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ي پیشین سیمرغ خبر داده بودم، در ماه چنان که در شماره

گذشته سفري داشتم به آناتولی، و چنین بود که یک شماره 

از سیمرغ در این میانه فوت شد و هشتمین نسخه از این دفتر به جاي آن 

شود که ابتداي امرداد ماه نتشر شود، امروز منتشر میي تیرماه مکه در میانه

. است

ي این تاخیر شد، خود ماجرایی دارد که اما سفري که دستمایه

اش آن که خالصه. اش بنویسمدربارهچیزکی پیش آید و فراغتی شاید 

درازاي سفرمان با به هم خوردن ارتباط ایران و گرجستان نصف شد و به 

کردیم و قفقاز را وا نهادیم و بازگشتیم و چنین شد که دیدن آناتولی بسنده

شد، تا امروز شود، که اگر سفر کامل انجام میاین شماره اکنون منتشر می

نویسم هنوز در کوره دههاي ارمنستان به گردش که این سطور را می

.بودیممشغول می

ه ي این شماره، چرا کایست براي مضمون سرمقالهاما این سفر بهانه

ترین سفرهاي عمر من بود و در آن تعبیر سیر آفاق و انفس یکی از آموزنده

را که چنین در ادبیات و باورهاي ایرانیان ریشه دارد، با عمقی متفاوت 

. درك کردم

ي ما، در جریان سفر کردن بزرگ حقیقت آن است که همه

اندازها و مي امور نامنتظره، با رویارویی با مناظر و چشبا تجربه. شویممی

هاي سفر و برخورداري مردمان تازه و ناآشنا، و با بردباري در برابر سختی

با تمام اینهاست که جهانگردان و . از لذتهاي برخاسته از موقعیتهاي نو

تر از هستی انضباطی بیشتر و درکی ژرفتر و ماجراجویان شخصیتی پیچیده

در این میانه کافی نیست و جا به جایی مکانی یابند، و صد البته تنها می

...بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی

سبک توریستیِ گذار . تواند متفاوت باشدماهیت این سفرها هم می

از هتلی به هتلی و از سایتی طراحی شده براي بازدید، به سایتی دیگر، یک 
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ي یک فرآورده» کردنِمصرف«نوعی نه چندان بارور که بیشتر . نوع است

. یک محصول سرگرم کننده است»ِ خرید«و - در صنعت توریسم–ادي اقتص

. ي کاشفان و جهانگردانِ کوچگرد، سبکی دیگر استسبک ماجراجویانه

ناپذیر، پرهیجان، و به همین ترتیب بینیآمیز، پیشروشی به نسبت مخاطره

ي زندگی مردم و سرك کشیدن »پشت صحنه«آموزنده و بالنده که بر دیدنِ 

اندازهاي واقعی و طراحی نشده ه و کنارهاي خلوت دنیا و چشمبه گوش

. تمرکز یافته است

در این سبک اخیر است که امکانِ ترکیب سیر آفاق و سیر انفس 

هاي تازه تواند همزمان با رویارویی با منظرهیعنی جهانگرد می. آیدفراهم می

ابقه بنگرد و ساي بیو چیزها و رخدادهاي نو، به خویشتن نیز از زاویه

.اندرون خود را جسورانه بکاود و نقد کند

من . همسفران در این میان، شاید مهمترین عاملِ تعیین کننده باشند

ام و بخش بزرگی از سفرهاي براي دیرزمانی به تنها سفر کردن عادت داشته

رفتم و حتا تا حدودي ام را تا سی سالگی، تنها میخوب و به یاد ماندنی

این قاعده . دانستمو خلوت را ویژگی ضروري یک سفر واقعی میتنهایی 

ي خورشید زاده شد و در آنجا با یارانی آشنا بود تا آن که کانون و موسسه

کسانی که فنِ به هم نزدنِ . ام را دگرگون ساختندشدم که سبک سفر رفتن

ب خلوت دیگران، و در ضمن با هم سفر رفتن را بلد بودند، و به این ترتی

سفرهاي بزرگ و اصلی سالهاي اخیرم را با این دوستان و یاران تجربه 

در کنار این دوستان است که آن ترکیب سیر آفاق و انفس تکامل . امکرده

.یافته است
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سفر، تا حدودي تند شدنِ ضرباهنگ رخدادهاست، و تمرکز بر 

