبال را مسير پرسنگالخي و
براي آنهم زندگي  براي  محلي  اين جنگل،  ميان در
به كه كردند اعالم تعجب نهايت در اما باشد، خانوادهيي

شديم. پياده و رسيدهايم مقصد
اطاق يك بچههايشان و  خانواده زندگي محل
حال در و خروس مرغ خاكي… با زمين بود حصيري
ميزان به كلبه ميشد ظاهر وضع بودند. از پرسهزدن
نهايت در شوهر و زن پيبرد. خانواده تنگدستي و فقر
بنشينيم… ما پيشنهاد كردند كه تواضع به و خلوص
جايي براي برم هيچ دورو اما ميديدم آنها را اشاره دست
خاشاك، و خاك بود و جنگل نمي ديدم. يعني نشستن
به بود شده من متوجه سردرگمي كه كانديدا همين.
و كرد اشاره كردهبودند، صاف را رويش كه درختي كنده

درخت است. كندههاي گفت، صندليهايشان
نوشيدني ميزبان، خانم زدن، گپ و نشستن از بعد
نزديك از وقتي داد كه دستمان كاسه به مثل ظروفي در

است… پوست نارگيل كه متوجه شدم ديدم،

بسيج در  فرانسوي جوان دختر ميشل، 
سوادآموزي:

خاطرهانگيز نومو» بسيار در «نيكي  دوهفته يي اقامت
و خيابان با كوچك اين شهر فضاي  بود. اسِتثنايي و
و فعال كشور، نقاط  ديگر مثل گليش  كوچههاي
من به كانديدا خانواده به ورودم اول روز بود. پرهيجان
زندگي مي كند. آنها درخانه خارجي خانم كه يك گفتند
به براي كمك بود كه جوان دختر فرانسوي ميشل يك
آمده بود. «نيكي نومو» به بزرگساالن سوادآموزي بسيج
بزرگساالن سوادآموزي درمورد زيادي سؤاالت
روز است يك كرد خوب پيشنهاد به من و ميشل داشتم
را سوادآموزي پروژه نزديك از و بروم روستا به او همراه
ادامه واقع در بزرگساالن سوادآموزي تجربه كنم. پروژه

شده بود.  سال۱۹۸۰ شروع در كه بود سواد آموزي بسيج
۷۵تا۹۰درصد بين تقريبا نيكاراگوئه انقالب از قبل 
بيسواد جمعيت كشور كل ۵۰درصد يعني روستاها،
براي خصوصي مدارس تعدادي شهرها در البته بودند.

داشت. وجود ثروتمندان
ميشل در همراهي جالب، بسيار تجربيات يكي از
منطقهيي بود. بزرگساالن سوادآموزي بسيج پروسه

بود دوهفته قرار نيكاراگوئه، به هفته يي شش تحقيقاتي سفر  طي
در خانوادهيي در من كنيم. كار كشور شهرهاي از يكي در را
آگوستو زادگاه كه مستقرشدم نومو نيكي تاريخي روستاي

است. نيكاراگوئه مشهور انقالبي ساندينو،
يك مادرش زندگي ميكرد، و با دختران زني كه كانديدا
بود. بزرگساالن سوادآموزي فعالين از و ساندنيست حزب عضو
داوطلبانه شبها و ميكرد كار كشاورزي و عمراني دفتر در روزها
پرانرژي و فعال روحيه ميكرد. كمك سوادآموزي بسيج به
نومو» «نيكي كوچك شهر اكثر اهالي كه ميشد باعث كانديدا،

بگذارند. با او درميان را مشكالتشان
شهر در براي قدم زدن روزها وقتي مرا يكي از بعدازظهر در
به زني بود، برده شهر مركز به مردم و ساختمانها با آشناكردن و
كنند. صحبتي هم با برد تا بهكناري كانديدا را و كرد سالم او
من با مشكلش به خانم راجع اين گفت كه من به برگشت وقتي
با نميدانم بعضي وقتها كه كنم بايد اعتراف ولي كرد. صحبت
مشكل ميتوانم چطور ميكنند، من به كه مراجعاتي ميزان اين
ميكرد. را خودش سعي به هرحال كانديدا اما حلكنم. را همه
به شكل حتي را  خودش نياز و  خواسته كسي كه  بود كافي
ميتوانست براي وقت كانديدا هركاري كه بگويد، آن درددل بهاو
رابطه در دقيقًا ميكنم نقل كه را ميداد.خاطرهيي آن انجام حل

است. كانديدا و همياري كمك روحيه همين با
تعاوني و دفتر در كارش محل به كانديدا با صبح يك روز
فعالين و  ديگر همكاران با بود كه  اين هدف  كشاورزي رفتم.
روستاها وضعيت درمورد سؤاالتي بتوانم و شوم كشاورزي آشنا

سپردهبودند ميشل به  را نومو»  «نيكي  اطراف  روستاهاي از
كالسهاي و كند صحبت آنجا ساكنين  با حتيالمقدور تا
صبح اينكار براي ترتيبدهد. بزرگساالن براي سوادآموزي
خانههاي ميرفتيم. به حوالي روستاهاي به ميشل، پياده با زود
سوادآموزي صحبت پروژه مورد در اهالي با و مختلف سرميزديم
دعوت دركالس شركت به را بيسواد افراد ميشل ميكرديم.
نفسي بنوشيم و ميداد كه آبي فرصت توقفها به ما ميكرد. اين

دهيم راه ادامه و به كنيم تازه
كردن يكي قانع مهمتر همه از كه بود گفته من ميشل به
اشاره آن به ميشل كه كسي است. شدن معلم براي اهالي از
بزرگساالن سوادآموزي قبلي پروسههاي در ميكردخودش
ديگر به حساب ميتوانست باسواد شدهبود. با اين و كرده شركت
مهم است، لحاظ چند اين شيوه از بدهد.  درس اهالي روستا
باسواد شخص اين مثل كه ميدهد انگيزه ديگران به اين كه يكي
پراكنده كوه دشت و خانهها در چون تمام اين كه ديگر شوند،

باشد. محل همين اهالي معلم از كه است بهتر هستند،
معلم بود  قرار كه مردي خانة به پيادهروي، از مدتي بعد
و بود خاكي محوطه يك واقع در خانه البته رسيديم. شود،
زندگي محل بود. اين شده ساخته برگ ني و شاخههاي از
مردي ميآمد. بهحساب زيرفقر كشوري، هر استاندارهاي با
ميكرد بهسمت كشاورزي و بود دهقان كه و سياهچرده خوشرو
كرد. معرفي را خوزه او خودش و  دست داديم او با آمد. ما
و بهخاطر است در اصل السالوادري خوزه آقاي گفت اين ميشل
اين جا آورده و پناه نيكاراگوئه به كشورش، داخلي در جنگ
او در پروسهسوادآموزيبزرگساالن خوشبختانه زندگيميكند.

