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ون ف و  وه  ی آدم،  ا ما نای  ت   ه روز د ه و عادتی  ا ر  ی  از  یآ د و    ساز
ر ...ید  یچاره  جا گام   جا و  رد ر    اند یپ د اما   یز ت و    و ن  ی  ھا ا ه آدی  ه و  د کلا

رد  ی د کا از  و  پان  ه ا ی ا  ود و  ه  و نان ر ی  ی  ھمر جا ا یال ن وش  
ی  آدم و د و    .ا

و رو ون  ف،  م  ساحات  اان  ت یای  قل ودن  ه  ه و ر د وده   آ ا ذ  ن کا ارز وزد و م
شاید ند  م  ی  و. بز روز م  ما ود   ن  ی  م  ه ا آر یا ن  ساحا   یان او ی  ف ازدو ات  ت

د زه  ن... ار و  پدید آورد و جان آدم ر  جا شا  یاا ن ر     ه ز ز،  ود ر  ب  م و ا ار ا ا

یاذر ار د    و ود و  ذرن  گ ر ذر ر امان از  گان  ز نان  م  شیپ از ا ی  ر و اامان  اا ها A ش ھ

تا ...ود م  ی  گار  ویا گ   وزه و  ی ریگ   یده از  م  د پده و  ت و  ...ا ن کار  اما ر آ

نان ر  روزن ما چاره    .اا
یدی ور ھارصد و یک  ارو    ان سال یک 
ید بال  سان ا ر ا  د





 

 

  غاز قلمسوگند به سرآ □
  





 

 

و چـه زيبـا     نـد   ا  نام نهاده  تيرماه را روز قلم   ي    هدر گاهشمار روزي مانده به ميان     
 كـه قلـم معبـر تـراوش و          بـر اهـل انديـشه     انـد     كه به جوهر قلم حرمـت نهـاده       

هـاي    زدن صله و قلـم     بي مدايحي    به اين بهانه و در زمره     . ان است ماندگاري آن 
كـنم مگـر ردي شـوند         مـي   خطوطي را بر تن سپيد كاغذ روانه        و غدر  قدر بي

  .ورزي يشهسوزان اندي  براي دلدادگان وادي دانايي و واحه
بـشر  . قلم ابـزار كتابـت اسـت و بـاقي گذاشـتن ردي از انديـشه و احـوال                  

اشكال در پي باقي گذاشتن نقوشي از خويشتن بود تـا           ترين    نخستين در بدوي  
اين تالش انسان براي بودن و نمودن       . سر نشود  مگر با هفت هزارسالگان سربه    

 و بشود دد در جهان نزدياز اين باب بود تا تنها در حكم دفع غرايز و رد شداي        
 ايـن   "كه از بـاد و بـاران نيابـد گزنـد          / پي افكندم از نظم كاخي بلند      "مصداق

  .ديگري از توليد و زايش باشدهاي  خطاطي يا جلوه تواند نثر، نقاشي،  مينظم
در حكـم خليفـه اهللا و جزئـي از          انـسان   . ن و ميانه دارد   افرينش مي قلم با آ  ـ  

رد تا بنگارد و رسم كنـد تـا رسـم بنـدگي را در                دا كليت نوراني خالق تمايل   
 سـاحت نقـاش ازل بـه حـد تـوان            )افگـ فتحه بر   (تالش براي رسيدن به گرد    

مابقي خود استخوان و     /اي اي برادر تو همه انديشه    "موالنا سرود   . تكامل دهد 
داند كه استخوان و ريشه را با زوال و هدم    مي  و انسان خردمند نيكو    "اي ريشه

پـس قلـم و     . "پيمانه چو پر گشت چه بغـداد و چـه بلـخ           "ه است و    و عدم ميان  
بــرد و انديــشه و توليــد معنــا را بــا اســتخوان    مــينگــارش راه بــه ابطــال زوال
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  .اي نيست بشكستني ميانه
ماند،   مي عرصه قلم به حكم كمياب و كيميا بودنش به نوعي كيمياگري          ـ  
  و دانكـار و ترديـ    ي    پس عرصـه   مل اهل نظر،  أقلمان است و محل ت      بي رشك

ليك در سـرزميني كـه ارزش دانـايي و          . گردد  مي ان نيز هنرمردم  بي گاه تردد 
حكمت تا هميشه باال و واال بوده است گام زدن در سـاحت قلـم بـه پيمـودن                   

شـايد در ايـن     . مانـد و همـواره مـورد تحـسين و تحيـر اسـت               مي اقيلم سيمرغ 
 پـشت چـسبيده باشـد از     بـه روزگاران و نيز روزگاران گذشته شكم اهل قلـم      

غـم   /م روي زرد  مـن از بينـوايي نـي      "كـه   انـد      اما همـاره نگاشـته     تنگي معاش، 
 ايـن ميـران مناعـت و همـت بلنـد در نظـر از همـان                  "ردبينوايان رخم زرد كـ    

دارد و   نمـي كه نقصان و كـسر بر     االي اهل قلم در نظر مردمان است        جايگاه و 
خ بـا سـيلي هـم كـه شـده      جماعت خامه بدست در حكم سرخ نگاه داشـتم ر     

  .كنند  ميتش را به خلق هديه و هبهي از استادن چو شمع و نهراسيدن زآسيل
فرخـي  ي    تـوان ردي از چكامـه       مـي  براي پايان كار و نكوداشت اهل قلـم       

  :يزدي ان شاعر سرگردان ما سرگران با جهل را بازخواني نمود
  ز دلم براي كم و بيش غم نداشتـــــهرگ

  ه غم بيش و كم نداشتآري نداشت غم ك
  مـــــد نامش از قلــــــانه فتـــــدر دفتر زم

 م نداشتــــه مردم صاحب قلــهر ملتي ك
 
 
 
 



 

 

  كاش عكاس خيالم بودم □
  





 

 

در گاهشمار خورشيدي سه روز مانده تا نفـس آخـر امـرداد را روز عكاسـي                 
 مـصدق و     سالمرگ اقدام به براندازي دولت دكتر محمـد         تقارني با  .اند  ناميده

نيز بريـان شـدن سيـصد و انـدي همـوطن در سـينما ركـس آبـادان و هنگـام                      
  .ها تماشاي گوزن

در حـال فنـا خـود كـم از اعجـاز و             ي    ثبت پردوام و ابـدت مـدت لحظـه        
در حال ممات، اما عكـس      ها    آدمي در حال شدن است و لحظه      . حيرت ندارد 

 عكاسـي انگـار در      .كنـد   مـي  نفس شونده را مانا     بي آن جادوي يگانه، دم آدم    
كــشد بــا همـان حالــت انفجــار    مـي همـان طلــوعش حـضور مهيبــي را بــه رخ  

برازد كه بـشر در حـال       مي ماند و   مي ابتدايي كه به تركيدن ديناميت    هاي    فلش
ترديـد    بـي  گر قادر بر تقرير تقدير نيست توانسته ردي و نشاني قطعي و           ،تبخير

هـا   خواهند در عكـس    ها مي  براي همين است كه آدم    . از خود برجاي بگذارد   
 تر و زيباتر و خندان و فراتر به تصوير درآيند تا در همـان يـك آن كـه                مهيب
  .شان گردانند ماند كساني مرحبا نثار قامت، هيئت و هيمنه مي

تر از  پيرايه  بيعكس گاه گوياي همه چيز است، رساتر از نوشته و خاطره،  
آزرم شـعبان در ظهـر        بـي  نـد و  روايت و غيرقابل انكار و خدشه، سـيماي تنوم        

گرم روز كودتا گوياي فتادن كوزه سفالين دولت مصدق از ايوان ايران است 
ده شورش گوياترين   چي جري  شيرازي، روزنامه گناه كريم پور   هاي بي   و چشم 

ميان .  در آتش خشم كودتاچيان كمي پس از مرداد است         حكايت از سوختن  
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مـر مـرداد را چـون نـي زيـن      آتـش و مـرداد براسـتي كـدام نـسبت اسـت؟ و       
  مطلوب چيست؟ سوختن،

نـويس شـورش را دربنـد        شيرازي روزنامـه  كودتا كه شد مختار كريم پور     
تا جايي كه جاني در بدن داشت  بيچاره را زدنـد و قلـم               . ..سياستش كردند و  

پيش از كودتا در حمايت از مـصدق آتـشين          . سربينش را در كامش شكستند    
پـس از كودتـا در بنـد پتـوپيچش          ر دستگاه سلطنت،  نگاشته بود و تاخته بود ب     

كردند و مقداري بنزين از محـصوالت شـركت بـريتيش پتروليـوم  بـر تـنش                  
  ....اين شد حكايت مختار در روزگار ...ريخته و كبريت كشيدند

نويـسد كـه مختـار فرزنـد          مـي  ابراهيم گلستان در كتابي زير همين عنـوان       
روزگـاري پـس از     . ازي بـوده اسـت    پيشكار پدر فريـدون تـوللي شـاعر شـير         

 اش بـا بچـه اربـاب همراهـي         عاشقي فريدون در به كوه زدن و مجنـون بـازي          
فيتي انگار اين مختار هرگز مختار نبود و عـا         .بيند  مي كند و بشدت عقوبت    مي

بيست و پنج بهار بعدتر جماعتي حين تماشاي  ...مگر سوختن در طالع نداشت
 ركس آبـادان    شان براي هميشه بر تن سينما     هاي كيميايي سوختند و رد     گوزن

آنها رفته بودند تا حكايت قدرت و رفقـا را بـه تماشـا بنـشينند     . ماند و مانا شد  
فرامـرز  ي   فرينـي يگانـه   آ  همان قدرتي كه نقـش    . كه خود حكايتي دگر شدند    

اي از چريـك     قريبيان در يادهـا مانـايش كـرد و كـساني بعـدتر گفتنـد گرتـه                
. اش آورده اسـت    لها احمد زيبرم بوده كه مسعود بـر پـرده         آن سا ي    باخته جان

كوي بودند و  قريبيان و كيميايي با اسفند منفردزاده خنياگر شهير آن سالها هم      
 مـسعود كيميـايي روايـت    .در آن سـالها   هـا     دارنـد از تماشـاي فـيلم      هـا     خاطره

رام آديده كه     مي سيد مجتبي نواب صفوي را در آن كوي       ها    كند آن سال   مي
بوسيده و سيد انعـامي كـف         مي جلو رفته و دستش را     ...زد  مي و پرشكوه گام  

  ...ن مهمان سينماي كاپري آگذاشته و مسعود با   ميدست طفل
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 در  آتش و عكس رسم ميان اينان كدام اسـت؟ بيننـدگان گوزنهـا             ،سينما
هـا   شيرازي هم آتش بر جان شد امـا عكـس         آتش سوختند و مختار كريم پور     

يادشان گرامي باد كـه    . ند اين آتش برجانان را ماندني كرده است       تا هنوز لبخ  
بيگناه سوختند و جان همچو پروانه بر آتشي كه خود نيفروخته بودند سپردند             

باسـتاني بـراي سـتاندن    هـاي    ها بـسان آتـش آخـرين چهارشـنبه         و كاش آتش  
هاي عاشق و شـيفته كـه آتـش     بود نه سوزاندن جان  ميسرخيي  زردي و هبه  

  .جان به كه آتش برجاندر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  !ما درون را بنگريم و حال را □
  





 

 

ترافيـك  .  و تهنيت به دوستي عازم دفتر كارش شـدم         چندي پيش براي ديدار   
نهايـت    بـي  قـانون و آلـودگي معـابر و كوچـه منتهـي بـه دفتـر                بي وحشتناك،

تـالش  بـه حكـم   . آزارنده و در حكم جفا و خطا بر چشم و جان نوع بشر بود          
 به ديگر ساحات پنداشتم دفتر دوستم نيـز محـتمالً         ها    انسان براي تعميم پديده   

رمق و كدر چـون همـين معبـر رسـيدن بـه آن بايـد              بي ترش و  جايي تاريك، 
 محلي نكو و خوش     ،در اين افكار بودم كه با ورود از آستان آن محفل          . باشد

ا بـا تابلوهـايي از      ديوارهـ . تهويه با طراحـي و منظـري يگانـه و منحـصر يـافتم             
مانـست و كيفيـت و ابـزار          مـي  خطاطي اشعار اهل دل ايران زمـين بـه سـعديه          

  .انداخت ها مي نوازي آدم را ياد البي بهترين اقامتگاه ميهمان
اي تنـگ و باريـك كـه       جا در اين فكر افتادم كه چرا در دل كوچـه           همان

ارك خودروهـا   و سگان در آن رهايند و كيفيت ستردن اضـافات و پـ            ها    زباله
تواند به سان آشياني دنج قد برافرازد؟ و بـاز     مي چنان است چنين برين خلدي    

آنجـا كـه    ...مان كم نداريم در خاطرم آمد از اين بناها و دفاتر در دل سرزمين 
هـايي   نامدني به يكبـاره بـا سـازه       هاي    در فضاي عمومي لبريز از افعال و حجم       

شويم؟ چـرا درون آبـاد و بـرون           مي واجهمستور و لبريز از آرامش و زيبايي م       
  ويران؟ 

غارتي تا هميشه خزيدن در كنج را براي در امان مانـدن             -اي تاريخ قبيله ـ  
عرصـه عمـومي محلـي بـراي     . از شحنه و چيره پيـشه و پيـشنهاد نمـوده اسـت      
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غلبه رفتن و سرنيزه در چشم خلق تا هميـشه مغلـوب فـرو كـردن بـوده      ي   رژه
 يـا   براي ستاندن باج  و داروغه و مغول در برزن و كوي         گام زدن شحنه    . است

راه بردن به گنجي شايگان در كنجي و نيز شكار آهـواني در هيبـت و هيئـت                  
اين تا هميشه عرصه عمومي را براي عموم تبديل به جـايي            . انساني بوده است  

اينجا انگار ملك اجنبـي و قـاهر و جـابر اسـت پـس               . نه براي من نموده است    
  ! ته و ويرانه بهزمينش سوخ

و شهر را مكاني همگـن      اند    ها كه هنوز شهروند نشده     يك جماعتي ازآدم  
شمرند پس هنوز در و بر مرام         نمي و همگاني براي زيست، لذت و بود و باش        

 نـسبت بـه     "ديگي كه بـراي مـن نجوشـد بگـذار سـر سـگ در آن بجوشـد                 "
انـسان تنهـا    ايـن   . تفاوت اسـت    بي اش سرنوشت ديوار و بر شهر محل زندگي      

 بينـد و   مـي نگرد كه محل عبوري از سـر اجبـار    نميمعابر را عاشقانه و مالكانه    
 خواهـد پـس     مـي  شهر را براي سود و جـستن نـان و نـاداني           هاي    رگ. يابد مي
هيچ تغافل از هر تقـابلي بـراي كـسب سـور از عرصـه شـهر و انتقـالش بـه                       بي

ي همـين اسـت كـه       شـايد بـرا   . كنـد   مـي  بهشت پنهـان و بـرين خـود اسـتقبال         
برخالف ديگر كشورهاي صاحب فوتبال كه مردمان هر شهر براي چند نـسل            

تــوارثي حــامي تــيم فوتبــال شــهر خودشــان هــستند امــا در -و بطــور تــاريخي
سرزمين ما چون هويت شهري بر مبنـاي منـافع مـشترك و خـاطرات جمعـي                 

فـسير منحـصر    هاي منفرد و متفرق را ندارد و مفهوم خانواده نيز تعبيـر و ت              آدم
با كمي اغماض البته و ذكـر ايـن         .(نشين هستند يم مركز دارد همه طرفدار دو ت    

  )اخير اين مسئله تا ميزاني تعديل شده استهاي  نكته كه در سال
رنـگ اسـت و       بي رنگ يا   در جوامعي كه مفهوم خانواده و ايل و ال كم          ـ

عرصـه عمـومي    شـهر و     تـر،  تر اسـت و يگانـه     هـا تنهـا     آدم انسان در مواجهه با   
 و فرهنگـسراها  هـا     كافه تر دارد چون خدماتي كه شهرداري،      مفهومي پررنگ 
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ــده و پركننــده دهنــد عمــال جهــت مــي تنهــايي و مولــد يــك ســاختار  ي  دهن
وابستگيست امـا در ايـران مفهـوم خـانواده بـسيار پررنـگ اسـت و               -دلبستگي

تفريح، بود   .يابد  مي خانواده در درون چهارديواري و عمارت خانوادگي معنا       
و باش و سوگ و سور همه در خانواده و بناي خانوادگيست و عرصه شهر را                

از دل  "با عيان و نهان اين انسان كـاري نيـست پـس دلبـستگي هـم در حكـم                    
  .شود  مي زايل و نازل"برود هر آنكه از ديده رود

كوچه و خيابان محل گذر اسـت تـا بـه عرصـه امـن خـانواده يـا خانـدان                     
نـشينان هنـوز اينجـا را        ديگر كه بنگريم حتي بسيار تهـران      ي    يچهاز در . برسيم
شـوند و نگـاه و        مـي  داننـد و در اولـين فرصـت راهـي ديـار آبـايي               نمـي  خانه

شان به خانه باز در زادگاه به سـبب حـضور ديرپـاي خانـه و خانـدان                   احساس
، يابـد   مـي  خانواده نيز درون عمارت با ديواهاي بلند ستر معنا        . تر است  پررنگ

خيابان و كوچه    .خانه را نبيند و هوس نكند     جايي كه كسي منال و جمال اهل        
اينجـا   ...اما چه؟ آنجا محل نمايش است و پـر هـوس و اشـتها بـراي ديگـران                 

  .يست كه بايد به حال خود رها شودخرابستان
از دل تـا هميـشه مطمـح نظـر اهـل        هـا     پرداختن بـه درون و زدون پيرايـه       ـ  

اين كه انـسان بتوانـد از هيـاهو بگـذرد و بـه هيهـات                . ستعرفان و نظر بوده ا    
اين پـرداختن امـا     . خويش و خدا گردد   هاي    درون خود پرداخته نجواگر قصه    

رهاوردش در فرهنـگ ايرانـي مهربـاني و پاسـداري از طبيعـت و نيـز عرصـه                   
عمومي بوده است و نيازردن موري و گل نكردن آبي، آب را گل نكنيـد نـه                 

ن كـه آب    آبـراي    ...د پاي سپيداري تا فروشويد اندوه دلـي       رو  مي براي آنكه 
است و آفريده خدا و خود زباني براي خود دارد و اداركي، پـس بـودنش را                 
پاس بداريم و اهتمام بر آن نه به اهميت ارتباطش با شستن دلي خسته يا تيـره                 

و اعتنـايي     بـي  اين جان نگاه به اندرون در فكر عارفانـه ايرانيـست و نـه             . است
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  ."دنيا ارزشش را ندارد"ويراني در و بر عالم كه 
سازند و رخت ريا بر تن از دروني تباه و            مي شنويم كه ظاهر را     مي بسيارـ  

باوري ويرا در حق خود و آدميان برخورداند و چه ميزان نكوهيده است ايـن               
اما به حكم عيب نوشخواري جملـه بگفتـي هنـرش           . كردار و كنش اجتماعي   

 در عرصه شـهر و طبيعـت همـين رياكـاري را در كاركنيـك و                 نيز بگو كاش  
  .ظاهر و جلوه شهر را بپيراييم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ميهن خوش آمدي هم □





 

 

ــاگور  ــات ت ــات ران ــسنده )م1941-1861(رابين ســترك ي   شــاعر شــهير و نوي
آيـد كـه خـدا از         مـي  هر كودك با اين پيام به دنيـا       "هندوستاني زماني سرود    

 هوا دويدن نوقلم در باغ معرفت بزرگان        بي به حكم . "انسان نااميد نشده است   
كنـد    مـي خواهم بنگارم هر جريده با اين پيام از مطبعه بر پيـشخوان هبـوط             مي

اي هنــوز در حكــم چــشم و  كــه طالبــان دانــايي و گــشودن روزنــي يــا پنجــره
  . زنند  ميچراغان شهر چشمك

 شـقي كـه   به گاه گذشتن از مقابل جايگـاه فـروش مطبوعـات شـبيه بـه عا               
هاي شيرين بگذرد پـايم ايـستا    هوا و حواس از كنار محبوب سال     بي تواند نمي

