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ابوسعيدابوالخير،
عشق مذهب با ــوريده عارفي ش

گل شد آدم خاك عشـق شبنم از
شوريبرخاستفتنهايحاصلشد

زدند سر نشتر رگ روح بر عشـق
شـد دل نامش و چكيد قطره يك

و نگريستن سو است، يک چيز  دو تصوف گفت:  ابوالخير  ابوسعيد
زيستن. يکسان

و درويشي، در توانگريست و دل، در عزتيست تصوف اين گفت و
در است پوشيدگي و گرسنگي، است در سيري بندگي، در خداونديست
مرگ، و شيريني است در و زندگاني بندگي، برهنگي، و آزاديست در

تلخي. در است
همگي طايفه که اين است بزرگ اصلي طايفه، مشايخ اين ميان در و
مباينت عالم هيچ مضادت و جمله صوفيان ميان يکي همه - باشند و يکي
در معني بي نماي صوفي که است، صوفي که هر نباشد، در دوي خود و
تفاوتي عبارت از راه مشايخ الفاظ صور در چه و اگر نباشد. داخل اين
يکي همه نگري، چون در باشد. چون از راه معني يکي معاني همه نمايد،

بود. يکي نظرها همه و بود يکي دستها همه اند،
ابوسعيد» مقامات الشيخ التوحيد في «اسرار

ديگر صفحات در

صفحة٣ در

شعر:

اخبـارشـهري
عبدالعليمعصومي(چـرند و پـرند)

ادبي كارلـوس فوئنتـس يك دولتمـرد

اكبر دهخدا عالمه علي

صوفيسعيدي

نزدهايم؟ را آخر هنوز حرف ما پيدا كند، وقتي كه ميتواند خاتمه چگونه تاريخ

در مبارزه ندارم. اميد پيروزي به ميگويد«من كافكا
مقايسه در سعادت آفرين نيست، مگر خودش نفس
بر دستم از كه است كاري تنها كه واقعيت اين با
به نه كنم، تسليم را خودم نهايتا شايد ميآيد…

مبارزهكردن» لذت به بلكه مبارزه
«بين كه گفت و زد معروفي حرف يك فالكنر
اضافه و مي كنم» انتخاب را درد من پوچي و درد
اين احتماًال آيا و شد» خواهد پيروز «انسان كرد كه

نيست؟ رمان حقيقت بيانكننده
دليل پيروز  اين و به خواهد شد  بشريت پيروز
هنر رمان تاريخي، حوادث بهرغم كه شد خواهد
كه تاريخ عجول، تحقير كرده است، زندگي كردن را

را آنچه ادبيات كرد. خواهد بازسازي ما وجود در
و درمي آورد.  واقعيت به كرده، فراموش تاريخ كه 
تاريخ آن چه را ادبيات بوده، كه است تاريخ آن چون
ما كه است همين براي ميدهد. ارائه نبوده، هميشه
فاجعه) بروز يك درصورت (مگر را خاتمه تاريخ هرگز

كرد. نخواهيم مشاهده
كنيد مقايسه را كافكا و فالكنر حرفهاي ميتوانيد
از خاتمه تاريخ و خامي نيمه در عين با كساني كه
نويسندهيي من  ميكنند. صحبت تمدنها  جدال
قارهيي از و مينويسد اسپانيولي زبان به كه هستم
موالتو، سياه، مستيزو، سرخپوست، ايبري، كه ميآيم
مسيحي، كارائيبي، مديترانهيي، پاسيفيك، ، آتالنتيك

نسبت من مي باشد(۱). التين و يوناني جهود، عرب،
اهداف و توانمنديهاي بيشتر همه دستاوردها و از به
كه نمي توانم بپذيرم من دارم. خودم ايمان فرهنگ
به خاطر زندگي ميكنيم جدال تمدنها دوران در ما
دارند. تعلق من به نامبردم  كه آنهايي  تمام اينكه
درحال صحبتكردن بلكه نيستند، درحال جدال آنها

هستند.
ما كه كند، وقتي پيدا خاتمه چگونه ميتواند تاريخ

نزدهايم؟» را آخر حرف هنوز

افتتاحيه مراسم در فوئنتس سخنراني از (بخشي
(۲۰۰۵ ۶ سپتامبر در برلين كتاب فسيتوال پنجمين
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عرقريزان وارد و نفسزنان حسندله ديروز سگ
فورًا وعليک بي سالم  ورود محض به شد. اداره 
يادداشت را زود زود اين مطلب کس گفت:«فالن

الزم است». خيلي جشن در که کن
بگير». خستگي بنشين گفتم:«رفيق! حاال

نرفته يادم تا زودباش دارم کار گفت:«خيلي
مهم است». خيلي مطلب بنويس که

عريضه بلندي به هفتگي روزنامة اگر که قدريست به اداره صندوق در مطلب گفتم:«رفيق!
ميآيد». زياد باز بشود که هم يوميه کرمانشاهيها

است». عمده خيلي مطلب اين ندارد، آنها به ربطي مطلب گفت:«اين
گفتم:«بگو». ناچار

قلم برداشتم. گفت:«قلم بردار!»
نوشتم. قبل». روز بنويس:«چند گفت

نوشتم. زرگنده(۱)»، نزديک در بنويس:«پسر حضرت واال گفت
نوشتم. کندي ميکردند». بنويس:«اسبهاي کالسکهاش در رفتن گفت

درآمد». حرصش واال بنويس:«حضرت گفت
طرف به را شده چشمهايش متعجب يک مرتبه کنم؟» بنده عرض يا شما ميگويد را گفتم:«باقيش

بفرماييد». تا بدانيد جنابعالي نميکنم گفت:«گمان دريده من

فولكوريك سرخپوستان ازمجموعه اشعار
بهروزيان اصغر علي : ترجمه

جد
يیا

کوتـاه: قـصهوارههای
بـزرگ دخـتربچـه

آيـينه به نـگاه
مشيري(رهنورد) م،
٥ درصفحة

پـسرانم هـفت
نيکوالی رناتو چروی الچيده نويسنده:
محدث اسماعيل مترجم:
٦ درصفحة

ضـدديکتـاتـوری
فروم اريک نويسنده:
نايبآقا حسن مترجم:
٤ درصفحة

نمازبيخودانه يک مجسم، دعای يک رقص
زرينکوب عبدالحسين دکتر
٥ درصفحة

کوتـاه شـعر چـهار
قرايی محمد دکتر

بـرگ ضيـافت
م.وحيدی (م.صبح)
٥ درصفحة

مرموز تيرهگيهاي و سحرگاهان شكوه با رنگآميزي

بقيه در صفحه۷ 

بقيه در صفحه۲ 



۲۴ دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۲ندا صفحة

اول صفحه از بقيه
از  يكي  ( ميالدي  ۱۹۲۸ سال (متولد فوئنتس كارلوس
شناختهشدهترين و رماننويسان آمريكاي التين برجستهترين
يك تنهايي به خود  او است. زبان اسپانيولي دنياي  نويسنده
كه ميشود گفته بينالمللي است. فرهنگي  و سياسي نيروي
درعرصه بسيار بانفوذ و بينالمللي قدرت ادبيات يك فوئنتس
آمريكاي ادبيات برروي  عظيمي تأثير آثار وي است. سياست
ترجمه دنيا در مختلفي زبانهاي به ادبيش كارهاي گذاشته التين

است. شده
به خاطر شد. متولد مكزيكي والدين از پاناما كشور در او
واشينگتن شهر در را جواني سالهاي پدرش، ديپلوماتيك حرفه
بود. در واشينگتن مكزيك سفارت پدرش نماينده كرد. سپري
كشور نيز و  آرژانتين، شيلي كشورهاي او در بعد سالهاي  در
كشورهاي در فوئنتس زندگي كرد. زندگي مكزيك خودش
ديدگاه با نويسنده يك بهعنوان را او التين آمريكاي مختلف
آمريكاي نويسنده كمتر  كردهاست. منطقهيي ممتاز و جهاني
را التين آمريكا-آمريكاي ديناميزم بتواند كه دارد وجود التيني

كند. بررسي ژرفاي فوئنتس به نگرشي با
و ويژه  ادبي زبان به زندگي،  اوليه تجربههاي  همان او در
در هرچند يافت. دست التين) خود قارهيي (آمريكاي ديدگاه
به نسبت كه هستند و بوده متعددي نويسندگان آمريكاي التين
گفت جرأت ميتوان اما به دارند خود معلومات جامعي نيمقارة
توانايي و بينش قدرت بهلحاظ آنان ميان در فوئنتس موقعيت كه
ويژگي است. ممتاز شمالي آمريكاي فرهنگي ديناميزم تحليل
بنويسد. بينالمللي زبان يك با ميتواند كه است اين فوئنتس
خود سياسي مباني گرايشهاي مصاحبهيي درمورد در او خود
رخ من زندگي در مختلفي وقايع كودكي اوان «از است: گفته
قوي شده مكزيك در كشور عقايد ناسيوناليستي كه داد. زماني
جانب از مكزيك آن دوران، در بود. ديپلومات  يك پدرم بود،
مقطع آن در بنابراين بود. گرفته قرار فشار تحت بهشدت آمريكا

”كاردناس“  جمهوري رياست تحت به ويژه مكزيك تاريخ از
رياست گرفت. بعدًا موقع قرار تأثير خيلي تحت من جوان روح
”معامله شدم. دوران بزرگ آمريكا در روزولت جمهوري فرانكلين

با  چطور آمريكا كردم كه نزديك مشاهده از من و بزرگ“ بود
حل براي انساني سرمايه روي چقدر و شده درگير مشكالتش

مسائل تكيه داشت.
جنوبي آمريكاي در را نوجواني دوران من اينكه سوم عامل
چشم به من و بود شيلي مردمي جبهه دوران آن گذراندم.
و امكان پذير خيلي التين آمريكاي دموكراسي كه ميديدم
و نرودا پابلو  اشعار به من ميشد. مربوط ادبيات به مستقيمًا 

بسيار داشتم». كشش گابريال ميسترال
بيپايان قدرت فوئنتس نوشتههاي بيشتر اصلي درونمايه
مكزيك انقالب شكست و ملي، اهداف هويت پيچيدگي رؤياها،

است.
مدرسه خصوصي در شد. بزرگ مرفهي خانواده فوئنتس در
مكزيكو حقوق دانشكده وارد سالگي، شانزده در و خواند درس
در اقتصاد  انستيتو  وارد حقوق، مدرك دريافت از  بعد شد. 
دانشگاهي، تحصيالت دوران طي شد. سوئيس ژنو، شهر
از پيوست. كمونيست حزب  به و شد  ماركسيست فوئنتس
سازمان به مكزيك هيأت عضو فوئنتس ۱۹۵۰تا۱۹۵۲، سال
فوئنتس سال۱۹۵۴، در مكزيكو به بازگشت در بود. كار جهاني
سال از شد. خارجه وزارت رسانههاي بخش رئيس معاون
وزارتخانه بخش روابط فرهنگي رئيس فوئنتس ۱۹۵۷تا۱۹۵۹،
رئيس بخش سپس معاون و دبيركل همچنين بهعنوان بود. او

بعد،  سال۱۹۵۹ به كرد. از كار مكزيكو ملي فرهنگي دانشگاه
كرد. را وقف نويسندگي خود فوئنتس

سپري  اروپا دهه۱۹۶۰ در را در خود اوقات فوئنتس بيشتر
پورتوريكو و  آمريكا به سياسياش، عقايد بهخاطر را  او كرد.

سركوب بهخاطر مكزيك  دولت  به  او نميدادند.  راه
بازيهاي المپيك آستانه در دانشجويان انقالب وحشيانه

در  شد. تبعيد پاريس  به و  اعتراض كرد سال۱۹۶۸ 
رهبران  چپ و روشنفكران همراه ديگر سال۱۹۷۱ به
سياستهاي و كرده  انتقاد «پري» حزب به  كارگران،
و افتاده» عقب  » را ساليناس كارلوس رئيسجمهور 

ناميد. وحشيانه» «كاپيتاليسم
در مكزيك سفير بهعنوان سال۱۹۷۵، در نهايتًا

كه  سال۱۹۷۷ وقتي اما در شد. بهكار فرانسه مشغول
خوزه آن زمان، رئيسجمهور و دولت دست از خيلي
ويژگيهاي داد. از استعفا بود، شده پورتيو، ناراضي لوپز
به منحصر فعاليتهايش حوزه كه است اين فوئنتس
و نفوذ با بسيار نيز سياسي زمينه در او نيست. ادبيات

است. بوده فعال
فعاليتهاي به فرانسه در مكزيك سفارت سالهاي در
دست مركزي در آمريكاي زمينه صلح در گستردهيي
آكادمي را از التين تمدن زد. در ماه مه سال۱۹۹۹جايزه
بود باري اين اولين كرد. دريافت آكادمي برزيل و فرانسه
خدمت بيشترين كه مي شد داده كسي به جايزه اين كه

بود. تمدن التين انجام داده اشاعه جهت در را

اهدا فوئنتس كارلوس  به  كه جوائزي
است: شده

عاليترين  كه  مكزيك ادبيات ملي  مدال سال۱۹۸۴ 
شد. اهدا به كارلوس فوئنتس كشور است ادبي جايزه

اسپانيا،  پادشاه دست از «سروانتس» سال۱۹۸۸ مدال
شد. اهدا فوئنتس كارلوس به كارلوس خوان

وقت رئيسجمهور ميتران فرانسوا درسال۱۹۹۲،
برجستهترين كه فرانسه، افتخار  عالي نشان فرانسه

اهدا كرد. كارلوس فوئنتس به است، را نشان فرانسه
«كاور» جايزه آثارش، آخرين انتشار از پس فوئنتس
و اسپانيا استورياس» د «پرنيسيپه جايزه و ايتاليا

كرد. دريافت را برزيل كشور نشان عاليترين
گرفته است. تعلق فوئنتس به يونسكو از مدال پيكاسو

دكتراي جهان برجسته دانشگاههاي بيشتر از فونتس
است. كرده دريافت افتخاري

بروان و دامورت كمبريج، هاروارد، دانشگاههاي در
است. كرده تدريس

يك (اسپانيا) مادريد دانشگاه سال۱۹۹۲، تابستان در
به مطالعه اثرات فوئنتس پرداخت. هفته

ادبي دولتمرد يك
ندارند. وجود ديگر فوئنتس كارلوس مثل نويسندگاني
وقايع بيان كننده تنها وي تأثيرات گسترده دامنة
نيست مكزيك كشور شخصي زندگيهاي و تاريخي
نوشتههاي يافتهاست، بلكه گذشته شكل قرن طي كه
كشور آن اجتماعي واقعيت مجدد ساخت به فوئنتس
فوئنتس خود همانطوركه  درست ميكند.  كمك
تصور سروانتس و شكسپير بدون را دنيايي نميتواند
فوئنتس را بدون مكزيكي نميتوان به همين نسبت كند.
آمريكاي گذشته قرن نوابغ ديگر مثل او تصوركنيم.
پاز، و نرودا تا گرفته ماركز گارسيا و بورخس از التين،
ادبي دولتمرد يك يعني كمياب، هنرمند نوع يك معرف
گسترده دانشي و العاده فوق سياسي طبيعت و خوي با

بشر. و طبيعت تاريخ از
لورا دياز» رمان اخيرش «گذران سالها با فوئنتس در
قرن بيستم كه وقايعي و تاريخي شخصيتهاي مجددًا از
در تنها نه بازديد اين و ميكند بازديد كردند، خلق را
خود از مرزهاي فراتر دنياي در مكزيك بلكه كشورش

صورت ميگيرد. نيز

نوشتة مشهورترين آرتميوكروز، مرگ
فوئنتس

فوئنتس آثار معروفترين از يكي آرتميوكروز مرگ
نشان ادبيات در او را و ظرافتهاي پيچيدگيها كه است
شخص اول، شخص از طريق اين كتاب داستان ميدهد.