االن باسواد شده است. و كرد شركت
كه فهميدم كرد، كندههاي درخت اشاره به خوزه وقتي
و دقيقه سالم چند از بعد بنشينيم. كه است منظورش اين
خوزه به كرد. شروع را خودش توضحيات ميشل احوالپرسي،
چند دوران در نيكاراگوئه االن ميداني  گفت همانطور كه
بتواند به كه اين و براي دارد انقالبش قرار از بعد اول سال
تو هم از است. ما نيازمند ما همه كمك اهدافش برسد، به
اهالي ديگر باسوادكردن براي پروسه اين در كه ميخواهيم
مدت صحبت طول در كنيد. كمك همسايههايتان روستا و
خجالت، شايد هم تواضع، با و بود پايين خوزه سرش ميشل،
چند براي كه خواست تعهد او از ميشل وقتي ميكرد. گوش

كرد. قبول وي بشود، همسايه هايش آموزگار هفته
بسيارعجيب صحنه ميكرد، صحبت خوزه با ميشل وقتي
كه مي ديدم چشم به چون بود. خاطره انگيزي حال عين در و
نيكاراگوئه افتاده دور روستاي يك در فرانسوي جوان دختر يك
او به السالوادري ميكند و مرد يك كار توضيحي براي دارد
ميدهد. توضيح نيكاراگوئه كشور انقالبي نيازهاي مورد  در
كردن بهتر براي السالوادري يك و فرانسوي يك بگويم، سادهتر
تا بودند داده هم دست به دست ديگر كشور يك مردم زندگي
كشور اين ويژگي كنند. مركزي كمك كشور آمريكاي اين به
جمع خودش در همه جاي دنيا از كه همه را بود نيكاراگوئه

بود... باز به روي همه كردن، در براي كمك بود. كرده
كجاست؟ كالس محل كردم سؤال ميشل از

تخته يك گفت همينجا كرد و نشسته بوديم اشاره جاييكه به
ميكنيم. شروع و ميگذاريم چوبي

۳ صفحه از بقيه
يک من چراکه شدم،  عضو آن  در من  شد  تأسيس  پوپوالره  حزب زمانی که
به کشيش روزنامه. يک مثل درست میخوانم، انجيل روز هر و مسيحی هستم
میخواهيد شما که میکردم گمان گول زديد. من مردم کلمة آن با مرا شما گفتم:
دستگاه منافع بعد به اّما کنيد. متحد پيشرفت و ترقی باهم برای را مردم همة
کليسا ميراب شدهايد کشيشها شما پرداختيد، وابستهايد، آن به که روحانيت،
تکان باد با که میمانيد تبريزی درخت به میريزيد. آن آسياب به فقط آب و
هم بلوط درخت برود. میخواهد کجا نمیداند به هرگز تبريزی درخت میخوريد.
تغيير اّما بذر است. پرت حواسشان هميشه درختان برگ چراکه است، همينطور
درخت خود میطلبد. همانست که طبيعت همانست که بود. هميشه ولی میکند،
تمام کردهام ، پيدا تغيير بذرش میخواهد. من که است هم همانطوری بلوط
گرفتهاند. جای آنها ديگر نسلی و رفتند پسرانم از نسلی تغيير کردهاند. خانوادهام

نشود. فاسد بذر تا مردند زندهها بودند. که همانند چرویها اّما
کار برايش که اربابی پيش از بود. اُلمو در کردم مکان نقل که بار اولين
ريسککردن جرأت دهد، را تغيير کار نمی خواست شرايط چون رفتم میکردم
کردن بهتر برای ما که پولی ارباب بود، همينطور اوضاع نيز پَرتيچّلو در نداشت.
اين بهبودی از حاصل سود ولی کرد، کم دستمزدمان از بوديم خرج کرده خاک
بهبودی برای ما مطالعات و تحقيقات از که نديدم اربابی هرگز من نداد. بهما را
ما که میگفتند هم بودند. حسابدار دکتر و تازه همهشان دربياورد. سر زمين
ولی کم پول طرفدار آنها بکشانيم. ورشکستگی به را آنها میخواهيم و ديوانهايم
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بقيه از صفحة۸ مولویشاعرهزارههـا

مهرپويا، عباس درگذشت سالگرد خرداد چهارم
مهرپويا سيتار ميباشد. و نوازنده گيتار و خواننده
از مانده باقي آثار جستجوگر. و پويا بود هنرمندي
شيوههاي او ميباشد. او ويژگي اين دهنده نشان او
اين كردهاست. تجربه را نواختن و خواندن متفاوت
براي بارها او بود. مشهود نيز او زندگي در خصلت
و جمعآوري ملتها ديگر فرهنگ و با موسيقي آشنايي
اطراف به  زهي سازهاي ويژه  به مختلف سازهاي 
اين حاصل و كرد  سفر عالم قاره پنج  اكناف و
كه بود نادري زهي سازهاي از مجموعهيي دنياگردي

نگارنده  ۵۰ـ۵۱ براي سالهاي در روزي گردآوردهبود.
موزهيي تأسيس و برپايي  براي كه:  مي كرد تعريف
مراجعه هنر و فرهنگ وزارت به زهي سازهاي جهت
به مراجعه از بارها بعد و طرح موضوع از پس و كردم
فراوان و پاسخهاي پرسش و آن اداره مختلف مقامات
كرد مراجعه كارم دفتر فردي به انتظار ماهها از بعد
شما (پهلبد) با پيشنهاد وزير داشت كه آقاي اظهار و
اظهار داشت؛ گفتگو انتهاي در و است موافقت كرده
شاه همسر نام به را موزه اين هم شما كه است خوب

داد. خواهم اطالع شما به دادم پاسخ كه كنيد. نامگذاري
سنگين غضبي با غيظ و مطلب از طرح اين پس مهرپويا
و گردآوردهام را سازها اين كشيدهام زحمت عمر يك گفت:
هيأت به ناسزا چند با «زن شاه» كنم. و اسم به را آنها حاال
تن امر به اين بزنند را سرم اگر «حتي ادامه داد: حاكمه
بخورند خاك انبار در بيزبانها اين كه است بهتر داد نخواهم

شوم». برسر خاك من تا
دهههاي اجتماعي جو خفقان سياسي و بهخاطر مهرپويا
اما به رقيق بود احساسات داراي كه آن با پنجاه  چهل و
معترض رفتاري شديدًا سياستهاي حاكم مخالفتش با دليل
من سالها آن در بود. كنترل غيرقابل مواردي در و داشت.
شيخ خيابان (در دارايي وزارت مالياتي واحدهاي از يكي در
هيچ گونه بدون و روزي بهطور ناگهاني داشتم. اشتغال هادي)
و شد ما وارد اتاق كار معمول رسوم رعايت آداب و و سالم
تغير شديد فرياد زد: با ديگرم سه همكار من و خطاب به
نبود در و آورده من دفتر به را مالياتي ورقه ديروز كسي چه
بوده) جوان بانوي يك كه گيتار (كارآموز من كارآموز به من
امضا من كارمند عنوان به را مالياتي برگه پايين كه گفته
چه بگوييد من به كرد اضافه مضاعف عصبانيتي با و كند؟
پرتابش بيرون پنجره به از را او همين الساعه تا بوده كسي
به آرام كنم. را او كردم سعي بودم آشنا او با چون من كنم.
گفت عصبي آشفته و نشد و قانع كه البته توضيحاتي دادم او
بريزيد و بگيريد ماليات من از ميتوانيد كه ميكنيد فكر
اتاق برديوار عكس شاه كه (با دست به اين… جيب توي
با اعتراض و خداحافظي بدون و كرد) اشاره شده بود نصب
زمينه مثل اين در هم ديگري خاطرات كرد. ترك اتاق را
بهدليل كه دارم. او از شاه تاجگذاري جريان با برخوردش
در موسيقي از گذشته  مي گذرم. در كالم  شدن مطول
داشت گستردهيي دكوراسيون هم فعاليت و طراحي حيطه

دستي صنايع ساخت به كه ايجادكرده بود هم كارگاهي و
رابطه با موسيقي در اما و مي پرداخت آن در بهويژه با چوب
مطلب از بخشهايي بود او عشق  و اصلي دل مشغولي كه
جلد ايران هنرمندان سيماي كتاب از را «مهرپويا» با ذيربط

ميكنم: نقل چند تغييري و اختضار به اول
كه بود پژوهشگري و كاوشگر هنرمند، مهرپويا، عباس
يادگار به از خود بهيادماندني آثار نوين ايران موسيقي در
گرم صدايي داراي و با احساس بود هنرمندي وي نهاده،
را خود نوازندگي آن كه سيتار ساز اواخر همراه گيرا كه و

 ۱۳۰۶ سال او در ميكرد. همره را خود صداي بهعهده داشت
از او هنري كارهاي شروع و گشود جهان به ديده تهران در

