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  »!امت«ي  اي از پيكره نويسنده

  
  حسين صدري

  
  خبر ما كه رساند به چمن؟ چون صياد
  بال ما بست و بما رخصت فرياد نداد

  عاشق اصفهاني                                    
  

چريكهاي فدائي خلق «عنوان  بااخيرا كتابي در ايران به چاپ رسيده است 
را بر  1387تاريخ بهار كه  ،»1357ها تا بهمن ماه  از نخستين كنش

مطالعات «اش محمود نادري نامي و از انتشارات  پيشاني خود دارد. نويسنده
اي حكومتي و يا شبه حكومتي است،  كه مؤسسه» و پژوهشهاي سياسي

باشد. همين ارتباط و وابستگي به نيكي نشان ميدهند كه مؤسسة  مي
تأثيرات اجتماعي خاصي را نامبرده و نويسنده آن اهداف سياسي باميد 

بويژه چاپ و انتشارش در اين دوران، يعني سي سال پس از  ؛دنبال ميكنند
تواند حائز اهميت بوده و جاي سئوال باقي گذارد.  مي ،»انقالب اسالمي«

اي قاطع مكونات دروني خود  نويسنده در اين كتاب هرگز بروشني و بگونه
از فراهم نمودن چنين كتاب گويد كه هدفش  را آشكار نساخته و نمي

خواهد بدنبال داشته باشد.  را مي يقطوري چيست و چه پيام و آموزش
تاريخچه چريكهاي فدائي خلق «گويد:  گفتارش مي هرچند كه او در پيش

نيز كه موضوع اين كتاب است... در اين كتاب تالش شده است تا از ميان 
ها {؟!} مبتني است، نقشي  ياي كه عموماً بر بازجوئ مجموعة اسناد پراكنده

  ).7تا  5، سطور 22(ص » از سيماي چريكهاي فدائي تصوير گردد
ابتدا از نويسنده پرسيده شود كه چگونه  در همين جا اين سئوال بايستي 

نمود در » تصوير«اي واقعي  اسيري در بند را بگونه» سيماي«توان  مي
اسناد «اخته و از س» بازجوئي مبتني«حاليكه اساس اين نگارش را بر 

اش مدد و الهام گرفت؟ اگر نويسندة كتاب به تأسي از »پراكنده
» تعزير«گران متبوعش، در جايگزين نمودن لفظ گنگ و ناآشناي  حكومت

همين  دتوان كند كه مي فكر مي ،به جاي واژة محسوس و آشناي شكنجه
رد ، در مو»جنبش مسلحانه«فن را، جهت تخفيف و خوار شمردن مبارزان 

نيز بكار گيرد تا ذهن خواننده را از جو و شرايطي كه بر » بازجوئي«
 !مستولي و حاكم، و با آنها همراه بوده پاك و تهي سازد» ها بازجوئي«

بايستي بداند كه كدام فرد، با آگاهي سياسي نسبتاً متعارفي است كه معني 
اك و پس دادن به دژخيمان ساو» بازجوئي«آنرا درنيافته و نداند كه 

 ،مأموران كميته مشترك، در رابطه با اقدامات سازمانيافتة مخفي و مسلحانه
ها و عذابهائي همراه نبوده باشد. اما بنظر  توانسته با چه داغ و درفش مي
تر از آن است تا از حاصل بار منفي  رسد كه نويسنده خود زيرك مي

غافل و  ،احتمالي زهري كه بدين طريق در ذهن خواننده تزريق ميكند
اطالع بوده باشد. پس، با طرح پادزهر سئوال و جوابي، پيشاپيش خود را  بي

اما اين پرسش به جد مطرح است «نمايد:  اين چنين در برابرش بيمه مي
هائي كه متهم در  كه آيا ميتوان به اسناد اطالعاتي، خصوصاً به بازجوئي

به اين پرسش مثبت شرايط خاص آنها را نگاشته است، اعتماد نمود؟ پاسخ 
سطور انتهائي و آغازين). و سپس خود جواب ميدهد:  21و  20(ص » است.

هايي كه بر اساس آن  زيرا اوالً، يك دستگاه اطالعاتي براي يافتن آگاهي«
بتواند اهداف خود را پوشش دهد، ناگزير از يافتن حقيقت است. ثانيا، 

دستگيري اعمال  فشارهائي كه بر بازجوئي شونده در نخستين لحظات
هاي جديد به منظور گسترش و تكميل ضربه به  شود. براي يافتن سرنخ مي

گروه متبوع وي است. در اين شرايط ممكن است بازجوئي شونده براي 
اي بيان كند. نياز بازجو در اين مرحله  كننده اغفال بازجو، سخنان گمراه

رار و اطالعاتي از محدود است به آدرس خانه امن، قرارهاي تماس، عالئم ق
اين دست. اما پس از سپري شدن مدت زمان معين و مقرر كه اطالعات 

سوزد، به مرور از شدت فشارها  مفيد بازجوئي شونده اخذ ميشود، يا مي
يابد. بنابراين  شود و آنگاه مسائل ديگري براي بازجو اهميت مي كاسته مي
كي حاوي اطالعات بارة اعضاي گروههاي چري هاي مفصل و چند بازجوئي

هاي گروه  ها فقط به بيان فعاليت دقيق و قابل اعتنائي است. اين بازجوئي
محدود نميگردد، بلكه روحيات بازجوئي شونده و يا ديگر افراد گروه و 

يابد كه به لحاظ روان  همچنين مناسبات بين آنان نيز در آنها بازتاب مي
هاي  راي اسطوره سازيشناختي بسيار حائز اهميت است. البته شايد ب

ها را يكسره  دروغين و بيهوده كه اتفاقاً بيماري رايجي نير هست، بازجوئي
فاقد اهميت و مجعول دانست. اگر چنين بپنداريم بايد براي اين پرسش، 

هاي امن به  پاسخي شايسته بيابيم كه چرا پس از هر دستگيري، خانه
، 21(ص » گرديد؟ وارد مياي ديگر به گروه  سرعت تخليه ميشد و يا ضربه

  )1-20سطور 
گرانش در رژيم آريامهري هنوز باندازة ساواما و  ساواك و شكنجه

كنندگانش در رژيم آخوندي، كه نويسنده خود منسوب به اين »تعزير«
باشد، آنقدر وقيح و دغلكار نشده بودند كه  كنندگانش مي توجيه از قبيله و

اش »بازجويان«تغيير نام دهند و لذا » هدانشگا«تابلوي اوين را از زندان به 
شناسان باليني نبوده، آنجا را براي اين نساخته بودند تا كه  نيز روان

اهللا روان درماني نموده و شخصيت آنان، جهت ثبت در  مبارزين را في سبيل
بوده » به لحاظ روان شناختي {برايشان} حائز اهميت«كتابهاي آكادميك 
دوباره و چندباره فقط بخاطر اين صورت ميگرفته  هاي باشد! بلكه بازجوئي

تا پس از هر دستگيري، با بدست آوردن اطالعات جديدي، در صورت 
ارتباط، دانسته و روشن گردانند كه در بازجوئي قبلي تا چه حد بازجوئي 

اش تا چه »كننده سخنان گمراه«موفق بوده و » براي اغفال بازجو«شونده 
پرت نموده است! و پس باز هم بازجوئي نه بخاطر  ميزان آنها را از مرحله

يافتن «يابي يا روان درماني بازجوئي شونده، بلكه درست براي  شخصيت
» هاي جديد به منظور گسترش و تكميل ضربه به گروه متبوع وي سرنخ

به سرعت تخليه «نيز بدان جهت » هاي امن خانه«و گرفته است.  صورت مي
شان در » بازجوئي«ش خود ميدانستند كه پيشاپي» چريكها«كه » ميشد

هائي ميتواند همراه باشد كه  صورت دستگيري با چه عواقب و داغ و درفش
هركس را تاب تحمل آن نيست. و نه صرفاً بخاطر ضعف شخصيتي و سست 

كه نويسنده با زيركي همواره در سراسر كتاب » چريكها«عنصري تك تك 
اش جهت  گر نميدانستند و عكسدر صدد القاء آن به خواننده است. ا

هاي  صادق است. پس تهيه كپسول» سازيهاي دروغين و بيهوده اسطوره«
سيانور، جهت خودكشي بهنگام دستگيري به چه منظور بوده؟ جوابش 

  است كه نويسنده تقاضاي شنيدنش را دارد.» پاسخ شايسته«همان 
كوبيدن  نويسنده در اينجا، جهت جا انداختن استدالل خويش، با هدف

و مبارزة برحقي را كه شروع كرده بودند، بازي ظريفي را با ذهن » چريكها«
آورد.  بميان مي» حقيقت«خواننده انجام ميدهد. بدين معني كه صحبت از 

حقيقت در اينجا به چه معني است؟ آيا بمعني انعكاس و نشان دادن 
ه از طرف ماهيت واقعي و اهداف و آمال و آرزوهاي عناصر جرياني است ك

ساواك به عنوان دشمن تلقي شده كه بايستي از ميان برداشته شوند و يا 
صرفاً كشف و پي بردن به راز و رموز تشكيالتي آنان بوده است. اگر كه 

غلط و غيرواقعي كه به » گزارشات«اولي مد نظر است، پس چرا صرفنظر از 
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ه جا در در كتاب منعكس و بدانها استناد شده. هم» حقيقت«عنوان 
» باصطالح«را با پيشوند » چريكهاي فدائي خلق«حتي نام » گزارشات«

ساواك » گزارشات«و » اسناد اطالعاتي«اند؟ در كدام يك از  همراه گردانيده
اعدام گروه جزني و دو تن از سران مجاهدين، آنهم با الفاظي » حقيقت«

) ثبت و ضبط و منعكس 18، سطر 606(ص » جنايت وحشتناك«چون 
گر معروف ساواك در  پور (تهراني) شكنجه گرديده. تا اينكه بهمن نادري

نمايد؟ در  را افشاء مي» حقيقت«مصاحبه تلويزيوني و سپس دادگاهش 
به استفاده از شكنجه، ابزار و » گزارشات«و » اسناد اطالعاتي«كداميك از 

ز آالت، چگونگي و مدت آن،... اشاره شده و نحوة به شهادت رسيدن بهرو
دهقاني، محمود نمازي، پوررضا خليق، شهاب رضوي، بهمن روحي 
آهنگران، محمدرضا هدايتي و ديگران در زير شكنجه شرح داده شده و با 

كند؟ جز اينكه مرگ آنان را يا بر اثر ناراحتي داخلي،  وفق مي» حقيقت«
  اند؟  سرگيجه و غيره ثبت و گزارش نموده

و نيز » موضوع اين كتاب«ده از معني ظاهري و مستقيم توضيح نويسن
اين است » سيماي چريكهاي فدائي خلق«نگاري »تصوير«اش از »تالش«

كه به خواننده چنين القاء و او را متقاعد سازد كه قصدش از نوشتن اين 
كتاب نه دخل و تصرف و قضاوت، يا تحليل و تفسير و تخطئه و دگرگون 

اتي، كه تحت عنوان كلي هاي وابسته به اين جريان مبارز نمائي چهره
معروف » سازمان چريكهاي فدائي خلق«و سپس » چريكهاي فدائي خلق«

وار و واقعي و صادقانه و نيز  گرديدند. بلكه صرفاً گزارش آئينه
» 1349- 57در خالل سالهاي «نويسي از يك جريان مبارزاتي »تاريخچه«

نمودن » صويرت«بوده و نيز » اگر بتوان {آنرا} جنبش مسلحانه ناميد«كه 
» اسناد پراكنده«با اتكاء به » سيماي چريكهاي فدائي خلق...«از » نقشي«

ميباشد. اما در جاي جاي كتاب، نويسنده نظرات و قضاوت خود مشعر بر 
حاصل بودن و محكوم نمودن اين جنبش و نيز حقير و خوار شمردن  بي

خيل و بازتاب نويسي د»تاريخچه«رزمندگانش را به انحاء گوناگون در اين 
» نقش«و » سيما«از خودش » اسناد پراكنده«داده و حتي با اختراع 

كشد و  مي» تصوير«چريكها را آنگونه كه الزم ميداند و يا مأموريت دارد به 
ها در سراسر  گويي الجرم نميتواند كه گريبان خود را از چنبرة وفور تناقض

  اي از آنان اشاره شود. ارهشود كه به پ كتاب برهاند. در اين نوشته سعي مي
اگر بتوان چند عمليات نظامي و يا «گردد:  پيشگفتار چنين آغاز مي

اي كه بين مأموران ساواك و كميته مشترك ضد  هاي مسلحانه درگيري
-57هاي مسلح و مخفي را كه در خالل سالهاي  خرابكاري با اعضاء سازمان

ي پيدايش اين جنبش ناميد، بايد چرائ» جنبش مسلحانه«روي داد  1349
را در متن مبارزات مردم در برخي از كشورها، عليه اشغالگران و يا حاكمان 

  ، سطور آخرين).13(ص » مستبد و ديكتاتور خود جستجو كرد
در اين چند سطر نويسنده با اشاره و يادآوري حقايقي تاريخي كه قبالً در 

ر حكم و يا قانون و اند. نتيجتاً به صدو آزمون گرديده» برخي از كشورها«
العمل در فيزيك  ورزد كه بمانند مكانيزم عمل و عكس فرمولي مبادرت مي

مبارزات مردم... «... نتيجه منطقي و طبيعي » مبارزة مسلحانه«و مكانيك 
» عليه اشغالگران و يا حاكمان مستبد و ديكتاتور در برخي از كشورها

از مبارزاتشان در ايران ميرسد، و آغ» چريكها«باشد. اما همينكه نوبت به  مي
همانگونه كه در جريان سطور بعدي و در سراسر كتاب مشهود و نمايان 
است به يكسره از اين قانون منطقي و طبيعي خود تأييد و صادر نموده 
عدول كرده و با آبستره كردنشان از محيط و شرايط حاكم اجتماعي، آنان 

ه و ناآگاهي و صرفاً تحت تأثير برد كه از سر بازيچ را مقلديني نام مي
اند! بدون آنكه در  نموده» مبارزه مسلحانه«اقدام به آغاز » هاي آن جاذبه«

سراسر كتاب اثباتي در مورد عدم انطباق آن قانون خودباورداشته با قيام 
يعني انتخاب مشي مسلحانه به عنوان يگانه و يا «ارائه دهد؛ » چريكها«

مدن بر ديكتاتوري شاه پيش از آنكه انتخابي مؤثرترين راه براي فائق آ
آگاهانه و از سر ناگزيري باشد، رفتاري كامالً [؟!] تقليدي بود كه  

  ).9و  8(همان ص، سطور » هايش اين تقليد را پنهان نگاه داشت جاذبه
ماية  جان» تقليد«است كه » امت«نويسنده چون خود عنصري از پيكرة 

ي آنان محسوب ميشود، از اينروي با ذهني و الگوي رفتاري و كردار
را آنهم نه بخشاً و بعضاً، » چريكها«گرايشي دروني دوست دارد كه اعمال 

گيري از تجربة  ناشي از تقليد و يا حتي نه تأثيرپذيري و بهره» كامالً«بلكه 
از آن » چريكها«ديگران، كه امري طبيعي است، بحساب آورد. اگر كه 

خود از چه كس » برخي از كشورها«نمودند آن تقليد » برخي از كشورها«
الگوي كوبا خصوصاً براي ماركسيست ـ «و كساني تقليد نمودند؟ 

و  15، سطور 13(ص » اي داشت العاده هاي فوق هاي وطني جاذبه لنينيست
كه نويسنده با  اي هاي الاقل سياسي ). با توجه به گرايشات و دلبستگي16

گران ايران دارد، چنين بنظر  گرفتة حكومتآويز قرا  ايدئولوژي مورد دست
رسد كه بنا بر مالحظاتي، ظاهراً در تقابل و رودرروئي با ميرزا كوچك  نمي

خان جنگلي و برخي از مبارزات و اقدامات او قرار داشته باشد. كوچك خان 
ريشو هنگامي با تعداد معدودي از يارانش برعليه حكومت مركزي شوريد و 

اش  كه تازه چندين دهه بعد از آن فيدل كاسترو مشابه به كوه و جنگل زد
در ارتفاعات سيرامايسترا عملي ساخت. آيا » ريشوها«را با تعدادي از 

به مانند همان استدالل صرفاً بخاطر تقدم   ميتوان اين نمونة تاريخي را هم
ي كوبائي از ميرزا و يارانش به حساب »ريشوها«، »تقليد«اش  و تأخر زماني

» تقليد«در درجة اول از ميرزا و يارانش » چريكها«؟ و اگر ميتوان چرا آورد
  ؟ »ريشوها«و » الگوي كوبا«نكرده باشند كه از 

اي »توپاماروها«اين در مورد كوه و جنگل بود. در شهر چه؟ قبل از اينكه 
موجوديت داشته باشند، ستار در شهر، در محلة اميرخير با تعداد اندكي 

هاي تسليم نمود تا  باً به تنهائي اقدام به خوابانيدن پرچمتفنگچي و تقري
نويسد كه عمل او آتش انقالب  جائيكه كسروي مورخ تاريخ مشروطيت مي

  ور ساخت. را كه به سردي و خاموشي گرائيده بود دوباره شعله
اند و جاي آن  در فرمولي كه نويسنده ارائه ميدهد، چهار مفهوم حائز اهميت

متن «، دوم ـ »جنبش مسلحانه«بررسي قرار گيرند: يكي ـ دارد كه مورد 
حاكمان «و چهارم ـ وجود » برخي از كشورها«سوم ـ » مبارزات مردم

و پس براي اينكه استدالل نويسنده را دائر بر ناآگاهي » مستبد و ديكتاتور
يش و در نتيجه عدم »ها جاذبه«بخاطر » چريكها«و صرفاً تقليدي بودن كار 

الذكر بپذيريم وي موظف است كه ثابت كند: الف ـ  با قانون فوق اش انطباق
نبوده است. حال آنكه خود در ابتدا » جنبش مسلحانه«عمليات چريكها 

فرض را بر آن نهاده كه بوده است. ب ـ مبارزات مردم در ايران بدون 
اي از مبارزات مردم وجود نداشته و به  زمينه بوده. يعني اساساً پيش» متن«
مبارزة «اي بكر و تهي و دست نخورده به  از زمينه» چريكها«باره يك

اند. درحاليكه اگر حتي حضور مستمر و ادامة  روي آورده» مسلحانه
ها و  را از انقالب مشروطيت به بعد كه با سكون و گسست» مبارزات مردم«

 مبارزة خود را» چريكها«هائي همراه بوده ناديده بگيريم الاقل  فراز و نشيب
هنگامي آغاز نمودند كه تمامي اشكال اعتراضات و مبارزات ظاهراً 

آميز، اعم از صنفي و سياسي، طي يك دورة سه سالة نيمچه  مسالمت
درهم شكسته » حاكمان مستبد و ديكتاتور«دموكراتيك پيش از آن توسط 

، مورد »مهمترين اعتراض«اي كه حتي  بست رسيده بود. بگونه شده و به بن
خرداد بصورت راهپيمائي عظيمي در تهران  15روز «سنده هم در پسند نوي

رخ داد كه متعاقب آن رژيم با خشونتي تمام و عريان تظاهرات مردم را به 
)، و اكثريت قريب به اتفاق مبارزيني 11-13، سطور 54(ص » خون كشيد

روي » مبارزة مسلحانه«كه در برابر رژيم شاه دست به اسلحه بردند و به 
نبوده، كه » كشور«آمدند. پ ـ ايران يك  مي» متن«د از همان آوردن

اي »برخي از كشورها«اي بيش نيست. ث ـ ايران در زمرة  انكارش مسخره
اند. درحاليكه  بر سر كار بوده» حاكمان مستبد وديكتاتور«نبوده كه در آن 

، 15(ص » ديكتاتوري شاه و سلطة امپرياليزم«نويسنده كراراً در كتابش از 
» ديكتاتوري مطلق شاه و وابستگي تمام عيار او به آمريكا...«... )، 12سطر 
ديكتاتوري شاه و وابستگي او كه به تاراج «) و يا 9و  10، سطور 16(ص 

و  15(همان ص، سطور » منابع نفتي ايران و فقر و فاقه مردم انجاميد...
  برد. كند و نام مي ) و غيره ياد مي14

بودن حركت » كامالً تقليدي«عاي خود دائر بر نويسنده در اثبات اد
از توپاماروها و كوبائيها و غيره به بهانة ظاهرفريب ديگري » چريكها«

شود و آنهم نامگذاريهائي چون امانوئل، كاميلو، فردريك، سليا و  متوسل مي
باشد. اما فراموش ميكند كه در همين كتاب خود صرفنظر از  غيره مي

فارسي مستعار كه چريكها بر روي خود نهاده بودند از فراوان نام بريهاي 
از قول عباس  275جمله انقالبيون ايراني چون ستار و عمواوغلي و... در ص 

نامگذاري اعضاء گروه ابتدا «اش كد آورده است كه:  مفتاحي در بازجوئي
فارسي ولي پس از مدتي اسامي خارجي انتخاب شده بود، علت اين امر هم 

». ممكن است اسامي فارسي، افراد ديگر گروه را به خطر اندازدآن بود كه 
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ها و همكاريهاي برخي عناصر  فروشي چنين وي با برجسته نمودن آدم هم
مايه و مزدور با ساواك و شهرباني چون احمد رياضي و فالن دالل  بي

نبوده، در رابطة آشنائي و نسبت فاميلي و » چريكها«معامالتي، كه اساساً از 
ها و  اند. و نيز برشمردن ضعف كسب و كار و غيره با آنان قرار داشتهيا 

هاي برخي ديگر از آنان، كه تازه در مواردي از جمله مورد نزهت  گي واداده
روحي آهنگران، حسين چوچاپي، رضا رضائي و... صرفاً بعنوان تاكتيكي 

ميشده،  جهت رهائي و پيوستن دوباره به مبارزه، توسط مبارزين بكار گرفته
آويزي قرار دهد تا با تسرّي و عموميت دادنش به كل جريان، ـ تو  دست

نيز اين بوده كه بمجرد دستگير » چريكها«گوئي كه يكي از وظائف اصلي 
شدن در محيطي امن و آرام و فارغ از فشار و شكنجه، و البد هم به صرف 

ه زبان آمده، چاي و شيريني، در برابر روانشناس باليني بازجو چون بلبل ب
شان را افشا سازند! ـ در عوض  از سير تا پياز را گفته و رفقا و افراد سازماني

مقاومت و دالوريهاي ديگران را در زير شكنجه الپوشاني نموده و يا در 
سايه و كمرنگ جلوه دهد تا بتواند از اين طريق در خاتمه براي خواننده 

نه » مبارزة مسلحانه«به » هاچريك«گيري كند كه روي آوردن  چنين نتيجه
بلكه صرفاً از سر بازيچه و ناآگاهي، » سرناگزيري«از روي اعتقاد و آگاهي و 

بخاطر » كامالً تقليدي«درحاليكه بسيار گريزها وجود داشته، 
  از ديگران بوده است.» هايش جاذبه«

نويسنده سراغ » چريكها«در تالش جهت رد نمودن و كوبيدن مبارزة 
هاي كميته مركزي و شخص نورالدين  ايست و تئوريسين دهممتحنين تو

گيرد تا با اختصاص دادن سي صفحه از  كيانوري رفته و از آنها مدد مي
هاي باصطالح تئوريك آنان  گوئي ) به پراكنده721- 752كتابش (

به » نمره قبولي«را به ثبوت رسانده » چريكها«بودن اقدامات » ضدلنيني«
مسئوليت و  فل از اينكه در همان زمان اداي اينگونه بيشان ندهد. غا كارنامه

ها، زنده ياد مصطفي شفاعيان به نيكوئي حق  باصطالح كيلوئي سخن گفتن
كيانوري را كف دستش گذارده بود. او در پاسخ به پيام اندرزگونه نورالدين 

آيا به جاي اين بمب دركردنها و ترورها «كيانوري به چريكها داير بر اينكه: 
تر نبود كه بميان كارگران و دهقانان در شهر و روستا رفته و با  هتر و سادهب

جواب » كوشيديد؟... شان براي انقالب مي آگاه نمودن آنان و سازماندهي
آيا بهتر نيست كه آقاي كيانوري و شركاء اين كارهاي سادة ساده «ميدهد: 

گل را همچنان را خود برعهده گرفته و بانجام رسانند و كارهاي سخت و مش
برعهدة چريكها واگذارند؟... اما نه! او خود در دژ روسي پناه گرفته و اين 

  » پيچد... ها را از آنجا براي چريكها مي نسخه
ايست، در  توده» قلم منوچهر بهزادي«به نقل از  744تا  742در صفحات 

، در پي كدآوريهاي بسياري از لنين، ميخوانيم: 1355تاريخ خرداد ماه 
گويند:  چريكها در توجيه شيوة مبارزة تروريستي خود، بطور خالصه مي«

اوالً ـ رژيم ترور و اختناق راهي جز اين براي آنها باقي نگذاشته است. ثانياًـ 
درآورند. ثالثاً ـ آنها » به حركت«ها را  آنها بدينوسيله ميخواهند توده

كر است كه چريكها بزنند... شايان ذ» ضربه«بدينوسيله ميخواهند به رژيم 
نتيجه «كوشند گسترش جنبش اعتصابي و مطالباتي را در دوران اخير  مي

وانمود سازند. ولي اگر كسي نخواهد خود را بفريبد، بايد » عمليات چريكي
تصديق كند كه گسترش جنبش اعتصابي و مطالباتي زحمتكشان در دوران 

و عالمت » اچريكه«اخير درست نشانة شكست شيوة مبارزة تروريستي 
صرفنظر از اينكه » آشكار طرد اين شيوه مبارزه از جانب زحمتكشان است

همين فراهم » مبارزة مسلحانه«ترين اهداف از پيش اعالم شدة  از مهم
ها بوده است. اما اينگونه استدالل و  شدن زمينة بميدان آمدن توده

دروني ـ ها به هيچ روي منعكس كنندة واقعيت  ها نمودن گوئي پراكنده
هاي اجتماعي نبوده و در نتيجه مبناي علمي  ها و واكنش بيروني كنش

همراه نميباشد، و  اي ندارد. زيرا كه با هيچ فاكت و نشانة ملموس عيني
نميتواند هم كه بوده باشد. اين استدالل از نوع همان ميخ را در زمين 

وانة خود كوبيدن و مركز آنرا نشان دادن است كه متر و معياري را پشت
محتوي است. استداللي  اش تهي و بي ندارد. ظاهري فريبنده دارد اما باطن

توان جواب مكانيستي ديگري را  مكانيستي است كه اتفاقاً در برابرش مي
نهاد كه تازه با واقعيات عيني روانشناختي اجتماعي بيشتر خوانائي و سر 

گويد عمل  يسازگاري داشته باشد. بدين ترتيب كه استدالل فوق م
كه همانا » زحمتكشان«العمل منفي و ضد آن توسط  با عكس» چريكها«
بوده باشد پاسخ داده شده است. پس اگر » جنبش اعتصابي و مطالباتي«

العملي نبايستي كه وجود داشته  عمل را حذف كنيم در نتيجه ديگر عكس
از  باشد! يعني بايستي كه درب همچنان بر روي همان پاشنه پيشين، قبل

همچنان » جزيره ثبات و آرامش«چرخيده و » مبارزة مسلحانه«آغاز 
جنبش اعتصابي و «برجاي و برقرار بوده باشد. پس ديگر چه سخن از 

ي؟! اگر اين وجود دارد نشانة آن »مطالباتي زحمتكشان در دوران اخير
است كه آن ديگري اثرگذار بوده هرچند كه نويسنده بدون متر و معياري 

  گيرد.  في آنرا درنظر مياثر من
بهمن «يعني به  753پيش از آنكه نويسنده به لُپ كالم خويش در آغاز ص 

برسد تا بتواند همة افتخار آنرا تلويحاً به جريان حاكمي كه خود » جاويدان
متعلق به آن است منسوب داشته، كارنامة قبولي را بنامشان صادر نمايد ـ 

فويض شدن قدرت سياسي بدانان و اينان يكبار در سي سال پيش با ت
تصاحب ماشين حكومتي، انقالب را بنفع خويش مصادرة فيزيكي نمودند. 

بيند كه  اش هم بنمايند ـ الزم مي اكنون وقت آنست كه مصادرة تئوريكي
ابتدا بخشي از مدعيان واقعي تاريخي آنرا مردود و مطرود اعالم نموده و از 

صود را، كه يكي از اهداف اصلي تهيه و پيش پاي بردارد. اين منظور و مق
اسناد پراكنده... مبتني بر گزارشات و «تنظيم اين كتاب است، به استناد 

هايش از آغاز تا بدان مرحله به  ها و تحليل در باصطالح استدالل» بازجوئيها
كاري، كه باصطالح موئي الي درزش  انجام رسانده بود. اما جهت محكم

اس رهنمودهاي لنيني نيز نيازمند است كه آنرا هم نرود به فتوائي براس
كميته مركزي، همچنانكه قبالً هم » عظماي«هاي  ها و تئوريسين ايست توده

اشاره گرديد، طي سي صفحه برايش صادر و در اختيارش ميگذارند و پس: 
توضيحات حزب توده براي نشان دادن عدم انطباق مشي چريكهاي فدائي «

خاص خود را برجاي نهاد. ولي آنچه كه نادرستي اين  با لنينيسم تأثيرات
مشي را نشان داد توضيحات آن حزب نبود بلكه عدم پذيرش اجتماعي آن 
رفتارهائي بود كه از گروههاي مسلح از جمله چريكهاي فدائي خلق 

هائي از  زد. نميتوان انكار كرد كه عمليات مسلحانه توانست بخش سرمي
» موتور بزرگ«كند ولي هيچگاه نتوانست آن  دانشجويان را به خود جذب

را آن گونه [كدام گونه؟] كه نظرپردازان اوليه [بياد داشته باشيم كه 
مبارزة «نويسنده در آغاز متذكر شده بود كه اتفاق نظر واحدي نسبت به 

وجود » نظريه پردازان اوليه«و چگونگي عملكردش در ميان » مسلحانه
  ، سطور مياني).746(ص » به حركت درآورد كردند نداشته است] تصور مي

اش از ميان ستارگان »بهمن جاويدان«از فصل  828نويسنده در ص 
حادثة سينما ركس «مورد  جرجيس را انتخاب نموده با مطرح كردن بي

 57هاي چريكها در سال  در يكي از اعالميه«اش  و انعكاس» آبادان
يزي را اثبات و يا نفي ـ عدم مطرح نمودنش هم چ» هاي مختلف بمناسبت

نمود ـ عامدانه در ميان دعوا نرخ تعيين كرده و با يك تير دو نشان  نمي
را از جرياني كه خود بدان » حادثه...«زند. از طرفي، تلويحاً مسئوليت  مي

وابسته و در مظان اتهام است ـ زيرا كه اكنون پس از برمال شدن اسرار 
اي  بگونه» وران سازمان امنيت شاه...مزد«ديگر بسياري ميدانند كه الاقل 

مستقيم و سازماني در آن دخالت نداشته، چه كساني طراح آن بوده و 
بوسيلة چه عواملي آن كار صورت پذيرفته ـ دور و سلب نموده و همچنان 

  گناهش را اما از زبان غير بگردن رژيم شاه انداخته، بدان نسبت ميدهد
.  

  گفت موسي من ندارم آن دهان
  ت ما را از دهان غير خوانگف

  با دهان غير كي كردي تو گناه؟
  (مولوي)            

  
هاي  اوهام و انديشه«و » ها گوئي خالف«از طرف ديگر نيز بر پروندة 

در نزد خواننده ميافزايد تا از آن طريق بتواند كه به » متعصبانه چريكها
 57در سال چريكهاي فدائي «اش دهد.  تمامي موارد ديگر نيز عموميت

هائي منتشر ساختند، پس از حادثة سينما  هاي مختلف اعالميه بمناسبت
اي صادر  خورشيدي اعالميه 57ها در شهريور ماه  ركس آبادان، چريك

نفر از مردم آبادان توسط  400قتل عام وحشيانه بيش از «كردند با عنوان 
حكوم مزدوران سازمان امنيت شاه را با تمام كينه و نفرت و خشم م

  ).828(ص » كنيم مي
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عليرغم » عمليات مسلحانه«در تالش جهت اثبات ادعايش داير بر اينكه 
موتور «هيچگاه نتوانست آن «هائي از دانشجويان، به خود  جذب بخش

از كتابش با بيان اينكه  826نويسنده در ص ». را به حركت درآورد» بزرگ
ي در برابر رژيم پهلوي در حالي كه ايران به تمام 56در بهمن ماه سال «

كالنتري چهار و «به چند مورد حمله و عمليات چريكها در » برخاسته بود...
نيروهاي شهرباني در «، »ساختمان حزب رستاخيز شهرستان قم

پور و رانندة وي، حمله با بمب و  آباد، ترور سرهنگ مرتضي زماني عشرت
كند  گيري مي نتيجهاشاره داشته » مسلسل به ادارة شهرباني در زنجان...

چريكها در حالي عليه ارتش موضع گرفته بودند كه مردم همه روزه «كه: 
ديري نپائيد كه درستي اين شعار رخ » ارتش برادر ماست«شعار ميدادند: 

نمود و ارتش صرفنظر از معدودي [؟!] از سران آن جانب مردم را گرفت و 
نجا فرصت آن نيست ، سطور آغازين). در اي829(ص » به مردم ملحق شد

، كه در مجموع »ارتش«ريزي و نقش امپرياليزم در واداشتن  تا به برنامه
تحت اختيار و كنترلشان بود، به تسليم در برابر جرياني كه ميخواستند آنرا 

اش گردانند ـ كه همانگونه كه اشاره  به قدرت رسانده جانشين رژيم پيشين
اش  شدن» ملحق«است ـ و نه گرديد نويسنده خود عنصري از آن جريان 

به مردم پرداخته شود. اما ببينيد كه نويسنده چگونه در صفحة بعدش، 
 21روز شنبه «نمايد!:  از كتابش بالفاصله خود را نقض مي 830يعني ص 

بهمن در حالي كه زد و خورد بين مردم [موتور بزرگ] و همافران از يك 
هاي  دودي از سران؟!] از نيمهسو و افراد گارد شاهنشاهي [همان تعداد مع

شب گذشته آغاز شده بود و مردم بسرعت مسلح ميشدند [براي چه مردم 
» نصايح چريكها داير بر مسلح شدن«بسرعت مسلح ميشدند؟ اينان كه به 

بدان پرداخته » بسرعت«وقعي ننهاده بودند؟ پس براي چه اكنون آنهم 
؟! جنگ پشه با حبشه؟ و »تعداد معدودي از سران«بودند؟ آيا براي همان 

ها را بر رژيم  كداميك؟] تا آخرين ضربت» برادرانشان«يا رفتن به جنگ 
[رژيم يعني همان تعداد معدودي از سران؟] شاهنشاهي وارد آورند... 

». كنيم ايران را سراسر سياهكل مي«چريكهاي فدائي خلق... شعار ميدادند: 
جه بدور از واقعيات تاريخي ـ مردود شمردن و كوبيدن يكجانبه، و در نتي

در خالل «اي كه در مبارزه با رژيم شاه »جنبش مسلحانه«اجتماعي 
با افت و خيزهائي جريان داشت، بطور اعم و » 1349-57سالهاي 

اي  بخصوص، در اين كتاب، توسط نويسنده، بگونه» چريكهاي فدائي خلق«
هد، طبيعي است كه شان به آنها نميد»نمرة قابل قبولي در كارنامه...«كه 

اي  رهبر افسانه«جوئي و نفرت وي نسبت به  اش را در كينه نميتواند انعكاس
يعني حميد اشرف بروز و بازتاب ندهد. قبالً اشاره داشتيم كه » چريكها

مقدار  حاصل و بي نويسنده، جهت برآورد مقصود و يا مأموريتي كه براي بي
در روند » نبش مسلحانهج«نمودن و يا حتي مضر و منفي نشان دادن 

برعهده دارد، اغلب در كتابش » بهمن جاويدان«مبارزات مردم منتهي به 
فرع را به جاي اصل، استثناء را بجاي قاعده، تاكتيك را به جاي استراتژي، 
خطاهاي سازماني و اعمال و رفتارهاي غيرانقالبي ـ اخالقي سرزده از برخي 

فرهنگي اغلب اجتناب پذير را به جاي گيهاي  از چريكها، ناشي از ناپالوده
اجتناب ناپذير، اعترافات و سخنان مبارزين ناشي از شكنجه و انعكاس يافته 

واقعي آنان، » شخصيت«و » روان«و » حقيقت«را به جاي » بازجوئي«در 
را به جاي حقايق پيوسته و در ارتباط با يكديگر و غيره » اسناد پراكنده«

د تا كه خواننده را احياناً بدانوسيله به گمراهي و كن نشاند و قلمداد مي مي
  قضاوت غلط بكشاند. 

برداريش را از آن بحد كمال  يكي از موارد استفاده از اين شگردها كه بهره
رفيق «و » چريكها«ميرساند تا با برانگيختن احساسات خواننده تنفر او را از 

هاي تيمي  از خانه شان به حد اعالء برساند، در رابطه با كشف يكي»كبير
سطور  645آيد. در ص  است كه به محاصرة مأموران كميته مشترك درمي

هاي  مأموران اكيپ 26/2/55بامداد روز  2ساعت «مياني، چنين ميخوانيم: 
را در خيابان خيام  8كميته مشترك به فرماندهي سرمستي خانة پالك 

آقا،  ورد الدن آلدقيقه زدوخ 90واقع در تهران نو محاصره كردند. پس از 
مهوش حاتمي، فرهاد صديقي پاشاكي و احمدرضا قنبرپور به دست 
نيروهاي كميته مشترك كشته شدند. حميد اشرف نيز از مهلكه جان بدر 

چنانكه مالحظه ميگردد تا اينجاي قضيه برطبق روايت نويسنده، در » برد.
ها يكنفر كه اند كه چهار نفر آنان كشته و تن نفر وجود داشته 5آن خانه 

  گردد. و اما بخوانيد دنبالة  همان حميد اشرف بوده باشد، موفق به فرار مي

در همين خانه بود كه رفتار هولناكي از حميد اشرف سر زد. او «روايت را: 
در آخرين لحظات پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبي را با 

گرفتار بشوند... شايد » هزند«هائي به سرشان كشت تا مبادا  شليك گلوله
هم آنگونه كه بعداً [كي و كجا؟] اعتراف كرد، نگران آيندة زندگي آنان در 

  »واپسين روزهاي جنگ و گريز رفقاي خود بود...
هايش همگي مستند و بر پاية  نويسنده بارها در كتابش اشاره دارد كه گفته

ند و نيز وجود دار» حقيقت«مقامات امنيتي كه در آنها » گزارشهاي«
اند قرار دارند. »ها مبتني اي كه عموماً بر بازجوئي مجموعة اسناد پراكنده«

رفتار هولناك از حميد اشرف سر «آن » خانه«صرفنظر از اينكه در آن 
و يا واقعاً سرنزده باشد، نويسنده، جهت اثبات ادعايش، بدون پيش » زد[ه]

ي همچنانكه خواننده و تكيه بر آنها بايست» امدادهاي غيبي«كشيدن پاي 
از مقامات امنيتي را كه » گزارش«متن  - 1را همواره بدان اطمينان ميدهد 

ـ كه اتفاقاً در صورت صحت ميتوانسته » حقيقت وجود دارد«در آنها گويا 
بسيار مورد » چريكها«باعث شعف آنان گرديده و در مبارزه عليه 

ه ارائه داده و به چاپ رسانده برداري تبليغاتيشان قرار گيرد ـ در اين بار بهره
خوانيم. و  بينيم و نمي باشد. درحاليكه هرگز چنين چيزي را در كتاب نمي

ها  اي كه عموماً بر بازجوئي مجموعه اسناد پراكنده«برگرفته از  - 2يا اينكه 
باشد، كه آنهم بدليل آنكه احدي از آن خانه زنده بيرون نيامده » اند مبتني

قرار گرفته باشد، خود بخود منتفي است. خود حميد » بازجوئي«تا مورد 
اشرف نيز زنده بدست مأموران و مقامات امنيتي گرفتار نيامد تا در 

ماند دو موردي كه  اعتراف نمايد. تنها مي» رفتار هولناك«بدان » بازجوئي«
نويسنده به روايت خود در اين باره باصطالح جنبه استنادي داده و يا آنرا 

است كه با  18و  19سطور  645كند. يكي در ص  انمود ميواقع شده و
اما كي و كجا؟ » همانگونه كه بعداً اعتراف كرد...«عبارات گنگ و ناروشن 

است كه  24و  25سطور  646آورد. و دومي هم در ص  نامي بميان نمي
حميد اشرف شجاعت آنرا نداشت كه با روايت صادقانة اين «نويسد:  مي

اين جنايت را » اي از تجربيات جنگ چريكي در ايران پاره«واقعه در جزوة 
اي نقيض آن عبارت اول مورد  كه اين خود بگونه» بنام خود ثبت كند...