دهند و میدر آن هنگام که حوادث پیاپی و شتابزده رخ. ناپایداري چیزها

گیر از برابرمان اندازها و کسان و چیزها با سرعتی نفسمناظر و چشم

آموختن از سفر و پیوند کلید . کنیمگریزند، سفر را تجربه میگذرند و میمی

زدنِ تماشاي جهانِ بیرون و دقیق شدن در جهان درون، آن است که دریابیم 

در آن شتاب گذراي امور این یعنی . این شتاب و تندي همواره وجود دارد

رویم، با آن وقتی اي ناشناخته پیش میاي بر پشت در جادهزمانی که با کوله

ایم، ي خویش نشسته و به خواندن و نوشتن مشغولکه در خانه پشت رایانه

شاید ضرباهنگ گذر مناظر و بروز حوادث در یکی . تفاوت چندانی ندارد

ر یکی افزونتر باشد، اما ماهیت کلی هر بیشتر و پایداري چیزها و موقعیتها د

ي ي این بافت ظریف و شکنندهدر میانه» من«دو یکی است، و جایگاه 

. رخداد نیز کمابیش همسان است/چیز

اگر این کلید غاییِ سفر کردن به دست آید، زیستن در خانه و 

نمایند و برخورد خالق و خفتن در کوهستانی دور افتاده همسان می

. گرددشود، ممکن میاي که در برابرمان واگشوده میآمیز با هستیهمکاشف

و در این حالت، شاید سیر و سفر در اندرون و خیره نگریستن به گوشه

و لمسِ حضور » جهان«را به قدر واکاوي » من«اندازهاي کنارِ چشم

دلپذیر بیابیم، و تنها در این هنگام است که بلوغی در فهم » دیگري«

نماید، و سیر آفاق با سیر انفس در هان اطرافمان رخ میج- زیست

*.آمیزدمی
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:اخبار روزهاي گذشته
ه دیار بسفري چنان که اعالم کرده بودم، تا بیستم تیرماه 

