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ديگر صفحات در

صفحة٨ در

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

حياط زندان. .۱۹۳۶ الندزبرگ، زندان
نفر دو ميروند. دايره راه شكل هم به دنبال به زندانيان
با يكديگر آهسته رسند، جلو مي به كه هربار آنها ، از

ميكنند. صحبت
نويرر!؟ هستي، نانوا هم تو پس از آنها: يكي

نانوايي؟ هم تو بله، ديگري:
اينجا آورده اند؟ به چه را براي تو بله. از آنها: يكي

باش! مواظب ديگري:
ميدهند_ ادامه گردش به _

داخل سيب زميني و نشدم علف كه حاضر اين براي ديگري:
اينجايي؟ است وقت چند بكنم. نان

سال دو از آنها: يكي
مواظب باش! براي چه؟ ديگري:

ميدهند. _ ادامه گردش به _  

داخل نان سيب زميني علف و كه براي اين از آنها: يكي
بود. در مواد غذايي كار تقلب آن موقع اين ميكردم

باش! مواظب ديگري:

آذري سال كار پرواز:

است كه مزارشان نيز ممنوع احترام همة آنان به
شاملو تا حنيف از

دستان مرگ از وزد مي نسيم ويراني
است شده دلخون سنگ، و

درشت سنگدلي زير مشت در

راه بود در صبح دروغ
شبانه خيال هر در و

هزار عقرب كينه
رفت راه من قلب بر

تو از بعد صبح زهرآلود سكوت در وقتي
دميدند بيهودگي كرناهاي بر

ديدم. را جغدي پرواز هرآواز، در و

شده بينقش سنگهاي دلخون
گمنام و گم سنگهاي

لب بر ممنوع نامي با هريك
سنگهاي شهيد…

حنيف نژاد شده محمد شاملومزار تخريب مزار

مردگان جهان آنسوي تا نبرد مزارها، امامتخريب كدام  از تو بعد
ضامن آهو شد؟

قلب شاملو احمد زندهياد مزار بارة چهارمين تخريب
كه شكستند را  شاعري سنگ به دردآورد. را  دوستانش
پايان بود و ميدانست: «مرگ، «ترجمان حيات» شعرش
را «انسان» ما، پيش از سفر آستانة» «در و نيست».

شناخت. وظيفه» «دشوارِي
گفتند. را اما همه يك چيز ناگفتني گفت، چيزي هركس
تنها نه جمهوري اين جنايت. جمهوري در ممنوع چيزي
قاتل و مرگ ويرانگر حتي  كه زندگان  و زندگي دشمن
را زندگان تنها نه كه  كساني جمهوري  است. مردگان

آسمان؛ خورشيدهنوز در كه روزصبح؛ هنگامي يك
با المصطفي دركودكي كه مريدي ازسه باالبود؛ يكي
لباس استاد؛ وگفت: شده نزديك او به ميكرد بازي
بازار به بده اجازه ندارم. ديگري ولباس شده كهنه من

بروم تا ببينم ميتوانم لباسي نو بخرم
گفت: او به و نگريست مردجوان به المصطفي
خود؛ و داد او به را لباس مريد من» به رابده «لباست

در زير آفتاب ظهر ماند. لخت
عريان كه كساني فقط ادامه داد: باشد رهاشده درجاده كه تيزپايي به اسب شبيه صدايي با المصطفي
كه كسي فقط و ميگيرد. چنگال با را باد كه است سادهلوح فقط؛ ميكنند. زندگي زيرآفتاب در هستند

كرد خواهد حس منزل را به رسيدن از واقعي شادي ميشود؛ راه گم در هزاربار
را جهنم ما من ميگفت: به فرشتهيي شدهاند. همين ديروز؛ خسته انسانهاي زبردست از فرشتگان
را صيقليشده يك سطح بتواند كه هست آتش بهجز ديگري چيز آيا برجسته ايجادكرده ايم. ارواح براي

كند؟ آب تامغزآن را شيئي و نگاه دارد
و فرشته جواب كنند؛ اداره را آن تا كردهايد خلق شياطيني شما جهنم؛ ايجاد با اما به فرشته گفتم: من

هستند. مقاوم آتش برابر در كه ميشود اداره كساني توسط جهنم نه؛ داد:
ميشناسد. نيمه انسانند در كه فقط را كساني انسانها و او طرف فرشته! خردمندي

مردمان توسط كه آنان ميشتابند؛ زماني پيامبران ياري به كه از فرشتگاني است دسته آن جزو او
آنان كه زماني مي گريد و ميخندند؛ پيامبران كه زماني ميخندد بي شك و مي شوند آزمايش زرنگ

ميكنند. گريه

زير بـرف  ريشههایدر  با
مدفون

ترجمهشادروان مهنازجهانبانی

پيامبران كتاب باغ از گزيده
پـسرانمنوشتۀ جبرانخليل جبران هـفت

نيکوالی رناتو چروی الچيده نويسنده:
محدث اسماعيل ترجمه:
٦ درصفحة

فرومفرهـنگ داشـتن اريک نويسنده:
نائبآقا حسن ترجمه:
٢ درصفحة

شعر:
برايـم کـن دعـا

قرايی محمد دکتر
گلـها سرخ بـام بر

م.وحيدی (م.صبح)
شدهای اللهکاران ديار ايران تو

م.ُادلی
٢ درصفحة

ُخـنيـاهـا
عبداللهی سعيد
٣ درصفحة

اسـت سخـت حقيقتـًا مبـارزه
پويـا حسين
٣ درصفحة

مي آيند نانواها اينك
علف از خورجيني با
سرافكنده و
قانون و آرد و يونجه با
را بدبختيشان نان
ميپزند.

نـانوا دو
(منايشنامهكوتاه)

سنگ
از تو

آموخت؟ شدن چهگونه بستاني خاك
خاك
 از تو 

آموخت؟ چه گونه شدن پذيرا شيار
شاملو» شهود سفر «شعر

كاظممصطفوي

٤و٥ صفحه های در بقيه

هزارمين براي و شكنجه كرده آنها را هرروز و برنميدارند هم و كشتگان سر مردگان از دست كه ميكشند
آنسوي در افتاده، به خاك هزاران كه نبردي نبرد دارد. ميدان گسترة از نشان تخريب اين ميكشند. بار
پس هست. و بوده رزم سرداران اين از يكي شاملو ميدهند. ادامه قرون» از قعر «برآمده مشتي با مرگ،

كشند… به توبره را خاكش و بكشنند را كه سنگش نيست عجب

كاظممصطفوي

پايان.
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فروم اريك نويسنده:
آقا نايب حسن : مترجم

كن! فرياد
گرفته است سايه و سرب رنگ اندوهت كه وقتي

كن! فرياد
باد كه وقتي

اشك را سوختگي طعم گس
ناآشنا پرنده يي هجرت بسان

ميبرد آشنايان روشن بهديار
ما مشت

رستن ه گذرگا تا است پلي
روزها كه وقتي

ريشه ميگسلد طنين هميشگيهايش از
ميهنم!

خويشتن سعادت سرخ ساعتهاي در
را بياموز! عشق

زخم عميق خيزش تو
تولد دوبارة ماست

سكوت بيابان هرم در كه
نبض مداوم زندگي را

جوان آتشهاي فالت در

تپش ميآرد به
آنك

مرگ عشوه هاي سردترين
فصول متبرك سينههاي در

شاد آسمانهاي گشادة فوارههاي آبي
پنجره ها آي
را شعرهاتان

كنيد! زمزمه عشق كوچك گلبرگهاي بام بر
حاضر! هميشه فرياد اي

را تفنگم غبار
سنبلههاصيقل ده! و سپيده با عطر

جنگجوي خدايان اسبان رؤياهاي با تا
كنيم جادههاگذر شيهه از

من ژرف منظومههاي
توتم ديروز و امروز ماست

من بخوان! با
را عطر دريا و و گندم نور ما

سفر بههفت آسمان در
راه كردهايم توشة

بيابد را نان بوي سفرهها، اين كه كن دعا
برايم كن دعا

زميني، خشكسال اين كه كن دعا
بيابد آسمان را نِم دستان باران، به

نزديك و نيكوست كه خدايي با كن ، بگو دعا
خاك، اين تشنهست كه

          اميدش همين جوست 
روزي كوه از كه كن دعا

آوازشان چشمههايي كه درگوشم آن از
پرهياهوست

اين دشت سوي شود جاري يكي چشمه

تشنه و است خشك كه جو اين در بريزد
را بيايد دهد جان درختان اين باغ ما

را! خدا ! را خدا تو، بخوان دمادم! كن! دعا
هم سرزمين اين كه دعاكن

را هوا شادي به ببويد
را آشنا رخ ببيند

جوي اين در را رخش بشويد
بخواند گه آن گرداند، تازه نفس

خوش آمد!   آمد! خوش ، آمد آزادي كه
نگارا! نگهكن

خدا را، خدا را» كن! دعا كن! دعا

جوانمرد مرد نه و مسلمانم نه من
كوپال زدوش به سرتان نگسلم گر

«منوچهري»

اين و مضطربند. و منتظر همه بندها از يكي داخل است. شب
چندين راهرو داخل از دارد. وجود  نيز ديگر بندهاي حالت در
با همراه هرآخوندي پاسدار. هركدام چند همراه جوان و آخوند
سليم آخوندها ميروند. بندها از يكي طرف به همراهش پاسداران
بندها عدهيي از داخل يكي در دارند. لب به لبخند و مهربانند و
نيست. خبري امشب گويا كه خوشحال عدهيي و نگرانند و منتظر
و ميشوند بلند عدهيي را ميبازند. زندانيها خود بند باز ميشود. در
قايم ديگران پشت سر را خود بعضيها و چمباتمه ميزنند عدهييي
همه به و مي كند سالم مهرباني و تواضع با جوان آخوند ميكنند.
كه خوبست». برادران همه ميگويد: «انشااهللا حال و ميزند لبخند
و گوشه اين آخوند ميدهند. سر تكان و لبخند مي زنند بعضيها
كه را زندانيها يكي از انگشت حركت با بعد ميپايد و را گوشه آن
«اخوي و مي گويد: مي خواند جلو به ايستاده رق گوشهيي و شق
نگرانند. و نگاه ميكنند را او همه ميرود، زنداني جلو بفرماييد».
زندانيها از نفر دو يكي ميبندد. را در و ميدهد تكان سري آخوند
يا يك هربند از است. «شكري» ايستاده زنداني ميافتند. گريه به
ميكنند. رديف زندان راهرو داخل در و مي شكند بيرون زنداني دو
چند بروند. راه نميتوانند باختهاند و را  خود و ترسيده عدهيي
جلو بسته چشمهاي با آنها از يكي هستند. نترس و جسور نفري
ميان در خونسرد و آرام شكري است. خواب در كه انگار ميرود،
وارسي را آنها تكتك ميايستند. اتاقي در پشت همه آنهاست.
وصيتنامه بنويسند. كه ميگذارند برابرشان در كاغذي ميكنند و
يك ميكنند. امضا را كاغذ آخر فقط بعضيها و نميتوانند بعضيها
بي حركت مانده است دستهايش ميلرزد، بيمار و كه ضعيف نفر
منصرف ولي  كند كمك او  به  ميخواهد پاسدار  نمينويسد. و

استامپ به را سبابهاش انگشت و ميگيرد را او دست ميشود.
جمع را وصيتنامهها «حاج آقا مي چسباند. ورقه پايين به و ميزند
مدتهاست كه بيجهت ميخواند: را شكري (وصيت ميكنيم».
محاكمه مرا نه شدهام. شكنجه مرگ پاي تا و كردهاند زنداني مرا

زمزمه مي كند…  لب را زير بقيه مشخص…. جرمم نه كردهاند،
نوشتي؟» ورداشتي چيه مزخرفات «اين

كي؟ براي  وصيت  ميشود. بلند رق) و  (شق  مرد صداي
مچاله را وصيتنامه كسي. نه دارم نه چيزي چي؟ براي وصيت
نگاه را او پوزخند با پاسدار سر پاسدار. توي ميكوبد ميكند و

«باشه». ميگويد: سر تكان ميدهد. ميكند و
ميزنند را باال پاچه شلوار محكومين در راهرو پاسدار سه
يادداشت را رسمشان و اسم قرمز ماژيك با پايشان ساق روي و
حوالي جايي و ميشود وارد آهسته ميكنند. ماشين سالخخانه

«اهللا اكبر» روي ديوار درست نوشته اند: مي ايستد. اعدام ديوار
يادداشت اساميرا و ميكند  جمع  را وصيتنامهها  حاجآقا
به دست و يازده. يك و چهارده و شش شش، دو و چهار ميكند.

ببرد. دفتر كه به مي دهد ماشااهللاخان راننده
و ميگيرند را  دستهايشان  و  ميبندد را  همهشان  چشم
قوي نورافكن چند ميآورند را زندانيها كه دور بيرون. (از ميبرند
تالوت ميكند) روشن را  اعدام ديوار محوطه و ميشود  روشن
ميشود. پخش بلند صداي با الرحيم) (بدون بسماهللا الرحمن قرآن
بعد يك ميكنند. آنها نگاه به وحشت با پشت پنجرهها زندانيها
مي زند: داد باال مي برد. را دست ميشود. ظاهر گوژپشت آخوند
ميزند: داد آخوند بعد اهللاكبر ميگويند. سه بار پاسداران «تكبير».
خالص تير زندانيها  به ميگيرد. انجام اعدام مراسم «آتش».
كهنهيي مي پيچند پتوي يا پارچه در را از نعشها هركدام ميزند.
شده است روي ظاهر آمده و عقب كه عقب كاميوني در پشت و
نعشهاي روي را او است، شكري جسد، آخرين ميكنند. تلنبار هم

ميكنند… پرتاب ديگر

يـادداشتسـاعدي دفـترچـه از

شـاعر! روزگاران ذهـن بـه شـاعربسـپار خوننـگاران  رسـاي فريـاد
اينـك دران و بـه لـوح سـرخ شـاعربنويـس سـربداران سـرخ خون نامـة

شـدهاي اللـهكاران ديـار تـو ياران شـدهايايـران، خـون چـراغ به روشـن
سـرداري هـردي بـه وه! بـرزده شـدهايقـد  سـربداران بـزرگ اقليـم

ايـران نوبهـاران  ابـر چـو ايـرانتوفنـده تكسـواران سـرخ جوالنگـه
سـرداران جاودانـه ايـرانكاشـانة سـربداران، بـه خـون آغشـته

بردنـد شـراري  دور شـدم بردنـدپروانـه داري بـه شـدم منصـور
كردي نـاي سـازت بـه حـق كردنـدتـا نغمـة بـدارت سـر و شـدي منصـور

خوردم بهجـاي درمـان را تـو خوردممـن درد حيـوان سرچشـمه ز خصر چـو
رفـت خواهـم عاشـقي سـرخ خـوردمتـا قلـة سـربداران بـه خـون سـوگند

آمـده ام يـار تماشـاگه بـه آمـدهامدل خـوش گلعـذار نـگار ديـدار
صنـم شـوق آغـوش بـه وفـا آمـدهامبـا بـال دار  پـاي بـه منصورمنـش

بعد دريك دارد. بعد  دو  انسان زندگي
توليدميكند انساندستبهعملميزند،
بعد از و است. فاعل يعني مي آفريند. و
پيرامونش اشياي و پديدهها با او ديگر
بيهدف عملش او  يعني دارد.  سروكار
يا با جسمش ارتباط بدون بيهوده و و
نيست. محيطش اشياي با ارتباط بدون
كه آنها بيجاني اشياي يا اشياي جاندار
ميدهد. شكل تغيير يا ميكند خلق را

انجام انسان كه  اعمالي  اولين
است خودش جسم دربارة  ميدهد
براي هيزم  ديگر: پديدههاي بعد  و
ميوه، پناهگاه؛ يا آتش درستكردن
پشم تغذيه؛ يا براي حبوبات حيوانات و
انسان، تمدن رشد با  لباس. براي پنبه و
دارد سروكار آن با او كه پديده هايي
سالح، ميكنند. تغيير  زيادي  بهميزان
و اتومبيل كشتي، كارخانه، كتاب، خانه،
همة بايد با و او هواپيما بهوجود ميآيند