باشد. پس  مي» آنگونه كه بعداً اعتراف كرد...«استناد قرار گرفته يعني 
اينجاست كه همانگونه كه در اوايل اين سطور بدان اشاره گرديد، نويسنده 

كند!  استناد بلكه آنانرا از خودش اختراع نيز مي» اسناد پراكنده«ا به نه تنه
اما امروز وقت آن است كه همة كساني «البته وي با آوردن عباراتي نظير 
» رفيق كبير«چنان حميد اشرف را  اند و هم كه به نقد گذشته خود پرداخته

-21ور ، سط646(ص » نامند موضع خود را در اين باره روشن سازند مي
توزي  اي در اين باره و كينه» اسناد پراكنده«). منكر اختراع هرگونه 19

شان حميد اشرف خصوصاً، »رفيق كبير«بطور اعم، و » چريكها«نسبت به 
كند كه:  ميگردد. و تمام هم و غم و نگراني خويش را تنها در اين ذكر مي

» و كار كسب«هائي در آن است كه ديگر مرگ  اهميت نقد چنين قساوت«
، پاراگراف آخرين). و سپس هم اندرز ميدهد كه: 646(ص » كسي نگردد

ميدانند بايد شهامت آن را » رفيق كبير«اينك همه كساني كه او را «
داشته باشند تا بدون الپوشاني و توجيه به نقد اين روش بپردازند و از 

» گري جلوگيري كنند هائي به نام انقالبي نهادينه شدن چنين جنايت
سطور آخرين و آغازين). پند بسيار داهيانه و پيشنهاد  646و  47(صفحات 

را در خويش سراغ دارد » شهامت«بغايت نيكوئي است! اما نويسنده آيا اين 
كه با قرار دادن خود در برابر آئينه از خويشتن خويش شروع نمايد و يا 

نسخه را براي اينكه بمانند نورالدين كيانوري و شركاء تنها بلد است كه 
، در مورد خود، از دژ واليت فقيه بپيچد؟ »دژ روسي«اما بعوض » چريكها«

آيا پس از سي سال و تنظيم چنين كتاب باصطالح تحقيقي ـ تاريخي 
بر » 57ها تا بهمن ماه  هاي فدايي خلق از نخستين كنش چريك«قطوري 

تابي هم باشد كه ك مي» وقت آن«، »مبارزة مسلحانه«و » چريكها«عليه 
از بهمن ماه تاكنون به » انقالب اسالمي«الاقل به نصف حجم آن دربارة 
ند، ا نگرديده» پراكنده«كه هنوز » اسنادي«رشتة تحرير درآورد و با تكيه بر 

رفتار «تر از »هولناك«شان، كه هزاران بار »رهبر كبير«اي از جنايات  شمه
و نيز اسرار و  »هولناكي [كه] از حميد اشرف [در آن خانه] سرزد

» بدون الپوشاني و توجيه«نظامي جهنمي برآمده از آن سال را » تاريخچة«
چنين «و » مرگ كسب و كار كسي نگردد«برمال سازد؟ تا ديگر 
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نگردند؟ بخود آشكار است كه » نهادينه«، »ئي به نام انقالبها جنايت
  پنداريست بيهوده و درخواستي است بسي باطل!

هاي رياكارانة نويسنده از وقايع و رويدادها نمونة  برداري هاز ديگر موارد بهر
ادنا ثابت است. آنجائيكه ميخواهد از نام و كاراكتر وي در حمالتش به 

و » گانگستريزم«و » چريكيسم«و كوبيدن آنان تحت عناوين » چريكها«
شان مايه بگذارد، فريبكارانه وي  در ميان» عواطف انساني«نيز عدم وجود 

كند. اما آنجائيكه حيات و  مرجع و وجودش اعتبار سند پيدا ميبرايش 
در » جمهوري اسالمي«گران و زعماي  اش توسط شكنجه وجود فيزيكي

گيرد گوئي كه اساساً وجود خارجي نداشته،  معرض تهديد و نابودي قرار مي
گيرد و فقط با بيان اينكه:  سكوت اختيار كرده، موضوع را درز مي

كه پس از انقالب از ادنا ثابت بعمل آمد متأسفانه موضوع را  هائي بازجوئي«
پيكار در راه آزادي «سازد. او پس از انقالب به سازمان  به تمامي روشن نمي

بازداشت  18/11/1360پيوست و به همين اتهام در تاريخ » طبقه كارگر
به پيوستن خود و ديگر دوستان  28/11/1360شد. ثابت در بازجوئي مورخ 

نويسد:  اشاره دارد و مي 1353اش به چريكهاي فدائي خلق از سال  شكدهدان
عليرغم اينكه سازمان اصرار داشت كه من علني بمانم ولي چون من «

اي در خدمت انقالب باشم بدون  تمايل زيادي داشتم كه تمام وقت و حرفه
(ص » اي) متوجه شود مخفي شدم اينكه ساواك مدتها (تا يكسال و خرده

گذرد و هرگز به سرنوشت دردناكش كه اعدام پس از  از آن مي )،818
اتهام پيوستن به سازمان «به » جمهوري اسالمي«تحمل شكنجه در 

  كند! اي هم نمي بود حتي اشاره« پيكار...
گيري بايستي گفت كه كتاب عليرغم همة نكات غيرواقعي،  در نتيجه

تهي از فوايد نيز اش، چون هر پديدة ديگري، مطلقاً  مغرضانه و منفي
وار خوانده شود. از جمله پليس سياسي رژيم  نيست، بويژه اگر كه لقمان

برانشان در رژيم شيخ همواره سعي بر آن  شاه و به تأسي از آن ميراث
و » چريكها«داشته و دارند كه در تبليغاتشان جهت رماندن تودة مردم از 

نانرا بويژه به دو چيز مبارزين راه آزادي و استقالل و عدالت اجتماعي آ
متهم سازند. يكي، خيانت و مزدوري براي بيگانگان و در نتيجه دريافت 

اند، و ديگري  الزحمه از آنان، كه خود در اين رشته داراي تخصص حق
هاي تيمي و  گستردن مجالس لهو و لعب و عياشي و ارتباط جنسي در خانه

و عرق و ترياك را نيز  ها به سبب خلف بودن، لواط و ورق غيره كه جديدي
ـ وصاياي جريكها قبل از » اسناد پراكنده«اند. كتاب با آوردن  بر آنها افزوده

اعدام ـ ناخواسته نشان ميدهد كه هر كدام از آنان بهنگام شهادت داراي 
هاي  الزحمه ريال و غيره و حق 3ر445ريال و  1ر100چه اندوختة گرانبار! 

، كه حتي جهت بقاي فيزيكي و ادامة مبارزه اند پرارزش! از بيگانگان بوده
اغلب با چه مشكالت مالي دست و پنجه نرم كرده، با به خطر انداختن 

هاي  جانشان مجبور به حمله به بانكها بوده و الاقل در آغاز، اسلحه
شان را از طريق قاچاقچيان بدست آورده، و يا از خود پليس و  ابتدائي

ها  اند. در مورد عياشي شان، تأمين مينموده حنيروهاي سركوبگر، با خلع سال
نشان ميدهند كه چه ضوابط و » ها بازجوئي«و برقراري روابط جنسي نيز 

هاي تيمي برقرار بوده تا  هاي سختي از اين حيث در خانه دستورالعمل
جائيكه در يك مورد حتي گويا به از ميان برداشتن فيزيكي فرد خاطي نيز 

برداري از آن فرصتي ديگر  ده باز هم با اشاره و بهرهمنجر گرديده كه نويسن
ربطش داده » چريكها«در ميان » فقدان عواطف انساني«يابد تا آنرا به  مي

گران متبوعش اگر حتي دو نامزد را به  محكومشان سازد. درحاليكه حكومت
در خيابان و يا پارك در كنار يكديگر قدم زدن و ديده شدن » جرم«

نمونة اخيرش دكتر زهرا بني يعقوب بود ـ با كمال! دستگير كنند ـ 
را در » حقوق بشر اسالمي«شان رسانده و  توانند بقتل مي» عواطف انساني«

  شان مرعي سازند. حق
از نظر تئوريك و كاري تحقيقي ـ تاريخي كتاب در سطح ارزشي بسيار 

سوية همان نظريه  نازلي است كه در مجموع چيزي جز تكرار مكررات يك
ها، الهام گرفته و ديكته شده و منبعث از  ايست پردازيهاي عمدتاً توده

جهت اقمارسازي و وابسته نمودن » اتحاد شوروي«هاي خارجي  سياست
ها به خود، براي دست باال داشتن در معامالت  ها و ملت جنبش

امپرياليستي، بهمراه توليدات قلم به مزدان مشكوك و پليسي و يا باصطالح 
در گذشته و حال نبوده و نيست كه بلحاظ استناد » كاران حراف سياسي«

افراد و ارگانهاي امنيتي در » گزارشات«نمودن و تكيه صرف بر 

» ها بازجوئي«نگاري بر »تصوير«ساختن » مبتني«و نيز » نويسي تاريخچه«
اش، نميتواند اعتبار يك كار تحقيقي ـ  هرگز عليرغم ادعاي نويسنده

جنبش مسلحانه در «باشد. از نظر سياسي نيز كوبيدن تاريخي را داشته 
هاي  اي يكطرفه و غيرعلمي و چهره بگونه» 1349-57خالل سالهاي 

درخشانش، صرفنظر از خود را بگزافه آباد نمودن با به اصطالح خراب كردن 
جمهوري «آنان، آشكارا نشانة نگراني و ترس و وحشت هيئت حاكمه 

تا مبادا كه دوباره جوانان پرشور و عاشقي  باشد از اين خطر مي» اسالمي
يافته شوند، تا با بركف نهادن جان و زندگي خويش در دست، و 

كرده با » فيلشان ياد هندوستان«گيري از تجربيات گذشته، باز دوباره  درس
الگوبرداري، بنوعي در صدد تجديد آن دوران تاريخي برآيند هرچند كه 

و زناني بداليل متعدد روان اجتماعي ـ  امكان وقوع و ظهور چنان مردان
تاريخي ـ سياسي ـ امنيتي، باتوجه به شرايط غالب و مسلط كشوري ـ 

نمايد. اما با اين وجود تصورش ميتواند  جهاني موجود، امروزه امري بعيد مي
شان را برهم  همچنان بعنوان كابوسي، خواب راحت را از آنان گرفته آرامش

            زند.
    2008بيست و ششم نوامبر                                               

  
  

  88عيد 
  

  مهين خديوي                
  
  

  ستاره مهجور
  آسمان دلتنگ

  ماه گم شده است
  از باران  خبري نيست

  اما تو
  بهار

  از پشت ديوارهاي سربي
  باز هم  مي رسي

  اين بار
  به تو مي گويم خوش آمدي

  لطفن
  در مسيرت

  هاي قفس را بگشا درب
  پرندگان در قفس آواز نمي خوانند.

                             1  /1  /1388  
              *  
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ي  قرار بر اين بود كه همكار عزيزمان اسماعيل خويي، براي آرش شماره
، در رابطه با كتاب منتشر شده توسط وزارت اطالعات، نقدي 102

ويان) را به همراه تعدادي از شعرهايي كه در (خاطرات خود با اميرپرويز پ
، به اين به داليلي !ها سروده است، براي چاپ ارسال كند رابطه با چريك

  شماره موكول شد. 
به دست ما نرسيد و به خواهش  تا لحظه آخر متأسفانه، بخش اول نوشته

اسماعيل عزيز، قرار شد بخشي از شعرها را به همراه يادداشتي از او، چاپ 
  كنيم.

  
  آرش

  
  ي از اسماعيل خوييياد داشت

، »شمال نيز«، »با دوردست«به من چه كه با هم چاپ شدنِ شعرهاي 
تا اگر چه ح«، »تر از آفتاب با دانشي زالل«، »ديدارگاه جان و خطر كردن«

با آسيابِ اين تاريخ، رفتن، در مرگ برگ، در آينه، تا (، »توفان گويا باشي
را » آرش«چند صفحه از » بر رود پر سرود شدن«، و همواري)هاي  دشت

ها، در دل  خواهد گرفت! مهم، براي من، اين است كه هر يك از اين سروده
و جانِ من، گره خورده است با ياد ارجمند تني يا تني چند از يارانِ به 

  ».جنبشِ فدايي«ام در  خون تپيده
  وار بگويم: نمونه
كتابِ «رحماني نژاد سپرده بودم تا در  را به ناصرجانِ» شمال نيز«شعر 
اش كند. چند تن از دوستان و آشناياني كه شعر را از من  چاپ» روز

مرا » بي پرده بودن اين شعر«شنيده بودند، اما، به من هشدار دادند كه 
، به ناصر گفتم كه، در »ساواك«گرفتار خواهد كرد. و من، هراسان از 

يعني »: دشت«بردارد و به جاي آن بگذارد را » شهر«ي  سراسر شعر، واژه
  »!جنوب دشت«را بكند » جنوب شهر«كه 

  و هرگز، هرگز، از يادم نخواهد رفت اين كه:
، همين كه اين خواهش مرا از ناصر شنيده بود، امير پرويزجانِ پويان

ي ما آمده بود و مرا در خانه نيافته بود و نزديك به  شتابان به درِ خانه
ي ما، سيگار كشان، گام زده بود... تا، سرانجام، به  كوچه هشت ساعت در

  ام دويد و فرياد زد: شدم، به سوي ديدنِ من، كه از تاكسي پياده مي
! از خيانت استبكني يك » شمال نيز«خواهي با شعرِ  كاري كه مي -
  كشي؟! خجالت نمي» برشت«

 يا، 
ابرِ شعر به طور ي اخمو بودنِ خود در بر ، با همهمسعود جانِ احمدزاده

 داشت. را از بر مي» ديدارگاه جان و خطر كردن«هايي از  كلي، پاره
 .... پور سعيد جان سلطان... يا  جان شعاعيان مصطفييا   

  يا انگار همين ديروز بود.
  دريغ و درد!
  درد و دريغ!

  
  ا.خ.

  2008دهم دسامبر 
  بيدر كجاي لندن

  

  
  
  

  شمال نيز
  »كند. ويران مي جنوب شهر را باران دارد«
  

  جنوب شهر را
  باران              

  ويران خواهد كرد...               
  شوم. غمگين نمي - شگفتا! -و من

  نگاه كن:
  ست. تمام اندوهش را ابر در فضاي باران پاشيده

  ام، و من، كه عاشق اندوه بوده
  كنم، اما نگاه مي

  شوم. از اين تماشا غمگين نمي
  

  اكنم، ام نگاه مي
  بينم به غير ابر نمي

  سرايد... كه مي
  اندوهش را؟...            

  نه!                            
  

  سقوط غم را در خود بايد جشن بگيرم.
  

  كنم، اما نگاه مي
  بينم به غير ابر نمي

  ي خود را؛ سرايد خشم شبانه كه مي
  هاي من، نوازد در آذرخش، در رگ و مي

  ي خود را. نهسرود سركش بيدار تازيا
  

  هاي لطيف را در خود سقوط عاطفه
  بايد                                      

  امشب                                        
  جشن بگيرم.                                       

  
  من، اين زمان،

  رسا و منفجرم، مثل خشم؛
  و، مثل خشم، توانايم.

  ان شعر حافظ را بردارمتوانم ديو و مي
  و برگ برگش را

  هاي خويش با دست          
  پاره پاره كنم؛                        

  -چون خنجر و پالسيدن -توانم و مي
  لزوم خون و خزان را باور كنم؛
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  توانم در رهگذر باد قد افرازم و مي
  و باغي از شكوفه و شبنم را پرپر كنم؛

  توانم حتا و مي
  -حتا از نزديك -              

  ي نوباوه را نظاره كنم. سربريدن يك تا هزاره بره
  من، اين زمان،
  رسا و منفجرم.

  
  جنوب شهر ويران خواهد شد؛

  و جاي هيچ غمي نيست.
  

  به ابر ايمان دارم.
  داند؛ اطمينان دارم كه ابر مي            

  و بذر خود را، دامن دامن،
  افشاند. ردمي نميسال م به خيره بر سر اين قحط

  
  جنوب شهر ويران خواهد شد؛

  و جاي هيچ غمي نيست، جاي هيچ غمي نيست:
  جنوب شهر بايد ويران شود.

  ستم؟
  نه! اين ستمي نيست؛

  هاي دره نشين است. ستم ترحم بر بوته
  به قلّه بودن و بر دره رحمت آوردن:

  ستم هماره همين بوده است،
  گويد، يسيل م                        

  گويم، من مي                                   
  ستم هماره همين است.

  
  گويد: و سيل مي

  ها را بايد پر كرد. تمام گودي« -
  و كوه و دره نبايد باشد.

  تمام سطح زمين را هموار بايد كرد.
  »ي دشت... خوشا شكفتن خورشيد بر گشادگي

  
  نگاه كن:

  بزگوارترين آوار،
  امان، تواناي بي خروش و خشم

  آنك:                                  
  هاي مست دمان؛ هجوم جنگلي از پيل
  و بيم زير و زبر گشتن

  افكند در دل زمين و زمان. كه پنجه مي

  نگاه كن:
  شكوهمندترين سيل.

  واري پرشور حماسه
  ي طبيعت و تاريخ را. سرايد، گوئي، همرائي كه مي

  نگاه كن:
  د؛دان چه خوب مي

  تواند. و مي
  

  نگاه كن.

  نگاه كن.
  كه گفته است كه ويران شدن تماشائي نيست؟

  انگيز است؟ كه گفته است كه ويران شدن غم
  

  جنوب شهر ويران خواهد شد؛
  و جاي هيچ غمي نيست:

  جنوب شهر را آوار آب ويران خواهد كرد؛
  شمال شهر را

  ي جنوب... ويراني            
  تهران -1347هفتم بهمن                                          

  

  ديدارگاه جان و خطر كردن
  

  ي ما آسان نيست. ي كويري تنهائي
  

  لرزد؛ ي پيوستن مي دستت در آستانه
  زنهار!                                          

  ي ما آسان نيست. ي كويري تنهائي
  ي ما ي كويري تنهائي

  - ي عريان رور، اين گشادگياين راستاي نور و غ -
 آسان نيست.                                              

  
  جا اين

  هاي تشنگيت بر شانه
  هرگز                       
  چتر نخواهد گشود                      

  گيسوئي از نوازش باران؛
  جا برگيسوان خستگيت اين

  هرگز                          
  مرواريد نخواهد فشاند                           

  ايثار آبشاران؛
  هاي آمدنت را و گام
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  هرگز                    
  تفسير نخواهد كرد                       

  ساران؛ ديدار چشمه
  

  و شاخ بارور شدنت
  هرگز                

  آرام نخواهد يافت                    
  در چتر بال گستردن

  -چونان درختي سرشار -
  برجوجگان برگ و جوانه

  هاي رويشزاران. در النه
  

  جا اين
  بيدارباش خش خش 

  در خاربن                   
  آذين هوش تو؛

  و مرگ،
  مرگ گزنده، مرگ گريزنده،

  ي تو خواهد بود ي تنهائي ي هماره همسايه
  ي ماران. زهر شرزه در خشم

  
  ت.ي ما آسان نيس ي كويري تنهائي
  هشدار!

  جا اين
  واري از تفتن است؛ خورشيد بوته
  ست؛ ي بيداري و نور تازيانه

  و هرم خون مردان است
  درياوشي كه در رگ توفيدن

  ي خشم و شن از كرانه                        
  ست. جاري

  
  جا اين

  شب، مثل شب،
  ي بيدار بايد باشي؛ صد آسمان ستاره

  ورنه                                         
  غول هزار چشم هراسيدن
  زودا كه بر تو راه ببندد؛

  و روز، مثل روز،
  روشنتر از نگاهي شيار بايد باشي؛

  ورنه                                      
  هاي هيچ نماي سراب آئينه

  زودا كه بر  تو باز نمايند
  نقش تو را،

  ي نقشي بر آب. به گونه        
  

  لرزد. ي پيوستن مي تانهدستت در آس
  ي ما آسان نيست. ي كويري تنهائي
  زنهار!
  جا اين

  شوند ي آسمانشكاف نترسيدن بر مي مردان ره به كنگره
  با ريسماني از مار.

 تهران - 1348دوم مهر                                    

  

  با دور دست
  درياي من !
  اي گاهواره !
  اي گور !               

  كه در تموج آن دور وقتي
  خواند، گنجشك بامداد غزل مي

  ي شكوهمند گندمزاررانت وزگستره
  چيند، دانه بر مي                              
  اين جويبار كوچك آرام

  بيند. خواب نهنگ مي
  تهران -1348بيست و نهم آبان 

  
  

  حتا اگر چو توفان گويا باشي
  

  گوئي، از شش هزار سال تجربه وقتي مي
  رويد، چين هزار موج بر جبين تو مي

  كه دريا باشي. بي آن
  

  گوئي، از شش هزار سال تجربه در گنداب وقتي مي
  شود هر واژه در دهان تو غوكي مي

  هاي گنديدن، كز كرم
  آري،                      

  تنها                         
  -گويد هاي گنديدن مي از كرم

  اشي،حتا اگر چو توفان گويا ب
  و پاي تا سر آوا باشي.

               *  
  بر من ببخشاي اي عشق !
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  من
  ديگر دلي به سينه ندارم.

  ديگر به سينه
  من                

  واري خون آلود جز مشت
  تپد به كينه ندارم. كه مي

  تهران -49سال 
  

    در آينه
  چندان دوروغ در من راه برده بود

  كه ديگر                                 
  ي سپيده دمان را نيز آئينه

  باور نداشتم.
  وين بود و بود ... تا
  آئينه سپيده دمان.
  آه،                     

  ي سپيده دمان آئينه
  ي شكفتن خون در لحظه

  با من                            
  گفت:                                 

  ي آفاقم، آنان كه از كرانه« -
  رويد، ر جنگلي كه تير به ناچار از آفاقش ميد

  سر زدند                                                 
  مثل تو بودند.                                                   

  آنان كه مثل آفاقم
  شان در خون سرزدن

  پرپر زدند                     
  مثل تو بودند.                               

  آنان جوان و مثل تو بودند؛
  اما                               

  »بند ترس نبودند... مثل تو تخته
  

  ي سپيده دمان آشفت. آئينه
  ي سپيده دمان آئينه

  شرم مرا
  هاي خونينش نهفت. در آب

  تهران - 1350خرداد 
  

*  
  
  

  
  خاطرات زندانِ مهدي اصالني

  
  

  
  آرش منتشر كردانتشارات مجله 

  كالغ و گل سرخ خاطرات زندان مهدي اصالني 
  

  ها استمهتاب مديون چشم
  بهروز شيدا

  
ي هاي جمهوريخاطرات مهدي اصالني است از زندانكالغ و گل سرخ 
؛ از شبِ تازيانه تا سالِ دار؛ از 1367تا  1363هاي ي سالاسالمي در فاصله

غروبِ نگاه دوست. وعِ زخم تا پاييزِ ؛ از طل1367سالِ بند تا دوزخشبِ چشم
، ي زنداني نامكرري است از گلويي ديگر. قصهقصه كالغ و گل سرخ

سازِ گل سرخ؛ انگار هميشه همان است: فرياد از جورِ كالغ و ياد بغض
ي نبرد ياران بخواند. ها را به پردهخواهد چشمهميشه صداي ياران مي

ها، معلمِ اولِ گوركني است: قابيل ن اسطورهاي از جهابه روايت قصه كالغ
گونه از داند جسد برادر را چهبرادر خود، هابيل، را كشته است، اما نمي

-اي بر منقارش، در كنارِ قابيل ميمرده كالغِ، كالغيها پنهان كند. چشم
ي ديگري از جهانِ نشيند؛ تا رسمِ دفنِ برادر به او بياموزد. به روايت قصه

ي خويش را به فصل زمستان زيرِ ي اعضاي قبيلههمه كالغها، اسطوره
- هاي مردهكند. به اين اميد كه به فصلِ بهار چشمكوهي از بهمن دفن مي

كند هم چشمِ نعشِ برادر گان بخورد. كالغ هم رازِ مرگ برادر دفن مي
اي از جهانِ به روايت قصهگل سرخ پراكند. كوري مي كالغخورد.  مي

از خون آدونيس، معشوق گل سرخ ها نماد عشق است. اولين هاسطور
ي ديگري از جهان رويد. به روايت قصهي زيبايي، ميآفروديت، الهه

هايي كه در يونانِ باستان، به افتخار ديونيزوس، خداي ها، در جشناسطوره
تواند شود؛ چه ميبه نماد سكوت تبديل مي گل سرخ كنند،شراب، برپا مي

هم از خون عاشقان گل سرخ ان را مهاركند تا سخنِ گزاف نگويند. سرمست
كالغ و هنگام بگويند. دهد كه سخن بهرويد هم سرمستان را هشدار ميمي

-كُشكند: در يك سو چشمساخت جهاني حماسي را نمادين ميگل سرخ 
كنند.  سو عاشقاني كه راز معشوق در سينه پنهان مياند؛ در يكها ايستاده

ها گريخته است تا روايت چشمي است كه از منقارِ كالغالغ و گل سرخ ك
همان حماسه را از گلويي ديگر و گل سرخ  كالغرازِ سكوت عاشقان بگويد. 

-همان را جور ديگري نامكرر ميخاطرات مهدي اصالني كند. نامكرر مي
ها، تها، باخها، پهلوانيها، جاي شعرها، كوچكيكند؛ روايتي از كوچه
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 ها.ها، سازها، باغِ چشمها، بارانها، ناتوانيها، خطاها، ناممكنها، راستبخت
  كند: مكرر مي خاطرات مهدي اصالني همان را بر ديوارِ زندانِ ديگري نا

  دمي هم آسمانِ شبِ مرا تماشا كن!
  ها است مهتاب مديونِ چشم

  روايت كالغ و گل سرخ
  مهدي اصالني) (نگاهي كوتاه به خاطرات زندانِ

  اسد سيف
  

سي سال مي گذرد. همه آناني كه با وجداني بيدار به  1357از انقالب سال 
اند. اين انتقاد از خويش  گذشته مي نگرند، اعتراف مي كنند كه اشتباه كرده

را بايد پاس داشت، مشكل اما آنجا آغاز مي شود كه كسي دوست ندارد در 
بان راند. در واقع سعي مي شود، چرايي و چگونگي اشتباه سخني بر ز

  شانه خالي گردد.  "مسئوليت شخصي"وسيله از  بدين
اكنون آسان به كار گرفته مي شود، مي پذيريم كه اشتباه  "اشتباه"واژه 
ايم، اما گام بعدي در اين راه برداشته نمي شود، كوشش به عمل مي  كرده

فاده مي شود، آن را به سوء است "اشتباه"ها در سطح بمانند. از  آيد تا بحث
جامعه، مردم، سازمان و يا حزب تعميم مي دهيم تا پرده ساطري باشد كه 
نتوانيم به گذشته شخصِ خويش انتقادي بنگريم. خود را پشت اين واژه 

  پنهان مي كنيم تا به چرايي آن نينديشيم.
، كه به تازگي "كالغ و گل سرخ"مهدي اصالني در خاطرات زندان خويش، 

اي پيش گرفته است. او در بيان خاطرات خود  ر شده، روش دگرگونهمنتش
خويش  "مسئوليت شخصي"هاي جمهوري اسالمي كوشيده تا به  از زندان

در اين مقطع تاريخي همان اندازه توجه كند كه به مسئوليت سازماني كه 
به آن تعلق داشت.  او اكنون كه به گذشته مي نگرد و بر آن تأمل مي كند، 

حليلي درخشان از قدرت در نظامي توتاليتر مي رسد كه روشنفكران و به ت
تحصيلكردگان آن نيز در واقع استقاللي از خويش در انديشه و انديشيدن 

  نداشتند.
اي از دنياي خيالي انسان ايراني را در  مهدي اصالني در اين اثر گوشه

ر ما عيان مي ها ب در رابطه با زندان "انقالب اسالمي"هاي روزمره  واقعيت
كه متوجه ديگران كند، از خويش آغاز  كند و در اين راه نقد را پيش از آن

مي كند. ذهنيت سركوبگر حاكمان را در قلع و قمع دگرانديشان در كنار 
ذهنيت تنگ و تاريك كساني مي گذارد كه در واقع جمهوري اسالمي را 

انسان را در درك  "اروجدان بيد"مخالف بودند. او از اين تطابق مي كوشد 
 "مسئوليت اخالقي"در نظامي توتاليتر كشف كند و  "مسئوليت شخصي"

افراد را در اين دوران تاريخي و نقشي كه آنان، اگرچه غيرمستقيم، در اين 
  اند، به چالش گيرد. فجايع داشته

ست كه با آرزوهايي بزرگ و  اي ساله نويسنده اين خاطرات جوان بيست
مي شود  "فدايي خلق"يت انساني به صف انقالب مي پيوندد، نها آرماني بي

تا در نفي نظام ديكتاتوري شاه ، عدالت را همگاني كند. او فقر و رنج را 
خوب مي شناسد، زيرا با آن بزرگ شده و واقعيت آن را با تمام وجود 

عدالتي حاكم، در بناي دنياي نو، به راه  تجربه كرده است. در نفي فقر و بي
الب، همه هستي خويش در اختيار سازماني مي گذارد كه قرار است به انق

ارزاني دارد. در اين راه اما سر از زندان در مي  "كار و نان و مسكن"همگان 
ناپذير  آورد. در تنهايي خويش، در ميان ضجه قربانيان و عربده پايان

هاي مرگ و ماتم از دست دادن  گران، در فاصله شليك گلوله شكنجه
دوست، در ميان اشك مادر و حسرت ديدار معشوق، به گذشته خويش مي 

  هايي كه در پيش است.  نگرد، به راهي كه از آن گذشته و گام
، از 67مهدي اصالني در كشتار بزرگ دگرانديشان در تابستان سال 

، آنگاه كه مي فهمد "هئيت مرگ"مي گذرد، در پيشگاه  "روي مرگ راه"
ه تنها اقرار يك واژه است، در نگاه به مرگ، زندگي را اش با كشتارگا فاصله

، و "ام نماز نخوانده"اما تا كنون  "مسلمانم"انتخاب مي كند، مي گويد: 
چنين است كه شانس مي آورد و اعدام نمي شود. مدتي بعد، آنگاه كه 

اند، با تني درهم شكسته و رواني پريش از  بند كشته شده بيشتر ياران هم
تر مي گذارد كه ايران نام دارد.  مي شود، گام در زنداني بزگ زندان آزاد

تر از زندان پيشين است. از كشور مي  زندگي در اين زندان انگار مشكل
گريزد تا آرامش را در جايي ديگر بيابد. مكان عوض مي شود اما درون آرام 

ساليان  "درد"آشوبِ درون را مكتوب مي كند تا   ندارد. پس از بيست سال
 "خود را سبك"يافته،  "تسكين"وانهد، به اين اميد كه؛ وجود بدينوسيله 

  اي تلخ را به تاريخ بسپارد. كند، تا از اين راه، تجربه
او اكنون كه به وجدانِ خويش بازمي گردد و وجدان سازماني را به ياد مي 

اي  كه شعور خويش نيز بدان سپرده بود، به فاجعه آورد كه نه نتها جان، بل
ي انديشد كه جامعه بدان گرفتار آمده بود. او مي كوشد تا در به م

هاي خود، جايگاه خويش در اين فاجعه بازيابد. ارزش كتاب نيز در  يادمانده
بعدي نيست.  نويس در اين اثر موجودي يك كه خاطره همين است، اين

احساس درون را در سنجش گذشته در كنار عقل در ترازوي تاريخ مي 
ه تمامي جوانبِ زندگي نظر دارد، به موضوع تاريخي مي نگرد، به گذارد، ب

كه ديگران را بر صندلي اتهام  نظري گرفتار نمي آيد، پيش از آن تنگ
  بشناند، خود بر آن صندلي جاي مي گيرد. 

الي آن، از خاطرات فراتر  مهدي اصالني در بيان خاطرات خويش، در البه
چرا انقالب شد؟ "ها پاسخي بيابد كه:  مي رود، مي كوشد براي اين پرسش

ام از نيمه پاياني سال  نسالن آيا راه ديگري وجود نداشت؟ چگونه من و هم
به استخدام انقالب درآمديم؟ ...چرا من فدايي شدم؟ چرا در انشعاب  1365

اي  بزرگ اين سازمان با اقليت نرفتم؟ چرا اكنون با هيچ سازمان سياسي
  و... "نيستم؟

هاي جمهوري  خاطرات مهدي اصالني است از زندان "گل سرخكالغ و "
صفحه و در ده فصل  460كه در  67تا  1363هاي  اسالمي در فاصله سال

نوشته شده. از دستگيري آغاز مي شود، اوين، گوهردشت، تدارك كشتار 
  هاي آن هستند.  بزرگ، روزشمار كشتار، پس از كشتار، از جمله فصل

با اشتياق  اي ست كه نه تنها هر خواننده با ارزشي سند "كالغ و گل سرخ"
گاه كه به حيات  هر مورخ تاريخ معاصر ايران، آن  كه آن را خواهد خواند، بل

كالغ و گل "نياز از اين كتاب نخواهد بود.  جمهوري اسالمي برسد، بي
را مجله آرش منتشر كرده و پخش آن را انتشارات فروغ در آلمان  "سرخ

  ده دارد.(كلن) بر عه
  

  پخش سراسري: انتشارات  فروغ كُلن. آلمان
9235707 - 221-49 +  

  
  
  

  رنگ روياها
 

  علي شيرازي                          
  

 ميمانم در انتظار 

 تا در يك بهار

 بنفشه ها

 رنگ روياهاي مرا 

 نقاشي كنند .          
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  به مناسبت

 ل استادس« درگذشترك1(»ت(  
  

تركل يكي از بيادماندني ترين تاريخ شفاهي نگاران  "استادس"لوييس 
تركل در  آمريكايي است كه دربارة طبقة كارگر آمريكا كار كرده است.

)، يكي از محالت نيويورك، متولد شد. در 2در برانكس( 1912مي 16
عمر خود هشت سالگي، خانواده اش به شيكاگو نقل مكان كرد و او بيشتر 

تحصيالت متوسطه خود را به پايان  1928را در آنجا گذراند. در سال 
در رشتة حقوق  1934رساند، و سپس به دانشگاه شيكاگو رفت و در سال 

فارغ التحصيل شد. اما بجاي تعقيب رشتة تحصيلي و تخصصي خود به 
ي لوژيرا از قهرمان تر "استادس"توليد برنامه هاي راديويي پرداخت. نام 

) براي خود برگزيد، و در تĤتر رپرتوار 4(استادس النيگن) بنام 3جيمزفارل(
ازدواج كرد و اين  1939شيكاگو به عنوان بازيگر آغاز به كار كرد. در سال 

سال دوام آورد. در آغاز جنگ جهاني دوم، هنگامي كه  60وصلت به مدت 
سوراخ كرده  ك گوشش رايميخواست به ارتش بپيوندد، او را بخاطر آن كه 

بود، نپذيرفتند. به صليب سرخ پيوست، اما او را به خارج از كشور 
  نفرستادند، و بعدها فاش شد كه بعلت گرايشات نظري چپ او بوده است.

، صداي او بعنوان مفسر راديويي، صداي شناخته 1940در طول سالهاي 
 جايگاهيك سريال كمدي تلويزيوني بنام  1949شده اي بود. در سال 

را آغاز كرد كه نقش صاحب يك رستوران را به شكل بداهه  استادس
    سازي، بازي ميكرد.

) احضار و 5("كميتة فعاليتهاي ضد آمريكايي مجلس"به  1953در سال 
توسط جوزف مك كارتي بازجويي شد. تركل از دادن هرگونه اطالعات عليه 

ن پس در ليست ايستاد. از اي "كميته"فعاالن چپ طفره رفت و در برابر 
  سياه قرار داده شد و برنامة تلويزيوني او را لغو كردند.

استخدام شد و مقاالتي دربارة  "شيكاگو ساندي تايمز"سرانجام در روزنامة 
جان استاين اثر  موشها و آدمهاجاز به چاپ رساند. هم زمان در نمايشنامة 

  ، ظاهر شد.بك
و را، در رادي مة استادس تركلبرنابرنامة راديويي خود بنام  1958در سال 

WFMT  .آغاز كرد  
را در  خيابان جدايي: آمريكااولين كتاب خود، مجموعة هفتاد گفتگو، بنام  

را چاپ كرد كه  زمانهاي سخت 1970به چاپ رساند. در سال  1967سال 
گفتگو با آمريكايي ها دربارة تجربة آنها از سالهاي بحران اقتصادي است؛ و 

به چاپ رساند.  كارروايت زندگي كارگران را در كتابي بنام  1974در سال 
گفتگوي زير از همين كتاب ترجمه شده كه ميتواند نمونه اي از شيوه و 

، طي سالهاي عمر او را بدست دهد. استادس تركلمضمون ديگر كارهاي 

روزمره براي معنا و  يكار دربارة جستجو"خود دربارة كار گفته:  تركل
نان روزانه است، براي بازشناسي و نيز نقدينه است، براي شگفتي  همچنين

است تا خمودگي، خالصه براي نوعي از زندگي است تا از دوشنبه تا جمعه 
  "جان كندن.

جايزة پوليتزر، بخاطر ادبيات غيرداستاني، به او تعلق گرفت.  1985در سال 
 31ساز راديويي، در  گر و برنامهي، نويسنده، تاريخ نگار، بازاستادس تركل

سالگي، در حالي كه از خود ميراثي بسيار غني و  96، در سن 2008اكتبر 
با ارزش دربارة تاريخ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و 

  اخالقي كار در آمريكا بجاي گذارده بود، درگذشت. 
ها او چنان زيست كه ميراث او تا نسلهاي بعد، سرچشمة شناخت و الهام آن

  از زندگي و جهان پيرامونشان خواهد بود.* 
   

  چه كسي اهرام را بنا كرد؟
  

  برجهاي هفتگانة شهر تب را چه كسي ساخت؟
  كتابها پر از نام شاهان است.

  آيا شاهان بودند كه تخته سنگها را حمل كردند؟...
  شبي كه ديوار چين تمام شد

  بنّاها به كجا رفتند؟...
  برتولت برشت      

  
  

  )6(لوفورمايك 
  
)، در 7ك مسكوني كه شامل دو قسمت است، در نقطه اي در سيسرو(ي

حاشية شيكاگو. او سي و هفت سال دارد. در يك كارخانة فوالد سازي كار 
)، گهگاهي در رستوران محله، بعنوان 8ميكند. همسر او، كارول(

پيشخدمت، كار ميكند؛ بجز آن، او در خانه از دو فرزند كوچك شان، يك 
  تر و يك پسر، نگهداري ميكند.دخ

، كه سر آن از مادر و فرزند در اولين مالقاتم يك مجسمة كوچك سنگي
بدن جدا شده بود، كف اتاق افتاده بود. او در حالي كه به آرامي ميخنديد 

  "اون دكتر اسپاكش كرده."به دختر سه ساله اش اشاره كرد و گفت: 
  
. كار عضالني محض... بلند كن، ك كارگريك تيرة رو به زوالم. يمن از  -

بذار پايين، بلند كن، بذار پايين. ما روزي بين چهل تا پنجاه هزار پاوند 
از چارصد پاوند  - فوالد بلند ميكنيم. (ميخندد.) ميدونم كه باورش سخته 

  تا قطعات سه و چار پاوندي. كشنده س.
به يه  ديگه نميتوني مباهات كني. يادم مياد يه زماني طرف ميتوونست

خونه اشاره بكنه كه ساخته بود، چقدر الوار سوارِ هم كرده بود. خونه رو 
ساخته بود و بهش افتخار ميكرد. فكر نمي كنم من واقعاً بتونم افتخار كنم 
اگه يه مقاطعه كار براي من خونه  ساخته باشه. من وسوسه ميشم كه برم 

ازش بگيرم. واسه اين كه  خندد) و اره رويتو و يه اردنگي به نجاره بزنم (م
  من بايد بخشي از خونه باشم، ميدوني.

سخته به يه پلي افتخار كني كه هرگز از اون عبور نميكني، به دري 
افتخار كني كه هرگز اونو باز نميكني. تو توليد انبوه ميكني و هرگز 

كاميون كار  ةمحصول نهايي رو نمي بيني. (با شگفتي) يه دفه براي يه رانند
كردم. وقتي يه كاميون رو بار ميزدم، يه جزيي رضايت خاطر پيدا مي

ميكردم. الاقل ميتوونستم كاميون رو ببينم كه با بار حركت كرد. اما توي 
  يه كارخونة فوالدسازي، فراموش كن. تو هيچي نمي بيني جايي بره.