تئاتر  در تئاتري نمايشهاي در نقش ايفاگري سال۱۳۲۴ با
به جامعه كه زماني بود. باربد جامعه و تفكري فرودسي و
معلم عرب شروع يك نزد را عود ساز باربد آمد نوازندگي
اين ابتدا رفت، «گيتار» ساز سراغ به چندي از پس نمود.
خويش استعداد ذاتي و مكرر تمرينهاي با پيش خود را ساز
معروف گيتاريست  موره» «اروين نزد از پس آموخت. 
اولين فراگرفت. را به طور كامل اين ساز نواختن اسپانيايي

گيتار  با سرخ پوستان كلبه در سال۱۳۳۶ بهنام او كار هنري
عالقمندان به را خود اثر اين بهوسيله كه بود الكترونيكي
كالم با موزيك زمينه در او اثر اولين نمود معرفي موسيقي
بيسابقهيي استقبال با  كه بود قو»  «مرگ معروف ترانة

سيتار  با آشنايي سال۱۳۴۶ بهمنظور در گرديد… روبهرو
با و كرد كشور زندگي مدتها در ان رفت و هندوستان به
شد آشنا ساز  اين رمز و راز  با شانكار»  «راوي راهنمايي 
به ترانهيي اجراي و تهيه با  ميهن به بازگشت از پس و
اين به معرفي خود صداي با امشب» «آسمان مي گريد نام
ياد زنده نمود. اقدام نبود شناخته زياد كه ايران اصيل ساز

به بيماري  ابتال بهعلت خرداد۱۳۷۱ چهارم در «مهرپويا»
درگذشت. سرطان

مهرپويا» «عباس مرگ سالگرد در
قو مرگ خواننده

(۲۸دسامبر۱۲۵۸م)، اولمحّرم۶۵۷هـ صالحالّدينزركوبدر
و پركشيد پرنده» «شمس پيش كه۱۳سال روزهايي همان در
فروبست. جهان ديدار از گذاشت و چشم تنها را مولوي شد، گم
پيش در تا نقاره زنان… «فرمود او، به وصّيت خود بنا موالنا
مي رفت» سماعكنان و «چرخزنان خود و مي رفتند» جنازه

ص۳۹۸). اسالم، در تصّوف (تاريخ
آن غليان «در و سماع عاشقانه بود. يكبار شادي موالنا شيفتة
تِق َتق مي گذشت… زركوبان [بازار] حوالي از سماع… و شور
َضرب، شوري آن خوشِي از رسيده، مباركش گوش ايشان به
[صالح الّدين شيخ درآمد. به چرخ و شد ظاهر موالنا در عجيب
درقدم سر  و آمد بيرون خود دكان از نعره زنان زركوب] 
از شيخ گرفته. چرخ در را او شد. موالنا بيخود موالنا نهاده
(منظور خداوندگار سماع طاقت مرا كه خواست امان حضرتش
قوي (=بسيار)، رياضت، غايِت از آنكه از است) نيست، مولوي

اشارت دكان شاگردان به شدهام. همانا (=ناتوان) ضعيفتركيب
تا موالنا بازندارند از ضرب دست نكنند و ايست اصًال كه كرد
عصر نماز ظهر تا نماز همچنان از وقت فارغ شدن. سماع از
اين رسيدند و (=ناگهان) گويندگان از ناگاه بود. سماع موالنا در

كردند: آغاز غزل

زركوبي دكان آن آمـد در گنجي پديـد يكـي
ِزهيصورت،زهيمعني،زهيجوني،زهيخوبي»

.(۲۶۷ ص رجايي، دكتر حافظ، اشعار (فرهنگ

مدّرس و مفتي  و واعظ  شمس ديدار از  پيش تا  مولوي
اين به را او شمس نميگشت. سماع گرد كه بود بلندآوازهيي

وادي سوق داد.
دارد ادامه

بيپنجره شهر در
ميزند پرسه خيانت

فصلها اينجا
ثانيه هاي كهنه را   

      تنفس مي كنند
باران خيس چشمان ميان

رقص فوارههاي
    حلق آويز مي شوند

زمين و
باالي شب بر

را اندازه مي گيرد واهمههايش   

مي پيوندم تو به
همصدا اي

و گل آفتاب خاطرة تا از
              حماسه بچينيم

تو شبانههاي تنهايي
تاول- سلولهاي بادهاي در -

را ستارگان برفي
ملتهبم خوابهاي در

               فرومي ريزد
زخمت

است دشتي
آفريدن ارتفاع تا

موميايي قاتالن اين
مرده غروبهاي از

           فروخواهند افتاد

زمان
در دستان شناور ما

                 منزل دارد

فـاتـح
م.وحيدی

زندگی صــدای و خــواب
رحمان کريمی

گذشت می خواب مهتابگون زالل از
ماهيها با بازيگوش امواج ريز و با کمانی رنگين

کرد. می داری پرده را دريا
نسيم پوشش بی ، وعريان

ناباور رؤيايی در را شناور های مرجان
می کرد. شماره

ُبهتناک تجسم آن آنسوی
بر هيچ جادهيی زندگی

نمیرفت. آسان
وآسيمه چَـَپـل سايههايی

توقف بلع و از لحظههای حريص
ساعتها عقربههای شکسته با

مرگ و زهر آخته از شمشيرهای
میساختند.

آرامش دروغ آنسوی آن
بود غوغايی چه

قربانيان شدٌه ُمـثله اجساد

می رفت. برخون
گرسنه، عابران

خود بیتکليفيهای سرگردان
می کردند تغذيه جسد و خون از

زنده بودن به شکرانه تا
کنند. عبادت را قاتل سايههای

خرد،
بود خفته دريا درعمق

جنون، و
مسلح جادههای بر

میراند. حکم
هم زنجير در پای بيداری و خواب

میزدند. رقم درهم خطوطی با را تاريخ
کوه سرگردانيها کوه به فراز از

زندگی صدای
میآمد پر افتخاری خونين ارتفاع از

خويشتن جاودانی در ستارگانش که
هماره

هستند. جادهها بخش نور

شبزدة ُگم منم آن
تارم چراِغ شِب تو

تو بگو قدم قدم من
بذارم پاِي تو جاِي

پيِش سايههاي چشمم
صدايي نميرسه هيچ

نميپرسه تو جز كسي
كجاِي ناكجايي؟ در

ترديد تاريكِي توي
باش من راه رفيِق تو

شبانهام هق هق واسه
باش من آِه صداي تو

و گور گم راه توي اين
تونه نمي مهتاب حتي

بدرخشه چشمات جاي
بمونه اسِم تو جاي

خوندم اسم تو رو وقتي
آه يك امتداِد توي

باريد ستاره انگاري
راه تمام طوِل اين تو

خشكِي ظلمت حاال تو
را پاشيد تو ميشه اسِم

رو ماه رنِگ قرص مي شه
ديد چشات آينِة توِي

شم ُگم دوباره من كاشكي
تو شب قصة توي

ترانه باشم شوِق يك
تو بشكفم روي لب

شــب گمشــدة
نصيری حميد

آزاده پويا
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آگـوسـتـين
در  افالتون بهجاي من كه رسيده آن وقت بهنظرم آگوستين:
گذاشت مفهومي انگشت روي بودا قرارگيرم. اتهامات شما معرض
شوم. صحنه مثبت وارد امتياز يك با ميدهد من اجازه به باري، كه،
چگونه كه دهم توجه نكته اين به آسوده خاطري با ميتوانم من
ميدادم هشدار و تفرعن تكبر افسون نسبت به ملتمسانه من خود
خدا وسوسه و بيني خودبزرگ جنون به گرفتارشدن از را مردمان و
اندازه به كسي كمتر ما مسيحي فرهنگ در ميدادم. پرهيز شدن
ذهنم به همان زمان كرده است. مؤمنان گوشزد را به خطر اين من
به موقع يك چيز همه دانستن به انگيزش و ميل اين كه زده بود
كنجكاوي و ببيند خدايي مسند در را خود بشر كه مي كشد آنجا
افسارگسيختهقدرتطلبي تبديل ظاهرًا بيآزارعلمودانشبهغريزه
شناخت كه به اسم كارهايي ـو طبيعت اسرار به كشف تمايل شود.
جاهطلبانه ميناميدم. فضولي نوعي من را َبَزك ميشوندـ علم و