هـاي   ها و ماندگان تا هنوز بـوران       و زانوانم سست شد تا عناوين الغر اين سال        
  .گون را به تماشا بنشينم گونه

اين بزم هنوز حكايت از اصالت قلم در ملكي دارد كه نان از قلم خوردن               
جديد و  هاي    تولد رسانه  با   .اند   در خون خويش زدن شمرده     يف لقمه در را هم 

مكتوب تنـگ و زمانـه     هاي    زودياب البته بانگ برداشتند كه زمين براي رسانه       
ليك تشت انكار اين مدعا پيش و بيش از آني كه پنداشتند  . به سر آمده است   

را پـر كـرد كـه بـراي دلـدادگان          هـا     صداي مهيب اصابت بـر زميـنش گـوش        
درخـت  دفـاع     بـي  هاي عطراگين بر تن    پاي دكه و خواندن يادداشت    هاي   سال

انگـار نـواي نـسيم شـمال و     .  نـدايي ديگـري دارد  هنوز مطبعـه و دوات نـوا و    
هنـوز تماشـاي    . صوراسرافيل تا هنوز البالي صفحات كاهي مشام نواز اسـت         
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 انگـار بـه هـزار اليـك و          "خرمـشهر آزاد شـد    "امام آمد و    "تيترهاي درشت   
  .چربد  مياي اهل نظركليلك بر

اي زان نـام     هوا خواستم نـسخه     بي ميهن افتاد و   چشم جستجوگرم بر نام هم    
در . ام لمـس كـنم     ديرپا و يادآور را ميان انگشتان دل به كاغذ و مركـب داده            

ديرين ساحت قلم را يافتم و دانستم كه اگـر در ايـن             هاي    شناسنامه جريده نام  
تـن زخمـي و   هـا   ز گزش و وزش باد و باران  پايند و ا    نمي ملك بنيادها چندان  

سازند تا با قلم و انبان     مي مانند و آدم    مي اماها    گردند بنيان   مي گاه سپر انداخته  
سـربي حـروف    هـاي     خيال تربيت كنند و باز به ياد روزگـاران سـتاره          ها    داشته

  !  آمديميهن خوش هم. مخملين و نه آتشين تحويل ما جماعت دلشده بدهند
ــاز آفتــاب  هــاي  رم در عــصر چــشمبــاور دا مجــازي و عــسرت اصــالت ب

ميهنـي   خواهي كـشانيد و بـراي اهـل نظـر مـيهن هـم          ها    سوختگان را پاي دكه   
  .مشكين خواهي بود

ــدن    ــدارم آم ــاس ب ــا پ ــن خطــوط را قلمــي كــردم ت ــه عرصــه   اي ــان را ب ت
 و بـاور دارم كـه       "ثبت است بر جريده عالم دوام مـا       "جات چاپي كه     روزنامه

و در انـد   عـالم ي   ماندگاران بـر جريـده    "الذي علم بالقلم  "م به حرمت    اهل قل 
حكــم پــي افكنــدن كــاخي بلنــد از ســخن و كلمــه كــه بــاد و بــاران را تــوان 

  .زدودنش از خاطره جمعي يك ملت و ملك نيست
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را بنيـاد    بيبلند كالم و ترنم، رخت از رخت آويز عالم بركند و جهان   ي    سايه
 كـاش زبـان و   "...كش فريـاد  اين فرهادبنياد از  بيجهان پير است و  ". فرونهاد

سـروديم    مي سايه، تا مگر    بي كام را تابي بود در ستركي سوگ ذيل آفتاب و         
  . "كش فرياداز اين فرياد"

فرزانگـي دلـش   ي   اميرهوشنگ ابتهاج غزلسرا و انسان ايـستاده در آسـتانه         
اي دگـر   ابتهاج آدم زمين و زمانه. د و درگذشتتاب نياورد دمي بيشتر دم بزن     

نواز امـروز و هميـشه را در آسـتين نهـان             بود انگار، ليك سخنش رايحه مشام     
ايـن چـه رازيـست      ! ارغوان"توانست بشنود     مي داشت و كدام خرد و درشتي     
بارش دمـل    بي و ترديده نشود و بر بهار"آيد  ميكه هر بار بهار با عزاي دل ما       

  .خمين نكندگاليه را ز
ديد و در خدمت غـايتي بلنـد          مي ابتهاج به سان نسل خويش شعر را آخته       

بـه چكامـه بـراي سـپهر        ي بلند بود اما كو زان ساحت رست         براي انسان، پيشان  
وط را  آدمي، هبـوط كـرد و سـق       هاي    انسان و دل نازك و نرمش و ديگر رنج        

  .نگزيد يا بر او آوار نگشت
چپ گزيـد امـا چـپ     ها    رايج آن سال  ي    كهامير هوشنگ ابتهاج به سان س     

 يگانه نكرد و كلمه را براي كلمه و انسان خواست، در سوگ كيوان آن رفيق            
 يـاد  چكان كه زخمين دل و نـرم خيـال بـراي     و خون ناليد و سرود اما نه آخته     

شـهر  ي    انگـار آن زاده    .نكـرده هـاي     عاشقي  و آن رفتگان و مهرهاي نوريزده    
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 نزده در زير بارني كه دائم ببارد      هاي    اهاي خسته و چرخ   باران هنوز در خيال پ    
همـان كـه   ! يادش بود تا همـين دمـان آخـر از رفاقـت كيـوان را              . گداخت مي

همان كـه   ! خواند  مي هنرش را رفيق بودن و ماندن     ترين     نجف دريابندري مهم  
سـايه   ،"سال خون مرتـضي، سـال اشـك پـوري         "بامداد براي سوگش سرود     

كيـوان  " خـونين نگاشـت   ي     رفيق رقيق قلبش به سـرپنجه      براي شوي پوري و   
او از پي ارغوان و حقيقت       "راه سپيد را بشناسند   / تا شب گرفتگان  / ستاره شد 

د به برخي واژگان نمانـد      سايه اما تنها محدود به يك ساحت و معدو         .غم بود 
ي   شـيفته هـاي      و آن هـم در قلـه و غـايتي كـو هـم جـان                ترانه سـرود   .و نماند 
م و دلــداگان ان را جــال دهــد و هــم آرميــدگان در كنــار كنــار قــدينوآمــدگ

اش براي ناني    خوانهي    شبي همايون را به خرم باغچه      ...ديوارهاي كاهگلين را  
و آوازي فرا خواند و از پـس دلبـري داوودي نـواي پرنـدگان ترانـه سـاخت                   

دوان دوان تـا  / چو آهوي خسته پي تـو دويـدم     / شبي كه آواي ني تو شنيدم     "
 كـه رخ   ...تو اي پري كجايي   / اي از تو و نغمه نديدم      نشانه /ب چشمه رسيدم  ل

 و سـايه در     ...ايم به جـان بارهـا      شد و شنوده    مي و شد آنچه بايد   . ..نمايييي نمي
جستجوي پري خيال انسان از پي معنا همـه عمـر دوان بـود بـا پاهـاي خـسته،                    

ي و هـدم تبـاهي      ادن بـر سـپيد    خروش ملتي براي سالم د     روزي از پي شور و    
بنگـر كـزين راه     / از خاكـت سـپيده دميـد      / اي ايـران اي سـراي اميـد       "سرود  
وين بار لطفي انگشت بر سيم تـار بـرد و            ...خورشيدي خجسته رسيد  / پرخون

سايه . حنجره را برانداخت وآن شور را  ماهور خواند        ي    سياوش بيدكاني پرده  
حـين گـام زدن در زيـر        داشـت و يـاد رفيقـانش و           مي باران را به جان دوست    

با دلم گريـه كـن      / ببار اي بارون ببار   " خواند  مي باران، اكنون سياوش برايش   
بـه  / به ياد عاشقاي ايـن ديـار      ....بحر ليلي چو مجنون ببار اي بارون       /خون ببار 

  ....مزار  بيكام عاشقاي
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ها سرود و نگاشت و ترانه كرد، آرمان در خيـال پـرورد و بـر       سايه به سال  
تـوان التيـامي جـست در         مـي  ليكن جان خـسته را مگـر      ،دولتي نشست منصب  

اش را   موسـيقي راديـو و     ...بلند و باريـك   هاي    داغ و سايه  هاي    روزگار آفتاب 
. يزي هفدم شهريور دولـت شـريف امـامي        اعراض گزيد در اعتراض به خونر     

ن سـياووش كـسرايي   اما نه چـو ! شعر گوته سخن راند و شعر همهاي    در شب 
اش ميانه نبـود و همـين ميانـداري و           با لهيب بر نيستان فتاده    شين كه   رفيقش آت 

عزيـزش داشـت و گـاه رهانيـدش چـون           هـا     حرمت انسان تا هميشه در چـشم      
هاي عارض شـده در ابتـداي دهـه شـصت نيـز بـه          گرفتاري...سياووش زآتش 

نفـسي توسـط بزرگـان       سبب دوستي و چكامه و حرمت روزهاي خـوش هـم          
  ...انقالب تدبير شد

سايه اينك به ناز خفته است و شايد براستي او بيدار گشته از جهـان وهـم                 
خوشـا  "اري تحريـر كـرد      و چشم بر حقيقت گشوده است كه خودش روزگ        

گـشايم در    /به آغـوش تـو از بـستر گريـزم          /صبحي كه چون از خواب خيزم     
سـايه شـايد بـا كيـوان بـه           "...رخت بوسم به پايت گل بريزم     / برويت شادمانه 

سـيگاري   نـد و  ر بخوان و ارغوان را شادانه در شو     اند    دوستي نشسته ي    هحوضچ
برازيد و دلش نيامد جـان شـيرين          مي آتش بزنند كه انگار سيگار تنها سايه را       

شاعر را با دود بر باد دهد كه دلدادگي لب ابتهاج و سـيگار برفروختـه تـا نـه                    
د تا صاحب قران    ناصرالدين شاه يك روز كم آور      ....دهه و كمي بيشتر پاييد    

اش مستدام و سـرير سـخنش ابـدت          سايه اما سايه   شود و سلطنتش پنجاه ساله،    
اال به آنكـه    / هرگز حسد نبردم بر منصبي و مالي      "مدت است كه باور داشت      

  ."دارد با دلبري وصالي
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وئين تـن زره واژه  زيست جسماني سايه سرآمد و سرآمد روزگار خويش و ر     
در سوگ و فقد بزرگان بسيار گفته . هنر را وانهاد و رفت    بي بر تن، ژاژ خايان   

 بهانه بـر خـاك فـشانده     بيكه با دليل و ها    شود و چه بسيار اشك      مي و نگاشته 
روانه، و نيز چندي ديگر جز سنگي بر گـوري و يـادي و              ها    شود وز چشم   مي

ين قافله عمر به چنگال طرار مرگ همـاره         ماند كه ا    نمي نيز نامي هيچش برجا   
 دربند است و گرانبهاترين كاالي كاروانيان كه جان شيرين اسـت را بـه يغمـا          

برد و چنان يغماي بزرگان و اهل نظر چـون ريخـتن بـرگ خـزان فـراوان                   مي
انـد   مانـد كـه سـروده     نمـي است كه مهلتي براي مانـدن در و بـر يـك سـوگ        

  ." از تاجداران كيهان بودپر/ سرش پر زخون سواران بود"
نظر انسان اهل انديشه را به تامـل و تـدبر            اما قطع حيات بزرگان و صاحبان     

د و بديهيست آدمي تـا پـاي   كشان  ميدر معناي زيستن و شدن و نيز نبود شدن      
توقف در ميـان نباشـد زنـدگي را همـه فـراز و                بي قابل تحمل و مالل   رنج غير 
فرصـت  "رد و شاعري بـراي آن نگاشـت         دا  مي هايش به جان دوست    نامرادي

بـه جـان منـت       /اما يگانه بود و هيچ كم نداشت       /يگانه بود و سفر جانكاه بود     
زيستن اما غايتي و نهـايتي دارد و خـاك شـدن و هـيچ               . "پذيرم و حق گزارم   

بسيار براي فرار از اين نيست شدن انسان        هاي    برجاي نماندن از آدمي و تالش     
اسكندر مقـدوني كـه     . ختلفي را باعث گرديده است    يات م در طول تاريخ روا   

از پي آب حيات اكناف عالم را نورديد و آخر زير درخت كنـار جـان داد و                  
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اما اهل قلم و انديـشه   . رفت و بسياران ديگر كه گشتند و هيچ اندر هيچ شدند          
در حكم وارثان جوهره و تمايز انسان انگـار راز مانـدگاري و جـاودانگي در                

سـلطان محمـود غزنـوي    ي  صـله   بـي  كـه فردوسـي    انـد   و دريافتـه  گيتي را نيكـ   
 و "كـه از بـاد و بـاران نيابـد گزنـد     / پي افكندم از نظم كـاخي بلنـد       " نگاشت

براستي ز محمود و زرساالن و غوغاصفتان آن عصر مگر گردي هيچ نماند و              
بولقاسم فردوسي تا هنـوز ممـدوح اسـت و محـل مداقـه و گفـت و نوشـت،                    

خود خوانـد و از     ي    هر كسي نغمه  / يكتاي هنرمندي ماست  ي    زندگي صحنه "
و . "خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد       / صحنه پيوسته بجاست   /صحنه رود 

خانم ژاله اصفهاني با همين تك چكامه هم مانـدگار تـاريخ شـد و بركنـار از              
  )متعددي دارندهاي  ايشان البته تاليف و تصنيف(فراموشاني  قبيله

 را به چشم ديديم كه چگونه رسانه و اصـحاب جرايـد بـا      درگذشت سايه 
هر سوگيري، منش و روش بـه آن پرداختنـد و نتوانـستند جـوهر ايـن قلـم را                    

انـسان خـود همـان      ي    انگار كتابت و نگاشتن از زمين و زمانه       . ناديده بينگارند 
آب خضر جاودانگيست كه  كساني در پس برج و بارو و برآوردن حوائج و               

هنـر خـوار شـد جـادويي     "اي كـه   كلك از پـي آننـد و در زمانـه   درآوردن ش 
 شايد چندي غبار برافرازند النهايه اما در "نهان راستي، آشكارا گزند / ارجمند

امـا فقـدان سـايه بـاز پـيش          . حكم همان مهمل و بيهوده مقبور شوند در يادها        
ي تـوان بـا كمـ     مـي  و"فرزند هنر باش، نه فرزند پـدر "چشم آدميان آورد كه    

زنـدگي ابعـاد    . تغير در اين زمانه نوشت هم فرزند پدر باش و هم فرزنـد هنـر              
توانـد جايگـاه      نمـي  مختلفي دارد و انسان تنها با گـرد كـردن منـال و منـصب              
امـا هنـر در اضـالع       . درخوري براي جامه خويش بر رخت آويز جهـان بيابـد          

گـذرد  اي ب  عمـر كـه از انـدازه      . مختلف و معنـاي اصـيلش راز جاودانگيـست        
اينـك اگـر   "آينـد كـه     نمـي ديگر لذت تنانه و نعمات بيش هم چنـدان بكـار         
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 و انـسان بـا آفـرينش و توليـد           "دنداني براي كبابخوري نيـست     كباب هست، 
  .تواند آن ديگر وجوه وجود خويش را درخشان كند  ميمعناست كه

 زنده "اي ايران اي سراي اميد   "امروز ياد سايه، شجريان و لطفي هر سه با          
ها  گاه گوناگون است و زماني كه بر پديده ها    است و برقرار، هر چند قضاوت     

 انـداز امـروز آغازيـدن      بگذرد باز بازخواني و داوري و رصد آن روز با چشم          
امـا  ! شـوند   مـي  گيرد و گاه ممدوحان مواخذه و منكوبان برنشانده بر سرير          مي

ن آروايـت  توانـد روايـت را زايـل كنـد و       نمـي چه بـاك كـه هـيچ قـضاوتي      
هنرمندان و صاحبان نظر و قلم در همه اعصار است و اهل سياستي قلمدوست              
روزگاري سياستمداران را ميهمانان تاريخ و اهل هنـر را ميزبانـان آن خوانـده               

اي در سـاحت     كننـده  زيـستني ايـن چنـين قـرب خيـره          ري چنين است،  آ. بود
  تا بودن جهان ارمغان    حيات و منزلتي چنان در زمان ممات و نيز نامي و نشاني           

تو چگونه زيستن   ! خدايا"سالها پيشتر دكتر علي شريعتي گفته بود         ...آورد مي
آمـوختن چـون و      ...چگونه مردن را خـود خـواهم آموخـت         /را به من بياموز   

 و ادارك اين روش يـا سـلوك         كند  مي چگون زيستن است كه مرگ را معنا      
دهد به    مي كند يا پيوند    مي است كه حيات آدمي را محدود به حيات و حياط         

  .خواهيم  ميآمالي كه همگان در جان داريم و به جان
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ــه    ــاز هفت ــهريورماه را آغ ــوع ش ــس از نخــستين طل ــت در ي  يــك روز پ دول
هـزارو   به سبب انفجـار دفتـر نخـست وزيـري در سـال               .اند  گاهشمار نام نهاده  

ور رجايي، نخست وزير بـاهنر و ديگـر          و شهادت رئيس جمه    سيصد وشصت 
 مرسـوم   .انـد   دولـت نـام نهـاده     ي    اعضاي دولت ابتداي شهريور را به نام هفتـه        

بـه  هـا    و بايسته ها    شوند و مسئوالن گزارشي از شده       مي افتتاحها    است كه طرح  
 يا "خبر آمدي، خبري در راه است    " پيشكش كنند و البته نويد دهند كه      ملت  

  .دارند  ميدر حال انجام يا بركاغذ عرضههاي  نامهخبرهايي خوش از بر
گويـان و   اي دراز دامـن در اذهـان پارسـي    واژه دولت اما حـضور و ريـشه      

شاعران اين سرزمين كهن داشته است و البته معـاني كژتـاب و گـاه غريـب و          
 دولـت  .آورد  مـي قريبي به معناي بازآرايي شده در ذهن امروزين را در خاطر   

ه دست شدن و توالي در نثر و نظم پارسـي و تـازي در كـار                 در معناي دست ب   
در كف من نه سـه بـاده        / ساقيا پر شد دل از تيمار پر كن جام را         " .آمده است 

ه دولت البته در معناي حشمت و موفقيت و بخت خوش نيز بـ            . "دولت ايام را  
دريـاب  " و متون همـين معنـا در نظـر اسـت     كار رفته است و در بيشتر چكامه 

رود دسـت بـه       مـي  كـين نعمـت و ملـك      / كه نعمتت هـست بـه دسـت       كنون  
 نعمت چندان . ، انگار خاصيت نعمت، دوران و گذران بودن آن است         "دست
كجـا بـردي بـه      ".پايد و بادهاي خزاني از پس و پيش در پي يغماي آننـد             نمي

  "چرا ناديده بگرفتي وفا را؟/ يغما قلب ما را؟
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يله و نيز بيداد مهاجمان تيزخنجـر       آن روزگاران و به رسم سنت عشيره، قب       
و دريده چشم و سابيده دندان آمده از صحاري، دولت و ملك متزلـزل و در                

گويي بــر اول دريغــاشــد   مــيمعــرض بادهــاي نــاموافق بــود، پــس حاصــلش
گذشته و ايام عدل و آرام  و اگر نه آرماني ليك ايمن بـر جـان،                 هاي    خوشي

كه پـيش از    / سي بترس از خداي   ايا شاه محمود كشورگشاي، زكس گر نتر      "
ديگر نـصيحت و پنـد بـر        . "همه تاجداران كيهان بدند    تو شاهان فراوان بدند،   

گذار و فاني و خاك شدن همـه چيـز و زنـدگي كـردن در لحظـه يـا عزلـت                      
شاه ما از جملـه شـاهان پـيش         " گزيني و در خانقاه اهل خرقه و خنيا درآمدن        

  ."شاه و هم درويش بودزانكه شاهنشاه ما هم  /بود و بيش بود
 تر از برآمدن معاني جديد از براي مردم و ملك          اينها اما براي روزگار قبل    