همسفرانم براي نخستین بار ترکیبی از یاران . داشتمآناتولی

ترتیب با برادرانم به این . مانام بودند، و اعضاي خانوادهکوچگرد قدیمی

پویان مقدم و امیرحسین ماحوزي در حالی همراه شدم که مادر من و مادر 

پویان و همسر و فرزند امیرحسین نیز افتخار همراهی را به ما ارزانی داشته 

ي وان تا در این سفر از شمال وارد کشور ترکیه شدیم و از دریاچه. بودند

عراق پایین آمدیم و بعد در حران در مرز سوریه و اخالط و عرفه و 

تا پرگامون باستانی پیش رفتیم و از آنجا به ي کیلیکیهاز ي مدیترانه کرانه

شمال بازگشتیم و قونیه و کاپادوکیه را دیدیم و از ارزروم به کشورمان 

سفري بود پرماجرا و بسیار آموزنده که تنشها و لذتهاي خاص . بازگشتیم

شتی خواهد بود به جاي سفرنامه، و دستاوردش یاددا. خود را داشت

شان به یاد یکی از شهرهاي اي از ده داستان کوتاه که هرکداممجموعه

شان تحول فرهنگ و جایگزینی شوند و مضمون کلیبازدید شده نوشته می

. استدر قلمرو آناتولیرسوم و باورها 

اي انتشار الکترونیکی چند کتاب بر تارنمدیگر، آن که در پیِ خبر 

ي مخاطبان باعث شد پهناي باند ، استقبال چشمگیر و نامنتظرهسوشیانس

ي دوستان نباشد و به این دلیل تارنمایم سرویس دهنده پاسخگوي مراجعه

این اتفاق از طرفی به خاطر علت ! براي چند روزي از مدار خارج شد

اش به خاطر علت ماديي شادمانی شد، و از طرف دیگر اش مایهفاعلی

به هر صورت بعد از سه چهار روز اختالل برطرف شد و ! باعث شرمندگی

. حاال چند وقتی است که مطالب تارنما در دسترس دوستان و یاران است

نوآوري دوستان و یاران خورشید سومین خبر آن که در غیاب ما،

اي را به سرانجام رساندند و گروهی که با سرپرستی دوست قدیمی تازه

ي پروژه«. ي تشکیل شده بود، فعالیت خود را آغاز کردفروهر شاکر

ي این تیم ي اعالم شدهنام برنامه» یکپارچه سازي اطالعات گروه خورشید
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به هر صورت بعد از سه چهار روز اختالل برطرف شد و ! باعث شرمندگی

. حاال چند وقتی است که مطالب تارنما در دسترس دوستان و یاران است

نوآوري دوستان و یاران خورشید سومین خبر آن که در غیاب ما،

اي را به سرانجام رساندند و گروهی که با سرپرستی دوست قدیمی تازه

ي پروژه«. ي تشکیل شده بود، فعالیت خود را آغاز کردفروهر شاکر

ي این تیم ي اعالم شدهنام برنامه» یکپارچه سازي اطالعات گروه خورشید
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:اخبار روزهاي گذشته
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هاي تولید شده در انتشار الکترونیکی و منظم تمام دادهاز آن هدف است و 

این طرح در راستاي سیاست . خورشید است) انجمن/ موسسه/ کانون(

فافیت فعالیتها و سهیم کردن همگان در دستاوردهاي خورشید براي ش

ها در قالب متن، فایل صوتی یا فیلم بر داده. مان تدوین شده استجمعی

در . شان نوعی ویکی خواهد بودشوند و ساختار ارائهاینترنت منتشر می

ها نوشته شده و بر وب بارگذاري افزارها تهیه شده و برنامهحال حاضر نرم

دوستانی که . هاي موجود باقی مانده استها با دادهپر کردن ردهشده و کارِ

ترجیحا (ي فنی این پروژه کمکی برسانند، توانند در مرحلهبه هر ترتیبی می

توانند با مدیر روابط عمومی خورشید می)اعضاي قدیمی یا جدید خورشید

. تماس بگیرند) 09372320765: خانم امینی(

ي آنتیوخوس پسر ادرم دکتر امیرحسین ماحوزي و پسرش سوشیانت، در کنار نگارهبا بر

)عکس از مینا مؤمنی(مهرداد کوماگنی، بر فراز غار مهري شهر باستانی آرشاموتا 
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:اخبار روزهاي آینده

ها هم اعالم شده بود، بعد از بازگشت چنان که در رسانه

هاي ها و دورهام میهن، کالسي بنده و دکتر ماحوزي به مپیروزمندانه

ي نخست امردادماه با همان چارچوب پیشین از سر گرفته آموزشی از هفته

خوانیکالس مثنويبه این ترتیب شنبه پنجم امرداد نشست بعدي . شودمی

شود، به همین ترتیب یکشنبه ششم امرداد نشست دکتر ماحوزي برگزار می

اهیم داشت، با موضوع بررسی را خو»ي ایرانیتاریخ اندیشه«بعدي 

ي پنجمین نشست دوره. هاايِ ایزدان هند و ایرانی در وداها و یشتمقایسه

هم روز چهارشنبه نهم امردادماه برگزار بازخوانی انتقادي شعر معاصر

!، پرداختنیشود و طی آن به اشعار نیمایوشیج خواهیم پرداختمی

، در رونیکی کتابهایمانتشار الکتخبر دیگر آن که در راستاي 

رویاي «، »شناسی خواب و رویاعصب: مغز خفته«هاي آینده کتابهاي هفته

شناسی پهلوانان اسطوره«و » ي سومريشرحی بر یک رساله: دوموزي

*.را بر تارنماي سوشیانس منتشر خواهم کرد» ایرانی
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چند سالی است که پرسش از ارتباط ادبیات و 