پيدا كند. آنها سروكار
او مي كند؟ چه پديدهها اين با انسان
آنها تغيير ميدهد، توليد ميكند، را آنها
استفاده ساختن ساير اشيا مورد براي را
مصرف را آنها سرانجام و قرارميدهد
هيچكاري خود بهخودي اشيا ميكند.
را آنها انسان كه زماني مگر نمي كنند،
اشيا خودشان ساير آنها بسازد كه طوري

كنند. توليد را
كار و اشيا بين رابطة هر فرهنگي در
پديدههاي برخالف فرق ميكند. انسان
كرده اند، احاطه مدرن را انسان كه زيادي
يا شكارچيان قبيلة بدوي در انسان يك
سروكار كمتري اشياي با ميوهچينان،

كمتر سالح  و تور  كمتر، ابزار  داشت.
و پوشش بدون تقريبًا شكار، براي
و و ظروف جواهرات اندكي پناهگاه ثابت،
تا ميشد سريعًا خورده بايد كه غذاهايي
پيرامون پديدههاي تمامي نشوند، فاسد

بود. اوليه انسان
پديدههايي تعدد مقابل در درست
را او يا دارد سروكار آنها با انسان كه
كاري حجم  و غلظت كردهاند، احاطه 
انسان مهم است. انجام ميدهد، او كه
و ميشنود زيرا احساس ميكند، ميبيند
و شدهاست ساخته چنين وي ارگانيسم
ميبيند را حيواني ندارد. ديگري انتخاب
را او غذايش تأمين براي ميتواند كه
خطر از را او كه ميشنود صدايي بكشد.
در هردو و ديدن ميسازد. شنيدن آگاه
وي ـيعني بيولوژيكي يك هدف خدمت
است موجودي انسان اما هستند. بقاـ
بهشنوايي نياز  بقايش  براي  نهتنها  كه
به زبان يعني تفنن، براي بلكه دارد،
ميدهد گوش هم هدف  بدون علمي،
و سرزندگي خوشبختي انرژي حيات، تا
در او وقتي دهد. افزايش خودش در را
ميدهد، گوش غيرهدفمند وضعيت اين
او ميدهد. گوش ميگوييم هم باز ما
باران، بارش  پرندگان،  ترنم  بهصداي 
يك انسان، صداي يك گرم صداي طنين
باخ كنسرت يا آهنگ يك ملودي و طبل
بهجاي شنيدن بنابراين ميدهد. گوش
بيولوژيكي الزامآور واكنش يك اينكه
عمل بهيك  تبديل وي براي باشد 
و هماهنگ خالق، فعال، فرابيولوژيكي

ميگردد. آزاد

صدق هم ديدن  مورد در امر  اين
زيباي تزئينات ما كه زماني ميكند.
ميبينيم، را قديمي سفالي ظرف يك
نقاشيهاي و حيوانات در انسان حركت
به اين طرف قبل ۳۰هزار سال از غارها
چهرة يك درخشش ميكنيم، نگاه را
كه تخريبي وحشت يا دوستداشتني
ميشود انجام انسان يك دست بهوسيلة
دروني توجه بازهم ميكنيم، مشاهده را
بيولوژيكي جبري عمل يك از را خود
يعني ميكنيم؛ معطوف آزادي بهقلمرو
انساني». «بودن بهسوي حيواني جبر از
مانند احساساتمان ساير مورد در امر اين
صحت دارد. و بويايي نيز المسه چشايي،
بدنم ميخورم چون غذا هنگاميكه من
اما است. دارد، نشانة گرسنگي نياز بهآن
خوشمزهبودن از چون بخورم، غذا من اگر
است. اشتها ديگر اين ميبرم، لذت غذا
همانند درست مطبوع، غذاي بنابراين
محصول بيشتر  نقاشي، و موسيقي 
تفاوت بوييدن نيز فرهنگي است. رشد
تكامل نظر  (از ندارد اينها با چنداني 
با حيوانات انطباق حس بويايي نژادي،
در كه درحالي است، پيرامون محيط
لذت دارد). نقشي چنين بينايي انسان
مورد در مثًال خوش، بوي استشمام 
كشفيات قديميترين از يكي عطرها،
نيازهاي بخش در اين است. انسان
بيولوژيك نيازمندي نه و انسان لوكس
اختالف اگرچه المسه، مورد در است. او
عمل پيچيدهتر و است كمتر نوع دو اين
متفاوت نوع دو هرحال در اما ميكند

دارد. وجود

برايم كن دعا
قرايي محمد دكتر

دورجديدجلدهفتم) الفبا (نقلاز

فرهنگداشنت
بودن) هنـر كتاب پنجم بخـش (از

ــم براي ــن ــا ک دع
قرايی محمد دکتر

ــا ــرخ گله س ــام ــر ب ب

شدهای اللهکاران ديار ايران تو

وحيدي (م.صبح) م.

ُادلـی م.
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شاگرد در انتظار استاد بيتابي مي كرد.
با اين كه مي دانست او هيچ وقت دير نمي آيد ولي لحظات به سختي مي گذشت. چند 

دقيقه به زماني كه استاد قرار بود بيايد، مانده بود. يكبار ديگر همه چيز را مروركرد. 
بوي چاي  فضاي اتاق را پركرده بود. اين همان چايي بود كه استاد دوست داشت 

و بوي عطرش شاگرد را نيز مدهوش مي ساخت. « عجب سليقه خوبي دارد 
استاد».

از ميان پنجره استاد را ديد كه نزديك مي شد. تپش قلبش بيشتر شد. چند 
لحظه بعد استاد در خانه را مي زد.

در را باز كرد.
«سالم استاد»

ـ سالم بر تو هنرجوي عزيزم.
ـ استاد!

ـ بله!
ـ اول لطفًا وارد شويد و بعد بگوييد 
هنرجو  من  به  هميشه  شما  چرا 

مي گوييد؟
ـ چون چيزي را كه از من مي آموزي 

درس زندگيست.
ـ پس مي شوم شاگرد و يا دانشجو.

ـ نه. چون زندگي هركس يك تابلو است. زيبا يا زشت. يا زيبا و زشت.
 زندگي كردن خود يك هنر است. پس تو از من درس هنر مي گيري. درس 

زندگي.
زندگي هنر  آگر  استاد. ولي مي دانم كه شما درست مي گوييد.  نفهميدم  باز  ـ من كه 

حقيقتًا سـخت اسـت!مـبارزه 

است. كه البته بيشتر به نظر من جنگ است. در اين صحنه يا مي زني 
يا مي خوردي. مثل جنگل و قوانين تنازع بقا.

راستي چقدر خوب مي شد كه آدم به آرزوهايش در زندگي دست 
پيدا كند. آن وقت زندگي واقعًا زيبا مي شد.

ـ اين كه زندگي زيبا باشد يا نباشد را خود آدم انتخاب مي كند.
انتخاب  يا نه؟ پس  باشد  انتخاب مي كنم زندگيم زيبا  ـ يعني من 

كردم. حاال زيبا مي شود؟
ـ اگر انتخاب كرده باشي، بله.

ـ خوب كردم
ـ پس تالش كن كه آن را زيبا كني.

ـ چطور؟ 
ـ از هنر زندگي كردن استفاده كن.

ـ يعني اين طوري به آرزوهايم مي رسم؟
ـ بله مي رسي.

ـ همين طور راحت. 
ـ بله، مهم صداقت در انتخاب است. صداقت با خود.  آن وقت زحمتي كه 
براي زيبايي زندگي و معناي آن مي كشي ديگر زحمت نيست. ديگر رنج و 

عذاب نيست. بلكه خوشايند است.
ـ يعني اين طور به آرزوهايم مي رسم؟

ـ بله، خواهي رسيد. 
ـ چقدر خوب. 

ـ ولي بايد براي رسيدن به آرزويت تالش كني.
ـ يعني اگر تالش كنم به آن خواهم رسيد. اگر نرسيدم  چي؟

ـ در آرزو كردن، رسيدن به آن در وهله اول مهم نيست بلكه تالش در راه رسيدن 
به آن مهم است. اگر آرزويي داري و براي رسيدن به آن تالش نكني، آن آرزوي زيبا تا 
آخر عمر رنجت خواهد داد، رنجي كه تو را رها نمي سازد و مثل يك بار سنگين با خودت 

صدايي که مي خواندت
ميهن خنياگر توست…

آوايي که خوابت را مي آشوبد
ترانه يي است مانده بر لبانت…

آن که شبانه از پنجره ات می نگرد
زندانِي عاشقي است

که نام تو را
بر زورق ستارگان پارو می زند…

آن که در پرچين مژه هايت پرسه مي زند
الاليي سکوت نيست

اندوه مورمور واپسين شب محکومي است…

فواره يي که بر تو مي ريزد
مي پوشاندت

حياتت مي بخشد
تعميدت مي دهد
باران الله هاست

              ــ تکيه گاهي
                           تا بياسايدت… ــ

زميني که بر آن گام می نهي و نگاه مي گستري
گذرگاهي است که عاشقانه هايت را پرورد

خرمنگاهي که رؤياهايت را افشاند
آالم و رنجهايت را بوسيد

                                       و زيبايي ات بخشيد…
استواري اش را هديتي است

 تا برآن فرود آيي و ايمن باشي
نگاه بر آسمان سايي و پاي در اعماق

تا غرور اهوراي صبور و
                           رسوالن عاشق باشي…

آسماني که هماي نگاهت را نشاط مي دهد
شوکت ستاره است و

                                ثروت اميد
تا شکوه معناهاي بزرگ 

در حماسه هاي خاموش باشي و
 ايثارهاي شگفت

                           به خاطر شاديهاي بزرگ…

آن که بر دريچه مشت مي کوبد
نجواي برگ و باد نيست

توفان حنجرة گلهاي سرخ است
که تو را به ضيافت آزادي مي خواند…

مهر۸۴

انتخاب

حمل خواهي كرد و در انتها در حسرت آن خواهي مرد.
آري هنرجوي عزيز. درس امروز اين بود. تالش در راه رسيدن به 

آرزو، زندگيت را زيبا مي كند نه رسيدن به آن.
ديگر  كاري  كه  گويا  ننوشيده  را  مطبوعش  چاي  هنوز  استاد 

داشت بويي كشيد و گفت:
«عجب چاي مطبوعي»

در را باز كرد و بيرون رفت.
ـ شاگرد از پنجره دورشدن استاد را نظاره كرد و با خود گفت:

ـ «استاد هميشه درست مي گويد» و خود ليواني از چاي مطبوعي 
كه براي استاد درست كرده بود ريخت و حين نوشيدن گفت: 

«فقط چايي كه استاد دوست دارد چنين عطري دارد». 

ُخـنيـا هـا

شاگرد در انتظار استاد بيتابي مي كرد.
با اين كه مي دانست او هيچ وقت دير نمي آيد ولي لحظات به سختي مي گذشت. چند 

دقيقه به زماني كه استاد قرار بود بيايد، مانده بود. يكبار ديگر همه چيز را مروركرد. 
بوي چاي  فضاي اتاق را پركرده بود. اين همان چايي بود كه استاد دوست داشت 

و بوي عطرش شاگرد را نيز مدهوش مي ساخت. « عجب سليقه خوبي دارد 

از ميان پنجره استاد را ديد كه نزديك مي شد. تپش قلبش بيشتر شد. چند 

ـ نه. چون زندگي هركس يك تابلو است. زيبا يا زشت. يا زيبا و زشت.
 زندگي كردن خود يك هنر است. پس تو از من درس هنر مي گيري. درس 

كردم. حاال زيبا مي شود؟
ـ اگر انتخاب كرده باشي، بله.

ـ خوب كردم
ـ پس تالش كن كه آن را زيبا كني.

ـ چطور؟ 
ـ از هنر زندگي كردن استفاده كن.

ـ يعني اين طوري به آرزوهايم مي رسم؟
ـ بله مي رسي.

ـ همين طور راحت. 
ـ بله، مهم صداقت در انتخاب است. صداقت با خود.  آن وقت زحمتي كه 
براي زيبايي زندگي و معناي آن مي كشي ديگر زحمت نيست. ديگر رنج و 

عذاب نيست. بلكه خوشايند است.
ـ يعني اين طور به آرزوهايم مي رسم؟

ـ بله، خواهي رسيد. 
ـ چقدر خوب. 

ـ ولي بايد براي رسيدن به آرزويت تالش كني.
ـ يعني اگر تالش كنم به آن خواهم رسيد. اگر نرسيدم  چي؟

ـ در آرزو كردن، رسيدن به آن در وهله اول مهم نيست بلكه تالش در راه رسيدن 

انتخاب
شاگرد در انتظار استاد بيتابي مي كرد.

انتخاب
شاگرد در انتظار استاد بيتابي مي كرد.

م.مشيري( رهنورد)

سعيد عبداللهي 

و بايد براش بها پرداخت. البته جنابعالی تا به حال کلی بها 
پرداخته ای اما خوب در سياست بايد هوشيار بود وگرنه آدم 

به هيچ جا نمی رسد.
و  شده  بحث  وارد  تشکيالت  سوم  نفر  اين جا  در 

می گويد: 
ـ من با اين پيشنهاد موافقم. به اين مجاهدين هرچی 
قتلهای  تنها  نه  می کنم  فکر  که  من  بهتره.  بگيم  بيشتر 
امامی را هم  انجام دادند، حتی سعيد  اينها  زنجيره يی را 
را  سيرجانی  سعيدی  اينها،  همه  از  قبل  و  کشتند  اينها 
هم اينها کشتند. يادتان رفته که در حرم امام رضا بمب 
گذاشتند. می توانيم بگوييم اين اطالعات را اعضای مخفی 

انجمن ما در داخل ايران گير آوردند.
مغز متفکر تشکيالت به او چپ چپ نگاه می کند. انگار 
می خواهد بگويد حيف آن ماهی يکبار چلوکباب مفتی که 

می خوری. اما خودش را کنترل کرده و می گويد:
اگر  دارد.  کوچک  اشکال  يک  اما  خوبيه.  پيشنهاد  ـ 
يکدفعه مجاهدين عصبانی شدند و اسرار ايران رفتن ما و 
معامالتمان با ايران و بده و بستانمان با حاج آقا رو لودادن و 

توی نشريه شون چاپ کردن اونوقت چی؟
نفر سوم انگار سوزنی به پايش فرو رفته باشد يکدفعه 

از جا پريده و می پرسد: اونا از کجا ميدونن؟
من پا در ميانی کرده و می گويم که مجاهدين رو نبايد 
دست کم گرفت و اضافه می کنم که حق با مغز متفکر است 
و به صالح انجمن نيست که فعًال پا توی کفش مجاهدين 
رهبری  گرفتن  به دست  برای  ديگه  راه  هزارتا  بکنيم. 
نبايد  که  رو  نميکنه  درد  که  سری  هست.  اپوزيسيون 

دستمال بست. 
مغز متفکر درحالی که سرش را می خاراند وارد بحث 

شده و می گويد:
ـ قربون هرچی آدم چيز فهمه. من فکر می کنم راه کم 
خرجتر اينه که وارد بحث اتمی بشيم. چطوره که همون 
بديم که  اعالميه  و يک  بزنيم  رو  عبادی  حرفای شيرين 
انرژی هسته يی حق مسلم مردم ايران است. آخرش هم 
بنويسيم؛ در حالی که پاکستان و هندوستان و اسرائيل و 
خيلی کشورهای ديگه سالح هسته يی دارن ما چرا نداشته 

باشيم؟
اين که  به  توجه  با  اما  است.  خوبی  پيشنهاد  به نظرم 
پای آمريکاييها هم وسطه و اگه بخواهيم اين راه را بريم 
ممکن است کمکهای آمريکا را از دست بدهيم، داستان 
به نظر بسيار پيچيده است. بنابراين به مغز متفکر انجمن 
آينده  ماه  برای جلسه  را  بحث  اين  که  پيشنهاد می کنم 
بگذاريم و ايشان در اين زمينه مطالعاتی کرده و با دست پر 
به جلسه آينده بيايد. اين هم از نشست ماهانه کادر رهبری 

«انجمن». مبارزه حقيقتًا سخت است.