، وقتي مردمان از رعيت و بخشي از        )ميم به فتحه  (و البته ملك  ) ضمه بر ميمم  (
مايملك و ماترك فئوال به شهروند صاحب حق تبديل شدند و نيز آدمي كه              

پـس  . تري يافـت   و حكمراني نيز معناني نوين    خليفه اهللا است و نه بنده خليفه،        
ي   دولت شد بخشي از حاكميت، مستظهر و پـشتيبان بـه آرا و نظـرات بيـشينه                

مردمان هر سرزمين، دولت ديگر آن بخت اليزال و ابدمدت نيست كـه مگـر               
به تيغ و توپي برافتد و باز حمايت و خراجگذاري بر حاكم جديـد الزم آيـد                 

و زيــر تيــغ اربــاب قلــم، و در آمــدن  انــد  دانكــه برگزيــدگان خــود شــهرون
تواند نخست وزيـران انگلـستان        مي شادنوشي ايام كرونا يا دست افشاني شبانه      

  .فرستد پي سماق مكيدن و ديگر هيچو فنالند را ب
باز در روزگار دولت مدرن هم واژه دولت با همـان معـاني شـگرف ادب     

 بـه دسـت شـدن و تـوالي        اند، دولت در معنـاي دسـت         كهن پارسي در ارتباط   
مردمـساالر معمـوال پـس از       هـاي     گردند و حكومـت     مي روند و با راي باز     مي

در معناي بخت و اقبـال       .گردد  نمي هشت سال متوالي ديگر رئيس جمهور باز      
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و كاموري نيز البته كه كسب راي و موافقت مردم و مجلس خوشبختي است              
ندگاري و بـه انجـام رسـانيدن        و امكاني براي ماندن و ابتياع قدرت به قصد ما         

  .خدمت
تـري در    گيري انقالب مشروطه دولت اما معناي مردمي و ملموس         با شكل 

پيش از آن دولت معناي بخشي از ديوان اميـري يـا             ايران زمين بخود گرفت،   
 ،خـدمتي داغ  داد و حتي گـاهي بـراي خـوش         مي بازوي اجرايي اوامر ملوكانه   

نامـه   بـه سـياحت   .(آورد  مـي  در كـار  دورشوي بيشتري هـم     ! درفش و كورشو  
اهميـت و     بـي  ابراهيم بيگ نگاهي بيفكنيد و صـحنه عبـور حـاكم يـك شـهر              

اين واژه ديوانيان در معنـاي جمـع ديوهـا بـراي آن             ! كردار فراشان و ديوانيان   
مشروطه امـا نظـام پارلمـاني و راي    ). دوران دقيق و درست انتخاب شده است      

گـاه  . كنـد   مـي  مراوده ميان حاكميت و مـردم     تمايل را وارد ادبيات سياسي و       
شـود كـه اوراق قرضـه دولـت           مـي  چنان ميان مردم و دولت يگانگي حاصـل       

شوند همراه و همدل، اما نـه بـه           مي خرند و   مي دكتر مصدق را مردمان به جان     
كـه بـا ايمـان و آگـاهي و بـر دولتـي              / چوفرمان شاه  چو فرمان يزدان،  "حكم  

  !اب و برافتنده با عدم اعتماد و نه تيغ و ميخ و تانكبرگزيده و برآمده از انتخ
انگيز و ناباور    براي برخي اما نشستن بر منصب دولتداري گاه چنان حيرت         

خـون دل     بـي  دولت آن است كـه    "شوند تمثال تام و تمام        مي دهد كه   مي رخ
به پيروزي امثـال    . "ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين همه نيست         / آيد به كنار  

نگاهي بيفكنيـد تـا     ... پ در اياالت متحده، رودريگو دوترته در فيليپين و        ترام
بدانيم امان از اينكه دولت مراد بخواهد بر شانه كسي بوسه دهد وين بوسـه را                

 عاقبت فريـدون    آن! فاصله است ها    ماران بر دوش ضحاك فرسخ    هاي    با بوسه 
زنيرنـگ  / ندآفريـدون شـد   لشكر   يسو" سرايد  مي كند و بولقاسم    مي در چاه 

  .آيد  مي وين را كر و فر و مدتي صدرنشيني حاصل"ضحاك بيرون شدند
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. كــه در گيتــي مجــال و زمــين بــراي اثــر و ثمــر محــدود اســت آخــر ايــن
دولتمندي و دولتمداري فرصتي يگانه است و نعمتي ديرياب كه بايد قدرنهاد      

ه و براي خدمتي ماندگار و آرامش و آسايش جانـب خلـق در كـار آورد كـ                 
مت را نقمت و  شود كفران نمود و نع      مي .آيد  نمي همگان را اين زر در چنگ     

نيـز  ... بن علي، صدام حسين و     چائوشسكو، موسوليني،  .گلستان را آتش كرد   
دريـاب  "تـوان گفـت       مـي  هايي براي تباهي نعمت دولـت هـستند و بـاز           نمونه

 "رود دست به دست  ميكين نعمت و ملك / كنون كه نعمتت هست به دست     
 و آرام توان قلندرانه  ميو براي يابندگان و نرسيدگان به درب كوشك دولت  

اال بـه آنكـه دارد بـا دلبـري          / هرگز حسد نبردم بر منصبي و مـالي       "نجوا كرد   
  ...برم همان دولت و دولتداريستگويد دل  ميو طرف اگر رند باشد! "وصالي

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ...تو اسير نسيان نخواهي شد كلنل □





 

 

 ...نشين جام شوكران را مزه كنـد       را به جان نوشيد و خواست طعم ته       سي بهار   
بانوي كمان آبروي خـتن      ...دهد  مي انگار جهان براي عاشق طعم قهوه قجري      

ايران زمين ي  هايت به دردانه اش را در فنجان چشم آزرم قجري   بي شميم، تلخ 
 در كـام    ندن شـرنگ  اشبا نو  ...قهوه قهر است با سرنوشت ناگزيرش      ...بنوشان

كبـك  ي  سـينه نواها و عقاب صفتي كه فراز ابر و فـراخ     ترين    صاحب عاشقانه 
  ...طالع و طلعتش بود

خواست كـه صـاحب نفـس و ايـستاده بـر              مي ضمير كلنل از طلوع ضماد    
مگر محرم، تاب آوردن تب زيـستن        باز دشت زندگي را مگر مرهم،     هاي    افق

  ...ميان ميانمايگان را علت شود
نخواسـت ايمـان     ...آموخت اما باور نكرد پرنده مردنيـست      را  كلنل پرواز   

ست روزي در كابين آن آهنين جان دلـسرد نگريـ     ...بياورد به آغاز فصل سرد    
 به سـان گـردي سـبكبار آمـد آن           در نظرش  ...بر ابتال و رطل گران اهل زمين      

ن بـه وادي خوشـخيالي كـشيده        شايد آن دلشده را مسكنت سبكبال چني       .همه
  ...اور نداشت روزي ز پس سنگ يكي سخت كمانيب ...بود

سرانگـشت و تـن     ي    ها عاشـق رعـشه     انگار كلنل  ...كلنل را با نوا ميانه بود     
زان روزهاي نواختن كه جـان از قالـب          ...اين پسيان  آن وزيري، ...پيانو هستند 

پـروار پيمـودن    هـاي     پروا راه جستن بـيش و پـيش از تـن            بي تن پرواز گزيد و   
قـرار بـر تـن را      بـي ت  مگر هم آشياني سيمرغ جان شيفته و سر      دانس ...گرفت
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آه نشابور تا قوچـان چـه صـعبراه و           ...نشابوري شد سيمرغ عطار   ...قرار بخشد 
خواست به ارتفاع عنقـا از هفـت دريـا بگـذرد و              ...پل صراطيست براي كلنل   

ه رو بـ  هـا     اقاليم را نفس بكشد مگر به راز شهر پشت درياها كه در آن پنجـره              
  ...تجلي باز است دست يابد

توان از دد و دني مردمان گذشت و هم سفره سيمرغ شـد؟ انگـار         مي مگر
از پـي يگـانگي      ...زيبـايش را چـشم زده بـود       هـاي     همان روزها كـسي چـشم     

. پسيان هنوز صفحه هزار دور عشق را ننواختـه بـود          . شودكالمي بود تا عاشق     
تـو  "بعـد بنـوازد     ها     كند و سال   تن را بر پيكر پيوست      بي خواست سر   مي دلش

 شـانه سـتبر و سـپرينش        بـر   و دستي مهرآگين به حنا نشـسته       "اي پري كجايي  
 آن دست يگانه انگار كمي ديـر        "پري اينجاست كنار تو    !جانا" فرود آيد كه  

و كمي دور تنها براي كندن روي و موي بر تربتش بر چهر گلچره فرود آمد                
اش تـاب    بر عاشقي كه سوخت طيـاره      ...سر  بي تا يكصده بعد مويه كند بر تن      

رياضت سفر سيمرغ و صفير تنهـايي را نيـاورد تـا يـك قـرن را بپيمايـد و بـر                      
قربــان  ...چقــدر تنهــايي تــو كلنــل ...دســتان صــاحب دســتار بوســه نثــار كنــد

  ...گرفتار در فصلي سردهاي  ات تنديس محبوب همه فروغ تنهايي
گردنـت را بوسـه بـاران كنـد؟         اي  هـ   شنيدستي ماهي بر زمين آمد تا زخم      

  "تو اي پري كجايي؟"خواست تا سرانگشت زيبايت را بود بكشد و  بنيوشد 
 "دختر قوچـاني  "كس نواي    در قوچان از رنج هستي رهيدي و ديگر هيچ        

ربتـت  كسي صد سال بعـد ت      ،طوفانيهاي    صاحب چشم  ...را در شور نخواهند   
تــا آســمان كوكــب بــار ات  كــاش طيــاره .را غــرق رد رداي مــشكينش كــرد

 ... اوراق كاهي تاريخ را طي االرض كرده بودهايش چشم



 

 

  ف مثل فوتبال و فلسفه □





 

 

سـت   فوتبال اتفاق است و اتحاد، بازيست و انديشه و برنامه، تركيب و تلفيقي            
  .از نبوغ و كوشش و شايد بيش و كم از اين هم باشد

تـر   التي باشـد كـه در كـم       اما شايد ارتباط ميان فلسفه و فوتبال از آن مقوا         
فلسفه از پي گشودن رازهـا      . منقولي راهي برآن باشد   ي    دكان معقول و حجره   

گردان است و فوتبال نيز با      ) كسره زيرانداز گاف  ( از دهر و گيتي و اين گرد      
حكايـت  . شـود   مـي  هايي كم از بيست و سه تـن بـازي          گويي گرد ميان انسان   

پرنـد    مـي  دوند و نيـز     مي گردند و   مي غريبي است، جماعي پي چوگان جديد     
تا مگر به ضـربتي كـامور و كـامروا گردنـد و جمـاعتي نيـز در گيتـي از پـي                       

را بهـم   ها    كنند و كار، از پي يار و منال وين          مي گشودن رازهايند، كيمياگري  
اش ديگر كلمات براي همين نگـاه ديگرگـون بـر     چكار؟ اين خطوط و از پي    

برد و عاقل، عارف و امي را دربند و پابنـد             مي اي هستند كه تا هنوز دل      پديده
در اين نوشتار برانم تا گر از دست برآيد نگاهي نو به فلسفه           . سازد  مي خويش

  .اش با آن ديگر ابعاد و وجوه هستي بپردازم و چيستي فوتبال و نيز رابطه
  

  :فوتبال در كلوسيوم
اني كمـي تـا     خرد و كالن، هر كدام بسته بـه وسـعت و نگـاه بـ              هاي    ورزشگاه

دهند، بسته به شوكت و منزلت و مكنـت آدميـان           بيشتر آدم در خود جاي مي     
انگيز چاشـني  از سكوي سيماني و تخمه ژاپني تا جايگاه ويژه و نسكافه هوس       
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انگار كن همان كلوسـيوم اسـت در        . كنند  مي تماشاي دويدن آدميان در ميانه    
ابـراز نظـر بـر انـدام و تـوان           گر سـتيهيدن ديگـران و       ها نظاره روم باستان، آدم  

را هـا   دريدن و مهارت مكيدنشان، و سزار را سزد اگر در لژ ويژه نبـرد لژيـون           
ترند، مانند جنگيدن بـا ببـر وحـشي تـازه     تر و ويژهخاصها   بنگرد، بعضي نبرد  

جهـان  " اند كه مدعي  آور و آناني   نو يا آن ديگر يالن نام     هاي    مده از سرزمين  آ
جهان اما جاي زيباتري    . "سواري چو رستم نيامد پديد    / دآفرين تا جهان آفري   

همـان  ها    نهند، فوتباليست   مي و نه كشته برجاي   اند    شده، ديگر نبردها نه بيرحم    
تـر بـه     گالدياتورهاي مدرن هستند كه ميل چيرگي آدمي را در شكلي مـدني           

دنياي جديد مالكـان و صـاحبان و نيـز بانيـان فوتبـال              هاي    سزار. كشند  مي رخ
وزيـر پيـشين و مالـك        كساني مثل سيلويو برلوسكوني نخست    . سياسي هستند 

باشگاه ميالن ايتاليا، اما ديگر با جهت حركت شـست برلوسـكوني كـسي در               
  در پايان فصل و با توافق طرفين قـرارداد فـسخ           شود و نهايتاً    نمي جان  بي زمين
صـورت قـصه همـان مـاجراي        . گيـرد   مـي  شود و قطـع همكـاري صـورت        مي
 هـا  ايـن سـال   ي    كـه در زمانـه    انـد     خوشـبخت هـا     سيوم است اما فوتباليـست    كل
در اين سبز ميدان بازي اند  زيند و نه آن زمان، مجبور نيستند و خود گزيده مي

شـود و     نمـي  كنند و باز اين تنها يك بازيست كه در پايـانش پهلـويي دريـده              
عد خـودش   دهد و براي بازي ب      مي شود بلكه دست    نمي مغلوب بر و در خاك    

شايد . جنگيد تا زنده بماند و بازي دركار نبود       مي گالدياتور. كند  مي را آماده 
براي تماشاگرا ن و سزاريان بازي بـود امـا بـراي آن بينوايـان بـازي مـرگ و                    

چيرگـي اهـالي    ي    زندگي و پاداش پيروزي كمي بيشتر زنده مانـدن امـا صـله            
  .فوتبال دالر تانخورده و آن ديگر چيزهاست

فاجعه ورزشگاه هيسل    .دهند  مي ته در فوتبال مدرن هم باز كساني جان       الب
و هـا     بلژيك و جان دادن كثيري از حاميان يوونتوس تورين و كمتر ليورپولي           
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دوهـزار و   دادگان بازي ايران و ژاپن در مرحله مقـدماتي جـام جهـاني               يا جان 
هيهـات   ...ميـدان ي     آلمان و ديگر از دست شـدن اهـل فوتبـال در ميانـه              شش
 ؟ميـدانم ي  رقـصي چنـين ميانـه     "كـه    جان دادن؟ مگر نـه ايـن       ميدان و ي    ميانه

ر مجارسـتاني، پوئرتـاي      مارك وويـن فـو بـازيكن كـامروني، فهـ           "آرزوست
جا مرگ را ناگريزي در ميان نيست و ناگريزي، اما          اما اين  ...وديگر اسپانيولي

رج زده بودنـد بـا      آن نگونبختان را مرگ از پس و پيش و در پيشاني نوشـت              
گوينـد   مـي  .سوزن سخت سزار و ميان اين دو تفاوت از زمين تا آسمان است            

بيل شنكلي از مربيان قديم و شهير فوتبال در بريتانيا گفته است فوتبال مـرگ               
چـون آن زمـان     ! و زندگي نيست و بيش از آن است، بايـد گفـت بيلـي خـان               

  !فرمودي  ميهنوز نمرده بودي افاضات
نمـايش   ميرد،  نمي از بازي تا بازي، در فوتبال كسي      ! ي را ببينيد  تفاوت باز 
خواند   نميتئاتري كه بازيكن چون بازيگر تنها از روي گفتارها است و بازي،

مكـش مـرگ مـن      هاي    و نبوغ و حادثه در آستين دارد، گريمش همان ژست         
وم هنـوز   يخـاك كلـس    ...آنجـا امـا    ...ها در عاشق پيراهن بودن و ديگر گزاف      

  ...دهد  ميبوي خون خشكيده
  

  :فوتبال، دين، عرفان
آخر ميان فوتبـال بـا امـر خطيـر ديـن و             . فكن باشد  عنوان شايد ديرياب و شبه    

گيـرم همـان زلـف       .پيچان عرفان كدام حرف ربـط اسـت       هاي    تنيدگي درهم
ديگر مفاهيم وصل است و توامان      هاي    پيچدار كارلوس وادراما را با تابيدگي     

بندي به سان    رسيدن و دريافتن به اخوت پاييز و بهار ايمان نيم         تا موسم   ! فصل
  .لرزه بياوريم  بيروزگاران بندبازاني  زدهبند  چيني

خواندند و التفاتي نداشتند بر ايـن         مي جماعت جدي فوتبال را لغو و لعب      
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ست كـه بـراي فـتح هـراس از           غريبيي     اين توده خود واژه    ها،  سرگرمي توده 
شود تا انديشدين براي      مي سپري از آنان اطالق     بي ر لشكر پيچيدگي هر آدم ب   

نگذريم هم چيزي در     ...بگذريم ...جان شريف يك نسان را سه طالقه نمايند       
  .ار ما نيست و هرگز هم نبوده استدستان و دست

 انسان با گذر از مصائب و چيرگي بـر موانـع بـر خويـشتن غـره و مطمـئن                 
فاتح و چيره و از وضع باال بر موضع پـايين           پندارد به سان عقابي       مي شود و  مي

امـروز جهـان زيـر پـر        / ين گفـت  بر راستي بال نظر كرد و چن      " ...محاط است 
 انگـارد و خـود را خـدا         مـي  آدم مدعي كه پرهيز ديني را ناديـده       اما   ."ماست
 مانـد كـه    دم دسـتي درمـي    هـاي     افتد و از دشواري    انگارد گاه چنان فرومي    مي
سازد و دمي پـيش از        مي بهشت . و تابلوي تام سفاهت    مصداق بالهت شود   مي

بداند در گـردش دهـر   تا  ! كند و خالص    مي ادخلو به سان شداد موري بورش     
 طـرف  .هـايش خـوابي بـود و خيـالي     و عجـزش داشـته  هـا   و در برابر نادانـسته    

هـا در    كنـد و چـشم      مـي  بـا تـوپ سـحر      ،شود كريستيانو رونالدو يا زالتان     مي
ضربه در فوتبـال كـه همـان        ترين    ماند اما ساده    مي دويش در تماشاي هنر و جا   

گهـي بـر طـارم اعلـي     "دهـد    ميلحظه از كف ترين    پنالتي باشد را در حساس    
شود خود شكستن و فروريختن       مي اين. "گهي تا پشت پاي خود نبينم     / نشينم

 روزه نگشتن و قدر نعمت دانـستن       از خويش گذشتن و مطمئن بر احوال چند       
كه خطي كز خرد خيزد تو      / دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد       ز يزدان   "

  ."آن را از بنان بيني
كنـي و بـه     ميرسي و خيره  ميفوتبال بازي زندگيست، به تالش و با اقبال   

! دهـي آنهـم در نابـاورترين لحظـه و ضـربه             مـي  اي بربـاد   آني هرآنچه سـاخته   
ستاره و بهترين بازيكن    ها    لاستيون جراد كاپيتان و بازيكن وفادار ليورپول سا       
عـسرت پـس از كنـي       هـاي     اين تيم بود، انگار به دنيا آمـده بـود تـا بـار سـال               
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لقـب  (هـا  را بـه دوش بكـشد و دلخوشـي لـك لـك             ...دالگليش، يـان راش و    
پـس  . هاي تكتازي منچستر يونايتد سرالكس فرگوسن باشد       در سال ) ليورپول

ي  چنـد ضـربه تـا سـقوط خيمـه     از سالها يـك گـام تـا قهرمـاني بـاقي مانـده،          
 شكست، اما پاي استيوي همان جايي كـه نبايـد در يـك لحظـه معمـولي ليـز                  