ي اجتماعی برایم برجسته شده است، و از جریانها

پیوند تاریخ ي دربارهرا آغاز کردم جدي اي مطالعهابتداي پارسال بود که 

به زودي برایم روشن شد که تاریخ معاصر . ادبیات نوین ایرانمعاصرمان با 

ایران تنها در بستر تاریخ جهان قابل فهم است و به همین ترتیب جریانها و 

بر تحول شعر و نثر پارسی جدید نیز درگیرِ داد و ستدي روندهاي حاکم 

ي به این ترتیب پروژه. پیچیده با ادبیات فرهنگهاي دیگر بوده است

مطالعاتی اولیه در چندین طرح مطالعاتی موازي شاخه دواند که به خاطر 

اش چقدر به درازا دانم به سرانجام رساندندامنه و گستردگی هریک نمی

. بکشد

ین میان، پرسشی که برایم برجسته شد، بحث قدیمیِ ارتباط در ا

به تازگی این بخت را داشتم که کتابِ . علی میان فرهنگ و جامعه است

را ) 1998/ کمبریج- هاشناسی فلسفهجامعه(زیبا و دلپذیرِ رندل کالینز 

ورقی بزنم و در همان فصل اول عبارتی را خواندم به این مضمون که 

هاي ، تاریخ فیلسوفان است، و تاریخ فیلسوفان، تاریخ دستهتاریخ فلسفه«

با همین کالینز » .کنندي خاصی را تولید میافراد همفکري است که فلسفه

داند که ظهور و تحول فلسفه را دستاوردي ثانوي میخط فکري، در کتابش 

شود و به طور مستقیم از ترشح می» فیلسوفانه«از دل نهادهاي اجتماعیِ 

. پذیرددادهاي نهاديِ جامعه تاثیر میرخ
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به راستی . توان پرسشی مشابه را طرح کردي ادبیات نیز میدرباره

هایی نهادمند و چقدر شعرِ معاصرِ ما، محصول فعالیت اجتماعیِ دسته

سازمان یافته از شاعرانی است که در پاسخ به شرایطی اجتماعی و عللی 

اند؟ یا در مقابل، چقدر این آوردهپدید میبیرونی و نهادي متنهایی را 

توان به خود شاعران و سطح روانشناختی ایشان هاي فرهنگی را میفرآورده

هاي این پرسشی است که تنها با ترکیب کردنِ دادهمنسوب دانست؟ 

شان با محتوا و ساخت ي تحول نهادها، و برسنجیدنتاریخی درباره

ن کاري است که امیدوارم بتوانم در چند ای. شودهاي ادبی ممکن میمنش

هاي اي پیگیر داشته باشم و از مجراي برنامهاش مطالعهسال آینده درباره

آراي دوستان و » خوانش انتقادي شعر معاصر«عمومی مثل کالسهاي 

*.اش دریابماطرافیان را نیز درباره

لدي اولیه و اصیل از ساندویچ فروشی مک دونانسخه
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شود؟ موقعیت آن در سپهر یک منشِ ادبی چطور زاده می