و  کنيم  افشايشان  بايد  ما  اينها  از  کردن  تعريف  عوض 
سودش را ببريم. اصال بايد يک چيزی هم خودمان رويش 

بگذاريم. به جايی برنمی خورد.
از  ترور دوستانشان در خارج  می گويد: البد حاال که 
کشور را به گردن آنها انداخته اند ما هم می توانيم بگوييم 

که عامل قتلهای زنجيره يی هم اينها بوده اند.
بگوييم  را  اين  اگر  می گويم: دمت گرم خوب گفتی. 
پيدا  اينها خريدار  حسابی حرفمان توی جماعت مخالف 
هم  سفارت  حضرات  است.  روغن  توی  نانمان  و  می کند 

حساب ديگری برايمان باز خواهند کرد.
کمی فکر می کند. سرش را به چپ و راست حرکت 
داده، لبخندی می زند و می گويد: می گويند که در جريان 
تظاهراتی که عليه رفتن احمدی نژاد به نيويورک راه افتاده 
تا  بود  فرستاده  را  تلويزيونها خبرنگارش  اين  از  بود يکی 
از صحنه گزارش بدهد. خبرنگار با هيجان شروع کرد که 
«ای هموطنان عزيز جای شما خالی است. اين جا روبه روی 
تظاهرات  سلطنت طلب  ايرانيان  و  است  ملل  سازمان 
پر شوری دارند. البته در آن طرفتر مجاهدين هم هستند 
مجاهدين  اين  نيست.  ما  با  مقايسه  قابل  تعدادشان  اما 
بيشتر از يکماه تبليغات کرده اند و گفته اند که پول بليت 
هواپيما و مخارج اقامت کسانی را که به تظاهرات بيايند 
جلب  برای  اين جا  در  هم  امروز  کرد.  خواهند  پرداخت 
نوشابه  و  ساندويچ  انواع  خودشان  تظاهرات  به  رهگذران 
می دهند اما تعدادشان به زحمت به سيصد نفر می رسد. اما 
برگزار کنندگان تظاهرات هموطنان سلطنت طلب، به رغم 
اين که هرگز حاضر نشدند کمکهايی را که برای مبارزه 
دريافت کرده اند بابت بليت هواپيما و غذای شرکت کنندگان 
و حتی اجاره سيستم صوتی تظاهرات بدهند، با اين حال 
تعداد اين هموطنان هم اکنون از مرز دو هزار نفر گذشته 
و تا ساعتی ديگر حتمًا سه هزار نفر خواهند شد. جمعيت 
همين طور دارد اضافه می شود.» در اين لحظه مجری برنامه 
تلويزيونی لبخندی زد و گفت: «دوست عزيز يک دروغی 
بگو که مردم باورش کنند» حاال به جنابعالی هم عرض 
می کنم که ما بايد دروغی بگوييم که مردم باورش کنند 

و بهمان نخندند.
ما  داريم؟  کار  مردم چه  با  ما  مرد حسابی  می گويم: 
برای آينده ايران زحمت می کشيم. به قول شاعر «ما برای 
اين که ايران کشور شيران شود، خون دلها خورده ايم» برای 
مبارزه نياز به چيزهايی داريم که به سادگی به دست نمياد 

اگر حمل بر خوش خيالی نفرماييد، تصور می کنم که به دنبال چند 
ماه فعاليت چشمگير، حاال ديگر انجمن ما؛ يعنی « انجمن سياسيون 
باز  کشور  خارج  اپوزيسيون  بين  در  را  خودش  جای  تبعيد»،  در 
کرده است. گويا برخی هموطنان از ما درخواست کرده باشند که 
هرچه زودتر رهبری اپوزيسيون و انقالب را به دست گرفته و ترتيب 
سرنگونی رژيم آخوندی را بدهيم که ما اين خواسته را در دست 
مطالعه داريم. برخی از هموطنان نيز به طور غيرمستقيم درخواست 
پيوستن به ما را کرده اند که البته به داليل مختلف؛ از جمله مسائل 
امنيتی، هنوز ما تمايلی به گسترش نداريم. طبيعی است که رژيم 
آخوندی حاال ديگر از طرف ما احساس خطر کرده باشد و بخواهد 
را  ما  فعاليتهای سياسی  ما،  انجمن  در  ايادی خودش  نفوذ  با  که 
البته فرد شماره۲ سازمان، يعنی همان مغز متفکر  منحرف کند. 
گروه که ضمنًا صاحب چلوکبابی هم هست و پرداخت هزينه ناهار 
جلسه ماهانه ما هم برعهده ايشان است، با من هم عقيده نيست و 
حرف  ديگری دارد. می گويد آقا شما دچار خوش خيالی هستيد. 
ما که جز ماهی يکبار چلوکباب خوردن و دو سه ساعت حرف زدن 
که کاری نکرده ايم. چرا بايد مدعی اپوزيسيون بودن و مطرح بودن 
برای  مبارزات  فراتر گذاشته و مدعی رهبری  را  پا  باشيم و حتی 
سرنگونی آخوندها باشيم. چرا بايد فکر کنيم آن قدر مهم شده ايم 
که رژيم قصد دارد که نفوذی به ميان ما بفرستد؟ می گويم دوست 
عزيز اين چه حرفی است. چرا خودت و بنده را دست کم گرفته ای؟ 
مگر بقيه چه کار کرده و می کنند؟ خوب اپوزيسيون يعنی همين 
ديگر. حرف می زنيم و بحث می کنيم و نظر می دهيم. حاال هم که در 
صدديم يک برنامه تلويزيونی راه انداخته و با تثبيت رهبری خودمان، 
ظرف مدت کوتاهی ترتيب سرنگونی را بدهيم. ديگر می خواستی 

چکار کنيم؟ 
می گويد: همين مجاهدين را ببين که ما اين قدر به پرو پايشان 
می پيچيم. ببين چقدر کار می کنند. هر وقت می بينی شان دارند 
هم  اگر  می گذارند.  آکسيون  و  تظاهرات  راست  و  چپ  می دوند. 
خارجيها اسم اينها را توی ليست  تروريستی می گذارند، اقًال داخل 

آدم حسابشان می کنند. ما چی؟
جوانترهای  کار  چون  کن  ولش  را  دويدن  که  اوًال  می گويم: 
بی تجربه است. ما بايد بنشينيم و با مغزمان کار کنيم. ثانيًا اينها 
حقشان است اسمشان توی ليست تروريستی باشه. اينها همانهايی 
هستند که می گويند حداقل صد نفر از دوستان خودشان را اعدام 
کرده اند. مگر حرفهای کسانی را که مدتی با اينها بوده اند نشنيده ای؟ 

حسين پويا
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اول صفحه از بقيه
ما گورستانهاي شقاوت به سلف خود اين بود كه فقط پير آن ايراد
او و خود وجود نحوست به چيزي نگذشت كه اما كردهاست. را آباد
نهتنها حاال و نداريم. آباديهم گورستان وحوشهمراهش حاالديگر
گورستانها كه آبادي هم از هزار برابر شده گورها صد برابر و و مرگها
كه ميشود مطرح پرسش ما اين آنكه براي نتيجه رخت بربسته.
پهنههاي بهكجاست؟ تا مرگانديشانحاكم با نبردمان راستيپهنه
به ولي ميشود شروع زندگي از نبرد مي نمايد. رخ نبرد ناشناخته
شوريدند ارتجاع پليدي بر خاك اين زندگان نميشود. ختم مردگان
در انگيزاننده تر هميشهزندگاني و رفتند رفتند. بهشكلي هريك و

مي يابد. ادامه كه نبرد است شدند. اين آن سوتر دنياي
با هميشه است. نبودن» و «بودن  تقسيمبنديها  بنياديترين
اما ميدهد. آزارمان نابودن دغدغه و درگيريم «نيست» و «هست»
ميانديشند دارد. تاريك انديشان مرگ انسان فرق با انسان نابودن
كه عجبا و نابود ميكنند را او انساني به جرعه مرگ نوشاندن با كه
سردار بر يا مي افتد و خاك به آزادي براي ميدان نبرد در انسان
زندهتر كه هزاربار يعني ميشود. جاودانه نابود نميشود. اما ميرود
ميدهد. و ادامه مطلق بيمرگي در را نبرد و برميخيزد از گذشته
ميرغضبان نميتوانند و نميدانند جالدان كه است چيزي آن اين

بدانند.
تقطير درجه اعال به «درندگي» را در خود جوهر وحوشي كه
كفتارانيكه از زشتتر تاب نمي آورند. هم را حتيقبرستانها كردهاند،
گورها اينان شكمي پركنند. مردگان گوشت از تا ميكاوند را گورها
سنگي و نفرتي. ابراز يا حتي شدني براي سير نه ميكنند ويران را
اينرو كه خوي از نه كنند تحمل گمنامي نميتوانند كوچك را برگور
بردهاند. ميراث به خود از اجداد خونريز تاريخي بهصورتي را ويرانگري
را هم سنگها كه مزارها پيشاني بر هستند مرگ پتك بي محاباي

ميكنند. دل خونين
آنرا در نفرت نهفته برخورد نخست، تنها تراژدي، در سهمگيني
ديگري نخست، ابعاد از وراي نفرت گام بعد، و در ميدهد. اما نشان
بيشتري عمق و ميشود سرباز جديدي اليه هرنمونه مينمايد. با رخ
هياهوي فرياد و ميله و پتك با تنها را نشان ميدهد. خود مسأله از
نانجيبان نيستكهگورهايهميشه زندگاناينخاكويران ميشود.
گويي يك آن چنان كه همه جا را گرفته. و غبار نسيان گرد نيستي
در و دست دهانبسته را، نابودي به محكوم فرهنگ و يك تاريخ

ميبرند. دار پاي به زنجير،
دو زيراكه شدهاست. رويارويي صحنه نامآور شاملو ميان اين در
خود را تكليف آمده»، قعر قرون «شبنهادان از و او طرف صحنه،
را او نورانديش» پرتپش «دل نيست. و نبوده تعارفي كردهاند. روشن

گفته بود: برايشان شاملو مي خواستند و خود «وصله چكمه»
باشد! باشد! »

نيست هراسم من
را تيرهرواني هر نكبت از پر سرانجام چون

چيست ميدانم فرمايد موعظه حق مذهب چون را جنايت كه
پيغام) شعر چيست»(از مي دانم خوب

پس بسيار طبيعي ضدزوال است. تبار نيز از از مرگ حتي پس او
حتي بر سنگش. نه و مرده بر كنند و نه رحم زندهاش كه نه بر است
هر تا ميفرستند ميدان  به عربده كشان را خود  هار «شاعران»
گردآوردهاند به صورت در خود و آشكار را نهفته از لومپنيسم آنچه
اظهارنظريسخيفبهصورتشاملو تفكنند.يوسفعليميرشكاكدر
جهان» و «ستيز با خويشتن پرطمطراق و ته باعنوان سر بي ياوهيي
«در مياليد: اسالمي» تبليغات سازمان هنري «حوزه در مطبوعات
فیالمثل خوشتيپ میکند فکر اگر فالنی است که رسم ما مملکت
کند. لحيه يی اظهار بايد هم فلسفه و فقه درباره میکند خيال است،
سياست محق است نقد پس دارد، دخترکشی صدای گرم و شاملو
غلط میکند میگويم شاملو بنده هم بفرمايد. مذهب اخالق و و
کوچه میگويد فرهنگ برود. يارو آفرينش منبر ذيل صدر و به راجع
زحمت هم ما سپور محله باشد. کرده خوب جمع کرده، جمع را
و کرد جمع زيپو الخ آچار و آب نشست و آب هر کس مگر می کشد،
منزل است؟ وحی گفت هرچه نوشت دستوری (قواعد) آن قوائد بر
جناب بکشم؟ اين هورا شما بنده هم مثل و بزند آروغ بنشيند و که
مبالغهنگفتی شارالتانتشريف دارد. سالبهسالبهخرجعلياحضرت
قالب هروئين فشار از مبادا تا کند عوض را خونش میرفت فرنگ
در حرفه كتبسته به «چيرهدستان و چندي بعد تهی کند…»
سنگش و ميريزند مزارش آشنا بر ناشناس و بهصورت بردن» مقتل

دستان مرگ از ميوزد نسيم ويراني
است شده دلخون سنگ، و

سنگدلي. درشت مشت زير در

راه بود در صبح دروغ
شبانه خيال هر در و

هزار عقرب كينه
رفت راه من قلب بر

تو از بعد صبح زهرآلود سكوت در وقتي
دميدند بيهودگي كرناهاي بر

ديدم. را جغدي پرواز هرآواز، در و

نقش شده بي سنگهاي دلخون
گمنام و گم سنگهاي

لب بر ناميممنوع با هريك
شهيد... سنگهاي

سنگهايم سوكوار
نميكنم فراموش هم خواب در حتي و

نازك هاي ساقه بر تيز داس اين
قضاوت سكوي بر آمد فرود سنگين كه

نبود عدالت بيرحم پتك
عبوسم چنان و

نميبينم و بيداري هيچ خواب در كه
افسون مارهاي جز

تناور درختان از را مي كشندرخود باال كه
گنجشك زده هراس جوجه و

ميشود. له نشسته كمين به پاسداري پوتين زير در

بعد از تو
ماند؟ ناميمقدس چه

آهو شد؟ ضامن امام كدام تو بعد از
بعد از تو

فروخت را يوسف هم چاه
شغاد و

ناطق) سينماي بنيانگذار و (شاعر سپتتا عبدالحسين مزار مشروطه) شهيدان از تن (دو ملكالمتكلمين و اسرافيل صور مزار

مـردگان جهــان آنسـوي تـا نبـرد تخريـب مزارهـا،

شـد؟ آهو ضامن از تـو كدام امـام بعـد
است كه مزارشان نيز ممنوع احترام همة آنان به
شاملو تا حنيف از

هستند. يك مقوله از هردو مي كنند. و تكهتكه ميكوبند را
هويت با نبردي نبرد، تنها نيست. چراكه نبرد اين در شاملو اما
بر داشت. خواهد فردايي هم ناگزير و امروزي. دارد ديروزي است.