نشدهاند. خلق ما حسي خور قواي در طبيعت نهفته رازهاي
معنايش  كه صدور چنين دستورالعملي از تو كه اين دكارت: مثل
قرنها تا آن عوارض سنگيني و بود بشر بلوغ عدم و وابستگي ادامه
بود پيش دقيقه همين چند ميبالي؟ به خود داشت، ادامه بعد
در ارتجاعيش تفكر طرز كرديم و بهسبب را مالمت افالتون ما كه
و علم كردن قدغن داديم. قرار سرزنش مورد جبار دولت زمينه
و واردنمود صالحيت بشر به شديدتري ضربه كه تو توسط دانش
به تمايل كنجكاوي و گذشته، وجود از اينها كرد. بيشتر صغير را او
سرچشمه اش كه است غريزي واداشت يك بشر در شناخت و كشف
كه آن بستن نيت ديگري به با من و و معصيت پاك است گناه از
شديدًا بگيرد، را خدا جای مثًال كه است علم جوياي بشر گويا

مخالفم.
بينش  حوزة آن در را خود كه غريزي اين واداشت آگوستين: اما
من بلكه زيادهروي ميكرد. نگه نمیداشت، احترام محدود قابل
كه خاصي  جاهطلبي به سبب نيز،  را  تو خود شدم ناگزير حتي 
و بودي غره خودت به سخت كه بود اين علت كنم. تقبيح داشتي،
نهفته است. كمال الهي و سرشت ويژه اوج تو كه در بود باورت شده
كه گرفتارند چنين اوهامي در درست كنوني نيز روزگار مردمان
و ميبرند طبيعت دست ناشناخته گوشة هر به بهوسيله علوم دارند
نوبتت وقتي نميگذارند. امان در تخريب و تجاوز از را آن جزء هيچ
شدي، روبهرو ما انتقادات سخت با و اتهام نشستي برصندلي و رسيد

مي گيرد. چگونه دامنت را موضوع كه اين خواهي شد متوجه
ويرانگري  به ناگزير پژوهش در كنجكاوي امر آيا اينشتين: اينكه
انگيزههاي اينكه دستزدنبهكارهايمخرب ناشياز يا و ميكشد،
حسابي و درست بررسي يك مسأله اين باره در است، جداگانه
آگوستين، تو، به مربوط سر مسائل بگذاريد داشت. حاال خواهيم
اسرار حوزة به رسوخ نفوذ و از كه هشدار آن البته در تو بمانيم. باقي
نشان فروتني و تواضع بسيار ميداشتي، برحذر طبيعت در الهي
مي داني بودي مدعي و گستاخي زياد با تكبر حال عين در اما دادي.
در انساني و هرفرد هستند ابدي لعنت به انسانها محكوم بيشتر كه
زير از هيچگاه نميتواند خود را بوده و حضرت آدم شريك معصيت

كند. رها اوليه گناه اين بار
من  محكم ايمان از  هرحال  در  موضع  اين خوب، آگوستين: 
بود قاطع برهان من نظر از بشر بينوايي و فقر مشاهدة برمي خاست.
استوخداوندنميتوانستهچنينسرنوشتي كهبنيآدممعصيتكار
«آسيب بشر طبيعت كه ميگفتم زدهباشد. رقم بي گناهان براي را
به نظرم است». رفته دست و از شكنجه شده برداشته، جراحت ديده،
اوان كودكي از آدمها طينت كه بردهام پي مطلب كنه به ميآمد كه
تن تمناي خفتبار اسير و بيمهار اميال سلطة پلشت، تحت و بد
سر از باشد قادر نداشتم باور و نميديدم نجاتي راه انسان براي است.
ميدانيد احتماَال و شود. نائل نيكي به و كند مبارزه خود اراده و عزم
اين پيالجيوس، كه در با چگونه اعتقاد همين دليل به درست كه
كه چرا ميكردم، برخورد باشدت تمام بود، من دعواي طرف مبحث
آزادي و اختيار صاحب نيكي به روي آوردن در انسان داشت ادعا او

سؤال ميرود. زير پروردگار عدالت است وگرنه عمل
از  حتي  پيالجيوس  عليه جدال اين بردن پيش در فرويد:
او عليه در دربار قيصر آن قدر و هم ابايي نداشتي دسيسهچيني
آن بدبخت را گرفتي. آن تبعيد حكم كردي كه سرانجام توطئه
را تو آشكارا داشت، ذهنش نوع بشر در از او كه تصوير ماليمتري
ترديد شائبه هر كه انگار بود كرده عميق دچار چنان دلهرهيي به
و دين اصول نقض با ميبود مساوي بشر بودن بزهكار به نسبت
تو پيالجيوس آنزمان رود. در آميز بهشمار كفر عملي مي بايست
بسيار نيز اكنون كه ميكرد نكوهش زير پرسش پيشكشيدن با را

دارد: تأمل جاي
را به آنها بنيآدم، پيشاپيش و نمودن فرض معصيتكار خود اين
انساني حرمت كار اين با آيا نميدهد؟ سوق معصيت و گناه ورطه
در جهت بشر ازقضا كه بودن، نيازمند احساس و لطمه نميبيند

دريغ نشدهاست؟ وي ابتدا از از دارد، بدان نياز و تعالي بهترشدن
وقتي كرد. خواهيم پيگيري  كارمان ادامه در  را پرسش اين ما
ميشود به هنوز كنوني روزگار در آيا كه شد طرح اين موضوع
از خود را كه آنها داشت انتظار و بست غرب اميد ملتهاي جهان

دهند، نجات تقصير و ورشكسته به فالكتبار وضعيت اين
فعًال اما كنيم. حالجي هم را پرسش باال ميبايد آنگاه
موضوعي اجازه دهد من به عزيز كه آگوستين اميدوارم
با مطالبي واقع خود تو، در را پيش بكشم. از ادب خارج
را پرسش اين جرأت طرح «اعترافات» آوردهاي، در كه
بين در كه شجاعتي با آنجا در تو چون داده اي، من به
سرگذشت و اسرار كتاب ديدهشده، كمتر فالسفه و حكما
مي آيد كرده اي. بهنظرم باز ما پيش روي را خود مگوي
از ميخواستي آن با كه بشر، نوع اوليه» «گناه تئوري آن
از نفر ميليونها سر در هم امروز تا و بگيري زهرچشم آدمها
انتقادي شناخت محصول آنكه از بيش كرده، النه مؤمنان
خودت شخصي زندگي در تعارض يك از ناشي باشد تو
جنسي بارها از لغزشهاي اعترافات، آخر در آن است. بوده
و ميكني توبه و اظهار پشيماني جواني زمان در خودت
به آوردن روي و زندگي روال تغيير با اينكه بهخصوص
تقواي با و مؤمن مادر و رنج ناراحتي باعث چقدر هرزگي
بعدها كه ميآيد بهنظرم اينطوري بودي. شده خودت
كردي و آدم هبوط بشر را گرفتار نوع تمام علت به اين
چونكه ديگر معصيت دانستي، بدكاري و محكوم جبليبه
هم، نمي توانستي دين به برگشت از حتي پس را، خودت
بودي دايم عذاب شده مرتكب قبًال آنچه از و ببخشي

ميكشيدي.
مي خواهد  دلت ميفهمم خوب من عزيز، اينشتين: فرويد
آگوستين بكشي به رخ را هنر روانشناسيات و و فنها فوت
نميكني فكر مي كني. اما بي تابي اينمنظور خيلي براي و

