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ن سردبیر
سخ

اصلی، جا  به بحث  وارد شدن  از  قبل 
دارد که ابتدا تکليف خودمان را با "ایده 
آليسم" و "رئاليسم سياسی- اجتماعی" 
معلوم کنيم. از نظر نگارنده اگر خواننده 
آليسم" مطلق است، خواندن  "ایده  یک 
این یادداشت می تواند موجبات عصبانيت 
و پرخاشگری او را فراهم کند، پس بهتر 
این  امتناع کند. در  از خواندن آن  است 
در  "نفت"  بازار  وضعيت  به  یادداشت 
شرایطی  به  کنيم؛  می  توجه  خاورميانه 
که ریيس جمهوری ایاالت متحده ترسيم 
و  عربستان  چون  کشورهایی  و  کرده 
امارات، تمکين کرده و طی چند ماه آینده 
کشورها،  این  توسط  نفت  توليد  افزایش 
توقف فروش نفت ایران را جبران خواهد 

کرد.
ادبيات سياسی به  "استقالل" در  واژه 
ویژه در جهان سوم همواره یا بد ترجمه 
شده یا به کلی برداشت ها غلط بوده، در 
ای  مغازه  صاحب  شما  اگر  ساده،  مثالی 
که  بود  خواهيد  مستقل  زمانی  باشيد، 
با  و  رای خود  به  را  اجناس خود  قيمت 
یا  تعيين کنيد  روز  بازار  نظر گرفتن  در 
باشيد  و ضعيف  قدر سست  آن  که  این 
که منتظر مغازه داران دیگر بمانيد تا آن 
ها برای شما قيمت ها را تعيين کنند!؟ 
در کدام شرایط واقعا "استقالل" خواهيد 

داشت؟ 
متحدان  و  آمریکا  دولت  این  امروز 
"اوپک"  برای  توانند  آن هستند که می 
تعيين تکليف کنند. این همان "رئاليسم 
سياسی- اقتصادی" است که هر چند تلخ 
است اما ما نمی توانيم با کتمان کردن و 
دلخوش بودن به شعارهای مسخره، خط 

بطالن بر آن بکشيم.
به گذشته بر می گردیم، به گذشته ای 
که وجود قدرتی منطقه ای، این اجازه را 
از روسای جمهوری غربی گرفت تا وارد 
توليد  کشورهای  برای  و  شوند  اوپک 
این  کنند.  تکليف  تعيين  نفت،  کننده 
بسيار طبيعی است که وقتی شما حتی 
در شغل خود گام های ترقی را طی می 
کنيد، از چشم حسودان و بدخواهان در 
امان نيستيد. ایران در دهه 70 ميالدی 
حسودان  و  بدخواهان  بالی  به  دقيقا 

جهانی گرفتار شد. 
خبرنگار  عنوان  به  گراهام"  "رابرت 
دو  تایمز"  "فاینانشال  انگليسی  روزنامه 
بقيه  مانند  اما  بود  ایران  ميهمان  سال 
"ایران؛  کتاب  در  بریتانيایی،  دولتمردان 
حس  نتوانست  هرگز  قدرت"  سراب 
از کينه و حسد خود را در نوشته  مملو 
ی خویش پنهان سازد. وی که هرگز شاه 
ایران، وقت مصاحبه به او نداد، با استناد به 
همان مطبوعات غربی و با اتکا به شایعات 
منتشر  بازار  و  کوچه  در  که  اساسی  بی 
می شد، می کوشد تا نشان دهد برنامه 
های اقتصادی ایران، توام با سراب بوده؛ 
اما این انگليسی با تمام زرنگی هایی که 
گاهی از خود نشان می دهد، در ابتدای 
کتابش بند را آب داده و می نویسد: "من 
در زمانی وارد شدم که رونق اقتصادی و 
تورم ناشی از افزایش قيمت نفت در سال 
لجام  حد  باالترین  در   )1352(  1973
گسيختگی خود بود. همه مردم در مورد 
بيماری  نوعی  به  ایران  یافته  تازه  قدرت 
از ماندنی  بودند. یکی  روحی دچار شده 
ترین تاثيرهایی که روی من گذاشته شد، 

دیدن مقامات ارشد شرکت های مهم بين 
المللی در تهران بود که حاضر بودند هر 
نوع بی حرمتی و ناراحتی، حتی خوابيدن 
در سرسرای هتل ها و بيمارستان ها و ... 
در یک  را  ژاپنی مجبور شد شبی  )یک 
را تحمل کنند  برساند(  به صبح  مسجد 
و روزهای متمادی منتظر لطف مقامات 
در  بمانند.  معامله  انجام  اميد  به  ایرانی 
آن مرحله واضح بود که ایران فرصت بی 

نظيری به دست آورده است." )1(
هر چند نویسنده ناچار به اعتراف شده 
که ایران در چه جایگاهی بوده که دیگر 
هتل ها و مسافرخانه ها، ظرفيت پذیرش 
ميهمان را نداشته اند و تاجر ژاپنی باید 
خوابيدن در مسجد را تجربه کند تا نوبت 
شهروند  این  اما  رسد،  فرا  قراردادش 
رادیو  در  دوستانش  مانند  به  انگليسی 
"بی بی سی"، در ميانه ی کتاب چنان 
به خشم می آید که "تهران" سال 1356 
را فراموش می کند و برای خالی کردن 
عقده های خود به شرایط تهران در سال 
1877 اشاره می کند! وی از قول "آرتور 
آرنولد" جهانگرد عصر ملکه ویکتوریا، می 
نویسد: "اگر به خاطر درخت های چنار 
نبود، ممکن بود تهران را مثل تمساحی 
که در کنار رود نيل خوابيده به رنگ و از 
جنس مواد بيابان است، دانست. شهری 
درختان  از  ای  واحه  ميانه  در  گل  از 
چنار." حال تشریح شهر تهران در 100 
دوران  در  و  کتاب  نگارش  از  قبل  سال 
با  ارتباطی  چه  قجر،  کفایت  بی  شاهان 
داشته  لزومی  چه  و  دارد   1977 تهران 
که نویسنده به این موضوع بی ربط نگاه 
از  مملو  ذهنی  جز  نيست،  معلوم  کند؟! 

جنگ نفت ؛ محصول 
قدرتی که دیگر نیست

امير کاویان
Kavian.amir@gmail.com
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عقده. البد از نگاه مردم تهران که در زمان 
احمدشاه قاجار فاقد امنيت بودندو در یک 
نمونه خيابان سعدی جنوبی به محله ی 
"لختی ها" یعنی محلی که پای هرکس 
شد،  می  غارت  دزدان  توسط  رسيد  می 
دیگر دچار بيماری روحی و روانی نبودند! 
ایران  سياسی،  رئاليسم  نگاه  از 
قدرتمندترین کشور در اوپک بوده و بهای 
کاخ  دستور  و  اشاره  به  نه  را  خود  نفت 
به  بلکه  عرب،  دول  ناخشنودی  یا  سفيد 
از نظر رابرت  اراده خود تعيين می کرد. 
 23 روز  در  ایران  شاه  انگليسی،  گراهام 
بدون   )1352 ماه  )آذر   1973 دسامبر 
احساس شرم )!( در سخنرانی  خود می 
گوید: "ما فقط حداقل قيمتی را که می 
بر  انرژی  منابع  دیگر  با  رابطه  در  توان 
روی آن )نفت( گذاشت طلب می کنيم. 
موجب  امر  این  که  گفت  خواهند  برخی 
بحران در دنيای صنعتی خواهد شد یا بار 
گرانی بر کشورهای فقير خواهد بود.... این 
دنيای صنعتی  مورد  در  اما  است  درست 
کمریندهای  باید  ها  آن  که  بگویم  باید 
شان را محکم تر ببندند و سخت تر کار 
کنند، وگرنه این کمک به دیگر کشورها 
عاقبت از ميان خواهد رفت و این نقش به 

نظر من،  به عهده ثروت جدید کشورهای 
نفت خيز خواهد افتاد." آیا از نظر انگليسی 
ها شاه ایران باید شرم می کرد و چنين 
سخنانی نمی گفت؟! باید گوش به فرمان 
"جيمی کارتر" و "کاالهان" و "اشميت" و 

"ژیسکاردستن" می نشست؟!  
شاه سقوط کرد و صدام حسين توافق 
که   1367 سال  در  کرد.  پاره  را  الجزایر 
دولت ایران سرانجام آتش بس را در جنگ 
8 ساله پذیرفت، نيروهای عراقی از "نفت 
شهر" خارج نشدند. آن ها آن قدر ماندند 
به  را  شهر  این  نفت  ی  قطره  آخرین  تا 
این  انگليسی ها البد  نگاه  از  بردند.  یغما 
جا دولت ایران خيلی با شرم و حيا بوده 
که تمام نفت یکی از شهرهای خود را به 
عراقی ها تقدیم کرده و در قبال 8 سال 
جنگ، حتی یک سنت خسارت دریافت 

نکرد!
امروز کشوری که روزی "عقاب اوپک" 
ماه  چند  تا  که  رسيده  ای  نقطه  به  بود 
دیگر تمام منفذهای فروش نفت به روی 
ی  پرده  زمان  آن  شد؛  خواهد  بسته  آن 
شود.  می  نمایان  نفت  جنگ  از  دیگری 
دولت هایی که به چنين مصيبتی گرفتار 
می آیند، راهی جز  "قاچاق" ندارند. جيب 

از  هم  آن  می شود،  پر  نفتی  های  دالل 
وسط  در  نفت  های  محموله  فروش  راه 
اقيانوس ها و دریافت چمدان های دالر، 
در چنين معامالتی هيچ گاه معلوم نمی 
شود که سهم واقعی فروشنده چه بوده و 
بعيد نيست که سهم دالل ها بسيار بيشتر 
از صاحبان واقعی نفت باشد. بدیهی است 
که دولت ها صاحب اصلی منابع نيستند 
اما در چنين شرایطی مردم که صاحبان 
منابع می باشند، در آشفته بازار معامالتی 
مخفيانه و بی ثبات، کوچک ترین سودی 
در قبال این گونه تبادالت پنهان نخواهند 

برد.
 فقدان قدرتی منطقه ای )مانند آن چه 
در 40 سال قبل وجود داشت( پای قدرت 
باز خواهد کرد.  را  به منطقه  های بزرگ 
همان قدرت هایی که امروز سهميه ها را 
تعيين می کنند و آن هایی که روزگاری 
شاه ایران را به دليل یکه تازی در تعيين 
بهای نفت "بی شرم" خواندند. حال بهتر 
می توانيم مفهوم واقعی استقالل را درک 

کنيم.
)1(: ایران؛ سراب قدرت. نوشته: رابرت 
ناشر:  فيروزنيا.  فيروز  مترجم:  گراهام. 

سحاب کتاب
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قرن بیستم

دکتر  پيرامون  ما  بحث  موضوع 
به  او  که  این  است؛  بختيار  شاپور 
نظام  وزیر  نخست  آخرین  عنوان 
تاریخ معاصر  شاهنشاهی در کجای 
از آن  اما قبل  ایستاده است؟  ایران 
دليل  خالصه  صورت  به  خواهم  می 
شاه  با  را  ملی  های  گروه  مخالفت 

توضيح دهيد.
با  ما در مبارزات سياسی که داشتيم 
رژیم گذشته مخالف  در  استبداد حاکم 
بودیم؛ چون اعتقاد داشتيم قانون اساسی 
مشروطيت باید اجرا شود. متاسفانه همه 
چيز در شخص اول مملکت خالصه شده 
بود. در این مورد می توان به نوشته های 
آقای "اسداهلل علم" استناد کرد که شاه 
تصميم می گرفت و علم اجرا می کرد. 
وجود  اینترنت  و  ماهواره  زمان  آن  در 
نداشت که شخص اول مملکت بتواند از 
این طریق در جریان اوضاع قرار بگيرد؛ 
بنابراین گزارشاتی برای ایشان ارسال می 
شد که باب ميل ایشان باشد، وقتی که 
خود شيفتگی افراد زیاد می شود چنين 
اطراف  شد.  خواهد  نگر،  یکسو  فردی 
کرده  تحصيل  افراد  سری  یک  نيز  شاه 
و تکنوکرات حضور داشتند که بسياری 
از آنان هنگام تحصيل در خارج مخالف 
بازگشتند،  ایران  به  که  زمانی  اما  بودند 

نداشتند  کاری  مردم  به مشکالت  دیگر 
و به فکر زندگی شخصی خود بودند. این 
روش باعث نارضایتی مردم می شد و در 
نهایت کار به تظاهرات کشيده می شد. 
دخالت  کارها  تمام  در  هم  شاه  ساواک 
تعدادی  و  داشت؛ عده ای کشته شدند 
این مدت 25  بودند و در  نيز در زندان 
و  داشت  ادامه  شدت  به  سرکوب  سال 
توانست تصميم  نمی  آخر شاه  در سال 
اما  بگيرد. دولت نظامی را سر کار آورد 
باید  داد،  نمی  کاری  اجازه ی  دولت  به 
توجه داشت اکثریت نيروی نظامی که در 
خيابان ها بودند متعلق به روستاها بودند. 
در روستا کدخدا وجود داشت، اما مالی 
ده هم وجود داشت و شخص کدخدا هم 
در اختيار مالی ده بود. این بچه ها که 
های  خانواده  از  رفتند،  می  سربازی  به 
مذهبی بودند. آن ها وقتی با اعتراضات 
رو به رو می شدند و می دیدند مردم از 
کسی حمایت می کنند که لباس روحانی 
می  درست  را  فرصت  این  همين  دارد، 
به سربازان نزدیک شوند  کرد که مردم 
و گل به آن ها بدهند و همين حرکت 
نشان  را  نظامی  دولت  بودن،  اثر  بی  ها 
می داد. شما حتما خاطرات "سوليوان" 
سفير آمریکا را خوانده اید که می گوید 
به مالقات ارتشبد "ازهاری" رفتم و دیدم 

دستش  به  سرم  و  خوابيده  اتاقی  در  او 
است. ازهاری به او می گوید که شاه ما 
در  مملکت  و  بگيرد  تصميم  تواند  نمی 
خطر است. از طرفی دکتر "علی امينی" 
و "عبداهلل انتظام" نيز به شاه توصيه می 
کردند که شما باید از بين نيروهای مخالف 
خود فردی را برای نخست وزیری دعوت 
کنی، شاه می پرسد: "مثال چه کسی؟" 
می گویند: "آقای دکتر »صدیقی«." شاه 
در پاسخ می گوید: "معلم تاریخ را می 
گویيد؟ من از معلم تاریخ دعوت کنم؟!" 
البته از او نيز دعوت شد و صدیقی هم 
ما  به هر حال  زند.  را می  حرف هایش 
و  داشتيم  هایی  ملی، حرکت  در جبهه 
نامه ای که در خرداد سال 56 با امضای 
"فروهر"  و  "سنجابی"  "بختيار"،  آقایان 
دارد.  مفصلی  داستان  داده شد،  شاه  به 
شاه نامه را می خواند و به گوشه ای می 
در  که  آمده  "علم"  خاطرات  در  اندازد. 
به  را  اعضای جبهه ملی  دهه 40، شاه، 
تشبيه کرده،  لحاف کرسی  شپش های 
اما وقتی که با مشکل رو به رو می شد، 
از همين شپش ها کمک می خواست! 
در سال 57 نيز با دکتر صدیقی و دکتر 
سنجابی صحبت کرد و با آقای فروهر نيز 
از طریق آقای "نهاوندی" حرف زد و قبل 
از همه با آقای "الهيار صالح" صحبت می 

شاپور بختیار از نگاه »خسرو سیف«
در

گفتگوی اختصاصی با سردبیر کورش

امير کاویان

قضاوت در مورد تصميم تاریخی و حساس دکتر "شاپور 
بختيار" به عنوان آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی کار 
ساده ای نيست؛ باید ساعت ها با حوصله نشست و به ناگفته 
هایی گوش سپرد که توسط دوستان او بيان می شود؛ افرادی 
که بر اساس نگاه شخصی یا سازمانی خود، حاضر به همکاری 
در واپسين روزهای نظام شاهنشاهی ایران در همين راستا 
نشدند، آن تصميم در روزهای پرتالطم نمی تواند از احترام 
به شخصيت و ماهيت سياسی بختيار بکاهد. "خسرو سيف" 
دبير حزب ملت ایران، در یک گفتگوی اختصاصی، از "شاپور 