ميشود. نقل سوم شخص و دوم
مدافع كه  است فقير دهقان يك كروز آرتميو 
ميشود، ثروت انقالبي است. اما وقتي صاحب ايدهالهاي
متمول و بيرحم فاسد، سرمايهدار يك به تبديل خودش
است. جهاني كاپيتاليسم آز و حرص سمبل كه ميشود
نويسنده گرفته، در تخت مرگ قرار كه هنگامي نهايتًا
حال گذشته بين را تصورات آرتميو كروز و پراكنده افكار

ميبافد. هم به آينده و
ايده الهاي بقاياي هنوز آرتميو حال عين در
بههمين دارد. دراعماق ذهن خود بهياد را انقالبياش

و رفته اسپانيا به تا مي كند تشويق را دلبندش پسر دليل،
فرانكو و فاشيسم عليه داخلي درجنگ انقالبيون اهداف براي

مبارزهكند.
خارج سالهاي زندگيش را در آن جا كه فوئنتس بيشتر از
از يكي ملي مكزيكي سپري كردهاست مسأله هويت مكزيكو از
اين كروز ارتميو مرگ در كتاب وي است آثار اصلي درونمايههاي

است. شده قوي تصوير به صورتي بسيار موضوع
برجسته را مكزيك انقالب از بعد دوران شكست كتاب اين
اهداف كشور نتوانست اين چگونه كه نشان ميدهد و ميكند.

كند. پياده را انقالب
دياز» مجددًا لورا سالها با اخيرش «گذران رمان فوئنتس در
كردند، را خلق قرن بيستم و وقايعي كه شخصيتهاي تاريخي از
در بلكه مكزيك كشورش در تنها نه بازديد اين و ميكند بازديد

مي گيرد. صورت نيز مرزهاي خود از فراتر دنياي

دياز” لورا با سالها گذران “ رمان مورد در
كرانيكل هيوستن با سال۲۰۰۰ مصاحبه از بخشي

كننده «هنرمنعكس كه نوشتهايد خود رمان در شما سؤال:
اين شما، بهعقيده ميكند». پايهريزي را آن بلكه نيست، واقعيت

مي كند؟ ريزي پايه را تاريخييي واقعيت چه نوع رمان
اجازه ميكنيد. متفاوت سؤال دو من از شما فوئنتس:
تاريخ كه است اين نكته يك كنم. شروع سؤال آخرين با بدهيد
به فقط را گذشته شما اگر است. و ناپذير تمامي پروسه يك
يكي كردهايد. تبديل به موزه آنوقت آن را كنيد، واگذار گذشته
است توانسته كه است آن رمان اين عملكردهاي بزرگترين از
بعد»ي آن« تاريخ به و اينكه تبديل كند. زنده حال به را گذشته

است. تهي معموًال از آن كه ارائه دهد را
مورد در ميخواهم كه را تاريخي كتابهاي تمام مي توانم من
نوزده قرن روسيه ولي كنم مطالعه بخوانم، نوزده قرن در روسيه
تولستوي و داستايوسكي، و گوگول اينكه مگر فهميد را نخواهم
نگاه زنده كه تاريخ بعد يك بنابراين بخوانم. مثال، براي را تورژنو

داشت. خواهد وجود داشتهشده،
خودش واقعيت، است. مطرح واقعيت با رابطه سپس
بيا نمي گويد نويسنده به است. همين جا است. كافي بهتنهايي
يك خلق مي كند، نويسنده كه كاري بنويس. آن به راجع و
نويسنده كار يعني كند. واقعيت اضافه به تا است ديگر واقعيت
چيزي بلكه واقعيت باشد كننده فقط منعكس كه نيست اين
وجود هملت وجود نداشته است. قبًال كه كند واقعيت اضافه به
كيشوت وجود دون نمي نوشت. او به راجع شكسپير نداشت اگر
نميتوانيم االن ما و نمينوشت.  را او  سروانتس اگر نداشت
كه حالي در كنيم. تصور كيشوت دون و هملت بدون را دنيايي

ندارند. واقعيت آنها
خوب، را بنويسند، آنها كه نداشتند نويسندگاني وجود اگر
بر اين مضاف پس نه دون كيشوتي. و داشت هملتي وجود نه
واقعيت ديگري ايجاد غني ميكند… يك را و آن واقعيت است

ميكند. ايجاد را واقعيت فراتر از ترجيحًا، يا ميكند و
اين در واقعيتي را چه كه شما بدهيد لطفا توضيح سؤال:
نشده است؟ به آن پرداخته مكزيك كه در تاريخ نوشتهايد رمان

يك  من چون واضح بود. بسيار من در ذهن اين  فوئنتس:
دركتابي بودم. نوشته مكزيك ازتاريخ دوره همين درباره رماني
مرد اول نقش يك به كه همهاش راجع كروز» «آرتميو نام به
مركزي در آن نقش در مرد كه است مورد وقايعي در است و

انقالب دارد. از بعد دوران انقالب و و مكزيك
كودكيام، داستانهاي حتي در بودم يا جوان وقتي كه از من
چه هردوي آنها كه ميشنيدم بزرگهايم مادر در مورد زيادي
آن طرف راجع به ميگفتم«بايد خودم به و زنان شجاعي بودند.
ننوشته كنون چيزي تا آن  دربارة  داستاني كه  داستان،  ديگر
من كه شد اينطوري و بنويسم». زن، يك ديد از داستاني اند،
بزرگم داستانهاي مادر در نوشتم. را دياز» داستان «لورا كتاب
قطع داس يك با را وي انگشتان چگونه دزدان كه بودم شنيده
تمام هنوز قصه كنيد، «صبر ميگفتم بايد من اما بودند. كرده
براي مناسبي ديد كه ميرسيدم مرحلهيي به بايد است» نشده
دست ديد اين به سال قبل پنج تازه من پيداكنم. و داستان نقل
خوب اين كردم. رمان نوشتن به شروع كه وقتي پيدا كردم…
آن بهعبارت ديگر يا است. مكزيك واقعيت از ديد ديگر همان

سكه. ديگر روي
شايد و هيسپانيك، دنياي در  و مكزيك در بودن «زن»
بسيار مبارزه يك  متحده، اياالت  همچنين و  دنيا سراسر در
دو كه  بود اين رمان اين نوشتن در من انگيزه است. سخت 
دست از جواني در  را شوهرشان  كه داشتم  جوان  مادربزرگ
به عنوان هم مبارزه ميكردند، خيلي آنها بايد شدند. بيوه و داده
براي خانوداه. آنها يك ادارهكننده بهعنوان هم آموزشگر و يك
شخصيتهاي و  كردند مبارزه سخت  فرزندانشان بزرگكردن 
از را كتاب نسل دراين چند داستانهاي داشتند. اكثر قوي بسيار

گرفتهام. الهام مادربزرگهايم
۶ صفحه در بقيه

كارلـوس
فـوئنتـس 
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اخبـــار
شــهري

پرنـد) و (چرنـد

مبادا كه است اين از نگراني و ترس بودن، ديگر مانع يك
اكثر دليل  بههمين بخوريم.  «اجباري» يا «ديكتاتوري»  برچسب 
و تشويش اين  گريزانند. وضعيتي چنين در قرارگرفتن از  آدمها
فهميده به آزادي تمايل بهعنوان آدمها توسط آگاهانهيي بهطور نگراني
تعريف در سارتر، (ژانپل تصميمگيري براي مطلق آزادي ميشود،
نوع اين است). داشته بيان را آزادي نوع اين فلسفي توجيه آزادي،
ريشة يك همه، از قبل دارد. بسياري ريشه هاي مطلق آزاديخواهي
شده بنا آزادي بر اساس سرمايهداري اقتصاد اقتصاديـ اجتماعي.
آزادي عمل مانع؛ و محدوديت بدون فروش يا خريد يعني است، 
بهوسيلة كه آنهايي مگر ـ سياسي يا اخالقي محدوديتهاي بدون
نيز به ديگران آسيب واردشدن از بالمآل كه باشند، شده تعريف قانون
بهميزان بورژوايي، آزادي آنكه بهرغم اما ميآورد. بهعمل جلوگيري
بهآزادي انسانها شديد تمايل هيچگاه ما دارد، اقتصادي ريشة زيادي
ريشة يك تمايل اين كه بفهميم اينكه مگر كنيم درك نميتوانيم را
تأمين براي ابزاري نه و  بودن بهخود نياز دارد:  نيز ذاتي قدرتمند

ديگران. هدفهاي
ميشود ناشي آنجا از انسان در آزادي براي ذاتي تمايل اين
بهاين ميشود. وي سركوبي در از داراييهايش بهدفاع وي تمايل كه
آرمان درمي آيد. يك براي آزادي بهشكل او خواست آرزو و ترتيب
رشد جوامع در دهههاي گذشته در تحول دوگانه يك مبني برهمين
بهميزان غربي  دموكراسيهاي در ديكتاتوري يكسو از است.  كرده
نيز انسانها واقعي آزادي ديگر سوي از اما است، يافته كاهش زيادي
نه بود شكل وابستگي تغيير رويداد، آن چه يافتهاست. درواقع كاهش
بهشكل نوزدهم كساني كه فرمان ميراندند، آن را در قرن آن. محتواي
كشيشان، حكومتها، پادشاهان، ميكردند. اعمال مستقيم و عريان

ديكتاتوري ضـد
فروم اريش نويسنده:
آقا نايب حسن مترجم:

اول صفحه از بقيه
جيبش  از را رولوه(۲)  درآمد حرصش واال گفتم:«حضرت 

کشت». را کالسکه اش اسب درآورده
گفت:«عجب!»

شما». جمال گفتم:«عجب
از کي شنيديد». گفت:«مرگ من شما

رابطة چون خودتان فقط که ميکنيد تصور گفتم:«جنابعالي
کارها از شهر داريد اين اعيان و رجال بزرگان و با دوستي

خبر نداريم»؟! دنيا از هيچ جاي بهکلي و ما مطلعيد،
نميکنم». جسارتي چنين هرگز گفت:«خير

است، خيلي ما صندوق ادارة مطلب در کردم گفتم:«عرض
گذشته نيست، درج قابل مطالب آن پيش هم مطلب اين و
در هم اروپاييها تمام که مسبوقيد خودتان شما اين که از
درصورتي را اسب يعني ميکنند، را کار همين مواقع اين
آنکه ديگر ميکشند، بشود صاحبش مخاطرة اسباب که
الحمدهللا شما درآمد، حرصش واال حضرت مي فرماييد شما
پيش دنيا ديگر دربيايد حرصش وقتي آدم که ميدانيد
بزرگ رجال از که وقتي خاصه ميشود، تار و تيره چشمش
براي است(۳). مرفوع قلم آنوقت ديگر که باشد، مملکت
دارند هرکار حق وقتي حرصشان درآمد بزرگ اينکه رجال

بکنند.
محاکمه بدون و درآمد حرصشان دولت اولياي که همانطور

کشتند. بصير خلوت را قاتل
چندروز درآمد و حرصش افشار حبيباهللا که همانطوري
اسداهللاخان برادر  سيف اهللاخان اوليا از يکي  امر به قبل

کرد. پيچ قزاقخانه را گلوله سرتيپ
پشت باآنکه و درآمد حرصش نظامالسلطنه که همان طور

تکهتکه کرد. را بود جعفرآقاي شکاک کرده مهر قرآن را
يک قبل و دو ماه درآمد حرصشان نفر که آن دو همانطور
کردند.  حسنآباد(۴) قطعهقطعه يخچال پشت را ارمني نفر
درآمد حرصشان آدمهاي عميدالسلطنة طالش که همانطور

بودند  مجلس رود»(۵) طرفدار «کرگانه در که را آنهايي و
سربريدند.