دور ميافتيم؟ جلسه مان موضوع از كار خيلي اين با
نكته  اين پيش از مدتها ما البته وجه. هيچ به فرويد: نه،
فيلسوفان از گفتههاي خيلي و در مطالب كه ميدانيم را
يا گناه احساس شخصي، افسردگيها، اضطرابهاي اديبان، و
زبانميآيند. وحسرتهايفروخفتهخودشانبه بيرغبتيها
كه مواجهيم خاص با موردي اشتباه نكنم، اگر حال اين با
يك اصل به بزرگ فيلسوف يك روحي كشمكش نزاع و
ريخته پي را سلطه نظام يك مجموعة و شده تبديل جزمي
فكر يك دين جهاني و روح آمدن اين خود در بهوجود كه

سهيم شده است.
آگوستين  كه برفرض بگويي، مي خواهي اينشتين: يعني
ميتواند او گرفتاري روحي داشته، رواني هم اختالل چنين
منجر زمين  مغرب در همگاني ارثي بيماري يك  به
در آن از امروز، همين تا بسا اي آيندگان، كه شده باشد

رنجهستند؟
بهخصوص  و اگر شماها، دارم. تصور را همين دقيقًا فرويد:
نظريه ام را بدهيد كه اجازه اين من  به آگوستين،  خود
موضوع خواهم كرد خودم را دهم، سعي برايتان شرح را

روشن شود.
نيست.  خوشايندي احساس كه من براي آگوستين: 
كجرويهاي و خطاها به  بي مهابا رسيدگي  چون منتها،
جلوي نميخواهم كرده ام، اصل اعالم يك بهعنوان خودم را

بگيرم. را فرويد
تو  شخص  كه  ميكنم شروع مسأله اين  با  فرويد: 
بهشمار مهمترين موضوع محتواي زندگي مادرت آشكارا
و قوي شخصيت يك صاحب كه  مادري مي رفتهاي.
از درعينحال بود. اندازه از بيش جاهطلبيهاي و انتظارات
همة او بهجاي و نداشت خاطري رضايت هيچ شوهرش
تو واقعي او بود. محبوب بسته تو را به و آرزوهايش اميد
جانشيِن به عنوان زبان امروز بگويم، ـبه همزمان و بودي،
الهي با كسب علوم ميبوده  اوـ در تقديرت آرماني  مِن
مؤمنه آن كليسا، مرتبه واال مقام آموزگار به رسيدن و

دهي. پاداش را مسيحي
به  مدتهاي مديد شدم، بزرگ من، وقتي آگوستين: ولي

آموزه ديني را اين فكر ميكني ميشود ولي نيست. هيچ پسند تو
شخصي خودم با گناهان من كشمكش محصول فرعي حد صرفًا در

توضيحداد؟
اينمسيرخاص پيگيري  توخودت ما را به كه فرويد: فراموش نكن،
ميرسي، بشر پلشت و شر جنبه به كه هرجا زيرا دادهاي. توجه
دامنة البته، ميبرد. راه خودت سكسي گرفتاريهای طرح به مسأله
قرار رسيدگي ميبايد مورد كه بشر و غريزي نفساني خواهشهاي
معلمان دربين اما، جنسي نميشود، انگيزش به محدود گيرند،
تو اين مثل ديگر كس هيچ جهان، تاريخ در فضيلت و اخالق بزرگ

است. لعن نشمرده و طرد شديدترين سزاوار را امور جنسي اندازه
نزاع  و كشمكش بودم نتوانسته من كه دارد واقعيت آگوستين: اين
هنوز نمي فهمم ولي من فصل كنم. و درست حل خود را دروني
انسانها از را و نجات شفا به اميد مناسبت به اين ميبايستي چرا كه

ميكردم. دريغ
كه  خصوصيتي  ولي ميشوي. متوسل منطق حربه به  فرويد: 
راجع به معاصيبشر را آنقدرخشكوسختگير تو درنهايتنظرية
داشتي. خودت به نسبت بود كه نفرتي غيظ و كردهبود، بيگذشت و
و ميكرد وجدان تعقيبت راحتت نميگذاشت، عذاب گناه احساس
به معتقد كه ميدادي نشان كساني به را كينه و خشم همين تو
با سرسختانه كه همين بود براي خداوندي بودند. شفقت و رحمت
درحاليكه برخاستي. پيالجيوس به خصومت چون الهي حكيم يك
كنند، پيروي خداوند دستورات هرآينه از مي داد بشارت مردم به او

رسيد. خواهند و رستگاري داشته باشند به شفا يقين ميتوانند
بايد  كه هست نكته يي  قضيه اين در عزيز،  فرويد اينشتين: 
ظاهرًا گفتي، كه بوده اينصورت  به ماجرا  اگر توضيحدهي.
تا هم عصرانش دلچسبتر باشد چشم پيالجيوس در مي بايست
از بيشتر بسا را آنها و ميآورد بهدرد را مردم قلب كه آگوستين
نجات وعده من عقيده به كه كسي مي گذاشت. فشار در پيالجيوس
كه است كسي از هر زمان برايم جالبتر ميدهد، در سهل الوصلتري
و زحمتها نكند تمام كه ميگذارد لرز و ترس مرا در عمر سرتاسر
چرا پس باقي ماند. پرهيزكاري نشنيده تقوا و به براي نيل تالشهايم

آگوستين؟ نه و رم تبعيد شد سرانجام پيالجيوس از
قابل  بهسادگي نميآيد، در جور بهنظر كه مسأله جنبه فرويد: اين
روميها ميدهد نشان كه هست فراواني قرائن و شواهد است. توضيح
مي كند. درك بهتر را آنها وضع و حال آگوستين مي كردند احساس
آنچه بودند. آگوستين مشابه موقعيتي در رم مردم زمان، آن در
وي شباهت روحي عوالم به خيلي ميگذشت روانشان روح و در
زندگي محيط انحطاط فزاينده از همه قرن آخر، دو طول در داشت.
مانع سقوط اصول نتوانسته بودند اينكه و از اظهار تأثر ميكردند

پادشاه  آالريك(۷)ـ  هم زمان اين در بودند. گرفته عزا شوند اخالقي
داشت. رم را شهر تسخير قصد و رسيده دروازه پشت به ويزگوتهاـ ،
و اعمال خالف مكافات اين ميگفتند: خود به مردم بسياري از
را ما دارد حق آگوستين ميآيد. برسرمان كه ماست فسادهاي
دارد او چون باور مي كنيم، را او ما سخن ميكند. سرزنش چنين
برعكس، مورد پيالجيوس در ميگويد. اما به ما را تلخ حقيقت
آرامش و صرفًا جهت او اميدبخش موعظههاي كه ميرود آن ظن

ميشود. بيان ما خاطر تسكين
بنابراين،  دادی. توضيح  را  مسأله  اين  عالي چهقدر آگوستين: 
ندادهام خالفي انجام عمل اصًال هيچ تو، من خود نظريه برحسب
گفتي خودت ببندي. پايم به و كني اثبات را آن مي خواستي كه
به آنها كه ميكردم روشن روميها براي را چيزهايي آن فقط من كه