هستي، اما  يمايك، تو كارگر خوب"ه بار سرپرستم منو توبيخ كرد. گفت، ي
رفتارِ من اينه كه درمورد كارم هيجان زده نمي شم. من  "ارِ بدي داري.رفت

كارم رو انجام ميدم، اما نميگم وه، عجب شاخ غولي شكستم. روزي كه 
درمورد كارم هيجان زده بشم، روزيه كه بايد برم پيش روان شناس. تو چه 

قتي جان زده بشي؟ ويجوري ميتووني از كشيدنِ فوالد به اينور و اونور ه
  خسته اي و ميخواي بشيني، چه جوري هيجان زده ميشي؟

فقط موضوع كار نيست. يه كسي اهرام رو ساخته ديگه. يه كسي يه 
  )9چيزي رو ميسازه. اهرام، ساختمان امپاير استيت (
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اين چيزها همين جوري اتفاق نمي افته كه. پشت اون كار شاق وجود  -  

ببينم، بگو امپاير استيت مثالً، من  ه ساختموني رويداره. من دوست دارم 
دوست دارم ببينم يه طرف ساختمان، روي يه باريكه به اندازة يه فوت 
عرض از باال تا پايين، اسم يك يك آجرچينها، اسم يك يك برقكارها، اسم 
همه نوشته شده باشه. خب، وقتي طرف از اونجا رد ميشه، ميتوونه پسرش 

منم اون باال در طبقة پنجم. تير آهن اون طبقه ن، اون يبب"رو ببره و بگه، 
پيكاسو ميتونه به يه تابلو اشاره كنه. من به چي  "رو من كار گذاشتم.

ميتوونم اشاره كنم. يه نويسنده ميتوونه يه كتاب رو نشون بده. هر كسي 
  بايد چيزي داشته باشه كه بهش اشاره بكنه.

خانه  فقطتنِ اين كه يه زن لة ديگرونه. گفياين يه جور ارج ندونستن بوس
يه خانه داره. اما اينم خوار  فقطداره، خوار و خفيف كردنه، درسته؟ قبول. 

يه كارگره. فرقش اينه كه مرد ميره  فقطو خفيف كردنه كه گفته بشه 
  بيرون و ممكنه داغون بشه.

من وقتي مجرد بودم، ميتوونستم كار رو ول كنم، راهمو بكشم برم. 
گشتم. كار ميكردم فقط به اندازه اي كه پولي يرِ مملكت ول ماونوقتا سرتاس

به دست بيارم، پول تو جيبي. اما حاال ازدواج كردم و دوتا بچه دارم...(به 
آرامي خاموش ميشود.) يه زماني روي يه سكوي بارگيري كار ميكردم و 

با فشار. با  يمجرد بودم. سرپرست اومد طرفم و شونة منو گرفت، يه جور
منو راحت بذار. من "زدم و انداختمش از سكو پايين. بهش گفتم،  مشت

  "دارم كارم رو ميكنم، فقط از من دور وايسا.
اگه يه قاطر رو شالق بزني بهت لگد ميپرونه. از سرِ راه من برو كنار،  

همين. خود كار كردن به اندازة كافي بده، ديگه موي دماغ من نشو. من 
شم، روزي هشت ساعت كار كنم بي اون كه ترجيح ميدم ماتحتمو هم بك

كسي مراقبم باشه، تا روزي پنج دقيقه كه يه نفر باالسرم مواظبم باشه. كيو 
ميخواي بزني؟ تو كه نميتووني جنرال موتور رو بزني، يه نفر رو تو 

  ) كه نميتووني بزني، سيستم رو كه نميتووني بزني.10واشينگتن(
ري حس ميكنم. آره، آره. ببين. (لكه هاي ه قاطر، يه قاطر پير، من اينجوي

سياه و كبود را روي بازوان و پاهايش نشان ميدهد، عاليم سوختگي.) 
اگه بچة من بخواد تو "ميدوني سرِ كار چي شنيدم؟ از بيش از يه نفر؟ 
من ميخوام بچه ام يه  "كارخونه كار كنه، با يه اردنگي ميندازمش بيرون.

خندد) من ميخوام اون بتوونه از يره، هوم م م. (مآدم متكبرِ وارفته باشه. آ
  ) نقل قول كنه، و مباهات كنه به اين.11والت ويتمن(

اگه تو نمي تووني پيشرفت كني، اوالدت رو بذار پيشرفت كنه. والّا زندگي 
چيز بي ارزشي يه. تو ميتووني به عقب برگردي بري توي غار و همونجا 

ارنشين كه رفت باالي تپه ببينه اون ن انسان غيبموني. من مطمئنم اول
فكر نميكنم فقط به خاطر كنجكاوي رفت. اون رفت اون  -طرف چه خبره 

باال براي اين كه ميخواست بچه اش رو از غار بيرون بياره. درست همين 
  طور، من ميخوام بچه ام رو بفرستم به كالج.

م و ولو كنم و ميخوام بيام خونه، بشينيمنِ سگ مسب خيلي سخت كار م
دلم ميخواد بتوونم برم طرف يه كسي و  اما مجبورم بزنم بيرون.بشم. 
ميدوني؟ (ميخندد) اوني هم كه تو اتوبوس پهلوي  "هي، گاييدمت."بگم، 

من نشسته همين جور. واسه اين كه تمام روز من ميخواسته م به 
  سرپرستم بگم برو گاييدمت، اما نميتوونم.

ا ميكنم. بهش فحش ميدم. و اونم خب، يكي رو توي ميخونه پيد
برميگرده به من فحش ميده. گالويز ميشيم. اون به من مشت ميزنه و منم 
به اون مشت ميزنم، براي اين كه هردوي ما در واقع ميخوايم يه كس ديگه 
رو بزنيم. حداكثر چيزي كه اتفاق ميفته، اينه كه متصدي بار ما رو از 

  ، تو كارِت رو از دست ميدي.كنه. اما سرِكاريخونه بيرون ميم
اين سرپرستي كه من دارم، يه بچه س. يه فارغ التحصيل كالجه. اون 
خيال ميكنه كه از همه سره. يه بار اون داشت وراجي ميكرد و چونة منو 

منظورت چيه آره، آره، "اون گفت  "آره، آره، آره."ميجوويد، منم ميگفتم 
بله، «كي هستي، هيتلر؟ اين چرنديات تو اصالً "بهش گفتم  "آقا.آره. بله، 

چيه؟ من اومدم اينجا كار كنم، نيومدم خاكبوسي كنم كه. يه دنيا » آقا
  خالصه، حرف پشت حرف، من باختم. "فرق هست بين اين دوتا.

ه درجه پايين تر اومدم و ساعتي بيست و پنج سنت از دست دادم، كه ي
بعد از اين  -ش من ياون اومد پخيلي زياده. ميكنه حدود ده دالر در هفته. 

كه يه درجه پايين اومدم. يارو اومد و به من لبخند زد. من منفجر شدم. 
اون متوجه نبود، اما دو ثانيه، دو قدم با بيمارستان فاصله داشت. بهش 

اون اومد كه يه چيزي بگه و انگشتش رو حواله  "دور و برِ من نيا."گفتم 
كردم و انگشتشو گرفتم و برگردوندم تو ) من دستمو دراز 12كرده بود.(

بش. راهشو كشيد و رفت. من انگشتشو گرفتم براي اين كه من ازدواج يج
  كرده م. اگه مجرد بودم كله ش رو ميگرفتم. فرقش اينه.

  
كارِ يدي يي كه تو ميكني ميدوني تكنولوژي هم ميتوونه انجام بده. 

ن رو ميتوونه انجام بده؛ (ميخندد) بذارروشن بگم، يه ماشين كار يك انسا
والّا كاوش هاي فضايي انجام نميدادند. چرا ما ميتوونيم يه موشك بدون 
انسان بفرستيم به فضا، اما هنوز انسان رو به كارخونة فوالد ميفرستيم تا 

  كار يه قاطر رو انجام بده؟
اتوماسيون؟ بستگي به اين داره كه چه جوري اجرا بشه. ترسناكه اگه 

منو بندازه توي خيابون، ترسناكه. اگه كار هفتگي منو كم بكنه،  ونياتوماس
منو نميترسونه. مثالً اين جملة كوتاه رو ميخوني كه نوشته: چه خواهيد 
كرد وقتي كه كامپيوتر جانشين شما شود؟ منفجرشون كن. (ميخندد) 
. منفجرشون كن. من پاك ديوونه ميشم اگه يه كامپيوتر پيش از من  واقعاً

خوره! من براي بچه هام شير و براي خودم آبجو ميخوام. ماشين، هم غذا ب
ميتوونه انسان رو آزاد كنه و هم ميتوونه برده كنه، براي اين كه عجيب بي 

  تفاوته. اين انسانه كه تمايل داره يه چيزي رو بذاره اينجا يا اونجا.
م، شناختياگه من بيست ساعت كار در هفته ميكردم، بچه هام رو بهتر م

زنم رو بهتر ميشناختم. يكي از بچه ها منو دعوت كرد كه به ديدن كالج 
برم. يكي از شنبه ها بود. تابستون بود. آه، اگه اين انتخاب رو داشتم كه 
زنم و بچه هام رو به پيك نيك يا به يه محوطة كالج ببرم، پيك نيك رو 

يتوونستم هر كردم، ميانتخاب ميكردم. اما اگه بيست ساعت در هفته كار م
دو جا رو برم. فكر نميكنيد با اين بيست ساعت كار اضافي مردم 
ميتوونستن واقعاً توسعه پيدا كنن؟ كي ميتوونه بگه؟ كارگرهايي توي 
كارخونه هستن كه فقط به علت جبر شرايطه. من عيناً مثل رنگين پوستها 

ميتوونن  د پوست باشن. اونايهستم. اينشتاين هاي بالقوه الزم نيس كه سف
  توي مزارع پنبه باشن، ميتوونن توي كارخونه باشن.

امروزه بيست ساعت كار در هفته عملي يه. روشنفكرها، اونا هميشه ميگن 
لرد بايرون ها، والت ويتمن ها، روزولت ها، پيكاسوها به صورت بالقوه كه در 

اما من كنن، وجود داره. يكار ساختماني يا صنايع فوالد يا كارخانه ها كار م
فكر نميكنم اونا به اين حرف باور داشته باشن. من فكر ميكنم اونا از چيزي 
كه ميترسن وجود بالقوة هيتلر و استالينه كه در اونجا هم هس. كساني كه 
در قدرت هستند از آدم اهل تفريح ميترسن. نه فقط در آمريكا، روسيه 

  [شوروي] هم همينطوره.
گه توي اين مملكت، براي يك سال، بطور فكر ميكنيد چه اتفاقي ميفته ا

آزمايشي بيست ساعت كار در هفته برقرار كنن؟ چه جوري اونا ميفهمن 
كه اين كسي كه امروز داره واالس رو چال ميكنه، فردا سعي نكنه كه 
هيتلر رو زنده كنه؟ يا اين آدمي كه بخاطر  آلودگي هوا مختصري ناراحته، 

و روي ميز طرف برينه؟ آدم ميتوونه تبديل  تصميم نگيره بره جنرال موتور،
به يه متعصب بشه اگه وقت داشته باشه. همه ش داستانِ وقته. اين، من 
فكر ميكنم، يكي از داليلي يه كه بچه پولدارها گرايش تعصب آلودي به 

  سياست دارن: اونا وقت دارن. وقت، اين موضوع مهمي يه.
. اون خسته س، همين. يه احمقه ين نيست كه كارگر معموليداستان ا

بار من يه كتاب دربارة شطرنج گرفتم. دو يا سه هفته افتاده بود توي كشو، 
چون خيلي خسته بودم. تعطيلي هفته هم ميخواي بچه هات رو ببري 

 "بابا، ميتوونم برم پارك؟"بيرون. آدم نميخواد بشينه اونجا و بچه بياد بگه: 
  كنار. تو كتاب؟ بذارش يو تو دماغت رو كرد

كي رو ميشناسم كه پنجاه و هفت سالشه. ميدوني چي به من ميگه؟ ي
اولين چيزي كه در كار اتفاق ميفته  "خسته م. هميشهمايك، من پيرم و "

اينه: وقتي بازوها شروع ميكنن به حركت، مغز واي ميسته. من كارتم رو 
م حدود ده دقيقه به هفت صبح ميزنم. به يكي دو نفر كه دوستشون دار

سالم ميكنم، باهاشون شوخي ميكنم. يكي بهت سالم ميكنه و تو هم 
ميگي سالم. به يكي ميگي گاييدمت. اوني كه بهش ميگي گاييدمت، 

  رفيقته.



    كتاب و ... مقاالت و نقد و بررسيِ

٢٩٦  103 ي آرش شماره

كاله ايمني رو سرم ميذارم، كفشهاي ايمني رو ميپوشم، عينك ايمني رو 
كنم. آهن رو ي) چيزيه كه من روش كار م13ميزنم، ميرم به بوندرايزر.(

يروبن، ميشورن، فرو ميبرن توي يه محلول رنگ، و ما بيرون ميكشيم. م
  فرو ببر، بيرون بكش، فرو ببر، بيرون بكش، فرو ببر، بيرون بكش...

من به همه سالم ميكنم بجز رييسم. كار ساعت هفت شروع ميشه. حدود 
شن تا ينيم ساعت اول بازوهام خسته ميشن. بعد از اون، ديگه خسته نم

ساعت آخرِ پايان روز. من از ساعت هفت تا سه و نيم كار ميكنم.  شايد نيم
ساعت هفت و نيم و ساعت سه بازوهام خسته ان. اميدم به خداست كه 
هرگز درهم نشكنم، چون هميشه ميخوام بازوهام ساعت هفت و نيم صبح 
و سه و نيم بعد از ظهر خسته بشند. (ميخندد) چون اين موقعيه كه 

و يك پاياني هست. ميدونم كه مغزشويي نشدم. اين  ميدونم يك شروع
  وسط، حتا سعي نميكنم كه فكر كنم.

اگه قرار بود من شما رو جلوي يك سكوي بارگيري بذارم و يك كاميون 
باري با گوني هاي پونصد پاوندي سيب زميني كنارش پارك كنم، و 

روز انجام ه كه بايد تمام يپنجاهتا گوني ديگه مثل اونم باشه، و اين كار
سيب زميني؟ آدم هرگز دربارة كار نه فكر  - بدي، دربارة چي فكر ميكردي 

ميكنه و نه صحبت ميكنه، مگر اين كه خُل باشه. شايد دربارة بيس بال يا 
دربارة اون شبي كه مست كرد يا اين كه دراز كشيد يا دراز نكشيد. من 

  ن زده بشه.كار هيجا ةميگم يك نفراز صد نفر  ممكنه عمالً دربار
چرا كمونيستها هميشه ميگن اونا طرفدار كارگرها هستند، و همين كه يه 
مملكت برقرار ميكنن، تو آدمايي ميبيني كه براي تراكتورها سرود 
ميخوونن؟ اونا دربارة اين كه چه جوري به كارخونه عشق ميورزن، آواز 

ل كنم. اين ميخوونن. اينجا، اونجايي ست كه من نميتوونم كمونيسم رو قبو
اوتوپياي روشنفكرهاست، نه من. من نميتوونم خودمو ببينم كه دارم براي 
يه تراكتور آواز ميخوونم، اصالً نميتوونم. (ميخندد) يا براي فوالد آواز 
بخوونم. (آواز ميخواند) آه سرشار از شادي، من در بوندرايزر هستم. آه من 

  لي ممنون. غيرممكنه.يچقدر اين فوالد سنگين را دوست دارم. نه، خ
آه بله، رؤيا ميپرورم. دربارة اون زن موبور سكسي در ميامي كه مقرري 
اتحادية منو گرفت خيال پردازي ميكنم. (ميخندد) من به رهبر اتحاديه 
همون جور فكر ميكنم كه به رييس كمپاني ام. داد خودمو از زندگي 

اي گرم، جايي كه لنگر امي فكر ميكنم. هويرم. من به ماه فوريه در ميميگ
 "به من ظلم شده"بندازي. من وقتي ميشنوم كه يه بچه كالجي ميگه، 

باورش نميكنم. ميدوني من دوست دارم براي يك سال چي كار بكنم؟ مثل 
يه بچه كالج زندگي كنم. فقط براي يك سال. واقعاً دوست دارم. وه! (نجوا 

دد) فاحشه هاي وحشي جوانا! (ميخن يميكند.) وه! ماشين اسپورت! مار
  سكسي. جداً دوست دارم اينو، آره، دوست دارم.

ه كسي بايد اين كارو بكنه. اگه بچة من اصالً به كالج بره، فقط از اون يه ي
كمي احترام ميخوام، ميخوام بدونه كه پدرش يكي از اونايي ست كه براي 

د.) آره، (درفكر فرو ميرو -خودشون كسي اند. براي همينه كه حتا دربارة 
دربارة سياها ... (به سنگيني آه ميكشد.) من واقعاً  -به گمونم، حتماً 

نميتوونم از همكاري رنگين پوستي كه تمام روز با من كار ميكنه، نفرت 
داشته باشم. براي روشنفكر سياه پوست احترام قايل نيستم. روشنفكر 

د ساله فرياد سفيد رو هيچ مصرفي براش ندارم. براي مبارز سياهي كه سيص
برده داري سر من ميكشه ارجي ندارم، در حالي كه من دارم كون خودمو 
پاره ميكنم. ميفهمي منظورم چيه؟ (ميخندد) من براي همچين آدمي يه 
جواب دارم: برو راكفلر رو ببين. هريمن رو ببين. با من كاري نداشته باش. 

  ر نده. (ميخندد)ما هر دو در يك مزرعة پنبه هستيم. بنابراين منو آزا
بعد از كار، من معموالً توي يه ميخونه توقف ميكنم. آبجوي سرد. 
بالفاصله آبجوي سرد. من وقتي مجرد بودم، ميرفتم به اين بارهاي الت و 
لوت ها، خيلي درگير دعوا ميشدم. فقط براي اين كه خشمم رو خالي كنم. 

دهد). من با زنجير يروي بازوم، اينجا، عالمتش هست. (اثر زخم را نشان م
موتورسيكلت ضربه خوردم. اوه، وه! (به نرمي) هوم. دارم پير ميشم. 
(ميخندد) ديگه اونقدر خشم خالي نميكنم. شما ممكنه بگيد كه در هم 
شكستم. (به سرعت) نه، من هرگز درهم نميشكنم. (آه ميكشد.) آدم وقتي 

ني، مشت رد و كنه. وقتي جوويسنش يه كمي باال ميره، حرف رد و بدل م
  بدل ميكني.

  وقتي به خونه ميام، با زنم يه خورده جر وبحث ميكنم. تلويزيون رو 

  

  
  

روشن ميكنم، اخبار عصباني م ميكنه. (ميخندد) حتا اخبار هم زياد نگاه 
نميكنم. من جكي گليسون رو تماشا ميكنم. به جاي اخبار ساعت ده، 

باني به رختخواب برم. ساعت خوام عصيدنبال هر چيز ديگه اي ميگردم. نم
پنج با هيچ مردي از چيزهاي جدي حرف نزن. اون اصالً حوصلة مزاحمت 
نداره. اين وقت آرامشِ اونه. سخت ترين چيزي كه اون الزم داره، چيزيه 

  كه زنش بايد به اون بگه.
قة اول چي كار ميكنم؟ يوقتي به خونه ميرسم، ميدوني براي بيست دق

د ميزنم. من يه دختر بچة سه ساله دارم. بعضي وقتا كنم. لبخنيتقلب م
ميتونستم بگم ديسني لند بودم.  "كار."ميگم،  "بابا، كجا بودي؟"ميگه 

براي بچة سه ساله كار چيه؟ اگه احواالتم خوب نباشه نميتونم رو سرِ بچه 
ها خراب كنم. بچه ها بي گناه تر از هرچيزي به دنيا ميان، جز خود تولد. 

توني خراب كني. براي همين آدم ميره ميخونه. ميخواي يهم نم سرِ زنت
اونجا خالي كني تا توي خونه. يه بازيگر چي كار ميكنه وقتي كه يه فيلم 

  بد بازي ميكنه؟ من هر روز يه فيلم بد بازي ميكنم.
دار بشم. من يمن حتا ساعت زنگ دار الزم ندارم كه صبح از خواب ب

ون مشروب خوري، ساعت چهار بخوابم، و بم! ريميتونم تمام شب رو برم ب
مهم نيست چي كار ميكنم. (ميخندد) كم و بيش  - سر ساعت شش بيدارم 

شبه مرگه. كل سيستم آدم از كار ميفته و تماماً هيأت مرگ پيدا ميكني. 
يه ساعت درون كالبدي يه. چيزيه كه تو فقط بهش عادت ميكني. ساعتها 

وقتا زنم ديوونه بازي درمياره ميخواد پونصد  داره. بعضي يمتفاوتند. بستگ
بار رامي بازي كنه يا پازل رو سرِ هم كنه. ميتوونه نصف شب باشه، ساعت 

  ده شب باشه، ميتوونه ساعت نه ونيم باشه.
  
  تعطيالت آخر هفته رو چه كار ميكني؟ -
  

. يكي خشونت در آمريكانو ديدي؟ يآبجو ميخورم، يه كتاب ميخوونم. ا
عات واشينگتن است. يكي از اون كميته هايي كه اونا هميشه از مطال

انتخاب ميكنن. يه چيزي شبيه اين رو آخر هفته ميخوونم. اما در طول 
هفته، هوم... همين اآلن درباره ش فكر كردم. از دوشنبه تا جمعه چندان 
چيزي نميخوونم. مگر اين كه يه كتاب سكسي باشه. سرِ كار ميخوونم و 

و تكليف شبم رو انجام ميدم. (ميخندد) اين چيزيه كه كارگرها رم خونه يم
تكليف شب. (ميخندد) بعضي وقتا زنم شنبه كار ميكنه  -تو كارخونه ميگن 

  و من تو ميخونه آبجو ميخورم.
خيلي وقت پيش، با يكي رفتم بيرون مشروب خوري. يه محصل كالج. 

ميشه براي من كنم. هياون همون جايي كار ميكرد كه من اآلن كار م
دربارة اين كه چگونه براي تغيير سيستم به خشونت نياز است و از اين 
مزخرفات، موعظه ميكرد. ما رفتيم به يك بار درب و داغون. يكي اونجا بود 

 "تو خيال ميكني خيلي زرنگي."كه من اصالً اونو نميشناختم. اون گفت، 
اينه كه يكي بزنم درِ ح من يتفر"(ميخندد) گفت،  "تفريح تو چيه؟"گفتم، 

بهش گفتم من واقعاً حالشو ندارم سر به سرم بذارن. اون گفت،  "كون تو.
 "نه، من فقط نميخوام سر به سرم بذارن."گفتم،  "تو چي هستي، بزدل؟"
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من زنها، مستها، "اون اومد جلو و دوباره يه چيزي به من گفت. من گفتم، 
  بذار.يا ديوونه ها رو نميزنم. حاال منو راحت 

طرف برادرش رو صدا كرد بياد. اين محصل كالج كه با من بود، اومد با 
تو از چي "من گفتم،  "مايك، از اينجا بريم بيرون."آرنجش زد به من، 

(ميخندد) اين غيرعادي نيست. آدما موي دماغت ميشن. تو تا  "نگراني؟
، طرف رو نميتووني ياونجايي كه ميتووني با زبونت اونو دفع ميكني، و وقت

    با مشت دك ميكني.
نزديك بسته شدن بار بود و ما مونديم. ما ميتونستيم بريم، اما وقتي كه 

اگه تو  -تو به جايي رفتي كه يه آبجو بنوشي و يكي هل من مبارز ميطلبه 
ميخواي بازم به اون محل بري، ميدون رو خالي نميكني. اگه الزمه با طرف 

  كني.ينزاع بكني، نزاع م
تازه اومده بودم بيرون در كه يكي از اونا پريد روي من و دور گردن من 

منو گرفت. من دستشو گرفتم و پرتش كردم طرف ديوار. اينجاشو (گلو را 
نشان ميدهد.) گرفتم، و چند بار سرشو زدم به ديوار. اون تقريباً يه جوري 

ظامي ه كمربند نيسر خورد به طرف زمين. اون يكي كه گفت برادرشه، با 
به طرف من چرخيد. اون خطا كرد و زد به ديوار. من دور و بر رو نگاه 
كردم ببينم جوجه استالين، (ميخندد) كه عاشق خشونت و اين چيزها بود، 
كجاست. رفته بود. انشعاب. (ميخندد) روز بعد سرِ كار ديدمش. نميتونستم 

  ازش عصباني باشم، اون يه بچه بود.
من يه كتاب ديد و تعجب كرده بود. اومد به  جيب عقب يه بار اون توي

منظورت چيه من مطالعه "گفتم،  "تو مطالعه ميكني؟"طرفم و گفت، 
اينجا تمام اين خنگها صفحات ورزشي ميخوونن. تو با "گفت،  "ميكنم؟

منظورت "در جا از اون بچه عصباني شدم. گفتم،  "كتاب چه كار داري؟
كه سرتاسرِ خرج كالج كس ديگه اي رو  يچيه تمام از اين خنگها؟ به مرد

  اون يه از خودراضي بي بو و خاصيت نوزده ساله بود. "ميپردازه توهين نكن.
  
  با وجود اين تو ميخواهي بچة خودت يك از خودراضي بي بو و خاصيت بشه؟ - 
  

بابا، تو آدم خوبي هستي، "بله. من ميخوام بچه م به من نگاه كنه و بگه، 
جداً آره، من ميخوام بچه م به من بگه كه اون  "هستي.تو يه خنگ  يول

  مثل من نخواهد شد.
اگه من كارگر استخدام كنم كه برام كار كنه، طبعاً سعي ميكنم يه 
دستمزد معقولي بپردازم. سعي ميكنم اسم كوچك شونو ياد بگيرم، اسم 

 رو تا اونجا كه ممكنه كوچك نگهدارم كه يفاميل شونو ياد بگيرم، كمپان
ز رو فردي بكنم. تنها چيزي كه از يه آدم توقع خواهم يبتوونم همه چ

داشت، دست دادن و فردا مي بينمته. نه تقاضانامة استخدام نه هيچ چيز 
ديگه. من عالقه اي به گذشتة طرف ندارم. هرگز كسي نژاد يه قاطر رو 
ه چك نميكنه، ميكنه؟ اما در مورد انسان ميكنن. ميتووني تصور كني كه ب

من مايلم بدانم كه پدر بزرگ ايشان چه كسي "طرف يه قاطر بري و بگي، 
   "بوده؟

من دوست دارم كه يه تلفيق كتابفروشي و ميخونه راه بندازم. (ميخندد) 
دوست دارم يه جايي داشته باشم كه بچه هاي كالج بيان و يه كارگر فوالد 

الت ويتمن ه كارگر از ويسازي بتونه بشينه و صحبت كنن. جايي كه 
شرمگين نباشه و يه استاد كالج از اين كه خونه ش رو در تعطيالت هفته 

  رنگ كرده خجالت نكشه.
اگر يه نجار براي شاعرها كلبه اي ساخته، من فكر ميكنم حداقل چيزي 
كه شاعرها به نجار مديون هستن، سه يا چهار بيت روي ديواره. يه پالك 

كار ميكنيم، اين محل كه ما ميتوانيم خود  يكوچولو: اگر چه ما با ذهنها
در آن بياراميم، توسط كسي بنا شده كه ميتواند با دستهايش كار كند. و 
كارش همانقدر شريف است كه كار ما. من فكر ميكنم شاعر يه چيزي 

  مديون اون كسي است كه براش كلبه ساخته.
ة ) فكر نميكنم. ميدوني من يكشنبه شب دربار14من به روز دوشنبه(

چي فكر ميكنم؟ يكشنبة بعد. اگه تو واقعاً سخت كار كني، به يك 
تعطيالت هميشگي فكر ميكني. نه خواب هميشگي... يكشنبه شب من به 
چي فكر ميكنم؟ خدايا، كاش سگ مسب ميتونستم براي زندگي  كار ديگه 

  اي ميكردم.
ناتمام  ينميدونم كيه كه گفته هيچ چيزي شيرين تر از يك سمفون

ت. مثل يك نقاشي ناتمام و يك شعر ناتمام. اگر اين اثر رو در يك روز نيس
مثالً بگو ميكل آنژ نمازخانة سيستين را. زمان بسيار زيادي  -خلق ميكرد 

وقت شو گرفت تا اين اثر رو تمام كنه، اين اثر زيبا رو. اما اگر اون مجبور 
؟ فكر نميكني يبود اين نمازخانة سيستين رو هزار بار در سال خلق كنه چ

كه حتي ذهن ميكل آنژ كُند ميشد؟ يا اگر داوينچي مجبور بود نمودارهاي 
كالبد شناسي شو سي بار، چهل بار، پنجاه بار، شصت بار، هشتاد بار، نود 
بار، صد بار در روز بكشه؟ فكر نميكني كه حتي براي خود داوينچي مالل 

  آور بود؟
  
ت كردي كه اهرام را ساختند، نه صحب ييخيلي وقت پيش، تو از آدمها -

  فرعون ها، يا گمنام ها. آيا تو خودت رو در مقولة آنها قرار ميدهي؟
  

بله. من ميخوام امضاي منم روي اونها [اهرام] باشه. بعضي وقتا، از روي 
كنم. يبدجنسي كامل، وقتي چيزي ميسازم، يه جايي شو يه ذره زخمي م

چيز منحصر به فرد بسازم. يه ضربة ه يدوست دارم كاري بكنم كه واقعاً 
چكش ميزنم. به عمد معيوبش ميكنم ببينم آيا رد ميشه، فقط به خاطر 
اين كه بتونم بگم من اين كار رو كردم. ميتونه هر چيزي باشه. بذار اين 

) رو براي اين ابداع كرده كه 15(دودوجوري بگم: فكر ميكنم خدا پرندة 
آيا تو هيچوقت اشتباه "بهش بگيم، ريم بتونيم يوقتي ما اون باال م

(ميخندد) من دوست دارم مهر  "مسلمه، نگاه كن."و اون بگه،  "نكردي؟
. مثالً بگو در كل اشتباه منخودمو. يه اشتباه،  يدودوخودمو بزنم. پرندة 

يه ساختمان هيچي جز آجرهاي قرمز مهم نيس. من دوست دارم فقط يه 
  كار كنم. به عمد خراب كنم.د يا يه بنفش يآجر سياه يا يه سف

اين عجيب به نظر ميرسه، اما بچة من مهر منه. اون آزادي منه. در يكي 
زنگها براي "فكر ميكنم در كتاب  -از كتابهاي همينگوي يه سطر هست 

. پشت خطوط دشمن هستند، يه جايي در اسپانيا، "كه به صدا در مي آيد
گه نه. مرد ميدونه يمرد بهش م و زن حامله است. زن ميخواد با مرد بمونه.

اما اگر تو بري،  "اگر تو بميري، من هم ميميرم."كه داره ميميره و ميگه، 
من هم ميرم. ميدوني منظورم چيه؟ عرفا بهش ميگن جام ورشو. سلسله. 
منظورمو ميفهمي؟ براي همينه كه من كار ميكنم. هر بار جووني رو 

ده، زبر و زرنگ ميگذره، يشلوار پوش ميبينم كه با پيرهن و كراواته، و كت و
  انگار به بچة خودم نگاه ميكنم، ميدوني؟ همين.
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5  - the House Un-American Activities Committee  
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  به ياد كامبيز روستا
 محمود راسخ

 
كامبيز روستا دوست گرامي، مبارز پيگير و ديرپاي راه استقالل، آزادي و 

يماري سرطان، كه دمكراسي در ايران، پس از پيكاري چندين ماهه با ب
) در سن 2009ژوييه  25( 1388مرداد  5آخرين پيكار او شد، در سحرگاه 

اش ايران كه عمري را براي  سالگي در شهر برلن، به دور از ميهن 69
سعادت، خوشبختي و سربلندي مردم آن، ابتدا در مبارزه با استبداد 

  فروبست. شاهنشاهي و سپس با استبداد مذهبي سپري كرد، چشم از جهان
هاي كنفدراسيون جهاني  من كامبيز روستا را نخستين بار در يكي از كنگره

ديدم. اگر اشتباه نكرده باشم كامبيز به عنوان عضوي از هيات نمايندگي 
سازمان دانشجويان شهر گراتس (اطريش) در كنگره شركت كرده بود. 

دي از آن تاريخ هاي زيا تاريخ دقيق آن كنگره را به خاطر ندارم. اكنون سال
ام هيچگاه براي ضبط اينگونه جزييات كمك خوبي برايم  گذرد و حافظه مي

ي خوبي  ام فرهاد سمنار كه حافظه نبوده است. به عكس رفيق از دست رفته
اش به  هاي كنفدراسيون را حتا در جزييات داشت و به ويژه جريان كنگره

كنم بايد در  ل فكر ميكرد. به هر حا بود كمك مي خاطر داشت. اگر او مي
پس از دهسال  1964ميالدي باشد. چون من تازه در  60ي  اواسط دهه

  ي تحصيل به آلمان آمده بودم. اقامت و تحصيل در آمريكا براي ادامه
ها يا هر نشست  ها رسم بر اين بود كه در حين برگذاري كنگره آن وقت

. در اين ها هر گروه سياسي جلسات خود را داشت جمعي ديگري، شب
گرفت و  جلسات معموالً وقايع كنگره و روند آن مورد بررسي قرار مي

سياست گروه در قبال مسائلي كه در روز يا روزهاي بعد در دستور كار 
شد و روش  كنگره، سمينار يا كنفرانس قرار داشت از طرف جمع تعيين مي

شب ي  گرديد. در جلسه هاي مورد مشاجره تعيين مي برخورد به موضوع
ها، كه من در آن زمان عضو آن سازمان بودم، البته كامبيز هم  جبهه ملي

ي علوم سياسي  شركت داشت. او از همان اواني كه براي تحصيل در رشته
ي ملي آن شهر مشغول  به گراتس آمده بود در واحد جبهه 1960در سال 

وب فعاليت شده بود. كامبيز از همان ابتدا تاثير خوبي در من گذاشت. خ
داد. در آن زمان  كرد و موضوع مورد نظرش را خوب پرورش مي صحبت مي

ها هر دو در اطريش بسيار فعال بودند و شدت  اي ها و توده ي ملي جبهه
شد چون رقابت  فعاليت يك گروه موجب تشديد فعاليت گروه ديگر نيز مي

ي ميان آنان بسيار شديد بود. ولي با وجود اختالفات عميق سياسي و نظر
ها روابطي غير خصمانه حتا دوستانه به  اي ها و توده ي ملي با يكديگر جبهه

  هم داشتند. چيزي كه در بسياري از شهرهاي ديگر معمول نبود.
هاي كنفدراسيون  ها و نشست از آن پس كامبيز را به كرات در كنگره

ديدم و وي به صورت يكي از كادرهاي درجه يك و فعال كنفدراسيون  مي
ه بود كه به كمك ساير اعضا و فعاالن كنفدراسيون در اطريش در درآمد
هاي گسترده با مطبوعات و مقامات اطريشي  ها و تماس ي فعاليت نتيجه

  توانسته بودند مسايل ايران را در نشريات آن كشور انعكاسي گسترده دهند.
با بروز اختالف ميان چين و شوروي و انشعاب در جنبش جهاني 

آن زمان پيرو شوروي، در حزب توده نيز انشعاب شد و تعداد  كمونيستيِ تا
هاي سابق به مائوئيسم گرويدند. اين امر تركيب نيروهاي  اي زيادي از توده

درون كنفدراسيون را نيز دگرگون ساخت. اگر تا آن زمان جريان اصلي 
داد،  ي ملي و حزب توده تشكيل مي سياسي درون كنفدراسيون را جبهه

ها. در  ها و مائوئيست اي ي ملي، توده نيرو بوجود آمده بود: جبههاكنون سه 
شد و تعداد  اين روند، روز به روز از نيروي حزب توده كاسته مي

يافت. با توجه به گرايشات ناسيوناليستي در نظرات  ها افزايش مي مائوئيست
نيمه «مائو و به ويژه دريافت او از بورژوازي ملي و نقش آن در جوامع 

هاي ايراني نسبت به شوروي  در برخورد مائوئيست» نيمه مستعمره-ئوداليف
هاي بيست، ملي شدن صنعت  ي ملي و نگاهشان به مبارزات سال و جبهه

نفت، دكتر مصدق و نقش او در نهضت ملي كردن صنايع نفت و غيره، 
ي  اي اساسي رخ داد و اين امر موجب نزديكي زيادي ميان جبهه دگرگوني

ها شد و از آن جا كه اين امر در عين حال همزمان  و مائوئيستها  ملي
شد با جنبش ضد جنگ ويتنام و جنبش دانشجويي در آمريكا و اروپا  مي

ها نيز  ي ملي كه گرايش به چپ داشت، افكار و نظرات چپ در ميان جبهه
  نفوذ كرد.

 درست يادم نيست كه كامبيز در اوان آمدنش به اطريش تا چه اندازه به
نظرات چپ گرايش داشت. بايد در نظر داشت كه رضا روستا يكي از افكار و 

هاي قديمي و رييس شوراي سنديكاهاي كارگري در ايران (پيش  كمونيست
توانست بسيار طبيعي  از فرار به شوروي) از اقوام كامبيز بود. بنابراين، مي

اج بوده باشد كه تحت تاثير افكار چپ قرار داشته باشد. به هر حال، با رو
ها بود كه به اين  ي ملي افكار چپ در آن زمان او نيز از آن افرادي از جبهه

  سمت گرايش پيدا كرد يا اگر گرايشي از پيش داشت اين گرايش تشديد شد.
هاي چريكي در ايران و تحت تاثير آن، در رابطه  كامبيز با پيدايش جريان

هايي آمريكا و اروپا  ي ملي اي از اعضاي جبهه با تعداد نسبتاً قابل مالحظه
در خارج از » بي عملي«كه هم به چپ تمايل پيدا كرده بودند و هم از 

هاي عملي شوند، اقدام  خواستند وارد فعاليت كشور خسته شده بودند و مي
كرد و براي نزديك بودن به ايران به » ي ملي خاورميانه  جبهه«به تشكيل 

ضو هيات اجراييه عراق رفت. در زمان تشكيل اين سازمان من ع
ي ملي اروپا بودم و يكي از اعضاي اين هيات ما، آقاي  هاي جبهه سازمان

حسن ماسالي نيز بدون اين كه ما كوچكترين اطالعي پيدا كنيم در 
تشكيل اين جبهه در عراق شركت فعال داشت و عضو آن شده بود، شايد 

. ميان عراق هم عضو رهبري آن؟ كامبيز در اين زمان بسيار فعال شده بود
و اروپا در رفت و آمد بود و مشغول رتق و فتق امور. با فروكش كردن 

هاي پيش از انقالب و گويا به دليل  جنبش چريكي در ايران در سال
  هاي نظري و سياسي، كامبيز مجدداً به اروپا بازگشت تا انقالب. اختالف

ن نويسندگان پس از انقالب براي نخستين بار او را در يكي از جلسات كانو
ديدم. پس از گفتگوهايي از اين در و آن در معلوم شد كه در شمال در 

» نافرمان«اي به نام  دانشگاهي مشغول تدريس است و در انتشار نشريه
هاي اين دوران او اطالعات چنداني ندارم تا اين  كند. از فعاليت فعاليت مي

شوراي متحد «ان عضو كه او را در تبعيد دوم در اروپا ديدم. گويا در اير
با آن » شوراي ملي مقاومت«شده بود كه با پيوستن آن جريان به » چپ

كرد. ولي پيش از آن كه شوراي متحد چپ  شوراي متحد چپ همكاري مي
  از شوراي ملي مقاومت بيرون آيد همكاري خود را با آن قطع كرد.

وراي موقت ش«در جريان مذاكرات اوليه براي تشكيل جرياني كه بعداً نام 
را روي خود گذاشت فعاالنه شركت داشت و » هاي چپ ايران سوسياليست

از بنيان گذاران اصلي آن بود. در دوران فعاليت در اين سازمان به 
  هاي خود در سطح دمكراتيك و حقوق بشري مجدانه ادامه داد. فعاليت

كتر در جريان فعاليت براي پيگيري، كشف و افشاي آمران و عامالن ترور د
شرافكني، دهكردي و... در رستوران ميكونوس در شهر برلن به دست 
آدمكشان جمهوري اسالمي كه به محكوميت از جمله رفسنجاني و 

  اي به عنوان آمران ترور منتهي گرديد، نقشي بسيار مؤثر داشت. خامنه
ي ديگري كه به آن بسيار اميد و عالقه داشت و براي تحقق آن وقت  پروژه

ي  المللي براي محاكمه ي تشكيل تريبونال بين ف كرد پروژهزيادي صر
ي  سران جمهوري اسالمي و در واقع خود جمهوري اسالمي مطابق نمونه
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  تريبونال راسل در رابطه با جنگ ويتنام بود كه متاسفانه ناكام ماند.
هاي مبارزاتي  نگاهي به آن چه در باال به طور بسيار مختصر از فعاليت

توان دريافت  ا در نزديك به پنجاه سال كار و كوشش و تقال ميكامبيز روست
اين است كه او در هر جا و هر سازماني كه بوده است و در هر شكلي كه 

كرده است: مبارزه با  فعاليت كرده است همواره يك هدف را دنبال مي
  استبداد و در راه آزادي، دمكراسي و برابري.

