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ها که نوشته بشوند یا  هاي چاپیده و نچاپیدة عالم را و آن و تمامی کتاب این کتاب
کنم به روح پرمالط  مجوز مرگ و میر ارشادي بگیرند یا نگیرند، تقدیم می. نشوند

بـه  . غزال مدرنیسم و قاچاقچیان چاي احمد و محمود، دوغزال و یک شهداي پست
هـاي سـیاه و    اروکنندگان منابع مضر و کثیف نفـت و گـاز جنگـل   روفتندگان و ج

بدردنخور شمال، طال، مس و قلع و، قلع و قمع کنندگان فیروزة کمیـابِ نیشـاپور   
المـال   آن طرف تاجیکسـتان و خاویـار دریـاي مازنـدران در بورکینافاسـو و بیـت      

یشا و پسامدرن و و پ مسلمینِ مریخ و دزدان دریایی آثار باستانی مصر و آثار مدرن
زیرخـــاکی و روخـــاکی و زیرآبـــی و زیرزمینـــی و پساپساســـاختارگرایان و     

بـاز مافیـاي دولتـی و     هاي فرادیجیتـالی بـویژه بانـدهاي شـعبده     سوپرفرمالیست
سازي جریان سیال ذهن و معده و روده و گوش و حلق و بینی و عـادات   خصوصی

نشـینی و نیـز بـورس اقتصـادي     نویسی فراساختارگرایی دوران غار ماهانۀ ماهنامه
مشـروط و  ...... ادبی و هنري و انواع ژانر روشنفکران پسِ پشت ضمیر ناخودآگـاه و 

هـاي پیشـانئاندرتالی    وارو زدن بعـد از ایـن آدم شـده و از پشـتک     منوط بر اینکـه 
ــوخته    ــم و پدرس ــس و پیشاشارالتانیس ــا و پ ــا پیش ــادرزادي و پس ــري م ــا و  گ ه

گزاري که باعث و بـانی انـواع و اقسـام ژانرهـا و      خدمت هاي شبه هنري بازي قحبه
هاي انحراف پولیپ بینی و انسداد میل جنسی و ژانرهـاي انشـقاق و واریـس     گونه

مغزي و ژانرهاي نصفه و نیمه ایدئولوژیک سوپر جریان مکتبِ آن طرف اصفهان و 
ايِ  نـده خورت ارغوانی فضا هواپیمایی و کاسه بشـقاب قابلمـه پر   این طرف مورچه

شـوند و   ذهن خالق جوانان ساده و نوجوانـان بـاکره چـه دختـر و چـه پسـر مـی       
مدرنیسـتیِ   مدرنیسـتی و پشـت   هاي پسـت  چاله هاي خالق آنان را به سیاه اندیشه

چیزدرمانی به ویژه خیار چنبر و  درمانی و همه درمانی و ستاره هاي انرژي کشکشان
هـا و   به بـازي نمـایی و فیلسـوفیدن   بادمجان درمانی دست برداشته و شترمرغ گر

و نـان بـه   » میلتون فریدمنی«و » فوکو یا ماهی«مالی  هاي لیبرالی و ریده تئوریدن
  .الخ بردارند... نرخ هم شب و هم روز خوردن

  
  کوهی التوفیق انشاءاهللا و تعاال فرج پشت... ا و من

الرحمت و النعمت فـی المرسـدس بنـز الگـانس     
اش  البـروج سـازي و همـه   خواري البـرج و   الرانت



 

واردات و نه واردات و واردات و هذا کـذا و مـاذا و   
  جووون.... نازا

  خسرو دالور
  آموز اخراجی دبیرستان دکتر حسابی اهواز دانش
  زرهی اهواز 92دار اخراجی لشکر  درجه

  هاي صنعتی و تولیدي تراشکار اخراجی کارخانه
  گري تحت فشار ریخته -1
  صنایع پیشتاز -2
  یشروان صنایعپ -3

القلــم وزارت فرهنــگ و ارشــاد  نویســندة ممنــوع
  .بورکینافاسو

 .والسالم



 

 
 
 

  شوخی و جدي 
  بزرگ و کوچک با

  
خاصیت و هنرمندان حقیر  و روشنفکران بی یاترافهاي خُ آد«

سواد  هاي کم کرده و مسئوالن و تحصیل و بزدل و مدیران
ی و دچار نوعی بیماري روانی و شیزوفرنطلب  عافیت

که اگر خود را معالجه نکنند رفته  »اسکیزوفرنی پنهان هستند
 تیمارستان حادتر شده و عاقبت سر از بیماریشان رفته

  .خواهند آوردآباد در  امین
  

در بستر فروتنی و حاال خود دانید، یا پذیرش منطق، استدالل، علم و دانش 
دن در عالم که شفاي عاجل در پی دارد یا درجا زدن و جان کنانسانیت 

سیلندر  8هپروت برهوت موهومات ساخته پرداختۀ مغزهاي آنالودي 
شاهی و  مدرنیستی دوران پساپس غارنشینی ستم سنگی پست زغال

  !ستم شاخینشینی  چاه
  که آن بزرگوار فرمود ز گهواره تا گور دانش بجوي

  »نویسنده«
  »کمپ لویی شکرآبادي«

یک ساعت تفکر بهتر از 
 د سال عبادت استهفتا

 پیامبر اسالم



 

  »فهرست مطالب«
  9تا  5صفحه  ............................................................    کتابفرازهایی از متن  - 1
اسـکوپ و   نگیرو خوابهاي » سوسیالیسم سبز«گیاهخواري  طبقۀ خام جامعۀ بی - 2

  31تا  10صفحه  ......... ................................    .ورنی استاد مهرتاش و استاد شجریان ژول
گوشتخواري ـ سخنرانی مارکس در مـورد فوایـد گوشـتخواري و دفـاع       -3

خـواري و   و احضـار روح بزرگـانِ گوشـت    سیان از گیـاهخواري هدایت و آوان
ــاهخواري ــی        گی ــی تخیل ــالِ علم ــدي موزیک ــر و کم ــاي بِک ـ و ماجراه

  46تا  31صفحه    ................................................................  .  مدرنیستی پست
ژده، رؤیـا،    -4 رخ سیب، با شرکت استاد مهرتاش، استاد شجریان، مـبوي س

  63تا  48صفحه    .........................   .اي نقرهتصاویر محشر و شاخدار سیامک و 
  شــکار ـ خوانــدن و حتـــی فکـــر کـــردن بــه ایـــن مـــاجرا بـــراي       -5

ــاالتر از  ــر از  60اشـــخاص بـ ــال و کمتـ ــالً  6سـ ــاك و اصـ ــال خطرنـ   سـ
  132تا  63صفحه    .....................................................................   .والسالم! ممنوع

نامه، معماي مارکس  هاي علمی، فیلم سرگرمیسیک، تاریخ و ادبیات کال -6
خ و میشـل    از ابوالفضل بیهقی، احسـان طبـري، شـعبان بـی    . و مورچگان مـ

آداموس و حکیم ابوالقاسم فردوسی گرفته تا مقالـۀ علمـی و عمیـقِ     نوستر
  163تا  133فحه ص   ....چرا سوسیالیسم آلبرت انیشتین، شادشاد و پرحادثه 

انگیـزِ سـوررئالِ کوانتـومی جـادویی و      ویایی و خیـال و صفحات و تصاویر ر 
  .تا آخر 164فحه ص   ......................................    .پست مدرنیسم میکرودیجیتالی

و در پایان به خاطر شادي روح شادروانان صادق هدایت و آرشاویر آوانسیان 
مرگ بر پخت و پز، مرگ بر آشپز و آشپزخانه و «: بگوییدشب  هر روز تا آخر

و مخلفـات آن و درود بـر خـامخواري،    گوشت و گوشـتخواري، ژانرخـواري   
باالخص بادام ... و پسته، گردو، فندق، بادام(دانه خواري  ساالدخواري و گیاه

  »!زمینی هندي و زمینی و منابع زیر
  خواران  زمین خواران و با تشکر از طرف خامخواران، نفت

  .المال چاپان خواران و بیت دانه خواران و گیاه و رانت



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استاد پرویز شهریاري، انسانی فرهیخته در عرصه اخالقی و مبارزات سیاسی و اجتماعی و 
باشند می... هاي ریاضیات، ادبیات، تاریخ و  اي در حوزه ردانهنویسنده، متفکر و د.

  
  کتاب قطره قطره عشق تا دریا نوشته خسرو دالور را خواندم

 ها از قلم ایشان جاري شود کتاب بسیار جالبی بود امیدوارم بازهم از این گونه نوشته
مورد خطاب امر، باید درباره آن بیاندیشند و اگر درست باشد خود طوري که در کتاب، 

  .ها پیوند دهند را با این نوشته
  

  با احترام 
  پرویز شهریاري

1/3/1386  
  



 

   
  
  

  بند صفحه دموکراتیک نیم
  
  
  
  
  
  
  
   

  
ري به دالیل نامعلوم مت و شصت اداره قیچی دومتري و سانسور سیصد چون

لذا، این صفحه و احتماالً ! و مشکوك متأسفانه تا اطالع ثانوي تعطیل گردیده
صفحات دیگري و نیز سطور و جمالت یا کلمـاتی بـه اتهـام نشـر اکاذیـب      

 علیـه هنري، سیاسی، ادبی، ورزشی و نیز مطالب ظاله، از طرف خـامخواران  
به اراده  )خواران بخوانید نفت( انپخته خواران و پخته خواران علیه گوشتخوار
  .و اختیار نویسنده به محاق توقیف سپرده شد

  
  نویسنده  -باتشکر

  


  
  

 وجهــت وجهــت
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    فرازهایی از متن سیاه مشق اول و دوم
  ....نویسد سوگند به قلم و هر آن چه که می

  »رآن کریمق«
اگر  ]، اي دوربیناي ساز، اي حنجره[ بشکنی اي قلم، اي دست

  .سرمحرومان  از خدمت  پیچی
  »افراشته«

  .محرومان اختصاص یابد خوشبختی هنر من باید براي
  »نوبتهو«                                                               

  
  

  ایست براي نبرد،  هنر وسیله
  .خانۀ بورژوا نه براي تزئینِ

  »بلو پیکاسوپا«                                             
  

  
  تواند خوشبخت باشد کسی می«
  ».که دیگران را خوشبخت بکند                        

  »اهورا مزدا«                                      
  
          
  بر این زمین که زادگاه و کارگاه آدمیست«           

  عبث مرو،                            
  »بیافرین، بیافرین                                        

  »احسان طبري«                                    
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  فرازهایی از متن سیاه مشق دوم
  

  
  :نادر خواند        

  خوانی بود آزادي کالم عاشقانۀ آوازه«             
  ». آمد زده می  که می              

  

  
  :بهمرحله گذار » گیاهخواري«

ــ دنیاي بدون کُشتار و خونریزي و جامعۀ بی اجتماعی آزادي، عدالت« ـــ  ـ طبقه 
  ».است

  

  :گوشتخواري مرحلۀ گذار به
  ».درندگی و جنگ است ،بربریت، توحش«

  »نویسنده«

  
  .کند به کسی که چارپایان را بکشد اهورا مزدا نفرین می

  »صادق هدایت«
  : زده خواند ذوقو سیامک » !بخون«: رؤیا به سیامک گفت

  

  بینم قتی گلبرگهاي سرخ گل انار را میو«
  ».کند هاي تو دهانم را شیرین می یاد لب                                 

  
  .اش درهم شکست و روي زمین ولو شد ناگهان صندلی زیر هیکل سنگین

ها دوخته شد و صداي  ها به آن نگاه همۀ. ۀ رؤیا تو سالن پیچیدهصداي قهق
  .انفجار خنده سالن را پر کرد
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  ي آسمانی  صفحه 
  »کالم خدا«

  

آدمی به قوت و غذاي خود به چشم خرد بنگـرد کـه مـا آب بـاران را فـرو      
ریختیم، آنگاه خاك زمین بشکافتیم و حبوبات براي غـذا برویانـدیم و بـاغ    

ـ  انگور و گیاهانی که بدروند و باز بروید و مرتع ات ها، تا شما آدمیان و حیوان
  »23سورة عبس آیه . (مند شوید شما از آن بهره

آن خدایی که براي شما زمـین را گسـترد و آسـمان را برافراشـت و آز     
هـاي گونـاگون، تـا     آسمان آبی که بیرون آورد بـه سـبب آن آب میـوه   

  »21سورة البقره آیه «. روزي شما گردد
نخـل و خرمـا و   هایی پر از درختان میـوه و   خداوند بهشت را باغ و بوستان

، سـکرآور کنـد و بـه صـراحت از شـراب      گیاهان مفید و معطر توصیف می
و نیـز چنـدین سـوره و     1برد شود نام می شرابی که از انگور و خرما اخذ می

و  29، سورة کهـف آیـات   66و  10-9سورة نحل آیات  :آیات دیگر مانند
رة ، سـو 6ي  ، سـورة شـعرا آیـه   18و  17هـاي   سورة مؤمنون آیه – 30

، سـورة واقعـه   67-53-47هـاي   ، سـورة الرحمـان آیـه   72زخْرُف آیه 
و سورة التین کـه در ایـن    31-29-28-27-20-19-17-16هاي  آیه

ي مـرغ و   سـینه خورد و نـه بـه    سوره تنها به انجیر و زیتون سوگند می
هـایی   جهنمیان میـوه خوانیم که براي  و در سورة واقعه میران گوسفند 

در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه بـاز هـم گیـاه        » زقوم«نام تلخ از درختی ب
  : و روایات بسیار حکایت از این دارد که... باشد می

  ».کردند نیز با نان جو و خرما تغذیه می) ع(موال علی «

                                                        
 .ارائه گردیده است 415صفحه  12تفسیر دقیق آیه مبارکه در مجموعه المیزان عالمه طباطبایی جلد  - 1
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   »فرازهایی از متن«    
  

بترسید اي میرندگان که خودتان را بـه چنـین خـوراك    «: فیثاغورث
  ».دآلوده نسازی) گوشت(چرکینی 

هـا و عسـل و نـان زنـدگی      پیروان فیثاغورث از انجیر و سبزي و میوه«
  »اند کرده می

  »!حذر کنید از خوردن گوشت جانوران«: سینا پزشک نامدار ابوعلی
  ».زرتشت و مزدك و مانی مانند بودا خوردن گوشت را قدغن کردند«

  )صادق هدایت(
  ».یافت یانسان بدون توسل به گوشتخواري موجودیت نم«: مارکس

در زندگی موجودي هسـت کـه مثـل خـوره، گـاو و      «: صادق هدایت
  »!خوره جا می گوسفند و مرغ و ماهی را هرجا ببینه یک

گوشتخواري همراه با گیاهخواري به انسـان قـدرت بـدنی و    «: مارکس
  ».استقالل داد

  ».خواران جهان متحد شوید گوشت«: قصاب اسمال
  : حضرت حافظ

  همه را عذر بِنه جنگ هفتاد و دو ملت«
  ».چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند          

................  
  :آلبرت انیشتین

گونـه کـه    داري بـه همـان   به عقیدة من آنارشی اقتصادي جامعۀ سـرمایه «
ام کـه   مـن متقاعـد شـده   ........ منشأ واقعی شیطان است. امروزه وجود دارد

و خطرنـاك وجـود دارد و آن    تنها یک راه براي محو ایـن شـیطان بـزرگ   
چیزي جز استقرار اقتصاد سوسیالیستی با نظام آموزشـی، کـه بـه سـوي     

  .اهداف اجتماعی جهت داده شده باشد نیست
حکیم ابولقاسم ( ].خواري نیز منشأ شیطانی دارد گوشتخواري و پخته[

  .شیطان باعث و بانی گوشتخواري انسان شد:  )فردوسی
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  :استاد مهرتاش
ها به ویژه سالمت کامل جسـم و   توان در همۀ عرصه واري میخ با خام«

جان، خوراك، پوشاك و مسکن به سوسیالیسم و یا عـدالت اجتمـاعی   
  »...نظر شما رسیدد مور

داللـی،   دارانِ خـواري هـم، سـرمایه    در شـرایط خـام  «: ـ خیـر جنـاب اسـتاد   
لـه  هـا از جم  بهتـرین میـوه   تجاري، مالی، نه تولیدي صـنعتی یـا کشـاورزي،   

و رنگـین  ! هاي درجه یـک و سـاالدهاي پـرمالط    سیب، گالبی، هلو و گیالس
شان، و کاه و یونجـه و پوسـت هندوانـه و اگـر      را براي خود، خانواده و بستگان

هـاي درجـه سـه یـا چهـار را بـراي        خیلی باانصاف و مروت باشند میـوه  خیلی
مایه هسـت،  مار و انباشـت سـر  ثتا اسـت  ...شان در نظر خواهند گرفت کارگران

  ».جنگ طبقاتی و انقالب هم خواهد بود

  
  : توان نتیجه گرفت از تحقیقات صادق هدایت می

اهورا مزدا، زرتشت پیـامبر، کـورش بـزرگ و کـالً هخامنشـیان، و       -1
  . اند ادیان بزرگ طرفدار گیاهخواري و لبنیات بوده

ن فعلـی  شیوخ و سـرا اسکندر مقدونی، ... اش، آتیال اهریمن و دارودسته - 2
و  بـوش . ، جرج دبلیـو رچیلچ 2، چنگیز، آغامحمدخان قاجار، هیتلر،عرب

» بخوانیـد درنـده  «همۀ اعوان و انصار فاشیسـم و امپریالیسـم گوشـتخوار    
  .اند بوده

 
  :سقراط حکیم

  ]!کند زن بد مرد را گوشتخوار می.......... زن خوب مرد را گیاهخوار[

  ]!با گیاهخواران: حق با کیست؟ گفت[: از ارسطو پرسیدند
                                                        

  در هر صورت هیتلر ذاتاً جزو دارودستۀ ! نظري هست که هیتلر گیاهخوار بوده است 2-
  .اهرمن و گوشتخوار بوده
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  ....خواهد بداند احمق است داند و نمی آن کس که نمی«
  

  !خواري گیاه طبقۀ خام جامعۀ بی
  !»سوسیالیسم سبز«

ساز و بازیــگر تأتر با تبسم و رعـد  استاد مهرتاشِ گُل، نوازنده و آهنگ
بـاور  «: رو به مهمانانش کرد و گفت ها و برقِ کوچک درخشانی در چشم

ه براي همه عمرمان از شرّ دکتر و دارو، بیمارستان و داروخانـه  کنید ک
کَلک اضافه وزن و چربـی و دردهـاي مـزمن و عـذاب     !... خالص شدیم

تنگی نفس و نقرس و سیاتیک و سرطان و زخم معدة نو، کُهنه، مـزمن  
ي کوچک، بزرگ، مدرن و پسامدرن و سنتی مغـزي  ها هو عقد ها هو غد

اي روي  دانید چه تأثیر خوب و مفید و سازنده میان نآقاج ......را کندیم
!.... نویسی آقاي شجریانِ بلبل گذاشـته  نوازندگی من و حنجره و خوش

حتی روي مغز و اعصاب و چشم و نگاه هردوي ما به دنیا، به موسـیقی،  
هر نوع بیمـاري پنهـان و    به هنر و اجتماع و سیاست نیز اثرگذار بوده، 

کن کـرده و بـه جـایش شـاديِ      م از وجودمان ریشهآشکاري که داشتی
ي هـا  نحاال سبک و سرِحال و قبـراق، مثـل جـوا   !..... تندرستی کاشته

مـا  !... بیست ساله شاد و شنگول و منگول به رتق و فتق امور مشـغولیم 
زنـدگی   مند شدن مردم به تغذیه طبیعی،  ي زیادي براي عالقهها هبرنام

!.... گفـتم خـواب  !..... حت طبیعی داریمطبیعی و خواب طبیعی و استرا
ــز، تکنــی کــالُر و اســکوپی   ي خیــالهــا دانیــد چــه خــواب مــین انگی

نـه تنهـا مـا دو نفـر کـه تمـام       : قاه قاه خندید و ادامه داد» .....میبین می
خامخواران در سراسر کرة زمین از شن زارهاي عربسـتان و آفریقـا تـا    

را دارنـد در صـفحات   زارهاي قطب شمال و جنوب همین احسـاس   یخ
و  ها و جوسازي اهگر ، هوچیها بعد بدونِ ترس از مخالفین، سانسورچی
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ي پوپولیست و توپولیسـت و صهیونیسـت و کاپیتالیسـت و    ها حکومت
خـوار از مـاجرايِ    ي آدمها توتالیتر و خمرهاي سرخ و سیاه و فاشیست

پـر   و اري و حوادث خیلی خیلـی تلـخِ تلـخ   بسیار بسیار شیرینِ خامخو
مناظرة جالـب،  ... خواري و نفت دردسر پخته خواري و گوشت خواري و

!.... کـارل مـارکس  !...... و پر محتواي جناب رفیق مـارکس  گیزان هیجان
جامعه شناس و اقتصـاددان انقالبـی و افشـاگري ایشـان در     ... فیلسوف

هاي بخشی از اروپا به دست  مورد خورده شدن پدر بزرگها و مادربزرگ
و } کوکلـوس کالنهـاي آمریکـا   {و  هـا  بخصـوص برلینـی  ! دانشانفرزن

، نویسندة بزرگ، محققِ صـادق و صـمیمی و   تخان هدای جناب صادق
بـزرگ خـامخواري بـر ســر تغذیـه      استاد آرشاویر د ر آوانسیان کاشف

ســــرخ و تغذیـــه سبــــز خــواهیم گفــت و نیــز از نظــرات دانشــمند 
دکتـر کـار، اسـتاد دانشـکدة     !.... گرانمایه پروفسور هشترودي مهربـان 

هیپنـوتیزم ایـران و پـیش     گو جناب کابوك استاد و پـدربزر ! پزشکی
کسوت بزرگ کُشتی، استاد حبیـب الـه بلـور و پـیش کسـوت تـأتر و       

خـانم پـري   ... خانِ کریمی و خوانندگان محبوب مردم اله سینما نصرت
یـران و  زنگنـه خواننـدة اُپرایـی ایـران و جنـاب ویگـن سـلطان جـاز ا        

ي نوســترآداموس و هــا ي دیگــر و نیــز نظــرات و پیشــگوییهــا خیلــی
خاطرات و تجارب ارزشمند و گرانسنگ شـما خواننـدگان    یشنهاداتپ

اسـتفاده خـواهیم   ....ارجمند و عزیز که با ما همکاري خواهیـد داشـت  
ضمناً ما وابسته به هیچ حزب و سازمان و حکومت و دولـت و دارو  . کرد

جمعیـت خـامخواران ایـران نیسـتیم و البتـه عضـو،       اي به جـز   دسته
اي چـه   هر نـوع مطلـب و خـاطره   ! کنیم میسمپات و هوادار هم قبول 

سیاســی و چــه فرهنگــی و یــا ورزشــی و اجتمــاعی کــه مســتقیم یــا 
خـواري و   خـواري و پختـه   غیرمستقیم در ارتباط با خـامخواري، نفـت  
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فـع و رجـوع و   در ر. پـذیریم  مـی خواري هم باشد  گوشتخواري و زمین
ـ  کـه نـاجور و    البیتعدیل الفاظ، سطور، صفحات و حتی حذف کل مط

هـر چنـد طبـق عـادت و     . نامربوط و خطرناك و بو دار باشند مختاریم
سنت قدیمه و جدیده و جاریه به هیچ گونه اعتراض و انتقاد و ایـرادي  

ح آید منتها به دالیلی که بعداً توضـی  میعالقه نداریم و اصالً خوشمان ن
رویم و از شما رسماً براي خامخواري  میخواهیم داد فعالً اجباراً زیر بار 

دعـوت بـه   ! و چـالش ) هم کاري و هـم فکـري  (و همکاري و همفکري 
مسئله تغذیه طبیعی را در قالبی  ایم ما سعی کرده.... آوریـم  میعمل 

متفاوت و جدید نه متعارف و خشک و رسمی، بلکه به صورت طنز، 
هاي علمـی و ادبـی و سیاسـی تقـدیم      ان واره و بحثلطیفه داست 

و نقـاط   هـا  نقـص  !البته اگر بتوانیم و موفق بشویم. کنیم حضورتان
ي مختلف ها هضعف را بر ما ببخشائید سفره ایست رنگارنگ براي سلیق

   : فعالً ختم کالم با این شعر نغز
   در نظر هوشیار برگ درختان سبز             

  .هر ورقش دفتریست معرفت کردگار                       
  

آواز،  اسـتاديِ   مقـامِ   بلبل، خوانندة بزرگ سنتی قبل از کسبِ شجریان ِ
ـ در حال خوردن کباب کوبیـده خـام و گو   متین و خنده رو  فرنگـی   هج

  : خام و ریحان نپخته
درسـت    کـامالً  ،هر چه استاد مهرتاش در مورد خـامخواري فرمودنـد  «

امـا در مـورد   . کنـد  میو معجزه .. محشر.. ري واقعاً معرکهاست خامخوا
ایشـان حتمـاً شـوخی و    !! خوش نویسی من و تأثیر خـامخواري بـر آن  

سـینه   ي رنگی، اسکوپ وگـاه،  ها ولی در مورد خواب! فرمایند میمزاح 
بلـه  !! ییراما، شش باند استریوفونیگ و خیلـی اوقـات سـوررئال جـادو    
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بینـیم کـه البتـه     مین، مدرن و پسامدرن ي شیریها خواب ها اکثر شب
  .»...در آینده نزدیکی برایتان تعریف خواهیم کرد

چـون مهمانـان و   !... کنـیم  مـی البته تقاضـا  !... همین االن  !خیر استاد«
خوانندگان ما هنوز خامخوار نشده اند که صبر و حوصلۀ حضرت ایـوب  

ـ . داشته باشند) ع( د هسـتند کـه   خیلی هم عجول، کُنجکاو و عالقه من
  »!...؟ بینید مییی ها بدانندشما و دیگر هنرمندان خامخوار چگونه خواب

حـاال کـه   .. خیلی خُـب «: شجریان کمی فکر کرد و بعد با رضایت گفت
... ولی چـون بایـد بـروم و قـراري دارم    ... چشم، چشم..... این طور است

نصف خوابمان را من و نصـف دیگـرش را اگـر اسـتاد مهرتـاش قبـول       
پـس جنـاب شـجریان لطـف     « »!...شـوم  میممنون !... زحمت بفرمایند

بینید یعنـی رنگـی، اسـکوپ یـا سـینه       میبه همان شیوه که  ائیدبفرم
  »!....یا سوررئال جادویی تعریف کنید......... راما

بعد رو به اسـتاد  » !....قبول!... چشم..... هه هه هه.... هاهاها !!ها«: شجریان
اسـتاد  » !؟ نصـف شـما  ... نصـف مـن  !.... ؟ اسـتاد قبـول  «: مهرتاش کـرد 

هروقـت  ... شـما شـروع کنیـد   .. قبـولِ قبـول  .... آي به چشم«: مهرتاش
  »...اش بـا مـن   مـه یعنی تشریف بردید ادا! ببخشید.... خسته یا مرخص

بـا  «: شجریان دوباره نگاهی به ساعتش کرد و چشم بـه اسـتاد دوخـت   
هـم   اشـتراکی ي هـا  ی اوقات خواببله ما خامخوارها گاه.... شما  اجازة

خیلی خیلی شرمنده ام کـه  !!... استاد شجریان ببخشید» «!!.....بینیم می
ي هـا  پیـام  عنـی چنـد آگهـی تجـارتی، ی   .. کنیم میفرمایشتان را قطع 

در خـدمتتان   ها بازرگانی داریم که اگر لطف بفرمائید بعد از پخش پیام
!..... از دسـت شـما  ..... ال الـه «: شجریان با تعجب و خنده» ...خواهیم بود

به هر حال ببخشید جناب شـجریان عزیـز   « :»!؟ اینجا هم پیام بازرگانی
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                   !خیلی باال رفته و خواهد رفت ها ههزین
  )ي بعد هاي بازرگانی در صفحه پیام(

  
  اگر اندیشۀ دریا را از رودخانه بگیرند،                

  .انه سرگردان خواهد شدرودخ                
  »اهنامه چیستام«                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : به ترتیب از چپ به راست
  خانم مارگارت تاچر و آقاي جرج دبلیو بوش

  دو نمونه از درندگان گوشتخوار
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  هاي بازرگانی پیام

  

  !توجه         !توجه
  
  

   
  
  

  !کشف تاریخ بشر بزرگترین
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گذار ، مؤسس و کاشف  چینی از سخنان بنیان گل
  بزرگ خامخواري در جهان،

  :استاد آرشاویر در آوانسیان

.... ......... باالخره عالج همۀ بیماریها کشف گردید
 ستها خامخواري یگانه عالج همۀ بیماري

با ختم مرده خواري ،  یک عصرِ وحشتناك به 
با عصر زنده خواري یک عصر .. ..رسد پایان می

  .شود مبارك شروع می
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البتـه خوشـبختانه پیـام    ... طلبـیم  مـی جناب استاد شجریان پوزش ((

حاال لطف کنید و بـراي خواننـدگان عزیـز مـا     .... بازرگانی طوالنی نبود
  ...))تعریف کنید

ي زیبا، مدرن و ها ، خوابها بله ما خامخواران اکثر شب... چشم چشم((
ما که غذاي پخته، مرده چـرب  ... !.؟ بینیم و چرا نبینیم میامید بخشی 

ام کـه   یک شب خواب دیدم، نبیـره ...... خالصه!.... خوریم میو حیوانی ن
کـه پـدربزرگ خـواهم     دانم میاصالً ن.... چه شکلی خواهد بود دانم مین

جناب شـجریان فعـال صـاحبِ پسـري بـا اسـتعداد و بـاهوش        ((» شد؟
ـ    مـی مـن ایـن را در طالعتـان    ! هستید ه نـام یکـی از   بیـنم، پسـري ک
شـجریان ذوق زده و  . ي موسیقی را برایش انتخاب کرده ایدها هدستگا

پــس شــما طــالع بــین هــم هســتید و مــا        (( :کمــی محجــوب 
اتفاقاً من و همسرم قبال براي دختر یا پسري ... ها ها ها !....؟ دانستیم مین

... که نصیبمان شود از پـیش نـام و نشـان هـم انتخـاب کـرده بـودیم       
 هـا  هـا  ....هاهاها .......کنم میفعالً رو ن... و اگر دختر بود.. مایونپسرمان ه

ـ «که آخـر اسـم دخترتـان     دانم میولی استاد من ...)) ها هه ها ..هه  »اهگ

غذاي ............. . غذاي مرده و بی جان یعنی مرگ
  .عمر جان دار یعنی سالمتی کامل و طول

 

.... خوارند اشخاصی که غذاي مرده می خورند مرده
  .مرگ بر مرده خواري و پخت وپز
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بگــویم » «...:بلــه درســت اســت«! »؟ درســت اســت. پســوند گــاه... دارد
 :خنـدد  مـی شجریان » !سه گاه« :»بگوئید! کنم میخواهش « :»!...استاد؟

 :»!...؟ راست پنجگاه :»!...خیر« :»...؟!پنجگاه« : »!خیر» «!چهارگاه؟« :»!رخی«
ي تـان هـم   هـا  هاسـتاد خنـد  «: »!.خیـر .... هاهاها...هه هه هه.....ها ها ها«

 :»!...تحریرهاي ظریفی دارند و خیلی هم فنّی و مرکـب خنـده هسـتند   
ـ ! از لطف شما ممنونم و سپاسگزار ها ها ها« ..... تخُب چون وقت کم اس

دم دماي غروب بود و خورشید داشت نور ...... بله... برویم سرِ اصل مطلب
بنفش کمرنگ خود را پـاورچین پـاورچین از روي سـنگفرش و دیـوار     

کرد من مشغول وجین کردن باغچه بزرگ پرگل  میسفید حیاط جمع 
ي هـا  ي آبـی رنـگ و زنبـق   ها ي رز بنفش و نسترنها هعزیزم بودم، بوت

را کــه تــازه  هــا رختــان بــنفشِ ســیب و گالبــی و گــیالسبــنفش و د
هرز ارغوانی را  علفهايکردم،  میي سفیدي داده بودند هرس ها هشکوف

با خودم گفـتم  !... سایه اي سنگین!... م که یکهو دیدم سایه شدکند می
ابر آمد و بعد یاد زنده یاد حکیم عمر خیام افتادم و زیرلب !.... چه خوب

   .:زمزمه کردم
  ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست        

  باید زیست  میارغوان ن ةبی باد                                    
چنـد پروانـۀ بـنفش و    ! بنفش تو حیاط پهن شدجان  کمآفتابِ  بارهدو

به آسـمان نگـاه کـردم    !.... دوباره ابر شد!.... رفتند ها سفید به سمت گل
یـه  !  ! دیـدم کایـت چیـه بابـا    !... هی افتـاد چشمم به کایت سفید و سیا

 دچیزي نمانده بو!... عظیم الجثه مال دوران دایناسورها  خفاشِ... خٌفاشِ
ام  قلـبم تندتنـد میـزد و قفسـۀ سـینه     ....... سکته کـنم دور از جانم که 

خفاش سیاه و سفید شطرنجی عظیم الجثه در ... درد گرفته بودیواشکی 
ي سرم تو نور بنفش خورشید انگـار مشـغول   ارتفاع شاید ده متري باال
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! پریدم کـه شـانس آوردم و خـواب مانـدم     میداشتم از خواب . شنا بود
، بنفشـه سـگ پشـمالوي بنفشـم زوزه     زدخُفاش باالي ساختمان دور 

، کُنج دیوار هیکلش را »کایران«کشان پا گذاشت به فرار، گربۀ سه رنگم 
ناگهان بنفشـه  . غرید میبود و  پف کرده بود و رو به خفاش گارد گرفته

اش را رو به بـاال گرفـت و رد خفـاش را بـو کشـید و بـا        برگشت و پوزه
نزدیک بود از فرط حیرت و وحشت  د،خوشحالی دمش را تکان تکان دا

که خفـاش  . شدم میداشتم زهره ترك ! ام پرواز کُند قلبم از قفسِ سینه
خواستم فریاد ... نزل نبودتنها بودم و هیچکس در م. از نگاهم پنهان شد

توانستم همسایه اي در  میتقاضاي کمک کنم اما ن ها هبکشم و از همسای
خفاش آرام روي پشت !... کرد میکار نبود، فریاد م و صدایم در گلو گیر 

تـرس و دلهـره   .... نزدیک بود سقف خانه پائین بیایـد . بام خانه نشست
رفـت و گـاهی بـه     میس نفسم پ... کشید میوکنجکاوي به جانم چنگ 

ي توي راهرو باال رفتم، آهسته خودم را به زیر ها هاز پل... افتاد میشماره 
... درِ خرپشته به پشت بام نگاه کردم  از شیشۀ دزدانهخرپشته رساندم و 

خُفاش شطرنجی با عینـک فتوکرمیـک فضـایی و    !! دیدم میخدایا چه 
!... یشهـا  ن کایـت متر طول در حـال جمـع و جـور کـرد     سه حدود دو

از .. رفـت  مـی هوا رو به تیرگی !... شد میباورم ن!... ببخشید بالهایش بود
عـرق  ... تنم خیس عرق شده بود! بنفش بکشم غتعجب نزدیک بود جی

یم در حال کلید شدن بود که دیـدم جـوان رعنـایی بـا     ها دندان!.. سرد
درشت تاج  شاخۀگل!!.. موهاي سیاه پرپشتی از گُرده خفاش پائین پرید

عطر و  …! خروسی زرد رنگی که تا به آن لحظه ندیده بودم دستش بود
. لباسهایش همرنگ لباسهاي خودم بود …بوي بنفشی در فضا پیچید

روشن، یکبـاره   صندل آبی و تی شرت یقه دار بنفشِ …شلوارك سفید
.. حالم دگرگون شد و دلم قرص شد و درِ خرپشته را با احتیاط باز کردم



19 

آمد  میخندید و به طرفم  میجوان ! بینم میکردم نکُنه دارم خواب فکر
عینـک بـزرگ کایـت    . قدم بلند و سـریع برداشـت و جلـوتر آمـد     ندچ

بله . خودم بود  جوانیِ  اصالً!! سواریش را از روي چشم برداشت، ماتم برد
مـات و حیـران     !آمـد  مـی ي نه چنـدان دور  ها هجوانیم بود که از گذشت

دستهایش را براي در آغوش کشـیدنم بـه دو طـرف بـاز      نگاهش کردم
آشنا بود، چهره اش آشنا بود، قد و قامتش . آمد میسویم  هبود و ب کرده

آشنا بود و عطر و بویی آشنا داشت بی اختیار به سمتش کشیده شـدم  
یکدیگر را بوییدیم و بوسیدیم و در آغوش فشردیم بعد ذوق زده به  …

ناگهان به . ق در چشمان هر دومان موج میزداشک شو.. هم نگاه کردیم
زود بر خودم !! زد میلبخند . زیر چشمی نگاهش کردم میاد خفاش افتاد

مسلط شدم و آرام گرفتم و با خنده به شجریان جوان نگـاه کـردم چـه    
شد انگار خودم بودم  میباورم ن! گرمِ گرم! د و چه برق نگاهی داشتلبخن

عزیـزم، مـن محمدرضـا شـجریان دوم      بـزرگ پـدرِ   پـدر « :یکمرتبه گفت
 خیـال انگیـز  سـبز و  ام تا شـما را بـه دنیـاي     آمدهشما،  ةنبیر. هستم

یایی بدون جنـگ و کُشـتار و خـون ریـزي     سوسیالیستی ببرم، به دن
به دنیایی پر از شعر و موسیقی و ! بدون دولت و پلیس  !بدون حکومت

نیا و سرزمینی کـه  قصه، پر از گل و پروانه و صلح و عشق و دوستی د
شود نهادهـاي   اداره می  ها NGO طلبهمه چیزش به دست اعضاء داو

ها به سرعت به سوي کویرهـا   مستقل مردمی، دنیایی که در آن جنگل
دارش به بچه موشهاي بی  هاي بال که گُربه دنیایی. کنند پیشروي می

فـردا قـرار اسـت جشـن تعطیـل شـدنِ آخـرین         .دهند مادر شیر می
» لشـگرآباد سـابق  «صلح آبـاد،  «اه حیوانات با مراسم خاصی در کُشتارگ

اجرا شود به همین مناسبت مردم با شور و شوق کم نظیري در میـدان  
حاال برویم سوارِ وسیلۀ زنده و جاندار من بشویم و . شوند میشهر جمع 
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سـوار ایـن هیـوالي    !... من؟« :گفتم» تا صبح در آسمان پر ستاره برانیم
دهم از همین پشت بـام شـیرجه    مینه نه عزیزم ترجیح !!... ؟ غول پیکر

ي سفید کف حیاط تا اینکه سوار ایـن دایناسـورِ   ها بزنم روي سنـــگ
اي زد که در دل  قهقههاو  »!...ترسناك ناشناخته و عجیب و غریب بشوم

و همـانطور کـه زیـر چشـمی     » !...اي جان« :کیف کردم و زیر لب گفتم
اما ... کشیدم رپشتهم دستش را آرام گرفتم و بطرف خپائید میخفاش را 

ایـن پرنـده   .... پدربزرگ نازنینم« :او سرجایش میخکوب ایستاد و گفت
البته شما حق دارید کـه از  ... خودم است انتخاب ِ... ظاهراً شبیه خُفاشِ

این خفاش اسمش « :بعد با اشاره به خفاش رو به من کرد... اون بترسید
قبالُ از نژاد بسیار کوچکی بـه انـدازة   ... م و نجیب و گیاهخوارهپروازه آرا
کرم و گوشـت و خـونِ حیوانـات اهلـی و     ... خوراکش حشره.. کالغ بود

دومـاً  ... خـوره  مـی وحشی بود ولی حاال فقط میوه و سبزي و آب هویج 
ــاورزي و      ــنعتی و کش ــرش ص ــیم دیگ ــی و ن ــدنش طبیع ــی از ب نیم

و شـیمی   فیزیـک بوسیله علوم مختلـف   دستکاري شده... تکنولوژیکیه
تالی فضایی و گوش بفرمان و مطیع صاحبش است البته یکوانتومی دیج

کنـیم   مـی کنـیم مشـورت    میپدربزرگ نازنینم من و او با هم درد دل 
کنیم و گاهی هم کارمان به کالنتري و دادگاه  میکنیم قهر  میمشاجره 

حاال برایم بـه رنـگ بلـور و     بعد زد زیر خنده و رو به پرواز که!! کشد می
براي پـدربزرگ یـک   ! پرواز« :کریستال شفاف در آمده بود کرد و گفت

پرواز با نگاه گرم و مهربانی به من، شروع بـه  » آواز اصیل و سنتی بخون
بـی اختیـار   » ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی« :خواندن کرد

ـ   « :درجا میخکوبم کرد» پرواز«عقب عقب رفتم که نهیب   اشمواظـب ب
یـک قـدم   ! ایستادم، به پشت سرم نگاه کردم، تنم یخ کـرد » !پدربزرگ

ي سفید پیـاده  ها یم روي سنگ فرشها دیگر عقب رفته بودم استخوان
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رو خیابان خُردشده بود نبیره ام که از ترس چشمانش داشت از حدقـه  
زد انگار که دور از جانش گُنگ شده باشد با وحشـت نگـاهم    میبیرون 

جلو آمد دستم را گرفت و به طرف خودش کشید دستش یـخ  . کرد می
کرده بود مرا به کنار پرواز کشاند من حاال دیگر جان و زندگیم را مدیون 

دانستم و این او بود که با نهیب به موقع خود، مرا از خطري  می» پرواز«
نبیره ام در حالیکه رنگش پریـده  . که در کمینم نشسته بود با خبر کرد

پدربزرگ نزدیک بود مـا را بیچـاره و دربـه در    « :ود با زور خندي گفتب
، پرِ پـرواز  »پرواز«ولی خب حاال دیگر متوجه و مطمئن شدید که ! کنی

ماست یک موجود منحصر بفرد و استثنائی اونه تنها یک وسیله، که یک 
رفیق، همدم و در واقع رخشِ باهوش، شـجاع و پرنـدة مـن اسـت کـه      

تجـارب پیوسـتۀ   ..... تکنولوژي و علـوم مـدرن پزشـکی    و لمدستاورد ع
نتایج تحقیقـات ریاضـی   .... تغییرات ژنتیکی و اصالح نژاد علمی انسان، 

دانان، فیزیک دانان، زیست شناسان، زمین شناسان که البته بـا زمـین   
کنند ـ شیمی دانان، فیزیک هسته اي، میکروفیزیـک،    خواران فرق می

فیزیک جامد !! فیزیک هسته اي پائین. ي باالاشعۀ کیهانی، فیزیک انرژ
..... کوانتوم الکترونیک و میکروالکتریسـیته و  اتمی، علوم مواد کیهانی، 

حاال به اتفاق، همـراه او بـه دنیـاي زیبـاي زیبـا و خیـال انگیـز خـام         
ـ   دنیایی که بـا گـذر از رنـج   .... گیاهخواري خواهیم رفت ، هـا  ههـا و غص

یرین انسانی سـاخته شـده و همـه چیـز در     و مبارزات تلخ و ش ها کاش
ولـی  .... چون غش کردم و از حـال رفـتم  . دیگر چیزي نشنیدم... جا آن

بقیه خوابم را در روزهاي آینده با کمک و . خوشبختانه از خواب نپریدم
فعـال خـداحافظ   .... همراهی استاد مهرتاش عزیز تعریـف خـواهم کـرد   

  »...شما
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ها و تصویرها  این توصیف !اري با نویسندهبه منظور همک: خوانندة عزیز

 !تان مزمـزه کنیـد   هاي زیر در ذهن را در موقع صحبت کردن شخصیت
  .  گزاریم سپاس !ها و اطرافیانتان یاري قبالً از همکاري و مساعدت و هم

هـا و   کـه چیـزي بگویـد، فضـا پـر از میـوه       خواهـد  وقتی میآوانسیان 
تا دهـان بـاز   شجریان . دوش میهاي معطر  جات کوچک و سبزي صیفی

زنان همراه  هاي زرد کوچکی آوازخوانان و چهچه ناگهان قناري کند می
ه و شلوغ با تک و توکی مرغ عشق سبز و سفید و آبی در فضا پرواز کرد

  .زنند کنند و جو را به هم می می
صدها جغد کوچولوي رنگـی همـه    بیند میصادق هدایت گفته ناگفته 

ر هوا پرواز کرده به طرف شیر گاز هجوم آوردنـد  هاي دودي د با عینک
ـ ز مـی کـه  مارکس حـرف  . خوشبختانه شیرگاز بسته بود د از دهـانش  ن

د و از برخوردشان وش صدها داس و چکُش ریزریز فلزي سرخ خارج می
گراهاي حاضـر در   چپ. دوش صداي چکاچاك جنگ طبقاتی پخش می

و سـوت و شـعار   کردنـد و بـا کـف     سالن به شدت ابراز احساسـات مـی  
دار  هـاي طـرف   و لیبـرال  گراها لرزاندند و راست دیوارهاي اطراف را می

با اخـم و تَخـم،    .لیبرالی... ببخشید...مالی اقتصاد آزاد بچاپ بچاپ ریده
کشـیدند و خُرنـاس و    دادند و شاخ و نشان می چنگ و دندان نشان می

  !دادند گاهی هم زوزه سر می
  

  خامخواري »سمینار«دایت در حضور کارل مارکس و صادق ه
پارچۀ سفیدي که از سـر درِ بـاغ بزرگـی نزدیکیهـاي سـد کـرج        روي

 »اولـین سـمینار جمعیـت خـامخواران ایـران     « :آویزان بود این جملـه 
توي باغ زیر درختان پـر شـکوفۀ سـیب، هلـو، آلبـالو و      . شد می خوانده

تنـد و  پچ پچ و گفـت و گوهـاي آرام و گـاه     گیالس، چنارهاي تنومند، 
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پیچیـد و ناگهـان هـم قطـع      مـی ي ناگهانی که در فضا ها قهقههبلند و 
ویوالـدي را  » چهـار فصـل  «شد، همراه با آواي گوش نواز ویلونی که  می
. کـرد  میمحیط را شاد و سرزنده   ها هو نشاط و بازیگوشی بچ واختن می

ي ها رومیزي. روي میزها که مرتب و با سلیقۀ خاصی چیده شده بودند
پوشـاند   مـی ي میز را ها هي سبز که تا پائین پایها د چین دار با گلسفی

هـا چشـم را نـوازش     ي پـر از میـوه روي آن  ها کشیده شده بود و ظرف
پر سر و صدا شلوغ میکردند و از شاخه اي به شاخۀ  جشکهاگن. کرد می

پریدند نسیم مالیمـی بـارانی از برگهـاي سـفید و صـورتی       میدیگري 
رقصـاند و آرام بـر سـرو     میچرخاند،  میپراکند،  میوا را در ه ها هشکوف

چند گربه و بچـه گربـۀ   . روي مهمانان که به وجد آمده بودند میریخت
بازیگوش و کنجکاو و جستجوگر، بوکشان از الي پرچین بـاغ همسـایه   

 هـا  همه جا را بو کشیدند و پکر از الي پرچین. وارد شدند، چرخی زدند
مهمانی چیزي جـز پوسـت خیـار و هسـتۀ      رفتند فهمیدند که در این

کوچولـوي  سـیاه  فقـط یـک بچـه گربـه     .میوه نصیبشان نخواهـد شـد  
که داسـتان مـاهی    کنجکاو همانجا ماند و رفت تو فکر، دختر کوچکی

ظرفی پر از جوانه گنـدم جلـوش    سیاه کوچولوي بهرنگ را خوانده بود،
به سرعت شروع بـه   گذاشت، گربه با اکراه آنرا بو کشید و بعد با اشتها و

صـداي آدمهـا و    ناگهـان صـداي موسـیقی قطـع شـد،      . خوردن کـرد 
چند لحظه سکوت و بعـد صـدا از بلنـدگویی    !.... گنجشکهاهم قطع شد

ــد  ــاغ پیچیـ ــووووف« :در بـ ــه ... هـ ــک دو سـ ــه ... یـ ــک دو سـ ... یـ
بعد سوت تند و تیـز    »....هووووف... کنیم میآزمایش .... خرررر....خررررر

و آزار دهنده اي باعث عذابِ همه شد نگاهها به سـمت  و گوش خراش 
آقاي مهندس چمدانی مالـک  .... گوینده گشت و عاقبت صداي گوینده
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و  گرفتـه قـرار  نزدیک آالچیـق  که پشت تریبون ، و میزبان و سفره دار
ضـمن  «: رفـت  میقدش به زور به میکروفن میرسید تا دوردستهاي باغ 

تشریف فرمـایی  ... ارجمند و عزیز عرض خوش آمد مجدد به میهمانان
کـه هـر دو از کارشناسـان مسـلّم و      ]!![ دو دانشمند بزرگ علم تغذیه

» ]... !!![ يردست تاریخ خـامخواري و گوشـتخواري و پختـه خـوار    بز
دستش را به پاپیون بزرگ زرشکی رنگی که به یقۀ پیـراهنش آویـزان   

آقایـان  « :ادامـه داد  بود کشید و پاپیون را جابه جا کرد و در همان حال
ــزرگ و  ــقِ ب ... ببخشــید اون یکــی... صــادق هــدایت نویســندة و محق

ـ   .... آهان!.... اسمشون چی بود؟ و  مندجناب آقاي کـارل مـارکس دانش
 خترع بزرگگـویم  مـی آلمـانی را خـوش آمـد     !!کالباس سوسیسم.... «

فریاد و هلهلۀ جمعیت که بپا خواسـته بودنـد صـداي بلنـدگو را خفـه      
عطـر سـبز برگهـاي تـازه     ....سرها به طرف ورودي باغ چرخیدند.... دکر

کـه طعـم و بـوي     هـا  هروئیدة درختان و بوي زرد و سفید یاس و شکوف
. بودنـد، همـه را بـه شـور وشـوق و امیداشـت       ندهعسل را در فضا پراک

... مارکس و هدایت و مترجمشـان در درگـاهی ورودي نمایـان شـدند    
گنجشکها و کبوترها وحشت زده . کف زدندجمعیت با هیجان و شدت 

جمعیـت یـک نفـس کـف     ... پرواز کرده و به سوي باغ همسایه پریدند
آنان را در میـان گرفتـه و   ... حاال به طرف آن دو حرکت کردند!... زد می

آرام آرام بـه سـمت جایگـاه منــاظره در زیـر آالچیـق سـفیدي کــه از       
آن دو بـا لبخنـد و   . نـد ي سرخ پوشیده شده بود هـدایت کرد ها نسترن

خم نمودن سرهایشان به ابراز احساسات و محبـت مسـتقبلین پاسـخ    
کـه   رنگـی هر سه در آالچیق کنار هم، پشـت میزگردویـی   ... دادند می

ي ظریفی داشت و روي آن یک دسته گل همیشه بهار و یـک  ها منبت
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بطر آب معـدنی یـا چشـمه و سـه لیـوان تمیـز و میکـروفن کـوچکی         
. متـرجم بـین آن دو قـرار گرفـت و نشسـت     . نـد نشسـتند  گذاشته بود

ــتند  ــم آرام آرام نشس ــت ه ــد ... جمعی ــدگو درآم ــداي بلن ــاره ص : دوب
آزمــایش .... تــق تــق... خــررررر... دوســه کیــ... هــووووف... هــووووف«

یشـان را بـا دسـت    ها گوش ها مهندس بود وقتی دید بعضی» ...کنم می
چسـبانده یـا دوختـه باشـند      گرفته اند بالبخندي که انگار روي لبانش

واقعاً خیلی خیلـی شـرمنده   ... طلبم میپوزش ... شرمنده هستم«: گفت
این بلندگو عمرش تمام شده و فرهنگ و اتکت و پرستیژ مـا را بـه   ... ام

» ...بخصوص در مقابل مهمان خـارجی، بایـد نـو نـوار شـود     ! هم ریخت
 :و ادامه داد دوباره دستی به پاپیون شٌل شده اش کشید، درستش کرد

روزي بیادمانـدنی  ... باعظمـت و تـاریخی اسـت   ... امروز روزي با شکوه«
امـروز  !.... و آلمان و سراسر جهـان  انبراي جمعیت خامخواران عزیز ایر

ي سـال  هـا  دو مرد ادب و فرهنـگ و تمـدن شـرق و غـرب کـه سـال      
یکی حدود یکصد و بیسـت سـال   ... دستشان از این دنیا کوتاه شده بود

حاال از آن دنیا آمده اند کـه بـراي   . دیگري حدود سی سال پیش پیش
به تغذیه، این امر مسلم  عاز آن دنیا آمده اند که راج!... ما صحبت کنند

و واجب زندگی و حیات صحبت کننـد دو مـرد بـزرگ دوران مـدرن و     
در حضور شما عزیزان از تغذیه سرخ و تغذیـه سـبز خواهنـد    ! مدرنیته
باکف دست ... دردناکش درفضا پیچید» آاااخ«ان صداي ناگه» ....گفت و

اي ... و مـادرت  خـواهر « :روي سرِ بی موي خود کوبید و بی اراده نالیـد 
جمعیـت  ... صدایش در فضاي باغ پیچیـد » زنبور گوشتخوارِ کافرِ نجِس

