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را ما همسايههاي كه قصه نويسي
مينوشت

و تلخ بهظاهر داستاني شد. چاپ «صدف» مجله در صادقي بهرام داستان اولين
حيرت برانگيختن گيجي و دقيق. ريز و با توصيفهاي ولي عبوس و با زبان نرم خشك،
كه ترديد شك و ناپيدا. و ولي پيدا بهظاهر مردهيي و تابوت و در حضور مسجد خواننده،
با يك آنهم يا نه. بههم رسانده حضور خويش ختم در مجلس كه مرده است خود آيا اين
روزگار. آن نويسي داستان رايج معمول و سياق سبك از گرته برداري بيهيچ ماليم. ابهام

ديده ميشود. در قصههاي پليسي بيشتر كه حالت انتظار داشت از رگههاي كوچكي
پشت نميزد كه كسي حدس هم شايد بود. گذاشته ميدان پا به نويسنده تازهيي
طنز معناي به هزل. نه طنز و از كولهباري با شده پنهان راه رسيدهيي ناآشنا، از نقاب اين
گريه كه پيداشده نويسنده يي گذرا. و ساده يعني شده، پذيرفته و مرسوم هزل يا متداول
به كند. نه شكوفه بهصورت پوزخندي كه زد خواهد بههم گره ظريف چنان خنده را و
گذاشت نكتهيي خواهد روي ديگران. انگشت و كار چخوف از گرفته يا مايه گوگول سبك

مي شناخته. آنرا كسي كه كم داد نشان خواهد را تازهيي دنياي ۳و صفحه در بقيه

ساعدي غالمحسين دكتر از
۳ و ۴ شورا شماره از ماهنامه نقل

هنگامي شناختم. ساعدي دكتر شادروان از پيشتر بسيار من را صادقي بهرام
خانلري دكتر سردبيري به و ماهنامة «سخن» بودم نوجواني چهل، دهة در كه

خواندم. مي بود، مشترك پدرم كه را،
ميهمانخانه آنها از يكي درتو بود. اتاق تو خانه مان، سه باالي طبقه اتاق در
پدر كتابخانه روز. بيمصرف ولي و مرتب شده چيده ديگر دو و ميآمد بهحساب
ديوان قديمي. كتاب چند و انبوهي پوشال داشت با قرار آندو از يكي گوشة در
كه تاريخ» «جنايات بهنام قديمي كتابي و خانلري شادروان تصحيح به حافظ
بخوانمش. توانستم تا گذشت كه من مدتها بودند نوشته طوري را جلدش روي
فرستاده پدرم براي آمريكا و ايران انجمن طرف از كه پيك و شيك كتاب چند و
هم بله. يعنيكه ما كتابخانه. قشنگكردن براي جز نداشت هيچ مصرفي بودند و
درخواست كرده ام را كتابها سري مي گفت اين و ميانداخت گلو بادي در پدر
فرستادشان. پس و كرد بستهبندي را همه آمد يكبار بعد فرستادهاند. برايم
يا بده نقد يا كه آمده اند حاال هستند. ولي مجاني فكر مي كردم مي گفت من
كتابخانه، پايين از رديف دوم در بدهي. فالن قدر بايد ماهي كنيم قسطبندي

ميشد. اضافه آنها به كه هرماه يكي داشت قرار سخن كتابهاي
۲ صفحه در بقيه

آيندگان و پايمرادان سنگر عزير دوستان

به شما  روزنامه طريق از تا كنيد ياري مرا 
دست كنم كه خطر اعالم بيداردلمان هموطنان
ديگري آستين از بار اين  و  ديگر، بار سانسور،
خفقان و است افكنده پنجه مطبوعات گلوي بر
ساواك خشونت ارتش و نيزه بر سر كه شاه رژيم
مطلع تجديد در شرايطي اين بار بود، استوار او

مهرهاي است. شده نفرين مسلح و تكفير سالحهاي به كرده تعصب تكيه برپايگاههاي ميكند كه
تجزيهطلب، ضدانقالبي، اخاللگران، بيگانه عوامل قبيل: (از ساواك و استفاده شاه مورد الستيكي
تمام پرونده بر بيدريغ اكنون و است شده گردگيري آمده بيرون آشغال سطلهاي از بارديگر (... و
به تميز نيافته سياسي مردم آگاهي توده كه هنگامي (تا و سورند، عزا و مرغ كه ميشود كساني زده
اين سرنوشت بايد ناچار نميگذارد) انقالب فرقي و ميان كودتا و نيست از دوست قادر از دشمن

شوند. قرباني بيان يك به سفره دو هر اين شكمچرانان چشم زير كه بپذيرند را غمانگيز
بودند، داده انجام من پيش با بيست روز حدود اطالعات، و كيهان خبرنگاران وگوهايي كه گفت
از يكي «پسگرفتن به كرد مشروط را آن چاپ امر نهايت در كيهان نرسيد»! «بهچاپ ساده، خيلي
كه مصاحبه كرد اعالم و اطالعات صريحا مربوطه، پاسخ نتيجه، حذف در و خود» خبرنگار سؤالهاي
كامل سانسور مورد است شده منصوب اطالعات» «سرپرستي به كه عظام آيات از يكي طرف از

نمي شود! و چاپ گرفته بقيه در صفحه۵ قرار

شاملو احمد از يادداشتي

وداع

کند فراموش لحظهيي اگرخداوند
بيش نيستم پارچهيی که عروسک مرا

بازی  شب خيمه  عروسک
خواهمکرد خود هديه به زندگی را از تکهيی

شايد
نگويم را انديشههايم همه

انديشيد خواهم میگويم آنچه به اما
خواهم داد ارزش چيز به همه و

قيمتشان بهخاطر نه
معنايشان بهخاطر بلکه

قناعت خوابی کم به
خواهم كرد اسراف به رؤيا و

رفت خواهم
میايستند ديگران که زمانی

گوش خواهم داد
سخن می گويند که ديگران زمانی

ماند خواهم بيدار

میخوابند ديگران که زمانی
شکالتی بستنی طعم از و

برد خواهم لذتی چه
را زندگي از تکهيی خداوند اگر

كند هديه من به
میشوم سادهپوش

شد خواهم وعريان لخت
آفتاب برابر در

جانم با بلکه جسمم با تنها نه
خداوندا ای و

باشم داشته قلبی اگر
يخ مي نويسم را برروی نفرتم

مينشينم شدنش ذوب انتظار به و

ونگوگ رؤيای با
مي كشم نقش
ستارگان بربام

بندتی از شعری
را سرودی از سرات و
خواهم کرد هديه ماه

چشمانم اشک با را سرخ گل
کرد خواهم آبياری

را احساس کنم رنج خارش تا
را گلبرگهايش عاشقانه بوسه و

! خداوندا وای
داشتم من را زندگی از تکهيی اگر

۵ صفحه در بقيه

كور(قصه) شب
مشيري(رهنورد) م،
٥ درصفحة
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صادقي بهرام

اول صفحه از بقيه

«سخن»ها از يكي در كه بود تابستاني تعطيالت يك در
سال و سن آن در اينکه با و شدم. آشنا صادقي بهرام با
وقتي ولي نمي فهميدم ميخواندم، كه را كتابهايي اغلب
نمي فهمم. نكردم، احساس اصًال خواندم را كه او قصه
بيشتر او با كه آن بود از و بعد ميشدند. حس بيشتر
صادقي بهرام و دارند مار» «مهره بعضيها شدم. آشنا
را مار مهره چندين قصههايش در كه است قصه نويسي

ميدهد. نشان آدم به
بودندكه فكرميكردم گاهيآدمهايش به قدريآشنا
دست بغل در هستند. خودمان كوچه همسايههاي
و روبهرو كچل، و كور فرزند چند با خانهمان پاسباني
پرفالكتي زندگي پيردخترش با كه فرتوت پيرزني
ارتش پر طمطراق استوار يك آنها دست كنار داشتند.
و كوچك و بزرگ دختر سه با قاضي آقاي نام به بود

بزرگي دختر بود. بانك بازنشسته دربان كه صيادي آقاي آنها كنار
خواننده ميكرد. ديگري زندگي در جاي و كرده شوهر كه داشت
ميگذاشتند باز را در خانه لنگه سر مي زد. پدر به كه گاهي و بود
دلكش كه آوازهاي ميشنيديم را خانم» گرم «مهين صداي ما و
گرفته ياد جاز رفته بود صيادي آقاي پسر هوشنگ ميخواند. را
فرداي در آقاي صيادي كي مي زد. اركستر نميدانم در و بود
و ميزد حرف خودش با ميآمد ديدارش به دخترش كه روزي
كه آنها، روبهروي را بهگرمي مي داد. ما سالم جواب مي خنديد و
خانه داشت شمال اهالي آموزگار جواني از ما، چپ ميشد دست
من و تنها زندگي ميكرد مادرش با يادم نيست. ولي اسمش كه
آنها، دست كنار زدهبودم. ديد را جوانانهاش شيطنتهاي گاهي
كوچك و بزرگ فرزند چندين با مهاجراني بزرگ خانواده روبهرو،
داشتند. متوسطي زندگي در صف. و ناكرده و كرده شوهر و
تا بود،  فوتبال و كشتي عاشق كه «امان» از اما تكبهتكشان،
فكر خطاطي از بيشتر به هيچ چيز دنيا توي كه «طهمورث»
اسمش ما و بود همه كوچكتر از «همايون» كه تا و نميكرد
پرشكوه دوران خاطرات از بودند پر «رقاص» بوديم گذاشته را
همسن ما با كه بچههايشان قبلشان.  سال چندين فئودالي
و و من فخرفروش. و بده پز و قپي بودند. شده بودند خاليبند
داوود با مي گذاشتيم. سربهسرشان سالم و سن هم دوست داوود

كمين به باغ سركوچهمان در تابستانها داشتيم.  ماجراها هم
دلم آنها براي من و ميرفت نشانه او مينشستيم. گنجشكها
به داوود تيركمان از گنجشكي با سنگي كه وقتي و ميسوخت.
ميخنديد داوود باالي سرش ميرساندم. را خودم ميافتاد خاك
و ميكند گنجشك را سر داوود مي بستم. چشمهايم را من و
هرچه چون كه شدهام. سنگدل ميكردم احساس عاقبت من
بكشيم. نيش به و كنيم كباب را گنجشكها ميدادم رضايت بود
براي يونسكو «كرگدن» نمايشنامه خواندن از بعد وقتي بعدها،
كردم مسخ شدن احساس خودم شدم، آشنا مسخ واژه با اولين بار
صادقي بهرام از ديگري قصه رفتم بعد و افتادم گنجشكها ياد و
چه دهم. ادامه نتوانستم  من و رسيد بهنيمه قصه  خواندم. را
جريان داشت. مسخره خيابانها و كوچهها سنگدلي شگفتي توي
نميداد. من جواب به صادقي بهرام بههرحال دردآور؟ اينرا يا بود

نميدانست. دادن را جواب خودش كار اصًال او
تا منتظر مي ماندم  هفتهيي، چند شايد يا كه چند روزي،
نويسندگانش نگاه نام به فهرست اول ميرسيد. «سخن» جديد
سعي ديدم مي  را بهرام صادقي نام كه  وقتي بعد و  ميكردم
نوشته را ما همسايگان يك از اينبار كدام بزنم حدس ميكردم
قصه هاي آدمهاي از يكي ديواربهديوار ميكردم فكر بهراستي است.
ولي يادم كسي نگفتهام به تابهحال هستيم. راستش بهرام صادقي

شهر در ناخوانده «ميهمان قصه وقتي يكبار كه هست
كردم. هم گريه يواشكي خواندم را بزرگ»

بدون او قصههاي از يكي خواندن از بعد روز يك
كنار را كتاب يواشكي بخواهم هم خودم اينكه
و دست گرفتم به قلم دفترم. سراغ رفتم و  گذاشتم
قلبم صداي ضربان نتوانستم. كه شروع كنم خواستم
پرسيدم از خودم و بستم را ميشنيدم. چشمهايم را
شهرستاني خودباخته پسر حسين ياد بنويسم؟ چه
كردم شروع و افتادم. مان كوچه ته تازهبهتهرانآمده

نوشتن. به قصه ام را اولين
كه رسيده ام  معياري  به صادقي بهرام  از بعد 
دريافتهام تجربه به من ولي باشد. مقبول چقدر نميدانم
پا، و سر شعر دارد. مصداق هنري هركار مورد در كه
خودش مثل كه است خوب  خيلي  وقتي قصةخوب
قصهنويس و است شاعر مادر شاعر مي كند. توليد را
«اهل» فرزندان، الزامًا همه البته ديگر. قصهنويس مادر
زندگي و ميزنند بيرون  خانه از خيليها  نميشوند.
و باشند هرچه  آنها اما مي كنند. انتخاب را  ديگري
اين نميكنند..كما كم والدينشان شأن از چيزي بشوند

چنيناند. هم مادران و پدر كه

رامـينوشت مـا قصهنويسـيكه همسـايـههاي
کاظممصطفوی

احساسش اما نميبينماش دست، كه مثل هست نامرئي چيز يك
آن و طرف اين ميدهد هل مرا  ميكنم.  ادراكش و ميكنم

طرف…
بازكنيد. هم از را ابروهاتان بگيريد. باال كمي سرتان را آهان! ـ
باشيد مواظب ميشمارم. سه تا باشد. دوربين به چشمتان بخنديد.
يك، دو، حاضر! درميآيد. آب از بد عكستان واال نكنيد حركت

سه…
***

بگيرد. عكسش را كه ميرفت باال عكاسخانه پله هاي از بعد، شب دو
ميآورد كه بهياد ميفشرد. دستش در دادهبود عكاس كه قبض را

بود: پرسيده عكاس پيش، شب دو
آقا؟ اسم ـ

او اسمش را گفته بود. و
چطور؟ پستالي كارت معمولي؟ چار در شش ـ

او جواب داده بود: و
نمونه. براي اش… دانه يك ـ

حاضره… ساعت هشت. پس فردا شب ـ
بود. پيش خودش گذشته از هشت را ديد ساعت را باز نكرده، در

كرد: زمزمه
حاضره. حتمًا حاال ديگه ـ

او برخاست و بود جلو پايش پشت ميز نشسته كه شاگرد عكاس
نشست. روي يك صندلي داد جواب سالمش به كه از اين پس

كرد: نگاه ناشناخته را شاگرد
ندارند؟ تشريف خودشان اين كه مثل
اينجا بودند. االن چرا… چرا… ـ

قبض… اين ـ
عكاس آن را شاگرد ميز. و گذاشت روي جيبش، از آورد، را در قبض

داد: تكان با احترام را و سرش خواند و برداشت
بيايد. خودش صبر كنيد بايد اما امشبه… مال همين قربان، بله ـ
و «كار گفت: فقط داريم»، زندگي و بدهد:«كار جواب مي خواست
و كار شاگرد درمييافت كه او فرو رفت. و در صندلي زندگي…»
كه حاال و را بگيرد عكسش و بيايد تا رها كردهاست را زندگانيش
بهتر بكند؟ ميتوانست چه اما شدهاست، ناراحت نيست عكاس
او زدن… را ورق آلبومي برود. بنا كرد ور به چيزي كه ديد آن

پرسيد: باز
نمياد؟ ـ

الساعه… نمياد؟ چرا ـ
شد… مشغول زده ديوار عكسهايي كه به تماشاي به او و

***
كرد: را باز حرف نرسيده سر هنوز عكاس آمد. يك ربع، از پس

قربان. آمديد، خوش ـ
شاگردش: به و

اند؟ آورده تشريف آقا وقته خيلي ـ
ميدهم خدمتتان. االن او: به باز و

لبه به گذاشت دو دستش را جلو ميز؛ و آمد بلند شد صندلي از او
آورد: عكسها را كارگاهش عكاس از آن.