هایی از منشها، چه فرهنگ چگونه است؟ یعنی با چه خوشه

هایی از هایی از معنا، چه بافتهایی از زبان و ارتباط، و چه حوزهاقلیم

ي ادبی تا چه پایه بر کند؟ یک فرآوردهمضمون و محتوا ارتباط برقرار می

گیرد؟ و تا چه اش شکل میخلق و خوي ادیبِ آفرینندهمبناي ویژگیها و

، در )یا مقاومت در برابر این هنجارها(پایه زیر فشار هنجارهاي اجتماعی 

ي خود را دستخوش شود و بعدتر ادیب و آفرینندهسطحی نهادي تولید می

است یا » نهاد«به بیان دیگر، خاستگاه یک اثرِ منفرد، سازد؟ دگرگونی می

عاملیت است یا ساختار؟، »من«

اندازي تاریخی، جریانهاي فرهنگی، سیاسی، و حتا در چشم

سازند و با چه ساز و کارهایی در آورانه، چطور زبان را دگرگون میفن

یابند؟ آیا قواعدي براي منعکس شدنِ زبانِ خواص، یعنی ادبیات تجلی می

که رخدادهاي پیاپی بخشی از این جریانها در زبان ادبی وجود دارد؟ یا این

تاریخی به شکلی تصادفی و گسسته در بستر نمادها و عالیم زبانی بازنموده 

ها و مضمونهاي مرکزي ها و کلیدواژههاي معنا و نشانهشوند؟ گرانیگاهمی

نشینند؟چطور در این میان انتخاب شده و بر کرسی می

یستمی براي ي آثار ادبی به روشی فراگیر و ستوان دربارهآیا می

شناسانه دست شناسانه و زیباییهاي زبانهاي تاریخی و تحلیلترکیب داده

ادیب و شاعر در سطح روانشناختی با »ِ من«یافت؟ به شکلی که سیماي 

ي نهادها در سطح ماهیت محصول ادبی در سطح فرهنگی و سیطره

*اجتماعی در چارچوبی یکپارچه نگریسته شود؟
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نشینند؟چطور در این میان انتخاب شده و بر کرسی می

یستمی براي ي آثار ادبی به روشی فراگیر و ستوان دربارهآیا می

شناسانه دست شناسانه و زیباییهاي زبانهاي تاریخی و تحلیلترکیب داده

ادیب و شاعر در سطح روانشناختی با »ِ من«یافت؟ به شکلی که سیماي 

ي نهادها در سطح ماهیت محصول ادبی در سطح فرهنگی و سیطره

*اجتماعی در چارچوبی یکپارچه نگریسته شود؟
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دگان چندان نامدار و پرطرفدار هستند که برخی از نویسن

حاصل معرفی کردن و توصیه به خواندنِ کتابهایشان بی

شک یکی از خوانانِ ایرانی بیي کتابنماید، و ایتالو کالوینو در زمینهمی

نسالن من اي ایتالیایی است که برخی از همکالوینو نویسنده. آنهاست

او در هنگام مرگ شصت و دوساله . به یاد دارند1364مرگش را در سال 

. هاي بسیار متنوعی را از سر گذراندبود و در عمرِ پربارش تجربه

شناس زاده شد و بعد از نقل اي گیاهکالوینو در کوبا در خانواده

مکان به ایتالیا در زمانی که بیست سالش نشده بود، به حزب کمونیست 

او تا چهارده سال . ی دوم بودي جنگ جهانایتالیا پیوست و این در بحبوحه

در نهضت مقاومت ایتالیا با . شدبعد عضوي وفادار براي حزب محسوب می

ها تهیه کرد، و ها جنگید، متنهاي تبلیغاتی براي کمونیستفاشیست

کتابهایش با اعمال نفوذ رفقاي حزبی بارها و بارها چاپ شدند و مورد 

م بگیر و ببندهاي استالینی به م در گرماگر.1950او در . تمجید واقع شدند

آمیزي که از تمجیدفرمایشی اتحاد جماهیر شوروي سفر کرد و گزارش 

اي به او منتشر کرد، باعث شد تا جایزهکبیردستاوردهاي ارزشمند استالینِ

ي ها برید و نامهآنگاه هفت سال بعد به شکلی نامنتظره از کمونیست. بدهند

. که عمري در آن قلم زده بودمنتشر کرد بیحزاياستعفایش را در نشریه

مسلکان سابقش به از سوي همهم هاي فراوانی را حملهبه این ترتیب البته

. جان خرید
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کالوینو در باقی عمرش شرافتمندانه در پرتو شهرتی زیست که تنها 