بختيار" می گوید:
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کند. آقای صالح قبول نمی کند. خود ایشان، 
فرستاده  به  که  گفت  من  به  را  مطلب  این 
شاه، گفتم: "این دفعه دیگر مثل دفعات قبل 
نيست." در نهایت خيلی مسایل باعث شد که 
وضع مملکت به هم بریزد. به عقيده من مقصر 
نتوانست  موقع  به  که  بود  شاه  شخص  اول، 
تصميم بگيرد و به حرف دلسوزان مملکت، به 

موقع گوش نداد.
بختيار  از  دعوت  برای  سازی  زمينه 
صورت  چگونه  ایشان  وزیری  نخست  و 

گرفت؟
مهندس  اش  دایی  خانه  در  "فرح"  خانم 
و  قطبی"  "رضا  اش  دایی  پسر  و  "قطبی" 
را  اسالم  گویند  می  که  نصر"  "سيدحسين 
وارد دربار کرده بود و تعدادی دیگر، جلسات 
بختيار، خاله  آقای  داشتند.  هایی  و مشورت 
قطبی  رضا  یعنی  بود.  فرح  دایی  اش همسر 
آقای بختيار  با  بود. آن ها  پسر خاله بختيار 
بودند و بختيار هم مصاحبه های  ارتباط  در 
ترتيب  آمریکایی  خبرنگاران  با  متعددی 
با  این خبرنگاران  از  بعضی  بسا  داد. چه  می 
سازمان سيا هم مرتبط بودند. البته این جمع 
مشورتی با سپهبد "مقدم" ریيس ساواک نيز 
در ارتباط بودند. مقدم تا حدی تمایل داشت 
ملی  عناصر  اختيار  در  دولت  مقطع،  آن  در 
و  فرح  نکشد.  باریک  به جاهای  کار  تا  باشد 
مقدم با شاه صحبت می کنند و بختيار برای 
مالقات با شاه دعوت می شود. البته بختيار از 
این ارتباطات در جلسات شورای جبهه ملی، 

سخن نمی گفت.
دکتر سنجابی  موضوع  بختيار  از  قبل 
مطرح  ملی  جبهه  کل  دبير  عنوان  به 
پاریس  ای در  ماده  توافق سه  و آن  بود 
وزیری،  نخست  برای  شاه  با  مالقاتش  و 
کنگره  در  شرکت  قصد  سنجابی  ظاهرا 
را  کانادا  در  ها  سوسياليست  ساالنه 

داشت، بقيه ماجرا از چه قرار بود؟
بله. او در شورای جبهه ملی مطرح کرد که 
به این کنگره دعوت شده و اگر آقایان موافق 
باشند به کانادا برود. همه موافق بودند. طبق 
تهيه  بليت  که  گفت  مانيان"  "حاج  معمول، 
خواهد کرد. این گذشت تا این که در جلسه 
بعدی، حاج مانيان گفت: "با اجازه آقایان، یک 
بليت هم برای خودم گرفتم!" پس از حرکت 
دو  اتفاق  به  نوشتند که سنجابی  ها  روزنامه 
تن از رهبران جبهه ملی، وارد پاریس شدند! 
بعد  بود،  مانيان  که  دانستيم  می  را  یکی  ما 

اکثریت نيروی 
نظامی که در 

خيابان ها 
بودند متعلق 
به روستاها 
بودند. در 

روستا کدخدا 
وجود داشت، 

اما مالی ده هم 
وجود داشت و 
شخص کدخدا 
هم در اختيار 
مالی ده بود

خواندیم که نفر دوم "حاج مهدیان" از اعضای گروه موتلفه و 
تاجر آهن بوده است! او با مانيان دوست بود. در شورای جبهه 
ملی به آقای دکتر سنجابی توصيه شد که ایشان سر راه در 
پاریس، به دیدار آقای "خمينی" برود و از نظریات ایشان اطالع 
پيدا کند تا در بازگشت از کنگره سوسياليست ها، چگونگی 
سفر و مالقات با آقای خمينی را در نشست شورای جبهه ملی 
بيان کند. در پاریس متاسفانه از دکتر "مکری" گرفته تا "بنی 
صدر" و احتماال "سالمتيان" و دیگران، او را دوره کردند که به 
کانادا نرود، چون در آن جا اسرایيلی ها، حضور دارند. سنجابی 
از فرانسه بازگشت و ما به استقبال رفته بودیم که حاج مانيان 
آمد و به من گفت: "آقای سيف، ما نگذاشتيم دکتر به کانادا 
برود و دستش را  در دست آقای خمينی گذاشتيم!" بعد هم 

منجر به آن نامه سه ماده ای شد.
مصاحبه  در  سنجابی  با  دیدار  از  بعد  خمينی  اتفاقا 
را خيلی  نامه  با یک رسانه خارجی داشت، آن  ای که 
بی اهميت نشان می دهد، لطفا در مورد آن نامه کمی 

توضيح دهيد. 
همان گونه که گفتم قرار بر آن بود که آقای دکتر سنجابی، 
توقفی در فرانسه داشته باشد و در مالقات با آقای خمينی، 
از نظریات ایشان مطلع شود. پس از این مالقات، آقای دکتر 
سنجابی نظرات خود را طی اطالعيه ای سه ماده ای اعالم 
نمود که از نظر سازمانی، ایشان می بایست قبل از انتشار این 
با هيات اجرایی و شورای مرکزی  را  اعالميه، پيشنهاد خود 
جبهه ملی، در ميان می گذاشت و در صورت تایيد آن، اقدام 
به انتشار نماید که چنين کاری نشد و اقدام ایشان یک امر 
فردی بود. در بازگشت، این مساله در شورای جبهه ملی، به 
رای گذاشته شد که تمام اعضا به استثنای آقای دکتر بختيار 
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روزنامه ها 
نوشتند که 
سنجابی به 

اتفاق دو تن از 
رهبران جبهه 

ملی، وارد 
پاریس شدند! 

ما یکی را 
می دانستيم که 
مانيان بود، بعد 

خواندیم که 
نفر دوم "حاج 
مهدیان" از 
اعضای گروه 

موتلفه و تاجر 
آهن بوده 

است!

قرن بیستم

و "رضا شایان" موافقت کردند.
پس از بازگشت دکتر سنجابی از فرانسه، قرار بود یک 
آقایان  حضور  با  و  ایشان  منزل  در  مطبوعاتی  کنفرانس 
بختيار و فروهر برگزار شود. شما آن روز، در آن جا، حضور 

داشتيد؟ چه اتفاقی افتاد که این کنفرانس لغو شد؟
قرار بود که در خانه دکتر سنجابی در جمشيدیه، آقایان بختيار، 
فروهر و سنجابی، در این مورد، کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند. 
شروع  از  قبل  داشتند.  حضور  هم  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران 
مصاحبه، این سه تن در دفتر آقای سنجابی که در طبقه زیرین 
بود، مشغول آماده کردن مطالب بودند که به من خبر دادند یک 
تيمسار ارتش آمده و با آقای سنجابی کار دارد. من رفتم و دیدم 
مودبانه  خيلی  است.  تهران  نظامی  فرماندار  "رحيمی"  تيسمار 
دست داد و گفت که می خواهد دکتر سنجابی را ببيند. گفتم: 

االن مصاحبه مطبوعاتی  ایشان  "تيمسار! 
گفت:  وی  ندارد."  دیدار  فرصت  و  دارد 
ایشان  با  مورد می خواهم  این  در  "اتفاقا 
صحبت کنم." رفتم و درب سالن را بسته 
و به دکتر سنجابی خبر دادم که تيمسار 
رحيمی آمده است. سنجابی گفت: "بگویيد 
بياید پایين." به خبرنگاران هم خبر دادیم  
تا بيایند و عکس بگيرند. سنجابی از اتاق، 
همراه با آقای فروهر، بيرون آمدند. تيمسار 
امضای  با  ای  نامه  یک  که  رحيمی گفت 
شما در شهر پخش شده و دست کرد در 
تيمسار  داد.  نشان  و  کرد  پيدا  و  جيبش 
رحيمی گفت: "خواستم بدانم این را شما 
نوشته اید؟" سنجابی گفت: "درست است 
تيمسار! امضای من است." رحيمی پرسيد: 
داد:  پاسخ  سنجابی  کنيد؟"   می  "تایيد 
"بله." رحيمی گفت: "پس بفرمایيد. آقای 
فروهر! شما هم بفرمایيد." آن ها را چند 
روز به زندان جمشيدیه بردند. بعد هم به 
یک خانه سازمانی. دکتر بختيار هم گاهی 
به مالقات شان می رفت و به من هم می 
من  اما  بيا."  من  با  خواستی  "اگر  گفت: 
نرفتم. در مورد روز مصاحبه، من اول تصور 
انجام خواهد شد؛  می کردم که مصاحبه 
چون پس از بازداشت آن ها، دکتر بختيار 
در منزل حضور داشت. اما سالمتيان آمد 
و به من گفت: "دکتر بختيار از خانه خارج 
را صدا  او  و  رفتم  شد." من داخل کوچه 
زدم که مصاحبه را انجام دهيد؛ اما ایشان 
گفتند: "صالح نيست." گفتم: "پس با خانم 
کرد.  قبول  کنيد."  خداحافظی  سنجابی 
گفت:  من  به  بختيار  از خداحافظی،  پس 
"من خانه هستم، اگر کاری داشتيد، تماس 
بگيرید." وقتی این دو نفر بازداشت شدند، 
تعداد اعضای هيات اجرایيه از حد نصاب 
می افتاد؛ به این دليل من و آقای ذوالقدر 
را پيشنهاد دادند تا در هيات اجرایی باشيم 
هيات  گرفت.  قرار  شورا  تایيد  مورد  که 
و  فروهر  آقای  دفتر  در  روز  هر  اجرایيه 
ميدان  در  برومند"  "عبدالرحمن  آقای 
فردوسی، جلسه داشت. آن زمان بنزین هم 
کم شده بود، به همين دليل دکتر بختيار، 
به من گفت: "شما ماشين نياور، مسير ما 
از  یکی  رسانيم."  می  را  شما  است،  یکی 
بود،  راننده اش نشسته  او کنار  روزها که 
به من کرده و گفت:  رو  بازگشت،  راه  در 
بگذارند،  دوستان  این  اگر  سيف!  "آقای 
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دکتر بختيار 
به اعتقاد من، 

آدم وطن 
پرستی بود. 

خدماتی کرده 
بود و به دکتر 

"مصدق" 
اعتقاد داشت. 

دلش می 
خواست در 
مسير فکری 

خودش خدمت 
کند
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من  است."  من  جيب  در  کابينه،  ليست 
منظورش  شدم  متوجه  اما  کردم  سکوت 
بعدا  است.  فروهر  و  از دوستان، سنجابی 
که رسما به نخست وزیری معرفی شد، به 
دوستان ماجرا را گفتم که ایشان از قبل، 

در تدارک نخست وزیری بوده است.
فرد  به  شما،  جز  به  عبارتی،  به 

دیگری در این مورد، حرفی نزد؟
با  دانم.  نمی  من  باشد،  گفته  هم  اگر 
من خيلی نزدیک بود. حتی در سال 57، 
که  کرد  می  پيشنهاد  من  به  بار  چندین 
تو زندگی ات را از این منزل ببر و خانه 
ایشان  بده.  قرار  ملی  اختيار جبهه  در  را 
آمدند.  می  زیاد  من،  منزل  به  دیگران  و 
وطن  آدم  من،  اعتقاد  به  بختيار  دکتر 
پرستی بود. خدماتی کرده بود و به دکتر 
"مصدق" اعتقاد داشت. دلش می خواست 
در مسير فکری خودش خدمت کند. اما به 
صورت فردی جلو می رفت. چون در جمع 
به قول خودش نفر دوم بود. می توانست 
کمی صبر کند. او این قابليت را داشت که 

نفر اول جبهه ملی باشد.
چه اتفاقی افتاد که جبهه ملی که 
اجرای  خواهان  فقط  دهه،  چندین 
قانون اساسی مشروطه بود، ناگهان در 
سال 57، از برقراری حکومت اسالمی 

دفاع کرد؟
آقایان  منزل  در  گاهی   ،57 درسال 
جلساتی  شناس"  "حق  و  زاده"  "زیرک 
غير رسمی و مشورتی، بين زعمای حزب 
جلسات،  این  در  شد.  می  برگزار  ایران، 
اردالن"  "علی  رفت،  می  سنجابی  دکتر 
کاظمی"  "عزالدین  چنين  هم  رفت.  می 
حضور داشت و همين طور دکتر بختيار. 
نه این که همه با هم بروند. می نشستند 
و صحبت می کردند. در یکی از جلسات 
که دکتر بختيار هم رفته بود، در آن جا به 
زیرک زاده و حق شناس که فقط این دو 
"اگر شاه حاضر  بودند، می گوید:  آن جا 
بدهد،  ملی  جبهه  به  را  حکومت  شود 
فکر می کنيد که چه کسی نخست وزیر 
"آقای  گویند:  می  ها  آن  شد؟"  خواهد 
"پس  بختيار می پرسد:  دکتر سنجابی." 
"تو  دهند:  می  جواب  ها  آن  چی؟"  من 
هم وزیر کشور." او دیگر حرفی نمی زند. 
اما تماسش با دربار ادامه داشته است. در 
شورای  در  بختيار  که  ای  جلسه  آخرین 

جبهه ملی شرکت کرد با عصبانيت موضوع نامه 3 ماده ای پاریس 
را مطرح کرد که چرا قبال به تصویب شورا نرسيده است؟ بختيار 
می گوید: "اگر آقایون می خواهيد بروید زیر عبای آخوند بفرمایيد! 
من دیکتاتوری سرنيزه را به نعلين ترجيح می دهم." این ماجرا 
گذشت تا این که به خانه زیرک زاده آمد. سنجابی هم بود. آن 
جا بختيار می گوید: "شاه حاضر شده با قبول شرایط پيشنهادی 
حکومت را به جبهه ملی بدهد. آقایان حق شناس و زیرک زاده 
خوشحال می شوند و به او می گویند که قراری بگذار که سنجابی 
نزد شاه برود. بختيار ظاهرا می پذیرد و جلسه را ترک می کند. 
از طرفی زیرک زاده به سنجابی می گوید: "قبل از این که جبهه 
ملی حکومت را بپذیرد، چون تو و فروهر قبال هم به پاریس رفته 
اید، االن با یک نفر روحانی بروید نزد خمينی و با او اتمام حجت 
کنيد. اگر دیدید خمينی هم نظرش حکومت اسالمی است، به 
ایران برگردید و اعالم می کنيم که مبارزه جبهه ملی در جهت 
اجرای صحيح قانون اساسی مشروطيت است." قرار شد با آیت اهلل 
"سيدرضا زنجانی" که همکالس آقای خمينی بوده، صحبت شود. 
با آقای "الهيار صالح" هم مشورت می کنند و او هم تایيد کرده و 
زنجانی هم قبول می کند. جلسه تمام می شود و به خانه می روند. 
ساعاتی بعد، از خبرگزاری، به سنجابی زنگ می زنند و می گویند: 
"بختيار نخست وزیر شد!" سنجابی تکذیب می کند. ولی پانزده 
دقيقه بعد، مجددا از طرف خبرگزاری ها تماس می گيرند و می 
گویند: "رسما نخست وزیری ایشان اعالم شد." سنجابی به بختيار 
تلفن می کند و می پرسد: "این خبر چيه؟" بختيار پاسخ می دهد: 
اما حقيقت  "می دونم خبره،  "خب خبره!" سنجابی می گوید: 
داره؟" بختيار در جواب می گوید: "حقيقت داره." سنجابی می 
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قرن بیستم

گوید: "چرا در منزل حق شناس به ما نگفتی؟" بختيار پاسخ می 
دهد: "الزم ندیدم بگویم." روز بعد زیرک زاده و حق شناس بختيار 
را می بينند و به او می گویند که تو هم خودت را از بين بردی، هم 
جبهه ملی را و هم مملکت را از بين بردی. کسی با تو همکاری نمی 
کند. بختيار هم پاسخ می دهد که من همکار دارم. وقتی سنجابی 
از سمت وزارت خارجه در دولت بازرگان کنار رفت، من با او حرف 
زدم. او با ادبيات و کلماتی که در حد او نبود، از بختيار حرف می زد. 
گفتم: "از شما انتظار این گونه حرف زدن نيست." سنجابی گفت: 

"دلم می سوزه، مملکت را به باد داد."
اشاره داشتيد به طرح سفر زنجانی و سنجابی به پاریس 
و  ایران  به  بازگشت  نهایت  در  و  خمينی  با  حجت  اتمام  و 
دفاع از قانون اساسی مشروطه و پنهان کاری بختيار؛ حاال 
فرض کنيم بختيار پنهان کاری نمی کرد و آن طرح اجرا می 
شد، چگونه با وجود جمعی مذهبی، جبهه ملی می توانست 