ما سفيرکبيرهاي خواهش به عثمانيها که همانطور
شهيد کردند را کربال زوار قبل  چهارماه درآمد حرصشان
گلولة به باد و بيمعين اروميه را هم اهالي بيکس امروز و

گرفتهاند. توپ

و درآمد حرصش  چلبيانلو رحيمخان پسر که همانطور 
نواحي در را پيرمرد بچه و و دونفر زن و پنجاه و دويست

کرد. شقه آذربايجان
درختهاي  و درآمد حرصشان ميرغضبها(۶)  که  همانطور 
و شيخ کرماني ميرزا آقاخان خون را با تبريز فندق «پارک»
آبياري خبيرالملک حسن خان ميرزا حاج و روحي احمد

کردند.
ميرزا سر مغز و درآمد حرصش حکيم نفر يک که همانطور

هم پاچيد. از پر(۷) شش ضرب با را نوري محمدعليخان
خون و درآمد حرصش ماکو اقبال السلطنه در که همان طور

ريخت. ناحق به را مسلمان صدها
وقتي و درآمد حرصش معاونالدوله دختر که همانطور
خويش را خفه درد گلوله به زور بردند خراسان پدرش را به

کرد.
آن پشت «مئر» آذربايجان در مهمان خسرو که همانطور
ايران شجاع اول که را ميزبان و درآمد حرصش چنار درخت

کند. پوست بود
ميرزا و مصر  در ثريا محمدعليخان ميرزا که همانطور 
ميرزا عليخان حاجي يوسفخان مستشارالدوله درتهران و

به  و درآمد نشا»(۸) حرصشان «لشت در گوشه امين الدوله
تلف کردند. را خودشان سل دق و قوت

و...
حرصش باشد و بزرگ زاده بزرگ وقتي که مخصوصًا آدم بله
برادر مگر براين  عالوه ميکند، را کارها اين دربيايد که
خودش مادر اصفهان در قبل يکماه وقتي همين حضرت واال
نوشتن براي  مطلب آنقدر ما نوشتيم؟ هيچ ما کشت  را
شما اينها از گذشته نميرسد، چيزها اين به که داريم
است، ارثي امراض پاره يي مثل چيزها پاره يي که ميدانيد
زبان اسم مهماني به افطار اول را حسينقليخان بختياري

کشت؟» کي روزه
هست». شما با حق گفت:«بله

نبود؟» واال حضرت همين گفتم:«پدر
دفعه يک نيست، الزم تفصيلها و طول اين  گفت:«ديگر

شما نگرفت». بگوييد: فرمايش
کنم». عرض گفتم:«چه

شديم». ما بور حساب به اين گفت:«پس
است». گفتم:«جسارت

را اين ظلمها خدا راستي بگذريم مطالب اين گفت:«حاال از
ميگذرد؟» اين خونهاي ناحق خدا از برميدارد؟

داريم». شعر يک درويشها ما گفتم:«رفيق
گفت:«بگو».

ند ما و فعل است کوه گفتم:«اين جهان
صدا»(۹) نداها را بازگردد اين

است؟» چهچيز اين حرفها از گفت:«مقصودت
حسنَدله سِگ اسمت را که تو اين است گفتم:«مقصودم
عصر خبرداري عالم و دنيا از که مي کني ادعا و گذاشتهاي

در بهارستان نبودي؟» چرا ۲۱ شنبة
گفت:«بودم».

بميري». تو گفتم:«بگو
گفت:«تو بميري».

بميري». گفتم:«خودت
داري». را شوخيهات اين باز که تو گفت:«به!
است». روز دو دنيا ندارد عيب گفتم:«رفيق

پانويسها:
طهران. شمال تجريش در و قلهک محلي ميان زرگنده، ۱ـ
نوعي معني  به است فرانسه لغت  (revolver) رولوه  ۲ـ 

پيشتاب. طپانچه. هفتير. ششلول. کمري. سالح
برداشته تکليف و قلم بودن. مرفوعالقلم قلم، بودن مرفوع ۳ـ

بودن.
امروز که قديم تهران غرب در واقع آبادي حسنآباد، ۴ـ

واقع است. توپخانه ميدان و شاه باغ مابين و داخل شهر
مغرب در طوالش،  بخش دهستانهاي از رود، کرگانه  ۵ـ

آستارا. و ميان انزلي خزر، درياي
کردن قطع عضو يا کشتن مأمور دژخيم. جالد. ميرغضب، .۶

و امرا. حکام دربار افراد در
چوبي سخت. با پهلو شش چماق نوعي شش پر، .۷

آن. شرقي شمال در و رشت بخشهاي از نشا، لشت .۸
است. جور شهر مرکزش

صوت انعکاس پژواک. آواز. بازگشت صدا، .۹

شنبه صوراسرافيل (پنج روزنامة دوازدهم از شمارة برگرفته
با ۲۲فروردينماه۱۲۷۷ يزدگردي  برابر ۲۶رجب۱۲۳۵ هـ.ق

ص، ۷و۸ ميالدي) ۵سپتامبر۱۹۰۷ و پارسي

تغيير با ميكردند. چنين معلمان و والدين رؤسا،
فزايندة نقش افزايش با  بهخصوص  توليد، شيوة
ايدة سختكوشي تغيير انسانها و با در زندگي ماشين
آشكار فرمانبرداري مصرف، ايدة به ذخيرهكردن و
برابر در بهتسليم شدن را جايش اشخاص از
شركتهاي غولآسا بيپايان زنجيرة داد: سازمانها 
كه ميكردند تلقين بهافراد كه حكومتهايي و
منافع براساس همهچيز و هستند آزادي انسانهاي
از هستند. مردم واقعي رؤساي آنها و آنهاست
عظيم و حجم بهخاطر قدرت دقيقًا  ديگر، طرف
جايگزيني و  صنايع و ارتش دولتي، بوروكراسي 
انسانها بي چهره، بوروكراسيهاي با مستقيم رئيس
كمبود از اگرچه شدند، گذشته از ضعيفتر بسيار

نشدند. آگاه خود قدرت
اجتماعي و فردي آگاهي چنين با مقابله براي
شخصي «آزادي ايدة بهتوليد انسانها آزاردهندهيي،
نمودهاي از نامحدود» رويآوردند. يكي و مطلق
بود. جنسي كامل آزادي برقراري امر اين بارز
تالش كردند ميانسالشان والدين و جوانان از بسياري
حيطة در محدوديتي هرگونه رد با را آزادي اين كه
رسوايي ۲۰۰۰سال از بعد سازند. محقق جنسي،
گناهآلود شكل از جنسي تمايالت ارضاي مذهبي،
با گناهكردن احساس ترتيب بههمين درآمد.
اما يافت. كاهش گناه، كفارة پرداخت براي آمادگي
تاريخي تحول اين بودن بهارزشمند توجه با حتي
تأثيرات از برخي نبايد جنسي»ـ «انقالب يعني ـ
منجر تأثير گرفت. اين ناديده انقالب را جانبي اين
آزادي به جاي هوس» و «هوي آزادي بهبرقراري

شد. «اراده»
چيست؟ در هوس» و «اراده» و «هوي تفاوت
به وجود ناگهان كه است تمايلي هوس و هوي
و شخصيت كليت  با ساختاري ارتباط و  مي آيد
كه است براين ندارد. امروزه عقيده انسان هدفهاي
غيرمنطقي ترين و زودگذرترين ـحتي هوس و هوي

شده است ثابت بهتجربه و شود برآورده آنـ بايد
به تعويقانداختنش حتي  يا آن  ناديدهگرفتن كه
اگر ميشود. تلقي فردي به آزادي تجاوز بهعنوان
وقت ساعت چند ببيند و را به تصادف زني مرد يك
است ممكن  باشد، هم خسته باشد، داشته آزاد 
كه زماني بيفتد. او با همخوابگي بهفكر بهراحتي
آن اساس  بر شود، ظاهر ذهنش در تصوير اين 
جذب را وي زن الزامًا اينكه نه كرد؛ خواهد اقدام
شديد جنسياش نيازهاي اينكه يا باشد كرده
اقدام براي آني «نياز» احساس بهخاطر بلكه باشد،
يك ديگر، يك مثال در يك تمايل. تصور براساس
ناگهان ميزند، قدم خيابان در كه تنها، بالغ فرد
كه را جواني پرستار اگر كه ميزند بهذهنش
بهقتل برساند، چاقو با مي گذرد كنارش هماكنون از
آن او و است. آورده به وجود هيجانآوري واقعة
چند نمونه تنها اينها ميرساند. بهقتل پرستار را
هوس ميشوند، و هوي دچار انسانها مواردي كه از
يك دومي و در عشقبازي اولي اين كه در نيست.
يكديگر با زيادي تفاوت البته است، شده انجام قتل
است مشترك اقدام دو اين در آنچه اما ميكنند.
نمونة دو مثالهاي اين است. و هوس هوي كاراكتر
هركس ميتواند و ارتباط دارند طيف بههم سر دو

بيابد. در خود را آنها
است اين در هوس هوي و يك كلي مشخصات
نه؟ و چرا ميدهد: پاسخ سؤال بهاين كه همواره
رفتار كه هركس مطمئنم من چرا؟ به سؤال نه
متوجه دهد، قرار مطالعه مورد به دقت را انسان
ميان در  موضوع اين عجيب فوقالعاده تكرار 
بپرسيد مختلف  افراد  از اگر شد. خواهد  انسانها 
بسياري بكنند، اين كار يا آن كار را مايلند آيا كه
ميدهد نشان جواب اين نه؟» «چرا گفت خواهند
هيچ چون مي دهد انجام را كار اين آن گويندة كه
اينكه نه بهخاطر ندارد، آن انجام ندادن براي دليل
ميدهد نشان اين دارد. آن انجام دادن براي دليلي

كردن دنبال و انتخاب. اراده يك نه و هوس است يك تظاهر اين كه
با تمايل است كه انسان در عميق پاسيفيسم هوس نتيجة يك يك
بر انتخاب و اراده كه درحالي است. گرديده مخلوط ماللت از پرهيز

است. متكي پاسيفيسم بر هوس است، استوار روي تالش
ميكند،  عمل فردي آزادي توهم آن در كه جايي  مشخصترين
سلطان سوپرماركت و ميكند فكر مشتري مصرف است. در حيطة
براي فقط مختلف كاالها انواع مي كند فكر اتومبيل است. فروشگاه
تا كرده اند تلويزيون تالش در صفحة ماهها ميشوند. آنها او درست
خريد مي كند او كه هنگامي و كنند. جلب بهاين كاالها را وي توجه
آ، صابونهاي است. مطلق آزادي با قدرتمندي فرد كه ميرسد بهنظر
ميكنند، انتخابشدن درخواست و ميروند رژه برابرش در ج و ب
را كار اين انتخابات روز قبل از سياسي كه كانديداهاي مانند درست
بر تسلطي و نفوذ هيچ كه او نيست سلطانـ مشتري آگاه ميكنند.
ادعايي، در واقع انتخاب و حق ميشود ندارد عرضه آنچه كه بهاو
عين نميكنند و يكديگر با تفاوتي هيچ كاالها كه زيرا نيست، انتخاب

كمپاني توليد شدهاند. يك توسط گاه حتي هستند و هم
هرقدر كنيم: فرموله را روانشناسي قانون يك است ممكن اكنون
يا احساس تسليم باشد، بيشتر انتخاب و اراده كمبود ضعف و احساس
دلبخواه بودن بر اصرارش فرد و هوس يك ارضاي براي تمايل شديد

مييابد. افزايش آن
دلبخواه بهرفتار شديد  تمايل  براي اصلي  توجيه  نتيجهگيري:
استبداد عليه جنگ است. ديكتاتوري» «ضد مفهوم ليبرالي، و
بههمين است.  مثبت خصوصيت يك  مطمئنًا حال و گذشته در
پوش با  ميتواند بي بندوبار و مطلق آزادي از طرفداري دليل 
هم چنين ضدديكتاتوريبودن گيرد. بودن صورت «ضدديكتاتوري»
واقعيت در و گردد نيز افراطي خودشيفتگي به توجيه تبديل ميتواند
زندگي يك در ماركوزه، هربرت بهگفتة زيراكه، شده است. چنين نيز
محدود را مطلق آزادي ذرهيي كه هر پديدهيي عياشوار، كودكانة
زيرا است، مستبدانه مسائل جنسي، تناسلي در آالت تقدم كند، حتي

ميكند. محدود را ـ دهاني انحراف يعني ـ غيرتناسلي آزادي
در خوردن، ديكتاتوري  مارك از  تشويش و ترس باالخره،  و
از فرار تمايلي براي ميآيد، يعني ديوانگي در يك نوع توجيه خدمت
او كه قوانيني ميكند، اعمال برانسان را قوانينش كه واقعيتي واقعيت.

آن بگريزد. از مريضي قادر است يا خلسه يا در رؤياها تنها

اكبر دهخدا عالمه علي

بودن ــر هن کتاب از ــی گزيدهي
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بهجـایتاريخ
در انسانها  احساس پاکترين و شفافترين بازتاب شعر 
آدمی برخورد شيوه زيباترين است. محيطشان به پاسخ
جنگل، سيالب، زمين، آسمان، از که است تأثيرتی با
و مرموز تيرگيهای و سحرگاهان باشکوه رنگآميزی جامعه،
جان چکامه از شعر شکل به و می شود شبگرفته اسرارآميز

مینشيند. کاغذ بر شاعر
انسان در روحی مطرح و مثبت ابزار اولين شعر بهقولی

میباشد. ملیاش خواستههای با برخورد
ادبی مجموعه نهتنها شمالی آمريکای سرخپوستان شعر
روح تمامی و افکار صميمانهترين نشاندهنده کمياب، بلکه
ـ شان ارتباط وسيله خصوصیترين در که است آنها قبايل

مييابد. هاشان.بازتاب آواز در
ميليون شانزده تا ده اروپايی، مهاجران ورود از پيش
سوغات اروپاييها زيستند. می آمريکا قاره بومی در انسان
نبود. آفت و بيماری جز چيزی بخت تيره بوميان برای

خيابانهای آلوده و شهرهای در زندگی به که عادت اروپاييها
اغلب و نداشتند کردن  حمام  به عادت  داشتند  لجنآلود
به بيماری انتقال ريشه  همين و نمیشدند  لخت هرگز
مظهر را پاکی و داشتند انس طبيعت با که شد، بوميانی

میدانستند. نيکی
بيماريها گرفتار هرگز بختبرگشته بوميان که آنجا از
بودند، نشده . . و. آنفلوانزا  آبله، طاعون، چون آفتهايی و
جان بيماريها اين به ابتال دراثر و پنج درصدشان نود نود تا
بر گسترده مير مرگ و اين مخرب تصور تأثير حتی باختند.
میافکند. آدمی جان بر لرزه سرزمين اين بوميان فرهنگ
خويش دست جانگداز غم در نيز بودند مانده برجا آنان که
اشغال قاره به اين شد که به سادگی اين و گريبان بودند به

درآمد. اروپاييها
آن سايههای آوازهاشان با بوميان از بسياری اينهمه با

کردند. حفظ را گمشده فرهنگ

آوازهاست. اين از نمونههايی میخوانيد آنچه

فولكوريك سرخپوستان ازمجموعه اشعار

غمافزا و کهنه سنگی فراز بر
گشوده پاهايی با

گليمی ژنده در پوشيده اسبی سوار بر
است. نشسته

باد يخزده سخن چين تنها
زمستان سرمای از سياهشده خاک از را آنها

بیبرگ و پير درختان و
است. کرده جدا

لنگ، اسب
خسته،

است ايستاده خميده سری با
دور صدای شنيدن با گوشهايش

گرگها گله
ماندهاند. تيز

از دست رفتهاند. سالحها

از که به خونی بیاعتنا
خونريزش زخمهاي انبوه

اندامش بر ماليده سرخاب با
می شوند. ادغام

میسوزند خشم از چشمانش
جستجوی نشانهيی به

می کند: تقال

دشمن صدای سر، پشت در
نزديکتر میشود.