اي بسیار خالق است او نویسنده. اش استوار شده بودبر اساس نبوغ ادبی

ر سبکهایی بسیار متنوع قلم زده و دانش عمیق و چشمگیرش در که د

چنان که روالن بارت در نقدي آورده، . انگیز استهاي متفاوت حیرتزمینه

آثار او با بورخس شباهتی دارد، چرا که هردوي این نویسندگان با موفقیت 

. اندها و مضمونهاي نو و تخیلی ترکیب کردهشکوه آثار کالسیک را با ایده

خوشبختانه شمار زیادي از کتابهاي کالوینو به پارسی برگردانده 

.شان را از نشانی زیر دریافت کردي الکترونیکیتوان نسخهمیشده و 

http://ketabnak.com/persons/ کالوینو+ایتالو

خواهند تازه خواندنِ آثارش را آغاز کنند، آن پیشنهادم براي کسانی که می

را بخوانند که مشتمل است بر » نیاکان ما«ي زیباي گانهدا سهاست که ابت

. ي ناموجود و ویکنت شقه شدهبارون درخت نشین، شوالیه: هااین رمان

تخیلی هجوآمیزش نگاهی انداخت که در توان به داستانهاي علمیبعد می

شهرهاي نامرئی و . است» هاي کیهانیکمدي«میانشان بهتر از همه به گمانم 

در میان داستانهایش پر سر و صداترین . آقاي پالومار هم خواندنی هستند

است که لیلی گلستان به خوبی » اگر شبی از شبهاي زمستان مسافري«اثر، 

هاي تودرتو و گاه گیج اش کرده و رمانی پسامدرن است با الیهترجمه

اندرز به خواهید با آراي ادبی او آشنا شوید، دو کتابِ او دراگر می. کننده

و » ي بعديشش یادداشت براي هزاره«: نویسندگان و ادیبان را بخوانید
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اي از ناگفته نماند که کالوینو مجموعه. »ها را خواند؟چرا باید کالسیک«

اش هاي ایتالیایی هم گرد آورده که به پارسی ترجمه شده و خواندنافسانه

*.بودبراي عالقمندان به افسانه و اسطوره جالب تواند 
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تخیلی هالیوودي رواج هاي علمیها مضمونی در فیلمتازگی

ي هربرت »جنگ دنیاها«یافته که البته از همان ابتداي کار و 

جورج ولز در صحنه بوده و معروف خاص و عام، اما به تازگی با 

اي، رنگ و روي زیباتر و هاي رایانههاي ویژه و تصویرپردازيجلوه

ي موجودات این مضمون، همانا حمله. جذابتري به خودش گرفته است

ي یک موجود مهیب و تنها، مثل آنچه که اما نه حمله. فضایی به زمین است

که بینیم، بلمی) The thing(» چیز«یا ) Predator(» شکارچی«در 

. ي زمینبه قصد تسخیر سیاره»ارتشی«هجومی سازمان یافته و 

ته چند فیلم با این مضمون ساخته شده که در سالهاي گذش

پدرجد . کنمتخیلی پیشنهاد می-هاي علمیشان را به دوستداران فیلمدیدن

ساخت، سطحی، و از فیلمی خوش. است» روز استقالل«ها، ي این فیلمهمه

ستایش از سبک زندگی کارگردانش(!). نظر محتوا از احمقانه یک جاهایی 

اي دیدنی هاي ویژهلوحانه را با جلوهاسی سادهآمریکایی و شعارهاي سی

م ساخت و فکر کنم همه .1996این فیلم را هالیوود در . ترکیب کرده است

. اندآن را دیده
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در این سال سه . ها بودم اوج رونق این نوع فیلم.2012اما سال 