حیرت زده نگاهش کردند و بعد زدند زیر خنده و او شـرمنده از فحـش   
پشت میکروفن به زنبور درشـت خُرمـایی کـه     رکیکی که بی اختیار از
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ـ   کنـد  میحاال روي زمین افتاده بود و جان  مهمانـان   هداده بـود از کُلی
بعد از شدت درد و خشم و شرم چنباتمه نشسـت و  ... تقاضاي عفو نمود

ــد  ــت و نالی ــرش گذاش ــش  ... دو دســتش را روي س ــه کُمک ــده اي ب ع
چنـد لحظـه بعـد    . ردنـد زیر بغل او را گرفتـه و بـه سـمتی ب   . شتافتند

در فضا طنین انـداز شـد ولـی بـا      سسرودانترناسیونال به احترام مارک
دو سه نفر که تیپ و هیبت غیر معمول داشـتند سـرود    داعتراض شدی

خـانم میانسـالی کـه    ! قطع و آهنگ جومه نارنجی آغاسی پخـش شـد  
همراه شوهرش نزدیک آالچیق نشسته بودند با شـیطنت خاصـی زیـر    

مرد، کـه از  » !!تیمسار، اون آلمانیه چه اُبهتی داره« :ش گفتگوش مرد
کجـاش  « : و ترشـرویی گفـت   خـم سخن همسرش یکه خورده بود بـا ا 

قسـم  !.... مرتیکه پشمالو انگـار از بچگـی سـلمانی نرفتـه    ...  ؟ اُبهت داره
معلومه که تو عمـرش  !... فراري ارتش آلمان بودهخورم که مشمول  می

اتفاقاُ خیلی هم جلف و «.....بعد ادامه داد» !...را ندیدهرنگ پادگان و نظام 
!.... کت سورمه اي تی شرت قرمز پوشـیده  زیرنگاش کن ...! مسخره س

بعد مثل اینکه چیزي یادش آمده » ...!ها را در بیاره خواد اداي جوان می
کـارل  !!.... حاال یادم آمد... خب خب«: باشد زیرگوش زنش آهسته گفت

اي یهـوديِ تـوده ايِ بـی وطـنِ مـادر       « : بعد زیر لب گفت» !....مارکس
ضـد سـرمایه دار و   !... آدم که تو بهش میگی با اُبهت اینخانوم !... قحبه

همون که با افکار سیاه ! و دشمن اعالحضرت همایونی است دین و خدا
بـی نظمـی و کمونیسـت گـري و     ....و پلیدش دنیا را به آشوب کشـیده 

هاي  خورم که مأمور بلشویک قسم می... بلیغ کردهدشمنی با آمریکا را ت
کرد و  هدایت نگاه می وزن که مات و مبهوت به مارکس » !.....روسیه س

کوفـت و   با آهنگ جومه نارنجی نوك کفشش را به آرامی به زمین مـی 
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آورد بازهم بـا شـیطنت    معلوم بود که از حرفهاي همسرش سر در نمی
اي و بلشویکه، ولـی خـدائیش سـر و     تم تودهدونس من نمی... ا ا ا«: گفت

و شقیقه اش ورم کرده  نمرد، که رگهاي گرد  »!...ش به شیرنر شبیه کله
شیر نر ! زن« : هاي به هم فشرده اش زیرگوش زن غُرید بود ازالي دندان

این هم «: و با عصبانیت ادامه داد! تـو حالیت نیست  !بغل دستت نشسته
یـه  !... خامخواري گُفتی جشن، جشن، جشنِهی » ! جابود منو آوردي؟

دسـت همسـرش را محکـم    » !...مشت علفخوارِ رنگ و رو پریدة مردنـی 
کم بـه اون   !احمق کج سلیقه«: خودش کشید گرفت و به تندي به سمت

هدایت خودمون که خیلی با کالس ترو خوش ... پشمالو زل بزن مرتیکۀ
اون هم یه دیوانۀ خُـل و  «البته  :و زیر لب آهسته ادامه داد» !....تیپ تره

ها رشادت و مردانگی و شجاعت و  انچله تریاکیه و به جاي اینکه به جو
راه و روش علـف  ... ایستادگی در مقابل دشـمنانِ مملکـت را یـاد بـده    

ولـی  !.... و پوچ گرایی یـاد میـده  ! خواري و خودکُشی و هم جنس بازي
شـلوار سـورمه اي و    خُب سرو کله اش را مرتب اصـالح کـرده، کُـت و   

از خـانوادة اشـراف و   ... هاي شیک و پیراهن سفیدتمیز پوشـیده  کفش
عموش تیمسار هدایت با من هم کالس و هم قطار و هم ... نظامیه دیگه

صورتش را سـه تیغـه اصـالح کـرده و     ... نگاش کُن... قد و هم پیاله بود
اشراف زادة بـا  حقاً که نجیب زاده و » !.... سبیل جانانۀ هیتلري گذاشته

اصالتیه ولی حیف که از کباب و جوجه کباب و ماهی و گوشـت بـدش   
این یارو مارکس خیلـی شـبیه داداش    بابا تیمسار«: زن گفت» !....آد می

همـون   هدایت هـم   .؛ میدونی که اون هم عارف و درویشهناصر خودمه
 تو!.... کسیه که خودش به جاکشی و تریاك کشی و اعتیاد اعتراف کرده

جگرکی و چاه کـن و آبِ  ... کتابش نوشته که یه مشت سیرابی فروش و
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کُجاش ! ؟ همیف می!.... خوابانده بغل زن لکاته اش می. حوضی رو میآورده
بابازن، خانواده شـو  «: مرد آهسته گفت» ! نجیب زاده و اشراف زاده س؟

اونا !... ؟این کاره نیستندها  ها و اشراف زاده تازه مگر نجیب زاده.... گُفتم
من از اون مرتیکه قُل چماق توده اي بدم میاد و ... اهل همه چی هستند

و اهـل کبـاب بـودنش بـدم نمیـاد،       ينفرت دارم ولی از گوشت خـوار 
اون هـدایت دیوانـۀ   ... دونم چرا طرفدار یه مشت کارگر و فعلـه س  نمی

... شـو اصالً پا.... مارمولک هم وکیل مدافع گاو و گوسفند و مرغ و ماهیه
پاشو زن بریم اون آخر ما خرابنشینیم که اگه زد و خوردي شد بتـونیم  

بعد زیـر چشـمی نگـاهی بـه     » ...نگینهاینجا هواش س!.... بزنیم به چاك
  »...!هاي کالهبردار مادر قحبه«: مارکس و هدایت انداخت و زیر لب گفت

ناگهان صداي موسیقی قطـع شـد و مـردي هراسـان کـه خـود را بـه        
: ن رسانده بـود آشـفته حـال و پریشـان و بریـده بریـده گفـت       میکروف

» ... به دستمان رسـیده  وحشتناکیهم اکنون خبر !... آقایان!... ها خانم«
جمعیت یکه خورده، منتظر گفتار مرد بودند .... صداي بلند گو قطع شد

مـرد بـا سرانگشـت،    .... کردند و با دلواپسی به یکدیگر و اطراف نگاه می
... هووووف... هووووف«: به میکروفن زد و بعد به آن فوت کرد چند ضربه
کسـی فریـاد    »... هووووف ...کنیم آزمایش می.... یک دو سه...یک دو سه

بگـو چـی   !.. جـون بکـن  ... بابا پدر بیـامرز زهـره تـرك شـدیم    « :کشید
عده اي زن و مرد سرِ پا ایستاده آماده ترك   »!صدات داره میاد!... ؟ شده

امـروز روزِ  ... آقایـان  هـا  خـانم « :صدا از بلند گو در آمد... بودندباغ شده 
هـم اکنـون از جنـوب و شـرق وغـرب شـهر و از       ...  !کـارگراس  جهانی
خبـر  !... شرق و غرب دنیا و از اتحاد جماهیر شوروي کمونیسـتی  بلوك

را ترك کرده و  ها هرسیده که هزاران هزار مرد و زن پیر و جوان کارخان
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ر و کاله کار و کفش کار در حالکیـه هـزاران پـرچم سـرخ و     با لباس کا
ي محکـم  هـا  منسجم و فشرده بـا گـام  ... در دست دارند کشداس و چ

سـرودهاي سـرخ   !... لـرزد  مـی جوري که زمین زیر پایشان چند ریشتر 
گویا بوي آشنا بـه  ... آیند میخوانند و رو به اینجا  میانقالبی و کارگري 

ده ایم قراراست علیه کمونیسم روسی و بلـوك  شنی... مشامشان رسیده
هـدایت  » !...غرب به آقاي مارکس اعتراض کننـد  ريشرق و سرمایه دا

تیمسار هم دست زنش را !.... نیش خند تلخی زد و با طعنه سرتکان داد
محکم چسبید و کشید و رو به در خروجی باغ پـا بـه دو گذاشـت و در    

یادش آمد آن را !... اسلحه نبود ...حین دویدن دست چپش را به کمر برد
و آقایان  ها خانم« :دوباره صداي بلندگو در آمد.در خانه جا گذاشته است

به خبر دیگري که هم اکنون از هندوستان به دسـتمان رسـیده توجـه    
ــه و بــاران در حالیکــه  پنــزريرخنزهــزاران پیرمــرد !... بفرمائیــد در م

سرشان شالمه بسته و دور  کنند و به دور میاي  هاي خشک زننده خنده
سبابۀ چپ را به حالـت تعجـب روي    تخودشان عبا پیچیده اند و انگش

لب شکري شان گذاشته اند و در حالیکه هر کدام یک کیلو تمبر تـرش  
هندي و یک نارگیل درکیسه دارند، رو به اینجا سرازیر شـده انـد و زن   

و پیـراهن چـین    با اندام اثیري را که به اسیري گرفته اند.. سیاهپوشی
  درشـت مسـتش متعجـب و    دارسیاهش چسب تنش و دو چشم سـیاه
ي نیلوفر آبی رنگ ها درخشان است را در کالسکۀ نعش کشی که با گُل

آورند، در حالیکه هر کدام هم درختچۀ  میتزئین شده دارند به سمینار 
سروي را در دست راست گرفته و روي هر درخت هم جغـد شـومی بـا    

تیره و عصاي سفید کشویی که زیـر بالشـان گرفتـه انـد     عینک دودي 
یی هـا  در زندگی زخم« :نالند که میو همه با هم با صداي تلخی  شستهن
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. صداي بلندگو قطع شد» ... هست که مثلِ خوره روح را از داخل میخوره
بعضـی سـرِپا   . کردنـد  مـی ج و واج و هراسان به یکدیگر نگاه ها مهمانان

ـ   الشسته در فکر فرار بودند زیر آآماده فرار و بعضی ن  اچیـق، مـارکس ب
نیش خندي تلخ به هدایت نگاه کرد و دید که دو مگس زنبـور طالیـی   

در ردیـف جلـو   . چرخیدند، هدایت به مهمانها نگاه کـرد  میدور سرش 
.... ویگن و بعد شجریان و استاد مهرتاش را دید، کمی دلش قُرص شـد 

صـدها پیرمـرد    :لـش ریخـت  اما به جمعیـت کـه نگـاه کـرد دوبـاره د     
به . کردند میي زنندة ترسناك نگاهش ها هبا خند کاتهخنزپنزري و زن ل

هـم دارنـد شـالمه بـه      ها دید آن: ویگن و شجریان و مهرتاش نگاه کرد
: به مارکس نگاه کرد... بندند و عبا دور خودشان پیچیده اند میسرشان 

بابۀ دست راستش دید مارکس هم شالمه بسته، عبا پیچیده، انگشت س 
بـه  . کنـد  مـی ي زنندة خشکی ها هگذاشته خند شرا روي لب شکري ا

عینک تیرة دودي روي  ها همۀ کالغ :نگاه کرد ها ي روي درختها کالغ
پا شد دامن کُتش را ...چشم زده بودند و عصاي سفیدي زیر بال داشتند

مرد حسابی مگه مـرض داشـتی دوبـاره    « :صاف کرد و با خودش گفت
راه » !...ی به این دنیا، برگرد برو تو قبرت که از همه جا راحت تريبرگشت

!... مهمانها منتظـر هسـتند  !... کجا استاد؟« :مترجم گفت. افتاد که برود
ست اصالً ها کار کارِ امنیتی... گوش به این شایعات ندهید و توجه نکنید

ر کنند خواهند همه را از میدان بد می!... همچو خبرهایی واقعیت نداره
به . مهمانان و از هم پاشیده شدنِ سمینارمیزبانان براي جلوگیري از فرار 

هاي پر از بسـتنی خـام،    مهمانداران دستور دادند هر چه سریع تر با سینی
هـا را بـه آرامـش و خونسـردي دعـوت       هاي خام آن شیرینی خام و نوشابه

اندن شـادي  کنند و از ویگن خواهش کردند براي عوض شدن جو و بازگرد
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ویگن هـم از خـدا خواسـته فـوراً گیتـارش را      . پاي میکروفن برود اطو نش
یـک دو سـه   ... هووووف... هووووف...«: برداشت و رفت و پرید پاي میکروفن

غریـو جمعیـت   » .... زن زیبـا بـود در ایـن زمونـه بـال     .... کنـیم  آزمایش می
و همراهی بـا   برخواست و همه شروع کردند با شادمانی به رقص و پایکوبی

خـانمی فریـاد   . گنجشکها هم از باغ همسایه پر سرو صدا برگشـتند . ویگن
: مـردي هـم داد زد   »...ویگـن جـون بعـدش دل دیوانـه رو بخـون     «: کشید

   .همه خندیدند »!...زن دیوانه رو بخون...نخیر«
  

  
  »گوشتخواري«

 من یکصدو پنجـاه ... جناب هدایت و مهمانان گرامی... «: کارل مارکس
لهجـه غلـیظ   [را ظرف مدت شش ماه آنهم بـا   ارسیسال پیش زبان ف

یاد گرفتم، اما در این مدت یکصدوپنجاه سال، زبـان مـادري    ]3یکرش
جناب خسروپارسا مترجم عزیـز و  ... خودم را نیز از یاد برده ام که البته

متـرجم همـه را   » ....شـوند  میتوانا زحمت ترجمۀ سخنان مرا متحمل 
گُفت و جناب مترجم  میجمله به جمله  انمارکس همچن ...ترجمه کرد

ــه     ــی ترجم ــوبی و روان ــه خ ــم ب ــیه ــرد م ــوش  . ک ــراپا گ ــه س هم
!.... رفقاي عزیز و رفیـق هـدایت عزیزتـر از جـان    ..............................بودند

کهن ترین ابزار، !...ترین ابزاري که یافته ایم چیست؟ میمیدانید که قدی
اي میراث انسان ما قبل تاریخی که تاکنون کشف شده با قضاوت بر مبن

است و شیوة زندگی اولیه ترین مردم ما قبل تاریخ و عقب مانده تـرین  
ابزار شکار و مـاهی گیـري    ها این!.... ي وحشی کنونی کدامند؟ها انسان

                                                        
 .لهجه رشکی ترکیبی بین لهجه رشتی و ترکی است - 3
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هستند که اولی در عین حال به مثابه سالح هـم مـورد اسـتفاده قـرار     
نشان دهندة گذار از گیـاهخواري   ريماهی گیولی شکار و ... گرفت می

صرف به مصرف گوشت نیز هست و این گامِ مهم دیگري است در گذار 
گوشتخواري، اساسی ترین مواد متشکلۀ الزم براي . از میمون به انسان

این رژیم با . سوخت و ساز بدن را تقریباً به صورت حاضر و آماده داشت
نباتیِ دیگرِ بدن را کـه   فرایندهايش، کوتاه کردنِ زمان الزم براي گوار

  منطبق با زندگی نباتی بودند کوتاه کرد و بدین طریق براي بروز فعـالِ 
خود زندگی حیوانی، فرصت، مواد اشتیاق بیشتري فراهم کرد و هرچه 

شد، به  میکه در جهت ساخته شدن بود، از زندگی نباتی دورتر . انسانی
اي کاش هرگز از [ یوانی باالتر میرفتح یهمان اندازه هم از سطح زندگ

درخـت پــائین نمیآمدنـد و مــا را گرفتــار نکبـت نظــام ســرمایه داري    
ي ها هصرفاً عادت به گیاهخواري همراه با گوشتخواري گرب!] نمیکردند

چشمش  »...خدمت گذاران انسان در آورد را به صورت ها وحشی و سگ
. خورد جوانه گندم می وترهاکبي سیاه کوچولو افتاد که در میان  به گربه

بدین طریق نیز عادت « :اش گرفت و ادامه داد اول تعجب کرد بعد خنده
گوشتخواري همراه با گیاهخواري به میزان زیادي به انسانی که در حال 

ولـی خـود گوشـتخواري    . ساخته شدن بود قدرت بدنی و استقالل داد
بسـیارِ مـواد    قـدار بیش از همه روي مغز تأثیر داشت چه در این حال م

آمد و بنابراین بـا سـرعت    میضروري براي تغذیه و تکامل آن به وجود 
توانست از نسلی به نسـل دیگـر تکامـل     میبیشتر و به صورت کامل تري 

بایـد  ] خامخوارانِ عزیز[بدونِ قصد بی احترامی به رفقاي گیاهخوار و . یابد
یافـت و اگـر    نمـی  دیتوتوسل به گوشتخواري موج  بگویم که انسان بدونِ

شناسـیم در زمـانی    گوشتخواري در میان تمامی مردمانی که می
که حتی تـا  .....) ها و اسالف برلینی(منجربه آدمخواري شده است 
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گوشتخواري باعـث دو   ]...!![خوردند دهم پدرو مادر خود را می قرنِ
هـاي یـخ زده و    البتـه نـه ایـن گوشـت    [ پیشرفت بسیار مهم شده اسـت،  

هـاي   خورنـد و دچـار بیمـاري    ونی که مردم بیچاره در زمان شما میهورم
فعـالً بـا اجـازه شـما از حضـورتان      ] شوند سرطان و تومورهاي کشنده می

تا روزهاي بعد کـه مختصـري از نقـش کـار در گـذار از       ویمش مرخص می
بخصـوص گوشـتهاي   [میمون به انسان و تأثیر گوشتخواري را عرض کـنم 

هـاي   و سپس رابطـۀ نـابود شـدن اکـو سیسـتم      ده راگرم و خام و شکار زن
داران کوچک و بـزرگ   محیط زیست به خاطر حرص و ولع و غارت سرمایه

چندان دور علیه آنان و سیستم کهنـه   نه اي و خیزش مردم جهان در آینده
  ]  و فرسوده ضد انسانیشان بر جامعه بشري

: دست میزبانو کمی هم عصبانی از  ها صادق هدایت دلخور از امنیتی 
بطونکم  تجعلوا ال«: گویند میحضرت موال ...  !جناب کارل مارکس عزیز«

تاریخ !... ي خود را مقبرة حیوانات نکنیدها یعنی شکم!.. مقابرالحیوانات
تمدن انسان نیز روي خوراك قـرار گرفتـه، سـبب عمـدة اغتشاشـات،      

ـ ها کینه ورزي... ها ، مهاجرتها و جنگ ها هجوم ورش و ي طبقاتی و ش
چرا زندگی ظالمانه آدمیزاده .. انقالب ممالک بر سر مسئله خوراك است

باید سبب درد و رنج دیگران را بیهوده فراهم بیاورد و از درهم شکستن 
او  مدنآیا ت (! ؟ ...خوشبختی و سرور جنبندگان استفادة موهوم به نماید

همان را درو  هرچه بکارند!.. ؟ ناگزیر است به خون بی گناهان آلوده شود
پس . کارد میریزد تخم بیداد و ستم گري  میانسان خون . خواهندکرد

درود انسانیت پیشرفت نخواهد  میدر نتیجه ثمرة درد و ویرانی و کشتار 
تـا   دیـد را نخواهـد  ] صـلح [کرد و آرام نخواهد گرفت و روي آشـتی و  

بـان آب  همگی بـا ز .. گوشتخوار حیوانات... هنگامی که گوشتخوار است
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نرمی، زیبایی و به [اما انسان و حیوانات گیاهخوار آب را به ... خورند می
کبـک و   مثل اسـب، کبـوتر،   .... نوشند میگونه اي چشم نواز و بی صدا 

ـ ... دارویـن .... دانشمندان بزرگ طبیعی ماننـد ] آهو ... هوکسـلی ... لهگ
. ن میـوه خـوار اسـت   گفتـه انـد کـه انسـا    ......................... فلورانس و و و

بـه کسـی کـه     کنـد  مـی اهورا مزدانفرین « :خوانیم می 32 يها درگات
ایرانیان باستان از ........................... در روایت پارسیان... چارپایان را بکشد

دو قانون گذاري که .... پلیدي و آلودگی خوراك حیوانی پرهیز کرده اند
قدغن  راانند بودا خوردن گوشت پس از زرتشت آمدند، مزدك و مانی، م

و عسـل و نـان    هـا  هپیروان فیثاغورث از انجیر و سبزي و میـو .... کردند
فیثاغورث که در سن صد سالگی در گذشـت   خود... کرده اند میزندگی 
بترسید اي میرندگان که خودتان را  « :گوشت خواري گفته است در بابِ

ر اســالم بســیاري از د.... بــه چنــین خــوراك چرکینــی آلــوده نســازید
پزشک نامدار بوعلی سینا، .. گیاه خوار بوده اند... ي متصوفینها طـریقت

ي خـودش  ها مرید گیاهخواران و گیاهخواري بوده است و در کتـــاب
حذر کنید از خوردن « :نمــاید و گفته است میمضار گـــوشت را بیان 

فتـۀ خـود   صادق هدایت دستی بـه پیشـانی گُرگر  » گـــوشت جانوران
مارکس به » فعالً آبی بنوش و لعنت حق بر ظالمین کُن« :و گفت دکشی

هدایت ... زد قهقههمارکس ... مترجم نگاه کرد و او جمله را ترجمه کرد
بعضی زنها بیشتر کشته و مرده رقابت « :جا خورد بعد خندید و ادامه داد

ـ     ز مسخره در آشپزي و گوشتخواري و هنر نمـایی در زمینـه پخـت و پ
هستند، آن هم به صورتی نادرست و ابلهانه، پرگوشت و چرب که نشان 

زن ] اصالً[خوي و خصلت درنده گیست بعد عصبانی شد و فریاد کشید 
مرد خلق ] دق مرگ کردنِ [جانوریست پستاندار که براي سرگردانی و 
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ناگهان سکوتی خطرناك، ترس نـاك و زن نـاك بـر فضـا      ».شده است
ـ انگار . حاکم شد و  هـا  هپرنـد  ي بلنـد آب،  هـا  هچیـز یـخ زد، فـوار    ههم

در هوا، دار و درخت و زمین و زمان، حتـی تـاریخ    ها هگلبرگهاي شکوف
انگار با هم به پایان رسیده و از حرکت ایستاده یخ ... فرانسیس فوکویاما

همه چشم براه زلزله اي وحشتناك ماندند که . یخِ قبل از کوالك. زدند
به جایش صداي زمزمه و پچ پچ و بعد . ه نداد بیایدخدا رحم کرد و اجاز

هم آشوب و ولوله که در جان زنها و درختهاي ماده افتاد آمـد و یخهـا   
یکمرتبـه جیغـی گـوش    . قطره قطره آب شدند و پاي درختها ریختنـد 

خراش، کشیده و خشمگین به قدرت هفتـاد درجـۀ ریشـتر، سـکوت و     
فشی زنانـه سـوت زنـان هـوا را     سکون و رکود را برهم زد و بعد لنگه ک

شکافت و بطرف صادق هدایت رفت بعد چند خیار نصـفه نیمـه، چنـد    
بعد فحش و ناسزا و لنگه کفشهاي جور وا جور و رنگارنگ ! گوجه فرنگی

بندي و غیر بندي بود . پاشنه بلند و پاشنه کوتاه. زنانه، ساق بلند و کوتاه
اوضاع، نظم و کالس و . شد میو ارسال  پرتابکه به طرف آالچیق روانه، 

آقایان هدایت و مارکس و مترجم و میهماندار . پرستیژ باغ به هم ریخت
ساعتها گذشت تا رفتـه  !... و میزبان هر کدام به باغهاي مجاور گریختند

رفته آرامش برقرار شد و با وساطت باغبانها و ریـش سـفیدان باغهـاي    
. همه جا سایه گسترد و آتش بسی شکننده بر حصل ها همجاور و همسای

اول آالچیق تمیز و آماده شد و بعد لنگه کفشها به صاحبانشان مسـترد  
  .گردید
صادق هدایت و کارل مارکس و مترجمشان با خواهش و تمناي  سپس

ـ  ها میزبانان و عفو و بخشش بزرگوارانه خانم ي هـا  ه، لرزان و با سـر و کل
چـپش را روي  دست هدایت !... باند پیچی شده در آالچیق ظاهر شدند
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. سر گذاشته آماده بود در صورت تحریک و تهدید مجـدد، غیـب شـود   
! هم در حال آماده بـاش کامـل بـه سـر میبردنـد      مشمارکس و مترج

اوال بـه ارواح  ... «: باالخره هدایت پشت تریبون قرار گرفت و شروع کرد
ام که دیگر به ایـن دنیـا برنگـردم، تـا      خاك پدر و مادرم سوگند خورده

همه سـکوت کـرده و خیـره    » !زمانیکه تامین جانی کاملی داشته باشم
اند روي سیل خـونی   حساب کرده... بله ...«: داد امهاد. کردند نگاهش می

میشـود بـه آسـانی کشـتیرانی     ... افتـد  میکه از این کشتار مشئوم راه 
تـا بـازوي    هـا  قصـاب !... بلـه ..... !)قابـل توجـه کشـتیرانی ایـران    (...کرد

را در روده و خون حیوان فرو میبرند، پـس از آن پوسـت او را    خودشان
را با سـرهاي بریـده و    ناتي لرزان حیواها هکنند و بعد آن الش میجدا 
ي پاره شده و جگرهاي سرخ کـه اغلـب داغ   ها ي کبود و شکمها هشقیق

چوب و تازیانه اي که پیش از کشتن به حیوان زده اند روي گوشـت او  
ري به چنگک آویختـه و یـا روي اسـب انداختـه بـه      نمودار است در گا

ـ  هـا  هو او قصاب این الش... فرستند میدکان قصابی  تکـه تکـه    هرا گرفت
ي هـا  هنماید و این تک مینموده دستها و پیشبند خود را از نو خون آلود 

گوشت کشته شده فروخته شده و مردم شـکم خودشـان را پـر از ایـن     
رم و پر انرژي همـه را مخاطـب قـرار    هدایت گ» !... گوشت مردار کرده

 ريدرندگی و بیـدادگري کـه از عـادت گوشـتخوا    .... « :غرید میداده و 
و ستمگري و کشتار نسـبت بـه حیوانـات، دشـنام و     ....... شود میناشی 

ـ   !... ناسزا به شرافت و مقام انسانیت اسـت  ي هـا  هاز تمـام کشـتارگاه نال
اغلـب آدمیـان   ..... بـود  خون از هر سو روان! شد میجگرخراش شنیده 

  لذت، .... وحشی به جز خوردن و خوابیدن و
ناگهان صداي نعره و عربـده عـده اي،   . دیگري سراغ ندارند خوشبختی
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همه سـرها بـه   . دار و درخت و آدم وآالچیق را و کل باغ را بلرزه درآورد
کسـی  . سـر و صـدا و ازدحـام آنجـا بـود     ... طرف در ورودي باغ چرخید

از پشـت   تو هـدای » !... قصابا حملـه کـردن  !... قصابا!... قصابا« :فریاد زد
ي درنده و طماع جلو آمده هر کـدام  ها هقصابها با چهر« :تریبون دید که

کارد و ساطور خونین به دست دارند و روي پیش دامـن آنهـا از خـون    
ي از بنـاگوش  ها و با سبیل »!...بسته شده سیاه رنگ و چربی برق میزند

سـیاه و   هدر حالیکـه بـر  ... ه کشان مردم را پـس میزننـد و  دررفته عربد
کـرد و مـادرش    میسفید جوانی روي دوش یکیشان بود و مرتب بع بع 

بیشتر مردم وحشت زده از سر . را میخواست، به طرف آالچیق میامدند
فضاي باغ در یک لحظه آشفته و گرگ و مـیش  ... گریختند میراهشان 

ن اصله درخت میوه بـه بـاغ همسـایه    گنجشکها، کبوترها و چندی. شد
دم در ورودي با کاردهـا و سـاطورهاي    ها تعدادي از قصاب! دندفرار کر

ي گـاوي و گاومیشـی از خـروج مـردم جلـوگیري      ها هبلندشان و عربد
هـدایت و مـارکس بـا چشـمان و     ! بلندگو از کار افتاده بـود ! نمودند می

ـ  ها چهره نگران به قصاب دم . ره شـده بودنـد  که به آالچیق رسیدند خی
در آالچیق اسماعیل قصاب سر دسته مهاجمین به همراهانش دسـتور  

ســاطور را زمــین  ،همــه ةتوقــف داد و در مقابــل چشــمان حیــرت زد
دولّـا  ! گذاشت و کارد خود را در غالف آویخته به بیخ کمرش فرو کـرد 

شد و به رسم ادب بر خاك درگاهی آالچیق دست کشید و بعـد دسـت   
آرام امـا محکـم و    يبر چشم و پیشـانی مالیـد و بـا گامهـا     را بوسید و

استوار داخل شد و با اشاره دستور داد تا بره که همچنان و بی تابانه بع 
اسـماعیل از  ! کرد را آورده روبروي مارکس روي میـز گذاشـتند   میبع 

» برگ سبزیست تحفه درویـش  « :همان دمِ در با صدایی پرچرب گفت
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رفـت و   قـب به سر و کله مارکس افتاد عقـب ع  بره نوجوان تا چشمش
  !...افتاد تو بغل هدایت و همانجا آرام گرفت

بوي تند گوشت و خون و چربـی گندیـده و   . وارد آالچیق شد اسماعیل
! ماسیده همراه با تعداد زیادي مگس و زنبور فضاي آالچیق را پـر کـرد  

مـه  مارکس کـه از دیـدن آنه   !اسماعیل مستقیم به سمت مارکس رفت
و کارد و ساطور در دست به شدت جا خـورده   ینقصاب با پیشبند خون

تواضـع و احترامـی کـه در رفتـار و نگـاه اسـماعیل        نحاال با دید . بود
قصاب میدید کمی آرام گرفت و خواست از روي صندلی بلند شود کـه  

یش قرار گرفت و او را به آرامـی  ها هشان رويدستهاي زمخت اسماعیل 
بعد بوسه اي از شانه چپ، بوسه اي از شـانه راسـت و   ... !برجایش نشاند

لبخند زنان در حالیکه چشـم در  ... بوسه اي از پیشانی مارکس گرفت و
!... سـالم سـاالر، دس مریـزاد   « :چشم و چهره نگران او دوخته بود گفت

شوما طاق نصرت میـزدیم و پـیش پـاتون گـاب و      واسهبابا ایواهللا باس 
بـه همـه دینـا    ! الحق واالنصاف دم شوما گرم! گاب میش سر میبریدیم

ثابت کردین و حالیشون کردین که خوردنِ گوشت، اونهـا رو آدم کـرد   
موز و نارگیل مونده بودن و از گشنگی بلـگ   وگرنه اون باال رويِ درخت

گوشت خوردن با معرفت شدن، لـوطی   هاز وقتی ک! خوردن درخت می
تکـاملی شـد و تـازه شـوما     و مشتی شدن و خلوصه کلـوم، مغزاشـون   

حاال چاکرت بـه نماینـدگی از   ! حالیشون کردین که گوشت چه نعمتیه
طرف صنف قصاب، سالخ، کبابی، چلوکبـابی، کلـه پـزي وجیگرکـی و     

و ایرون وکـل   نجغول و بغولیاي دوره گرد و ثابت وجب به وجبِ تهرو
ـ     ی ممالک دینا از شوما آدم چیز فهم و پرفسول درجـه یـک دینـا خیل

کـه دم در   ها بعد رو به قصاب» !خیلی ممنونیت داریم و تشکر میکونیم
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همـه بـه سـالمتی جنـاب     « :آالچیق جمع شده بودند کرد و فریـاد زد 
هـوراي   اطنین گاوآلوده هور» هورااا: س سه مرتبه بگینکبا کال موسیو

مارکس که هنوز با حیـرت و کنجکـاوي   . جماعت قصاب همه را لرزاند
انـی بـه اسـماعیل و دار و دسـته اش نگـاه میکـرد و از       آمیخته بـه نگر 

رفتارهاي متناقض و غیر معمول و عجیب و غریـب آنهـا سـر در نمـی     
آورد نگاهش را ملتمسانه به چشمان مترجم دوخت و متـرجم همـه را   

دیگر خیالش آسوده شد و از آشفتگی چنـد لحظـه   . ردبرایش ترجمه ک
سـماعیل ناگهـان بـا    ا. نفس عمیق راحتی کشـید . پیش خالص گشت

دست اشاره به هدایت کرد و رو بـه مـارکس بـا کلمـاتی خشـماگین و      
زهرآگین و شاخدار که از الي دندانهاي به هم فشرده و گرگ ماننـدش  

! با اجازه شوما سـرور و بـزرگ گوشـتخواران عـالم    « :خارج میشد گفت
وف خوار معـر  تونست رانت می میخوام سرِ این مارمولک علفخوار رو که 

قصد و خیال خامِ تختـه کـردن   و بزرگی بشه ولی عرضه نداشت و حاال 
کسب و کار صنف جهانی قصاب باالخص ژانرِگاويِ آن را داشـته و دارد  
و با سخنرانیها و کتاباي ظاله و گمراه کننده، اعالمیه، روزنومه، و شـب  

همـه جـا بـه صـنف محتـرم       کسش زیرزمینی و زیرآبی و بـالع ها هنوم
رامی و قصاباي از جان گرامی تر تـوهین و جسـارت نمـوده    سالخاي گ

مثل خرگوش، گوش تا گوش ببرم تا ملت چیز فهم حالیشـون باشـه و   
یادشون نره که با گوشت و کباب و کباب بلگ و چنجه باالخص کبـاب  

ـ  ها هگرب» ! کوبیده و آبگوشتخواري آدم شدن کـه بـوي    هـا  هو بچه گرب
رسیده بود البته به جز گربه سـیاه   گوشت و کباب به مشام و گوششان

ها روي شاخه درخت سـیبی   کبوترها و گنجشک کنارکوچولو که حاال 
از در و دیوار باغ میومیو کنان ریختنـد جلـو    .دکر مینشسته بود و نگاه 
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آالچیق و شروع کردند به بو کشیدن قصابها و لیس زدن کفش و پاچـه  
مــی « :ش کــرد و گفــتاســماعیل رو بــه دار و دســته ا !شــانشلوارهای

شونم از گشنگی و بی گوشـتی بـه    ها هگرب!... خوب نیگا کنین!... بینین
عزیـز،  بـاکس   موسیو کالبله « :بعد رو به مارکس کرد» ! فالکت افتادن

باید بفهمن کـه از ایـن   ! این خانوما و آقایون و کل خانوما و آقایون دینا
فخواري و نشخوارِ کـاه و  ، نه با علخواري و رانت  بعدم با گوشتخواري به

 »!مشـتی تـر میشـن   تـر و   آقازادهیونجه و شاخ و بلگ درخت، آدم تر و 
یکمرتبه انگار که قصابها دچار جنون گـاوي شـدند همگـی دسـت بـه      

اسماعیل اما خیز بلندي به طـرف هـدایت کـه آن     –قبضه کارد بردند 
ـ         ود سر میز نشسته بـود و زیـر وزن بـرّه جـوان وارفتـه و کُـپ کـرده ب

برداشت، تیغه کارد سالخی اسـماعیل در هـوا چرخیـد و رعـد و بـرق      
وحشتناکی از آن برخاست و چشمهاي خامخواران و پختـه خـواران و   

ل زده خواران را زد و آه از نهادشان که خاموش بـه صـحنه ز   همه چیز
ـ  و  تبودند و مثل گوسفندان رام و مطیع گاهی بع بع میکردند برخواس

عـده اي از  . سـیل آسـا از چشمانشـان جـاري شـد      باران اشک بود که
مردان و زنان و درختان نازك دل و نازك نارنجی و تقریبا گوسفند دل 
. و بزدل غش کرده و به جاي هر اقـدامی یـا اعتراضـی از حـال رفتنـد     

موهاي سر و روي مارکس سیخ سیخ شده بـود و چشـمانش داشـت از    
! ماعیل یـورش بردنـد  و مترجم به طرف اس مارکس. حدقه بیرون میزد

برگ درخت ! ناگهان همهمه و ولوله اي فضاي باغ را درهم و برهم کرد
یکنفر دوان دوان و شـاخ زنـان و نعـره    . و برگ شکوفه بود که میریخت

داش ... داش اسـمال « :کشان به سمت آالچیق میدوید و فریـاد مـی زد  
نیا دارن بـا  تره بـاري و میـدو  ... دارن میان هدس نیگه دار ک... اسمااااال
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با چوب و چماق و سنگ تـرازو و  !... وانت و کامیون و تریلی و بنز ده تن
ـ تـا خ  ةبا گـاب و گوسـفنداي یـاغی شـد    ... جعبه شیکسته میوه ره رخ

بـه  » ...دارن گلّه گلّه مـث مـور و ملـخ میـان کـه بریـزن اینجـا        ،مسلح
 :آالچیق که رسید با دست اشاره به هـدایت کـرد و نفـس زنـان گفـت     

»آقـا  ... سک این یارو مارمولک علفخوارم زدن رو پیشونی ماشیناشونع
» !!... گرت و خـاکی بـه هـواس کـه نگـو     ... متی شمس م سر دستشونه

و دار و دسته اش درجـا و در همـان    ها هناگهان اسماعیل قصاب و نوچ
. یـخ زدنـد   –هـدایت   رفدست به کارد و نیم خیز بط –حال که بودند 

و خـامخوارانی هـم کـه دچـار     ! م قندیل بستندمارکس و مترجم محتر
انحرافات مخفیانه کباب خواري و جوجه کباب خواري شده بودنـد بـه   

یشان بعضی یخمکی و بعضی هم برفکی شده منتظر ها اخالصیمیزان ن
        !...تصمیمات بعدي نویسنده و راوي ماجرا ماندند

  
ـ    هشترودي پروفسور تاد دانشـگاه  دانشمند و متفکـر و فیزیکـدان و اس

تا اینجـا آمـده ایـد    !.. ؟ آقا جان این مزخرفات چیه« :تهران با عصبانیت
عزیـزان  ! آقاجـان ....  !؟ بوده خوار که از من بپرسید انسان اولیه چی چی

حـاال برویـد دنبـالِ    .. لجـن خـوار بـوده   ! انسان اولیه گُه خوار بوده  !من
ض و جهل و نادانی و بـی  کارهایتان و این را هم بدانید که تا فقر و تبعی

مـی  . عدالتی و دیکتاتوري از بین نرود این حرفهاي مفت ارزشی نـدارد 
روزتـان  ... سـر مـردم را گـرم کننـد     ها خواهند با این مطالب و جنجال

بنده بی کار نیستم و کارهاي مهمتـري دارم بعـد ادامـه    ... بخیر آقایان
یا را بـه تبـاهی سـوق    فقر و خرافات و زورگویی و فساد سرمایه، دن :داد



42 

  !و شما دنبال نخود سیاه راه افتاده اید... داده

  
مـن هـر چـه    « :پدر هیپنوتیزم ایران و حقوق دان ارتـش  استادکابوك

نشـد کـه نشـد     سعی کردم یکنفر خامخوار را خوابِ هیپنوتیزم بکـنم،  
خـودم خـواب شـدم و بـه جمعیـت خـامخواري ایمـان آوردم و        ! هیچ

خـامخواري  . اهی هم در این ارتباط دایر کـرده ام خامخوار شدم و باشگ
  »... تندرستی را براي من و خانواده ام به ارمغان آورد و

  
پزشـکی    کار، برادر همسر پرفسور هشترودي و اسـتاد دانشـکدة   دکتر

سوسـیس و کالبـاس و غـذاهاي آمـادة صـنعتی بـدترین و       .... «. تهران
هم به لحـاظ پخـت و    هم به لحاظ کیفیت،. مضرترین نوع خوراکیست

پز و نگهداري، ما می توانیم براي جبـران کمبـود پـروتئین از لبنیـات     
  !]آغاز اختالف. [دوغ... کشک... شیر.. پنیر، ماست... استفاده کنیم

  
من هم با نظر آقاي دکتر کار «: نواب استاد دانشکده پزشکی تهران دکتر

ـ    آکادمیـک  ی و کامال موافق هستم، خامخواري صـرف و مطلـق را علم
نمیدانم بهترین روش تغذیه به جاي خـامخواري مطلـق، مـی توانـد خـام      

یادتان باشـد  . گیاهخواري و لبنیات که منابع سرشار پروتئین هستند باشد
شکر و نمـک هـم دشـمنان سـر سـخت سـالمتی و شـادابی شـما          وقند 

اسـتاد آرشـاویر در   : آغاز درگیري و اختالف و بعـد هـم انشـعاب    »!هستند
بنیان گذار، مؤسس و کاشـف بـزرگ خـامخواري کـه دیرتـر از       وانسیان، آ
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ناگهـان   موعد مقرر به سمینار رسیده و مهمانان متوجه ورود او نشده انـد،  
........... «: قرار گرفته و با غرور و افتخار و عصـبانیت میگویـد   نپشت میکروف

هـا کشـف    ۀ بیماريباالخره عالجِ هم!........... بزرگترین کشف تاریخ بشریت
وقتـی پزشـکی، مصـرف    !...... ها خامخواري یگانه عالج بیماري!........ گردید

 وقتی!... ، هم جانی استدان، او، هم ناکند میرا به مردم قدغن  میوة خام
را می خواند و باز هـم مصـرف غـذاي خـام را بـه       ها این حرف پزشکی

جنـاب آقـاي   ... یار اسـت کند او دیگر یک دیوانۀ تمام ع بیماران قدغن می
امـا ایـن را   .... رفیق مارکس، من براي شما و رفقایتان احترام زیادي قـائلم 

 اتانسان قبل از کشف آتش مانند همۀ موجـود . بدانید برخالف تصور شما
زندة روي زمین با غذاي زنده و بـدونِ پزشـک، دارو و بیمارسـتان تکامـل     

برحسـب کتـاب    (صدسـال  خود را طی نموده و طـول عمـر خـود را بـه نه    
رسانده بود مثل حضرت نوح، ولی در نتیجۀ مصرف مـواد پختـه و   ) مقّدس

 ههـاي گونـاگون بوجـود آورد    شیمیایی و غیره بیمـاري ... مرده، مصنوعی،
هـاي   طول عمر خود را رفته رفته کوتاه و کوتاه تر کـرده یـادم باشـد نامـه    

یم ارسـال کـرده و از   ستایش آمیز چندین و چند بیمـار سـابق را کـه بـرا    
بازیافت تندرستی و طراوت و شادابی خود براي ادامۀ زنـدگی نوشـته انـد،    

 زنـده آتش کُلیه خواص غذایی را در غـذاي طبیعـی و   . برایتان مطرح کنم
کنـد و آن را بـه یـک مـادة غیـر طبیعـی، سـمی و         می کشد و نـابود مـی  

مـدن عقـل   حقیقت این است که مردمـان مت ... نماید خطرناك تبدیل می
غذایی را کـه او بـا   .... اند و خرد پرودگار را نادیده می گیرند خود را گم کرده

بـا   سـت هـا عرضـه داشـته ا    هاي زنده به آن اشعۀ خورشید پخته و با سلول
ایـن را هـم بدانیـد کـه از     . کننـد  می کُشند و محـو مـی  ] بی خردي[آتش

اري و تشـویق بـه   هایی در تأیید و سپاسگز هاي بسیار زیادي نامه شخصیت
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پاالیشـگاه  . [ملکه هلند، پادشاه دانمارك، پادشـاه سـوئد  : من رسیده است
جهانی، واالحضرت گراند  بهداشت مانساز... رئیس جمهور فنالند]! ایران

بارزالوگزامبورگ تئورسین مارکسیسـت اشـتباه   [دوشس لوکزامبورگ
  ]..........نشود

بقیـه بعـدا تقـدیم    .... !و متخصصین تغذیـه از اتحـاد شـوروي    پزشکان
بعـد از مـرگ مـن خواهیـد      هـا  سال........ فعالً خداحافظ شما... ودش می

. دیدکه چگونه از مضرات گوشـت و گوشـتخواري در رادیـو تلویزیـون    
داد سخن سرخواهند داد و از فواید  ها هو کُلیه رسان ها هدانشگا... ها کتاب

فعـالً خـداحافظ   و سبزي و خامخواري خواهند گفـت و نوشـت،    یوهم
دوستان عزیز، جناب هدایت و استاد آوانسیان عزیز « :نهاوندي» .....شما

و مسئله بسیار پیچیده و پراهمیتی مثل تغذیه که اساس و پایۀ زندگی 
اقتصاد همۀ موجودات زنده عالم به خصوص انسان است را نمـی تـوان   

ـ     باصرفاً  وان نقل قول قدیسین و مشـاهدات معمـولی و احساسـات حی
رسیدن به حقیقت موضوع فقط از . دوستانه و طبیعت پرستانه بیان کرد

بـه   عمـق طریق تبیین دقیق و بسیار پـر اهمیـت علمـی، تجربـی بـا ت     
شناخت انسان . وردهاي قابل توجه و شگرف تجارب عینی و علمیادست

زندة دیگري که موجودیت بسیار پیچیده و پیشـرفته دارد   جودو هر مو
ت که در روزهاي بعد هم راه بـا دانشـمندان ارجمنـد و    امکان پذیر اس
خـوب  «: اسـتاد آوانسـیان  » خواهیم پرداخت ها به آن...... بزرگانی چون

کسی که خامخوار شد و هـیچ   :توجه کنید من گفتم و باز هم می گویم
وقت پخته نخورد، هر ناراحتی، هر دردي که احساس کرد عکس العمل 

هیچ وقت نباید ذره اي شک .. لجه استشفابخش یعنی خود عالمت معا
داشته باشد، باید تحمل کند تا این عکس العمل تمام شود، بعـد از هـر   
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سال جـوانتر   15تا10که  کند میعکس العمل مشابه، شخص احساس 
پزشکانی که عقل .... زیادتر شده رشسال طول عم 15-10شده، یعنی 

 :روي تابلو خـود بنویسـند  رحم دارند باید ... دارند، انسانِ واقعی هستند
مطب را ببندند  و درِ  »چون دیگر بیمار نیستید. بروید خامخواري کنید«

اعالم کنند که ما   باید علناً ها آن !و بروند براي خودکار دیگري پیدا کنند
ي سـمی  ها با غذاي مرده، با پروتئین حیوانی و دارو مدیگر نمی خواهی

مصرف  ،یمکن میپخته را محکوم باعث مرگ مردم بشویم مصرف غذاي 
یم و آرزو داریم که بـا ایـن راه سـاده و    کن میرا محکوم  ها قرص و دارو

همه کس می تواند بفهمـد کـه   .. طبیعی همه به سالمتی کامل برسند
! کندش میطبیعی و مضر که قانون طبیعت را  یرپخت و پز عملی است غ

حیـاتی را محـو و نـابود    کُلیۀ مواد .... را می کشد] گیاهی [غذاي زنده 
راستی این پزشکان چه . وندش میي کشنده ها ند و باعث بیماريکن می

می ترسند !... را نمی بینندر هستند که این حقیقت آشکا آدمهایی جور
از سـالمتی  . بلـه میترسـند  ! ؟ بیماران را با غذاي طبیعی تغذیـه کننـد  

ــ       در . ندبیمـاران نمـی ترسـند بلکــه از خـالی مانـدن جیبشـان میترس
وقتی بیمار .... کشند می ند بعدکن میبیماران را اول لخت  ها بیمارستان

و اکسیژن می بندند بدانید که دوسه روز دیگر بیمـار زنـده   ] دارو[را به 
اگر یک دانۀ ... « :نویسنده» در آینده من هم با شما خواهم بود.... نیست

بـه او  گندم را در مقداري خاك قراردهیـد و یکـی دو قطـره آب    
شـودیعنی در   ساعت جوانه گندم ظاهر می 24ظرف مدت.... بدهید

این گندم حیات و زندگی موج میزند و منتظـر فرصـت و شـرایط    
.. کنـد  حاال یک دانۀ دیگر را، فرق نمـی . مناسب است تا ظاهر شود

سی ثانیه شـاید هـم دو ثانیـه در آب جـوش     !. لوبیا، نخود. عدس
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و در بهترین خاك غنی شده یا خاکی  بعد آن را در آورده. قراردهید
با بهترین کودهاي طبیعی و شیمیایی قراردهید هر روز به  تاز بهش

خواهید دیدکه سالها هم اگر .. او حسابی آب زمزم و آب کوثر بدهید
چرا؟ چون زندگی را در آن دانه ... بگذرد جوانه اي در کار نخواهد بود

به تفاله اي خالی از مواد  آب جوش کشته اید و آن را تبدیل  بوسیلۀ
با این وجود به نظر بنده که حق دخالت .... اید نمودههستی آفرین 

  .»بعداً در خدمت خواهم بود..... باید!! در متن را نداشتم
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  »سرخِ سیب  بوي«

سرخ سیب، بوي نارنجی پرتقال و رایحۀ  بويسفید و بنفش یاس،  بوي
و نجـواي آرام مهمانـان و تـرنُم گـوش     سبز نعناع و ریحان، در همهمه 

نواز سمفونی دریاچۀ قوي چایکوفسکی موج می زد و فضا را رنگارنـگ  
د استاد مهرتاش کنار میزي پر از گل و میـوه  کر میو عطرآگین و شاد 

چهرة روشن و نگاه نافذش را ظرف میوه چند بار به خـود  ... ایستاده بود
به او چشمک زد و خندیـد،  جلب کرد، عاقبت سیب سرخ درشتی انگار 

و بـا مـوج نگـاه پرمهـرش آن را نـوازش کـرد و آرام       «سیب را برداشت 
مقابل چشمان مهمانان جوانش، مژده، رویـاء و سـیامک کـه هـر سـه      

ببینید چقـدر زیبـا و    ها هبچ« :او بودند گرفت یشاگردان کالس موسیق
دروغ و . ...مثل قلب شماها پاك و بی غل و غش و معصـومه !.....؟ قشنگه
» !...پر از سالمتی، نیرو و زندگیـه .. فریب و ریا تو کارش نیست... نیرنگ

ي سرخ سیب انگار از شرم و حیا سرخ تر شد، چند قطرة روشن ها هگون
بهتـرین دوسـت و   «: مثل شبنم از زیر پوسـتش بیـرون زد   عرقو زالل 

رفیق قلب و اعصاب و درمـان کننـدة همـۀ دردهـاي جسـم و جـان و       
عطر و بویش روح انسان را صفا مـی  ... ي پریشان و افسرده استها روان
در آینده اي نه چندان دور دانشمندان و خردمندان و پزشـکان  !... دهد

ضـد افسـردگی عطـر و بـوي سـیب و       اصو متخصصین تغذیه به خـو 
مکث کوتاهی کرد و بعد سیب را کمی » ي دیگر پی خواهند بردها همیو

ب در هوا چرخید و آرام دوباره در دسـتان اسـتاد   سی... به باال پرت کرد
قرار گرفت و بعد آرام آن را به دهانش نزدیک کرد، نگاه گـرم و لبخنـد   

بـه  « :با نفـسِ عمیقـی بوئیـد    رامتوجه او بودند سیب  ها شیرین مهمان
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بعد به گرمی بوسید و بعد به نرمی به دنـدان کشـید   »  !؟ چه عطري... به
تکه اي از سـیب را آرام آرام  » چه طعمی .... به به« : و به نرمی هم گاز زد

جوید و در حال جویدن، سرش را به نشانۀ لـذت و رضـایت بـه چـپ و     
با تبسم و عالقه در حالیکه دهانشـان   نهمچنا ها مهمان. راست گرداند

دند، دیدند تکـۀ سـیب را بـه نرمـی     کر میآب افتاده بود خیره نگاهش 
رو به هـر سـه جـوان کـرد و بـا لبخنـد        جوید و به نرمی قورت داد بعد

اینجـوري  ... ببخشید که سیب را بـا پوسـت گـاز زدم و خـوردم    «  :گفت
هر چند دنـدانهاي محکـم   ........ طبیعی تر و لذت بخش تر است... بهتره

راستی شـماها  «بعد دستپاچه پرسید » وسالمی می خواد که من ندارم 
تعارف هم نکنیـد و گرنـه   ... بشیدمشغول  یاال!.... ؟ اید چرا به من زل زده

مشـغول   ها وقتی مهمان» ....اینجا خانۀ شماست... یمکن میجریمه تان 
ي بـه ایـن   هـا  و سـبزي  ها همیو... نیست حیفواقعاً « :شدند او ادامه داد

خوشرنگی و خوشبویی و خوش مـزه اي را تـوي آب جـوش بریـزیم و     
تفاله کنیم و بـه عنـوان   بپزیم و خاصیتشان را از بین ببریم و تبدیل به 

کمپوت و کنسرو، مربا و ترشـی و غـذاهایی کـه در حقیقـت کوفـت و      
داشته باشـیم کـه تـو     نتظارزهرمار هم نیستند با اشتها بخوریم و بعد ا

چنگ بیماریها از سرطان و تومورهاي مغزي گرفته تا یرقان و یاتاقـان  
انسـان  .. نیدببی«: صندلی را آرام پیش کشید و نشست» گرفتار نشویم؟