 ...رسـاند وتمـام    مـي خـورد و دمبابـا بـازيكن سـنگالي، چلـسي را بـه گـل              مي
تـرين    رويـا در ناباورانـه     ...فـروغ خفتـه اسـت       بي دهنده در گور با چشم     نجات

 ...ود افـسانه سـيزيف اسـت      ايـن خـ    .كلش و توسط خود قهرمان بربـاد شـد        ش
  ... و باز رنج و المطسنگ را به جهد بر شانه تا باالي كوه و باز سقو

 و عارف مسلكاني محال     دم فيلسوف منش كم بخود نديده است      فوتبال آ 
!  آمريكا 1994يكي روبرتو باجو ستاره تيم ايتاليا در جام جهاني        ! انديش و مال 

روف بـود و بـرخالف تـصورها يـك          اش مع  فوتباليستي كه با موهاي دم اسبي     
روبي چهره اي آرام     ...زد  نمي نمود كه هرگز لب به گوشت       مي بودايي معتقد 

يك تنه در هر بازي آن جـام تـيم تـا آسـتانه ويرانـي را بـر                    .و معصوم داشت  
در فينال خودش پنالتي ... كشيد و تا فينال هم برد  مينحيف خود باالهاي   شانه

  .سيزيف بودايي من .رويا برباد شد. و خالصها فرستاد  را به آسمان
كارلوس روآ دروازه بان جوان و جذاب تيم ملي آرژانتين در جام جهاني    

هاي   كسي كه با مهار پنالتي    . نود و هشت فرانسه از آن موارد درياد ماندنيست        
مغرور چهره شد و تا آستانه پيوسـتن بـه منچـستر يونايتـد بـراي                هاي    انگليسي

اشمايكل شهير هم رفت اما در همان سالها حـسب اعتقـادش بـه          جانشيني پيتر   
 ن خواهـد يافـت و      پايـا  2000 معتقـد بـود جهـان در سـال         يك كليساي خاص  

مراقبـه و   انـد     هـاي   خواهد اين دوسال باقي مانده را در خلوتگاهي در كوه          مي
  ... آن اوج به شكل غريب وانهادعبادت كند و كرد و فوتبال را در
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  :دست خداداد
  !نون، آدم و آب خنكقا

توان قوانين اتوكشيده را در آن نقض شده ديد        مي فوتبال شبه بازيست كه   
نظـم و كـار ماشـيني و سـازماندهي          ها    شود سال   مي .و از اين نغض كيفور شد     

توانـد    مـي  .شده در برابر نبوغ يـك پلـه و ماردونـا دود شـود و بـه هـوا بـرود                    
انگلستان با يك پيـروزي فوتبـالي       شكست تمام عيار آرژانتين در برابر ارتش        

يـا  اه موذي و بازيگوش انسان از نقـص  در فوتبال روح گ. دود شده و هوا برد    
همـه بـا لـذت از گـل معـروف بـه دسـت خـداي                 . بـرد   مـي  نقض قانون لذت  

خـواهيم بـه روي مبـارك      نمـي كنـيم امـا    مـي  مارادوناي فقيد به انگلستان يـاد     
لـذتي كـه در     . شكني بوده اسـت    قانون خطا و  بياوريم كه اين كار فريبكاري،    

د تواني بـ    مي باز در فوتبال  . درآور نيست  اين هست در آن قانونمداري حرص     
آن دست خـداي ماردونـا بـود و ايـن بـا گـل         .باشي و آخر بر قله فتح بايستي      

 در يك بازي بد و سردرگم ما در يك         .خداداد عزيزي در ملبورن محقق شد     
  .اند يگانگي و جادوي فوتبالها  اين .رفتلحظه رستگار شديم و رفت كه 
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آغازين روشنايي روز در آخرين ماه تابستان گاهشمار خورشيدي به نـام روز             
در هـاي   و گوشـي پزشـكان بـا آن رداي بلنـد اسـپيد     . شود  ميپزشك خوانده 

ايراني كه اين حرفه را با      كنند از جماعت      مي بيمار دلبري ي    بر سينه گوش كه   
تـا فرزنـدان    اند    يابند و هميشه در پي آن بوده        مي منزلت و مكنت ارتباط وثيق    

درمـان رنـج و دردهـاي انـسان از ديربـاز            . را به اين رداي روشـن در بياورنـد        
روايـت فرنگيـاني كـه در عـصر         . اجري سترگ و منزلتي بزرگ داشته اسـت       
مــشتمل بــر انــد  كــرده  مــيازديــدقجــر از صــفحات و صــحاري ايــران زمــين ب

تقاضاهاي فراوان مردمان براي دريافـت دارو و ضـماد بـراي امـراض چـشم،                
  . جهاز هاضمه و ديگر بوده است

دسـت نيـافتني و    مـان محتـرم،   حرفه طبابت هميشه براي مردمـان سـرزمين   
توان داليل گوناگوني     مي براي اين ذهنيت تاريخي   . رشك برانگيز بوده است   

  .را برشمرد
رغم تمام مدعاهايش در برابر بيداد بيماري و فقـر بهداشـت بـه                بشر علي  ـ

كـاهي  هاي  در برگ. رود  ميشكند و از ميان  ميماند كه  ميبيد نازك لرزاني  
 لختي پيش از ورود بـه       ه شداد شهريار جبار و مهيب زمانه      ايد ك  تاريخ خوانده 
گـر امـراض و     از دي . سازش به نـيش مـوري جـان نهـاد و تمـام             فردوس دست 

حاكم بخـارا بـا آن همـه خـدم و           . ايد افراد بسيار شنيده  ي    ابتالئات در روزمره  
ي   از رازهاي نفوذ گسترده   . حشم و سرنيزه را سينا با هزار كرشمه درمان نمود         



 سياحت ساحت سايه ■ 64

 

يكـي تـوان وي در معالجـه يـا كاسـتن از درد        ها    راسپوتين در درباره رومانف   
نهنـد درد را و      مـي اهل درمـان مـرهم      . فرزند مبتال به تاالسمي تزار بوده است      

 كـو گـر نباشـد       انـد   در حكـم دنـدان كبـابخوري      . اندازنـد   مي ممات را بتاخير  
غذاهاي ساخته از ران آهوان صحراي مغولـستان نيـز بـه هـيچ كـار             ترين    لذيذ

شود محشر كبرايي كـه در آن كـسي را يـاراي يـاري كـس                  مي نيايد و جهان  
شـان بـراي     نيـستند نيـز گـاه از سـرمايه    خيرانديشاني كه خـود پزشـك    . نيست

برنـد تـا نـامي از آنـان بمانـد و مـاوايي                مي ساخت بيمارستان و درمانگاه سود    
كه انسان دردمند را هيچ غايتي مگر تـسكين و تـرميم             براي تسكين آالم بشر،   

الـسلطنه مـادر دكتـر مـصدق بيمارسـتان       خـانم نجـم  . درد پيدا و هويدا نيـست    
  تا سالها دكتر غالمحسين مصدق فرزنـد دكتـر مـصدق             سازد كه   مي نجميه را 

فرزندان فرمانفرما بخشي از امالك خود را بـه انـستيتو           . كند  مي در آن طبابت  
دگاران بسيار در تاريخ وجود     و يا ها    دهند و از اين نمونه      مي پاستور اختصاص 

  .دارد
برد و آن كسي اسـت كـه همـه            مي طبيب در ذهنيت ايراني راه به حكيم      ـ  

 دان بـودن از بـوعلي تـا زكريـا          سير تاريخي درمانگر و حكمـت     . داند  مي يزچ
پيوند  ) به داروساز بوده استشيميست يا چيزي نزديك      البته رازي كيمياگر،  (

پزشـك انگـار بـراي      . مدتي ميان درمانگري و دانايي حاصل نمـوده اسـت         ابد
فـان و فلـسفه   تمام موارد پيچ در پيچ جهان و زمانه از سياست و اقتـصاد تـا عر       

دانـي   ايـن نكتـه   . مانـد  پاسخ دارد و در گشودن گره از زلـف يـار نيـز درنمـي              
تواند با حقيقت نسبت داشته يا نداشته و يا چيزي ميان ايـن دو                مي تاريخي كه 

ري قـدر و صـد     وتوان براي يك انسان معمولي برده       باشد راه به تصويري فرا    
ان و رواننـد كـه خـود يـا          پـس جماعـت دو    . واال براي او فراهم نمـوده اسـت       

! "خـانم دكتـر   " يـا    "آقاي دكتر "فرزندانشان را در اين رداي سپيد صال دهند       
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دار  در ساحت سياست ايراني نيز جامعه پزشكي نقش مهم و تاريخي را عهـده        
اي از پزشـك، داندانپزشـك و      در اين نوشتار جامعه پزشـكي گـستره       (اند بوده

الملـك صـدارت عظمـا را در         ن حكـيم  ابراهيم خا  )گيرد  مي داروساز را دربر  
گرمـسيري  هاي    چند مقطع برعهده داشت و دكتر منوچهر اقبال طبيب بيماري         

رئيس شركت ملي نفت را در دوران سريرنـشيني پهلـوي دوم             نخست وزير و  
دكتر واليتي پزشك اطفال شانزده سال وزير امور خارجه بـود و            . تجربه كرد 

تي در دولـت موقـت همـين سـمت را           ابراهيم يزدي با مدرك داروسازي مـد      
ها كار   بادي نيز با داشتن مدرك پزشكي سال      آده داشت، سرلشكر فيروز   برعه

از اين  سـلك بـسيارند و        . نظامي كرد و تا رئيس ستاد مشترك نيز پيش رفت         
  .گنجند  نميدر شمار اين كلمات محدود

. تمكنت و تمتع در همه ادوار زندگي بشر مورد توجه و عزيز بوده اسـ              ـ  
چرك كف دست شمردن پول خود نشان از كيميا و كمياب و ديرياب بودن              

/ اگر با من نبودش هـيچ ميلـي       " آن دارد و هر انكاري ريشه در اشتياقي دارد،        
مـرتبط بـا حـوزه درمـان از     كـاري  هـاي    زمينه "چرا ظرف مرا بشكست ليلي؟    

 اداري و   كـار هـاي      گير و گرفت   شوند و طبعاً    مي  عايدي باال شمرده   مشاغل با 
شخص آقا و يا خانم خودش است و        . معذورات و معلومات آن را هم ندارند      

نوكر خودش و البته در برابر مراجع يـا بيمـار بايـد پاسـخگو و واجـد اخـالق                    
هـاي    توانـد از ممـر و محـل         مـي  اما باز درآمد و پول درآوردن     . اي باشد  حرفه

ــاگوني باشــد ــال، شــ . گون ــار من ــسان در كن  تمــاعي را هــمن و شــوكت اجأان
. خواهد با كت و شلوار و شئون متناسب صـاحب دولـت شـود      مي جويد و  مي

 ايـن   تـوان بـا حفـظ مرتبـت بـه مكنـت راه بـرد و طبعـاً                   مـي  در حرفه پزشكي  
نادر مورد توجه و رقابت و نيز رشك همگـان  بـوده و البتـه خواهـد          ي    گزاره
  .بود
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 گفـت كـه     شايد بتوان براي خـوش خـاطري در ايـن لحظـات از كـسي              ـ  
 سياهكارانه در رداي پزشكي فرورفته بود و با سرقت عنوان، جنايـت پيـشگي             

سخن از پزشك احمديست همو كه شريان حيات زنـدانيان سياسـي            . نمود مي
بسياري را قطع كرد و بواقع هرگز طب نخوانـده بـود، تنهـا در مراتـب بـسيار                   

ده و منقـد ادبـي      غالمحسين ساعدي نويـسن   . هايي ديده بود   پايين بهياري دوره  
ايراني كه فيلم گاو داريوش مهرجويي اقتباسي از داستان اوسـت در حقيقـت              

از انـد     روانپزشك بود و مطبي محقر در نواحي جنـوبي تهـران داشـت، گفتـه              
اي در ورودي مطـب نهـاده بـود تـا            گرفت و تنهـا كاسـه       نمي مراجعان عايدي 

ديگـران بـه قـدر      اي در آن بيفكنـد و        خواهد بـه قـدر وسـع سـكه          مي هركس
دكتر افشين يداللهي فقيد را نيز در خاطر داريم با آن           . سدجوع از آن بردارند   

 زيبـا و خـاطره      البته دكتر محمـد اصـفهاني بـا صـداي         ماندگارش و   هاي    ترانه
ارنستو چگوارا مبارز و انقالبي آرژانتيني و از قهرمانان انقالب كوبـا            . انگيزش

ــ. نيــز پزشــك بــود صورت خيريــه در يكــي از كــشورهاي او مــدتي را نيــز ب
آفريقايي طبابت كرد و پيران اكنون در خاطر دارند كه هر چقـدر چريـك و                
 انقالبي خوبي بود پزشك خوبي نبود و براي همه امراض توصيه به استراحت            

  .نمود  مياما مهربان و دلسوز! كرد مي
ند ذهن توان  ميكنم به دردشناساني كه  ميدر كلمات آخر باز اداي احترام

ي   تر بزيد و گـاه ثغـور قلـه         انسان را از رنج برهانند تا چندي آسوده       ي    و زمانه 
 كننـد كـه درتـاريخ مانـدگار         مـي  انسانيت را با مهر و بخشندگي چنان جابجـا        

از آرسن ميناسيان داروساز كه چنـان طريـق انـسانيت و رحمـت در            . شوند مي
هـاي   دهند در سـال   ميشكند كه مسيح گيالن لقب   مي درمان و دواسازي پيشه   

ــراري  ــز بيق ــصوير خــدمات   ،عفونــت و بيمــاري و ني ــر قريــب كــه ت ــا دكت  ت
  .تر شد ماندگارش با سريال ستوار كيانوش عياري ماندني
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آريا از هنرمندان قابل و خوشنام سـينماي ايـران در سـخناني             بانو فاطمه معتمد  
. مختلـف سـينماي ايـران بيـان داشـتند         هـاي      را از دهـه    برداشت و تحليل خود   

ايشان مواضعي همدالنه با سينما و جريان آن در دهه شـصت ابـراز نمودنـد و                 
تصميم كاربدستان در آن زمـان را صـحيح و در مـسير دانـستند و پـس آن را                 

هـاي   ايـن سـخنان بـا واكـنش       . البته به آن درخشاني تصوير و تصور ننمودنـد        
رسـمي و نيمـه رسـمي       هـاي     ان حاضران، ناظران و البتـه رسـانه       متفاوتي در مي  

  . مواجه شد
گروهــي ســيمين ســينماي ايــران را نواختنــد كــه مــدافع شرايطيــست كــه  
موجبات باليدن خودش را فراهم نموده و از منظر منافع شخـصي بـه تفـسير و                 

 جريان سـينما از  روهي ديگر با ايشان همراهي نموده     تحليل پرداخته است و گ    
ــهم ــه    ي  يان ــر آنچــه رفت ــده و ب ــرزان و لغــزان خوان ــا امــروز را ل ــاد ت دهــه هفت

  .دريغاگويي نمودند
اي ديگر چند نكته را درباب سـخنان خـانم           خواهد از زاويه    مي اين قلم اما  

  :معتمدآريا قلمي كند
نخست آنكه سينماي دهه شصت و بطور مشخص پس از سال شصت و             ـ  

 هنري و بنياد فـارابي بـر نـوع مشخـصي از        دو  و با ميانداري و مديريت حوزه       
گري دولت تاكيد داشت و ديگر عاليق و ساليق در آن مجال             سينما با متولي  

مندان سـينما بـه حكـم     مخاطب و عالقه  . يافتند  نمي و منالي براي بروز و ظهور     
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هـاي    و كمبود امكان و ابزارهـا بـراي تماشـاي فـيلم           ها    محدود بودن دسترسي  
تعبيـر خـانم   (اي ر همـان توليـدات هـدايت شـده و گلخانـه        ديگر تنها تماشـاگ   

ي   بعـد تـصديگري دولـت در حـوزه        هـاي     اين كه در سال   . بودند) معتمدآريا
سينما كاهش يافت و ديگر ساليق و ژانرها امكان توليد و تماشا يافتنـد نـشانه                

تـوان    نمي گيري و پذيرش و احترام ساليق گوناگون است و         مثبتي براي  همه   
در . ردن اين امكان را بريدن حيـات آن سـينماي دهـه شـصت ناميـد               فراهم ك 

دهـه  هـاي   هـايي بـا ويژگـي    بعد نيز مانع و رادعـي بـراي توليـد فـيلم    هاي    سال
كند كدام    مي شصت وجود نداشت اما اين مخاطب و استقبال است كه تعيين          

شـود و     مـي  قطعه موسيقي براي شـنيدن توليـد      . ساخته يا پرداخته شوند   ها    فيلم
حمايتي به  هاي    توان با سياست    نمي تا هميشه !  و يادداشت براي خواندن    كتاب

 گــشوده و رقابــت آغــازهــا   روزي درب گلخانــهتوليــدات جــان داد و نهايتــاً
بينـيم كـه حمايـت و         مي اگر به صنعت خودروسازي نگاهي بيفكنيم     . شود مي

اي يارانه هميشگي و نگاهداري آزمايشگاهي در درازمـدت چـه خـسراني بـر             
رنگ شدن سينماي  با اين حساب كم. كشور و خود صنعت پديد آورده است

هـاي   توان تنهـا بـه برداشـته شـدن آن سياسـت       نميمطبوع خانم معتمد آريا را 
  .حمايتي نسبت داد

اقتصادي بااليي در جامعـه  -خواهد داراي مرتبت اجتماعي     مي هر انساني ـ  
سـينماي دهـه   . م داشـته باشـد   توجه و مكنـت بپايـد و بـرايش دوا          باشد و طبعاً  

شصت به داليل گوناگون زمينه را براي باليدن گروهي از عوامل فراهم آورد             
 اعتبـار   طبعـاً  .و خانم معتمدآريا نيز يكي از اين هنرمندان خوش قريحه بودنـد  

هـا بـراي ايـشان مطبـوع و خواسـتني بـوده و البتـه            و روي پرده بودن آن سـال      
هـا    و پس از مدتي كسان ديگر با تغييـر ذائقـه         اما روزگار گذران است   . هست
همـانطور كـه روزگـاري      . زننـد   مـي  شوند و بر جاي نفرات قبل تكيه        مي وارد
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اي براي   شرايط خاص موسيقايي دهه شصت و ابتداي دهه هفتاد شرايط يگانه          
ناظري و افتخاري فراهم نمـود امـا آن دوران نيـز گذشـت و               آقايان شجريان،   

توانيم بخواهيم زمـين و زمانـه         نمي .ذائقه و نسل و البته سياست نيز عوض شد        
هميشه بر مراد دوران كاميابي ما بچرخد و پـس از آن را انحطـاط و ناراسـتي                  

نم ها هديه تهراني و نيكي كريمي كه از نسل ستارگان پس از خـا     خانم. بناميم
معتمد آريا هستند نيـز جـاي خـود را بـه كـسان ديگـر دادنـد و مهرجـويي و                      

پاسداشـت  . هـستند  ...كيمايي نيز امروز شاهد درخشش روسـتايي و سـيدي و   
نهـم امـا نبايـد بـراي دمـي آب             مـي  ايام خوش سيادت و صدرنـشيني را قـدر        

  .ننوشيدن پياله بر زمين كوبيد
بـا سـخنان بـانوي هنرمنـد سـينماي          هـا      مواجهه قطبي فعاالن و رسانه     نوعـ  

ــل   ــب و تام ــوع خــود جال ــران در ن ــودبر اي ــز ب ــه ســبب  . انگي ــه ب ــي ك گروه
قبلي ايشان همواره مدافع و مبلغ ايشان بودند اينبار با شـدت            هاي    گيري موضع

هايي كـه بـه همـين داليـل و از موضـع مخـالف حتـي                  موضع گرفتند و رسانه   
 را تـاب  ) ثال فـيلم يحيـي سـكوت نكـرد        به طور م  (هايي با بازي او      اكران فيلم 

در عـالم قـضاوت و       !آوردند امروز مبلـغ و مويـد سـخنان ايـشان هـستند             نمي
تر برداشت و نه كسي را چنان باال برد كه بـه گـاه    را آهستهها  روايت بايد گام  