خودشه. بله، همينه؟ ببينم ـ
و بعد: كرد نگاه كمي گرفت. را عكسها و كرد دراز را او دستش ـ

ايد. كرده اشتباه نيست. اينها ـ
فرموديد… چطور؟ ـ

آن از داره… سبيل عكسها اين ندارم، سبيل من ايد. كرده اشتباه ـ
نميگذارم. سرم كاله من گذشته

قيافه به بعد و آنها به با دقت گرفت و را ها عكس بهتندي عكاس
كرد: نگاه او

داره. شباهت شما خيلي به اما … عجيبه ـ
در سر من ديگر كنم… اينرا چه عرض را شباهتش شباهت؟ ـ

نميآرم.
بيرون بود رفته پيش مدتي شاگردش كرد. پابهپا كمي عكاس
بيرون). برود كه بود ديده آن بهتر بكند بايد چه نمي دانست (چون
روي كرد پخش آورد ديگر عكس دسته يك و كارگاه توي رفت

مي گفت: لب زير ميكرد وارسي كه همانطور ميز.
نيست. كه اينها ـ

بود. دختري عكس
نيست. كه اينهم ـ

بود. زني مال ـ
نه. اينهم ـ

بود. بچهيي مال ـ
اين؟ ـ

كرد: نگاه او به و عكس به
باز سبيل داره. اما ندارد… هم است. كاله شما شبيه خيلي اين ـ

آورد: را جلو سرش او
نداره… كه ببينم… كاله ـ

داد: ادامه و
بفهمم چطور چه؟ من شما است» يعني خيلي شبيه آخر«اين ـ
نيست چطوري نميبينم، يادم را صورتم من كه مال خودمه؟ كه
نشوند؟ جابهجا عكسها كه نداريد ترتيبي و نظم شما مگر است.

شمارهنميگذاريد؟
آدم از داريم. امان هم ترتيب و نظم شماره ميگذاريم، چرا… ـ
مثًال كرده.  پاتي قاتي  زده. به هم را همش شاگرده  اين ناشي. 
قبض شماره هست كه همشان عكس بفرمائيد، سه دسته مالحظه
اين كه مثل آورديم! شاگرد كرديم كار عمري آخر دارند… را شما

نميشود… سرش آمده… هيچ چيز كوه پشت از
عكاس؟ آقاي بايستيم، بايد اينجا تا كي چيه؟ ما تكليف باالخره ـ

ميكرد. وارسي را عكسها باز عكاس آقاي ـ
نيست. اين هم كه ـ

بود. تاريخي بناي يك عكس ـ
آها… خودشه. ـ
عكس را قاپيد: او

اين كتم كي من نميخونه. من با چيزش هيچ خودشه؟ چطور ـ
شكلي بود؟

جواب داد: بيحوصله عكاس نشست.
همينجور بوده، لباستان پريروز شايد نيست. مربوط ما ديگر به ـ

عوض كردهايد. امروز
محاله. ـ

انداخت: باال را شانههايش شد. بلند باز عكاس
است… همينها از يكي نداريم. اينجا عكسي هيچ ديگه ـ

گفت: گرفت، كمي آرام وقتي ميفشرد. به هم را دندانش او
كارت يك چهار با در شش تا عكس شش نيست. عكس من اينها ـ

بدهي… تحويل بايد گرفتهاي را پولش پستالي،
او. جلو گذاشت عكس را سه دسته عكاس

در سر كه وهللا من نداره. عصبانيت پيشكش. قربان. ـ تحويل شما،
است. جنابعالي است، عكس جنابعالي سه جور شكل هر نميآرم.
بيسبيل يكي، هم و بيكاله و سبيل با يكي كاله، و با سبيل يكي

برداريد… عشقتونه را كدامشان هر بيكاله. هم

رفت: در كوره از او
زده سرت يا به عكاس! آقاي محترم! آقاي مگه عشقيه؟ عشقم؟ ـ
نداشتهاي، مشتري نيستي، كاسب مگر تو ميكني. مسخره مرا يا
ميرود نفر يك وقتي دنيا كجاي بكني؟ زندگي و كار نميخواهي
مياندازند، جلوش ميارند عكس  جور سه بگيرد را عكسش
است، جنابعالي عكس جور ميگويند هر سه ميكنند، ريشخندش
كور كهعكسميانداختم مگر پريروز خواستيبردار؟ كدامش را هر

بود. ريختي اين كتم نه كاله داشتم، سبيل داشتم، نه نه بودي؟
كوشيد و ماليد هم به را دستهايش بود. آمده تنگ به عكاس

جواب داد: شمرده دارد. مؤدبانه و نگه خودش را
واهللا دارم. قبول هم حسابي، من همه حرف درست، همه اينها ـ
ريخته، بههم را اينها احمق منه كه خرفت شاگرد اين تقصير
واال اول بار بيمعطلي تقديمتان ميكردم، زده بههم را شمارههاش
كه اينه از تعجبم تمام من اما نداشت. مرافعه و حرف هم اين همه
است. درست مثل اينكه خود سه عكس شبيه شما چطور اين
شبيه ديگري آدم مال يا شماست مال نميدانم حاال شماييد.
چطور شما شده… آخر چطور شما اصلي شما… نميدانم عكس

نمي دهيد؟ را تشخيص خودتان قيافه
من بدهم؟ كه ميدهيد تشخيص مگر شما ـ

باشه، وقت هر مال بدهيد، من نشان از عكس يك االن چرا ندهم؟ ـ
متعجبم… نيست. يا منه از ميگم فورًا

تشخيص را عكسشان  دنيا مردم تمام واجبه مگر متعجبي؟  ـ
را خودش تخم مرغي كدام اينه. كارت عكاسي، تو حاال بدهند؟
سه چهار ميزنند… گول را مردم چطور ببين تشخيص مي دهد؟
بعد هم ميكنند، و زندگي بازشان از كار ميكنند، روز منترشان

ميدهند… جواب جور اين
و داد درآورد آينهيي جيبش بيفتد. از گريه به بود عكاس نزديك

او: به
نه؟ يا هستي شكل عكسها ببين ببين! ديگر آسانه. كه كار اين ـ

در آينه همانطور كه كرد. بعد نگاه در آن و گرفت آينه را رفت او
مي كرد: تلخي زمزمه به صندلي. زير لب نشست روي بود دستش
موهامان پيرشدم. نديدهام… آينه تو را خودم ساله چند آه، ـ
هستم. اين از پيش انگار آن آدم نه  انگار  ميشه… سفيد داره
غصه از و غم كن، داشت؟ نگاه قدر چروك اين من كجا پيشاني

مي باره. صورتم
داد. فشار و گرفت دو دست در را و سرش عكاس به داد را آينه

پرسيد: خسته عكاس
ديدي؟ ـ

داد و كرد نگاه برداشت و را عكسها آينه. جلوي رفت باز بلند شد. او
گفت: عكاس عكاس. دست به

هم نيست بد همشان ميآيند. عكسها صاحبهاي اين بنشيني اگر ـ
بشناسي. را خودت قيافههاي

در: طرف به رفت او
معلوم نيست نيست. من عكس هيچكدام اينها همش حقهبازيه. ـ
باشي. نگرفته عكس مرا اصًال ممكنه عكسحقيقيمن چطورشده.

گرفتنتان. عكس با سرتان بر خاك
افتاد: راه اتاق دور ديوانهها مثل عكاس بيرون، رفت او وقتي

چطور، نشناخت؟ را خودش چطور ميشم. ديوانه دارم خدايا، ـ
پرت پنجره از را خودم نزديكه بودند؟ او شبيه همشان عكسها اين

كنمپايين.
تو: آمد شاگردش

عكاسخانه روبهرويي. تو گرفت؟ ديدمش رفت را يارو عكسهاش ـ

قصـه
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صورت از نقاب صادقي بهرام بعدي كوتاه داستان در
معمولي. عكاسخانه يك در مشتري يك حضور برگرفت.
او گرفتهاند. از پيش روز چند كه دريافت عكسي براي
و و نمیدانند متحيرند. گيجند. مشتري هردو و عكاس
است. مشتري عكس از عكسها، كداميك كه نمیفهمند
ترديدند در عكس. مدام صاحب میفهمد، نه عكاس نه
به ميكنند، رو و زير موجود را عكسهاي تمام وقتي و
كوتاهي بحث بعد از و ساختمان ميرسند يك عكس
اين عكس هم مال كه میرسند هردو به اين نتيجه
در شكاكيت ظريف، ترديد يك نيست. عكس صاحب
گوشند. ولي و چشم صاحب هردو ساختمان. و تميز آدم
توهم نيستند. گرفتار هيچ كدام تشخيص عاجزند. در
عادي آدمهاي هردو نيستند. آشفتهحال هيچكدام
دو میكنند. زندگي «آشفته» دنياي يك در اما هستند.
كه واقعيت را آنچه ميبينند و گاه گاه دوگونه چشم
از غيرعمد ولي ظريف تمثيلي میبينند. يكسان ندارد،
سه دو اين ظرايف در تمام تا چهل. دهه سي زندگي
میشود. بيان ظريف بسيار و تراشيده و كوتاه جمله
عادي داستانهاي به كه بسياري قلب بر حيرتي نيش
توطئه و يا طرح و حضيض و پايان و داشتند. اوج عادت
كنارگذاشته شدهبود. كامل بهطور قصهنويسي معمول
بود چنين روزگاران آن نويسي داستان دستورالعملهاي
بحث و جر و صبحانه، داستان بعد از قهرمان مثًال كه
پيش میآيد حادثهيي و میشود بيرون خانه راهي در
شيريني… يا به تلخي است اين داستان به فرجام و
گره اما نيست. گرهي بهظاهر صادقي بهرام داستان در
تصوير شناختن در درماندگي آدمي هست. محكمتري
دست دادن از خويش، خويشتن شناختن خويش. در

حضوري. هويت حتي وجودي كه هويت نهتنها
كوچكي تلنگر چنين صادقي با يك بهرام اصلي كار
طنين ناپيدا كه بريك طبل مشتي شد بعد شد. و شروع
تأمل به  را  بسياري داشت. آدميزاد روح در  غريبي 
پيدا پاي محكمي جاي بخواهد، او بيآنكه و واداشت
پيچيدهيي او چاپ می شد مساله كه از هرقصه يي كرد.
ساخته آدمهاي تكتك میكرد. مطرح ساده بهصورت را
حضورداشتند، خانهها و بازار و كوچه در او پرداخته و
و دوست و و رفيق همكار و و خويش قوم و همسايه
میشناختند. بهظاهر را همديگر همه بودند، هم آشناي
میداد. نشان صادقي بهرام كه صورتي آن به نه ولي
يا اتاق تشريح به اشخاص نقل و حمل او، در مهارت
و پوست صفحه يك پشت از او بود، «پرتونگاري» اتاق
میكرد، لخت كنار میزد، آدمي را پي و رگ و گوشت
و اسكلت نمايش جمجمه میشد، درون شروع او از كار
كشيدن بيرون بعد و هست.  كه  آنچنان هرآدمي،
بيمعني. و پوچ زندگي عبث از تجربههاي گندابههاي
روزي و عمركشي در زحمت بيهوده كولهبار بازنمايي و
سر آخر نرسيدن و بهجايي و دوختن بهروز ديگر را

و پوسيدن. افالس
متوسط طبقه بيشتر سرگشته را زندگي چنين يك
طبقه نيز صادقي  بهرام كارهاي دستمايه و  داشتند.
پاتالهاي پيرو كارمندان، آموزگاران، دالالن، بود، متوسط
ورشكسته، آدمهاي فاميلشان، و فك نشين، حاشيه
تحقير و روحي، توهين و ورشكسته جسمي ورشكسته

اميد،  و  بيم بين نوسان  نوسان، حال در مدام  شده،
با شاديهاي كه آشفتهحال و دلزده نااميدي. اميد و بين
آنچنان بسيار بزرگ غمهاي با خوشبختند و كوچك
او قصههاي نمیآورند. فضاي ابرو خم به كه اخت و آشنا
يخزده. كبود و چنين عناصر از يك است انباشته انباني
صادقي بهرام قصه هاي آدمهاي عده يي به نظر احتمال به
فيلمهاي تصاوير مثل درست بيايند، بهنظر بعدي يك
با چرخاندن او نيست. مطلقًا چنين درحاليكه كارتوني.
مختلف، مواضع در جادادنشان و آدمها، اين مدام
بسيار هم، تصوير برابر در حضور مداومشان بهخصوص

نمونهاش ارائه میدهد. بيمعني و راكد جامعه  يك از دقيقي
پر داستان اعجابانگيز «سراسر حادثه» داستان بيحادثهيي كه
در يا مضحك. و پوچ و تمامًا بيمعني از ماجراست. و ماجراها
در و يا خالي» هاي قمقمه و «سنگر شعرگونه قصه يي باعنوان
جان و جسم در جن يك حلول «ملكوت» داستان اول فصل
ساده. كارمند معده يك در يعني االحوال. متوسط آدميزاد يك
بدينسان نهتنها معده. از جن بيرونكشيدن و معده شوري بعد
نيز ديگري كه موجودات و تسليم و بيگانه رها ازخود آدمهاي
جانوران تمام برابري پيدامیكنند. حضور حق او داستانهاي در
و معمولي. زندگي روزمره و به شده آدمهاي تسليم با الشعور 
ساعتهاي میگيرند جان نيز بيجان اشيای قضايا حاشيه در گاه
همه تركيب و آميختگي درهم رويهم ريخته. كتابهاي كهنه،
بهرام صادقي را مرتبه فضاي داستانهاي يك كه اين عناصر است
بسيار كارهايش در زمينه خيال» می بخشد. «صور تازهيي شكل
با كه نمونه استثنايي بود يك او كه است. بدينسان بود متنوع

را سنجيد. نوشتههايش عيار نمیشد محكهاي عادي
كاغذ روي  كه نمیبافت و نمیساخت قصه صادقي بهرام 
جمالتش اولين به دست می گرفت و با كاغذ و مداد او بياورد.
قصه اش اواسط و  اوايل در می بست. نطفه نوشتنش  در قصه
كارش شگرد كشيد. كجا خواهد كار به فرجام كه نمیدانست
آخر برساند. به را كار مثًال دراماتيك كه با يك برگردان نبود اين
میرسيد. قضيه پايان ساده به غيرعادي ولي حركت يك با اغلب
ادامه و میشكست را  كارش  حاشيه كه  بود  مينياتوريستي
يك با و می كشيد بيرون پيشساختهشده تشعير از را تخيالتش
نجات آفريدههايش چنگ از را خودش گره، يك يا ماليم رنگ

میداد.
كشمكشها نيست. مهم اصًال حادثه بهرام صادقي، آثار  در
آن چه نمیرسد. بهجايي تقريبًا درگيريها است. و بيمعني پوچ
داشت، اهميت برايش كه زمينه قاليبافي بود فضاست. است، مهم
بدين برميگزيد. را و نگار دلخواه نقش زمينه، رنگ انتخاب با
ايران معاصر قصهنويسي در برجسته بدعتگذار يك او ترتيب
كار سراغ  نمیتوانند ازپيشبرگزيده قالبهاي با نقد اهل است. 