میدهد پاداشش را انجام، ايمان سر
دوردست در زيرها آن میبيند

در اعماق دره

غران و شتابان رودخانهيي کناره بر

ماده خرسی
تولهاش دو با همراه

غران و شتابان رودخانهيی کناره بر
که آزادی ماهيهای شکار به

تخم آن در هميشه که کهنهيی رود بهسوی شتابان
ريزی می کنند

مشغولند.

دالور زخمخورده، خاموش
قبيله اش جاودان خرس پيشگاه در

می گذارد نماز آخرين
کشتار شدند جنگ در قبيله اش که توتم نگهبان

پاکوبان و شاد دشمن
رسيدهاند او سر باالی به

نمینگرد هنوز به پس او اما
میشود نزديک او به دشمن که همانجور

می بيند را کبير روح تنها
مهربانی با که

میکند اش اجاطه
میکشد راسخ در آغوشش عشقی با

مرتب میکند خود را او
بلند و شقاق صدايش

طنين میافکند سراسر دشت در
بیابر آبی آسمان تا

غرش جنگجويانه آخرين
میزند اسبش مهميز که بر همانگونه

و
برمیدارد خيز

پدرانش جهان در
. . . . . . .

صفاري عباس ترجمه رفته دست شعر بدويت از و آمريكا :بوميان كتاب از
میزيد آسمان در عقاب

قبيله ما بر فراز
اوست برازنده آسمان

آنجا جهانش را از و
باشد داشته زيرنظر میتواند

است او خاكستری رنگ جهان
مرطوب و زنده خاكستری اما

زيبا. خاكستری
آسمان در میزند چرخ او

دور بسيار
ما. قبيله فراز بر

شد به آب تبديل كه فرجام مردی
آمريكا / سپيدكوه قبيله آپاچیهای

۱
كامل. بیخوابی روز دوازده

يافت آب دختران حلقه در را خود آنگاه

برقص» ما با «بيا ـ
رقصيد. او با آنها میگويند

آمدند آب لبه به آنها
همه از آب بودند و

را نرمش پرهای آب و
بود. بخشيده آنها به

گذاشتند بيرون آب از پا
شدند نزديك و

و نزديكتر نزديك
همه كه دستهايشان ديد آنگاه

بود. رعد از

ِمه قبيله مردم میگويند
رقصيدند او با

ِمه كه جايی در
بود. كشيده ديواری

آمدند ِمه لبه به آنها
و نزديكتر نزديك

همه دستهايشان و
بود. رعد از

ايستاد او در برابر ماه میگويند
زنان از چهره بلندتر

بيش و كم
ايستاد او خورشيد در برابر میگويند

مردان چهره از بلندتر
بيش و كم
گفتند آنها

برقص» ما با «بيا
محض. بیخوابی شب دوازده

مترجم:علیاصغربهروزيان

جنگجــو ــن آخري

رنـگآمـيزی باشـكوه سـحرگاهـان
وتيرگـيهـایمــرمـوز

مطلعشعرعقاب(قبيلهكورا_كانادا)

رعد وحشی به نگاه کن
میرود که

درخت را تا آن
دست دور در

بشکافد.

آری
من جوان برادر

«رعد»
میرود

تا
آن درخت را
دست دور در

بشکافد.
کوهسار اطراف در

ناتوانم و کوچک برادر
میبرم را

اطراف در  را او می کشم دوش  بر
کوهسار

ايستم. می او برابر در و
هم چون رعد

سرخ ماری
زدن تالش شالق در

درختهاست. شکافتن و

رعد
میرود

به آنها تا
شود؛ حمله ور

شکست میخورد. ولی
آنها

هنوز
ايستادهاند، پای بر

تاريکی و غرش ميان از
را ناتوانم برادر

دوش میکشم بر
میدوم و

فراز از
آسمان

میکوبد رعد
از

فراز   
آسمان

میکوبد رعد
از

فراز
 آسمان

         رعد  
      می کوبد

در نزديکی من
را حمله

آغاز
میکند

. . . .

رعــد

ج. بروس دبليو. شاعر :
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به  بازگشت مي ترسيد  خانه  به  وقتي  ديروز  مثل  نيز  امروز 
آيينه نگاه كند.

قبل از آن، به آرامي، 
به دار زدن جواني با جراثقال نگاه كرده بود.

و ديروز
از كنار دختر بچة معتادي كه درخواست كمك داشت، آرام 

وبي مژه زدني، گذشته بود. 
تصميم گرفت كه فراديش مثل امروز و ديروزش نباشد.

وقتي از خانه بيرون رفت.

از كنار دختر معتاد آرام گذر نكرد.
 و صحنه دار زدن جوان ديگري را در جان خود احساس كرد 

و… خود را در ميان گامهاي تند كوچه يافت.
تصويرش در شيشه خودرويي كه او را مي برد نمايان بود.

خونين و آشفته و زيبا.
ديگر آرام گذر نكرده بود.

تصوير خود را بازيافته بود به خود گفت:
«چه تصوير زيبايي»

به خود لبخندي نثاركرد.

دختربچه:« مامان، پس كي برام عروسكي رو كه قول داده 
بودي، مي خري؟»

مادر: «وقتش كه بشه برايت مي خرم. عزيز دلم».
دختربچه: «وقتش كي است؟»

مادر نمي دانست به دختركش چه جواب دهد. به نامه يي 
فكر مي كرد كه از طرف اداره برايش رسيده بود. فردا بايد 
خودش را معرفي كند. امروز هم با خواهرش قرارگذاشته 

بود كه دختر را نزد او ببرد. 
شور  دلش  مي داد.  نانوشته يي  مصيبت  از  خبر  نامه، 

مي زد.
«نكنه فهميدباشن؟» از خودش سؤال كرد.

و بعد به خودش جواب داد:
«از كجا؟ من كه به كسي نگفته بودم پولها به كجا ميرن. 
مي كنم.  جمعشان  فقط  من  نميدونم.  درست  هم  خودم 
اونا. منم خبر ندارم. ولي  حاال چطوري ميرسه به دست 
بيچاره ام  مي كنم   جمعشان  من  كه  بفهمن  آخوندا  اگر 
معصومم،  دخترك  بيچاره  ميشه؟  چي  دختر  مي كنن. 
بدون پدر و مادر…». سعي كرد خودش را جمع و جور 

كند .ولي نگراني امانش نمي داد.
قطره اشك كوچكي بر گونه اش  فرو غلتيد.

چي  مگه  نمي زني.  حرف  .چرا  ماماني  مامان،  دختربچه: 
ازت خواستم. بعد فكر كرد كه شايد مامانش چون پول 

ندارد  جواب نمي دهد. از سؤالش پشيمان شد.
رخت  هميشه  مامان  كردن،  خاكا  تو  رو  بابا  وقتي  «از 
سياه تنشه. بابا جونم وقتي كه بود  مرتب برام عروسك 
مي خريد. اون روزي كه اون ريشوآ ريختن تو خونه، بابام 
بابام خون مياومد. منو هم زدن.  از همه جاي  بردن.  رو 
مامانم هم زدن. بيچاره مامان. منم نبايد اونو اذيت كنم. 

آخه من دختر بزرگي شدم…»
اين بار نوبت مادر بود كه از دختر سؤال كند.

«چيه عزيرم . چيه تو فكري. مي خرم. باشه مي خرم».
ـ نه ماماني. عروسك نمي خوام. اصال من بزرگ شدم  مگه 

۹سالم نيست.پس نبايد عروسك بازي كنم.
ـ چي! عروسك نمي خواي؟ 

ـ نه
ـ چرا؟

را  مادرش  نتوانست جواب  كه  بود  نوبت دخترك  اين بار 
بدهد.

دختر و مادر به يك چيز فكر مي كردند. 
به دختر بچة بزرگ.

در نزد موالنا، سماع، شور و حالی روحانی بود که به حدود 
نزد صوفيه عصر  در  رايج  و رسمی  قيود مجالس عادی  و 
محدود نمی ماند. در اين تجربه روحانی، ياران تحت تأثير 
بی طاقت  يا  بيخود  هيجان  و  شوق  از  موسيقی  و  شعر 
می شدند. نعره ها می زدند، جامه ها چاک می کردند و ساعتها 
می زدند.  چرخ  يکديگر  رودرروی  يا  يکديگر  با  بی خودوار 
جست و خيز و دست افشانی و پايكوبی می کردند. با اين شور 

و وجد خود را لحظه يی چند، از خودی خالی می کردند. بار 
سنگين وقار تحميل شده وابسته به مألوفات حيات هرروزينه 
را چند لمحه يی از شانه های خود پايين می انداختند و در 
شور و شوقی که برای عروج به ماورای دنيای خاکی احساس 
می کردند دست و پا را به نشان وانهادگی و درماندگی برگرد 
محور پا به دور وجود خود چرخ می زدند، و در هر دوحال بر 

خاک و خاکيان دامن می افشاندند. 

نقل از کتاب «پله پله 
تا مالقات خدا» 
نوشته دکتر عبدالحسين زرين کوب

«بني من و نوشته»
چقدر فاصله هست!

بين تو و نوشته

آن جا نوشتهاي عشق!
و پر از كينه يي؟

آن جا نوشتهاي سفيد
و كبودي.

آن جا نوشته اي صفا
و جويي از ريا در كلماتت مي دود!

نوشته را اگر دستي بود
يا شمشيري

چه خوني به پا مي شد!
                بين من و نوشته.

عمق و سطح
من عميق نيستم!

مثل شناگري 
       كه روي سطح آب است

ـ به عمق رفتن
وزنه يي مي خواهد

            سنگين از درد

ـ درد 
مرا به عمق مي برد؟

ـ يا درد! 
يا اين كه حبابهاي بازيگوشي و لهو را

در خويش بتركاني
سينه را

از هوا، 
خويش را از هوي

خالي اگر كردي
عمق

تو را به خود مي كشد
آن جا كه درد 

          مي كشدت. 

من چقدر عميق هستم؟

نبرد بی صدای درونی
تو در وسعت يك لحظة كوچك 

كشته مي شوي
نه در ميداني بزرگ

در چارچوب خرد و ناديدني يك ثانيه
در نبرد بي صداي درونت

تيغة نازك يك آري
به خاكت مي اندازد.

بي هيچ زخمي و خوني
مي كشدت

تيغة يك تمايل 
كاري تر از شمشير خصمي مهيب

نه شهيدي خواهي بود
و نه قهرماني

تاريخِ حس
تاريخ حس

تاريخ پر تحول شعر است.
قيام دستجمعي احساس 

از چشمها تا پشت پرده هاي قلب
و فتح مركز فكر

به انقالبي منجر شده ست. به شعري جديد.

ــعر کوتاه ــار ش چه
دکتر محمد قرايی

قصه واره هاى كوچك

نگاه به آيينه

دخـتر بچـه بـزرگ

رقـص يک دعـای مـجسـم، 
يک نماز بی خودانه

م.مشيري(رهنورد)

خود را 
از بال ميالدت مي آويزم
تا حس گمنام پرواز را 

بيابم
اي كه گلريز گردنت

لغات خورشيدهاي فرداست
ماهيان دلت را 

در جذبه هاي دريايي ماه 
به گردش آور!