ميزدند. سركوفت خودشان
اعالم  زدي، دامن خودآزار آنها به روحيه كار اين با منتها فرويد:
كه اهانت اين با آنها را هستند. و فاسدي هرزه موجودات كردي
خفيف كردي. و شدهاند، پست تبديل «لكه كثافت» يك هم به روي
بهكلي كه كني نفرين لعن و چنان آنها را داشت لزومي چه آخر
مهمتر كه سرزنشي اما شوند؟ سرگشته و مأيوس باخته، خود را
كه ميخوانم، دقت را با تو اعترافات ديگري است. دارم چيز تو به
جزو هيچ را ديگر حضرتعالي خود دين، از بازگشت به پس ميبينم
به معاصي» «اقرار شرح در نميآوري. به حساب «لكه كثافت» آن
بدن، طوري تن و و نمايش شدن از صحنههاي لخت پر است كه
نمايشي دادگاه در يك انگار كه حرف مي زني و ميگيري ژست
دوران نه خود سركار. تو است ديگر متهم نيز كسي هستي و قاضي
محاكمه به خودت از منفك بخش يك بهصورت را جوانيات
شكوه و زيباييها از چنان عين حال، در ميكني. محكوم و ميكشي
خود درونًا كه معلوم است ميكني «سرزمين الهي» تعريف جالل و
برگشته، به دين ديگر تو آخر، ميبيني. برين آن بهشت سرنشين را
رستگار قديس بهرداي پاك درآورده، را و معصيت گناه كثيف قباي
از گناه و كوهي كماكان همنوعانت وجود در ولي در آمده بودي!
يكسره برده، را از ياد خود كثافت» و آن «لكه ميديدي، معصيت

ميدانستي. قسمتآنها
دارد ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانويس
و  نمود و تاز تاخت به آغاز بالكان از منطقه ميالدي، ۳۷۰_۴۱۰ االريك، _۷

كرد غارت را تصرف و رم شهر ۴۱۰ سال در

كه عزيز را بانوي اين ميزدم و دست شيد وكيدي هر
و ميدادم فريب ميچرخيد، من دور پروانه مثل هميشه
به دين و پيوستن بهجاي كه ميدانيد از خود مي رنجاندم.
افتادم لعب و لهو دنبال پيوستم، مانويان جمع به او، ايمان
دادم. مرتب عذاب را مادرم بياندازه، باريهاي بيبند و با و
به وحشي، يك حيوان دوره نوشتهام: «مانند اين دربارة
مشغولبودم». تعويض همخوابيهاي ناآشنا و چراندنغرايز
بچهيي او با و نشاندم خانه به را معشوقه يي سرانجام،

كردم. درست
كه  را جنسيات زندگي  دربارة تو  يادداشتهاي فرويد: 
مجرم يك اعترافات با كه است اين مثل ميخوانيم،
شهوت «باتالق چون اصطالحاتي روبهرو هستيم. خالفكار
«كثافتخواهشهاينفساني» «گردابگناهان»، گوشت»،
خودت كارها اين با كه بودي آن پي تو ميخورند. بهچشم
كار هر اما به كني، خالص قدرتمندت مادر سلطة از را
او مي دادي، به كه رنجي هر و ميزدي كه دست نابابي
تو را و مي ماند و همبسته آه، دلسوز و اشك غرق باز مادر،
وخيم عواقبي كه مينمود دچار عميق گناهي احساس به

داشت. بههمراه
نااميدم،  و سرگشته مادر بود، همينطور آگوستين: بله،
فراوان محبت با مهر و و برايم دعا مي كرد شب و روز
دل در من درحاليكه مينمود. مراقبت و ميگشت دورم
كه آفريقا در بگسلم. را وابستگي رشته ميخواستم شديدًا
گذاشت، نخواهم تنها را او هرگز ميكردم وانمود بوديم،
عازم رم كه شدم سوار كشتييی به پنهاني شب ولي يك
خاطرم بود در كودكي از ديدو ملكه غمانگيز بود. ماجراي
خطر اين ولي شود. تكرار واقعه اين بسا چه مي دانستم و
ديدو، ملكه ميدانيد، كه را داستان بودم. پذيرفته هم را
زماني كه محبوبش ميورزيد، مهر انهآس بيوهيي كه به
با آفريقا مخفيانه در شبي كردمـ من كاري كه ـشبيه
كاردي ضربة و با نياورد تاب ديدو ترك كرد، را او كشتي

كشت. را خود
سنگين  جفاي اين و آزردگي رنج حتي تو مادر فرويد: اما
باشد او شده مرگ موجب ميتوانست فرضًا كه هم، را
ابتال با واقعه از اين پس كه تو بودي اين و كرد. تحمل
منتها را مجازات كردي. بيماري خطرناك خودت يك به
به قول يا موجب پااليش، و كرد را منقلب تو بيماري همين
خاتمهيافت، مادر عليه مبارزه شد. نفس تزكيه شماها
آنبهسمت خودت پيكان و رسيد نقطهعطف كشمكش به
دادي ادامه را عليه خودت به بعد، جنگ اين از چرخيد.
و مسيحي متدين يك به شدي كه درگير و درونًا چنان
جز نميزند هم زني دست هيچ به يافتي كه استحاله زاهد
كه روزافزون، تا جايي ستايش و احترام با مادر، آن هم به
يك همچون آميخته بود، هم به او من و «حيات نوشتي:

واحد». زندگي
نتيجه  چه به مي خواهي وقع ما شرح از تو حاال آگوستين:

و منكري برسي؟ زشت
را نتوانستيتحمل  تو وضعيتپيشآمده فرويد: بهنظرمن،
توخيالميكرديمرتكبخطاهايسنگينغيرقابل كني.
به بوده نزديك كه طوري شدهاي مادرت حق در بخشش
همه باوجود گرفتار شود. و مشابه ملكه ديدو سرنوشتي
شامل دعاي بلكه بماني، باقي مكافات بدون نهتنها اينها تو
احساس بهنظر من، باشي. نيز كليسا و رحمت مادر خير
وجدان چنان فشار عذاب و بود العاده سنگين گناهت فوق
حضرت از بشريت، كل نمودي، كه اعالم دگرگونت كرد
با تقوا زندگي و متدين باشند تا بعد، ـهرچهقدر هم آدم

هستند. و عاجز ناتوان الهي عفو كسب يكسره از كنندـ
نيست.  دورانديشانه چندان تو نظريه اين آگوستين: 
بشر ابناء معاصي درباره آموزه من كه است آشكار بهخوبي

(۱۲) در آخـرت ســران كنفرانـس
مؤلف: ابرهارد ريشتر
قصيم دكتركريم مترجم:
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(۳) هزارههـا مولـوي شـاعر
غيبتشمس

تا  سال٦٤٢  اآلخر ٢٦جمادي روز از تبريزي شمس
موالنا همدمو همنشين با بهمدت١٦ماه، ٢١شّوال٦٤٣هـ
پروانهيي به ِگرد همچون موالنا اين مدت تمام در و بود
همگان از و ميچرخيد بيقرار، و بيتاب وجودش، شمع
علم طالبان و مريدان شيفتگي براي اين بود. بركنده دل
و بود تحّملناپذير ولد، سلطان به جز موالنا، و خاندان
و ميكردند آشكار به هزار زبان، را، ناخرسنديشان آنها
و از اين آزارها آزار شمس بودند. سرانجام شمس ماية
٢١شّوال٦٤٣، روز آمد و در بهتنگ طعنه ها و زخم زبانها،
قفس از شود، باخبر َدّياري بيآنكه ١٢٤٦م) (١١مارس

ناپيداشد. و پريد قونيه
«فاجعة يك موالناي سوختهجان، براي شمس غيبت
از خود را صاعقهيي او هم چون و عظيم ناگهاني» بود
در ناگهان كه  كسي را پيداكرد كرد. «احساس بيخود
لحظه، يك در و باشد گم كرده را خورشيد روز روشنايي
دستبدهد… از آرامشقلبرا اميدحياتو فروغچشم،
حيات بود، بود، نياز بود: عشق همه چيز او براي شمس
برايش كه اينها، بدون نيز او و الجرم، بود خدا و حتي، بود

ص١٢٧). پله… (پله نمي يافت» آرام بود، چيز همه
كابوس، يك «از را مولوي مريدان شمس غيبت خبر
و اميد داد رهايي مخوف» رؤياي يك از و يك گرفتاري از
زندهكرد؛ در دلهايشان خوش گذشته را دوران به بازگشت
تفسير؛ مجالسوعظو تدريس و بازگشتبه دوران خوش
دورة عكس اين به بود، اعتبارآفرين كه برايشان دوراني
ورطهيي در آنها، محبوبشان، به گمان مرشد كه ١٦ماهه
زبان زخم و بود نكبتبار آنها همة براي كه بود افتاده
و صوفيان متشّرعه شهر و از مشايخ مّدعيان گوناگون،