لي كه براي من و ديگر دوستان هاي اخير، به دالي كامبيز در سال
هاي چپ ايران و خارج از آن  اش در شوراي موقت سوسياليست نزديك

ها و گفتگوهاي زيادي با او در ميان  پذيرفتني نبود و اين امر را در بحث
آمدهاي ناگواري كه سياست نزديكي به سلطنت طلبان را  گذاشتيم و پي مي

اش از شورا شد، به او  به جداييكه او در پيش گرفته بود و عاقبت منجر 
كرديم، ولي او نپذيرفت و به راه خود رفت. اما من كمترين  گوشزد مي

هاي خود خواهانه و سودجويي  ترديدي ندارم كه اين كار را از روي انگيزه
اش در اين مورد نيز پيشبرد مبارزه بود. منتها  شخصي نكرد بلكه انگيزه

  شتباه بود.اش در انتخاب راه و روش ا تشخيص
متاسفانه عمر او وفا نكرد تا شاهد پيروزي جنبشي باشد كه اكنون در 

اش آغاز شده است. جنبشي براي استقالل، آزادي و استقرار  ميهن
  دمكراسي كه او در سراسر عمرش براي تحقق آن مبارزه كرد. 

*  
 

 
 

  در سوگ يك دوست
امسال، ايرانيان تبعيدي  با مرگ دكتر بيژن قديمي در بيست و چهارم خرداد ماه

  دوستي صميمي و ياري مهربان را از دست دادند.   
در تهران به دنيا آمد، در هيجده سالگي  1315دكتر بيژن قديمي در زمستان سال 

براي تحصيل راهي كشور آلمان شد، همگام با جنبشي كه سراسر اروپا را در دهه 
كنفدراسيون دانشجويان ايراني شصت در بر گرفته بود، او نيز در بنيان گرفتن 

چنين از پيشگامان تظاهرات  نقش فعالي داشت. از جمله فعالين كنفدراسيون و هم
دانشجويان ايراني معترض به رژيم شاه در خارج از كشور بود كه در اين رابطه 

  بارها بازداشت شده بود. 
شد،  با اخذ مدرك پزشكي به ايران رفت، بازداشت1352بيژن قديمي در سال 

نزديك به يك سال در زندان ماند. پس از آزادي به او اجازه داده نشد تا مطب 
ها روي آورد. در اثر فشار روزافزون، در سال  داشته باشد، پس به كار در بيمارستان

به بهانه ادامه تحصيل دگربار راهي خارج از كشور شد. پس از انقالب با  1356
م به ايران بازگشت. اين اميد ديري نپائيد. شوري فراوان با آرزوي خدمت به مرد

خفقانِ حاكم را شش سال تاب آورد و در اين مدت سه بار مطب وي مورد يورش 
به همراه دو فرزندش به  1364واقع شد. به ناچار در سال  "پاسداران انقالب"

خارج از كشور گريخت. همسرش خانم شهال حمزاوي، مترجم شناخته شده و 
  نيز اندكي بعد در آلمان به او پيوست.  استاد دانشگاه،

قرار ادبيات بود. در كنار كار پزشكي، هر از گاه فرصتي پيش  دكتر قديمي عاشق بي
مي آمد، با ترجمه ادبيات آلمان به زبان فارسي، به شناساندن آن به ايرانيان همت 

آن بود.  مي كرد. او سالها عضو كانون نويسندگان ايران در تبعيد و از اعضاي فعال
را  "كانون فرهنگي ايران"به همراه همسر و تني چند از دوستانش  1989در سال 

در شهر دوسلدورف آلمان بنيان گذاشت. اين كانون در عمر ده ساله خويش بيش 

فرهنگي را در اين شهر براي ايرانيان سازمان داد. بسياري از - از هشتاد برنامه ادبي
  اند. خارج از كشور ميهمان اين انجمن بودهنويسندگان و شاعران ايراني در 

بود. هرگاه فرصتي مي  "آرش"ها يار پايدار  بيژن قديمي در كنار همه اين فعاليت
يافت، براي آن مي نوشت و ترجمه مي كرد. خواندن آن را به ديگران توصيه كرده، 

  در پخش آن ما را ياري مي داد.
كه ياري  تي مهربان و صميمي، بلبا مرگ دكتر بيژن قديمي نه تنها دوس "آرش"

گرانقدر را از دست داد. ما اين ضايعه درناك را به همسرش، خانم شهال حمزاوي، 
چنين همه دوستان او تسليت گفته، ياد او را براي هميشه  دختر و پسر ايشان و هم

  گرامي مي داريم. 
 

 *نماينده نسلي كه به درون خويش تبعيد شد

 

   هانريش بل
 لبون هزياج تفايرد تبسانم هب لب شيرناه ينار سخن

  برگردان: بيژن قديمي
 لاردف يروهمج زا دئوس نادرم حضار محترم! در ديداري كه يكي از دولت  
 زا ام هك تخادرپ ييارذگ و اريم ناكم و اضف هراظن هب ،دروآ لمع هب ناملآ
 هدروخن تسد و ركب نادنچ هنهپ نيا .مينك يم يگدنز نآ رد و ميا هدمآ نآ
 هتفاين تسد نوكس و شمارآ هب زگره و تسين يگدولآ نودب نادنچ اي و
 رد ينتشاد تسود يمدرم هك نيار دور هرانك ينتساوخ نيمزرس نيا .تسا
 ياه گنج روط نيمه ،هتشاد يرايسب نامكاح ،دننك يم يگدنز نآ
 ،يلحم ،يا هقطنم ،يلم ، يرامعتسا ياه گنج ،هديد دوخ هب يرامش يب
 يتيلقا هيلع يتيرثكا هشيمه اج نيا رد .يناهج ياه گنج و يبهذم
 هشيمه و دندنار يم دوخ هناشاك و هناخ زا ار يناسك ؛دندش يم هدناروش
 دعب و دندش يم رقتسم نيمزرس نيا رد و دندمآ يم يياج زا يناگدش هدنار
 هك دمآ يم رظن هب يهيدب رايسب و دندنار يم رگيد يياج هب ار نارگيد ،نانآ
 هچ ،ار نيا دش يم روبجم صخش ،دنيوگب نخس يناملآ هب نيمزرس نيا رد
 هك دندرك يم يناسك ار راك نيا .دراذگب شيامن هب ،نورب زا هچ و نورد زا
 دنناوتب ات دندوب نشخ t  كي يپ رد و هدوبن هدنسب فيطd كي ناشيارب
  .دننك ادا رت هدنبوك يگنهآ اب ينعي teutsche,deutsche ياج هب ار يناملآ

مكان ميراي عصر  سر راه كساني كه از فضاي فاني گذشته به زمان و  
سوهتفاهمات فراواني  گذارند، خشونت ، نابودي، درد و رنج و حاضر پا مي

 نانآ ،دندروآ راب هب يناريو و يرد قرار دارد. حكمرانان گذشته خرابي و دربه
 يخيرات زارد رايسب رايسب نايلاس زا سپ هك ار برغ و قرش طالتخا
 اريز .دندرواين ناغمرا هب شمارآ و ربص ،دنديشخبن ققحت تفر يم شراظتنا
 يكي نانآ معز هب هك ارچ دندادن ار يتيعقوم نينچ ندمآ دوجو هب ناكما
 يرگيد ،تسا يدام يليخ يكي ،يبرغ نادنچ هن يرگيد ،تسا يبرغ يليخ
 رامش هب بان يناملآ ار دوخ هك يناسك نيب هتشذگ دننام .يدام نادنچ هن
 يارب يناملآ و يبرغ بيكرت هك راگنا ؛دراد دوجو يدامتعا يب ،دنروآ يم
 هدوبن شيب يبيرف اهنت ،هداد تسد زا ار شتسادق نايم نيا رد هك يتلم
 بلق هيبش يزيچ روشك نيا رگا :دشاب هدوب حضاو دياب هك يرما .تسا
 ،دراد نايرج نيار دور نونكا هك دوب يم يياج رد دياب نآ لحم تشاد يم
  .ميتشاذگ رس تشپ لاردف ناملآ روشك رد ار يرود هار ،بوخ
گفتند  عنوان شعار ورزشي مي شنيدم كه به در جواني هم در مدرسه مي  

مدرسه و كليسا  كه جنگ پدر تمام چيزهاست، و در همان زمان، در
خشونت،  جويان يعني مخالفان زور و طلبان و مسالمت كه صلح شنيدم مي

تا  انگار صاحب كشوري هستنند كه تنها با ميثاق پايدار مانده است. شخص
واپسين لحظه زندگي از اين ضد و نقيض كشنده نخواهد آسود كه چرا به 

دهند و اين  بهشت و زمين را، اما به ديگران تنها بهشت را حوالت مي يكي
ايطي است كه كليسا تا همين الساعه حاكميت را قبول و تأييد شر در

  .كند دست يافته و آن را اعمال مي كرده، به آن
 هك يهار .تسا هدوب ينالوط يسب ،ما هدرك يط اج راهي كه من تا به اين  
 دنتشادن طاسب رد يمهم زيچ چيه رگيد هك هتشگزاب گنج زا نت اه نويليم
 هك دوب نيا رگيدكي اب ناشقرف اهنت و يلاخ ياه بيج رد ناشياه تسد زج
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 ات ارم نتشون .دنسيونب دنتساوخ يم و دنتشاد نتشون قوش و روش يناسك
 مه زونه هك منك ركذ ار تقيقح نيا دييامرف هزاجا .تسا هدناشك اج نيدب
 يدرم ناونع هب هك يماگنه اريز . دوش يمن مرواب ما هداتسيا اج نيا رد هك
 و رايسب ياه ندش ديعبت زا سپ ،منك يم عوجر هتشذگ هب ناوج
 زا اهنت هن ،دوب يديعبت دوخ هك متشگزاب ينطو هب ينالوط ياه يمگردرس
 -هدنامزابو هدنز و دازآ ،مدوب هتخيرگ زين ندرم قايتشا زا هكلب گرم گنچ
 يسكرطاخ هب هن هك دوبن شيب يا هملك حلص و – متسه 1917 دلوتم نم
 هناگيب يتغل يروهمج .تشاد دوجو مزال تيعضو نآ هن و درك يم روطخ
 اه يليخ زا دياب اج نيا رد نم .دوب هتسب هتسكش يا هرطاخ طقف هكلب دوبن
 ،دندش ليدبت ام يجان هب هك يجراخ ناگدنسيون و نيفلؤم ،منك ركشت
 هناگيب و يگناگيب ،دنديناهر اوزنا هشوگ زا ار هناگيب و يگناگيب هك وحن نيدب
 هچنآ .دوب هدش هديناشك اوزنا و يريگ هشوگ هب شا يگژيو ربانب هك يندش
 رد يولج يدايز رابغ و درگ ،دوب نابز هليسو هب اوزنا نيا ريخست دنام يقاب
 كرد و راوشد ردقچ يراك نينچ هب نديزاي تسد اما .دوب هدش هتشابنا

  .دوب لكشم ردقچ نآ ترورض
وستان آلماني مايلم از كساني نيز با سپاس ياد كنم كه از طريق د  

هاي فراواني نمودند و به ما شجاعت الزم را  آلماني به ما كمك ومنقدان
هاي بسياري كه در جهت دلسرد كردن  همينطور سپاس از كوشش .دادند

انجام گرفت. زيرا بسياري كارها بدون جنگ صورت  و نوميد ساختن ما
پذير نخواهد  كه هيچ كاري بدون مقاومت انجام رسد گيرد، اما به نظر مي مي
  .بود
سال( پس از جنگ جهاني دوم و سقوط فاشيسم)  اين بيست و هفت  

نه تنها براي من نويسنده، بلكه براي  مانند يك راهپيمايي طوالني بود،
انگشتاني كه به سويشان نشانه  شهرونداني كه از ميان جنگل انبوهي از

ادي واقعي و توأم با تهديدي با ابع كرد چنين بود، رفته و آنان را تهديد مي
انجاميده بودند ظفرمند قلمداد  هايي كه به شكست جنگ -قلب حقايق

شليك بودن و عامل تهديد و  حتي برخي از اين انگشتان آماده -كردند مي
  .ارعاب را بالقوه و گاه بالفعل در خود داشتند

نگرم كه در اين وضع واقعاَ  با دلهره و اضطراب به پيشينيان خود مي  
كه از طريق سلما  1بايستي آلماني باشند. نلي ساكس ديگر نمي نتي،لع

 3اي با مرگ فاصله داشت. توماس مان يافته بود و تنها ذره نجات 2الگرلف
كه  4شد و تابعيت آلماني را از او گرفتند. هرمان هسه كه از آلمان تبعيد

ر شخصي از آلمان مهاجرت كرد و هنگامي كه د در حقيقت از روي اصولي
مدتها بود كه تبعه آلمان نبود. پنج سال  اينجا به افتخار نايل شد، ديگر

آخرين فرد  5پيش گرهارت هاپتمن پيش از تولد من، يعني در شصت سال
اين جايزه ادبي نايل آمد و در  آلماني بود كه در اينجا ايستاد و به افتخار

راند كه با در آلماني گذ اش را هاي زندگي وطنش آلمان مرد. آخرين سال
من نه اينكه بنابر  .تفاهمات بسيار، به آن آلمان تعلقي نداشتء وجود سو

يك آلمانيم  اصولي يك آلماني باشم و نه آن كه بنابر اصولي نباشم، من
تمديد  زيرا تنها شناسنامه معتبري كه الزم نيست كسي آن را صادر و يا

آلماني از  به عنوان يكنويسم. به اين معنا ،  كند، زباني است كه با آن مي
را  اين افتخار بزرگ خرسندم ، با سپاس از آكادمي سوئد كه اين افتخار

 نصيب من كرد، افتخاري كه نه تنها به شخص من، بلكه به زباني كه من
دارم و به كشوري كه من شهروند  هاي خود را توسط آن بيان مي خواست
  .دارد آنم تعلق

 رهش رد 1972 ربماسد 10 رد لبون هزياج يادهازا سپ هك يتفايض رد ينار ين سخنا*
 ار الاب ناونع مجرتم تشادن يناونع هك اج نآ زا .تسا هدش داريا ديدرگ رازگرب ملهكتسا
  .تسا هديزگرب

1-- Nelly Sachs  ( 1970- 1891) زا اه ، شاعره آلماني االصل كه در زمان نازي 
   1966 لاس لبون يبدا هزياج هدنرب و تفريذپ ار دئوس تيعبات و درك رارف ناملآ
2 -   Selma Legerlof  ( 1940- 1858 )بانوي نويسنده سوئدي ،.  
3 -  Thomas Mann  ( 1955- 1875) رمان نويس مشهور آلماني و برنده جايزه ، 

  .تابعيت امريكا را پذيرفت 1940كه در سال  1929ادبي نوبل سال 
4 -     Hermann Hesse( 1962- 1877) سنده نامدار آلماني االصل و برنده ، نوي

  .يس را پديرفتئكه تابعيت سو 1946جايزه ادبي نوبل 
5 -  Gerhart Hauptmann  ( 1946 - 1862) و يناملآ رعاش و سيون همان ، نمايش 
 . 1912 لبون يبدا هزياج هدنرب

  نشر آگاه –برگرفته از كتاب: به ياد هانريش بل 
  به نقل از سايت ديباچه

  

  

  
  نور شعر از قدسي قاضي چند
  بيني مرا  يا نمي

  يا نيمه مي بيني مرا
  شكل آه ام 

 نيمه تاريك ماه ام
***** 

  تا كنارت بودم
  به روبرويي ات نگاه مي كردي

 نشسته ام   حاالروبريت
 چشمان كنار دستي ات چقدر غمگين است

***** 
  در گندمزار

  موهايم را به خوشه ها سپردم
  تنم را به ساقه ها

  سبزي روي پيشاني گذاشتم سيب
  رويايم اگر واقغي بود

 سنگسار ميشدم
***** 

  برگ سبزي دور انگشتم مي پيچم
  بهار مي دود در تنم

  برگ زردي دور انگشتم مي پيچم
  مادرم مي پيچد در تنم

  وقتي برگي نيست
  رنگي نيست 

 ياد تو مي كنم

        *  
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ة كر متحده، التياي دولتها از - همگان بايتقر كه رسدي م نظر به نيچن

 - ي جنوب وي شمالة كر مردم ازي ميعظ تياكثر تا گرفتهي جنوب وي شمال
 افرادي وقت اما. كننديم تيحما كشور دو نيا وستنيپ باز ازي علن بطور

 را حواسمان خوب ديكنند،باي م صحبت كره وستيبازپ و وحدت از مختلف
 هيقض نيا از متفاوتي ريتعاب و منظور مختلف شاتيگرا رايز ميكن جمع
 داشته توجه ديبا ميكني م تيحما كشور دو وحدت ازي وقت ما. دارند
 گنگ و مبهم اما وبخ صرفا زيچ كي مثابه به وستيبازپ از كه  ميباش
 واضح چون ميريبگ نظر دري مبارزات پروسه كي مثابه به آنرا ديبا. ميزيبپره
. داشت خواهد بر در راي بهتر بمراتب جينتاي اصول وستيبازپ كه است

 در هايا كرهي كوششها و مبارزات از تيحما ما فيوظا ازي كي بيترت نيبد
 وستيروندبازپ  شبرديپي ط  كشور نيا مردمي خواستها بهيي پاسخگو
  . بود خواهد
 كننديم مطرح را كره وستيبازپ مسئله كه بار هر  كايامري ها رسانه معموال

 توسطي شمالة كر عيسر اجذبي دهند،ي م قرار ماي شارويپ را انتخاب ،دو
ة كر توسطي شمالة كري جيتدر جذب ايو) آلمان تجربه مشابهي(جنوبة كر

 مخارج و نكند سقوطي شمالة كر آن يط كه آهستهي روند دري (جنوب
ة رنديبرگ در اش جهيونتيآلترنات دو هر) 1.) (برسد حداقل به هم اتحاد

 در.  استي جنوبة كر موجودي اسيس اقتصاد شدن قدرتمندتر و گسترش
ة توسع و طرح با كشورمجزا دو مردم نيبي واقع اتحاد ازي صحبت كهيحال
 كشور كي يبرا ديجدي اسيس داقتصا كي به منجر كه مشترك برنامه كي

  . ستين انيم در باشد، متحد
 الزم قدرت هرگز شمال كه است فرض شيپ نيا ازي ناش عمدتا تفكر نيا

 افتي شمال تجربه در زيني ارزش و ندارد راي واقعة مذاكر كي اعمال جهت
ة ستيشا و محتاج ازمند،ين شمال مردم كه ستيني شك نيا در. شودي نم
 كه ميباش داشته نظر در  است مهم نيهمچن اما. تندهس ديجدي ستميس

 در مهمي دگرگون خواهان و ازمندين زيني جنوبة كر زحمتكش مردم
 بساد راي كپارچگي دينبا ما كه معناست نيبد نيا. هستند موجود ستميس
 كدام كه ميباش فكر نيا در و ميكن تصوري مل منافع رقابت عرصه دري  گ

 م،يباش ريگ در طبقات منافع متوجه ديبا بلكه ،Ĥورديم بدست شتريب دولت
  .گردديمي ملي مرزها به محدود نه و استي كي يمل منافع با نه كه
 به اجياحتي عني ، رساندي م ام مقالهي اصل محور به مرا مطالب نيا انيب

 كي داشتني اتيح تيياهم وي جنوبة كري اسيس اقتصاد در رييتغ
  .آن رساندن تحققق به و وستيبازپي براي مترقي استراتژ
  : بحران و توسعه

ي مدل شود،ي م انگاشته توسعه موفق نمونه كي مثابه به معموالي جنوب كره
ة كر آن بر كه جذابي ا شالوده نيبنابرا و گريد سوم جهاني كشورهاي برا
  .دارد فاصلهي ليخ رسدي م نظر به آنچه با قتيحق اما. شود ساخته ديجد

 لياوا از صادرات شيافزا و تيتقو ازي ناش عيسرة سعتو داستان به پرداختن
 به توجه با اما ، است دهيچيپ 1990ي سالها اواسط تا 1960ي سالها

 توسعه نيا باعثي اصل فاكتور چهار گفت تواني ،مي انگار ساده سكير
ي فاكتورها. بودندي الملل نيب گريدي تا دو وي داخل آنهاي تا دو كه شدند

ي تهايفعالي رو بر كنترل مفهوم به(  دولتي اقتصادي تهايفعالي كي يبوم

ي گريد و.) شوندي م خوانده**  بولي ش كهي جنوب كره دري عيوس گروه
 به ژاپن ليتما از بودند عبارتي الملل نيبي فاكتورها. بود كارگران سركوب
 كايامر ليتماي دوم و بولي ش به قطعات و آالت ني،ماشيتكنولوژ فروش

 در.  صادراتش بازار وي  جنوبة كر دولت ازي اقتصاد وي اسيس تيحما به
ي روندي ط به مجبوري كتاتوريدة سلط تحت اكثراي جنوبة كر مردم واقع

 اكثر). 2( شدي ريچشمگي داخلي اقتصاد راتييتغ به منجر كه شدند
 جهينت در و دارنديپا نسبتا عامل چهار نيا كه كردندي م تصور گران ليتحل
 در آنها اما. كردندي مي نيب شيپ راي متداومي اقتصاد فتشريپ اعتماد با

  .بودند اشتباه
ي تضادها جهينت در عمدتا 1980 دهه اوائل ازي جنوبة كر توسعهي استراتژ

ة كر. كرد گرد عقب به شروع كشور نياي ها تيموفق ازي ناش شده جاديا
 دستي تجار مثبت توازن نياول و عيسري ا توسعه به دوره نيا دري جنوب

 ، داد دولت ازي ديجد استقالل بولهاي ش به مثبت موازنه نيا. بود افتهي
ي گذار هيسرماي ديتول نه وي احتكاري ها نهيزم در كه افتندي اجازه آنها

ي تياكثر باي صنعت عيوسي شهرها جاديا به منجر توسعه سالها. كنند
 سال دري ركارگ اعتصابات وي ا توده انفجار به منجر تاينها و شدي كارگر
 كيدمكراتي كارگري ها هياتحادي ريگ شكل اش جهينت كه ديگرد 1978

  .شد دستمزد شيافزا بهي ابيدست و
 راي ژاپن كنندگان ديتول ، دوره نيا دري جنوبة كري صادراتي ها تيموفق
. كردند متوقفي جنوب كره از را خودي اصل واردات آنها كهيبطور كرد ديتهد

 در فروش ازي ناش عمدتا كهي جنوب كرهي ارتج مثبت توازن سرانجام
ي بازنگري برا راي جنوب كره كه واداشت را كايامر بود،دولت كايامري بازارها
  و كاالهاي رو به بازارشي درها بازكردن نيهمچن و شيپول ارزش

 بر عيسري ليخ راتييتغ نيا. دهد قرار فشار تحتي كائيامر موسسات
 36,2 از صادرات رشد نرخ. گذاشت ريتاثي جنوبة كري صادراتة محرك
 سال در درصد 5,7 ، 1988 درسال درصد 28,4 به 1987 سال در درصد
  )3.(ديرس 1990 درسال درصد 3 و 1989

ي هايگذار هيسرما جهيدرنت. ختيآم درهم زيگرنيد عوامل با راتييتغ نيا
 لندي،تايمالز هيشبي شرق جنوبي ايآسي كشورها در ژاپن ژهيبو وي خارج

 با كردندو صادرات وي اضاف ديتول به شروع كشورها نيا ،ي اندونز و
 1990 مهين اواسط در زين نيچ. برخاستند رقابت بهي جنوب كرهي كاالهها

ي جنوب كره. شد ليتبدي تيمل چند انيخارجي صادرات بزرگ  پالتفرم به
 و ترشيب شيتجار توازن شرفته،يپي تكنولوژ اي و ارزان كار با رقابت از ناتوان

ة شد ثبت سود 1996 سال در. گشتي م شتريب ضررش شدوي منف شتريب
 بود، ونيليم 32ي ارديليم 274 فروش قبال در بزرگ،ي تجار گروه 49
  ) .4(بود صد در 0,1 بايتقر سود زانيمي عني

  بر توانستي نم گريد و بود ناتوان اوضاع بهيي پاسخگو ازي جنوب كره دولت
 ژاپني دولتها كه نبود قادر قطع بطور نيهمچن. دكن نفوذ اعمال بولهاي ش
 گريدي اقتصادي استراتژ در دخالت اقدرتي و كند كنترل را متحده التيا و

 طبقه متوجه را شيكوششها جهينت در. نداشت راي شرقي ايآسي كشورها
 نيا با ديشا تا پرداخت كارگران جنبش سركوب بهي پ دري پ و نمود كارگر

 آنقدر كارگران جنبش اما.كند اءياح شركتهاي برا راي سودآور استيس
ي ها هياتحاد نمونه بعنوان. باشد داشته مقاومت تاب كه بود قدرتمند

 ،اعتصابي كارگر سركوبگرانه قانون با مخالفت در 1996 سال دري كارگر
  .كردند پا بري سراسري عموم

ي ايآس دري عمومي مال بحران آغاز از قبل ماهها. 1997 سال در سرانجام
 اول مهين در بزرگ بوليش چند. ، كرد سقوطي جنوب كره ،اقتصاديشرق
 زودي ليخي خارج گذاران هيسرما. شدندي ورشكستگ اعالم به مجبور سال

 و ها قرضه و سهام فروش با و افتنديدر راي جنوب كره اقتصادي شكنندگ
 دري اقتصاد با. دادند نشان را خود واكنش وامها ديتمد عدم نيهمچن
  پولي الملل نيب صندوق به شد مجبوري جنوب كره ،دولت سقوط ورطه

 كاهش درصد 6 از شيب 1998 سال دري مل لص ناخا درآمد. آوردي رو
ي ط كهي ساختاري بحرانها بعلت كره اقتصاد آنكه سخن كوتاه و افتي

  .كرد سقوط ژرفا به بود آمده بوجود سالها
  ي :بازساز

 1997-98ي سالها از پسي اقتصادي بازساز هبار در تواني م مهم نكته دو
 كره دولتي تقاضا متحده التيا و ژاپني دولتها آنكه اول) 5.(كرد انيب
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 بحران كه دادند اجازه جهينت در و كردند رد راي اقتصاد كمكي براي جنوب
 كره توسعه از تيحما دري منافع گريد آنها. ابدي ديتشد كشور نياي اقتصاد
ي برالينئول-آزادي بازار درجهتي بازساز آنكه دومي  تهنك. نداشتندي جنوب
 متحده التيا دولت طرهيس تحت( پولي الملل نيب صندوقي سو از كه
 قرار بولهايش ازي ليخ تيحما مورد شد ليتحمي جنوب كره به)كايامر

ي ها هيسرما به نسبتي بازساز پروسهي ط آنها نكهيا رغميعل. گرفت
 ماندن زندهي برا الزمي ساختار درتق از اما شدند فيتضعي خارج

 آنكه بعلت را گذشتهي زير برنامه ستميس آنها نيا بر عالوه.بودند برخوردار
 آناني اصل هدف كارگران.بودند كرده كرد،ردي نم نيتام را آنان منافع گريد

 بوديي استهايس رندهيگ دربر كه بودند موافقي رو نيا ازي بازساز با و بود
 نيا جهينت در. دادي م رييتغ آنان نفع به راي طبقات قدرت موازنه كه

 كرهي بازساز هنگفت نهيهز كه بودند متوسط و كوچكي نهادها كارگران،
  . كردند پرداخت راي جنوب
 : بحران از پسة دوري اقتصادي ها سميناميد

 داشتي عيسر توسعه 2000 و 1999ي سالهاي طي جنوب كره اقتصاد
ي بازسازي استهايس تيموفق جهينت آنرا  پول يالملل نيب صندوق كهيبطور
 و افتي كاهش دايشد بعدي سالها در رشد نيا اما. كرد اعالمي برالينئول

ي جنوب كره رشد. است كمتر همچناني ريچشمگ بطور گذشته به نسبت
ي ازكسر دولت خرج: است استوار ستون چهار بر بحران از پس

 و كنندگان مصرف دنكر ،خرجيخارج ميمستقي گذار هيدرآمد،سرما
 نيا بر كهي عواملي بررس با راي اقتصاد نزول روند ميتواني م ما. صادرات

  .ميكن ميترس ، گذارندي م ريتاث هيپا جهار
 مهمي نقشي اقتصاد هياول جهش در قطعا ، بودجهي كسر هيروي ب شيافزا

 داشته ادامه توانستي نمي زانيم نيچن با آن تداوم  اما.كرد فايا
ي سو از زودي ليخ دولت و داد شيافزا راي عمومي بده درآمد،ي سرك.باشد

  .گرفت قرار فشار تحت آن كاهشي برا  پولي الملل نيب صندوق
 دري اقتصاد رشد شيافزا دري مهم نقشي خارجي هايگذار هيسرما
ي گذار هيسرما" آن اكثر چه گر. كردند فايا بحران از پس درستي سالها

 دست در حراج متيق با راي جنوب كرهيي دارا لكنتر كه بود "الشخورانه
 بشدتي خارجي هايگذار هيسرما شد،ي داريخر هاييدارا اكثري وقت و گرفت
 كردني خصوص به منجر هايگذار هيسرما نيا زين همزمان. كرد دايپ كاهش
ي خارج گذاران هيسرما مثال بعنوان. شدي جنوب كرهي ملي ها هيسرما

 تياكثر رندهيبرگ در كه راي مل بازاري ها هيماسري تمام صد در 40 از شيب
ي كمپان و سامسونگي كيالكتروني كمپان هيشب بزرگي شركتها سهام
  )6.(داشتند دست در را بودي وندايه نيماش
 رشد ،يخارجي هاي گذار هيسرما كاهش و دولت بودجهي كسر شيافزا با

 موقتا 2002 سال در اقتصاد.كرد نزول به شروعي جنوب كره دري اقتصاد
 قدرت نيا متاسفانه. ماند امان در كنندگان مصرف ديخر شيافزا بعلت
 تيحما با. بودي مبتني اعتباري كارتها از شده گرفتهي وامها بر اكثرا ديخر

 1998 سال در دالر ارديليم 53 ازي اعتباري كارتها با ديخر مقدار ، دولت
 قيطر از وام و لپو افتيدر. ديرس 2002 سال در دالر ارديليم 519 به

ي طول. شدي م شامل را معامالتي تمام 3/2 بايتقري  اعتباري كارتها
 مواجه تحمل قابل ريغي وامها با ها خانواده ازي ميعظ ليخ كه دينكش

 ازي ناشي اقتصاد مرج و هرج بروز امكان از هراسان دولت).  7( شدند
ي رتهاكا از استفاده كردن محدود جهت در گسترده،ي هاي ورشكستگ

 مصرف سطح ديشد سقوط به منجر زين نيا.  داد انجامي اقداماتي اعتبار
 بحران اش جهينت كه شدي گذار هيسرما كاهش نيهمچن وي خصوص
 مجددا 2004 سال دري خصوص مصرف سطح. بود 2003 سالي اقتصاد

ي بهبود چگونهيه زين بعدي سالها در.ماند راكدي گذار هيسرما و رفت نييپا
 ناخالص درآمد ازي درصد مثابه بهي خصوص نهيهز واقع در.تنگرف صورت

  ) 8.(بود 2008 سال اول مهين در صد در 48,3ي عني حد نيتر نييپا ،يمل
 زمان هر از شيبي جنوب كره ،اقتصاد ترندها نيا جهينت  در و حاضر درحال

 نيباالتر 2008 سال اول مهين در صادرات. است صادرات به وابسته گريد
 التيا نه ديجد معضل)9. (بودي مل ناخالص ديتول كل درصد 64,9  و ركورد
 صادرات اكثر ، كاالست عمده مقصد نيچ. است نيچ بلكه كايامر متحده

 صورت كار آنهاي رو كه هستندي تمام مهيني كاالها ن،يچ بهي جنوب كره
). نيچ صادرات بعنوان(شونديم صادر  متحده التيا به سپس و رديگي م

 استي مبتني تر لرزاني ها هيپا بري جنوب كره رشد انداز چشم نيبنابرا
 و كايامر متحده التيا اقتصاد واردات تيظرف مهمتر همه از و) 10(

 عدم وي جنوب كرهي اقتصاد توسعه نيب كه استي تضاد نيهمچن
  . دارد وجود كشور نيا مردمي ازهاين بهيي پاسخگو

  ي:طبقات مبارزه وي گزاگيز سقوط 
 تيوضع به پاسخ در) 2003-07( ونيه-مو-رو گذشته جمهور سيرئ دولت
ي ها هيسرما بازگشت جهت راي ا گستردهة مبارز  ،ياقتصاد فيضع

 جاديا آزادي  اقتصاد منطقه سه دولت. كرد آغاز را شونده ديتهدي خارج
 نيهمچن وي اتيمالي تهايمعاف ازي خارجي شركتها مناطق نيا در كه كرد
. گشتند برخوردار كار نيقوان هيشب مختلفي ها جنبه در گريدي ازاتيامت

 از و كشور نيچند با را آزادي گذار هيسرما و تجارت مانيپ  بستن دولت
 هيعل ديشدي تهاجم نيهمچن.  كرد دنبال  متحده التيا و ژاپن جمله

 دخالت اي وي اجبار توافق قيطر از(  اعتصابات شكستن جمله از و كارگران
 و قيتشو را موقت كارگران از استفاده( كار ديجد نيانقو بيتصو و) سيپل
 -يلي رهبر  به حاضر دولت. كرد آغاز را) كرد سخت را هياتحاد به وستنيپ
 نيهم عموما كل در شد، انتخاب 2007 دسامبر در كه بك ونگيم
  . كندي م دنبال زين را استهايس
 مالحظه قابل بطوري خارجي هايگذار هيسرما جذب جهت در كوششها نيا
 از ارديليم كي 2008 سال اول مهيني ط قتيحق در. است نبوده موفقي ا

 زمان ازي منف توازن نياول نيا.شد خارج كشور ازي خارجي ها هيسرما
 سال از كه استي خارج ميمستقي هايگذار هيسرما باره در آماري آور جمع

 يكشورها كه آنست كاهش نيا ليدل) 11.(است شده ثبت به شروع 1980
ي هايگذار هيسرماي برا راي تر جذاب طيشرا مجموعه نيچ ژهيبو و گريد

 كره در كايامري بازرگان اتاق سيرئ 2004 سال در.كندي م شنهاديپي خارج
 بانيرق نيچ و كنگ هنگ ،يشانگها كه، كرد انيب آشكارا را موضوع نيا

 دكنني م انتخاب گذاران هيسرما چون ديبشناس را خودي رقبا. هستند كره
ي جنوب كره در "ريپذ انعطاف كار طيشرا" به ازيني رو بر او. بروند كجا

  )12.(گذاشت انگشت
 زيني داخلي ها هيسرما از تيحما و قيتشو جهت در دولتي كوششها
 به را داتيتولي ا وستهيبطورپ بولهاي ش واقع در. است خورده شكست
 509ي جنوب كرهي شركتها توسط انتقال نيا آمار.كنندي م منتقل خارج

 در ارديليم 902 ، 2004 سال در ارديليم 801 ، 2003 سال در ارديليم
) 13.(است بوده 2006 سال اول ماه 9 در ارديليم 1205 و2005 سال

 وي بازرگان اطاق طبق. است بوده هايگذار هيسرما نياي اصل محل نيچ
 ندهيآ در كه دارند ميتصم شيتا 9 ،ي ديتولي كمپان 10 ازهر " كره عيصنا
 طيشرا مجموعه و ديتول نييپا مخارج رايز كنند،ي گذار هيسرما نيچ در

  )14( ".است كرده تر جذاب كره از را بازار گر،يد مناسب
 بعنوان.است تيرو قابل اكنون هم از عيصنا بستن بر رختي ها نشانه
 ديجدي وتكنولوژ ليوسا ديخري عيوس بطوري جنوب كرهي شركتها نمونه

 جاديا و ها كارخانه  در ليوسا نهيهز.اند كرده قطع راي داخل داتيتولي برا
 1996 سال از كمتر صد در 4 از شيب 2004 سال در ديجدي كارگاهها

 سال تا صد در 10 از شيب ساالنه كه تداركات نهيدرزمي گذار هيسرما. بود
 افتهي ليتقل ده نياي جار مهيني ط درصد 1,1 به داشت شيافزا 1996
ي ديتول بخش در اشتغال كه است نيا آمدهاي پ ازي ك) . ي15( است
  .است افتهي ينزولي روند

 طبقه.  كندي م مشخص روشني ا وهيش به را ندهيآ  مشكالت ترندها نيا
 بحران پس دوراني بازسازي برا نيسنگ نهيهز پرداختن به شروع كارگر
 سال در درصد 20 به 1996 سال در درصد 9 از فقر زانيم. است كرده

 است،از رفتن آب حال در عايسر متوسط طبقه. است افتهي شيافزا 2006
 2006 سال در صد در 44 به 1996 سال در خانوارهاي تمام درصد 56
 درصد 20 ، افتهي شيافزاي ديجد زانيم بهي نابرابر. است افتهي ليتقل

 در بود جامعه نييپا درصد 20 برابر 4,5 1996 سال در جامعهي باال درآمد
  )16.(است افتهي شيافزا برابر 7,1 به رقم نيا 2006 سال در هكيحال

 در. است بوده كار بازاري بازسازي اجتماعي منفي ترندها نياي اصل علت
 بحران از قبل درصد 58 ازي عاد كارگر كي يشغل تيموقع با كارگران صد
 تياكثر معمول ريغ كارگران. افتي ليتقل 2006 سال در درصد 45 به
ي عاد كارگران صد در 50 از شيبي كم كه دهنديم ليتشك را كاري روين
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 استهاويسي منطق جهينت نيا). 17(كنندي م افتيدر حقوق ماه در
 وي سودآور شيافزا جهت در شركتها وي جنوب كره دولتي كوششها
  .استي صادراتي رقابتها

 در 2004 سال در "كرهي رسانها ستميس"ي سو از كه مردم ازي نظرخواه
 بر باشدي شاهدي بروشن ديشا گرفت صورتي اقتصاد تيعوض مورد

. جامعه تياكثري ازهاين بهي پاسخگوئ در سميبرالينئولي استهايس شكست
ي مين از شيب "ي نظرخواه نيا طبق داد گزارش "كره مزيتا" كه همانطور

 بمراتبي جاري اقتصاد تيوضع كه كننديم احساسي جنوب كره مردم از
. باشديم داد، تكان را ملت بحران كهي زماني عني 1997 سال اواخر از بدتر
 كه كردند اظهاري نظرخواه نيا در كنندگان شركت از درصد 52,6 ژهيبو

 معتقد درصد 9,9 تنها ، است شيپ سال 6 از بدتري زندگ سطح استاندارد
  )18(". افتي خواهد بهبود آنها تيوضع كه هستند

  

  
  

  ي:رو شيپ مبارزات و وستيبازپ
ي جنوب كره كارگر طبقهي برا بحران، از پسي برالينئول ساختاري ازبازس 

ي ا تله دري جنوب كره آنكه بارتر فاجعه. است بوده بار فاجعه آشكار بطور
 هيسرما به راي وابستگ ،يبازساز. است گرفتار قهقراي بسو وار چيمارپ
 وي خارج موسسات نيبنابرا. است داده شيافزا وصادراتي خارجي هايگذار

 افتهي شتريبي فهايتخفي تقاضا جهتي عالي تيموقع در را خود ها بولي ش
  . شد خواهد محكمتري وابستگ ، آنها بهي دسترس صورت در كه اند

 از اعتصابات وي ا توده اقدامات با كه اند كردهي سعي جنوب كره كارگران
 قابلي انسازم بازدارنده موانع با آنان روند نيا در اما. كنند دفاع خود منافع
 و شودي م هيسرما فرار به منجر آنها بودن مبارز.هستند مواجهي ا توجه

 بلكه  وهايكئوپراتي استهايس و اقدامات نه كه دهديم بهانه دولت به نيا
 طبقه ازي بخش متاسفانه.  كند سرزنشي اقتصاد بد اوضاعي برا را كارگران
 درجهت دولتي راب را طيشرا جهينت در و رديپذي م را ادعا نيا متوسط
  .كندي م ساده آنها سركوب و نيمخالف با مقابله

 اقتصاد دري ساختار و بزرگ رييتغ به ازين كارگر طبقه كه است انيع
 افتني وي بررس بستر در. ستين سادهي امر نيوا دارد را كشوري اسيس

 كره وستيبازپ مسئله كه است مبارزه نيا شبرديپي براي مش نيبهتر
ي سالح مثابه به كماكان كشور ميتقس.كندي م دايپ ميمستق ارتباط

 رييتغ خواهان كهي كسان با مخالفتي برا دولت دست در است قدرتمند
ي برا "يمل تيامن قانون"از همچنان دولت مثال بعنوان.  باشندي م

 اعتصابات و ها هياتحاد سركوب ،ي كارگري ها هياتحاد رهبراني ريدستگ
 جهت در  "يمل تيامن قانون" از نيهمچن دولت. كندي م استفاده
 جمله از و تظاهرات سركوب وي اجتماعي جنبشها رهبراني ريدستگ

  .كندي م استفاده كايامر متحده االتيا با آزاد تجارت معاهده هيعل تظاهرات
 دهيا به مردمي دسترس ،ي مل تيامن مالحظات بهانه به نيهمچن دولت

 را  كنديم ويآلترنات افتني وي ادانتق تفكرات به قيتشو را آنها كهي هائ
 داد دستوري مل دفاع وزارت 2008 هيژوئ در مثال بعنوان.كندي م محدود