بروند. او
بيشتر خواننده حواس از  يكي اگر اثر  يك با برخورد در
محرك صادقي بيشتر بهرام كارهاي نشان میدهد. حساسيت
براي كنجكاوي تازه يي ناآشنا، و غريب است. حسي المسه حس
توجه میشود كه است نكته به اين توجه با تازه. محيط يك لمس
مدام صادقي بهرام دريافت. پليسي داستانهاي به را او حد از بيش
بيشتر او براي داستانهاي پليسي میخواند، جذابيت پليسي رمان
درهمرفته، سگرمههاي بود. با پوچي فرجام و آغاز پوچي بهخاطر
آن و قهوهخانه اين در  يا دكان، يا (آن) دكان اين سكوي در
با و میرساند بهپايان را پليسي رمان يك و مینشست قهوهخانه
اگر كه بود خوب خيلي نداشت، «چيزي میگفت: نيملبخندي

میكرد». قضايا را رها وسط در
در آن و اين در مدام «كارگاه مگره» چرا میكرد كه تعجب
روي سياهش را باراني و بنشيند، هم ساعتي نيست میزند، بهتر

بسپارد؟ خدا امان به را ماجرا بقيه و بكشد سرخود
لقمه گرفت. را خواننده كنجكاوي و تخيل جلو نبايد بيهوده
شماره «انتقاد كتاب» كه بود قرار زماني طعم ندارد. كه جويده
«انتقاد نشر كار منتشر كند. پليسي و داستان رمان درباره ويژهيي
اين به عالقمند آشنايان از عدهيي داشتم. به عهده من را كتاب»
اگرنه امر اين صادقي بهرام بدون شدند. جمع هم دور كار شيوه
پيدايش زحمت هزار با  میآمد.  در آب  از  ناقص كه ناممكن
بينظيري بود، تمام شب شديم. جمع شاملو در خانه كرديم و
می رسيد، صادقي بهرام نوبت هروقت و میشد، ضبط صحبتها
همه كه بياستثنا می كرد تازهيي را بيان و بسيار ظريف نكته هاي
نه و شنيده جايي كسي نه كه را نكاتي بود. خودش برداشتهاي
تلفيقي با بهرام صادقي خاص برداشت نوع بود. يك خوانده جايي
عاميانه قصه هاي و فرنگي  پليسي ادبيات و خودش  دنياي از 
میكند. صبحت تطبيقي  ادبيات به راجع كه انگار  خودمان.
داشت. همه تازگي براي كه میكرد باز و را میگرفت گوشههايي
باخته بود. رنگ اصلي رنگها محور نداشت، و حضور جلسات بعد
همچون پايان نرسيد و به كار كه حيف و صد بدينسان حيف و
منتشر نگشت. و ماند معوق نشده و شده انجام كارهاي بسياري از
مهم پايان كه داد نشان بعدي، جلسات در خود حضور عدم با او
نبايد پليسي داستانهاي باره در صحبت شب آنكه مهمتر نيست.
سبك رمان پليسي داشته باشد. جوهر بيشتر به فرجامي يا پايان

سربازي خدمت به كه برنمیآمد بود، مسلط نظم هرنوع
بهپايان را وظيفه نظام خدمت دوران و رفت و برود.
داشت. سربازي دوران از غريبي شفاهي تصاوير برد.
او شفاهي مینوشت. كار بيشتر قصههاي او واقع  در
چه و كتبي چه به صورت بود يك قصه رساندن بهپايان
شفاهي كه قصههاي داشت عادت شفاهي. و بهصورت
روش و با چنين شيوه نياورد. كاغذ بهپايان برده روي را
اگر و كتاب نداشت. عالقهيي به چاپ وقت زندگي هيچ
كارهاي او ابوالحسن نجفي در ميان نبود، همت جدي

نمی شد. جور و جمع
خبر نزديكش دوستان از  چند  تني كه نكته يي
فاش خود بهاصرار امروز، تا و او خود اصرار به و دادند
منتهي می نوشت. شعر هم بهرام صادقي اينكه نشده،
كردن جابهجا با  مقداري» «صهبا مستعار  اسم با
شعرهايش پاي را امضايي چنين يك خود حروفناك

میگذاشت.
«صدف»، در مجله كرد، ابتدا شعر چاپ كم بسيار
گذار، ولي پيچيده، تصاويري با بلندي تقريبًا شعر
«ليريسم» نوع يك كوليها، از كاروان گذر همچون
جنگهاي و گاهنامهها در و هفته كتاب در بعدها تازه.
دفتري مجموع آنها از شود همتي اگر مختلف. كه ادبي

شد. خواهد فراهم
چند روزنامهنگار، دو پيلهگري با پيش سال چند
داشت دقيقًا مصاحبههايي شد. منتشر وي مصاحبه از
مطلب كه درازگوييهايي گاه  و خودش. نظريات از
از بود و واضح هم دليلش نداشت. چندان دندانگيري
رفتن طفره او خرده گرفت. براي نمیشود بر نظر اين
حاشيه به ناچار راه مصاحبه، از جمع، حتي حضور در

میرفت.
وقت هيچ ديگران، نوشتههاي  در  او آثار تأثير
غيرقابل او بيان شيوه نمیشود. ديده مستقيم بهصورت
كه گويي مینوشت را چنان داستانهايش  بود. تقليد 
را قضايا از وسط ماجرا و را حذف كرده، قصه يي مقدمه
اين شيوه به جوانان تازهكار تني از چند تعريف میكند.

نرسيدند. بهجايي ولي يازيدند دست
را كسي تعجب غريبه قهوهخانه هاي در ظهورش
او دليل با و بيدليل  آمدهای و برنمیانگيخت. رفت
در تن خانه، آن به از اين خانه دربهدري زادگاهش، به
نيشخند مرتب، و مثًال شكل گرفته زندگي به ندادن
صادقي بهرام میگذشت، اطراف در آنچه به او مدام
سرگردان روح كردهبود، قصههايش آدمهاي شبيه را

تاريك! خيابانهاي سرگردان روح خلوت، خانههاي
مدام لمسكردن و پسكوچهها، كوچه خوابيدن در
هواي و غروب دمدمههاي در اطراف، دنياي لمسكردن
خواندن. و كتاب نشستن روي سكوها ميش و گرگ
را شبهه اين تازه، كارهاي نكردن چاپ و او سكوت
را صادقي نوشتن بهرام كه بود ديگران برانگيخته در
چنين يكباره كنار گذاشته است. درحالي كه و بوسيده
ولگردي از مدام نشسته بود. به تأمل صادقي بهرام نبود.
روح. يك ولگردي از برميچيد. دانه خويش استثنايي

چاپ داستان زندگي، چنين عمده نتايج از يكي
و چندين میآيد». كه «جوجوتسو است بهنام نشدهيي
دستمايه عناصر و رنگها ازتمام آميزهيي نوشت. چندبار
و غريبگونه خياالت  به مهميز زدن خويش. زندگي
ساختن دروني، تجربيات انبان محتويات عرضهكردن
و ماليم  رعب يك نمايش تازه، تمثيلي دنياي يك
بيجان. بهخصوص اشيای و جانداران تمام ناآشنا، حضور
بهصورت است موش نيست معلوم كه تسو» جو «جو

موش. بهصورت هيواليي است يا هيوال
و پنجاه زديم فروردين حرف با هم كه باري آخرين
تهران حاشيه در میكرد كه مطبش تالش بود. هشت
كه نمیكرد حوصله و داشت بچه و زن آنزمان باشد،

به دري بكشد. در
كي جوجوتسو «باالخره  پرسيدم:  ازش شوخي به 

میآيد؟»
آمده» كه داد: «جوجوتسو جواب شوخي به

معاصر ادبيات دهه دو در صادقي بهرام حضور
الگوهاي شكستن امر استثنايي بود، يك بالشك ايران،
پشت از فالكت به  آميخته زندگي نمايش  قالبي، 
ولي يكنواخت و بي حادثه  زندگي تازه،  منشورهاي
مستتر با نيشخند اعتراض عبث: انباشته از ماجراهاي

گزنده. و تلخ
و دوستان آنكه از بيش  او،  مرگ او، خاموشي
فرجام است. كرد متعجب كند، متأثر را خواندگانش
كه است: شبيه داستانهايش فرجام به دقيقًا او، زندگي

سادگي؟ بههمين و چي؟ براي چرا؟

شده بود. پرداخته و ساخته بينشي چنين با آثار او
به خويش، تخيالت غريب هزارتوي از گذر در صادقي بهرام
عاميانه قصه هاي به عجيبي هم می رسيد، عالقه ديگري فضاهاي
گرفته اميرارسالن حمزهنامه و و دارابنامه اسكندرنامه و از داشت
شيوه به دقيقًا و می جست بهره هم اينها از نامدار. شيرويه تا
است عياري او، برجسته داستانهاي از يكي قهرمان خودش.
دست محيرالعقول كارهاي به كه اعصار و قرون خميازه از درآمده
میشود. ناپديد در گوشهيي دو چرخهيي با سر آخر ولي میزند
بين پيوند تازه، و فضاي براي ساختن يك كردن مهرهها، جابه جا

هست. و بوده آنچه
درباره بهظاهر كه قصهيي مثال چنين استثناهايي، از يك جدا
بهرام دارد، اصفهان را خاص بوي و رنگ نوشته و بهايي شيخ
سردرگمي و سرگردان متوسط و نمايشگر طبقه دقيقًا صادقي
هستند. آويزان كه بهكجا نمیدانند بالتكليفند و كه همه بود
در كارمند يك زندگي في المثل كه بود اينجا در او كار مهم نكته
خود نهتنها داشت. ديگري نكته رمزش و راز همه با او، داستان
همه ولي شده بود. سوار او بر نيز حاكم بختك بود كه شده تسليم
زندگي براي كافي استعداد اينكه با شد، مچاله بيچاره، و معصوم
بهرام بستهاند. عنكبوت با تار را  پايش و دست ولي دارد بهتر
رهايش بعد و میكشاند مرزي چنين يك تا را خواننده صادقي
او نمیكند. تعيينتكليف كارش هيچ در صادقي بهرام میكند.
آدمي آن؟ يا هستي اين تو كن، «نگاه میكند. مكلف را خواننده

ساختمان؟». يا
و شنگي شوخ با میدانست. خود بچه را خواننده بهرام صادقي،
خودش جلو را خواننده خويش، خاص هزل و طنز با شيطنت، و
كه می گذاشت دهان مخاطب سر لقمه يي در آخر و مینشاند،
شگرد ريخته. او بردهان اره خاك مشتي كه انگار نداشت، طعم
نبود، شيفتگي و يا ستايش كينه، و برانگيختن نفرت او كار عمده

بود. كه خود بود اين در نبود. وااليي او اينكاره ابدًا و اصًال او
بود ايجاز استاد بافت كالم، و  كالم  در نه بود ايجاز استاد
كه نمی كرد فكر بسياري برخالف بدينسان  قصه. ساخت در 
به تمايلي بنويسد. كار مفصل كه  است كسي بزرگ نويسنده
بسياري اينكه نبود. با اين كارش بلند نداشت. داستان نوشتن
درواقع آوردهاند،  بهحساب فارسي رمانهاي جزو را «ملكوت» 
او نبود. كار كار دوختن ديگر لحظه به را چنين نيست. لحظهيي

كوچك. پارچه تكه يک روي بود مليلهدوزي او
مثل میكرد. تقليد خود كار از خود كه بود زماني او كار افت
كرد. منتشر هفته كتاب عمر اواخر در كه كوتاهي داستان چند
خواننده، نبود سر آنها باال هم صادقي بهرام نام اگر قصههايي كه
قصههاي صالبت و آن قدرت می شناخت. بي آنكه نويسنده را
كه رنگپريده قصههايي باشد داشته را كارهايش درخشان دوران

بود. آورده تهش را بههم عجوالنه سر و نويسنده،
و در اوج مدام بود. چنين نيز خود خصوصي در زندگي اما
و خشك سيماي با قدبلند، آدمي مطبوع. هميشه ولي حضيض،
ناپيدا. اوقات و بيشتر پيدا گاه حركت، مدام در استخواني،. صورت
حراف و سرزباندار برابر غريبهها. ولي در حرف كم و خجول
میآمد. پيش خيالبافي و داستان نويسي از صحبتي كه وقتي
بودند. اندك بسيار كه دوستاني همنشيني يا درمقابل آنهم
ولي می كرد رها را مشق و مدام درس اينكه با بود، كمحوصله
جدي دشمن كه او مثل آدمي از رساند. بهپايان را طب دانشكده

دكتر غالمحسينساعدي

صـادقی ۳و۴بـهرام شورا شماره از ماهنامه نقل
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فروم : اريك نويسنده
نايبآقا حسن مترجم:

بـودن آ گـاه
بودن» «هشيار  و «دانستن» «آگاهبودن»، كلمات بهطور كلي
«آگاه» كلمة ريشهشناسي اما ميشوند. قلمداد هم مترادف
كلمة ريشة است. متفاوت دو آن با كلمه اين كه ميدهد نشان

انگليسي  در فرهنگ آلماني) gewahr در كلمة (مانند «آگاه»
يا mindfulness (متفكر)  attention (توجه) معني آلماني و
چيزي از معني آگاهشدن اين كلمه بهطور معمول مي دهد. را
اطالعداشتن و هشياري از بيشتر  لحاظ  به همين ميدهد. را
در حتي يا نيست روشن ابتدا در كه چيزي كشف يعني است.
يا دانستن يعني آگاهبودن ديگر، بهعبارت نميرود. انتظار ابتدا

دقيق. يك وضعيت توجه هشيار بودن در
قراردهيم. بررسي مورد كلمة آگاهي را مختلف معاني بگذاريد
برگردد فرد يك رواني  يا جسمي  بهوضعيت  ميتواند  آگاهي

حالت يك فرد). و (يعني به احساسات
نفسكشيدن آگاهشدن از جسمي، سادة آگاهي نمونة يك
دانش اين يك اما ميكشيم. نفس كه ميدانيم است. ما خود
دم يعني ديدن نفسكشيدن، با كه ميتواند است «روشنفكرانه»
با ميتواند هركسي شود. اثبات شكم، حركت يا انسان بازدم و
در اگر بشود. موضوع دو تفاوت اين متوجه كوچك آزمايش يك
و نه حالت شلو ول يعني ـ بنشينيم با آرامش راحت و وضعيت
كه كنيم تالش و را ببنديم گرفتنـ چشمانمان سخت را نه خود
ساده ميكنيم فكر كه آنطور البته كار اين نكنيم. فكر بهچيزي
بهآن توجه انسان و ميآيد آدم بهذهن زيادي افكار نيست، زيرا
كه كار ابتداي در بهخصوص ميشود. پراكنده ذهنش و ميكند
ازدست را نفسكشيدنش ثانيه انسان آگاهي از چند از پس معموًال
پال ميكند. پرت و چيزهاي مورد در شروع بهفكركردن و ميدهد
از متمركز شويم، نفسكشيدنمان روي بتوانيم ما بهميزاني كه
تالش بدون يعني مييابيم. آگاهي خود نفس كشيدن جريان
هيچ هدف اينكه بدون و آن كنترلكردن يا براي نفس كشيدن
نفسكشيدن بهعمل را خود ما باشيم، داشته ديگري منظور و
آگاهي كه شد خواهيد متوجه اينجا در ميدهيم. تخصيص
فرق نفسكشيدن درمورد فكركردن  با  بسيار نفسكشيدن از
را همديگر دو حالت اين واقع در كه متوجه مي شويد و ميكند.
آگاهي كنم، فكر تنفس دربارة من اينكه به محض مي كنند. دفع

دست مي دهم. از از نفس كشيدن را خودم
را و چشمانتان بنشينيد راحتي حالت در ديگر: شما مثل يك
مجسمة حالت (مانند دهيد قرار رانهايتان روي را دستها ببنديد.
زاوية تا را دستتان يك كه  كنيد تالش  بعد فرعون). معروف 
معمولي وضعيت در را كار كه ما اين زماني بياوريد. باال ۴۵درجه
فرماني ما اعصاب  سيستم ميدهيم، انجام باز چشمان  با و
اين ميبريم. باال را و ما دستمان ميفرستند مربوطه به عضالت
انجام عمل و را ميبينيم كار نتيجة ما ميشود و انجام سريع كار
را قبليش بهحال دست برگرداندن فرمان ما سپس و ميشود
بهسختي كرده ايم؟ تجربه را بازو حركت ما آيا ميكنيم. صادر
كمي بسيار اختالف و وسيله است بازو يك گفت: چنين ميتوان
در دارد. ميبرد مصنوعي را باال يك دكمه كه بازوي دادن با فشار
اگر، اما جريان. روند و نه است تأثير مهم است چه آن حالت اين
متمركز حركت تجربة روي بخواهيم ما معمول، متدهاي برخالف
آن چنان را با بازو و بايد را فراموش كنيم نهايي بايد هدف شويم،
از يعني كنيم را احساس آن كه حركت دهيم حركت آهستگي
باالبردن تا جاها، به بقية نسبت دست كف دقيق باالبردن زمان
و برسد. مورد نظر بهسطح كه زماني تا باالتربردن و باال سپس و
بگيرد. قرار زانو روي زماني كه دوباره تا دست پايينآوردن سپس
شد خواهد دهد متوجه انجام را آزمايش كوچك اين هركس
آن حركت شاهد كه اين نه و ميكند تجربه را بازو حركت كه
متمركز كار اين كه بسيار برروي خواهد شد متوجه انسان است.
به آن نسبت و نكرده فكر آن دربارة كه اصًال به طوري است شده
دربارة آن بعد از يا آزمايش از قبل است ممكن ندارد. او واكنشي
كردن فكر تجربه، هنگام داشته باشد، اما واكنش يا كرده فكر آن