در فهرست شب 
تصويرهاي خاكستري سكوت 

فرو مي ريزند
و ستارگان 

اين پرسوختگان تشنة زمين 
ساكنان ايستگاههاي ممنوع را 

به ضيافت برگ و ريشه و حماسه مي برند
هر فوج صاعقه 

اينك 
چشم انداز بارانهاي پنهان 

ابرهاي خانة من است 

سماع اين درويشان چرخ زن، که پيروان موالنا بودند و بعدها 
در عهد کسانی که خود را خلفای وی می خواندند به آن چه 
«مقابله» خوانده می شد تبديل پيدا کرد و نظم و انسجام و 
او  يافت، در عهد موالنا و در مجالس  انضباط خاص  آيين و 
تفسير هيحانهای واقعی، زنده، و جوشان بود و به حد و مرز 
رمزهای رايج در نزد مولويان نسلهای بعد محدود نمی شد. در 
تأثير شور و  از  مجلس موالنا هرکس به سماع ی درمی آمد 
هيجان وی به آتش و شعله يی رقصان تبديل می شد. دست که 
می افشاند از هرچه تعلقهای دنيوی بود اظهار بی نيازی می کرد. 
پای را که بر زمين می زد «خودی» خود را در زير پا لگدکوب 
دست افشاندن  و  شوق  رمز  آن حال  در  جهيدنش  می نمود. 
نشانه يی از ذوق وصال بود. تعادل و انضباط نسلهای بعد اين 
رمزها را تحت نظامهای قالبی درنياورده بود. سراسر حال سماع 
تجسم يک غزل بود که «سماعزن» (= سماعگر) آن را همراه 
پرشور  با حرکات  اذواق موالنا  و  از حاالت  پيروی  به  و  قوال 

دست و پای خويش به بيان می آورد. 
نه  موالنا  هم  هيجان  و  شور  از  آگنده  وجد  و  رقص  اين  به 
به چشم مجرد يک نمايش رمزی، بلکه به ديده يک تزکيه 
روحانی و يک عبادت عاری از ترتيب و آداب می نگريست. در 
بی خودوار  و  با حرکات سريع  اين طرز عبادت، رقص همراه 
سالک آن چه را هرگونه دعايی از بيانش بازپس می ماند گرم و 
تند و سوزان و عاری از تعقيد و لغزش به تقرير می آورد.  رقص 
يک دعای مجسم، يک نماز بی خودانه بود. تغزلی خاموش اما 
انديشه بود. مناجات مستانه يی بود که  از احساس و  سرشار 
تحت تأثير شور و هيجان سماعگر به آهنگ و حرکت مبدل 
شده بود. زبانی آگنده از حمد و ثنا بود که چون يک دهان به 
پهنای فلک نيافته بود، به جای کام و لب سماعزن تمام وجود 
خويش  فرمان  تحت  شانه اش  و  سر  پا  و  دست  همراه  را  او 
درآورده بود. استغاثه يی تضرع آميز از زبان روح بود که از اعماق 
ورطة يک وجود متالطم و بی  قرار برمی خاست و چون زبانه 
و دهان نمی توانست طنين گران آهنگ آن را تکرار کند تمام 

جسم استغاثه گر را به پيچ و تاب درمی آورد. 

ــرگ ب ــت  ضياف
م.وحيدی
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در دانشگاه زندان
پسرانم شاد و قوی، رشد می کردند. از بچگی ياد گرفته بودند 
که همة کارها را دستجمعی انجام دهند. وقتی کسی از آنها 
دسته گلی به آب می داد هرگز نمی شد فهميده که کار چه کسی 
بوده است. ممکن بود يکی از آنها به اشتباهی به جای ديگری 
تنبيه شود، اما کسی لب باز نمی کرد. اَگوستينو از همه زيباتر 
بود و صدای دلنشينی هم داشت. بچه های من به کالس تئاتر 
و آواز می رفتند و در آن جا با دختران هم آشنا می شدند. آلدو 
تمام  در  آنها  بودند.  زبل تر  ديگران  با  آشنايی  در  اَگوستينو  و 
اغلب  نيز  ديگر  برادرهای  داشتند.  رقص حضور  برای  جشنها 
به اين جشنها می رفتند. وقتی آنها می رسيدند دخترها به هم 
می گفتند: «برادرهای چروی آمدند!». و بعد هفت دختر رقصنده 
همراهانشان را رها می کردند و به طرف آنها می آمدند. در فاصلة 
موزيک  می رفتند،  روی صحنه  ديگر  رقص  با  رقص  يک  بين 
و  نواختن  از  فرديناندو  فقط  می خواندند.  آواز  و  می نواختند 
خواندن کامًال عاجز بود و وقتی بقيه مشغول نوازندگی می شدند 

او به نحوی خودش را سرگرم می کرد.
کرده  درست  استخر  يک  خودشان  برای  تابستان  در  آنها 
در  و  بودند  بسته  را  آب  نهر  مناسب، جلوی  در جايی  بودند. 
آنها دخترها و پسرهای  گودی آب شنا می کردند. در استخر 
ديگر هم می رفتند. و آب تنی می کردند، پسران من شناگران 

ماهری بودند و با شيرجه هايشان نمايش می دادند. 
زمان  آن  نيز می خواندند.  عرق  در ضمن، مخترع  را،  آنها 
در کافه ها عرق با کيفيت خوب، زياد وجود نداشت. و شراب 
معروف فقط المبروسکو  بود که در سوربارا و فورتارا، درست 
می کرد. ناندو ياد گرفته بود که با مخلوط کردن شکر و چيزهای 
او  ديگر عرق درست کند. دستور آن را در کتابها خوانده بود. 
در گردشها و حتی هنگام آب تنی اش از اين عرق می برد و به 

دوستانش تعارف می کرد. 
نو آوری آنها در همة زمينه ها وجود داشت. وقتی که يک 
نوع ماشين جديد يا مثًال ورزش جديد، يا تراکتور مدرن به بازار 
می آمد، پسران من از همه زودتر مطلع می شدند و آنها بودند که 
اين اطالعات را به ديگران منتقل می کردند. باز در مورد ساختن 
شراب، پسران من بودند که اولين بار درختهای انگور آمريکايی 
معروف ۴۲۰ را کاشتند، اين خود در آن زمان يک انقالب بود. 
همه منتظر نتيجه بودند. اما جواب مثبت نبود. انگور ها کوچک 
و خشک به بار آمدند. ناندو و جليندو برای باال بردن کيفيت 
شراب از فيلتر هلندی استفاده کردند که بعد از نتيجة تجربة 

آنها، بقية دهقانها نيز از آنها پيروی کردند.
بچه هايم داشتند بزرگ می شدند، اولين نامزدی و بعد از آن 
اولين ازدواجها سر گرفت. آنته نوره متوجه دختری بنام مارگريتا  
شد که هر شب به تعاونی پنير سازی شير می آورد. کم کم چند 
آمد.  به وجود  آنها عالقه  بين  و  بدل کردند  و  رد  با هم  کلمه 
مارگريتا به آنته نوره گفته بود که نسبت به فرد ديگری نيز عالقه 
را نمی بيند و نمی داند  او  اگرچه چندی است که ديگر  دارد، 
کداميک از آنها را انتخاب کند. آنته نوره به او اصراری نکرد، به 
دختر گفت که نزد ديگری برود و ببيند که آيا به او بيشتر عالقه 
دارد. مارگريتا اين کار را انجام داد و بعد به نزد آنته نوره برگشت 
و گفت که به او عالقه دارد. آنها با هم نامزد شدند و پس از 
مدتی ازدواج کردند. مارگريتا دختر فقيری بود، حتی قادر نبود 
لباس عروسی بخرد. من برای او لباس خريدم و مراسم عروسی 
برگزار شد. آنها به عنوان ماه عسل با ماشين به ديدار تمام فاميل 
رفتند. به هنگام شب، اما، دختر برای اين که به خانة ما بيايد 
کمی اضطراب داشت؛ می گفت اين همه مرد در خانة شماست 
و من يک دخترم. اما بر عکس تصورش، مارگريتا در خانة ما زود 
جا افتاد و پسرانم با او واقعًا مثل خواهر شان برخورد می کردند. 

اما به همراه نامزدی به خدمت وظيفه نيز می رسيد. 
آلدو در سال۱۹۲۹ به خدمت سربازی به ُکنه ليانو  رفت. 
آشکارا ضدفاشيسم موضعگيری می کرد و سخن  آن جا  او در 
می گفت، و دوستان بسياری پيدا کرد که به حرفهايش بسيار 
توجه می کردند. اما کسانی هم ضد او بودند، مثًال يک گروهبان 
را  آلدو  تا حساب  مناسب می گشت  فرصت  ُکّال که پی  به نام 
برسد. اين فرصت از راه رسيد. يک شب آلدو نگهبان اسلحه خانه 
بود و برای او اتفاقی افتاد نظير آن چه در دوران خدمت من در 
تورينو اتفاق افتاده بود. گروهبان ُکّال به محل پست آلدو نزديک 
شد و وقتی آلدو از او حرف شب را پرسيد وی جوابی نداد. آن 
بی مّروت هم چنان پيش می رفت که آلدو به او فرمان ايست داد. 
اما به پيش روی ادامه داد تا اين که آلدو مجبور شد به سمت او 

شليک کند و يک دست او را زخمی کرد.
اين قضيه به اطالع سرهنگ رسيد و او هم گروهبان را تنبيه 
کرد و برای آلدو نيز پانزده روز زندانی نوشت. اما زن سرهنگ 
که آلدو را می شناخت و برايش احترام قائل بود، به شوهرش 
اعتراض کرد که چرا چروی را به زندان انداخته، در حالی که او 

بيگناه است. سرهنگ از تصميمش منصرف شد و آلدو 
را آزاد کرد. اما گروهبان ُکّال دوستان بسيار با نفوذی در 
بين فاشيستها داشت و از دست سرهنگ به فرماندهی 
تريست  در  را  آلدو  ترتيب  اين  به  کرد.  عالی شکايت 
محاکمه کردند و برايش پنج سال زندان بريدند چرا 
که به طرف مافوقش تيراندازی کرده بود، اما بعدًا دادگاه 

استيناف مجازاتش را به سه سال حبس تخفيف داد. 
منتها همان سه سال هم برای ما خيلی زياد بود. 
نامه  به شاه يک  و  برداشتم  قلم  و  بنابراين من کاغذ 
نوشتم. در نامه برای شاه نوشتم که پسر من از قانون 
بنابراين  و  است  فرمانبرداری  سرباز  و  اطاعت کرده 
يک  به  را  نامه  عفوکند.  را  او  می بايست  اعليحضرت 
از  وکيل  کند.  دنبال  را  قضيه  او  تا  دادم  شهر  وکيل 
من تقاضای دوازده هزار لير کرد که در آن زمان مبلغ 
هنگفتی بود، ولی آن مبلغ را فراهم کردم چراکه برای 
فرزند هر چقدر بکنی کم است. من منتظر ماندم اما 
خبری نمی رسيد، نه از طرف شاه و نه از هيچ طرف 
ديگری. دوباره پيش وکيل رفتم و او همة گناه را به 
گردن کاغذ بازی اداری انداخت و از من خواست که نامة 
ديگری بنويسم. من هم نامة ديگری نوشتم و يک ماه 
ديگر منتظر می مانم. به همين ترتيب چهار نامه نوشتم، 
در حالی که پسرم هنوز در زندان بود و من داشتم به 
وکيل  کار  به  بنابراين  می کردم.  پرداخت  پول  وکيل 
شک کردم و از او پرسيدم چرا به من جواب نمی دهند، 
آيا اين امر دليلی دارد؟ وکيل ژست مرموزی گرفت و 
گفت: ببين چروی من تابه حال به تو چيزی نگفتم، ولی 
من فکر می کنم اين نامه ها بی فايده اند، چون شنيده ام 
که پسرت در زندان رفتار خوبی ندارد. بدون شک او 
وکيل بی عرضه يی بود و اصًال پسر مرا نمی شناخت تا 
بداند آيا او در زندان رفتار خوبی دارد يا نه. من فورًا يک 
نامه به رئيس زندان گائتا، که آلدو در آن بود، نوشتم. 
رئيس زندان به سرعت به نامة من پاسخ داد و نوشت 
که پسرم در آن جا بهترين رفتار را داشته و او هرگز 
جريان  تمام  به  من  است.  ننوشته  برضدش  گزارشی 
مشکوک شدم و به ادارة پست نزد فردی که می دانستم 
ضد فاشيست است، رفتم. آن فرد به من گفت: چروی 
بی فايده است که برای شاه نامه می نويسی، چراکه ما 
تمام اين نامه ها را در همين جا می سوزانيم. وکيل از اين 
جريان با خبر بود و آن را کش می داد تا بتواند بيشتر 
مرا سر کيسه کند. اما من او را گير انداختم و تهديدش 

کردم که از او شکايت خواهم کرد.
شورای خانواده را تشکيل داديم و در آن تصميم 
گرفتيم که من نزد عاليجناب بيلياردی  بروم. او زمانی 
که در المو بوديم اربابمان بود و اکنون نمايندة پارما در 
پارلمان بود. اين نمايندة مجلس خودش فاشيست بود 
اما به من عالقه داشت و قول داد تا نامه ام را شخصًا 
را  نامه  می بايست  که  شرط  اين  با  ببرد.  شاه  نزد  به 
زمان حرکت او در ايستگاه قطار به او بدهم وگرنه آن را 
فراموش می کند. من زمان حرکت او به ايستگاه قطار 

رفتم، اما او همه چيز را فراموش کرده بود. وقتی مرا ديد 
گفت:

ـ چروی اين جا چکار می کنی؟
به او گفتم:

ـ عاليجناب آمدم خدمت شما سالمی عرض کنم.
چمدانش را برداشتم و در کنار او به طرف قطار رفتيم. 
عاليجناب در عوالم خودش سير می کرد. اما وقتی که 

سوار قطار شد به من گفت:
ـ چروی قرار نبود يک نامه به من بدهی؟

و  کشيدم  بيرون  جيبم  از  را  نامه  سريعًا  هم  من 
خوشحال شدم که به اين ترتيب او آن نامه را فراموش 
نمی کند. بعد از دو روز به من خبر رسيد که عاليجناب 

نامه را رد کرده و به من اطمينان داد که جريان را پيگيری 
می کند. به اين ترتيب با اميد، منتظر خبر مانديم، به خصوص 

همسرم که به آلدو دلبستگی خاصی داشت. 
سرانجام بعد از ۲۵ماه زندان، دقيقًا در روز ۳۱ماه مه۱۹۳۲، 
يکی از اقوام ما در کادل بوسکو  به منزل ما آمده و گفت که آلدو 
به زودی آزاد خواهد شد. او خيلی گنگ و مبهم اين خبر را نقل 
می کرد. تا اين که باالخره گفت آلدو آزاد شده و االن در خانة 
آنهاست. ما همگی به طرف کادل بوسکو حرکت کرديم، بچه ها 

جلو و من و همسرم به دنبال آنها.
تقريبًا به وسط راه که رسيديم آلدو را ديديم. در آن لحظه 
حرف زيادی نداشتيم که بزنيم ولی در عوض بازار ماچ و بوسه 
بسيار رواج داشت. من و همسرم به آلدو با دّقت نگاه می کرديم. 
بود،  شده  مردی  خودش  برای  و  کرده بود  تغيير  به راستی  او 
حالتی با وقار و جدی داشت و در چشمانش برق خاصی ديده 