 رندهيبرگ در كهي كتابهائ بهي دسترس حق ارتشي ارگانهاي تمام كه
 ضد و دولت ،ضديشمال كره طرفدار بخش؛ سه نيازاي كي  باره دري مطالب
 كتاب 23 كنون تا. ندارند را  ندباشي دار هيسرما هيعل نيهمچن و كايامر
 را خدمات بخش نيهمچن ارتش مقامات. است شده ثبت ستيل نيا در

 نامه كنترل و بازكردن با "خطرناك" مدارك پخش از كه اند كرده موظف
 كي دولت اوت ماه در). 19.(كنندي ريجلوگي نظام ماموران حضور در ها

 جرم به گريد تن 7 مراهه را دانشگاه شده شناخته و بازنشسته پروفسور

ي سازمان در تيعضو آنان، جرم. كرد ريدستگ   "يمل تيامن قانون" نقض
 كره منتقد تارنما نيا گرچه. ( است سمياليسوس مبلغ شيتارنما كه است
 )20) (هست زيني شمال
 كي شبرديوپ جيترو جهت بالندهي كوششها و كارگراني سازمانده نيبنابرا
 در شرفتيپ بدوني جنوب كره در موجودي اسيس صاداقت مقابل در ويآلترنات

 كي البته.بود خواهد مشكل اما رممكن،يغي امر نه اگر ، كره وستيبازپ راه
  شده ميتنظ شيپ از آماده برنامه كي اي و كره مردمي ازهاين از آماده ستيل

 ديبا آنچه اما. ندارد وجود وستيبازپ روند در ازهاين نيا بهي پاسخگوئي برا
 كرهي كنون ساختار صرفا كهي اتحاد كه نستيا رديگ قرار ديتائ دمور
 نخواهد شمال و جنوب در كارگر طبقه منافع جهت در كندي قو راي جنوب
 تيماه باشد قادر كه ديدي استراتژ كي تدارك در ديبا جهينت در. بود
 د موجوي لهايپتانس از اتحاد امر شبرديپ با و كند روشن را مطلوب راتييتغ
  .كند استفاده ازهاين نيا به دنيپوش عمل جامه در

ي فضا كي جادياي برا ديبا ما. باشدي استراتژ نياي ديكل عنصر ديبا گفتگو
 شمال از. ميكن مبارزه  گفتگو جهتي نظام ريغ مناطق سراسر در منلسب

 تشكل و كار مناسب قانون كي نيتدو و بحث جهت را ها هياتحاد جنوب، و
ي براي آموزش برنامه كي يطراح جهت را آموزگاران كار، محلي سازمان
ي استراتژ كي به دادن شكلي برا را ستيز طيمح متحد،مدافعان كشور
 حقوق از دفاع و شبرديپي برا را زنان جنبش و حفظ قابلي اقتصاد رشد
ي اندازها چشم است قادري الوگيد نيچن) 21.(ميآور گرد هم دور ، زنان
 روندش در وي)شمال كيشري سازمانها از قلمست(  كند ميترس راي ديجد
ي برا الزمي ارهايمع كه كند كمكي نظام ريغ مناطقي سو دو در مردم به
ي م ميتنظ دولت دوي سو از احتماال كهي استراتژ بري  رگذاريتاث وي ابيارز

 وحدت باعث ،ي لوگ ايد نيچني برا دنيد تدارك قايدق.كنند جاديا را شود
 روند و شودي م آتها شدن تر قدرتمند و جنوب دري اجتماعي جنبشها

  . دهدي م قراري درست و مهم ريمس در راي جنوب كرهي اسيس
 نيچند) كايامر(كشور نيا در ميتواني م روند،ما نيا شبرديپ به كمكي برا
 تيامن قانون" مخرب تيماه از را هايكائيامر ديبا. ميده انجام مهم كار
ي جنوب كره از كه ميده قرار فشار تحت را واشنگتن و ميساز آگاه "يمل

ي عاد روابط شبرديوپ بهبود درجهت ديبا. بخشد انيپا قانون نيا به بخواهد
 جو جاديا به روابط نيا بهبود. ميكن تيفعالي شمال كره و متحده التيا نيب

 نجايا در ما. كرد خواهد كمك كره دوي مرز نيب مذاكراتي برا الزم
 لنديمتما شمال و جنوب در مردم كه ميباش فكرت نيا مبلغ  ديبا نيهمچن
 جنوب در آنچه باي ريچشمگ بطور كه كنند بنا راي ديجدي اسيس اقتصاد

 عمل نيچن كه است آنان حق نيا و است متفاوت ، دارد وجود شمال و
  .كنند

. گرددي تلق بشردوستانهي موضوع دصرفاينبا رابطه نيا در ماي كوششها
 بروز امكان از مالحظه قابلي ريشگيپ مفهوم به نهيزم نيا در شرفتيپ

 بودجه كاهش انسانهاو جان نجات ، كره رهيجز شبه در ديجد جنگ
 كه است،ي اجتماعي ها نهيزم در آن از استفاده و  كايامري نظام هنگفت

 شكلي اجتماع ديجد دگاهيد نيا اگر نيهمچن. است ازين مورد دايشد
 مورد راتييتغي برا امكانات از استفادهمورد دري ديجد تفكر جاديا به رديبگ
 همان تينها در نيا. كرد خواهد كمك كشور، نيا دري اجتماع ازين

  . استي واقعي همبستگ
  

  :سهايپانو
 پورتلند درشهر وكالرك سيلو كالج اقتصاد  استاد لندزبرگ هارتز نيمارت - * 
 وي اقتصا اترييتغ توسعه،ي بسو شتابان كتاب سندهينو او.است اورگان التيدرا

 استيس و وستيپ باز و ميتقس ؛كره،)1993ي (جنوب كره دري اسيس مبارزات
 و نيچ مشترك سندهينو بركت پل با همراه و) 1998( متحده التياي خارج
 ويروي مونتل انتشارات دري همگ). 2005ي (طبقات مبارزه و بازار رفرم:  السميسوس

 صلح جاديا:  وستيبازپ " مقاله  شده نظر ديتجد نسخه حاضر مقاله. است موجود
 ا،يفرنيكال دانشگاه در كرهي اسيس سامان دركنفرانس كه باشديم " كره در دائم
  .شد ارائه 2008 اكتبر، 10 دري بركل
 ليفام كي به متعلق كه استي جنوب كره دري اقتصاد واحد كي ، بولي ش** 
  . دارد دولت باي تنگاتنگ رابطه و است
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 شده برگزار جلسات نيا از بار نيچند وي چندگاه از هر گذشته سال دهي ط-21
 نبوده ، باشدي اسيس برنامه كي بري مبتن كه روند كي اساس بر چكداميه كه است
  .اند

*  
  

   

يوديل جديد زير نظارت يك ن  
  اوباما؟

  ني چس جان بالمي فاستر و روبرت دبليو مك
  ي علي نورالديني ترجمه

  
داري اياالت متحد در بحران اقتصادي وخيمي كه  وپا زدن سرمايه با دست

آور نيست  است، تعجب 1930هاي  طور فزاينده يادآور بحران بزرگ سال به
ده مورد استقبال قرار طور گستر ) به1»(نيوديل جديد« كه يك 

رفت مردم از اين باتالق  پيشاپيش دولت جديد اوباما، براي برون1گيرد.
بيليون  850ي اقتصاديِ تشويقيِ گسترده تا   اقتصادي، در جهت يك برنامه

   2دالر در طول دو سال گام برداشته است.
عنوان نويد كاهش بار از دوش  د، بهاز طرف چپ امكان يك نيوديل جدي

شود. با اين   آمد گفته سختي تحت فشاراند، بايد خوش كارگراني كه به
اندازِ واقعيِ يك  انگيزد. چشم هاي مهمي را بر مي وجود، اين طرح پرسش

ي اصالحي  نيوديل جديد، در اياالت متحد، امروز، چيست؟ آيا اينْ برنامه
نوني است؟  چپ بايد در اين باره چه موضعي پاسخي به بحرانِ اقتصاديِ ك

وتحليل كامل موضوع مستلزم حجم زياد كار است. در  داشته باشد؟ تجزيه
هاي بعدي  شدن چالش ي اصلي كه به روشن اين جا بحث را به چند نكته
  كنيم. كمك خواهد كرد، محدود مي

در آغاز  شد، عرضه  1930هاي  يي كه تازه در اوايل سال طرح نيوديل، ايده
كوششي براي برانگيختن اقتصاد و ايجاد شرايط بهبود از طريق مخارج 

يا فرار از  salvageهايِ اقتصاديِ نجات  دولتي نبود. در عوض، از برنامه
، كه در كل در جهت كمك البداهه طور في به bailoutهاي مالي گرفتاري
 work reliefهاي گشايش كار وكار قرار داشت، و نيز از برنامه به كسب

متشكل بود. بخش اعظم مخارج نيوديل از آغاز به عمليات نجات اختصاص 
سن، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد،  داشت. در اين مورد آلوين هان

، در  1941نخستين گل سرسبد اقتصاد كينزي در اياالت متحد، در سال 
  دهد: توضيح مي سياست مالي و ادوار تجاريكتاب 

ي نجات نه يك  [در دوران نيوديل] عمدتا در يك برنامهحكومت فدرال
ي نجات شكل تامينِ ماليِ  ي مثبت درگير بود. برنامه ي توسعه برنامه

منظور بازسازي  هايِ شهري و روستايي را به خود گرفت، به  مجدد وام
هاي  آهن ها، حمايت از راه ي بانك شده ي تضعيف ساختار سرمايه

بازسازي مالي،   گي. . . شركت سهامي شكستهورشكسته يا در حال ور
بيليون  18وام مسكن، و سرپرستي اعتبار كشاورزي   شركت سهامي

 دالر وارد اين عمليات نجات كردند. حكومت فدرال حمايت
عهده گرفت ــ دوباره يك  هاي ايالتي و محليِ تحت فشار را به حكومت

  عمليات نجات. . . 
دليل ژرفاي  ر اين حجم، البته، بهي نجات د نياز به يك برنامه

يافت. . . . اقتصاد در   ادامه 1933ي بحراني بود كه تا اوايل  سابقه بي
شود. افزايش مخارج  يك چنين شرايطي، مثل يك اسفنج، خشك مي

در سطح باالتري از » اسفنح«داشتنِ  منظور شناور نگه حكومت، كه به
ار توسط خود اسفنج رشد اقتصادي طراحي شده بود، برخالف انتظ

هدر رفت. عمليات نجات از اين قرار  جذب شد. مخارج از قرار معلوم به
شدن را داشته باشد پول  است. فقط وقتي كه اقتصاد توانايي نقد

تواند آن را در سطح باالتري از درآمد شناوركند. يك  تر مي بيش
تواند مند ب از آن كه يك فرآيند گشايشي توان  بحران عميق، پيش

   3 بخش گسترده است. ايجاد شود، مستلزمِ مخارجِ نجات
گاني، كه در فرهنگ عامه   مخارج دولت فدرال براي كارهاي همه

تقريبا همه ساله  1938تا  1929معادل نيوديل است، از  تقريبا
ي يك). با اين وجود مخارج  افزايش يافت (نگاه كنيد به جدول شماره
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به سطح در سال  1936گاني تا سال  ت براي كارهاي همهكل دول
هاي  گانيِ دولت نرسيد، چرا كه كاهش مخارجِ كارهايِ همه 1929

تر بود. در آغاز،  ايالتي و محلي از افزايش آن توسط دولت فدرال بيش
شان  گاني هاي ايالتي و محلي با افزايش مخارج كارهاي همه حكومت

شان طي يكي دو  ند. از اين رو، منابعداد كسادي عميق پاسخ مي به
ي  تر از بودجه شان به سطحي كم سال تقريبا به انتها رسيد و بودجه

گاني ايالتي  مخارج كارهاي همه 1936تنزل يافت. تا سال  1929سال 
رسيد. بنا بر اين، در بخش  1329و محلي به نصف سطح آن در سال 

حكومت "سن،  سي هاني كسادي عميق، بنا به برر  ي اين دهه عمده
. "بود  داشتن اين موج در حال فروكش فدرال فقط كمكي به زنده نگه

رغم اين واقعيت كه مخارج دولت فدرال در اين بخش تقريبا تا  به
گاني كل  در صد افزايش يافت، افزايش مخارج كارهاي همه 500

درآوردن  حركت  درصد بود، كه براي به 12دولت در اين دوران فقط 
روزولت با اكثريت  1936اقتصاد بسنده نبود. تنها پس از پيروزي كل 

نگاران  چه كه تاريخ ي كسادي، در آن قاطع آرا بود، كه در اين دهه
طور قاطع تاكيد از عمليات نجات به  اند، به ناميده» دومين نيوديل«

هاي اقتصاديي كه مستقيما  هاي گشايشي كار، و ديگر سياست برنامه
شد، تغيير جهت پيدا كرند. اين  مند مي ر از آن بهرهي كارگ  طبقه

ها و  و برنامه) 2رفته،( ي كارهاي پيش كابينهمقارن بود با دوران 
هاي  ي بيكاري، بيمه هاي اقتصادي مترقي ديگر، از قبيل بيمه سياست

دهي). اين  اجتماعي و قانون واگنر (اعطاي قانوني حق سازمان
توسط كارگرانِ » شورش از پائين«ها از طريق امر مهم  رفت پيش

 رفته ي كارهاي پيش كابينه ممكن شد. 1930متشكلْ در سال 
كار  يازده بيليون دالر خرج كرد و هشت و نيم ميليون انسان را به

ها را تامين كرد. با اين  ها، و پل راه ها، بزرگ گماشت. پول ساختن جاده
ي ناهار  ، برنامهشد جا ختم نمي اين  كردش به ي عمل وجود دامنه

چه اين  مدارس در سطح فدرال با پول اين اداره آغاز شد. در واقع، آن
كرد اين بود كه اين  هاي كاري متمايز مي برنامه را از ديگر برنامه

هاي جامعه الزم  برنامه افراد را براي انجام كارهايي كه در تمامي بخش
تباط با تخصص كرد، كاركردن در مشاغلي كه در ار بود استخدام مي

كنسرت را  225000بيش از  رفته ي كارهاي پيش كابينهآنان بود. 
تامين مالي كرد. به هنرمندان براي نقاشي روي ديوارها و به 

  5داد. گان براي توليد روي صحنه پول مي هنرپيشه
         

  1929 - 38گاني (ميليون دالر)/  يك/ مخارج كارهاي همه  ي شماره جدول 
  گاني كارهاي همه  سال

  هاي فدرال و كمك 
   به واحدهاي محلي 

گانيكارهاي همه
  ايالتي و محلي

كل كارهاي
گاني فدرال،  همه

  ايالتي و محلي
1929  357  2952  3309  
1930  445  3288  3733  
1931  540  2884  3424  
1932  590  1949  2539  
1933  785  1133  1918  
1934  1266  1208  2474  
1935  1433  1125  2548  
1936  2180  1316  3496  
1937  1938  1391  3329  
1939  2099  1612  3711  

(نيويورك: دبليو. دبليو.  سياست مالي و ادوار تجاريسن،  منبع: الوين اچ. هان
  86)، 1941نورتن، 

ها بر احكام بعدي اقتصاد كينزي انطباق نداشت. تا آخر  هيچ يك از اين
كردن بودجه ــ كه  ي نيوديل روزولت هنوز از متعادل نه، كابي 1937سال 

حتا در اواسط   ير وزير دارايي بود ــ تو جوني هدف اصلي هنري مورگن
ي  نكشيده بود. از اين رو مخارج فدرال، با كاهش بودجه  بحران بزرگ دست

ي  ، زير فشار قرار گرفت. در گيرودار برنامه1937و  1938هاي مالي  سال
، بستن ماليات بر كارگران، بر 1935هاي اجتماعي، مصوب سال هجديد بيم

)، در سال payrol tax  regressive )3اساس ماليات نزولي بر درآمد 
هاي قديمي كه قرار بود  ، آغاز شد، بدون پرداخت مخارج بيمه1936مالي

   6اين سان يك تاثير انقباظي ايجاد شد. ادامه يابد. و به  1941تا سال 
ي بحراني  به مرحله 1937-38هاي  ها و ديگر تضادهاي در كسادي سال اين

آغاز شده بود  1933رسيدند، دوراني كه در خالل آنْ بهبوديي كه از 
%، متوقف 19% به14كاري ا ز  ناگهان، قبل از بهبودي كامل، با افزايش بي به

ي  د كه كابينهشد. فقط در پاسخ به بحران اقتصادي در حال تعميق بو
طور  كردن بودجه به براي متعادل  روزولت سرانجام متقاعد شد كه از تالش

منظور باالكشيدن اقتصاد به استراتژيِ رئيس هيات  گزيند، و به قطع دوري
گيري از مخارج زياد دولت و كسري  ي بانك فدرال، مبتني بر بهره مديره

يي بود تحت  بر نوشتهها منطبق  ها، روي آورد. اين كنش تراز پرداخت
، كه توسط ريچارد امريكا ي اقتصادي براي دموكراسي برنامهعنوان 

برت، جورج هيلدبراند، آتور استوارت، ماكسين سوئيزي، پل سوئيزي،  گيل
لوري تارشيس، و جان ويلسن ــ گروهي از اقتصاددانان جوان هاروارد و 

امضا شده بود. اين اثر  كردند گي مي تروفْت كه انقالب كينزي را نماينده
ي  عنوان كتاب پر فروش  واشنگتن را از آن خود كرد و بالفاصله به دفاعيه

  7نيوديل تبديل گرديد. 1938 -39هايِ گشايشيِ  يِ سياست فكرانه روشن
هاي اقتصادي انگيزشي كه در اين مرحله براي  با اين وجود، سياست
ديِ غالب برگزيده شده بود بسيار ناچيز از كار در رويارويي با شرايط كسا

). 4داري را نجات داد جنگ جهاني دوم بود( چه كه اقتصاد سرمايه آمد. آن
هرگز "بريت، ي جان كنث گال ، بنا به نوشته"30هاي  بحران بزرگ سال"

    8."ناپديد شد 40هاي  پايان نيافت. صرفا در بسيج بزرگ سال
چنان كه پل باران  كند. هم تري رودررو مي هاي بيش ن، اما، ما را با پرسشاي

چرا يك "مطرح كردند:  1966در  ي انحصاري سرمايهو پل سوئيزي در 
بار  ي كسادي ثمري به چنين افزايشي[در مخارج دولت] در خالل دهه

 آساني به چه جنگ ثابت كرد كه به آن  رسي به نياورد؟ چرا نيوديل در دست
، بنا به استدالل آنان، "ها پاسخ اين پرسش"رسي دارد ناتوان بود؟  آن دست

داريِ انحصاريِ  با درنظرگرفتن قدرت ساختارِ سرمايهاين است كه، "
تقريبا به  1933[دولت] تا سال  ، افزايش مخارج اياالت متحد

اش رسيده بود. نيروهايي كه در برابر گشايش قد علم  هاي خارجي محدوده
  ."ها پيروز شد تر از آن بودند كه بتوان بر آن مند ده بودند توانكر

ي باران و سوئيزي كه مخارج غيرنظامي دولتي تا پايان نيوديل  نظريه      
ي كل  عمدتا متوجه "اش رسيده بوند هاي خارجي تقرييا به محدوده"

 عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي بود. اين خريدهاي غيردفاعي دولت به
را  welfareتقريبا تمامي مشاركت مستقيم دولت در تامين اجتماعي 

ها و  گاني، جاده وپرورش همه ي آموزش داد، كه دربرگيرنده تشكيل مي
گاني، خدمات آب و برق، تجارت، حفاظت  ها، درمان، بهداشت همه راه بزرگ

ها، مجالس  ها، زندان نشاني، دادگاه محيط زيست، تفريح، پليس و آتش
گذاري، ادارات اجرايي، و غيره، بود. باران و سوئيزي، با درنظرگرفتن  ونقان

استدالل كردند كه تا  9داري انحصاري اياالت متحد، قدرت ساختار سرمايه
شان از  رفته به حداكثر سهم هم اين عناصر مهم دولت روي 1939سال 

  توليد ناخالص ملي رسيده بودند.
ي سقف مخارج غيرنظامي دولت توسط باران و  وجه، نظريهطور قابل ت به

ي يك) براي بيش از  كنيد به نمودار شماره اش (نگاه سوئيزي از زمان تدوين
ييِ غيرنظامي  چهل سال تائيد گرديده است. خريدهاي مصرفي و سرمايه

 1938درصد در سال 14,5عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي تا  دولت به
خاطر   ، به1940هاي  ) افزايش، و در خالل سال1939سالصد در 14,4(

افزايشِ زياد مخارجِ نظامي طيِ جنگ جهانيِ دوم، كاهش يافت، سپس 
 1970، و اوايل 1960، 1950هاي اش را طي سال موقعيت از دست رفته

منظور مصرف و  دوباره كسب نمود. مخارج غيرنظامي دولت به
درصد درآمد ملي، 15,5االترين حد خود، به ب 1975گذاري در سال  سرمايه

كاهش يافت)، و سپس از  14,9به حد بعدي  1976رسيد (اما در سال 
درصد تثبيت گرديد. در 14ي  تا زمان حال در محدوده 1970ها  اواخر سال
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درصد توليد  14ييِ غيرنظامي دولت  خريدهاي مصرفي و سرمايه 2007
سطح   طور دقيق در همان هداد، تقريبا ب ناخالص ملي را تشكيل مي

  !1938 - 39سال
  1نمودار شماره

  عنوان هاي(فدرال، ايالتي، و محلي) به گذاري غيرنظامي حكومت مصرف و سرمايه
  1929 -2007هاي درصد توليد ناخالص ملي در سال

  
  1,1,5هاي توليدات و درآمد ملي، جدول  ي تجزيه و تحليل اقتصادي، حساب ادارهمنبع: 

  گذاري ناخالص مخارج مصرف دولت و سرمايه 3,9,5ص داخلي، و جدولتوليد ناخال
  

داليل اين مسئله سرراست است. فراسوي يك سطح حداقل، صاحبان 
سازي دولتي؛ و صاحبان مشاغل درماني و  منافع مستغالت در مقابل خانه

هاي  گاني، شركت هاي خصوصي درماني در مقابل بهداشت همه مراقبت
وپرورشِ  گاني، صاحبان منافع آموزش ي همه هاي بيمه امهبيمه در مقابل برن

گيرند.  گاني؛ و. . . قرار مي وپرورش همه خصوصي در مقابل آموزش
ها در مخارج غيرنظامي  ها و زندان راه بزرگ  استثناهاي بزرگ بر اين قاعده

اين نكته "فزون بر مخارج نظامي، هستند. باران و سوئيزي نوشتند،  دولت، 
  ،  "توان توضيح داد يرا م

طور  سازي و بهداشت، به ها، مثال خانه از طريق درنظرگرفتن دو قلم از هزينه
سازيِ  زمان. امروز افراد بسيار كمي هستند كه در برابر يك طرحِ خانه هم

كم مخارجِ كافي  گيرند، و البته همه موافقِ دست قيمت قرار  دولتيِ ارزان
ل امراض مسري، هستند. اما فراسوي يك براي بهداشت الزم براي كنتر

كند،  گيري مي ي معين، مخالفت نسبت به هر مورد شروع به شكل نقطه
سازيِ دولتي و از  نخست از طرف صاحبانِ منافعِ مستغالت نسبت به خانه

هايِ درماني.  گانيِ مراقبت هايِ همه طرف صاحبان مشاغل درماني به طرح
قاعدتا داليل خاصي براي مخالفت با اما نه صاحبان منافع مستغالت 

مراقبت درماني دارند، و نه پزشكان داليل خاصي براي مخالفت با 
ها هريك درگير مخالفت نسبت به  سازي. با اين وجود، همين كه آن خانه

خودشان شوند، ممكن است خيلي  تر در فضاهاي متعلق به هاي بيش افزايش
تر و  سازيِ بيش هم با خانه  خالفتشان در م زود دريابند كه تركيب نيروها

شان  تواند در جهت منافع مشترك تر مي گانيِ بيش هم با بهداشت همه
شود  تر ايجاد مي باشد. از اين رو مخالفت نسبت به هر قلم واحد وقتي سريع

زمان تحت مالحظه قرار گيرند. بنا بر اين، مخالفت  طور هم كه دو قلم به
گاني در كل بودجه ايجاد  هاي همه افزايشتر از همه نسبت به  سريع
تنهايي تحت  توان گفت كه اگر يك قلم به طور مجازي مي شود. به مي

كند؛ در حالي  مالحظه قرار گيرد، مخالفت به نسبت مقدار افزايش رشد مي
زمان در نظر گرفته شوند، مخالفت به نسبت  طور هم كه اگر تماميِ ارقام به

 10كند. رشد ميمربعِ مقدارِ افزايش   
عنوان سهمي از توليد ناخالص ملي در  سطوح مختلف مخارج دولت به 

ي اين واقعيت است كه سقف  دهنده رفته نشان داري پيش كشورهاي سرمايه

مخارج در نظام اياالت متحد يك مانع سياسي است و نه اقتصادي. جدول 
 2007و سوئد را در سال G-7هاي تطبيقي كشورهاي داده 2ي  شماره

دهد. كل مخارج دولت (ستون اول) هم شامل (الف) خريدهاي  نشان مي
اضافه  aggregat demandمستقيم دولت است، كه مستقيما به تقاضاي كل 

در اقتصاد بازتوزيع   گردد، و (ب) مخارجي كه درآمد و سرمايه را مي
ي اجتماعي،  قال بيمههاي انت هاي بهره، پرداخت كند، از قبيل پرداخت مي

مخارج مصرف نهايي دولت 11يي. هاي سرمايه هاي كشاورزي، و يارانه يارانه
ترين جزء خريدهاي دولتي بخش ستون يكم را تشكيل  (ستون دوم) بزرگ

هاي امنيت  دهند، و شامل مصرف براي مقاصد نظامي هستند. انتقال مي
ي كل  (ستون سوم) دربرگيرنده transfers Social securityاجتماعي 

كه كل جامعه را زير  social insurance totality ofي اجتماعي  هاي بيمه برنامه
است.  social welfareدهد، جزء اصلي مخارج رفاه اجتماعي  پوشش قرار مي

 هايِ مخارجِ نظاميِ از پايگاه دادههاي مخارج نظامي (ستون چهارم)  داده
) گرفته 2006هاي سال  الملليِ استكهلم (داده شيِ صلحِ بينيِ پژوه موسسه

شده است. (توجه: ستون دوم، سوم، و چهارم به ستون اول افزوده 
دهند. برخي از ديگر اجزاي  كه اجزاء آخري را نشان مي شوند، بل نمي

بندي سرمايه،  اند از شكل اند عبارت مخارج كل دولت كه شامل نشده
هاي انتقالي.) با سنجش اين ارقام،  ديگر پرداختهاي بهره، و  پرداخت

ترين مصرف نهايي دولتي (كه  شود كه اياالت متحد از پائين آشكار مي
چون درصدي از توليد ناخالص ملي، و تقريبا  شامل مصرف نظامي است) هم

ي اجتماعي  هاي انتقال بيمه ترين سطح مخارج دولتي و پرداخت از پائين
يد ناخالص ملي برخوردار است. اياالت متحد سهم چون درصدي از تول هم

كند. مخارج   اش را براي مخارج نظامي هزينه مي تري از درآمد ملي بيش
 11,8مصرفي دولت، منهاي مصرف نظامي در اياالت متحد، بالغ بر فقط

گردد كه  بود. از اين رو آشكار مي  2007درصد توليد ناخالص ملي در سال
ي  هاي بيمه يادي براي مخارج غيرنظامي و انتقالاياالت متحد ظرفيت ز

چون سهمي از درآمد ملي  اجتماعي دارد. سقف چنين مخارجي هم
ي اياالت متحد، شامل تشكل  تاحدودي انعكاسي از ساختار قدرت در جامعه

رغمِ  نسبتا ضعيف كار و توانايي نسبتا زياد سرمايه، است. اياالت متحد به
اش، در اختيار يك اليگارشي مالي، احتماال  يكگيِ صوريِ دموكران ويژه

  ي حاكم در تاريخ، قرار دارد. ترين طبقه مند قدرت
ي اجزاي مخارج دولت برحسب درصد توليد ناخالص  ، گزيده 2جدول شماره 

  2007ي سوئد، باضافه G- 7كشورهاي  ملي،
  

مخارج دولتي   
 درصد برحسب

توليد ناخالص 
  ملي

 مصرف نهايي
 سببرح دولت
توليد  صددر

  ناخالص ملي

هاي  انتقال
اجتماعي  ي بيمه

درصد  برحسب
توليد ناخالص 

  ملي

مخارج نظامي 
درصد  برحسب

توليد ناخالص 
  )2006ملي(

  1,5  15,3  25,9  52,6  سوئد
  2,4  17,4  23,1  52,4  فرانسه
  1,8  17,3  19,8  48,5  ايتاليا
  2,6  12,8  21,6  44,6  انگليس
  1,3  17,3  18,0  43,9  آلمان

  1,2  9,9  19,3  39,3  ناداكا
اياالت 
  متحد

36,6  16,0  12,1  4,0  

  1,0  11,4  17,7  36,0  ژاپن
هاي اقتصادي و توسعه براي كانادا، ژاپن، و اياالت متحد از  كاري هاي سازمان هم داده

  هاي مصرف نظامي ارقام مصرف نهايي شامل مخارج هزينه  200سال 
  

عنوان يك قدرت امپرياليستي و  كل اين برآيند از نقش اياالت متحد به
ناپذير است.  تاثيراتي كه اين قدرت روي ساختار قدرت داخلي دارد جدايي
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(توسط دفتر  2007ي نظامي اياالت متحد در سال  مخارج تاييدشده
درصد توليد ناخالص ملي) بود، در  4ميليارد دالر ( 553مديريت و بودجه) 

درصد  7,3يك تريليون دالر ( حالي كه مخارج نظامي واقعي اياالت متحد
يي و مصرفيِ غيرنظاميِ فدرال  از توليد ناخالص ملي) بود. خريدهاي سرمايه

تر از نصف خريدهاي  ي بررسي، كم ، بنا به اطالع اداره2007در سال 
بحث ما از اين رو ساده است. با  12يي و مصرفيِ نظاميِ فدرال بود. سرمايه

تن اين واقعيت كه سقف خريدهاي غيرنظامي دولتيِ اياالت در نظر گرف
عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي براي بيش از هفت دهه به  متحد به

، در واقع، يك  ي گسترده است، تغيير آن، بدون يك مبارزه درازا كشيده
رغم يك دولت نسبتا مترقي و  ي اجتماعي، به كننده ي دگركون مبارزه

قتصادي بعد از كسادي بزرگ، نامحتمل است. بدون زيرورو بدترين بحران ا
ترين بحران  رسد كه حتا بزرگ نظر مي شدن نظام اياالت متحد، بعيد به

ي خاكي، به  زيست در تاريخ تمدن، و تهديد زندگي در سراسر كره محيط
ي مخارج  يك پاسخ فراگير توسط حكومت بينجامد. نيروهاي بازدارنده

اند كه توسط هيچ چيزي در جامعه مگر  مندتر از آن تغيرنظامي دولت قدر
  يك جهش عظيم متاثر شوند.

داري اياالت متحد از جنگ جهاني دوم به بعد ممكن  البته، تاريخ سرمايه
ترين كمك  است چنين القا كند كه در اين شرايط دشوار محتمل

ريق حركت درآوردن اقتصاد از ط تواند تالش براي به كاران مي اندران دست
ي هنوز در راه  العاده در مخارج نظامي باشد. اين كه كابينه  يك افزايش فوق

اخير نظامي و گسترش جنگ افغانستان   اوباما پيشاپيش طرح حفظ بودجه
به اين دليل  13بخشد. را اعالن كرده است فقط به اين نگراني شدت مي

گري و خواست  ت با نظاميبراي چپ الزامي است كه به منظور مخالف
هايش را دو چندان  ي غيرنظامي تالش كارگيري منابع در جهت استفاده به

  كند.
ي مؤثر  تواند يك انگيزه در عين حال، اين ايده كه مخارج نظامي مي

ي  هايي از طبقه اقتصادي تحت شرايط كنوني ايجاد كند، حتا براي بخش
نظامي اياالت متحد ي اول، مخارج  حاكم، مشكوك است. در درجه

تر) مخارج  پيشاپيش در سطوح يك جنگ فعال قرار دارد و نصف (يا بيش
خود اختصاص داده است. براي يافتن يك موقعيت قابلِ  نظامي جهان را به

يِ نظامي كنوني اياالت متحد بايد به روم باستان رجوعكرد.  مقايسه با سلطه
ارج نظامي اياالت متحد نيست كه مخ  1939 -41هاي  ي ما سال زمانه
شد. دو يا سه برابرشدن مخارج نظامي  بايستي عمال از بنياد برپا مي مي

ي دنيا به  اكنون به اين معنا است كه اياالت متحد دو يا سه برابر بقيه
اش بيفزايند (با فرض اين كه سطوحِ  هاي جنگ و آمادگي جنگي هزينه

لحاظ سياسي  حفظ كنند). اين بهها  شان را ديگر ملت كنوني مخارجِ نظاميِ 
كار آساني نيست، هم از لحاظ جهاني، با درنظرگرفتن نياز اياالت متحد به 

گرايي  جانبه هاي عمده كه پيشاپيش توسط يك كاركردن با ديگر قدرت
اند، و هم از لحاظ داخلي، كه حتا وسايل ارتباط  اياالت متحد هوشيار شده

ت متحد در توضيحِ منطقِ تغييرِ جهت گوشِ اياال به جمعيِ خبريِ حلقه
گري در حالي كه كيفيت زندگي بر باد  يِ اقتصاد به نظامي بخشِ عمده

  رو خواهند بود. رود با مشكل روبه مي
كه افزايش مخارجِ نظاميِ در عمل   تر از همه، طردشدن اين ايده شايد مهم

اددانان، حتا گردد توسط اقتص شدن تعادل در اقتصاد مي منجر به برانگيخته
آناني كه به جريان فكري عمده تعلق دارند، است. اين اقتصاددانان، با 

مخارج  intensive- technologyانگيزشي  - آورانه درنظرگرفتن ماهيت فن
نظامي مدرن و اين واقعيت كه سهم بزرگي از اين مخارج در خارج از 

نهايي در  هاي اند كه افزايش  پذيرد، دريافته اياالت متحد تحقق مي
تري در اشتغال مثبت دارند تا تاثيري كه  تاثير بسيار كم» دفاعي«مخارج

  باشند.  توانند داشته اكثر مخارج غيرنظامي دولتي مي
بنا بر اين، تاثير اصلي دوبرابركردن مخارج نظامي اياالت متحد افزايش 

بود. تر، و تخريب تمدن انساني، خواهد   تر و فراگير هاي بزرگ احتمال جنگ
علت بالفصل جنگ جهاني سوم "چنان كه سي. رايت ميلز نوشت،  هم

ي حاكم ممكن است  حتا اعضاي طبقه 14."آمادگي نظامي براي آن است
گيِِ جنگي در دوران تكثيرِ  در رويارويي با تهديد توسلْ به جنگ و آماده

  يي از خود ترديد نشان دهند. هسته

ر نظر ما در اين باره درست باشد، و اميدواريم كه چنين باشد، بنا بر اين اگ
ي افزايش مخارج  افزايش مخارج دولت در پاسخ به اين بحران عمدتا مسئله

غيرنظامي خواهد بود. چنين مخارجي، در آغاز، عمدتا وقف عمليات 
خواهد شد. اين  bailoutهاي مالي يا نجات از گرفتاري salvageبخش  نجات
اند، توسط  كننده بخش، كه براي سرمايه بسيار تعيين ي نجاتها تالش
مند در جهت منافع  گانيِ با مقياس كوچك و جهت هاي كارهاي همه برنامه

هاي مخارج دولتي  جمعيت اصلي، مشروعيت خواهند يافت. افزايش
هايِ اقتصاديِ موقتي، كه فقط تا  عنوان سياست عنوان يك كل عمدتا به به

هاي دائمي در  و نه افزايش priming-pumpشوند  مين مالي ميزمان بهبود تا
هاي مخارج فدرال  شد. اگرچه افزايش سطح دولت، در نظر گرفته خواهند 

هايِ  رسند، اما احتمال جبرانِ كاهش نظر مي احتماال از نظر بودجه بزرگ به
گذاري، و مخارجِ دولتي در سطحِ ايالتي و محلي را حتا  مصرف، سرمايه

شدن مقدار زيادي از مخارج  عنوان يك كلْ خشك دارند. با اقتصاد بهن
دولت، مانند يك اسفنج، مخارجي كه براي شناوركردن آن اسفنج در 

اند، احتماال توسط خود اسفنج جذب  شده  سطوح باالتر درآمد طراحي
ها اثر  جذب شدند، و از آن 1930هاي  چنان كه در سال شد، هم خواهند 

جاي نخواهد ماند. نتيجتا، بهبود متوقف خواهد شد، و  اني بهفيزيكي چند
اعتباري مالي  اقتصادي كه پيشاپيش عميقا در مشكالت كسادي و بي

leverage- de financial 15خود ادامه خواهد داد.  ناتواني  زند، به وپا مي دست   
يا دومين  واقعيديل هاي اجتماعي مرتبط با نيو يك چرخش به نوع برنامه

توان انتظار داشت، آن هم، فقط بعدا، پس از تالش  نيوديل را مي
اين مورد انتظاري، تا هر   بخشيدن به بخش اوليه. فزون بر اين، ماديت نجات

كم قيام  ميزان قابل توجهي، جدا از يك قيام از پائين در سطح دست
كسترش دوباره ، نامحتمل است. نيروي كار بايد از خا1930هاي  سال

مشي اياالت متحد برآمده از  بپاخيزد. فقط يك تغيير جهت بنيادين در خط
دار سقف مخارج  طور معني يك جهش از پائين قادر خواهد شد كه به

  غيرنظامي دولت را تغيير دهد.
ي چپ است كه نه فقط بر  تحت اين شرايط، اين مسئوليت ويژه

كه بر انواع تغيير،  اري كند، بلدهي مبارزاتي جمعيت زيرين پافش سازمان
يي از دولت، كه در بهترشدن شرايط اين  با منطق نظام و بر توسعه  مخالفت

ها  طور بنيادين مشاركت كند، تاكيد نمايد. اين خواست جمعيت زيرين به
ي اول عبارت است از: (ا) حكومت مسئوليت  ايجاد كار مفيد در  در درجه

ي كساني كه به آن نياز دارند  براي همه liable wageمقابل مزد قابل زندگي 
) افزايش 2گيرد؛ ( عهده مي  هاي موجود افراد، به را، با بكارگرفتن مهارت

هاي  به فراسوي محدوده unemployment compensationحقوق بيكاري 
هاي دولتي به كساني كه با خطر از  ) اعطاي كمك3ي موجود؛ ( نابسنده
ي  انداختن يك برنامه جريان  ) به4رو هستند؛ ( بههاشان رو دادن خانه دست
هستند يا مسكن   مسكن قيمت براي كساني كه بي يِ مسكنِ ارزان تهيه

) 5مسكن و حمايت از مستاجران)؛ (  كردن وام باري دارند (شامل كم فالكت
) 6رفته، شامل ماليات بر ثروت؛ ( استقرار يك نظام مالياتي واقعا پيش

راه  هم هاي غذايي براي فقرا به مواد غذايي و ديگر برنامه هاي افزايش كوپن
ي  ) ايجاد بيمه7ها؛ ( آن  رسي آسان به هاي اجتماعيِ ديگر و دست تامين

) 8كننده) براي تمامي مردم؛ ( پرداخت - درماني ملي (يك نظام تك
) افزايش تامين اجتماعي و لغو 9گي توسط دولت؛ ( تضمين وجوه بازنشسته

ي  كننده ) قوانين محدود10گردد؛ ( ه از مزد و حقوق كسر ميمالياتي ك
) حداقل مزد تائيد شده توسط فدرال 11تشكلِ صنفي برطرف گردند؛ (

) يك 13ي كاريِ سي ساعته آغاز شود؛ ( ) يك هفته12افزايش يابد؛ (
) سيستم ارتباطات 14گاني دنبال گردد؛ ( ونقل همه ي سراسري حمل برنامه

طور گسترده به سراسر كشور گسترش يابد؛  گاني به ترل همهبا مالكيت و كن
العاده افزايش يابد؛ و  طور فوق گاني به وپرورش همه ي آموزش ) بودجه15(
) حمايت محيط زيست، در راستاي انقالب اكولوژيك كه اكنون براي 16(

   16طور فراگير ازدياد يابد. ي زمين ضروري است، به نجات كره
ي اياالت متحد و  البته، با درنظرگرفتن ساختار كنوني قدرت در جامعه

چون درصد توليد  محدوديتي كه براي مدت هفت دهه بر مصارف دولتي هم
توانند تخيل از آب  ها مي ناخالص ملي ادامه يافته است، تمامي اين خواست

ت طور هم است، مگر ساختار قدر درآيند. و حرف ما اين است كه همين
ي اياالت متحد بتواند تغيير كند. فقط يك جنبش رفرميستي  جامعه
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يي كه در چارچوب نظم اقتصادي و اجتماعي موجود اياالت  چنان ريشه آن
متحد نمود انقالبي خواهد داشت، با كاهش بنيادي ميدان عمل بازار 

داري، كنترل هر امكاني براي بهبود اساسي شرايط اكثريت افراد  سرمايه
را در اختيار خواهد داشت. نياز به گفتن نيست كه، براي پيروزي  جامعه

براي آن   يي مردم بايد دركي از چيزهاي واقعي كه مبارزه يك چنين مبارزه
  شان را متاثر خواهد كرد داشته باشند. طورمادي زندگي به

ي طبقاتي عظيم از پائين تحقق  ها فقط از طريق يك مبارزه اين خواست
كنيم، آنان قادر نخواهند شد  در غير اين صورت، تاكيد مي خواهند يافت.