است. آگاهي كردن و فكر تفاوت اين جدا ميشود. تجربه از
و آگاهي مورد در آگاهي، و تفكر ميان تفاوت همين
احساس از من  اگر دارد. وجود نيز خوي و و خلق احساسات
است معني بهاين باشم، آگاه تنفر يا ترس غم، عشق، شادي،
سركوبي نشدهاند. و اين احساسات ميكنم را احساس آنها كه
ميكنم يا فكر دربارة احساساتم كه من نيست اين اين بهمعني
به نسبت «من كه بگوييم است همچنين درست دارم. واكنش
ريشة كلمة از ميكنم، هشيارم». «هشياري» احساس آنچه كه
ذهني استعداد بيداربودن يا دانش در شراكت يعني دانستن
آگاه بودن فعال عناصر از عالئمي شده است. هشيار بودن گرفته

Bewusstsein بسيار  كلمة آلماني زمينه اين در دربر دارد. را
هشيار. وجود است يعني يك بامعنيتر

بحث كردهام. نيست از آنچه پنهان آگاهي از اينجا من تا

اين ميباشد. پنهان است آن چه آگاهي از ديگر نوع يك
يا (سركوبيشدهها) ناخودآگاه  از  آگاهي يعني آگاهي
بهسطح آگاهي است شده سركوبي كه را اينكه آنچه
است شده آن چه سركوبي آگاهي از آنجا كه از آوردن.
روند بهاين ميتوانيم ما است، فعال يك تالش نيازمند

بگوييم. هم آگاهي روي از پردهبرداري
در تأثيرگذار و روشنگر و مهم بسيار تئوري دو
صنعتي جامعة مرحلة آخرين شروع در كه زمينه، اين
ماركس فرويداند. ماركس و از آن شد، عرضه بهجهان
تاريخيـ جريانهاي تضادهاي و محركه نيروهاي
تضادهاي پردهبرداري از فرويد از منظور را، كه اجتماعي
داد. هردو اينها براي نشان دروني انسان بود، بهخوبي
بسيار ماركس تئوري اگرچه كردند. رهايي انسان تالش
بهزمان مقيد كمتر فرويد تئوري برخالف و جامعتر 
كه شدند سرنوشت اين دچار تئوريها اين هردو بود.
تئوري نقادانه يعني كيفي، عنصر زود مهمترين خيلي
و دست دادند را از خود بالمآل انديشة رهاييبخش، و
پيروان مؤمنشان اكثر توسط آنها زود تئوريهاي خيلي
بهبت آنها خالقان و شد ابستا بهايدئولوژيهاي تبديل

گرديدند. مبدل
فرويد و ماركس تحليلهاي نقادانة كه واقعيت اين
ميكند، بيان مختلف  بعد  دو از  را مشابه  ايدة يك
نهتنها آگاهي است: استوار  اساسي  مالحظة يك بر
ميشود، اطالق انسان تضادهاي دروني از بهپرده برداري
كه اجتماعي حيات بهتناقضات ميزان بههمان بلكه
اطالق ميشوند توجيه يا پوشيده ايدئولوژيها بهوسيلة
و است جامعه از جزئي فرد  كه  آنجا از مي شوند.
فريبهاي شود، تصور ساختار جامعه از خارج نميتواند
تأثير او ذهن برشفافيت اجتماعي واقعيتهاي به مربوط
خودش دربارة فريب از وي رهايي مانع و ميگذارد
كوري همانند و توان ديدن انسان بينش ميشود. نيز
انسان فكر نقادانة استعداد نيستند. تجزيه قابل وي،
يك است ممكن اينكه باورداشتن است: تماميت يك
خارج از نسبت بهجهان ببيند اما درونش را فرد بتواند
يك نور بگوييم كه مانند اين است باشد، كور ذهنش،
و نه ميكند جهت روشنايي ايجاد يك در شمع تنها
توان استدالل همانند شمع روشنايي تمام جهات. در

است. انسان تفكر روشنگر و تأثيرگذار نقادانه،
تأثير آيا آگاهي ميشود: مطرح دو سؤال اين جا در
آگاهي آيا بهعالوه آري، چگونه؟ اگر و دارد؟ رهاييبخش

است؟ خواستني ضرورتًا
رهاييبخش هيچترديديوجود ندارد كه آگاهي تأثير
نشان كه  دارد وجود  تاريخ در زيادي مثالهاي  دارد. 
هم بگسلد را از فريبها زنجيرة ميدهد انسان قادراست
علتالعلل پديدهها و بهريشه و ساخته را خنثي آنها و
بزرگ» به«مردان نهتنها اينجا در من يابد. دست
كه ميكنم، معمولي اشاره از انسانهاي بهبسياري بلكه
از روي را فريب  پردة ناشناخته بهداليل مواقع بعضي
بهديدن شروع  واقعي  بهطور  و  زده كنار  چشمانشان 
آيندة بحثهاي بيشتري در مثالهاي اين موارد از كردهاند.

آورد. خواهم تحليلي روانكاوي
آگاهي آيا كه سؤال اين جواب در ديگر پاسخ يك
قراردارد: زير مالحظات  در دارد رهاييبخش تأثير
بهدرجة بستگي  جهان در انسان موقعيت توانمندي 
اين هرقدر دارد. واقعيت  درك براي  او توانمندي
و غيرمتجانستر او موقعيت باشد، كمتر توانمندي
كند تكيه به آن تا دارد به بت بيشتري نياز و است ناامنتر
توانمندتر او هرقدر اما آورد. بهدست را خود امنيت و
اين و بايستد خود پاهاي روي بيشتر ميتواند باشد،
آنتائوس شبيه كند. انسان خود حفظ درون در را مركز
ميگرفت تماس با كرة زمين انرژي خود را از كه است،
او كه دهد شكست او را زماني توانست تنها دشمنش و

نگهداشت. هوا در زيادي براي مدت نسبتًا را
خواستني آگاهي آيا كه سؤال  بهاين دادن پاسخ
است، بسيار پوشاندن كوري خوشايندتر يا اينكه است
انسانها كه  ميدهد نشان بررسيها اغلب است.  سخت
در بينش كسب اگرچه متمايلند. بيشتر بهدومي
خالق راهحلهاي به را ما انسان، پنهان تضادهاي اعماق
اين مي انجامد. ما بيشتر به خوشبختي و شده رهنمون
طبقة اگر كه داشت، انتظار ماركس كه است چيزي آن
ماركس دستيابد. بهآن شود، آگاه خود شرايط از كارگر

و فريب از شود كه موفق كارگر اگر طبقة بود معتقد
جامعهيي رها شود، است كشيده بهبند او را كه اغواهايي
باشد و فريبي نداشته كه نيازي بههيچ اغوا خواهدساخت
شرايط زيراكه شود، محقق ميتواند اين بود معتقد (و
ديدن كه ميانديشيد فرويد است). فرارسيده آن تاريخي
باعث انسان ناخودآگاه و آگاهي ميان پنهان تضادهاي

شد. خواهد رواني بيماري بهبود
خواهد چه حل نشود تضاد از آگاهي، بعد اگر اما
فريب با انسان كه نيست بهتر آيا صورت اين در شد؟
كه دردناكي حقيقت از آگاهي تا كند زندگي اغوا و
آيا، نمي كند؟ واقعي زندگي در رهايي براي بهاو كمكي
آموزش ميكردند، فكر فرويد و ماركس كه همانطور
بقاي براي  است، اغوا و فريب اينكه بهرغم مذهبي 
دست از را خود فريب انسان اگر نيست؟ ضروري انسان
بهيك نظم دستيابي براي نااميدي جز بهچيزي بدهد اما
برسرش نشود، نائل فردي خوشبختي و انساني اجتماعي
ريشة از فرد ساديست عقدهيي اگر يك يا ميآيد؟ چه
نتيجه مختلف، بهاين بهداليل اما يابد آگاهي دردهايش
نيست بهتر آيا كرد، نخواهد تغيير به هردليلي كه برسد
توجيهات و بههمان بماند باقي و بيمار كور همچنان كه

دهد؟ ادامه بودن و زندگي براي خود
زيادي جرأت علمي  نظر از سؤالها بهاين  پاسخ
باعث نبايد كه تمايل اين اول، نگاه در ميخواهد.
مي كند كه راهحل متقاعد را انسانها كسي شد، ناراحتي
كه كنم تأكيد بايد را رد كنند. فريبهايش از فرد رهايي
پاسخ اين مورد در شبهه و بدگماني از نميتوانم من
آيا است كه اين مانند درست موضوع اين خودداري كنم.
آخرين ميتوانيم آيا بگوييم؟ به بيمار را حقيقت نبايد ما
تا بتواند كنيم سلب او از را نجات براي يك بيمار شانس
به كار نكرده بسيج تاكنون كه را خود دروني انرژي تمام
نمايد. حركت قدرت و آرامش اوج در ترس بدون و گيرد
دو يكي از انتخاب از جدي ناظران اكثر كه بهنظر ميآيد
معتقدند ميزنند. آنها سرباز بهشكل دگماتيك راهحل
درحال بيمار به شخصيت بستگي تنها تصميمگيري كه
دروني توان بررسي از بعد تنها امر اين و دارد مرگ
آرزوهايش غيرمنتظرهترين و عميقترين فهم و بيمار
كه است غيرانساني به نظر من هم اين است. امكانپذير
بااين تنها شود حقيقت مواجه تا با كنيم وادار را بيمار
براي او راه حل الزامًا بهترين كار كه اين دگماتيك نظر

بود. خواهد
استدالل يك ميتوان تضاد، و فريب مسألة دربارة
سؤال است كه اين اين داد. و آن عليه آن انجام درست
است؛ غلط دليل به همين و است خيالي و مجرد كامًال
نميتوانند اغوازدايي كه اجتماعي طبقات افراد و اغلب
تحمل يابند، دست مثبت حلهاي بهراه اين كه بدون را،
نخواهند را داد، آن نخواهند گوش به راحتي بهآن كنند،
موافق نخواهند بود، اغوازدايي تحليل قطعًا با و فهميد
سخن بگويد. فرشته يك صداي با نقاد اگر متفكر حتي
و گروهها افراد تقابل مورد در اجتماعي و مثالهاي فردي
نيست. آوردن بهنمونه نيازي كه است مشهود آنچنان
چه؟ نيست شديد زياد تقابلشان كه آنهايي مورد در اما

كنند؟ حفظ را اغوايشان بايد هم آنها آيا
باشيم داشته بهخاطر بايد ما سؤال به اين پاسخ براي
انرژي دارد. رهاييبخش تأثير يك حقيقت از آگاهي كه

نتيجه، در ميسازد. روشن را شفاف و انسان ذهن و مي كند آزاد
بيشتر و ايستاد خواهد پاي خودش روي و شده مستقلتر فرد
كند پيدا كامل اشراف امر براين بايد انساني هر زنده ميشود.
بتواند اين كه او مگر تغيير نخواهد كرد، چيز در واقعيت هيچ كه
يك گوسفند. نه مانند و كند زندگي يك انسان زندگي مانند در
انسانيت غايي ارزشهاي راحتي حداكثر كسب و درد از پرهيز اگر
است. بهتر حقيقت از بسيار او براي اغوا و فريب بنابراين باشند،
در هرلحظه نظر بگيريم كه هرانساني، آنـ ما در برعكس اگرـ  اما
زندگي كاملي در كه انسان ميشود دليل متولد تاريخ، بهاين در
خيلي چيزها از بين مي رود، بنابراين اين شانس او مرگ و با باشد
تكامل انساني بهحداكثر دستيابي و فريبها زدن كنار ميتوان از
كه باشند قادر بيشتر انسانها هرقدر براين، عالوه آورد. به دست
و اجتماعي خواهند فردي توان تغيير و سريعتر، ببينند، بيشتر
يكي تغيير شانسهاي كنند تا صبر مطابق معمول اينكه تا يافت،
ارادهشان هرچه و برود و فكر و شهامت بين از از ديگري پس

و ناتوان گردد. بيشتر ضعيف
مهمترين كه بود خواهد اين بحثها اين تمام از نتيجهگيري
براي آگاهي ما ظرفيت چيزي است كه آن بودن در هنر گام
و ميشود. رهنمون آن به سوي را ما و داده افزايش را رشديابنده
و جستجوگر بهتفكر نقادانه برميگردد، بهذهن انسان آنجا كه تا
انسان برنميگردد. سن تحصيالت يا بههوش، امر اين كند. كمك
بهعبارت و انسان  بهشخصيت مربوط  موضوع اساسًا يك بلكه
و غيرمنطقي و ابله حاكمان انسان از استقالل بهدرجة دقيقتر

مي سازد. براي خودش است كه انسان اقسام بتهايي و انواع
را كه آنچه بهدست ميآيد؟ بزرگ چگونه استقالل اين اما
امر براين انسان كه هنگامي است: اين بگويم جا اين در ميتوانم
(منظور من شد تسليم نبايد زندگي در كه ميشود مهم آگاه
صرف مخالفت الزامًا نه و است دروني تسليمنشدن جا اين در
تسليم كوچك بسيار بهنشانههاي آنگاه دگماتيك) نافرماني و
خواهد حساس بسيار ميسازد، مشروع آنرا كه توجيهاتي و
كشف ميكند و ميكند شجاعت بهتمرين سپس شروع شد.
داد، آنرا تشخيص و مشخصة اصلي مشكل كه اصل زماني كه
همانند درست يافته است. را سؤال  اين پاسخهاي  از بسياري
بهمسائل بهپاسخ دادن شروع زماني تنها پديدهها، انسان ساير
و موضوع فوري حياتي و بسيار آنها احساس كند ميكند كه
سوزاني در عالقة چنين پديدهيي اگر هستند. زندگي و مرگ
بسيار سطح در وي نقادانة تفكر  و  منطق نكند، ايجاد انسان
كه بهنظر ميرسد كه بهطوري ميكند فعاليت عمل و پاييني

است. كور و نميباشد ديدن استعداد داراي فرد
بهآدمهاست. كامل اعتمادنكردن مفيد، عادتهاي از ديگر يكي
يا نادرست اغلب ميشنويم ما كه چيزهايي بيشتر كه آنجا از
است بنابراين تحريفشدة انسانها و نيمه برداشتهاي نيمهدرست
با راديكال ترديد و  شك با ما ابتدا در كه  است بهتر بسيار
ميشنويم آنچه كه فرض بگيريم اين را و كنيم برخورد انسانها
البته منظور من است. يا تحريف شده نادرست بهاحتمال زياد
و همراه ترسناك ظاهر در كه آنچنان عمدي، كامًال بهشكل
اين كه بگويم ميخواهم بلكه نيست، ميآيد، بهنظر سوءظن با
چه آن كه فرض بگيريم به ساكن ابتدا كه ما حالتي از حالت

است. بهتر است، درست ميگويند انسانها
تا گفتارهاست  صحت  بيشتر من منظور كنم  تأكيد اگر 
جنبة كمتر من توصية شايد انسانها، دروغگويي يا راستگويي
كيفيتي چنين انسانها كه البته خوب بود باشد. داشته دفعكننده
حرفهايشان كساني كه واقعيت اين است اكثر ميداشتند، اما را
ميگويند. حقيقت را ميكنند كه است فكر نيمه راست يا دروغ

بودن) هنر كتاب بخشسوم (از
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ستارهيي ساعت

شب در سكوت غلِت
نتي پايان در

انتها بي

كوچه در عريان
ميكنم گم مستي چونان را خودم

غربالشده غروِب
جيرجيركها آواز در

ميگيرد آتش پرههاي در را خود
مرِگ صدا،

موسيقايي روشنايي اين
خود را

درمييابد روحي در

من گرداگرد در پروانه هزار
خواب ميروند به

مي گذرد صبحگاهي ناز نسيم
مينشيند برگلبوتهيي و

شاملو احمد از يادداشتي

هوا بودند. مانده راه بين در شب دل در چريكها
حتي نميتوانست كه كسي بود تاريك آنقدر

دستانش را ببيند.
ماه درآمدن منتظر كه بود زيادي زمان مدت

درآمدنش نبود. از خبري بودند ولي
كرد: صدا را فرمانده چريكها از يكي

ماندهايم. كه اينجا زيادي است مدت فرمانده!