می شد.
اما آلدو هنوز می بايست يک خبر بد به ما بدهد و آن اين که 
او می بايست خدمت سربازی اش را تمام کند و فعًال به او فقط 
هشت روز مرخصی داده اند. او می بايست به محل خدمتش در 
کنه ليانو باز برگردد و هنوز نمی دانست که از زمان باقيمانده 

سربازيش چيزی کم می کنند يا نه؟ 
مادر از اين خبر بسيار دردمند شد اما من گفتم: پسرم، مهم 
اين است که از زندان درآمدی، خدمت سربازی هم تمام خواهد 

شد، اما االن می بايست اين هشت روز را جشن بگيريم.
به اين ترتيب به خانه باز گشتيم و جشن گرفتيم. آنته نور به 
مارگريتا گفت: ببين ديوارها هم دارند از شادی فرياد می زنند. ما 
همه از وضعيت زندان از او سؤال می کرديم و او باز با نارضايتی از 
آن حرف می زد و ما دريافتيم که او به زندان عادت نکرده است. 
آلدو ديگر زياد کار نمی کرد و تمام روز سرش تو کتاب بود. او 
هر روز به کتابهای جديدی احتياج داشت که در کتابفروشيها 

پيدا نمی کرد. 
خودش  با  و  می کرد  نگاه  پسرش  به  دردمندی  با  مادر 
می گفت: چه به سر پسرم آمده است که اين قدر او را نگران 

کرده؟
آلدو با ديدن اين وضعيت فهميد که می بايست مسائلی را 
توضيح دهد. به من گفت که می خواهد با همة افراد خانواده 
صحبت کند. يک شب، بعد از شام، همه مان سر ميز شام مانديم 

و آلدو از من اجازه صحبت خواست.
به او گفتم:

ـ حرف بزن پسرم. هر چه در سرت داری برای ما بگو. 
ادامه دارد

قسمت چهارم

بقيه از صفحة۲

كارلـوس فـوئنتـس 
يـك دولتـمرد  ادبـــی

كشف  صدد  در  نوشته هايش  و  رمانها  بيشتر  در  فوئنتس 
مكزيك  به ويژه  التين  آمريكاي  فرهنگي  و  تاريخي  هويت 
ملي  هويت  براي  جستجو  كه  مي گويد  خودش  اما  است. 
آثار نسل رمان نويسان  يا حتي  و  آثار  ديگر درصدر ليست 
كنوني مكزيك قرار ندارد. «ما نويسندگان ۳۰ساله مكزيكي 
داريم كه رمانهاي بسيار عالي مي نويسند ولي در آن اصًال 
به مكزيك اشاره يي نمي كنند… امروزه شما در نويسندگي 
مكزيكي يك آزادي مطلقي داريد و آن اين است كه الزامًا 
مي دانيد  شويد.  طرف  مكزيكي  هويت  با  نيستيد  مجبور 
چرا؟ چون ما هويت داريم. مي دانيم كي هستيم. مي دانيم 
معني مكزيكي بودن چيست. حاال مشكل روي ميز، كشف 
جنسي،  اختالف  بلكه  هويت  اختالف  نه  است.  «اختالف» 

اختالف مذهبي، اختالف سياسي، اختالفات اخالقي…
دنيا  نويسنده سراسر  از صد  آكادمي نروژ  اخيرًا،  سؤال: 
سؤال كرد كتابي را كه به نظرشان بهترين كتاب دوران است، 
نام ببرند. يكي ازكتابهايي كه انتخاب شده، كتاب مورد عالقه 
شما «دن كيشوت از مانچا» نوشته ميگل سروانتس ساوادرا 
است. با درنظرگرفتن اين كه كتابهاي ديگر آثار داستايوسكي، 

فالكنر و گارسيا ماركز بودند، نظرتان چيست؟
فوئنتس: خوب وقتي كه دن كيشوت براي اولين بار در 
بود و هنوز هم  سال۱۶۰۵ چاپ شد، پرفروش ترين كتاب 
خوب به فروش مي رود. به نظر من تمام رمانهاي عالي يك 
پروژه انساني هستند، يك پروژه عشق، آزادي و عدالت كه 
اگر  بياوريم، حتي  در  واقعيت  به  آن را  تا  ما مي خواهند  از 
بدانيم كه به شكست منجر مي شود. كيشوت مي دانست كه 
شكست مي خورد، همان طور كه آناكارنينا و پرنس ميشكين 
يا مطلق،  ازطريق هشياري، مشخص  تنها  اما  مي دانستند. 
يك چنين شكستهايي نجات بخش مي شوند و به ما كمك 
مي كنند. طبيعت خود زندگي، موجوديت بشر و ارزشهايي 
ارائه داده مي شوند و به خاطرشان زندگي مي كنيم نيز  كه 

تمام  توسط  عصرها،  تمام  در  مي كنند.  منعكس  را  همين 
مي شوند  سپرده  خاطر  به  بشر  نوع  خانواده  تمامي  نژادها، 
بدون توهم نسبت به يك توسعه وخوشبختي تمامي ناپذير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانويس  ـ 
چند توضيح مختصر:

Iberian-۱ ايبري: شبه جزيره ايبري همان كشور اسپانياي 
كنوني است. اشخاص بومي ساكن شبه جزيره ايبري به اين 

نام شناخته مي شوند.
Mestizo-۲ مستيزو: ريشه اين لغت اسپانيولي است. در 
مورد كساني به كار برده مي شود كه از نژاد مخلوط اروپايي و 

بوميان آمريكاي مركزي و جنوبي دارند.
۳-سياه : منظور نژاد سياه پوست است.

Mullato-۴ موالتو: ريشه لغت اسپانيولي است. كسي كه 
مي نامند.  موالتو  باشد  آفريقايي  و  اروپايي  مخلوط  نژاد  از 
را  از ساكنان آمريكاي التين خود  قابل مالحظه يي  درصد 

موالتو مي دانند.
به  اشاره  مديترانه يي:  كارائيبي،  پاسيفيك،  آتالنتيك،   -۵
ساكنان(سياه يا سفيد)  اسپانيولي زبان در نيمكره جنوبي 
آمريكا و نيز اسپانيا دارد. از لحاظ جغرافيايي كشورهاي اين 
خطه به اقيانوس آرام نزديك هستند. براي مثال در ساحل 
پوست  سياه  نيكاراگوئه  كشور  ساكنان  بيشتر  آتالنتيك 
هستند و مستيزو خطاب مي شوند. درحالي كه زبان انگليسي 

و اسپانيولي صحبت مي كنند.



۲۴ دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۸۵ شمارة فرهنگي ادبي و ضميمة ۷ندا صفحة

ابوالخير، ابوسعيد
مذهبعشق با شوريده عارفي

اول صفحه از بقيه
۷دسامبر ۳۵۷هجري= محّرم اول (توّلد: ابوالخير ابوسعيد
است. ايراني عرفان برجسته چهرههاي نخستين از ۹۶۷ميالدي)
راه در رياضت قدم و زهد با عصاي بسطامي مانند بايزيد هم او

نهاد. «جانان» وصل
از را ابوسعيد پيرابوالفضل جواني ابتداي در كه بههنگامي
كمربندد، مادرش و پدر خدمت به تا فرستاد ميهنه به سرخس
بوده او نشسِت كه صومعه آن  در  آمد  ميهنه (=به) با «شيخ
ديوار و در گرفت… پيوسته قاعده زهدورزيدن و بنشست است،
وضويي به كه چنان را پديدآمد او عظيم وسواسي میشستي،
و هرگز غسلي كردي نمازي هر به و بريختي چندين آفتابه آب
نكردي تكيه آن و غير بالش و درخت و و چوب ديوار و در برهيچ
جامه مدت، اين در و ننهادي (=بستري) ِفراشي هيچ بر پهلو و
چنان تا وي بدوختي بود، هروقت بدريدي، پارهيي بر پيراهني او
هيچكس با و هرگز برآمد. بيست من وزن كه به پيراهن آن شد
در سخن نگفت و ضرورت با كس اّال به وقت و نكرد خصومت
نگشاد، روزه نان يكتا  به و جز نخورد روز، هيچ به مدت، اين
به ديوار، ميان در خويش صومعه در و نخفت. بهروز و بهشب و
دري بهروي نهاد ساخت و جايگاهي و پهناي خويش، باال مقدار

كردي  سخت خانه و دِر آن سراي دِر شدي  آنجا در و چون
و كند)  (=پريشان ببشولد او خاطر كه نشنودي آوازي هيچ تا 
جز تا ميكرد خويش سّر مراقبت پيوسته و بماند جمع او هّمت
خلق از بهكّلي و نگذرد او دل بر چيز هيچ تعالي، و ُسبحانه حق،
ميشدي (=ميرفت) صحرا به پيوسته كرد). دوري كرد (= اِعراض
حالل) (=چيزهاي ُمباحاِت از و ميگشتي كوه و بيابان در تنها و
گم شدي صحرا در بيست روز و يك ماه و صحرا مي خوردي،
ناگاه تا كردي طلِب او پيوسته، پدرش، نديدي و را او كس كه
تصحيح دكتر به منّور، محمدبن (اسرارالتوحيد، او بازافتادي» به

ص۲۸). اول، جلد كدكني، شفيعي
از پنهان شبها، ميهنه، به سرخس از بازگشت از پس ابوسعيد،
ابيورد راه سر و بر ميهنه بيرون در كهنه، رباِط مادر، در و پدر نگاه
در پنهاني، پدرش، شب يك ميكشيد، رياضت شبها، داشت، قرار
شد كه در مسجدخانهيي «در میرود: كجا به ببيند تا پِي او رفت
در (=پشت) فراپِس چوبي و (=بست) فرازكشيد در و بود رباط آن
شد فراز او میكردم. او احوال مراقبِت خانه آن روزِن به من و نهاد
وي در (=طنابي) و َرَسني چوبي نهادهبود مسجد آن گوشه در و
سِر به چاهي بود. مسجد آن گوشة در و چوب برگرفت آن بسته.
رسن كه و آن چوب بست خود پاي در و آن رسن شد چاه آن
چاه آن را از خويشتن و نهاد فراز چاه آن سر به بسته بود، وي در
می داشتم. سحرگاه ومن گوش كرد قرآن ابتدا و بياويخت سرزير،
از خويشتن رسانيد، آخر چون قرآن به بود. كرده ختم قرآن را
بازكرد و دِر خانه قرار بنهاد و بر آن چوب هم بركشيد. و آن چاه
«در ص۳۱). اول، شفيعي، جلد دكتر آمد» (اسرارالتوحيد، بيرون
را او هيچكس سال به رياضت مشغول شد كه هفت بياباني…

ميخورد». خار طاق و و سِرگز هفت سال… اين در و نديد
قبول پديد «چندان رياضتكشيها و زهدورزيها پي اين در
ابوسعيد آمد. فراهم او گرد بسياري مريدان كه خلق» از آمد
از ما كه خربزه يي پوست كه رسيد جايي به «كار ميگفت:
ميشديم ما روز ميبخريدند. يك بيست دينار بيفكنديمي دست
آن و آمدند فراز مردمان افكند. نجاست ستور آن نشسته، برستور

روي مي ماليدند». و در سر و برداشتند
پديد سينه در كه ناگهان «نوري بود زمان همين در
اين روشني در ابو سعيد حجابها برخاست». بيشتر و آمد
به بيراهه قبول خلق راه رياضت و «ُفتوح» دريافت كه
و از زهد است. طوافكردن خود ِگرد و شيفتهوار رفتن
رندان مالمتي به شيوه و كشيد يكباره، دست رياضت، به
باك آيد هرِچش پيش خداي دوستي تا «در داد در تن
در ديگرگونه راهي پس آن از نينديشد». مالمت از و ندارد
و پوشيد حرير جامه پشمين، جامه برجاي گرفت، پيش
ميخواند نماز ركعت هزار روز در «گاه زد: برهم را رسمها
به نافله»، تا كار نماز بگزارد و نه فرض زماني نه نماز و
ما را قبول كرده ميگويد:«هركه آنجا كشيد كه ابوسعيد
و به شدند قاضي كرد تا بدانجا كه به رد خلق، بود از
درُشديمي ما كه هر زمين به دادند و گواهي ما كافري
اين مرد شومي از گفتندي ميرفتيم) كه (=به هرجايي
نشسته بوديم مسجد در تا روزي نرويد نبات اين زمين در

پاشيدند». برما نجاست و شدند بربام زنان
زاهدان  خشك مغزي به اين حال در ابوسعيد  
ريش به و ميزند پوزخند صعومعهنشين رياضتكاِر
«مريدي بود نشسته ابوسعيد روز يك ميخندد: همه
برميگرفت كارد به شيرين خربزه َسرَسر شيخ مريدان از
به شيخ ميگردانيد و شده) (=ساييده در شكِر سوده و
برآنجا حديث اين منكران از يكي ميخورد. تا ميداد
ميخوري ساعت اين اينكه شيخ! اي گفت: بگذشت،
هفت بيابان در  كه و گز، َسِر خار آن دارد و طعم چه
است؟ خوشتر داشت؟ كدام چه طعم ميخوردي، سال
وقت اگر كه يعني طعِم وقت دارد، هردو، كه گفت شيخ
خار و سرگز آن نشاط) بود، (=گشادگي و بسط صفِت را
و (=تنگي قبض صورِت اگر حالت را و بود اين از خوشتر
در حجاب، است و آنچه مطلوب باشد گرفتگي خاطر)

بود» (اسرارالتوحيد). خار آن ناخوشتر از شكر اين
هرگاه  كعبه دل پرداخت. طواف آن پس به از  ابوسعيد
ميگفت ميكشيدند، ميان به حج سخن مريدان كه
سرخسي، ابوالفضل ما، پير مزار گرد به چند باري برويد
يكبار (اسرارالتوحيد). انگاريد خود حج را آن و بگرديد
چون روانه شد. حج بوطاهر، بهعزم همراه فرزندش، به
ابوالحسن ديدار در «مصلحت وقت» را رسيد، بسطام به
حج بازماند و از ديد بسطامي بايزيد و زيارت مزار خرقاني