بشناسيم. را ميدان بخوانيم و گسترة را آغازش تا ماست
بقيه سراغ به قرون قعر از آمده تاريك انديشان ميدان اين در
مرگ از ندارد. هيچكس بعد هم پايين و باال بينام. و نام با ميروند.
است دارد. اين ادامه نبرد هم مردگان جهان در حتي تأمين ندارد. هم
درهم ريخته فروغي فريدون هم چون خوانندهيي حتي سنگ كه
معروف و محبوب هنرمند زيرك حسن مزار سر بر بوكان ميشود و در
مردي مي روند كه سراغ اصفهان در ميكنند. ويران آن را كرد رفته
خاك فوالد» به «تخت مصالي مسجد در پيش سال هفت در سي و
«چندیپيش است: يكياز سايتهايخبري نوشته است. شده سپرده
شاعر نويسنده، ايران، ناطق سينمای پدر سپنتا، عبدالحسين آرامگاه
قبر نبش شد، يکسان خاک با شبانه ايرانی، برجسته نگار روزنامه و
بهنحوی آن طرفتر چندمتر و شد بیحرمتی بقايای پيکرش به و شد
شدت از مي شود كه جايي كشيده كار به شد». توهينآميز چال
شاعري ميميرد. آتشي منوچهر ميشود. شبيه طنز يك به گاه تلخي
از و تعريفي تأييد هيچگونه از آخوندها حاكميت تمام مدت در كه
بر گماشته ضرغامي(گزمة پاسدار كه آنچنان نكرد. كوتاهي رژيم
چهره بهعنوان را مرگش او از پيش فقط چندماه آخوندي) تلويزيون
امامزاده در دفن هم اجازه آتشي همين كرد، اما معرفي خود ماندگار
زد اما چانه و چك ميشود دربارة چرايش نمي يابد. را طاهر تهران
آزاد(محمود م. بعد چندي تا ميماند خالي او كنده گور بههرحال
و ميخوابانند آتشي گور در بار م.آزاد را اين ميميرد. تهراني) مشرف

شد. خواهد شكسته آزاد بعد سنگ مزار روز چند كه نيست معلوم
رفتار مي شود جفاكارانه چنين وارستهيي و بيآزار با شاعر وقتي
باد است؟ اعتصاميعجيب پروين و قزويني عارف خانه ويراني آيا
ميكند. بنا ويران را چيز همه ميوزد آخوندي جمهوري از مرگي كه
اعتصاميدر پروين خانه است كرده منتشر رژيم خود كه اخباري بر
جز رژيم هم كاري مثال فرهنگي سازمانهاي است. ويراني به رو تبريز
كه بودهاست قرار مثًال ندارند. انداختن آن و اين گردن به و تعلل
زده اما كند. موزه به تبديل و بخرد را آن فرهنگي ميراث سازمان
هم دبه تبريز شوراي شهر و شهرداري بودجه ندارد. گفته زيرش و
هفتهنامه دارد. مشابه وضعي قزويني عارف خانة قزوين در كردهاند.
به همين شد. قزوينی خراب عارف «خانه نوشته است: تابان قزوين
هم و الزم بکنيد را آن چه تصورش سادهتر از شايد و حتی سادگی

کردهاست». کار را اين کسی بدانيم چه که نيست
گورهاي سنگ و شكستن مزارها به تخريب منحصر صحنه اما
اين آزادي شناختهشدة سرداران مزار نيست. هنرمندان و شاعران

ماه  ۱۴ ارديبهشت ميشود. در ويران مختلف بهانههاي خاك به
خواهان مشروطه «مزار داد: رژيم گزارش ميراث خبرگزاري گذشته
«با اجراي خبر: اين براساس ميشود» سبز فضاي و تهران، پارکينگ
جهانگير ميرزا ملک المتکلمينو مزار بيمارستانلقمان، طرحتوسعه
ميشود». مشروطه تخريب دوره صوراسرافيل، روزنامهنگاران خان
اين در ۳۰سال که بغض بايد خواند. سرايداري و با است دردآور
اين طول در ندارم «ياد زندگي کرده گفته است: خانوادگي آرامگاه
براي دولتي سازمانهاي از جديد مسئولي  چه و قديم چه سالها،
هم نفر دو اين خانوادههاي حتي آمدهباشند. اينجا به سرکشي

چندانرسيدگينميکنند».
مي شود زياد دقت ما اينكه يا گسترش مييابد. نبرد صحنه
نابودي حتي باد نگاه ميكنيم. ميدان دقيقتر به دقتي با ذرهبين و
همه ميشوند. ويران هم گورها ميگيرد. وزيدن هم گورستانها بر
ايمان آورد. تلخ اين حقيقت به است. بايد فناشدن در حال چيز
مردگان و زندگان تمام تماميتش، با خاك، با اين كه باوركرد بايد
نياوريم ايمان نابودي اين است. تا به نابودي درحال ماندگانش و
نبرد نمي توانيمبه برانگيختهنميشويم. نميتوانيمعليهآنبرخيزيم.
بعد و مي زنيم برچسب آن، و اين بر غيرجدي، و هزل دهيم. ادامه
بلند نهادمان از فرودآمد، آه شاملو سنگ پتك بر كه وقتي دفعه يك
مرز و بوم چه مي كنند. اين فرهنگ با كه كه اي داد و بيداد ميشود
كه ميآييم آتشي خواباندند حيرت زده به خود را در گور آزاد م. وقتي
تلخ باور اين هم به گورستانها كه نگاهي حالي در رفت. چه و شد چه
كه روزگاري فوالد»ي، «تخت اصفهان در ميكند. تحميل ما به را
و مساحت ۷۵هكتار با ميناميدندش،  بهشت دروازههاي از يكي 

روزانه  حاال تاريخي، بقعه ۴۰۰ داشتن و اسالم ظهور از قدمتي پيش
گذشته ۱۶ارديبهشت روز رژيم خبرگزاري است. نابودشدن حال در
فرهنگي و سازمان ميراث پاسداري و تاريخي حفظ آثار مدير از قول
تخت است كه سالي «چند نوشته است: اصفهان گردشگري استان
او هم رفتهاست». به تخريب رو و نوسازي بهسازي بهانه به فوالد
دولتي، ساختمانهاي احداث به دليل نيز اخير دهههاي «در گفته:
مغازه هوانيروز، پايگاه مدرسه، به آن تبديل و اراضي عدواني تصرف
اين به يافت». تداوم فوالد تخريب تخت روند مخابرات، ساختمان و
نبي»، يوشع «بقعه لساناالرض»، تاريخي محوطه ترتيب «بقاياي
«شهشهاني» «ابوالمعالي»، سراب»، «تويسركاني»،«فال تكاياي و
و قطع سنتي، نهرهاي مسير «باغات و شده تخريب «ريزها»» و
فضاي ايجاد «به بهانه ديدهاند. آسيب قديميتوت» بهشدت درختان
اين اتاقهاي و تكيهها ديوار و يافت راه مؤمنين قبور زير به سبز،آب
نميرود رو از فوالد تخت مدير اين وجود با شد». تخريب مكانها
تخت در مترمربع يك گذشته تاكنون حتي «سال است: مدعي و

کاظممصطفوی

فروغي(خواننده) فريدون مزار عشقي(شاعر) ميرزاده زهرامزار بهشت قطعة۳۳
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فوالد تخريب صورت نگرفته است». جالب اين جاست كه خودشان 
تخت فوالد را «يكي از گنجينه های تاريخي و مذهبي جهان تشيع» 
اعالم مي كنند كه مدفن بسياري از عرفا و بزرگان تشيع مي باشد. اما 
باد ويراني و فنا حتي بر مرده «بسياري از عرفا و بزرگان تشيع» هم 

مي وزد. نبرد در جهان مردگان هم ادامه دارد.
به تهران بازگرديم: ابن باويه وضعي بهتر از تخت فوالد ندارد. 
آرامگاه عشقي و دهخدا و تختي فرق چنداني با ساير گورستانها 

ندارد. 
خاوران در عزلت و تنهايي روزهاي اندوه خود را سپري مي كند. 
خالي از زائران نيست. هرروز مادري، همسري، خواهري، برادري، 
حتي كودكي به زيارت عزيز به خاك شده اش مي شتابد. اما هم چنان 
بسياري گورها بي نامند و خاكها با شكمهاي برآمده و گاه پريشان 
نشان از داشتن امانتي مدفون دارند. نگاه عبوس و لزج پاسداران بر 
تك تك زائران مثل كابوسي وحشت مي آفريند. با وجود اين صداي 
ناله و نفرين و گاه شعار و فرياد سوگواران ديوارها را در مي نوردد و در 
فضاي شهر گم مي شود. خبرهاي بسياري از درگيري و دستگيري 
بوده و هست و خواهد بود. همه مي دانند كه خاوران در خاك خود 
اجسادي را نهفته دارد كه سياهترين جنايت ضدبشري خميني را 
با فتوايي تكان دهنده و شگفت رسوا مي كند. اين را بهتر از ما خود 
قاتالن و آمران و كساني مي دانند كه هريك به نحوي دست اندركار 
آن نسل كشي سياه بودند. و هم از اين رو بيشتر از ما در شتاب هستند 
تا شايد آثار جنايت خود را پاك كنند. اين پاك كردِن پاك ناشدني، 
هر از گاهي به صورت يك توطئه خود را نشان مي دهد. توطئه يي 
كه داغها را تازه مي كند و صداهاي اعتراضها را برمي انگيزد. جنگ از 
جهان مردگان به وادي زندگان كشيده مي شود. اين بار زندگان به 
ياري مردگان مي شتابند. و دشمن قهار و جرار و كينه توز، كه نه تنها 
زندگان كه حتي مردگان را هم نمي خواهد دست به حمله يي پرمكر 

و نيرنگ مي زند.
و  مي شود  ارائه  ساماندهي»  يا  «نوسازي  براي  طرحي  اين بار 
داغداران مي دانند كه معناي واقعي اين «ساماندهي» تسطيح زمين 
است و از بين بردن گورها. به خصوص گورهاي جمعي پر از اجساد 
شهيداني بي نام و ناشناخته. هم از اين رو مادران اولين سؤالشان اين 
است كه: «پس تكليف كانالها چه مي شود؟ آيا اين بدان معنا نيست 
كه مي خواهند گورهای دسته جمعی يا به اصطالح مرسوم ميان 
خودشان، كانالهايی را كه عزيزانشان پس از اعدام، با لباسهای تنشان 
و دسته جمعی دفن شده اند را از ميان بردارند؟» (از گزارش راديو 
دويچه وله). اين است كه بارها و بارها به نام خانواده ها اعالميه هاي 
جعلي صادر كرده اند و هربار رسواتر از گذشته روسياه شده اند. همين 
راديو اظهارات خواهر يكي از شهيدان قتل عام۶۷ را نقل كرده است 
كه: «دهه اول شهريور كه درخاوران بوديم، صحبت از اين بود كه 
اين جا را شهرداري و بهشت زهرا بيايند و به يك قبرستان عادی 
مبدل كنند. نامه هايی هم پخش شده بود در خاوران كه كلمات 
اونجا  بود مال كسانی كه بچه هاشون  ادبياتی داشت كه معلوم  و 
خوابيده اند، نيست. درواقع ادبيات حاكميت بود كه به كار رفته بود و 
نوشته بودند عده يی موافقتند ما اين جا را به صورت قبرستان درآوريم 
اما عده يی معاند و مخالف اين كار هستند و نمي گذارند ما كار خود 
را بكنيم. به يكي از دوستان كه اطالعات در رابطه با چندين مسأله 
خواسته بود، گفته بودند بله ما مي خواهيم اين جا را قبرستون بكنيم 
ولی خانواده ها اجازه نميدن و ما مي خواهيم كه شما پيگير اين كار 
باشين. اين خانم هم كه شوهرش در سال۶۷ اعدام شده، گفته بود 
اگر مي خواهيد تغييري بدهيد اين اختيار را بدهيد به خانواده ها كه 
بنای يادبود بسازند». اين بار لشگر زندگان نه رزمندگان مسلح كه 

تخريـب مزارهـا، نبـرد تـا آن سـوي جهــان مـردگان 

بعـد از تـو كدام امـام ضامن آهو شـد؟
به احترام همة آنان كه مزارشان نيز ممنوع است
از حنيف تا شاملو

با زهر خند خيانت، قتل برادر را جشن گرفت
بعد از تو بهارستان

خالي از مردم بود
و مصدق تنها ماند

بعد از تو 
شاعران را دست بسته به اسارت بردند

و فاحشگان لرزان
از وقاحت شيخان به پستوها گريختند

بعد از تو كدام فرهاد
در بيستون بيدلي

شيريني رفتن را نقش زد؟

هيچ توري را نشناختيد
در آسماني كه زنده ايد

سيمهاي خاردار 
مي دانند...

نامتان 
در عطرها به سفر رفت 

و سنگتان چون كاكل خروس صبح شد
 سنگتان شكست

و شما ماندگارتر از عشق
در پس كوچه هاي گم 

نطفه بقا شديد
بهتر از من، اين را
ميرغضبي مي داند

كه برگلوي صوراسرافيل كارد گذاشت
و آنكس كه 

در صبحگاه چهار خرداد 
بر «محمد» شليك كرد

و امروز
 برسنگ« احمد» پتك كوبيده است.

زنان و مرداني داغدار هستند. انبوهي سوكوار كه با زخمي بر قلب و 
خوني بر جگر خاكها را گل گذاشته اند و بغضها را فرو خورده اند. اين بار 
با دلهاي سوخته و نگاههاي خشمناك به اعتراض برمي خيزند. «در 
صورت نياز ساماندهی آن بايد ابتدا نام و نشان، چگونگی و زمان 
اعدام، چگونگی و محل دفن تك تك عزيزانشان مشخص گردد و 
پس از آن خود خانواده های قربانيان درمورد بازسازی گورستان اقدام 
خواهند کرد». معنايي عميق و پيامي روشن. مي خواهند مردگان را 
به وادي زندگان بكشند. خفتگان هميشه بيدار خود را در آغوش 
بكشند و غرق بوسه كنندشان و با آنها به نجوا بنشينند. چيزي كه 
براي تاريك انديشان برآمده از قعر قرون قابل تحمل نيست. نبرد 

گستره يي بيشتر مي يابد.
خاوران يك سند است. اما چند كيلومتر آن سوتر سند ديگري 
وجود دارد كه شاهد تلخيهاي بسيار بوده است. سندي كه بهتر و 
گوياتر ما را به كشف روز آغاز نبرد رهنمون مي شود. در آن جاست كه 

سنگ بناي نبرد را خواهيم يافت. قطعه ۳۳ بهشت زهرا.
بهشت زهرا بزرگترين گورستان تهران است. با ۳۶سال سابقه. 
مي دهد.  جاي  در خود  را  روزانه حدود ۱۳۰انسان  گورستان  اين 
به داليل مختلف اين گورستان بزرگ نمي تواند ويرانكده باشد. در 
يك سويش قبر پير همة مرگ انديشان قرار دارد. با بارگاهي فرعوني 
كه حرمش مي نامند و پرچمي ربوده شده از بارگاه سرور شهيدان و 
اجناسي از امامي كه ضامن آهوان بود. هم از اين رو وظيفة اصلي 
مدير بهشت زهرا نه رسيدگي به اين وسعت ۶۰۰هكتاري با نزديك 
به ده ميليون متوفی كه در واقع «شهردار جوار امام راحل» بودن 
است. و رسيدگي به قبور ۳۰هزار قرباني جنگ ضدميهني ۸ساله كه 

در قطعات مختلف آن دفن شده اند.
قطعه۳۳ در يك گوشة اين وسعت درندشت قرار دارد. سندي 
از  بيش  خود  در  دفن شده  ۶۵۱۷نفر  ميان  در  كه  تكان دهنده 
۱۲۰بزرگوار دهه پنجاه را درخود جاي داده است. همان كساني كه 
به قول شادروان شاملو «به عدل دست نايافته» انديشيدند و«زيبايي 
در وجود آمد» همان«دليراني دريا دل» كه چرب دستان در صنعت 

زيبا مردن بودند.
در اين ميان مي توان مجاهداني چون محمد حنيف نژاد سعيد 
ناصر  باكری،  علی  ميهن دوست،  علی  بديع زادگان  اصغر  محسن، 
صادق، مصطفی جوان خوشدل، محمد كاظم ذوالنوار، مهدی رضايی 
و فداييان قهرماني چون «مسعود احمدزاده»، «حميد اشرف»، بيژن 
علی اكبر  سرمدی،  عزيز  دهقانی،  بهروز  چوپانزاده،  محمد  جزنی، 
خسرو  كتيرايی،  همايون  ضياءظريفی،  حسن  فراهانی،  صفايی 
گلسرخی، كرامت اهللا دانشيان، و… را ديد. هريك «به چرا مرگ 
خودآگاهان» و سرداران و بزرگاني كه درخشيدند و مي درخشند. 
مقايسه عددي اين تعداد با مدفونان در بهشت زهرا مطلقًا به حساب 
نمي آيد. اما آنان همان كسان بودند كه «راه جهاد» و مبارزه گشودند. 
پيشتازاني كه آموزگاران انقالبيوني بودند كه راه را ادامه دادند. راهي 
كه سرنگوني ديكتاتوري سلطنتي را در بر داشت. در برابر آن بارگاه 
براي  و  اين شهيدان بسا حقير است.  افراشته شده، مزار  فرعوني 
كساني كه بخواهند عبرت بگيرند بسيار عبرت آموز. به همين دليل 
براي آخوندها غيرقابل تحمل. يعني كه بايد نابود شود. بهانه هرچه 
مي خواهد باشد. نام حنيف نژاد بايد حتي در گورستان هم حذف شود 
تا حافظه تاريخي مردم خالي بماند از عنصر انقالبي موحد مجاهد 
خلق. نام سعيد محسن و اصغر بديع زادگان و دهها مجاهد ديگر بايد 
حتي بر روي سنگها هم باقي نماند، و نام جزني و مسعود احمدزاده و 
دهها فدايي قهرمان ديگر كه برخالف مصلحت انديشيهاي رايج، سد 
زمان را شكستند و با پاكبازي تمام راه مبارزه انقالبي را فتح كردند 

بايد نابود شود تا راه براي فرصت طلبي و سازشكاري تحت عناوين 
دهان پركن مختلف باز شود.