تكليف ما چيست. پس نميآيد هم كه در ماه
رو داشتيم با خود مسير كه براي هم غذا و آب
حركت كورمال حداقل كورمال است. بهاتمام

كنيم.
چطور است. پرتگاه از پر اينجا فرمانده:
برويم؟ پرتگاهها وسط  كورمال  ميخواهيم
دعا همه بهنظرم آمد. درخواهد ماه باالخره

كه زودتر در آيد. كنيم
و در آيد در  ماه كه شدند همه مشغول دعا

لميدند. خود درجاي انتظار
آمد. بعد صداي پايي ساعتي

برميداشت قدم چنان ميشد. نزديك كسي
روشنايي ميرود. گويي در كه

هستي. كي زد: فرياد فرمانده
ميكند كه گذر پيري منم پاسخ داد: صدايي

ميكند!! گذر كه پيري
بروي؟ راه چطور ميتواني تاريكي اين در
برميدارم. در روشنايي قدم من تاريكي!؟

مشعلي. نه و نه چراغي داري روشنايي!؟ كدام
را ما داريم. بر نميتوانيم  قدم  از قدم كه ما

ميكني؟ مسخره
نزديك منظم بهطور كه گامهايي صداي ولي
مي كرد. فرد آن درستي گفته از حكايت ميشد
برميداشت قدم هيچ مشكلي بدون بهراستي او

ميشد. نزديك آنها به و
بود. برداشته را چريكها همه ترس

قصد شيوه اين به و  است دشمن «نكند
دارد؟» را آنها دستگيري

چريكها از يكي و كشيدند گلنگدن بسياري
پا ميآمد صداي كه سمتي به چند تير حتي

شليك كرد.
پيري نيستم. ميكنيد. من دشمن شليك چرا

رهگذر. هستم

ماركز گارسيا گابريل
ترجمه: ح.مقدم

صفحه اول بقيه از

آن در كه  موضعي، از شكايت با اطالعاتي دوستان
حدود در چيزهايي آورده اند، پيش . مطبوعاتي دستگاه
خرخرهمان به جان ما را مي گفتند كه «فشار، معني اين
اين تاكنون ميان نبود در مالحظاتي اگر است و رسانده

كرده بوديم». را رها سنگر
مبارزهيي تاريخ ـآيا دوستان؟ مالحظات، كدام
مي تواند پيروزي نخستين آستانه در پنجساله، و بيست
شود خامانديش مشتي تعصبات فداي سادگي بههمين
گذشته رژيم ميراثخواران تحريك به توانستهاند كه
گردو پوست  در هم اكنون  از را شما  پاي و  دست
خم شاه نظاميان فشار زير كه بوديد شما تنه بگذارند؟
بزرگترين به استقامت دست به چنان نياورديد و ابرو به

تاريخ زديد؟ سراسر اعتصاب مطبوعاتي
هنوز و  كردهاند مالحظات» «پارهيي گرفتار را ما
اختناق به چنين را ادعا مورد «عدل» كار نشده هيچي

اند. كشيده
است: تأسف اسباب بدمد! دولتش صبح تا باش پس

داشتهام  آزادي اختناق سال۵۰ آنقدر شرايط در مني كه
«ليسخور كه بنويسم كيهان روزنامه همين در كه
قدرت و است چكمهليسها زبان پنهاني به ظالم چكمه
ميشود» برآورده  مظلومان  تحمل طاقت  با آنها  ظلم
مرحله «نخستين از كه روز چند فاصله در فقط اكنون
اين مفهوم از كه آنقدر آزادي ندارم مي گذرد انقالب»
نيست خاري بوته اين آيا بدهم، بهدست برداشتي انقالب
خورده آب شما مالحظات»  «پارهيي از مستقيما كه

است؟ [...]
شاملو احمد

نميرساندم شب به را روز
ناگفته باشم به مردم تا

دارم دوستت که
دارم را دوست آنان که

ميباوراندم زنان و مردان به
هستند من منتخبان كه

کرد خواهم عشق زندگی برای عاشقانه
میآورم بهياد و

می پندارند که آنان
میبرند ياد از را عشق
که پير می شوند وقتی

ونمیدانند
می شوند پير که

که عشق را از ياد می برند زيرا
داد  خواهم پرواز بالهای کودک  به

ساخت رها خواهم را او و
تنهايی بياموزد به پرواز را تا

بياموزم سالخوردگان به و
نمیرسد فرا پيري با مرگ که

میآيد فراموشي با بلكه
انسانها شما از
آموختم بسيار

دوست مي دارند دنيا در كه همگان آموختم
کنند زندگی کوه قله نوک در

نمیدانند اما
لذت راستين كه

است صعود به قله در
شيرخواری کودک وقتی آموختم

بار نخستين برای کوچکش دستان با
میفشارد پدر را انگشتان

میفشارد هميشه برای
انسان آموختم

را خويش همنوع وقتي
بايستد تا كه میدهد ياري

میکند نظر باال از
آموختم بسيار

آموختهها كه افسوس
داد نخواهند ياري مرا

گذارند مي در جعبه مرا كه زماني
نيستم زنده ديگر

شبكور

دوســتان؟ مالحظــه ــدام ک

كسي ندادم شليك دستور تا زد: فرياد فرمانده
صدا گفت: به سمت و بعد شليك نكند

فقط ظلمات اين در مشكوكي. خيلي تو اما
يعني به باال سوم از نسل شب با عينك ميشود
داد تشخيص را مسير مدرن خيلي شب عينك
تو ولي ارتش است در مقدورات يك اينهم و
حتي ما درحاليكه برمي داري قدم بهراحتي
بهجز دشمن نمي بينيم. هم را دستان خودمان
داشته امكاناتي  چنين  ميتواند  كسي  چه

است؟ جز اين باشد؟
زاده ميگوييد كه ظلماتي است. اين جز بله

شماست.
درنميآيد؟ ماه كه مقصريم ما يعني يعنيچه؟

مقصريد. شما بله
گرفتهاي؟ شوخي به مارا مردك.

واحدي همان شما مگر نمي كنم. شوخي نه
رفته دشمنتان روي عمليات براي كه نيستيد

بوديد؟
اين را ميداني؟ كجا از اما تو بله.

كمين به كه واحدي نيستيد همان شما مگر
افتاديد؟ دشمنتان

كجا ميداني؟ اين را از اما تو بله.
بالفاصله كه واحدي نيستيد همان شما مگر
نفرات نيمي از و بيش از عقبنشيني كرديد

دست داديد؟ از خودتان را
ميداني؟ كجا از را اينها تو ولي بله

واحد نبوديد؟ شما دو مگر
نداريم. خبر  واحد يكي  آن  از ما ولي  بله.
شدهاند. دچار سرنوشت ما نيز به آنها احتماًال
خودمان وسايل همه عقبنشيني هنگام ما
كرديم. عجلهكاري مقداري گذاشتيم. جا را
دوربين شبمان را و چراغهايمان حتي بيسيم و

ميداني؟ كجا از را اينها تو ولي جاگذاشتيم
بودم. شما نبرد شاهد من

كجا؟ شاهد؟
شاهد اتفاق به و نبودم بيش رهگذري من
ندارم با خود سالحي  هيچ من بودم. صحنه

دستيام. چوب بهجز
نمي بينيم. بدانم؟ ما كه تو را كجا از

بهنزد صورت بودم كه به اين دشمن من اگر
نميآمدم. شما

دام يك  اين  شايد ولي توست با حق  بله. 
است.

چكار شما باشد  هم دام  اگر هرصورت  در
و نكنم صحبت ميتوانم من بكنيد؟ مي توانيد
كارتان بروم و ديگر راست چپ و يا به مقداري
نخواهيد هم  رديابي امكان  چون است  تمام

داشت.
است. درست حرفت . بله

حاكم شده؟ اينجا در ظلمات اين كي پير: از
عقبنشينیمان. موقع از

طبق  چون است تعجبآور  بسيار  البته  

شروع از بعد يكساعت ما طرح و محاسبات
آالن ولي ميآمد. در  بايد  ماه عمليات،
خبري خورشيد از و ماه  از كه مدتهاست
آب پيش. نه راه داريم و راه پس نه ما و نيست.

است. اتمام نيز رو به غذايمان و
خبري داريد؟ ديگر واحد از سرنوشت آيا

از و  بود. ما منتظر دشمن كه ميدانيم نه. 
ميآمد. احتماًال درگيري صداي آنها نيز سمت

باشند. شده شهيد همه
شكست خورديد؟ فكر ميكنيد شما

نفراتمان از نيمي از بيش دادن دست از با بله.
شكست بكنيم بتوايم كاري اين كه بدون ما

خورديم.
است. ديگري چيز حقيقت ولي

چيست؟ منظورت حقيقت.
نه تنها عقب خوردن بهكمين از واحد ديگر بعد
و شكست درهم را بلكه كمين  نكرد نشيني
فتح دشمن را پايگاه و كرده دشمن تهاجم به

نيافت. ردي هيچ شما از ولي كرد.
هياهويي برخاست.

شد. روشن هوا كمكم
بود. تابان نمايان آسمان بر فراز خورشيد و

همانطور كه مي گفت با را مي ديدند. همه پير
دور ميشد. كه از آنها و عصايي ردايي

چريكها پرچم  دشمن پايگاه فراز  بر
برافراشتهبود.

م.مشيري(رهنورد)

اول) صفحه از (بقيه وداع  لوركا گارسيا فدريكو
حميد نصيري ترجمه :



شمارة ۲۳ دوشنبه ۵ تير ۱۳۸۵ ضميمة ادبي و فرهنگي   صفحة ۶ندا

همسر و فرزندانم
 (Gelindo)ِجليندو پسرم  اولين  کردم.  ازدواج  سال۱۸۹۹  در 
دخترم  يک  ژانويه۱۹۰۳  در  شد.  متولد  سال۱۹۰۱  در 
 ،(Antenore)آنته نوره سال۱۹۰۴  در  آمد.  به دنيا  مرده 
 ۱۹۱۱ در  آلدو،   ۱۹۰۹ در   ،(Diomira)ديوميرا در۱۹۰۶ 
دخترم  سال۱۹۱۲  آخر  در   ،(Ferdinando)فرديناندو
 ۱۹۱۸ در   ،(Agostino)اَگوستينو  ۱۹۱۶ در   ،(Rina)رينا
اُويديو(Ovidio) و در سال۱۹۲۱ اِّتوره(Ettore)، متولد شدند. 

هميشه فکر کرده ام که آدم در زندگی اش می بايست بدون 
هراس آن کاری را که دوست دارد انجام دهد. من موقعی که به 
کمپه جينه می رفتم روی جاده حرکت نمی کردم، به صحرا می زدم 
و از ميان زمينهای کشت شده عبور می کردم و از حرکت در ميان 
اين زمينها لذت می بردم. تازه جادة کمپه جينه صاف و يکراست 

بود. پسرم، آلدو می گفت که پاپا يک راه ميانبر پيدا کرده است. 
اگر کسی کاری را انجام دهد که دوست ندارد، الغر می شود 
و تازه بازدهی هم نخواهد داشت. در مورد فرزندان نيز همين طور 
است. دوست داشتم که زياد بچه داشته باشم، مخصوصًا پسر. هفت 
پسر داشتم که باعث غنا و افتخار من شدند. با تمام جابه جاييهايی 
که مجبور بوديم انجام بدهيم، خدا می داند برای بزرگ کردنشان 
چقدر زحمت می کشيدم، با اين حال وقتی بزرگ می شدند چقدر 

به من شادی می دادند.
يک  يکبار  فقط  نکردم،  بلند  دست  آنها  روی  به  هرگز  من 
کشيده به جليندو زدم چراکه پل چوبی کوچکی که برای ردشدن 
از نهر آب درست کرده بوديم، خراب شده بود و همه می گفتند 

که کار اوست.
برادرها  از  يکی  وقتی  می شد.  مه  باالخره  هميشه  جليندو 
دسته گلی به آب می داد، می گفتند که کار کسی است که قبل 
از همه بخندد، جليندو هميشه اول می خنديد. پسرم آن سيلی 
را هميشه به خاطر داشت؛ وقتی هم که ديگر بزرگ شده بود، به 
من می گفت راستی پدر می دانی که آن پل چوبی را من خراب 

نکرده بودم.
من مطمئن هستم زمانی هم که در مقابل جوخة تيرباران قرار 
گرفته بود، يعنی يک لحظه قبل از مردن، داشت فکر می کرد: پاپا 

من آن کار را نکرده بودم.
در  روز  يک  نمی کردم.  تحمل  جاده  روی  را  گاو  تاپالة  من 
افتاده بود،  جاده يی که به خانه می رسيد، يک تاپالة بزرگ گاو 

چهارتا از بچه هايم داشتند آن جا بازی می کردند.
به فرياد به آنها گفتم:

- اين کثافت را زود پاک کنيد!
آنها اما انگار نه انگار.

تکرار کردم:
- گفتم اون کثافت را زود جمع کنيد! 

آنها يک تکه چوب برداشتند و به سراغ آن تاپاله رفتند، آن 
را چهار قسمت کردند و هر کس يک قسمت آن را بيرون برد و 
آن جا را تميز کرد. فقط اويديو حاضر نمی شد کارش را انجام دهد 
و اصًال زيربار نمی رفت. مجبور شدم گوشش را بگيرم و صورتش 
را نزديک آن کثافت ببرم. اما او زيربار نمی رفت و می گفت که 
قسمت او از مال بقيه بزرگتر است. مجبور شدم آن قدر صورتش را 
به آن کثافت نزديک کنم که دماغش به آن بخورد تا او قبول کند 

و آن کار را انجام دهد. آه، اويديوی عزيزم!
آلدو زمانی که تکه کاغذی پيدا می کرد آن را نزد مادرش می برد 
و مادر خيلی جدی می بايست در آن کاغذ بخواند که آلدو به همراه 
برادرش بايد برای اجرای نمايش به تئاتر بروند. با اين کار آلدو 
برادرهايش را دست می انداخت و آن تکه کاغذ را خيلی جدی در 
جيبش می گذاشت. اما، سرانجام آلدو به همراه جليندو برای بازی 
در تئاتر می رفتند و پوسترهای نمايش آنها را حتی در خارج از ده 
نيز نصب می کردند. آلدو در درست کردن و اختراع بازيهای جديد 
نابغه بود. وقتی برای چيدن انگور می رفتيم ترکه هايی را به رديف 
داخل زمين می کرد و آنها را به وسيله يک نخ به هم وصل می کرد 
ديگر پشت  بار  تلفن درست می کرد. يک  به حساب خودش  و 
خانه مان با تکه يی چوب جراثقال درست کرده بود که می بايست 
موادی را از معدنی که در انتهای آن جراثقال بود به باال بکشد. 
اِّتوره فرزند آخرم بود. وقتی به مزرعه می آمد علفها از او بلندتر 
بودند و او خودش را در داخل آنها پنهان می کرد و بعد با صدای 

ضعيف می گفت: من ديگر نيستم.
همة ما می بايست می گفتيم: اوه حاال کی به مامان ميگه که 
اِّتوره ديگر نيست. حاال چکار کنيم، چه طوری او را پيدا کنيم؟ 
بعد می بايست به دنبال او می گشتيم، عمدًا آن دوردستها را نگاه 
می کرديم ولی مثًال موفق به پيدا کردن او نمی شديم. اِّتورة زبل، 
باز آهسته می گفت: من ديگر نيستم. بعد از چند دقيقه می بايست 
با  او  و  باز کجاست  ببين حقه  و می گفتيم:  پيدايش می کرديم 
بار  اولين  اِّتورة کوچولو را زمانی که برای  شادی می پريد بيرون. 