خمينی را کنار بگذارد و از مشروطيت دفاع کند؟
 به هر حال در هر نشست سازمانی، افراد نظریات خودشان را 
دارند اما تصميم کلی که در آن سازمان گرفته می شود، مهم است. 
افکار  بر  سوار  که  داشت  را  قدرت  این  ملی،  جبهه  آیا 
"نظام  گفت:  می  خمينی  که  حالی  در  شود  عمومی 

تلفن از دست 
روحانيون 
و از جمله 
"بهشتی" 
نمی افتاد. 
مرتب به 
مسووالن 
جبهه ملی 

تلفن می کرد 
که دعوت راه 
پيمایی را پس 

بگيرید و با 
هم این کار را 
انجام دهيم. ما 
گفتيم: "قبول 

نمی کنيم."

www.gozarestan.ir

شاهنشاهی باید برود."
های  تپه  از  که  پيمایی  راه  اولين  در 
قيطریه، شروع شد و به ميدان 24 اسفند، 
رسيد، به آقای فروهر خبر دادند که نيروی 
نظامی را آماده کرده اند برای جلوگيری 
از راه پيمایی؛ آقای فروهر فورا به "هادی 
غفاری" که جلو افتاده بود، پيغام دادند که 
تمام کند و ادامه ندهد و او هم تمام کرد و 
در آن راه پيمایی یک شعار هم عليه شاه 
داده نشد. بعدا اولين راه پيمایی به دعوت 
دست  از  تلفن  شد.  انجام  ملی،  جبهه 
روحانيون و از جمله "بهشتی" نمی افتاد. 
تلفن می  به مسووالن جبهه ملی  مرتب 
کرد که دعوت راه پيمایی را پس بگيرید 
و با هم این کار را انجام دهيم. ما گفتيم: 
"قبول نمی کنيم." به آقای خمينی زنگ 
زدند. او هم گفت: "آن ها اعالم کرده اند 
و شما یک روز دیگر را تعيين کنيد." آن 
ها هم، روز بعد از این بود که اعالم کردند. 
نخوردند،  فریب  مردم   57 سال  ابتدای 
آخوندها دنبال ما می دویدند. به هر حال 
بختيار  آقای  دولت  وزیران  از  یکی  بعدا 
اولين  در  که  بود  گفته  ای  مصاحبه  در 
بختيار  دکتر  آقای  دولت   هيات  جلسه 
وظيفه  حسب  بر  "من  داشتند:  اظهار 
ميهنی خود، این مسووليت را پذیرفتم، در 
آن  موفقيت  به  زیادی  اميد  که  شرایطی 
ندارم و آقایان با توجه به آن اگر تمایل به 
همکاری با من دارند، بدانند که در راه پر 

فراز و نشيب قدم گذاشته ایم."

www.madomeh.com
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بر "برگه هاي ماندگار"
 صفحه ای است بی حد و مرز که در آن نگاه کوتاهی به وقايع گذشته خواهیم داشت

 بدون هیچ گونه شرحی!

هلیکوپترهای پلیس، ترافیک تهران را زیر نظر گرفتند
پيش از ظهر امروز هليکوپترهای شهربانی برای نخستين بار ترافيک تهران را 
زیر نظر قرار دادند. از این پس از چهار هليکوپتر برای نظارت بر ترافيک تهران 
استفاده خواهد شد. از هليکوپترهای شهربانی برای دستگيری و تعقيب بزه کاران 
نيز استفاده می شود. هليکوپترها بر فراز خيابان ها پرواز خواهند کرد و در رفع 
مشکالت ترافيک به افسران راهنمایی کمک خواهند کرد. یعنی هرجا که خيابان 
بند آمده باشد یا تصادفی روی داده باشد، با بی سيم، جریان را به نزدیک ترین 
پاسگاه و یا اتومبيل گشت راهنمایی اطالع خواهند داد تا سریعا نسبت به رفع 

مشکل اقدام کنند.
روزنامه اطالعات- 6 مهر 1350
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آرشیو تاریخ

»کشف   زیبای  کتاب  در  »ميبدی« 
االسرار و عده  االبرار« در تفسير آیه  ی 251 
از سوره  ی بقره، داستان رویارویی داوود و 
پرکشش  و  رنگين  شکلی  به  را  جالوت 
روایت کرده است. او از پدر داوود گفته و 
این که وی را به عنوان کهترین فرزندش به 
نگهبانی از گوسفندان گمارده و از شرکت 
در جنگ با کنعانيان معافش داشته بود، 
اما داوود از سوی خداوند برای رویارویی با 
جالوت که پهلوان کنعانی نيرومندی بود، 
برگزیده  شد. داوود که پسری جوان بود، 
در ميان سالح  های جنگی، تنها بلد بود 
با فالخن کار کند. پس هنگامی که برای 
شرکت در جنگ به راه  افتاد، ندای سنگ  
او را به برداشتِن خود  هایی را  شنيد که 
فرا می  خواندند. داوود سنگ  ها را برداشت 
شد.  رویارو  نبرد  ميدان  در  جالوت  با  و 
جالوت مردی غول پيکر و بسيار نيرومند 

بود که همآوردی با این نوجوان را شوخی 
پنداشت، اما داوود، آن سنگ جادویی را با 
بر  پرتاب کرد و سنگ  فالخن  انداز خود 
یاقوتی نشست که بر نيمتاج جالوت قرار 
داشت. سنگ داوود، یاقوت را سوراخ کرد و 
جمجمه  ی جالوت را شکافت و نبرد را به 

سود قوم بنی  اسرایيل پایان داد]1[.
ميبدی داستاِن رویارویی یاد شده را در 
چند بند و در حدود 400 کلمه بيان کرده 
است. آن چه او در شرح این داستان گفته، 
شرحی است بر بخشی از آیه ی 2/251، که 
تنها از سه کلمه تشکيل یافته است: “َو َقَتَل 

َداُوُد َجالُوَت”
داستانی که ميبدی روایت کرده، آشکارا 
روایتی است بر ساخته که برای بازنمایی 
دو  این  رویارویی  جذاب  تِر  و  تر  دقيق  
جنگاور نگارش یافته است. این داستان از 
نظر ساختار، شباهتی عجيب به داستانی 

کامال بی  ربط دارد. در شاهنامه، داستان 
مردی به نام »وهرز دیلمی« روایت شده که 
در زمان چيرگی حبشيان بر یمن، از سوی 
انوشيروان دادگر برای آزاد ساختن یمن به 
آن جانب گسيل شد. وهرز، پيرمردی بود 
که حدود صد سال سن داشت و از اشرافی 
بلندپایه بود که به دليلی یاغی شده، قرار 
بود بعد از دستگيری، اعدام شود. او را با 
80 ایرانِی دیگر که همگی محکوم به اعدام 
بودند، همراه کردند و قرار شد اگر توانستند 
حبشيان را از یمن برانند، آزاد شوند. این 
گروه همراه با پسِر شاه پيشين یمن به این 
سرزمين رفتند و حبشيان را از یمن راندند. 
شاه  و  وهرز  رویارویی  ماجرای  طبری، 
حبشِی یمن را به شکلی روایت کرده که 
بی تردید الگویی برای داستان کشف االسرار 
جنگ  برای  سپاه  چون  …و  است:  بوده 
من  به  را  آنان  »شاه  گفت:  وهرز  ایستاد، 

آسیب شناسی داوری هنری در تمدن ایرانی
دکتر شروین وکيلی

12

Kourosh International M
agazine

ش
کور

شماره 28- تابستان1397



یخ
ار

و ت
شی

آر
بنمایيد.« گفتند: »آن مرد را که بر فيل 
نشسته و تاج بر سر دارد و بر پيشانی او 
وهرز  می بينی؟«  هست،  سرخ  یاقوت 
همان  شان،  »شاه  گفتند:  »آری!«  گفت: 
است.«…آن گاه کمان به زه کرد و چنان 
بود که کس  از بس سخت  اند  که گفته  
آن را زه نتوانست کرد و بگفت تا ابروهای 
وی را ببستند. آن گاه تيری به کمان نهاد 
و سخت بکشيد و رها کرد که به یاقوت 
پيشانی مسروق خورد و در سر وی فرو شد 
و از پشت سر به در آمد و از مرکب بيافتاد 
و حبشيان بر او گرد آمدند و پارسيان حمله 

بردند و هزیمت در حبشيان افتاد…]2[
ناگفته پيداست که ميبدی همان داستان 
طبری را روایت کرده و طبری نيز احتماال 
راوِی داستانی پهلوانی بوده که به فتح یمن 
به دست پارسيان مربوط می  شده است و 
یاقوِت  آماج کردِن  عنصِر  این  که  بسا  چه 
نيمتاِج حریف، ریشه در اسطوره  ای بسيار 
کهن  تر داشته باشد،  که شاید خود، روایتی 
اغراق  شده از رخدادی باشد که در جنگی 

تاریخی واقع شده است.
می  بينيم،  داستان  این  در  چه  آن   
عنصری زیبایی  شناسانه است. ميبدی و 
کردِن  بازگو  هنگام  می  توانستند  طبری 
داستاِن رویارویی دو پهلوان، به راهبردهای 
نظامی دو طرف، عقاید و آرمان  های ایشان، 
یا خاستگاه طبقاتی و موقعيت اجتماعی 
ایشان بپردازند و در این موارد، داد سخن 
بدهند. در این شرایط، ما گزارشی استراتژی، 
فرهنگی، و یا جامعه  شناختی از جنگی را 
در دست می  داشتيم، اما آنچه که مورخی 
مانند طبری و مفسری مانند ميبدی را به 
زیبایی  ای  سليقه   می  سازد،  نزدیک  هم 
 شناسانه است که آن را بر سایر شيوه  های 
روایت  کردِن جنگ ترجيح داده اند. سليقه 
 ای که تصویِر حماسِی سوراخ  شدِن یاقوتِ  
نيمتاج پهلوانی پر شکوه با پرتابه  ی پهلوانی 
برگزیده، اما به ظاهر ناتوان )پير یا کودک( 
را بر گزارش  های دیگِر ممکن از آن ترجيح 
عصر  راویاِن  در  که  سليقه  ای  می  دهد. 
ساسانِی داستان وهرز و طبری و ميبدی 
مشترک بوده و مِن راوی و شمای مخاطب 

نيز در آن سهيم هستيم.
به روایت طبری، وهرز چندان پير بود 
و  بود  ریخته  بر چشمانش  ابروهایش  که 
کمان  وقتی  ببيند،  را  جایی  نمی توانست 

خواست و زه کشيد،  گفت که ابروهایش را 
ببندند و گویی ابروهای بلندش را از پشت 
سر به هم گره زده باشند و کمانگير پارسی 
به این ترتيب حریف را از پا درآورد. تصویر 
وهرزی که ابروهایش را از پشت سر به هم 
سنگ  های  که  داوودی  و  می  زنند  گره 
سخنگو را از انبان چوپانی  اش بيرون می 
 آورد،  برای ما نيز مانند نياکان مان در هزار 
سال گذشته، زیبا و خيال  انگيز است و از 
این روست که امروز نيز مانند روزهای بی 
شمار گذشته،  روایت کردن شان را ادامه 

می  دهيم.
داستان رویارویی وهرز و مسروق یا داوود 
یا دینی  تاریخی  داستانی  تنها  و جالوت، 
نيست،  که متنی زیبایی  شناسانه است. در 
این جا ما با گزارش عينِی  رخدادی که به 
راستی واقع شده باشد، رو به  رو نيستيم، 
که با متنی ادبی سر و کار داریم که اسطوره 
 ای را با ترفندهایی هنری بازگو می  کند. 
این دو داستان و سه چهار داستان مشابهی 
که می  توان با همين ساختار برشمرد، به 
مانند،  می   زرینی  ماهی  درخشاِن  پشِت 
که برای لحظاتی از ژرفای دریای فرهنگ 
ایرانی بيرون زده و باز در دل آن گم شده 
باشند. فرهنگ ایرانی،  مانند تمام فرهنگ 
گسترده  اقيانوسی  دیگر،   کهنساِل   های 
نمادها،  زنجيره  از  شبکه  هایی  که  است 
اعماِق  در  رمزگان  و  روایت  ها  از   هایی 
تاریک و ناشناخته  ی آن نهفته  اند،  و هر 
از چند گاهی، نویسنده  ای و آفریننده  ای 
در قلمرو فرهنگ پيدا می  شود و با بيرون 
 کشيدن بخشی از آن و گوشت و پوست 
پوشاندن بدان، برای ما دیدنی  اش می  کند. 
آن گاه بار دیگر، رگ  و پِی این آفریده   ی 
چشمگير در همان اعماق پنهان می  شود، 
تا نوبتی دیگر و دورانی دیگر که شاید ذهن 
خالق دیگری آفرینشی نو را با آن دستمایه 

پدید آورد.
تمدن  اصلِی  شاخِص   سه  که  چه  آن 
ایرانی را رقم زده است، همين تکيه  کردِن 
فرهنگ ما بر پی و بنيادی چنين استوار 
و پر مایه از رمزگان و داده  هاست، که در 
هزاره  های پياپی هم چون الیه  های زمين 
 شناختی بر روی هم تلنبار شده و به هم 
را  ایرانی  فرهنگ  و  تمدن  درآميخته  اند. 
سایر  از  شاخص  سه  این  در  بتوان  شاید 

تمدن  ها متمایز دانست:

و  نامداران  شمارِ  فراوانی  نخست، 
چهره  همگی  که  فرهنگی  قهرمانانی 
 هایی چند سویه و پيچيده و بسيار بسيار 
تاثيرگذار هستند. کافی است به پيشينه 
و  ایرانی  قدیمی  شهرهای  از  یک  هر   ی 
از  تا  فهرست زاده  شدگان در آن بنگریم 
شمار نامدارانِ  آن دیار به شگفت آیيم. مهم 
یا به  بنگریم  ایران  زمين  نيست به شرق 
غرب، و شمال و جنوب در این مورد مشابه 
اند. از خوارزمی  ها گرفته تا دهلوی  ها، و 
بلخيان، شماِر  تا  قونيه گرفته  مقيمان  از 
تاریخی  دوران  های  تمام  در  بزرگان  این 
به راستی چشمگير و تکان  دهنده هستند. 
چنين تراکمی از مولدان فرهنگ را در سایر 
تمدن  ها معموال تنها در دوران  هایی به 
عصرهای  که  داریم  قرن  سه  دو  درازای 
طالیِی آن تمدن  ها محسوب می  شوند؛ 
حال آن که در ایران  زمين شهرهایی مانند 
نيشابور و سهرورد و ری و بخارا و تيسفون 
بغداد در مدتی به درازای هزاره  ها این نقش 

را با شدت تمام ایفا کرده  اند.
دومين ویژگی، آميختگی کامل و خيره  
کننده  ی دو قلمروِ هنر و اندیشه است. در 
ميان آن بزرگانی که شرح شان گذشت، 
بارها و بارها به کسانی بر می  خوریم که 
گویی دو حوزه  ی عقالنيت علمی و عواطف 
تفکيک  هم  از  را  هنرمندانه  هيجانات  و 
نمی  کرده  اند. در واقع من در ميان تمام 
بزرگاِن یاد شده کسی را به یاد ندارم که در 
یکی از این دو حوزه درخشيده باشد و در 
دیگری ردپایی از خود به جا نگذاشته باشد. 
فردوسی  و  موالنا  و  حافظ  تنها  مقصود، 
نيستند که رندی را با عرفان و حماسه را با 
شعر و هنر درآميختند و به دليل شاعری  
شان نام  آور شدند، بلکه همگان را چنين 
ساِز  مخترع  فيلسوف،  فارابِی  یابيم.  می  
قانون هم هست و نوازنده  ای چيره  دست 
و موسيقيدانی بی  نظير بوده است. خياِم 
 منجم و ریاضيدان در شعر شهرتی فزون  تر 
از دانش به دست آورده و هنری مانند رقص 
با قالب سماع برای قرن  ها موضوع محوری 
بحِث متشرعان و عارفاِن ایرانی بوده است. 
اندیشه  ما،   چنين می نماید که در تمدن 
و خرد تا وقتی در قالبی زیبایی  شناسانه 
ریخته نمی  شد، کامل و پخته قلمداد نمی 
آرایه  و  ریزه  کاری  ها  است  کافی   گشت. 
 های ابزاری علمی مانند اسطرالب یا صنایع 
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ادبی و شعریت به کار رفته در رساله  ای 
تا  بنگریم  را  کتاب   مانند  مردم شناختی 
ببينيم که این تالش برای درآميختن خرد 
فراگير در سراسر  و  قاعده  ای عام  و هنر 