رفتار خالف ميلمان بخـواهيم خـرد و خاكـشيرش كنـيم و نـه در مواجهـه بـا                    
اش بتوانيم همـدلي     م كه به گاه همراهي و موافقت      كسي چندان بتازيم و بتوپي    
  !انسانها را انسان ببينيم و نه فرشته يا شيطان! كرده و به ريا متهم نشويم

بـرم    مـي  اين نوشته را با اداي احترام به شان هنري بانو معتمدآريا به پايـان             
 آفريني ايشان در سريال زيرتيغ و فـيلم گيالنـه را بـه غايـت دوسـت                 كه نقش 

  .ام ها به تماشاي دوباره و چندباره نشسته دارم و بارها در بازپخش مي
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و گاهشمار ممهـور بـه      اند    هشتمين بامدادن ماه مهرين را روز مترجم نام نهاده        
نام روز مولوي در اين تاريخ نيز هست، تا دمي نفس تازه كند مگر بـه حكـم                  

 ويـن  "خواهـد دل تنگـت بـو     مـي هر چه/ ترتيبي مجوهيچ آدابي و   "خواندن  
نيـز  شود ترجمان همه از آدميان خاكدان تا مگر روزگـاري نـه چونـان دي و                 

 در گذرنـد تـا   "انـالحق "خيـال خـويش وز خـامي       اكنون رحم آرند مگر بـر       
  .وادي ايمن و در تور نادانستن خيال را خاكستر نكنند

را بـا قـوت ترجمـه چـه نـسب و            اما موالناي خفته به ناز در خـاك قونيـه           
 نسبت اسـت؟ قلـم را رهـا گـذاردم تـا بـر ايـن همنـشيني كاغـذين مناسـبت،                     

 آنجا كو رداي اسـتادنش هـزار زمـرد           و با زلفي رها بر شانه بتازد تا        منصب بي
بدخشاني بر پر خويش حمايل كناد و اسب سپيد يال روي تافتن از تـاختن  و                 

  ...اختن آيد
 نبشت و مـسير معمـول و        ،بت بود، خواند و خواند    موالنا مرد مكتب و كتا    

؟ هـيچ   ...كيسه از اعتبار  و اشتهار انبـان و جـان از انبـار معنـا               . نيز منقول پيمود  
او چـون هـر آدم ديگـر انگيـزه وافـي             ....داند مگر آن جان شيفته      نمي كسش

براي ستر شك و برقرار  ماندن تخت و توفيق تعظيم و تكريم در جان داشت                
تـوان سـرود آدمـي را         مي  وين جا  "ن دارد و جان شيرين خوش است      كه جا "

زربفــت عرف،عــادت و خوشــنامي خــود چــراغ  ي  نگاهــداري همــين جيفــه
  ...راهيست مگو
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پيمايد تا مگر قرار بيابد و لبي         مي  در نهاد نهاني دارد و     اما وجود جانشيفته  
لك است و نـه     او سا  ...بر آب حقيقت نوش كند را با اينان ميان و ميانه نيست           

 سياس گر به رداي سياست درآيد و كسوت قضاوت همه را به چشم قريه اي              
  ...رسيدن و آسيمه سري مگر براي گشودن دريي  انگارد در واحه مي

نهان مباد گاه چرب و شيرين قدر و صدر چنان است كه شيخ و شـاب را                 
يـا چنـان     و   "امروز جهان زير پر ماسـت     "سرايد    مي خرقه از معنا تهي كرده و     

اما بذر نهفته  و نسفته در جان را كو مگر           ... كه مدعيان بوقت كاموري كردند    
تا آستان قرار بكشاند و به سان تيغي درگلـو و يـا پلـو    ) ضمه سرنشين دال (در  

 و "آيـين مهتـري  "نهايتـت آيـا    !بيقـرار و آيينـه ضـمير      !هـاي  ...زند    مي نيشتر
 به كشتن خويش برخواسته زيارت جان است؟ و كسي چنين     بي ضيافت جسم 

اي؟ برخيـز آدم نـسب از آسـتان       كه تو به نكشتن بذر ربوبي جانت برخواسـته        
گر يك دم تا دمـوع چـشمان بـر تربتـت            !برخيز! برده و اعراض ز ابتال گزيده     

در خانـه اگـر كـس    "مانده باشد براي نفس كشيدنت همان زيادت است كـه        
م و نگـاه و دم آهـن        و مجنوان آن يـك كـال      ... "است، يك حرف بس است    

  .....سوز و آدم سازم
آدم برپاخيز و خاستن نه به نفير و صفير كه گـاه بـه سـوختن و برخـويش                   

 ...مـن تنهـا و ملـول و سـياهي سـپاه            .ن است و مويه گري بر خويش رها       نشست
را هـا     بيـا كـين داوري     ...با كه اين بازي توان كرد؟ تو خود داوري          ! بارخدايا

  ....يمبه پيش داور انداز
 و برگردان زبان را با بود آدم كدام ميانه است و برساختن و فرونهـادن را                

  با سخن به زبان دگر كردن كدام نسب و نسبت آيا؟ 
خاكــدان بــه حكــم انباشــت خيــال و هــراس از شــكنندگي ي  دوپارونــده

خويش هر غيري را در حكم زايل و ضابط ديده، هراس و انقياد يـا چنـگ و                  
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نهـاد تـا      مـي  ذهنيت و زمين  ي    راي هدم و عدم پاي در ميانه      چنگال در مشت ب   
ليك سخن و زبان را معني دگر آمد         ...بركند از خيال و نيز زمين اين ريشه را        

انگاه كو انسان توانست حاصل انديشه و بود و بـاش آن دگـري را بـشناسد و                  
 تـر  تفسير يگانه از عكس ازلي شكست و آدم آرام شد  و كمـي رام               ...بخواند

 ه براي نچشيدگان حالوت بودن به جرم و هرم عصبيت شعر بخوانيـد             آ ....اما  
قنـد پارسـي     /ام تلخي قهـوه   ...مجاز تو  /قدغن منم / مجاز من  حقيقت تويي، "

ــو ــر بنگــالم /ت ــر نفــس نوحــه ...آهــوي كــشمير تــو/ بب ام و  نكــشيدههــاي  گي
  ....در گلو ماندههاي  چكامه

معقول در باب آن دگري بيرون فكند و        ترجمان آدم را از وادي محير و نا       
هـيچ  "پود نهاد تا معقـول بنـوازد          بي اش را  تار خيالين اناالحق خويشتن و قبيله     

او از   ... و موالنـا ترجمـان خويـشتن خـويش گـشت           "...آدابي و ترتيبي مجـو    
ور گشت بر بيابـان ترديـد و         الشموس ديده  وادي يقين به چشم شهالي شمس     

ا مگـر دري بگـشايد و بـوي گـل سـرخ قـرار را بـر                  سـفرها كـرد تـ      ...پوييدن
از خويـشتن گذشـت چـو دانـست        ...كوهساران بجويد و با جانان يگانه شـود       

 "...ت كه هـر جـزوش در آسـتين كسيـست          اي بشكسته اس   يينهآحقيقت چو   "
گـون خواسـت و از سـاحت         انديـشه را سـيماب     ...موالنا شد ترجمان بني آدم    

و نبـي خيـال خـويش گـردد و چنـگ            سيمان گذشت تا مگر هر كـس پـري          
ما دوباره كبوترهايمـان را پيـدا       "ر تار مشك اندودي براي روزي كه        بنوازد ب 

عقـاب را در پوسـتين       ".كس كركس و كبوتر نباشد     كنيم و نيز در قفس هيچ     
 ...مان ملوث نـسازد    انقياد نخواهيم و كباب كبوتر به جرم چشم سياهش خوان         

وار گذشتي و   از جزم، سياووش   ...آدمياني    هساي  بي آه موالناي شمس ديده و    
ي  كدامين تقدير است شمسي در كتار و به ميانـه ....سليمان ملك جانت شدي 

مرداد چونان سرمازدگان برف اندود بهمن از پي پوستيني تا مگر روزي پـس              



 سياحت ساحت سايه ■ 78

 

كـز اتـش درونـم      / بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگـر        "از اين روز بخواني     
ــددود ــراي عمارتــت هــد هــد نمــي  ." از كفــن براي ــا هدهــدان  ب خــواهي؟ م

  ...ايم برنچيدههاي  دانهي  حدخورده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

 

  حكايت جراحت جدايي ،بحرين □
  





 

 

هر خبر و نظري ياد و نام بحرين را چون زخمي تازه و ناسور در اذهان ملـت                  
ه انيست ايـن فـراق كـ   انگار مصداق همان آواز خنياگر اير .كند  مي ايران زنده 

پنجاه و يك سال قبل جدايي بحـرين        . "خبرت خرابتر كرد جراحت جدايي    "
گيرد و آنگونه كه اسداهللا علم وزير         مي از سرزمين مادري شكل رسمي بخود     

كند راديو تهـران    ميدربار و يار جلوت و جلوت آخرين پادشاه ايران روايت      
نـشان  رتـش ظفر كنـد كـه گـويي ا     مـي چنان با آب و تاب اين خبـر را اعـالن     

پرغصه و روايت   ي    اين قصه .  خاك بحرين نهاده است    شاهنشاهي قدم فتح بر   
بـاز  . بـسيار دارد  ي    پرآب چـشم امـا تارهـاي ناگـشوده و صـفحات ناخوانـده             

نگـارد كـه پهلـوي دوم از      مـي بيرجندي در روزنوشـت خـاطراتش   ي    خانزاده
ه يـاد   اسدال تاريخ درباره بحـرين چگونـه مـا را بـ           "پرسد  مي نوكر خانه زادش  

پاسخ پرسش پور پهلـوي را      " خادم يا خائن؟ متهم يا محكوم؟      خواهد آورد؟ 
دهـد     مـي طـرف پرسـشگري قـرار   دانست و اگر علـم را        مي البته خود او نيكو   

 زاد مگر بله قربان، البته قربان و تـصديق         براي آن است كه از دهان نوكر خانه       
  .كنم و تصدقتان نخواهد شنيد مي

 سهل به جدايي بحرين از مام وطن كاري كرد كـه            پهلوي دوم با رضايت   
شاهان ضعيف بنيه قجر نيز تن به آن ندادند و بدنامي ابـدي پـاره پـاره كـردن                

 .اي دارد  وطنـي انـدازه     بـي  هـر كـس در شـقاوت و       . وطن را به جان نخريدند    
گويند زماني به درشت اجامر خمين صله دادند تا سيد مصطفي پـدر امـام                 مي
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ه شهادت برسـاند، در كمـال نابـاوري پاسـخ داد كـشتن سـيد                را ب ) ره(خميني
اما انگـار بـراي برخـي حـد تـوقفي وجـود             ! اوالد پيغمبر ديگه كار من نيست     

رنود دارالخالفه در زمـان ناصـري در پاسـخ شـقاوت صـنيع حـضرت                 . ندارد
 نـاموس و وطـن      الت هـم التهـاي قـديم، اقـالً        "گفتنـد     مـي  آزرم  بي بند قداره

  "!شد  ميسرشون
قـديم تـا دوران جديـد پـاره تـن           ي    تاريخ، از ازمنه  ي    بحرين براي هميشه  

ظهـور اسـتعمارگران     . خلـيج فـارس بـود     هـاي     ايران و چراغدار وطن در آب     
بويژه بريتانيا در منطقه باعث شد تا گـاه حاكميـت مـستمر و مـستقر ايـران در          

 ا از ميـان   بحرين بطور تام و تمام اعمال نشود اما هيچ اشغال و سـعايتي حـق ر               
 با اشغالگري و البته تفتـين لنـدن تهـران امكـان اعمـال               1820از سال   . برد نمي

خود در اين پـاره از وطـن را نيافـت امـا هرگـز از حـق                  ي    واسطه  بي حاكميت
توان از    مي حاكميت و ادعاي تاريخي خود در اين باره دست نشست كه مگر           

 كجـا "ن چكامه سرود    گوي هراتي چني   پيكر دست برداشتن كه پارسي    ي    پاره
  . "ببر با خودت پاره ديگرن را/ روي؟ اي مسافر درنگي مي

شـوند بحارنـه،      مـي  جمعيت بومي بحرين يا آنگونه كـه در افـواه خوانـده           
خـواهي و   تظلـم  هـا،   نامـه .انـد  هماره دلبسته و پابند ايران و مذهب تـشيع بـوده    

تـر از    تهران عيـان  صورت مالياتي اهالي بحرين به حاكمان فارس و نيز خاقان           
بريتانيا البته در اين سالها با آوردن يك خاندان از وادي           . خورشيد تموز است  

از اعراب عتوبي و سـپردن دسـت بـاالتر در           ) جغرافياي كويت كنوني  ( حجاز
زمينه را براي تغييرات بعدي كه مطلوب و مطبوع        ها    حكمراني و اقتصاد به آن    
  . خود بود فراهم ساخت

 گسترده به اعـراب از      تار جمعيتي جزيره با اجازه مهاجرت     برهم زدن ساخ  
 بـا دورنمـاي تغييـر بافـت جمعيتـي و ايجـاد       به بحرين تحقيقاً   ...يمن و مصر و   
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در تمـام ايـن مـساعي مـشئوم،         . ساز صورت گرفـت    جغرافياي جمعيتي دست  
دولت ايران عليرغم تمام مصائب و ابتالئات از حقوق حقـه خـود در بحـرين                

و همواره خواهان رفع مزاحمت و سعايت لندن در مسير اعمـال            دست نكشيد   
ايران در ابتداي قرن بيستم خورشيدي و توسـط  . حاكميت خود بر بحرين بود    
در دولت دكتر مصدق و بعدتر بارها در مجـامع           عبدالحسين خان تيمورتاش،  

   . فرياد بودجهاني بر اين موضوع تاكيد ورزيد اما آن چه به جايي نرسيد طبعاً
گرايـي عربـي در قالـب        در ميانه دهه سي خورشيدي و با غالب شدن ملي         

هـايي بـا حمايـت بريتانيـا از سـوي برخـي              ناصريسم و جريـان بعثـي كوشـش       
 1331در سـال    . كشورهاي عربي براي انتزاع بحـرين از وطـن شـكل گرفـت            

اطالعـي رضاشـاه      بـي  دولت پادشاهي عراق كه با چـرب زبـاني و اسـتفاده از            
بــود هــم ســاحل بيــشتري در ارونــد بــه دســت بيــاورد و هــم منــاطق  توانــسته 

 در قالب پيمـان   ( خيزي مثل خانقين را از كف ايران بربايد        استراتژيك و نفت  
نخست وزير ديرسـال و   آباد و با ميانداري نوري سعيد، ثمر و پر هزينه سعد     بي
اس عراق كه بعدها و در كودتاي عبدالكريم قاسم بـه طـرز فجيعـي كـشته     سي 
نامـه يـك     ...بحرين را به عنوان يك كشور مستقل بـه رسـمت شـناخت            ) شد

دوز معـاش دارد بـه شـاه         شهروند عادي ايراني كه در كسوت شـاگرد پيـرهن         
  :با هم بخوانيم .ويا و پر هرم و البته حرمان استكشور براي دفاع از بحرين گ

 رسانم س از اداي احترامات فايقه به عرض عالي ميپ"
 حساس كه ملت قهرمان ايران بـه رهبـري آن جنـاب مبـارزه               در اين موقع  

ديگـر اجـازه نخواهنـد داد    اند  داري را با دشمنان ديرين خود آغاز كرده      دامنه
طــور غاصــبانه و  كــه دشــمن زخــم خــورده و غاصــبي كــه چنــد صــباحي بــه 

كنـد،    مستقيم توسط شيخ منحوسي بر جزيي از خاك ايران حكومت مـي           غير
 اعالم كند كه بحرين تحت قيموميت انگلستان  و علناًامروز هم حكومت كند   
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دار خود نوري سعيد را كه در نزد ملت عراق هـم منفـور               است و نوكر مارك   
هـاي خلـيج      نشين هاي خود كرده و اتحاديه شيخ       باشد را عامل اجراي نقشه      مي

 .فارس تشكيل بدهند
كمـك  كـنم كـه بـه مـن      فدوي به نام يك جوان ايراني از شما تقاضا مـي    

كرده و يك قبضه اسلحه كمري به بنده بدهيد تا نوري سعيد را بـراي عبـرت            
 .جهانيان در راه ميهن و ملت عزيزم قرباني كنم و خودم هم قرباني شوم

كنم اين ترور نتيجه خـوبي داشـته باشـد، زيـرا بـا ايـن تـرور،                    من فكر مي  
 هر نحـوي كـه      فهمند كه ايراني در مقابل دشمنان بيدار است و به           جهانيان مي 

شـود    فهمند كه بحرين را از ايـران نمـي          كند و مي    باشد از ميهن خود دفاع مي     
جدا كرد و در ضمن برادران بحريني و قفقازي و بلوچستاني و تاجيكستاني و             

هـا را فرامـوش       فهمند كـه بـرادران ايرانـي آن         افغانستاني با شنيدن اين خبر مي     
اق به مـيهن خـود ميافتنـد و ايـن خـود             ها هم به فكر الح      نكرده و در نتيجه آن    
 .تاثير به سزايي دارد

ــالم     ــوراني اس ــاليم ن ــايه تع ــران در س ــده اي ــوري  . پاين ــايب ن ــد ص  احم
 گرفته و به صوب ماموريـت خـود حركـت         به اميد روزي كه اسلحه به دست        

  .كنم
 جنب  ، پيراهن دوزي شاهين   ، مقابل ژاله  ، خيابان بهارستان  ،تهران: آدرس

برگرفتـه از مكتوبـات ارزشـمند و مـيهن          (د صـايب نـوري     احمـ  ،پمپ بنـزين  
  ")دوستانه دكتر محمدعلي بهمني قاجار

بعــدتر اوليــا امــر و كاردســتان در تهــران در برابــر هــاي  متاســفانه در ســال
آميز و پرخباثـت پـيش       موضوع انتزاع بحرين در يك موضع انفعالي و خيانت        

ندوستان اعالم كرد كـه بـه       نظير در ه   ي بي   شاه ايران در يك مصاحبه     .گرفتند
زور هيچ جايي را نگاه نخواهد داشت و البته كاش در برابر نخواستن خودش              
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  . كرد  ميگونه رفتار در مرداد سال سي و دو و خرداد چهل و دو نيز اين
كند و آرژانتين تا    مي انگلستان براي جزاير در آنسوي خاكش لشكركشي      

وان را نپذيرفتـه و غائلـه ژاپـن و          چين هرگز جدايي تاي    جنگد،  مي سرحد جان 
يــت روســيه بــر ســر منچــوري هنــوز ادامــه دارد ليــك پــاره تــن ايــران بــه روا

 كه گفـت دختـر خودمـان بـود شـوهرش            اميرعباس هويدا نخست وزير وقت    
حتي تـشريفات   . داديم رفت و زخمي كاري بر پيكر مردمان دو سو باقي ماند           

ين يـ عسـازمان ملـل بـراي ت      ت دبيـر كـل وقـت        سـوي اوتانـ    اعالمي ظاهري از  
او به بحرين بـا پرسـش از        ي    تكليف بحرين رعايت نشد و گيچاردي فرستاده      

 عتوبي به اين نتيجه رسيد كـه مـردم بحـرين اسـتقالل را               چهل خانواده عموماً  
  ! اند برگزيده

اسـتقالل بحـرين را بـه رسـمت         ! رژيم حاكم بر تهران هم يكـساعت بعـد        
 خـود را بـراي عـضويت منامـه در سـازمان      شناخت و اعالن نمود اهم مساعي  

بقول اسداهللا علم جوري خبـر را خوانـد كـه انگـار           !!. ملل به خرج خواهد داد    
نگـاران مثـل     در اين ميانه بخشي از روزنامه     ! ارتش شاهنشاهي فاتح شده است    

كالن در رشته مقـاالت   هاي    مسعودي مالك روزنامه اطالعات با دريافت پول      
 ارزش بودن بحرين و تمام شدم نفت و مرواريد آن تاكيد            بي و رپرتاژهايي بر  