با خودمان برديم قرار نداشت و  برای درو کردن گندم 
مرتب دنبال برادرهايش که داس می زدند، ورجه و ورجه 
می کرد. می بايست زمين گندمزار دور و درازی را دروکنيم 
تا به علفهای سبز برسيم. اين کار چند ساعتی وقت الزم 
داشت. اِّتوره حوصله اش سر می رفت و غر می زد. جليندو، 
اوه، دارم به  پسر بزرگم، هر چند وقت يکبار می گفت: 
تا  می دويد  خوشحال،  اِّتوره،  می رسم.  سبز  علفهای 
کنترل کند. جالب اين بود که اِّتوره هر بار باور می کرد 
که واقعًا درو گندمها تمام شده است و واقعًا به علفهای 
سبز رسيده ايم. وقتی برای ناهار توقف می کرديم جليندو 
می گفت که اِّتوره تا آخر گندمها را درو کار کرد و يک 

لحظه هم کوتاه نيامد، اِّتوره احساس غرور می کرد.
که  بودند  قصه هايی  اّما،  بچه ها،  تفريح  بهترين 
برای  نمی توانستم  هرگز  من  می کرد.  تعريف  مادرشان 
بچه ها قصه يی نقل کنم، زيادی خشن بودم. اگرچه االن 
قصه  خودم  جديدم  کوچولوهای  برای  و  گرفته ام  ياد 
می گويم. مادر قدرت تخيلش خيلی خوب بود، حرفها از 
دلش بيرون می آمدند و خود به خود روان می شدند. من 
هميشه به او می گفتم که هم زبانت و کالمت دلچسبند 
و هم قدرت تصورت زياد است. من از آن همه فانتزی 
به  يازده شب  ساعت  تا  او  می بردم.  لذت  داشت  او  که 
کارهای خانه می رسيد و از ساعت يازده تا يک بعد از 
سير  خودش  رؤياهای  در  و  می خواند  کتاب  نيمه شب 
می کرد. او کمی خجالتی و بسيار مهربان و دلچسب بود. 
از چشمهايش می باريد که اصًال اهل زمين نيست و قدرت 
خاصی در پيش بينی داشت. برای همين به بهترين وجه 
برای بچه ها افسانه نقل می کرد. مثل هر هنرمند ديگری 
از  انبار حافظه اش قصه های متعددی داشت. بچه ها  در 
اين موضوع خبر داشتند و هر از چندگاهی از او تقاضای 
می خواستند  غالبًا  مثًال  می کردند.  را  خاصی  قصة  نقل 
او قصة مادربزرگی را نقل کند که هرگز نمی خوابيد و 
او با مهارت و گرمی می گفت: روزگاری يک مادربزرگ 
وجود داشت که هرگز دلش نمی آمد به بستر خواب برود. 
برعکس او، عروس جوانش هيچ رغبتی به بيرون آمدن از 
تخت خواب نداشت. هميشه، به محض اين که هوا تاريک 
می شد، عروس جوان می رفت که بخوابد، مادربزرگ به او 
می گفت که حاال خيلی زود است کمی صبرکن. يکبار 
وقتی که عروس برای ديدن پدر و مادرش رفته بود، آنها 
از او پرسيدند: دخترجان اوضاع تو در خانوادة جديدت 
فقط  نيست،  بد  واهللا  داد:  جواب  دختر  است؟  چگونه 

مشکل مادربزرگ است نمی خواهد که من بخوابم.
برادر بزرگ گفت: خوب، من يک شب خواهم آمد 
و کاری خواهم کرد که مادربزرگ دست از اين کارش 

بردارد.
برادر به همراه خواهرش به خانة شوهر رفتند. رأس 
و  پدر  چون  بخوابد،  می رود  که  گفت  برادر  نه  ساعت 
مادرش او را به آن روش تربيت کرده بودند. مادربزرگ 
طبق معمول اصرار کرد که هنوز زود است و از او خواست 
که کمی با او بماند. برادر به حرفهای مادربزرگ گوش 

بود  به خواهرش گفته  قبًال  او  بخوابد.  نکرد و رفت که 
که دريچه يی را که روی سقف اتاق بود، باز کند تا او از 
آن جا بتواند به کاهدانی که در طبقة باال بود برود. برادر 
به هوای خوابيدن به اتاق و از آن جا به کاهدان رفت، روی 
لباسهايش شيرة انگور ماليد و به آنها پر مرغ چسباند، 
بعد پاهايش را که به آنها پر مرغ چسبانده بود، از دريچه 

آويزان کرد و با صدای بلند آواز سرداد: 

عجوزه که نخ می ريسی
برو بخواب که ديره

که صبح زورت می آد بلند شی
من يه فرشته ام که با بالم
از آسمون به اين جا اومدم

بعد آجری را به طرف مادربزرگ پرت کرد و پيرزن بيچاره 
به دو به رختخواب رفت. وقتی مادر صدای پرتاب آجر را از 

خودش در می آورد شليک خندة بچه ها بلند می شد.
اين قصه ها را مادر در کمال سادگی تعريف می کرد 
و با نقل آنها می خواست به بچه ها ياد بدهد که بايد به 
باشد.  باز  برای مردم  قلبشان  و  بگذارند  احترام  ديگران 
مادر انجيل را هم به اين گونه تفسير می کرد. در قصه های 
مادر آدمهای خبيث هميشه بازنده و آدم های خوب از 
آنها زبر و زرنگتر بودند. وقتی بچه ها خوب کار می کردند و 
وظايفشان را انجام می دادند از من می خواست تا نفری ده 
لير به بزرگها و پنج لير به بچه های کوچک پاداش بدهم. 
بخاری  در  را  آن  و  می گذاشت  علف  کفشها  داخل  در 
قديس،   (Lucia)لوچيای تا  می کرد،  پنهان  ديواری 
شب هنگام، علف را برداشته و به جای آن سکه های پول 
و شاه بلوط و شکالت در کفشها بگذارد. شب اين جشن 
بچه ها قبل از اين که بروند بخوابند، جلو کفشهای پر از 

علف اين آواز را می خواندند:

لوچيای قديس
مادر عزيزمان
تو کفشهامون

برای ما عيدی بذار
با پولهای بابای ما

لوچيای قديس اين جا می آد

همسرم شبها، مثل مادربزرگ، نمی گذاشت که بچه ها 
زود بخوابند و به آنها می گفت کمی صبر کنيد تا با هم 
چيزی بخوانيم. من به همراه خواهرزنم که در آن موقع با 
ما زندگی می کرد، و بعضی از بچه ها که طاقت می آوردند 
و بيدار می مانند با عالقه به چيزهايی که می خواند، گوش 
در  زمستان  سرمای  در  ما  کتابخوانی  برنامة  می داديم. 
اصطبل برگزار می شد و در تابستان زير آسمان پرستاره. 
وقتی او کتاب می خواند من به آشپزخانه می رفتم و کمی 
نان و سبزی می آوردم. همسرم هميشه قسمت برشتة نان 
را می خواست و من به او می گفتم که پس قسمت خمير 

آن را چه کسی بايد بخورد؟
قصة  تورات،   ،(Manzoni)َمنزونی کتابهای  هميشه  او 
پادشاهان فرانسه يا کمدی الهی را برايمان می خواند. او ديالوگها 
با  را  کدام  هر  می خواند،  تئاتر  هنرپيشة  يک  مثل  و  ماهرانه  را 
صدای خودش. او به راستی عالقة ما را جلب می کرد. ما هم نان 
و سبزی به دندان می کشيديم و هر از چندگاهی در مورد آن چه 
می خواند سؤال می کرديم. او يا فورًا توضيح می داد و يا می گفت 
االن می رسيم، صبر کنيد. هر کتابی را که می خواند دست آخر 
کتاب عروس و داماد موعود منزونی را برمی داشت و يک قطعه 
از آن را هم می خواند. او اغلب قطعاتی از آن قسمت که «فالنی» 
که آدم بدی بود، بعد به  راه راست برگشت و يا ربوده شدن لوچيا 

را می خواند.
که  می زد  حرف  «فالنی»  به راه آمدن  از  زمانی که  همسرم 
چگونه بدی را در خود از بين می برد و به ميان انسانهای خوب 
برگشته بود، در چشمانش اشک حلقه می زد و صدايش می لرزيد؛ 
همين طور وقتی از راهبة مونزا(Monza) حرف می زد، از زنی 
در  و  کند  فراموش  را  شخصی  زندگی  و  عشق  نتوانست  هرگز 

صومعه زجر می کشيد.
ِجنووّفا(Genoveffa)، همسرم، می گفت: «راهبة ُمونزا، زن 
محترمی بود از طبقة اشراف که عاشق يک نوکر جوان خانه شان 
شده بود. برای همين او را به صومعه و به نزد خواهران تارک دنيا 
فرستاده بودند. پدرش مردی بسيار سخت گير بود، تمام اشکها 
بودند.  مانده  بی اثر  او  در   ،(Gertrude)ِجرتروده التماسهای  و 
تا به اين وسيله  بنابراين تصميم گرفت لباس راهبه گی بپوشد 
خودش را از چشم جهان مخفی کند. اوچاره يی ديگری نداشت. 
جرتروده می خواست در مقابل پدرش بايستد و از عشقش دفاع 
را می ديد، جرأت  پدرش  و جدی  وقتی صورت خشن  اما  کند 
الزم را پيدا نمی کرد. بنابراين خودش را به داخل چهار ديواری 

صومعه يی انداخت تا دور از جهان به سر ببرد».
همسرم هربار تکرار می کرد: «هرچه بيشتر سرگذشت جرتروده 
را می خوانم کمتر او را درک می کنم. هربار تصميم می گيرم که او را 
از اين که از عشقش صرفنظر کرده ببخشم، اما نمی توانم». جنووفا 
ادامه می داد: من هم وقتی دختر جوانی بودم مثل جرتروده کم رو 
و ترسو بودم و از اوامر خدايی تخطی نمی کردم، هرگز از دستور 
بزرگترها سرپيچی نمی کردم و در مقابل زورگويی ديگران سرم 
را پايين می انداختم. تنها هنگامی که شب در اتاقم تنها می شدم 
سرم را به دعا نزد پروردگار بلند می کردم، چراکه تنها او دردهای 
مرا می توانست درک کند. در آن زمان در کاپرارا(Caprara) در 
خانة اربابی زندگی می کرديم. پدرم روی زمينهای اجاره يی ارباب 
کار می کرد. ارباب در سال فقط دوماه، برای ييالق به آن خانه 
می آمد. در اين دو ماه من می بايست به زيرشيروانی نقل مکان 
می کردم. ارباب به همراه زن و بچه هايش می آمد. آنها به ما مثل 
گوشت يا پنير نگاه می کردند. پسران ارباب به راحتی می توانستند 
ما را بازيچة خود قرار دهند. من مجبور بودم تخت قراضه و بقية 

خرت و پرتهای محقرم را باخود به زيرشيروانی ببرم.
دوال دوال  که  می کردند  مجبور  را  آدم  بام  مورب  تيرکهای 
راه برود. تمام اينها را من تحمل می کردم، چرا که فقط برای دوماه 
بود و تازه ارباب، ارباب است. يادم هست يک سال باران زيادی 
باريده بود. سقف به چکه کردن افتاد و بعد آن قدر نفوذ آب زياد 
شد که کف زيرشيروانی را آب گرفت و تمام وسايلم خيس شدند. 

من سرماخورده و درد استخوان گرفته بودم.
امکان زندگی در  او گفتم که واقعًا  به  ارباب رفتم و  نزد  به 
آن زيرشيروانی وجود ندارد و از او خواستم، حتی به خاطر منافع 
خودش، آن بام را تعمير کند. ارباب در جواب من می گفت که 
نمی خواهد برای آن خانه پولی خرج کند، من می بايست با يک 
تکه حلبی و تکه های تخته سعی کنم که سوراخهای بام را ببندم. 

من هم اين کار را کردم، اما باران سمج دست بردار نبود. 
آب چه به صورت قطره قطره و چه به صورت جريانی باريک بر 
روی اثاثية اتاق خواب من می ريخت، و سرانجام سماجت آب باران 
حلبی و تخته ها را از کار انداخت و باران سيل وار از سوراخهای بام 
رخنه کرد. من دوباره به نزد ارباب رفتم و به او گفتم که حلبی و 
تخته کار ساز نبوده، باران همة زندگيم را خيس کرده و من ديگر 

از اين اوضاع خسته شده ام.
ارباب در جوابم گفت که حلبی ها کار ساز نبوده اند چون من 
عرضة گذاشتن آنها را نداشته ام؛ او فردا نعل زن را می فرستد تا آن 
حلبی ها را با ميخ، خوب به تيرکها بچسباند. اما نه فردايی وجود 

داشت و نه نعل زنی. 
چراکه من آن شب صبرم لبريز شد و آن مشکل را به شيوة 
دعا  داشتم  معمول  مطابق  من  و  بود  شب  کردم.  حل  خودم 
را  اتاق  تمام  و  پاهايم  باران شر و شر می ريخت،  می کردم، آب 
خيس کرده بود. من مجبور شدم که دعايم را قطع کنم، که اين 
خود بی حرمتی بود به درگاه خداوند. بلند شدم رفتم يک قيچی 
بزرگ برداشتم و تمام شب را صرف حفر سوراخی در کف اتاق 
کردم. بعد آبهايی را که در کف اتاق جمع شده بودند به طرف 

سوراخ هدايت کردم. آن سوراخ به اتاق خواب ارباب راه داشت. 
بقيه در صفحه ۷

بود  به خواهرش گفته  قبًال  او  بخوابد.  نکرد و رفت که 

قسمت سوم 
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كه  عشق نوع آن از مجبورم اقراركنم كه من است. دكارت: درست
هم درونًا در ضمن نمی دانستم. چيزي شماهاست چندان منظور
حالت بههيچ گونه نبودم مايل بفهمم. اساسًا چيزي نمیخواستم
كه مبتني طرز فكر مرا اجازهدهم و تاب روحي تب احساسي و
وضعكنم، میخواستم كه فلسفهيی ريزد. بههم بود رياضيات بر
جهت بههمين شايد باشد. جهانشمول رياضيات نوعي میبايست
عقل و حوزه میخواستم چون بودم، نرمشناپذير و هم سرسخت
محفوظ پيرامون خودم بيقراركننده تأثيرات و از نفوذ را شعورم
آن ويرانگريهاي ازخاطر نبريد. را آنزمان اروپا شرايط نگهدارم،
چشمم جلو ادامه داشت، من عمر از كه نيمي سيساله، جنگ
اسلحه به زور خلع يد كرده، دولت دستگاه اميران از و اشراف بود.
می كردند. فرمانروايي  و می نشاندند كرسي به را  خود حرف
توحش و ساماني و سر بي گرفتار هم معمولي و ساده مردم
بودند. داده دست از را خود قبلي زندگي تكيهگاههاي جاري،
كه نيز  وسطي قرون دوران قواعد و اجتماعي نقشهاي چون 
در اين فروپاشيده بودند. میدادند، اوضاع نسق به و نوعي نظم
معنوي مأموريت فكر از آن كه هم بيش كاتوليك اسقفهاي ميان،
فكريشان اقتدار چون بودند. دنيوي قدرت دنبال باشند، خويش
سعي تفتيش عقايد سركوب و ترور بهوسيلة روبهزوال میرفت،
پا افتاده، پيش خرافات البته، بياورند. بند را روند میكردند اين
آنها به گرفتهبود، را مسري همهجا بيماري يك مثل آن موقع كه