بازگشت. نيشابور به و
كينهخواه خداي نه رحمت بود خداي بوسعيد، خداي
اندازد، دوزخ در را اين «عقاب» او به كه انتقامجويي و

«رحمتش گفت: آفريد؟» خاليق را چرا «خدا پرسيدند:
ميبايست». گناهكارش بود بسيار

پرسيدند  را «شيخ بود: راهي او خداي به هردلي  از
هم خرابات در باشند؟ گـفت: مسجد  در او مردان كه

(اسرارالتوحيد). باشند»
حق، است به راهي موجودات از ذّراتي عدد هر «به
كه نيست آن از سبكتر و بهتر و نزديكتر راه هيچ اّما،
بدين، را همه و رفتيم راه بدين ما و رسد. كسي به راحتي

ص۳۰۲). صفا، دكتر (اسرارالتوحيد، میكنيم» وصّيت
در هركه قدم نيست و ُخرد چشم ما كس در «هيچ
بايد نگاه پيران نظِر به باشد، جوان اگرچه طريقت نهاد،
كه ُبَود روا ندادهاند، سال به ما هفتاد به آنچه كه كردن،
كس، هيچ باشد، چنين اعتقاد چون دهند. بدو روزي به

(اسرارالتوحيد). ننمايد» ُخرد چشم، در
عداوت  آن در كه و محبت بود عشق مذهب او  مذهب
نمي شناخت، غير و مسلمان او عشق آفتاب نبود. راهي را

ميداد: گرمي را همه
جنگ خداي، خلق با و نيست بند بركيسه را «ما ـ

نيست».
خداي  هرچه نشايد و را خداي نشايد، خلق را «هرچه  ـ

نشايد». را خلق نشايد را
را» قبيله عداوت كه را فتيله نسوزد چنان «آتش ـ

(اسرارالتوحيد).
كليسا در به ميشد. جايي جمع با ابوسعيد «روزي ـ
ترسايان و بود يكشنبه  روز اتفاقًا) =) را اتفاق رسيد.
بودند… كليسا جمع در (=همگي) (=مسيحيان)، جمله
كه ميبايد را تو را ايشان شيخ! اي گفتند: جماعتي
رفت شيخ در چون بگردانيد. پاي حالي ببينند، شيخ،
همة دررفتند، شيخ خدمت در جمع و (=واردشد)
چون كردند. خدمت  و بازآمدند شيخ پيش  ترسايان
شيخ پيش حرمت به ترسايان بنشستند جمع و شيخ
همه پديد آمد… حالتها و بگريستند بسيار بايستادند و
بازآمدند، خويش جاي پديدآمد. چون به حالتها را جمع
اشارت اگر شيخ گفت: آمد. يكي بيرون برخاست و شيخ
به كمر خود مسيحيان كه (=رشته يي كردي همه ُزّنار
ميكشيدند دست مسيحيت از كردندي(= باز ميبستند)
بوديم درنبسته ميشدند)شيخ گفت: ماشان مسلمان و

بازگشاييم». تا
نيشابور بود، به (ابوسعيد) شيخ كه وقت آن «هم در ـ
مشايخ چون برسرخاك ميرفت. گورستان حيره به روزي
(=شراب) ميخوردند َخمر كه آنجا ديد جمعي را رسيد،

كه ايشان خواستند آمدند، اضطراب در صوفيان چيزي مي زدند. و
كنند ممنوع است) شرع كه در از اعمالي اِحتساب (=نهي كردن را
گفت: رسيد، ايشان  نزديك چون شد. مانع شيخ برنجانند.  و
جهان آن در مي باشيد جهان خوشدل اين در چنان كه خداوند
درپاي جمله(=همگي)، و برخاستند جماعت داراد! خوشدلتان نيز
نظِر يك سازها بشكستند و از افتادند و َخمرها بريختند و شيخ

ص۲۵۰). دكترصفا، (اسرارالتوحيد، شدند» نيكمردان از شيخ
دلبستگي بسيار علي خاندان حضرت شيعيان به ابوسعيد

ابوسعيد،  ما شيخ پيشنماز عليه، اهللا رحمه «باباحسن، داشت.
متصّوفه امامت شيخ عهد در و است بوده العزيز َقّدساهللاروَحُه
چون ُقنوت میگزارد. بامداد نماز روز يك است. بوده اسم او به
به و محمد، صّلعلي اللهم َتعاليت و رّبنا تباركَت گفت: برخواند،
آل بر چرا گفت: (ابوسعيد) شيخ داد، سالم نماز چون شد. سجده
محمد. آل و علي محّمد علي َصّل اللهم و نگفتي: ندادي صلوات
آل بر قنوت در و اول تشّهد در كه است خالف اصحاب را گفت: بابا
نگفتم. را، آن خالف احتياط من، نه. يا صلوات شايد گفت محمد
نباشند» محمد در آن جا آل كه نرويم گفت: ما در موكبي ما شيخ

.(۲۰۴ اول، ج شفيعي كدكني، دكتر تصحيح (اسرارالتوحيد، به
به در نيشابور آمدند شيخ نزد َعَلوي دختري پدر مادر و روزي ـ
مريدان به و خطاب نشانيد خود پيش را شيخ دختر كمك. تقاضاي
دوستِي دعوي شما و است پيغامبر فرزندان از پوشيده، «اين گفت:
میكنيد. بلند آوازها وي َصَلوات دادن بر وقت در و میكنيد او
به میكنيد او جّد حّق در بنماييد كه دعوي آن ُبرهان اكنون
بركشيد سر جامه از شيخ پس او. ُذّريِت با و اين فرزندان به نيكويي
و كردند بودند، موافقت كه حاضر جمع آن داد و دختر بدان و

ص۲۸۲). صفا، دكتر (اسرارالتوحيد، رسيد» تمام ُمراد به دختر

گرد نيشابور در را تن دههاهزار ابوسعيد مردمگرايانه شيوه اين
رسيد. قشريهاي ايران به همه شهرهاي آوازهاش و فراهم آورد او
از و چينه رسد در مرغ «آن كه داشتند بيم كه تنگ نظر، آنهايي
سلطان نامه به و شدند برانگيخته او عليه ايشان برچيند» پيش
و ميهنه است از آمده مردي «اينجا كه غزنوي نوشتند محمود
و شعر بيت منبر بر سر مجلس ميگويد و و ميكند دعوي صوفي
رقص و ميفرمايد سماع اخبار نميكند و و تفسير و ميگويد
و بادامي) (=شيريني لوزينه و ميفرمايد رقص را جوانان و مي كند
(ميوههاي اَلوان َفواكه و بريان مرغ و گردويي) (=شيريني گوزينه
اين و زاهدم»، ميگويد: «من و و ميخوراند ميخورد رنگارنگ)
وي به روي يكباره خلق به و صوفيان. و نه است زاهدان شعار نه
اگر افتادهاند. فتنه در عوام بيشتر و ميگردند گمراه و نهادند
(اسرارالتوحيد، گردد» ظاهر فتنه كه بَود زود نكند، اين تدارِك

ص۷۷). دكترصفا،
بنگرند او به كار «دانشمندان نوشت: در پاسخ محمود سلطان
و توجه بسيار پشتيباني دهند». كيفر را او اگر راست است كه
كه بسياري شد او سبب مالطفتجويانه رفتار و ابوسعيد از مردم
او انكار از دست مانند ابوالقاسم ُقشيري، سرسختش، مخالفان از

كارساز نگردد. دشمنانش و فتنه شوند، يار او با بردارند و
۴۴۰هجري شعبان چهارم پنجشنبه روز شامگاه در ابوسعيد
ميهنه درگذشت. زادگاهش ۱۰۴۹ميالدي)، در (۱۲ژانويه قمري
گفت: سخن برايشان و فراخواند را مريدانش و ياران مرگ از پيش
ُرفت شما ميراث گذاشتيم: چهار چيز به ما رفتيم و كه «…بدانيد
بر شما گوي. تا شوي، جست و جوي و گفت و شست و روي، و
شما ديِن زراعِت و باشد روان شما جوي آب باشيد، چيز چهار اين
كنيد تا بسيار جهِد باشيد. و خلقان شما تماشاگه و بَود تازه سبز و
محمد نشود» (اسرارالتوحيد، فوت شما چيزي از اصل چهار اين از

ص۳۵). ذبيح اهللا صفا، دكتر تصحيح به منّور،
بر  كه بود خواسته يارانش از مرگ از پيش همچنين او،  
كنيد» سماع ما تربت بر درويشان «شما كنند: سماع مزارش

ص۳۴۹). (اسرارالتوحيد،

" ای که پرسيد درويشی را شيخ ما
ما شيخ " چيست؟ ارادت اصل شيخ!

گردد! و فرق خواستش خاست گفت: " آنک
تردد خواست خاست. در خواست و ميان است

خاست در و نه. خواهد کند خواهد درآيد.
و خاست، بود جزوی خواست، نبود! را راه موی

پديد بجهد، کششی برقی جذبتی درآيد، کلی.
پديد نيستی پس آيد، پديد کوشش پس آيد،

يک و نظر يک گردد. مملکت حر آنگاه آيد،
همتگردد."

اسرارالتوحيد كتاب از

"

و خانه شد در شيخ با خواجه بوعلي
با شبانه روز سه کردند و خانه فراز در
که سخن ميگفتند خلوت به بودند و يکديگر

مگر نيامد در ايشان نزديک به نيز و ندانست کس
نماز جماعت به جز و دادند که اجازت کسي

بوعلي خواجه روز شبانه سه از بعد نيامدند، بيرون
که پرسيدند بوعلي خواجه از شاگردان برفت،

ميدانم من چه هر گفت: يافتي؟ چگونه را شيخ
به چون مريدان شيخ متصوفه و ميبيند، و او

که سؤال کردند شيخ درآمدند، از شيخ نزديک
ما چه هر گفت: يافتي؟ چون را بوعلي شيخ، اي

ميداند او بينيم
اسرارالتوحيد كتاب از

"

عبدالعليمعصومي
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معرفـی كتـاب:

سليماني...» خاتم «اين قصة دربارة

مستيز دهان شكر اي شبخيزان دعاي با
خاتم سليماني است اسم پناه يك در
حافظ
حيوانات زبان دارد. هم حاكميت و پري بر جّن و ملخ مور بر عالوه نبي، سليمان
سحرانگيز بابساطي برميگرداند. را خورشيد ميگويد. سخن باد با ميداند. را
كند را اراده هرچه كه دارد «خاتم»ي و مينوردد. در را مسافات ميكند و سفر
تا قدرت همة نيكان از كه آنچه كالم يك در مي كند. آماده برايش درحال

داشته. بهتنهايي او داشتهاند حكمت
و زيبا زني بسيار جراره نام. زني بود سليمان را اساطير آمدهاست كه در اما
حكميظالمانه فتنهانگيزي جراره، براثر سليمان. بسيارتر محبوب و فتنهانگيز
ميدهد. از دست مدتي براي را خود «خاتم» سليمان بهتاوان، ميشود. و صادر
برمردم و نشسته قصر او در و بهجاي سليمان ميربايد خاتم را تبهكار «جّن»ي

و.... رانده ميشود و مضروب مردم سوي از سليمان ميراند. و حكم
براي اين سؤال، حاصل پيش مي آيد؟ چه وضعي معركهيي در چنين بهراستي
اصالت را داشت كه رسالت اين سليمان اگر سليماني». قصة «اين خاتم شد من
آفريده خدا كه ديگري چيز هرآن آفتاب و چرنده و و پرنده و بر جّن را انسان
ضد او گفت و خواهد او بر اريكه، ضد سليمان جّن بهجاي بهناچار مهر زند، پس

ديگر. ربوده شدة و مقدس هركلمة يا باشد عدالت بهنام كرد. ولو خواهد
«وحوش»، و «دوالپايان» «پريان» «جّنيان» حاكميت يعني وضعيتي، چنين در
پيدا خواهند وضعي عجيبتر نيز ميشناسند از «خاتم»ش را كه سليمان آنان
وضع، اين و نشدن. تسليم حال و در عين بياعتمادي توجيه، ترديد، كرد.
نخواهند آنان كه آن زمان داشت تا صخرالجّن، ادامه خواهد حاكميت يعني

باز شناسند. او را از برخيا آصف را بهسليمان و خاتم
و االن بهوضعيت انسانها مردم و شهر، تصوير وضعيت در كه نميكنم كتمان
شخصيت مو بهمو بخواهم بي آنكه داشتهام. نظر بسيار ميهنم تاريخي گذشتة

نيست. نويسي قصه كار هيچ اين اصوًال كنم كه ترسيم را ويژهيي جريان يا
قصه اين در من «الهام»دهندگان از يكي بهعنوان خميني شخصيت بهويژه
از و كرده فكر خودم به «سليمان» بسيار راستا، همين در كمااينكه است. بوده
نه «سليمان»م و است من قصة «صخرالجّن» خميني نه اما بهرهها گرفتهام. او

قصه. سليمان
بهاضافة مبارزالدين امير شقاوتهاي و دجاليتها از است ملقمهيي صخرالجّن
«گربه»پروري و  سلطنتش اواخر در  حسين  سلطان شاه دوستي  «االغ»
موي يك كنيم جمع را آنها مثل و هزار رأس آنها همة اگر كه شاه. ناصرالدين

«آقا» هم نميشود. سر
و بگذريم.... دارد. تفاوت واقع عالم در من «سليمان» با بسيار قصه نيز سليمان