تاریخ تمدن ایرانی بوده است.
بی  تسلط  و  چيرگی  شاخص،  سومين 
 چون و چرای زبان در سراسر پهنه  ی تمدن 
ایرانی است. زبانی که باید در پيچيده  ترین 
و منظم  ترین صورت )چه نظم و چه نثر( 
قرار گيرد تا شایستگی بياِن امور جدی را 
پيدا کند. در ایران  زمين، ادبيات به معنای 
سایر  از  جدا  قلمروی  یعنی  کلمه،  مدرن 
نداشته  ایم.  هرگز  را  اندیشه  عصر های 
بخشی جدایی   کوتاه  داستان  و  داستانک 
ناپذیر از متون عرفانی و متون اخالقی و 
ای  معماری   و  بنایی  و  اندرزنامه  هاست 
پرداخته نمی  توان یافت که بر در و دیوار 
و برج و بارویش نوشته  ای هم چون آرایه، 
وجود نداشته باشد. چيرگی زبان بر تمدن 
ایرانی،  تنها نشانگر غلبه  ی یک نوع رمزگان 
بر بقيه نيست، که به تسلط محتوایی هم 
و در  آميخته  زبان  با  داللت می  کند که 
تنيده شده است، که همانا اسطوره  زبان 
باشد. این سه ویژگی را به گمانم می  توان 
شاخص  هایی برای تفکيک تمدن ایرانی از 
دانست. شماِر  کهنسال  تمدن  های  سایر 

نامداران که، یعنی اهميت مرکزی  بسيارِ 
آميختگی  آفریننده؛  انساِن  و  فرد  ارِج  و 
اندیشه و هنر که همتاست با یکپارچگی 
بر  که  زبان  چيرگی  و  معنا  توليد  قلمرو 
حضور پررنگ عنصر اساطيری در همه جا 
داللت می  کند. تمدن  های کهنسال دیگر، 
البته شاخص  هایی مشابه را در خود دارند، 
اما این ترکيب سه  تایی گویی در تمدن ما 
ویژه باشد. این سه شاخص اما، در روزگار 
نمی  پررنگ  و  ملموس  چندان  امروزین 
 نمایند. ارج و قرب آفرینندگان فرهنگی در 
روزگار ما مگر چقدر است؟  و کجاست آن 
آميختگی هنر و خرد که در فرهنگ مان 
حضور چنين پررنگ داشت، و دیگر ندارد؟ 
چيرگی زبان در آن هنگام که زبان محمل 
روایت  هایی راست یا راست پنداشته  شده 
اما  بود، چشمگير و کارآمد و زاینده بود، 
امروز مگر زبان جز بستری دورگه است که 
راست و دروغ را در یک سيالب پيش می  

راند؟
 شاخص  هایی که شرح شان گذشت، 
تمدن چند هزار ساله  ی ایرانی را از سایر 
تمدن  ها و از وضعيت کنونی همين تمدن 
امروزین  ایرانِی  تمدن  نيز جدا می  سازد. 
کشورهای  در  بازمانده  اش  موزایيِک   در 
پاره   پاره  ی همسایه، هم چنان بر بستری 

پيشينه  ی  از  استوار  بنيانی  و  تنومند 
تاریخی و اندوخته  های فرهنگی تکيه کرده 
و بنِد  ناف خود را با آن از دست نداده، اما 
قشری ناهمگون و ناسازگار با این زیربنا را 
بر سطح خود ترشح کرده است. امروز بر 
هيچ ناظر دقيقی پوشيده نيست که تمدن 
ایرانی در گستره  ی ایران  زمين، با آن چه 
زبان  گردد.  می   بيگانه  بوده  روزگاری  که 
با دروغ،  خرد و هنر با کشمکش، و افراِد 
آفریننده با آسيب و طرد و نابسامانی دست 

به گریبان  اند.
بحث ما در این جا آسيب شناسی کليت 
موضوعی  بر  پس  نيست.  ایرانی  تمدن 
هنر  و  خرد  ميان  شکاِف  یعنی  خاص، 
متمرکز خواهيم شد، شاید که با واکاوی 
همين نقطه، دریافتی عميق  تر به دست 
آوریم از ماهيت آن چه که در فرهنگ مان 
می  گذرد و مهم تر از همه، سستی  ای که 
در تار و پود ساخت  های اساطيری تمدن 
پاسخگویی  پس  است.  کرده   رخنه  مان 
است:  نظرمان  مورد  پرسشی مشخص  به 
یاد  وضعيت آسيب  دیده  ی  سه شاخص 
بر  تاثيری  چه  کنونی،  شرایط  در  شده 
داوری زیبایی شناسانه  ی ما به جا گذاشته 
است و آیا راهی برای رهایی از این پيامدها 

وجود دارد؟
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که  زمانی  بيستم،  قرن  اوایل  در 
در  بازاندیشی  به  اروپایی  اندیشمندان 
فلسفه  ی هنر و باز تعریف کردِن آن در 
غالب  سياسی  های  ایدئولوژی   چارچوب 
مشغول بودند، ایده  هایی را پدید آوردند، 
تر کردِن  برای دقيق   ها  آن   از  برخی  که 
پرسشی که پيشاروی مان قرار دارد، کارآمد 
است. بنابراین سه گوشزِد به  ظاهر نامربوط 
را از این جا و آن جا بر خواهيم گرفت تا با 
ترکيب مجددشان به پرسش مرکزی مان 

بازگردیم.
نخستين ایده، به بحث »والتر بنيامين« 
در مورد تکثير مکانيکی فرهنگ در عصر 
با  بنيامين  شود]3[.  می   مربوط  مدرن 
مانند  فن آوری  هایی  توسعه  ی  به  توجه 
صنعت چاپ و سينما، نگران بود که نمادها 
به  هنری  ارجمند  و  محوری  رمزگاِن  و 
دستمایه  هایی بازاری برای تبادل اقتصادی 
اثر  تقدس  زدایِی  از  او  شوند.  کاسته  فرو 
هنری  ای سخن می  گفت که دیگر مانند 
گذشته یکه و منحصر به  فرد نبود، که با 
روش  های فن  آورانه تکثير شده و با استلزام 
 هایی اقتصادی در موقعيت  هایی پرشمار 
بنيامين می  بود.  و بی  محتوا تکرار شده 
هنری  اثر  پيرامون  قدسِی  ی  هاله    گفت 
ميان  از  شرایط  این  در   )erfahrung(
می  رود و اثر اصيِل هنری به چيزی جعلی 
و دستمالی  شده در ميان نسخه  های تکثير 

شده  ی خودش تبدیل می  شود.
دومين ایده  ای که می  تواند به کارمان 
بيابد به بحث تقریبا هم زماِن »هایدگر« 
در مورد ارتباط زبان و هستی مربوط می 
ویژه  فلسفی  چارچوب  در  هایدگر   شود. 
 ی خویش، )که ورود به آن از حوصله  ی 
این نوشتار خارج است(  پيوندی برقرار کرد 
ميان زبان، زمان و هستی. این ارتباط به 
ویژه در مقاله  ی مهمش »ساختن،  باشيدن 
شده  جمع  بندی  خوبی  به  اندیشيدن« 
است]4[. محوری که در بحث او به کار ما 
می  آید، شيوه  ای ست که هایدگر مفهوم 
انسان اصيل )دازاین( را از انسان عادی و 
روزمره تفکيک می  کند. موقعيت این حالت 
دوِم انسانی در نظام هایدگری به »غفلت 
از هستی« یا »فراموشی« تعبير می  شود. 
حالت نخست، اما، همراه است با پاسخگویی 
دیگر،  عبارت  به  هستی.  ندای  به  دازاین 
وقتی سوژه  -که البته با این داللت در نظام 

هستی   موقعيت  ندارد-  وجود  هایدگری 
و  خودمدارانه  شکلی  به  را  شناختی  اش 
درونزاد تعریف کند،  در ارتباطی اصيل با 
هستی قرار می  گيرد که واسطه و حتی 

آفریننده  ی آن زبان است.
اندیشمندان  آرای  به  ایده،   سومين 
پسامدرنی مربوط می  شود که »دریدا« در 
ميان شان از همه برجسته  تر است. دریدا 
در پيوند با گروهی از نویسندگاِن معاصر، 
نقدهایی جدی و ویرانگر را به شالوده  ی 
مفهوم سوژه  ویژه  به  و  مدرن  اندیشه  ی 
آن  پيامدهای  از  یکی  که  آورده  اند  وارد 
برای بحث ما اهميت دارد. دریدا در »گفتار 
و پدیدارها«]5[، نقدی را بر پدیدارشناسی 
وی  تالش  و  آورد  می   وارد  »هوسرلی« 
برای مرزبندی فلسفه و سایر شاخه  های 
اندیشه را نقد می  کند. آن چه در گفتار 
او برای محوکردن  او اهميت دارد، تالش 
مرزهای ميان ادبيات و فلسفه است. از دید 
دریدا،  متن، مفهومی عام است که از سویی 
بسيار عام است و مرزهای ميان شاخه  های 
متفاوت علوم و اندیشه را در می  نوردد و 
از سوی دیگر در ذات خود ماهيتی ناکامل 
شاخه   به  لزوما  بنابراین  و  دارد  ناتمام  و 
زایی و واگرایی و تعليق معنا، ميدان می 
 دهد. بحث  های جدیدتر دریدا )به ویژه در 
»حقيقِت نقاشی«]6[(، بر استخراج زیبایی 
که  است  متمرکز  هایدگر  از   شناسی  ای 
بتوان به کمک آن نگرش کانتی در مورد 
حوزه  های  سایر  با  آن  مرزبندی  و  هنر 

داوری را نقد کرد.
که  ایده  ای  سه  کمک  به  بتوان  شاید 

به  دقيق  تر  نگاهی  گذشت،  شان  شرح 
پرسش مرکزی  مان انداخت. سه فکِر وام  

گرفته  شده را یک بار دیگر مرور کنيم:
 دیدگاه بنيامين در مورد تقدس  زدایی 
مکانيکی  تکثير  شرایط  در  هنری  اثر  از 
فرهنگ، نگرش هایدگر در مورد پيوند امر 
اصيل، زبان و هستی، و رویکرد دریدا به 
فرهنگ به مثابه متنی ناکامل و شناور و 
سيال که مرزبندی های مرسوم را بر نمی  
تابد و معيارهای داورِی هنجارین را با بافتی 
پنهانی و نهفته در متن، دستخوش اختالل 

می  سازد.
آسيب  دیدگِی جاری در حوزه  ی داوری 
بر هيچ  ایرانی  تمدن  زیبایی  شناسانه  ی 
چشم بينایی پوشيده نيست. آشکار است 
که ما در زمينه  ی توليد، مصرف و داوری 
در مورد هنر، با بحرانی بی  سابقه رو به  رو 
هستيم. حتی در آن هنگام که اقوام کم 
 تمدن به ایران  زمين تاختند و بخش مهمی 
از جمعيت شهرهای مولد فرهنگ را کشتار 
کردند، بحرانی تا این پایه ریشه  دار در ساز 
و کارهای توليد و مصرف هنر پدید نيامده 
بود. یک دليل البته آن بود که گروه مرجع 
در تمام این آشوب  های تاریخی لطمه دید 
و کم  خون و بی  رمق شد،  اما دگرگون نشد. 
اگر بخواهيم آسيب  شناسی خالصه  ای از 
وضعيت درک، توليد و مصرف امر زیبا در 
چنين  به  دهيم،  دست  به  ایرانی  تمدن 

فهرستی می  رسيم:
الف( بخش مهمی از هنرهای سنتی و 
ارجمنِد دیرپا )مثل قلمکاری، کوزه گری(،  
هنری  اثر  مکانيکی  تکثير  شرایط  در 
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اقتصادی  نظر  از  بازده،  کم   صنعتی  به 
نامطلوب، و بنابراین دستخوِش فقر معنایی 
تبدیل شده  اند. امروز دیگر کسی با دیدن 
کوزه به یاد گل رِس به  کار رفته در آن و 
دسِت کوزه  گر نمی  افتد و بنابراین سروده 
 شدنِ  اشعاری خيامی ناممکن شده است. 
گل رس و چرخ کوزه  گری جای خود را به 
چيزها و روندهایی یکسره متفاوت و کامال 

فن  آورانه داده  اند.
ب( بخشی از هنرهای کهن و دیرپا اصوال 
از ميان رفته و جای خود را به صنایعی داده 
 اند که اقتدار و موقعيت تمدن ایرانی در آن، 
روز به  روز تضعيف می  شود. مثال آشپزی، 
شيشه  گری و قالی  بافی کامال به صنایعی 
برابر  در  و  اند  شده   کاسته  فرو  گسترده 
روندهای رقيبی که در سایر تمدن  ها وجود 
ظاهر  به  قاليبافی  اند.  باخته   رنگ  دارند، 

آخرین دژِ مقاومت در این ميدان است.
پ( ضرورتِ  دستيابی به سود اقتصادی 
و دگردیسی سليقه  ی عمومی به از خود 
بيگانگی فرهنگی در زمينه  ی توليد هنری 
معموال  هنرمندان  یعنی  است؛  انجاميده 
ورود به سرمشقی پذیرفته  شده را ترجيح 
اجتماعی  جایگاه  و  سود  که  می  دهند 
نتيجه  در  باشد.  داشته  تضمين  شده  ای 
سليقه  ای بازاری و عوامانه که در سطحی 
جهانی باز توليد می  شود، به تدریج به معيار 
تفکيک اثر هنری و غير هنری - حتی در 
شده  تبدیل  هنرمندان-  خاص  دایره  ی 

است.
به  گفتيم،  جا  این  تا  که  اختاللی  سه 
می  شود.  مربوط  هنر  توليد  آسيب  های 
ناگفته نماند که بخش مهمی از محتوای 
قابل  راهبردهای  و  رمزگان  و  معنایی 
یاد شده  هنرهای  بازسازی  برای  استفاده 
هم چنان در سپهر فرهنگی ما باقی مانده 
 اند. اختاللی که گریبانگير روندهای توليد 
هنر در ایران  زمين است به مدیریت ناکافی 
و نادرست - و معموال ضد مدیریت، یعنی 
هنر-  یک  نابودی  راستای  در  مدیریت 
مربوط می  شود و نه فقر منابع فرهنگی 
یا کارآمد نبودن شان برای تبدیل  شدن به 

محصوالتی روزآمد و نيرومند. 
بنيامينِی  ی  دغدغه   خالصه،  طور  به 
تهدید هنر توسط فن  آوری، هر چند در 
اما در  نيافت،  تمدن غربی چندان تحقق 
ایران  زمين و در جریان آميختگی مدرنيته 

رخ  روشنی  به  سنتی،  های  چارچوب   با 
نمی   بنيامين  که  چه  آن  است.  نموده 
آن  نداشت،  آن  از  تجربه  ای  و  دانست 
است که زایش هنر در عصر مدرن نه تنها 
انعکاسی از بی  رمق شدِن بافِت اساطيرِی 
پشتيبان هنر است، که خود نيز هم چون 
علتی نيرومند به فراموشی این بنيادهای 
زیبایی  رمزگاِن  دگردیسی  و  اساطيری 
فراموشی  این  می  شود.  منتهی   شناسانه 
که  است  همان  بومی،  اساطير  و  باورها 
خاستگاه اصلی اختالل در عرصه  ی توليد 

هنر محسوب می  شود.
با  هنر،  ایرانِی  کنندگان  مصرف   ت( 
پيچيده،  فرهنگی  محصوالت  از  انبوهی 
پرداخته و نيرومند رو به  رو هستند که در 
تمدن و فرهنگی دیگر نشو و نما یافته و 
از مجرای رسانه  های عمومی به همه جا 
منتقل شده  اند. بسياری از این محصوالت 
هنری، پيچيده و ارزشمند هستند، اما به 
فرهنگ  رمزگاِن  به  نشدن  ترجمه   دليل 
ایرانی، هم چنان در مرتبه  ی چيزی دلخواه 
اما نامفهوم باقی می  مانند. این عادِت کم  
کم جهانی  شده که کسی موسيقی  ای را 
بشنود و از آوازی لذت ببرد، اما معنایش 
را در نيابد، احتماال در زمان  های گذشته 
قابل تصور نبوده است. تجربه  ی زیسته  ی 
شهرنشيناِن امروزِ ایرانی نشان می  دهد که 
بخش مهمی از جمعيت، بخش مهمی از 
معنای محصوالت هنرِی مصرف  شده را در 