اش  داري يا خطرهايي را كه براي جهان و مردم هاي سرمايه كه شرارت
حل واقعي وجود ندارد مگر از ميان  آورد محو كنند. در پايان، راه وجود مي به

داري، بازسازيِ تمامي جامعه بر  برداشتن آجر به آجر خود نظام سرمايه
آن چيزي است كه اكثريت عظيم مردم    س اصول سوسياليستي. اين اسا

تر،  تر، انساني شان براي يك دنياي مساوي بدون شك در طي مبارزات
تر خواهند آموخت. در ضمن، اكنون وقت آغاز  تر، و بادوام جمعي
يِ محدوديت بر  كننده ي حاكم ــ اعمال دهي يك قيام عليه طبقه سازمان

ي اياالت متحد ــ فرا  غيرنظامي و رفاه اجتماعي در جامعهمخارجِ دولتيِ 
  رسيده است. 
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  ها: ياداشت
)١ ( - New Deal رفت از بحران بزرگ  ي اصالحي براي برون (نيوديل) يك برنامه

  بود. 1930هاي  سال
)٢ ( - Adminstration Works Progress   اين سازمان در جھت برانگيختن
ھا و عزت نفس كارگران بيكار، از طريق ايجاد  تصاد و حفظ مھارتاق

گينز، يك مددكار اجتماعي  كارھاي مفيد براي آنان، با سرپرستي ھري ھاپ
  پيشين، تشكيل شد.   

)3(- payrol tax  regressive   ماليات بر درآمد ھنگامي كه نرخ ماليات با
  افزايش درآمد كاھش يابد. 

جنگ جھاني دوم فقط از نظر تاثيراش بر افزايش مخارج  در اين مقاله - )٤(
تر آن ايجاد بازار  نظامي مورد توجه قرارگرفته است درصورتي كه تاثير مھم

ھاي  ھاي پس از جنگ در كارخانه براي توليدات اياالت متحد بود، در سال
اياالت متحد زن و مرد در سه نوبت در بيست و چھار ساعت به توليد مشغول 

طور غيرمستقيم بر ايجاد شرايط بھبود  د. و اگر افزايش مخارج نظامي بهبودن
طورمستقيم ايجاد اشتغال و  تاثير داشت توليد براي بازارھاي اروپا و ژاپن به

كرد و بايد در نظر داشته باشيم كه اگرپتانسيل  در نتيجه رونق اقتصادي مي
كاھش » رج جنگمخا« جنگ جھاني دوم را براي اقتصاد اياالت متحد به 

افروزي و از آن  دھيم ممكن است به اين اشتباه درافتيم كه اياالت متحد با جنگ
اش قادر به فائق آمدن به مشكالت اقتصادي خود  رو افزايش مخارج نظامي

خواھد شد. با اين وجود شايد اياالت متحد قادر به تكرار فجايع جنگ جھاني 
ي آن غير ممكن است. بازاري به آورھاي اقتصاد دوم باشد اما تكرار دست

گي اروپا و ژاپن بعد از جنگ، كه اياالت متحد از طرفي به  گي و ويژه گسترده
ي آنان كاال توليد كند و از  آنھا .وام دھد و از طرف ديگر براي بازار گسترده

  تر خود آغازگر جنگ نباشد، تكرار شدني نست   ھمه مھم
***  
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  جديدترين كتاب بهروز شيدا

  در سوئد منتشر شد نشر بارانتوسط » هفت دات كام« با نام
  

  خوانيددر اين كتاب چنين مي
پيش از هر چيز بايد در مورد شكل كتابي كه پيش رو داريد، چيزهايي 

جا است: فرض كنيد صاحبِ يك وبالگ تصميم گرفته بگويم؛ راه ورود اين
ك دوران دو ساله در وبالگ خود نوشته است، به است مطالبي را كه در ي

صورت يك كتاب چاپ كند؛ حاصل كتابي خواهد بود كه پيش رو داريد. 
اين كتاب بر اين مبنا شكل گرفته است: يك وبالگ فرضي به صورت يك 

هاي اين وبالگ فرضي اما، چيست اند؟: مطالب اين گيكتابِ كاغذي. ويژه
هاي انسان تشكيل اند: گروه اول را هراسشده وبالگ در دو گروه تقسيم

هاي انسان خود در هفت هاي انسان. هراسدوم را پرسش دهند؛ گروهمي
 هاهاي انسان نيز خود در هفت عنوان. هراساند؛ پرسشعنوان تقسيم شده

، هراس سوم: فقر، هراس دوم: جنگ هراس اول: مرگ،عبارت اند از: 
هراس ششم: ، گيشدهراس پنجم: ناديدهه، چهارم: تنهايي هراس
پرسش اول: تاريخ ها عبارت اند از: پرسش .هراس هفتم: رقيب، دشمن

پرسش دوم: آسمان يا زمين؟ پرسش سوم: روح يا ؟ را غايتي هست
 چهارم: ذهن يا عين؟ پرسش پنجم: جمع يا فرد؟ جسم؟ پرسش

ي مهزير هپرسش ششم: يقين يا ترديد؟ پرسش هفتم: خير يا شر؟ 
ها به چشم ها هم عنوان ثابتي هست كه در بخش بزرگي از وبالگعنوان

 در. مطالب مربوط به هر بخش زير عنوان در همين زمينهخورد: مي
اند. ماجرا هنوز تمام نيست: باز هم درست گردآوري شدههمين زمينه 

نظر ها در پايان هر مطلب عنوان ديگري هست: مثل بخش بزرگي از وبالگ
گاه مطلبي آمده است؛ گاه  گاننظر خواننده. زير عنوان گاننندهخوا

مطالبي آمده است؛ گاه مطلبي نيامده است. گاه در تفاوت با مطلب مورد 
نظر مطلب يا مطالبي آمده است؛ گاه در تعارض؛ گاه در تشابه؛ گاه در 

 توانسته است آناي ميتكميل. البته نياز به توضيح ندارد كه نه خواننده
اي اين كتاب را پيش از چاپ خوانده وبالگ فرضي را بخواند نه خواننده

گانِ آن وبالگ ي اين كتاب خود در نقش خوانندهاست؛ تنها نويسنده
  فرضي هم ظاهر شده است تا چيزهاي ديگري را هم ثبت كند.

گان فرضي؛ تا جا فرضي است: يك وبالگ فرضي با خوانندههمه چيز اين   
هاي هايي به هراسهايي ظاهر شود؛ نگاهي اين كتاب در نقشنويسنده

  هاي انساني را بخواند. هايي به پرسشانساني را بخواند؛ پاسخ
وپنج مطلب در اين كتاب نه جستار بلند، يازده مطلب كوتاه، چهل   

بسياركوتاه، معرفي يا تورق هفده كتاب، يك رساله، و يك جستار، نه 
  ي آزاد و تلخيص، يك كاريكلماتور خواهيد خواند.ترجمه ي آزاد ياترجمه

تمام چيزهاي ديگري هم بگويم: كتابي كه پيش رو داريد كتابي نيمه   
ي يك تمام است؛ چه فرض شده است چاپ كاغذياست. كتابي نيمه

گان كه هنوز بايد نظرها در آن كه چه بسيار خوانندهوبالگ است؛ يعني اين
تمام است؛ چه بخش بزرگي، بخش بسيار بزرگي، از نيمهبنويسند؛ كتابي 

-هاي اين كتاب جا ميها يا پرسشهاي هراسهاي انسان زير عنواندغدغه
خوانيد سخت اندكي از چه ميشود. آنگيرند. اين كتاب هرگز تمام نمي

ي اين ام. نويسندهاي از دريايي؟ زياد گفتهنهايتي است. بگويم چكهبي
هايي جا داده هاي ريز و درشت خود را زير عنواناي از اشارهارهكتاب تنها پ

  شوند. است كه از سخن پر نمي
هاي كاغذي گاه چيزهاي ديگري هم بگويم: رسم بر اين است كه كتاب  

شوند. اين كتاب خواسته است اين رسم را واژگونه چاپ الكترونيكي هم مي
ش كرده است وبالگ فرضي كند: يك وبالگ فرضي را كتاب كند. پس تال

-مطابق اصل باشد: مطالب كوتاه، مطالب بلند؛ مطالب تك خطي؛ خواننده
گاني كه نظرهايشان از مطلب مورد نظر بلندتر است. دو چيز اما از ياد 

كه كه محور آن وبالگ فرضي ادبيات است؛ دوم آننرفته است: نخست آن
  اند چيزي به متن بيفزايند. گان آن وبالگ فرضي تنها تالش كردهخواننده

توانند جستاري از گان اين كتاب ميچيزهاي ديگري هم بگويم: خواننده   
توانند خطي توانند مطلب كوتاهي بخوانند؛ مياين كتاب بخوانند؛ مي

توانند مطالبي را كه زير عنواني گرد آمده است به عنوان يك بخوانند؛ مي
كتاب را به عنوان يك تماميت بنگرند.  يتوانند همهتماميت بنگرند؛ مي

  نگرند.گذرِ باد مي روياآواياندوههاي ما به هذيانچشم
 

*  
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  همراه با انقالب، از درخت سخن بگو

  
  س. رحيمي

  
باقر مومني در جامعه كتابخوان ايراني نامي آشناست؛ مورخ ماركسيسيتي 

وقفه همچنان مي نويسد تا آنچه را كه خود در ذهن بدان رسيده، به  كه بي
نه براي "مي نويسد،  قضاوت عموم بگذارد. او از گذشته، از تاريخ

براي "كه  ، بل"گذراني و بيهودگي يا ستايش يكي و سرزنش ديگري وقت
  ."بهتر زيستن در آينده

باقر مومني دغدغه آينده دارد. سراسر عمرش به راه آينده مبارزه كرده 
همراه با انقالب، از "است، هميشه اميدوار بوده و اميد در دلها كاشته است. 

رين كتاب اوست كه به تازگي منتشر شده. اين اثر آخ "درخت سخن بگو
-هايي در زمينه مسائل و حوادث سياسي ها و مصاحبه مجموعه مقاله

  است. 1355-1357هاي  اجتماعي ايران در فاصله سال
باقر مومني دوست ندارد به راه آينده، گذشته فراموش گردد. اين كتاب نيز 

ستبدادي شاه شروع مي كند، در واقع در همين راستاست. با نقد قدرت ا
داري و استقرار فاشيسم مذهبي  پس از انقالب از بازگشت حاكميت سرمايه

وحشت برش مي دارد، خطر را هشدار مي دهد. و اكنون كه پس از سي 
سال به گذشته مي نگرد، خود و نگاه خويش را نيز با جسارت نقد مي كند. 

خود  ي فكري د، او گذشتهاي كه هيچ كس نقد حويش بر نمي تاب در جامعه
كه خواننده  برافرازد، بل "من"را عيان مي كند، نه به اين خاطر كه علم 

امروز را در بطن جنبش فكري سي سال پيش ايران قرار دهد. ابايي هم از 
سيدجوادي را به مصاحبه سي سال پيش  اين ندارد كه پاسخ امروز حاج

انقالب منتشر كند. هدف خود در باره نامه مشهور او در سال پيش از 
اي از گرفتاري ذهني نسلي از  ست. هدف اين است كه گوشه روشنگري

سال گذشته به داوري گذاشته شود. به هر  روشنفكران ايران در اين سي
حال بايد چگونگي به قدرت رسيدن نظام جمهوري اسالمي روشن گردد، 

  بهتر شناخت. بايد به راه فردا، ديروز و امروز را نقد و بررسي كرده،
هاي  باقر مومني مي داند كه اگر امروز قلم به دست مي گرفت، موضوع

مطرح شده را با نگاهي ديگر مي نوشت. او به ضعف ديروز خويش آگاه 
است، اما دوست ندارد در گذشته فكري خويش دستكاري كند. انقالب 

كه بود،  گونه حاصل افكار همان ايام جامعه ما بود. بايد آن را آن 57سال 
بازنگريست. با نگاه امروز فقط مي توان به نقد و بررسي آن نشست، اما نمي 
توان فكر و ذهن ديگري را براي آن تهيه ديد و از تاريخيت آن چشم 

هاي يادشده در آنها در حقيقت  همه مطالب اين مجموعه و پديده"پوشيد. 
قاً نمي تواند و نبايد اند و انتشار دوباره آنها مطل مدتهاست به تاريخ پيوسته

اي  به روابط و پيوندهاي امروزين نويسنده و دوستان و همراهانش صدمه
  "وارد آورد.

باقر مومني به اعتبار سخن برتولد برشت مي خواهد چهره از كين پرچين و 
صدا از خشم خشنِ جامعه را در مقطعي از تاريخ كشورمان نشان دهد. او 

ه به وطن خويش عشق مي ورزد، هنوز هم به عنوان ماركسيستي ايراني ك
در جريان مبارزه عليه دشمن و براي تضعيف و "چون گذشته معتقد است؛ 

از پا درآوردن او، به هر چيز و هر كس كه اين دشمن را به نوعي بزك و 
تقويت مي كند، اگر چه عاليترين و مطلوبترين پديده جهاني و بشري و يا 

  "ها هم باشند بايد رو در رو شد.ترين انسان ترين و شريف موجه
نويسنده فروتنانه اقرار مي كند كه اگرچه پيش از انقالب با نقد افكار 

احمد و علي شريعتي، به طور جدي با اين گونه اشخاص از لحاظ فكري  آل
موضوع را جدي نگرفته و حتا  57و نظري مخالف بود، اما در سال 

هاي خود در اين  ها و اطالعيه هنگامي هم كه بعضي روشنفكران با نامه"
مورد از موضع انتقادي اظهارنظر كردند، به بهانه شرايط و اينكه همه 
نيروهاي انقالبي باديد در لحظات حاد مبارزه با استبداد وابسته شاهنشاهي 
در يك صف قرار گيرند، تصور مي كرد كه اين گونه اظهارنظرها و 

اقرار مي كند به اينكه حتا در سال او  "موضعگيريها نابهنگام و نامناسبند.
مسأله حجاب را جدي  "لوحانه ساده"در هياهوي جنبش انقالبي  57

مردمي كه اين انقالب را "نگار اومانيته را مطمئن ساخت،  نگرفت و روزنامه
. "اند، نخواهند گذاشت كه ارتجاع مذهبي بر آن حاكم شود راه انداخته

كار نمي كند، آن را بيان مي دارد تا مومني خوشبيني آن زمان خويش را ان
هايي نگردد. هشدار مي دهد كه  جامعه دگربار گرفتار چنين خوشبيني

  سوء استفاده شود. "يك هيجان عمومي"مبادا دگربار از 
ست از اينكه نويسنده به نقد ديدگاه گذشته خويش  جاي بسي خوشحالي

پس از گذشت سي مي پردازد، اما جاي تأسف است كه اين انسان وارسته، 
اي كه جامعه با پوست و گوشت خويش  ، با تجربه57سال از انقالب سال 

شرايط "احساس كرد، هنوز در برابر لغو حكم اعدام ترديد دارد. از آن در 
هاي خلخالي،  دفاع مي كند. پشيمان از آن نيست كه آدمكشي "انقالبي

تأييد كرده است.  آنگاه كه سران و وابستگانِ رژيم سابق را شامل مي شد،
تمام دست اندركاران اصلي و "متأسفانه بر اين باور است كه از اعدام 

كش حكومت اسالمي موجود يعني جنايتكاران ضدبشري جانبداري مي  آدم
. جاي تأسف است كه آقاي مومني به عنوان يك مورخ، مورخي كه "كند

گر و مشروط حقوقدان نيز هست، نمي خواهد ببيند كه همه چيز با اما و ا
آغاز شد. ابتدا جانيان را  57چه در سال  كردن قوانين آغاز مي شود، چنان

كشتند، ما هورا كشيديم. پس از آن بر طبق همان قانون به سراغ ما آمدند. 
ست تلخ كه جهان نه تنها در انقالب فرانسه و انقالب اكتبر،  اي اين تجربه

  كه هميشه پشت سر گذاشته است.   بل
مقاله و پنج پيوست و يك پيشگفتار است. نويسنده در  31مل كتاب شا

پايان پيشگفتار تأكيد دارد كه هدف او از چاپ اين مقاالت دفاع شحصي و 
به اين اميد منتشر مي كند "نيست. او اين كتاب را  "سلب مسئوليت"يا 

كه خوانندگان با نظر انتقادي به كار او و مواضع فكري او در آن شرايط 
برخورد كنند و به ويژه با مراجعه به آراء ديگري كه در آن زمان  تاريخي

بينانه به روشن ساختن سيماي  هاي واقع مطرح شده بسنجند و با تحليل
هاي امروز و فردا بتوانند در  فكري دوران انقالب ياري رسانند. باشد كه نسل

ن هاي گذشتگا ساختن فرداهاي خويش از درست و نادرست كارها و انديشه
  خود بياموزند.

ارزش كتاب در همين است. به ويژه در اين زمان كه خيزش مردم عليه 
تري به خود گرفته است و مردم به  رژيم توتاليتر حاكم بر ايران ابعاد تازه

اند، در نفي ديكتاتوري شعار مي دهند، بي آنكه  ها آمده خيابان
مي توان زياد  هايشان افقي روشن داشته باشد. در نفي اين رژيم خواست

گفت و نوشت و شعار داد، اما به جاي آن چه خواهد نشست، بحثي است 
كه بايد دامن زده شود، بحثي كه متأسفانه به چشم نمي خورد و مشكل 

  همينجاست. از اين زاويه مي توان پذيرفت كه؛ 
در ميان آتش و خون، در هياهو و شعارهاي تند و آتشين،  57در سال "

اي از روشنفكران جامعه پيش كشيده شد كه  عدهمباحثي از سوي 
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اي گُم شد. اين  متأسفانه عمومي نشد. حداكثر اينكه در ستون روزنامه
ها، بي آنكه در درست و يا نادرست بودن آن وارد گفتگو شويم، هر چه  بحث

هاي ديگري را نتيجه شود و نهايت اينكه در سايه  بود مي توانست بحث
تم دستاوردي مي شد در ادامه مبارزه كه چنين فرهنگ گفت و گو به ح

ها اما مي توانند در بررسي تاريخي انقالب هم چون  نشد. اين بحث
هاي ناتمام جنبش مشروطه، امروز مورد بحث قرار گيرند... منِ  بحث

خواننده شايد اينجا و يا آنجا با نظر نويسنده مخالف باشم اما در ارزش 
. هر چه باشد موضوع به روزهاي انقالب تاريخي آنها شكي وجود ندارد

مربوط است و نظرهايي كه در كنار صدها نظر ديگر، تفكر اپوزيسيون ما را 
تشكيل مي داد...ارزش اين مقاالت به همين است و در همين چهارچوب 

هاي امروز و فردا  طرح دوباره آنها ضروري به نظر مي رسد...باشد كه نسل
خويش از درست يا نادرست كارها و بتوانند در ساختن فرداهاي 

  ."هاي گذشتگان خود بياموزند انديشه
امين سال  به مناسبت سي "همراه با انقالب، از درخت سخن بگو"كتاب 

صفحه منتشر شده است. نشر فروغ در آلمان  384در  1357انقالب بهمن 
  پخش آن را بر عهده دارد.
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 پرواز            
                         امير مهيم                              

  به بانوي غزل، سيمين بهبهاني                             
  قفس اندر قفس است 

  ميله پشت ميله
  قفل در چنبر قفل.

  
    ن تنگ قفس،بسته به اي پر آزادي من

  بازنجير.
  

  نه توان پرواز
  نه گلوي آواز.

  
  تو به آزادي اين پر بسته
 باز كن شاپر پرواز خودت

  بگذر از هر سر كوي و گذري.
  / تورنتو1385فروردين 

  
  نه آري ،

  
  آري… آري

  نه آري /             
  نه ... نه                        

  جنازه دست به دست گوركنان جاريست 
  وگرماي عطشان تنفس سوكواران

  هرم نيمروزوداغ كوير مي پاشد.
  

  كفتاران خونخوار
  -آري گويان -پاره پاره ي جنازه را

  به خويش مي كشند                              
  و سوگواراني از تبار كورش

  كينه در سينه فشرده
  خشم را در گلو فرو خوردند.

  
  اين كينه است كه در سينه

  ي شودفرياد م
  نه، نه، نه               
  تا آزادي دو باره جان بگيرد              

  وفضاي تيره وسنگين
  انفجار را                              

  به خاطر آورد.                                       
  تورنتو/ 1384ارديبهشت ماه             

*  
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  تا بهشت راهي نيست 
  

  آذرحسين نوش
  
هواپيما كه به زمين نشست حاج احمد را اولين بار در فرودگاه ديدم.  

چشمم افتاد به يك سوار كه به اسب سفيدش هي زد و چهار نعل به طرف 
هواپيما تاخت. ترسيده بودم. مسافران تازه پياده شده بودند و داشتند به 

  رفتند.   طرف اتوبوس مي
  »مهشيد جان، اون سوار رو نگاه كن با اسبش.«گفتم: 

رفتيم. دو ساك سنگين دست به صف شده بوديم و به طرف اتوبوس مي
مان باال آمده من بود و مهشيد هم يك ساك سنگين به دست داشت. جان

دانستم كه مادرم در بود تا اين همه خرت و پرت را به مقصد برسانيم. مي
ديوونه شدي؟ «بازرسي منتظر است. مهشيد گفت:  سالن انتظار، پشت خط

  »كدوم سوار؟
  » ببين، اونجاست. مثل اين كه پاش هم قطع شده.«گفتم: 
  » بينم.من كه چيزي نمي«گفت: 

توانستم به در اتوبوس جا نبود كه بنشينيم. وقتي اتوبوس راه افتاد، فقط مي
يك خال سياه سوار و اسبش نگاه كنم. يك اسب سفيد از نژاد عربي با 

اش. سوار به اسبش هي زد. روي گردن اسب خم شده بود و وسط پيشاني
آمد. اگر شمشير دستش بود، با آن وضع كه روي به تاخت به طرف ما مي

تاخت، بعيد نبود كه پا گردن اسب خميده بود و چهار نعل به طرف ما مي
وجه نبودند. بگذارم به فرار. اما شمشير نداشت و مسافرها هم هيچكدام مت

باشم. براي همين چشمانم را  ممكن بود در اثر اضطراب به توهم مبتال شده
روي هم گذاشتم و تالش كردم به اعصابم مسلط شوم. وقتي وارد فرودگاه 
شدم، از هر نظر حالم خوب بود. ايستاده بوديم در صف گذرنامه كه كسي 

ك نوار سبز به پيشاني ام زد. وقتي برگشتم، سربازي را ديدم كه يروي شانه
آلود بود و وقتي كه خوب نگاه كردم ديدم از چند بسته بود. لباسش خون

  و مرا در آغوش گرفت. » حسينا!«جا تير خورده است. گفت: 
به هر زحمتي كه بود،خودم را از آغوش اين شخص بيرون كشيدم. گفتم: 

  »ببخشيد آقا! شما مثل اين كه حالتون زياد خوب نيست.«
  »ترسي لباسات كثيف شه.چيه، سوسول، مي«د. گفت: خندي

متر بيشتر با مهشيد كنارم ايستاده بود. شايد بيست، يا حداكثر سي سانتي
هم فاصله نداشتيم. اما ظاهراً متوجه سرباز مجروح نبود. هنوز از او خون 

كرد كمك كنم. در همان نگاه اول متوجه شدم كه آمد. وظيفه حكم ميمي
كتف راست، گردن و شكم مجروح شده است. زخم گردن زياد  ياز ناحيه

عميق نبود. گلوله خراشي داده بود و رفته بود. اما زخم شكم عميق بود و 
  ريزي زياد داشت. خون

  »دستت رو بذار روي زخم، تا برسونمت بيمارستان.«گفتم: 
  »حسينا! مثل اين كه نشناختي.«خنديد. گفت:  

  »ياوردم.نه واال. به جا ن«گفتم: 
زد و مهربان هايم نگاه كرد. لبخند ميام و به چشمدست گذاشت روي شانه

  ام. آمد او را كجا ديدهكردم يادم نميو صميمي بود. هر چي فكر مي
  »هاي تمرچين. يادت آمد؟پيرانشهر. كوه«گفت: 

بيني صف مگر نمي«ام را كشيد. گفت: در اين لحظه مهشيد آستين باراني
  »ته. كجا ماتت برده؟جلو رف
  »بيني خانمم؟مگر نمي«گفتم: 
  »چي رو؟«گفت: 
  » اين سربازه رو كه مجروحه.«گفتم: 

ام را بكشد ايستاده بود نبود. يعني تا پيش از اين كه مهشيد آستين باراني
كم يكيش، يعني زخم مقابل من. رخ در رخ. با آن سه زخم كه دست

بردمش اشت. بايد سريع ميريزي دشكمش ناسور بود. بدجور خون
  بيمارستان. اما به هر جا كه نگاه كردم نبود. تعجب كرده بودم.  

  »هاست آخه؟اي به خدا. حاال وقت اين حرفمزهخيلي بي«مهشيد گفت: 
ها ها را از روي نوار برداشتيم و از بازرسي چمداناز مرز گذشتيم و چمدان

ن ديگر نه حاج احمد  با اسب دردسر رد شديم. اتفاقي نيفتاد و مهم بي
سفيدش را ديدم و نه آن سرباز گمنام را كه ظاهراً رفاقتي با من داشت. من 
و مهشيد هر دو يتيم بوديم. مادر و برادر من و مادر و يكي از برادران او به 
استقبال آمده بودند فرودگاه. ده، دوازده روزي مرخصي داشتم. قرار بود كه 

ي بستگانش زندگي كند. خداحافظي كرديم و از نهدر اين مدت هر كس خا
هم جدا شديم. تا سه روز بعدش هم هيچ اتفاق عجيبي نيفتاد. آن شب 

مراد در «رفته بودم توي حياط سيگاري چاق كنم كه زنگ زدند. گفتم: 
  »زنن. برو در رو باز كن.مي

دند ديدنِ هايش آن شب ظاهراً آمده بومراد، اسمِ برادرم بود كه با زن و بچه
من، اما در واقع آمده بودند كادوهاشان را بگيرند. ساعت، گمانم نه، نه و 

من كه صداي زنگ «نيم شب بود. برادرم ايستاده بود در قاب در. گفت: 
  »نشنيدم.
  »چرا. يكي زنگ زد.«گفتم: 
  »كي؟«گفت: 
  »همين پيش پاي تو.«گفتم: 

  »مادر، شما صداي زنگ شنيديد؟«مراد گفت: 
چادرش را انداخته بود روي سرش، آمده بود توي ايوان. مضطرب بود. مادر 

  »كيه؟«گفت: 
  »ها يكي بره درو باز كنه.به جاي اين حرف«جوابي نيامد. گفتم: 
  »داداش، مثل اين كه فرنگ بهت نساخته.«مراد خنديد. گفت: 

  » رم.حاال كه اينطوره خودم مي«گفتم: 
از گمنام ايستاده است دم در. همانطور در را كه باز كردم، ديدم همان سرب

چكان. تعجب كردم، اما به روي خودم نياوردم. پيش خودم فكر كردم، خون
اند توي اين مملكت. يارو گلوله خورده است، شده مردم چقدر جان سخت

  » بفرمائيد.«آن هم از سه جا و در اين سه روز هيچ طوريش نشده. گفتم: 
ما سربازِ مجروح جوري ايستاده بود كه نيمي از كوچه كامالً تاريك نبود. ا

ما با هم شش ماه توي پيرانشهر توي يه «اش در تاريكي بود. گفت: چهره
  » سنگر زندگي كرديم.

زدم او را جايي ديده باشم. اما كامالً فراموشش كرده بودم. حدس مي 
  »اصغر تويي؟«گفتم: 

  »آره خودمم پسر.«با يك لحن كشدار گفت: 
ترسيدم لباسم خوني تنگ در آغوش گرفت. تن اصغر بو نداشت. ميو مرا 

بشود. ولي وقتي خودم را به زحمت از آغوش او جدا كردم، ديدم نخير، اين 
كند. در بيست سال گذشته هيچ خون زمين و اصالً هيچ جا را رنگين نمي

ما بفر«تغيير نكرده بود. تعجب كرده بودم. اما به روي خودم نياوردم. گفتم: 
  »تو حاال.
ي تونستم تا هفتهشم. دلم برات تنگ شده بود. نمينه. مزاحم نمي«گفت: 

  »  ديدمت.بايست ميديگه صير كنم. مي
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-و بعد باز مرا تنگ در آغوش گرفت. از خودم پرسيدم: مگر قرار است هفته
  ي ديگر چه اتفاقي بيفتد؟ 

م كسي كرديك لحظه برگشت و به پشت سرش نگاه كرد. احساس مي
آنجاست. وقتي خوب دقت كردم، حاج احمد را ديدم كه با اسب سفيدش 

پاييد. يك مرد ديگر هم به قد و ايستاده بود سر كوچه و داشت ما را مي
تر كه شد، ديدم دستش قامت خودم، كمي دورتر از ما ايستاده بود. نزديك

وضع دارد را كه از بازو قطع شده بود به دست ديگرش گرفته است و با اين 
اون روز كه من شهيد شدم، «آيد. ترسيده بودم. اصغر گفت: به طرف ما مي

  »اين برادرمونم همون طرفا بود كه خمپاره زد دستش رو ناسور كرد.
  »تون باشيم.آقا، بفرماييد تو، در خدمت«گفتم: 

مردي كه دست نداشت، يعني فقط يك دست داشت و با آن دست، دست 
ممنونم. بعداً سر فرصت خدمت «گرفته بود، گفت:  اش را به دستبريده
  »رسيم.مي

ريخت و خنديد. يعني هر دو خنديدند. از دست اين يكي هم خون مي
  كرد. روي زمين. اما زمين را رنگين نمي

كردم ظاهراً هر طور بود جلوي خودم را گرفتم و در حالي كه سعي مي 
  »خندي امشب؟يقدر محاال تو چرا اين«خونسرد باشم، گفتم: 

  »م گرفته حاج حسين!از زرنگي تو خنده«گفت: 
  »من چه زرنگي كردم آخه مرد حسابي؟«گفتم: 
مردي. اما زنده موندي و رفتي تو بايست پونزده سال پيش مي«گفت: 

  »خارج عشق كردي.
  »حسين جان. حسين آقا!«كرد: مادرم مرا صدا مي

.خوب نيست. بن« اصغر گفت:  ش ده خدا نگرانت شده. اما بهحاال برو فعالً
  »چيزي نگي ها.

  »پس خداحافظ ديگه.«گفتم: 
  »خداحافظ«گفت: 

صدا در را بستم. مادر ايستاده بود وسط حياط. گفت: و رفت و من هم بي
  »كي بود پسرم؟«

  »ها بودن.طوري نيست. شما بفرمائيد تو. يكي دو تا از بچه«گفتم: 
  »ه تو برگشتي؟اينا از كجا فهميدن ك«مادرم گفت: 

فهميدن ديگه. حاال كه طوري نشده مادر. شما چرا نگران «خنديدم. گفتم: 
  »شدين؟
  »چرا تعارف نكردي بيان تو. خيلي بد شد.«گفت: 
  »هر چي اصرار كردم نيومدن.«گفتم: 

  »حاال چه كارت داشتن پسرم؟«مادر گفت: 
  »كار مهمي نداشتن. دلشون تنگ شده بود.«گفتم: 

هايش را راهي گ بود. براي همين وقتي برادرم و زن و بچهدل من هم تن
كردم، تلفن كردم به مهشيد. ديروقت بود. چند بار تلفن زنگ خورد تا 

  »چته؟«آلود بود. گفت: مهشيد گوشي را برداشت. خواب
  »چيزيم نيست. دلم تنگ شده برات.«بغض كرده بودم. گفتم: 

  »افتاده.شناسم. حتماً اتفاقي من تو رو مي«گفت: 
توانستم ماجراهايي را كه اتفاق افتاده بود برايش تعريف كنم. گفتم: نمي

نه. خبالت راحت باشه. طوري نيست. زنگ زدم كه بهت بگم فردا من كار «
  »دارم. بايد برم كرج.

  »كرج چه خبره؟«گفت: 
  »رد يكي از دوستام رو پيدا كردم. بايد برم ببينمش.«گفتم: 

يم گرفتم ته و توي ماجرا را در بياورم. تا آنجا كه راستش همان شب تصم 
به ياد داشتم، پانزده سال پيش، با سربازي به نام مصيب تا تهران همسفر 

دانستم كه مصيب كرج بودم. ما مرخصي بوديم كه حمله شروع شد. مي
كند. صبح هر چه مادر اصرار كرد، نتوانستم صبحانه بخورم. يك زندگي مي

م، ماشين دربست گرفتم و رفتم كرج. آدرس نداشتم، فنجان چاي خورد
همه سال راه را بلد بودم. مثل اين بود كه در ولي عجيب بود كه بعد از اين

ها چيزي مرا به آن خانه مرتبط كرده بود. به راننده گفتم: ي اين سالهمه
  »آقا، شما هر جا كه من گفتم برو.«

آمدم به يك ميدان نه بيرون مي از اتوبان كه كرج تغيير كرده بود. قديم
افتادم توي رسيدم. از اين ميدان ميالعاده شلوغ ميچندان وسيع اما فوق
شد. پيش از آن كه از شهر خارج ي قزوين منتهي ميخياباني كه به جاده

- هاي تنگ در اطراف و خانهشوم، دست چپ خياباني بود خاكي با كوچه
بايست هر طور بود خودم را آجري. ميي نوساز با نماي خوردههاي توسري

رساندم. به راننده نشاني دادم. خوب گوش داد. بعد گفت: به اين محل مي
  »ديگه.  پس با اين آدرسي كه ماشاءاال شما بلديد تا شب عالفيم«

حاال شما ما را برسون به اون ميدون كه گفتم. از اونجا به بعدش يه «گفتم: 
  »كنيم.كاريش مي

. به ميدان كه رسيديم، پرسان پرسان خودمان را رسانديم به همين هم شد
هايي كه ي شلوغ و نسبتاً آبادي بود با خانهي نوساز كه حاال محلهآن محله

آمد از آباداني و رفاه سهمي برده بودند. نماها ديگر آجري نبود و پيش مي
ره و ها همچنان بدقوااي از سنگ باشد و با اين حال خانهكه نماي خانه

ها هم تنگ و شلوغ بود. در آهني خانه در اين مدت اصالً تغيير نكرده كوچه
قامت در را باز بود. پياده شدم، كرايه را دادم و زنگ زدم. پيرزني خميده

  كرد.
كنم خانم. من يكي از دوستان آقا مصيب هستم. سالم عرض مي«گفتم: 

  »تشريف دارن منزل؟
اي مصيب دم در ست. رفت و بعد از دقيقهپيرزن جواب نداد. اما در را نب

اش العاده الغر بود و قوز داشت و چهرهپيدا شد. نسبتاً بلند قد اما فوق
زد. تكيده بود و رنگ پوستش هم مثل كسي كه به يرقان مبتالست زرد مي

  »مصيب، خودتي؟«گفتم: 
  »حسين!«گفت: 

اختم، شنو مرا تنگ در آغوش گرفت. تعجب كردم. مصيبي كه من مي
جوان و رشيد و شاداب بود. مردي كه در آغوش من خود را رها كرده بود، 

  يك مرد قزميت بود كه بيش از هر چيز به مراقبت و پرستاري نياز داشت. 
  »شه. تو چقدر تغيير كردي؟باورم نمي«گفتم: 
  » تو اما ماشاءاهللا هيچ تغيير نكردي. بفرما. بفرما تو.«گفت: 

اش خس و ا كه بست، از پي او به راه افتادم. سينهرفتم تو. مصيب در ر
ي يك فرشته كه كرد. حوضي وسط حياط قرار داشت با مجسمهخس مي

بايست آب فواره كند. اما مشعل شكسته از مشعلي كه به دست داشت مي
هاست بيل نخورده.كفشم را گل بود و معلوم بود كه سالبود و باغچه بي

داد. از ارد شدم. خانه بوي ترياك و دود سيگار ميجلو در از پا درآوردم و و
نشيمن گذشتيم و به اتاقي وارد شديم كه با فرشي نيمدار فرش شده بود. 

اي بساط منقل و ي پارچهچند نفر در اتاق نشسته بودند. روي يك سفره
روي منقل خم شده بود و ترياك  وافور قرار داشت و مردي نسبتاً چهارشانه

  كشيد.مي
  ي وارد شديم، مصيب مرا به جمع معرفي كرد:وقت

  هاي جبهه. تازه از خارج برگشته ايران.حسين آقا، از بچه -
اي نگذشته بود مصيب نشست و به من هم تعارف كرد كه بنشينم. دقيقه

كه همان خانم پير چاي آورد. بلند شدم كه سيني را از دستش بگيرم، اما 
اچار نشستم و وقتي كه پيرزن با آن هر چه اصرار كردم سيني را نداد. ن

قامت دوتا مقابل من خم شد و سيني را جلوي من گرفت، يك استكان 
- لرزيد. مردي كه ترياك ميچاي و يك حب قند برداشتم. دست پيرزن مي

كشيد، جاي خود را به ديگري داد. به ديوار تكيه داد، به من نگاهي انداخت 
  »خيلي مخلصيم، به خدا«و گفت: 

  »كنم.خواهش مي: «گفتم
مرد دوم كه پشت دستگاه نشسته بود، وافور را روي ذعال گرم كرد، بستي 

  »بفرما«چسباند. گفت: 
  »متشكرم. من نيستم. نوش جان.«گفتم: 

در وافور كه دميد، مثل اين بود كه سازي به صدا درآمده باشد. از ديدن 
بعد از خدمت  اين وضع متأسفم بودم اما در همان حال كنجكاو هم بودم.

من به خارج رفتم، اما مصيب ماند و بعد از يكي دو سال در دانشگاه آزاد 
  شيراز قبول شد. 

سه چهار نفري كه در اتاق نشسته بودند، همه وافوري بودند. از رنگ پوست 
كنند. پيش هاست ترياك مصرف ميو لبهاي كبودشان معلوم بود كه سال

- انداخته بود و حاال چون مرا نمي شان كركاز آمدن من احتماالً حرف
كردند. يكي بلند شد. مصيب به او گفت: كجا چيز شناختند غريبي مي

  جون؟
  رم.دستشوئي مي -
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  بشين، بشين دو كلوم چيز ياد بگير -
ما با اين حاج حسين دو سال توي جبهه پيرانشهر خدمت كرديم. ما  -

ماري كردن، ديدن يه مون بود كه وقتي سرشانباردار بوديم. اواخر خدمت
دونستيم كار يكي ازگروهباناس. خرده خرت و پرت توي انبار كمه. ما مي

يكي از همين ستوان سوالخيا جلو ما دراومد كه مصيب! گفتم، بله جناب 
سروان. گفت، كار كي بوده؟ ما با اين گروهبانه رفيق بوديم. زن و بچه 

ديم. داري ق چي؟ لو نميدونين سرمون بره، رفيداشت بيچاره. مام كه مي
جواد آقا مجلسو؟ گفتم: جناب سروان كار خودم بوده. حسين آقا شاهده. 