توطئه تخريب گور مبارزان و مجاهداني كه در قطعة ۳۳بهشت زهرا 
دفن شده اند داستان تلخي است. هرچند برآن سنگهاي مقدس بايد 
هزار گور بي نام در دورترين مكانهاي دورتر و غريبتر را افزود. خفتگان 
بيدار در اين گورها آن چنان مظلومانه در زير حمله دشمن كينه  جو 
هم  مطبوعات حكومتي  و  روزنامه  كه حتي  قرار گرفته اند  و جرار 
صدايشان درآمده است. گزارشهايي جسته و گريخته منتشر مي شود 
كه حاكي از عمق تضادي است كه در جامعه وجود دارد. اعتراضاتي 
كه به كرات در مورد ويران كردن قطعه۳۳ بهشت زهرا برخاست بسيار 
و  شجاع  روشنفكران  هم  و  شهيدان  خانواده  هم  بود.  عبرت آموز 
معترض به پا خاستند و هربار با خريدن هزار خطر برخود سكوت را 
شكستند و فرياد اعتراض را برداشتند. به گوشه هايي از بازتاب يكي از 
اين نمونه ها در روزنامه ايران، ۲۰خرداد۸۳ بسنده مي كنيم. گزارشگر 
روزنامه توصيف دردناكي از قطعه كرده و نوشته است:«قطعه۳۳، 
در حصاری سيمانی محصور مانده و تنها با باال رفتن از چند پله 
فرسوده و آجری به برهوتی می رسی از قبرهايی كه بسياری از آنها 
حتی سنگ قبر هم ندارند چه رسد به تابلو و گلدان و درخت». در 
جاي ديگر آمده است: «در ميان قبور يكدست و متالشی، يافتن نام 
و نشان صاحب قبر كاري است صعب و دشوار، تمام قبرها خالصه 
و مختصرند. نام و فاميل و سال تولد و مرگ. بعضی از آنها آن قدر 
غريب و پرت افتاده اند كه دل بيننده را به درد می آورند و بسياريشان 
البته حتی همين سنگ قبر مختصر را هم ندارد. تك و توك هم 
هستند قبوری كه روزگاری تابلويی داشته اند و در اثر گذشت زمان 
و باد و باران زنگ زده و فرسوده شده اند و چيزی جز تابلويی سياه و 
پوسيده از آنها باقی نمانده است. قبرهايی هم هستند كه سنگ قبر 
ندارند و با اين حال، از حال و روزشان معلوم است كه بستگانشان 
هنوز به سراغشان می آيند و آنها را مراقبت می كنند. حتی يكی از 
آنها كه از نعمت سنگ قبر محروم بود را با سنگ ريزه و گل و خاك 

تزئين كرده اند».
با وجود اين، همين قطعه بي نام و نشان و ويران هم قابل تحمل 
نيست. اما انجام توطئه نياز به محمل و بهانه يي دارد. عمر هر قبر 
۳۰سال است. يعني بعد از ۳۰سال مي شود قبر ديگري را جايگزين 
كرد. حاال شهيدان پيشتاز دهه پنجاه در اين خاك آرميده اند و بيش 
از سي سال از شهادتشان مي گذرد. پس دست مقامات باز است تا به 
بهانه نوسازي نام آنان را بر سنگ گورشان نيز برباد فراموشي دهند. 
اما همه مي دانند كه اين بهانه بسيار سخيفانه است. يكي از سايتهاي 
خبري در اين باره نوشت: «سازمان بهشت زهرای تهران ادعا دارد که 
با اجرای طرح بازسازی و ساماندهی (درواقع دو طبقه کردن قبرها) 
هيچ آسيبی به قبر پايين نمی رسد و تنها يک قبر جديد در باالی آن 
ساخته می شود که قابل خريد و فروش است. اين اقدام بی شرمانه 
در ادامه طرحهای ضدملی در دست اجرايی چون آبگيری سد سيوند 
که منجر به نابودی آثار ملیـ  تاريخی ايرانيان می گردد، به هيچ روی 
قابل توجيه و دفاع نيست… قطعه۳۳ بهشت زهرا بخشی از تاريخ و 

هويت ما است. با تخريب آن تاريخ ما را تخريب می کنند».
وقتي كه سنگ مزار شكسته شده حنيف را نگاه مي كني، انگاري 
به قلبي خونريز وارد شده يي. داغ و مظلوم و نجيب. صبور و پرتپش. 
استوار و سرشار از يقين. از هر تكه سنگ به يغما رفته اش هم ايمان 
مي بارد. هرتكه اين سنگ آدمي را به نيايش مي كشاند. زير لب زمزمه 
مي كني در اين نبرد مردگان نابود نشده اند. مردگان هستند. و فرق 
است بين مرگ و نابودي. مرگ تنها نوعي از بودن است. و نابودي 
يعني تباه شدن. به ياد مي آوري كه روزي مسعود رجوي گفت: «بعد 
از حنيف تصميم گرفتم ديگر بر هيچ چيز اين دنيا غصه نخورم». و 
حاال خرده سنگهاي مزارش به ما مي گويد: «زنده باد شادي، زنده باد 
زندگي» و شعله يي در تو افروخته مي شود. شعله خرد يك ايمان. 
ايمان به ادامة نبرد. ايمان به صبحي كه در راه است و ايمان به 
نامهايي كه عطرشان هنوز در بادهاي بهشت زهرا پراكنده است. و 
نبرد تا آن سوي جهان مردگان و خفتگان ادامه دارد. اين بار، اين 
ماييم كه مردگان تاريك انديش را رها نخواهيم كرد. زنده يا مرده مان. 
نبرد را از اين جهان آغاز مي كنيم و تا آن سوي وادي مرگ هم ادامه 
خواهيم داد. به درستي گفته اند كه «شاملو» نيازي به سنگ ندارد. 

مزار او سينة مردم داناست و دوامش برجريده عالم ثبت.
هريك  كه  كساني  آغاز شد.  مزار شهيدان  از  مزارها،  تخريب 
به نحوي در رويارويي آشكار با نظام آخوندي به شهادت رسيده بودند. 
در ادامه، به تخريب مزار بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ما منتهي 
شده و در ادامه تخريب مراكز مذهبي دراويش و ساير مذاهب را هم 
در برگرفته است. اعالن جنگ به كساني است كه هريك به شكلي 
و به زباني به آخوندها «نه» گفته اند. زخم پاشيدن به جراحت همه 
زندگان است كه راه بزرگان خود را ادامه مي دهند و اعالن جنگ با 

هميشه زندگان يك فرهنگ و يك مقاومت بزرگ فراملي است. 
دريغ است كه ايران ويران شود. فراموش نكنيم وقتي اين امر 
تحقق مي يابد، يعني وقتي اين خاك كنام ددان و شريران مي گردد 
از دست بدهيم. ممكن است ما  را  كه در قدم اول فرهنگ خود 
در نبردهاي نظامي و سياسي شكست بخوريم. اما روح ما در برابر 
آخوندها به يك شكست تن نمي دهد شكست فرهنگي. اين گسترة 

نامتناهي نبرد با آخوندهاست. 

۷خرداد۸۵

تخريب قطعة۳۳ بهشت زهراخاوران، تجمع خانواده های زندانيان قتل عام شده در سال۶۷



شمارة ۲۲ دوشنبه ۲۲خرداد ۱۳۸۵ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ۶ندا

خاطرات جوانی
در سال۱۸۷۵ به دنيا آمدم. پدرم يک رعيت بود. دو برادر داشتم، 
و  زمين  برای  قديمی  مبارز  يک  پدرم  ناتنی.  برادر  يک  به عالوه 
تن شان  چند  که  بود  مبارزی  دهقانان  سردستة  او  بود.  عدالت 
با ژاندارمری کشته شده بودند. من به همراه برادرانم  در درگيری 
ده برابر پدرمان بّچه راه انداختيم، يعنی سی تا. من همراه پدرم به 
 (Tagliavino)َتلياوينو به  زمانی که  تا  پرداختم  کار کشاورزی 

برای خدمت سربازی رفتم.
 (Torino)در سال۱۸۹۷ برای ادامة خدمت سربازی به تورينو
فرستاده شدم. هميشه برخالف جريان حرکت می کردم. می خواستم 
نيز بشود.  افسران و فرماندهانمان شامل ما  به  قانون مربوط  که 
شخصًا با آن مقابله نمی کردم، بلکه نزد سربازان ديگر از آنها انتقاد 

می کردم. 
مهمات  انبار  نگهبان  ديگر  سرباز  چهار  به همراه  روز  يک 
بودم. قانون اين بود که ما حرف شب را بدون اجازة سرنگهبان 
و  شمشير  با  نمی بايست  افسران  و  کنيم،  بازگو  نمی توانستيم 
پوتينهايی که پاشنه شان نعل فلزی داشت وارد انبار مهمات شوند. 
انبار مهمات وجود داشت. در  انفجار  و  ايجاد جرقه  امکان  چون 
آن روز ژنرال اُتولنگی(Ottdenghi) برای بازرسی به انبار مهمات 
آمد. از در نگهبانی رد شد و چيزی نگفت، وقتی به من رسيد از من 
حرف شب را پرسيد. من فکر کردم که او دارد مرا امتحان می کند، 
گفتم اجازه بدهيد بروم و از سرنگهبان اجازه بگيرم! ژنرال بسيار 
عصبانی شد و با فرياد گفت که او يک ژنرال است و اجازة کسی 
را الزم ندارد. با غضب تمام به من نگاه کردو چرخی خورد و من 
متوجه شدم که او زير شنلش شمشير به کمر دارد. سريعًا متوجه 

نعل فلزی پاشنه های پوتين ژنرال شدم.
با فرياد به او گفتم:

ـ شما يک ژنرال نيستيد، شما يک خائنيد!
رنگ از صورت جناب ژنرال پريد و به آرامی سؤال کرد چرا؟

انبار  وارد  قانون حکم می کند که وقتی کسی  اين که  به خاطر  ـ 
مهمات می شود می بايست شمشير و پوتين پاشنه فلزيش را از 

خود جدا کند.
تمام افسران حاضر سرشان را به زير انداخته بودند. ژنرال کمی 
مردد ماند و بعد با سرعت شمشير و پاشنه فلزی را از خود جدا 

کرد و به کناری انداخت و با سرعت دور شد.
من  به  ترحم  با  و  بودند  ترسيده  به شدت  نيز  نگهبانها  بقية 
با دستهای خودم قبرم  نگاه می کردند و البد فکر می کردند که 
را کنده ام. ناگهان شيپورچی با صدای شيپورش همة پادگان را 
به تشکيل صف فراخواند. ژنرال، که در اين فاصله راجع به من 

اطالعاتش را گرفته بود، با صدای بلند گفت: 
ـ نگهبان شماره۳ کجاست؟

محکم فرياد زدم:
ـ حاضر.

فضا،  ايستادم.  اول  از صف  جلوتر  کمی  خبردار  حالت  به  و 
فضای دادگاه بود. اّما ژنرال اتولنگی شروع به سخنرانی کرده و يک 

نطق وطن پرستانه ادا کرد.
ژنرال گفت:

ـ بيچاره ايتاليا! 
و بعد ادامه داد:

ـ اگر همة نگهبانانش مثل آن چهار نگهبان باشند! اّما در مقابل 
سربازی هم هست که قابليت دفاع از وطنش را دارد. اين سرباز 
بيشتر از يک ژنرال به وظيفه اش احترام می گذارد و ما می بايست 
از او سرمشق بگيريم. نگهبان شماره۳ به تو ۷روز مرخصی برای 

پاداش تعلق می گيرد و به چهار نگهبان ديگر هفت روز زندان.
به اين ترتيب جناب ژنرال آبروی خودش را حفظ کرد و من 

نيز هفت روز مرخصی دريافت کردم. 
زمانی که مأمور خريد بودم، افسران پادگان مرا صدا می کردند و 
با دادن انعام به من می گفتند چه نوع گوشتی برايشان بخرم. انعام 
آنها را رد می کردم و می گفتم در اين ليستها به روشنی نوشته شده 

است که چه بايد بخرم و من هم همين کار را خواهم کرد.
ما  برای  بود،  پادگان  کادر  بين  از  مأمورخريد  که  هنگامی 
گوشتی می آوردند که سگ هم آن را نمی خورد و سربازان از اين 

وضع شکايت داشتند.
اتفاقًا  که  کاپيتانمان  و  می گرفتم  سولدی(۱)  دو  روزی  من 
همشهری من بود، روزی سه لير، با اين همه، او از من تقاضای 
پنج لير پول دستی می کرد. اّما آن قرض دادنها، مثل يک حساب 
پس انداز، مرا از رفتن به جبهه نجات دادند. يک روز همة ما را 
به خط کردند و گفتند که فردا ساعت چهار بامداد بايد به جبهه 
مگر  جبهه؟  کدام  می کرديم،  سؤال  همديگر  از  ما  شويم.  اعزام 
جايی جنگی در گرفته است؟ وقتی از صفها خارج می شديم همه 
از همديگر سؤال می کردند کجا جنگ شده است؟ می بايست با 
با مجارها؟ کسانی به من می گفتند ممکن  يا  اتريشيها بجنگيم 

است برای جنگ به آفريقا اعزام شويم.

حداقل می بايست يک دو خط برای خانواده هايمان 
می نوشتيم که به جنگ می رويم. اّما به کدام جنگ؟ درست 
است که قبول کرده بوديم که به جبهة جنگ برويم، ولی 
آخر در کجا؟ بعضی از سربازها برای خانواده هايشان نوشته 
بودند که برای دفاع از وطن به جنگ می روند و به خاطر 
مسائل امنيتی نمی توانند به طور دقيق جای آن را بگويند. 
من يک خط هم برای خانواده ام ننوشتم چراکه آنها حتمًا 
دستم می انداختند. بعد از دهان يک افسر پريد که داريم 

می رويم به جنگ بوئرها (۲).
سربازها از هم می پرسيدند: 

ـ بوئرها، کی هستند؟ 
افسر پاسخ داد:

ـ مردمی هستند در آسيا.
ـ اوه، آن زرد پوستها.

ديگری گفت:
ـ می بايست طرفهای چين باشد. 

ـ از چين می آيند به اين جا؟
افسر توضيح داد:

ـ نه، ما می رويم آن جا. 
ـ ما به آن جا می رويم؟ برای چه؟

ـ به خاطر اين که دست به شورش زده اند.
ـ بر ضد ايتاليا؟

ـ نه، عليه انگليس.
ـ اوه!