نمی  یابند. مردم، موسيقی  هایی می  شنوند 
که اصوال زبان خواننده  اش را نمی  دانند، 
فيلم  هایی را نگاه می  کنند که به زیربنای 
داستانی و اساطيری آن واقف نيستند و گاه 
حتی زبانش را هم نمی  فهمند، و این دو 
شاخه  ی شنيداری و دیداری بخش عمده  
ای از فضای مصرف هنر در جامعه  ی ما را 

به خود اختصاص داده است.
ث( داوری زیبایی  شناسانه در سرزمين 
ما با بحرانی تمام  عيار رو به روست. تقریبا 
نقد  زمينه  ی  در  های جاری  بحث   تمام 
هنری در زمينه  ای مدرن انجام می  پذیرند 
که  دارند  تکيه  نظری  ای  چارچوب  بر  و 
معموال ناقدان و داوران بر آن تسلط ندارند. 
معيارهای سنتی و دیرینه  ی داوری زیبایی 
 شناسانه به دليل روزآمد نشدن و تکامل  
ایراِن  اجتماعی  تکامل  به  پای  پا  نيافتن 
از پيش از حلقه  ی خاصان  مدرن،  بيش 
رانده شده و به حاشيه  ی سليقه  ی عمومی 
تبعيد شده  اند. این معيارهای سنتی از نظر 
پيچيدگی و بيانگری در حال و هوای مدرن 
توانایی رقابت با دیدگاه  ها و رویکردهای 
مدرن را ندارند و تالش  هایی هم که برای 
بازسازی  شان انجام شده بيشتر شعارهای 
عميق  هایی  حرکت   تا  بوده  ایدئولوژیک 
بازسازی یک چارچوب  برای  ریشه  دار  و 
فکری منظم. در نتيجه گروه مرجعی که 
بر مبنای  نقد هنری مشغول  هستند،  به 
معيارهایی که در تمدنی دیگر تکامل یافته، 
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ارزیابی محصوالتی می  پردازند که در  به 
این  است.  آمده  پدید  متفاوت  زمينه  ای 
بدان معناست که اغتشاش و سردرگمی  ای 
در زمينه  ی تعریف امر زیبا و معيارهای 
داوری زیبایی شناسانه وجود دارد. این ابهام 
از همان آغازِ ورود مدرنيته به ایران  زمين 
آغاز شد و ابتدا در زمينه  ی شعر خود را 
نشان داد. امروز این ابهام و سردرگمی به 

تمام عرصه  های هنر تعميم یافته است.
ج( سليقه  ی عمومی مردمان که اصوال 
از بحث  های روشنفکرانه در مورد مبانی 
است،  بوده  کنار  بر  هنر  تعریف  نظری 
از  آگاه  خود  نيمه   و  نااندیشيده  بستری 
گرایش  های سنتی را به همراه روکشی از 
نمادها و رمزگان مدرن با هم در آميخته 
چارچوب  که  معناست  بدان  این  است. 
منسجم و یگانه  ای برای لذت  بردن از اثر 
هنری در توده  ی مردم شکل نگرفته است. 
ورود مدرنيته و محصوالت نيرومند بيگانه، 
سليقه  های قدیمی را از بين برده، بی  آن 
که سليقه  ای جدید پدید آورد. معيارهای 
کهن برای تعریف زیبایی شکست خورده 
و طرد شده  اند، بی  آن که معياری نو زاده 
شود. اساطير ریشه  دار تمدن ما فراموش 
و  نو  اساطيری  به  که  بی  آن  اند،  شده  

سرزنده دگردیسی یابند.

و  در مصرف  اختالل  به  اخير،  بندهای 
داوری در مورد اثر هنری مربوط بود. این 
اختالل نيز البته به مدیریت نادرسِت سپهر 
فرهنگی مربوط می  شود. آموزش عمومی 
به  گوناگون  هنرهای  مورد  در  درستی 
کودکان داده نشده و ساز و کارهایی کارآمد 
و منظم پدید نيامده که کارِ ترجمه و بومی 
 سازِی محصوالت هنری مشهور و محبوب 
ورود  نتيجه  در  برساند.  انجام  به  را  روز 
مردمان به عرصه  ی هنر، به امری پراکنده 
و وابسته به پشتيبانی خانواده  ها از کودکان 
شان تبدیل شده و هنری هم که مردمان از 
آن تغذیه می  کنند به همين ترتيب ریخته 
و پاشيده و در هم  ریخته و نامفهوم است. 
در نتيجه، اخالل در نظام رمزگانی که هنر 
را بازنمایی می  کند، از سویی به ابهام در 
تشخيص و فهم زیبایی منتهی شده، و از 
نظام  گریبانگيِر  پيامدهایش  دیگر  سوی 
شده  هم  سوژه  پيکربندِی  و  شخصيتی 
به  هایدگری  کمی  بخواهيم  اگر  است. 
داستان نگاه کنيم،  در اینجا اختاللی زبانی 
و فروریختگی  ای در حوزه  ی رمزگان است 

که فراموشی از هستی را رقم زده است. 
که  اختالل  هاست  این  دليل  به  شاید 
ایراِن  در  پسامدرن  اندیشمندان  سخن 
امروز و به ویژه در ميان نخبگان هنری ما 

چنين رواجی یافته است. رواج و محبوبيت 
از عمق سخنان شان  پسامدرن  ها،  آرای 
نظری  تسلط  یا  شان  بودن  ساده  فهم  یا 
این  نمی  خيزد.  بر  آرای شان  بر  ایرانيان 
محبوبيت به سادگی از آن جا ناشی می  
شود که این آرا وضعيتی شبيه به بحراِن 
ایرانی داوری زیبایی  شناسانه را توصيف می 
 کنند. با وجود این، رویکردهای پسامدرن، 
فرهنگ  از سپهر  توصيف  ها  ترین  دقيق  
های  چارچوب   و  نمی  دهند  دست  به  را 
نظرِی شالوده  شکن لزوما درست نيستند. 
تمدن غربی پهنه  ایست که رویکرد نظری 
پسامدرن  ها تنها گوشه  ای - البته جذاب- 
زوایای آن است. رویکردهایی دیگر در  از 
و  مرسوم  اند  که  دارند  وجود  زمينه  این 
به کار برده می  شوند و اتفاقا مسلط هم 
هستند، اما به سپهر تمدن ایرانی وارد نشده 
بازسازی  به ضرورت  که  رویکردهایی   اند. 
ویرانی  اش  و  مرگ  پذیرِش   نه  و  سوژه  
تشکيل  که  رویکردهایی  هستند،  پایبند 
و   - تازه  نظمی  بازسازی  و  نو  روایتی  فرا 
نه ویرانی نظم  های موجود-را ستایش می  
کنند. اتفاقا در همان دایره  ی تمدن غربی 
نيز این رویکردهای اخير، چيره و مسلط 
و فراگير هستند و نگرش  های پسامدرن 
در این ميان نقدهایی البته ضروری و مهم 
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آرشیو تاریخ
هستند که هم چون حاشيه  ای بر متنی 
بزرگ نوشته شده  اند. آشفتگی جاری در 
حاشيه  ی  این  شده  باعث  ایرانی،  تمدن 
خاِص برونزاد به متنی درونزاد و فلج  کننده 

در زمينه  ی داوری هنری تبدیل شود.
از  رفت  برون   برای  راهی  به  اشاره   
این  با  نوشتاری  هنر  در  بحرانی  وضعيت 
این،  وجود  با  می  نماید.  جسورانه  ابعاد، 
شاید اشاره به برخی از پيشنهادهای برآمده 

از نگرِش خاص این نوشتار سودمند افتد:
وضعيت  باید  که  آن  نخست  پيشنهاد 
رسميت  به  و  پذیرفت  را  کنونی  بحرانی 
ناسازگاری سليقه   باید در مورد  شناخت. 
های عوام و خواص در مورد شاخه  شاخه  
مورد  هنر،  در  مصرف  حریم  های  بودِن 
نامفهوم  شدن ِ تدریجی هنِر بومی و جهانی 
برای بخش مهمی از جمعيت ایرانی، و در 
مورد بی  سوادی فراگيرِ  نسل جوان در مورد 
عناصر اصلی فهم هنر اندیشيد، باید در این 
به  را  زمينه  ها پژوهش کرد و آسيب  ها 
دقت شناسایی کرد و برای از ميان بردن 

شان به راهبردهایی دست یافت.
دوم آن که باید به بازسازی زیربناهایی 
نظری همت گماشت که بتواند وزن کاخی 
عظيم مانند هنر را تحمل کند. این کار، 
تنها با تکيه  کردن بر اندوخته  ی فرهنگی 
غنی و گسترده  ی ایرانی ممکن است، اگر 
که در تمام فراخنای تاریخی و جغرافيایی 
 اش نگریسته شود. رویکردها و سليقه  ها 
و حوزه  معيارها  و  ها  روش   و  ترفندها  و 
دوره  های  در  هنر  مصرف  و  توليد   های 
ایرانی  گوناگون  اقوام  و  گوناگون  تاریخی 
باید شناسایی شوند و دستمایه  ی بازسازی 
و باز آفرینی سپهر زیبایی  شناسانه  ی ملی  
چارچوبی  که  مردمی  گيرند.  قرار  مان، 
در  هستی  و  خویش  فهم  برای  منسجم 

اختيار نداشته باشند، هویتی ندارند و به 
تعبيری، »هستی« ندارند. تنها راه رهایی از 

این نيستی، اثبات هستی است!
سوم آن که بر این مبنا به پيشنهادهایی 
نظری، نياز داریم که اتفاقا در حد امکان 
این  به  که  شاید  باشند،  متکثر  و  متنوع 
ترتيب بتوانند تکثر و واگرایی کنونِی جاری 
در جامعه  ی هنری ایرانی را پوشش دهند. 
به رساله  ها و نوشتارهایی نياز داریم که 
سزاوارِ ناِم »نظریه  ای درباره  ی سليقه  ی 
نوشتار  یک  نه  و  باشند  ایرانيان«  هنری 
و  رقيب  متونی  یا یک متن مرجع،  بلکه 
رویکردهایی موازی و چارچوب  هایی هم 
 عنان، که چندان دقيق و روشن باشند که 
بتوانند در مورد مبانی مشترکی به توافق 
مشترک  داوری  های  زیربنای  و  برسند 

ایرانيان قرار گيرند.
دیگر آن که اگر قصد، بر فهم و شناخت 
تمدن غربی و زیربنای نظری آن است، باید 
این کار را در شکلی فراگير و با توجه به 
تمام ابعادش انجام داد و به ویژه بر عناصری 
و  کارآمد  ما  برای  کنونی  شرایط  در  که 
بر  دیگر  امروز  کرد.  تاکيد  باشد،  سازنده 

نادیده  انگاشتِن  که  شده  روشن  همگان 
ایدئولوژیِک غرب، ساده  لوحانه است. تمدن 
مدرن غربی وجود دارد و زورآور و نيرومند 
هم هست و دست بر قضا، محتوایی کارآمد 
و سودمند هم دارد؛ اگر بتوان آن را درست 
فهميد و بر آن چيره شد و برای رسيدن به 

خویش از آن گذر کرد.
در نهایت باید به این نکته توجه کرد که 
بازسازی سه شاخِص پایه  ی تمدن ایرانی 
در قلمرو هنر، به معنای ارج  نهادن به تالش  
های هنرمندان- در هر حوزه و با هر سليقه 
و متکی به هر چارچوب نظری- است و به 
معنای تالش برای درآميختن هنر و خرد 
وامگيری  های  و  برای  پلی  کردن  برقرار  
به  و  است  دو حوزه  این  ميان  در  زاینده 
معنای نگریستن به موقعيت مرکزی زبان 
است و بهره  برداری از اساطيری که در تار 
و پود تمدن ما تنيده شده اند. اساطيری که 
تصاحب  و  نشوند  شناسایی  موقع  به  اگر 
نگردند و به ابزاری برای نيرومند ساختِن 
فرهنگ مان تبدیل نشوند، ناشناخته می  
مانند و تسخيرمان می  کنند و از تاب  و 

توان می  اندازندمان.
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جامعه و توسعه

انحطاط  اصلی  علت  که  است  واضح 
مشوق  های  کانون  عدم  فارسی  ادبيات 
به  )که  مشوق  های  کانون  تشویق  بود. 
بود( هنرمندان  به دربارها  عللی منحصر 
غم  و  مطمئن  و  دلگرم  خود  کار  به  را 
ساخت  می  دور  شان  روح  از  را  معاش 
و در این حال برای آثار جاودان تعلم و 
تتبع، آسودگی خاطر و فرصت کافی در 

اختيار ایشان بود.
شرایط  به  بنا  که  شرق  مهاجمان 
جغرافيایی و اقتصادی محيط، جز به امر 
وسيله  به  فقط  ایشان  برای  )که  معاش 
هجوم و قتل و غارت تامين شدنی بود( 
با تمدن  از آشنایی  نداشتند، پس  توجه 
برای  هم  آن  را  نگاری  تاریخ  جز  ایران 
تشویق  و  نپسندیدند  خویش  نام  ابقای 

نکردند.
زیر  از  علوم  بعضی  صفویه  عصر  در 
تيمور  و  چنگيز  حمالت  های  خرابی 
از هم  مذهبی  علوم  و  بيرون کشيد  سر 
افکار عنان زد و  بر  افتاد و  رکابان پيش 
سرانجام همه چيز را در خود فرو برد و 

نابود کرد و جز تعصب بر جای نگذاشت. 
و  یافت  رواج  سرایی  مرثيه  شعر،  در 
مضامين مذهبی به جای مضامين عشقی 
و  خط  حال  عين  در  نشست.  عرفانی  و 
تذهيب و بيش از همه معماری به علت 
عدم مخالفت با مذهب به جای هر هنر 
دیگری تشویق شد و هنوز بر من روشن 
نيست که چرا در این عصر نقاشانی نيز به 

وجود آمدند.
دربار ناصری مشوق بود. شاه خود کمی 
شعر می سرود و می شناخت. پس از قرن 
ها، قلم توانایی به وسيله "قائم مقام" به 
جنبش آمد. وی در تقليد از نوابغ گذشته 
ابتکار  از  ليکن  و  داد  نشان  شایستگی 

بيگانگی داشت. 
شکست های نظامی ایران تصور باطل 
برتری را که پيروزی های آغا محمد خان 
در مغزها جای داده بود، در کام خود فرو 
تفوق  به  ایرانی  دلير  شمشيرزنان  برد. 
تکنيک اروپایيان معترف شدند. مردم به 
ناچار از آینه اعصار چشم برگرفتند و به 
اطراف خود نگاه کردند، لزوم تحوالت و 

تغييراتی در تمام رشته ها محسوس شد. 
سدهای آهنين مرزها فرو ریخت و تماس 
بر  که  بود  دیگری  ی  ضربه  اروپایيان  با 
پيکر غفلت و خودستایی و غرور جاهالنه 

ی مردم وارد آمد.
انقالب  با  ادبی  انقالب  لزوم  به  توجه 
مشروطيت همراه بود به این ترتيب پاره 
ای از هنرمندان به هدف ادبيات مشعشع 
به  ادبی  آثار  در  یافتند.  دست  گذشته 
مسایل روز توجه شد، تصنيف به عنوان 
یک منقد اجتماعی و آیينه ی آرزوهای 
مردم تکامل یافت. تصنيف بيش و کم از 
نثر  بود. در  تابع موسيقی  و  آزاد  عروض 
تحول به چند ترجمه بی ارزش از کتب 
رومانتيک اروپا و اغلب به شيوه ی مبتذل 
نویسندگان ضعيف گذشته محدود نماند، 
جرایدی به وجود آمد و در اطراف مسایل 
روز به بحث و انتقاد پرداخت. شيوه بيان 
بعضی  بود.  تعارف  بی  و  صریح  و  ساده 
مانند  و  یافت  راه  زبان  لغات خارجی در 
افراط در آميخت و نثر پر  با  انقالبی  هر 
تکلف قرن هفتم را به رنگ دیگری زنده 

وزن های شعر فارسی

غالمحسين خّير

قسمت دوم
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کرد و سپس تعدیل شد. با نگارش کتبی )اگر چه بی ارزش( از 
قبيل امير ارسالن عرصه هنر وسيع، و رمان به تذکره و تاریخ و 
مقامات افزوده گشت و مقاله به دنبال آن قدم در ميدان نهاد، 

چند نمایشنامه نگارش یافت.
پروین  ایرج،  یافت.  راه  در عرصه ی نظم تحول در محتوی 
و بهار به مسایل اجتماعی توجه یافتند و پس از قرن ها رکود 
با  معارضه  در خور  ارزش،  با  و  زنده  آثاری  ابداع  با  انحطاط  و 
مضامين  از  غير  هایی  زمينه  در  ولی  گذشتگان،  شاهکارهای 
قرون هفتم و هشتم، به انحطاط و رکود چند صد ساله پایان 

دادند.
ایرج عادی ترین و مصطلح ترین لغات را در آثار خود به کار 
برد و در صراحت تا حد امکان پيش رفت و بيش از این تحولی 

در شکل راه نيافت. حکومت هنوز در چنگ اوزان عروض بود.
برای تغيير قالب های شعر ذوقی سرشارتر از ذوق ادبی قرون 
هفتم و هشتم الزم بود تا بتواند مفهوم جدید زیبایی را در قالب 
امکان  تولد چنين ذوقی  انحطاط  ها  قرن  از  راه دهد. پس  ها 
به  اطراف،  به  با توجهی  نداشت در حالی که تحول در محتوا 

زندگی و وضع جهان پدید آمدنی بود.
به نظر می رسيد ادبيات فارسی بار دیگر به تکامل آغاز نهاده 
است، اميد می رفت مفهوم جدید زیبایی عميق تر و کامل تر و 
به درستی شناخته شود و شکل هنر را به اقتضای خود دگرگون 
کند. ولی به زودی انقالب فرو نشست و آرامش رکود، بار دیگر 

ادبيات را در خود فرو برد.
فرهنگستان ایجاد و کرسی های آن به وسيله ی گویندگانی 
که جز تقليدی ضعيف از گذشتگان هنری نداشتند، تصرف شد. 
چند گوینده ی دانشمند و با ذوق هم که در آن ميان بودند، 
معلوم نيست به چه علت تا حدی بر پای ذوق خویش بند نهادند.