  مگه نه حسين آقا؟
كردم. هاي قالي نگاه ميچيزي نگفتم. سرم را انداخته بودم پايين و به گل

  »ال.اي ول« يكي گفت: 
  چاكرتيم. -
  البد حسابي حالتو گرفت؟  -  
  حالمو گرفت؟ -
  م.انفرادي گذاشت تو كاسهيه ماه  -
  دمت گرم آقا مصيب، خيلي مردي. -
سازه. كرد. جبهه آدمو ميالبته، هر كي جاي من بود همين كارو مي -

  آره. مگه نه، حسين آقا؟درست بار مي
  خواست برود مستراح، از جاش بلند شد. مصيب گفت: كجا؟او كه مي

  خوام برم دستشويي.مي -
  حرفم تموم نشده هنوز بينيبشين. مگه نمي -

كشيد، وافور را با دقت كنار مردك دوباره نشست. او كه داشت ترياك مي
هاي گداخته خاكستر ريخت. تكيه داد به مخده. منقل گذاشت و روي ذغال

راحت كرده بود. مثل اين بود كه باري از روي دوشش برداشته باشند.  
  »نههاي زموديروز تركش خمپاره، امروز تركش«گفت: 

  »نفهميدم؟ تو رو چه به اين حرفا عملي؟«مصيب پوزخند زد. گفت: 
  خيال آقا مصيببي -
توني آب خيال يعني چي؟ تو مگه جبهه بودي مرتيكه؟ تو اصالً ميبي -

كنيم، بعد تو زر دماغتو باال بكشي. ما داريم از مرام و انسونيت صحبت مي
  زنه اين وسط كه چي بشهمي

  بابا. صلوات بفرستين  -
  »مصيب جان..« گفتم: 

  »گفت: جان دلم..
  »بريم بيرون كارت دارم.« گفتم: 

زد. هايش توي ذوق ميخنديد جاي خالي يكي از دندانخنديد. وقتي مي
مصيب، يه مشكلي برام پيش «بلند شديم و با هم رفتيم توي حياط. گفتم: 

  »اومده.
  »دونم.مي«گفت: 
  »دوني؟تو از كجا مي«گفتم: 
همه منتظرت بودن. منتظر من هم بودن. وقتي درسم تموم شد، : «گفت

  »ديدمشون.
  »كي رو ديدئي تو، مرد حسابي؟«گفتم: 
  »هاي ديگه رو.حاج احمد و خيلي«گفت: 
  »اسب سفيدشم ديدي؟«گفتم: 
م ارواي آره. ديدم كه به اين روز افتادم. من مهندسم. تحصيلكرده«گفت: 

  »دي راحته؟م. فكر كردي چي؟ فكر كرننه
  »يعني هيچ راهي نداره؟«گفتم: 
  »نه. «گفت: 
  »اگه برگردم خارج چي؟«گفتم: 
ي گشتي. حاال كه برگشتي، بايد تحمل كني. مثل همهنبايس برمي«گفت: 

  »ما.
  »م هستن.مگه كساي ديگه«گفتم: 
  »كردن جون سالم به در بردن.همه هستن. همه اونايي كه فكر مي«گفت: 
  »ب، من ديگه باس برم.خيلي خ«گفتم: 
  »برو به سالمت. مراقب خودتم باش«گفتم: 
  »پس خداحافظ. از مادرتم خداحافظي كن.«گفتم: 
  »كاري داشتي زنگ بزن.«گفت: 

  »به كجا؟«گفتم: 
  »مگه نديدي كه همه جا اين اعالن رو چسبوندن؟«خنديد. گفت: 

  »كدوم اعالن؟«گفتم: 
تان را برداريد. ي نيست. گوشي دلمكالمه با خورشيد. تا بهشت راه«گفت: 

  »شماره هفت رقمي آسمان را بگير. الو. الو. بهشت. شهدا.
  »شيرفهم شدم. ممنون«شد. گفتم: جاي خالي دندان جلوش دوباره معلوم  

خداحافظي كردم و از در رفتم بيرون. تا خودم را به خيابان برسانم، هر جا 
بودند:  اعالن را به ديوارها نوشته اي اينكردم،  با خط بچگانهكه نگاه مي

مكالمه با خورشيد. تا بهشت راهي نيست. نترسيده بودم. مثل اين بود كه 
كسي وسط يك فيلم سينمايي از سينما بيرون بيايد و بعد از پانزده سال 

مكالمه با «ي همان فيلم را در سينمايي ديگر ببيند. اين فيلم ادامه
ن اصلي كه رسيدم، پاي پياده به طرف مقصد نام داشت. به خيابا» خورشيد

خواستم به خانه برگردم. در كرج هم جايي را نامعلومي راه افتادم. نمي
كردم به چيزي فكر نكنم. مثل اين بود كه كابوس شناختم. سعي مينمي
-ديدم. به يك كتابفروشي كه رسيدم، مقابل ويترين ايستادم و به كتابمي

ي ويترين ين چيده شده بودند نگاه كردم. در شيشهها كه به قاعده در ويتر
ي اسب و سواري را ديدم. وقتي برگشتم، حاج احمد را كتابفروشي سايه

اي مثل لشكريان ديدم كه روي اسب سفيدش نشسته بود. از پي او عده
رفتند. در هر آهسته ميصدر اسالم به صف شده بودند و در خيابان قدم

خورد. آدم مجروح با لباس رزم به چشم مي شش نفر –كم پنج صف دست
 يكي دست نداشت، يكي پا نداشت، يكي چشم نداشت، يكي حتي تركش

شان را ها دست يا پاياش. بعضيخمپاره درست نشسته بود وسط پيشاني
فنگ، گذاشته بودند به دست گرفته بودند، يا مثل تفنگ در حالت دوش

اشتند. بيشتر به گروهاني از يك شان. نظم و ترتيب درستي ندروي شانه
مانستند كه از بيمارستان صحرايي گريخته باشد. خورده ميلشكر شكست

-شكم اسب حاج احمد از خون او گلگون بود. اما خونش به زمين نمي
ريخت. وقتي مرا ديد، دست بلند كرد. گفت: جمال حاج حسين رو عشق 

-اهللا اكبر، به خون آغشته انداست. و ديگران، يك صدا گفتند: شهيدان زنده
بندان نشده بود. نه اين كه خيابان خلوت اند، اهللا اكبر. عجيب بود كه راه

هاي آش و الش راه نباشد، برعكس: خيلي هم شلوغ بود. اما اين آدم
كردند. مثل اين بود كه از جنس نور اند. حجم و بعد خودشان را پيدا مي

ند از اشياء بگذرند. حاج احمد با اسبش توانستداشتند، اما، با اين وجود مي
به دل يك اتوموبيل پرايد زد و وقتي به چهارراه رسيد، اسب روي دو پايش 

كشيد. با هر بدبختي بود يك تاكسي دربست گرفتم. يك  بلند شد و شيهه
شد، براي همين نشستم روي صندلي پيكان قراضه بود. در عقب باز نمي

  .»بريم«جلو. به راننده گفتم: 
راننده حركت نكرد. حاال حاج احمد با اسب سفيدش از چهارراه گذشته 
- بود. ايستاده بود كنار چراغ راهنما. مثل اين بود كه دارد به من نگاه مي

  »خوان برَن؟آقا كجا مي«كند. راننده گفت: 
  شادمان     -

راه افتاد. از شهر كه بيرون رفتيم، خيالم كمي راحت شد. در اتوبان به 
ت سر كه نگاه كردم، نشاني از حاج احمد و لشكر شهدا نديدم. اما چند پش

شان. كيلومتري تهران، وقتي از پنجره به بيرون نگاه كردم، باز هم ديدم
حاج احمد روي يال اسب سفيدش خم شده بود، شمشيرش را از نيام 

تاخت. مثل اين بود كه با ما كورس گذاشته بركشيده بود و چهار نعل مي
  د. باش

  »ره؟آقا اين لگن تندتر نمي«گفتم: 
سرعت ما حداكثر هفتاد هشتاد كيلومتر در ساعت بود، اما با اين حال 

لرزيد. وقتي كه راننده گاز داد، صدايي بلند شد. چهارستون ماشين مي
  »آقا، ببخشيد. مثل اين كه اتفاقي افتاده« گفتم:

  ره.آنه مشكلي نيست. موتورش بعضي وقتا بازي درمي -
به پشت سر كه نگاه كردم ديدم حاج احمد راهش را كج كرد، به اسبش  

هي زد و از روي حصار آلومينيومي كنار جاده پريد و وارد اتوبان شد. گفتم: 
  »يا ابوالفضل«
  نترسين آقا، طوري نيست.  -

  »مرد حسابي مگه كوري؟«گفتم: 
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گرفته بود،  حاج احمد حاال ديگر به ما رسيده بود. سمت راست جاده را
كردم ديدم. خيال مينوك شمشيرش را مي طوري كه از پنجره ابوطياره

كردم. موتور ماشين در اين خواهد باليي به سرم بياورد. اما اشتباه ميمي
ميان باز هم صدايي داد و از سرعتش كم شد. حاج احمد به سرعت از كنار 

ن جستي زد، روي ما گذشت، اسبش از روي حصار آلومينيومي كنار اتوبا
ي ريشو كه نگهبان ما دو پا بلند شد و ايستاد. حاج احمد مثل يك فرشته

كرد. از موتور ماشين صداي عجيبي بلند باشد، از روي اسبش به ما نگاه مي
شد و بعد كامالً از كار افتاد. راننده ماشين را به زحمت كنار جاده نگه 

  »شه؟ت چقدر ميكرايه«داشت. گفتم: 
  »شما مهمون مائيد.«گفت: 

خنديد. ترسيده بودم. آن روز با مكافات خودم را به خانه رساندم. وقتي  
اش، رسيدم، ديدم مهشيد و پدر و مادرش و يكي از برادرهاش با زن و بچه

-اند. پريشان بودم. دلم ميشان به ديدن من آمدهدو عمويم با خانواده
ايي كه در پذيرايي نشسته هخواست با مهشيد تنها باشم. از ميان آدم

بودند، فقط از ديدن مهشيد شاد شدم. نشسته بودم كنار او. هر كس حرفي 
-شد و مثل همهمهخورد و با هم يكي ميها توي هوا موج ميزد. حرفمي

كرد. وقتي مهمانان كرد. سرم درد ميمعني به مخ من نفوذ مياي بي
  ي كشيدم.رفتند، دست مهشيد را گرفتم و او را به كنار

  »قدر پريشاني؟چي شده عزيزم؟ چرا اين«مهشيد گفت:  
  »دنبالم هستن.«گفتم: 
  »كي؟«گفت: 
  »كني ديوونه شدم.شه. اگه بگم فكر ميباورت نمي«گفتم: 
  »مگه تو كاري كردي كه دنبالتن؟«گفت: 
ي پيرانشهر، داستانش طوالنيه. وقتي سرباز بودم، مدتي توي جبهه«گفتم: 

كردم. اونجا با يك عده بسيجي ي ايوان غرب خدمت ميجبههبعدشم توي 
هاشون شهيد شدن. من اما جون سالم به در و ارتشي آشنا شدم. خيلي

بردم. يعني تقصير من نبود. باور كن قسمت اين بود. من به زندگي 
  » نچسبيده بودم. به كسي هم خيانت نكردم.

  »گي؟اصالً معلوم هست تو داري چي مي«گفت: 
خوان هر طور شده زندگيم رو از من ببين مهشيد جان. اينا مي«تم: گف

  »بگيرن.
زني. مطمئني كه خدا اون روزو نياره. عزيز دلم. اين حرفا چيه مي«گفت: 

  »به خاطر استرس سفر نيست؟
رم، دونم اين چه وضعيه توي اين مملكت كه هر جا ميمن نمي« گفتم: 

شونم شن. سركردهن وليد به صف ميبينم. مثل لشكر خالد باينا رو مي
  »ش يه خال سياه هستش.سوار يه اسب سفيده كه روي پيشوني

خواست به آغوش همسر زيبايم ام گرفته بودم. دلم ميدستم را گرفت. گريه
رنگش فروكنم و موهاي او را و گردن پناه ببرم، سرم را ميان موهاي بلوطي

  كردم. لي پيدا ميبلندش را ببويم. آن وقت شايد اندكي تس
كنيم. اول بايد ببينيم چرا نگران نباش. با هم راهي پيدا مي«مهشيد گفت: 

  »اينا دنبال تو راه افتادن.
من خيلي فكر كردم. تنها دليلي كه براش پيدا كردم اين بود كه «گفتم: 

اي تصادفاً، قبل از اين كه حمله شروع بشه، به من يه مرخصي يك هفته
ن بودم كه حمله شروع شد. وقتي برگشتم، جبهه ديگه آروم خورد. من تهرا
شون ها هم توي اون حمله شهيد شدن. معلومه كه من همهشده بود. خيلي

شناختم، توي اين لشكر شهدا شناختم. اما اون چند نفري رو كه ميرو نمي
كه دنبالم راه افتادن هستن. من راننده بودم. پاترول فرماندهي دست من 

-كردم، ديدم سركردهروز كه داشتم توي جاده ايالم رانندگي مي بود. يه
ايستادم شون كه اسمش حاج احمد ايستاده كنار جاده. اگه اون روز وانمي

كردم، شايد هيچكدوم از اين اتفاقا كنار جاده و اين مرتيكه رو سوار نمي
  »افتاد.نمي

را كه بلند مهشيد به فكر فرو رفته بود. طفلك خيلي نگران بود. سرش 
  كرد، ديدم چشمهايش به اشك نشسته است. 

  »نگرانت كردم؟«گفتم: 
هنگام، مثالً در نه. اين يه مشكل متافيزيكيه. وقتي آدم به طور نابه«گفت: 

ره، اما روحش اي غيرمنتظره بميره، جسمش از بين مياثر حادثه
  » سرگردونه.

  
  
  

  
  

مردم، نظم م و اگه من مييعني چي؟ يعني قسمت بود كه من بمير«گفتم: 
  »شد؟خورد و روح اين اشخاص هم آمرزيده ميوقايع به هم نمي

  »دقيقاً همينطوره.«گفت: 
  »براي همينه كه اين ديوثا از من طلبكارن.«گفتم: 
حاال، وقت اين حرفا نيست. به هيچكي چيزي نگو. همين فردا «گفت: 

  »گرديم آلمان.كنيم و برميچيزي رو بهانه مي
-شنوم. در واقع اين بو تنها چيزيديگر را بوسيديم. هنوز بوي او را ميهم

-ترسم. نگران هم نيستم. نميكند. نميست كه مرا به زندگي مرتبط مي
ي خورم يا دلتنگم. مثل فكر كردن به يك خاطرهتوانم بگويم افسوس مي

- خواهد آن خاطره تكرار شود و با اين حال ميخوش است. آدم دلش مي
پذير نيست. هر طور بود آن شب را به صبح ند كه تكرار آن امكاندا

ها تفهيم كرديم كه بايد زودتر از رسانديم. با هر مخافتي كه بود به خانواده
موقع برگرديم آلمان. صبح آن روز، ناشتا خداحافظي كرديم، آزانس گرفتيم 

انزا چند هو خودمان را رسانديم فرودگاه. خوشبختانه در هواپيماي لوفت
ها را يك هفته جلو انداختيم و رفتيم به صندلي خالي بود. تاريخ بليط

ي مهشيد مشكلي نداشت. از مرز رد شد. وقتي بخش گذرنامه. گذرنامه
نشين نام مرا به كامپيوتر داد، بعد از مدتي نوبت به من رسيد، افسر باجه

  »الخروجيد شما.ممنوع«سر بلند كرد و گفت: 
  »يهاشتباهي پيش اومده جناب سروان. حتماً تشابه اسمي حتماً«گفتم: 

-بريد اداره گذرنامه. اگه اشتباهي پيش آمده باشه، برطرف مي«گفت:  
  »كنن.

دم. كار و زندگي دارم، آقاي عزيز. بيكار من پروازم رو از دست مي«گفتم: 
  »كه نيستم

  »ي گذرنامه.همون كه گفتم. مراجعه كنيد به اداره«گفت: 
خواست برگردد. اما پاسباني ام را بست و به دستم داد. مهشيد ميرنامهگذ

  جلو او را گرفت.
  كجا خانوم؟ -
  خوام برگردم پيش شوهرم  مي -  

ترسم. نه، مهشيد جان. تو برو آلمان. مي«از صف آمده بودم بيرون. گفتم: 
ين ترسم اتفاقي بيفته. تو برو. حتماً تشابه اسمي پيش اومده. توي امي

شه. كارم كه درست مملكت تا دلت بخواد امير حسين اميني پيدا مي
  »شد...

  محاله من تو رو تنها بذارم.  -
نگران نباش. از دست تو كه كاري ساخته نيست. شايد قسمت اين بوده.  -

  اومد.         ها بايد پيش ميشايد اين هم بخشي از ماجراست. شايد اين اتفاق
توانستم او را در حضور اين همه آدم در آغوش نه مي كرد.مهشيد گريه مي
توانستم براي آخرين بار روي او را ببوسم. بله. اين آخرين بار بگيرم و نه مي

بود كه ما همديگر را ديديم. به هر حال، آن روز ايستادم تا هواپيما پرواز 
 كرد. وقتي كامالً مطمئن شدم كه هواپيماي مهشيد از زمين بلند شد، از

فرودگاه آمدم بيرون. تازه در اين لحظه متوجه شدم كه  دقيقاً از ساعت 
هشت شب تا آن لحظه كه ساعت تقريباً ده و نيم صبح بود حاج احمد و 
لشكريانش خودشان را به من نشان نداده بودند. كمي اميدوار شده بودم. 

گشتم رفتم به ايستگاه تاكسي، از باجه فيش گرفتم و با تاكسي فرودگاه بر
خدا، پيرزن خواست بندهتهران. قصد نداشتم برگردم پيش مادرم. دلم نمي

ها با هواپيما رفته بود. جهت نگران كنم. خوبيش اين بود كه چمدانرا بي
  دستم خالي بود و سبك بودم. 

  »خوان برن؟آقا كجا مي«راننده گفت: 
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ين لحظه بود اين جمله و طنين صداي راننده به نظرم آشنا آمد. تازه در ا
اش در اتوبان كرج از اي بود كه ابوطيارهكه راننده را شناختم. همان راننده
  »عجيبه. بازم شما؟«كار افتاده بود. تعجب كردم. گفتم: 

  قسمته ديگه.   -
  اين حرفا يعني چي؟ شما مگه تاكسي فرودگاهين؟ -
  بعضي وقتا. -
  با اين لكنته؟ -
  شه.ايشاال طوري نمي -  

فايده بود. شد. هر چه تالش كردم بيپياده شوم. اما در باز نميخواستم 
  »خوان برن.آقا نگفتن كجا مي«راننده خنديد. گفت: 

  شه؟اين در صاب مرده چرا باز نمي -
  »ري، مرد حسابي؟ نگه دار، پياده شم.كجا داري مي«راه افتاده بود. گفتم: 

  خوان برن؟آقا، كجا مي -
خواهم دانستم كجا ميين بود كه حتي خودم هم نميفايده بود. بديش ابي

  »هر جا دوست داري برو. ديگه هيچي مهم نيست.«بروم. گفتم: 
آهن در طول راه، برخالف انتظارم راننده حتي يك كلمه حرف نزد. به راه 

  »رسيديم.«كه رسيديم، جلو يك مسافرخانه ايستاد. گفت: 
  »يعني پياده شم؟«گفتم: 
  »دوست دارن پياده شن. آقا، اگه«گفت: 
  »شه.ت چقدر ميكرايه«گفتم: 
  »بفرمائيد. شما مهمون مائين«گفت: 

كند. عجيب بود كه اين بار، در ماشين بدون هيچ معلوم بود كه تعارف نمي
مشكلي باز شد. پياده شدم و بدون خداحافظي رفتم به طرف مسافرخانه. 

ن نگاه كردم. راننده هنوز وقتي وارد مسافرخانه شدم، ايستادم و به خيابا
دردسر اتاقي كنار خيابان توقف كرده بود. سعي كردم به او فكر نكنم. بي

گرفتم و به اتاقم رفتم. اتاق به ظاهر تميز بود، اما بوي مسافري كه شب 
قبل در اين اتاق خوابيده بود، هنوز توي اتاق مانده بود. پنجره را كه باز 

شد. دلم گرفته بود. هر چه كه در اين مدت  كردم، اتاق پر از هياهوي شهر
توانستم به آن تكيه بدهم به مخاطره افتاده بود. بايد ساخته بودم و مي
توانستم از اين مخمصه كردم. اگر مراقب بودم، شايد ميحواسم را جمع مي

هايم را نجات پيدا كنم. با لباس و كفش روي تخت دراز كشيدم. دست
-كه از سقف آويزان بود نگاه مي هاي پنكهبه پره گذاشته بودم زير سرم و

كردم. بعد از مدتي رفتم پاي پنجره. اميد داشتم كه حاج احمد و لشكريان 
آش و الشش را ببينم. اما هر چه نگاه كردم از آنها هيچ نشاني نديدم. 

توانستم اتاق را تحمل كنم. براي همين زدم بيرون. تازه در اين لحظه نمي
ام. از ديشب هيچ چيز از گلويم پايين نرفته بود. كه گرسنه متوجه شدم

زنان خودم را رساندم به يك چلوكبابي و غذا سفارش دادم. چلوكبابي قدم
آمد چندان پاكيزه باشد. اميدوارم بودم كه خيلي محقر بود و به نظر نمي

خوردن باشد. هنوز غذا را نياورده بودند كه ديدم  كم غذايش قابلدست
دي از در وارد شد و يكراست سر ميز من آمد. قد نسبتاً كوتاهي داشت، مر

حسين «ي ارتشي تن كرده بود. گفت: ريشو بود و يك اوركت از مد افتاده
  »آقا؟

  بله. خودم هستم. كاري داشتين؟ -
  »نشناختي منو؟«هايش ناگهان پر از اشك شد. گفت: چشم 

نه. متأسفانه. به جا «م: در همان نظر اول شناختمش. با اين حال گفت
  »نياوردم
  »ممد. جبهه. ايوان غرب.«گفت: 
  »بفرما، بشين.«گفتم: 

نشست. بغض كرده بود و نزديك بود زار زار گريه كند. تعجب كرده بودم. 
ي آن پيكان لكنته هيچكس اطالع نداشت كه هنوز در تهران جز راننده

دا كرده است؟ پرسيدم اين شخص مرا از كجا پيهستم. از خودم مي
كند. گفتم: مطمئن بودم كه چيزي ما را مثل نخ تسبيح به هم مرتبط مي

  »تو رد منو از كجا پيدا كردي؟«
ديشب خواب ديدم. خواب ديدم كه تو پشت اين ميز، توي اين «گفت: 

  »ديدمت.چلوكبابي نشستي. بايد هر طور بود مي

ره. شما من يكي نميمزخرف نگو، مرد حسابي. اين حرفا تو كَت «گفتم: 
شناسم. با هم دست به يكي كردين كه منو به خاك رو خوب مي جونورا

  »سياه بشونين.
  »كني.اشتباه مي«سرش را انداخته بود پايين. گفت: 
  »ناهار كه نخوردي؟«چيد. گفتم: شاگرد چلوكبابي داشت ميز را مي

  »م نيست.گرسنه«گفت: 
زي سفارش بده كه غذا از گلو منم كني. يه چيحاال چرا ناز مي«گفتم: 

  »پايين بره. از ديشب هيچي نخوردم.
درخشيد. دلم هاي بازيگوش ميهاش مثل بچهسر بلند كرد و خنديد. چشم

  » اين بيچاره چه تقصيري داره؟«سوخت برايش. به خودم گفتم: 
  »اخالقت عوض نشده توي اين مدت.«غذاش را كه سفارش داد، گفت: 

-داشتي كه چي بشه. انتظار داشتي كه مثالً با يه مرد هويتانتظار «گفتم: 
  »باخته روبرو بشي؟

اين حاج احمد و لشكر آش و الشش از جون «سرم را بردم جلوتر. گفتم: 
  »خوان؟من چي مي

  »خواد جونت رو بگيره. مفهومه؟مي«گفت: 
نه. مفهوم نيست. جون منو «ها صحبت ميكرد. گفتم: چيمثل بيسيم

  »خه چرا؟ مگه من چي كار كردم؟بگيره؟ آ
م هستم. ماها فقط تو تنها نيستي. منم هستم. يكي دو نفر ديگه«گفت: 

  »مرديم. مفهومه؟بايس مي
  »چي؟«گفتم: 

اش افتاد زمين. با صداي بلند، تقريباً به فرياد ناگهان بلند شد. صندلي
باني سنگر ديدهيا زهرا. عراق تا اينجا اومده بود. تا اينجا. ما اينجا «گفت: 

  »داشتيم. به خاطر اون نامردا من اينجا رو...
مردم لقمه توي گلوشان گير كرده بود. همه، قاشق چنگال به دست، با 

كردند. گفتم: هاي اين مردك نگاه ميبازيپر داشتند به خلدهان پر يا نيمه
  »بشين بابا. چه خبرته؟«

امردا من اينجا رو... دنيا چه خبر بود! محشر كبرا. به خاطر اون ن«گفت: 
يه؟ ما داريم تاوون چي رو پس شه حسين؟ كي به كيچرا اينطوري مي

  »ديم؟مي
كرد. برگشت و چند مثل اين بود كه داشت توي فيلم دفاع مقدس بازي مي

احمد! خودتو به من نشون بوده. من كه « قدم به طرف در رفت. گفت: 
تو شكم نهنگ؟ حاجي جون. من دونم تو اونجائي. تو كجائي حاجي؟ مي

م. از من چه انتظاري داري؟ خودتو  به من نشون بده. برين كنار. خسته
  »تون برين كنار. شما رو به مقدسات برين كنار.همه

يكي دو نفر بلند شده بودند، كتفش را گرفته بودند و با زحمت به كمك 
جاي ابراهيم « چي او را نشاندند روي صندلي. دست زدم برايش. گفتم:قهوه

  »اي رو ديدي؟كيا خالي. آفرين. چند بار آزانس شيشهحاتمي
  »عجب فيلمي بود.«خنديد. گفت: 

  »كيا كيه؟نه. بابا. تو فيلمي. ابراهيم حاتمي«گفتم: 
  »ترسم.مي«گفت: 
  »از چي؟«گفتم: 
  »ترسم يه روز اين حاج احمد منو ترك اسبش بشونه.مي«گفت: 
خره دير يا زود همه بايد ترك اسب عزرائيل سوار مهم نيست. باال«گفتم: 

  »شيم.
  »ترسي؟يعني تو نمي«گفت: 
تونين كنه؟ من فقط از اين ناراحتم كه شماها نميچه فرقي مي«گفتم: 

فهمم اصالً چرا شماها كنن. نميشون رو ميببينين مردم دارن زندگي
شدين يا اينقدر طلبكارين. اگه به خاطر اعتقادتون جنگيدين، كشته 

  »مجروح شدين، تقصير مردم چيه؟
  »دي ها، با اين حرفات.هيس. كار دستمون مي«گفت: 

  »آقا! صورتحساب.«چي گفتم: به شاگردقهوه
نگفتي چطور رد «صورتحساب را كه پرداختم، از در آمديم بيرون. گفتم: 

  »منو پيدا كردي.
  »دي پيش خودمون بمونه؟قول مي«گفت: 
  »رو دارم توي اين شهر؟سابي من كيآخه، مرد ح«گفتم: 
  »س.ت خبر بدم كارت ساختهحاج احمد منو فرستاده كه به«گفت: 
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زديم. گمانم رسيده هدف قدم ميها بييادم نيست چند وقت توي خيابان
هاي جواديه. چند قدم جلوتر دو دختر جوان ايستاده بودند بوديم به طرف

و كوتاه پوشيده بودند و روسري ي كفاشي. مانتمقابل ويترين يك مغازه
رنگي سر كرده بودند. وقتي از كنار آنها گذشتيم، به پشت سرش نگاه كرد. 

  »پرسم اسالميتٍ اين حكومت كجاست؟بعضي وقتا از خودم مي«گفت: 
  »چطور مگه؟«گفتم: 
  »گيره.درد ميره، شقآدم توي اين شهر راه مي«گفت: 
  »ه نكن.خب، اگه جنبه نداري تو نگا«گفتم: 

  »شه نيگا نگرد، حسينا!مگه مي«خنديد. گفت: 
  »كي تو حاج احمد رو ديدي؟«گفتم: 
ديشب رفته بودم يه تك پا سر خيابون كه حاج احمد رو ديدم. از «گفت: 

ي اسبش رو گرفته بود به دستش و تكيه داده اسبش پياده شده بود، دهنه
چه هيبتي داشت. چه قد بود به تير چراغ برق. نزديك بود زهره ترك بشم. 

و قامتي. يه رداي سفيد تنش بود و يه شال سبز هم بسته بود به كمرش. از 
  »باريد تو كوچهصورتش نور مي

مطمئني اشتباه نگرفتي؟ حاج احمدي كه من ديدم رداي سفيد «گفتم: 
سوخته تنش نبود. شال سبز هم نبسته بود به كمرش. صورتشم آفتاب

  »بود.
  »بايد آدمو پيش خودش ضايع كني؟تو حتماً «گفت: 
  »خيال. چي گفت حاال.بي«گفتم: 
هيچي. نشوني تو رو داد. گفت برو فالن جا، فالن ساعت توي فالن «گفت: 

  »س.ش بگو كارش ساختهچلوكبابي  به
-ها بيبه ساعتم نگاه كردم. ساعتي از ظهر گذشته بود و ما توي خيابان

اً رسيده بود دوسلدورف. تا ساعتي زديم. مهشيد حاال حتمهدف پرسه مي
تو مگه كار و زندگي «رسيد به منزل. دلتنگش بودم. گفتم: ديگر مي
  »نداري؟

  »گذروني؟ت رو از كجا ميزندگي«جواب نداد. گفتم: 
-مم اجاره دادم. ميي باالي خونهگيرم. طبقهاز بنياد يه چيزي مي«گفت: 

  »گذره. خدا رو شكر، بد نيست.
  »ره؟ت سر نميبيكاري حوصلهاز « گفتم: 

- كيا رو ميشم فيلماي حاتميمن از صبح كه از خواب بيدار مي«گفت:  
  »بينم.

  »شي؟خسته نمي«گفتم: 
  »نه. خيلي باحاله.«گفت: 
  »خيلي خوب. من بايد برم.« گفتم: 

اي آوردم، خداحافظي كردم و از او خواست از من جدا شود. بهانهدلش نمي 
هاي كوچهام بيايد. براي همين از كوچه پسسيدم از پيتردور شدم. مي

عصر خودم را رساندم به خيابان انقالب. ساعت چهار و نيم بعد اطراف ولي
از ظهر بود كه ديدم حاج احمد سوار اسب سفيدش مقابل در ورودي 

اند. چون دانشگاه ايستاده است. اول خيال كردم دانشجويان شلوغ كرده
رو پخش و پال بودند. اما مان وضع آش و الش توي پيادهها هم با هبسيجي

وقتي خوب نگاه كردم، متوجه شدم كه دانشگاه آرام است. دوست نداشتم 
ها آفتابي بشوم. براي همين رفتم به آن دست خيابان و ايستادم آن طرف

ايستاد. منتظر تاكسي. اما عجيب بود كه هيچ مسافركشي مقابل من نمي
گذشتند. دادند و به سرعت از كنارم ميد، با ديدن من گاز مياگر راه باز بو

شد كرد. رفتم گرداند. كاريش نمياگر چراغ قرمز بود، راننده از من رو برمي
دانم رو و پاي پياده به طرف ميدان فردوسي به راه افتادم. نميتوي پياده

از اذان مغرب گذشته بود ها سرگردان بودم. ساعتي چند ساعت در خيابان
كه خودم را به مسافرخانه رساندم. به اتاقم رفتم و با كفش و لباس روي 

هاي تخت دراز به دراز افتادم. يك ساعتي خوابيدم. تمام مدت خواب
ي ديدم. وقتي بيدار شدم، رفتم پشت پنجره. اتاقم در طيقهپريشان مي

. از پشت پنجره به آمد و آهن مسلط بودمسوم قرار داشت و به ميدان راه
ي كردم. شب شده بود. هميشه اين موقع روز، در همهشد مردم نگاه مي
- هاي بيهاي خسته و داغان، آدمخانمان، آدمهاي بيشهرهاي جهان آدم

ماندند. نشين شده باشد، توي شهر جا ميپناه مثل لجن يا كثافتي كه ته
ه تالش كرده بودم كه خودم را من هم جا مانده بودم. در پانزده سال گذشت

شده توي اين شهر بيرون بكشم. اما اين تالش هم نشيناز لجن و كثافت ته

مثل خيلي كارهاي ديگر در زندگي احمقانه بود. چون تازه داشتم به اين 
بردم كه كثافت در واقع يك كثافت تاريخي بود كه توي حقيقت پي مي

-جغرافيايي يكي مثل من نمي نشين شده بود. با جابجاييوجود ما ته
توانست خودش را از آن پاك كند. زندگي يا مرگ من چه فرقي داشت؟ از 

تر شدم. چه چيزي در ايران وجود داشت كه مرا تا اين حد اين فكر پريشان
خواهم زنده بمانم و عشق ام و ميكرد؟ به خودم گفتم: من زندهمنفعل مي

ير شوم. اين تنها آرزوي من بود. حاال بورزم و كار كنم و در كنار مهشيد پ
آمد. نه كسي كردم؟ بديش اين بود كه هيچ كاري از من برنميبايد چه مي

شناختم و نه جايي را سراغ داشتم و نه اصالً به كسي يا به چيزي را مي
توانستم اعتماد كنم. به دلم آمده بود كه تا طلوع آفتاب همه چيز تمام مي
ود. برگشتم كه چراغ را روشن كنم، ديدم حاج احمد، شد. اتاق تاريك بمي

سه كنج ديوار ايستاده و به شمشيرش تكيه داده است. تعجب كردم. 
  اسبش كجا بود؟

  »نگران نباش حاج حسين. به تير چراغ بستمش.«گفت: 
از پنجره كه نگاه كردم، ديدم واقعاً افسار اسبش را به تير چراغ بسته است. 

  »تو؟چطور اومدي «گفتم: 
  »تو هم اگه شهيد شده بودي، هيچ مانعي جلوت نبود«گفت: 
  »من اما زندگي رو بيشتر دوست دارم.«گفتم: 
  »دوست دارم با هم بريم قدمي بزنيم.«گفت: 

فكر خوبي بود. سختم بود كه با كسي كه از جنس نور است و با اين حال 
آهن سر كنم. اي در ميدان راهحجم و بعد دارد در اتاق محقر مسافرخانه

  شد. مثل اين بود كه ديوارها هر آن روي سرم آوار مي
چي نشسته بود پشت پيشخوان، دستش را گرفته بود روي چراغ مسافرخانه

آرين، كي تشريف مي«زد. مرا كه ديد، گفت: عالءالدين و داشت چرت مي
  »آقاي مهندس.

  »گردم.يه ساعتي در خدمت حاج آقا هستم، زود برمي«گفتم: 
  »حاج آقا كيه؟«گفت: 

به اطراف كه نگاه كردم، كسي را نديدم. تازه در اين لحظه متوجه شدم كه 
  »هيچي. با پدرخانمم. بيرون منتظره.«حاج احمد نيست. گفتم: 

رو ديدم. با متانت اسبش را كه از در كه بيرون رفتم، حاج احمد را در پياده
زنان رو قدموش هم در پيادهباز كرد، افسار او را به دست گرفت. ما دوشاد

ها آن آمد. خيابانرفتيم. اسب سرش را پايين انداخته بود و از پي ما ميمي
ها وقت شب نسبتاً خلوت بود. اما هنوز تك و توك رهگذرهايي در خيابان

اي آمد كه عدهديدند. پيش ميپالس بودند. مثل اين بود كه آنها ما را نمي
ها سر گذر توي بشكه آتش روشن كرده بودند خواباز خيابانگردها و كارتن

كردند. وقتش و گرد آتش حلقه زده بودند. آنها هم ظاهراً به ما اعتناء نمي
ها گفته شود. اما ترسيده بودم و راستش بود كه بعد از آن همه سال ناگفته

فايده است. كردم هر تالشي بياميدم را هم از دست داده بودم. گمان مي
اش ي بودم كه در يك روز زمستاني خيلي سرد در بيابان از گلهمثل گرگ

دور افتاده باشد و از روي تصادف پايش توي تله گير كرده باشد. حتي نا 
  نداشتم زوزه بكشم يا ناله كنم.

  »بيني چقدر تهران تغيير كرده؟مي«حاج احمد گفت: 
  »رو كنيم. مونجون هر چي مرده دست از سر ما بردار. بذار زندگي«گفتم: 

هاي ن. صاحباي حجلهمردا همه مرده« اي گفت: ي مردانهبا صداي دورگه
  »سر گذر كجان؟

پرسي، مرد حسابي. مگر من مسبب اون كشت و چرا از من مي«گفتم: 
  »ت تكليف كرده بودن.كشتار بودم؟ برو از كساني بپرس كه به

  »اومدي نسازي با ما.«گفت: 
  »كني؟تهديدم مي«گفتم: 

در دست توام مرحمتي كن/فردا كه شوم خاك چه سود «ه آواز خواند: ب
  »اشك و ندامت.

فايده باشد. با اين جماعت زدم بيفايده بودم. از اولش هم حدس ميبي
ببين بابا جون، ما اصالً از يه «شد دو كالم حرف زد. ايستادم. گفتم: نمي

اي از دو سال و خردهخانواده نيستيم. تا جوون بودم شماها مجبورم كردين 
عمرم رو بذارم توي بيابوناي اين مملكت. من دينم رو ادا كردم و حاال، بعد 

خوام م سر و ساموني گرفته. مياز بيست سال دربدري و بيچارگي زندگي
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تونين زندگي كنين؟ ماها بايد تقاص زندگي كنم. به من چه كه شماها نمي
  »عد از سي سال بس نيست؟چي رو پس بوديم و اصالً تا كي؟ يعني ب

پايش را گذاشته بود توي ركاب اسب. به سختي خودش را باال كشيد. 
كردم. اما خستگي معلوم بود كه او هم خسته است. خستگي را درك مي

خواي كني. معلومه كه ميداري سركشي مي«دليل حقانيت نبود. گفت: 
بيدم. تازه هايي كه تا صبح نخواخودي نشون بدي. كور خوندي. چه شب

تون رو بهشت. خدا بردم همهتقصير من كه نبود. اگه دست من بود مي
كلفتي گي، عجب آدم پوستخواست كه با شما باشم. البد پيش خودت مي

تو كه جات بد  -هست اين مرد. اين همه تنش رو تكه تكه كرديم، اما، 
اي من نبود. به تو كه بد نگذشت. من تا آخرش ايستادم. تحمل شماها بر

طلبي رو تحمل كنم كه از درد تونم آدماي متظاهر و راحتسخته. من نمي
فهمن. ولي تير غيب رو فراموش نكن. به زودي تير غيب و رنج چيزي نمي

  »      كنه. ما تا آخر وايستاديم.رسه و تكليف شماها رو معلوم مياز راه مي
ت بود. مدتي به اسبش هي زد و رفت. خيابان جمهوري آن وقت شب خلو

ايستادم و به او نگاه كردم. روي يال اسبش خميده بود و در امتداد 
تاخت. آن قدر ايستادم تا كامالً از نظر جمهوري به طرف شرق تهران مي

زد. ساعت حوالي يازده شب بود. كردم؟ دلم شور ميناپديد شد. چه بايد مي
كرد؟ و چه مي به وقت آلمان هشت و نيم. مهشيد اين موقع شب كجا بود

خواست به جاي امني پناه بياورم. اما جايي را سراغ نداشتم. ناچار دلم مي
چي همچنان دستش را روي پاي پياده به مسافرخانه برگشتم. مسافرخانه

زد. وارد كه شدم، سر بلند چراغ عالءالدين گرفته بود و داشت چرت مي
  »كشور زنگ بزنم؟ شه از اينجا به خارج ازحاج آقا، مي«كرد. گفتم: 

  »شه.شه، خوبم ميچرا نمي«گفت: 
با كاهلي برخاست و تلفن را از زير پيشخان بيرون آورد و گذاشت مقابل 

  »بفرما، آقاي مهندس.«من. گفت: 
چند بار شماره گرفتم تا عاقبت خط آزاد شد و مهشيد گوشي را برداشت. 

  »راحت رسيدي؟« گفتم: 
  ري؟آره. خيلي خوب بود. تو چطو  -
  بد نيستم. -
  كجائي حاال؟ -
  توي يه مسافرخونه اتاق گرفتم. -
  خواي پيش مامانت اينا برگردي؟نمي -
  شه. آلمان همه چي مرتبه؟راه مينه بابا. بيچاره پيرزن زابه -
-دو سه تا صورتحساب سنگين آمده. اما نگران نباش. فردا پرداخت مي -

  كنم.
  پول داريم توي حساب؟ -
  شه. از اون يارو چه خبر؟م حقوقامون واريز ميازه يه هفته ديگهداريم. ت -
باهاش صحبت كردم. نتونستيم با هم به تفاهم برسيم. موندم چي كار  -

  كنم. شايد بد نباشه به پليس مراجعه كنم.
زدم. براي همين تا رسيدم پيگير اين ماجرا شدم. تو نازلي رو حدس مي -

  شناسي؟مي
  سم.شناخب، آره. مي -
بهش زنگ زدم. گفت پارسال براي يكي از بستگانشون يه مورد مشابه  -

  ها درگير اين موضوعن.پيش اومده بود. خيلي
  گي؟نه بابا؟ جدي مي -
گير هست توي يه جايي به اسم... گن يه جنظاهراً يك جور اپيدميه. مي -

جاده  صبر كن... اسمش رو اينجا نوشتم. سعيد آباد. آره. سعيد آباد توي
كنه كه طلسم شكسته شه. خرجشم گيره كاري ميگن اين جنشهريار. مي

  مثل اين كه خيلي زياد نيست.
  دست بردار مهشيد. تو كه اهل اين حرفا نبودي -
  كنهگن معجزه ميمي -
  گه؟كي مي -
م هاي ديگهش مراجعه كرده، جواب گرفته. خيلينازلي ديگه. پسرخاله -

  هستن.
  ، چيزي داره؟شماره تلفني -
  بنويس. -

ي تلفنش را نوشتم. بعد خداحافظي كردم. قرار آدرس كامل طرف با شماره 
شد فرداي آن روز زنگ بزنم و نتيجه را به مهشيد اطالع دهم. تازه در اين 

چي تمام مدت باالي سر من ايستاده لحظه بود كه متوجه شدم مسافرخانه
  »شه آقا؟چقدر مي«است. گفتم: 

  »ابل نداره.ق«گفت: 
  »كنم.خواهش مي«گفتم: 
  »سه هزار تومن.«گفت: 

يه آقايي سراغ «سه تا اسكناس هزار تومني گذاشتم روي پيشخان. گفت: 
  »شما رو گرفت.