حساب از دست همة ما در رفته بود. ما ديگر چيزی 
از بوئر، چين و انگليس نمی فهميديم و حسابی سردرگم 
شده بوديم. سرباز کنار تخت من دو باره برای خانواده اش 
نوشت که به چين و برای جنگ با بوآرها (۳) اعزام می شود. 
وقتی کلمه دقيق بوئر را از من سؤال کرد، ديگر نامه را 
پست کرده بود و حاال پدر و مادر او می بايست خجالت 
بکشند که فرزند آنها که دهقان بودند، برای کشتن بوآرها 
به چين می رود. وقتی فهميد که اشتباه کرده، خوشحال 
شد و می گفت حداقل او بوآرها را می شناسد ولی بوئر را 
هرگز نشنيده بود. اّما باز سريعًا يک نامه ديگر نوشت با 

اين متن که نگران نباشيد دارم می روم به جنگ بوئرها.
تمام شب يک لحظه نخوابيدم، همه اش به فکر چين 
ساعت  هستند.  آفريقايی  بوئرها  که  فهميدم  بعدًا  بودم. 
چهار صبح ما را مثل قاطر بار زدند و به طرف ايستگاه 
قطار به راه افتاديم. نه يک شاخه گلی، نه بوسه يی، حتی 
عابرين نمی دانستند جريان چيست. از ما سؤال می کردند 

کجا داريد می رويد؟
ما می گفتيم داريم می رويم به جنگ عليه بوئرها! آنها 
از اين که ما به جنگ می رويم خوشحال نبودند و به ما بد 
نگاه می کردند. حتی يک پيرمردی با کاله گاريبالدی بر 
سرش، با مشتهای گره کرده به رويمان فرياد زد: خجالت 

بکشيد!
قطار از راه رسيد و ما سربازان به طور نامنظم به باالی 
آن می پريديم. من داشتم به باالی قطار جست می زدم که 
بازويی مرا به پايين کشيد. از آن دست من فقط توانستم 

را.  آن  روی  نظامی  درجة  و  کنم  مشاهده  را  آستينش 
زمانی که سرم را چرخاندم تا صاحب دست و آستين را 
ببينم، درجه داران زيادی را آن جا ديدم. داشتم با خودم 
فکر می کردم شايد داشتم قطار را اشتباهًا سوار می شدم 
و يا شايد اونيفورمم مناسب خط مقدم نبود. فقط می دانم 
آواز  و آن قطار در ميان  که ديگر سوار آن قطار نشدم 
در  افتاد. من  راه  به  و دست تکان دادن سربازان  خواندن 
ايستگاه قطار مردد مانده بودم و منتظر آن بودم تا صاحب 
از باالی قطار به پايين کشيده بود، به  آن دست که مرا 
سراغم بيايد؛ اّما از او خبری نشد. بعد به اين فکر افتادم 
که حاال که عزيمت نکرده ام می بايست چکار کنم؟ فکر 
کردم که اگر به پادگان برگردم و داستان آن دستی را 
تعريف کنم که مرا از قطار به زير کشيده بود، کسی حرف 
مرا باور نمی کند و به عنوان سرباز فراری تيربارانم خواهند 
کرد. پس تنها راهی که به نظرم منطقی می رسيد اين بود 

که فعًال از آن جا بروم، تا بعد نقشه يي بکشم.
دور  قطار  ايستگاه  از  و  زدم  به دشت  افتادم،  راه  به 
شدم. بعد از کمی خودم را به يک دهقان معرفی کردم، 
گفتم که دارم به خانه ام بر می گردم، ولی پولم تمام شده و 

از او خواستم تا در ازای چند روز کار به من کمک کند.
او قبول کرد و من به همراه خانوادة او مشغول کار 
شدم، و در ضمن در مغزم باال و پايين می کردم تا طرحی 
برای حل مشکلم پيدا کنم. به فکر آن دستها هم بودم، آن 
درجه ها برايم آشنا بودند. می بايست متعلق به همشهری 
کاپيتانم بوده باشند. اگر او بود، حتمًا يک ندايی به من 
را  خودم  و  برگردم  پادگانم  به  باشد  بهتر  شايد  می داد. 
معرفی کنم. ولی تا زمانی که کاپيتان چيزی نگويد من هم 
به روی خودم نمی آورم. به اين ترتيب به پادگانم بازگشتم. 

به در ورودی پادگان که رسيدم گفتم:
ـ من سرباز چروی الچيده هستم. 

و اضافه کردم می خواهم با فرمانده صحبت کنم.
دژبان وقتی مرا با لباس خط مقدم ديد گمان کرد که 
شايد مرا برای امری فوری فرستاده اند، بنابراين سريعًا مرا 

به اتاق ژنرال برد.
ژنرال به محض ديدنم گفت: 

ـ چرا با بقيه نرفتی؟ 
من ساکت ماندم. ژنرال باز سؤالش را تکرار کرد اّما 
هم  او  و  را خواست  نکردم. سرهنگ  باز  لب  از  لب  من 
همين سؤال را از من کرد، اّما من دهان باز نکردم. دست 
آخر کاپيتان هم وارد شد و در مقابل من و بقيه خودش را 
نباخت و عادی رفتار کرد. او نيز از من همان سؤال را کرد، 
بی آن که جوابی دريافت کند. من به دستهای کاپيتان 
نگاه کردم، ديگر شکی در مورد صاحب آن دستها برايم 
نماند. ژنرال خسته شد و گفت که مرا به دادگاه خواهد 
تيمارستان منتقلم خواهند  به  باشم  اگر ديوانه  فرستاد، 
کرد و اگر هم تظاهر می کنم که ديگر حسابم پاک است.

در همين لحظه کاپيتان گفت:
ـ جناب ژنرال، من سرباز چروی را می شناسم و از اين 
فراموشی موقتی او خبر دارم. اگر شما اجازه بدهيد من او 

را به عنوان دستيار خودم می برم.
از اين که من به عنوان دستيار به چه درد  ژنرال در حقيقت 
کاپيتان می خورم سر در نمی آورد، اّما برای اين که دفع شر کند، با 

پيشنهاد کاپيتان مخالفت نکرد.
به اين ترتيب کاپيتان مرا به خانه اش برد و هنگامی که تنها 

شديم از من سؤال کرد: 
ـ چروی، اآلن ديگر بايد حرف بزنی.

ـ بله قربان.
ـ چرا با بقيه نرفتی؟

ـ شما مرا از قطار پايين کشيديد.
ـ تو چطور متوجه اين موضوع شدی؟

- از درجة شما سرکار. چرا نگذاشتيد بروم؟
- برای اين که تو پسر خوبی هستی چروی، و آن جنگ برعکس، 

جنگ بدی است.
به اين ترتيب من هرگز بوئرها را نديدم و خودم را هميشه 
می دادم،  کاپيتان  به  گاهی  از  هر  که  ليری  پنج  همان  مديون 

می دانم.
و  سوسياليسم  مورد  در  دهقانان  از  بازگشتم  خانه  به  وقتی 
کاميّلو پرمپولينی چيزهای شنيدم. او را از زمانی که برای افتتاح 
يک تعاونی به کمپه جينه آمده بود به خاطر دارم. تمام سالن مملو 
از جمعيت بود. بيرون و حتی روی تاقچه ها و پنجره ها آدم نشسته 
بودند. در آن جلسه پرمپولينی از ترقی و اتحاد صحبت کرد. او 
مرد بلند قامتی بود، با ريشهای جوگندمی؛ بسيار مهربان به نظر 
می رسيد و صدای دلنشينی داشت. او ساده و صريح حرف می زد. 
با آوردن مثالهايی به جا منظورش را به خوبی می فهماند. درجايی 
از صحبتهايش اشاره کرد به اين که بعضی دهقانها از اربابهايشان 
شکايت دارند، اّما اميدوارند آن اربابها را با انصاف و به دوستانی 
برای دهقانان مبدل کنند. می گفت اين خواب و خيال است، ولی 
نمی بايست گناه را به گردن اين يا آن ارباب انداخت. اشکال در اين 
جامعة ناعادالنه است. تنها راه نداشتن ارباب بد اين است که اصًال 
ارباب وجود نداشته باشد. اين طرز فکر پرمپولينی عين طبيعت 

من و فرزندانم بود.
را هنوز درحافظه ام دارم. وقتی  من عين کلمات پرمپولينی 
صحبتهای او به پايان رسيد، شور و شوق حاضران داشت سقف 
سالن را به زير می کشيد. حتی دهقانی با نوزادی در بغل به طرف 
ميز او رفت و از پرمپولينی خواست که فرزندش را غسل تعميد 
بدهد. پرمپولينی خيلی ديپلوماتيک به مرد دهقان گفت غسل 
طفل  آن  می تواند  فقط  او  که  است،  کليسا  کار  مذهبی  تعميد 
شيرخواره را غسل سياسی بدهد. پس يک تلنگر به لپهای بّچه زد 

و گفت: «اسم او را می گذاريم آزادی».
 Canolo di)کمپه جينه مثل  همه جا  بگويم  بايد  البته 
دی  کانولو  در  بود  قرار  پرمپولينی  بار  يک  نبود.   (Coreggio
ُکّرجو ، که هنوز زير نفوذ کشيشها بود، سخنرانی کند. به محض 
اين که به آن جا رسيد دهقانان به همراه کشيشها با سنگ و چوب 

به جان او افتادند و او را از آن جا بيرون راندند.
من از پرمپولينی يک جزوه هم، به نام «دين واقعی»، خوانده ام 
که مکالمه يی بود بين يک سوسياليست با يک زن دهقان به نام 
 (Caterina)به کاترينا نوشته آن سوسياليست  اين  کاترينا. در 
می گفت: «چرا می بايست به جهنم بروم فقط به خاطر اين که دارای 
راضی  هرگز  آيا  آدم خوبی هستی،  «تو  ديگری هستم».  عقيدة 
از تو هم  می شوی که من به جهنم بروم؟ چه رسد به خدا که 
مهربانتر است. بدترين گناه اين است که کسی برادرانش را که 
دين ديگری دارند تحمل نکند. کاترينا، آيا تو واقعًا فکر می کنی 
که خدا چند ميليون آدم را فقط به خاطر اين که کاتوليک نيستند 

به جهنم بفرستد؟».
برای  انسانی آموزش داده می شد که  اين ترتيب مذهبی  به 
ديگران احترام قائل است و به آنها توهين نمی کند. و در ضمن 
سازماندهی و اتحاد را نيز آموزش می داد. جمله يي که پرمپولينی 
هميشه تکرار می کرد اين بود «دهقانان متحد شويد!». در جای 
ديگری در آن جزوة سوسياليستی، به کاترينا گفته می شد: «برای 
بهبود اوضاعتان تنها يک راه وجود دارد: پايان دادن به چشم و هم 

چشمی بين خودتان و تشکيل انجمن». 
انقالب  با  بعد،  اّما  به نظر می رسيد،  همة قضيه همين حرف 
اکتبر، فهميديم که قضايا پيچيده تر هستند. موعظه و سخنرانی در 
جای خودش خوب بود، ولی در روسيه انقالبيون قدرت را دردست 
گرفته بودند. از همين رو به اولين ميتينگ بعد از انقالب روسيه که 
پرمپولينی در آن سخنرانی می کرد، رفتم تا ببينم او چه می گويد. 
او در ميدان آزادی سخنرانی می کرد. مردم خواستار پايان جنگ 
بودند، مثل آن اتفاقی که در روسيه افتاده بود. پرمپولينی خيلی زود 
موضعگيری نکرد. مردم با فريادهای پی درپی شان فرياد می زدند: 
«اين جا هم يک لنين الزم است». تودة دهقان می خواست بداند 
چه کاری بايد بکند تا جنگ تمام شود و آنها بتوانند قدرت را در 
راه  روسيه  در  ما  برادران  که  پرمپولينی می گفت  بگيرند.  دست 

درست را پيدا کرده اند.
بقيه در صفحه ۷

قسمت دوم 
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روانكاوان  شما كه است همان رفتار، نوع اين البد و اينشتين:
فرافكني، بله؟ گذاشتهايد اسمش را

اين  من نظر واقعًا ولي آگوستين، می خواهم معذرت دقيقًا، فرويد:
تو، از پس كوچک و بزرگ علماي بيشمار نسلهاي و تو كه است
داشتهايد موعظهتان نياز تحت مؤمنان احساس گناه به پيوسته
موفق اگر كنيد. سبك را خودتان بزهكاريهاي و معاصي بار تا
ذهن به مرتب را چاره ناپذير فساد و تباهي آن تصور نمیشديد
بههم را دستگاهتان و پيش دم شما مدتها امت كنيد، تلقين آنها
خود آنها شما، به همت اما كردهبود. را جمع بساطتان و ريخته
طلب و براي میدانند العالج و معصيت كار مدام اين دنيا را در
قادر به شفاي شماها گرچه متوسل میشوند و مغفرت به شما
آنها شفاعت نزد پروردگار میتوانيد ولي خوب، نيستيد، آنها درد

بكنيد! را
چرا  كه نمیفهمم درست هم  هنوز اين، وجود با اينشتين: 
قدرت يك مثل جنسي امور وي، كليساي و آگوستين نظر از
كردهاست. اين پيدا اهميت وحشتناكي بهطرز شيطاني مخوف و
احساس براي خيلي دينيشان ويژگيهاي بهلحاظ مسيحيان كه
آگوستين ولي چرا است. روشن برايم دارند بودن آمادگي گناهكار
از مثًال آن را شر میكرد و لعن را و عالقه جنسي اينقدر عشق

میدانست؟ بدتر حرص قدرت هم و حسادت نفرت،
سرگذشت  كشمكشهاي مسائل و بهرغم شرح اينكه فرويد: مثل
با رابطه در را انگيزههاي او نتوانستم اندازه كافي به آگوستين،
از كليسا و او  البته، دهم؟  توضيح جنسي  امور بيشتر  اهميت
جنسي در كه غريزه میكردند را استفاده نيز نهايت اين واقعيت
اوليه گناه بهعنوان و است همراه طبيعي شرم احساس با هرحال
هميشه ثبت براي كتاب مقدس(عهد قديم) متن در حضرت آدم،
مردم آگوستين به كه بودند دستاويزي واقعيتها است. همين شده
اوليه آدم با گناه اساسًا در دنيا جنسي تمناي و كند، ميل القا
بي ترديد بهصورت را نسل توليد مسأله خداوند شده وگرنه پيدا
تحريك هرگونه می شد اين جوري می كرد. فصل و حل تميزتري
با حيات درطول گوناگون  صورتهاي به كه را،  جنسي طبيعي
و نافرماني گناه آلود سركشي شيطاني مثابه يك هست، به انسان
و شمرد الهي عذاب مشمول آن را نمود، تفسير باريتعالي عليه
شفاعت آداب و اسباب بخشش، به جهت طلب كرد ناگزير را مردم

گذارند. گردن كليسا
توسط  بعدًا كه آمد  پيش وضعيتي ترتيب  اين به اينشتين:
بهره گيري و سوءاستفاده مورد استراتژي يك بهصورت كليسا
خطرناك دارند: اطبا برخي كه روشي و راه مثل درست واقعشد.