این را نه تنها من و آقاي ... اصالً گیاهخوار و میوه خوار و دانه خوار بوده
علـم و  .. و تجربه بشري می گویـد  دانشکه علم و .. آوانسیان می گوئیم

دانش می گوید، نه علم و دانش قالبـی و دروغـینِ تبلیغـاتی کارخانـه     
ودتـان نگـاه   خ.. ي بی رحم و مـروت دارویـی  ها دارهاي شیاد و شرکت

بـه معـده و روده و   .. کنید به اُرگانیسم بدن انسـان، بـه ردیـف دنـدانها    
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ــار آن و    ــوارش و طرزک ــتگاه گ ــام دس ــمایل و نظ ــکل و ش ــه ش خالص
وید کـه انسـان گیـاه خـوار بـوده و دوبـاره       ش میپیچیدگی آن متوجه 
هر چند دستهاي پیـدا و پنهـان نابکـاري او را از    . گیاهخوار خواهد شد

» عی تغذیه و زندگی حقیقـی و واقعـی اش منحـرف کـرده     مسیر طبی
 هـا  مهمـان ... باقی مانده سیب را دوباره به دندان کشـید ........ مکث کرد

یشان را که در دست گرفتـه بودنـد بـا    ها هم به راحتی و با اشتها سیب
د ادامه کر میولع و پر صدا گاز زدند، استاد که با کیف و لذت نگاهشان 

م که انسان هم مثل همۀ موجودات زندة طبیعت به گفتۀ بله گفت« :داد
 یـاهخوار دانشمندان و زیست شناسان بـزرگ و مطـرح، خـامخوار و گ   

ي تر و ها و سبزي ها هي گیاهان و مغزهاي میوها ههمیشه از دان...بوده و
ده، قــوي و پـر جنــب و جــوش و شــاد  کــر مـی خشـک و تــازه تغذیــه  

 هـا  و گرفتاري ها مخوارها فارغ از بیمارياصالً بروید و ببینید خا.....بوده
هستند و هر چه کوفت و مرض و سرطان و بدبختی اسـت مـال پختـه    

کسـی پنجـرة   » ...هاي طبقاتی حتی فاصله...و گوشتخوارهاست خوارها
نسیم، مالیم و خنک وزید، رؤیا به پنجـره نگـاه   . رو به حیاط را باز کرد

آبی و زرد، ریز و درشت   کی وکرد، ناگهان چندین پروانه با رنگهاي مش
ـ  ها ریختند توي سالن، خانم ي کوتـاه و  هـا  بـا جیـغ   هـا  هبا دیدن پروان

. بلندي که از سر ذوق و شـادي مـی کشـیدند بـه استقبالشـان رفتنـد      
بال زنان تو فضاي سالن میچرخیدند، دور مـی زدنـد و رقـص     ها هپروان

همه را بـر   رتکنان از باالي سر همه می گذشتند و وجد و شادي و حی
ـ  . انگیخته بودند را  هـا  هاستاد مهرتاش که با نگاه افسون شـده اش پروان

عطـر  .. ، شـاهد از غیـب رسـید   فرمائیـد ب « :می پائید باخوشحالی گفت
فکر کنید اگر اینجا « : بعد گفت» آنها را به اینجا کشاند  ها هو میو ها گل
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پـر از  « : ه گفـت مژد»  !د؟ش میچلوکبابی و کله پزي و جگرکی بود چی 
» مگس و سوسک و حشره و بـه دنبـالش مـوش و عقـرب و مارمولـک     

اصـالً  «رؤیا گفت   »!...مانده شتهايو بوي گند و متعفن گو« : استاد گفت 
برن توي قصابی و چلوکبابی و کلـه   ها هتا حاال چه کسی دیده که پروان

: گفت سیامک » !حتی اگر از سرما و گرسنگی هالك شده باشند !؟ !پزي؟
یـه روز   « :»!...مکـن  مـی بفرمائید عزیزم خواهش » « ؟ استاد اجازه هست« 

: بعد دماغش را با دو انگشت گرفت و گفـت » !...گذرم افتاد به کشتارگاه
سـیرابی و  .. خـون و خونابـه  !.. ؟ چه بوي تعفنـی !.. اَه اَه چه گندي بود؟«

له و گـاو و گوسـا   کلـه و دسـت و پـاي خـون آلـود و کثیـف      .. شیردون
ـ   .. گوسفند قاتی پشکل و پِهِن و مگـس  ي هـا  هخـرمگس و سـگ و گرب

چندش و انزجار تـو نگـاه   » بگو جانم « :»! استاد؟اَه اَه چی بگم !... ولگرد
ولی بعدش رفتم تـوي یـه مغـازه    « :سیامک ادامه داد. همه موج می زد

. »کله پزي و جاتون خالی یه شکم سیرِ سیر، سیراب شیردون خـوردم  
ي باز نگـاهش کردنـد و بعـد زدنـد زیـر      ها ي بازو دهانها چشم همه با
اي دردناك به پهلوي سیامک زد طوري کـه   هرؤیا با آرنج سقلم.. خنده

سیامک آه از نهادش درآمد اما خودش را جمع وجور کرد و نگـاهش را  
خاك بـر سـرمون کـردي بـا ایـن      « :به سقف دوخت رویا زیر لب گفت

بعـد دیـد اسـتاد بـد جـوري بـه         »!ي بـدبخت آبرومونو بـرد !... تعریفات
دو دستی بکوبـد تـو    واهدو انگار دلش می خ کند میسیامک نگاه نگاه 

سیامک هم متوجه شده بود کـه چـه گـاف بزرگـی کـرده       ،سرسیامک
آخه خیلی گشـنم بـود از   « :است سرش را پایین انداخت و با ناله گفت

ط دو تا نون خامـه اي  صبح که از منزل بیرون زده بودم تا اون موقع فق
 كخــورده بــودم ایــن بــود کــه داشــتم از گشــنگی وا میــرفتم و هــال 
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سیراب شیردون هم که، استاد مـی دونیـد المصـب خیلـی     ... دمش می
ه خود بـه خـود پاهـاش    ش میکله پزي رد  آدم وقتی از دمِ.. خوشمزس

رؤیـا و مـژده اخـم    ... بعد زیر چشمی اطـراف را پاییـد  » ...سست میشه
. کمی دلش قرص شـد .. دند اما استاد تبسم گرمی برلب داشتکرده بو

آفرین بر سیامک خان گل که با شـجاعت و  « : وقتی که شنید مخصوصاً 
استاد دوبـاره بـه    ».صداقت حرف دلش را زد و خیال همه را راحت کرد

. سیامک خیره شد و چند لحظه همـانطور خیـره خیـره نگـاهش کـرد     
الت آب شده به زیر میـز و از آنجـا بـه    چیزي نمانده بود سیامک از خج
و  هـا  همیشود از دید«... به حرف آمد رهزیر زمین فرو رود که استاد دوبا

ي سیامک از آن فضاي آلوده و کثیف و متعفن فیلمی بر ضـد  ها هشنید
خب حاال برویم سر اصـل مطلـب   .. گوشتخواري و پخته خواري ساخت

از درخت ) دانم میالبته من ن (می گویند این انسان بیچاره از زمانی که 
پائین آمد و آتش را کشف کرد و شروع به پخت و پز نمود و با کشتن و 
نابود کردن مواد طبیعی، غذاي زنده و مغـذي و تبـدیل کـردن آن بـه     

کبـد و  . روده... کٌلیـه .. تفاله و زباله و بعد بلعیدن و عذاب دادن به معده
یت و اصل انسانی و طبیعـی  خالصه تمام وجود خودش، از هویت و ماه

خود آرام آرام فاصله گرفت و جدا شد و به این بدبختی جهنمـی پـر از   
خون و کشتار و جنایت که همـه بـه نـوعی گرفتـار و شـریک جـرم و       

بعد نفس عمیقی کشید دید کـه دخترهـا   ! درگیرش هستیم دچار شد
رویـا   سـیامک عاشـقانه بـه   . ندکن مینگاه  ها هدارند به پرواز رنگی پروان

مـژده  .. گـذارد استاد مجبور شد دست روي شانه مژده ب. خیره شده بود
... ببخشـید اسـتاد  « :گرفـت و بـه اسـتاد دوخـت     ها هنگاهش را از پروان

ـ   ببـین مـژده   « : اسـتاد گفـت  .. هـا  هحواسم رفت به پرواز قشـنگ پروان
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طبیعت غذاي همۀ موجـوداتی رو  ... نگاه کن ها هخوب به پروان...... جان
و سـالم   یعیوي دامن رنگ وارنگش بار آورده به صورت زنده و طبکه ت

فقط به هواي نوشیدن شـراب   ها ههمین پروان.. در اختیارشون گذاشته
را بپزیم و تمام عالم را پـر   ها حاال اگر گل... به اینجا آمدن ها و شهد گل

از گل پخته در واقع گل مرده و سوخته کنیم دیگر هیچ پروانه و زنبـور  
ـ  ها ی زنده نخواهد ماند، چون دیگر نه آن گلعسل و نـه شهدشـان    لگ

تنها موجودي کـه  . مثل شکر. عطر و طعم و خاصیت شهد زنده را دارد
در غذاي طبیعی دخل و تصرف و دخالت خالف، بی جا و غیـر الهـی و   

منظورم قانون و قـوانین طبیعـت اسـت نـه      کند میغیر قانونی کرده و 
ـ   !!!..... اجتماعی قوانین قضایی و مدنی و در  یبله فقط انسـان اسـت یعن

هـم   هـا  و کـج اندیشـی   هـا  که به همه گونه بیماري. واقع آدمیزاد است
ــم     ــدتر ه ــد و ب ــه روز ب ــده و روز ب ــار ش ــیدچ ــ م ــرطان... ودش .... س

... دیـوانگی و تومورهـاي مغـزي   . فلج..... جذام... ام اس... یاتاقان...یرقان
 وهم خـدا میدانـد چـه مـرض و کوفـت      ي خونی و در آینده ها بیماري

زهرمارهاي دیگري اضافه خواهد شد بعد هم این همـه دکتـر و دارو و   
پس چرا نمی توانند مردم را براي همیشه از شر این همـه  ... بیمارستان

.. بیماریهاي عجیب و غریب کهنه و جدید و خلق الحادث خالص کنند
تمـام گوشـه و کنـار     دانم میچرا هر روز تو امریکا و اروپا و شوروي و ن

ي بـزرگ داروسـازي راه مـی    ها هي مجهزتر و کارخانها بیمارستان ادنی
! ببخشـید اسـتاد  »  :سیامک حرف او را قطـع کـرد و پرسـید   !.... اندازند

من از طـرف  ... مکن میخیلی خیلی عذر می خوام که فرمایشتونو قطع 
ال اساسـی  یعنی این دوتا، مـژده و رؤیـا یـک سـئو    ... خودم و دوستانم

مـژده و رؤیـا بـا تعجـب     !.. که واقعاً ما رو پاك گـیج کـرده   الیسؤ. دارم
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اون سئوال این است کـه  «سیـامک ادامه داد » ؟ کدام سئوال«پرسیدند 
اوالً بفرمائید که به غیر از شما و آقاي شجریان هنرمنداي دیگه اي هم 

ـ    ؟ اینجا میان ه رو مثـل  بعد غذاهایی مثل کباب و کتلت و املـت و دلم
رؤیـا   »!؟ که فرمودید چه جوري خام خـام میخوریـد   بادمجونیخورش 

دوباره جیغ کوتاهی کشید و نزدیک بود بـه سـیامک حملـه کنـد کـه      
آخـه  « :مژده چپ چپ نگاهش کرد و مانع شد و رو بـه سـیامک گفـت   

پسر مگه خنگی از صـبح  !.. این چه سئوالی بود که از قول ما پرسیدي؟
و دارن برامون شرح می دهند و  کشیدنن همه زحمت تا حاال استاد ای

اونوقت تو نابغۀ دهر می پرسی کـه لیلـی   . قصۀ لیلی و مجنون می گن
استاد که با دقـت چشـم   . سیامک دوباره رفت تو لک» ...زن بود یا مرد؟

نگـاهش را متوجـه سـیامک کـرد و خنـده      . به دهان مژده دوخته بـود 
بلـه بـه جـز     :پاسخ سئوال اول... بود اوالً این دو تا سئوال«: خنده گفت

من که البته خـودم رو هنرمنـد نمـی دونـم و دانشـجوي کـوچکیِ در       
مکتب هنر هستم هنرمندان و نویسندگان و اندیشمندان و ورزشکاران 

از داخل و خارج و از آن دنیـا، همـین دیـروز    .. زیادي به اینجا می آیند
نویسـان امـروز مـا،     ستانخدا بیامرز صادق هدایت پدر و استاد همۀ دا

اینجا بود و خانم پري زنگنه با اون صداي ظریـف بـراي هـدایت چنـد     
گیلکی و خراسانی و لُري و ترکی خوند و یـه نـوار   ... ترانۀ قشنگ محلی

ش را به رسم یاد بود بهش هدیه کـرد کـه وقتـی    ها ههم از آخرین تران
ـ  ...برگشت اون دنیا برود و با رفقایش، کافکا و  نن چـون تـوي   گوش ک

اون نوار خانم پـري زنگنـه بـه چنـد زبـانِ زنـدة دنیـا آهنـگ محلـی          
ــک    ــک لوری ــیگن موســیقی فول ــف رو کــه بهــش م کشــورهاي مختل

بعد در حالیکه دستهایش را به هم می مالیـد بـا خوشـحالی    » ...خوندن
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آینـده جنـاب    قـراره هفتـۀ  ... تازه یه خبر خوش هم براتون دارم« :گفت
و اقتصاددان انقالبی و جناب هـدایت و جنـاب   فیلسوف  مارکسرفیق 

کریمـی، بـازیگر و اسـتاد تـأتر و     ....نصرت الـ... کابوك استاد هیپنوتیزم
ي دیگـه کـه   هـا  بلور پیشکسوت کشـتی وخیلـی  .... حبیب الـ... سینما

حتماً با اسامی آنها آشنا هستید مثـل نوسـترآداموس و از موزیسـین و    
و اگر فرصتی شـد و مـن زنـده بـودم و      خواننده گرفته تا راننده بیایند

شون آشـنا تـون کـنم و    ها با... دارید دانم میشما هم عالقه داشتید که 
یادم رفت اضافه کنم که یعقـوب لیـث   .... برویم پاي حرفاشون بشینیم

» من هم می آیـم  « :هم چون فقط نان و پیاز می خورده پیغام داده که
که از فرط تعجب داشتند از و الل، با چشمهایی  گمژده و سیامک، گن

سیامک زیر لـب  ... دندکر میج و واج به او نگاه ها حدقه بیرون می زدند
 :کـه اسـتاد ادامـه داد   » ...اینجا انگار خانـۀ ارواح و !.. یا امام زمان« :نالید

یکی دو هفتۀ دیگر قرار شـده شـادروان صـادق    !... ي عزیزمها هآره بچ«
ادرشـاه کـه مـی گوینـد نخـود و      و روان شاد کارل مـارکس و ن  ایتهد

ــی        ــک م ــات و پف ــوه ج ــبزیجات و می ــام و س ــو داده و خ ــدم ب گن
بیاینـد و بـا هـم در مـورد خـامخواري بحـث کننـد و        !... ها ها ها هخورد

بعـد بـا لبخنـدي دیگرسـرش را       »...  !نظراتشون رو به همه ارائه بدهند
زیـر   کمی به راست گرداند و با دست اشاره به میـزي کـه کنـار دیـوار    

ببینید اون آقـایی کـه    « :درخت پرشکوفه سیب بود کرد و گفت  پوسترِ
زننـد و دل   کُت و شلوار سورمه اي پوشیده و با دوستانش دارند گپ می

...! هـا  هـا  هـا  !البته دل و قلوة خـام گیـاهی  .. می دهند و قلوه می گیرند
 از« :انـد  هستند که بـراي همـه گفتـه    جریانخواننده عزیزمان آقاي ش
صدایشان دودانـگ قـوي تـر شـده و مثـل      .. زمانیکه خامخوار شده اند
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خط خوشِ نستعلیق شان هـم ظریـف   !... ها ها ها!...بلدرچین می خوانند
البته بلدرچین را شوخی کـردم از عنـدلیب     !ها ها ها !تر و اصولی تر شده

بعد با دست به در و دیوار اشـاره کـرد و    ندو قناري هم قشنگتر میخوان
» ...ببینید اکثر شعارهاي کتاب آقاي آوانسیان را ایشان نوشته» « :گفت

ها به شعارها که روي مقواي خوش رنگی نوشته شده بـود نگـاه    مهمان
چنـد لحظـه   ] مـرگ بـر مـرده خـواري    .. زنده باد زنده خواري. [کردند

بعد بـا تـرس و لـرز بـه تعریـف و تمجیـد از خـط        .... سکوت حاکم شد
رویا به پوستر بزرگی که شـجریان  . پرداختند قشنگ و خوشِ شجریان

کنار آن نشسته بود و بنظر می آمد که زیر درخت سیب نشسـته اسـت   
پر از شـکوفه بـود و زنبورهـاي عسـل روي برگهـاي سـفید        :نگاه کرد

ي ســیاه  و روي درخــت گربــه. دنــدکر مــیورجــه وورجــه  هــا هشــکوف
  . اش درآمده بود کوچولویی را دید که دو بالِ کوچک سفید روي شانه

ي ریـز  هـا  گل. علف و باران فضا را شاداب و کمی نمناك کرده بود بوي
هـاي المـاس و جـواهر     مثل دانـه  ها الي چمن زرد و سفید و آبی از البه

رویـا رفـت کنـار جویبـاري پـر از      . درخشیدند و چشمک می زدنـد  می
بـه طـرف    هـا  هعسل نقره اي که زمزمه کنان از میان سنگ و سـنگریز 

شجریان با رداي سفید و انبـوه ریـش و   . بود جاريپهناي دشت پر گل 
کمی تا قسمتی شبیه دمیس روسس خواننده خوش آواز و «موي سیاه 

تکیه به درخت پر شـکوفۀ سـیب داده بـود و آواز مـی     » پر آوازة یونانی
کجا می گردد و هـم خونـۀ   ... آي نمی دونم دلم دیوونۀ کیست« :خواند

با سنتور و خودش با تنبک و استاد مهرتاش هم با تـار  مژده » ...کیست
ي درخت پر سـر و صـدا او را همراهـی    ها ههم در میان شاخ ها هو پرند

رویا انگار مست و منـگ و جـادو شـده باشـد بـا چشـمهاي       . کردند می
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مانسـت، پـرواز    درشتش که به چشمهاي بچه آهو یا بچه خرگوش مـی 
د و ناباورانه دید کر میوا تماشا ي سیب را در هها هبرگهاي سفید شکوف

ـ . یکی یکی زنبور عسـل و پروانـه شـدند    ها هکه همۀ شکوف و  هـا  هپروان
و همـه بـا آواز   ! زنبورهایی، صورتی و زرد و آبی و مشکی راه راه و گُلدار

باال و پـائین  ... می رقصیدند شجریان و صداي ساز یاران می چرخیدند، 
متعجـب او ترسـیم    گـاه ابـل ن ي خوشـرنگی را مق هـا  می رفتند و نـت 

حـس کـرد   . عطر و بوي مالیم عسل همه جـا پیچیـده بـود   . دندکر می
سـر برگردانـد و نگـاه    . پرنده اي نرم و سبک روي شانۀ چپش نشسـت 

کُجـایی دختـر   « :صداي استاد را شـنید . دست استاد مهرتاش بود :کرد
 يبـاز هـم رفتـی تـو    !... رویـا  « :و صداي مـژده را شـنید   »خوشگل من 

رویا یکه خورد و انگار که از خواب خوشِ شیرینی پریده باشـد  . » !؟ رویا
داشـتم بـه اون تصـویر    « :خود را در میان جمع دید و بـا خنـده گفـت   

سـیامک چـپ چـپ نگـاهش     » ! دمکر میزیباي درخت و طبیعت نگاه 
رؤیا با اخم نگاهش کرد و لب پـائین خـود   » ؟ !کجا بودي« : کرد و گفت

!... تماشـا کنیـد   ها هبچ « :صداي استاد درآمد که! گرفت گاز رامیرا به آ
بعـد  » ! کنار شـجریان نشسـتند   سیب تابلو،  رفتند روي درخت ها هپروان

پاشید بریم اونجا تا ببینید چه جوري دارند کُتلـت یـا   «: خندید و گفت
کباب کُوبیده خام با ریحون و گوجـه و پیـاز و فلفـل و دوغ خـام مـی      

بعـد نـیم     »... هـا  هـا ها ...هم دارند اُملت زنده می خورندشاید !.... رندخو
خیز شد تا به سمت میز شجریان بروند که دید هیچکـدام از جایشـان   

صداي یک نواخت جاز فضـا را  . تکان نمی خورند و خشکشان زده است
خشک و بی روح کرده بود، انگار سنگ و سنگ ریـزه و شـن و ماسـه و    

بعـد بـه آرامـی    . اد اول کمی جا خـورد است. دش میپرتاپ  یقوطی خال
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اول سـیامک و  «   !سـیامک، چتـون شـده؟   .. رویا... مژده« :صدایشان زد
یـا کمـاي عمیـق چنـد      ئی مژده بعد رویا انگار که از خواب یکصدساله

تـرس و نابـاوري   .. چند بار به حالت تعجـب ..بیرون آمده باشند ئی ساله
حـال و  . با پشت دست مالیدند بعد پلکهایشان را... به اطراف نگاه کردند

استاد ببخشید مـن   « :مژده خجالت زده گفت. حواسشان که سرجا آمد
استاد سرش را به چـپ و راسـت تکـان    » ! متوجه نشدم چی فرمودید؟

پاشید بریم سـرمیز آقـاي شـجریان و دوسـتانش     ...پاشید«: داد و گفت
ي آکواریـوم  ها سیامک خیره شده بود به ماهی» ...البته اگر مایل باشید

مژده نگـاه خـواب آلـودش را بـه نگـاه اسـتاد       . کنار ستون وسط سالن
وقتـی  .. چشم اما اجازه بدید غذا شونو میل کُنن..چشم «دوخت و گفت 

استاد مهرتاش حس کرد انگار از نگاه مـژده   »...سیرِسیر شدند می رویم
موج نگاهش دختري با موهاي سـیاه   درآید و دید که  صداي آوازي می

آقـاي  ... آخه اسـتاد بـاور کردنـی نیسـت    »  :مژده گفت! نگ می نوازدچ
شجریان چه جوري دلش می کشه، یا حتی شما و خیلی از هنرمندانی 

باورکنیـد مـا از   ... که اسم بردید غذاهاي خام و جاندار و زنده بخوریـد؟ 
را روي  هـا  بعـد هرسـه دسـت   ... ترس و تعجب داریم شاخ در می آوریم

کشیدند و جاهاي مختلف سرشان را خوب کاویدند و  شقیقه و پیشانی
استاد که به حرفهـاي  . خوشبختانه از شاخ خبري نبود. جستجو کردند

ه اي سر داد که همـۀ نگاههـا   قهقههمژده گوش داده بود ناگهان چنان 
ـ  مـی نصداي استاد یک لحظه هم قطع ... به سمت میزشان چرخید د ش

دند و بعضی هم آرام آرام همراه اسـتاد  کر میناباورانه او را نگاه  ها بعضی
اسـتاد یکبـاره   ! ؟ زدند زیر خنده بدون اینکـه بداننـد موضـوع چیسـت    

می گذاریم تـا آقـاي شـجریان    ... باشه باشه« : خنده اش را برید و گفت
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 يهـا  غذاشون رو میل کنن حـاال پاشـید و دنبـال مـن بیـاین تـا غـذا       
سـیامک زیـر گـوش رویـا     . گفت و راه افتاد ».خودمان را انتخاب کنیم

شایدم خانـه  ...  دیوونه خونه س؟ ؟ بابا اینجا کجا بود ما رو آوردي «گفت 
نکنـه اینـا   « :بعـد گفـت  » ...ارواح و اشباح، یا محل احضـار ارواح باشـه  

ـ    ... ؟ آدمخوارباشن خـام   امآخه می گن همه چیـز رابایسـتی زنـده و خ
شته شـده اشـاره کـرد و    بعد با انگشت به دیوار و شعارهاي نو  »....خورد
پـا  » ...!مرگ بر مـرده خـواري  ... ببینید نوشته عصرِ زنده خواري « :گفت

 :سیامک دوباره پچ پچ کنـان گفـت  ... را کنار کشیدند ها شدند، صندلی
مـن  !... بزنیم به چاك يبه یک بهانه ا... یواشکیاگر موافقین  ها هبچ... «

رویـا بـا   » ....ام ناراحـت  یلـی خ.... ام گشنمه خیلی... که دیگه کالفه شدم
مفـت   اینقدر مسخره نکن و حرف... تو رو خدا خَر نشو« : عصبانیت گفت

بعد با یک نگاه مسیر استاد را و محوطه سالن را دید »  !هم نزن مصیبت
کدوم یـک  .. مجانیش چیزي نمی گی وچرا از کالس مفت « :زد و گفت

براي عالقمندان به آواز از این اساتید بزرگ جا و مکان و کالس مجانی 
پیاده » تازه نزدیک منزلتون هم هست!...جواب بده دیگه!...گذاشته اند؟

!.... خـوبِ مـن  !... عزیـز دلـم  « : سیامک گفت» .میري و پیاده برمیگردي
هم ما دیوونه هستیم یا این آدمهـاي خُـل و    دبع.... اومدیم بابا، اومدیم

بعد دو تایی با رویـا  »  ؟ رنچلِ که آبگوشت و گوسفند زنده و خام میخو
بـه  . خندیدند و هر سه به طرف یخچـال رفتنـد و بـه اسـتاد پیوسـتند     

یخچال که رسیدند نگاهشان سر خورد روي غذاهاي رنگارنـگ آشـنا و   
کـه آشـنا بودنـد بـه جـز       نگارنـگ سـاالدهاي ر .... ناآشناي تو یخچـال 

رنـگ   شان، شکل و شمایل کتلت و کوبیده و سوپی که صورتیها بعضی
اما خوراك گندم چیز . توي ظرف چینی بزرگی بود آشنا بنظر می رسید
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کشمش و سبزي و پـودر گـردو   ... مخلوطی از جوانۀ گندم... غریبی بود
هرچی کـه  « :و گفت داستاد مهرتاش مهربانانه نگاهشان کر....خُرد شده

سیامک از آقـایی کـه پشـت یخچـال بـود و      » میل دارید سفارش بدید
همـه  » !؟ غذاي پخته هم دارید... ببخشید آقا«  :د پرسیدکر مینگاهشان 
سیامک که فهمید دوباره گاف کرده به ظرف ساالد و سـوپ  . خندیدند

رویا و مژده هم  »...من از اون سوپ و ساالد می خوام« :اشاره کرد و گفت
ـ « :استاد نگاهشان کـرد و گفـت  . سوپ و ساالد را ترجیح دادند  هـا  هبچ

. وجـود نـداره    ، یعنی غذاي گرم و پخته اصالًها هنمیشسوپ اینجا گرم 
جوانۀ ... ضمناً موادش هم خام و گیاهیه... ها هسوپش با یخ مصرف میش

روغـن  .. کشمش...پودر مغزگردو... هویج... چغندر و انواع سبزي... گندم
  »...آب لیموي تازه، نمک و فلفل و پیاز خُرد شده. زیتون طبیعی و بودار

خیلـی خیلـی     »!...اونـم صـدارة گنـدم   «: ف بزرگی اشاره کردبعد به ظر
پودر گردو ... جوانه گندم... ترکیبش هم عبارت است از!... مقوي و مغذي

و بعد با  »...لیمو، روغن زیتون طبیعی آبانواع سبزي و شوید خُرد شده 
اون هـم از شـکلش معلومـه کـه     « :به غذاي دیگري کرد انگشت اشاره 

ـرخ کـرده   شبیه... کُتلتـماق قرمـزش رو      ! کتلت سامـا گـول رنـگ س
چون ترکیباتش از همین موادیه که اسم بردم به عالوه سماق !.. نخورید

حاال هرچـی میـل   . کُتلت در آوردن مثلکه روش پاشیدند و قالبش رو 
هر سـه    »..لذیذ و مقوي و سالم... دارید انتخاب کنید غذاي خامِ گیاهی

برخالف تصورشـان گوشـت خـام و اسـتخوان و     نفر خوشحال از اینکه 
و قطعات حیوانی خام در هیچکـدام از غـذاها بکـار     چربی و دیگر اعضاء

در حالیکه غذاي مورد عالقـه   دشروع به سفارش کردند که استا.. نرفته
بله وقتی که آدم از این غذاهايِ طبیعی و « :اش را سفارش می داد گفت
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ومرامش هم خوب و آرام و طبیعی  سالم نوش جان بکنه اخالق و رفتار
شروع خامخواري باور کنیـد    من که بعد از همان یکی دو ماه... ودش می

قبالً . تر و قوي تر شده ام الحس کردم ده پانزده سال جوان تر و سرح
ـ   هـا  هحدود صد قدم که می رفتم قلب و نفسم می گرفت، اما حاال جمع

نفسم تازه شده ... هی هم شیرپالصبح زود به کوه می روم و تا آبشار و گا
سرحال  ها صبح.. ها ها ها قرار است با آقاي شجریان به اورست هم برویم ؛

یم بـراي  ها هپنج... ومش میبیدار  انهو سبک از خواب راحت و عمیقِ شب
جالب این است که سرما و گرما دیگـر  .. نوازندگی قوي تر و نرم تر شده

بی پـول  ! ومش میبیمار ن... د نمی گیرمسر در... برایم آزار دهنده نیست
ـ  میسرما نمی خورم، خسته ن! ومش مین وم و اینهـا همـه از برکـت و    ش

یعنی خوردن  یعنی تفاله خواري، .. خواري ختهاما پ... معجزه خامخواریه
غذاي پخته انسان را !... دیوانگی!.. یعنی بیماري.. غذاهاي سوخته و مرده

بـا   هـا  جـوان   .»...پاك خودش دور کـرده  از انسانیت و احساس و عاطفۀ
این .. نگاه کنید« :ي پر مقابلش ایستاده بودند و گوش میدادندها سینی

ي منطقـه  ها جنگ.. در طول تاریخ طبقاتی ي وحشتناكها گهمه جن
... آدم کشی  جنون قدرت طلبی و کشورگشایی و.. ي جهانیها اي جنگ

ـ   .. حرص و آز و طمع زي و جنـون و جنـونِ   کشت و کشـتار و خـون ری
تصرف و تجاوز و چپاول که همه اش نتیجه پخت و پز و تغذیه گوشـت  

مثـل  ... مثل حیوانات درنـده شـده انـد    ها آدم... حیوانات و غیر طبیعیه
مرده خواري و گوشتخواري همه را به !... کفتار و کرکس و گرگ و شغال

آن هـم بـه   !... و همه جا جنگ و مرافعه و دعواست!.... جان هم انداخته
!... زیاده خواهی، حق کُشی!.... خاطرمال دنیا براي ارضاي غرایز حیوانی

آخر این همه جنگ و کشت و کشتار !... داشتم ونببخشید که سرپا نگرت
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و ویرانی و خون و خون ریزي و غارت و ایجاد فقر و گرسنگی و بیماري 
جنگهـاي   .جنـگ ویتنـام  !... نگاه کنید بـه جنـگ کـره    ؟ براي چیست

توپ و توپخانه و بازهم کشتار و !... ي شیمیایی و اتمیها بمب!... جهانی
کمـی هـم علیـه    !... جناب نویسنده«: کرد و گفت نویرانی، بعد رو به م

ستم به انسان و حیوان و ! علیه این همه جنایت و ستم! جنگ بنویسید
ر چشـم اسـتاد، و فـوراً دسـت د    » «و به مردم طبیعت و ستم به زندگی

اي را درآوردم و شروع کردم به خواندن که صـداي   کیفم کردم و نوشته
اجازه بده چند تا پیام و آگهی ... صبرکن صبرکن« :آمداستاد مهرتاش در

  »... بازرگانی
  » ...ببخشید استاد آگهی بی آگهی«  :گفتم

همه » .بنوشیم و گوش بدهیم! بخوریم! اجازه بده بشینیم«: استاد گفت
  :درنگ ادامه دادم ستیم و من بیدور میزي نش

  زرهی اهواز 92بیاد تیمسار سپهبد رضا زاهدي فرمانده لشکر 
  »شکار «

  !49شاید هم  1348پل فلزي، بهار  کرخه،
هرقیقِ صبگاهی را مـی بیـنم کـه در حـال عبـور از روي رودخانـه و        م

بادي از غـرب، مـه     است هجوم گاه به گاه ساحل ي خیسِ خطها هماس
ـ      را در ي سـبز و  هـا  ههم می پیچد، چند لحظـه آنـرا پـس میزنـد و تپ
ي تک افتادة دور دسـت رو بـرو   ها ي تازه روئیدة نیزار و درختها هجوان

ي مـاهیخوار،  هـا  هپرنـد . را مثل تابلویی خیال انگیز به رخم مـی کشـد  
سـینۀ امـواج، کُنجکـاو بـه قایقهـاي       هردیف تو ساحل روبرو و سینه ب

قابل و سربازان تابن دندان مسلحی که در قایقهـا  ار ساحلِ مکن میهجو
گوش به فرمان و آمادة حمله، روبرویشان صف آرایـی کـرده انـد نگـاه     

ي قایقهـا  هـا  هشلپ شلپِ برخورد موجهاي کوچـک بـا کنـار   . ندکن می
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بازي می گیرنـد و گـاه    هسکوت کسل کنندة فضا را با آهنگ مالیمی ب
و نیزارهاي آن سوي رودخانـه   ها هستوان سلحشور به تپ. پس می زنند

ود چشم دوختـه و درچشـمهاي   ش میکه حاال با رفتن مه بوضوح دیده 
آماده گرفتن شکار چـرب و   میشی اش انگار دو پلنگ مغرور و گرسنه، 

قـایق   رمـان من پشـت ف . مقابل خیز برداشته اند  نرمی به سمت ساحلِ
ال بی سیم به دست ایستاده ام ستوان حا -قایق فرماندهی –دو موتوره 

گروهبان سرتیاك کنار . همه جا را می پاید و منتظر فرمان حمله است
بابا جنـاب  ! چقدر لفتش میدن«: کند میدستم ایستاده و زیر لب غُرغُر 

سـتوان    »! کـارامون  سروان دستور حمله بده تمامش کن بـریم دنبـال  
رسـد،  سرتیاك رو به من می پ. زند و لبخند سردي می کند مینگاهش 

! تو دیشـب تمومشـون کـردي   !... سیگارم کجا بود» «سیگارات کجان؟«
خونـه ت آبـاد    !؟ من تموش کردم « : و می گوید کند میبا تعجب نگاهم  »

ـ   .. من که دیشب توقایق نخوابیدم مگـه  .... هـا  هرفتم تو چـادر پـیش بچ
بیـدار بـودم   « :گفـتم » صداي شلپ شلپ آب می ذاره تو قایق بخـوابیم 

امـا چیـزي نگفتمـت،    ... یواشکی اومدي و رفتی سـرِجیبم  دیدمت که
حیـف نـیس   ! آقاي محترم« :بعد بلند بلند گفتم» حاال هم سیگار ندارم

دوبـاره بـا تعجـب     » ؟ که اولِ صبح میخواي این هواي پاك دودي کنی
و بـاز بـه مـن     کند میو بعد زیر چشمی به فرمانده نگاه  کند مینگاهم 

و مـی   کنـد  مـی بار بدجوري و چـپ چـپ نگـاهم    اما این . کند مینگاه 
 کنـد  میبعد صدایش را بلندتر » !...کشی؟ عنتر مگه خودت نمی« :گوید

اوالً تـو کـه وقتـی پـاي بسـاط عـرق خـوري        «: تا فرمانده هم بشـنود 
دوماً قایقـت اگـه روشـن بشـه     !... دودمیکنی یگاریه وانت س...میشینی

وغـن سـوزي دارن و اون   ي اگزوزش نشون میدن که جفتشون رها هلول
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اموال ارتش وملت را به بادمیدي و !... وقت جنابعالی تو فکرشون نیستی
اون وقت براي هواي پاك صبگاهی اونم تو بیابون خلوت خدا دلت مـی  

اوالً « : گویم ند میکن میبا خنده نگاهمان  ها از توي قایق سربازها» !!سوزه
دومـاً جنابعـالی قلبـت    !.... تـو  سیگار می کشم اما نه حاال و نه به اندازه

سوماً اگه موتور قایق من به روغن سـوزي افتاده تـو خـودت و   ... خرابه
! بوزینه به تارزان میگی عنتـر؟ . چهارماً! مغزت به روغن سوزي افتادین

کلمه گفتم هواي پاك آلوده نکُن، انگار چوب کردم تو فالن  یک،  پنجماً
ـ  . خندنـد  همه می» !...جات رش را بـر مـی گردانـد و رو بـه     فرمانـده س

دو قدم کـه    ؟ این آشغاال چیه میکشی. راست میگه«.سرتیاك می گوید
تو ... برو میوه بخور،!... میدوئی به پت و پت می اُفتی و نفسات بند میان

ـ ! خرمـا !... پسته بخـور .... و ریۀ داغونی داري لبکه ق !.. انگـور !.... انـار   ـ
 :با خنـده مـی گـویم     »!دود راه میندازي یعنی چی از اول صبح!.... خیار

بادمجون بخور !... خیار چنبر بخور!... برو برو خیار بخور!... شنیدي که؟«
سرتیاك به قایق پهلویی و » !..که براهمه جات خوبه مخصوصاً اون جات

و بـا   کنـد  مـی که دارند می خندند بعد رو به مـن   کند میسربازها نگاه 
دهنی ازت سرویس کنم و خیار چنبـري   یک!.. ببین«: حرص می گوید

بهت نشون بدم به رنگ و شکل و قواره بـادنجون کـه هیچوقـت یـادت     
دور  جـایی ناگهان غُرش ترسناك واحد توپخانه از پشت سر و از   »!...نره

ـ  . سکوت و آرامش را به هم می ریزد ي تـوپ  هـا  هچند لحظه بعـد گلول
ي ها هتپ  کافند و به طرفش میصفیرکشان از باالي سرمان پر صدا هوا را 

سبز ساحل روبرو می روند و بعد با صداي مهیب و ترسناك انفجارهاي 
و حاال  هتوپخانه شروع کرد. را می لرزانند ها پی درپی زمین و آب و قایق

ي سنگ ها هبا صداي انفجار، دود و آتش و پرواز تک. یک نفس می کوبد
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ـ    ها هو شاخ ی بیـنم کـه در هـوا    ي درخت و خـاك و تـرکش تـوپ را م
تو اُفق اوج گرفته و با  ها هپرند. شوند رخند و به اطراف پراکنده میچ می

 ایقسرتیاك دوربین نظامی را از داشبورد ق. شتاب از منطقه می گریزند
ناگهان می نالـدو  . کند میي روبرو نگاه ها هبیرون می آورد و با آن به تپ

یه !... ولک ببین او طرف چه خبرهو.. ،!یا امام زمان« :بعد فریاد می کشد
گله آهودارن دورخودشون گیج گیج میخورن و می چرخن و نمی دونن 

 انفجـار صـداي    صـداي سـرتیاك در میـانِ    » ...از کدوم طرف فـرارکنن 
پسر ببـین چقـد   ..... «: ودش میي توپ کم و زیاد و قطع و وصل ها هگلول

بعـد بـا   !.. علفهـا افتـادن  آهو و بچه آهو و گراز و بچه گراز لت و پـار رو  
دوربـین را از روي  » «!...آخ جـون گوشـت شـکار   «: خوشحالی می گوید

ـ : کـنم  ي روبرو نگاه مـی ها هچشمش می قاپم و به دشت و تپ  هـا  هگلول
... زمین و زمان را می کوبند، جابه جا دود و آتش است، از آهو و بچه آهو

و پاره پاره شده اند یـا   یا تکه تکه.. گراز و بچه گراز هیچ اثري نمی بینم
صداي رگبار مسلسل و انفجارِ بی امانِ !... توانسته اند از مهلکه فرارکنند

وند با بوي باروت ش می لیکو پی درپی نارنجک که نمی دانیم از کجا ش
همه به روبرو . و احساس خوش و ناخوشایند عملیات گیجم کرده است

 ها د صداي شلیک مسلسلناگهان صداي توپ خانه وبع... خیره شده اند
ي پشت سرمان شـده ایـم   ها هروي تپ ها که حاال دیگر متوجه جاي آن

کوچک بـه   واجدوباره صداي شلپ شلپِ برخورد آرام ام!... ودش میقطع 
که انگار تلنگري براي پس زدن و عقب راندنِ، بـه فضـاي    ها بدنۀ قایق

م و آن کـن  مـی زنند بلند میشود نفـس تـازه    رعب آور و گیج کننده می
حالت هیجان و دلهرة گنگ و غرور کاذب جایش را به حیرت و تعجب و 

 ريسـرتیاك سـیگا  . ودش میچند دقیقه آرامش برقرار . انتظار می دهد
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بعـد  » !چـه  بتـو «: گوید می» ؟ کُجا سیگار از« : می پرسم. گوشۀ لب دارد
 بیا یـه ! ؟ فکرکردي فقط خودت زرنگی! از دیشب قایم کردم«: خندد می

دسته اي قره غـاز از بـاالي سـرمان    .کند میبه آسمان نگاه » !..پک بزن
فرمانده بی سیم را دست به دسـت  . درحال پرواز به سمت غرب هستند

 ها سرتیاك با شنیدن صداي غازها ودیدن آن. کند و منتظر می ماند می
. به سرعت دست به تفنگ می برد و لولۀ آن را رو به غازهـا مـی گیـرد   

کـه   دانـم  مـی ... نـد کن مـی با خنده و بعضی با تعجب نگاهش  ها بعضی
دوبـاره   « !خَرنشی! ابرام« :فشنگی در تفنگ نیست با این حال می گویم

حوصله گوش به زنگ فرمان حمله می مانیم که ناگهان صداي  یهمه ب
از بـاالي   ها هجنگند.. گوشخراش پرواز چند جنگنده سکوت را می بلعد

صـداي  .. روبرو شیرجه می رونـد  و دشت سوختۀ ها هسرمان به سمت تپ
انفجارهاي مهیب و وحشتناك بمب و راکت دوباره زمـین و آسـمان را   

ـ  میاز سر گرفته  ها رگبار مسلسل. انگار به هم می کوبند رعـب و  . ودش
و علفزارها و نیزارها و دامنۀ  ها درخت.هیجان دوباره به جانمان می اُفتد

و  هــا هدوبــاره شــیرجۀ جنگنــد. انــد در آتــش شــعله ور شــده هــا هتپــ
درخت و درختچه و علفزار باقی مانده را  ها انفجارمهیب و شعله ور بمب

رودخانه، آنجا که دیروز پل شناورِ نظامی زده  ستاز پایین د. می کوبند
واحدهاي زرهی . ي تانک می آیدها بودیم صداي غژغژ زنجیرها و شنی

از روي پل موقـت شـناور عبورشـان     باید. حملۀ خود را شروع کرده اند
بی سـیم در دسـت فرمانـده خرخـر     . شوند ناپدید می ها بدهند هواپیما

و در یک لحظه نعرة فرمانده را که دو برق درخشـنده مثـل دو    کند می
دل و جـان    شـنوم کـه از تـه    جهند مـی  اش بیرون می پلنگ از چشمان

هـدف سـاحل مقابـل،    ! موتورها روشـن « :کند میفرمان حمله را صادر 
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ي هجـومی پرصـدا، سـنگین و پرفشـار از جـا کنـده       هـا  قایق» ..حمله
. من هر دو اهرم موتورها را با قدرت به جلـو فشـار مـی دهـم    . وندش می

ـ  مـی قایق، پرزور و سنگین و پرصدا سـینۀ آب را    کافد و پـیش مـی  ش
انه رودخ. می نشیند ها هغرور و ترس و هیجان و لذت در نگاه و چهر.رود

... شـوند  متالطم است امواج کوچک و بزرگ کف آلود به عقب رانده می
ـ  ها هنوز به ساحلِ روبرو نرسیده ایم که انفجار مین ي سـاحلی  هـا  هو تل

ي بلندي از آب را به ارتفاع ده دوازده متر، از روبرو، کنار و پشت ها ستون
ت زده خیس و حیـر .. سرمان باال می برد و بعد به سرورویمان می پاشد

بـه سـطح آب نگـاه    .. ي فرمانده گوش مـی دهـم  ها به فریادها و فرمان
، سـطح آب پوشـیده از   خـورم سخت یکه می .. یکه می خورم...مکن می

.. خون و ماهی و بچه ماهی، مارماهی، الك پشت و بچه الك پشت است
بعضی شان . را پس می زنند و پیش می روند ها زنده و مردة آن ها قایق

موج انفجار دردم تکه پاره شده اند و بعضی با دهـان بـاز و    بر اثر شدت
نگاه سرد و مات، در حال جـان کنـدن، گـیج گـیج مـی خورنـد و دور       

ـ  مـی چرخند و یکـور   خودشان می وند و فریادهـاي بـی صدایشـان و    ش
نگاهشان که پر از درد است و ناباورانه به آسمان دوخته شده، دلم را می 

رو به سرتیاك فریـاد مـی   . مز و خونین استرنگ آب همه جا قر.لرزاند
اگه جنگ واقعی باشه   !هاین فقط یه مانوور و تمرین.. هی ابراهیم... «زنم 

» و...لعنت بـه جنـگ و تمـرین   ! ند؟کن می؛ با آدما و زمین و زندگی چه 
فریاد و اعتراضم در میان دود غلیظ و سیاهی که همراه انفجـار و بـوي   

ـ  میگم  استفضا پراکنده شده تند و بد باروت که در  ود و بـه گـوش   ش
شـانه بـه    وکسی نمی رسد حتی به گوش سرتیاك که خیلـی نزدیـک   

  . شانه ام ایستاده است
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رسـتوران  « :ل کرد و گفـت ش میگره کراوات زرشکی اش را ک شجریان

 هـا  پس شـما !... که اینطور« : بعد نگاه کرد و گفت  »!..هش میداره خلوت 
کرده بودین که اینجا دیوونه خونه یا خانـه اوراح و   پیش خود تون فکر

دیدید که چـه  «: استاد مهرتاش گفت. همه قار قار خندیدند» !...اشباحه
غذاهاي خوش مزه اي بود کتلت و کوبیدة خـام، حـاال مونـده خـورش     

دسـتور چنـدین و چنـد، ببخشـید دسـتورِ      ! اُملت خـام .. بادمجان خام
و طرز درست کردنِ چندین و چنـد نـوع    دستور  !بازم ببخشید!... پخت

با اجازه اسـتاد، و دسـتور سـاختن     « :شجریان گفت ».غذاي خام گیاهی
 :رویا گفت» ... کردن چندین و چند نوع شیرینی و کلوچۀ خام تودرس

دیم که منظـور شـما از غـذاي زنـده و مـرده      کر میبه خدا اصالً باور ن«
بـراي مـا روزي قشـنگ و     امـروز !.. و غذاي پخته س گیاهیغذاي خام 

شـجریان  » ...مخصوصاً دیدار با استاد شـجریان عزیـز  !... بیادماندنی شد
. شاد و شنگول با لبخند نمکینی سرش را بـه نشـانۀ تشـکر خـم کـرد     

این مسئله مسئله ساده و بـدون دنـگ و   .. ببینید«: استادمهرتاش گفت
فقـط  ..لحظه وقتی دانۀ زنده یا خام گندم را یک شما.. فنگ و فورمولیه

دیگه هـر کـاري کـه    .. بندازین توي آب جوش و در بیارین.. یک لحظه
انجام بدین و هر بالیی سرش بیارین سبز نخواهد شد حتـی اگـر آن را   
در بهترین خاك دنیا یا اصال تو خاك بهشت بکارید و آب زمزم و کـوثر  

و  و مالئک ریـز  ها هرا پایش بریزید و فرشت او بهترین کودهاي قوي دنی
.. درشت هم بیایند و بادش بزنند و پرستاریش کنند و دعـایش بکننـد  

چـون پختـه شـده و خاصـیت زنـده بـودن و       .. محال است سبز بشـود 
آن هـم  . زندگی رو ازش گرفته اید و تبدیلش کرده اید به تفالـه گنـدم  
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» ...تفاله بی خاصیت مثل حلیم و سمنو و نان و کلوچـه و بیسـکویت و  
. همـه نگاهشـان بـه او بـود    . ت و جرعه اي سرکشیدلیوان آب را برداش

.. به به چـه آب گـوارایی  « :بعد از سرکشیدن آب نفسی تازه کرد و گفت
آب بدون کلـرو بـدون دوا و مـواد شـیمیاییِ کشـنده و      .. س آب چشمه
از آب چشـمه   یتونیـد شـما هـم م  .. « :گفت ها و رو به جوان» خطرناك 

رو به مهماندار پشت یخچال کـرد   بعد» بنوشید تا جیگراتون حال بیاد 
آقـا رضـا از   » ممنـونم ... آقا رضا لطفاً یه پاچ آب چشمه بیارید« :و گفت

چشم استاد اما دو روزه که آب چشمه تموم شـده  « :پشت یخچال گفت
بـر خواسـت و بـا نالـه و      ادآه از نهاد است» !...و آب آبِ لوله کشیِ شهره

و روزه دارم آب لولـه کشـی مـی    د!... شانس ما روبـاش « :ناراحتی گفت
گرم تماشاي حرکـات و   ها جوان» !.. دم آب چشمه سکر میخورم فکر 

شنیدن حرفهاي استاد بودند که شجریان یکمرتبـه چشـمش بـه مـن     
پارسـال  ..هآقـاي نویسـند  ... سـالم .. سـالم « :افتاد و خنده خنـده گفـت  

 حـاال شـما هـم مـی    .. خُب حاال نوبـت شماسـت  !... دوست امسال آشنا
مشــروط بــر اینکــه مثــل .. تونیــد دخالــت بکنیــد و نظرتــون را بگیــد

نفـس راحتـی   » ....تون غلو نکنید و بـزرگ نمـایی هـم نشـود    ها هنوشت
چشـم جنـاب   .... چشم« : استقبال کردم و گفتم لیکشیدم و با خوشحا

یـک   داده شداز اینکه به من هم اجازة اظهار نظر !.... بلبل شجریان گُل
بعد باسرفه گلویم را صاف کردم و خوشحال رو  »ربان دنیا سپاسگزارم ق

ها، استاد مهرتـاش واقعـاً ضـرب المثـل      ببینید بچه « :گفتم ها به جوان
مثالً همین جناب اسـتاد شـجریان را   .. زدند مي گند قشنگی براي دانه

فقـط یـک دقیقـه در آب جـوش فـرو کنیـد و بیـرون        .. اگر یک دقیقه
نـه دیگـه   .. دیگه شـجریان بـی شـجریان   ..دیگه کارش تمومه.. بیاورید
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نه میتونه اینجـوري بـا   !.. میتونه آواز بخونه نه دیگه میتونه نفس بکشه
نه نگو تو « :گفتند ها خندیدند بعضی ها بعضی!... غضب به من نگاه بکنه

خود شـما را  « :استاد مهرتاش در حال خنده گفت» !...خدا نکنه.. روخدا
استاد ما راجـع  «گفتم »  !؟ داغ چی میشه اگر سی ثانیه فرو کنند تو قیر

اسـتاد مهرتـاش ایـن    » یم نه آسفالت کاريکن میبه پخت و پز صحبت 
ــت    ــدي گف ــوخی و ج ــار ش ــک روز در میــان     « :ب ــه ی ــه ب شــما ک

شنیدم روزهاي فرد که سه روز در هفته س خام میخـوري و  !...معروفی
اسـتاد  «  :با خنده گفـتم » !.روزهاي زوج که چهار روز در هفته س پخته

خبـر دارم کـه   !... شما هم که ماشـااله دوزیسـتی هسـتید   !.. ببخشیدها
» !...خورین و چهل درصد خام گیاهخواریـد  شصت درصد چلوکباب می

یش تـوي هـم   هـا  هباز هم همه خندیدیم به جز خود استاد کـه سـگرم  
می بینی آقـاي  «: رفت و دستپاچه و کمی عصبانی رو به شجریان گفت

پیرمرد هم نمـی گذرنـد و بـه راحتـی       از منِ ها هویسنداین ن.. شجریان
ـ « :بعد به شوخی گفت» ..ندکن میتهمت و افترا نثارم  سـرت   ییک بالی

... بیــــارم کــــه روزهــــاي زوج ســــاز بزنــــی و روزهــــاي فــــرد 
مژده که می خندید چشـمان سـیاهش را بـه    » !..صبرکن..حاال!..برقصی

 گفتیـد سـت کـه   ببخشید استاد تقصیر شما« :شجریان دوخت و گفت
کـه بـه جـاي دیگـري      ها هبازگشت پروان» ...دخالت کند وهم نویسنده 

ـ . به خود جلب کرد ارفته بودند حواس همه ر دسـته جمعـی    هـا  هپروان
ي هــا هدور گلهــاي روي میــز چرخیدنــد بعــد بعضــی شــان روي شــان

انگار به زیـارت  .. شجریان و دو تاهم روي شانه استاد مهرتاش نشستند
بعد از چند لحظه در مقابل چشـمان بهـت زدة همـه    .. بودندآشنا آمده 

ـ   سـیب سـرخ تـوي     ویرپرواز کردند و رقص کنان آرام رفتنـد روي تص
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تابلویی که من درست کرده بودم و حاال در قاب طالیی بزرگی به دیوار 
مـژده نگـاهم     »!مژده حرفت رو تمام نکردي« :گفتم. نصب بود نشستند