كردهبود. سرازير بهسويشان را مخالف
و درس مجالس به را موالنا نه تنها شمس غيبت
و «عبوس از اين فاجعة ناگهاني، بلكه او نكشانيد، وعظ
شوق هر كاري، جز شوق خاموش» شد و و نوميد و دلزده
در را او «خضر اين كه خشكيد. از دلش در شمس، ديدار
رها الَبحرين مجمع امواج ميان در دريا، سفر يك راه نيمة
(پله و آرام نمييافت» احساس هراس ميكرد بود، كرده

ص١٢٨). پله…

قهر به آميخته  و تلخ سكوتي پس، آن از موالنا، 
درپيشگرفت. ميدانستكه«غوغايمريدان وناخرسندي
اينرو، از است، واداشته قونيه ترك به را شمس آنها»
كناره آنها صحبت از و بود رنجيده مريدان از بهسختي
نيز كسي در خانه بست. بيگانه و بر خويش در، گرفت و
درنمييافت. دلش سنگيني ميكرد، بر كه را غمي كوه
سنگين شمس فقدان در ولد، سلطان بزرگش، تنها پسر
و بود شده شمس شيفتة مانند پدر، نيز او بود، او همدرد
ميشناخت و خويش» خداوند و معشوق «سلطان، او را
داشت، ٢١سال او كه داشت. ويژه توّجهي او به شمس نيز
(اعتياد عصر» اهل آاليش هرگونه شمس، «از و پدر مانند
در ايندورة بهحشيشو رسمشاهدبازي) بركنار ماندهبود.
ُحسامالّدين َچلپي و صالحالّدين زركوب بيقراري، و دوري
ُعزلت روزهاي اين در غمخوار او بودند. موالنا و يار نيز
كششي غزل هم و و شعر و موسيقي سماع اندوه، به و
بود. پژمرده در او هركاري شمس سوداي بدون نداشت.
ديدار اشتياق به و درس وعظ و آغاز اميد به مريدانش
در، اّما، ميآمدند، گرد خانهاش در بر محبوبشان موالناي
را او كه آنها نميشد. باز خانه اهل و خاصان براي جز
ديدند، دردمند و بيقرار و افسرده و ناخرسند اينچنين
شدند. بودند، پشيمان رواداشته بر شمس كه ستمي از
بودند آن آرزوي شمس در رفتن پيش از تا كه همانهايي
شهر اين از گورش را يا بميرد «تبريزي بيسروپا» اين كه
او، دوري از موالنايشان ميديدند كه اكنون كند، گم
و بود شده دلزده عزلتگزيده و اندوهگين و چنين، اين
را بازگشت او آرزوي شده بودند، محروم ديدارش بهكلي از
در شدند و از پشيمان بودند، كرده كه كاري داشتند و از
خلوت اما، پذيرفت، را آنها پوزش موالنا پوزش درآمدند.
چراكه ديدار ديدارشان نشد. به و حاضر نكرد را رها خود
و روزها بود. ناممكن برايش هم شمس پشيمان دشمنان
ادامه همچنان موالنا و عزلت اندوه و ميگذشت هفتهها
همه نداشت. نشاني محبوب او مراد و از هيچكس داشت.
يافتن براي و بودند و بيقرار شده بيتاب موالنا، مشتاقان
دمشق، از مسافري ميجستند.سرانجام، چارهها شمس

معلوم را اين مضمون: «موالنا با شمس آورد. پيامگونهيي از نامة
به هيچ آفريده است و مشغول خير دعاي كه اين ضعيف به باشد

ص١٣٠). (پله پله… اختالط نميكند»

شوق وصل
شمس كوتاه نامه دريافت از كه هيجاني و شور همان در موالنا
براي پيدرپي،  منظوم،  نامة شش  پنج بود، شده  برايش حاصل
ولد، سلطان پسرش، بماند، پاسخ منتظر بيآنكه و فرستاد شمس
مريدان از تن با بيست بود، او واقعي مصيبت همدرد اين در كه را
قونيه، شمس به بازگشت التماس به با منظوم و و نامه يي كوتاه با
فروتر و استاد به «خطاب شاگرد گونة نامهيي به فرستاد؛ دمشق به
شعر و به را عالقهاش و آمادگي تا نوشت شعر به را برتر. نامه به
دهد» (پله نشان واداشته بود، بدان را شمس او با خلوت شاعري كه

ص١٣١). پله…
طوالني سختيهاي سفري مريدان موالنا با تحّمل و سلطان ولد
دمشق در را گريزپاي» «يار و عزيز گمشدة سرانجام پرمشّقت، و
كرد عرضه او بر وي نامة با را پدر اشتياق درد ولد سلطان يافتند.
او و كرد وي درخواست از را قونيه به تمام، بازگشت تواضعي با و
ولد سلطان طول راه تمام «در قونيه شد. روانة با آنها و پذيرفت هم
نياز فوق العادة و تواضع ميكرد. طريق طِي شمس پياده ركاب در
لوح ماندهبود، از باقي در خاطر شمس هنوز كه را آثار رنجشي او

زدود». ضميرش
را به  شمس كه مريدان، و ولد سلطان سفر مدت  در تمام
و ميسوخت ديدار شمس اشتياق آتش در موالنا بازآورد، قونيه

انتظارميكشيد.

شمس دوبارة طلوع
آمـد َبَصـرم و آمـد، َسـمع قمـرم شـمس و

آمـد َزَرم كاِن وان آمـد، رم بـَ سـيم وان 
چراغ او را به من دي جستم، همي آن كس كه

آمـد رهگـذرم بـر ُگل، َتنـِگ چـو امـروز،
بـر مـرا در او، بگرفـت كـرد كمـر دو دسـت

آمـد كمـرم نـادر نكورويـان، تـاج  زان 
آمـد آب حيـات كـو ترسـم چـرا از مـرگ

آمـد سـپرم او چـون ترسـم چـرا وز طعنـه
پس (ژوئن١٢٤٦) ٦٤٤هـ، محّرم سال در تبريزي وقتي شمس
خاص مريدان و مولوي نه تنها قونيه رسيد، به غيبت، چندماه از
قونيه دروازة بيرون هم تا شهر «اهل ُفتّوت» و صوفيان بلكه او،
دادند ضيافتها شمس، ُقدوم شكرانة به ياران رفتند. پيشوازش به
چشمة اين ديدار شور و شوق برپاكردند. سماع رقص و مجالس و
غزلهايي سرودن به را او و آورد بهجوش را موالنا شاعري و شعر

شورانگيزبرانگيخت.