مشتري افزايش و حفظ جهت بي آزار عاليم جلوه دادن
بازاريابي را  مشي اساسي يك كه كليسا بود صورت فرويد: به اين
میتواند تبليغات رشته روانشناسي هم هنوز كه كاري برد. پيش

بياموزد. چيزهايي آن از
بابت اينگونه  را شماها زندگي من زمان در دكارت: میدانيد كه
می بايد فرويد میكنم فكر من میسوزاندند. آتش درخرمن حرفها
واقعًا دهد. اگر خودش قرار سرجاي كند و را تصحيح نكته يك
مردم روي مادرش را با مسأله حلنشده آگوستين بوده كه اينطور
بشريت بخش مسيحي براي آنرا روني گوله گره كرده و فرافكني
میشود تو فرويد خود آموزشهاي بنابر پس، گذاشته است، ارث به
او ناهوشيار كه ضمير بود حقهيي درواقع اين كار كه گرفت نتيجه

بكنيم. رعايتش را میبايد لحاظ بدين و كرده است سوار
واقع  در من منظور بله، آگوستين، از معذرت عرض با فرويد: 

آورد. زبان دكارت به بود كه مطلب همين
میخواستم  شد، چون آسانتر هم براي من اينطوري دكارت: 
او بزنم. را حرفم بكشم و پيش را ديگر آگوستين نكوهيده كار يك
صادر علمي كنجكاوي عليه كه بيپردهيي و روشن واقعًا فتواي با
خسرانهاي باعث نمود، اعالم ممنوع صريحًا را علمي تحقيق و كرد
نامطلوب رويدادهاي طبيعي علل در كاو و كند چون شد. بياندازه
قرون سدههاي طول تمام در الجرم شدهبود، اعالم قدغن مزاحم و
و مقصر خودشان را يا ناصواب واقعه  هر وقوع مردم در وسطا،
جادوگران گردن میانداختند را تقصير يا و میشمردند گناهكار

خيالي. شياطين و
شما  درست اتهامات كه اقرار كنم بايد عزيز، آگوستين: دوستان
قدري شما كه میرسد بهنظرم منتها، آوردهاست. بهدرد مرا قلب
از ممانعت و بديها از حمايت من، در نقش به و می كنيد زيادهروي
پاپهاي روزگار وقتي نمونه، بهعنوان میدهيد. بها پر نيكيها، بسيار
رفتار جنسي اخالق و نوع فقير دنيا آن ملتهاي خطاب به كنوني
دشوار را خانوادگي برنامهريزي هرگونه كه میكنند موعظه را
هيچ باورم میبخشد، شدت را ايدز مرض به ابتال خطر و میكند
متعهد من به آموزشهاي را زمينه خود در اين آنها كه نمیشود
گيرم فرويد، تو، براي دارم هم تذكري گذشته، اينها از میبينند
و برخاسته هم مبالغهآميز هرچقدر معاصي بشر به من راجع نظريه
حداقل فاصله اين در اما بودهباشد، من خود رواني اختالالت از
تو تالشهاي از سپاس با بوده و بختشان يار مغربزمين ملتهاي
اين پس كنند. جنسي آزاد هراسهاي و بيم را از خود توانسته اند

اضمحالل و سقوط كه خطر معنايي دارد چه ديگر كار
نظريه قرون با رابطه در هم هنوز غرب تمدن فرهنگ و
انداختن در بهراه كه تو شود؟ توضيح داده من وسطايي
رفتار آشتيجويانه اخالق و بسط جهت اجتماعي حركت
و كامروا بودهاي. پيروز بهغايت امور جنسي، مسائل و با

قويتر  من از پاپها می كني مشاهده كه فرويد: خودت
صاف گاهي هم و لفافه آنها در كه و میبيني هستند
از صادره جنسي ممنوعيتهاي همان از پوستكنده، و
بهره خودشان سيادت و سلطه ابزار بهصورت تو جانب
تقسيمبندي آن دربند هنوز هم مردم توده هاي میگيرند.
و الهي تو ميان عرش مصيبت باري هستند كه و شوم
قرنهاي طي مردمان، اين بودي. شده قائل شيطاني وادي
به ساحره و جادوگر عنوان تحت را نفر ميليونها متمادي،
كنند كم گناهان خود بار از تا و سوزاندند سپردند آتش
كار آن همه وجود با شماها نشوند. نفرين و گرفتار لعن و
شبهه بسيار اين مردمان كلة در هم هنوز روشنگرانه من،
و پلشتيهاي زشتيها همه مجبورند گويا دارد كه وجود
و از بين كنند (جهاني) پاك به جنگ توسل دنيا را با
رئيس جمهور كه چند سال پيش نبود همين مگر ببرند.
را روسها با خود  درگيريهاي متحده، اياالت  مسيحي
تاريكي و ظلمات نيروي با روشنايي  و نور نبرد رسمًا
كه نداشت هم خبر او اصًال احتمال زياد، نمود. به اعالم
بهره تو قديمي آموزه همان از دارد اظهارات، نوع اين با
فكر طرز اين نيز تو خود میدانيم، كه آنطوري میبرد.
اين جمهوري رياست زمان بودي. در گرفته مانويان از را
و داشت قرار پرتگاه لب در جهان آمريكا، نور» «آقاي
اتميـيي ـجنگ فاجعه به ارض كره بود نمانده چيزي
هستيم. آن وقوع درخوف هم هنوز كه شود دچار
گام نخستين هم، كه همان زمان نرود ياد از درضمن
مرگبار توسط «آقاي موشكهاي جهت كاهش شمار در
قلعه «فرمانرواي ازقضا، بلكه نشد، برداشته نور» سرزمين
بههمين برداشت. اول را قدم بود كه (گرباچف) ظلمات»
كه كشاندن دنيا به داد حق تو به اين مورد جهت بايد در
آگوستين آموزههاي نتيجه نيستي، و سقوط پرتگاه لب
دولتمرد يك توسط آن آشكار سوءاستفاده از بلكه نبود،
آموزه رسوب آن اگر مراتب، منتهاي ناشي میشد. سفيه
وجود هم سوءاستفاده نمیبود، امكان باقي خاطره ها در

نمیداشت.
نقش  ايفاي از هم  هرچقدر گرامي،  فرويد آگوستين: 
خودت كه بگويم بايد آمدهباشد، ولي خوشت دادستان
سنگ و نشسته اي شيشهيي درخانه آشكارا هم
دستبرد از هست كه دين و مكتب آخر كدام میپراني.
كه میدانيم همه  باشد. مانده مصون سوءاستفاده  و
اعمال چگونه از بابت محمد، آسماني ما حضرت رفيق
است. عذاب و رنج در اسالمي بنيادگرايان تروريستي
اضمحالل و سقوط نسبت به فرويد، خود تو اين، بر عالوه
مقصر شخصًا اين روند، وخيم و عواقب اخالقي ارزشهاي
پايه هاي باشي. خودت مسئوليت منكر نمیتواني و هستي
بود شده زحمت سفت هزار با اخالق و ممنوعيت جنسي
بهراه زمينه اين در كه مبتذل جريانهاي آن با تو، كه

شدي. ارزشها اين خسران و سستي باعث انداختي،
و  كنيم صحبت مسائل اين بارة در بايد هنوز فرويد: ما
اشتباه كامًال سطحي تو برداشت ديد كه آنوقت خواهي
منظور كه خواهم داد شرح همه براي جمله،  از است.
آنچه با كشيدم اساسًًا پيش كه من رهايي جنسي از

دارد. فرق می كند تصور گرامي آگوستين

دكـارت
و  میماند بالتكليف مسأله موقتًا ترتيب، اينشتين: بدين
میشود آگوستين باالخره تبرئه نظر ما از كه نيست معلوم

و جدا عاطفه و احساس پهنه از را كامًال موضوعي تفكر عرصه
كني. متمايز

مگر  میكني؟ كار مخالفت اين دليل با چه به تو دكارت: خوب،
و فكر موضوعي تدقيق به مشروط جديد عصر در علوم ظفر و فتح

نبودهاست؟ احساسات دامنة از آن كامل جداكردن
پرداختشده  بهاي آيا كه میماند  پرسش اين البته افالتون: 
است؟ نبوده سنگين بي اندازه چيرگي و فتح آن حصول بابت
موضوعي جنبههاي صرفًا و دانش علم گسترة نوع در اين چون
ديگر و يافته اهميت طبيعت  ساير پديده هاي و حيوان انسان،
حال آنكه افتادهاند، چشم از آنها ـ ـواقعيت بخشهاي حقيقت
مهم هستند. جنبهها همه فلسفي كلي ديد و يك ارزيابي براي
محبت و عشق شمردن واالمرتبه از من میبايست آيا فيالمثل،
عقل چشم عشق آشكارا برق اوقات گاهي با آنكه باشم. شرمنده
در حتي من نمیكنم. فكر میكند؟ گمراه را خرد مركب و كور را
عشق در میتواند كه را جنوني «فايدروس» صراحتًا متن كتاب
ديوانهوار شعف و شور در چراكه اتفاقًا باشد تحسين كردهام. نهفته
ديد معموًال از كه كرد مشاهده را اسرارآميزي حقيقت میتوان
را شاعري اصيل هيچ من میماند. پوشيده عاقالنه خشك تفكر
نباشد. زيباييها و هنرها در نهفته جنون آن شيفتة كه نديدهام
براي را عشق  جنون خدايان كه كردم بيان را نكته اين  من و
عميق سعادت كسب و  خوشبختي احساس عاليترين  دريافت
باورنكردني، صرفًا عاقل ذهن آدم كه به مطلبي آفريدهاند. دروني

بود. خواهد فهم قابل روشنضمير اما خردمند ديد از
اما درب  بخشد،  خوشبختي احساس دكارت: شور عشق شايد

آن گشوده شود؟ است با كدام حقيقت مكنون قرار
كره  روي  آدمها  كه  میگشايد  را  حقيقت  اين  درب  افالتون: 
يكديگرند....) اعضاي آدم بني (سعدي: همديگرند به متعلق زمين
و نزديك هستند. هم به می كنند تجربه عشق آتش بشر با ابناء
متوجه هيچگاه نمیكردند، همنوعي و نزديكي احساس اگر آدمها
دارند. همديگر مسئوليت نسبت به هم نيازمندند و به نمیشدند

به  پاسكال يعني دكارت،  همعصر جوانتر  بسا اي و اينشتين: 
بارقة قلب انسانها در وقتي میگفت كه نظر داشت حقيقت همين
بودهاست: مسلم هميشه كه من شخص براي دارد. جاي نيز عقل
حس نكنند ديگر درونًا بشر افراد كه رسد به جايي وضع هرآينه
سراسر همنوعانشان در و مقدرات و بار كار با امور زندگيشان رشتة
سراشيب به جملگي آنگاه است، گرهخورده جهان بخشهاي

می غلتند. فرو اضمحالل و سقوط
و آشنايي  شدن نزديك از دكارت، تو، كه فكر میكنم فرويد: من
بود ترس همين فشار از و داشتي واهمه سخت ديگر انسانهاي با
آورد. مثًال به بار سنگيني عواقب كه فلسفي ساختي يك اصل كه
پژوهش مورد شيئي يك هم چون را محبت و مهر خواستي تو
تو نياوردي در آن سر از چيزي نيز دليل بههمين  و قراردهي
دانستي زندگي» «عواطف اصطالح به از يكي را بهعنوان عشق
امور را برميانگيزند به تحريك می كنند و آدمي را و فكر روح كه
عنوان تحت تحقيقات، اين در كه آنچه ولي رويآورد، خوشايند
سخت بردي زير نام رسيدي و بهترتيب روح» بدانها «تحريكات

قابل تأمل است:
زن» هم به «ميل باب در زن. شراب، پول، شهرت، ميل به
اين جز نرسيد ذهنت به ديگري نامناسبتر يا مناسبتر مطلب هيچ

زن» اتاِق يك به تجاوز «هوس افاضه:
ادامه دارد.

هرحال، در حدودي مقصر به حساب میآيد. تا كه اين يا
كنيم. دكارت رسيدگي پرونده به يك چند كه نيست بد
مسائل او فلسفة مانند  انديشهيي كمتر  كه بهخصوص
به تأمل دربارة آنها اينجا كه را و تمدن بحران فرهنگ
میخواهم دهيد،  اجازه اگر میدهد. بازتاب نشستهايم 

آغازكنم: دكارت از پرسشي با را بحث
سرگذشت تفسير و شرح در فرويد اين، از پيش
محبت و پراهميت عشق بسيار و مؤثر از نقش آگوستين،
بهزحمت تو  فلسفة  در اما،  گفت.  سخن او  زندگي  در
تو شايد خود خوب، يافت. چيزي باره اين میتوان در

است؟ طور بفهميم چرا اين ما كمك كني به بتواني
به  گاهي اگر منظورت چيست. میزنم دكارت: حدس
دقيق و پايهگذار انديشهورزي و مرا میدهند من افتخار
اينخاطر به درواقع بيشتر جديد مینامند، اعصار فكر طرز
بسا تيزتر از پيشينيان من در زمينه انديشيدن كه است
احساس از را خرد و عقل از افالتون، حتي بيشتر خود،
و حسي حركتهاي كليه به من كردهام. جدا عاطفه و
و میشوند ترديد عذاب تحمل رنج و كه بهمثابه عاطفي
حاالت روحي همة بوده اند جمله اين از داشتهام. سوءظن
تجربه منفعل ما به طور از كه هريك جوراجوري و متغير
فقط كه بود  اين من راهنماي  اصل  برعكس، میكند. 
خودم فهم و عقل با كه دهم تكيه نتيجهگيريهايي به
هم ـقبًال می بايست كه همين بود براي شدهاند. استنتاج
خودم براي اول را خدا وجود شدـ صحبت باره اين در
اعتبار به آگوستين همچون اينكه نه میكردم، اثبات
داشته باور را وجود باريتعالي عشق عاطفة و محبت حس

باشم.
قلب  كه فرضيه بودي نخستين انديشمندي فرويد: تو
اين و بردي سؤال زير محكم را فكر و روح مركز بهمثابه
تو جايگاه انداختي. اهميت از و ردكردي را استنباط رايج
كار اين بهصورتي و كردي منتقل مغز به را انديشه و فكر
نماد و ديربار از قلب نمیدانستي انگار كه را انجامدادي
در واقع امر آدمها محسوب میشد. و حال موطن حس
حاالت و عرصه احساسات كل كه اين بود تو نيت اما،
زبان امروزي به و بخشي بيشتري ژرفاي و را عمق روحي

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

استان ،(Massarebnti)مّسارنتی و پرمپولينی بدون
اولين که چرا کند. نمیتوانست اينگونه ترقی هرگز اِميليا
اينکه آن و آموختند، ما به را مذهب يک سوسياليستها
عمل با بلکه حرف، نه در آنهم وصل بود، مردم به میبايست

سازماندهی. با و
سازماندهیيعنیاينکهمیبايستمتواضعباشيموباتودة
سالم و صحيح تا کنيم کمک بچهها به يکرنگ؛ و صادق مردم
مدرسه و مهدکودک کنيم؛ کمک فلج کارگران به کنند؛ رشد
سازماندهی را بيکاران و شدهها استثمار می بايست بسازيم.
تعاونی شرکتهای داشت، دوست را همديگر می بايست کرد.
سياسی سازمانهای و وام صندوقهای کرد، درست مردمی
اين مرام را برافراشت. پرولتاريا میبايست پرچم تشکيل داد.
جزء، که زمينداران حتی دهقانان مرفه و اگر شد قوی خواهد
کسیکه اينجا در نفینکنند. آنرا اينمنطقهکمنيستند، در
کردم، شروع فعلگی با خودم من میدهد. بيشتر دارد بيشتر
بعد و کردم کشت ارباب، با نصف و نصف را، زمينی تکه بعد
دارم سیساله، وام هم، با حاال و کردم اجارهيی کار زمين روی
نيز را شير گاوهايم میخرم. میکنم، کار روی آن که را زمينی
بيشتر ترقی قدر منهر خانوادة سه سالپيشفروشکردهام. تا
ما وضع بّچههایمنکوچک بودندو داد. زمانیکه بيشتر کرد،

برای «داريم میگفتم: آنها به هميشه من می شد، بهتر داشت
و پايين باال زيرطاقيها بّچههای مننيز میشويم». خودمانآقا
میشويم». آقا برای خودمان می گفتند: «داريم و میپريدند
پرولتاريا هميشه مثل اّما میکردند، حس را آقا خودشان آنها
مذاهب قضاوت دربارة میشود ترتيب بههمين مبارزه کردند.
يهودا به نه. هستند يا محکمی دارای ايدئولوژی آيا کرد که
از بين مذهب امروز کرد. خيانت پول به خاطر حضرت مسيح
در میکنند، توهين انجيل فقرا پولدارها به که چرا میرود،
بيشتر دارد که بيشتر آنکس از گفته است: مسيح حالیکه

شد. خواهد خواسته
اين حرفها را خودم در نمیآورم، از من اين حرفها را
سوسياليستها اولين از را هم آنها خودشان و گفتهاند پدرانمان
من در سوسياليسم و بودم مسيحی  يک من آموخته اند.