: اش برقِ شادمانه اي موج می زد و گفـت کرد و توي زالل سیاه چشمه
ـ  .. یادم رفـت   !؟ چی می گفتم!.. آهان شما راست میگید«  هـا  هایـن پروان

سـیامک خیـار     »!خب بعداً یادت میـاد « : گفتم» حواسم رو پرت کردند 
اسـتاد مهرتـاش و   . دکـر  مـی سبز درشتی را گاز می زد و به رویا نگـاه  

ـ   شـاید فکـر   . شـده بودنـد   ي روي سـیب خیـره  هـا  هشجریان بـه پروان
 يیشـان و بعـد پـرواز بـه سـو     ها هروي شان ها هدند نشستن پروانکر می

سیب سرخ توي تابلو پیام و معناي بخصوصی دارد سالن تقریبـاً خـالی   
شده بود تک و توکی این گوشه و آن گوشه مشغول خـوردن غذایشـان   

گـر بـه   خواسـتم بگـم ا  .. م اومدآهان یاد« :مژده یکمرتبه گفت... بودند
دخالت نمـی دادنـد شـاید هـم تصـویر ماهـا رو خـراب         پیشنهادشما 

تـازه شـما کـه هـزار ماشـااله      ... مگر مرض دارم بابا: گفتم» دین کر می
همگی خوش تیپ و خوش فکر و خوش تصویر و خـوش آواز و خـوش   

بـا  .. نویسم البتـه  ر چه را که تجربه کنم و ببینم میمن ه.. قلب هستید
البتـه  .. ی و کمی هم چاخان و شاخ و برگ اضافیکمی چاشنی و شوخ

دیگه بنویسم و شما هـم سـی    لاین مطالب رو شاید نزدیک به سی سا
اون موقع موهاي مـن و شـما هـم رو بـه سـفیدي      .. سال دیگه بخونید

تا آن موقع افکارتون هم سفید « :سیامک با خودش زمزمه کرد» ...رفته
ـ  مـی سـالن پخـش    صداي موسیقی هم چنان در فضاي »...شده ‹‹ . دش

صداي شجریان بـود  ›› !؟ حاال از کجا معلوم که تا اون موقع زنده بمونی
م و امیدوار هسـتم کـه هـزار    کن میالبته آرزو ‹‹  :که شتابزده ادامه داد

‹‹  :گفـتم ›› !...البته هزار سـال شـاد و سـربلند   !..سال، همه با هم باشیم
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یدانم کـه تـا اون موقـع    من که خیالم راحت است و م.. جنابِ شجریان
از آنجـائی کـه    « :گفـتم » !... ؟ از کُجـا میـدونی  « :پرسید›› ...زنده هستم

اسـتادمهرتاش  » !ي مرا حدود سـی سـال دیگرخواهیدخوانـد   ها هنوشت
نخیـر دلـیلش ایـن اسـت کـه      . نخیرآقاجان«: خنده اش گرفت وگفت
حتی اگر یـک روز در میـان هـم خـامخواري     ! همگی خامخوارهستیم

خیالتون راحت راحت باشه مگـر اینکـه خـداي    ..... زنده میمانیم کنیم
زلزله اي، سیلی، حادثه اي یا تیرغیبی حریفمون بشه کـه اونـم    کردهن

البته من اون موقع دیگه نیستم و ازمن فقـط، یـادي و خیـالی     !نیمشه
: جمله را با لحن غمگینـی گفـت و بعـد ادامـه داد    » . باقی خواهد ماند

کـه   مبعد دیدی» !...یاد همه دوستان و رفقاتون باشید!... دیادمن باشی..« 
چشـمانش نمنــاك شــد و دسـتمال ســفیدتمیزي از جیــبِ شــلوارش   

نه استاد شـما هسـتید و    « : همه منقلب شدیم و هم صدا گفتیم. درآورد
: مژده بغض درگلوگفت» .ما هم زیر سایه شما و درکنارتان خواهیم بود

و ! شاگردهاي زیـادي رو اسـتادخواهیدکرد   به اُمیدخدا شما هستید و« 
اي خواهید دمید و همیشه بـراي ابـدهم    به موسیقی ما جان و روح تازه

و موسـیقی جـادویی سـرزمینمان زنـده      هـا  هدر صداي تارو آواز پرنـد 
رویا سرش پائین بود و من دیدم که چند قطـره اشـک   » ! خواهید ماند

ببخشـید  « : ردم و پرسـیدم من رو به استادک. زالل روي گونه اش لغزید
یعنـی شـما   « : نگـاهم کردوگفـت  » !هستند؟استاد آقاي آوانسیان کجا 

چـرا فقـط خواسـتم غـم سـنگینی راکـه        « :شرمنده گفتم» !نمیدونی؟
شـجریان  ... »!نمد پـس بـز  ش میحاکم  محفلمانداشت به فضاي خوب 

اتفاقـاً بـد نیسـت مهمانـان عزیزمـون      .. اي کـردین  خوب اشاره« : گفت
اش  و رئیس پزشکیونندکه سازمان عریض و طویل و خنده دار نظام بد
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دکتر اقبال از آقاي آوانسیان بدلیل دخالـت در امـر پزشـکی شـکایت     
پـس  «پرسـیدم  » .کرده و پیرمرد عزیز ما را مرتب به دادگاه مـی برنـد  

 هـا  ببینیـد بچـه   !...عجب اوضاع و احوالیـه !... هنوز حکمی صادر نشده؟
 جـه ها و در نتی خواد مردم را از شّر انواع و اقسام بیماري یآقاي آوانسیان م

داروهاي شیمیایی و سموم کشنده و بیمـاري   ها و از شّر انواع و اقسام قرص
!... هاي کمرشکن و سنگین بیمارستان و دکتر و دارو خالص کنـه  زا و هزینه

مردم، غذاي خامِ گیاهی بخورید تا هیچ وقت مریض نشویدآن وقـت  : میگه
 بعضیچون درآمد   چرا؟...ه تریج قباي سازمان لوسِ نظام پزشکی برخوردهب

هاي غـارتگر و آدمکـش   دار سرمایهها و  پزشکان و بیمارستانها و داروخانه
چـون    ؟ داروسازي قطع یا ضربۀشدید اقتصادي وحیثیتـی میخـوره، چـرا   

ها هسـتند و اگـر مـردم     ورزش و میوه و سبزي و مایعات، دشمنان بیماري
رو خواهد شد  یز،توجه بشوند و بفهمندکه خواهی نخواهی درآینده همه چم

و اگر فقط پنجاه یا شصت درصد خامخواري کنند ورزش کننـد و بـه جـاي    
غذاهاي چرب و چیلی و زیاد پخته شده سبزي و میوه و سـاالد بخورنـد و   

هـاي   موسیقیِ خوب گوش بدهند کلک نظام پزشـکی و خیلـی ازکارخانـه   
 نظـورم البتـه م  !...شـود  هاي اقماریشـون کنـده مـی    و سازمانداروسازي 

سیستم و نظام دارویی است نه کل نظام پزشـکی چـون بـه هـر حـال      
خدمات برجسته و انسانی خیلی از پزشکان جراح، ارتوپد، دندانپزشـک  

ـ  مـی تـوان و ن  و چشم پزشک را نمی ود نادیـده گرفـت بخصـوص در    ش
ساخت ابزار و پیشرفت  به منظورزمانیکه اختراعات و اکتشافات بزرگی 

.. و ساخت اعضاء مصـنوعی و   پیوند اعضاء کی،علوم نظري و عملی پزش
رویا چشمهاي درشـتش   ».انجام گرفته و جهش وار در حال رشد است

با عصبانیت ملیحـی   یش هنوز کمی خیس بود، ها همژ.. را به من دوخت
ـ     « :گفت شـما  !... دخب شما که نویسنده هسـتین از ایشـون دفـاع کنی

!... ببخشـیدها !... بیـدار بشـن   وبنویسید و افشاء کنید تا مردم بفهمنـد  
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هرچـی کـه بـه    .. فقط هرچی دلتون بخواد مینویسین ها هشما نویسند
اونا رو تـوذهن مـردم   .. نفعتون یا موافق اعتقاد و مرام و مسلکتون باشه

ومـرام   نه رویا جان هرچی که ما بخواهیم و میل« :گفتم» ..فرو میکنین
اوالً !... هست و نه مردم مـی پذیرنـد   یوموافق نظرمان باشد که نه شدن

ي قرن است که تو این مملکت تیـغ سانسـور و داغ و درفـش و    ها قرن
ــش و   ــوزاندن در آت ــدام و س ــالق و اع ــدان و ش ــیر ... زن ــل شمش و مث

هسـت و شـاید اگـر    .. و هنرمندها بوده ها هداموکلوس باالي سرنویسند
سـرم داغ   یکمرتبـه چندین و چند سال دیگر هـم باشـد    مردم نجنبند

  ...شد و انگاري که گُر گرفتم
بی اختیار بسته شدند و حس کردم رعد و برق تند و کـوچکی   چشمانم

خودم را در میان صدها مهرتاش گـل  . پر نور و پر صدا ذهنم را آتش زد
و شجریان بلبل و جوانان سنبل در باغ بزرگـی پـر از درخـت سـیب و     

ي بلنـد آب دیـدم و بعـد    هـا  هبی، کاج و چنارهـاي تنومنـد و فـوار   گال
و برقی تند تر و پرنورتر و پر صدا تر ایندفعه بیـرون   دیکمرتبه دیگر رع

از ذهن من جنگل سبز ذهن جمعیت در بـاغ را آتـش زد و بعـد بـاران     
یکی کـه شـبیه   . کلمات آتشینی بود که از زبانهاي سرخ باریدن گرفت

در مسـلخ عشـق جـز نکـو را     «: ار نیشابوري بود، غریدعارف بزرگ، عط
چوپانی که شـبیه سـیامک یـا    » .نکشند راروبه صفتان زشتخو ...نکشند

روشنفکران و هنرمندان ارغـوانی  « :سیامکی که شبیه چوپان بود گفت
عقیم حرام لقمه حرام خوري هستند که همه چیـز شـان را زیـر پـاي     

اندیشـه و قلـم و هنرشـان را بـه     ن و کن میاربابان ثروت و قدرت فرش 
مـی فروشـند و    زيمدح و ثنا و تملق و چاپلوسی سـتمگران بـه پشـی   

سکوت را مثل تاجی از پشگل بزِ گَر بـر سرشـان مـی گـذارن اینهـا از      
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 :دختـري گفـت  » . عذاب گشنگی و محرومیت و دربدري خبـر نـدارن  
مبتـذلِ  ها و مفاهیم بی ارزش مسخره و  راست می گویی اینان به مقوله«

خواب  یرانحرافیِ احضار روح و کاسه بشقابهاي پرنده، مثلث برمودا، تعب
نفـر  » . و کف بینی و مرتاض بازي و سرکتاب و جادو و جنبل می پردازند

... این جانواران و شیاطین حقیر به مردم به تـاریخ «بعدي عصبانی گفت 
ـ  به خود و خانواده و بستگانشون هم دروغ می گن و خیانت می در . ننک

عنوان هنـر   رشعر، داستان کوتاه و بلند، موسیقی، سینما، فلسفه و یا زی
... کنند و الف گزاف می زننـد  ناب، هنر براي هنر یاوه می بافند و ریا می

براي سـالطین پـول و قـدرت و    ... « :کارگر جوانی شبیه رضا فریاد زد»
تقیم داللی و چه نخواهند مستقیم و غیر مس.حاکمان زورگو چه بخواهند

فرهنـگ   وزیـر روشـنفکري ارغـوانی کـه شـبیه     » ...کنند محبت هم می
بابا قرار بود دربـاره خـام خـواري و گیـاه     «بود نالید  یا فرانسه انگلستان

خواري بگین اینکه تبدیل شد به میتینگ سیاسی، هنري، ادبـی، چـرا   
ین شاید کسـی  کن میحواله  ناسزابی خود و بی دلیل به مردم فحش و 

عالقه نداشـته باشـد دلیلـی     ها سیاست و مبارزه و اینجور فیلم بازي به
صـداي  ». هم نداره به کسی تهمت بزنید و هرچه دلتون می خواد بگین

رو هـدر   ها وقت و سرمایه مادي و معنوي ملت«: دیگري به گوش رسید
کشن و در هزار توي هنر بـراي هنـر    جوانها را به بی راهه می... می دن
ن چند صباحی بر االغ پست و مقام و یـا بـر دوش خـرسِ    کن میگمراه 

ي رنـد و طرفـداران و مخـاطبین    ها به به و چهچهۀ هم پالگی انگلیسی
مـژده  » . ند کـه شـوالیه انـد   کن میوند و باور ش میساده لوحشان سوار 

بزرگانی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی و ابوالفضل بیهقی   :اصلی گفت
و  هـا  مندان حریصِ حقیـري چـون عسـجدي   و منصور حالج کجا و آز

فرخـی یـزدي و شـاملو و نیمـا و حمیـد مصـدق و       ... کجـا  ها عنصري
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یکنفـر کـه خیلـی    » ... و کجـا؟ ... هـا و ....کسرایی و اخوان کجا و دکتـر 
هر آدمی ... هنر همین است دیگر« :خیلی ارغوانی و روشنفکر بود گفت

را دارد، یکـی   یک جوري از هنر لذت می برد و برداشت خاص خـودش 
و فـروزان را دوسـت دارد    نو فـردی  کنـد  میبا آواز ایرج و عهدیه حال 

... یکی هم به قول شماها با صداي شجریان و مرضیه و ویگن و مهستی
محمـد نـوري و   عارف قزوینی و نی داود، قمـر، دلکـش،   «یکی گفت » 

ــن فروشــان ... و... مرضــیه و فرهــاد و داریــوش و گلنراقــی و کجــا و ت
دوس دارم هرشـب بغـل یکـی     :که می خواننـد ... لهوسی چون خانمبوا

پسـري ذوق زده  ... »؟ دوس دارم از تن من همه لذت ببرن کجـا ... باشم
جوانی که سـمت چـپ   » جون چه خانم با سخاوتی دمش گرم « :گفت

لو نـرودا بـود بـا    بلو پیکاسو و طرف راست آن شبیه پابصورتش شبیه پا
لو نـرودا  بپـا ! هنرمنـد کوبیسـت معاصـر    نقاش و«: لهجه کوبیسم گفت

ایست براي نبرد نه براي تزئین خانـه ثروتمنـدان    یلههنر وس: گوید می
لو پیکاسـو اون  بپـا ... بابا« :کسی شمرده شمرده و خونسرد گفت» بورژوا

لو نرودا شاعر شـیلیایی و از یـاران سـالوادور آلنـده     بپا... جمله رو گفته
هنر باید آزاد « :رد گفته بود دوباره گفتهمو که شمرده و خونس» ....بود
از قید و بند مرام و مسـلک و ایـدئولوژي باشـد تـا رشـد کنـد و        رهاو 

درست است که هنر ابـزار و وسـیله ایسـت بـراي بیـان فکـر و       ... ببالد
اندیشه صاحب هنر و خالق هنر، براي رسـاندن پیـام و درد دل و نگـاه    

ناسـبات و روابـط اجتمـاعی    هنر مند به جهان هستی و پیرامونش و م
و همـین هنـر   ... انسانها و اشیاء و عناصـر طبیعـت   ینپنهان و نامرئی ب

با شکل و فرم، حرفهاي تـازه و نـویی مـی زنـد اعتـراض       ها گاهی وقت
سازد، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتمـاعی را بیـان    ، فرهنگ میکند می
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داري ناشـیانه از  و البته هنر اصیل نه هنر تقلیدي و یا گرته بـر  کند می
هنــر . دســت ایــن و آن هنرمنــد خــارجی و ســبکهاي مــن در آوردي

هرچقدر در شکل و قالب و تکنیک پیشرفت کند تاثیر معنی و محتوي 
ـ  میو بار فرهنگی اش وزین تر و بیشتر  ود حـاال هنرمنـد در قالـب و    ش

 هـا  فهمنـد بعضـی   مـی  هـا  زنـد بعضـی   اشکال مختلف حـرفش را مـی  
راه افراط  مینهکه بعضی هنرمندان ما هم در هر دو ز قبولفهمنـد و   نمی

آورند و براي خود نمایی هزار  و تفریط میروند و ادا و شکلک هنر را در می
جور پشتک و وارو می زنند و عاقبت هم خودشان نمی دانند که چه مـی  

ها هم تظاهر به داشتن مسئولیت و تعهد  گویند و بعضی خواهند و چه می
 ،هنر مانـدگار  ،ومندهنر وزین و آبر. گویند ر دو دروغ میکنند ولی ه می

ي تاریخ و فرهنگ بومی و ملـی  ها هو برک ها هاصالت خود را از دل چشم
یکنفر که خیلی شبیه نادر بـود از زیـر درخـت گالبـی     » .مردم میگیرد

کسـلی  ها برخالف نظر آلدوس ـ  فرش ایرانی، گبه و گلیم ایرانی«: گفت
 رانـی خـط خـوش نسـتعلیق و نثـر ای    ـ   معناست یزیبا ولی ب: که گفت

کاشیکاري و خاتم کاري و قلم زنـی و شـعر و موسـیقی و آواز ایرانـی،     
ـ   رمونی هـا  هچقدر موزون و هماهنگ و زیبا راه خود را می پیمایـد و چ

هنـر  . دلنشین و هم آواییِ چشمگیر و هوش ربایی به دست آورده است
نوازد و جان را می نوازد و روح و  ایرانی چشم را می نوازد و گوش را می

آدمی را صیقل می دهد و همه می توانند از دیدن آن لذت ببرنـد   روان
و احساس خوب و خوشی پیدا کنند و رنجها و شادیهاي هنرمندان مـا  
را درك کنند گرچه استثمار و محرومیت، آنان را همیشه و در طـول و  

تار و پـود فرشـها بـه    اگر در . عرض و عمق تاریخ بدجوري نواخته است
بیدار نگاه کنی خون سرانگشتان دخترکان معصوم  انچشم دل و وجد

و اشکال زیبا خواهی دیـد و اگـر گـوش     ها هکارگر را به شکل گل و بوت



77 

ي دردناکشان را از فرط درماندگی و فقـر و  ها هجان بسپاري فریاد و نال
 از طرفـی هـم سـرکوب حکومتهـاي خـودي و     . استثمار خواهی شنید

بـدتر از آنهـا   عـرب و مغـول و    نشینان هاي بادیه گري بیگانه از وحشی
گرفتـه تـا    هـا  رینِ مذهبی و غیرمـذهبی و خـان  جاربابان داخلی و متح

همسایگان دور و نزدیک و شرقی و غربی، هنـر و موسـیقی و تنـدیس    
سازي ما را قرنها از رشـد و بالنـدگی دور سـاخت و جـاي پـاي سـیاه       

مـان   نـري چون بختـک غمگینـی در همـه آثـار ه    چپاول و اختناق را 
ي سـنگین  هـا  هو ضرب« :جوانی که نزدیک من بود گفت» . ماندگار کرد

مشابهان سـیامک،  » .تاریخ و تار و پود اقتصادمان زد ،بر پیکر و فرهنگ
بابا شما که از قوم مغول و بادیه نشینان صحرا گـرد  « :همه با هم گفتند

بـه آمریکـا بـه    !... رحمـت بـه اونـا    صـد !... و بربرهاي وحشـی بـدترین  
!.. بسـکه سـاالد و سـبزي خـوردیم ترکیـدیم     !... بسه دیگه!! امپریالیسم

پاچـه یـا سـیراب     جون مادراتون یه تیکه نـون و پنیـري پیـازي، کلـه    
عـده اي خندیدنـد و عـده اي هـم چـپ چـپ       » !شیردونی به ما بدیـد 

  ه شبیه علییک نفر ک!! نگاهشان کردند مخصوصا مشابهان رویا و مژده
یکی هم » .بابا چند دیقه هم گل کوچیک بازي کنیم«: پروین بود گفت

بابا بعضی وقتـا فوتبـال تبـدیل بـه یـه      «: کس نبود گفت که شبیه هیچ
جور کلکـی   رد و باخت همهبراي بشه و  بازيِ کثیف و ناجوونمردونه می

چـه   رودن و دور از چشم دا زنن و هول می به هم تنه و لگد می. زنن می
  ».کُنن کارا که نمی

در شرایط فعلی مردمِ گرسنه، مـردمِ  « :که نزدیک من بود گفـت  جوانی
سردرگریبان، مردمِ گرفتار و مایوس و چاپیده شده، محروم و اسیر اوهام 
و خرافات و خفقان از مفاهیم و مقوالت هنر ناب و هنر براي هنر سـود و  

. غیرهنرمنــدنــد و اینجــا دیگــر هنرم. لـذتی و نوازشــی نمــی بیننــد 
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تحصیلکرده و متخصص و غیر متخصص، کارگر فنی و ساده هم مسـئول  
اجتماعی و فرهنگـی و دینـی دارد و    -است و رسالتی انسانی، سیاسی 

بایستی براي بیداري، آگاهی و نشان دادن راه رهایی از یوغ ستم ملی و 
اي  عهستم خارجی در حد و اندازه خودش تالش کند هنرمند در برابر جام

اصـال  «: مـن گفـتم  » .که از بیشتر مواهب آن سود میبرد مسئول اسـت 
! کنم آدمها و نه بعضی جـانوران دو پـا   عرض می!... هنرمند و همه آدمها

مسئول و متعهد به دنیا می آیند، مسئولیت و تعهد در برابر آب و خاك، 
. یعـت هوا، زمین و جنگل و پرنده و همه عناصـر هسـتی و حیـات و طب   

به دلیل اینکه خداوند، طبیعت، روزگار یا ... ند و روشنفکر و نابغه وهنرم
هر چه که بنامیم ذوق و استعداد و قریحه و نقش تاریخی و اجتمـاعیش  

هـا و   ها، خـوبی  ها و نشان دادن زیبایی ها، پلیدي را براي مبارزه با زشتی
و عـدالت   آزاديشکوه و بزرگی ایثـار و فـداکاري در راه رسـیدن بـه     

درون جان و روح و تار و پـود و اندیشـه او دمیـده اسـت     ... جتماعی وا
خیانـت و جنایـت   . بنابراین مسـئولیت سـنگین تـري بـر عهـده دارد     

بزرگیست اگر خداي ناکرده از آن اسـتفاده نادرسـت، مـنحط و گمـراه     
. کننده، بی معنی و سوداگرانه یا در جهت تحمیق دیگران و مردم بشـود 

. کردن و عشق ورزیدن و دوست داشتن و ایثار استوظیفه هنرمند آگاه 
هنرمند و هنرش براي خلق آنچه که انسانیست و انسـانیت را بـزرگ و   
گرامی میدارد خلق شده است و نه صرفا براي لذت بردن سطحی و لذت 

هنرمند واقعی با ابزار هنري خود وجود و . بخشیدن بی هدف و بی معنی
کند  قوق همنوعان، خود را قربانی میبراي دفاع از حق و ح ود،هستی خ

و چه باك از قربانی شدن در راه و مسـیر آزادي و عـدالت اجتمـاعی و    
بدون هیچ توقع و چشمداشتی، نه تنهـا هنرمنـد کـه معمـولی تـرین      

ها اعم از تحصیلکرده و متخصص و کارگر آگاه و آزاد انـدیش بـار    انسان
هرکس به اندازه توان . را با ید به دوش بکشند یتیسنگین چنین مسئول

مـا چکـاره ایـم و    ... ها میگویند به من چـه، مـاچرا و   خود، اینکه بعضی
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هرکسی خودش باید گلیم خودش را از آب بیرون بکشد یا، مـردم نمـی   
فهمند، مردم شعور ندارند و چاپلوس و فرصت طلب هسـتند و ترسـو،   

مطمـئن  . استزیر بار انسان بودن و انسانیت  زشانه خالی کردن و گریز ا
باشیم که خطر همیشه و در همه حال و همه جا زندگی و آینده همـه را  

بنـابراین تـا در راه سـاخت جامعـه اي سـالم، آزاد و       ؟ کنـد  تهدید می
خوشبخت تالش و مبارزه نکنیم امنیتی براي هیچکس بخصوص سران و 

فقـر، اعتیـاد،   . رهبران و مسئوالن هیچ مملکتی وجود نخواهد داشـت 
ري، فحشا، بیماریهاي مختلف، پرخاشگري، طالق، قتل و جنایـت و  بیکا 

ناامنی و سرقت و ترور و تبعیض که نتیجه فاصله طبقـاتی اسـت سـایه    
شومش را همیشه بر سر ما سنگین و هولناك خواهنـد افکنـد یادمـان    

تام و تمام بـه   گیباشد میزان شرافت و ارزش و شخصیت هر کسی بست
شخص در قبال سالمت و خوشبختی، رفاه،  میزان احساس مسئولیت آن

دختري که شبیه مژده »  امنیت و سعادت تک تک افراد آن جامعه دارد
بخصوص هنرمند آگاه که باید و باید و باید با هنـرش، ایـن   «: بود گفت

ـ     و مانـده در   اهوسیله و ابزار مقدس به یاري مـردمِ گرفتـار، مـردم ناآگ
تی بشتابد و به یاري حقیقـت و  جهل وخرافه و فرهنگ مصرفی و واردا

و آمـال و آرزوهـا و کاسـتن از درد و رنـج آنـان       هـا  هبراي انجام خواست
هـاي زیبـا و    هاي پیشرفته و تکنیـک  حاال در قالب و فرمپیشتاز شوند 

راه نجات  نها و نشان داد جدید و مدرن یا سنتی، مهم بیان دردها و رنج
هـا و پیـروزي بـر     ها و زشتی ديو ایجاد انگیزه براي پیروزي انسان بر ب

پس باید وارد عرصه پیکـار و میـدان    هاست،  ها و بی عدالتی خودکامگی
ها را باال زد، البته همـه   کارزار شد و علیه جهل و ظلم و استبداد آستین

!... می خواهد امتاینها سواد و فرهنگ و دلیري و صبر و حوصله و استق
هند شد آنوقت همه از هنرِ هنرمنـد  اگر مردم بیدار و آگاه شوند که خوا

چه هنر نابش و چه هنر متعهدش لذت خواهند برد و جایگاه واالیـی در  
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اما کسـانی کـه بـراي      !دل و جان و تمدن و تاریخ هنر به او خواهند داد
خوب اینها حقیقتا خـوار و  !!... کنند می  !!تحمیق و فریب مردم هنرمندي

مثل همین بازیگران و « :اي فریاد زدیکی از گوشه »  ...حقیر و کوچکند
خوانندگان فیلمهاي آبگوشتی که اکثرشان تبلیغ و ترویج تن فروشـی  

..... همین خـانم ..... و..... خانم..... مثل خانم.. کنند و خود فروشی هم می
میخوام هـر شـب   !.. تن من لذت ببرند ازدوست دارم همه : که میخواند

فروشـی بخـاطر نـان     از فحشا و تن خب این دیگه.. بغل اون یکی باشم
  !...شب و محرومیت گذشته و خود رذالت و ابتذال و بی شرف گریست

یا آن آقائی که می توانست متین و با شخصیت بماند و با خوانـدن ضـد    
عاري که آن هم عـالمی دارد بـه اشـاعه     برطبل بی بزنهایی نظیر  ترانه

جان فسـاد  اینان مرو. دازدگري و لمپنیسم اجتماعی و اخالقی نپر اوباش
و ابتذال در میان اطرافیان خـود و جمـع بسـیاري از مـردم و جوانـان      

ند یا شعري و داستانی را در قـالبی و  کن میحال آنانکه سکوت . هستند
سـرایند و روایـت    و اجتمـاعی مـی   یرسیاسیشکلی با سمت و سویی غ
م بـه سـبک   نگاه کنید به خوشنویسی، آن ه. میکنند باز آدم تر هستند

و سیاقِ نستعلیق و شکسته نستعلیق ایرانی، هنـري بسـیار ظریـف بـا     
اگر با ایـن خـط بـی    ... ي گرم و نرم جادویی وها و گردش ها پیچ و تاب

و پر محتـوا نوشـته شـود     اجتماعیشعري یا حکایتی  نظیر و کم نظیر، 
ط پر اما اگر، اگر زبانم الل، خدایی ناکرده کسی با همین خ  !کند محشر می

هاي ضد اخالقی، ضد انسانی و ضد اجتماعی و یـا   ارزش، پیام و اندیشه
!... ؟ !چه باید کرد و چه باید گفت. اشعاري مردم فریب یا کم ارزش نوشت

خوش فکر و ارجمند و نازنینی به جزآنان که  رمندکنم هیچ هن گمان نمی
رنـد  هاي جنسی و اجتماعی دا بیماري روانی و بیماري شخصیتی و عقده

دست به چنین اعمال و رفتاري که شایسته آدمهاي ساده لوح و معمولی 
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  ».هم نیست بزنند
اینهـا کـه گفتـی     آقـا جـان،   « :اي پر ازدحام بر خواست ازگوشه صدایی

دنبال زر و سیم و دینارند تا بتوانند مدتی بـرج عـاج نشـینی و عافیـت     
و در سـایه  طلبی و عیاشی و الواطی کنند و شهرتی کاذب کسب کنند 

رفاه و آسایش و عافیت دمی دراز بکشند و چون سگان دست آمـوز بـر   
سـقط را سـر بکشـند و     زهـر چکمه ارباب، با زبانشان بوسه زنند و بعد 

بتوپند و تا سالهاي سال بوي تعفن هنریشان مشامها را آزار دهد و هـوا  
دختري شبیه رویا پرسید ببخشـید منظورتـان چـه    » .را آلوده نگه دارد
همانها که نان را بـه نـرخ   «: دختر دیگري جواب داد«   !کسانی هستند؟
» زاد اربابنـد  مجیزگو و مزدور و مستخدم و غالم خانـه  وروز می خورند 

هنرمند و روشنفکري کـه عشـق بـه    « :دختردیگري عاشقانه سرود.... و
عشق به پیشرفت همنوعانش رادر دل و جان و اندیشـه  ! مردمِ میهنش

یا خنثی و بی مایه و بی هویت است و پیرو هـیچ مـرام و   .. نداشته باشد
و فرهنگی و مترقی نیست، یا نیهیلیست، پـوچ   نیمسلک و آرمانی انسا

  »! اندیش، پوچ گرا و بی ریشه است
اگر نویسنده یا هنرمندي به حکومتی هم دلبسته و نیمچـه   :گفتم من

ظـه زیـر ذره   اعتقادي دارد باید عملکرد حاکمان را همیشه و بـی مالح 
بین قرار داده نقد چکشی نماید نه آنکه مدح و ثنایش را بگوید و تا حد 

حـس کـردم   » ...چاپلوسی و سرسپردگی براي لقمه اي نان سقوط کند
ـ  مـی و تند می رویـم و پرخاشـگرانه نقـد     متند می گوئی یم ناگهـان  کن

حـس نکـن رفیـق    « :کسانی از میان جمعیت با صدایی رسا فریاد زدند
شما « :خواستم ادامه بدهم که دختري شبیه رویا پرسـید » !.... بده ادامه

عقیده دارید که ماجراهاي جادو و جنبـل و خـواب و خیـال و آدمهـاي     
هاي شعبده بازها و  همه دروغ و پشتک و وارو... وفضایی و مثلث برمودا 
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نگاه کـردم  »  !...؟ ها هستند تردستی شیادان و مواجب بگیرهاي حکومت
نگاهم بـی اختیـار تـا دور دسـتهاي بـاغ      !... اطبش من هستمدیدم مخ

گذشـت و دوبـاره رفـت و برگشـت بـه       هـا  رفت و از روي صورت خیلی
همه ماجراها ! به جز افسون و سحر و جادو« :همان دختر، با خنده گفتم

اکثراً دروغ و دغل و بزرگ نمایی و اصال سـازماندهی شـده و   ساختگی، 
فرهنگی و اطالعاتی امپریالیسـتها و عوامـل   زائیده و تولید سرویسهاي 

آنهاکه از کوه، کاه و از کاه، کوه می سازند و بعضی از . عوام فریبشان است
، سیري، بیکاري یا تفنن و یا جهل و جهل و سپردگینابکاران هم از سرِ سر

جهل به آن دامن می زنند البته خـود مـردم از همـه بیشـتر مقصـر و      
با تنبلی و بدون فکر و تعمق در مسائل، همه چیز گناهکارند که براحتی و 

گرفته تا از خرافات و امدادهاي غیبی ساختگی و دروغین . پذیرند را می
  : به قول حافظ .مانانتظار نجات از آس

  خدا با او بود بیدلی در همه احوال«
  »کرد دیدش و از دور خدایا می او نمی  

ما سرنوشت هیچ ملتـی را  «: در حالی که خداوند در قرآن کریم گفته است
یـا بقـول امـام    » !..تغییر نمی دهیم مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهنـد 

، ملتها الیق همان حکومتهایی هسـتند کـه بـر آنهـا     )ع(اول شیعیان علی 
ـ هر نکبت و مصیبتی را که شیادان در طـول تـاریخ   » !حاکمند سـرمان   رب

قـدیر و سرنوشـت و   آورده اند یا خواست خـدا دانسـتیم یـا خواسـت ت    
روزگار و بعضی دغل کاران هم در طـول تـاریخ بـه نـام خـدا و پیـامبر       

هـا و   چقدر مردم را فریب داده اند و چقدر در تحمیق مردم با حکومـت 
خانها زد و بند کرده اند و خود مردم که جاهالنـه و ابلهانـه بـه راحتـی     

اختـه  خرافـات سـاخته پرد  هالـه اي از تقـدس گـرد     اند و یـا  فتهپذیر
هاي معیوب خود تابانده اند و مثل دوران جاهلیت به نذر و نذورات  ذهن
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و قربانی کردن گاو و گوسفند و مرغ و مـاهی بـراي رفـع گرفتاریشـان     
و چـه    بدون این که فلسفه وجودي و معنـوي آن را بداننـد   پردازند می

بینـیم کـه عـده اي زن و     و می .تخدیر شده اند افاتراحت با افیونِ خر
یهـودي و دگـر   .. مسـلمان و مسـیحی  . رد آزاده، ارجمنـد و بزرگـوار  م

اندیشهاي چپگراي میهن پرسـت رو در روي جهـل و غـارت و خرافـه     
باز هـم مـی   !.. جانانه هم ایستاده اند.. پرستی و عوام فریبی ایستاده اند

گذرند یا به نام خـدا   شیرینشان گذشته و می اناز هستی و ج!.. ایستند
ردم و میهن و انسانیت بدون چشمداشـت پاداشـی در ایـن    ویا به نام م

اي هم ابله و یا دو دوزه بـاز بـا حرفهـاي مفـت و      عده. دنیا و یا آن دنیا
هاي صد تا یـک غـاز و آثـار باصـطالح هنـري و انـواع و اقسـام         نوشته

هـاي رفرمیسـتی سـر در آخـور و      شگردهاي عوام فریبانه و بنـد بـازي  
هـاي وارداتـی از    نـد و بـه نشـخوار فرهنـگ    یونجه زار روزمرگی کرده ا

بنگاههــاي کارتلهــا و تراســتها و دایناســورهاي جهــان ســرمایه داري 
مگر بشقاب پرنده و مرتاض بازي و فال و رمـل و فـال   . مشغول هستند

معجـزه نشسـتن    انتظاربه ... قهوه، فال دارچین و سماق و گریه زاري و
آیـا فقـر و   .. ؟ د حـل کنـد  تا به حال چه مشکلی را حل کرده و می توان

درماندگی، بیماري و شیادي و کاله برداري و خباثت و محرومیت، ظلم و 
ستم ملی و غیر ملی، مذهبی و غیر مذهبی و میهنـی را از بـین بـرده و    

و یا بشکلی فاجعه !.. ؟ هسیاره معصوم زمین را از شر این ناپاکان پاك کرد
تا بحال کجا شنیده اید و خوانده   !؟ آمیز دامن زده و بر آنها افزوده است

اید و دیده اید این گونه موضوعات سرگرم کننده و فریب دهنده ظاهرا 
شیرین را که بـراي عـوام جاذبـه و بـراي بعضـی خـواص منـافع دارد،        

و موسسات تحقیقـی   انهاهاي علمی، دانشگاههاي معتبر و سازم انجمن
مگـر  !! ؟ رده باشندمورد وثوق به صورت حتی تلویحی یا ضعیف تائید ک
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دانـم   اینکه پول و پله کالنی بگیرند و دانشگاههاي احضـار روح و نمـی  
شیطان و جلَب که  داريِ هاي سرمایه کشورجن و پري هم بسازند مثل 

 فـه نفاق مذهبی و افراط گرائـی و نـابخردي و خرا  . هر جا تعصب دینی
ـ   . پرستی هست دست آنان را میتوان دیـد  ان البتـه منظـورم حکومتش

  . است
 -آدمِ فضایی و کاسه بشقاب پرنده واقعیت عینی و ملموس داشـت   اگر

کنم کاش وجود داشت، همه دستاوردها و همـه اجـزاء و    البته آرزو می
اشکال زنـدگی و مسـیر زنـدگی و آینـده، و حتـی راز و رمـز مـرگ و        

تا بحال کشف شده بود و دیگر نیازي به این همه آزمـایش  ... آفرینش و
و تفسیر و حدس و گمان علمی و فلسفی، دعـوا و زد   لیله و تحو تجزی

 شـد و ضـرورتی   و خوردهاي مذهبی و ایدئولوژیک نبود و احساس نمی
  »!...کرد هم پیدا نمی

مثال همین احضار روح، حقه باز ترین و خیال باف تـرین  « :پسري گفت 
ی را هم ها تو این زمینه فعالیت میکنند و عقب مانده ترین افراد عام آدم

مخاطب خود قرار می دهند، چقدر فیلم و کتـاب و روزنامـه و مجلـه و    
هـاي   با چـه هزینـه  ... سالنامه و خالصه نشریات رنگارنگ گران قیمت و

» !شـود  و ارقام نجومی و انرژي و وقت صرف این پرت و پالها می نگفته
و اوقـات و افکـاري کـه بـه      ها هباور کنید اگر آن هزین« :باز کسی گفت

پاي بساط این معرکه گیران و رسول مارخورهاي به اصطالح مـدرن و  
ود، صرف علـم و دانـش، محـو فقـر و     ش میسنتی و سوپر سنتی صرف 

سوادي و بیکاري و اعتیـاد و ایجـاد کـار و بهداشـت و      بیعدالتی و  بی
زندگی براي خیل بزرگی از گرسنگان روي زمین و یـا در جهـت رشـد    

ي روحـی و روانـی و   ها و سازندگی ویرانی تولیدات صنعتی و کشاورزي
اقتصادي قرار میگرفت زمین این سیاره زخمی و مـورد سـتم در عـالم    
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هرلکـه ننگـی بنـام تبعـیض،      زهستی، کـه اشـکش درآمـده، عـاري ا    
!.. خشـید بب« :دختري پرسید» !... محرومیت و عقب ماندگی می گردید

ز همـان شـگردها و   یتان اها هخود شما چرا براي پیشبرد افکار و اندیش
... هـدایت و  -تکنیکها و فرمهاي عجوج و مجوج و احضار روحِ مارکس 

ـ  » ! ؟ یدکن میدارید حسابی استفاده  االن  :و بعـد گفـتم   وردماول جـا خ
  »! برایتان توضیح می دهم حق با شماست

چندین کالغ شـطرنجی و زاغ راه راه گـورخريِ دیجیتـالی، در     ناگهان
ي تند و اوج و فرودهاي خود ها هقارقار و شیرج آسمان ظاهر شدند و با

... فضاي بزرگ باغ را آکنده از ولوله و هیجان کـرده و بـه هـم ریختنـد    
 هـا  هپرنـد ... صداي سوت و کف زدن جوانان پرندگان زیبا را بوجد آورد

در حال بازي در آسمان بودند که دو جسم پرنده بزرگ، یکـی   نانهمچ
ل دیـگ زود پـز از روي سـرمان    به شـکل بشـقاب و دیگـري بـه شـک     

خفاش بزرگی هم که دو نفر شبیه شجریان سوار بر آن بودند . گذشتند
با سرعت و ویراژهاي غیر عادي و غیر ممکن از بیخ گوشمان رد شـد و  

دور بشکل نقطه اي کوچک درآمد و بعـد   فقرفت و رفت و رفت تا در ا
شـیرجه   دوري زدنـد و بـه سـمت مـا     هـا  هولی بشقاب پرنـد . محو شد

همـه عمامـه بسـر    ... من سرنشینانش را دریـک لحظـه دیـدم   ... آمدند
ي باریـک و بلنـدي بیـرون زده    هـا  شان آنـتن ها هداشتند و از زیر عمام

چند لحظه بعد هم چندین وسیله فضایی به شکل گوشـت کـوب   !.. بود
و دیزي استیل در حال چـرخش بـه دور محـور خـود، سـر بـه دنبـال        

ترسـیده بـودم و بـا    ! ه مثل موشک مـی رفتنـد  گذاشت ها هبشقاب پرند
بیـدار بـودم ناگهـان غریـو جوانـان      ... پشت دست چشـمانم را مالیـدم  

درختان را به لرزه در آورد، میوه بود کـه بـه سـر و روي جمعیـت مـی      
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شـاهد از غیـب   !... دیدین!... دیدین..« :عده اي همصدا فریاد زدند. یدبار
» کوب پرنده و موشک فضـایی   رسید این هم بشقاب و قابلمه و گوشت

بابا گور « :یکی گفت. ج و وا ج به آسمان و بعد به من نگاه کردندها ههم
توي این باغ به ایـن  .... بابا... شمارو گذاشتن سرکار!... پدر بشقاب پرنده

... هـا  هبزنید و برقصید بی سلیق.... قشنگی و بزرگی کمی هم صفا کنین
کمـی هـم   ! چقدر حرف مـی زنیـد  .. ..آخه سازي، آوازي، می و مطربی

  ؛و رو کرد به سمت دخترها... برید تو عالم عشق و حال
  تا براي دل ماو بیا ب برخیز

  حل کن به جمال خویشتن مشکل ما  
  کوزه شراب تا به هم نوش کنیم یک

   !ها کنند از گلِ ما زان پیش که کوزه             
  شود کسی فردا را چون عهده نمی

  لی خوش کُن تو این دل شیدا راحا         
  ....می نوش به ماهتاب اي ماه که ماه

  بسیـار بـتابـد و نیـابـد مـا را          
  

دنیا همینه که هست، دوس نـداري  «:  گفت، با خنده و عشوه گفت بعد
ـ  می.. !.برو خودت رو از اون درخت کنار دستت آویزون کن ت و خواي ب

حوصـله  ! خـواي نـیم پـز    مـی   !کوزه شـراب رو، خـام خـام نـوش کـن     
اي هیچ / دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ : شاعر فرموده »!...ها دارین

  )پیچ کلم(براي هیچ بر هیچ مپیچ 
تونیم تغییـر بـدیم و بـه     دنیا رو که نمی... گه راست می« :فریاد زد یکی

خام یا پخته اش هیچ فرقـی نـداره یکـی     : !همینه که هست... هم بزنیم
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  : بش با آوازي و صدایی دلنشین از حافظ خوانددر جوا
  من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

  ! چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد 
!.... ؟ چرا سـاکت شـدي    !؟ رفیق چرا رفتی تو فکر«: نفر بلند گفتند چند

کجـا  ...  !؟ گفـتم  چی می«:  من که منگ شده بودم پرسیدم» ...ادامه بده
دختري که شباهت زیادي به مژده داشت و نزدیک نشسته  »...  !؟ بودیم

وحشـی   واز زمین این سیاره زیباي زخمی که از جور و ستم «: بود گفت
... آهـان «: گفـتم » اش پر اشک شـده  گري انسانها چشمهاي درشت آبی

و در حالیکه یک چشم به آسمان و یـک چشـمم بـه    ... درسته یادم آمد
بـراي سـاختن   ... ببینید«: ادامه دادمجمعیت بود و ذهنم کمی آشفته، 

و چقـدر هزینـه   ... یک تانک یا یک هواپیماي جنگنـده، نـاو جنگـی و   
چنـد    !با پول هریک از این وسایل کشتار، تخریب و ویرانـی ... ؟ نندک می

چنـد بیمارسـتان و آسایشـگاه و    ...  !؟ کارخانـه  چند  !دانشگاه و مدرسه
مجتمع سـاختمانی بـراي بـی     آزمایشگاه می توان ساخت، چند خانه و

چقدر موادغذایی و دارویی وآموزشی و کشاورزي و ابزار و ...  !؟ سرپناهان
هاي دقیق پیشرفته براي پیشرفت علم و دانش می  ماشین آالت و دستگاه

  ... !توان تولید کرد؟
 ي هنري و فرهنگیها هبماند که چقدر رشد و ترقی وتنوع در عرص حاال

اینبار دختر دیگري که شبیه رویـا بـود   » .... آمد و نظري بوجود خواهد
بشـریت  « :مارکس یا رزا لوکزامبورگ گفتـه اسـت   دانم مین« :فریاد زد

ــدارد ــیش از دو راه پــیش رو ن ــاعی،  :ب ــدالت اجتم ــا ع ــت  ی ــا بربری ی
این جملـه را کجـا خوانـده    « :به او نگاه کردم و پرسیدم»  .داري سرمایه
در کتابهـاي جلـد سـفید جلـوي      :اي گفت با غرور دخترانه» ... !بودي؟

به جمعیت نگاه کـردم، بـیش از نیمـی از پسـران کـه شـبیه       ! دانشگاه
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سیامک بودند در حال چرت زدن و نیم دیگرشان خیره شده بودنـد بـه   
اگر روشنفکر و شاعر و هنرمنـدي نقـاش   « :گفتم. دخترهاي شبیه رویا

درست کار و متعهـد و  ... نویسنده، سینماگر، موسیقی دان، اهل تئاتر و
را کنـار بزنـد و نشـان     ها هشجاع، تصمیم بگیرد که لحظه اي، آنی، پرد

بدهد که حالی درون پـرده بسـی فتنـه مـی رود و کمـی از حقـایق و       
ي پشت پرده را به مردمانی که صاحبان اصـلی ایـن خـاك و    ها واقعیت

آب هستند، مردمی که در جهل و خرافه پرستی و عقب ماندگی مزمن 
قتصادي و فرهنگی نگه داشته شده اند و تشنه دانستن وتشنه عـدالت  ا

و آزادي و تشنه رهایی از وضع موجود هستند نشان دهد و آگـاه کنـد،   
اول تـذکر و  ! از روزگارش در می آورند مارتا آن زمان که پرده برافتد، د

سانسور، بعد تطمیع و بعد تهدید و اگر هیچکـدام کارسـاز نبـود و بـاز     
آنوقـت شـالق و داغ و درفـش،    !.... ا چنـد سـانتی متـر کنـار زد    پرده ر

بـه اتهـام   !!... شکنجه و انگ خـائن، خرابکـار و در صـورت ادامـه جـرم      
یـا  !... فروش، اعدام و سر بـه نیسـت   وطن! جاسوس روس، مامور بیگانه

کشتن عضو عزیزي از خانواده اش در حادثه و یا تصادفی ساختگی، تـا  
سایرین که اصال به پرده نزدیک نشوند و پشـت  درس عبرتی شود براي 

ي ضد بشري به قدرتهاي بزرگ است به کارتلهـا و  ها همه این حکومت
کسی بـا عصـبانیت   » . مردمانحصارات جهانی است و نادانی و حماقت 

آقاجان قرار بود از خام خـواري و گیـاه خـواري و هـویج و     « :داد کشید
یکنفر شبیه ...  !؟ یدکن میاسی چرا همش بحث سی!... خیار چنبر بگوئید

ــت  ــده گف ــا خن ــاش ب ــان  « :مهرت ــه انس ــطو گفت ــم، اوال ارس ــز دل عزی
موضوعاتی که  بهدوما ما که در صفحه اول اشاره ! موجودیست سیاسی

سیاسی و ادبی، فرهنگی و هنـري و   :مطرح خواهد شد کردیم و گفتیم
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ـ  مـی چون همه اینها به نوع تغذیه و زنـدگی مـا مربـوط      !ورزشی ود، ش
مخصوصا اعتقاد به احضار ارواح و آدمهاي فضایی که اگر واقعـا وجـود   
داشته باشند با آن همه علم و دانـش و پیشـرفتهاي عجیـب و غریـب،     

قمند بـه  حتما حتما و صد درصد خام خوار هستند و مثل جنابعالی عال
 :یکصـدا گفتنـد   هـا  اي خندیدنـد و خیلـی   عـده » ! هویج و خیار چنبـر 

و با اداي هر کلمه پاي خود را نیز محکـم بـه   » ... ادامه... ادامه.... ادامه«
...  !کنـیم  یحاال کالهمان را قاض« :زمین می کوبیدند و من ادامه دادم

کدام نشریه و نویسنده و رمال و جادو جنبل باز و احضـار   بحالتا 
کننده روح و صاحب قمارخانه و عشرت کده یا کشیشی، اسـقفی،  

خوندي را که خدمت گـذار حاکمـان مسـتبد و    خاخامی، مداح و آ
دیکتاتورها بودند به حبس و شالق و دار و درفش و اعدام محکـوم  

درست است کـه فکـر کـردن و    . کمی هم فکر کنیم داند؟ بای کرده
دقیق شدن در موضوعات مهم و مختلف کار هرکسی نیست و بـه  

و  کار هر بز نیست خرمن کوفتن و سخت و دشوار است: قول شاعر
رنج مـی   يبقول تولستوي مردم از فکر کردن بیش از هر امر دیگر

برند و هرکسی حال و حوصله و دانش و وقتش را ندارد، چون فکر 
همه اش که نباید آسـته  . کردن سواد و فرهنگ و عشق می خواهد

اصال گور باباي هرچـه  ! برویم و آسته بیاییم که گربه شاخمان نزند
ـ ... گربه س وان خیلـی خیلـی ملـوس و لـوس و     هرچند گربه حی

مهربانیست و از خیلی از آدمها با صفت تر و با معرفت تر به معنـی  
و ماده گربه هر دو سبیل دارند یعنی هـر دو از   رالتی آنست تازه ن

برخالف تصـور  ...  !دار مرد تر هستند سبیلریش و  خیلی مردهاي 
از عامه همین گربه ماده اش هـم خیلـی بـا صـفت تـر و مردتـر       

خالصه اینکه فکـر کـردن و اندیشـیدن در مـورد     !... هاست بعضی
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، دینی، یمسائل و مطالب و مقوالت و مفاهیم مهم ارزشهاي سیاس
و انسان بودن و ! خواهد انسان فرهنگی، اخالقی و هنري، انسان می

انسان شدن سواد و فرهنگ و عشق می خواهـد و زحمـت دارد و   
آوردن و تحمل کردن و جـان   خون دل خوردنهاي پس از آن و تاب

!... کندن که البته محصول و ثمري مثل فهمیدن و آگاه شـدن دارد 
خیال بودن، راحت است و هزینـه اي   و بی همیدننیندیشیدن و نف

، به لیاقتی استفرهنگی و بی  هم ندارد و محصول و ثمره اش هم بی
 !رود مـی  خر بدنیا می آیـد و االغ از دنیـا   قولی خوش به حال کسی که کره

بـه ایـن حـد و پایـه پیشـرفته، بـا       تـا  آخر موجوداتی : کمی هم فکر کنیم
از هزار توي فضا، با عبور از البـالي آن همـه    دهبشقاب و کارد و چنگال پرن

با سرعتی هـم  !.... سنگ و شهاب سنگ و ستاره و سیاره و تاریکی محض و
حتمـا تبـدیل    که باید خودشان و سفینه یا بشقابشان!... معادل سرعت نور

کیلومتر در ثانیـه برسـند و چنـدین و     000/300به نور شوند تا به سرعت 
حـاال   (در این وضعیت طی کننـد تـا بـه زمـین بیاینـد       راچند سال نوري 

کنیم تصویر چند بعدي و زنده خود و بشقابشان را با سرعت نـور   فرض می
خودشـان  کنـیم تصـاویر واقعـی اسـت و      برایمان می فرستند و ما فکر می

بعد با آن همه هوش و صرف وقـت و صـرف هزینـه و تکنولـوژي     ) هستند
به سیاره ما بیایند، دوري بزننـد و البـد عکسـی و    !! پیچیده و فوق پیچیده

فیلمی بیادگار بگیرند و دو سه نفر زن و مرد و چند جانور را هم به اسـارت  
البتـه   (ي ببرنـد  و براي شناسایی بربایند و با خود به فضا و بعد کُرات دیگـر 

باید یادمان باشد آدمها و جانوران ربوده شده و یا بـه اسـارت گرفتـه شـده     
کیلـومتر در   000/300بایستی حتما به نور تبدیل شوند تا بـا سـرعت    مه
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آیـا ایـن موضـوع     4)ثانیه یا بیشتر به آن سیارات و کرات ربایندگان برسند
کنم علـم و دانـش بشـري     یگمان نم! ؟ غیر قابل تصور و دور از عقل نیست

ـ   !خدا وکیلی مضحک و مسخره است  !هم این قضایا را تایید کند یکـی   نم
مغز خر یا مغز هیچ جانوري را نخورده ام که نفهمم این دیگر خود کالشـی  

آخـر کسـانی کـه تـا بـه ایـن مرتبـه و درجـه از         !... و پدر سوخته بازیست
قـبال همـه   ...  !؟ شناسـند  پیشرفت علمی و فضایی رسیده باشند مـا را نمـی  