نميدارم تو از ساعت، دست يك و لحظه يك
تويـي يارم كه زيـرا كارم، كه تويـي زيـرا

ميكوشـم تو پند بـا مينوشـم، تو از قنـد
جگرخوارم شـير جگرخسـته، تو صيِد من

گويم غّصـة غـم گـر تـو، در شـادِي روي
سـزاوارم واهللا كه خونـم، بخـورد غـم گر

زنگي و گه رومي گه هنـدو، تركم و گه گه
و انكارم اي جان، اقـرارم اسـت تو نقش از
نخست در همان هفتههاي و شد مقيم موالنا خانة در بار اين شمس
پروردة «كه موالنا، همسر كراخاتون، جوان دختر كيمياخاتون، به
عمري از كه او بست. دل بود» وي حرمسراي مقيم هم و موالنا حرم
«جميلة كمند عشق اين به كه رنگ تعّلقپذيرد، آزاد بود، آنچه هر
ازدواج اين پيشنهاد افتاد. «وقتي فكر تأهل به و شد پايبند عفيفه»
گشت» و واقع قبول مورد بيدرنگ گشت، مطرح حرم موالنا در
برانگيخت. نامطلوبي را واكنشهاي خبر اين گشاده شد. وصل راه
دامن را عالءالدين، موالنا، كوچكتر پسر ناخرسندي حرم داخل در
نيز خانه بيرون در و داشت» دختر اين به چشمي «گوشة كه زد
نظر آنها به تبريزي پيرمرد كه را، ُبلفضوالن ناخرسندي و «غيرت

ص١٣٧). برانگيخت» (پله پله… “ُكفو” دختر نميآمد،
را او آتش كشيد و به را شمس وجود اين عشق، سراسر شعلة
آهنگ گرم و پرشور آسماني، عشق مثل هم زميني عشق «در كه
بندبند بر را حسادت» و و «وسوسة غيرت بيقراركرد بود»، بيآرام و
عالءالّدين صداي پاي كه نگاه، نهتنها كه آنجا داد، تا چيرگي دلش
تهديد به كار حّتي، برنميتافت و نزديكي حرمخانه در نيز را محمد

كشيد. هم نداشت، گناهي ميانه اين در كه نيز، عالءالدين
كه موالنا بزرگتر پسر بهعكسسلطانولد، عالءالّدين(٢٠ساله)
و علم َوراي مدرسه بود، «مثل طالب علمان شمس شيفتة پدر مانند
از اينكه همواره نمينگريست»، اهمّيت چشم به چيز در هيچ كتاب
و كتاب وعظ درس و به توجه از را پدرش مرد غريبه «صحبت اين
در شمس وجود از و ميكرد» نگاه ظن سوء چشم به بود، بازداشته
سلطان ولد از مكّرر شمس ستايشهاي ناخرسند بود. كنار پدرش
شمس ميكرد. دل آزرده را او و بود ناگوار جوان عالءالدين نيز براي
جّدة با كه كيميا روز يك نداشت، را كيميا تاب دوري لحظهيي كه
آذرماه سرد هواي موالنا) در پيشين همسر (مادر ولد سلطان پير
از او را كرد و به او تندي بود، برگشته ديرگاه به خانه باغ رفته و به
و افتاد بيماري بستر از اين واقعه به جوان پس كيمياي رنجاند. خود
ماه همان بيماري در به به درازا نكشيد و روز از سه بيماريش بيش
سراپا را كه شمس درگذشت و ١٢٤٦م) (دسامبر ٦٤٤هـ شعبان

گذاشت. باقي كفداده، از قرار و تنها بود، شده او عشق شيفتة

تبريزي شمس غروب
قرار و شد و ماتمخانه شمس براي خانة موالنا كيميا مرگ از پس
هم كه را ناخرسندي عالءالّدين ناگوار، واقعه ربود. اين او از را آرام

بيزار، شمس راه و طريقت از بود، و هم كيميا دلبستة
شمس كه موالنا، نيز همسر كراخاتون، كرد. بيشتر او از
به خود و كرده جدا او از را بلندآوازهاش و شوهر محبوب
طالبان ناخرسندي شد. دلچركينتر او از دادهبود، پيوند
موالناي كه به شمس، نسبت وعظ نيز و درس و علم
رقص و شعر به وادي و نماز را و درس فقه و وعظ اهل
آزار را شمس و باقي بود بود، همچنان كشانده سماع و
از پس بهويژه، نارضايي، و ناخرسندي اينهمه ميداد.
قرار و آرام كه ازكفرفتهاش، جوان محبوب جانگداز مرگ
تحّملناپذير بود. يك هفته برايش از او ربوده بود، را
پرنده»، «شمس نازنين، كيمياي طاقتسوز مرگ از پس
در خود را بيكيميا خانة ماتمكدة در ماندن ديگر تاب
و و گمنامي وادي غربت به قفس جانسوز از آن و نديد
هميشه براي را دوباره اش ديدار داغ و پركشيد دربهدري

گذاشت. داغدار مولوي باقي بردل
يافتن براي خود، شمس، موالنا از غيبت دوبارة پس
بههرسوي اين و بهدمشقسفركرد دوبار، «يار گريزپاي»،
را پرسيد. در گمشده يار نشان كس هر از شهر سركشيد و
اّما، شد. يك سال در آن شهر ماندگار مدت به دوم، سفر

نياورد. دست به دل بيقرار» «قراِر از خبري هرگز
آتش در را سال مولوي چند شمس تا ديدار اشتياق
نام مدت اين در نگه داشت. قرار بيآرام و و سوخت انتظار

نميكرد:  رها لحظه يي او را شمس و ياد
چوني؟ يـار بگو اي آخر؟ خوشـي

چونـي؟ ناهمـوار اّيـام ازيـن
ُتسـت انديشـة مرا شـب و به روز

چوني؟ شـب خونخوار و روز كزين
سـت ُفتاده عالم در كه آتش ازين

چونـي؟ تاتـار، لشـكر دود ز 
موج و صد تاريكـّي و دريا ايـن در

چونـي؟ پربـار كشـتي تـو انـدر
طبيبـي مـا را و تـو منـم بيمـار

چوني؟» بيمار، «اي كه آِخر، بپرس،
شمس، دوبارة انتظار ديدار سالها پس از سرانجام، مولوي،
چشمة او، يافتن براي دويدن  سو  آن به سو اين از و

يافت: بيقراري در را قرارش و خشكيد اميدش
قراِر ُتست طلِب از جملة بيقراريت

قرار آيدت تا كه طالب بيقرار شو،
رها دمي را او عمر پايان تا كه شمس عشق پس، آن از
لحظههاي در ياد او به غزلهاي شورانگيزي كه در نكرد،
جاودانه را شمس هم سرود، شيفتگي و شيدايي اوج
هميشه ماندگار براي را مولوي پرشور هم عشق و كرد
شوق و شور حاصل اين تبريزي»، «غزلّيات شمس نمود.

است مولوي عاشقانة

صاحبدِل «زركوب»
گريزپاي» «يار از رفت و به دمشق مولوي كه دوم بار
دريافت كه و بركند او ديدار از دل نيافت، خود نشاني
سفر، بازگشت از اين نخواهد ديد. در هرگز او را ديگر
هيجان و شور «بازماندة برپاكرد و سماع و درس مجالس
عاميگونه كه كرد زركوب صالحالّدين نثار خود را عاشقانة
بيسواديش مريدان مولوي كه را، او بود» و زركوب مردي
مريدان، نايب ميگرفتند، بهرغم ناخرسندي به ُسخره را
هم ولد سلطان  از و  قرارداد (جانشين) خود خليفه  و
خاتون، فاطمه و بدهد وي به ارادت دست كه خواست

ولد داد. سلطان زني به به نيز صالحالّدين، را دختر
محّرم  اول تا (ازسال٦٤٧  ١٠سال مدت به مولوي
بيحّد تواضع و تكريم  مورد را صالحالّدين  ٦٥٧هـ)
كرد. او را نثار محبت شورانگير خود شوق و و قرارداد
و رنجيدند بسيار، مولوي، عمل اين از مريدان نيز اينبار
تهديدهاي اّما، در صددكشتنصالحالّدينبرآمدند. حّتي،
مريدان دست كشيدند. كار اين كه از شد باعث مولوي
و ميزدند ريشخند صالحالّدين بيسوادي بر بيشتر مولوي
عاميانهيي شكل را به و مبتال و ُخم «لفظ قفل كه اين از
ميكردند. طعن وي ميكرد، بر و ُمفتال تلّفظ ُخنب و ُقلف
حّتي و محاورت در كه داشت اصرار موالنا جاللالّدين
مقابل او در از و كند تقليد را او لهجة خود همين اشعار

كند». حمايت و دفاع طاعنان بدگوييهاي
٦ صفحه در بقيه

عبدالعلیمعصومی
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