كردند تا در نظر مردمـان ايـن موضـوع خـرد و نـاچيز شـمرده شـود و در                      مي
گيـرد، وقتـي وزيـر خارجـه          مـي  مجلس شوراي ملي وقت البته اعتراضاتي در      

رود با نطق تنـد و شـورانگيز مرحـوم            مي اردشير زاهدي براي پاسخ به مجلس     
 شـود امـا افاقـه       مـي  ز اعضاي حـزب پـان ايرانيـست مواجـه         محسن پزشكپور ا  

داريـوش فروهـر   ! "ت خويش خسروان دانند  كصالح ممل "كند كه انگار     نمي
هـد  د  مـي  ديگر عضو حزب نيز در سطح جامعه تحركات و اعتراضاتي انجـام           

سـالها  . شود  مي  و خرابكار محبوس و تعذير     ككه البته به عنوان عنصر خطرنا     
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يپلمات ارشد آن دوران مدعي شد كـه همـان نطـق آقـاي              بعد آقاي قاسمي د   
! پزشكپور هم تهيه شده در دستگاه حاكمه و نوعي بازي زرگري بـوده اسـت              

  ...العهده علي الراوي
كريـدورهاي  "دوست كه كتاب در      مجيد مهران ديپلمات پرسابق و ايران     

كند كه آن     مي  را تاليف كرده است حكايت     "وزارت خارجه چه خبر است؟    
مانست و بدنه كارشناسي در       مي زه كريدورهاي وزارت خارجه به عزاخانه     رو

ريختند اما چـه سـود    خفا بر ين خيانت صدرنشينان و سعايت بريتانيا اشك مي  
 و اجازه ملت كه صاحب اختياران       اذن  بي مرواريدنشان وطن را  . كه دختر زيبا  

 بــر بــادشــوهر داده بودنــد و خــون گريــستن ديگــر بــه گــره زدن انــد  حقيقــي
  .مانست مي

مدعيان و تطهيركنندگان سلطنت پدر و پسر ها  كاش پس از تمام اين سال     
ساز از آن دوران، براي اين خيانـت بـزرگ    زبان نوستالژي فارسيهاي  و شبكه 

ملت ايران در فـراغ     ي    پاسخگو باشند و توضيح يا توجيه براي اذهان داغديده        
  طمع كيسه سكه يـا ماسـتمالي گـشوده         بهها    اما انگار دهان  . بحرين ارائه دهند  

و  كاري بايد براي هميشه گوشه قالي پنهان بمانند       هاي    شوند و برخي زخم    مي
يار و اغيار است    هاي     اما پر از اين زخم     "گربه پيرسال ظهره شي دار    "دل اين   

دارد در برابـر      نمـي  شود اما آيين شكـستن روا       مي اش خم  و باز به رسم هميشه    
بخش و ستوار به رسم بزرگان آيين ستر و سطوت           باز الهام  ا و ه بادها و طوفان  

  .گيرد  ميپيش
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  *وك ولو وببيديم و جا وارگه هامون تش گره
ــاييز را روز آتــش    ــر در پ ــه هــشتمين روز مه ــده ب ــداد مان ــشان  يــك بام ن

نشان از آتـش دارد     ! نشان آتش !در گاهشمار پارسي و چه زيبانامي     اند    خوانده
آتش  ...آبشار پارسي ي    كند اين سربلند فواره     نمي اين روز و چها كه    صاحب  

نشانان است و سبب سوختن، ليـك تـاملي تـا مجـالي و محـالي                  بي را نشان از  
  ...براي سوختگان كو ميان سوختن فاصل است زينجا تا جنوبگان

بـرد و     مـي  چراغ و در سرما، چنبره هراس از تاريكي راه بـه تبـاهي              بي بشر
آتـش امـا   ...خيال و نشخوار بينـوا چـون خـود دگـر آدميـان     هاي  ر بافته اسير د 

نور در ميـان اسـت تـا        "اجاقش را گرم و هراسش را كمي زايل كرد تا بداند            
  "بداني و بخواني به آيين ماه مرامان

تش شعله و شرريست چوانان زندگي، گر بقاعده بيفروزي چراغ اسـت            آ
 ...سـوزاند و جهـان      مـي  فكندن كه جـان   امان از بغايت هيزم بر شعله        ،و طريق 

آدمي آتـش را نمـادي از روشـني و نعمـت دانـسته، در               ي    ديرتر زيان از قبيله   
و گـاه تـا كـرنش و ركـوع در           اند    سربين و صلب كرده   هاي    اش حكايت  نعت

  ...اند پيش شررش تاخته
آتش به آدمي آموخت راز پس پشت هـر تـاريكي، هولنـاكي مهيـب در                

ويراني هر آبادان نياز به يكان يكان گشودن پـي و سـقف             نيست و دگر براي     
ــست كــه آتــش خــود  ــيني ــراي يــك     م ــرم ب ــصريه را، حــال گي ــوزاند قي س
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كاش دستمال، ديباي دلداري باشد نسب از چكامـه بـرده تـا آتـشش              .دستمال
گوينـد سـربزيري   ...بوي گل سرخ سربزير بدهد و باز از شـرم خـون بچكانـد         

شـد ليـك    ش است كز آتش گذشت و تطهيـر         واژگون از خون سياوو   ي    الله
گـر اسـت و زيـر لـب بـا زمـين           اللـه سـربزير مويـه      ...جان از مهلكه بدر نكرد    

نجواگر كه آتش ستر سياووش را تابش نيامد و چون خونش بر دامنـت تـاب              
ام ميـان اللـه و       شـنيده  ردي زآن شهال چشمان در خود داري آيا؟        ...آوردي؟

ويد و جان الله مطهر از گلستان آتشيست كه ر  ميآتش مهريست كه در پاييز    
  ....سوزد  ميسياوش گذشته تا هنوز

 . ويراني در عهد الست ميانه نبـود       هرم و سوزانندگي آتش را انگار كن با       
بـدر  سوختنش انگار بـراي مكـدر طينتـان و حجـاج باطنـان اسـت و سـرفراز                   

ارند آيا؟ و   پاكان عالم نسب از سياووش د      ...آمدنش براي ابراهيم و سياووش    
ديدگاني كه استيالي حضورشان به كمند آتشين نسب برده است را كـدامين             

  ....تواريخ تاب ضبط دارد؟ بينوا بيهقي و هرودت من
آتش اما به سرخي شررش لهيـب كـشيده و سـاكن خـوش نـشين تـاريخ                  

گويند سكندر از پي آب خضر اقصاي عالم گـشود و در شـب شـراب                ..است
رون تـا   جـان تخـت جمـشيد گـشاد و رم در جنـون نـ              تائيس دست تطاول بـر      

  ...دفاع  بيرم شهر .بامدان بسوخت و مويه كرد
اهـل فالحـت آتـش بـر       .باز آتش را انگار با باززايي و نمودن ميانه اسـت          

روينـد نباتـاتي كـه روي         مـي  زنند وزين خاكستر باز     مي جان بازماندگان گياه  
 و ققنـوس آن     .انـد   اگريز كـرده  نشيني ن  شاخ نبات شيرازي را از حجب و پرده       

انگار آتش در پوسـتين و       .گردد  مي يگانه از سوختن خويش باز سرفرازتر باز      
زند تا آدمي برهد از عادت و آوار خيالين و باز خيـال نـو بـه            مي زربفت جامه 

  . جست زدن ميان خطوط و نقوش نيستبر كند و زيستن مگر خيالين
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كـو بـراي هـر درد محـرم اسـت و           دانـا   ي    ياد آمـدم از سـيمرغ آن يگانـه        
  در پـيش سـهراب جـوان را   "پيل فخر ابايي بـر پـشت  "خسران تهتمن   ...مرهم
بخت را  گشايد و اسنفنديار نگون  ميسازد و راه  ميشنود و در سينه مدفون  مي

تهمتن انگـار در چـاه       ...نشان خواستنش اما آتش بر پر اوست       ...كند  مي تدبير
 تهمـتن  ...يمرغ آتـشش بـر و در جـان اوفتـاد          پـري سـ     بـي  جان نداند كز  شغاد  
پر آن يگانه بـا سـيالب         بي ورنه !خوب شد كĤتش گرفتي    رخت و رخش،   بي

شـدي تبليـغ دوغ و ماسـت بـر پهـن تابلوهـاي                مي كردي؟ شايد   مي انتظار چه 
/ باال رفتيم ماست بـود، پـايين اومـديم دوغ بـود    "سراييدي   مي ها، بزرگ قريه 

  ".ما دروغ بود) غصه(قصه
 محمـود بـوعزيزي آتـش بـر         .لي آتش را مشعل كرد و تنديس شـد        ريزع

جان خويش كشيد از غليان و غـم، ويـن سـوختن آتـش در جهـاني فكنـد و                    
  ...هيچ

آتش كه در جان بيفتد اما كدام نشان تـوان خموشـي دارد؟ آنگـاه اسـت                 
كند تـا مگـر     ميكه شرر در نيستان وجود آدم دوان از پي معنا را روان كوچه       

قصا عنقا بجويد، خسته جان و تاولين پا بـر جـاي خـويش نـشيند و شـعله                   در ا 
ــدن پــس كوچــه  ــراي كاوي ــروزد ب ــر  هــاي  براف ــال خــويش مگــرش راه ب خي

  !..."بگذار و بگذر و در هيچ مپيچ"كوهساري كو بداند 
  
تش در بختياري همان آتش است و عنوان مطلب مصرعي از شعري بختياريـست               *

 . جاي چادرهاي ايلمان در آتش سوختديم و پراكنده وبا اين معنا كه آواره ش
  





 

 

  براي آن خسرو شيرين دهان □





 

 

آيين خاموشي چراغ انگار يك آن سر بازايستادن بهر نفس تازه كردنـي هـم               
كننـد كـه      مـي  اين قطار به شتاب آدميان را راهي عدم       هاي    چنان واگن . ندارد

ساختن سـفال فرسـتاده      ق و انگار اين ترن ساربان و سوزنبان را به مكيدن سما         
گيري باز داس فلـك دسـت        تبر به دستي همه   ي    اين بار در ميان و ميانه     . است

. خواسـتيم بـاور كنـيم       نمـي  شود امـا    مي دانستيم  مي شد آنچه همه   چين كرد و  
و رامـشگر را بـا آيـين         استاد محمدرضا شجريان خاموش شد، و مگر خنياگر       

عـالم دوام   ي    كه ثبت اسـت بـر جريـده       اند    ايست؟ مگر نسروده   خاموشي ميانه 
  نهادينه  رويي سياووش در خزينه نوايش به نيكويي       ما؟ سياوشي كه كه مخمل    

ابـري   ،آيـد بـرون    مـي نفس كرز گرمگاه سينه" ن دم گرفت زبود روزي به ح   
نفـس كـين اسـت پـس         / در پيش چـشمانت    دهمچو ديوار ايست   /شود تاريك 

 و همين اكنون اشك     "ا نزديك؟ ديگر چه داري چشم ز چشم دوستان دور ي        
كو آن نفس كه هرم زمانـه       "گويند    مي ساني، ك آزرم زمانه فشان    بي بر سرناي 

   "بود و كو آنكه تاج سرير اهل دل و قبيله محبت بود به تمامي؟
براستي در شقاوت و مهابت مرگ همين بس كه پايش را در پـيش آنـان                

هم غالف نكرده به چيـدن   "عاشقاني كه آبروي جهانند "كه به تمامي تجسم     
در سوگ سـياوش از آتـش گذشـته سروشـي نهيـب دادم كـه                . كند  مي دراز

ب چـشم  آ  بـي  و هر قصه را چه با غصه چه    "شكاريم يكسر همه پيش مرگ    "
اي نـو آغازيـدن      قصه"دود نادر ابراهيمي      بي نقطه پايانيست تا به روايت آتش     
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خـاطر حـزين را هـم بـه          و كدام قصه به اين ترخاطري و طربناكي كه           "گيرد
ترنم شعر تر اندازد؟ كو سياوشي و كو گذشته از آتشي؟ هر چه هست آتـش   

  ..."دل در آتش غم رخت"آزرم كه  هاي بي و نهيب اين لهيب دل است
رام خفته در خراسان خيام را بسيار       آآن حكيم نا   ،سياوش سترك خراسان  

ره زيـن شـب   "خواسـت    مـي .و دل بر مهرش به تمامي داشـت     داشت  مي نكو
اش را   اي و در خاك شد و چه نيكو فـسانه          گفت فسانه ... اما " برون ببر  تاريك

به رديف رج زد تا جز جان بازماندگان دلشده شود؟ راستي اعتبـار ايـن بـالد                 
پير امشب از خيام خواهي پرسيد در پس پرده چه بود وچه دانـست؟ قـسم بـه                

  ...ات به خواب ما بيا گلچهره
تنـديس هـيچ بـه      ميشه تا تنهـايي و هيـاهو تـا          تون دمان ه  و كتايون بانو خا   

آنكه به جان سياوش از آتش سـربلند را در بـر مهـر گرفـت و گـوهر                ،تمامي
جواني را در پاي مردي مرد ونه همچون ميان مايگان هميـشه جهـان سـرو پـر      
كرد و چه نيكو توشه برد كه شبي در بر شير شرزه به عمري در كنام شـغاالن                  

  ....پاالني
ي   از دست شـده   لرزان باز آويختن به دامان سعدي       تكمله اين سرانگشتان    

سينماي ايران علي جـان حاتميـست كـه در جاودانـه كـارش مـادر در دهـان                   
و  ..."مادرا هر وقت بميرن زوده    "الد  هنرپيشه نهاد تا در سوگ مادر سالمند بن       

ن سياووشـا " نگاشـت   مـي   و باز به جوهر خودنـويس سـربلندش        بود  مي كاش
  ."ابروي جهانند
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ــب      ــاب از جان ــشف حج ــان ك ــدور فرم ــاريخي ص ــاه را روز ت ــدهم ديم هف
ايـن پيـشوند كـشف بـراي        . نامند  مي پهلوي در تقويم خورشيدي   ي    سرسلسله
خود باب هزار معمـاي نگـشوده اسـت، كـه كـشف در نوشـتارهاي                 ،حجاب

چيـزي مـشابه   . ودر  مـي ن بكـار  پارسي بيشتر نزديك به مضمون يافتن و جـست        
. كشف الكل توسط رازي يا كشف جـرم توسـط كارآگاهـان اداره تامينـات              

كشف بوده و در مرز پرگهر كـدام        ي    ليك البد ميل ملوكانه بر استعمال واژه      
خسروان بود؟ پس در كـف شـير        ي  أجنبنده را ياراي سرجنبانيدن در مقابل ر      

  اي؟ رضا كو چاره) ميمكسره طفيلي (غير تسليم /اي نر خونخواره
اين كه كسي با بازوان ستبر و تبري دهشتناك در دسـت اراده خـويش را                
بر ديگر ابنا تحميل كند و بخواهد بر انكراالصواتش تصديق نواي بلبل بزننـد              
چندان با تاريخ بشر بيگانه نيست و انگار تا همين امروز هم در شـمايلي نـو و                   

روزگـاري شـاعري بينـوا را بـه         . شود  مي قالبي درخور روزگار غالب خلق اهللا     
جرم گل فرموديد و گهربار صادر نموديد نگفتن بر اشعار خودخوانده خاقان            
مغفور به طويله بستند تـا بـا احـشام دمخـور شـود بلكـه نعـت نعمـت از آنـان                       

  .بياموزد و قدر شعر بفهمد و حد نگاه دارد
 روزگـار   باري سخن به درازا رفت كه كشف حجـاب رضاشـاه را در آن             

كني كدامين اولويت     مي اين كه شما   !كسي نتوانست سربلند كند كه شهريارا     
ــامگي و        ــان خودك ــد مي ــت؟ در پيون ــاده اس ــش و از پافت ــت بالك ــن رعي اي
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گرزمداري در فرهنگ تاريخي اين سرزمين برآنم تا از وجوهي نو به پديـده              
 را بيـشتر    يالفـساد چماقـدار    در افتادن با حجاب از سوي پهلـوي بنگـرم تـا ام            

  .آزرم بشويم مگر رنج تاريخي نوع بشر اندكي التيام بيابد
  : جاماندكالهي كه پس معركه. 1

كشتي جنگي درياساالر آلفونسو دالبوكرك پرتغالي كـه قـالع          هاي    توپ
ي   ناكام هرمز و گمبرون را لرزنـد سـاكنان سـبيل تابانـده            هاي    گلين و دروازه  

گر بالد خبرهاييست و ايـن بـوي بـاروت          عمارت عالي قاپو دانستند كه در دي      
 ليك هنوز چنان و چندان ميان مغربيـان و     . مطلع آن خبرهاي موهوم و نامعلوم     

نوري ايجـاد نگـشته     ي    صوفيان و مرشدان كامل باب عالي و عالي قاپو فاصله         
هـاي    ليـك غـرش تـوپ     . بود كه باب سيادت و فاعلي و عاملي گشوده شـود          

شان به اراضي ممالك محروسه ايـران        شرمانه  بي ارتش روسيه تزاري و يورش    
اهل نظر را  نيك نشان داد كه رشادت عباس ميرزا وليعهد و حرز و هزار حذر 

برونـداد  . و آن طليعه اينك به تفاوتي شـگرف انجاميـده اسـت            اي نيست  افاقه
آرايي و سرزمين گشايي با تمام       اوليه گشودن راز علوم در مغرب زمين قشون       

قشون عباس ميرزا در مواجهه بـا نيروهـاي روسـي بـه             . حريه بود ب قواي بريه و  
برداري و وفور    نقشه علمداري ژنرال پاسكيوويچ براي بار نخست با دوربين و        

و نيك دريافتند انگار يگانه جانبازي و  سالح گرم و قشون منظم مواجه شدند 
انسوي حاصل تحير و حرمان وليعهد كه از موسيو ژوبر فر         . كند  نمي عرق افاقه 

را بر ما مسلط كرده چيست و        ها  اروپايي دانم اين قدرتي كه شما      نمي" پرسيد
ــدن و     ــشون جنگيـ ــما در قـ ــه؟ شـ ــما چـ ــي شـ ــا و ترقـ ــعف مـ  موجـــب ضـ
 فتح كردن و بكار بردن قواي عقليه متبحريد و حال آنكه ما در جهل و شـغب    

 مگـر جمعيـت و حاصـلخيزي و       . گيـريم   ور و بندرت آتيه را در نظر مي         غوطه
يا آفتاب كه قبل از رسيدن به شما به          ثروت مشرق زمين از اروپا كمتر است؟      
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 اين درر كالم كه بـر  "تابد تأثيرات مفيدش در سر ما كمتر از شماست؟    ما مي 
لسان عباس ميرزا جاري شد همان لغلغه زبان اهل تفكر و تامل ايران زمين تـا                

ين ميان از بغض ادبار آوار      ا دوقرن بعد شد كه چرا آنان رفتند و ما مانديم؟ و          
شروع به تفسير و چـاره       شده بر ملك و مردمان هركس از ظن خود يار شد و           

ز زاده چاره ادبار را در اين يافت كه ا      يكي چون سيد حسن تقي    . گشايي نمود 
جماعتي راه را در چنـگ زدن بـه ريـسمان            ...فرق سر تا نوك پا غربي شويم      

باز .  ايرانشهر و كاوه در آنسوي جهان پرداختند       ايران باستان يافتند و به انتشار     
گروهي به تقابل شريعت آمدنـد كـه مـا زنگـار خرقـه و خرافـات را بـزداييم                    

 در آبهاي جهـان     شراپنلمان به غرش و سوت    هاي    بخارمان و توپ  هاي    كشتي
ميانه هم حكايت بـه همـين روال        در ديگر بالد مشرق     . مشغول خواهند گشت  

استعمارگران نيز كـساني قامـت انديـشه بـه مـردي          ي    هدر مصر زير چكم   . بود
 تـسلط صـليبيون يافتنـد و       كساني ريشه را در عسرت عصر دين و       . برگماشتند

 ... كه تداومش شد رشـيد رضـا و كـواكبي          بنيان برادري اسالمي را بگذاشتند    
در ايران ناصري خودمان هم سيد جمالدين اسـدآبادي بيـشترين قرابـت را بـا             