سمت ما و سـیاره   بهآیا تصادفی ...  !؟ چیزمان را به دقت شناسایی نکرده اند
  !!... ما آمده اند و از ما می ترسند؟

در مقابل نظـام اقتصـادي عادالنـه و پیشـرفتهاي غیـر قابـل تصـور         نکند
 ها در امر مبارزه با فقر و بی سوادي و بی فرهنگی احسـاس حقـارت   زمینی

  ! کنند و خجالت می کشند می
یا دیوانه اند و فرهنگ و شعور ارتباط برقرار کـردن را ندارنـد کـه تمـاس      و

بابـا دیگـر بـس اسـت دارنـد      ...  !؟ بگیرند و پیام آور صلح و دوسـتی باشـند  
باور کردن ایـن  !.. کنند تا جیبمان را براحتی خالی کنند سرمان را گرم می

مگـر  !... احضـار روح ... مثلـث برمـودا  !... اییآدم فض...! اباطیل حماقت است
شود که موجوداتی فوقِ فوقِ فوقِ پیشرفته به لحـاظ عقلـی و علمـی و     می

این همه هزینه و زحمت و خطـر را تحمـل   !... فضایی، شعور نداشته باشند
کنند، بعد به سیاره ما بیایند و فقط و فقط ناخنکی به چیـزي یـا کسـی و    

ـ  دزدان شـبرو و البـد از تـرس     ول اشـباح ترسـو   کسانی بزند و بعد هم مث
اینکه به دست ما گرفتار شوند فرار را بـر قـرار تـرجیح داده یـک بشـقابی      

بـدتر از ایـن آن     !!داشته چهار بشقاب دیگر هـم قـرض کـرده فـرار کننـد     
کسـی کـه   «   !کننـد  موجودات رندي هستند که تولید چنین افکـاري مـی  

                                                        
 .تر است تبدیل شوند شان از نور هم بیش تر و سرعت شاید هم به فوتون یا کوالیت که کوچک - 4
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گوینـد در دوران مصـر    مـی هـا   بعضی«: شبیه زیر خاکی فضایی بود گفت
!... هـاي پـیش از ایـن دو تمـدن     یا شـاید هـزاره  ... و ایران باستان... باستان

وجود داشته که احتماال بـر اثـر   !!... تمدنهاي پیشرفته و بسیار بسیار فضایی
و فـوق لیــزري نـابود شــده و   !! فـوق اتمــی !! جنگـی فضـایی و صددرصــد  

گریختـه و در    !!آسمان هفتم دست و دورباقیمانده آدمهایشان به فضاهاي 
پنهان از دید این همـه ابـزار و وسـایل دقیـق و      ـ  کرات و سیارات دیگري

و فرزنـدان  !! کننـد  عشق و حال مـی ـ پیشرفته امروزي ابرقدرتهاي زمینی  
ها هستند که گاهی براي آشنا شـدن بـا مـا و دیـدن زادگـاه آبـاء و        همان

تفریح و خنـده سـر بـه سـرمان مـی       راياجدادیشان به زمین می آیند و ب
پـس تکلیـف   !! بفرمـا «: جوانی پشمالو از بـاالي درخـت فریـاد زد   !! گذارند

هـا و   اینهمه کشف و تحقیق در مـورد زنجیـره حیـات و تکامـل و نظریـه     
...  !؟ شـود  هاي دانشمندان زیست شناسی مثل داروین و بقیه چه می فرضیه

ها لقـب گوسـفند    ف است که به بعضیحی قعاوا...  !؟ یعنی اینها همه کشک
چگونـه میتـوان   .... بدهیم چون گوسفند در مقایسه با آنان افالطون اسـت 

رنج و عذابی را که انسان در مسیر تکامل طی کـرده بـه فضـا و موجـودات     
خاك بـر سـر هرچـه گوسـفند     «: جوانی فریاد کشید» ! ؟ فضایی نسبت داد

اه، سرشان را مثل مـرغ مـی برنـد،    کشتارگ بهگلّه گلّه می برندشان ... است
کنند، نـه شـاخی نـه جفتکـی، و نـه       صدایشان در نمی آید فقط بع بع می

بزرگان هم دیدند علفخـواران بـی آزارنـد خـوردن گوشـت      !.... حتی فراري
آنان را بالمانع اعالم نمودند و گرنـه گوشـت شـیر و ببـر و پلنـگ را بـراي       

شود، چون تا شیر و ببر را بگیرنـد   نمی ، دیدند کهدکردن خوردن توصیه می
و ببندند و ذبح شان کنند و به قـالب قصـابی آویـزان کننـد حـداقل پـنج       

کنند این بود که رفتنـد   خورند و زخمی می شش نفر را جر می دهند و می
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خطرتر و بی عرضه ترینشـان یعنـی گـاو و گوسـفند و      تر و بی سراغ مظلوم
هـا را بـراي سـربریدن و قربـانی      شـته این بخت برگ شمرغ و ماهی و سفار

... هـا زدنـد زیـر خنـده     خیلی«   !!کردن و پخت و پز و خوردن صادر نمودند
بابا قرار بـود دربـاره خـامخواري و خـواص     «: چند نفر هم با اعتراض گفتند

از کرامـات  «: ر بـا لـودگی گفـت   گیکی دی! »علف و یونجه فرمایش فرمائید 
ون موشـک و بشـقاب پرنـده بـه عـالم      اینست که انسان بـد  همعلف یکی 

یکـی دیگـر   » ! کند و بر می گـردد  شانا سیر میکَ شرود و در کَ هپروت می
آدمهاي فضایی چون خیلی خام و نپختـه هسـتند از تـرس اینکـه     «: گفت

مشـابه اسـتاد مهرتـاش در حـالی     » !... کنند خام خام خورده شوند فرار می
آنهـا از تـرس اینکـه دچـار     !... انخیر آق«: میزد گفت ازکه سیب سرخی را گ

ویروس و مرض پخته خواري و گوشتخواري و درندگی بشـوند فـرار را بـر    
خـوب جنـاب شـازده    «: بعد رو به من کرد و گفت» !! قرار ترجیح می دهند

چگونـه  !... زنـی  علم و دانش و منطق را بـه سـینه مـی   تو که اینقدر سنگ 
اد داري این دیگـر تنـاقض   و جنبل و سحر و افسون اعتق جادواست که به 

مگر شما متوجـه  ... استاد عزیز نازنین«: گفتم! آشکار در فکر و گفتار است
ها وانحصارات غارتگر براي خالی کردن جیب مردم  نیستید که شرکت

سربزیر و گـوش بـه   . و تبدیل نمودنشان به ماشین مصرف رام و مطیع
 فیلم ظریف هنري،  رنگارنگشان در اشکال و قالبهاي لیغاتفرمان با تب

و رمان و داستان و نقاشی و موسیقی و سریالهاي تلویزیونی چه جادو 
با شگردها و ترفندهاي عجیب و غریب ...  !؟ کنند و سحر و افسونی می

هاي پیچیده و استفاده از لم روانشناسـی، فریـب و نیرنـگ و     و برنامه
در جـادوي  جامعه شناسی، رگ خواب ملتها را گرفته و همه را خواب 

انســانی، غیــر رنـگ و مصــرف و تجمــالت دنیــاي غیــر اخالقــی و  
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که متاسفانه متاسـفانه بیشـتر     بینیم و می... رقصانند چرخانند، می می
زنان و مردان و دختران و پسران و حتی سالمندان چه بی سواد و کـم  

دهند و از خود بی خودشان کرده  می سواد و با سواد را براحتی فریب
را هم در جهان دچار خرافات علمی و خرافـات دینـی و    و بزرگان

سیاه فرهنگی و تاریخی و هنري کرده و بعضی را هم به دنبال نخود 
مصرف هرچه بیشتر کاالهاي لوکس و غیر ضروري و بعد چشم و هـم  

هاي ناسـالم و   هاي تهوع آور و رقابت چشمی و بیماريِ روانیِ پز و افاده
آگـاهی بـا مغزهـاي    غرق شـده در جهـل و نا   و آقایان ها ابلهانه خانم

کوچک شده و گرفتار در افکارسطحی و پـیش پـا افتـاده معمـولی و     
هـاي ابتـدایی و    ها و امیـال و غریـزه   مصرف و دامن زدن به خواسته

داري  سـرمایه  امـا فرسـودة   کنند می بینید که نظام ملوس طبیعی می
ه هر شکل و قالبی را با قدرت سحر و جادو ب دمانانحصاري اینگونه مر

که بخواهد در میآورد و از آنان با کمال تاسف گوسفندانی مطیـع و رام  
و بی اراده ساخته و می سازند، همان گوسفندانی که دوستمان اشـاره  
کردند که همیشه تسلیم محض هستند حاال نویسـنده و هنرمنـدش   

و موجودي آشفته، مایوس، سرگردان که از بیگـانگی  ...  !؟ شود چه می
کشد و گروهی هنرمنـد   بی کسی و تنهایی انسان، در آثارش فریاد می

روشنفکر نماي منحط با تقلید و گرته برداري ناشیانه و نادرست بدون 
اقتصادي، فرهنگی و تـاریخی افکـار و    توجه به تفاوتهاي جغرافیایی، 

هاي کلیشه اي و وارداتی و سطحی و غیر واقعی را بـه خـورد    اندیشه
بعد پرداختن به فرم گرایی صرف و ریخت شناسی و  !دهند جوانان می

هاي آبکی در شرایطی که هشتاد درصـد آدمهـاي روي    ها و تاویل نقد
زمین گرفتار معیشت و نان شب و روزشان هستند و در اکثر کشـورها  

 نکه هنوز مناسبات تولیدي و مناسـبات اجتمـاعی و فرهنگـی دورا   
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تولیدي قـرون وسـطی زنـدگی     عشیره اي و چادرنشینی و و ساختار
. آن وقت کسی نیست که بگوید آقایان و خانمهـاي محتـرم  . کنند می

هـاي صـرفا    فرم شناسی و ریخت شناسی، ساختارشناسی و تحلیـل 
... روشنفکرانه در مورد هنر نـاب و پـرداختن بـه بازیهـاي تکنیکـی     

ـ  ، و بعـد احضـار روح و آدم فضـائی و    رمرتاض بازي و بند بازي در هن
اب پرنده و گوشت کوب جهنده چه مشـکلی را از هـزاران هـزار    بشق

مشکل این سیاره معصوم و مظلوم و گرفتار در چنگال مخوف حرص و 
از لوسـترداموس  !... آقا ولش کـن «: ؟ جوانی گفتکند آز و مصرف حل می

بگو از پیشگوئیها و نظراتش بگو تا بدونیم در آینده چه میشود و چـه بایـد   
عزیـز دلـم،   «: دختـري از گوشـه بـاغ گفـت    . اي خندیدند باز عده» بکنیم؟

طرف اول اجـازه نـداد   » ... لوسترداموس نداریم اما نوسترآداموس داریم که
بابا این بیچاره رو اینقدر، افکار و آینده گـوئیش را  «: و با صداي بلندي گفت
کردند که تبـدیل بـه لوسـتر شـده شـما خبـر        ونآویزان به منافع خودش

هر دولت و حکومتی از این بیچاره سوء استفاده کـرده و افکـارش   !... ندارید
مثـل بقیـه نظریـه پردازهـا و     ... را به نفـع خودشـون مصـادره نمـوده انـد     

ما هم به ایـن مسـائل عالقـه    : شجریانها همه با هم گفتند» ... دانشمندان و
  !؟ ها خورده و خواهد خـورد  اي نداریم مثال بشقاب پرنده به چه درد زمینی

دخترهـایی  » ... مرتاض بازي و رمل و اسطرالب... یا جناب نوسترآداموس و
واقعا این احضـارروح خیلـی   ...«: ژده بودند همه با هم گفتنـد  که شبیه م

البته اگر روحـی  ... خوب اگر روح را بتونن احضارش کنن... مسخره س
باشد به قول استاد، کل مسائل و رموز کائنات و آفـرینش   داشتهوجود 

کسـی شـکاك و   دیگر ... شد مرگ و پس از مرگ به سادگی حل میو 
شد و دیگر  گرا و ماتریالیست و فالن و فالن نمی دونم ماده ملحد و نمی

هـالو خیلـی     البته آدمهاي ساده و! ظلم و ستمی هم به کسی نمیشد
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 - کننـد  شـنا مـی   - مرکب غوطه میخورند جهلزیادند و همچنان در 
  »  !کنند زنند و کیف میو ملق می  روند شیرجه می

 . هاو آه سـتمدیدگان اسـت   مارکس گفته است دین افیون توده«: گفتم من
ها  فرهنگ و هنر و ادبیات بورژووایی هم افیون توده«: گـویم  میمن هم 

شود که  نمی» !... و هم افیون روشنفکران بی آرمان و بی خاصیت است
وزیـع کـرد آن هـم    سعادت و رفاه و خوشبختی را فقط بین عده خاصـی ت 

  »قلیل و بیکاره  يا عده
ایـن  ... ها خود مانیم«: آنها که شبیه استاد مهرتاش بودند یکصداگفتند همه

شـب شـعر انجمـن    !! ها بـد نشـد   فضاي باز سیاسی آقاي کارتر براي خیلی
اعتـراض و راهپیمـایی و تجمـع    !! اعتصابات کـارگري و کارمنـدي  !... گوته

صـداي   احاال این صـد   !!شود یی شنیده میمردمی، راست راستی صداي پا
؟ از حاشـیه نشـینان    نمیدانم! پاي فرشته است یا دیو و هیوالیی وحشناك

...  !امیدوارم خداوند عاقبتمان را به خیـر کنـد  . افسریه هم شروع شده است
: گفـتم » ! بهرحال این فضا براي اهالی سیاست و اهالی قلم و هنر بـد نشـد  

جامعـه زنـده     !کـرد  تـوان ت و قانون، کاریش نمی جبر اس«: استاد عزیز«
شـود جلـوي رشـد و تکـاملش را      پویا و قانونمند است نمـی ... است

تطمـیعش  . می توان با همان اراجیف و اباطیل تخدیرش کرد!... گرفت
ولـی بـاالخره بیـدار    ! کرد و حتی تهدید و سرکوب و بیمـارش کـرد  

 مـی بعـد  .. کنـد  ش مـی نیروهایی از درون و از خارج بیدار!! شود می
شود و چون سیلی بنیان کن و حکومـت   خروشد توفنده و کوبنده می

برانداز، دودمان زورگویان و عوام فریبان را دود میدهد و همه چیـز را  
با هیچ ترفند و تمهید و دام و تله اي هم نمی توان .. کند فیکون می کن

رمـل و   جلویش را سد کرد و گرفت نـه بـا بگیـر و ببنـد و گلولـه و     
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بنابراین خوشبختی را نباید فقط براي ! اصطرالب و نه با فریب و خدعه
خوشبختی را باید بـه تسـاوي و عادالنـه بـراي همـه      ... خودمان بخواهیم

ــه منظــورم از همــه، همــه انســانهاي خــوب و شــریف و  ... بخــواهیم البت
ـ  خورها و زد وبندچی مفت!... داللها! زحمتکش است نه انگلها ین ها و متملق

خوشبختی را با نگـاه کاسـبکارانه و تنـگ نظرانـه، نـه      ! خبیث پلوسانو چا
شود دید و نه می توان بوجود آورد نه اصال می توان شناخت انسـانهاي   می

پاك و شریف و شجاع و آگاه، عاقل و اندیشـمند و مترقـی، خوشـبختی را    
رفاه و سعادت و آرامش خـاطر را بـراي تـک تـک مـردم جهـان بصـورتی        

نه بدون تبعیض میخواهند وگرنه آرامـش وخوشـبختی و آسـایش و    عادال
در جامعـه ناسـالم طبقـاتی، هـیچ     !.. هستی طبقاتی همیشه در خطر است

اي هیچ گروه و هیچ دارودسته و باندي نمی تواند بـراي   فرد و هیچ خانواده
انسـان بـزرگ و وارسـته اي مثـل     .. همیشه روي امنیت و آسایش را ببیند

این سخن و جمله و اندیشـه  » دنیا خانه من است  «: گفته است جنیما یوشی
همه انسان دوستان و روشن اندیشان شریف است در واقع دنیا خانـه همـه   

جـز بـراي   . ماست اصال خوشبختی بدون خوشبختی دیگران وجود نـدارد 
از فیلیکس دزرژینسکی کـه یکـی از یـاران    ... آدمهاي نادان و جاهل و ابله

و او بـا  » !... ؟ فیلیکس، خوشـبختی یعنـی چـه    «: ود پرسیدندب برانقالب اکت
خوشبختی یعنی مبـارزه بـراي   «: تمام احساس و وجودش جواب می دهد

ببینید چقدر زیبا پرمعنی و پرمفهـوم و پـرارزش و   » ... خوشبختی دیگران
خوشـبختی یعنـی مبـارزه بـراي خوشـبختی      «: انسانی جواب داده اسـت 

ـ  هربـرت و   »دیگران  توانـد کـامال    هـیچکس نمـی  «: ر گفتـه اسـت  اسپنس
و » ! دمـش گـرم  «  ».سعادتمند شود مگـر اینکـه همـه سـعادتمند بشـوند     

سعدي بزرگ و عزیز و ارجمند و بی نیاز از هر تحلیـل و تفسـیري زیبـايِ    
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  : زیبا سروده است
  

  یک گوهرند که در آفرینش ز ........................ آدم اعضاي یک پیکرند بنی
  .ماند قرارـا را نـضوهـر عـدگ  ...................... ي بدرد آورد روزگارعضو چو
  

و گرماي زندگی و خود زنـدگی و خوشـبختی در همـین شـعر نغـز       عشق
و نیز ولتر شاعر و متفکر بزرگ هم چه عمیق و جانانه گفتـه  ... موج می زند

شـیرین و  و چه جانهاي » ...من جانم را می دهم تا توحرفت را بزنی«:  است
ارزشمندي که بخاطر خوشبختی و آزادي دیگـران و آزادي مـن و شـمادر    

انگیز اعدام و یـا بـر    هاي نفرت گاهها، سیاه چالها و در مقابل جوخه نجهشک
قربانی شـدند تـا مـا خوشـبخت شـویم و       آور دار،  هاي چندش باالي چوبه

ور کـن مـا   بـا «:  ها خنده خنده گفـت  یکی از مهرتاش» ... حرفمان را بزنیم
  »!!..ان دادیم تا تو حرفت را بزنیجهم همین االن صد بار 

قاه قاه خندید، شجریانی هم از میان جمعیت گفت، البته بـا لبخنـدي    بعد
  : طناز گفت

  » !... طفلی خودش هم هزار بار جان کند تا حرفش را زد« 
ــان ــا و زاغ ناگه ــالی    کالغه ــورخري دیجیت ــطرنجی و گ ــزرگ ش ــاي ب ه
همـه  . ناگهان آسمان پر از اعالمیه شد ن در آسمان ظاهر شدند وقارقارکنا

ها که پیچ و تـاب   با سر و صدا و هیجان دستهایشان را براي گرفتن اعالمیه
مـن  . جسـتند  هـا بـه هـوا مـی     خوران پائین می آمدند دراز کـرده بعضـی  

   :را باالي سرم گرفتم، نوشته بود نشا یکی
  
  

       
  
  

  »اطالعیه«
  !قارقار                  !                قارقار     
 در گرسـنه  کودك میلیون چند..  ..خندانید و شاد نشسته باغ در آدمهاکه آي

 بـراي  بکنیـد  همـت   جـان  سـپارند  مـی  دارنـد  گوشتان بیخ و آسیا و آفریقا
  .جانشان بالي شده داري سرمایه ستم..............  . نجاتشان

  

... شـوید  برخـوردار  سـاله  تدویس عمر طول و کامل سالمت از خواهید می اگر
 هـم  پوشـکین  کالغ و عقاب شعر طرفدار  ! چیزخوارشوید همه همگی که باید

.  شـوید  سـرخ  یـه ذتغ و سـفید  یهذتغ ، سبز یهذتغ:  جمله سه این مطیع! نشوید
  !  شوید شاد و تندرست خواري چیز همه و خامخواري با امیدواریم

  .شوید »ان دیجیتالی مقیم ایرانانجمن جهانی کالغان و زاغ« عضو اگر مایلید
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آرام آرام داشتم به حـال کمـا   ! روید شاخ می داردکردم روي سرم  حس
یکـی پرسـید   !! کالغها و زاغها باسواد و متمـدن شـده بودنـد   . رفتم می

جنـاب نابغـه   «:  کسی جواب داد»  ؟!ایست تغذیه سفید دیگه چه صیغه«
هنوز کالغها و زاغها نرفتـه بودنـد کـه    » عزیز، منظورشان لبنیات است

 ها طوطی. بز هزاران طوطی، سبزِ سبز شدآسمان با پروازِ س هنهدیدم پ
پیـر و جـوان و   . بارانی از پسته و فندق و گردو به سر و رویمان باریدنـد 

را روي  ها دند و فندقکر میکودك با هلهله و کلکله و هیجان شادمانی 
نرفته بودند که آسـمان بـا پـرواز هـزاران      ها هنوز طوطی! هوا می زدند

گربه سیاه کوچولویی بـا دو  . ودش گرفترنگ سفید سفید به خ وتر،کب
اي موسـیقی شـاد    از گوشـه  .بالِ سفید کامـل در میـان کبوترهـا بـود    

برخاست مردم به رقص و شـادمانی شـدت بخشـیدند بعضـی هـم بـه       
کبوترها برگ و میـوه زیتـون سـفید ارمغانشـان     . شادخواري پرداختند

ـ    وداوضاع باغ بهم ریخته ب. بود ناگهـان  . ردو ولوله و شـادي غوغـا میک
کبوترها انگار که ترسیده باشند می خواستند آسمان باغ را ترك کننـد  

ـ     ي رنگـی و ترقـه و   هـا  هکه هزاران شاهین سـرخ در حـالی کـه فشفش
دند، آمدند و آسمان کر مینارنجکهاي دستی را در هوا شلیک و منفجر 

ـ  . را به رنگ سرخ سرخ درآوردنـد  جمعیـت و   ،و پـایکوبی  اطشـور و نش
را هم انگار با آنها همبـال و همـراه سـاخته بـود تکـان تکـان       درختها 

پهنه آسمان سـبز و  . را به سرو روي حاضران می بارید ها همیو ها هشاخ
دور شـدند صـدها    هـا  چند دقیقه بعد که شاهین! سفید و سرخ می زد

ـ  دهزار پروانه رنگین باالي سرمان به رقص و چرخش درآمدن  هـا  هپروان
وي بالهایشان را در فضا می افشاندند و می رفتند، ي رنگارنگ رها هگرد

و نگاههاي مجذوب که برق شـادي و شـور و    ها زدن صداي سوت و کف
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اندازه پرنشاط کرده بود که ناگهـان   نمود فضا را بی شعف را نثارشان می
کـرد   بارانیرعد و برق کوچکی پرصدا ذهنم را ! ابرها در افق پیدا شدند
ي رنگی آکواریم که تو آسمان در میـان  ها ماهی و یکباره فضا پر شد از

و دادنـد   ي بلند باران بالهایشان را بـه نرمـی تکـان تکـان مـی     ها هرشت
  .رفتند شناکنان به طرف ابرها می

خنک باران به صورتم خورد و صداي استاد مهرتاش را شـنیدم   قطرات
که با خنده آب به صورتم می پاشـید، بـا تعجـب بـه او خیـره شـدم و       

 :بـا خنـده گفـت     »!؟ استاد چی شـده آب پاشـیتون گرفتـه   «:  یدمپرس
کجـا   پسـرِ خـوب،    « : بعد با نگرانی پرسید» !!نخیر، آب بازیمون گرفته« 

مـا  !... ؟ انگاري تو آسمونها مـی چرخیـدي و بـال بـال میـزدي       !بودي؟
زدیم و تو ساکت گاهی به چپ و راسـت و گـاهی بـه     داشتیم حرف می
ـ  میواخر به آسمان بعدش هم به آکواریم خیره دوردستها و این ا دي ش

شـجریان و مـژده و سـیامک و رویـا زل زل     » ..  !؟ کجا بودي! ؟ چی شده
مـن هـم بـا سـکوت و     !... منتظر جـواب بودنـد   انگاردند و کر مینگاهم 

هرجا بوده انگـار خیلـی   «: حیرت به آنها خیره شده بودم که مژده گفت
مـی  !... با خـودت دعـوا داشـتی   «:  پرسیدرویا » !... بهش خوش گذشته

من دیـدم  «: شجریان خنده خنده گفت» !...؟ ديکر میاخم !... خندیدي
شدي و روي سـرت دو تـا آنـتن فلـزي بلنـد و       ییچند لحظه آدم فضا

از آنتنهـاي   «: رویا گفت» !... ؟ نکنه به فضا رفته بودي!... باریک سبز شد
امواج دریاي مثلـث برمـودا   روي سرت صداي بشقاب پرنده و موشک و 

عـالم  انگـار از  ! می دونی« : مهرتاش گفت  »دش میو پچ پچ ارواح پخش 
غیب با چیزي زده بودند تو مالجت و تو یکراست رفته بودي تـوي همـون   

چیـز  «: بعد با خنده پرسـید » توي کهکشان و توي عالم هپروت!! عالم غیب
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تـو  ! نـه اهلـش نیسـتی   .. .قرص و دوا موایی هم کـه ... ؟ خورت نکرده باشن
  . و قاه قاه خندید» ... فقط با پیاله حال میکنی

  

!... ؟ خـوب دیگـه چـی   »  : بِر و ِبر نگاهشان کردم و با دلخـوري پرسـیدم  
دست شما درد نکنه چون حرف حق می زنـم مـی خـواین بگـین کـه      

بابا خیلی باانصافید، من که روبروي شما !!... دیوونه شدم هذیان می گم
م و به حرفهاي شما هـم  کن میام و دارم حرف می زنم و وراجی  هایستاد

فقـط یادمـه   »  : بعد نگاهی به سقف انداختم و گفـتم   »....مکن می وشگ
مژده با نگـاهی و  » ! یکی دوبار یه چیزایی انگار تو مغزم جابجاشدهمین

  «  !؟ خوب بگو کجا بودي و چی میگفتـیم  «:  حالتی حق به جانب پرسید
بعد ... دیمکر میدرباره آقاي آوانسیان و محاکمه ایشان صحبت «  :گفتم

شما از من خواستین که بعنوان نویسنده از ایشان دفاع کنم و حقـایق  
هـر چـی کـه     هـا  هبعد هم گفتی که شما نویسـند !... را بگویم و بنویسم

یعنـی کـه بـه منـافع     !.. بنفعتون باشه و دلتون می خواد مـی نویسـید  
نه اینطور نیسـت کـه هرچـی مـا       : ید که من گفتمکن میخودتون فکر 

و میـل خودمـان و موافـق نظرمـان باشـد و دوسـت داشـته         مبخواهی
یعنی دنبال منافع خودمان نیسـتیم و عرضـم بـه حضـورتان     !... باشیم

قرنهاي قرن است در این ناکجا آباد و ناکجا آبادهـاي    :داشتم می گفـتم 
و تبعید و شالق و اعـدام و از  و شکنجه و داغ و درفش  سانسور ،دیگري

و افترا و تبعیض و خالصه هزار جور مصیبت و  تهمتهمه مهم تر و بدتر 
هـا و   بدبختی مثل شمشیرداموکلوسِ بی وجدان بـاالي سـر نویسـنده   

هنرمندان مردمی و مبارزان سیاسی و اجتماعی قرار داده اند و اگر مردم 
هم خواهد بود و چـه بسـا    نجنبند و حرکتی بنیادي و انقالبی نکنند باز

کردم که من خودم را نویسنده و  عرض می تونداشتم خدمت ...شدیدتر و
دانم ولی می تونم مثل خیلی از این شیادان نوك همین قلم  هنرمند نمی
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و زبان الکن خودم را براحتی به نفع حکومتهاي زورگو و مستبد فاسد یا 
ي و صـنایع غـذایی   قدرتمندان و قلدران و صاحبان صـنایع داروسـاز  

. رویا افتـاد نگاهم به   »... ناحق جلوه دهم ابگردونم و به کار بندم و حق ر
! ها را می گفتم همین.. ؟ پرسیدم درسته یا نه. رویا هم نگاهش به من بود

خواهی و دوست داري و اجازه می دهی و  حاال اگر می »  : و ادامه دادم  »
آنتن داري رو نمی زنید بازهم  تهمت فضایی و قضایی و هذیان گویی و

کنم که خیلی هم حالم خوب و طبیعی و افکارم سرجایش  ثابت؟ تا  بگم
  » !... بوده و هست و خواهد بود

مـژده خیلـی سـریع بـا زرنگـی      . استاد مهرتاش خواست چیزي بگوید 
م بقیه هم کن میمن نظرم اینه که ادامه بدي، فکر «: دخترانه اش گفت

خب به خاطر رویـا   «: نه خیلی راضی گفتند ـ   بقیه هم ـ » ...موافق باشن
و من خوش و خرم و سرحال خواستم ادامه بـدهم    »جون ادامه بدهید 

دوباره نري تو عالم غیب »  :دار گفت اي معنی مهرتاش با خنده تادکه اس
و خندید و خندیـد، مـن هـم خنـده ام گرفـت و در      » و غش و هپروت 

اینکه عرض کردم براحتی می تونم نوك قلـم  بله «: حال خندیدن گفتم
و زبان الکن خودم را به نفع سـرمایه داران و صـاحبان صـنایع غـذایی     

ها هم نیست چون باید از خیلی  البته به همین راحتی... بکار ببندمنابکار 
ـ  میبله  ...ناجوانمردانه گذشت ،چیزهاي ارزشمند اخالقی و انسانی ود ش

خـام خـواري   ... ستان را خوب جمـع کنیـد  حوا... آي مردم«: نوشت که
یک دکان شاید هم یک پاساژ و بازاري بزرگ براي عده اي کـاله بـردار   

. دروغ می گویند مواظب باشید که فریبتـان ندهنـد   هاخام خوار. است
بسـیار  ... خامخواري و تغذیه باصطالح طبیعـی نیرنگـی بـیش نیسـت    

ون بازگشت بـه  مرگیست تدریجی و بد... خطرناك و حتی کشنده است
نـد و چـون بـه    کن مـی گوینـد و تظـاهر    خام خواران دروغ می... زندگی



103 

آبگوشـت و چلوکبـاب و جوجـه    . ندکن میخلوت می روند آن کار دیگر 
مـی نوشـند و مـی    ... کباب و انواع اطعمه و اشربه پختـه و نـیم پختـه   

خام خواري عوارض تلخ و دردناکی دارد زنها را دچار نـازائی و  ... خورند
آوانسـیان هـم آخرسـر مثـل صـادق هـدایت       . کنـد  میمردها را نامرد 

دانیـد کـه صـادق     مـی ... البته با سم گیاهی و نباتی. کند میخودکشی 
هدایت از گیاه خواري، آخرش به گازخواري رسید و هـر چـه در طـول    
عمرش از گاز استفاده نکرده بود یکباره تالفـی کـرد و آن همـه گـاز را     

اسـاس و   خامخواري و گیاهخواري، غیرعلمی، بـی  !!یکنفس باال کشید
ـ » ... و... نادرست است و شـجریان   تادبعد به استاد مهرتاش گل و به اس

ببینیـد همـین آقـاي    «:  بلبل و مهمانـان سـنبل نگـاه کـردم و گفـتم     
این دو مرد نازنین !... مهرتاش و آقاي شجریان عزیز و ارجمند و گرامی

هم نیستند که هنر پرارزش وگرانقـدر   و بزرگوار، حاضر نشدند و حاضر
خودشــان را در خــدمت دولــت و حکومــت و مقامــات بــاال و پــائین و 

کاخ سیاه و سفید و کاخ کرملین و هیچ کله گنـده بـی   ... دربار... ،سطو
ي حقیـر و حیـوانی و   هـا  همغز قلدر بی مقداري قرار داده و بـه خواسـت  

م الل اگر این کار را انجـام  زبانم الل، زبان. لذت بی ارزش آنها تن بدهند
و  مهمه گونه نـاز و نعمـت و نـوازش و پسـت و مقـا     میدادند یا بدهند، 

ممکن است برایشان فراهم شود که صد !! تسهیالتی هنري و غیر هنري
رادیو و تلویزیون را بـا اعتـراض   !... همین جناب شجریان !شود البته می

صـطالح هنـري تـرك    و موسیقی مبتذل و به ا ها هعلنی به پخش برنام
 هیعنی خودشان را از آلوده شدن به جـو مبتـذلی کـه دو رسـان     کند می

ب و با افتخار کنـار  کشد و چه خو اند کنار می مهم همگانی ایجاد کرده
تواند مثل خیلی از به اصطالح خواننـدگان   نمی خواهد و کشد و نمی می

دي را یـدك  و نوازندگان، بی تفاوت از کنار قضـایا بگـذرد و واژه اسـتا   
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درد و مجلل و مرفهـی کـه از    و آسوده و بی دغدغه به زندگی بی! بکشد
یـا اسـتاد بزرگـوار    ! بهتران برایش فراهم خواهنـد کـرد تـن بدهـد     ام

مهرتاش عزیز و مهربان که د رکالس درس موسـیقی خـود در جامعـه    
باربد در الله زار به استعدادهاي جوان کم بضاعت و بی بضـاعت و کـالً   

ندان به موسیقی و آواز مجاناً درس دهد و هر روز بعـداز ظهـر از   عالقم
و به الله زار برود آن هم به نیـت آمـوختنِ هنـر و     شودتجریش سرازیر 

!... ، ایـن را مـی گوینـد عشـق    !...جوانمردي و انسانیت بـه شـاگردانش  
دوست داشتن هنـر کـه وسـیله و ابزاریسـت در     دوست داشتن مردم و 

ف و بزرگ انسان دوسـتی کـه راه و رسـم خـوب     دست هنرمندان شری
و عشق ورزیدن بـه جوانـان و    ودنزیستن و خوب نگاه کردن و خوب ب

حضرت حافظ . به همه می آموزند... بله می آموزند... آموزند مردم را می
  :  سروده است

  ... به عشق زنده در این حلقه نیستهر آن کس که 
  !بر او نمرده به فتواي من نماز کنید  

پر از گل و پرنده و آواز باد حافظ، باران می و شکوفه و نور بر تـو   مزارت
  »... جاري باد اي عشق بزرگ ابدي حافظ

و بـا چـه    هـا  می دانند که استاد مهرتاش با چه خون دل خـوردن  همه
ــه باربــد را همچنــان        ــا چــه اســتقامتی جامع ــور و عشــقی و ب ش

آرزو کنـیم کـه   «... مـه دادم و بعد با خنده ادا» ... برسرپانگهداشته است
هنرمنــدان مجســمه ســاز، از ایــن دو انســان برجســته عرصــه هنــر و 

دیگران هم کـه شـده دو مجسـمه     تشویقموسیقی و اخالق، به خاطر 
!! زیبا و وسترگ بسازند و ببرند و بیادگار روي قله دماونـد نصـب کننـد   

همچنان جانش را در تیر کرد و ایران عزیز را  همانجا که آرش کمانگیر
پهناور نگاه داشت، پهناور و پرآوازه و بقول سیاوش کسراییِ شریف کـه  
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  :  سرود
  
  !.. منم آرش، سپاهی مرد آزاده«
  به تنها تیر ترکش، آزمون تلختان را اینک آماده                
  مجوئیدم نسب فرزند رنج و کار،                            

علیه خـامخواري، خـامخواري کـه سـهل     رویا خانم نازنین، میشود  بله
است، میشود علیه همه هسـتی وکائنـات دروغ گفـت و یـاوه بافـت و      

:  مـثال بنویسـیم  .. گی حقیقت ایجاد کـرد و بـد و زشـت نوشـت     وارونه
دختر جوانی که اسمش رویا بود با رنگ و روي پریده و چشمانی کـه از  

مـن   ها هبچ«  :حدقه بیرون می زدند فریاد کشید ازشدت ترس داشتند 
من ازاین مکان از ایـن خامخوارهـا و خـامخواري وحشـت     !!... میترسم

خـواري زیـرش    روي دیوار نوشته مرده» ... خدا پاشین بریم تورو!... دارم
اینجـا بـوي مـرده،    ... بابا مژده پاشو بـریم .. نوشته درود بر زنده خواري

مثـل  ..دبـوي کفـن و دفـن میـا     بوي کافور، بوي خاك و حلوا و خرمـا،  
یی هستن که از تو قبر اومدن بیـرون و  ها هآدماش مثل مرد.. قبرستونه

تا چندتا دور و بر یه سنگ قبـر، نشسـتن و دارن خرمـا و حلـوا و      دچن
انگـار   هـا  شونم اسکلت خـالی و بعضـی  ها میوة خیراتی میخورن، بعضی

وايِ خداي مـن چقـدر خفـاش    !... تازه مردن یا میخوان بزودي بمیرن
... ا ا!...نکـن  میدارن روقبرها پرواز ... غ بدترکیب اینجا هستزشت وکال

ناگهـان  » .. دارن با سینی میوه و حلوا میان طرف ماها هو مرد ها اسکلت
وتصـویرها   ها هبابا دیگه کسی از این صحن «:  مژده زد زیر خنده و گفت

د بـا  بعد دیدم همه دارن» !...؟ مثالً خواستی ماهارو بترسونی.. نمی ترسه
 بـا ببـین، شـما اینجـا رو     «:  استادمهرتاش گفت. کنند خنده نگاهم می

برو برگرد توالك نویسنده گی .. برو!... میدان میتینگ اشتباه گرفته اي
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قبالً هم گفتی دو تـا مجسـمه از مـا    .. ات ولمون کن جناب خسروخان
پــدر بیــامرز مگــه جــا !!.. دونفــر بســازن و ببــرن بــذارن قلــه دماونــد 

! رو قلـۀ اورسـت    اصـالً ! خودت رو ببرن بـذارن رو قلـه دماونـد   .!.قحطه
را می برند میگذارند توي پارکی، میدانی، خیابانی یا مـوزه اي   مهمجس

البد فکر کردي اگه مجسمۀ ما باالي کوه !... که مردم ببینند نه قلۀ کوه
ـ  مـی باشه خودمان توي زمستان و یخبندان این پائین منجمد  ویم و ش

اوالً خدا نکند شما یـخ بزنیـد و   « : گفتم! ودش میالت راحت تو دیگر خی
رقبـا و  !... ؟ دومـاً مـن چـرا راحـت بشـم     .. هیچوقت هم یخ نخواهید زد

با این وجود چشم، من میـروم تـوالك خـودم امـا       !دشمنان شما شاید
دل و زهرة شیر .. شود در افتاد با اهل قلم نمی.. یادتون باشد.. استاد

  » !وك قلم بدزهري داردمی خواهد چون ن
و اعتبار قلم آنقدر باالست که خداونـد در قـرآن مجیـد بـه قلـم       ارزش

آن چـه  هـر  سوگند به قلم و . (نون و القلم مایسطرون: سوگند میخورد
  .)نویسد که می

ـ   . با تبسم گوش میـداد  شجریان . خیـره شـده بـود    هـا  همـژده بـه پروان
ا بـه آکواریـوم ماهیهـا    سیامک با پوست پرتقال کلنجار می رفت و روی

یکهـو نهیـب   ... استاد مهرتاش که درحال چرت زدن بـود . دکر مینگاه 
سـیامک  » دیگـه بـریم سـر اصـل مطلـب      .. بسـه ... بسـه .. بابا بسه« : زد

!... بابا اینجا دیوونـه خونـه اسـت   !.. ؟ نگفتم « : و مژده گفت یازیرگوش رو
چۀ علی چـپ زدنـد  رویا و مژده خودشان را به کو»  خونه ارواح خبیث ..

گفتی آقـاي  .. آقاي سیاوش خان بیکار بودي بابا«: استاد مهرتاش گفت
بفرمـا حـاال   .. نویسنده شما هم دخالت کن و حرفی بزن و نظـري بـده  

، رویـا  !....سرمان رفت بسکه شعار و شعار و شـعار داد !... کند میمگر ول 
دیم و مـا کـه جـداً لـذت بـر     ... ولی اسـتاد خیلـی جالـب بـود    «:  گفت
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  »!! رویا گفتی چی شـدیم  «:  سیامک یواشکی پرسید  »!مستفیض شدیم
سـیامک دوبـاره   » ...فیض! منظورش اینه که فیض بردیم»  : مژده گفت

ایـن بـار رویـا بـا عصـبانیت جـوري کـه          »! فیض دیگه چیه؟«: پرسید
تـو چقـدر   !.. اي بابـا، بـی سـواد   »  : دیگران نفهمند زیر گوشـش گفـت  

سـیامک مـأیوس، رو بـه اسـتاد مهرتـاش کـرد و       » !...کن ول!... ضایعی
ببخشید استاد شما شیرینی و رولت و از این چیزا هـم اینجـا   «:  پرسید
بلـه داریـم   «: استاد مهرتاش به گرمی نگاهش کـرد و گفـت  » ! ؟ دارین

رویا با زهر خنـدي زیـر گـوش    » عزیزم، شیرینی و رولت و بستنی خام 
لمبـه آخـرش نتونسـت جلـو     بـین ایـن قُ  ب... واي«:  مژده پچ پـچ کـرد  

مـژده  » !االن براتون میارم« : استاد نیم خیز شد و گفت»! شکمشو بگیره
مـا   اجـازه بـدین  !... نه استاد شما چرا« : گفتند صداو رویا دستپاچه هم 

اجـازه  «:  ؛ البته به شـوخی و بـا خنـده   شجریان گفت» !...براش میاریم
رویـا  » !..کمی وزنشـون کـم بشـه   بدین خودشون تا پاي یخچال برن تا 

» !کـی بـره ایـن همـه راه رو؟    !... ؟ اسـتاد پیـاده بـرن   «: خندید و گفـت 
از .. اتوبوس شرکت واحـد یـا دوچرخـه بفرسـتینش     اب«: شجریان گفت

  ناگهـان صـداي وحشـتناکی از ضـبط در     » اینجا تا یخچـال خیلـی راه
محـل    همه یکه خوردیم و نگاهها بـه سـمت  .... فضاي سالن منفجر شد

صـداي کسـی   ... کارکـارِ رضـا مهمانـدار جـوان بـود     .....ضبط چرخیـد 
نـادر از پشـت یخچـال    » ...!نبابا یواش ترسوندیمون نادرخا« : درآمدکه

صـداي ضـبط یـواش      »!...آقـا رضاسـت  ... کار من نیست « : سرك کشید
! را حسـابی مـی نواخـت    ها یواش کم شده بود و آهنگ تند غربی گوش

ـ « : استاد گفت راد از آهنـگ غربـی و شـرقی نیسـت ایـراد از صـداي       ای
هم که  اینجاتازه ...انفجاري بودکه ازضبط درآمد و ما را زهره ترك کرد
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همـان موسـیقی   ... نیسـت  هـا  محیط مناسـبی بـراي اینجـور آهنـگ    
نادرخنـده خنـده بـه    » ...کالسیک و موسیقی اصیل خودمان عالیسـت 

اصیل هم که مال اشـراف   استاد، موسیقی «:  شجریان نگاه کرد و گفت
ي استاد مهرتاش ها هسگرم» ...ببخشید فسیلهاي دربارها بودهو اعیان و 

پس تو چی  پدر بیامرز، « : و چند لحظه مکث کرد و بعد گفت تدرهم رف
باالخره ما نفهمیدیم شما !.. البد بابا کَرم و گُل پري جون! گوش میکنی؟

» ؟ بی، ایرانی، عربی، ترکیاهل موسیقی شرقی، غر.. چکاره اي نادرخان
مـن موسـیقی   .. خیر اسـتاد مهرتـاش عزیـز   « : نادر با همان خنده گفت

سمفونی و موسیقی محلی یا بقولی خلقی .. کالسیک! و فضائی مریخی
. محمد نوري. ي پري زنگنهها هم سمفونیهاي بتهون و ترانکن میگوش 

هرتاش و آواز استاد ویلون ویوالدي، پاگانی نی و تار استاد م.. شورامیراُف
و  لـوچ خراسـانی و عـرب و ب  ... ترکی.. کُردي.. شجریان و موسیقی لُري

استادمهرتاش نگاهی به سـرتاپاي  » ..موسیقی مردمی..شمالی و جنوبی
! بقیـه اش را نگفتـی  .. خـدا پـدرت را بیـامرزه   «:  نادر انـداخت و گفـت  

هـم   خورشیدي و مهتابی، بروبرو نادرخـان موسـیقی اصـیل   . اورانوسی
تر از موسیقی کالسیک غربیه، اول موسیقی مملکـت   واجب.. گوش بده

تازه شما که آدم باذوق و روشنفکري هستی چـرا از  .. بیگانه بعدخودت 
استاد موسیقی اصیل هم گوش میدم  »  :نادر گفت» ! ؟ این حرفها میزنی

» چـرا «شـجریان پرسـید   » .. اما موقع خواب، چون، زود خـوابم میکنـه  
اینقدر دل اي دل و حبیب من و امان امان و چهچه بلبلی و « : نادرگفت

مهمانهـا خندیدنـد   » داره که راستش یـاد رختخـواب میـافتم     رزانیتا
اسـتاد ایـن آقـاي    «: نادر ادامه داد! شجریان خنده اش را زورکی خورد

مبتکر که یه عالمِ ریش و گیس بلند گذاشته جوان بسـیار خـوبی هـم    
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از این نوارهاي اصیل میذاره راستش حوصلۀ ما هست و از صبح تا شب 
استاد مهرتاش با دلخوري و خنـده  » ..می گیره خوابمونرو سر میبره و 

برو که شما هم مثل همین آقاي نویسـنده،  .. برو آقاي نادرخان«:  گفت
اصالً جفتتون حرفهاي عجیب و غریب و .. چپ میزنی« اشاره به من کرد 

اسـتاد  : نادرگفـت » !..دیگه داداش هستید خب.. بودار و شعاري میزنین
نباید حقیقت رو ندیده گرفت ببخشیدها حمل برجسارت و بی تربیتـی  

و این اشعار خـواب کننـده    ها نکنید این آوازها و این دل اي دل کردن
واسۀ پاي منتقل یا توي روضه خونی خوب هستن آخه تو مجلس جشن 

و زد و خـورد، قیـام و   و شادي و پایکوبی و تولد و عروسـی ویـا جنـگ    
مـن و امـان و امـان اي دوسـت      بود دل اي دل و حبییش میانقالب ن

اونـا بـه درد    ؟ سـمفونی و کالسـیک چـی   «: استاد پرسید» ...گوش کرد
 انقالبـی بلـه اسـتاد سـمفونی    «:  نادرگفت  »! ؟ اینجور مجالس میخورن

نسل جوون بیشتر طرفدار آهنگهاي ریتمیـک و  .. هاي پرتحرك آهنگ
ها و  آهنگ... از و گاهی هم علمی و متفکرانه و فنی و از این چیز استج

اش رو ببره به سمت تعالی و  یی که بفکر و ابدارتش فکر و اندیشهها هتران
س تئودوراکیس یـا همـان اسـتاد    یهاي میک مثل آهنگ.. رشد و ترقی

ة ، رنگ چهر»و گل نراقی... نی داود.. امیراُف یا از خودمون عارف قزوینی
.. لرزیدنـد استاد کمی پریده نشان میـداد و انگشـتهایش آرام آرام مـی    

شجریان به نرمی اشاره اي به نادر کرد و بعـد رو بـه اسـتاد    . خسته بود
بعداً کـه از شـر و   .. جوانها موسیقی دورة خودشان را می طلبند»  : گفت

شور و هیجان دوران جوانی عبور کردنـد خودشـون زیرلـب آهنگهـاي     
به  لبخندنادر با » ...این طبیعیه! ند استادکن میسنتی را زمزمه اصیل و 

استادمهرتاش باید مرا ببخشند که رك و راست و کمی  »  :شجریان گفت
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باور بفرمائید قصدم جسارت و بی ادبی نیست ...مکن میبی پروا صحبت 
شـاید  ..خب باید گفت و باید نقدکرد اما نـه تنـد وگزنـده   «:  من گفتم  »

 کمیشه و این موسیقی سنتی و اصیل اشرافی هم تکونی بخوره فرجی ب
البته .. مثل شعر نو.. خودش رو با شرایط این دوره و این زمونه وفق بده

چیزي نمانده بود کُفر استاد باال » !...ببخشیدکه من دوباره دخالت کردم
! بابا عجب دوره و زمانه اي شده«: و شجریان گفت ها رو به مهمان.. بیاید

که دیـد هـوا پـس     ادرن.. صداي موسیقی جاز فضا را درهم می کوبید» 
است با خنده عذرخواهی کرد و عقب عقب رفت استادمهرتاش نگـاهی  

! هـا  نادر برادر شماسـت ... آقاي نویسنده»  : غضبناك به من کرد و گفت
مـن  » !می بینی چقدر احساساتی و انقالبی حرف می زنه مثـل خـودت  

  »! باشید اهاو نوگر ها ستاد شما خودتون رهبر انقالبیا «:  خندیدم وگفتم
مـا از  !.. چی فکرکردي جـوون « : صورتش را نزدیک صورتم آورد و گفت

!.. و بعـد زد زیرخنـده  » اولش انقالبی بـودیم وهسـتیم وخـواهیم بـود     
اسـتاد بعضـی چیزهـا رو    «: شجریان دستی به موهایش کشید و گفـت 

حرفاشون نشست و به درد دلشـون و   جوانها درست میگویند، باید پاي
ي ها شکی نیست که موسیقی ماهم سال.. نظراتشون گوش داد و بها داد

چنـد نفـري   .. سال درجا زده و نیازمند تغییر و تحولی اساسی و اصولیه
ود و متحجرین و ش میهم تا خواستند کاري بکنند صداي وا اصالتا بلند 

دیگـه  ..ول و مترقـی بشـه  نمی گذارند که موسیقی ماهم متح ها بختک
ي ها این دوره و زمانه که با هزارجور موسیقی از سرزمین وونايبراي ج

علمی و تخیلی و انقالبی و اجتماعی تماس دارند دل اي .. دور و نزدیک
... دل و حبیب من که جاذبه اي نداره همه اش تکـرار و تکـرار و تکـرار   

و اجتماع رو پر  ها موسیقی پرتحرك مدرن و جدید داره تارو پود جوان
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رویا و مژده الم تا کام حرف نمی زدند و فقط گوش می دادند  »..هکن می
سیامک هم سرش را تکیه داده بود به دیوار پشت صندلی و بادهان نیمه 

د و کـر  مـی استادمهرتاش خیره به شـجریان نگـاه   .. باز خواب رفته بود
شـما دیگـه چـرا     ..اي داد بیـداد «:  آخرش دوام نیاورد و با خنده گفت

اي اي .. باالخره این دو تا برادرکار خودشان را کردند.... یانجناب شجر
نادر دوباره برگشت بـا یـک بطـر آب در سـینی،     .. و زد زیر خنده »...اي

.. آب چشـمه س « : بطرآب راکنار دست استادمهرتاش گذاشـت وگفـت  
ــد ــز، ســهمیه  .. چشــمه عــالي دماون ــوش جــان اســتادمهرتاش عزی ن

تقدیم به شما و مهمانان عزیزتون بخصوص شما که عمریسـت  ...خودم
براي هنر و موسیقی و تأتر این سرزمین زحمت میکشـین و خـون دل   

.. اي بـال «:  استادمهرتاش سرش را باالکرد و روبه نادرگفت» ...میخورین
اعصاب مارو خراب میکنی بعد میخواي با یه بطرآب لوله !... خیلی جلبی

عجب   !؟ چشمه قالب میکنی تموم بشه بکه بنام آ کشیِ ـ اوس مجید ـ
.. اسـتاد وجـداناً آب چشـمه س   «نـادر قسـم خـورد ؛    » !زرنگی تو پسـر 

نادر بازهم بـا لبخنـد   . دندکر میهمه خنده به لب نگاهشان » .باورکنید
  !... ضرورت!.. استاد این مطالبی که من عرض کردم یه ضرورته«گفت 

ي ما، کالً هنر و ادبیات و زنـدگی مـا   موسیقی ما، تأتر ما، سینما...
یکصدسال است که دارد درجا میزند اگر جرقـه اي هـم از طـرف    
دلسوزان و وطن پرستان و هنرمندان صادق و شریف زده شده بـا  
هزار جور جو سازي و سنگ اندازي و تهمـت و افتـرا تـوي نطفـه     

ولی این یک رونـده و همـه چیـز درعـالم هسـتی       ..اش کرده اند خفه
خصوص درجامعه انسانی که شعورداره درك داره و مـی فهمـد رو بـه    ب

تحول و تکامـل و پیشـرفت اسـت متحجـرین و خَـر مقدسـین وکـج        
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ي هـا  ما می دونیم که حکومـت .. اندیشان، روزگارشان تیره خواهد شد
آداب و رسوم و فرهنگهاي بـد  .. سنتهاي بد ،و بدسلیقه ي بدها آدم... بد

ما میدونیم کـه موسـیقی مـان    .. رفت هستندهمه جا مانع و رادع پیش
اما دیگه بسه بایـد جهـش   .. ي تاریخی مردم ماستها نتیجۀ درد و رنج

چـه صـنعتی و   ...چـه اجتمـاعی   هـا  هچون همه جا و درهمۀ زمین. کرد
فرهنگی و هنري انقالب شده یا تدریجاً تحول پیداکرده االَ جوامع عقب 