کار از رکود گذشت و بار دیگر به انحطاط کشيد، لغاتی که به 
وسيله فرهنگستان "ابداع" شد – جز معدودی- نشان آخرین 
حد فساد ذوق ها بود. بقایای ذوق ملت نيز به وسيله جراید تباه 
و در  معنی  بی  قياس، زشت،  بر خالف  فراوانی که  لغات  شد. 
خارج از مقام به کار رفت نمودار کامل عدم توانایی ذوق عمومی 

در تشخيص و تميز مفاهيم بود.
زبان  گرامر  و  عربی  نحو  و  صرف  به  "آميخته  زبان  دستور 
فرانسه" در چنگ هرج و مرج و بی ذوقی جان می داد. ترجمه 
ترین  نویس  چرند  و  ترین  منحرف  آثار  از  شماری  بی  های 
و  شده  تباه  های  ذوق  ی  وسيله  به  اروپایی،  سرایان  داستان 
مردمی که سرگرمی دیگری نداشتند، استقبال شد. کتب پليسی 
بود(  هم  ادبی  و  فلسفی  و  علمی  حال  عين  در  )که  جنایی  و 
شاهکار شناخته شد. امثال ميشل زواگو در بساط ناشران کاسب 

کار فيلسوف غرب لقب گرفتند.
طراز  نویسندگان  و  شعرا  از  نيز  شاهکارهایی  احوال  این  در 

نویسندگان  و  از شعرا  ليکن  و  منتشر شد  و  ترجمه  اروپا  اول 
رمانتيست قرون هجده و نوزده اروپا )!( اینان اگر چه به نيروی 
ابتکار ادبيات کهنه زمان خود را از عرصه رانده بودند ولی خود 
صد سال بود که از صحنه بيرون رفته و در قرن بيستم از رفع 

حوایج اجتماع ناتوان بودند.
شعری که می کوشيد از مضامين کهنه و اوزان عروض آزاد 
شود در حقيقت چيز نوی نياورد و بيش از آن که راه خود را 
مشخص کند و تعدیل شود اجبارا متوقف ماند و سر از پوست 

بيرون نکرد زیرا هيچ یک از شرایط الزم را واجد نبود. 
رمان فقط در زمينه های شکست های جنسی و انحراف و 
فحشا و مساله ازدواج سخن می گفت و چندان گفت که کار 
از ابتذال گذشت. تک تک پرده های جالبی نيز از همين قبيل 

مفاسد اجتماع ترسيم شد.
 بعدها رمانهای بچه گانه ی )ح.م حميد( و امثال وی  بدون 
آن که حاوی کمترین نشانی از ترقی و تکامل باشد یکی پس 
از دیگری به بازار عرضه شد. در این ميان عده ای نيز در قلمرو 
مضامين منحرف و مقتضی روحيه ی اشراف، کار می کردند و 
از نظر شيوه و لطافت بيان پيش می رفتند. زبان قلم به زبان 

مردم نزدیک بود.
مقاالت جراید به شرح حوادث روز انحصار یافت، تصنيف از 
مسند شریف خود به زیر افتاد و به بيان غم هجر یار قناعت کرد.
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نیم نگاه

بعد از تالش سی ساله، یونان و مقدونيه 
بر سر تغيير نام مقدونيه به توافق رسيدند. 
وقتی در جنگ  های بالکان در سال  های 
1912 تا 1913 نيروهای عثمانی از مناطق 
وسيعی که مقدونيه خوانده می  شد بيرون 
رانده شدند، این مناطق ميان یونانی  ها و 
صرب  ها تقسيم شدند و بخش کوچکی هم 

به بلغارستان رسيد.
بعد از تجزیه یوگسالوی سابق، کشوری 
با نام مقدونيه در شمال یونان تشکيل شد. 
با مخالفت شدید  ابتدا  از  نام گذاری  این 
یونان مواجه شد؛ چرا که یونان معتقد بود 
این گونه نام گذاری با هدف ادعای ارضی 
عليه یونان در آینده است. وقتی یوگسالوی 
جمهوری  نام  با  تنها  یونان  شد،  تقسيم 
کرد؛  موافقت  سابق  یوگسالوی  مقدونيه 
اگرچه این کشور در بسياری از مناطق دنيا 

با نام مقدونيه شناخته می  شد.
درست در شمال یونان، استانی با همين 
نام وجود دارد که باعث می  شود حساسيت 
یونان را بر انگيزد. اما یونان نسبت به این امر 
هوشيار بود و آن قدر این نام را به رسميت 
به  مجبور  را  مقدونيه  دولت  تا  نشناخت 
تغيير نام کرد. یونان پس از نزدیک به سه 
دهه مذاکره، فشار و جلوگيری از عضویت 
این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو، توانست 
نام مقدونيه را جمهوری مقدونيه شمالی 
تغيير کند. هر چند این نام ابتدا باید در 
مجلس مقدونيه تصویب شود و بعدتر نيز 
به رای مردم  گذاشته شود پس از کسب 
بيشترین رای در قانون اساسی این کشور 

اقدام شود اما شرط یونان برای به رسميت 
شناختن این کشور و اجازه عضویت در ناتو 

و اتحادیه اروپا تغيير نام است.
مهم  ایران  برای  نام  تغيير  این  اما چرا 
متشکل  کشوری   1918 سال  در  است؟ 
از خان نشين های قفقاز با نام جمهوری 
دموکراتيک آذربایجان تاسيس شد که هم 
 نام با یکی از استان  های مهم شمالی ایران 
از  زیادی  اعتراضات  زمان  همان  در  بود. 
سوی روشنفکران ایرانی شد و روزنامه های 
زیادی در این باره نوشتند و قصد تاسيس 
یک کشور با این نام را هدف گذاری برای 
ادعای سرزمينی به خاک ایران دانستند. در 
اتحاد جماهير  به  این کشور  سال 1320 
نيز  و در سال 1991  الحاق شد  شوروی 
یک  عنوان  به  شوروی  فروپاشی  از  پس 
بالفاصله  که  شد  تاسيس  مستقل  کشور 
جمهوری  وقت  دولت  شناسایی  مورد 

اسالمی ایران قرار گرفت.
شاید این ابهام پيش آید که کشور تازه 
تاسيس شمال ایران از ابتدا نام جمهوری 
جمهوری  )بعدها  آذربایجان  دموکراتيک 
است  برگزیده  خود  برای  را  آذربایجان( 
اما مقدونيه با فشار 30 ساله یونان صفت 
جمهوری را به نام خود افزوده است اما آن 
چه ميان این دو تفاوت دارد تاریخچه و تبار 

کشورهاست. 
قوم  شد،  گفته  باالتر  که  طور  همان 
مقدونی در آن منطقه وجود داشت و بعد 
ميان سه کشور  عثمانی  نشينی  عقب  از 
تقسيم شد و بخشی از آن به یونان ضميمه 

شد اما مناطق شمالی ایران که نزدیک به 
بود،  شده  جدا  ایران  از  پيش  سال   200
نامی جز آذربایجان داشت. این منطقه نام 
قفقاز داشت  آلبانيای  یا  آران  هایی چون 
بنابراین  بود  دزدیده  را  آذربایجان  نام  که 
در  آذربایجان  یا  آذری  نام  به  موجودیتی 
شمال ایران واقعيت تاریخی نداشته است. 
بعدتر هم دیده شد گمان روشنفکران در 
مورد ادعای سرزمينی این کشور نسبت به 

خاک ایران به حقيقت پيوست. 
حاضر  حال  در  آذربایجان  -جمهوری 
خود  خاک  از  بخشی  را  ایران  آذربایجان 
می داند و با تحریف تاریخ و تحریک بخشی 
از جوانان آذری تالش می  کند این بخش 
به خاک  و  را تجزیه کرده  ایران  از خاک 
خود ضميمه کند. بنابراین پذیرش این نام 
برای شمال رود ارس، اشتباهی بزرگ بود 
که تاکنون نيز ادامه یافته است. ایران هم 
چنان می تواند به تاسی از یونان و با استناد 
به منافع ملی و یکپارچگی سرزمينی خود، 
از  غير  اسمی  به  نام  تغيير  برای  را  باکو 
آذربایجان تحت فشار قرار دهد. اما آنچه 
که مشخص است چنين اراده ای در بدنه 
دولت و به ویژه دستگاه دیپلماسی ایرانی 
وجود ندارد. و آنچه که حقيقت دارد لزوم 
به وجود آوردن این اراده برای تغيير نام در 
آینده است که هيچ گاه نباید از آن غفلت 

کرد..
............................................................................

برگرفته از کانال خوزستان پاره تن ایران 
زمين است- نامه پان ایرانيسم- شماره 33

سی سال تالش برای تغییر نام 
مقدونیه و اهمیت آن برای ما

محمد آمره
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"برگه هاي ماندگار"
 صفحه ای است بی حد و مرز که در آن نگاه کوتاهی به وقايع گذشته خواهیم داشت

 بدون هیچ گونه شرحی!

پایان سلطه ی خارجی ها بر نفت ایران

شاهنشاه به تسلط خارجی ها خاتمه داده اند و از سال گذشته، موسسات نفتی 
ادعایی بر ایران ندارند. نفت ایران نه تنها صد در صد ملی شده، بلکه خارجیان 

هیچ گونه حق استفاده از منابع نفتی ایران ندارند و محل و مقدار و قیمت 
تولید نفت را فقط ایرانیان تعیین می کنند. نه تنها انتظار می رود که این راه 

حل در جاهای دیگر نیز طرفدار پیدا کند، بلکه طالی سیاه گران قیمت 
"انقالب سفید" محمدرضا پهلوی گران تر شود.

هفته نامه "دی سایت"
چاپ آلمان- اردیبهشت 1353
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ی
هوای باران

شور  با   جوانی  عنفوان  در  دختری  سارا 
داشت،  خود  وجود  در  که  بسياری  شوق  و 
بود. بعضی  به تحصيل  در دانشگاه مشغول 
نزدیک  ای  کتابخانه  به  هفته   روزهای  از 
خوابگاهش می رفت و آن جا یا درس می 
را مطالعه می  یا کتاب های متفرقه  خواند 

کرد. 
بارانی،  اتفاق  از  از این روزها که  در یکی 
هم بود، در کتابخانه، نگاه سنگينی را از ميز 
مقابل به روی خودش حس کرد. سرش را 
را دید.  نگاه کرد. آقای جوانی  بلند کرده و 
نگاهش را دزدید و سعی کرد که دیگر توجه 
نکند. اما نگاه سنگين جوان ادامه داشت. در 
ظاهر جوان بسيار زیبا و خوش تيپ بود و 
چشم از سارا بر نمی داشت. سارا تالش کرد 
خود را کنترل کند و دیگر به او ننگرد. سارا 
با خود گفت: "خودش خسته می شود، دیگر 
گرم  سارا  که  گونه  همين  کند."  نمی  نگاه 
خواندن و نوشتن بود یک دفعه حس کرد، 
کسی به صندلی او نزدیک شده و سالم می 
کند. همان پسر جوان و رعنا بود. جوان با 
لبخند مليحی سالم کرد و گفت: "من رضا 
هستم، مشاور روانشناختی فردی هستم البته 
کارشناسی زیبایی شناختی در  ادبيات را نيز 
خوانده ام." سارا کمی جا خورده بود. خود را 
کنترل کرده و پرسيد: "امرتون؟!"  رضا بسيار 
راحت و آرام گفت: "چند روز است که شما را 
می بينم که به این کتابخانه تشریف می آورید 
و درس می خوانيد، اگر کمکی بخواهيد من 

در خدمتم." رضا هم زمان با حرف زدن، یک 
کارت ویزیت از جيبش در آورد و به سارا داد. 
سارا هم چنان که مات به کارت ویزیت می 
نگریست، از رضا تشکر کرد. رضا هم در کمال 

ادب و متانت خداحافظی کرد و رفت. 
از این ماجرا چند روزی گذشت. سارا هم 
چنان به کتابخانه برای مطالعه می رفت. یک 
بار به محض ورود، چشمش به رضا افتاد، اما 
به روی خود نياورد. رضا از روی صندلی خود 
برخاست و به سمت سارا، سر را به عالمت 
سالم کردن خم کرد. سارا نيز سرش را تکان 
داد و به گوشه ای رفت و مشغول مطالعه شد. 
رفته،  سارا  به طرف  رضا  که  نکشيد  طولی 
سارا  کنار  و  کشيد  جلو  را  او  کنار  صندلی 
نشست و آرام به او گفت: "شما مطلبی درون 
تان است و نمی توانيد  برای کسی بگویيد." 
و  از حرف بی مقدمه رضا، یکه خورد  سارا 
با تعجب گفت: "بله؟!" رضا گفت: قبال که 
خدمت تان عرض کردم من مشاور هستم و 
از روی حس غریزی خيلی از چيزهایی که 
شخص نمی تواند بيان کند؛ من می فهمم." 
"من  نگاهش کرد و گفت:  واج  و  سارا هاج 
کنم  نمی  هم  فکر  و  خوبم  خيلی  االن  که 
چيزی باشد که بخواهم برای شما بگویم." 
رضا با پافشاری خاصی، لبخند زده و گفت: 
"چرا هست. اطمينان کنيد. من حاضرم در 
همه مشکالت و برای رفع آن ها، کمک تان 
کنم." سارا خنده اش گرفته بود و با لبخندی 
نگرفته  اشتباه  که  هستيد  "مطمئن  گفت: 

اید؟! نکند برای خودتان مشتری می خواهيد 
جمع کنيد؟!" و به وضوح خندید. رضا به سارا 
نظر انداخت و با طمانينه گفت: "من می دانم 
که شما آدم خوش برخورد و اجتماعی ای 
هستيد، اما قلب تان، نه؛ قلب تان تنهاست." 
سارا اخم کوچکی کرد و گفت: "من اصال هم 
تنها نيستم. خانواده و دوستان خوبی دارم." 
بگذار  ببين  اما...  بله.  ظاهر  "در  گفت:  رضا 
آرامش دهم.  را  تان  قلب  و  ات کنم  کمک 
قلب تان تنهاست و بدون هيجان. من به شما 
می آموزم که قلب تان بتواند عاشق شود و 
سعی  اما  لرزید  خود  بر  سارا  بورزد."  عشق 
کرد خودش را کنترل کند و با اخم  گفت: 
"جناب مشاور لطفا با الفاظ بازی نکنيد، من 
نه تنها هستم، نه قلبم احتياج به عاشقی دارد، 
بهتر است این چرب زبانی ها را جای دیگری 
ببرید. لطفا االن بلند شوید و بروید. من کار 
دارم." رضا باز هم پا فشاری کرده و گفت: 
"چرا می گویی چرب زبانی!؟ باور کنيد من 
خودم را در شما احساس می کنم. من خودم 
هم این حس را دارم." سارا دیگر تحمل نکرد 
از جای برخاسته، کتاب هایش را جمع کرد 
تا برود. رضا در این اثنا به او گفت: "به حرف 
هایم فکر کنيد. قلب تان فرصت برای عاشق 
شدن و دوست داشتن می خواهد. به قلب تان 
فرصت دهيد. من باز می گویم حاضرم کمک 
تان کنم." سارا هم چنان که داشت می رفت، 
سرش را خم کرده و گفت: "شما یک مشاور 
چرب زبان و زبان باز هستيد." و با سرعت از 

من مشاور هستم!
فرحناز حساميان
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کتابخانه بيرون رفت.