میرساند. كمك
برمن را خود و تأثير دست هم داده دست به عوامل اين همه
با داشتم بيروني، سعي شرايط مرج و هرج بودند. در گذاشته
پناه در و بجويم خود درون محكم تكيهگاهي محض عقلگرايي
بمانم. درامان مشوش كننده احساسات و ابهامات آسيب از آن
موقعيت در را خودتان نتوانيد بهسادگي شما شايد نمیدانم،
از پس آشفتگيهاي و آشوبها و دهيد قرار دوران آن زماني
ايمان كه مردم تودههاي بگيريد. درنظر را وسطي قرون فروپاشي
آرامشبخش جستجوي در بود، ريخته بههم مذهبيشان عقيده و
و اسرارآميز كارهاي به گروهگروه خود واهمههاي از كاستن و
آن در را خود و ناتواني عجز روي میآوردند، جادو و جنبل وسايل
می پوشاندند غريب عجيب و هنرهاي آزيدن به دست با شرايط،
كه میديدند آنها میبردند. پناه رازآلود سوگندهاي آداب و به و
رويه هاي و  رفتار به میدهند، دست از دارند را الهي  حفاظ
و ناامني بر غلبه  براي بتوانند كه میبستند دخيل  جادوگري
و اخترشناسي به فراهم كنند. و امكاناتي قدرت موجود، تهديدات
مردگان تماس با می شدند، آداب اسطرالب متوسل و و رمل نجوم
گرفته رونق شعبدهبازها بساط میآوردند  بهجا ارواح احضار و
علم خفيه میشدند. دستبهدست معجزهگر اكسيرهاي و  بود
اوج نقطه بود. فراوان توجه مورد و گرفته جان دوباره كيمياگري

حجرالفالسفه(۱)  جستجوي  در جادويي آرزوهاي و  آمال اين
بزنند باشد. به هرچه هردردي دواي میشد كه میبايست خالصه

دهد. فراري ارواح خبيث را همه اجنه و و شود طال
به را اينها و هوايي برآن زمان حاكم بود، و حال چنين يك
فلسفهام براي بناي من چرا باشيد متوجه شما می آورم تا يادتان
هر از بهخصوص داشتم و الزم محكم و استوار مطلقًا پايه هايی

میگرفتم. فاصله داشت و غيرعقاليي جادويي جنبه آنچه
زمانه  جادويي رسوم آداب و از خودت را نهتنها تو افالتون: ولي
پيشينيان روشنضميري و قدما برحكمت بلكه داشتي، نگه دور
را با كاخهاي پيشكسوتان نوشتههاي و آثار دست رد زدي. نيز
شدهاند. ساخته ماسهيی زمين بر كه كردي مقايسه باشكوهي
بطن را از محكم فلسفي مبناي آن تو، نمیشد عالم فكري در
اين كرد. اخالقي زمانه استنتاج آداب از يا و دادههاي تاريخي
و تصميم جا خوشكردي شدهات بخاري كاشيكاري كه كنار بود
مطمئن ترين بهمثابه خودت را شخص به نفس به اعتماد گرفتي
قراردهي. آگاهيها و كليه شناختها بررسي ميزان و فكري محك
كه درمیآمد، موفق تو و ترديد شك آزمايش از چيزي آن تنها
روشن و دقيق میتوانستي آنرا حيات خودت، واقعيت همچون

كني. دريافت
خودم  برداشتهاي حسي به حتي من بود. دكارت: همين طور 
مورد جنبههاي تنها شك می كردم. هم مزه و بو نور، گرما، از
و شكل اجسام، ابعاد اندازه و از عبارت بودند من براي اطمينان
عواطف و دريافتهاي حسي همة برعكس، حركت آنها، و شمايل
چشم به اينها به چون نمی توانستم برميانگيختند، مرا سوءظن

كنم. نگاه اراده خودم از ناشي يا ذكاوت هوش و دستاوردهاي
علوم از دانشمندان بسيار هم نسلهاي دليل همين به فرويد:
و ارج و شمردهاند  خود راهگشاي و پيشكسوت را تو  طبيعي
گوش سخنان تو به فاصله كه اين در احترامت گذاشتهاند. ولي
بگويم میتوانم و حتي آشكارا، هم تو زد كه ذهنم به میدادم،
تكان يك و هدايت تأثير ديگر، تحت بر هرچيز مقدم چهبسا
كه تو شدم متوجه صحبتهايت خالل از بودهاي. و عاطفي حسي
و ناامنيها همين و بودهای شديدي سوءظن و بياعتمادي دچار
بودهاست. اطمينان يك تكيهگاه قابل جستجوي موجب دغدغهها
نفس خودت بيشتر به اطمينان و آگاهيها به تو اين مسير البته در
كه میدانيم منتها، رويمیآوري. رياضيات به و میكني اعتماد

شكل واهمه و  ترس  نوعي از  سوءظن و  بياعتمادي 
نكند، پيدا تكيهگاه امن يك اگر از اينكه ترس میگيرد.

برود. دست از بهكلي آدم جايگاه
دوره خودم  آن و احوال اوضاع به دكارت: درست كه
ـمثل من ديگر توست. با حق می بينم می كنم، فكر
بچگانه ساده و ايمان يك دنبال آگوستينـ  نمیتوانستم
«بچگانه» پوزش بابت كلمه ارجمند كليسا، پدر باشم. از
كه صحبت كرديم مسأله اين باره در هم قبًال می خواهم.
واقعيت خدا داشتن، بودم بهجاي ايمان به ناگزير من

بكنم. اثبات خود با منطق را باريتعالي وجود
میشود  چيزي  تو خداي ترتيب، بدين  و آگوستين: 
را آن خودت كه و مجردي محافظ طلسم يك شبيه

باشي ساخته
آن  با كاتوليك و كليساي را مسأله البته اين فرويد: و
و متوجه شد زود خيلي روانشناسانه، خبرگي تجربه و
بگذاريد داد. اما، فهرست آثار ضاله جاي را در تو تأليفات
را ادامهدهيم. دكارت دوستمان واهمه ترس و بحث لختي
نسبت به آگوستين كه ايمان سادة است اين تو اگر حرف
داده بودي، را ازدست ايمان اين يا اينكه نداشتي، را خدا
خدا اعتقاد به فقدان فهميد كه در میشود اين را خوب
نقطه يك و به بگذاري دست روي نمیتوانستي دست
و خالء يك به در اينصورت بماني، چون وابسته نامعلوم
آن چتر ديگر و میكردي سقوط روحي ورطة خوفناك
از را كه تو نبود هم برسرت باز بخشنده رحيم و قدرت
میفهمم خوب اين جوري محافظت كند. شدن سرنگون
عقل نفس با كه بعد ساختي خودت خدايي براي تو كه
اين امر، حقيقت  در ولي، میگرفت. تو جان منطق و
نداشتي، خدايي ديگر چون بودي، تو خود تازه خداي
اعالم و پركني خودت  را خالي اين جاي میخواستي
معلول و علت ناشي از فقط به هست، فقط هرچه كردي:
مفروض پيشرفت حد يك همة اينها را تا و است، طبيعي

دهم. قرار محاسبه مورد بينهايت تا میتوانم
نمیبايست  اندازه گيري و محاسبه توانايي اينشتين: 
اوليه پيوندهاي تاروپود در غيرمجاز دخالتهاي تا حتمًا
ابراز كارها اين از  حاال من كند. پيدا ادامه  طبيعت 
هستم. معترض آنها انجام به نسبت و میكنم تأسف
پژوهش راه اين من كه میداني خوب تو گرامي، دكارت
پيروي را دانش و فهم قوة توسط طبيعت قانونمنديهاي
غرور و اين كبر از ولي گرفتم. را تو مطيع دنبال و كردم
رياضي سنجش در نهفته حقيقت بيايم كه كردم پرهيز
براي معنوي كه احترام و تحسين از و دهم بهانه قرار را
جويم، انصراف قائلم اعجازآميز طبيعت ترتيب و نظم اين
مست دستاوردها بيمالحظه تو پيروان بزرگ اكثريت اما
خدمت در را اينها و شدند طبيعت قوانين امکانات و
سلطة براي فناوري بردن كار و بشر قدرت افزايش به
جماعت كثير اين دادند. قرار سوءاستفاده بيشتر مورد
طبيعت به ترس آميخته به احترام نسبت احساس ديگر
واقعي آفرينش حرمت به و ندارند آن دروني قوانين و
طبيعت به نسبت احتشام احساس اين تو نمیگذارد.
مرا ای بسا آن بابت و میشماري حس بچگانه يك را

میكني. سرزنش
و  انتقام الهه نمس، جاي  شما ملتهاي نزد افالتون: 
تفرعن از را يونانيان ما او است. بوده خالي تالفيجويي
اين از و آموخته نگهداشتن اندازه هنر كرده، برحذر
علم توشه از مبادا كه  داده پرهيز نابهجا  غرور و كبر
كائنات و جهان بر سلطه وسيله چون آگاهي مان و
گوشزد ما به را حدود و نمس حد الهه كنيم. سوءاستفاده

عين  در ما فكري بزرگ هسيود(۲) جد منتها میكرد.
رسيد كه خواهد زمانه يی كه بود كرده حال پيشبيني
خواهد كرد ترك را زمين كره روي ساكنان الهه نمس

جدا بودند كرده فراهم خود براي نمس الهه كمك به باستان
جان اين شيره از كه پيش گرفت. قدرت را تازهيی و مسير شد
سرانجام به روند اين و شد خراب آن و مست می مكيد، روش تازه
دوست بهگفته كار بهجايي رسيد، كه كشيد و فرهنگي گسست
آن بر شفايي ديگر بورن، ماكس  اتمي  فيزيكدان من، محترم
نه ماست. روي پيش كه اخالقي انحطاط او، بهنظر نيست. مترتب
حكم در بلكه فرهنگي، فتور و ضعف از ناشي موقتي پديده يك
تاريخ در جديد طبيعي علوم صعود منطقي نتيجه و ضرورت يك
و فكري دستاوردهاي بزرگترين از يكي ترتيب، بدين و است. بشر
جبران غيرقابل مسئوليت پذيري و فقدان بشريت، براثر انتلكتوئل
او هم پيشبيني میشود منجر سقوط به ناگزير آن، شدن عواقب

است: زير قرار به
نشود، نيز خاكستر اتمي جنگ يك بشريت توسط «هرآينه
سقوط سفيه و كندذهن موجودات از گلهيی سطح به هم باز
و میزند پا و دست مستبدين جباريت زير كه خواهدكرد
وي بر آالت و رايانههاي الكترونيكي ماشين كمك به ديكتاتورها

سيادت خواهد كرد».
من بودهباشد؟  بايد برگردن فجايع نيز همة اين گناه دكارت: و
قائل من  براي انساني مافوق تأثير چهقدر شماها عجبا، 
میدهيد. مراحم خود خجالت تأثير تحت مرا  داريد،  شدهايد!
چهقدر مرا به چشم ببينيد: میتوانستيد وضع آن زمان كاش
از بهدور بخاري كاشيكاري ام، میتوانم كنار كه بودم خوشحال
و سعيكنم بنشينيم سيساله  خشونتهاي دستهجمعي جنگ
اگر اين وضع را انديشه. و فكر بيشتر آزادي دري باز شود براي
من بيشتري با رحمي دل مطمئنًا با میگرفتيد، آن وقت مد نظر
اصًال من خواهم گفت كه چرا بهتان بعدًا همه اين با میکرديد، تا
همنظر نيستم و بورن كساني چون ماكس و واهمه هاي با ترس
دفاع میكنم. كماكان دادم نشان زمان آن كه راهي ثابتقدم از

بگوييد. برميآيد تنگتان دل از هرچه شماها حال
دقيقتر  هم هنوز میخواست دلم روانشناس بهعنوان فرويد: 
فكري لنگر به سرانجام تو كار روش چگونه بفهمم تا كنم كندوكاو
در كه را ناامني ذهني و ترس توانست چگونه شد و تبديل جامعه

رفعكند. بود آمده بهوجود عقيدتي آرامش زوال دوران، آن
محتواي میآيد خوشت خيلي تو كه میرسد بهنظر دكارت:
همچون را جديد تمدن و فرهنگ كني و فرآيند مرور را ما پروندة
تودهيی روانشناسي بهصورت بيمار  وضعيت شرح تكثير نوعي
آگوستين هم پيشتر درمورد همين كاري را چنين شرح دهي.
نقادي و متفكر شخص  چرا نمیفهمم اصًال من دادي. انجام 
با آخر  است. كرده دعوت  جمع اين به را  تو اينشتين چون 
خيالپردازان نظريات و آرا  به خيلي پرابهام  گمانزنيهاي اين
كه كردهای پيدا شباهت مرده ها با مرتبط غيبگويان و اخترشناس
میكردند. و منگ را گيج بيچاره سر مردمان زميني من زمانه در
اعتبار به نسبت  كه مبنايي  ترديدهاي و  شك از گذشته  اما،
باليني عالئم از كاربست من اساسًا دارم، تو بي پايه تفسيرهاي
عالئم برازنده اين نامي هم چنين ـحتي اگر روانشناسی فردي

نمیآيد. خوشم اجتماعي رويدادهاي و برپديده ها باشدـ
دارد ادامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيرنويس:
میشد تهيه دارويي آن اكسير و گويا از كه اعجازي سنگ (۱)

مترجم ـ هردردي دواي
تعليمي و پدر شعر ميالد از قبل هشتم قرن شاعر بزرگ (۲)

ـ مترجم يونان باستان

و درد در بديها، عليه امداد به دسترسي بدون مردمان و
بسا می دهد دوراني خبر از هسيود خواهند ماند. باقي رنج
جزاي اعمال و مكافات به تبهكاران كه خوفناك، عصري
احوال و اوضاع ديدن من، با حاال و ندارند. اعتنايي الهي

می افتم. زمانهيی چنان بهياد زمين كره روي كنوني
بزرگ  گناهي كار اين  در  نيز  من  عزيز، دكارت بودا: 
جنبههاي ديگر به رياضي حقايق دركنار تو كه میبينم
توجهي شدهاست به ما ارزاني كه حيات، حقيقت مهم
در و بنشينيم تأمل  و غور به ما هرآينه  نكردي.
به فرادهيم گوش خودمان دروني نداي به مديتاسيون
و كاذب غرور میيابيم برد. در پي خواهيم حقايق اين
شأن به احترام و همدردي حس كجا و چيست ناپسند
كه را پژوهشهايي آزمايشها و يازيدن به دست انساني،
ممنوع باشند روح با موجودات شرافت و شأن مخالف
است زندگي حقيقت جز آگاهي نيز و علم اين میكند.
دامن در بلكه طبق قوانين مكانيكي، بر تنها نه دنيا كه
انسانها بد و خوب اعمال و تالفي جبران ابدي فرآيند يك

میشود. متحول
كه  انسانهايي آن موفق شد به دكارت فرويد: درهرحال
دست خود وسطايي قرون پروردگار وجود به اعتقاد از
مسيري بدهد. فكري جديد تكيهگاه يك بودند، شسته
دفع از میبايست ناگزير میرسيد، تازه مأمن اين به كه
مردم بگذرد. بشر و ناتواني عجز گوناگون حسهاي رد و
بازيچه دست ديگران نمیخواستند به هيچ وجه ديگر
كنند. تحمل بيايد سرشان هرباليي و گيرند  قرار
مسائل، سنجش و كتاب و حساب ياري به میخواستند
راه در  خوب، كنند. هدايت و تنظيم را امور خودشان
توقعاتشان و مدعاها كفة قبلي، ناتوانيهاي و عجز و دفع
تحت جهان يك شد. انتظار میرفت در سنگين زياده
و ضعف و از ترس خبري ديگر و فناوري تكنيك سلطه
يك استقرار با طبيعت میرفت، انتظار نباشد. درماندگي
و كم و گيرد قرار تحت كنترل غولآسا ماشيني نظام
توسط صرفًا يك جامعه آينده، آن در كسري كاركردهاي

شود… رجوع و رفع علوم رشديابنده مهندسي
افتادن  جا و اندازهگيريها روال اين در و اينشتين: 
علوم و فهم روش كار بود كه و تكنيك و… رياضيات
حسي شيوه هاي از بزرگ تاريخي انشعاب يك با طبيعي
يونانيان مثًال  كه خيالي  صور  و اساطيري  تعليمات و