ي ها هایی، تحول در همۀ زمیننگهداشته شده اسالمی و عربی و کال آسی
 مـانع ایجـاد  ...زندگی باید انجام بگیره اما استعمار نـو و کهنـه مخالفـاً   

سنت پرستی خشک و ناب هـم ناخودآگـاه و گـاه مغرضـانه     ...کنند می
وابستگی و غرب زدگـی هـم   ... دست در دست استعمارگرها می گذاره

بایــد بــه ...دبایــدفکرکردو حرکــت تــازه اي رو تجربــه کــر هقوزِبــاالقوز
بعد به سرعت خم شد، دست اسـتاد را بـه   ...؟ تاکی درجا و درجا..جنبیم

استاد کـه غافلگیرشـده بـود بـانمِ     ... گرمی فشرد و بر لبهایش گذاشت
مـن  !...آخرش کـارخودت روکـردي  ..اي المصب«:  اشکی درچشم گفت

آخرش دنیا رو به هم می ریزید و  ها چپی ماناسم شش میشما رو خوب 
نادر خنده کنان در » نیس کی تمام میکنین و دست برمی دارید معلوم

: حالیکه برق شادي در چشمانش می درخشـید رو بـه شـجریان کـرد    
چپ و راست نداره باید نـوگرا بـود و   استاد شجریان شما بفرمائید که «

و قـوي و مردمـی و آداب و    وبهاي خ ها و اصالت نواندیش با حفظ ریشه
بایستی به هم ریخته شود ي سیاه و خاکستري نیاضمناً این د .رسوم ملی

شـجریان  » ..!.به جایش مستقر شودهایی نو و انسانی  با رنگو دنیایی نو 
و آداب و  هـا  و اصـالت  هـا  هکامالً درسته، نواندیشی با حفظ ریش« : گفت

استاد  »و بدون تظاهر به نوگرایی.. رسوم و فرهنگ غنی مردم و صداقت
ایـن بـرادر   .. آقـاي رفیـق خسـروف   « : خنده گفتمهرتاش رو به من با 
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ـ  مـی خیلـی داره دور بـر میـداره شـلوغ      راُفنازنینتان رفیق نـاد  ه و کن
منکـه هـردوي شـما رو از تـه دل و     .. کمی نصیحتش کن! ها هشعارمید

استاد من که خـداحافظی کـردم و رفـتم    »  : گفتم »...جانم دوست دارم
آخر طبـق معیارهـاي مـن    !.. ددنبال کارم ولی شما باز احضارم فرمودی

و مدرنیته و مد روز، نویسـنده نبایـد    نشناسانۀ مدر درآوردي و زیبایی
نـه درمطلـب و مقالـه و    !... البتـه در ادبیـات داسـتانی   !... وارد گود بشه

البتـه مـی تـوان اسـمش را     !... مکـن  میچیزهایی که حقیر خط خطی 
مودید چه کسـی  حاال فر.. باشه، چشم،... گذاشت سیاه مشق ولی خب،

ج و واج یک نگاه به من و یک نگاه به نادر و ها  ها هبچ » ؟!رو نصحیت کنم
تا بزرگانی چون   اوالً:  به شجریان کردند و چشم براه جواب ماندند گفتم

من سگ کی باشم کـه کسـی رو   .. شما و آقاي شجریان و بقیه هستند
ه استاد، میگه آن هم آدمی مثل نادر، حرف درستی میزن....نصیحت کنم

حـرف بـدي   !... تازه خب ایـن را کـه همـه مـیگن    !.. نوآوري، طرحی نو
حدود هشتصدسـال پـیش حضـرت   .. حرف تازه اي هم نیست!.. نیست

  :حافظ سرودند
  ... بیاتاگل برافشانیم و می درساغر اندازیم 

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم    
ما از هشتصدسال پیش تا حاال چه گلی شما استاد بفرمائید بزرگان  حاال

مجسمه سازي و موسیقی حتی به سـر فـرش و   ... نقاشی.. به سر عرفان
صنایع دستی و شکل و ریخت زندگی نکبت بار خیل عظیمی از مـردم و  

؟ هنوز بخش عظیمی از مـردم مـا بـه     روستائیان و روستازادگان زده اند
هنوز بیشتر !... کنند می دوران مادها و هخامنشیها زندگی قِسبک وسیا

روستاهاي ما آب و برق و امکانات ساده و ابتدایی مورد نیاز هر انسانی را 
ي ما، بقول زنده یاد صـمد بهرنگـی تـوي بـرف و     ها ههنوز بچ ...ندارند
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... شـیراز، ... سرماو یخبندان روسـتاهاي آذربایجـان یـا جاهـاي دیگـر،     
گرسنه، براي  شکمهاياخ و باگالشهاي الستیکی پاره و سور... کردستان،

رسیدن به مدرسه آن هم در سرما و گرمـاي کشـنده شـرق و غـرب و     
ند اگر در بـین  کن میجنوب و شمال کشورمان چند کیلومتر پیاده طی 

... نشوند تا به مدرسه بیاینـد شـانس آورده انـد    کفتار راه طعمه گرگ و
ین موسیقی جناب شجریان بهتر نیست ا ،استاد، نادر واقعاً درست میگه

... را یا تغییرش بدهید یا بگذارید درِ کوزه و ببخشید بگذارید در موزه و
نگـاه کنیـد بـه    ! لعنت بر دیکتاتورها و فرزندانشان جهل و فقر و سـتم 

، ببینید با موسیقی براي میهنش براي مردم میهنش دوراکیسمیکیس تئو
هـاي   نگبه جنگ توپ و تانک و زور و استبداد و خفقان سـره ! چه کرد

ها و آهنگهاش به  او با ترانه... قلدرِ بی سواد و اوباش رفت شوخی نیست
هـاي نـو و    او را به خاطر افکار و اندیشه. جنگ امپریالیسم جهانی رفت

شد تبعید و  هایش متبلور می مترقیانه اي که در وجودش بود و در آهنگ
گیتاریست  ه ویا ویکتور خارا خوانند. زندان و شکنجه کردند و شالق زدند

باشرف شیلیایی، فدریکو گارسـیا لورکـا شـاعر و گیتاریسـت و مبـارز      
باشرف اسپانیایی که هر دو جانشان را به پاي آزادي و عـدالت و مـردم   

یـا آن هنرپیشـه یونـانی ملینـامرکوري زن     . کردنـد  ربـانی میهنشان ق
هاي اوباش یونان در افتاد، بعـد نگـاه کنیـد بـه      شیردلی که با سرهنگ

نرمندان و شاعران و نوازندگان موسیقی سنتی تا به حال جز تعـدادي  ه
انگشت شمار بقیه چه کردند؟ البتـه مــردم و هنرمنـدان و مبـارزین     

به آزادي، استقالل و عدالت اجتماعی در  سیدنقهرمان بسیاري در راه ر
همین زندان اوین و سیاه چالهاي قرون وسطایی به وسیله همان قمـاش  

یرنظامیان و اوبـاش دربـاري و غیردربـاري در خـون خـود      نظامیان و غ
تیرباران شدند و با داغ و درفش و تازیانه و کابل خـو گرفتنـد   . غلطیدند

لیـوان آب را  »  مردم خم نکردند نانولی سر سازش و تسلیم پیش دشم
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استاد این بـار تقصـیر   «:  برداشتم تا جرعه اي بنوشم که شجریان گفت
و » !کرد و داشت میرفت که شما صداش کردین خداحافظی!... شما بود

بابا ایـن دو تـا مثـل گربـه مرتضـی علـی       «: استاد گفت. قاه قاه خندید
هستن از هر طرف که پرتشان کنی هوا، چهار دست و پا میان زمـین و  

» !! چپ و راست میزنن به سیاست و به صحراي کربال و جنگ طبقـاتی 
ن مملکت بدون تغییـر و تحـول   هیچ چیز تو ای... ببخشیدها:  نادر گفت

مـا بـه   ... اقتصادي و اجتماعی دگرگون نخواهـد شـد   –عمیق سیاسی 
بزرگـان مـا    فرهنگايِ، ریشه اي نیازمندیم، متاسفانه  یک تحول ریشه

چه هنرمندو چه بازاري بیشتر با فرهنگ تملق و چاپلوسی و دورویی و 
خانه زاد و عبد  نوکرتم و چاکرتم، مخلصتم و قربان قربان گفتن و غالم

قاجار و فئودالیسم و نوکر صفتی آن روزگاران و  و عبیدت هستم دورانِ
رو شـدن فـرا    وزمان حال، عجین شده و تا موقعیکه وقت و مکانِ زیـر 

برسد که صدایش را داریم میشنویم، همـین بـدبختی و نکبـت برقـرار     
ـ   « : شجریان گفـت » . است و خواهد بود   »! هـا  هاسـتاد منظـورش انقالب

بعـد روبـه رؤیـا و مـژده و     » .می فهمم بابا بچه که نیستم«:  استاد گفت
بگـویم   ایدب.. خب، سیامک خان که ظاهراُ خوابه« : سیامک کرد و گفت

تا زمانیکه خامخواري در جهان ریشه ندواندهیچ مشکلی در دنیـا حـل   
حتـی  !.. هیچ تحول و تغییر و انقالبی موفق نخواهـد شـد  .. نخواهد شد

اعتیاد، تضـاد طبقـاتی مـورد نظـر شـما،      ... جهل و عوامفریبی وفقر و 
ي خانمانسوز و نکبـت حکومتهـاي دیکتـاتوري    ها کاپیتالیسم و جنگ

 هـا  و جمعی که عامل و حامل و بوجود آورنده جنگها و خونریزي فردي
دیدم استاد همه چیز را به پخته خواري و نوع تغذیـه ربـط   » ... هستند

اسـتاد  «:  رفش را عمداً قطـع کـردم و پرسـیدم   می دهد این بود که ح
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 1348اي که از تمرین جنگی قـدیم، مانورایرپـاك    خاطره و داستانواره
فکر کـردم االن اسـت   !... بِر و بِر نگاهم کرد» ! ؟ چطور بود وندمبراتون خ

پسر شـما دو تـا فقـط    «:  ولی خندید و خندید و گفت. چیزي بارم کند
کـارِت حـرف   !... ایـد کـه مـا را عـذاب بدیـد     به این خاطر به دنیا آمده 

بـا خوشـحالی   » !... نداشت، خوب و درسـت و حسـابی عـذابمان دادي   
... من هـم همـین را مـی خواسـتم    !... خب پس تاثیر گذار بوده«:  گفتم

یکمرتبـه  » ...را منتقـل کـنم   هـا  همین که کارم تاثیرگذار باشـد و درد 
  !اف کردخودش اعتر!... شنیدید که«:  هیجان زده گفت

خـودش اعتـراف بـه    !... خودش گفت کـه عمـداً مـا را عـذاب میـده     ... 
  »! شکنجه گر بودن کرد

سیامک خان که تازه از خواب ناز بیدار شـده  . قاه قاه خندید و خندید و
بود و داشت خیار دیگري را گاز میزد خودش را روي صندلی جا به جـا  

ـ    ار گـاز زده  کرد و چشمهاي میشی درخشانش را به مـن دوخـت و خی
داستانواره شما به نظـرمن  ... ها ببخشید«:  اش را روبرویم گرفت و گفت

وقتی قرار شد شما علیه جنـگ بگوئیـد شـروع کردیـد بـه      ... جالب بود
توصیف تـابلوي زیبـایی از طبیعـت آرام و قشـنگ و چشـم نـواز یـک        

من فکر کردم شاید اشتباه شنیدم یـا شـما داریـد اشـتباه     !...منطقه اي
رودخونـه، خـط خـیس    .. آخه مه رقیق صبحگاهی،!!... کنید ف میتعری

کـه تـو    هـا  هتک افتاده و ردیف پرنـد  درختهايي سبز و ها هساحل، تپ
ساحل یا سینه به سینه امواج و دست نرمِ باد که پرده مه را گاه به گـاه  

  .کنار میزند
ـ  ! اینجايِ ماجرا من اصال بفکر جنگ نبودم تا :  دکه یکمرتبه ادامـه دادی

ي هجومی و سربازها که انگار روبروي هم صـف آرایـی   ها و ردیف قایق
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براي جلوگیري از هجوم سربازها و دفاع از آرامش  ها هکرده بودند، پرند
 ونو تصـویر ا !...و صلح و زندگی و سربازها براي تصرف و درهم کوبیدن

ی دو تا پلنگ گرسنه مغرور تو نگاه اون افسر جوان که به آن همه زیبای
و درخشندگی به چشم شکاري چرب و نرم مینگریسـت و بعـد گـپ و    
گفتگو و شـوخی سـربازها و ناگهـان غـرش توپخانـه و محـو شـدن و        
سوختن آن همه زیبایی، زنده گی و صلح و آرامشی که در یـک لحظـه   

و فـرار خوشـبختی    ها هکشتار آهوها، فرار پرند!... آتش گرفت و سوخت
بچـه  ... هـا  و رویایی و تکه پاره شدن مـاهی از آنجاي زیبا و منطقه بکر 

الك پشتها و موج خون روي رودخانه و دود و آتش و انفجـار  ... ها ماهی
و نرسیدن فریاد دردناك راوي ماجرا، حتی به نزدیک تـرین دوسـت و   

سیامک یکریز به نقـد مـاجرا نشسـته    » !... بودهمراهش که در کنارش 
مژده و رویا با خنده به مـا  . دیمکر میبود و ما همگی متعجبانه نگاهش 

... دسـت شـما درد نکنـه   «:  آخرسـر سـیامک گفـت   ... دنـد کر مـی نگاه 
بـا  ... ي زنـده هـا  شخصـیت ... ي جالبی هم تو قصـه بودنـد  ها شخصیت

به پت پـت افتـاده بـودم بـا کمـی       که نم» ... دیالوگهاي گرم و جاندار
ـ      ... ولی... و«:  لکنت گفتم ري فکـر  ولـی مـن در مـورد شـما جـور دیگ

در «:  او با خنده، خیار نصـفه نیمـه اش را گـاز زد و گفـت    » !... میکردم
نظرتـون و فکرتـون کـامال    ... مورد من درست فکر میکردید و میکنیـد 

اشتباه شما بیشـتر تـو   ... هستممن آدم خل و چل و بی خیالی ! درسته
 بعضی از ما اشـتباهی بـه  ... نگاهتون به زندگیه که بعداً متوجه میشوید

می چسبیم و  ها اشتباهی به زندگی و مشکالت و خوشی دنیا می آئیم، 
حرفهـاي  !... یم و اشتباهی هم از این دنیا میـرویم کن میاشتباه زندگی 

 »!...اي نه چنـدان دور  در آینده... من چند وقت دیگه بهتون ثابت میشه
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ـ   ها هپروان ا آمدند، دور و بر میز چرخی زدند و درمقابل نگاه ستایشـگر م
! من و استاد شجریان و استاد مهرتاش مانده بودیم چه بگـوئیم ... رفتند

سیامک خان و «: البته با لبخندي ملیح برلب. که مژده به دادمان رسید
به کالس قصه نویسی و نقـد  ! رویا جون هر دو عالوه بر کالس موسیقی

قراره از هر دوي آنها کارهاي جالبی هم چـاپ بشـه   ... قصه هم میروند
همه مـات  ! رستوران خلوت شده بود» بعد از چاپ میاریم خدمتتون که

دانستم چـه بگـویم    من که نمی. زده به سیامک و رویا خیره شده بودند
من پرسیدم !... ما هم باید میرفتیم. ام فکر کردم شاید باز هم غش کرده

بـه  ... به موقع:  استاد مکثی کرد و گفت» !... ؟ استاد سمینار چه میشود
سمینار جمعیـت خـامخواران بعـد از یـک جلسـه      ... ع برقرار میشهموق

بسیار بسیار جالب و شنیدنی که چند روز دیگر با جنـاب شـجریان در   
همه پا شدند، استاد . همین جا در حضور و خدمت شما خواهیم داشت

مشروط بر اینکه شما هم دیگـر غـش   « :مهرتاش رو به من کرد و گفت
:  بعـد از مهمانهـا پرسـید   » ... هاهاهـا ها !...يهپروت نـرو  لمنکنی و به عا

... اگـه تشـریف نیارنـد   :  مـن گفـتم  »  ؟ آوریـد  تشریف مـی  ؟ شما چی«
بـه خصـوص سـیامک کـه منتقـد بـا       ... تر بگـویم اگـه نیـان    خودمونی

: شجریان به سیامک گفـت » !... نخواهم نوشت انصافیست من هم دیگر
همه خندیـدیم  » !...کنه میبفرما از کارش تعریف کردي دیگه ولت ن... «

ناگهـان در ورودي بـا    :با یکدیگر دست دادیم و آماده رفتن شـدیم کـه  
کشـان و  شدت باز و با شدت هم بسته شد و مردي تنومند و ریشو نعره 

درحالیکه چماق بزرگی به شکل میل زورخانـه را دور سـر مـی چرخانـد و     
ن حملـه ور  نشانمان میـداد بـه سـویما    و ههویجی هم در دست چپ گرفت

او . نجـره گـریختیم  کشان به زیر میز و ما هم به سـمت پ  دخترها جیغ. شد
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طلبیـد و پـیش    کشید و فحش می داد و نفس کش مـی  همچنان نعره می
از الي در فـرار   هـا  هپروان. نگاه کردیم می آمد، ما نزدیک پنجره ایستادیم و

یکمرتبـه بـا   قدم با ما آمده بـود برگشـت و    داستاد مهرتاش که چن. کردند
ما هـم بـا او   . گامهاي محکم و استوار و چهره اي مصمم به استقبالش رفت

همراه شدیم و او درحالیکه برق سبز و سفید و قرمزي به رنگ پرچم ایـران  
از چشمانش ساطع بود روبروي مـرد مهـاجم ایسـتاد و قـرص و محکـم و      

  !...ت یا قالده مگه زنجیرت پاره شده!... ؟ بلهِا كچه خبرته مرد«: قاطع گفت
وایسا و عرو تیز هم نکن و مثل آدم حرفت را بزن وگرنـه مـی    سرجات

از نـوع برخـورد   » !... دم چماقت را تا دسته در فالن جایت فرو کننـدها 
مـرد پشـمالو در جـا    ... استاد همه خوشحال بـه یکـدیگر نگـاه کـردیم    

میخکوب شد و درحالیکه نفس نفس میزد، از چشمانش کـه یکـی بـه    
پرچم آمریکا و دیگري هم رنگ پرچم انگلیس را داشـت و گـاهی    رنگ
ي لیزري و موشکهاي ریز ریز آغشته به رادیواکتیو از آنهـا مـی   ها هاشع

داد بـا خشـم و غضـب     جهید و دندانهاي اره مانندش را هم نشـان مـی  
ــد ــتم  « :غری ــاموس هس ــتر ن ــن لوس ــان، اي  ... م ــیادان و کالش اي ش

ـ  نویسندگان و هنرمندان حـرام  نشـناس وطـن فـروش و اي     کزاده نم
هايِ سبزي فروشِ خائن، آخوندهاي خامخوار بی وطن و جبهه  اي توده
من پزشک و شاعر و جنگجـو هسـتم کـه از وسـط     ... ي علفخوارها ملی

کجا من گفته  :ام تا از شما شیادان دغلباز بپرسم که قرون وسطی آمده
ـ  مـی بودم و نوشته بودم که سـلطنت در ایـرا ن سـقوط     ه و انقـالب  کن

شاعر فرموده به شه ملک و مملیکـت بـود پـايِ    ... اسالمی حاکم میشه
گوشـاتونو خـوب   ! جاویـد اعلیحضـرت همـایونی   !... هـورا !... هورا.... دار

انقـالب چـه   ... واکنین و به فک و فامیل و رفیقاي نابـابتون هـم بگـین   
ـ هرکسی !... اسالمی و چه ارمنی اتفاق نخواهد افتاد ـ ه گفتـه،   رو ام این
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چند وقت دیگـه م بـا شیکسـت    ... م خندیده گُه خورده و به قبر پدرش
همـه از دم ریبـرال   ... شوروي کمونیستی خائن، تاریخ م تمـوم میشـه  

بعد اگه قبول نکـردن بـا همـین    ... اول داوطلبونه و محترمونه... میشن
اسـتاد مهرتـاش بـا خشـمی     » ... چماق زورخونه پذیرفتشون میـدیم و 

مرد ناحسـابی خـودت تمـوم    «: تمسخر نگاهش کرد و گفتبه  آمیخته
تاریخ کـه تمـوم   ... بیست و هشت مرداد سی و دو تموم میشه!... میشی

... کـه تـو رو خـوب میشناسـم     من!... برو پی کارت... برو!... شدنی نیست
 رومـنم تـو   « :مرد پشمالو با خشم و کینه گفت» ... ي دربار جانور درنده

هر دو به سوي هـم خیـز   » ی مطرباي الله زارناسم مزقونچش میخوب 
برداشتد که ناگهان در ورودي آهسته بـاز شـد و بـه نرمـی بسـته شـد       

مردي با انبوه موي و ریـش  . به سمت صدا نگاه کردیم» !!... سالم یاران«
ــرتن،   قهــوه ــی ب ــی بلنــد و آب ــروزه اي، ردای اي و چشــمان درشــت فی

بی در دست با صدایی گـرم  کرم رنگ در پا و قلم و کتا ديصندلهاي بن
ــت ــان گف ــت  «: و مهرب ــد وق ــایقی چن ــواهم دق ــد میخ اگراجــازه دهی

مکثـی کـرد و ادامـه    . دوباره آمدنـد  ها هپروان» !... بهایتان را بگیرم گران
بهـاتر از جـان تقـدیمتان     و به جایش سخنان و اخبـاري گـران  ... « :داد

: ادامـه داد مانده بـودیم و نگـاهش میکـردیم او     ذوبمات و مج» ! کنم
از تغذیه سبز، تغذیـه سـفید   !... میخواهم از آینده نزدیک برایتان بگویم

کشور بزرگتان ایـران  ... که به رنگ پرچم زیباي کشورتان سرخو تغذیه 
سـتاره  ... نگر مشـهور هسـتم   من نوسترآداموس، پیشگو و آینده... است

انسـه  پزشک مخصوص ملکه فر... رمز و رموز ستارگان هشناس و وارد ب
بعد کتـابی را کـه در دسـت    » ...کاترین دو مدیمسی، حقوقدان و شاعر

... »سـانتوري «این هم کتاب مشهور رباعیاتم ... « :داشت باال برد و گفت
حتمـا مـی   ... در خانواده اي تقریبا گیاهخوار و طبیعت گرا متولد شدم
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نـوح،  : دانید که مردان و زنان اندیشمند و نوابغ بسیار و پیامبرانی مثـل 
بودا و زرتشت، کوروش، شاه ایرانی، فیثاغورث ریاضی دان بزرگ، بوعلی 

مادام کوري خانم دانشمند و فرهیخته و انیشـتن  !... سینا پزشک نامدار
دانشمند و فیزیکدان برجسته و خیلی از رهبـران ادیـان بـزرگ الهـی     

امی میدانید که مردمان عادي و ع!... و خامخوار بوده اند هخواراصوال گیا
و زنان و مردان شکمباره، متاسفانه به دلیل عقب مانده گی ذهنیشان به 

شکمهایشان را بزرگ ... جاي اینکه مغزشان را بکار بگیرند و بزرگ کنند
خامخواري به انسان قـدرت تفکـر و تخیـل فـوق العـاده و      ... کنند می
گوشتخواري و پخته خـواري  کامل می بخشد، درست برخالف  رستیتند

ها را از تمدن و فرهنگ به دور، و خوي و خصلت وحشی گري،  انکه انس
بازي، چشم و هم  جنگ طلبی و خون آشامی و بخل و حسادت و لج و لج

ز و افاده و از همه بدتر خُرافات و خُرافه پرستی و دعانویسی و چشمی، پ
و مرض غیر قابل عالج دیگر می دهد کـه البتـه همـه ایـن      تهزار کوف

وفت و امراض غیرطبیعی بـا تغذیـه طبیعـی و گیـاهخواري     بیماریها و ک
ي هـا  هاي نه چندان دور تمام دانشـکد  در آینده ..بتدریج از بین می رود

ي تغذیه در جهان مردم را به مصرف میـوه،  ها پزشکی و علمی و انجمن
ساالد، سبزي و آب فراوان، لبنیات و در مرحلـه آخـر گوشـت، آن هـم     

رماهی، مارمولک و مارمیلیـک و مـارمولوك   گوشت مرغ، ماهی، مار، ما
سوسکمار، خرچنگ، قورباغه و حشرات خزنده و  سس و ساالد مادرزن، 

و گریز از شهرهاي شلوغ و آلوده و پنـاه  را تحریم کرده پرنده و جهنده 
البته اگر  –و قاه قاه خندید و ادامه داد » بردن به دامان پر مهر طبیعت

ري از هر نـوع زنـدگی ماشـینی و آلـودگی     و دو –طبیعتی باقی بماند 
صوتی و صنعتی، آلودگی چک و سفته و برات و قولنامـه و دفترخانـه و   

نگاهم به دنبال مهاجم ... »م میگردد بانک، اینها آرمان و آرزوي اکثر مرد
چماقش روي میز نزدیک پنجره بود اما از خودش هیچ ... پشمالو گشت
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... پادشاهی و پیروزي انقالب در ایران و اما سقوط حکومت«!... اثري نبود
این را بگذارید براي بعدها چون ممکن است به تریج قباي بعضی خشکه 

بر بخورد و کار دستمان بدهنـد آن هـم بـه بهانـه نشـر       ها یا خرمقدس
و اما فروپاشی اتحـاد شـوروي و   . به آن دنیا برگردیم نداکاذیب و نگذار

طلبـی   یک در جهـان و فرصـت  رشد و گسترش عدالت خواهیِ دموکرات
شان اتحاد  ساالري از نبودن رقیب و دشمن دیرینه آمریکا و دنیاي سرمایه

شوروي و افسار گسیختگی کاپیتالیسم و دندان تیز کردن براي چپاول و 
کشان و کارمندان  و تأمین اجتماعی زحمت مومیغارت و تعدیل خدمات ع

هـاي   جهشـی جنـبش   دمزاحمت بلوك شرق سابق و نیز رش  خود بدونِ
آفریقاي جنوبی تا مکزیـک و   از اصلی دموکراتیک و چپ و سوسیالیسم

ــین و در ــل   امریکــاي الت ــت در مقاب ــترشِ مقاوم ــا و گس ــر دنی سراس
ها توسط مردم و نیروهاي مبارز  هاي امپریالیست ها و زورگویی طلبی زیاده
مسـتقل   ادهايها و نه گرا، مسلمان، ملی و مترقی به صورت سازمان چپ

تـر شـده و بعـد     تـر و بالنـده   روز قوي ها که روزبه N.G.Oمردمی مثل 
 نشینی تدریجی و گاه سریع و تغییر تاکتیک کشـورهاي بـزرگ و   عقب

و  در بحران عمیق ساختاري داري ي سرمایه هاي ناعادالنه نظام فرورفتن
ها و مطالبات مردم  عدول از استراتژي خود و تن دادن اجباري به خواست

هاي عجوالنه در  و رنگ عوض کردن کتیکینیروهاي مردمی، سازشِ تا و
مقابل خیزش عظیم و شکوهمند و به حقِ مردم دنیا بـراي رسـیدن بـه    

و در نهایـت   فروپاشـی امپراتـوري امریکـا    عدالت اجتماعی و آزادي و
مستبد و واپسگرا و رهایی مردم  هاي حکومت ۀامپریالیسم جهانی و هم

... مات و حیـران  مات و تمام همۀ ما نیمه »این شیاطین دنیا از شر وجود
ببخشید مگـر  ... ب...ب...ب... استاد«: گیجِ گیج و با زبانی الکن پرسیدیم

یرین نشست و امواجِ ش میبه تبس لبانش» !شما به گذشته تعلق ندارید؟
آفرین سوپرلیزري جادویی سبز و مادون سـبز و مـاوراء    مالیم و شادي
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فرهیختگان و اهل علم و خرد به یک «: ن ساطع شد و گفتسبزِ خام از آ
هـا و   بلکـه بـه همـۀ دوران   ... زمان خاص و مکان محدود تعلـق ندارنـد  

مـن از آینـدة نزدیکـی    . ندها و تمامی مردمِ جهان، متعلق هسـت  مکان
آوري از آینده دارم کـه   هاي شگفتی ام و مطالب بسیار زیاد و حرف آمده

ماند  فعالً می... مارکس و صادق هدایت نازنین و همراه جنابِ رفیق کارل
سیامک را دیـد کـه از پشـت یخچـال       رؤیا سروکله ».تا فرصت دیگري

  .اش گرفت و بعد اخم کرد آرام باال آمد، اول خنده آرام
  

آمدن چندتن از قضات دادگستري همراه : خوانیم آیندة نزدیکی می در
انشعاب در جمعیت . شدن آنان آوانسیان به رستوران باشگاه و خامخوار

بـه وسـیله   خام گیاهخواري   خامخواران ایران و اعالم موجودیت انجمن
دکتر کار و دکتر نواب در منزل پرفسور هشترودي، جشن نـامزدي رویـا و   

بازداشت کارل مارکس و صادق هدایت، نوسـتر ادامـوس بـه    .... رسیامک د
نتشـار مطالـب ظالـه و    نشـر اکاذیـب و ا  ... اتهام تشـویش اذهـان عمـومی   

مهـدي شـمس و    ممانعت از بازگشـت آنـان بـه آن دنیـا و دخالـت حـاج      
اسماعیل قصاب براي رهایی آنان و نیـز انتشـار بیانیـۀ شـدیدالحنِ آقـاي      

علیــه ... ارمنــی، فارســی و روســی و انگلیســی و ايهــ آوانســیان بــه زبــان
انده اسـت  و اپورتونیست خو روزیونیستهاي  انشعابیون که همگی را خائن

این بدبخت بیچارة اخمـخ اگـر   «: و اظهارنظرشان در مورد فرار شاه از ایران
به حرفهاي من گوش داده بود و یا الاقل چند صفحه از کتاب خـامخواري  

کـرد، بـه ایـن هالکـت و      فرستاده بودم مطالعه مـی  ارمرا که برایش به درب
مـۀ مـردم   توانسـت ه  می... شد سرشکستگی و نکبت از مملکت خارج نمی

کشتن و خوردن و سـر  ... ایران را خامخوار کند و چلوکبابیها را تعطیل کند
آشــپزي و آشــپز و . پنــاه را قــدغن کنــد بریــدن حیوانــات معصــوم و بــی

... هـا را قـدغن کنـد    کنـد، قصـابی و قصـاب    مآشپزخانه، دستگیر و محکو
انوایـان و  نانوایی را پلمپ و کشتارگاهها را موزة خیانت و جنایت قصـابان، ن 
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دیدید کـه مـردم همیشـه رام و     وقت می آن... چلوکبابیهاي فاشیست کند
هـاي   فامیـل دوسـتان و   و و تـاجش را  مطیع و آرام، خودش را و تختش را

اي نه چندان دور شـاهد خواهیـد    در آینده »....کردند اخمخش را حفظ می
 دو اسـتا شـود   ورودي رستوران به شدت بازوبسته مـی   ناگهان درِ«: بود که

اي دژم، چشـمانی پـر از بـرق     مهرتاش با رنگ و رویی مثـل گـچ و چهـره   
  ...ایستد روي همه میرودرشود و  اي پربغض وارد می خشم و حنجره

نگـاهش سـرگردان روي   . دهد کنیم جواب سالممان را نمی سالم می همه
ناگهــان طنــین فریــاد ... رویــم نگــران جلــو مــی. زنــد صــورتها پرپــر مــی

... المـذهبا ... هـا  فـروش  وطن... ها آي خائن«: ترکد ش در سالن میآلود بغض
... هـایم  نمایشـنامه ... همه چیزم سوخت و نابود شـد ... زندگیم را آتش زدید

خـاطرات و هسـتی و   ... یادبودهـا ... هاي یادگـاریم  و مدارك و عکس اسناد
عـت  و رو به جما» ...ي مردم را به خیابان ریختید و آتش زدید زحمات همه

کمونیسـتها دارنـد   ... کمونیستها«: آلود نالید حاضر کرده و با چشمان اشک
شـما  ... ها شما چپی«: اش را رو به من و نادر گرفت و انگشت اشاره »آیند می

بیچاره و بـدبخت کنیـد، شـما    ... انقالبیها میخواهید مملکت را ویران کنید
: آجر صـدا درآمـد کـه   از در و دیوار و سنگ و آهن و  ناگهان »...کمونیستها

ــز  ــتاد عزی ــابخوانی را     ! اس ــرا و کت ــیقی و اپ ــاتر و موس ــه تئ ــل اینک مث
زده کردنــد و بــه اوج  هــاي در بــه در وارد ایــن مملکــت فلــک کمونیســت

حاال چه شده که کار ساواکی ها و مرتجعین مذهبی ضـد بشـر را   . رساندند
  دهید؟ ها نسبت می به آن

چشـمان  . به در و دیوار نگـاه کـرد   کامال درسته و با تعجب: شجریان گفت
نقـشِ زمـین   از حال رفـت و نزدیـک بـود     استاد باز و بسته شد و یکمرتبه

اي نـه چنـدان دور    و در آینـده ... .شود که نادر پـیش دویـد و او را بغـل زد   
 یاهـان علفخواران و چهارپایان موقـع بلعیـدن علوفـه و گ   «: خواهید خواند

کننـد میلیونهـا تُـن     ضـدعفونی نمـی  شـویند و   مختلف، چون آنها را نمـی 
شته و انگلها، سوسـکها  ... حشره و کرم و انواع و اقسام جانوران مرده و زنده

خـام و یکجـا فـرو     و جیرجیرکها را که منابع سرشار پروتئین هستند خـام 
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آنهـا   وانبلعند که به احتمال نزدیک به یقـین پـروتئین موجـود و فـرا     می
مند و قـوي و   دهی اندامهاي بسیار قدرت کلهمراه با گیاهان در ایجاد و ش

کنند و نه فقط مشتی علف و یونجـه و بـه    شان نقش اصلی را ایفا می بزرگ
و دههـا مطلـب و موضـوع    ... و» چندتا بلگ درخـت «قول اسماعیل قصاب 

ـ    تامفول اتو کالر تکنیاسکوپ   ه،جادویی در مورد ژانرهـاي مختلـف تغذی
، یـا پختـه کـدامیک یـا هـردو، یـا مثـل        گیري نهایی، خام ورزش و نتیجه

   !و شمشیر؟ یعقوب لیث فقط نان و پیاز
  

  تصاویر آزاد                 زنگ تفریح  
  

  » .توانید گوشت و الکل و سیگار و مواد مخدر مصرف فرمایید  تا می«
  )الموت ملکدوستدار شما (
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  »قُله«
سـاعته   این که چیـزي نـیس، مـن یـه    «: رؤیا وقتی شنید که سیامک گفت

تا حاال صـددفه فـتحش   «: و بادي هم به غبغب انداخت که» کنم فتحش می
چـپ نگـاهش کنـد     تا سـیامک خواسـت چـپ   . پخی زد زیر خنده» .ام کرده

شـجریان بـا تبسـم    . وجـور کـرد   اش را جمع خیلی سریع خودش را و خنده
اگـه  ...! مهم نـیس  اي هاي سنگ و صخره سیامک عزیز، تنها فتح قله»  :گفت

هاي بلند اخالقِ جوانمردي و ایستادگی در مقابل جهل و بیداد و  بتونیم قله
بعد هـم موقـع   . ایم کارستان وقت کاري کرده بیدادگري را هم فتح کنیم آن

هامون همیشه پر از شکوفۀ معرفت و قند و عسـلِ   پایین اومدن از کوه، کوله
برابـري  ي و عشـق بـه آزاد  . مهر و مهربانی و شهد شیرین عشق خواهد شـد 

هـا و   هـاي بـین صـخره    شـیارها و شـکاف  . همه به قله نگاه کردند» .ها انسان
رؤیا که . تابید جا می ها هنوز پوشیده از برف بود و آفتاب جانانه به همه سنگ

بان چشمانش کرده بود بر بلنداي قله، چهرة بـزرگ آرش را   دستش را سایه
رده بـود و دیـد کـه پـاره ابـر      اش سر بـرآو  دید و تیروکمانی که از پس شانه

آرام روي قله را پوشاند اما چهرة آرش از پـس حریـر ابـر بـه او      سفیدي آرام
نگریست، بـا لبخنـدي کـه لبریـز از زنـدگی بـود و انگـار صـدایش را از          می

شنید که از  هاي سرسبز و پر آب می دهلیزهاي هزارتوي تاریخ و از عمق دره
  :تراوید می 5حنجرة ذهن و ناي قلمِ شاعري

  منم آرش،«
  سپاهی مرد آزاده، 
  به تنها تیر ترکش

  تان را،  آزمون تلخ    
  اینک آماده،

  »...جوئیدم نسب، فرزند رنج و کارم

                                                        
 .سیاوش کسرایی، شاعرِ بزرگ مردمی 1
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  ضمیمه    

    تاریخ و ادبیات کالسیک 
  

  »!کُند هدف وسیله را توجیه می«: ماکیاولی
یل شریف هاي شریف و انسانی، به جز از وسا براي رسیدن به هدف«: مارکس

  ».توان استفاده کرد و انسانی نمی
  

  »محمد بیهقی ابوالفضل«
  

خودآگاهانه  ]ابوالفضل محمد بیهقی[مؤلف «: دبیر سیاقی محمد دکتر
شـود بایـد بـر     دهد که آنچه از قلم نویسنده نقش صفحه مـی  توجه می

ي آزمـایش خـرد خـالص و نـاب      هاي عقلی استوار باشد و از بوتـه  پایه
شی مردان چون آن را بشنوند یا بخواننـد بپذیرنـد و معتقـد    برآید و دان

عاقل است که طالب سخن راست شود و کالم نیکـو را   داست که بر مر
تکیه بیهقـی بـر حکومـت عقـل از     » بپذیرد و سخن زشت را فرو گذارد

بیشتر مردمِ عامه آنند که باطـل ممتنـع را   «: آنجاست که به گمان وي
دیـو و پـري و غـول بیابـان و کـوه و دریـا        تر دارند چون اخبـارِ  دوست

و میگویـد   ]بینی و احضـار روح  و کف الپرنده، مثلث برمودا، ف بشقاب[
» احمقی سازد و گروهی بر او گرد آینـد ایست که  هنگامه«ها  این داستان

مقدار سـخنانی کـه چـون شـب بـر آنـان        و گوش بر خرافات وي نهند، بی
  »...بخوانند او را به خواب برَد

 ما در آستانه قرن بیست و یکم و هـزار سـال پـس از اسـتاد بیهقـی بـزرگ       و
تنـگ    چرخیم و از ایـن دایـرة   هنوز بر مدارِ صفر درجه گرد خود می ،فرهیخته

  .بدوي بدوي هستیم .و محدود پا فراتر نگذاشته و نمیگذاریم
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  فیلمنامه 
  »تک سکانس«

  
  

  
  

  

  يك پالن
خــوار و ديگــري  نفــر مــرد يكــي خــامدو . اي قــديمي روز، كوچــه خـارجي، 

  . فروشي خوار در حجرة قماش پخته
بله برادر كفشهاي آقا به قدرت خداوند براشون از غيـب  ... «: خوار پخته مرد

  »!جفت ميشن
كفشاي آقا از غيب جفت ميشن ... محسن اين حرفا چيه  بابا حاج«: خوار خام

  »كدومه پدر آمرزيده؟
اراده كنن و بخوان، كفشي، نعلينـي يـا دمپـايي    يعني اينكه آقا هر وقت « ـ

  ».خود جفت ميشن پاشون كنند، كفشا براشون خودبه
كفـش  ... نعـوذاً بـاهللا  ... مرد حسابي اين حرفاي صدتا يه غاز چيه ميزني« ـ

گي كفشاي آقـا از عـالم    شد حاال تو مي از غيب جفت نمي) ص(رسول خدا 
  »!!شه؟ غيب براشون جفت مي

خُـب  ... مثل اينكه خيلي از مرحلـه پرتـي  . يده شوما حاليت نيسپدر آمرز« ـ
  »!پرسيم قبوله؟ ريم از خودشون مي كاري نداره مي

... خُرافاتـه ... گي، كفر و شرك اينها كه مي... بابا حاج محسن دس وردار« ـ
  ».هاي دين و ايمون مردم رو سست كنن خوان پايه مي

پرسيم، وقت نمـاز   از خودشون مي ريم آقاجان اين كه مشكلي نيست، مي« ـ
  »مغرب و عشاء، قبوله؟

  »!باشه آقاجون قبول« ـ
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  دوم پالن
  .دماي غروب دم داخلي
اي روشـن و متبسـم و    روحاني در بيت قديمي آقـا و آقـا، بـا چهـره     فضايي

  .مهربان بعد از حال و احوال
  ».خُب حاج آقا محسن فرمايشتون رو بفرماييد« ـ
ـ  حاج آقا شـرمنده « ـ م كـه وقـت ارزشـمند شـما را گـرفتيم، عـرض بـه        اي

ايـن حـاج ناصـر مـا مـرد بسـيار شـريف و دانشمنديسـت امـا          ... حضورتون كه
  »...شن حاج آقا هاي شوما از عالم غيب جفت مي شه كه كفش باورشون نمي

با تعجب به چهرة هر دو نگاه كرد و بعد با لحني تقريباً تند كـه كمتـر از    اقآ
نه آقاجان اين چـه حرفيـه   «: د رو به حاج محسن گفتندايشان ديده شده بو
فريبـي و   هـا پـرت و پـالس، عـوام     ايـن . كنند شود و مي كه مرتب شايع مي

 آقـايون هيچ همچه چيزي نيست، من به صراحت به خيلـي از  ... ست ناداني
نه آقاجان هـيچ همچـه   . بردار نيستند ام، ولي باز دست مراجعين عرض كرده

  ؟...چيزي نيست
  

  سوم النپ
حـاج محسـن ديـدي كـه آقـا      «: دو مرد در حال خروج... آقا حياط بيت شب

ها افكـار و   اين. فريبي ها چرت و پرت است و عوام خودشون فرمودند كه اين
  » ...خوارهاست ارها و گوشتوخ عقايد مختص پخته

كشـيد،   محسن در حالي كه پاكت سيگارش را از جيب كتش بيرون مي حاج
آقـا حـاليش   «: فت شدة دمِ در نگاه كرد و غُرغُركنان گفـت هاي ج به كفش

  » .شد دونيم كفشاش هميشه از غيب جفت مي ما مي... نيس
چـي شـد حـاج    «: رخ او كـرد و گفـت   ناصر نگاه پرمعني خود را به نيم حاج

  »!!...شد گي جفت مي گفتي جفت ميشن اما حاال مي هميشه مي!! محسن؟
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  »اي تغذیه دستورالعمل«
  

غذا و قضاهایی که براي سالمت و بهداشت جان و روان، دهان و دندان  شبه
  :باشد به شرح زیر است و کالً انسان، خطرناك و موجب اضرار می

پولی که موجد فقر آهـن و   پولی و کم غذایی که بر اثر بی غذایی و کم بی -1
هـاي   مس و کلسیم و منیزیم و منگنز و پونز و چدن و دیگر مواد و ویتامین

  .گردد به ویژه ژانر زیر خط فقر آن موردنیاز می
غذاهاي پخته و نپخته و سرخ کرده و کبابی، آبدار و برشته بـه   ژانرهاي -2

  .و روغن حیوانی و روغن ژانر ویژه ژانر سرخ شده در روغن جامد
سـاز،   شمیش و عرق دسـت یسیگار و الکل به ویژه ژانر الکل کژانرهاي  -3
  .کند هیچ توفیري نمی.) کمونیست ه مسلمان یااش چه ارمنی چ سازنده(
هـا،   هـاي صـنعتی، تقلبـی، کمپـوت     هاي گازدار و آب میـوه  نوشابهژانرهاي  - 4

  .که زیر نظر هیچ نهادي نیستند کنسروها به خصوص ژانر تن ماهی و کوالها
اي، تـر، دانمـارکی، آب    شکالت، کلوچـه، خامـه  «جات  شیرینیژانرهاي  -5

قندوشکر و بیسکوییت خروس قندي بـه ویـژه گلـو کیـپ     نبات، خود نبات، 
  ».هاي یزدي هایی چون ژانر نان برنجی و کاك کرمانشاهی و شیرینی کُن

گنـدم و  ) فیل سـابق (... کورن فلکس، گُل فیل : ها که عبارتند از پفکی -6
و تخمـۀ بـوداده غیرخـام، چیـپس بـه      ) با شاه داماد اشـتباه نشـود  (شاهدانه 

  .رة آنخصوص ژانر و غی
بردار، مال غیرفـروش بـه ویـژه ژانـر      شکوه و شکایت از پیمانکار، کالهژانرهاي  - 7

دزدگیري و مطالبۀ حق و حقوق پایمال شده و انواع، یعنی ژانرهاي افـراط و تفـریط   
  .و پشیمان شدن از شکایت وآمد به دادسرا، کالنتري و بالعکس در رفت

بادي به غبغب انداختن، آدامس به  بادکُنک، بادبادك،: بادکردنیژانرهاي  -8
  .به خصوص ژانر منتقدین سینمایی ویژه ژانر شیک خروسی آن

داروخانه، بیمارستان، تیمارستان و درمانگاه، به ویـژه ژانـر خصوصـی و     -9
  .غیردولتی و غیرانتفاعی

و همسـر بـد او را    گیـاهخوار همسر خوب مرد را «: اند حکیم فرموده سقراط
  با تشکر              ».کُند کس میژانرخوار و ناریل
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  »ي مارکس و مورچگانمعما«        
  

متالیـک  ايِ  درشت قهـوه کنار باغچه سه مورچۀ «: مهرتاش گفت استاد
اولی و دومی هر کدام دانـۀ گنـدمی را بـا خـود     . رفتند سرهم می پشت

. کشـید  کُنان بـا خـود مـی    سومی اما رانِ ملخی را هن و هن. بردند می
ها  مورچه» .سالم رفقا«: قاي مارکس دیدشان و با لبخند مالیمی گفتآ

ها باز  ها را با آن خواست باب گفتگوي تمدن رکسما. دست تکان دادند
  : از اولی پرسید. کند

  »!چندتا مورچه پشت سرت هست؟ رفیق«
  »دوتا« ـ
  »سرت هست؟ شما چندتا پشت«: انگشت به دومی اشاره کرد و گفت با
  ».یکی« ـ

از سومی نپرسیده بود که دید او، رانِ ملخ را رها کرد، سرش را تـا   هنوز
  کمر به پشت گرداند و با دست درِ صندوقِ عقب خود را باال زد و پاکـت

نفـس بلنـدي   . نشانی را همـراه کبریـت کـوچکی درآورد     نهنگسیگار 
  .»تا پنج«: کشید و سیگار را با پک عمیقی روشن کرد و گفت

حـس  . خواستند از حدقه پرواز کننـد  گرد شدند و می مارکس چشمان
زده بـه   مـات . کرد دو شاخک کوچک روي پیشانی بلندش جوانه زدنـد 

  » ........«: ها با لبخند مورچگانه گفتند آن. آن دوتاي دیگر نگاه کرد
! ارجمند، شما بگویید آن دو مورچه به مـارکس چـه گفتنـد؟    خوانندة

صفحه سرگرمی 
 و مسابقات
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درس استاد شجریان بفرسـتید تـا بـه قیـد     هاي خود را به آ لطفاً جواب
قرعه پنجاه اتومبیل بنز کالسیک و پنجاه ویـالي دوبلکـس مرسـدس    

ندارنـد و    وحوصـله صبرهایی که  آن!! تان تان بفرستند دمِِ در منزل براي
ــه اتومبیــل و  دوبلکــس مرســدس هــم عالقمنــد نیســتند و  ویــاليب

واننـد در همـین   ت خواهند منتظر بمانند جـواب ایـن معمـا را مـی     نمی
ها را ببندید و کمی بـه مغزتـان    البته چند لحظه چشم. صفحه بخوانند

هرچند فکر کـردن بـراي   ! مراجعه کنید شاید خودتان جواب را یافتید
. پذیر هم نیست اصالً امکان وتر است  از فتح قلۀ اورست سخت ها خیلی

آور  نرده کارهاي سخت و زیـا تأمین اجتماعی هم، تفکر و تعمق را در 
  :اما جواب آن دو مورچه. داده استقرار 

همین رفیـق   ،که میگن )بند خالی(مارکس گرامی، ابرام قصابِ  رفیق«
  ».ماست

  »!هاي جهان متحد شوید مورچه«: گفتبا خنده مارکس 
ایـم، بهتـر اسـت     هاست کـه متحـد شـده    رفیق عزیز ما قرن«: اي گفت مورچه

سـر مـارکس صـداي     از پشـت  .فکـري بـه حـال خودتـان بکنیـد     آدمها شما 
  .سر برگرداند و صادق هدایت را شاد و شنگول دید. اي آمد قهقهه
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  »کشی لوله«
  :مجید لوله کش هراسان به سمت استاد مهرتاش آمد ساُُ

  !سالم حاج آقا مهرتاش -
چطـوري جـوون   ! ماه شب چـارده !...... س مجید ماهسالم و علیک اُ!.... به - 

  !...؟ قدیم
  !من زن و بچه دارم! دستم به دامنت حاج آقا -
  !سا؟چی شده اُ -

کارکه .... عرض کنم به خدمتت رفته بودم بیمارستان دماوند لوله کشی
اوسا اگه معالجه : تموم شد وقت اجرت، رئیس نگام کرد و ناراحت گفت

چارخطرناکی مبتال میشینکنی به یک د!  
البتـه   –، شـاعر فرمـوده   اس مجیـد : مهرتاش زد زیرخنـده و گفـت   استاد

ات  ما با خـامخواري معالجـه   ،شی نمینترس به هیچ دچار خطرناکی مبتال 
  :بله شاعر فرموده –کنیم  می

  بیم مالمت رهم از میکده بسته است  از
  !خانه ما کاش به میخانه لوله کشی بود از
از ! چشـم .... چشـم حـاج آقـا   : مجید ذوق کرد و خنده خنده گفت ساُ

حـاال بفرمـائین   ! موسیو ماطاووس براتون لولـه مـی کشـم   همین دکه 
  !ش چند اینچ باشه؟ لوله

  !هردو قاه قاه خندیدند و

 زنگ تفریح     



134 

  )آزاد  ي نیمه صفحه( ضمیمه
  

  .هاي خود را قبرستان حیوانات نکنید شکم )ع(امام علی

  
انسانیت پیشرفت نخواهد کرد و آرام نخواهد گرفت و : هدایت صادق

  !خوار است اهد دید تا هنگامی که گوشترويِ صلح و آشتی را نخو

  
  !کند به کسی که چارپایان را بکُشد مزدا نفرین می اهورا

آیا خداوند انسان را خلق کرده که دست به کشتار حیوانات : نویسنده
  !ریزي و جنایت مرتکب شود دفاع بزند و این همه خون و خون بی
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  نظر کارل مارکس یکصد و پنجاه سال پیش 
  :داري نظام سرمایهدر مورد 

انقالب مستمر در تولید و در انداختن آشوب بالوقفه در تمـامی   ایجاد«
ناپذیر، عصر بورژوایی را  هاي اجتماعی و عدم یقین و تالطم پایان رابطه

تمام روابط ثابت و منجمد و آرا و . سازد از تمامی اعصار قبلی متمایز می
شود و روابط تازه شکل  نده میها به حاشیه را عقاید محترم وابسته به آن

هر آن چـه چنـین   . گردند یافته قبل از آن که استوار شوند منسوخ می
رود، هـر آن چـه چنـین     شود و به هوا می سخت و استوار است دود می

شود و دست آخر آدمیان مجبورنـد بـا صـبر و     مقدس است دنیاوي می
رو  نوعـان روبـه   شان با دیگر هـم  عقل، با وضعیت واقعی زندگی و روابط

  ».شوند
  

  
  "ژانر خواري"                

ایسـت رنگـین از ژانرهـاي مختلـف      که پیش روي شماست سفره اثري
، ژانـر تـرش و شیریــن   غذاهاي لذیذ و خوشمزه بویژه ژانر فلفل نمکی

نمک بـراي ژانرهـاي ذائقـه لـوکس و      نمک و بی ، ژانـر کم)خوش مـی (
ــی   ــد عملــوس ســینمایی خــوش ذوق و ب ــه اســتثناي ذوق و ب ــق ب ن

که معموالً  ژانر کم خاصیت ولی پر وهاي ضعیف کوچک مغز  شکمباره
البته بیمـاران محتـرم و عزیـز غصـه     ! بیمار و بیعار و ناریلکس هستند

نخورند چون ژانرهاي این بیماریها را با تغذیه مناسب طبیعـی درمـان   
مـانی نـداریم جـز    ولی براي بیعاران ناریلکس هیچ راه در. خواهیم کرد

قرمـز و زردچوبـه و    فلفـل گـرم   البته اگر هرروز ناشـتا دویسـت  ! مرگ
 مارچوبه و هرچیزي که از جنس چوبه را در یک لیوان آب چوب مخلوط

منشـأ ژانرهـاي   . میـل بفرماینـد  ! کرده با یک جفت دنبالن خام قـاطر 

براي بعضی سینماگران ژانریست و 
 ... تلمپنیس چاقوئیست مدرنیست پست
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  ! یابد رفته بهبود می بیماریشان رفته »ببخشید« شان مدرنیست پست
  :و شاعر بزرگ در باب ژانر زدایی فرموده اند ارفع

  ري توست اپرژانري تو از پرخو
  شوي اگر که کم ژانرشوي         کم خوار                    

  
  