نيست. اينجا بحثش جاي كه

(۳۰)
مدتها شد. ديده شهر جاي چند در است واقعي سليمان ميكرد ادعا كه ديوانه يي
ابروهاي پرپشت چهرة چروكيده، مردم حتي بسياري از نبود. و خبري او كه از بود
و حال مادران خود قصههاي در كرده بودند. كودكان فراموش را بلند او ريش و
چشماني او نميكردند كه باور اما هرگز شنيده بودند. را ديوانه يي نيمهعريان وضع
روز خيره كند. هر بترساند آنكه بدون را هرنگاهي كه باشد داشته آنچنان سياه
يكديگر نقل براي را ديوانه ديدهشدن جديد اخبار خود، خانههاي ديوار زنان از
و است. ديده چه پدرشان كه ميكردند تعريف كوچهها در كودكان مي كردند.
ميكشيدند، چشمهايشان دست بر ميديدند، را شبح آن يا ديوانه وقتي مردان
ديدهاند بهنفر كه را چيزي و سعي ميكردند ميزدند بههم را بار پلكهايشان چند
ميشد. غيب ديوانه نبود چرا بالفاصله دهند. اما معلوم نشان هم دستيشان بغل
دوباره را او نميشدند موفق ديگر ميكردند هركاري ديدهبودند را او كه آنان و
اّال و بود. نداده رخ نفر دو و نفر اتفاق براي يك اين كه بود اين خوبياش بيابند.
هم يا جّنزدگي و بهديوانگي نميكردند، باور را حرفش براينكه عالوه  ديگران

مي شد. متهم
از وحشت زدهتر هرروز او ترساند. را گرگين خان همه از بيش ديوانه، ظهور اخبار
آنها هم كركره ميرفت. كركره بهپيش و ميكرد دسته را رسيده اخبار گذشته روز
هم ديگرش بهحرفهاي ميشنيد، هم را گرگينخان شفاهي گزارشهاي ميخواند، را
خودش موي بدون و كوچك چانة رازآميز سكوت نوعي با بعد ميداد، گوش بهدقت
آخر فكر ميكرد. و مي داد فشار آنرا دقيقه چند طوري و همين ميگرفت را
ميگفت. بگويد، فراموش كردهبود كه را، و خبري ميشد خسته سرگرگينخان
كه مي رسيد همين كه بهاينجا معموًال ولي نمي شنيد. را خبر نصفههاي تا كركره
باشد، از جا مي پريد پريده خواب از گويي مرتبه، يك تا او را ديدند…» «مردم
شروع دوباره بخواهد گرگينخان تا و شده؟» چه ببينم بگو اول «از ميگفت: و
آخر تا اول از را خبر وقتي اما اول نگفتي؟» از را اين چرا «پس كه: ميزد غر كند
ظهور از و كرد خيلي روده درازي گرگين خان كه تنها يكبار نميگفت. هيچ ميشنيد
خبر واحد، ساعت يك در يكروز و در هم آن مختلف شهر، جاي پنج در ديوانه
مگر ميگويي!؟ مزخرف اينقدر «چرا گفت: بهاو پرخاشكنان و شد عصباني داد
ابله، كوسهماهي بهاين توي دلش درآمد دهانش هرچه از گرگينخان دارد؟» امكان
شود، آفتابي مردم توي يكبار جرأت ندارد حتي و نشسته قصر توي همينجا كه
مردم ديگر را يكي قربان اين «باوركنيد گفت: و پايين انداخت را سرش بعد گفت.
«پس زد: فرياد و شد عصباني تر كركره هم باز اما ديدهاند!» خودم دوستان نديدهاند،
پري نميبينند!!» قبط و موثوره و صلعوك دوستان ولي تو ديدهاند دوستان چرا
آدمند!» من قربان دوستان باشد هرچه «آخر گفت: و دهانش پريد از گرگينخان
گردنش بادكرد رگهاي بگيرد؟ را كركره فريادهاي جلو ميتوانست چه كسي ديگر
همان شنيدند. هم قصر در دم نگهبانان را صدايش كه كشيد نعرهيي آنچنان و
گرگينخان سر باليي چه كركره كه بردهشد خبر پري قبط و موثوره براي شب
به كركره قصر از آمدن از بيرون پس بالفاصله هم گرگين خان خود است. آورده
گزارش ديوانه ديدن كه زد سر بهپنج نقطهيي راست يك كردهبود. شك همهچيز
كند يا تأييد را تكذيب دوستانش گزارش كه پيدانكرد هيچ دليلي و وقتي شدهبود.
بود اين فرياد كركره داد و و عصبانيت آنهمه علت پي برد. اصلي خودش بهاشتباه
گرگينخان وقتي آن شب بود. دوستانش گذاشته تبار «آدم»ي روي دست او كه
در كه و لباسي قيافه همان با ديد. خواب در را ديوانه بار اولين رفت، براي بستر به
را صداكند دوستانش و بزند فرياد تا كرد هرچه گرگينخان بود. گزارشات آمده
دست ميتوانست تنها كند. حركت نميتوانست هم خودش نمي شد. بلند صدايش
صحبت آن اين و و با ميخورد وول آسوده توي مردم و بيخيال بزند. ديوانه هم پا و
انگارنهانگار مي كردند. برخورد معمولي آدم يك مثل درست او با هم مردم ميكرد.
مردم و ايستاد بازار سر ديوانه است! ريخته بههم را شهر تمام كه است ديوانهيي كه
از كه فريادكشيد بيهوده و زد و پا آنقدر دست گرگينخان شدند. جمع دورش
نتوانست چشم ديگر صبح، يافت. تا عرق خيس خود را پرموي بدن و خواب پريد

بگذارد. هم روي
وقتي آنرا خواند، رسيد. بهدستش بهديوانه مربوط اولين گزارش وقت  اول
عقب خود را ترسيد. دوستش هم كه شد سياه آن قدر رفت كه بند نهتنها زبانش
چند دقيقه تا گرگينخان اما چيزي شده؟» «قربان پرسيد: وحشت و با كشيد
حتي بود و با چشماني وغزده به گزارش خيره شده هم نتوانست حرفي بزند. باز
و در حاليكه را خواند ديگر گزارش يكبار قورت نميداد. عاقبت را هم دهانش آب
خودت نوشته اي؟» تو را راپرت «اين پرسيد: دوستش از آشكار ميلرزيد صدايش

«بله قربان... لرزانتري گفت: با صداي بود بهشدت ترسيده هم كه دوستش
است». خودم گزارش

نميكني؟» اشتباه كه «مطمئني پرسيد: گرگينخان
پس هم كلمهاش يك حتي كنيد «نه قربان باور گفت: و كرد پيدا جرأتي دوستش

ديدم». خواب همه را در نيست. پيش و
اينكه «آخر زمزمه كرد: لب زير و زدن بهقدم كرد شروع و شد بلند گرگينخان

من است!». خواب همهاش همان
 

(۳۱)
بودند. يكي  خوابها همة بود. شهر جاري در عارضة تازه ترين خوابهاي مشترك
شنونده ميتوانستند چند يا يك بالفاصله ميكرد خوابش بهتعريف شروع تا هركس
كه گاهي، كسي اختالفي. كوچكترين بدون و بهمو مو كنند. تعريف را بقيهاش
يا همكارش همسايه يا سراغ دوست بود كرده را فراموش خوابش از نيمييا قسمتي

نديدهاي؟» خواب ديشب تو «راستي ميپرسيد: به سادگي و ميرفت
كه ديوانه ميگويي را «چرا همان ميگفت: اغلب همكارش هم يا و يا همسايه دوست

بياورندش؟». پايين نميتوانستند ميكردند هركاري و قصر ديوار باالي بود رفته
سمت گوشة كه پيرمردي «آنوقت ميكرد: سؤال بيشتري اطمينان با اول نفر
بر كه وقتي سليماني است خاتم “اين گفت: بهديوانه جميعت ايستاده بود راست

يادت هست؟» را باشد“ انگشت سليمان
بهتازگي كه ديگر بود برخيا آصف او ميگويي؟ را «آصف ميگفت: لبخند با دوم نفر

كرده» فرار زندان از
«خداي من! پس مي گفت: و مي ساييد به هم را دستهايش خوشحالي نفر اول با

است؟» زنده آصف
ميكرد. دعوت بهميهماني شب و ميگرفت آغوش در شادي از را دوم نفر بعد

تبديل از چندي پس كه  بود اين مشترك خوابهاي محاسن  از  ديگر يكي
برخي كه ميافتاد گاه اتفاق از آن تا قبل شناسايي آدميان شد. وسائل از بهيكي
آدميان مثل رفتاري با ميتراشيدند، هم را ريششان تازگيها كه گرگين خان، افراد
بدون آدميان فردا و ميگرفتند را آنها اخبار ميكردند. نفوذ آنها جمع در معمولي

ميشدند. زنداني و دستگير رفتهاند لو كجا از بدانند آنكه
افراد و ميآمد. آدميان بهچشم فقط كه بود چيزي مشترك خوابهاي اما
مسأله همين و را نميديدند. خوابها آن بودند، تبار آدميان از هرچند گرگينخان،
طردشدنشان همان و شناسايي بشناسند. و را بهزودي آنها كه آدميان ميشد باعث
لو رفتن كه درصورت ميدانستند هركس از بهتر هم افراد گرگينخان همان. خود
قبليشان كرده اند دوستان كه همانطور است بهتر و ندارند. ميان آدميان جايي
بروند. پريان، جّنيان و شهر، ميان ديگر بهمحالت و بگيرند را بچهشان زن و دست
پس از بيندازند، بهعقب را رفتنشان و كرده آزمايشي خواستند كه هم چند نفري
خانه شان يكبار شدند. پشيمان بهسختي كه آمد به سرشان باليي آنچنان مدتي
كودكان ديگر بار برد. را اموالشان تمام و زد بهخانهشان دزد يكبار گرفت. آتش
خودشان كه شد شنيده هم مورد چندين پاشيدند رنگ بچهشان و زن سر بر نااهل
در همين افراد، از افراد ناشناس قرارگرفتهاند. برسينة يكي مورد تهاجم شب در
«اين بود: بودند، نوشته شده كرده آويزان درخت بر را بريده و سرش كه حالي
همساية يا مي رفت، بازار كه به بود كه هركس به آدميان». اين خائنان سزاي است
آزمايش قرار مورد مختلف شكلهاي به بالفاصله ميشد، پيدا محله در جديدي
اگر مي پرسيد. طرف را آدرسي او از و ميشد سبز پايش جلو ميگرفت. پيرزني
كه آدرسي به ياد ميآورد و ميكرد مراجعه ديشبش به خواب آدميان بود از بهواقع
ولي دارد. قرار پرگل درختي ميدانش وسط كه است محلهيي در ميپرسد زن پير
پيش در دوري راه «مادر ميگفت: بگويد را آنجا به رفتن مسير اينكه بهجاي
با زحمت پيرزن مي شود». شب به آنجا بروي اگر است عصر كه هم االن داري.
خيره بهاو عينكش پشت از ميكرد. تازه نفسي ميزد. خميدهاش بهكمر دست
بايستي قسمت كه بود اينجا و ميآيد؟» هم توفان «يعني ميپرسيد: ميشد و
بهاين برد». خواهد خود با را درختها گلهاي همة توفان، توفان، «بله، گفت: را آخر
زن پير آنوقت و گفته مي شد. هم تكميل و با كمك خواب يك داستان ترتيب
آخرين به اطراف، نگاهي از پس بغلش. زير كيف در ميكرد دست آسوده خيال با
عجيبتر گم ميكرد. جمعيت ميان را خود و مي داد بهطرف مقابل را شبنامه
عده فقط و ميداد رخ كنار شهر و كه در گوشه و اتفاقاتي حوادث از بسياري اينكه
همة خواب، براي بهصورت شبها از بسياري در ميشدند خبر با از آنها معدودي

آدميان، تكرار ميشد.
آصف فرار سليمان، قصر شدنش از رانده پير و كاهن شدن مغضوب مسأله
قصر از گوشههايي هراسانگيز بيدليل، اما اتفاقي و ريختن فرو زندان، از برخيا
همه از بيش آنچه اما بود. قبيل اين از ديگر سّري اخبار از بسياري و سليمان
كه بود دروغنامهيي بهتر بهعبارت يا شبنامه، كرد ناراحت را افرادش و گرگينخان
گرگينخان توانستند افراد هرچند گرديد. پخش زندانها از فراري يك زن بهاسم
و صحنه هاي عجيب شب همان در بالفاصله اما بگيرند، پخش آن را جلو بهسرعت
تكرار شد. آدميان خواب در نوشته بود، در شبنامه زن كه نكردنييي باور غريب و

را چشمبسته ديگر زنان از تعدادي و او شب، يك كه آمدهبود شبنامه  در
يكديگر شانة روي دست گذاشتن شدهاند با آنها مجبور و بردهاند. جمعي بهميدان
معلقي زن بهجسم سر كه بوده مسير همين در بپيمايند. را و خمي پيچ پر مسير
بهزودي و لمس مي كند. آهسته آهسته و ميگيرد آنرا با وحشت ميخورد. هوا در
و آويزان شده. جايي كه از است انساني پاي برسرش خورده آنچه مي فهمد كه
ميكنند. فرياد كشيدن به شروع هم او از جلوتر زنان وحشت ميكشد فرياد وقتي
است روزي معلوم است چند كه ريختهشده اجسادي كه زير پايشان مي گويند و

ماندهاند. زمين روي
بهشدت بيشرمانهاش اين همه دروغپردازي بهدليل زن اين از گرگينخان
كه خورد سوگند و گزيد را سبيلهايش خواند را شبنامه وقتي و بود. عصباني
موقع! از آن امان و كند. دستگير مجددًا را وقيح دروغگوي بايستي اين هرطور شده
بالهايي همة كند دستگير را زن خورد كه اگر قسم سليمان موي به گرگينخان
اين دفعه بلكه مخفي. بهصورت نه آن هم خواهد آورد. بهسرش گفته كه خودش را
كه دهد اجازه بهاو تا ميكند خواهش و سليمان پيش ميرود شده هرطور خودش

كنند. را مجازات او ديگران عبرت و براي عام مأل در
افراد در محاصرة بود كه دستگيري زن خواب مشترك آدميان صحنة صبح فردا
آزاد را دستهايش توانست استثنايي فرصت يك در زن ميكرد. تقال گرگينخان
بهتعريف وقتي آدميان ببلعد. و آورد لباسهايش در زير از را كپسولي باسرعت و كند
يكديگر با بغض از تنها نميدادند. ادامه ديگر مي پرداختند يادآوري اين صحنه يا

كرد؟». جوري تمام چه بعد ثانيه چند ميپرسيدند: «ديدي
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