زن شنيدم. خفيفی فرياد ناگهان شد سوراخ وارد آب وقتی
صورتش بيدار شده بود. برروی آب با چکة ارباب بود که

فرياد میراندم. سوراخ طرف به را آبها همچنان من
زن بين شده بود. ارباب خيس شنيدم، اين بار خود ديگری
که ديدم سوراخ از بعد لحظه چند درگرفت. بحث شوهر و
چون ماندند،  ساکت  ثانيهيی چند کردند. روشن  را چراغ 
چند از است. بعد کرده رخنه کجا از آب نمیفهميدند که
سوراخی از که آيا پرسيد از من آمد و من به اتاق ارباب دقيقه
کرده، خيس را و خانم ارباب اتاق آنها میريزد به آب آن از که
ارباب اّما به بی اطالعی کردم. اظهار من طبيعتًا دارم؟ خبر
بلکه آب تنها نه شده، جمع اينجا که آبی همه اين با گفتم
او سر بر دارد امکان هم آن اتاق اثاثية تمام همراه به خودم
بايد که گفت و انداخت به سقف نگاهی ارباب شويم. خراب
من بودهاست. فردا با اين خصوص حق در کند و را تعمير آن

کردند. اساسی تعمير را بام صبح
هرگز من  اما میکرد. تعريف را داستان اين همسرم 
ظرافت و کمرويی آن با جنووّفا که کنم تصور نمیتوانستم

در که او میگفت کند. را سوراخ سقف آن توانسته بود چگونه
میبايست بنابراين کنم، عبادت نمیتوانستم حتی وضعيت آن

عقل آورد. سر به را ارباب ناخوش يا خوش به زبان که
که میخواند را  قطعهيی  هميشه او  الهی  کمدی از
او و می خواستند  غذا او از اوگولينو کنته بچههای آن  در
تا خواندن ادامه میداد به او بدهد. به آنها نداشت که چيزی
را میبست کتابش وقت آن میرفت. بهخواب وقتیکه کسی
داريد شماها میدانم ندارد، فايده ديگر خواندن که میگفت و

میبينيد. را داستان پايان خواب
کار غروب آخر تا سحر نبود، از کلة رؤيايی فقط جنووّفا
دستمالهای و پيراهنها تمام میخوابيد. کم خيلی و میکرد
مرد. هشت برای میکرد، درست او را جورابهايمان و دستمان
پارچه دستهای خودش با او میبافت. نخ بهار پاييز تا از او
هميشه میدوخت. دستهای او لباس از آن و بعد میبافت
بود، جهان تمام در سفر در پيوسته او سر اما بودند. کار در

آلدو. پسرم مثل درست
دارد ادامه

بقيه از صفحة۶ هفتپسرانم

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



Neda NO: 23       June 26, 2006     ۱۳۸۵ ۲۳ دوشنبه ۵ تير شمارة

عبدالعلیمعصومی

تصّوف حّالج منصور حسينبن دليرانه شهادت و «اَناالَحق» گويي
ترس در بهطورعمده، كه آنرا و رساند تازهيي اوج نقطه به را اسالمي

كشاند. بهخدا عشق وادِي به ميشد، خدا خالصه از
در  كه بود بيپروا و پاكباز صوفيان از َحّالج، منصور حسين بن
نزديكي در (كه فارس «بيضا»ي شهر در (۸۵۸م) ۲۴۴هـ ل سا حدود
به دنيا آمد. ميشود) خوانده «َتل بيضا» اكنون و داشت شيراز قرار
كه ُمرادي و  پير جستجوي بغداد رفت، به و بصره به نوجواني  در
شاگرد نيم، و  يكسال به مدت بصره،  در  بشناساند. او به  را «راه»
خدمت ُجنيد بغدادي، به بغداد مّدتي نيز در بود. َعمروبن عثمان َمّكي
مذهب (=هوشياري)، «َصحو بست: كمر َصحو» «اصحاب سرسلسله
باطِن و ظاهر خواستهاند آنان كه است يا صوفي زاهدان و ُمتشّرعين
و دلسوختگان طريقه نه كنند، رعايت را، دو هر طريقت، و شريعت
روِي چه، آن كه مستياند. حال و شوق و و شور كه سراپا پاكبازان
نابوده را اّهللا ماِسوي نميانديشد، مّدعيان سرزنش از دارد، با خدا دل
عقِل مصلحتبين، َفراميِن و رسوم و ُقيود به بياعتنا و  ميانگارد
رخسار از نقاب مستانه، و بيخودوار و نميگيرد، چيزي به را خطرات
رجايي احمدعلي حافظ، دكتر اشعار برمي كشد» (فرهنگ غيب شاهِد

.( ۱۳۷۳، ص۲۴۶ تهران، هفتم، چاپ بخارايي،
دو  هر از درس و نبست  َطرفي «پير» دو كالم آن از  حّالج
او درافتاد با َعمرو او، بهسختي، رنجيدند. از آندو اينرو، از  رميد.
نيز، فرستاد. جنيد خوزستان شهرهاي به نامهها او دشمني با در و
تأييد كرد. او را خواست مقتدر، خليفه عباسي، فتواي قتل بعدها، به
حق محبِت غلبه (=سرمستي، «ُسكر» مكتب پيرو منصور حسينبن
۵سال به طي . رفت دراز سفرهاي به بود. شوريده مردي و بنده) بر
كه ديار هر در و كرد سفر مّكه و هند چين، ماوراءالّنهر، سيستان،
به محضرش ميشتافت و به مييافت، خردمندي «پير» و نشاني از
پس نبست. دل پيري هيچ اما، سرانجام، به ميبست. كمر شاگرديش
در گزيد. اقامت كعبه خانه در َجوار سال دو طوالني، سفرهاي از اين
و گفتارش به دنياي تازهيي گشودهشد كه چشمش بود دو سال همان
پس آن از رفت. فراتر َعوام فهِم حوصله از و درآمد ديگرگونه رنگي به
و «اَناالَحق» گفت بيپروا و نهاد پاي وجود» «وحدت دنياي كه به بود

بهزبانآورد. آشكارا، ميدان، و كوي هر سر بر را كالم اين
َحّالج آنچه ولي خدايم. من  يعني: ميگفت،  الَحق» «اَنا او
حلول نه و شدن) بود قائل شريك خدا ِشرك (=براي نه ميگفت
در اين اعتبار بود كه بلكه به جسم انسان)، (=وارد شدن خداوند در
براي جز وجودي و همه كائنات بودي و در شدهاست محو حق ذاِت
اين بيان اِعراض دارد. غيِرخدا) =) ماِسَوياّهللا از نيست و قائل خدا
دين اسالم مغِز جوهر و با منافات ندارد، بلكه با توحيد معاني نهتنها
و َمبدأ زيرا مطابق است، و موافق آن اَعمال پيشوايان و تعليمات و
به آنان (=بازگشت) رجعت و (=آفرينش) نشَأت و موجودات منتهاي
پرتوي موجودات و بقيه خداست آن حقيقي از هستي است … حق
كه اين از عبارت است بهاختصار، وجود… اويند… وحدت ذات از
و نمود خدا همه چيز و جز خداست و بود حقيقي، تنها، مطلق وجود
احديت… مبدأ از است تراوشي موجودات جميع هستينماست…
نسبت دنيا همه ديگر، اوست. بهعبارت سوي به همهچيز بازگشت و
كه اينجاست از و خورشيد. نسبت به است اشعه حكم در خدا، به
(=مانعي) حجابي را خود شخصيت حق، به رسيدن براي صوفيه،
از را وجود كردن) (=پاك تطهير و نفس كشتن و ميدانند بزرگ
بزرگ) (=بال شهَپر با وطن اصلي بازگشت به براي ماده، آاليشهاي
و وجد(=خوشي بسيار) (=دنياها) عوالم در سير (=گردش) و عشق
در (=نيستي)ي كامل َفنا مرحله به تا ميشمرند الزم بي خودي،
باقيمانند ابد ناميراست، تا و باقي خدا و چون برسند خداوند ذات

است…» باهللا  بقاي فياهللا، فناي نتيجه كه
رجايي، احمدعلي دكتر حافظ، اشعار (فرهنگ

ص۷۲).
بيم از كه زاهدان، و فقيهان بهعكس حّالج
ميكنند عبادت به بهشت رفتن براي و دوزخ
سركوبِي توانسوز و رياضتهاي عبادتشان با و
«ُيِحبُُّهم و به خدا از عشق است، همراه نفس
آنان و دارد دوست را انسانها (خدا ُيِحّبون» و
و از (۵۴ آيه سوره مائده، دوست دارندـ را خدا
اين رو، از ميگفت. سخن او با اتحاد و وحدت
خدا، معتكف ترس پارساياني كه از زاهدان و
غارها و ديرها عبادت) براي (=گوشه نشيني

ذكر مدام و ورد و ترس به زندگيشان بودند و
و برخاستند دشمني به او با ميشد، خالصه
مرگ و به به محاكمه كشيدند را سرانجام او

كردند. محكوم

شهادتحّالج
عباسي، حسينبن خليفه فرمان «مقتدر»، به
زندان به «اناالحق»گويي، جرم به منصور حالج،
داشته را كسي مالقات حق  بيآنكه و افتاد 
طي در مجرد ماند. زندان سال در يك باشد،
و ابنعطا چون صوفياني سخن مدت اين
كسي نزد او بودند توانسته كه را، عبداهللا خفيف

يابد، زندان رهايي از و خواهد عذر تا بدهند و پيغامي بفرستند را
تا نواختند پيكرش بر ۳۰۰تازيانه خليفه، امر به زندانبانان، نپذيرفت.
به شكوه و لب بيآنكه فروبندد. با صبوري، لب از گفتن «اناالحق»
از لب و تسليم نشد اما، تحمل كرد، تازيانهها را بگشايد، ضربه ناله

فرونبست. «اناالحق» گفتن
او از ديد حالج را سرسختي وقتي «مقتدر»، وزير عباس، حامدبن
كرد احضار را فقيهان و «قاضي سپس، بنويسد. را اعتقاداتش خواست
آنچه درباره شهادتهايي برضد وي خواست. حالج فتوا درباره آنها از و
مينمود…». واجب وي را كشتن كه آمد شدهبود، فراهم شنيده او از
بودند، فقيهان داده كه فتوايي و بود شده ثابت وي بر آنچه را «مقتدر
كه عبدالصمد، نوشت نگهبانان خويش، محمدبن ساالر به و بدانست
دو دست و دو و بزند تازيانهاش هزار و ببرد [بغداد] پل را بهعرصه وي
بسوخت» در روز آتش را به او سپس چنين كرد. كه پايش را ببرد.
تاريخ (دنباله ۹۲۲م). (۲۶مارس ۳۰۹هـ سال ۲۴ذيقعده سهشنبه

ج۱۶، ص۶۸۷۷) طبري،
و دست دردناِك واقعه «تذكره االوليا» كتاب نيشابوري در عطار
كه است، داده شرح َحالج را حسين بنمنصور بر داركردن پابريدن و

است: چنين خالصه اش
گردآمدند… آدمي هزار صد بر داركنند. تا ببردند را …حسين
گفت: «امروز «عشق چيست»؟ پرسيد: او ميان، از آن درويشي، در
روزش دگر روزش بكشتند و و پسفردا بيني». آن فردا بيني و بيني

به باد بردادند… روزش و سوم بسوختند
با ميرفت عياروار و دست اندازان مي خراميد. ميرفت، كه راه در
بوسهيي برزد رسيد، دار زير به چون (=سنگين) … گران سيزده بند
مردان، «معراج گفت: چيست»؟ «حال گفتند: نهاد. نردبان بر پاي و

است»… دار باالي
ببريدند، پاهايش پس زد… خندهيي كردند، جدا دستش پس
تا درماليد، روي بر خونآلود بريده دست دو پس كرد… تبسمي
كردي؟» گفت: چرا «اين گفتند: كرد. خون آلود روي و دو ساِعد هر
پنداريد شما باشد. شده زرد كه رويم دانم و برفت من از بسيار «خون
چشم تا در در روي ماليدم خون از ترس است. من زردي روي كه
ايشان خون مردان، (=ُسرخاب)  گلگونه  كه باشم،  سرخروي شما
بعضي برآمد. خلق از قيامتي بركندند. چشمهايش پس است»…
بُبرند، زبانش خواستند چون ميانداختند. سنگ بعضي و ميگريستند
ميَبرند، تو از براي كه رنج بدين «اِلهي، و گفت: كرد آسمان به روي
و گوش پس مكن» بينصيب دولت اين از و مگردان محرومشان
نماز و زبانش ببريدند. روان كردند… پس و سنگ ببريدند بينَيش
جان و تبّسمي كرد سربريدن ميان در و ببريدند كه سرش بود شام
از بيش فتنه «اين گفتند: ديگر روز كردند … خروش مردمان و داد.
او بسوختند اعضاي پس بود»… حيات حالت در كه خواهد بود آن

انداختند … دجله به و
نيز َحالج را از ياران بعضي عباسي، وزير مقتدر عباس، حامدبن
يكي عطا، ابوالعباسبن دربارهاو پرسيد. ازجمله، را نظرشان و فراخواند
داد و او به را َحالج و نوشته خواند نزد خود را همدل حالج، ياران از
خواند را نوشته ابن عطا بنويسد. آن درباره را نظرش كه خواست او از
معتقدم عقيده همين به من هم است درست. عقيدهيي «اين گفت: و
را ابنعطا حامد، است». بيايمان نباشد معتقد آن به كه هركس و
جانانه، اعتقاداتش، و َحالج از نيز دادگاه در ابن عطا كشاند. دادگاه به
فرياد نگهبانان به و خطاب به خشم آمد سخنان او از وزير كرد. دفاع
و زدند دهانش مشت بر با مأموران خردكنيد». «آروارههايش را زد:
زد. فّواره بينَيش از خون كه كوفتند سرش بر آنقدر را كفشهايش

سپرد. جان چندروز بعد، ضربهها، اثر اين در ابنعطا

دارهـا سـردار حـالج،

مجروح پرنده تو
را شوق زندگی وقتی

پرواز سبز پر در
میکردی   بيدار

کمين نشسته صيادان در
به ضرب گدازه سرب خواندند را تو

گريختی نيفتادی خاک به تو اما

زندگی نبض ضربان را تو
خواند دور فرا به سرزمين سراسيمه

بود لبريز درد از تو زخم
جستی بود که پناه چنين و

شدی رنگين قفسی پناهجوی

مینشستی خويش زخم نظاره به وقتی
میگفتی خود با

نخواهم کرد را رها قفس ديگر اين
هرگز   هرگز

قفس اين در ديريست
نشستی  خود زندان  به
بردی ياد از سينهات در

را آزادی آواز هزار راز تنفس
نمردهای  بهياد میآوردی که و گاهی

بودی خفته مردگی باور در ولی

بلند نهالهای بيرون،
بودند  ايستاده رهگذر بادهای نوازش  به

خود آبی شکوه پهنه در آسمان و
بود آغوش گشوده نگاه تو آه بر

تو همسفران شورانگيز نغمه و
گوش میرسيد   بیوقفه به

بود ايستاده انتظار تو به زندگی

بود رفتن از تو هراس ولی
گريزگاه آن در بود چه هر

بودی  امان  در

صبحگاهی آرام نسيم در روزی
شد بيدار آفتاب آواز در آسمان وقتی

بگشودی را قفس دريچه
داشتی رفتن بر سر هوای

بود تو انتظار در ارتفاع

بازگشتی دوباره اما
گريستی و بستی خود به روی در و

نبود! تو آن از زندگی شايد
بیمهار نور شعاع تابش در روزی و

خيزبرداشتی نگاهت تسليم کمند از
نشستی  شاخهيی بر  و

شاخهيی ديگر ديگر و باز خيزی و
کشيدی بال اسارت از

بود انتظار تو روشنايی در
کردی گذر شاخه ها ايستگاه از و

انداخت اوج طنين در آوايت
دلباختهات آسمان دامن در

کردی پرواز آزادی به

هجــو پنا
ح.مقدم
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