  
  !سال دیگر  نزدیک به سی

و  خـوار  خـوار و آدم  خوار و نفـت  خوار و زمین جهان امپریالیسمبر  مرگ
  .خالصه همه چیزخوار

درصد مردم روسیه خواستار بازگشـت بـه دوران شـوروي     پنجاه حدود
  .هستند جدیدسوسیالیستی 
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  برزمین هرگز گیاهی  نروید    
  که ننوشته است بربرگش دوایی                                    

                       
  »!همه طال؟ این«

  »بر آشپزخانه مرگ«
  

جنـاب  «: و می گویـد  کند میاه مهرتاش گُل به شجریان بلبل نگ استاد
شجریان، این همه نسترن زرد و نارنجی که سراسر دیوار سفید حیاط را 

ي زرد و گلهاي همیشه ها ي رز لیمویی رنگ و زنبقها هپوشانده، این بوت
 جـا بهار و یاسهاي زرد و پرتو زرد و نارنجی غروب آفتاب کـه بـه همـه    

طبیعت نازنین واقعاً قیامـت   این. تابیده چقدر زیبا، دلربا و لطیف است
آنوقت انسـان خـودش را اسـیر و گرفتـار زنـدگی ماشـینی و       . کند می

که مصیبت بـار و  ... ي هوایی و صوتی و آبی وها صنعتی و انواع آلودگی
ي چیـده شـده روي   هـا  هبعد با اشاره به میو »!؟ مصیبت زا هستند بکند

، پرتقـال، سـیب   مـوز ... بفرما، بـازهم طـال  « :داخل سالن گفت یزهايم
خداوند این همه طالي بـا ارزش و  ... لبنان، انبه جنوب و لیموي دزفول

این ... عیار باال را به انسان ارزانی کرده آنوقت انسان این اشرف مخلوقات
 هوشمندموجود دوپاي شرّ و پرمـدعـاي به اصطالح عاقـل و خردمند و 

ت و زندگی موجـود  سوزاند و حیا جوشاند و می همـه را مـی پزد و مـی
برد و خودش و اطرافیانش را به هزار جـور کوفـت و    در آن را از بین می

بیمارستان و عاقبت قبرستان .... کند و بعد دکتر و دارو می زهرمار دچار
هم خندید و با سر  شجریان» ...هاها ..ها ...یا علیل و رنجور، روبه ازبکستان

عوت بـه رفـتن بـه داخـل سـالن      ي استاد را تایید کرد و او را دها هگفت
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باور بفرماییـد از وقتـی کـه    «: غذاخوري باشگاه خامخواران کرد و گفت
پخته خواري، گوشت خواري و کباب و آبگوشت و کشک و اشکنه و کالً 

اضافه شده  دایماز غذاي حیوانی و پخته دست کشیده ام دودانگ به ص
  »...و اصالً احساس سبکی و شادابی و جوانی میکنم

دو پروانـه درشت زرد و نارنجی چرخ زنان در هـوا  ... ارد سالـن شدندو 
 هـا  هفضاي سالن را عطـر زرد و نـارنجی میـو   . پشت سرشان وارد شدند

... بفرمـا « :استاد مهرتاش دست شجریان را گرفت و گفـت . پرکرده بود
بارد و  نیز طال می ها و چراغ و دیوار اصالً از در!... اینهمه طال روي میزها

گیسـوان   ،شانه سـر طـال   ،...نازنین اي به از یک جهان طال :بقول ویگن
 »...گویی می بـارد از آسـمان طـال    ،برگ پاییزي ها هریزد از شاخ... طال

هردو خنده کنان به گوشه اي از سالن رفتنـد و پشـت میـزي نزدیـک     
شجـریـان روي . یخچال پر از غذاها و ساالدهاي رنگارنگ خام نشستند

... اي هست که واقعاً طالست استـاد میوه«: به جا شد و گفت جا ـیصندل
شـما  ! بلـه « »!من بگـویم «: »!..؟ اگه گفتی چیه... زرد، نارنجی و سرخابی

 »!انگـور « »!خیــر « »!سـیب و گالبـی؟  «: »!نخیــر « »!زردآلو« ».بفرمایید
خود شما !... مکن میاستاد راهنمایی کوچکی بهتون « »رخی« »!هبِ» «خیر«

ماشـین  : فهمیـدم .. ها ها ها ها« »!و آهنگ شادي برایش ساخته ایدشعر 
... هول شدم. اي بابا اشتباده کردم!!... مش ممدلی نه بوق داره نه صندلی

عالی « »...ها ها ها !بگو زالکه زالزالکه میوه باغ ونکه! میوه کجا ماشین کجا
خب جنـاب اسـتاد شـجریان شـما خیلـی شـیطون       « »!بود استاد عالی

حاال شما اگه راست میگید شعري بفرماییـد کـه تـوش طـال     ... تیدهس
   »!اگه گفتین یه سوپ عالی جایزه دارید!... باشه

  :  شجریان کمی فکر کرد و بعد با عجله گفت جناب
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یی التا که دندان نخورد کرم ط.... اهل ثروت نشود هرکه نشد اهل فساد«
  »!...نشود

اهل ثروت نشود هرکه نشد ... حظ کردم به به عالی بود واقعاً که... به به«
االن دسـتور  ... دست مریزاد جنـاب اسـتاد شـجریان عزیـز    . اهل فساد

سوپ زردك و چغندر زرد بـا یـخ و فلفـل    . میدهم سوپ تان را بیاورند
املت گیـاهی و  ! ندکن میراستی امروز غذاهاي جدیدي هم رو ! نارنجی

  : ه کردبعد زیرلب زمزم »...ودش میعالی ! گیاهی استم
   ...اهل ثروت نشود هرکه نشد اهل فساد«

  »اهل ثروت نشود هر که نشد اهل فساد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

!سوپ زردك و چغندر زرد و فلفل نارنجی بدون یخمواد اصلی 
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  »چرا سوسیالیسم؟«
  ي امریکا میالدي ـ ایاالت متحده 1949سال 

توران دانشکده شـد،  آلبرت انیشتین همراه چهار نفر از شاگردانش وارد رس
  .شان رفتند رنگ پروازکنان به دنبال چند پروانه آبی

برویم ! انداز قشنگی داره چشم... ها میز کنار پنجره جايِ مناسبیه ـ بچه
  ...جا آن

  !ي شما حرف نداره ـ استاد سلیقه
  !کردید؟ ـ مگر شما غیر از این، جاي دیگري را انتخاب می

  !کنیم خونه رو انتخاب میـ ما همیشه میز نزدیک به آشپز
  ...!ـ اي شکموهاي

خدمت مؤدبانـه سـالم کـرد و صـورت غـذا را مقابـل        پیش. همه خندیدند
  . بفرمایید جناب استاد. انیشتین گرفت
ایـد کـه مـن     ها هنوز متوجه نشده اما انگار شما بعد از سال. ـ مرسی عزیزم

ــا کلــم ســفی  ــانم فقــط ســاالد کــاهو ب د و همیشــه بــراي خــودم و مهمان
چـون اصـوالً همـه علمـا،     . دهم فرنگی قرمز و رانِ ماهی سفارش می گوجه

ي چنـدانی بـه گوشـت و کشـتار      دانشمندان و هنرمنـدان و عرفـا عالقـه   
میـوه،  ... خـورد  اصالً آدم عاقل که گوشت نمـی ... بسته ندارند حیوانات زبان

! مخـوار هسـتی   در کل ماها هفتاد هشـتاد درصـد گیـاه   ... سبزي، لبنیات و
خـدمت سـرش را خـم کـرد و      پـیش . همه با کمی حیرت نگاهش کردنـد 

  :مؤدبانه با لبخند سبزي گفت
ممکنه منظور شما سوپِ بـالِ مـاهی یـا    ... ـ قربان اوالً که ماهی، رون نداره

سالی هست که تـوي ایـن    دوماً من حدود یک... ي ماهی باشه خوراك فیله
ت که شـما را حضـوري زیـارت    ام و اولین باریس رستوران مشغول کار شده

سـوماً مگـر   ... ام فقط عکس و تصویر شـما را در مطبوعـات دیـده   . کنم می
حـاال  . غـش خندیـد   انیشتین غـش ! بسته نیست؟ ماهی جزو حیوانات زبان
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روسنگ اورانیوم بخنـدي بـا   : خدمت زیرِ لب گفت پیش. نخند و کی بخند
  ـ ! ي اتمیکت این قیافه

   :انیشتین در حال خنده گفت
ي  بله منظور مـن فیلـه  ... داري کردم خنده» مطلقِ«عجب اشتباه ... ـ آخ آخ

دهـد و   ماهی، آن هم از نوع ماهی قباد است کـه روغـن زیـادي پـس مـی     
روغنش و گوشتش براي مغز و هوش و حـواس آدم خیلـی خیلـی خـوب     

پس لطف کنید براي هـر نفرمـان دو پـرس سـاالد همـراه بـا رانِ       ... است
بعـد بلنـد شـد و دسـت     ! ي مـاهی قبـاد بیاوریـد    فیلـه ... خشیدبب... ماهی
  : خدمت را گرفت و بیخ گوشش گفت پیش

این را بدان که گوشـت مـاهی   ... آمیزت را شنیدم هاي فحش ـ ضمناً زمزمه
اگـه  ! زاد حـرف نـدارد   براي سالمت و تندرستی و هـوش و حـواس آدمـی   

همـه  !... ز یه انفجار اتمیکـه ي تو مثل قارچ بعد ا قیافه.. . ي من اتمیکه قیافه
خدمت برود و غذا را آماده کند و بیـاورد انیشـتین رو بـه     تا پیش. خندیدند

  : همراهانش کرد
ــاره مقالــه... ـــ خُــب رفقــاي عزیــز از جــان عزیزتــرم ي  هــایی رو کــه درب

ام  سوسیالیسم و با عنوان چـرا سوسیالیسـم، آزادي و حقـوق بشـر نوشـته     
 ...خـوانم  تان مـی  را فعالً در این فرصت براي» سمچرا سوسیالی«همراه دارم 

قـرار اسـت    .خوانم نفس می تا رفیق عزیزمان غذا را حاضر کند سریع و یک
چاپ شود بعـد شـروع بـه خوانـدن     » مانتلی ریویو«ي  این مقاالت در مجله

  »!چرا سوسیالیسم؟«: اولین مقاله کرد
  

صالح اسـت  . ردآیا کسی که در امور اقتصادي و اجتماعی تخصص ندا«
ي سوسیالیسم بیان کنـد؟ بـه چنـد دلیـل      هاي خود را درباره دیدگاه

  .معتقدم که این کار صحیح است
انداز معرفت علمی مورد بررسی  نخست اجازه دهید این پرسش را از چشم

شناسـی و   در ابتدا ممکن است به نظر رسد که میان سـتاره . قرار دهیم
دانشمندان : اختی معینی وجود نداردشن اقتصاد ضرورتاً هیچ تفاوت روش



142 

کنند قوانین عمومی قابل قبـولی بـراي گـروه     در هر دو حوزه تالش می
هـا   ها کشف کنند تا به روابط درونی آن اي از پدیده شده محدود و تعریف

اما در واقعیت، این . تر قابل فهم کنند وضوح بخشیده و آن را هرچه بیش
ي اقتصاد بسیار مشکل  ومی در حوزهکشف قوانین عم. تفاوت وجود دارد
هاي اقتصادي اغلب تحت تأثیر عوامل متعددي هستند  است زیرا پدیده

عالوه بر این، . اند که به صورت مجزا، بسیار سخت قابل تشخیص و ارزیابی
ي تمدن تاریخ بشري نامیده  آوري شده از آغاز آن چه دوره تجارب گرد

هـیچ   عواملی بوده است که بـی  اي تحت تأثیر شود به شکل گسترده می
تـر   براي مثـال بـیش  . اند تردید در طبیعت خود منحصراً اقتصادي بوده

. شـان هسـتند   کشورهاي مطرح در تاریخ، وجودشان را مدیون فتوحات
ي ممتاز، موقعیت خود را از نظر قانونی و اقتصادي  فاتحان به مثابه طبقه

حصاراً در اختیار گرفتند دو در کشور فتح شده تثبیت و مالکیت زمین را ان
کنندگان نیز تحـت   کشیشی از میان رعایاي خود منصوب کرده و عبادت

کنترل نظام آموزشی، تقسیم طبقاتی موجود در جامعه را به یـک نهـاد   
ها خلق شد که فاتحان  دایمی بدل کردند و به این ترتیب، نظامی از ارزش

به صورت ناخودآگـاه در  ي وسیعی  از آن پس بتوانند مردم را در گستره
  .جهت رفتار اجتماعی موردنظرشان هدایت کنند

ها تا امروز در هیچ کجا ما  چنین باید گفت در سنت تاریخی از گذشته هم
در روند توسعه و » گري ي غارت مرحله«حقیقتاً بر آن چه تورشتاین وبلن 

قتصادي ایم، حقایق ا تکامل انسانی نامید پیروز نشده و بر آن فائق نیامده
قابل مشاهده به آن مرحله تعلق دارد باید تأکید کرد که چنین قوانینی به 

. ها گذر کرد، کاربردي در مراحل دیگر ندارد  توان از آن همان نسبت که می
جایی که هدف واقعی سوسیالیسم به اختصـار غلبـه و رفـتن بـه      از آن

است، علم گري در روند توسعه و تکامل انسانی  ي غارت فراسوي مرحله
توانـد نـور ضـعیفی بـر جامعـه       اش تنهـا مـی   اقتصاد در وضع کنـونی 

  .سوسیالیستی آینده بتاباند
وم آن که سوسیالیسم به سوي یک پایان اخالقی اجتماعی جهت داده .د

ها را خلق کنـد و   تواند پایان شده است و این در حالی است که علم نمی
علـم حـداکثر   . کم القـا کنـد   مها را در نوع بشر ک  تر از آن، آن حتی کم
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هـاي معینـی    ها، به پایان تواند ابزارهایی را فراهم کند که به مدد آن می
هـایی بـا    خـود توسـط شخصـیت    آن به خودي  و اما پایان. دست یافت

هاي اخالقی بلندمرتبه درك شده و اگرچه به دنیا نیامـده و بـه    آل ایده
هایی که به  آن گروه از انساني کافی قوي و نیرومند باشند، توسط  اندازه

زنند، مورد قبول واقع  خودآگاه تکامل آرام جامعه را رقم می صورت نیمه
  .روند شده به پیش می

هـاي علـم و    و درست به خاطر همین دالیل باید متوجه باشـیم قابلیـت  
شناسی علمی را، هنگامی که موضوع معضالت انسان در میان است  روش

ما نباید تصور کنیم که متخصصان تنها . ین نزنیمبیش از اندازه بزرگ تخم
گذارد  هایی که بر سازمان جامعه اثر می ي پرسش کسانی هستند که درباره

  .حق ابراز وجود دارند
کنند جامعه  رسد که تصریح می شماري به گوش می اکنون صداهاي بی هم

ض انسانی در حال گذار از بحرانی است که ثبات آن را شدیداً مورد تعـر 
هاي چنین شرایطی آن اسـت کـه افـراد     یکی از ویژگی. قرار داده است

نسبت به گروهی که به آن تعلق دارنـد، بـزرگ یـا کوچـک، احسـاس      
براي این که منظورم را بـه  . کنند تفاوتی و یا حتی احساس تعارض می بی

. ام را بازگو کنم هاي شخصی وضوح نشان دهم اجازه دهید یکی از تجربه
نیت پیرامون تهدید جنگی  فردي باهوش و به ظاهر مهربانی خوشاخیراً با 

ي من نوع بشر را به صورت جدي بـه   کردیم که به عقیده دیگر بحث می
انداخت، من اشاره کردم تنها سازمان فراملی قادر اسـت بـراي    خطر می

پس از آن طرف مقابـل بـا   . اجتناب از این خطر پیشنهادهایی ارائه دهد
چـرا شـما عمیقـاً    «: نسرد و با آرامش کامل به من گفتحالتی بسیار خو

  »مخالف محو نژاد انسان هستید؟
کس به این راحتی عبـاراتی از   من اطمینان دارم که یک قرن پیش، هیچ

این بیانات انسـانی اسـت کـه    . کرد ساخت و بیان نمی دست را نمیاین 
آرزوي کند تعادلی در درون خویش کسب کند و کمابیش  بیهوده تالش می

این حکایت تنهایی دردناك و انزوایی است . داده است را از دست موفقیت
علت چیست؟ و آیا راهی . برند روزها از آن رنج میاین که بسیاري از مردم 

  رفت از آن وجود دارد؟ براي برون
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اي از  هـا، بـا هـر درجـه     هایی آسان است، اما پاسخ به آن چنین پرسش
توانم به بهترین وجه  جا که می ن باید تا آنم. اطمینان بسیار مشکل است

اگرچه از این واقعیـت نیـز آگـاهم کـه احساسـات و      . ممکن تالش کنم
ها را به راحتی  توان آن اند و نمی مان اغلب متناقض، تیره و مبهم هاي تالش

  .در یک فرمول ساده بیان کرد
 حـال  زمان موجودي منفـرد و در عـین   انسان در یک آن و به صورت هم

او به مثابه یک موجـود تنهـا و منفـرد تـالش     . موجودي اجتماعی است
هـاي   کند از موجودیت خود و بسـتگانش محافظـت کنـد، خواسـته     می

و به مثابه . اش را توسعه دهد هاي درونی کند، توانایی  اش را ارضاء شخصی
یک موجود اجتماعی درصدد به رسمیت شناخته شدن و جلب عواطـف  

ها به هنگام درد و رنج  ها، تسکین آن  دن در لذات آننوعانش، سهیم ش هم
هاي گونـاگون و   تنها وجود این روایت. شان است و بهبود شرایط زندگی

اي از  هاي خـاص انسـان و ترکیـب ویـژه     بعضاً رقیب و متضاد از ویژگی
اي تعادل درونی خویش را  هاست که فرد به مدد آن در چنین گستره آن

البته . گیرد نقشی بر عهده می  بختی جامعه و نیککسب کرده و در سالمت 
کامالً ممکن است که قدرت نسبی هر یک از این دو محرك، امري وراثتی 

هاست، در مقیاس بسیار وسـیع   داد نهایی آن باشد اما شخصیت که برون
تحت تأثیر محیطی که فرد خود را به تدریج در آن پیدا کرده، سـاختار  

هایی که او را احاطه کرده و نهایتاً  یافته و سنتاي که در آن رشد  جامعه
. اي از رفتارها شکل گرفتـه اسـت   تحسین و تمجید جامعه از انواع ویژه

مفهوم مطلق جامعه براي فرد نوعی در مبناي کل مجموعه روابط مستقیم 
. هاي پیشین است ي مردم نسل و غیرمستقیم وي با معاصرانش و با همه

احساس کند، تالش کند و کـار کنـد امـا او در     فرد قادر است فکر کند،
اش وابسته به جامعـه   مقیاس وسیعی در وجود فیزیکی، فکري و عاطفی

است و به همین دلیل غیرممکن است خارج از شبکه جامعه به او فکر کرد 
این جامعه است که براي انسان، غذا، لباس، خانه، ابزار کار، . یا او را فهمید

کند و زندگی  بخش اعظم محتواي فکرش را فراهم می زبان، اشکال تفکر و
ها نفر در گذشته و حال که همـه   او تنها از طریق کار و سازندگی میلیون

  .اند میسر شده است پنهان شده) جامعه(ي کوچک  پشت واژه
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ها وابستگی فرد به  بنابراین روشن است که درست شبیه زنبورها و مورچه
حال  اما در عین. توان آن را از بین برد همه حقیقتی طبیعی است که نمی

ها توسط غرایز  باید توجه داشت که کل فرآیند زندگی زنبورها و مورچه
ترین امور به شکلی ثابت تعیین شده است  ترین و جزئی موروثی تا کوچک

ها بسیار گوناگون، متنوع  در صورتی که بافت اجتماعی روابط درونی انسان
ظه که همان ظرفیت براي ساختن ترکیب جدید حاف. و مستعد تغییر است

پـذیر   و هدیه ارتباط شفاهی است، تکامل و توسعه را براي انسان امکان
هاي بیولوژیکی اسیر  ساخته است، انسانی که مقهور و در قیدوبند ضرورت

هـا، در   ها، نهادها و سـازمان  این توسعه و تکامل خود را در سنت. نیست
. کند می و مهندسی و در آثار هنري آشکار میادبیات، در ساختارهاي عل

توانـد از   دهد که چگونه، در مفهوم خاص، انسان مـی  این امر توضیح می
طور  اش تأثیر گذارد و همین رهگذر پیوند ویژه خویش با هستی بر زندگی

تواند نقشی مهـم بـر    چگونه در این فرآیند خواست و تفکر آگاهانه می
تولد به صورت ارثی هویتی بیولوژیکی کسب  انسان به هنگام. عهده گیرد

ها و نیازهاي طبیعی است که البته بایـد   کند که شامل برخی ضرورت می
چنین او از هویتی فرهنگی برخوردار است  هم. ها را ثابت در نظر گرفت آن

ها  گیري و یا اشکال متنوع دیگري از تأثیرپذیري که آن را از طریق ارتباط
ن هویت فرهنگی است که با گذر زمان موضـوع  کسب کرده است و همی

تغییر قرار گرفته و در مقیاس وسیعی رابطه میان فرد و جامعه را تعیـین  
هاي  شناسی مدرن از راه مطالعه و بررسی تطبیقی فرهنگ انسان. کند می

ها ممکن اسـت بـر    ابتدایی به ما آموخته است که رفتار اجتماعی انسان
هـایی کـه بـر جامعـه،      لب و نوع سازماناساس ساختارهاي فرهنگی غا

دیگر تفاوت فاحشی داشته باشند و به همین دلیل است  اند، با یک حاکم
کنند آرزوهاي بخش عظیمی از بشـریت را تحقـق    که کسانی تالش می

دیگر یا  شان به نابودي یک ها به خاطر نهاد بیولوژیکی زیرا انسان. بخشند
ي قرار گرفتن و یا به یک سرنوشت گر مورد شفقت و دلسوزي ظالم و ستم
  .از پیش تعیین شده محکوم نیستند

براي زندگی بهتر، ساختار جامعه و آرا فرهنگی انسان چگونه باید تغییر 
کند؟ براي پاسخ به این سئوال باید از این واقعیت آگاه باشیم که شرایط 
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ر که طو همان. ویژه و مشخصی وجود دارد که ما قادر به اصالح آن نیستیم
) براي اتمـام اهـداف علمـی   (قبالً ذکر کردم، طبیعت بیولوژیکی انسان 

ي دیگـر، تحـوالت جمعیتـی و    .موضوع تغییر و تحول نیسـت، از سـو  
. ي جهان را کامالً دگرگون ساخته است تکنولوژي چند قرن گذشته چهره

ي حیـات   هاي انبوه و متراکم و کاالهایی که به ناگزیر براي ادامه جمعیت
چنین، تقسیم کار حاد و ابزارهاي تولید به شدت  ا ضروري است و همه آن

آن دوران که افراد یـا  . کنند تمرکزیافته که همه مطلقاً ضروري جلوه می
توانستند کامالً خودکفا به زندگی خود ادامـه   هاي نسبتاً کوچک می گروه

دهند براي همیشه از تاریخ رخت بربسته و حتی زمانی که به عقب نگاه 
ایـم اگـر    امروز فقط کمی اغراق کـرده . رسد کنیم احمقانه به نظر می می

  .اي جهانی از تولید و مصرف خلق کرده است بگوییم انسان جامعه
ي بحران کنـونی را   ایم که به اختصار خمیرمایه اکنون به جایی رسیده هم

 اکنون فرد از هر هم. شرح دهم که همانا در رابطه فرد با جامعه نهفته است
تر شده است اما این وابستگی را  اش به جامعه آگاه زمان دیگر بر وابستگی

کند،  به مثابه یک اثر مثبت یا پیوند ارگانیک یا نیروي حمایتی تجربه نمی
اش یا حتی موجودیـت   بلکه برعکس آن را تهدیدي علیه حقوق طبیعی

است که  عالوه بر این جایگاه او در جامعه چنان. کند اش تلقی می اقتصادي
شوند؛ در حالی که  هاي خودمحورانه براي حرکتش دائماً تشدید می انگیزه
تر است به شکل  اش که متناسب با طبیعت فرد ضعیف هاي اجتماعی انگیزه

ها بـا هـر    تمام انسان. اي در حال محو شدن و از بین رفتن است فزاینده
برند و زندانیان  جایگاهی در جامعه از این فرآیند تخریب در رنج به سر می

ها احساس تنهایی و عدم امنیت کرده  آن. ناشناخته خودمحوري خویشند
تزویر و نه چندان پیچیده و ساده را تجربـه   و گسست از لذت زندگی بی

کنند، از این رو به خاطر تمام این دالیل، اعتقاد دارم که انسان تنهـا   می
  .ی خویش بیابدتواند با احساس تعلق به جامعه معنایی در زندگ می

گونه کـه   داري، به همان ي من آنارشی اقتصادي جامعه سرمایه به عقیده
مـان   ما در برابـر دیـدگان  . امروز وجود دارد، منشاء واقعی شیطان است

وقفه در تالشـند تـا    بینیم که بی ي عظیمی از تولیدکنندگان را می توده
ه نه با زور بلکه بـا  دیگر دریغ ورزند، البت شان را از یک ي کار جمعی میوه



147 

با توجه به این مسـئله  . اند وفاداري تام به اصولی که قانوناً نهادینه شده
بسیار مهم است دریابیم که بخش اعظم ابزار تولید به صورت قانونی تحت 

  .مالکیت خصوصی افراد قرار دارد
ي کارگر را به تمام کسانی که هیچ سهمی  به خاطر سادگی بحث، من واژه

کنم که البته با کاربرد معمـول و   یت ابزار تولید ندارند اطالق میدر مالک
مالک ابزار تولید در مقام خرید . اي متفاوت است مرسوم این واژه تا اندازه

گیـري از ابـزار    نیروي کار کارگر قرار دارد و از سوي دیگر کارگر با بهره
آیـد   درمیدار  کند که به تملک سرمایه تولید، کاالهاي جدیدي تولید می

ي این فرآیند آن است که رابطه میان آن چه  نکته مهم و ضروري درباره
کنـد هـر دو بایـد     کارگر تولید و آن چه به عنوان دستمزد دریافت مـی 

» آزاد«براساس ارزش واقعی سنجیده شود اما تا زمانی که قـرارداد کـار   
هایی کنند نه براساس ارزش واقعی کاال باشد آن چه کارگران دریافت می

شـود کـه از    اند بلکه براساس حداقل نیازهایی تعیین می که تولید کرده
داران، و از طرف دیگر با  طرفی با میزان تقاضاي نیروي کار از سوي سرمایه

دیگر رقابـت   تعداد کارگرانی که در بازار کار براي پیدا کردن شغل با یک
ت که این مسأله را بنابراین، بسیار مهم اس. کند کنند ارتباط پیدا می می

دریابیم که حتی در تئوري، پرداخت دستمزد کارگر بـا ارزش محصـول   
  .شود تولید شده تعیین نمی

سرمایه خصوصی تمایل به تمرکز در دست تعداد اندکی دارد که بخشی از 
دارها و بخشی دیگر به دلیل رشد  آن به دلیل رقابت در میان خود سرمایه

گیري واحدهاي  کار فزاینده است که به شکلو توسعه تکنولوژي و تقسیم 
. انجامـد  تر می تر تولیدي به بهاي از دست رفتن واحدهاي کوچک بزرگ
قدرت . خصوصی است  ي این نوع از توسعه، یک الیگارشی سرمایه نتیجه

اي سیاسی که به صورت دموکراتیک  توان حتی با جامعه اي که نمی فزاینده
این واقعیتی اسـت کـه   . سئوال قرار داددهی شده، آن را مورد  سازمان

شـوند تحـت    گذار که توسط احزاب سیاسی انتخـاب مـی   اعضاي قانون
دارانی هستند که به خاطر اهـداف ملـی،    حمایت مالی و متأثر از سرمایه

کنند که یکی  ي مقننه خارج می منتخبین را از حال و هواي مجلس و قوه
شود آن است که نماینـدگان   از تبعات این امر که به وضوح مشاهده می
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. هاي فرودست مـردم نیسـتند   مردم دیگر قادر به دفاع از عالیق بخش
ناپذیر،  داران به شکلی اجتناب عالوه بر این تحت شرایط موجود، سرمایه

مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل منابع اصلی اطالعات یعنـی مطبوعـات،   
دارند و در نتیجه بـراي  رادیو، تلویزیون و آموزش و پرورش را در اختیار 

گیري هوشمندانه از حقوق سیاسی  شهروند، رسیدن به منابع عینی و بهره
  .تر موارد غیرممکن است بسیار مشکل و در بیش

ي مالکیت خصوصی سرمایه است با  وضعیت حاکم بر اقتصادي که بر پایه
نخست آن کـه ابـزار تولیـد تحـت     : شود دو ویژگی اساسی مشخص می

ها را چنان که به نظر  ی است و این مالکان هستند که آنمالکیت خصوص
البتـه در  . است» آزاد«دهند و دوم آن که قرارداد کار،  رسند نظام می می

به ویژه . داري باشد وجود ندارد اي که کامالً سرمایه این مفهوم، هیچ جامعه
این که باید توجه کرد کارگران از طریق مبارزه سیاسـی درازمـدت، در   

هاي خاصی  که جنبه» آزاد«اي از قرارداد کار  و حفظ شکل پیشرفتهکسب 
اند اما در کل اقتصاد  از حقوق کارگران نیز در آن تعبیه شده موفق شده

  .داري ناب و خالص ندارد امروز تفاوت چندانی با سرمایه
هدف واقعی سوسیالسیم به اختصار غلبـه و رفـتن بـه فراسـوي     

علـم  . وسعه و تکامل انسـانی اسـت  گري در روند ت ي غارت مرحله
تواند نور ضـعیفی بـر جامعـه     اش تنها می اقتصاد، در وضع کنونی

  .سوسیالیستی آینده بتاباند
هـیچ  . گیـرد  وري، که به خاطر سود صـورت مـی   تولید نه به خاطر بهره

هـاي الزم برخـوردار    تضمینی وجود ندارد که تمام کسانی که از توانایی
ارتـش بیکـاران   . جام کارند قادر به یافتن کار باشندو یا خواهان ان  بوده

کماکان وجود دارد و کارگر دایماً در ترس از دست دادن کار خـویش بـه   
جایی که کارگران بیکار و یا کارگرانی که دستمزد پایین  از آن. برد سر می

کننـد، تولیـد کاالهـاي     کنند بازار سودآوري را فراهم نمـی  دریافت می
. شـود  ه و به تبع آن دورانی از رنج و مرارت آغاز میمصرفی محدود شد

پیشرفت تکنولوژي هم اغلب به جاي برداشتن بار کـار از دوش همـه و   
چنـین رقابـت    تسهیل کردن امروز، به افزایش بیکاري انجامیـده و هـم  
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گیـر شـدن آگـاهی و     ي کار و زمین ه نامحدود به اتالف وسیع و گسترد
اي که قبالً ذکـر کـردم منتهـی گردیـده      هوجدان اجتماعی افراد به گون

داري باشـد و   کنم فلج شدن افراد بدترین مرض سرمایه تصور می. است
ي رقابـت   ایـده . بـرد  تمام نظام آموزشی ما از ایـن بیمـاري رنـج مـی    

انـد   شود کـه تربیـت شـده    آموزانی داده می آمیز، به خورد دانش مبالغه
ی بـراي اشـتغال جایگـاه    هاي اکتسابی را تحت عنوان آمـادگ  موفقیت

  .موردنظر در آینده مورد ستایش قرار داده و تقدیس کنند
ام که تنها یک راه براي محو این شیطان بزرگ و خطرناك  من متقاعد شده

وجود دارد و آن چیزي جز استقرار اقتصاد سوسیالیستی همراه با نظامی 
در . آموزشی، که به سوي اهداف اجتماعی جهت داده شده باشد نیسـت 

چنین اقتصادي ابزار تولید در مالکیت خود جامعه قرار دارد و در شکلی 
ریزي شده  یک اقتصاد برنامه. شود برداري می ریزي شده از آن بهره برنامه

کند و کار را میان تمام کسانی کـه   که تولید را براساس جامعه تنظیم می
دکی را تضمین قادر به انجام آن باشند تقسیم و زندگی هر مرد، زن و کو

پرورش فرد عالوه بر رشد و تسریع به ظهور رسـیدن توانـایی   . کند می
هاي  اش، تالشی است براي رشد احساس مسئولیت نسبت به انسان درونی

دیگر و درست همین اصل است که منجر به شکوفایی قدرت و موفقیت در 
  .جامعه کنونی خواهد شد

ریـزي شـده بـه     اقتصـاد برنامـه   با این حال باید به خاطر داشته باشیم که
ریزي شده حتی ممکن است بـا   اقتصاد برنامه. وجه سوسیالیسم نیست هیچ

به دست آوردن سوسیالیسـم نیـاز بـه حـل     . بردگی کامل فرد همراه شود
انداز  طور ممکن است در چشم چه: مسایل بسیار حاد سیاسی اجتماعی دارد

ي بتوانـد از قدرتمنـد   درازمدت تمرکزگرایی در قدرت سیاسـی و اقتصـاد  
توانـد   طور می شدن و فراگیر شدن بوروکراسی اجتناب ورزد؟ یا این که چه

حقوق افراد را محفوظ داشت و به مدد آن مقابلـه دموکراتیـک بـا قـدرت     
  بوروکراسی را تضمین کرد؟

شود وضـوح بخشـیدن بـه اهـداف و      در عصر ما که دوران گذار نامیده می
جـا کـه در    ترین اهمیت برخوردار است و از آنمشکالت سوسیالیسم از باال

ي یـک تـابوي    ي این مشکالت تحت سیطره شرایط حاضر بحث آزاد درباره
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مند قرار دارد تأسیس این مجله را به فال نیک گرفته و آن را خدمتی  قدرت
  ».کنم بزرگ و مهم به جامعه تلقی می

  

  
  

سرمسـت و   هاي آبی در فضـاي بـزرگ رسـتوران خـوش و خـرم و      پروانه
چنـد لحظـه بعـد، بعـد از     . رفتنـد  چرخیدند و باال و پایین مـی  می! خندان

. هاي پـر از سـاالد را روي میـز گذاشـت     خدمت ظرف خواندن مقاله، پیش
ــ  : اش گفـت  زده ذوق  یکی از میهمانان البته با برق درخشانی در چشـمان 

بـا و عزیـزم   فرنگی قرمز مرا به یاد کشور زی استاد کاهو، کلم سفید و گوجه
  !اندازد می

  :انیشتین خندید و گفت
شما هم هر وقت رنگ سبز و سفید و قرمز ... ـ رفیق دکتر حسابی عزیز

  !افتی بینی یاد کشور عزیزت می می
  :بعد رو به دیگران گفت

کشوري با آن وسـعت  . ترین آرزوهاي من دیدن ایران است ـ یکی از بزرگ
ري و ادبـی و بـا آن همـه شـاعر و     و زیبایی و سوابق درخشان تاریخی، هن

هـاي علـوم مختلـف فلسـفه،      هایی کـه در زمینـه   عارف و دانشمند و غول
کـنم کـه بـه همـین      البته امیدوارم و آرزو مـی ... شناسی و ریاضیات، ستاره

ها قبل از این که دنیا را وداع گـویم همگـی بـا هـم بـه دیـدن ایـن         زودي
ــان خــ    ــا آن مردم ــلی ب ــکوهمند چهارفص ــرزمین ش ــان و س وب و مهرب

هـا،   کـاري  خـاتم ... هـاي نفـیس   نـوازش بـرویم و از نزدیـک فـرش     مهمان
انگیـز و   نظیرش را ببینیم و دیداري هم از طبیعـت خیـال   هاي کم زنی قلم
سیب و گالبی و انگور، هلـو، زردآلـو و سـبزیجات معطـر و       هاي پرمیوه باغ

ر دماونـد  ي پرغـرو  هـاي پرشـکوهی مثـل قلـه     همتایش و قلـه  انارهاي بی
هایی را که جنـاب دکتـر حسـابی عزیـز از منـاطق       ها و فیلم عکس. بکنیم
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بسـتان،   جمشـید و پاسـارگاد و تـاق    انگیـز ایـران، تخـت    مختلف و خیـال 
خالصـه شـمال و غـرب و    ... هـا و  کـاري  انگیز و کاشی هاي اعجاب معماري

ـ  توصیه می... شرق و جنوب و مرکز ایران نشانم داده ان کنم به شما هم نش
اي  کـنم آینــده  ي لشــگرآباد را کـه فکـر مـی    بدهـد بـه خصـوص منطقـه    

شـهر   ي فاضـله و آرمـان   رو دارد و روزي مدینـه  بسیاربسیار درخشان پیش
آباد همه مردمانش کُرد، تُـرك، عـرب و    دنیا خواهد شد و با نام جدید صلح

فارس و لُر و ترکمن و دیگـران در کمـال صـلح و آرامـش و خوشـبختی و      
ي موجودات طبیعـت،   ها و همه ي آدم مهربانی و مهرورزي به همه آزادي و

کـنم   به همین خاطر خواهش می. سرآمد روزگار الگوي جهانی خواهد شد
از سر جایمان به احترام و به یاد مردم لشگرآباد بلند شـویم و یـک دقیقـه    

ها مرکز ثقل و محـور   چون به احتمال زیاد لشگرآباد و لشگرآبادي. بایستیم
هنگ و تمدن جهان خواهند شد و مردم دنیـا را بـه سـوي خوشـبختی     فر

واقعی یعنی صلح و سازندگی، شعر و موسـیقی و علـوم انسـانی و معنـوي     
چیزي نمانـده بـود روي سـر    . آباد آن خواهند برد به خصوص بخش رفیش

دکتر حسابی، از فرط تعجب دوتا درخت، یکی نخل و یکی هم کُنـار سـبز   
   .)اصلی از بابک پاکزاد ترجمۀ متن(. شود
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  .پور ماهنامۀ چیستا طرح از حبیب

 »حقوق بشر» «آزادي«ت بعدي مقاال  
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  ضمیمه                    »زمین«                       صفحه آزاد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ي  در حدود چهارده میلیارد سال پیش، جهان، کُرات و سیارات و همـه 
وچک ولی بسیار فشـرده  اي ک با انفجار بزرگ هسته عالمهاي  کهکشان

با میلیاردها میلیارد تن وزن که به اندازه و شکل تخم یک کبوتر سفید 
ــ بـه   ! بود، ـ احتماالً با هدف ایجاد صـلح و آرامـش و آزادي و عـدالت    

حدود پنج میلیارد سال هم طـول کشـید تـا زمـین، ایـن      ... وجود آمد
ن و تکامـل  نظیر بعد از طـی مراحـل تکـوی    سیاره زیبا، شکوهمند و بی

. ها ساله، شـکل گرفـت و هسـتی و حیـات در آن جـاري شـد       میلیون
هـا   انسان» داري نظام شیطانی سرمایه«متأسفانه امروز به قول انیشتین 

زنـده و بـاطراوت   ... را همچون ویروسی دوپا به جانِ ایـن سـیاره زیبـا   
انـدوزيِ   و ظرف مدت پنجاه سال اخیر به خاطر سـود و ثـروت   هانداخت
. خشـکاند  مـی  ي جان و هستی آن را دارد  ارانه و آزمندانه، شیرهک طمع

  .بیایید به یاریش برخیزیم
  
  
  

تر از  هایی هستند که بیش همیشه در کنار ما، انسان«: زیگموند فروید
 ».ترند هاي بدوي نزدیک این که به ما نزدیک باشند به انسان
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  »...به یاد آن روزها«
  و کرامت دانشیان خسرو گلسرخی براي

  تلخ،  شبِ
  درد، شبِ
  روییدن هرزه علف غم در دل، شبِ
  فریاد سکوت، شبِ
  بغض، شبِ
  .گریه، شب کور شبِ
  تاراج حقیقت شبِ
  عدامِ رفاقتا شبِ
  قصابی آزادي اندیشه و عشق شبِ
  اندوه، شبِ
  تنهایی و غربت شبِ
  نکبت، شبِ
  کشتار گل و سبزه و باغ شبِ
  در بارش سنگ ،پرپر شدن یاس و شقایق شبِ
  ،اعدام قناري، گلسرخ شبِ
  خون، شب خون شبِ
  اعدام شبِ
  کشتار شبِ
  آتش زدن بال کبوتر، برگ و درخت شبِ
  .تلخ، شب تلخ شبِ

  
  بندرعباس 1352
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           »باور«
  »1349، فردوسی مجلۀ «

  »من هم بودم«: وقتی که گفتی
  .هرگز باورم نشد

  اما وقتی صداقت را
  در ادامۀ روانِ گفتارت

  حس کردم
  هاي کوچک شادي پروانه... آه

  در فضاي قلبم به پرواز درآمد،
  : وقتی که گفتی

  »صبح یک نان«      
  ظهر یک نان«      

  ود و تمام شب رادستم خالی ب
  هاي خلوت شهر، در کوچه

  پرسه زدم،
  ات گفتار صادقانه

  چون رودي زالل،
  در بستر باورم

  .جاري شد
ـ نقل است که بایز... رحم و قابل توجه شکارچیان و صیادان بی د بسـطامی  ی

چون از مکه به همدان رسید، تخم معصفر خریده بود، اندکی از او بـه سـر   
ـ . آمد، به خرقه بست خرقـه بگشـاد،   . ه بسـطام رسـید یـادش آمـد    چون ب

ایشان را از جایگـاه خـویش آواره   «: اي چند از آنجا به در آمد، گفت مورچه
  ».کردم، برخاست به همدان رفت و آنها را در جاي خود گذاشت

  .کنم من دیگه شکار نمی. بابا کار درست بوده خداوکیلی :شکارچی اول
فنگشو تو همدون جـا گذاشـته بـوده    تیر و ت. بابا خالی بسته: شکارچی دوم

  !به خاطر اون برگشته
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  »صیاد«

  اي که ماهی کوچک دلم را                    
  !با تور نگاهت صید کردي                    
  بینمت که می وقتیدانی  نمی                    

  .اديش                                
  شادي، شادي،

  چگونه مثل جویباري     
  .شود هاي تنم جاري می در کوچه       

  
  
  
  

  اندیشمند بزرگ
  »احسان طبري«
. هاي اخیر، رفتن به سـوي اوج بـوده اسـت    گرایش سنِ انسان از سده«

ــن ــاي  س ــیش 150ه ــاله و ب ــود دارد   س ــده وج ــت ش ــالً ثاب ــر، عم . ت
ر حـل ایـن معمـا کـا     با تمـام نیـرو در راه  ) ژرنتولوژي(» شناسی پیري«

شرط اساسی آن ایجاد تحوالت بنیادي در نظام بشري و ثمـره  . کند می
مـن  ... باشـد  مـی  ]...تغذیـه و اقتصـادي، فرهنگـی،   [دادن نظام نـوین  

ي مرگ و پیريِ دیررس و جـوانی طـوالنی در    اطمینان دارم که مسئله
  .حد ممکنِ طبیعی آن حل خواهد شد
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  »سوررئال جادویی«ي  صفحه                                                                
                                             

  کمی تا قسمتی    
  دموکراتیک      

  
  
  
  

  »گزارش بنفش، از میدان آزادي بنفش«
  

نور خورشید بنفش مثل پـودر بنفشـی از زیـر پوسـت سـخت و سـرد       
. رسـم  میـدان آزادي مـی   کند کـه بـه   آسفالت سفید خیابان طلوع می

اند ـ همه از جنس درخت توتم   هاي دار کاشته دورتادور میدان را چوبه
ي داري منصـور حالجـی بـا لبـاس کـار و کفـش کـار و         ـ از هر چوبه

مـردم  . بسته آویزان است  هاي زمخت پینه دستکش و کاله کار و دست
. کننـد  زیادي مثل چوب خشک ساکت و صـامت ایسـتاده نظـاره مـی    

خورشـید بـنفش   . وزد بادي یا نسیمی چه گرم و یا چه سرد، نمـی  رمهن
کند و نور بـنفش   اي آسمان آبی جا خوش می آرام در زمینۀ شیشه آرام

تاباند، در ضلع غربی میدان مردي  روشنش را بر تمام زوایاي میدان می
اي بـه سـر کـه بـا یـک       سال با قـامتی بلنـد و عمامـه    بینم میان را می

  ب و بـا چشـم دیگـرش کـه سـیار اسـت و در حدقـه       چشمش به جنو
اش  قیافـه . کنـد  چرخد و گاه به غرب و گاه به شرق میدان نگاه مـی  می

ام کـه پـر از    انگـار او را کنـار مردابـی دیـده    . آید خیلی آشنا به نظر می
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درست در همان روزي کـه  . دار بود هاي تاج دایناسورهاي بالدار و کوسه
هـا را از   باریـد و دمـاي هـوا عطسـه     شی مـی از آسمان خاکستر نرم بنف

روز او را  جا و همان درست همان. کرد شان بیدار می خوابِ بنفش عمیق
ها جیـغ   دیدم که رو به مرداب ایستاده بود و بر سر دایناسورها و کوسه

کـرد و   خندید و گاه بنفش گریه می کشید، بنفش می و فریاد بنفش می
  .خواست بنفش می و سهمی نالید بنفش کمرنگ هم می

بـر   مرصع و جواهرنشان اي عمامهسال حاال با لباس نظامی و  مرد میان
را دارد و پر از سـتاره و   یخصوص هایش که رنگ پرچم به و با چکمه سر

هایش را  اي قرار گرفته که پایه خطوط موازي بنفش است روي سه پایه
  نـام خـواه گم   هـاي دسـت و پـا و کتـف سـه شـاعر آزادي       از استخوان

هایش شـعر   اند، شاعرانی که علیه مرداب و دایناسورها و کوسه تراشیده
  .هاي بنفش خوانده بودند سروده و براي زندگی خود مرثیه

چند لحظه بعد از ضلع شـرق، جوخـۀ اعـدام و از ضـلع غـرب گروهـی       
شوند که آرام و باوقـار بـه سـوي     ارغوانی ظاهر می و هنرمند فکر روشن

زمین میدان سفید است و نور بنفش خورشـید  . وندر سال می مرد میان
جوخۀ اعدام با احترامی نظـامی و اَخـم و تَخـم بنفشـی     . تابد بر آن می

ارغـوانی بـا تبسـمی     و هنرمنـدان  فکـران  سمت راست و گروه روشـن 
دهـان مـرد بـاز    . گیرنـد  سال قرار مـی  ژوکوندوار سمت چپ مرد میان

اي و ارغـوانی از   سـورمه  هایی مکعبی بـه رنـگ آبـی و    شود و حباب می
روند انگار از حلقـومش   هاي دار می حفرة دهانش پروازکنان رو به چوبه

گردنـد و بـه    ها از نیمـۀ راه برمـی   حباب. کند فحش و ناسزا شلیک می
هـا را از   ها بـا دسـت حبـاب    روند که آن فکران ارغوانی می سوي روشن

ناگهان شـیهۀ   سال چشمان مرد میان. کنند دوروبر صورت خود دور می
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هـاي بنفشـی هـم کـه در میـان موهـاي        جیرجیرك. کشند بنفش می
سـال   میان. کنند بازي بودند جیرجیر بنفش می سفیدش در حال عشق

از جیبِ بغل فرنج آهار کشیدة بنفشش دو شمش فلزي بـنفش بیـرون   
انـدازد کـه    اي می ها مرا به یاد ملکیادس آن کولی آواره شمش. آورد می

نفش و چنـد بـز و گوسـفند ارغـوانی خـوزه آرکـادیو را در       تنها قاطر ب
نکنـد ایـن مـرد همـان     . رباهـایش تاخـت زد   دهکدة ماکاندیا بـا آهـن  

باشد که قرار بـود بـه وسـیلۀ همـین      سرهنگ آئورلیانو از نوع بنفشش 
اید شـاید   دنیا را چه دیده... دانم چه بگویم؟ نمی! جوخه، تیرباران شود؟

در ایـن  ! دانـد  کسـی چـه مـی   ! در کار است؟ نکند کلکی! خودش باشد
وواز هر روز به شکلی سر مردم را شیرة بنفش و گاهی هـم   دنیاي ولنگ

سال یـا شـاید سـرهنگ آئورلیـانو      مرد میان! مالند شکالت ارغوانی می
هـاي دار و در   حاال هر دو چشمش را تیز کرده اسـت بـه طـرف چوبـه    

و هنرمنـدان   فکـران   نهاي فلزي را به روش خواهد شمش حالی که می
ارغوانی اهدا کند با دیدن کبوتر سفید بزرگـی در آسـمان میـدان جـا     

کبوتري به سفیدي برف، باالي سرشان ظاهر شده است و بـا  . خورد می
پرواز آرامش انگار مصمم است تا نظم میدان را بـه هـم بریـزد کـه بـا      

ک هاي درشت و کوچ شود و قطره تکه می هاي جوخه تکه شلیک تفنگ
اش تبدیل به چنـدین پرنـدة    بعد هر تکه. مانند خونش در هوا معلق می

نـوازي را سـر    ها پروازکنان سرود گـوش  سرخ سینه. شود سرخ می سینه
ناگهـان  . کنـد  سـرخ مـی   سرودشان فضا را آکنده از عطر گل. دهند می

هایشـان   شوند و گلبـرگ  سرخ می هاي گل قطرات خون تبدیل به غنچه
. ریزنـد  حرکـت بودنـد مـی    روي جسدها که تا حال بـی  را آرام بر سر و

سرخ فضـاي   هاي گل بارانی از گلبرگ. خورند جسدها به نرمی تکان می
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چشـمان  . خورنـد  جسـدها بـاز تکـان مـی    . کند میدان را عطرآگین می
شان با کمـک مـردم    هاي زمخت دست. شود آرام باز می شان آرام درشت

قدیمی را پـاره کـرده بـه زمـین     هاي پوسیدة  اند، طناب که جان گرفته
گویان به سوي ضلع غربـی و جنـوبی میـدان هجـوم      آیند و اناالحق می
سـال و   در یک چشم بـه هـم زدن جوخـۀ اعـدام، مـرد میـان      . برند می

رعــدوبرق . کننــد هــاي دار آویــزان مــی هــاي طــال را از چوبــه شــمش
شـکند و   اي میدان را درهم می میکرودیجیتالی سنگینی آسمان شیشه

داري  طوفـان بـال  . زند شان می فکران ارغوانی غیب روشن. کند خُرد می
پیچـد و   هاي طال را درهم می هاي دار، جسدها و شمش وزد و چوبه می

میدان آزادي زیر نور خورشید که حاال بـه  . برد کند و با خود می لول می
درخشد و سراسر آسمان پر از کبـوتر   رنگ طالیی ناب درآمده است می

  .شود سرخ می هاي زیباي گل و غنچه
  نارمک تهران 1366
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  »علمی«
  

  »غلبه بر مرگ«
  » احسان طبري«

ي بـین زایـش و مـرگ بـه      رسد که فاصـله  من مطمئن هستم روزي می«
نزدیک دو قرن برسد، اگر انسان فرصت کند که از نیروي جسمی و مغـزي  

ار باشـد، یعنـی بـه    الیی و اجتماعی، برخـورد خود، تا دیري و به شکلی عقَ
خـواري و   البتـه بـا گیـاه   [. لذت غیرحیوانی، به لذت ملکـوتی دسـت یابـد   

ــد مــرگ را آســان کنــد و از  دانــش مــی ]اجــراي عــدالت اجتمــاعی توان
آمیزي آن بکاهد، نیل به این هدف حتـی در سـطح علـم و تکنیـک      فاجعه

خـواريِ   مامروز ممکن بود، اگر بازرگانانِ سـودورز، بـراي صـیانت نظـام آد    
کردنـد، و کـوهی طـال و سـالح در      را به بت اعظم بدل نمی» جنگ«خود، 

  ��. ساختند پاي این بت انبار نمی
ایست به نام رونالد ریگان که قصد دارد تـا   جمهوري امریکا، هنرپیشه رئیس
صـفر، یعنـی یـک     12بـا   15یعنی عدد (!) یک تریلیون و نیم دالر  1985
احتماالً رفیـق طبـري   » !کُند» تسلیحات«را صرف رقمی دالر  17ي  پیکره

خواهد صرف بهبود وضـع   جناب ریگان این رقم دالر را می. کند اشتباه می
انسان، بهبـود وضـع محـیط زیسـت، نـابودي فقـر و اعتیـاد و بیمـاري و         

به صـورتی برابـر بـراي    محرومیت و ایجاد بهشتی انسانی بر روي کرة زمین 
  !!ها کند همۀ انسان

� �  
ایـن عجالتـاً یـک    . وجـود دارد » تـاکیون «اي اسرارآمیزي به نام  گویند ذره یم

تـر   نـور اسـت، سـریع   » کوانت«که واحد و ذره یا » فوتو«ون از یتاک. فرض است
برخـی دانشـمندانِ   ! هزار کیلومتر در ثانیه 300کند یعنی بیش از  حرکت می

ــه یــاريِ انگارنــد کــه روزي خواهــد رســید کــه مــ پنــدارپرور چنــین مــی ا ب



162 

تـوانیم بازتـابِ رویـدادهاي     مـی » تـاکیونی «هاي عکاسی و تلویزیـونی   دستگاه
هـاي تنـد صـیاد     پایان شـناور اسـت، بـا گـام      پیشین تاریخ را که در فضاي بی

شکار کنیم و مثالً عین نبردهاي فارسال، سـاالمین، آئوسـترلیتس،   » تاکیون«
انـد   نامشهور را، چنـان کـه بـوده    هاي مشهور و استالینگراد، یا چهره و داستان

نیست بلکـه جسـم نیـز    » یاد«ي  گاه تنها در عرصه بقاي روح آن. احیاء نماییم
دارد و ایـن نـوعی غلبـه بـر مـرگ       خود را به مـا عرضـه مـی   » تاکیونی«سایه 
  »....است

� � �  
تاکنون چنین بوده است کـه هـر   : انسان کیهانی به جاي انسان تاریخی

جبـر محیطـی و جبـر    : نه و تکرارنشدنی این دوچیز اسـت انسانی محصول یگا
اي که در او نهفته است، یـا آن کـه بـا ایـن چیزهـا       اجتماعی بوده است و اراده

رزمد تا راه خود را در خورِ خواست خویش بگشاید، هنـوز بـه آن درجـه از     می
بدون شک این اراده روزي بـه یـک عامـلِ  کیهـانی بـدل      . تأثیر نرسیده است

 ]گوشـتخوار [ شد که در مقابل خدایانِ زورمنـد و زورگـوي طبیعـی و    خواهد
. اش نزدیـک نیسـت   اجتماعی خواهد ایستاد ولی هنوز آن زمان با تمام تجلـی 

هنوز باید علم، رازهاي بسیاري را بگشاید و عملِ نیروهـاي فراوانـی را متـراکم    
توانِ تاریخی امـروز  جايِ انسانِ خرد و نا» انسانِ کیهانی«کند و به کار اندازد تا 

هـاي دیگـر و    برخی دانشمندان هم امکانِ وجود تمدن - 1. را بگیرد
دالیـل  . کننـد  هم امکانِ گسترش تمدن انسانی در کیهان را رد می

بینیِ امکانات علمی فنی ـ انسانی بشـر مـثالً دو یـا      ها وزین است ولی پیش آن
سقراط دربـارة مـا   . استسه هزار سال دیگر براي انسانِ امروزي بسیار محدود 

دانست؟ نگارنده شخصاً به نقـشِ نگـارنترو پیـک فرهنـگ انسـانی در       چه می
   ....ي خود دالیلی دارد سیستم آنتروپیک کیهانی باورمند است و به نوبه

  
 :بھ نظر می رسد کھ
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انسان چیزی نیست جز چکیده و محصول تمامی 
جانی کھ بعد از انفجار  عناصر جاندار و بی

و با ساخت ابزار  پدیدار شد) بنگ بیگ(گ بزر
ھمتا در  تاز وبی کار و تولید بھ غولی یکھ

 .ی ھستی تبدیل شد عرصھ
 »نویسنده«
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  حدود سی سال بعد در مطبوعات
  

  .شوند میگیاهخوار  تر  تر بیش کودکان باهوش
  

    
ي هوشـی بـاال در آینـده     به گفتۀ دانشمندان انگلیسـی، کودکـان بـا بهـره    

به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقـل از پایگـاه خبـري    . شوند ار میخو گیاه
رویترز، گزارشی در مجلۀ بریتیش مریکال ژورنال به چاپ رسیده اسـت کـه   

تـر از   برابر و نیم بـیش  2، 110هوشی   براساس این گزارش، کودکان با بهره
فکر و  روشن خواه و مذهبی سوسیالیست، آزادي[خوار  دیگران در آینده گیاه

هزار زن و مرد را مورد مطالعه  8محققان در این تحقیق . شوند می ]انقالبی 
اجتماعی و مـدرك تحصـیلی     خواران را زنان با طبقه اکثر گیاه. اند قرار داده

چنین نتایج این آزمایش نشان داد که بهره هوشی  هم. دادند باال تشکیل می
 10شـده از   افراد آزمایش. استهاي قلبی مرتبط  تر بیماري باال با درصد کم

سـال پـیش از آن مـورد تحقیـق      20سالگی مورد مطالعه قرار گرفتند و تـا  
  .بودند
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  :استاد مهرتاش و استاد شجریان هر دو باهم

آخرین کشتارگاه حیوونا در میون رقص و هلهلـه  ... شاید باورتون نشه«
هـا و   قصابی. شد و شادي مردم تعطیل و درِش براي همیشه گل گرفته

هـا،   هـا، قصـاب   اي تعطیـل و سـالخ   اي و گُتـره  سوپرقصابیا همـه فلـه  
دسـته، بـراي آمـوزشِ     ببخشـید دسـته  ... گَله دامداران و مرغداران، گَله

کاري و خالصه کاشت، داشـت، برداشـت    باغبونی، پرورش گل و سبزي
هاشـون رو هـم بـه     هاي کشـاورزي و بعضـی   ها و دانشکده به آموزشگاه

هـاي   دیگه بوي بد و مـتعفن الشـه  . هاي موسیقی فرستادیم موزشگاهآ
گاو و گوسفند و مرغ و مـاهی بـراي همیشـه تمـام شـد و روح صـادق       

دیـدیم کـه بـا    بودنـد    کـه هـر دو دعـوت شـده    هدایت و آوانسـیان را  
هـا و مـزارع و زیـر     هـا و بوسـتان   همراهانشون شاد و شنگول تو پـارك 

آواز اونـا رو   رنـگ و خـوش   هـاي خـوش   ها در حـالی کـه پرنـده    درخت
. دونید چه دنیایی بـود  نمی. کشیدن جا سر می کردن، همه همراهی می

انگیز و انسانی بدون زاغه و بـدون کـاخ و قصـر     خیال... رویایی... محشر
... پرستی و پر از عـدل و داد و  سازي و بت بدون تبعیض و فساد و بت... و

» .شـان بودنـد   حال رفع و رجوع البته مشکالت کمی هم داشتند که در
شود که ما رو هم چند شبی به دنیـاي   استادان عزیز آیا می«: پرسیدیم

  »!انگیزتون ببرین؟ هاي خیال خواب
گیـریم   حتماً حتماً یک شب دست شماها رو می... بله... «: با خنده گفتند

بعد از یتینگ خامخواري م
 سفر خوابناك

کمی تا قسمتی از 
 خواب مشترك
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» خـوابی «هاي بیدار به دنیاي  هاي باز و چشم و آهسته و پاورچین با پلک
... هاي مهربون هردومان، دنیاي زیبا خودمان خواهیم برد و نبیره و ندیده

و انسانی دوران خودشون رو کـه بـه کمـک همـدیگر یعنـی      ... آل ایده
جمعی و اشـتراکی و   نسالي خوبشون با تالش و کار و کار و کار دسته هم

هـا   خالصـه جنگـل  » .اند ببینید ها و دردهاي فراوان ساخته عبور از رنج
هـاي   علفزارها، رودخونه... وباره سبز و پردرخت و پرنده و بارون شدند

هاي خشـکیده زنـده و    هاي خشکیده و افکار و اندیشه خشکیده، تاالب
هـا و   ها، آبشارها دوباره جون گرفتن و به دشـت  تازه و باطراوت، چشمه

  .شوند هاي تشنه، پرخروش و پرفشار جاري می جلگه
بینیم و قـول گرفتنـد کـه     ه اینها را در خواب میالبته به ما گفتند ک... 