ريشهداشت.
دارد ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ پانويـس
يکبيستم. آن ارزش که پول قديمی واحد ،Soldi ۱ـ

لير بود
ساکن آفريقای جنوبی. نژاد اروپايی از مردی ،Boeri ۲ـ

است. گاوچران آن لغوی معنی ،Boari ۳ـ

بقيه از صفحة۶ هفتپسرانم
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مولوي شاعر هزاره ها (قسمت آخر)
عبدالعلی معصومی

الهام  دهندة «مثنوي»
از مرگ صالح ا لّدين زركوب، موالنا يكي  چندي پس 
اُرموي، معروف  نام ُحسام الّدين  به  از مريدان جوانش 
به چلپي را كه از «َاخي»زادگان و فتّوتداران قونيه بود 
و خانواده اش از ارومية آذربايجان به قونيه آمده بودند، 
و  اصرار  به  قرارداد.  خود  خليفة  و  زركوب  جانشين 
به  مولوي  مثنوي  كه  بود  ُحسام  الّدين  درخواست 
نظم درآمد. ُحسام  الّدين از مولوي خواست كه اثري 
آورد.  نظم  به  سنايي  (َحديقه)  نامه»  «الهي  به شيوة 
به درآورد و «ني  از سِر دستار خود  را  موالنا كاغذي 
نامه» (۱۸بيت آغاز مثنوي) را كه پيش از آن سروده 
بود، به دست ُحسام الّدين داد. چند بيت آن را در زير 

مي خوانيد:

بشنو اين ني چون حكايت مي كند
مي كنـد شـكايت   جداييهـا   از 

كـز نِيسـتان تـا مـرا ُببريده انـد
ناليده انـد زن  و  مـرد  َنفيـرم  از 

سينه خواهم َشرحه َشرحه از ِفراق
اشـتياق درِد  شـرِح  بگويـم  تـا 

هركسي كو دورماند از اصل خويش
خويـش وصـل  روزگاِر  بازجويـد 

من بـه هـر جمعيتي ناالن شـدم
جفِت بدحاالن و خوش حاالن شدم

هركسـي از ظـّن خود شـد ياِرمن
از درون مـن نجسـت اسـرار من

سـّر مـن از نالـة من دور نيسـت
ليك، چشم و گوش را آن نور نيست

آتش است اين بانگ ناي ونيست، باد
هركه ايـن آتش ندارد نيسـت باد

آتـِش عشـقت كانـدر نـي فتـاد
جوشِش عشق است كاندر مي فتاد

نـي حديـِث راِه پرخـون مي كنـد
قصه هاي عشـِق مجنـون مي كند

محرِم اين هوش جز بي هوش نيست
َمر زبان رامشتري جز گوش نيست

شبها  شد.  آغاز  «مثنوي»  سرودن  كار  روز  آن  از 
و  مي سرود  شعر  مولوي  بامداد،  تا  گاه  و  ديرگاه  تا 

ُحسام الّدين، به مثابه منشي او، آن اشعار را مي نوشت.

مـن پـري زاده ام و خـواب ندانم كه كجاسـت
چون كه شب گشت نخسبند، كه شب نوبت ماست

وقتي دفتر اول مثنوي در نيمة سال ۶۶۰هـ  به پايان آمد، 
همسر ُحسام الّدين درگذشت. به همين علت، آغاز دفتر دوم به 
مدت دو سال به تأخير افتاد و در نيمة ماه رجب ۶۶۲هـ (نيمة 

ماه مه ۱۲۶۴م) آغاز شد. 
مولوي به ياري ُحسام الّدين، ۶دفتر مثنوي را به مدت ۱۴سال 
(از سال۶۵۸ تا سال۷۷۲هـ) به پايان برد.  در تمام اين مّدت، 
مولوي و ُحسام الّدين نسبت به هم ارادت و محبتي شورانگيز و 
پايان ناپذير داشتند.  مولوي دربارة او نوشته بود: «اين داعي را 
در اين شهر، روشنايي و مونِس شب و روز و غمگسار و خويش و 
قبيله، ايشانند».   «محّبت و عالقة موالنا در حق اين الهامدهندة 
يا  دعوت  مجالس  در  كه  بود  حّدي  تا  (=ُحسام الّدين)  مثنوي 
وعظ هر وقت ُحسام الّدين حاضر نبود، موالنا، غالبًا، لب به سخن 
تهران،  كوب،  زّرين  عبدالحسين  دكتر  ني،  (ِسّر  نمي گشود» 

۱۳۶۴، ص۱۱۱).

غزل خداحافظي
در  (۱۶دسامبر۱۲۷۳م)،  ۶۷۲ه.  جمادي اآلخر  پنجم  شب 
زندگيش  ساعتهاي  آخرين  آرام،  و  بي قرار  مولوي،  قونيه،  شهر 
را مي گذراند. مراد و همدل و همزبانش، حسام الدين چلپي، و 

ماييم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهي بيا ببخشا، خواهي برو جفا كن

از مـن گريز تا تـو، هم در بـال نيفتي
بگزيـن ره سـالمت، تـرك ره بال كن

دردي است غير مردن آن را دوا نباشد
پس من چگونه گويم، اين درد را دوا كن

در خواب دوش پيري در كوي عشق ديدم
با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن

گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمّرد
از برق اين زمـّرد، هين دفع اژدها كن

سي سال آخر عمر موالنا، سراسر، پيچ و تاب عاشقي 
از همة هستي  از معبود و مراد خود، يعني  است كه 
كليات شمس  پرشور  غزليات  است.  مانده  جدا  خود، 
در  بي قراري  اين  است.  مولوي  بي تابيهاي  اين  يادگار 
آخرين غزل او به روشني پيداست و نشان مي دهد كه 
درد عشق دردي است كه غير مردن آن را دوا نباشد و 
عاشق بي مراد خود «شاخ بريده و كشت آفت رسيده» 

را ماند.
سال  اآلخر  جمادي  پنجم  روز  غروب  در  مولوي 
بيماري يي كه  ۶۷۲هـ (۱۶دسامبر ۱۲۷۳م)، در پي  
ظاهرًا «تب ُمحِرقه» (=تيفوس) بود، به سّن ۶۸سالگي 
شمس  كه  پاييز  اواخر  روزهاي  همان  در  درگذشت؛ 
براي  بي خبر،  و  ناگاه  پيش،  ۲۸سال  در  محبوبش 

هميشه، او را تنها گذاشته بود.
در مراسم خاكسپارِي پيكر مولوي، نه تنها مسلمانان 

كه مسيحيان و يهوديان قونيه نيز شركت داشتند.
موالنا «مردي بي تكّلف، ساده و نيك محضر بود… 
در مجلس او از هردستي مردم راه داشتند. حّتي يك 
ترساي مست مي توانست در سماع او حاضر شود و شور 
و عربده بكشد… در بردباري و شكيبايي حوصله يي 
دشمني  صوفيه  با  كه  علمي  طالِب  داشت.  كم مانند 
نقل كنند  از موالنا  با وي گفت:  بر سر جمع  داشت، 
مذهب  سه  و  هفتاد  با  «من  است:  گفته  جايي  كه 
يكي ام، آيا اين سخن، موالنا گفته  است؟» گفت: آري، 
گفته ام. آن مرد زباِن َطعن بگشاد و موالنا را دشنام 
داد. موالنا بخنديد و گفت: با اين نيز كه تو مي گويي 
و  بود  بدين حّد  تا  او  و صلحجويي  يكرنگي  يكي ام». 
(=مسيحي)  ترسا  و  (=زرتشتي)  َگبر  و  زاهد  و  ِرند  با 
چنين مي زيست» (با كاروان ُحّله، دكتر عبدالحسين 

زرينكوب، ص ۲۳۱). 
موالنا را در تربت پدرش بهاءولد در «اِرم باغچه» 
قونيه به خاك سپردند. بعدها دو تن از مريدان مولوي 
(معين الّدين پروانه و َعَلم الّدين قيصر) بر سر تربت او 

بنايي ساختند كه به «ُقّبة َخضرا» معروف شد.

فرزندش سلطان ولد بر بالين او نشسته بودند و سنگيني ماتم و 
غم حضور سهمگين خود را بر بندبند خانه گسترده بود. «حضرت 
سلطان ولد از خدمت بي حّد و رّقت بسيار و بي خوابي، به غايت 
ضعيف شده بود و دائم نعره ها مي زد و جامه ها پاره مي كرد و 
نوحه ها مي نمود و اصًال نمي ًغنود (=نمي خوابيد). حضرت موالنا 
فرمود: بهاءالدين، من خوشم. برو سري بنه و قدري بياسا. چون 
فرمود  را  غزل  اين  [موالنا]  شد،  روانه  و  نهاد  سر  ولد  حضرت 
مي ريخت»  خونين  اشكهاي  و  مي نوشت  حسام الدين  چلپي  و 
(َمناِقب العارفين، افالكي).  سلطان ولد و حسام  الّدين نيز اينك 
شمس زندگيشان را در آستانة غروب مي ديدند. آن دو در آن 
«غربت غربّيه» كه همگان سودازدة «خور و خواب و شهوت» 
چه  بود،  راهشان  خضِر  و  راهنما  و  مراد  كه  موالنا،  جز  بودند، 
جانپناهي داشتند؟ غزل واپسين موالنا، عقده گشاِي راِز َسربه ُمهِر 

دل خونين آنها نيز بود.
مولوي در اين غزل، از غربت، تنهايي هميشگي، سودازدگي و 
بالي سامان ُكش عشق سخن مي گويد كه سراسر زندگيش را در 

زير فرمان خود داشتند.  اين شعر گويي خالصة زندگي اوست:

رو سـر بنه به بالين، تنها مرا رها كن
ترك من خـراب شـبگرد مبتال كن

سخنانتان خواهيد برد؛ اما راهتان همان خواهد 
ماندكه هست: يك آهنگ ويك عطر؛ آهنگي 
ودوستشان  دارند  دوست  كه  كساني  براي 
دارند؛ وعطري براي كساني كه رؤياي زندگي 

درباغي را مي بينند.
خواهيد  ازسخنانتان  فراتر  را  خود  شما 
تا به قله يي كه گرد ستارگان به روي آن  برد 
تا  نمود  خواهيد  راباز  ودستهايتان  مي ريزد 
براي  زماني كه پرشوند. سپس دراز مي كشيد 
خوابيدن مانند پرنده كوچك سپيدي درالنه يي 
سپيد وفرداي خود را درخواب مي بيند مانند 

بنفشه هاي سپيدي كه خواب بهار مي بيند.
بلي؛ اما ازسخنان خود فروتر نيز مي رويد. 
جستجو  را  جويبارها  گمشده  چشمه هاي 
خواهيد  مخفي  وخودسردابي  خواهيدنمود 
بودكه برگردان پژواك ضعيف صداهاي اعماق 
است كه هم اكنون قادربه شنيدن آنها نيستيد.

رفت؛  فروترخواهيد  خود  ازسخنان  شما 
بلي بسي پايين كه تمامي صداها؛ تاقلب واقعي 
زمين؛ و در آن جا شما با كسي كه دركهكشان 

شيري نيزگردش مي كند؛ تنها خواهيدبود.
بعدازلحظه يي؛ يكي ازمريدان پرسيد: استاد؛ از 

«بودن» براي مابگو؛ «بودن» چيست؟
و  كرد  اونگاه  به  مدت طوالني  المصطفي 
از  كمي  برخاست؛  ازجا  داشت.  دوست  را  او 
آنها دورشد؛ سپس برگشت؛  و گفت: دراين 
باغ است كه پدرم و مادرم آرميده اند: توسط 
باغ  اين  در  نيز  شده اند؛  خاك  زنده  دستاني 
كه  رفته اند  درخاك  جاري  سالهاي  بذرهاي 
و  پدرم  آورده شده اند.  اين جا  به  باد  بربالهاي 
وباد  شده اند؛  خاك  دراين جا  بار  هزار  مادرم 
هزار  در  و  كرد؛  خواهد  درخاك  بذر  هزاربار 
همه  گلها؛  اين  و  نيز؛  من  خود  شما؛  سال؛ 
دراين باغ گردهم خواهيم آمد مثل امروز؛ ما 
وجود خواهيم داشت؛ با دوست داشتن زندگي 

ماخواهيم بود؛ وجود خواهيم داشت.
باديدن رؤياي بعد؛ و ما درحال اوج گرفتن 
امروز  همين  اما  خواهيم بود.  آفتاب  به طرف 
براي  اين كه  بودن؛ خردمندبودن است؛ بدون 
ديوانه غريبه بود؛ قوي بودن است؛ ولي نه براي 
كردن  بازي  است؛  ضعيف  كه  چيزي  نابودي 
پدران  آن طوركه  نه  است؛  كوچك  بابچه هاي 
كه  همبازيهايي  مانند  بيشتر  ولي  مي كنند 

دوست دارند باسرگرميهاي آنان آشناشوند.

وزنان  بامردان  وصريح بودن  ساده بودن 
سالمند است؛ درسايه بلوط كهنه دركنار آنها 
عمر  بهار  در  هنوز  خود؛  اين كه  با  نشستن؛ 

هستند.
رفتن به جستجوي شاعري است حتي اگر 
او در آن سوي هفت رود مي زيد و در كنار او در 
آرامش به سربردن است بدون هيچ هوسي هيچ 

ترديدي؛ و بي هيچ پرسشي برلبانتان.
دانستن اين كه گناهكار و مقدس برادران 
و  ما  رحيم  پادشاه  پسران  هستند؛  دوقلو 
دانستن اين كه يكي از آنها را به خاطر اين كه 
آمده است؛  به دنيا  ديگري  از  قبل  لحظه يي 

به عنوان شاهزاده وارث تخت مي شناسيم.
پيروي از زيبايي است؛ حتي اگر او شما را 
به طرف پرتگاه بكشاند؛ با اين كه او داراي بال 
است و شمانه؛ با اين كه او از فراز پرتگاه مي پرد؛ 
دنبال او رفتن در هرصورت؛ زيرا؛ درجايي كه 

زيبايي نيست؛ هيچ چيزنيست.
تاكستاني  ديوار؛  بدون  است  باغي  بودن 
رادرخود  گنجي  كه  خانه يي  نگهبان؛  بدون 
نهان دارد؛ اما هميشه درب آن بروي رهگذران 

بازاست.

گزيده از كتاب باغ پيامبران نوشتة جبران خليل جبران
ترجمه شادروان مهناز جهانباني

مـزار مولـوی در قونيـه 

انسانهاي  فقط  من؛  دريانوردان  من؛  دوستان 
مي كنند.  زندگي  آفتاب  زير  در  واقعًا  عريان؛ 
درياها  فراخترين  در  مي تواند  كسي  فقط 
فقط  باشد.  نداشته  سكان  كه  براند  كشتي 
در  است؛  مضطرب  تيره؛  درشب  كه  كسي 
با  كه  فقط كسي  و  مي شود  برانگيخته  سحر 
ريشه هاي در زير برف مدفون؛ مي خوابد؛ بهار 

را خواهد ديد
آنها؛  مثل  مانندريشه هاهستيد:  نيز؛  شما 
هستيد.  خردخاك  صاحب  شما  اما  ساده ايد؛ 
به دنيا  هنوز  شاخه هاي  در  اما  شماساكتيد؛ 

نيامده تان همخواني چهار باد راداريد 
شماشكننده ايد وشكل مشخصي نداريد. اما 
شما آغاز درخت بلوط عظيم الجثه ايد و نقش 
آسمانيد.  روي  بيد  درختان  نيمه طرح شده 

بين  شماريشه ايد؛  تكرارمي كنم؛  برايتان  باز 
كلوخهاي تيره چمنزار و آسمان متحير؛ خيلي 
تا  بلندشده ايد  را ديده ام كه  اوقات همه شما 
در نور به رقص درآييد ولي خيلي اوقات همه 
شما را كمرو ديده ام. تمام ريشه ها كمرويند. 
نگاه  راپنهان  قلبهاشان  طوالني  مدت  آن قدر 
كنند.  چه  آن  با  ديگرنمي دانند  كه  داشته اند 
سنبله  است؛  راه  در  خرداد  ماه  خوشبختانه؛ 
و  تپه ها  مادري  مانند  كه  پرتحرك  هميشه 

دشتها را نوازش خواهدداد.
بود  مردي كه درمعبد خدمتگزاري كرده 
باصدايي ملتبسانه به استاد گفت: به ماياد بده 
كه سخنانمان؛ مانند سخنان تو؛ بتوانند مثل 

آوازي وعودي باشند براي مردم.
از  فراتر  شماخودرا  داد:  جواب  المصطفي 

 با ريشه هایی در زير برف مدفون
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