امكاني براي اجـراي   ليك در ميدان عمل نه عزم و اهتمام و   . فتاين انديشه يا  
شـرق  هـاي     طرق خروج از ادبار ممكن آمد و نه اميران پاي بشكسته مملكـت            

. ميـدان را بگـشايند     نزديك سرشار از انگيزه و تهي از هراس بودند تا ميـان و            
ناصرالدين شاه قاجار پس از چنـد مـانور تجـدد و وارد كـردن چـراغ بـرق و                    

خواهـد كـه      مـي  نخست وزيـري  "زار تا عرصه را تنگ ديد گفت         يابان الله خ
رضـاي  ي     و آخـر سـر هـم طعمـه         "فرق بروكسل و كرك بروكلـي را ندانـد        

ميرزارضا كرماني تـا سـالها لعـن و         ي    مردمان به روايت نوه    و ...شاهشكار شد 
كردند و كلوخ سنگ بر سر اعقابش و ناصـرالدين            مي نفرين نعش بردار رضا   

  . تو خود حديث گشوده بخوان از اين چند خط،خواندند  ميه را شاه شهيدشا
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ليك برآمدن پهلوي و عليرغم پشت سر نهـادن انقـالب مهيـب مـشروطه               
هنوز هيچ اجماعي بر سر نفي استبداد و پذيرش آراي اهل نظر و اكابر بر سـر             

هنـوز ميـان    . خروج از ادبار و گشودن اقبـال بـر روي رعيـت وجـود نداشـت               
بــه ) ع(عبــدلعظيم اي بــود كــه بــا قطــار دودي شــاه روند و رعيــت فاصــلهشــه

  .دارالخالفه قابل رفع و رجوع نبود
  :نه قلندري آيين قلدري و. 2

در روزگار پهلـوي    ها    در غائله برگرفتن حجاب به قوت ياورها و تاميناتي        
ذهنين تاريخي ايرانيـست بيـشتر چرخيـدن در بـر            اول آنچه خراشنده اذهان و    

اين كه رضاشاه پهلوي به هـر       . قلدري و چماقداريست  ي     مدار هزارساله  همان
پوش و سرپوش را براي مـرد        القا و تفكري به اين باور رسيده كه نوعي از تن          

و زن اين ملك بپوشاند يا نپوشاند و اين بايد بـه هـر ضـرب و درفـشي بـشود                     
ــااليي نو  چــون همــان ــه كــه در ســطور ب ــر  "شــتار آمــد گون در كــف شــير ن

 تـسليم و  "بيـت فـوق در حقيقـت        . ي غير تسليم رضا كو چـاره      /اي ونخوارهخ
 تحرير گشته اما محمدعلي فروغي ذيل دادخواهي يكـي از بزرگـان از              "رضا

گونـه كـه     سان تحرير كرده تا به نرمي بـدان        مظالم شاه پهلوي چكامه را بدين     
ريخي بـاز   ادبـار تـا   . چيني نازك تنهايي شاه ترك نخورد انتقال مفهوم بنمايد        

در بزنگاه پوشش گريبان ملت و ناظم ملت را در وقايع منـتج بـه ديمـاه سـال                   
اصـغر حكمـت و چنـد تنـي ديگـر در             ايـن كـه شـاه يـا علـي         . گيرد  مي 1314
راي و طريـق    انـد     مصطفي كمال پاشا ببينند و بپندارند كه آنچه ديده        ي    تركيه

كه براي  اين. نه كرديگانه نيكبختي است و بايد به ضرب و زور بر مردمان حق           
توليـد  انـد     مردماني كه هنوز اندر خم كوچه كمينه بهداشت و خواراك مانده          

ملـت نمـودن چـاه    -دردسر اضافه و ايجاد نقار و تضارب بيشتر ميان حاكميت         
تـر و ايجـاد مـودت و عـدم فاصـله ميـان مفهـوم مـدرن                   ويل قلدري را عميـق    
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نـوين  هـاي     كه اگر با انديـشه    در سرزميني   . تر نمود  دولت را ديرياب  -شهروند
 حكومتداري در مغرب زمين بيگانه بود ليك آيين قلندري و بنده نوازي نيكو  

 به قوت در ميان حـاكم دارالخالفـه و رعيـت    "شر مرسان"دانست و تفكر   مي
ي و  ربه خود مـشغول جـاري و سـاري بـود بـرآوردن قلـدري بـه جـاي قلنـد                    

بـاور هزارسـاله از سـر        يـين و  برگماشتن نظامي نوپاي سـرزمين بـه كـشيدن آ         
ناموس مردمان مگر ايجاد بيزاري و پرهيز تاريخي ميـان مـامور نظـم و مـردم                 

  حاصل ديگري دارد؟ 
ــارترين آوار خودكــامگي و قلــدري در روزگــاران اخيــر جراحــي   غــم ب

كه پادشـاهي كـه تـا مرحلـه          جايي . بود 1349ي بحرين از ميهن در سال       جداي
ه  پـيش تاختـه بـود يـك آن تـصميم گرفـت كـ               پدر تاجدار و خدايگان شـاه     

ن آنفتش هم تمام شده پس مهم نيست عوضـش            و بحرين فقط مرواريد دارد   
اي كه تاريخ و تمـدنش بـراي         جزيره! كنيم  مي سه جزيره را با انگلستان قطعي     

اي كـه مـال      هزاران سال بسته بـه ايـران زمـين بـود را بـدهيم كـه سـه جزيـره                   
در قلـدري و درفـش آن روزگـار نـه كـسي را               ...!خودمان است صله بگيريم   

 جز دلخواه شاه بود و نه هيچ خيرخواهي را يـاراي            يجرئت انديشيدن به چيز   
اگـر آيـين     . بـه بـازي گرفتـه نـشد        خواني و هيچ كارشناسي هم اساساً      مخالف

اميـر نـزده بـود      -رعيـت ي    استبداد چنان شداد و غالض چنگ به جـان رابطـه          
توانـست دم     مـي  شـد و كـسي      نمـي  شـاه خوانـده   شايد يگانه سرجنبان كـشور      

 اسداهللا علم در روزنوشت خاطراتش به تلخنـد       ! بربياورد كه اين كار خطاست    
خوانـد كـه      مي گوينده راديو تهران خبرانفصال بحرين را چنان      "گويد كه    مي

  "!انگار ارتش ظفرمند ما فاتح بحرين گشته است
ظري از امير مواجهه ميـان      تر تنها جمع خراج يا گذري و ن        در روزگار قبل  

زيست طبيعي مردم در اقصاي ممالك محروسه با پادشاه بود اما اين كه براي              
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شان فكر بكني هر دمان نـسخه        آنكه براي نان وآبله     بي برون مردمان  اندرون و 
آورد كـه تـا     مـي بپيچي و به سرنيزه در كامشان بريزي شرنگي تاريخي به بـار    

يخي خلق خوانها به قوت هفـت خـوان تهمـتن           زدودن تيرگي آن از روان تار     
  .در پيش است
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و اند  ز ياري شنودم اين دمان را در گاهشمار ديگر مردمان روز قهوه نام نهاده            
چه خوش است كĤدمي به قدر دمي هم از خويشتن و خواسـته بگـذرد و نـام                  

روز قهـوه بايـد روز    ...مكـان آوار نـسازد  خود و اقربا، دلربـايش را بـر روز و          
حـرف پـس و پـيش         بـي  تـوان   مي گوارايي باشد و چه خوش است آن دم كه        

كالم باور كرد جاننوازي عطري خوشايند   بيرايحه لحظه را در مشام چشيد و 
  ....را

ن خوشــمرام و نيــز نوشــندگان و جــا  بــيايــن خطــوط را بــراي قهــوه، آن
كنم تا بداند و بدانيم قلم تنهـا بـراي            مي  قلمي چينان قهوه نوشي ديگران    توشه

نبايـد لغزيـدن بگيـرد و    ستيز و ستردن و نيز خبر از بدحادثه در برزن بزرگـان             
 تـرك كـرده تـا بـرايش عـادت          خودنويـسم قهـوه ناشـتايش را       ...لغز بخوانـد  

انـسان  ي    دادهرا آخر عادت سپاه مغول نـشابور عـشق اسـت و ذهـن و              ...نشود
امـان از سـيالب عـادت كـو آدم را            ...اداتي كه نسخ نگردند    مجنون ع  متحير،

 ...گردانــد مــي چونــان ســاكنان پمپــي مانــدگار و ثابــت امــا ســاكن و تجــسد 
از سـكوني كـه راه بـر سـكو يـا            انـد     مهرآوردم بر ساربانان كوي كو گريـزان      

چمـاز  ي    ناقـه  ...سكونت برد و شوريدگي به كشتارگاه عـرف انـساني سـپارد           
مصريان عهـد   (ني نوا كن و شراب المومنيني     ! گلويم كربال  سته،پاهايم خ  !قلم
كردنـد چـون حـالل بـود و عامـل           مي بثماني قهوه را شراب المومنين خطا     ع

سرخ هاي    شهد گل اند    همگنان قي كرده   ...نثارم كن ) داري و تهجد   شب زنده 
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شرنگ نمايي، كامم كن مگرم كام       ....خواهم  نمي سيب حوا ي    سركه هوا را، 
زمين لرزه اي در كوي      ...ز شوريدن بر شهد و شهود خيالين عارض شود        دل ا 

  ...كوه خياالنم آرزوست
بـاروي بـاور خويـشتن و       ي    بگذريم كه جهاز بر مركب نهـاده در آسـتانه         

قهوه اما حكايت شـهد و نقـض         ...نوشيدني زنگي جلد و تلخ زبان     نگاشتن از   
 چگونـه هـا     اورهـا و نمايـه    بتـرين     آدم دلداده به دم دسـتي      ...است و كمي نغز   

تلـخ شـود؟ او را      هـاي     شـيرين بركنـد و فرهـاد بـادام        ي    تواند دل از واحـه     مي
 كسي كه بـاور     . چگونه تلخي در كام كند     "رنه يار شيرين شي "كو  اند    آموخته

 زيـن قنـد پارسـي كـه بـه بنگالـه       /شكرشكن شوند همـه طوطيـان هنـد   "دارد  
جـسارت گـام زدم در       ...فقي نو آري قهوه خرق باور است و خلق ا        ."رود مي

همـان اسـت كـه      ! چـين و نهراسـيدن از اژدهـاي آتـش دهـان           ي    شهر ممنوعه 
 شب بو چـه كـم   گل" سوز نواخت  فروغ و آش دهان     بي همان آتش  ،سهراب

 و جان داد  و به . چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست؟و .از الله قرمز دارد   
  ."اشكالي  زيبا يعني تفسير عاشقانه"اش نوشت  خون ياغي

چيرگي لشكر نادر    ....دهد ها مي   قهوه طعم ترجمان تفسير باز از نوي طعم       
نور در پستوي خانـه نهـان       "تواند منفذ فرهاد در بيستون باشد تا          مي شيريني را 

قهوه را در پستوي خانـه       !به مزه مزه كردن خطر نكن     "  و كسي نسرايد   "نشود
  "!نهان بايد كرد

نكرد و در حكم كفـش       ...م جست و واي و آخ     شود از تلخ و سياه كا      مي
آه از اسـارت خيـال و دربنـدي آسـتان      . نظـاره و خيـال نكـرد       كهنه در بيابـان   

نـده را مـدح كنيـد و قـدح          بند بگشاييد از كبـوتر خيـال و مـوش جو           ...انسان
چـه خـوش كـه      "وي عمارت به درشت خطوط بكرشميد       و ميان ابر   .بنوشانيد

  ."كوه موش زاييد
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كاش اميـر را تيـغ در        ... هم كه باشد باز در خود فجري دارد         قجري ،قهوه
كشيدند و قائم مقام را پارچه در حلق تا جان بستانند كو آن كـوه بـه                   نمي فين

عدم خود عارض اسـت از      . دارد  نمي اين كالغان تهي كردن را مرگ نيز روا       
ر علي خان فراشباشي كاش اميـر را قجـرين قهـوه د           ... اين آيين هالكت اكابر   

 كنـان  زيـر شمـشير غمـش رقـص    "كام كرده بودي به ميل كـان سـتوار خـود       
 خـردي   بـي دامنت تا اكنـون سـياه  زان      هاي    لكه... شنيده بود و تمام    "رفت مي
يگانه مردي غير اسكاتلندي تويي كه بـر دامنـت           !راستي علي خان   ...ماند نمي

ات  مردانـه ي    هسياهي لكي قهوه بـر جبـ       ...سياه سياه  !لكه نشسته، آنهم نه سرخ    
  سزوار خود و اميرت نبود آيا؟

حافظ نكته و اشارت را به شراب المونين كدام پيوند اسـت؟ لـسان غيـب                
اي اسرارش در حكم خيال بيني و مخملي در روزگـار آمـده             كو گشودن نامه  

 و  اال يا ايهـي الـساقي ادر كاسـاً        "گويد    مي  و وسوسه حوا آدم را     هوا  بي است
 و افتـادن مـشكل را زان   "هـا  ن نمود اول ولي افتاد مشكل   ساآكه عشق   / ناولها

ــزه ــشكش  ي  دم م ــام آدم پي ــوا در ك ــه ه ــيرايح ــان    م ــساني از مي ــد و ك كن
جويند و انجم كار خويش از نقوش   مي سالح قهوه صالح    بي سپاههاي    جاماند
ا راكبـي بـه جـان       ديوار مرگ را يادتان هست ت      ....اي بر تن ديوار فنجان     قهوه

 "عـم زادگـان   "هـا     ايـن ديوارنگـاره    .كـشيد   مي زان برون تنورين  خويش نان   
در نفيـرم مـرد و زن        /انـد   از نيستان تا مرا ببريـده     "وار   و سوگ اند    ابيات حافظ 

  ...اند ناليده
  
  ام، قند پارسي تو تلخي قهوه *

  ببر بنگالم، آهوي كشميري تو
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در ســاعت انــد  نخــست برآمــدن افتــاب ارديبهــشتي را ســعدي روز نــام نهــاده
  ! قند پارسي در كام) كسره زيرانداز ميم( كاغذين عمر آدم

ي  طالع سعدي شيرين سخن سعد اسـت كـه تـا هنـوز و در زمـين و زمانـه          
بهـر ابتهـاج    īīنـگ نـواختن   و چنگ كشيدن بـر چهـر عـوض از چ          ها    فراموشي

شود تا با آن رندي و ديدگان كم   ميخاطرهاي حزين هنوز گشوده و خوانده 
درونـم  īīكـزآتش  /بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگـر        "رمق زيرلب بخواند    

درد و درم   ي     يا مگر روي به سوي كناره جستگان كرانـه         "دود از كفن برآيد   
و . ديوان در چـراغ جـادو بـه بنـد كنـي           بگرداند و بگويد بگشاي ديوانم را تا        

ديوهاي النه كرده در جان و روان آدميان ايـن زمـان و آن زمـان و روزهـاي                   
كه مگر خداي را مددي آيد و بـس كـه آدمـي را از               اند    دگر هم چنان مهيب   

شـرر شـناعت مگـر پنـاه آوردن بـه           ي    بيداد و توحش و پرباري هيمه     ي    هيمنه
امـان عاشـقان كـه زمـاني كـسي بـه خـون              كنج خويشتن و اگر آويختن بـه د       

 ī  ."اند عاشقان آبروي جهان"سرانگشت نگاشته بود 
دمي گسترده  آفهم  ي    گوي چنان دامن پربار و بها بر گستره        سعدي پارسي 

 نتواند از آن بحـر لبالـب آب از بـراي رفـع             "كژ طبع جانوري  "است كه مگر    
ايـن قلـم    . عطـش بـردارد   اي بردارد و تا مديد مـدتي بـاز نـواي ال            استغثا جرعه 

وديعتي به  īīمدعي به نفس و متكي به قامت استاده و برقرار قلم است كه چنين             
پـس يگانـه    . بركت دعاي سحرخيزان و نفس حق ابرار فراچنگ آورده است         
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اوسـت و در    ي    به تعظيم و تبخير در پيشگاه صاحب نفس ايستاده است و بنده           
د بر پاي خـويش بنـد اسـت كـه يگانـه             و نقد از براي انقيا    ها    بيداد بارش كالم  

پـس   ."ام در بحر فكـر افتـاده      /ام تا دل به مهرش داده    "اوست و الجرم    ي    بنده
تامل در احواالت شيخ و حكايت آدميان        هر آن چه در باب خلوت گزيني و       

پـس يگانـه در     . گمان و گدار عارض كاغذ خواهد شـد         بي بر قلم ساطع شود   
و فردا روز و بـه حـال و حـالتي دگـر ايـن      حكم حال امروز و آن لحظه است      

خميده را مگر خم ابرويي يا خمي انبان از الست بـه كرشـمه درآورد               ي    خامه
انفاس الهي در آن حكـم و جـوهر قلـم دارد و آدمـي مگـر بـه                   ي    كه كرشمه 

مـرد را   "و  اند    يابد كه جوهر را به درد و ترديد آميخته          مي جوهر خويش جان  
. دردي عالجـش آتـش اسـت     بـي  و ايـضا درد  /دردي اگر باشد خوش اسـت     

خوشا آتشي كز گرمي اجاقي پيام بياورد تا كسي بر پيشاني سطورش بنگـارد              
 يا روزي در ارتفاعي نوري از ميان اشجار كسي را بكـشاند             "به اجاقت قسم  "

 ...تا وادي كليم اهللا شدن
  

  يي استخوان نمايند در اين خانه(جواني نكودار، كين مرغ زيبا بميرد 
ي جماعـت اهـل زمـين         شـايد بيـشينه    .ايام برنايي حكايتيست مگو و نيز مكرر      

دارنــد كــه ذكــر از خيــرات روزگــار بنــدگي و دلبردگــي بــشود  خوشــتر مــي
آدم . "گفته آيـد در حـديث ديگـران        /بهتر آن باشد كه سر دلبران     "كايت  ح

 هـا   اينجايي مايل است ناظر باشد تـا اغيـار از فتوحـات ايـام شـبابش حكايـت                 
كنند، كه خط ابـرويش حايـل ميـان دو سـرزمين بـوده و آرش زه كمـان بـه                     

شـير  "اكسير جواني و نزع ميان دو معنا كـه          . ساخته است   مژگانش آبديده مي  
 جـان  "پير اگر شير شود باز هـم پيـر اسـت          "اگر پير شود بازهم شير است؟ يا        

شرح ايـام   . هرگزي اميد نيك      ابولبشر از پي بقا را به دماغ رسانيد اما به دماغه          
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روزگاري . ها و گذر ايام تعاريف و اقاليم متنوعي يافته است           جواني به دوران  
چنان كه از شعر لسان الغيب برمي آيـد چهـل سـالگي ايـام فتـرت و فتـادگي              

امان تارهاي سپيد ميان خرمن به خـزان          بوده و امروز سن چلچلي و حضور بي       
بـه هـر روي از روزگـاران        . خواننـدش   ي زلفان سيه كه جوگندمي مـي        نشسته

و يا تعـرض و تطـاول در حـق ايـام جـواني               مفرغ و درفش تا اينك تمارض،     
اكسير جواني كه در شريان در جريان باشـد تفـسير        . رسمي پايدار گشته است   

آيـد و   ī از امور گيتي و مافيه يكسره ديگرگون است و خار در چشم گـل مـي               
تـن كـه درجـواني      . ربه مانند است  طعامي دم دستي در بر يار به گواراترين اش        
گـونش   دهد و ظفر در اقسام گونـه  قرين صحت است امكان برآوردن كام مي 

 انگار كسي هوشمندانه گفته بود كه به وقت جواني كبك نمايد، ميسور مي
خواند و اي عجب كـه همـه الحـان            خوشخرام به سان خروس سحري مي     

! كنـد   گـري نمـي    ر نوحـه  گيرد و خروس سحري اين با       شاد در رياحين دم مي    
از آن روز تا امروز هنوز تمنا براي       . ي دوار   ياللعجب از چرخ و چرخش دايره     

توانست راه بـه      پيشتر و در همين قرن حاضر تمكن مي       . جوان شدن ادامه دارد   
ي خويش بخشيده، اما راه  تمكين ببرد و لعبتكان جوان را دلبر طناز پيران ميوه         