سـرتون رو درد نیـاوریم،   ... دار و غمگین نشویم وقتی بیدار شدیم غصه
جور ورزش و تفریح و سرگرمی در  علم و هنر و ادبیات و موسیقی و همه

ها که دیگر  اي خاص و نورچشمی خدمت مردم و براي مردم نه براي عده
اثري نمانده و نـه بـراي سـود و سـوداگري     شان هیچ  از وجود نامبارك

گـر   سـواد و چپـاول   سـواد و کـم   دار و دالل و بازاري بی مشتی سرمایه
وجدان و استعمار و استثمار طبقاتی، هرکس به انـدازة تـوانش کـار     بی

اي و  هاي عقـده  دیگر از آدم... میکنه و به اندازه احتیاج و نیازش مصرف
همـه شـاد،   . فرهنگ لُمپنی اثري نبود بد و بداخالق، پرخاشگر، لمپن و

هـاي   دیـن و آئـین  ... سالم و خوشبخت و مهربون و همه آزاد و پرتالش
هـاي خـوب و انسـانی     و مرام و مسـلک  و نه خُرافی آسمانی و اخالقی

 .گسترش پیدا کرده و همه براي اعتال و ترقی جامعه بسیج شده بودنـد 
سـاز و   نمـاي خرافـه   هاي سیاه و تاریک شـیطانی شـیادان مقـدس    النه

تـر و در نهایـت    تاریـک و تاریـک   ،روز پرور و تیـره  پرست و جاهل خرافه
رمل و اسطرالب، فال و فالگیرهاي شیاد مفتخواره . خاموش شده بودند

بـاز و مـدح و مـداحی و مـداحان      بـین و جـادو و جنبـل    پرور کف و تن
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انش و فریب، متملق و چاپلوس و حاکمین متظاهر تسلیم علم و د عوام
فریـب و دغـل و چـک و سـفته و     . عقالنیت و صداقت و کار شده بودند

دفتر و سردفتر و کفیل دفتـر و بنگـاه   ... برات، بانک و بانکداري تعطیل
بـر    مالیات و مالیات«امالك و اتومبیل و طالفروشی و ادارات زورگیري 

 اش تبدیل شدن زندانها بـه مـوزه و   برچیده شده بودند که نتیجه» ارث
   تـاریخ رفـتن و زنـدان و زنـدانیان و مسـتبدین       به قعـر قسـمت سـیاه

زورگوي خودکامه دینی و غیردینی که همگی با شرمندگی و خجالـت  
هـاي مـردم    سانسور و سانسورچی و ممیزي و قیچـی   تسلیم و خالصه

دیگر خبري از داغ و درفـش و  !!... آزار همه سانسور و قیچی شده بودند
اي چـه قـانونی و چـه     اي و گُتره و ببندهاي فله شکنجه و شالق و بگیر

بـا معرفـت و   ... آگـاه و روشـن  ... طبقـه  چون جامعه بی نبودغیرقانونی 
دیگه هـیچکس تـو فکـر خـالف و     . سعادتمند و عارف مسلک شده بود

دار چندین و چنـد   از طبقۀ کارگر و سرمایه... اندوزي نبود دروغ و ثروت
ـ    هـا،   ود کـه همـه بـه تصـرف مورچـه     سندیکا و اتحادیه بـاقی مانـده ب

  .رکار درآمده بودش پکهاي زحمت هاي کارگر و زنبور عسل موریانه
تبدیل به بیل و کلنگ و لودر و بلدوزر کرده و  اهایشان ر نظامیان سالح

همگی به کـار تولیـد   ... ها را هم نابود کرده ها را نیز ذوب و اوراقی اضافه
هـا و نیـز خلـق آثـار هنـري       دانشگاهها و مزارع و مدارس و  در کارخانه

ها تبدیل به پارك و مـوزه   ها و سربازخونه پادگان... مشغول گشته بودند
و مهدکودك و بیمارستان گیاهی شده و شاعري که گفتـه بـود مـا در    
پادگان گندم کاشتیم دنبال جا و مکان دیگري بـراي کاشـت، داشـت،    

... و سـفید و قرمـز   خالصه همه چیز دوبـاره سـبز  ... برداشت گندم بود
ها همه توبه کرده به صلح سـبز و   شکارچی. پویا و کارستان شده... زنده
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جبهۀ سبز پیوسته بودند و دیگـر هـم حاضـر بـه ریخـتن خـون هـیچ        
و بـراي جبـران گناهـان و    ! شـدند  ها نمـی  حتی مورچه اي موجود زنده

خطاهاي گذشتۀ خود به کار تروخشـک کـردن و نگهـداري حیوانـات     
ضمناً خبـر رسـیده بـود کـه     . مادر سرگرم بودند و زخمی و بی سالمند

تابی عجیبی به سرعت به سوي صـحراهاي   جنگلها با عشق و شور و بی
روند که این موضوع موجـب   آب و علف و خشک و سوخته پیش می بی

اي بـراي نجـات صـحرا و بیابـان و جلـوگیري از       نگرانی شده و کمیتـه 
  »...زدایی تشکیل گردیده و ز بیابانپیشرفت جنگل و خالصه ممانعت ا

شود کمی هم از رفتار و کردار و روش زندگی  آیا می«: کسانی پرسیدند
هنوز اساتید نازنین دهان باز » و طرز تفکر آقایان برایمان تعریف کنید؟

ابرهاي رنگارنگ زیبا را همراه آورد و   نکرده بودند که باد تند آوازخوانی
ــ  ــاالي س ــی ب ــمان آب ــرار داد در آس ــر ق ــان حاض ــدوبرق ... ر مهمان رع

هـاي ریـز    ها را نواخت و از آسمان بارانی از گل نوازي جان و جان گوش
نـواز موسـیقی    تـرنم گـوش  ... آبی و زرد و سفید و بنفش باریدن گرفت

: هـا نشسـت   اوج گرفته بود که صداي گرم هر دو استاد در گوش جـان 
گفتار نیک و رفتـار نیـک کـار را     ...پندار نیک... مردها واقعاً از هر نظر«

شان و تمام وجودشان جوانه زده  انقالبی سبز در ذهن... تمام کرده بودند
متخصـص چـه بـا فرهنـگ و چـه      تحصیل کـرده و   ...و رو به رشد بود

همـه اهـل   .... خودخـواه سـابق   فرهنگش چه خودخواه و چـه نیمـه   کم
ت به مردم با جان و ها و خدم ها و زشتی مبارزه با بدي! تحقیق...مطالعه

مسـلک   پـذیر و عـارف   به فرهیختگان و اندیشمندان مسـئولیت ... دل و
هنرمندان همه مردمـی، خـاکی، فـروتن و متواضـع و     .. .پیوسته بودنـد 

هـاي   هـا و پشـتک و واروزدن   بـازي  اجتماعی شده و دسـت از شـعبده  
 ...آور کشـیده  مایۀ چندش هاي تقلیدي و بی مدرنیستی و ادا اصول پست
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شان تبدیل به خنده و انبسـاط چهـره    فرهنگی سوادي و بی هاي بی اخم
سپرده   شان را به نهرها و جویبارهاي روان شده و آثار جریانِ سیال ذهن

و خیال خودشان و دیگران را راحت کرده و از سیاه کردنِ کاغذ و حیف و 
 :چند لحظه بعد کسی پرسید» .دست کشیده بودند.... میل وقت جوانان و

هـا بگوییـد کـه ممنـون      حاال اگر امکان دارد کمی هم در مورد خـانم «
ها بدون توجه و عالقه به طال، جـواهر و   فرموده بودید که خانم. شویم می

هاي ابلهانه کـه از سـرِ ناآگـاهی و     زیورآالت، مد، غیبت و فیس و افاده
 حاال بفرماییـد بـدون آن امکانـات و   !! اند اطالعی بوده دست کشیده بی

دادند؟ چون این موضوع براي مـا   مقوالت چگونه به حیات خود ادامه می
  »!غیرقابل تصور است؟

هـاي   هر دو استاد دهان باز کرده و نکـرده بودنـد کـه ناگهـان طوفـان     
ابرهاي سـمی  ! سهمگین و سنگینی با سرعت مافوق صوت و مافوق نور

جـاي  جـا کشـانده، در یـک چشـم بـه هـم زدن بـه         تمام دنیا را به آن
زمـین و آسـمان و زمـان را    » بنگـی  بیـگ «رعدوبرق با انفجارات عظیم 

دچار رعشه کرده و بـارانی از سـیخ و مـیخ و سـنگ و تختـه سـنگ و       
. ها حبس گردیـد  ها همه در قفسِ سینه نفس... سنگ شروع شد شهاب

شـد کـه فریـاد رعدآسـایی بـه       باران سنگی داشت به زمین نزدیک می
هـا، سـیخ و مـیخ و     سـنگ  هـا، تختـه   سـنگ . ها فرمـان ایسـت داد   آن

ها همه در ارتفاع چنـدمتري زمـین معلـق ایسـتادند کـه       سنگ شهاب
فرمان دیگري آنان را با سرعت چندین هزار ماخ در ثانیه یا سـاعت بـه   
باال کشید، طوفان وحشتناك به عقب مکیده شد و بعد تبدیل به نسیم 

بـارش گـل و پروانـه و    نوازي همراه با عطر یاس و ادوکلن نرگس و  روح
هـا   سـینه  ها هم از قفـسِ  نفس... هاي سفید مروارید غلطان گردید دانه

راه و دلبخـواه و   چیـز کـه روبـه    همه. آزاد و یله در هوا به پرواز درآمدند
آل شد همان صدا که رعدآسا فرمان صادر کرده بود این بـار آرام و   ایده
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ز بیخ گـوش همـه رد   خطر ا: ها سرود که گرم و دلنشین در گوش جان
 آسـمان یک نفـر در  . طلبیم ي شما بزرگواران پوزش می ما از همه.. شد

، دکمـه را اشـتباه زده بـود کـه چیـزي نمانـده بـود        خاطر کهولت سن به
... خواري را بـه وجـود بیـاورد    خواري و گیاه ترین فاجعه در تاریخ خام بزرگ

خواسـتند   آنچـه مـی   خـواهیم کـه   حاال از هر دو استاد عزیز و گرانمایه می
  .ها بگویند، براي شما عزیزان بیان بفرمایند دربارة خانم

استاد مهرتاش نگاهی به شجریان کرد و با چشـمک و لبخنـد و ایمـا و    
اشاره از او خواهش کرد که رشتۀ سـخن را بـه دسـت گیـرد کـه دیـد       

رود ایـن بـود کـه     جناب شجریان هم با خنده و ایما و اشاره طفره مـی 
بنده با اجازه شما بزرگـواران رشـتۀ   «: ه تنهایی شروع کردندخودشان ب

بـه رسـتم دسـتانِ    ... سخن را به رستم دستانِ زبان و ادبیـات پارسـی،  
غریو جمعیـت  » ...سرایی ایران زمین، حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه

زبان استاد مهرتاش از شـدت هیجـان کمـی تـا     ... به آسمان برخواست
: آسا به دادش رسـید  د شجریان شجاعانه و برققسمتی بند آمد که استا

سررشتۀ سخن را در این مورد به لحاظ اهمیت سـترگ موضـوع   ... بله«
لشـگرآباد سـابق،   «بـه رسـتم دسـتان زبـان ایـران زمـین کـه او را در        

در حالِ گشت و نظـارت و سـخنرانی در کنگـره زنـان آنجـا      » آباد صلح
تـا در مـورد زن ایـن    ... ایـم  دهما او را همراه خود آور. سپاریم دیدیم می

هـا   ها دوباره در قفسِ سـینه  نفس» .موجود اثیري با شما سخن بگویند
ناگهـان  . ها به اطراف گشـت  خانه ها ناباورانه در چشم  چشم... حبس شد

  : گرم و اهورایی از میان مردم برخواست... صدایی رسا
  .غریو جمعیت ».دکزین برتر اندیشه برنگذر ....به نام خداوند جان و خرد«
 »....جهـان را سـتایی خـدا را سـتایی    ... زنان را سـتایی جهـان را سـتایی   « 

دوري زد و چـون  ... دوباره غریـو جمعیـت بـه آسـمان رفـت، برگشـت      
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هاي حکیم بزرگ جهـان ـ ابوالقاسـم فردوسـی      هایی گرم بر گونه بوسه
ا اي واله و شـید  عده. غش کرده و از حال رفتند ها خیلی. بزرگ نشست

... خود شدند و چیزي نمانده بود که بـه دیـار بـاقی بشـتابند     از خود بی
سنگی ایستاده ردایی سپید و دسـتاري سـپید    حکیم سخن اما بر تخته

با انبوه موي و محاسـن سـپید آغـاز سـخن کـرد و آخـرین اثـر خـود         
   .را نیز در دست داشت» نامه گیاه«

  ردبدل کشتن جانور جاي ک  پس اهرمن بدکنش راي کرد
  یک بیاورد جاي خورش کرد و یک  زهر گونه از مرغ و از چارپاي

  بدان تا کند پادشا را دلیر  به خونش بپرورد بر سان شیر
  بفرمان او دل گروگان کند  سخن هرچه گویدش فرمان برد

کمان زیبـا و   نم باران ریزي باریدن گرفت و در ارتفاعات البرز رنگین نم
هـا   رنـگ الي طیـف   که سیمرغ از البههمه دیدند . نظیري پدید آمد کم

  . کمانی به دنبالش ظاهر شد و هزاران پروانه و پرندة رنگین
  

  اي نزدیک ادامه در آینده
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  حدود پانزده سال بعد
به مدیرمسئول، و سردبیر  خوار خام گیاه ي نویسنده متن نامه

  شکار و طبیعت در مورد یک نشریه گوشتخواراننشریه 
  

  جناب ذاکري.. .انلونجناب آقاي ای
ي دانستنیها را مقـابلم   ي جداشده صفحه هک يآن روز. سالم، خسته نباشید

اي  گذاشتید واقعاً گیج و منگ شدم و ماندم معطل که این دیگر چـه صـیغه  
مرتبـه و ناگهـانی    سال یـک  15و چگونه است که دانستنیها بعد از ... است؟

سوسـک کرگـدنی   خود پـی بـه وجـود     72درست و دقیق در شماره مرداد 
البته خدا کند که تصـادفی باشـد و نیـز اصـل مطلـب هـم       . برد هرکول می

امـا مسـئله بـه نظـر مـن کمـی       . خدمت به دانش و بینش خوانندگان است
... مشـکوك، و کمی که چه عرض کـنم، خیلـی هـم بـودار     . برانگیز آمد شک

 آن روز خـود  راستش را بخواهید نتوانستم سکوت کنم و احساس و برداشت
  .کنم اي کوتاه تقدیم حضورتان می واره را به صورت داستان

  باتشکر                                                                                           
  تهران 10/5/72

  
  دار پرواز هزاران سوسک شاخ

  
  

عدازظهر، گرمـا،  زنم بیرون؛ ب خورم با شتاب از درِ کارخانه می ناهار را که می
  ...آفتابِ تند

ي آبعلـی تـا فلکـه دوم تهرانپـارس و بعـد اتوبـوس        پیاده و سـواره از جـاده  
مرگ شدن تا میدانِ آرژانتین و از آنجا هم باز سواره  دوکابین ایکاروس و دق
نـبشِ   105بایـد در سـاختمان شـماره     3سـاعت  . و پیاده تا میدان ولیعصر

. زاده دیـدار کـنم   ناب آقاي صـفدر تقـی  صباي شمالی با مترجم ارجمند ج
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چه کنم و چه نکُنم تا وقت بگذرد کـه ناگهـان   . ساعت وقت اضافی دارم یک
جنـاب  ... نلونـا جنـاب ای ... ي شـکار و طبیعـت   مجله«: زند فکري به سرم می

  !سوسک دالور کرگدن... ذاکري و
***  

  

با اکراه نگـاه  . اي خرما برایم آورده است اول فکر کردم مهدي اسکندرلو دانه
بعد چشمانم برقی زد و به شیئی شبیه خرما کـه حـاال درسـت کـف     . کردم

  : روي صورتم بود خیره شدم دست آقامهدي و روبه
  »این دیگه چه جونوریه؟«

نظیـرش   گر اُبهت و زیبایی بـی  نظاره. سوسکی با شاخ و زرهی شبیه کرگدن
  .شوم می

. مهدي تراشکار خوبمان تحیر آقاخورد تو نگاه مهربان و م بعد نگاهم گره می
جـور رو پاهـاش    همین... پشت دستگاه اسپارك« »اینو از کجا گیر آوردي؟«

  » میرند؟ ها هم ایستاده می البد سوسک«: گویم می» .ایستاده بود
زده نگاه  اسماعیل فیاضی صفحه تراشکار جوان کنارمان ایستاده است و مات

ر یه سنگی، ریگی همراه کمی چسـبِ  اسماعیل جان، بپ«: گویم می. کند می
  » .آبکی پیدا کن

کنم و بعد از چند دقیقه بـا   کاروبار سوار کردن سوسک را بر سنگ تمام می
موي باریکی پوست، سر، سپر، و شاخ و پرز و خالصه تمام هیکل جنـاب   قلم

اندازم  کنم و رنگ خرمائی متالیکش را خوب برق می سوسک را کارواش می
  .مان اي از کتابخانه کوچک شود و آماده براي تزئینِ گوشه ه میتا رو به را

***  
  

  »تو رو خدا نیارش تو بندازش دور... بندازش دور... نه... نه«
هـاي گشـاده از    کنـد و بـا چشـم    عیال است که از فرط وحشت التماس می

رود و چیـزي نمانـده کـه غـش کنـد و حـال و روز        عقـب مـی   ترسش عقب
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  : گویم می. ریزدمان را به هم ب خوب
دار اسـتثنایی و   یـه سوسـک شـاخ   ... س این فقط یـه سوسـک مـرده    ...بابا«

اصالً اینجا یا جاي منه، یا جاي ... تو رو خدا بندازش دور«: گوید می. »باشکوه
دار  یا سرمایه مگه شیر و ببره! درنده کدومه زن«: گویم می» .این جانورِ درنده

اگه خیلی برات عزیزه ببرش خونـۀ  «: گوید می» که درنده باشه؟ و شکارچیه
  » .فامیالت

اصـالً ببـرش بـراي مجلـۀ مـورد      «: گویـد  کند و دوبـاره مـی   بعد سکوت می
گـل  «: گـویم  می. منظورش شکار و طبیعت است» .ت، مجلۀ باغ وحش عالقه

  »!واقعاً دمت گرم... گفتی زن
ایـن  ... چـی؟ این کارا یعنـی  !... چی چی رو دمت گرم«: گوید به تمسخر می

ـ   ایـن دور و   ۀکارا میشه آب؟ میشه نون؟ میشه لباس؟ گوشت یا کرایـه خون
  » ؟زمونۀ وحشتناك

  »!اینم یه جور عشقه... نه جانم فقط میشه عشق«: گویم می
تو رو خدا این عشقتو وردار و بزن به کوه و جنگل به همانجاها که «: گوید می

  ».مندي خیلی عالقه
***  

آرام و کنجکـاو و  . شـوم  زنـم و وارد مـی   سبز، زنـگ مـی  بزرگ  درِ 44پالك 
آیـد و راهنمـایم    جـوان مـؤدبی بـه اسـتقبالم مـی     . دارم بااحتیاط قدم برمی

ـ جنـاب آقـاي ای  . شویم و وارد دفتـر مجلـه   ها سرازیر می از پله. شود می انلو ن
وقر، تنومنـد و مهربـان و جنـاب ذاکـري دبیـر تحریریـه،         سردبیر، متین، مـ

دهیم، تعـارف   دست می... رویم هستند نواز روبه رو و مهمان وشگرم، خ خون
مـن  «: گویـد  اینانلو مـی . رویم سر اصل مطلب کنند و بعد می به نشستن می

ها با ترس و اکـراه   خانم. کند ذاکري هم اقرار می» ام همچین سوسکی ندیده
  .کنند نگاه می
شناسـی یـا    شود از قهرمان ماجرا عکس گرفته و بـه بخـش زیسـت    قرار می

  !!شناسی دانشگاه تهران ارسال شود جهت تعیین هویت حشره



175 

کنند که با سپاس  آقاي ذاکري آخرین شماره مجله را با مهربانی تعارفم می
  .پذیرم می

***  
  

بار آقاي اینانلو نیسـتند و جنـاب    این. سبز بزرگ و درِ 44حاال باز هم پالك 
بعد از . شوند اش پذیرایم می نشین رویی و مهربانی دل ذاکري با همان خوش

  »قبالً به مجلۀ دانستنیها مراجعه کرده بودید؟«: پرسند حال و احوال می
و در یک آن مشـتی سـئوال   » !!مجلۀ دانستنیها؟«: کنم با تعجب نگاهش می

آقاي ذاکري یک صفحۀ جدا شده . کنند جورواجور مثل برق از ذهنم عبور می
تصاویري جـدا،  . گذارند مقابلم می» 72د مردا«از آخرین شمارة دانستنیهاي 

شـان   اسامی. هایی مشابه آنکه من آورده بودم رنگی و تقریباً بزرگ از نروماده
 .و سوسک کرگدنیِ هرکـول ... کرگدن سوسک دالور: هم تقریباً مشابه است

گیرنـد و   الشخورها از درون صفحات آن مجلـه جـان مـی    ها وناگهان کفتار
  .کنند سویم حمله میپرسروصدا انگار به 

شـوند تـو    هـایی پراکنـده مـی    ها مثل سـتاره  واژه... شوم ومنگ می پاك گیج
... ب.گ.کـا ... زرنگـی ... نفـوذي ... رقابـت : ... زننـد  آسمان ذهنم و جرقه مـی 

این دیگـه  ... بندازش دور... نه... نه«.... کارتل... سرویس مطبوعاتیجنت انتلی
 داشـتنیِ مهـدي اسـکندرلو و    بان و دوسـت بعد قیافۀ مهر... » !چه جونوریه؟

دارِ خشمگین تو پهنـۀ   پرواز هزاران کرگدن سوسک شاخ... بعد هم اسماعیل
  ...و ذهن آدمی

  
  ».به یاد اسماعیل فیاضی که یکی دو سال بعد از ماجرا در دوران سربازي در کارون غرق شد«
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  سال بعد 12
ز نشریات گوشتخوار کار به یکی ا اي از کارگران آهنگر و تراش نامه

  با تغییرات و اضافاتی قلیل
  .گوشتخوارانسردبیر و هیئت تحریریه محترم ماهنامۀ وزین 

  .ضمن عرض سالم و خسته نباشید
  

ـ   52در شمارة  . مطلبی داشتید تحـت عنـوان عظمـت نویسـنده     آذر ـ دي 
بـه ترجمـۀ کمـال    . زندگی و مرگ آرتور کستلر به قلم حضرت ریمون آرون

کـه خوانـدیم و   » کمال فهیم«فهمیات، جناب اجل، حضرت آقاي  کماالت و
ـ    .کُلی کیف کردیم و خندیدیم و حظ بردیم هـم   ئهو از شما چـه پنهـان نش

حظیـات بـه رقـص و     طنشان به آن نشان چیزي نمانـده بـود از فـر    .شدیم
پایکوبی بپردازیم که دیدیم هوا در کارخانه محل کارمان پس اسـت، چـون   

انـد و بـه همـین خـاطر ممکـن       مان را نداده شود که حقوق یحدود دو ماه م
است بعضی همکاران عزیزمان فکـر بـد کـرده و خیـال کننـد خُـل و چِـل        

البته بنده و چند «این بود که تصمیم گرفتیم . ایم و به سرمان زده است شده
که به پاس زحمات عزیزان قلم » تن از کارگران قسمت آهنگري و تراشکاري

ریزند و گُر و گُر فیضیات خودشـان   رزي که مرتب عرق روح میبه دست مبا
ري مـذهبِ     را به چاپ می شان غربیفکران  و هم رهـزنند تا ما خواننـدگان ه

سـواد،   خبر و کـم  بی» البته به زعم ایشان«کس  جا و همه طلبِ از همه عافیت
عظمـت  «قرار شد ما هم چند سطري تحت عنوان . نشئه شده و کیف ببریم

. تـان ارسـال کنـیم    آرون تهیه کرده و براي ریمون زندگی و مرگ. سندهنوی
سالیان سال است که در این آب و خـاك رسـم بـر ایـن     : البته ناگفته نماند

و  ترقیمنوال قرار گرفته که به محض خالی شدن میدان از وجود نیروهاي م
غلب فکران و هنرمندان دلسوز و متعهد، شبه روشنفکران نازنینی که ا روشن

وتـاز وجـوالن    کنند جا را براي تاخـت  سیر می ت گوشتخواريدر عالم هپرو



177 

ن مبـارز سـر       فراخ دیده سر از برجهاي عاج ل مـ شان بیرون کرده فریـاد هـ
خورنـد   می کباب و بره ریزند، حرص و جوش زنند، عرق می زور می. دهند می

شـاهکارها  سازند و در این  میو شاهکارهاي مشعشع و رنگارنگ ادبی هنري 
 مترقـی و مسـلک انسـانی و    مراممکتب و ایدئولوژي و به هر جریان و فکر و 

هـاي شـیک، لـوکس و     وتاز با سالح تفسیر و تحلیل تازند و در این تاخت می
قـرار   شان افکار فضائی شان هرچه را که دم دید و یا در تیررس مافوق مدرن

بیننـد   بعد کـه مـی  . دکنن لت و پار می مثل گوشت شکار بگیرد هدف گرفته
هـا   فروشی هاي کتاب شان یا توي قفسه شان روي دست بدیل شاهکارهاي بی
آیـد کـه مـردم،     درمـی  شـان  توانند آنها را آب کنند هق هق باد کرده و نمی

   .کنند هنرمندان و روشنفکران را درك نمی
مثل روز روشن است که میزان استقبال مردم از کتاب و کتابخوانی بسـتگی  

و خروشی دارد کـه نیروهـاي مردمـی و روشـنفکران       سیار زیادي به جوشب
متعهد با انتشار آثار برجسته، انسانی و هنري در ارتباط با مسائل و مشکالت 

اي چـون آرون   و نه آن که از جاسوس خود فروختـه  آورند مردم به وجود می
  .کنند سازي می قهرمان

چپ و تاریخ کشورمان که نیروهاي  تا آنجا که به یاد داریم در هر مقطعی از
میزان چاپ و نشر کتاب و اسـتقبال  . اند مترقی فعالیت داشتهاحزاب ملی و 

پرشور مردم از کتاب و کتابخوانی اوج گرفته است و علتش هم این بوده که 
اند شور و شوق مطالعه را از طریق ایجاد ارتبـاط بـا تـودة     آن نیروها توانسته

این است که بـا چـاپ مطالـب ضـد      .ه وجود بیاورندمردم باالخص جوانان ب
  .کنند ارزشی در نشریات، مردم برایتان تره هم خُرد نمی

حاال نوبت شماست که بخوانیـد و کیـف کنیـد و شـما هـم       :اما اصل مطلب
  »!رقصتان بگیرد

  .عظمت نویسنده، زندگی و مرگ ریمون آرون
  : نویسد می 1365تیر تاریخ  10حمید حمید در نشریه ماهانه چیستا شماره 
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نگار، اسـتاد دانشـگاه و منقـد     شناس، روزنامه ریمون آرون، فیلسوف، جامعه
  ».درگذشت 1984سیاسی فرانسه اواسط پاییز سال 

ترین روشنفکر فرانسه که مظهر واالترین  فیگارو، آرون را به عنوان برجسته«
  ».فضایل روح است، ستود

نامیـد، لومونـد دربـارة    » سم فرانسـه مظهر متجالي لیبرالی«اکسپرس او را «
  ».داد سخن داد» معلم صراحت و خرد

داري و پیش از همـه در   مطبوعات جناح راست در دیگر کشورهاي سرمایه«
  ».آمیز پیوستند ایاالت متحده نیز به این همخوانی ستایش

ساز  بنابراین شاهد تحوالت دوران. به دنیا آمد 1905رایمون آرون در سال «
وي بـا پشـتکاري اندیشـمندانه و    . آفـرین مـا بـود    در قـرن حادثـه   بسیاري

هـاي   شماري در زمینـه  اثر کامل و مقاالت بی 1135العاده  استعدادي خارق
المللی، سیاست و اقتصاد از خود  شناسی ـ تاریخ ـ روابط بین   فلسفه ـ جامعه 

  ...هزار ماشاال ».به جا گذاشت
ا اندیشـۀ مسـتقل و جامعیـت فکـري     اي ب خود را آزاده» خاطرات«آرون در «

عشق به حقیقـت و  «که همیشه » گر مبارزي در خدمت آزادي یگانه، تحلیل
مـن  «: کند ده است معرفی میوراهنماي عمل او ب» خصومت نسبت به جهل

  » .و چنین نیز باقی ماندم... یک چپگرا متولد شدم
  .مکن گرائی اشاره می نویسد به مظاهري از این چپ حمید حمید می

کـه بخشـی از   » ـ آرون از پیوستن به کمیتۀ روشنفکران ضد فاشیسـت   1934«
  ».هاي فاشیستی بود سرباز زد اتحاد جامع چپ براي خنثی کردن فعالیت

» سـرطان کمونیسـم  «ـ به بهانه اینکه جمهوري اسپانیا در معـرض     1936«
خواهـان   جمهـوري است به مخالفت با مداخلۀ فرانسه در جنگ به حمایت از 

بـه   .پرداخت و همین یکی از عوامل اساسی پیروزي فاشیسم در اسـپانیا گردیـد  
  انتظار دارید ما در کارخانه نشئه نشویم؟.... به

ـ پیروزي جبهۀ مردمی در انتخابات از ارتداد تدریجی آرون و تمایل    1936
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اي به نحـو مؤکـد    او طی مقاله. مبارزین پرده برگرفت ت بااو به طرف مخالف
و باالخره ریمـون   ».اساسی جبهه را مورد مخالفت شدید قرار داد هاي هدف

  )بخوانید عظمت نویسنده(آرون مزدور سیا 
بار تصویر آرون را با تاج آزادي بر سـر مشـاهده    زمانی که ما براي نخستین«

بـاره کـه    در ایـن . اختیار اعتـراف احساسـاتی او را بـه یـاد آوریـم      کردیم بی
اي از آثار او با هزینه و همت آژانس مرکـزي   و پارهاش  اي از مقاالت مجموعه

ده سـال   تآرون مد. فراهم آمده و انتشار یافته است ]سیا[اطالعات آمریکا 
در روزهــاي همــین . مشــارکت فعــال داشــت» آزادي فرهنــگ«در کنگــره 

تایمز وابستگی مالی این سازمان بـه سـیا را    مشارکت فعال بود که نیویورك
کند انگار  آنجا که به این نکته اشاره میخود ر خاطرات آرون د. علنی ساخت

و بـراي آنکـه نشـان    » چه اشکالی دارد؟«: پرسد که اتفاقی نیافتاده است می
دهد که صمیمانه یک مبارز چپ بوده است تا یک مـأمور گماشـته بـه کـار     

من از اینکـه بـا   «نویسد  کند و می خود براي یکی از مجالت کنگره اشاره می
ترین نفوذي بر  کردم شرمنده نیستم زیرا که آن مجله کم کار می ]همجل[آن 

  » .روشنفکران اروپایی نداشت و از نفوذي ضد کمونیستی برخوردار بود
همیشـه و  . رایمون آرون با گرایش عمومی او هماهنگ اسـت  »تفکرات سیاسی«

ال وي در س. قرار داشت» افراطی راست«تقریباً در هر موضوعی موضع او در خط 
از روي کار آمدن پینوشه در شیلی استقبال کـرد و جنایـات او را نادیـده     1973
باره حتی نفرت همکـاران او در فیگـارو را کـه البتـه هـم       مقالۀ او در این. گرفت

او بـه تحسـین سـاالزار دیکتـاتور پرتقـال      . نبودند برانگیخت» گرا چپ«یک  هیچ
  !چه موجود آزادیخواهی؟» .زبان گشود

» گرایـی  ضـد انسـان  «آرون » تفکـرات سیاسـی  «ین نکته دربـارة  تر مشخص«
به همـین دلیـل مـا در کارخانـه بـا دیـدن نـام او        » .مستمر و دائمی اوست

  .رقصمان گرفت
یمون آرون با برخورداري از خصوصـیاتی کـه بـه    رپنجاه سال عمر پر تالش 
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 هاي جوانی که بـه  آنها اشاره شد گذشت و امروز بشریت مترقی و همۀ نسل
توانند بـدون در نظـر داشـتن ایـن      گمان نمی نگرند بی میراث معنوي او می

آیا بهتر نبود و نیست بـه جـاي    ».خصوصیات به چهارچوب فکري او بنگرند
داري، درد و  سازي از اراذل و اوباش و پادوهاي فکري فاشیسم و سـرمایه  بت

ـ      ین رنج و مشکالت زحمتکشان را مطرح سـازید تـا مـورد اسـتقبال و تحس
  ...مردم و تاریخ قرار بگیرید هرچند که در چشم شما بماند براي بعد

  با تشکر از جانب خود و همکارانم
  . تهران 30/11/71

  کارخانه پیشروان صنایع
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  »در آینده«
اگر زنده ماندیم و توانستیم از دست این روزگار سگیِ قهار، قسـر در بـرویم و   

یاران و دوسـتان    یم جلد بعدي را با یاريالموت را تا مدتی سرِ کار بگذار ملک
تـر   مند، و خردورزمان چه دور و چه نزدیک پربارتر، قوي مندان اندیش و عالقه

و با پرداختن به مطالب و مسائل و مقـوالت و مقـاالت زیـر، منتشـر خـواهیم      
  .کرد

!! ي سخنان استاد مهرتاش، استاد شجریان در مـورد موسـیقی و تغذیـه    ادامه
هـا را تهدیـد    رکس در مورد خطري که محیط زیسـت و اکوسیسـتم  استاد ما

استاد صادق هدایت و اشـکال و  . هاي خودش کند، البته با استناد به نوشته می
هاي اسـتوار   مانده هاي مترقی، ارتجاعی، عقب هاي حکومت ها و سیستم شیوه

نـوع  ... نها بر روش تغذیه و کیفیـت آ  بر مبانی اقتصاد داللی و بازار و تأثیر آن
هـاي   چینی... ها ژاپونی... فرساي اسکیموهاي شکارچی زندگی سخت و طاقت

مـا هرچـه در آب و   : گوینـد  ها خود می چینی: گفت چیزخوار ـ کسی می  همه
هـا مثـل    دانـیم کـه کـالغ    خوریم، به جـز زیردریـایی ـ مـی     زیرِ آب است می

سـال عمـر   چیزخوار هستند و معروف است که تـا دویسـت    ها هم همه  بعضی
اند، و نیز میـانگین طـول    ترین پرندگان شناخته شده و البته باهوش. کنند می

هـا در اقتصـادهاي    عمر به ویژه تندرستی و سالمت جسـم و جـان و بیمـاري   
آن و   سومی و صحت و سالمت مغـز و بـازدهی   داري و بازاري و جهان سرمایه

و مأیوس که روزگـار را بـه   جا رانده شده  هاي بیمارانِ از همه پرداختن به پیام
خـواري شـفا پیـدا کـرده و      گذراندند و تنها با معجـزه خـام گیـاه    سختی می

هـاي معیـوب و    و ترمیم و بازسـازي سـلول  . اند سالمت نسبی خود را بازیافته
ي گندم و کشمش و سـبزي و سـاالد و    تقریباً از میان رفته که با تغذیه جوانه
و ... انـد  جان گرفته و دوباره متولد شـده  میوه، خشکبار و عسل و روغن زیتون

صدها نمونه از این دست بیماران که واقعاً سالمت خود را با ناباوري به دسـت  
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هاي بدونِ اجاق و صرفاً مصرف مـواد خـام گیـاهی کـه      با آشپزخانه. اند آورده
تـوان بـه نتـایج مطلـوبی هـم       البته با هفتاد هشتاد درصد تغذیه گیاهی مـی 

ــید ــا . رس ــه  و ام ــیقی و مطالع ــرك، موس ــتراحت  ... ورزش و تح ــار و اس ک
  هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنري مثبت و مفید به حال جامعـه  فعالیت

رسـاند و   ها و جسم و جان آدمیان مـی  ها و قلب اي به رگ بشري که خون تازه
وجـوش و   ي خسته و مأیوس و از همه جـا بریـده را بـه جنـب     ها ها و روان تن

هاي اجتماعی، هنـري،   وقتی وارد فعالیت. برد دارد و با خود می حرکت وامی
مردگی را در تن و جان  افسردگی و دل. سیاسی هدفمند و انسانی بشویم

کنیم و آتشی همیشه مشتعل و ملتهـب کـه گرمـاي     خود له و لورده می
  ور نگـاه  بخـش آن روح مقاومـت و ایثـار را در کالبـدمان شـعله      زندگی

ما زنده از آنیم کـه آرام  «شود و لهیب آن فریاد رساي  میدارد، روشن  می
هایمان و گامهایمان و تمامی لحظـات و   کند و حرف را تداعی می» نگیریم

شـود،   دقایق و روزهاي زندگیمان لبریز از جوش و خـروش زنـدگی مـی   
هـاي   زندگی هدفمند و در، آتش و بر آتش به پیش تاختن و رفتن تا افـق 

  ....ستروشن و زیباي دورد
  تو پاي به راه در نه و هیچ مپرس

  خود راه بگویدت که چون باید رفت    
عشـقی بـزرگ بـا    ... هاله و پرتوهاي روشـنی از عشـق   که بعد از آن خود را در

هـاي کوچـک و    بینیم و آمال و آرزوها و هـدف  هاي متعالی و بزرگ می هدف
قـدر،   کنیم آن میپا افتاده را در پیش پايِ عشق قربانی  حقیر شخصی و پیش

افزا و دلنشین موالنا را انگـار   شویم که آواز جان قدر واله و شیدا و مست می آن
خوانند که بمیرید بمیریـد، در   فرشتگانی پاك و معصوم در گوش جانمان می

البته و با احتیاط بگویم کـه مـراد حضـرت موالنـا مـرگ و      . این عشق بمیرید
در عشـق، حیـات و جـانی دوبـاره، نـو،      مـراد از مـردن   ... نیستی و فنا نیست

و معنــی بخشــیدن بــه زنــدگی خــاکی و زمینــی و  یــافتن انســانی، عارفانــه



183 

اجتماعی ماست و لـذت بـردن از تأثیرگـذاري مثبـت و مفیـدمان در جهـت       
تغییر و تحول و به روز کردن جامعۀ انسـانی و حتـی تعیـین مسـیر حرکـت      

الت بـا عشـق ورزیـدن و    تاریخ به سمت و سوي حق و حقیقت و آزادي و عـد 
  .ایثار و ایثار و ایثارِ هر کس به اندازة توانش

    از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر
  یادگاري که در این گنبد دوار بماند     

نه بـا تـوپ و   [نرم و آهسته بیایید ... آئید به سراغ من اگر می: خوانیم و نیز می
  .....منتا مبادا که ترك بردارد چینی نازك تنهایی  ]تفنگ

... و ما که طرفدار گفتگو با توپ و تفنگ بـودیم چقـدر بـه ایـن مـرد نـازنین      
توقـع  .... سهراب سپهري گرامی بدوبیراه گفتیم البته در آن زمان و آن شرایط

فقـط از  .... هاي نظـامی و تـوپ و تـانکی    از همه هنرمندان این بود که با نظام
  . ت و نه زبان دیگريدهانۀ لولۀ تفنگ و توپ و تانک باید سخن گف

  
  :نوشته بود بلندي روي تنۀ تناور درختجایی 

  غمی تو کز محنت دیگران بی
  نه شاید که نامت نهند آدمی        

به خداوند و به انسان سوگند، به زمین و زمـان سـوگند اگـر    «: کسانی گفتند
داد از همین امروز و از همـین االن بـراي مـردم     وسعمان و جیبمان اجازه می

وم و فقرزدة گوشه گوشه و تمامی جنوب شهرهاي دنیا به جـاي تـوپ و   محر
گر، نـان، مسـکن و آزادي، صـلح و بهداشـت، خـوراك و       تانک و جنگ ویران

پوشاك و قطارقطار و کشتی کشتی میـوه، خشـکبار و خواروبـار و لبنیـات و     
فرستادیم و بعد مدرسـه، درمانگـاه، کارخانـه و     مواد غذایی سالم و طبیعی می

فرهنـگ  ساختیم و به مـوازات همـۀ اینهـا     مینِ کشاورزي و بیمارستان میز
مطالعه، موسیقی خوب، ورزش و تفریحات سالم و بعد هم فرهنگ مبارزه 

ها را در چارچوب کتـاب شـعر، داسـتان،     با بیداد و بیدادگري و نامردمی
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فیلم، تئاتر و قالبهاي متنوع و شکلهاي متنـوع و هنـري تـا تئوریهـاي     
ي مسلحانه براي گرفتن حق و حقـوق پایمـال شـدة خودمـان و     جنگها

گران ظـاهراً متـدین و    محرومان و زحمتکشان از چنگ و حلقوم چپاول
اینها همه که گفتید با اگر و مگر ممکن نمیشود «: پیرمردي گفت .متمدن

خواهد کارستان، تشکیالت، سازمان و حزب اتحـاد و اتحـاد،    ـ کاري می
البتـه پیـروزي روشـنایی بـر شـب ظلمـانی       ... ایثارکار و کار و عشق و 

عشق و ایمان، سـنگر بـه سـنگر در    . عدالتی نزدیک است استبداد و بی
طرواتـی   و روي تنۀ درخت تناور سـبز بـا   »اند حال تسخیر مواضع نفرت

  :حک شده بود
  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

  چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
  جانان طمع مبر حافظز مهربانی 

  که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
  :هاي ساحلی کسی یا کسانی نوشته بودند هاي صحرا و ماسه روي شن

گلـیم  ... نبـره  دکاله خودتون رو بچسـبین بـا  ... ها ینردل خوشی دا... اي بابا«
حـزب و مـزب و   ... خودتون رو از آب بکشین بیرون چیکار به این و اون دارین

  » ...گور پدر سیاست و سیاستمدار.... ش بازیه همه سیاست
صداي رساي سـعدي در فضـا مـوج زد و     »بروید دنبال کیف و لذت خودتون

  :خروشید
  ....را نبود جز غم خویش ننظرا کوته

... خـوردن و [ سري نیازهـاي محـدود   حیوانات براي رفع یک«: و معلمی گفت
خُب حیوان اسـت و غریـزه   .. »کُنن سري فعالیت محدود می یک ]زنده ماندن

اما آدمیزاد تنها موجودیسـت کـه میتوانـد نـام     . تکلیفش را معین کرده است
الق کُند و ماهیت و کیفیت انسـانی و آدمـی   طمقدس انسان بودن را بر خود ا

یـز نسـبت بـه    عزبیابد آن هم مشروط بر این که به قول سعديِ عـدالتخواه و  
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عـاري   دردي و بی م نباشد و بر طبل بیغ رنج و محنت و محرومیت دیگران بی
کسی که براي تغییـر دادن وضـع موجـود و    . نکوبد و خودش را به خواب نزند

حرکت دادن جامعۀ بشري به سمت و سوي عـدالت اجتمـاعی، یعنـی محـو     
هاي سیاسی و اجتمـاعی،   فقر و گرسنگی و استبداد وارد میدان کارزار فعالیت

و زورگـویی و  » شیطانی«م به قول انیشتین هنري و فرهنگی بشود و علیه نظا
مسلط شده بـر جهـان تـالش     داري بزرگ و امپریالیسمِ خواه سرمایه تمامیت

حاال به هر شکل و صورت و با هر راه و روشـی کـه تـاریخ    ... مبارزه کُند... کُند
مبارزات و ضرورت و شرایط ایجاب کند انسان است وگرنه بهتر همان کـه در  

ببخشید در غار و دخمۀ شیک و لوکس و مـدرن خـویش و در   ... خانه خویش
سـري نیازهـاي    پیلۀ ترس و تنهایی و جهل و خودکامگی و تنها براي رفع یک

هـاي   سـري فعالیـت   بـه یـک   ]خورد و خواب و رفاه و انباشـت مـال  [ محدود
. محدود بپردازد و در زندگی و خوشبختی حقیرانه و بـدوي خـود غلـت بزنـد    

: شـناس سرشـناس گفتـه اسـت     کـاو و روان  ل فروید روانشاید به همین دلی
هایی هستند که بیشتر از این کـه بـه مـا نزدیـک      همیشه در کنارمان انسان«

و حضرت حافظ هم کـه گفـت و سـرود    » .باشند به انسانهاي بدوي نزدیکترند
  :چنین موجودي را مرده میداند

    در این حلقه نیست زنده به عشقهر آن کسی که 
  .بر او نمرده به فتواي من نماز کُنید            

اي هم که انگار ویکتور هوگو بزرگ از دو مصرع رسـاي   و تعبیر و تفسیر جانانه
  : غزل حافظ به دست داده است

د، آنها که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنـده  نکن زنده آنهایند که پیکار می«
نها که اندیشمندانه بـه  آنها که از شیب تند سرنوشتی بلند باال میروند، آ. است

سپارند و روز و شـب پیوسـته در خیـال خـویش یـا       سوي هدفی عالی ره می
  ».اي مقدس دارند یا عشقی بزرگ وظیفه

  .بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید: همانی که حضرت موالنا سرود
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اي مقدس دارنـد   زنده آنهایند که روز و شب در خیال خویش یا وظیفه... آري
  ».بزرگیا عشقی 

  در این حلقه نیست زنده به عشقهر آنکسی که  ،و آري
  .بر  او نمرده به فتواي من نماز کنید                   

فکر فروید هـم بـا منطـق خـود گفتـه       کارل گوستاو یونگ یار و دوست و هم
در جایی که عشق حاکم باشد تمایلی نسبت به قدرت نیست و جـایی  «: است

  : رؤیا و سیامک گفتند ».عشق است که قدرت حاکم باشد فاقد
هـاي برخـی انسـانهاي     هـا و شـنیده   هایی روشن و زالل از باران گفتـه   قطره«

  این دیگر، از پس بنابراین .کردیم زمزمه و خواندیم و شنیدیم باهم را بزرگ

  ».تبهکار است کُند انکار میداند و  هر آن کسی که می....
  »برتولت برشت«   

  
  

  :سیاه مشق دوم                   
  قطره                   

  قطره                            
  !اشک تا صحرا                              
  .خانه ببستند خدایا مپسند می درِ                        
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