بتواند جلوی  بدون آن که  آن شب سارا 
ذهن خود را بگيرد به حرف های رضا فکر 
می کرد و مدام چهره رضا جلوی چشمانش 
رژه می رفت. گویی حرف های او رویش اثر 
گذاشته بود. با خود فکر کرد که حق با مشاور 
است و او هيچ گاه دلش برای کسی نلرزیده. 
با این که شخصيتی اجتماعی بوده و هميشه 
با  که  دیده  زیادی  آدم های  بر خود  و  دور 
هم می گفتند و می خندیدند اما هيچ وقت 
عاشق نشده و شاید مجال بروز عشق ورزیدن 
ذهنش  نداده.  کسی  به  هم  را  خودش  به 

مغشوش شده بود.
 آن شب نتوانست بخوابد و مرتب سر جای 
بود.  شده  دیگر صبح  خورد.  می  وول  خود 
تا کمی  بلند شد  تمام تنش درد می کرد. 
ذهنش  تواند.  نمی  که  دید  بخواند،  درس 
آرام نبود. حال خوبی نداشت. ترجيح داد از 
خوابگاه بيرون برود. تصميم گرفت پياده به 
طرف دانشگاه برود. با آن که مسير طوالنی 
به  و چگونه شد که  نفهميد چطور  اما  بود 
دانشگاه رسيد. او به سر کالس هم که رفت 
و  نبود  استاد  های  به حرف  حواسش  اصال 

درس را نمی فهميد. 
کتابخانه  طرف  به  که  بود  ظهر  نزدیکی 
کشيده شد. آن جا با چشم دنبال رضا گشت 
او را پيدا نکرد. گوشه ای نشست و وانمود 
کرد که دارد کتاب می خواند، اما کتاب نمی 
خواند در هپروت سير می کرد. گذر زمان را 
هم حس نمی کرد. صدایی گوشش را نوازش 
داد: "سالم بر زیبارویی با قلبی زیباتر." سارا 
با آن که منتظر رضا بود اما باز نشان داد که 
یکه خورده اما در دل خوشحال شد. رضا با 
همه  دیشب  هستيد؟  "خوب  گفت:  لبخند 
اش در فکر شما بودم. با خود می گفتم نکند 
خدای نکرده با حرف هایم  نتوانستم شما را 
با  باشم." سارا  کرده  تان  اذیت  و  کنم  قانع 
جدیتی ساختگی جواب داد: "نخير! چرا برای 
چيزهایی که حقيقت ندارد، ناراحت بشم؟" 
رضا با چشمان زیبا و فریبنده اش به چشم 
های سارا نگریست و گفت: "من به شما ثابت 
می کنم. بگذار تا به شما کمک کنم." و بعد 
یک عکس را از کتاب مابين دستانش بيرون 
کشيد و به سارا داد و گفت: "این تصویر را 
ببين. این پروانه تو هستی، زیبا و رها. پروانه 
نماد عاشقی است. بگذار قلب تو مانند این 
پروانه از عشق سرشار شود و از زندگی ات 

لذت ببری. درسته که تو خيلی افراد را دور 
بر خود داری و همه دوستت دارند، ولی  و 
آیا قلب ات هم راضی است؟ آیا از این حس 
رضایت لذت هم می بری؟" سارا می خواست 
به ميان حرف های او بپرد اما رضا با اشاره 
دست از او خواست تا سکوت کند و به حرف 
هایش گوش دهد. رضا ادامه داد که تو وانمود 
می کنی که خوشبختی و همه را داری اما در 
واقع تو تنهای تنهایی، چون به قلبت اجازه 
بگذار کمکت کنم  عاشق شدن نمی دهی. 
آخر من هم همين حس تو را دارم. بگذار تا با 
مشاوره، عاشقی را در قلبت زنده کنم. بگذار 
در زندگی از این بيشتر احساس خوشبختی 

کنی.
سارا  دل  به  رضا،  شيرین  های  حرف   
نشست. دلش نرم شده بود و به فکر رفت. 
دهد.  بروز  را  چيزی  تا  نکرد،  باز  زبان  اما 
چند لحظه بعد رضا گفت: "توی چه فکری 
هستی؟ چرا ساکتی؟ باور کن پشيمان نمی 
شوی. یک فرصت به من بده تا همه چيزی 
را که گفتم به تو ثابت کنم." سارا خودش 
های  "حرف  گفت:  و  کرد  جور  و  جمع  را 
شيرینی می زنی. خيلی زیبا و آرام کننده 
که  چيزهایی  این  به  من  اما  گذار.  تاثير  و 
فرمودید احتياج ندارم. قلب من همين جوری 
هم لبریز از احساسات است و حرف های شما 
فایده نخواهد داشت." رضا  برای من الاقل 
نشينی  عقب  قصد  و  نبود  بردار  دست  که 
نداشت، گفت: "ظاهرا بله. شما خيلی پاک و 
ساده اید. بيا به قلبت اجازه بده تا برای عشق 
بتپد. اجازه بده که از هوای عاشقی لذت ببرد. 
اجازه بده گرمش کنم." سارا مستاصل شده 
بود و به فکر فرو رفت و به حرف های رضا 
فکر می کرد. رضا گفت: "کارت ویزیت مرا 
که دور نيانداخته اید؟! شماره تماس من روی 
کارت ویزیتی که به شما داده ام، هست. من 
منتظر تماس تان هستم. هر وقت خواستيد 
تماس بگيرید من آماده خدمتگذاری به دل 
های مشتاقم." رضا برخاست خداحافظی کرد 

و رفت. 
با تير حرف های رضا، وجود سارا زخمی 
شده بود و فکر به او، رهایش نمی کرد. شب 
که شد سارا تحمل نکرد و به رضا زنگ زد 
و باهم کلی صحبت کردند. انگار رضا نقاط 
حساس قلب و روح سارا را کشف کرده باشد. 
تماس آن ها به آن شب ختم نشد. شب 
های دیگر هم تماس ادامه پيدا کرد و روزها 

گاهی با هم در کتابخانه قرار می گذاشتند و 
صحبت می کردند. سارا چنان تشنه شنيدن 
حرف های زیبای رضا شده بود که دیگر از 
درس و دانشگاه هم کمی دور افتاده بود؛ انگار 
به خاطر دیدن او بود که به دانشگاه می رفت 

تا به کتابخانه برود و رضا را مالقات کند. 
در تمام این مدت، در ذهن خود با خود 
تکرار می کرد که رضا  چه حرف های درست 
و بجایی می زند. سارا دلش می خواست این 
موارد را با کسی در ميان بگذارد و تغيير در 
دیدگاهش را بيان کند. دوستی به نام گلنار 
داشت که در دانشگاه دیگری درس می خواند. 
آن ها با هم همشهری بودند و در یک مدرسه 
را  بود همدیگر  بودند. مدتی  تحصيل کرده 
ندیده بودند. با درخواست سارا، بعد از ظهر 
یک روز که دانشگاه تعطيل بود، با هم قراری 

گذاشتند تا کنار هم تا شب وقت بگذرانند.
 وقتی همدیگر را دیدند بعد از خوش و 
بش های معمول و احوالپرسی های مرسوم، 
سارا برای گلنار از ماجرای رضا تعریف کرد. 
پایان  از رضا می گفت، به  تعریف سارا که 
نرسيده بود؛ گلنار با تعجب نگاهش کرده  و 
گفت: "جالب است مشابه این اتفاقات برای 
من هم افتاده با جوانی به نام امين." گلنار که 
از تشابه حرف ها و تشابه ماجراهای خودش 
و امين را متوجه شده بود، بيشتر تکان خورد. 
از رضا داری؟"  از سارا پرسيد: "آیا عکسی 
سارا جواب مثبت داد و سریع گوشی خود 
از  کتابخانه  در  که  را  عکسی  و  آورد  در  را 
انداخته بود، به گلنار نشان داد. گلنار  رضا 
با دیدن عکس، یکه خورد و حالش بد شد. 
رنگش پریده بود و سردی و لرز خاصی به 
تنش نشست. آشکارا لبش می لرزید. سارا 
دستپاچه شد. نمی دانست چه اتفاقی افتاده. 
وگرنه  کند  باور  خواست  نمی  دلش  شاید 
دختر باهوشی بود. یک شکالت از جيبش 
در آورد و به دهان گلنار گذاشت. گلنار کمی 
که  بر اعصابش مسلط شد و توانست خود را 
کنترل کند، گوشی موبایلش را از کيف در 
آورد و در آن به دنبال چيزی گشت، بعد آن 
را مقابل دیدگان سارا گرفته و گفت: "بيا تو 
هم عکس امين را ببين سارا جان." سارا با 
دیدن عکس امين، شوکه شد. هيچ حرفی 
برای گفتن نداشت. هر دو دوست، دستان 
هم را در دست گرفته و می فشردند و به 
همدیگر با چشمانی که از آن اشک جاری 

شده بود؛ زل زده بودند.   
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نسیم دریا

محمد رضا نيلفروش همدانی)سوته دل(

  رنجش به گنجش نمی ارزد.

 انسان بی عشق می ميرد و ماهی بی آب.

  خود را به پيش خلق بی پرده جلوه گر کن          آن گه ببين چه عشقی در پای تو بریزند

  بار منت، گران ترین بار است.

  دست روزگار، انسان را از مرکب غرور، پياده می کند.

  گل هميشه بهار، در حسرت فصل زمستان است.

  رنج بيداری، به از آسایش خواب است.

  نسيم عشق، دل گرفته را همچو غنچه باز می کند.

   زن، بهترین کسی است که می تواند خانه ی تنهایی را پر کند.

  اگر ساده زیستی، می فهمی که کيستی.

   با دو کس دوستی مکن؛ با کسی که سفر نکرده و با کسی که خطر نکرده.

  کار نکردن، بهتر از نيمه کاره رها کردن کار است.

  هيچ کس از سراب، سيراب نمی شود.

   هر چند گذشت عمر با گفت و شنود          در زیر سپهر بهتر از مهر نبود

  به جهانی که موریانه در آن پایه ی عصای سليمان را می خورد، دل مبند.

  شکار آرزوها ممکن نيست، مگر با هدف گيری دقيق.

  موج، رویش زندگی در دریاست.

  گلشن، در دل کویر، زیباتر می نماید.

  برای چشم های ابری، دعای باران نخوان.

  اگر مرغ آمين، دو آمين بگوید           دو صد گل، ز هر سنگ خارا بروید

  ای بسا مرغ، که در خواب قفس می بيند.

  مرغ عشق، از قهر بيزار است. 

ردپای قلم
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غالمحسين خّير

با چنان گوهر نایاب که پيدا کردم

وه که در حلقه ی عشاق چه غوغا کردم

رنج ها دیدم از این بحر پر از موج ولی

گمشد آن گوهر یکدانه که پيدا کردم

بی نصيب از مدد بخت شدم در همه عمر

هر زمان تکيه به ميل دل شيدا کردم

بی نشان از گهر صدق و وفا یافتمش

هر صدف کز دل این بحر هویدا کردم

1336/2/22

مهدی جدیدی
دیوار بلند زندگانی را بين 

بنوشته بر آن شادی و روز حزین
بر هر طرفش حادثه ای خواهی دید

کز هر طرفت نشسته آن جا به کمين
یک روز خوشی و سرخوشی و راضی

یک روز خيال دلبری پردازی
یک روز چو شيشه ای به اندازه ی غم

یک روز دگر، سنگ بدان اندازی
یک روز به دنبال تب اموالی

یک روز به حسن و حال خود می بالی
 یک روز اسير در هوس غلطانی 
یک روز شکسته بالی و می نالی

یک روز قوی و با لب خندانی
 آواز هزار و یک شبت می خوانی

 یک روز ضعيف و در خودت می سوزی
 آن روز به حال زار خود گریانی
آری! که رهایی و در این زندانی

در دامنه ی وسوسه شيطانی
آن روز برای تو بتابد خورشيد
 کز دل، مرید حضرت یزدانی

 آری که زمانه است ما را آیين 
گر مثل عقاب باشی یا چون شاهين

آنی که به اوج می روی با تندی 
یک آن دگر، فرود آیی پایين

گوهر ناياب
ریديوار بلند زندگانی
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سالم عزیزکم اميدوارم که الاقل تو خوب 
اعصابت  و  جسمت  روحت،  حالت،  باشی. 

خوب باشد و خرد و خاکشير نشده باشی.
تابستان است وگرما بيداد می کند. خاله 
گرمای جنوب  در  هایت، همه  دایی  و  ها 
دارند بخارپز می شوند. آب هم ندارند. اگر 
هم آب داشته باشند، وقت دوش گرفتن، 
تن شان چون ماهی آماده طبخ، نمک زده 
می شود. چشمان شان می سوزد و ... . از 
آب،  جای  به  هم  هاشان  بعضی  آب  شير 
شير نسکافه بيرون می آید! دوست داری؟! 
فکر نکنم این آب شير نسکافه ای را دوست 
نيمرو الزم  تهيه  برای  باشی. دیگر  داشته 
نيست اجاق گاز را روشن کنند. ماهی تابه 
است.  کافی  بگذارند،  حياط  توی  را  شان 
برای صبحانه شان نيمروی عالی آفتاب پز 
آماده است. چه بهتر از این! در مصرف گاز 
هم صرفه جویی می شود. حاال اگر از گرما 
ندارد!  اشکال  دیگر  که  شوند  هم  هالک 
خاطر  به  است!  حاضر  که  شان  نيمروی 
و  کوچه  در  که  وقتی  است  اوضاع  همين 
خيابان های فرعی راه می روم و بی وجدان 
در  دم  که  بينم  می  را  انصافانی  بی  و  ها 
خانه شان، با شيلنگ آب به دست، ایستاده 
را آب پاشی می کنند  الکی کوچه  یا  اند 
یا ماشين نکبت شان را که به جان شان 
که  وای  با آب می شویند،  سنجاق شده، 
دلم می خواهد بروم جلو و بزنم پس گردن 
شان و به شان بگویم خيلی بی شعورید! 
اگر شعور داشتيد، ماشين فکسنی تان را 
که انگار می خواهيد با خود به گور ببرید، 
با آب  نمی شستيد. آن هم چه آبی، با آب 

شرب.
 آن زمان ها که ما خيلی خوشبخت بودیم 
بودیم.  و  در شهرمان  بود  نشده  و جنگ 

شير آب شرب ما با آب شستشوی حياط و 
ماشين، فرق داشت. بهش می گفتيم آب 
شط. تصفيه نشده بود. تازه آن جا که ما 
نبود.  استان هم  مرکز  کردیم  زندگی می 
خانه مان یک خانه نقلی بود که به خاطر 
کار پدر بزرگت )پدرم( در شرکت نفت، آن 
جا ساکن بودیم. اما االن چهل سال بعد از 
پایتخت است،  این جا که مثال  آن زمان، 
آب شرب منزل با آب شستشو فرق ندارد. 
آب  فاضل  سيستم  اندازی  راه  توی  حتی 
شهری هم مانده اند. چه برسد به این که 
بخواهند آب شرب و شستشو را جدا کنند. 
بسياری از خيابان های فرعی گاه به خاطر 
مسدود  ها،  فاضالب  محتویات  آمدن  باال 
دارم!  ها  توقع  چه  من  بابا.  ای  شود.  می 
در چهل ساله دوم زندگی ام شاید ببينم 