يدن يار نه به كرشمه كه بـا كـروال انگـار طعنـه              آن خر . به دوست نبرده، كند   
تواند پير فراچنـگ آورده و دود هنـوز از كنـده بلنـد                بود كه آنچه جوان نمي    

توان با تحير كيمياگري در       ها كه گذشت و به مدد علمي كه مي          سال. شود  مي
هـا   زلـف  .گردند ها سترده و جدارها صيقلي مي    عصر نوين خواندش، چروك   

گردنـد و     رع در حكـم بازگـشت آب رفتـه بـه جـوي مـي              با مـدد كـشت و ز      
 ."ام من هنوز زنده"دهند و اينكه  هاي خندان حكايت از تمديد تمتع مي تمثال

 ورنه با تو گفتگوها داشتيم /گفتگو آيين درويشي نبود
هاي صورت بـراي تـاختن تـا بينهايـت در             دست زلف و رستني   īīباز نهادن 
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رمقي در حلقـه گردانيـدن         خماري و بي   كنار سخن به اغالغ گفتن و چشم به       
معنا از درويش و كشكول به پشتي را در نظر آورد اما كاش             ترين    شايد بدوي 

شد از شوالي ضخيم و كشكول ديهيم به تامل و تردي گذشت و به جـان                  مي
كـس   و هـيچ   ...راīīدرماندگي در پوسته ديگر كشت ما     ! و هسته رسيد كه جانا    

رارش را و تنهـا از ظـن خـود يـار گـشت و               از درون هيچ چيـزي نجـست اسـ        
ياوري هم نگشت كه گر چنيني بود تا هنوز از نـاي خـونين كـه تنهـا بنشـسته              

يـاران را چـه      بينم،  ياري اندر كس نمي   "آمد كه    سرد، نواي نيمه جاني برنمي    
 "شد؟

تر انگار بيداد جماعت شـحنه و شـرير در جامـه و جوامـع گونـاگون،                  قبل
لغار و غدر را از سر بينوايي يا نـازكي طبـع بـه چـاره                جماعت بري از آتش اي    

انديشي واداشت كه حاليا كه راه نه اين است و نه آن پس بايد تدبير و چـاره                  
هاي تفتيده چون طوطيا بر چـشم سـخنگو           جست تا هم آب خضري در بيابان      

ضماد كنيم و هم متاعي به جهد يا مجاهده به كف آريم كه در حكـم مفـرح         
ممد حيـات و تـا آتيـه و گـردون بپاسـت چرخـان و لغـزان و نـه            ذات باشد و    

از "لغزخوان شكرگزار نعمت باشيم و ترديده كه هماره مظطر اين معناييم كه 
  ي شكرش به درآيد؟ كز عهده /دست و زبان كه برآيد

ها مگر ردي از زلـف        هاي پوستين   ميان ترك باز درويش را بايد كاويد تا       
اي حـزين    يا به نغزي مگري خاطه     ...وست يافت ياري و نگاري از نقش رخ د      

رقـصم و     چـرخم و مـي     مـي "را به هزيمـت فراموشـي سـپرد و رانـد تـا وادي               
از خـويش   ...خود شده از خويشم و از چـرخش ايـام   نوشم از اين جام، بي    مي

 بر سر خوان پر نعمت نشستن و مگر به قدر           "...بتخانه شكستم من  . ..برستم من 
ودس بـرين و مينـاي   اي از اهـالي فـر   اشتن تا هنوز لحمهسد هالكت لقمه برند   

اند كه با امـساك در آن از          جماعتي چونان بر عواطف چيره    . ناشكستني است 
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 و ايـضا سـري      "ره زيـن شـب تاريـك بـرون برنـد          "پي فتح عوالمند تا مگـر       
مهر كردنـد   /آنكه را اسرار حق آموختند    "برآورند يا در آورند اما غافلند كه        

 و آن كه به يمن بريدن به اتصال ميمنت يافـت را چگونـه               "وختندو دهانش د  
اند بر خط دنياخانه به خط ميان باريك و سرانگـشت             تاب مستوري؟ كه گفته   

 پـري رويـي كـه گـوهر         "پري رو تاب مستوري نـدارد     "اند    پركرشمه نگاشته 
اش را بـه خـدمت    دانستن آن يا داشتن آن، هماني كه شوي شاخ نبات بندگي    

ايستادن بر قله امـروز شـايد        ...ان موي و ميان مرجح داسته بود       صاحب در كوي 
هـاي شـسته    تر اما داري هزار چين در زلف دارد و اگر با چشم            تفسيري نازك 

 جنايـت در آن     در آن بنگريم محتمل است كه سـرها بريـده را بـا جـرم و بـي                 
بـراي بـه    دنـداني     كناره جستن اين زمان از سر بي      ...كوي به تمامي نظاره كنيم    

 ...ي خلـق اهـل طعـن        هاي گـشوده    نيش كشيدن كباب است يا هراس از نيش       
هماناني كه روزگاري بازرگان به خسران گرفتار آمده نكوفرزند را پند داد تا             

كـه الحـول گوينـد       /مگوي اندوه خويش بـا دشـمنان      "از آنان حزر كند كه      
افـرازد كليـد      مـي ي مناعـت كـه از دامنـه مناعـت قـد               قله ...اما ..."كنان شادي

ــات    ــون اســت و آفــتش همــان ابتالئ درويــشي و خرســندي در روزگــار اكن
ي نوع بشر كه بولعال معري را نيز به قرون ماضـي اسـير طمـع در طعـم                     هميشه
شـايد ديـدن و      ...هندوانـه ي    ي حلب نمود و دامنش ملكوك عـصاره         هندوانه

 حــال در وري در دنيــاي خيــالي دارايــي آن ديگــران اغــوال موجبــات غوطــه
همسايگي يا اقصاي دور را به جان تا ديروز سـاكن آدمـي بيفكنـد و او وسـع        
درون و تمكن به قدر عافيت را تـا هميـشه سـه طالقـه كـرده از پـي ثـروت و            

قـرار را سـه طالقـه كـرده و تـا             شهوت و حسادت و نيز قدرت جان و امـان و          
سـر نفـس    اما گر بر    . نفس هست دربند نفس سركش بماند و سرشكسته شود        

گر بداني و معتمد اين معنا باشي كه امير فكـر خويـشتني             ....خود اميري مردي  



 سياحت ساحت سايه ■ 118

 

جويي و بر ارتفاعي نه از براي تفـاخر           به قدر وسع و رفع از هر خوان طعام مي         
هاي جهان چون كـشتي نـوح كرانـه خـواهي        و تحكم كه براي تماشاي كرانه     

يار با ماست چه حاجت      ....كند  گرفت و از هر نوع مگر جفتي ترا كفايت مي         
اال  /هرگز حسد نبردم بـر جـاهي و منـالي         "كه زيادت طلبيم؟ و ديگر آن كه        

  ... دارد با دلبري وصاليبه آنكه
  

  خموشي خمودگي نيست
. ميان سخن و خموشي وادي و واحه بسيار است و تعـابير و تفاسـير دنـدانگير                

ي    هـر پديـده    ليك نكو كه بنگريم در هر كدام فضيلتي هست و نيـز بـه سـان               
توانـد    اما سخن جادي انسان است و لسان يگانه سالحي كه مـي           . دگر رذيلتي 

پديده سخن چيست كه چنين      . به صالح بچرخد يا سالح و سالخ به بار آورد         
اي ستبر عليرغم قامت سـست       كند كه به سينه     اش مي  كساني را سالطين وادي   

/  از باد و باران نيابد گزند      كه /پي افكندم از نظم كاخي بلند      :و خميده بسرايد  
چنـين و    ....ام ام كـه تخـم سـخن را  پراكنـده           و نميرم از اين پس كه من زنده       

چنان قامت سخن رعناست كه شاعر خراساني بر اين پندار است كه با كتابت              
سخن به وادي ناميرايي رسيده است و آب خضر و معشوق سـكندر مقـدوني               

  . را فراچنگ آورده است
ي   ست و نيز شمشير رسـواي نماينـده        پراكنش نكويي و دانايي   سخن ابزار   

تـوان    را نيـز مـي    و نيز ستر و گندم نمايي و فروشي         جهل و حسد و فرومايگي      
توانـد عامـل ارتبـاط باشـد و احاطـه و              سـخن مـي   . ي اين توانش نمود     ضميمه

استيال بر ذهن آن ديگـري و نـسنجيده كـه بيـرون بجهـد نفـرت فـزا و عامـل                       
  . ت ذهني از سوي شنوندگانكيفرخواس

تا امروز هم براي مردمان اهالي سـخن عزيزنـد و بـه روايـت شـيخ شـيراز        
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صدر نشينند و قدر بينند اما پرگويي و نعت خويشتن كردن در اين روزگار از           
هـا چنـان منتظـر و مـضطر نيـستند كـه              ديگـر گـوش   . انـد   آفات مهلك كـالم   

انـد    و نيز از ياد بـرده     . ش بسپرند ي ادب گو    ي فضل يا اسائه     ها به اشاعه    ساعت
 ...گفتـه آيـد در حـديث ديگـران         /بهتر آن باشد كه سـر دلبـران       "كساني كه   

نكـويي خــود در سـخن كــردن از انـدازه كــه بگـزرد چنــان ركيـك و شــنيع      
البته در ايـن روزگـار       .سازد نمايد كه همان اندك مايه را نيز مخدوش مي          مي

تـوان بـر ايـن     يغات اغراق شده كمتـر مـي   هاي ذهنيت ساز و تبل      ي بنگاه   احاطه
امـا امـروز     .نـه آنكـه عطـار بگويـد        /مشك آن است كه ببويد    "باور ماند كه    

ي مـشك     مشك هم بايد خوش رايحه باشد و هم عطار به لطايف الحيل قصه            
را از منقار عنقا و مرغان براي جماعت روايت كند كـه در اقـصاي عـالم نيـز                   

  .كنند تا مگر متاع خواهان به قاعده بيابد  ميخلقان از همين عطران استعمال
انـد و در حكـم        اما ميان خاموشي و سخن باورمند اين معنـايم كـه مكمـل            

گزارند اما حسب موقيت و نهاد هر يك          اهالي يك قبيله كه يك قبله نماز مي       
و چه . "هاست سكوت سرشار از ناگفته"كه . هر كدام در ساحتي به كار آيند     

لبالب از كرامـت و دانـايي        ...شار باشد از سرشير سخن    ي كه سر  خوش سكوت 
اما تا سررسيدن زمان و مكـان بـراي ابـراز و گـشودن لـب بـه سـخن ابـرام و                        

صله شـده و   هاي بيهوده بر سبيل مدايح بي    اصراري نيست و نيز به جبر فروتني      
وزي مدرس  ر. مورد نيز نخواهد شد     هاي بي   هاي ناالزم اسير استنكاف     خجلت

مـستوفي شمـشير    " بدين مضمون گفته بـود كـه          مجلس شوراي ملي   شهيد در 
مرصع جواهر نشان روزهاي بزم است كه بايد به قاعده و وقت به كمـر بـست            

حكايت انگـار   . "و قوام شمشير پوالدين روزهاي رزم كه به وقت به كار آيد           
 و الجـرم بـه آيـين        انـد   همان است، خموشي و سخن از يـك سـلك و سـفره            

ي  دم فروبستن به هنگام جان و آتيـه       . آيند  ت به مدد يكديگر مي    برادري به وق  
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شود آواري براي يك      قاعده مي   رهاند و كالم بي     سترگان عالم سياست را مي    
لعنت بـر دهـاني     "شود همان كه      مي. دارد عمر كه تا هستي بار از دوش برنمي       

 .  "موقع باز شود كه بي



 

 

  گزارش يك قتل □





 

 

اين روزهايم يكي بيـشتر     ي    آوار بر ذهن و زمانه      سيل از ميان اخبار پراكنده و    
ام خدشه انداخت و محمل تامل، ترديد و البتـه           چون درفش در جان و انديشه     

مجـاز  ز سـوي پـدر شـكارچي غير   بان ا حكم محيط " .تاسفي درازدامن گشت  
آيد پـدر جانباختـه، مـتهم بـه جـان            آنگونه كه در ابتداي امر برمي     . "اجرا شد 

س از جلسه محكمه با كمك يكي از خويشانش و با سـالح گـرم     ستاندن را پ  
اين يادداشت براي صفحه حوادث و نيـز گـشودن گـره و             . آورد از پاي درمي  

 هـدر شـده نيـست امـا    هـاي     خـون ي    حقيقت از اين پرونـده و اعـاده يـا اطالـه           
  :خواهد از آستاني نو به اين خبر بنگرد مي

ر تـار ايـن     دست بر هـ   / ه نيست در بهارستان وحدت سبزه وگل بيگان     : اول
  .قانون زدم بيگانه نيست

هماني كـه ملـت ايـران سـالياني پـيش از            . آري اينجا سخن از قانون است     
اش را در  ملكم خان نومـسلمان نـام جريـده   . مشروطه براي آن ناليد و نگاشت     

اي كتابـت    يـك كلمـه   ي     رساله  نهاد و ميرزا يوسف مستشارالدوله     لندن قانون 
خواست تـا اسـير       مي ملت قانون . گلبو را نام قانون بود    ي    ك واژه نمود و آن ي   

تا نايب حسين كاشي و چهـل دزد بغـدادي   . خواست و هوس اين و آن نباشد  
قـم را   ي    توانست عسگر گـاريچي جـاده       مي قانون. درد بر دردهايش نيافزايند   

دربند كند و دلهاي شكسته از سالهاي قهوه زهراگين قجري را بنـد بزنـد كـه                 
مـشروطه شـد و ملـت دارالـشورا خواسـت تـا        . "روزگاري نو در پيش است    "
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تـا اكـسيژن هـوا     جانـداران خـدا را نـستاند،    ،تصميم و اهتمام يك جبار جـان   
غـار و   خواسـت بـيخ و مـيخ ايل         مـي  يگانه خاص آن يك تن و كسانش نباشد،       

ي   ديگه سهم هر انسانه تـن هـر دونـه         " و بخواند    رعيت بودن را از جا برآورد     
  ."گندم

  فتنـه  ،داري و حرمـت ريـش سـپيد و تـار سـبيل            تر بـاز ميانـ     زماني تا پيش  
اش و متناسـب     سـنتي هـاي     بود با همان شيوه   ها    خوابانيد و ضمادي بر زخم     مي

افـزايش   ، جهان نـو،   !با همان حال و هوا اما  امان از سيب سرخ حواي آدميان            
تبيين ا به تكاپوي    حادث در جهان جديد آدم ر     هاي    باشندگان و نيز پيچيدگي   

ــشروع  ــا زور م ــداخت ت ــانون ان ــا در دســت  ق  و در حــد الزم و متناســب تنه
تا هر كسي دشنه نكشد و گلو نـدرد، تـا در      . قانون و حكومت باشد   ي    نماينده

مستقل هاي   نهاد. خشم اين و آن هر كسي از ظن خود زن نكشد و آبرو نريزد             
 بـا  نمادهـاي زيـست مـدرن          قضايي با همه فراز و فرودشان به ميـان آمدنـد و           

با همه اعمال نفوذها و مساعي براي تهي نمودن اين نهادهـا            . شهري پا گرفتند  
ليـاخوف  هـاي   از طويله خواندن مجلس توسط رضاشاه تا غرش توپ   (از معنا   

بـاز قـانون راه     ) بر سردر بهارسـتان، تـا قتـل و اخافـه در عدليـه و ميـان وكـال                  
 نـسقي بگيـرد و نـسخي    ها  مه فراز و نشيب   خودش را پيدا كرد و توانست با ه       

برانگيز آن است كه كسي خود خونبار ناهنجار را          اينك نكته هول  . قانون كند 
اين جامعـه از   .كند را اجرا   در دست گيرد و جان  ستاند و حكم خود خوانده          

عبور كرده است و ديگر تاب جستن امنيت و اجراي آن بـا             ها    اين مرحله دهه  
شود به برق تيـغ حـسن رزاز و     نمي!ودگزمه پنداران را ندارددشنه عياران و خ   

اينجـا غـرب    .داد كهتر از مهتـر مردمـان بـستاند    لوطيان سبيل تابيده پناه برد تا       
. بنـدي و اجـراي عـدالت نيـست         تنها براي ششلول  هاي    وحشي و عصر كابوي   

شده و نبايد گذاشـت جـوي مـتعفن خـود           ها    براي رسيدن به اين مرحله هزينه     
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  .انون و قاضي و كالنتر پنداري به رودي خروشان و ويرانگر تبديل شودق
  قبلتون كجا بود؟ !آهاي قبيله: دوم

كنـد و اسـباب       مـي  در اين جنايـت يكـي از بـستگان ضـارب را همراهـي             
ايـن شـخص    . كنـد   مـي  جراحت سرباز همـراه مقتـول و تيرانـدازي را فـراهم           

پس . داند  مي  خود را خوب   احتماال از نيت ضارب آگاه است و سنگيني جرم        
مـالي  هـاي     دور از ذهن اسـت كـه انگيـزه        . عقوبت را نيز به جان خريده است      

احتمال نزديك بـه ذهـن پيونـدهاي        . بتواند كسي را به چنين همراهي بكشاند      
رسـوبات  . ايست كه شخص را به ايـن وادي وارد نمـوده اسـت        قبيله-اي طايفه

دسـته،  . ان تـا هنـوز پررنـگ اسـت    اي در اذهان بخـشي از مردمـ      فرهنگ قبيله 
 داراي تمــام رذايــل و .انــد گــروه، قبيلــه و طايفــه از مــصادق همبــستگي تــام 

ن و تيغ بر يكي به معنـاي        پس فقدا . ها و عاري از تمام پلشتي و لك      ها    بزرگي
تعدي بر همه و حيثيت است پس بايد به ميدان انتقام و تالفـي فراتـر از قـانون       

توانـد راه بـه       مـي  سـاالري چگونـه    د به يـاد آورد قبيلـه      توان  مي اين تلنگر . آمد
بالموضوع و در ستيز با حرمـت انـسان و شـان            هاي    خواهي عصبيت و تماميت  

جماعاتي كور و كر بسازد كـه تنهـا تيـغ و    ها  مدنيت و دينداري ببرد و از آدم    
  .كشند  ميفرياد

بـرد كـه شـخص خويـشتن و           مـي   و انحصار راه بـدانجا     خودخواهي :سوم
ن را ضـايع    آ حق تام و تمام بدانـد و هـر فعـل و رخـداد خـالف                  تعلقينش را م

ايـن پرونـده در حـال بررسـي در          . شمار آورد و شخص دست به اقـدام بزنـد         
هايش را كمـال حقيقيـت و        دستگاه قضا بود اما شخص چون خود و هم دسته         

پنداشـت دسـت بـه        مـي   روند و رويه را خالف ايـن       ديد و احتماالً    مي درستي
بياموزيم و به فرزندانمان بياموزيم كه حـق و حقانيـت تنهـا نـزد مـا                 . شه برد ما

اگر اين نهاده . نيست و ديگران هم حق زندگي و برخورداري از حيات دارند         



 سياحت ساحت سايه ■ 126

 

 ...نهادينه شود شايد در ساحت ديگر اجتماعي چون رانندگي رعايت صف و           
  .تر زندگي نماييم هم آسوده

اي برومند در نقش بستگان قاتل خواهـان        تا ديروز خانواده آق   : آخر اينكه 
در .  برعكس شـده اسـت     دقيقاًها    بخشش از پدر مقتول بودند و از امروز نقش        

بايــد گــام آهــسته برداشــت و كــالم بــه ماليمــت و هــا  و روايــتهــا  قــضاوت
  .و مغاكي از پيش استگفت كه هر اسب تيزروي را گودالي ميانداري 

          ز مردنت عرفيچنان با نيك و بد سر كن كه بعد ا"
 "مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

  
محمدعلي نجفي در سال هزارو     ي    نام نوشتار برگرفته از فيلمي به همين نام ساخته         *

  .سيصد و شصت و پنج است
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را به گذر ارابــه بی امان تاریخ وامی نهم کــه پیش از اینان 
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