  »كي؟«گفتم: 
  »بيرون منتظرتونه.«گفت: 

  »بيرون كه كسي نيست.«از پنجره كه نگاه كردم كسي را نديدم. گفتم: 
  »تو ماشينش نشسته.«چي خنديد. گفت: مسافرخانه
گفت. همان پيكان قراضه مقابل مسافرخانه توقف كرده بود. چرا راست مي

  »كي آمد؟«زودتر نديده بودمش؟ گفتم: 
داري كرد. ي معنيو باز خنده» طوري شده مگه؟«چي گفت: مسافرخانه

ي رازهايم باخبر است. خواست به من بفهماند از همهمثل اين بود كه مي
نه. آقا. طوري نشده. «ه بودم. اما به روي خودم نياوردم. گفتم: عصباني شد

كردم امشب بياد من منتظر يكي از دوستام بوده. اصالً فكرش رو نمي
  »سراغم.
گفت تون باشه. خيلي كم حرف بود. فقط مياومد رفيقبهش نمي«گفت: 

  »گفتم آقا كيه، انگار نه انگار.ن؟ هر چي ميآقا نيامده
  »آم.تون درميي ممنون. از خجالتخيل«گفتم: 

بعد خداحافظي كردم و از مسافرخانه زدم بيرون. يكراست به طرف 
  »رن؟آقا كجا مي«اتوموبيل رفتم. زدم به شيشه. راننده پياده شد. گفت: 

  »سر قبر پدرت.«گفتم: 
  »رن نه شب.قبرستون روز مي«گفت: 
  »زبون شدي. بشين بريم.بلبل«گفتم: 

  »رن؟آقا كجا مي«گفت:  نشست پشت رل.
  »سعيد آباد.«گفتم: 

  »دونستم.مي«خنديد. گفت: 
تر اين بود كه به اينگونه ماجراها در اين حاال ديگر باورم شده بود. عجيب

كردم كه از تمدن، عزت و شرف مدت كوتاه عادت كرده بودم. احساس مي
آن كه اين  ام. با وجودام و به اصل خودم بازگشتهو حيثيت آدمي دور شده

وقايع غيرمنطقي، احمقانه و حتي طالمانه بود، اما چون جزو بافت زندگي 
كرد. مثل اين بود كه اگر چنين وقايعي اتفاق روزانه بود، بديهي جلوه مي

افتاد، زندگي چيزي كم داشت. در راه با هم صحبت نكرديم. ساعتي از نمي
ن پيكان لكنته با سرعت شب گذشته بود و ماه بدر كامل بود. ما با آنيمه

كرديم. چهار ستون هاي اطراف تهران حركت مينسبتاً زيادي در كمربندي
- اي زوزه ميخوردهلرزيد و موتور اتوموبيل مثل حيوان زخمماشين مي

ها روي زمين ها و سنگكشيد. نور ماه توي بيابان افتاده بود و درختچه
شيشه تكيه داده بودم و به اين  هاي ترسناك انداخته بودند. سرم را بهسايه

كردم. حال كسي را داشتم كه كامالً تسليم شده است. به مناظر نگاه مي
اند. كنار اي دوري يك گاري جمع شدهسعيد آباد كه رسيديم، ديدم عده

گاري يك چراغ پريموس و روي چراغ يك كتري قرار داشت. كتري داشت 
د. به تير چراغ طناب بسته بودند شجوشيد و از روي گاري بخار بلند ميمي

خورد. يكي نشسته بود و روي طناب چند تكه رخت مردانه با باد تكان مي
روي يك پيت حلبي، يكي ايستاده بود پاي بساط شلغم و جوانكي هم 
ايستاده بود كنار. او راننده پيچيد توي خاكي كنار جاده و توقف كرد. پياده 

  »شما برو.«شدم. گفتم: 
د. من هم بيش از اين اصرار نكردم. رفتم به طرف بساطي. از دور جواب ندا

  شنيدم. وگوي آن سه نفر را ميگفت
  كم خالي ببند تقي -
  تقي مشدي -
  خوبه حاال، دو روز رفته خراسون واسه ما آدم شده  -
  آدم بود بنده خدا -
  تقي شلغمي هستي ديگه -
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  حسن گرد –تي هسي ش باشه، تو هم حسن نبااگه اسم آدم به كاسبي -
  انداز چي؟حسن كارراه -

  هر و كر هر سه بلند شده بود. رسيده بودم پاي بساط.  
  »بفرما!«فروش كه ظاهراً تقي نام داشت، گفت: شلغم

  »ببخشيد آقا، منزل شيخ صالح كجاست؟« گفتم:  
  »شيخ صالح؟«رفيق نوجوانش گفت:  

كه ظاهراً گردفروش بود  قبل از آن كه آدرس را از كيفم دربياورم، سومي
  »چه كارش داري؟«گفت: 

  كار مهمي دارم باهاش. -
  مأمور كه نيستي؟ -
  نه بابا. مأمور كجا بود.  -

  »دنبال من بيا«گفت: 
ها را به هاي تنگ سعيدآباد به راه افتادم. كوچهپسكوچهاز پي او در كوچه

شده بنديهمخورده و سرها توسريشكل ناجوري آسفالت كرده بودند. خانه
شان افتاده سرپناهي براي بود. معلوم بود مردم با هر چي كه به دست

اند. از چند كوچه گذشتيم تا بااالخره رسيديم. خودشان فراهم كرده
انداز بود چيزي بدهم، اما قبول نكرد. پيش از خواستم به او كه انصافاً كارراه

نگاه كردم كه » اندازاهكارر«اي ايستادم و به حسن آن كه در بزنم، لحظه
ي ديگر و رفت. در خانه آهني بود. از صداهايي كه پيچيد به يك كوچه

اي اجتماع كرده بودند. خانه آمد معلوم بود توي حياط كوچك خانه عدهمي
زنگ نداشت، اما وقتي خوب نگاه كردم متوجه شدم در باز است. در را فشار 

ي نسبتاً زيادي بود و عده دادم و وارد حياط شدم. كف حياط سنگفرش
خواندند و ها توي خانه بودند و داشتند دعا ميتوي حياط نشسته بودند. زن
شان را تكيه داده بودند به زدند. مردها پيشانيتوي سر و كله خودشان مي

شان و هر چند گاه يك بار مثل كسي كه از چيزي متأسف است سر دست
پرسيدم اين چه ست. اما از خودم ميدادند. خيال كردم مجلس عزاتكان مي

شود؟ در اين فكر بودم كه ست كه نصفه شب برگزار ميمجلس عزايي
  »با كي كار دارين آقا؟«پسركي نوبالغي آمد تا دم در. گفت: 

  »شيخ صالح تشريف دارن؟«گفتم: 
  »وقت قبلي گرفتين؟«گفت: 
  »وقت قبلي بگيره.ست كه آدم بايد مگر اينجا درمانگاه يا دارالوكاله«گفتم: 
  »بيني؟اينا رو مي«گفت: 
  »بينم.خب، آره. مي«گفتم: 
  »ي اين آدما التماس دعا دارن.همه«گفت: 
  »خيال. مثل اين كه اشتباه اومدم.آقا. اصالً بي«گفتم: 

گفتم اگر بناست كه زندگي و خداحافظي از در زدم بيرون. با خودم ميبي
باشد، همان بهتر كه زنده نباشم. مرگ من به دست يكي مثل شيخ صالح 

ست كه زندگي آدم گفتم: آخر اين چه مملكتيعصباني بودم. با خودم مي
هايي مثل شيخ صالح بند است. بيشتر از خودم متنفر و به دعاي جاكش

ي چنين شخصي. در خشمگين بودم كه اين وقت شب آمده بودم در خانه
هاي ده ودم را از كوچه پسكوچهاين فكرها بودم كه به هر ترتيبي كه بود خ

بيرون كشيدم. آن سه نفر همچنان ايستاده بودند كنار خيابان. راننده هم 
هنوز همان جا توقف كرده بود. رفتم به طرف ماشين. در را باز كردم و 

  نشستم.
  »خوان برن؟آقا حاال كجا مي«راننده گفت: 

ت تكان دادم و رفتيم. جواب ندادم. راننده كه راه افتاد براي آن سه نفر دس
 كرديم. جادهآن شب آخرين شب زندگي من بود. ما با سرعت حركت نمي

خلوت بود و احتمال تصادف هم نسبتاً كم بود. با اين حال هنوز به سه راه 
شهريار نرسيده بوديم كه يك كاميون با نور باال از مقابل پيداش شد. نور 

  توانستم ببينم. همه چيز را نمي هايم افتاده بود و هيچ جادرست توي چشم
زدني اتفاق افتاد. ماشين از جاده اصلي منحرف شد، توي در چشم به هم

ي جاده رفت، به چيزي اصابت كرد و در آخرين لحظه، پيش خاكي حاشيه
از آن كه زندگي من تمام بشود، در اثر اين ضربه از جايم كنده شدم و با 

صويري كه در ذهن دارم، تصوير ي جلو. آخرين تسر خوردم به شيشه
ي جلو پيكان است كه كامالً خرد شده بود. نشسته بودم روي تخته شيشه

كردم كه آش و ام نگاه ميسنگ كنار جاده و داشتم زير نور ماه به جنازه
  كردم كامالً الش شده بود. نترسيده بودم. فقط خشمگين بودم. احساس مي

  

  
  

كشيدم. براي راننده نگران بودم، به الت ميام خجام و از برهنگيبرهنه
جستجوي اين شخص به اطراف كه نگاه كردم، حاج احمد را ديدم كه 

بان با اسبش ايستاده بود. توي آهن شهريار كنار اتاقك سوزنسرتقاطع راه
ها پراكنده بود. بيابان هاي پيرامون دپوي ارتش، لشكر آش و الشبيابان

ون هيچكس هم رنگين نشده بود. تازه در اين لحظه همان بيابان بود و از خ
بود كه متوجه شدم كاميون پنجاه متر جلوتر توقف كرده است. راننده 

اي پارهي پيكان كه حاال آهنزد. رانندهكاميون داشت توي سر خودش مي
بيش نبود، دستش را گذاشته بود روي سرش، خط وسط جاده را گرفته 

رفت. از دور دو سرباز به طرف حاج احمد مي بود و سراسيمه و ترسخورده
  آمدند.   سنگر بودم به طرف من مياي كه مدتي با آنها همخوردهزخم
ام و در همان حال، در اين لحظه كه دو گوركنِ ام، نه. نمردهگويم مردهنمي

ام. نه. توانم بگويم زندهگذارند، نميام را توي قبر ميالجون دارند جنازه
ام اينجا، چند قدم دورتر ستم. اما هستم. يعني هنوز هستم، ايستادهزنده ني
اند و به ي دوستان و آشنايان و خويشانم كه دور گورم حلقه زدهاز حلقه
كرد؟  از وقتي كه كنم. كي فكرش را ميي تدفين جسمم نگاه ميصحنه

ها با جسمم مرده هيچگونه احساسي ندارم. حتي در اين لحظه كه گوركن
كنند و صداي پوشانند و با خاك آن را پر مينگ لحد روي گورم را ميس

ي رسد و نمايشِ تدفين به نقطهي مادرم و همسرم بلندتر به گوش ميگريه
توانم دست روي توانم غمگين يا شاد باشم. نميرسد، نمياوجش    مي

ستم و او توانم مقابل مهشيد بايي مادرم بگذارم و او را تسلي دهم. نميشانه
را در آغوش بگيرم و در گوش او به نجوا بگويم: عزيزم، گريه نكن. مثل اين 

اي كه منجر به مرگم شد پايم را در خاك است كه تا پيش از حادثه
توانم به هر جا كه ام. سبك هستم و ميفروكرده بودند. حاال راحت شده

و مرزها هم ها دوست دارم بدون زحمت بروم. ديوارها و حصارها و حريم
معني مثل احساساتي كه به هر حال آدمي در زندگي با آن درگير است، بي

شده است. راحتم و با اين حال، راستش بيشتر دوست داشتم اين اتفاقات 
توانستم به جسمم برگردم. گفتم. غمگين يا خشمگين افتاد و من مينمي

فروشگاه كفش نيستم. اما خوشحال هم نيستم. وقتي دوازده سالم بود از 
ملي يك جفت كتاني نو خريدم. غروب همان روز كتاني را كه جلو در 
آپارتماني در يك مجتمع مسكوني از پا درآورده بودم دزديدند و من ناگزير 
يك جفت دمپايي كه حداقل دو نمره به پايم كوچك بود پوشيدم و خودم 

دارد. ترديدي را به خانه رساندم. وضعِ من بعد از مرگ به آن روز شباهت 
ام و حاال بايد نيست كه جسمم را مثل آن يك جفت كتاني نو از دست داده

كند. با پاي برهنه خودم را به جايي برسانم. لباس سياه مهشيد را باوقار مي
اي ميان ما به وجود آمده است. براي اما عجيب است كه بعد از مرگ فاصله

ماشاگري كه از ديدن يك فيلم فايده است. مثل تهمين ماندن در اينجا بي
  كنم. سينمايي خسته شده باشد، سالن سينما را ترك مي

شويخانه بردند و از پشت شيشه چشمم افتاد ام را به مردهوقتي كه جنازه
پيرايه است. جسم پروا و بيام، فهميدم كه چقدر مرگ بيبه جسم برهنه

تاده بود روي سنگ. ام مثل نعش سگي كه زير ماشين رفته باشد افبرهنه
ام شكسته بود. از آلود. دست راست و پيشانيطور آش و الش و خونهمان

حالت بود، رنگم پريده بود و هايم بيآمد. چشمزخم پيشاني هنوز خون مي
كردم تا اين حد زشت باشم. مثل اين وقت فكر نميپاهايم بدقواره بود. هيچ

خواب بيدار شود و خودش را در بود كه آدم، بعد از يك دوره تب تند از 
شد. از ديدن خودم به آن وضع بيزار آينه ببيند. سردم نبود و چندشم نمي
ي چلوار ام را الي چند متر پارچهنبودم. خشمگين نبودم كه چرا جنازه

كردم در پوشانند. تعجب هم نكرده بودم. در آن لحظات  احساس ميمي
توانستم خوشحال باشم كه اين فريب يام، اما نمزندگي خودم را فريب داده

شويخانه بيرون آمديم، حاج احمد با مرگ من تمام شده است. وقتي از مرده
با اسب سفيدش ايستاده بود جلو در. همان لباس ساده سربازي تنش بود. 

  »بريم؟«گفت: 



    طرح و داستان و شعر
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  »كجا حاجي؟«گفتم: 
  »توني دل بكني؟ نه؟نمي«گفت: 
  »از چي؟«گفتم: 
  »از زندگي.«گفت: 

حاج آقا، «ام بود. برده بودند كه نماز ميت بخوانند. گفتم: حواسم پي جنازه
  »آم.من با تو نمي

  »خواستم تو رو ببرم بهشت. اما تو كه لياقت نداري.بدبخت، من مي«گفت: 
دانستم كه خوب يا بد تاخت. ميبه اسبش هي زد. روي قبرها چهارنعل مي

  همه چيز تمام شده است. 
  تنها بودم. 

*  

  
  اكرم

    
  غالمرضا كشاورزي

  
اي را كه  چادرش را سرش كرد. بقچهميش بود. اكرم  و  هوا گرگ 

و حلوا،  سنگكچند تا نان  از شب قبل حاضر كرده بود، برداشت.
  الي بقچه بود.  مقداري ميوه به همراه خيار و گوجه

 ها هنوز خواب مي ديدند .  بچه 
  خوابشان را بهم نزند. آرام آرام از كنارشان عبور كرد تا

هايش را پوشيد. از خانه خارج شد و آرام در را بست. به  كفش 
 طرف ميدان اعدام حركت كرد.

  رفت. او مرتّب به شاه عبدالعظيم مي 
بعد از ده دقيقه پياده روي به ميدان اعدام رسيد. هوا كمي 

هاي شركت واحد با موتورهاي روشن،  تر شده بود. اتوبوس روشن
  ميدان اعدام منتظر نوبتشان بودند.كنار 

 لرزه به اندام رهگذران انداخته بود. هواي سرد
چپيده بودند توي يك   هاي اتوبوس باد سردي هم مي وزيد. راننده 

ها قرار گرفته  فروشي كه كنار ايستگاه اتوبوس كيوسك بليط 
  بود،همه گرم صحبت بودند.

به تك تك   ها از پشت شيشة بخار گرفتة كيوسك، راننده 
ها براي  كردند. درهاي اتوبوس مسافرين بدون هيچ تبسمي نگاه مي

  سوار شدن مسافرين باز بود.
  گرفتند. مسافرين براي سوار شدن از يكديگر سبقت مي 

اكرم پايش را روي ركاب اتوبوس گذاشت و باال رفت. از فشار باد و 
روي  سرما چادرش به تنش پيچيده بود. چادرش را مرتّب كرد و

  هاي اتوبوس نشست. يكي از صندلي
زد.  مسافرين از سرما در هم فرو رفته بودند. هيچ كس حرفي نمي 

  كرد. خنديد. حتّي كسي شوخي هم نمي هيچ كس نمي
شد.  هيچ صدايي به جز صداي موتور روشن اتوبوس شنيده نمي 

  انتظار آمدن رانندة اتوبوس بودند. همه آرام و ساكت چشم
اش  اه اتوبوس در نسبتاً بزرگي بود. سگ سياهي پوزهنزديك ايستگ

برد. انگار  را از زير در قفل شده به زور روي خاك فرو مي
كرد.  هايش خاك را بلند مي خواست از زير در بيرون بيايد. نفس مي

به نفس نفس افتاده بود. آب دهانش ريخته بود روي خاك و تا 
اش گلي شده بود و  ناله  هكرد. پوز هايش ادامه پيدا مي كنار دندان

اكرم از پشت پنجره سگ را پشت در قفل شده مجسم  كرد. مي
  مي كرد!. 

رفت.كسي  كرد و صدايش تا اعماق زمين فرو مي سگ  ناله مي 
  اعتنايي نمي كرد.

هاي اتوبوس باال آمد و در اتوبوس را بست. و شروع به  شوفر  از پلّه
كه بليط تمام  د. بعد از اينها از دست مسافران كر جمع كردن بليط

مسافران را گرفت، رفت و پشت فرمان نشست. ترمز دستي را ول 
كرد. راننده با راه افتادن اتوبوس سيگاري آتش زد ونگاهش افتاد 

  به اكرم.
كردند.  ها به هم گير مي دنده اتوبوس اژدهاوار به حركت افتاد. چرخ 

  روغن بود و گازوئيل.
  ود غليظ همة جا را گرفته بود.پشت اتوبوس ابري از د 

    
هايش را پشت  اكرم چادرش را كشيده بود روي صورتش و چشم

آمد. اتوبوس توي هر  چادر پنهان كرده بود. هنوز كمي خوابش مي
شدند.  اي مسافر پياده و يا سوار مي رسيد، عده ايستگاه كه مي

يد هاي بين راه توقف كرد، گدايي پر اتوبوس توي يكي از ايستگاه
  روي ركاب و شروع كرد به التماس كردن.

  بديد در راه خدا؟. هر چي دادي، دادي. عليلم!. مستحقم!...  
  گدا!.  "كشِ برو پايين مرديكه ماس "راننده داد زد

مرد گدا كه از اين حرف راننده عصباني شده بود به طرف راننده 
اد: برگشت و با قلدري به راننده گفت: چي گفتي؟ راننده جواب د

  همون كه شنيدي!.
اجازه نيست توي اتوبوس گدايي كني! برو كار كن! گدا گفت: اين  

آورد و  هم يه كاره ديگه! و چاقو پنجه بكس دارش را از جيبش در
  گفت: مرديكه قرمساق. بيا جلو!...

اي را تعريف مي كرد. گاهي  يكي داشت تو پياده رو بلند بلند قصه
  زد!.هاش را محكم بهم مي  هم دست

اش  زد!. تشنه رضا را هل دادند تو موال. قلبش تند تند مي ميرزا
  بود.

كرد. كارش تمام شده بود. شاه  ميرزا خودش را مرده فرض مي 
  زدند. ها بنا به دستور!، مردم را مي خونه بود. فراش هنوز در راه شفا

كردند. زنهايي كه توي فشار جمعيت چادر از  اي گريه مي عده 
فتاده بود يا ارسي از پاشون كنده شده بود، گريه سرشون ا

  گشتند. كردند و به دنبال كَس و كارشان مي مي
  !."مفتّش باشي داره مياد "يكي داد زد 

اكرم پيچيد به طرف باغ شازده و رفت به سمت  شبستان و به 
راهي كه از دور باغ طوطي دراز به دراز خشك افتاده بود روي 

  آخر قبرستان.  زمين. رفت تا رسيد به
  ها را محكم گرفته بود!. خاك، مرده

  كشند.! هاي آتش را ديد كه زبانه مي از دور شعله 
پاره جمع شده بودند.  هاي پاره اي ديوانه با لباس دور آتش عده 

  زد. هاشون سرخ شده بود. شقيقه هاشون دل مي چشم
اصله اكرم  مدتي ايستاد و به آنها خيره شد. بعد رفت با كمي ف 

اش را روي زمين گذاشت و آن را باز كرد. بوي حلوا راه افتاد  بقچه
  رفت. همه آنها به وجد آمده بودند!. ها  و به طرف ديوانه

ها به  هاي رسيده و كال و نان بود. ديوانه سفره پر از حلوا و ميوه 
  طرف سفره هجوم آوردند!. 
  كرد. هايش را با گوشة چادرش پاك اكرم كمي عقب رفت. اشك

اش را كه حاال  ها همه چيز را خوردند، جلو آمد. بقچه وقتي ديوانه 
  گشت .  خالي شده بود، جمع كرد. از همان راهي كه آمده بود بر

اش  ها كه آب از دهانش راه افتاده بود و روي يقه يكي از ديوانه 
ريخت، اكرم را كه حاال تا گوشة باغ شازده رفته بود، نشان داد  مي

  اين مادر من بود!. و گفت:
  

*  
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  خانم شارلت      
  

  عبدالقادر بلوچ
  

قبل از آنكه بيمار بعدي وارد بشود، آقاي دكتر باتلر براي دكتر انترن 
  توضيح داد:

  اش رو خواهي ديد.  اش مشكل داره. حاال بچه اين بيچاره هم ظاهراً با بچه* 
مورنينگي خانم شارلت كه شصت سالي داشت با كالسكه وارد شد. گود

  گفت و خيلي آهسته كه بچه بيدار نشود رو به دكتر ادامه داد:
كرد.  ريز گريه مي همين چند دقيقه پيش خواب رفت. تمام ديشب يك* 

  سرتا پا يك ساعت هم نگذاشت بخوابم. 
زد رو به دكتر انترن  بعد در حاليكه پتو را كمي از روي صورت بچه كنار مي

  كرد و گفت:
  ر جديد باشين. ببينيد چه دختر زيبايي است.شما بايد دكت* 

دكتر جوان نگاهي به كالسكه و خانم شارلت كرد. سري تكان داد، اما از 
  جايش تكان نخورد. دكتر باتلر گفت:

  خوب خودت چطوري شارلت؟* 
  شارلت گفت:

گه اين تخم جن بگذاره منم بد نيستم. و اشاره كرد به كالسكه. بعد * 
  اد:بدون معطلي ادامه د

خب همه ميگن من از سن بچه داريم گذشته، اما باور كنين خيلي بهتر * 
از اين دختراي پونزده، شونزده ساله كه هنوز دهنشون بوي شير ميده از 

كنم. اونا بچه رو با عروسك اشتباه گرفتن. اصالً ميدوني  بچه مواظبت مي
ي روشون چيه؟ باور كن خيلي از اونا هنوز از عروسك بازي سير نشدن ول

  اي شدن عروسك بگيرن بغلشون؟ اينه كه حامله ميشن.  نميشه، زن گنده
  بعد رويش را كرد به دكتر انترن و گفت:

دوني حاال چندتا بچه  خواستم اينطوري حامله بشم مي اگه من مي* 
  داشتم؟

كرد  دكتر انترن كه به نوع اعصاب خوردكني داشت با خودكارش بازي مي
زد و سري تكان داد، ولي خودكارش از دستش افتاد و باز هم فقط لبخندي 

وقتي خواست اونو تو هوا بقاپه دستش خورد به ليوان قهوه و ليوان افتاد 
كف دفتر و شكست. خانم باتلر با عجله بچه را از داخل كالسكه برداشت و 

  با غيض و غضب به دكتر جوان نگاه كرد.
براي آنكه سر و ته قضيه را  اش تمام شده بود دكتر باتلر كه نسخه نويسي

به هم بياورد گوشي را برداشت و در حاليكه نسخه را به طرف خانم شارلت 
  كرد گفت: دراز مي

  اين نسخه خودته. فعالً دواهاتو كمي افزايش دادم.
شارلوت انگشتش را گذاشت روي نك دماغش و به دكتر باتلر كه اصالً 

  زد گفت: رف ميكرد و بلند بلند ح رعايت حال بچه را نمي
  هيسسسسسسسسسسسسسس* 

  دكتر گفت:
  اش كنم. ايرادي نداره. خوب شد بيدار شد. بد نيست معاينه* 

خانم شارلت بچه را گذاشت داخل كالسكه و در حاليكه داشت بيرون 
  رفت گفت: مي
  زني؟! تو ديگه چرا خودتو به ديوونگي مي* 

 گشت پرسيد: ش بر ميدكتر انترن با تعجب از دكتر باتلر كه به طرف ميز
 كنيم ديوانه است؟ وقتي او اينقدر هوشياره چرا ما فكر مي* 

 داشت گفت: دكتر باتلر در حاليكه پرونده بيمار بعدي را بر مي
  تونيم دركش كنيم. به همين دليل ساده كه ما نمي* 
  

*  
  

  

  
 لييعزرا

  
  يرادبو يعل
 
 نجِكُ يها يصندل از يكي يرو بود، نشسته بود، آمده يك از دانم ينم

 شيصدا با كه بود، دهيد را دلخراش يها صحنه آن يكجا تا و آشپزخانه
 .برگشتم

 ؟يدد كنهينم استاپ يكس را لييعزرا نيا چرا
 كه شماست ي برنامه نيا مگر يثان در 0ليياسرا نه، لييعزرا اوال: گفتم
 خانم؟ ديكن يم نگاه ديدار
 خوام ينم گهيد بود، »سد« يليخ .يدد كردم يم نگاه را ها بچه من يول -

 .جنس بد لييعزرا كنم، نگاه
 .جلوش گذاشتم را اش مدرسه فيك و كردم خاموش را ونيتلوز

 فيوردارتكل .دخترم يكن توجه بزرگا آدم يها يباز وونهيد به دينبا شما ـ
 .بده انجام را ات مدرسه يها
. رونيب ودب گذاشته مرغ رفتن موقع صبح .دميد يم را شام تدارك ديبا
 ختمير را ازيپ شد كه داغ ختم،ير روغن ،تابه يماه يتو كردم، ردخُ يازيپ

 .زدم هم به يچوب قاشق با و توش
 كنه؟ استاپ را لييعزرا تونهينم يشكيه يدد ـ

 .بده انجام مشقاتو خانوم، مدرسه فيتكل نه، گفتم
 .شدم مانده شب از ظرف تكه چند شستن مشغول شود، سرخ ازيپ تا
 ؟ تونهينم هم كايآمر يعني يدد ـ
 .بخوره سرش به اش كردن استاپ نكنه، تيوحما زيتجه كايآمر هه هه ـ
 ؟يدد يچ ـ
 .زميعز باشه مشقت و درس به حواست تونه،ينم گفتم خانوم، يچيه ـ
 يتو گذاشتم دمر و دميكش آب را ها ظرف برگشتم و زدم هم به را ازيپ

 .ها ظرف سبد
 از بعد و دميبر كوچكتر قطعات به بود، شده آب كاملن اش خي كه را مرغ

 .شود گرفته اش آب تا ختمير آبكش در شستن
 كنه؟ استاپ را لييعزرا تونه ينم هم خدا يعني ،يدد
 تو گرفتم را ودستش پهلوش نشستم رفتم و كردم كم را تابه يماه ريز

 تازه ستن،ين خوب ها بچه يبرا ها برنامه نيا جون، خانوم گفتم، بهش .دستم
  .نكردم نگاه هم من كه يديد .ستنين خوب هم بزرگا آدم يبرا
 يايدن .لند يزنيد كانال يرو گذاشتمش و كردم روشن را ونيزيتلو بعد
 ياثر چيه يب و ،يدشمن و نهيك چيه يب نشست، اندازمان چشم در يگريد
 و رفاقت يايدن .عطوفت و يدوست از پر ييايدن .بزرگا آدم يها يددمنش از

 و ها رنگ يايدن خرگوش، و ريش ش،يم و گرگ گربه، و سگ ي ينينشهم
 .كودكانه يها يشاد
 خوردن شام، پختن نيح. گشتم بر آشپزخانه به ش،يها اخم شدن باز با

 كار به را مخم يجور بد دخترم آخر ي جمله كار، سر در امروز يحت شام،
  !است گرفته

 !نه؟ك استاپ را لييعزرا تونهينم هم خدا يعني يدد
 وجود ييخدا واقعن اگر شد يم خوب چه يراست ؛كنم يم فكر خودم با

  !!داشت
* 
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  راه در 

 هادي جامعي

  
زد تا در دلش راه يابد، اما  بند كرده بود به فاطي و به هر دري مي» آوير«

گذاشت. زد در اين ميان سر و كله يك عدد  فاطي محل سگ هم بهش نمي
پيدا شد. آمده  -قفل و كليد سازي فرانگشتايني  سركارگر كارخانه -كوبائي

اش كه يك دل نه صد دل عاشق فاطي شده بود.  بود به ديدن فك و فاميل
ام،  گفت: چيزي نيست. سرما خورده كرد، مي كه پهلوهايش درد مي» اومن«

  شوم.  خوب مي
بيست و پنج دسامبر هشتاد و نه، تعطيالت نوئل و ژانويه در پيش بود و 

زد به فاطي كه يك روس هست  والك برف و سرما! علي زنگ ميهمه جا ك
  بردش آلمان. لب مرز، اگر بخواد با صد دالر مي

كرد، خودش را خيط كرده  مياني مي ، يا هر كس ديگري اگر پا در»اومن«
كوتاه بيا نبود. فاطي هم بيدي نبود كه از اين بادها بلرزد. صدتا » آوير«بود. 
گرداند. بگيرم نگيرم چيزهايي  برد و تشنه بر مي مي را لب دريا» آوير«مثل 

آمد كه از  انداختي دستت مي گفت كه اگر چرتكه مي  اش مي از گذشته
اش انگاري  هاي دست چه جانورهاي آدمخواري فرار كرده است. از حرف

» آوير«هايي هم شده بود. دلخور بود از  چند وقتي هم زندان بوده، شگنجه
گفت: خب شد كه به موقع  يِ تازه به دوران رسيده. ميموش مردني و كوباي

جا كه آقا باال سر داشته باشم. اگر نخوابانم بيخ گوشِ  ام اين جنبيدم! نيامده
خواهد از جان من! انگاري تحفه است  ولدزنا، اين گيس نيست! آخر چه مي

افتم به  روم و مي فرانگشتاين! به خيالش تا گفت آپارتمان غش و ريسه مي
  خواستم، بودم ديگه توي آن خراب شده! اش! آقا باال سر مي ايپ

دادند. سسيس و  ها تنها روزي بود كه مرغ و سيب زمينيِ پخته مي يكشنبه
ارزيد.  ي روزها به لعنت سگ هم نمي كالباس و پنير چرب و چلي. بقيه

يكه خورده بود، گفت: چيه؟ سر برگرداند، » آوير«كه از تغير قيافه » اومن«
اطي را ديد كه وارد ناهار خوري شد و رفت از پيشخوان آشپزخانه سيني ف

انگار ضربه سنگيني به او وارد شده رنگ به چهره » آوير«و بشقاب برداشت. 
ها. از  نداشت. دست از خوردن كشيده بود. همه ميزها پر بود جز ميز آن

سرانجام باريد.  ديدي كه فيتله فتيله مي كردي برف را مي پنجره نگاه مي
، روبروي »اومن« فاطي رسيد، سر سنگين و بدون سالم. به ناچار، كنار

اي شاداب داشت. موهاي شانه كرده  نشست. ظاهري آراسته و چهره» آوير«
اش بود. خوب كه  اي او خوش حالت، كشبافت يقه اسكي، برازنده اندام تركه

برنامه  ديدي كه براي زندگي ارزش قائل است و با كردي مي نگاهش مي
گفت: سالم فاطي، پيدات » آوير«كرد كه  است. كلم شور را مزه مزه مي

جواب ماند. براي اين كه قافيه را نباخته  نبود. سالمش به سنگ خورد و بي
ئي مرغ و پشت بندش سيب  باشد گفت: خوشمزه است، نه؟ فاطي، تكه

ي به دور و اعتنا به او، نگاه زميني را به دهان برد، سرش را راست كرد، بي
بر اندخت. از ذهنش گذشت: همان ناهارخوري شش هفت ماه پيش، همان 

هاي چهار گوشه جهان، همان مرغ و سيب زميني پخته ....! با دهان  آواره
دزديده بود. رفته بود خب، سرو » آوير«جويد و نگاهش را از نگاه  بسته مي

بود نه به برف نهادي علي اعتماد كرده  گوشي آب بدهد، نه به روسِ پيش
ها  ، از او خواسته بود هنوز پيش آن»پترا«باريد.  لب مرز كه يك بند مي

كه از سرسنگيني فاطي به » آوير«باشد، اما او برگشته بود به كمپ. 
  نوميدي كشانده شده بود، گفت: معرفت هم خوب چيزي است، نه؟

 -: خواست با او دهن به دهن شود با اين همه گفت اگر چه فاطي نمي 
  اي و نه داري. چيزي كه تو داشته

ترسيدم  كجا بودي فاطي؟ نگرانت بودم. مي –، بغض كرده گفت »آوير«
  باليي سرت آمده باشد! 

 -ها پا بگيرد، كوتاه گفت:  رفت بين آن فاطي، بيزاز از گفتگويي كه مي
  نگران من!

تي حرف دلش را زد. بي رودربايس» آوير«در زندگي براي يك بار هم شده، 
  آره، نگران تو! دوستت دارم فاطي، چرا حاليت نيست! -گفت: 

  اي! موش مردني. داد آتش زير خاكستر باشد، گفت: گه خورده فاطي كه نشان نمي
ها كسي  از دور و بري» اومن«معطلي از جا بلند شد و به راه افتاد. جز  بي

ستخوان را تا مغز ا» آوير«ندانست چه گذشت، بس كه گفتگو كوتاه بود و 
  سوزانده بود.
دمغ بود. به همه پشت كرده بود و جز به ندرت با كسي » آوير«از آن پس، 
هم شكر آب شده بود، خيلي زور زده بود » ورا«اش با  شد. ميانه دمخور نمي

به او كه هم اتاقي فاطي بود، با زبانِ بي زباني بفهماند كه موش مرده 
فهميد،  او كه زبانش را نمينيست، كسي كه گه خورده فاطي است. اما 

دزديد. كينه و  ديد خودش را از او مي كرد. هر بار كه او را مي نگاهش مي
اش زير سر  كشيد: همه شانه مي خشم، اعصاب او را بهم ريخته بود. شاخ

گفت: علي و روسِ  اي بسازم كه حظ كند. مي اش است. ازش فاطي پتياره
گفت: فاطي لگد به  آب كنند. مي اند سر او را زير لب مرزي، كمين كرده

چنين ردش كند كه آب از آب  بخت خودش زده است، اگر بخواهد، هم
كرد. اگر وقت  خوابي، بعد از ظهر دهن دره مي تگان نخورد. تا لنگ ظهر مي

رفت آبجو فروشي شهر.  رفت جنگل نزديك كمپ، پياده مي داد، مي پا مي
گل و جاده سرما زده را با اعصابي ايستاد، جن كنار پنجره در طبقه هفتم مي
زد توي برف  كرد. فاطي هم گاهي غيبش مي كه خط خطي بود، تماشا مي

عود كرد، » اومن«و بوران، هيچ معلوم نبود كجا! زد اين ميان آپانديسسيت 
اش را بردند بيمارستان. كمپ، از پناه جويانِ نو رسيده ي رومانيايي،  جنازه

ايي بود تماشايي. هر روز دسته دسته از گرد راه بلغاري و لهستاني، برو بي
  رسيدند با كوله پشتي، با آبجو، اسمرنوف و كوكاكوال. مي

از » آوير«اي بود.  زير نگاه نگرانِ ماه شب چهارده، خيابان ماياكفسكي، نقره
بيرون آمد. برف يخزده زير پايش سري بود، گاهي » استي»ي  شرابخانه

هايش  اش رسيد. چشم وران به كمپ و اتاقرفت. تلوتلو خ سكندري مي
زد. با كاله كشي و كوله پشتي روي  تاپ مي اش تاپ ملتهب بود و شقيقه

اي نه چندان طوالني،  تخت ولو شد. به خواب عميقي فرو رفت. لحظه
كرد كه پراكنده  سرآسيمه از خواب پريد. چيزهايي زير لب زمزمه مي

شمرد. بلند شد ايستاد و  اش را مي يقههاي شق تاپ نامفهوم بود، پنداري تاپ
تاب خوران و مستانه  كه تازه از بيمارستان مرخص شده بود پيچ» اومن«به 

شناسم.  ام. منطقه را مثل كف دست مي گفت: تاريخ جغرافيا را فوت آب
چرخيد. عرق  ي اتاق با تخت و در و پنجره، دور سرش مي همه» اومن«

رفت هر آن سقوط  حالي كه احتمال مي اش خيس بود. در كرده بود. چهره
كند، گفت: پاشو رفيق، پاشو! تا درسدن مي رسانمت، از آن جا تا اليپزيك 

  پاي خودت!
  گفت: بشين مهندس، بشين كه حال نداري» اومن« -
نتوانست جملهيي را كه روي نك زبان داشت تمام كند. چنگ » آوير« -

با كاله پشمي و كوله پشتي  انداخت به لبه تخت، بناكرد به كلنجار رفتن
كه وبال گردن و باعث خفگي اش بود. نفس هاي بلند ازار دهنده مي 
كشيد. كاله را كند، بعد كوله پشتي و كاله را پرتابشان كرد. به دنبال 

  خرناسه اي ازار دهندهف بي هوش شد.
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 كانون نويسندگان ايران  بيانيه
  سعيد سلطانپور گرد اعدامسال بيست و هشتمينبه مناسبت  

  
  آزاده !شريف و مردم 

نـويس، منتقـد،    نامـه  ، سـعيد سـلطانپور، شـاعر، نمـايش    1360خرداد  31بيست و هشت سال پيش، در چنين روزهايي، در 
يران كه در رژيم گذشته نيز بارها زنداني شده بـود، پـس از تحمـل    كارگردان تئاتر و عضو هيئت دبيران كانون نويسندگان ا

اعدام سپرده شد. اما سعيد فقط يك شاعر، نويسنده يا نمايشگر سـاده    تن ديگر به جوخه 14هاي سنگين، همراه با  شكنجه
نهـا در تنـي چنـد از    يي بود كـه در هـر عصـر، ت    هاي برجسته ويژگي تماميگاه  نبود. شايد به جرأت بتوان گفت كه او جلوه

بارگان؛  آيد؛ روشنفكري متعهد، انترناليست، فروتن در برابر مردم و خروشان در مقابل قدرت ستم روشنفكران به نمود در مي
تـا دم مـرگ بـا او بـود. شـك       ،هاي انساني و پاك اش به آزادي و برابري، حقيقت و همه ارزش نويسنده و شاعري كه التزام

 ؛ها و.... در فضايي دم زدند و باليدند كه سلطانپور و سلطانپورها به وجود آورده بودنـد  ها، مختاري ها، پوينده نداريم كه شاملو
  ي او معنايي ندارد. با سنتي رشد كردند كه در آن نوشتن و گفتن جدا از انسان و سرنوشت و آينده

ي بـر حـقِ    چنـان بـر خواسـته    ي سعيد سلطانپور هـم  و هشتمين سالگرد اعدام تبهكارانه  در بيستكانون نويسندگان ايران 
  و از جمله پرونده سعيد سلطانپور را بگشايند. 1360هاي كشتارهاي دهه  فشارد كه پرونده هميشگيِ خود پا مي

و از  ،شنفكر آزاده و بـزرگ برگـزار كنـيم   ي اين رو آرزوي ما اين است كه شرايطي فراهم آيد كه بتوانيم بزرگداشتي شايسته
هايي كه در خارج كشور در تدارك مراسمي براي بزرگداشت ياد و خاطره سعيد سـلطانپور و راه و روش اجتمـاعي او    تشكل

  كنيم. هستند قدرداني مي
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