تهران، آبادان شده! 
بدی  های  آدم  خيلی  فرزند،  ميدانی 
هستيم. خيلی آدم های بدی هستند که 
نمی  و  کنيم  نمی  رعایت   را  دیگر  هم 
کنند و این زجری اليم است و چه خوب 
که نيستی که این زجرها را تجربه کنی و 
خدا را شکر که شاهد نخواهی بود. چون 
با گاو  نياوری  بر  ببينی و دم  اگر باشی و 
چه فرقی داری! ببين عزیزم درد پر است 
را  چيز  همه  شود  نمی  و  مردم  دل  در 
گفت، اما بی تفاوت هم نمی توان بود. می 
دانی عزیزم، دندان روی جگر گذاشتن را 
اما گاهی نمی توانم به  از مادرم آموختم. 
اندازه مادر بزرگت )مادرم( صبور باشم. گاه 
بزنم؛  جوری می شود که می خواهم داد 
هوار بزنم؛ همه چيز را در هم بکوبم؛ جيغ 
بکشم؛ )نه! جيغ کار نازک نارنجی هاست، 
کار قشنگی نيست!( مخصوصا جيغ بنفش! 
را  نمی شود. خيلی ها حرفت  باز هم  اما 

نمی فهمند، خيلی ها اصال نمی دانند که 
تو از چه ناراحتی و برای چه هوار می زنی. 
گاهی گيج می شوی که آدمی مابين گاوها 
یا گاو هستی ما بين آدم ها! فرقی ندارد؛ 
فهمند!  نمی  را  حرفت  صورت  دو  هر  در 
واضح تر از این نگویم که آن ها که نامه تو 
را دزدکی می خوانند، به شان بر نخورد و 
گيج شوند که آخر آدم هستند یا گاو. اما 
کاش می دانستند که گاو حيوان مفيدی 
است. متاسفم که بگویم آن ها حتی این را 

هم نمی دانند عزیزکم.
 دست روی دلم نگذار که خون است؛ 
این جماعت آدم نمای روشنفکر نمای  از 
امروزی و به اصطالح مدرن و همه چيز دان 
که با خواندن و سرک کشيدن در همين 
به  صفحات  )همين  اینترنتی  صفحات 
اصطالح مجازی( همان که فضایش را من 
حمام زنانه ناميدم، فکر می کنند دانشمند 
و  اند  شده  مال  اند؛  شده  ادیب  اند؛  شده 
دیگر خدا را بنده نيستند. کالم مادربزرگت 
)مادرم( پر بود از جمالت قصار و تک بيتی 
ضرب  هم  گاه  و  مغز  پر  و  دار  معنا  های 
المثل های کم شنيده شده. یکی از همين 
اما  از کيست  جمالت قصار که نمی دانم 
مادرم راوی آن بود، این بود که: »دانا هم 
داند، هم پرسد. نادان نه داند، نه پرسد.« 
ظاهر  به  های  نادان  مصداق  جمله  این 
پروفسورهای  است.  فعلی  دان  چيز  همه 
و  موبایل کوچک  به گوشی  که  اینترنتی! 
ساده من به چشم گوشت کوب می نگرند.

خراب  را  حالم  که  ها  این  از  بگذریم   
می کنند. اگر بيش از این حرف شان را بزنم، 
یک دفعه دیدی دلم خواست بروم پوست 
چندتاشان را بکنم، بپزم، بعد بياندازم جلو 
سگ ها و گربه های محله، تا نوش جان 

آب "شیر نسکافه ای" 
دوست داری؟!

از مجموعه داستان 
)نامه هایي به کودکی که نخواستيم به دنيا بياید(
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کنند.  فکر می کنی نمی توانم؟! خوب هم 
روی  دندان  که  بهت  گفتم  اما  توانم.  می 
و  خورم  می  دل  و خون  گذارم  می  جگر 
کشيدن  زحمت  در ضمن  کنم.  می  صبر 
برای پوست کنی آن ها و پختن شان حيف 
است. آن ها الیق نيستند که حتی خوراک 
سگ و گربه شوند. خدا خودش از پس آن 

ها برخواهد آمد. 
من به عدالت خدا ایمان دارم. هيچ گاه 
فکر می  نکن. گاهی  به عدالت خدا شک 
کنم خدا از دست اعمال بعضی مخلوقاتش 
حيران می ماند که آیا این ها را من خلق 
عادل  و  مهربان  خدای  طفلک  ام!؟  کرده 
من! از خدایم بسيار سپاسگزارم که مرا و 
پدرت را در موقعيتی که بودیم و هستيم، 
را  این  مان  ذهن  و  دل  به  و  شد  راهنما 
انداخت، تا تو را به دنيا نياوریم و بگذاریم 
در سرای خویش جاودانه بمانی. حاال یک 
مشت سبک مغز، هنوز بعد از گذشت این 
همه سال، باز حرف می زنند که شما بچه 
با  یا   .... و  دارید  مشکل  و  اید  نشده  دار 
حال  به  وای خوش  که  گویند  می  خنده 
تان که نازا هستيد... . بگذار آن قدر حرف 
از  برای خود  ها  این  تا خفه شوند.  بزنند 
زندگی دیگران معادله می سازند، بعد می 
نشينند و معادله شان را حل می کنند و 
بی  بيست می دهند. خوب  نمره  به خود 

عقل و بی فکرند دیگر. بروند بميرند. اصال 
نبودشان  بود و  برایم  ندارند.  اهميتی  برام 
نيست؛  بودن شان خوب  تازه  است.  یکی 
به خاطر مصرف آب و اکسيژن؛ آن هم با 
وجود این بحران های موجود. حرف زدن 
با این ها فایده ای ندارد؛ فقط فشار خون 
را خوب باال می برند. اعصاب را خرد می 
که چه  فهمند  نمی  آخر سر هم  و  کنند 
می گویی؛ چون بی منطق هستند. منطق 
افراد  است. منطق  شان مختص خودشان 
گاهی فقط مال خودشان است. یعنی فقط 
به درد خودشان می خورد. به خاطر همين 
است که گاه به افراد می گویيم بی منطق. 
در واقع آن ها منطق دارند. اما منطق شان 
فقط خود شمول است و به درد درک بقيه 
افراد نمی خورد یعنی دیگر شمول نيست.

 می دانی عزیزم، خوب است که نيستی 
زیرا اگر بودی و بی منطق بودی، تو را نيز 
غذای سگ ها و گربه های محله می کردم. 
تو، دزدکی  به  مرا  نامه  که  حال هر کس 
وای  بگوید  سرم  پشت  بگذار  خواند،  می 
چه مادر قسی القلبی! آخر عزیزم به کسی 
چه مربوط! من همين ام. مادر تو. تویی که 
نخواستيم به دنيا بيایی. مجبور نيستند که 
نامه تو را می خوانند. اصال چرا می خوانند؟ 
کشند؟  می  دیگران  کار  در  سرک  چرا 
بروند چيزهای دیگر بخوانند. بعضی از این 

بيکاران که نامه را می خوانند تا مو را از 
ماست بکشند تا به زعم خود حالجی کنند 
آن را. بعد جار بزنند که ایهالناس ببينيد 
چه گفته! منظورش این بوده که... . یعنی 
تازه بعد خواندن، تفسير هم می کنند! ها 
ها ها! آن قدر بگویند تا خسته شوند. اصال 

اهميت ندارد. 
این روزها حتی به کالم آدم ها هم نمی 
شود، زیاد بها داد. کسی که مرا مادر دوم 
از بس مرا دوست داشت،  ناميد  خود می 
امروز برایش حتی در حد یک دایه خانگی 
و  بی سواد هم نيستم. چه بهتر! آدم ها 
که  خوشحالم  بازم  عزیزکم.  اند،  شده  بد 

نيستی و گرنه خيلی زجر می کشيدی.
می دانی عزیزم به نظرم عالیم آخرالزمان 
مشهود تر از هر برهه ای است که بشر می 
زیسته. البته این نظر شخصی من است. به 
هر حال گاه با خود می اندیشم که کاش 
زودتر دنيا تمام بشود. چون بوی گند دل و 
مغز آدم ها، متعفن تر از هر گندابی است. 

خدا عاقبت همه ما را به خير کند. 
از  من  نازنينم،  فرزند  عزیزکم،  ببين 
اما  ام  آموخته  هم  را  بخشيدن  مادرم، 
سختی زمانه، به عبارتی گذر عمر با سختی 
زمانه، بخشيدن افراد را در من سخت کرد. 
دانی، شاید  و گاه غير ممکن. می  سخت 
بدی به خودم را بتوانم ببخشم، بگذرم یا 
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هوای باران

حتی چشم پوشی کنم اما بدی به کسانی 
که برایم عزیزاند و دوست شان دارم، غير 
قابل گذشت است. اصال نمی توانم آزار و 
اذیت و هر گونه بدی در حق افراد عزیزم را 
نادیده بگيرم. حتی اگر علی الظاهر نزدیک 
شوم و چشم پوشی کنم، جواب آن بدی را 
جوری به آن ها خواهم چشاند که نفهمند 
به کدام تير غيب دچار شده اند! اصال حتی 
نخواهم  من  ببخشد،  عزیز  فرد  آن  اگر 
بخشد،  می  مادرم»خان  قول  به  بخشيد. 

خانزاده نمی بخشد!«
 گاه زورم، قدرتم به افرادی نمی رسد، 
که  است  گاه  آن  ندارم.  هم  رسی  فریاد 
به دامن خدا می شوم. خدایی که  دست 
خودم می شناسمش و قبولش دارم. خدای 
بزرگی که بی  و  عادل و عاشق و مهربان 
نظير است. او آن چنان عاشق بنده هایش 
است که وقتی بداند بنده ای نياز به او دارد 
و جز او فریاد رسی ندارد و بداند که بنده 
اش هم به دادخواهی او ایمان دارد، حقش 
را خواهد ستاند. شک ندارم. تو هم شک 
نکن عزیزم. من با ایمان به همين خدای 
مهربان و قوی، خيلی ها را به زمين زده 
ام. اميدوارم ایمانم به این خدا، با مصایب 
اگر کم  روزگار، هيچ گاه کم نشود. چون 
شود، شکست می خورم. تنها می شوم و 
نمی توانم مشت بزنم توی دهان آدم های 
پليدی که زور من و پدرت، به شان نمی 

رسد. 
و  سيستان  هرمزگان،  خوزستان،  در 
بلوچستان و... گرد و خاک و غبار و و ذرات 
معلق بنزین های قالبی در همه جا پراکنده 
است. گاهی با تلخ خنده به خاله فرحنازت 
می گویم که آخر روزی شما زیر این خاک 
ها مدفون می شوید؛ بعد باستان شناسان 
می آیند و شما را کشف می کنند! دردناک 
و  باران  ابر،  هوا،  چرا  دانم  نمی  من  است 
بشر،  جنس  از  قدر  این  آسمان  و  زمين 
شاید  است!  ناسازگار  آن  با  و  آمده  بدش 
که جنس بشر جنس بدی شده است! آری 
آدم ها که مدت هاست که بد شده اند. دل 
شان هم برای یکدیگر نمی سوزد. همدیگر 
را دوست ندارند. زبان شان شعار و تملق و 
ریاست. به قول احمد شاملو، هم چنان که 
تو را می بوسند، از پشت سر طناب دار تو 

را می بافند.
زمانی  در  بگویم  عزیزم؟  بگویم  چه   

نان و قوت روزشان  که بعضی ها گرسنه 
هستند، برخی دیگر در فکر عوض کردن 
مدل ماشين و سيستم های شان هستند!؟ 
درست است دارندگی و برازندگی! اما من 
و  رخت  دیگران  کنيد  کمک  گویم  نمی 
لباس بخرند. می گویم کمک کنيد تا لنگ 
شام و ناهار نمانند. نمی گویم برای شان 
کاسه بشقاب و ماشين ظرفشویی بخرید. 
های  صاحبخانه  کنيد  کمک  گویم  می 
بيرون  خانه  از  را  ها  آن  شان،  انصاف  بی 
نياندازند. این درد است. از بس این مدت 
اشک دیده ام یا صدای گریه شنيده ام و 
زجر کشيدن ها را به انحای مختلف، شاهد 
بوده ام، کالفه ام. سردرگم هستم. مات و 
حيرانم. واسه همين از جنس خودم، از آدم 
ام  دیده  آید.  آمده. شرمم می  بدم  بودن، 
کنند  می  صيد  وقتی  حيوانات  حتی  که 
و لقمه بزرگی به چنگ می آورند، همراه 
با بقيه می خورند. در پرنده ها هم با هم 
خوردن را دیده ام. چقدر با هم خوب کنار 
به  اما مابين آدم ها، گویی کار  آیند.  می 
تنازع بقا کشيده. یک نفر از بس می خورد، 
فکر می کند همه چيز دان شده از خوردن! 
آخر مغزش در شکمش است! یکی هم از 
بس نمی خورد، فکر می کند وقت مرگش 
رسيده. یا ایمان به خدا را از دست داده و 

زبان به کفر می گشاید.
 چه بگویم عزیزکم؟ بر این اوضاع بگریم 
یا بخندم؟! نمی دانم. برای همين است که 
مات و حيران می مانم و با حرف هایم تو 
را هم ناراحت می کنم و حرص کسانی را 
در  را می خوانند هم  تو  نامه  که دزدکی 
دادن  فحش  به  را  شان  زبان  و  آورم.  می 
به خودم باز می کنم. بگذار فحش دهند. 
نثار خودشان! اعصاب خودت را خرد نکن. 
این ها هيچ گاه عاقل نمی شوند. به قول 
جوانی  به  که  »عقلی  مادربزرگت)مادرم(: 

نيامد، به پيری هم نمی آید.« 
دلم می خواست یک غار یابم و از شر 
زعم  به  چند  هر  یابم.  نجات  نماها  آدم 
پدرت من در غار نمی توانم زندگی کنم. 
می گوید به خاطری که در غار نمی توانی 
پدرت،  طفلی  بگيری.  ارتباط  عزیزانت  با 
انگار نمی داند که من در غار هم می توانم 
از عزیزانم با خبر باشم! گاهی فکر می کنم 

غار خيالی من، گورم شود!
ای نازنين من! مادرت یک خاله دارد. ما 

او را خالجان صدا می کنيم. همينک که 
دارم برایت نامه می دهم، خالجانم دارد با 
مرگ می جنگد. گویی نه پای رفتن دارد و 
نه تاب ماندن. من برای خدا تعيين تکليف 
نمی کنم اما از خدا می خواهم نظر لطفش 
را از خالجانم نگيرد. زمانی که مادرم هنوز 
گاه  هيچ  خواست  من  از  بود  نکرده  پرواز 
از دردانه خواهرش دست نکشم. مادرم با 
عقایدم آشنا بود. می دانست که وقتی او 
نباشد، خود را مقيد به ارتباطاتی نخواهم 
دانست و آن زمان هم به حرمت او، بعضی 
از  جدا  اما  دادم.  می  انجام  را  مراودات 
او  دارم  دوست  را  خالجانم  مادرم،  توصيه 
بسيار سختی و درد زمانه را کشيده. بعد 
از پرواز مادرم، هر جایی که بودم، ارتباطم 
را با او حفظ کردم. حتی گاهی با هم قرار 
آن  بدون  بود.  مادرم  مزار  کنار  دیدارمان 
که به کسی بگویيم. فرزندم تو هم برایش 
معجزه  شود.  معجزه  برایش  که  کن  دعا 
می تواند زندگی باشد یا حتی مرگ. قصد 
رنجاندن کسی را ندارم اما خالجانم را آن 
قدر دوست دارم که نخواهم زجر بکشد. تا 
خدا چه صالح بداند و نظرش چه باشد. من 
که باشم که برای خدا تعيين تکليف کنم. 
کاری  دعا  دعا.  و  کنم  آرزو می  فقط  من 
است که بلدم. آن را هم از مادرم آموختم. 

همين. 
خودت  مراقب  حسابی  عزیزم،  خوب 
باش. مراقب حرف زدن هایت هم؛ مبادا 
کنی  تلخگویی  مبادا  بشکند.  کسی  دل 
و کام کسی را زهرمار کنی. مراقب باش 
فرزندم. دل شکسته، مثل چينی، بند زده 
نگذار.  راه  را هم سر  ات  نامه  نمی شود. 
نامه را با دقت بخوان. متنفرم از بی دقتی. 
سعی کن حرف هایم ملکه ذهنت شود. 
تو فرزند من هستی و پدرت. پس باید با 
اسلوب و با حال و هوای من و پدرت آشنا 
باشی. حرف های مابين مادر و فرزند، به 
هيچ کس مربوط نيست. بروند به جهنم! 
الاقل جسارت هم ندارند که وقتی دزدکی 
نامه را می خوانند رو در رو حرف بزنند. 
پشت سر حرف می زنند. پشت سر حرف 
زدن، کار آدم های دون است. تو هميشه 
حفظ شان خود را بکن. پدرت خود برایت 
دو  هر  نویسد.  می  نامه  یک  شب  هر 
دوستت داریم و از دور تو را می بوسيم. 

قربانت: مادرت.                 
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