» آنجلسنبرد لس«اش یکی.فیلم شاخص ساخته شده که دیدنی است

)Battle: LosAngeles (یک فیلم جنگی عادي و خوش ساخت، . است

، با این تفاوت که این دفعه موجودات »نجات سرباز رایان«چیزي شبیه به 

هم چیزي ) Battleship(» رزمناو«. اندها را گرفتهفضایی مسلح جاي نازي

هاست، با این فرق که ماجرا در نبردي دریایی روایت در همین مایه

هایی زیبا از همان مضمون حسین کرد دو فیلم در واقع بازسازيهر. شودمی

نمایند و ناپذیر میشبستري هستند، با قهرمانانی که به همان شکل آسیب

.آمیزدشمنانی با ریختی تا همان پایه افسانه

» آسمان آهنین«گنجد، سومین فیلمی که به زحمت در این رده می

)Iron Sky (طنزي . ي این سبک از فیلمهاستویهاست که بیشتر نوعی هج

هایی هستند که در شیرین در آن غالب است و مهاجمان فضایی نازي

اند و ي تاریک ماه گریخته بودههیتلر به سویهآخرین سالهاي زمامداري 

در این فیلم خط تکامل .گردندحاال دارند براي گرفتن انتقامِ فوهرر باز می

ايِ ابتداي قرن بیستم است صنعت چرخ دندهي همانتکنولوژي نازیها ادامه

هاي عظیمی اند با همین ابزارها بشقاب پرندهو دانشمندان نازي موفق شده

ي سیر داستان به طور همزمان دو سویه. بسازند و با آن به زمین حمله کنند

دهد و به ي باورهاي نژادپرستانه را نمایش میشناسانهجنایتکارانه و زیبایی

رتیب شباهت نظامهاي سیاسی امروزین با نازیسم و حماقتهاي حاکم همین ت

. کندبر آن را ریشخند می
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هایی زیبا از همان مضمون حسین کرد دو فیلم در واقع بازسازيهر. شودمی
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، بد نیست کمی در زمان حزف زدیمي این فیلمها حاال که درباره

یکی . عقب برویم و از دو فیلم شاخص دیگر در همین سبک هم نام ببریم

ساخته 2011که در )Cowboys and Aliens(» هاها و بیگانهگاوچران«

در آن بازي ) 007بازیگر نقش (شده و هریسون فورد و دانیل کریگ 

فیلم به خاطر درآمیختن سبک فیلمهاي وسترن و علمی تخیلی و به . کنندمی

هرچند منتقدان از . هاي اصلی، دیدنی استخصوص بازي خوب هنرپیشه

. اندآن خوب استقبال نکرده

م.2010در Skylineازگردیم، به فیلم اگر باز یک سال به عقب ب

رسیم که برادران استراوس آن را کارگردانی کردند و به نظرم فیلمی می

هاي فضایی ي کشتیمضمونش همین موضوعِ تکراري حمله. جالب آمد

شود که اما از این نظر نوآوري در آن دیده می. بیگانه به شهري زمینی است

ها و سوار کردنش بر روباتهایشان ارتش خود ها با دزدیدن مغز انسانبیگانه

کنند، و قهرمان داستان هم در نهایت به یکی از همین روباتها را ترمیم می

شود، بی آن که هویت اصلی خود را و عشقش به همسرش را تبدیل می

دار باشد و با وجود نقدهاي منفی زیاد فیلم قرار است ادامه. فراموش کند

ي ي فیلم باعث شده امیدوار باشیم که شمارهکارشناسان، فروش باال

*.اش به زودي منتشر شودبعدي
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» چهار فصل«هاي عمومی و آنتونیو ویوالدي به برکت رسانه

اش فرسایی دربارهچندان شناخته شده هست که نیازي به قلم

Antonio Lucio(کوتاه سخن آن که آنتونیو لوچیو ویوالدي . نیست

Vivaldi ( م زیست و در ونیز و رم و وین .1741و 1675بین سالهاي

. آهنگ ساخت

ilقرمزشکشیشی کاتولیک بود که به خاطر موهاي ویوالدي

Prete Rosso)اش دستیلقبش داده بودند، و به خاطر چیره)سرخکشیش

آثارش بعد از مرگش کمابیش به دست . در نواختن ویولن شهرتی داشت

ي قرن بیستم میالدي بار دیگر کشف تا آن که در نیمهفراموشی سپرده شد،

به شکلی که . شد و از مجراي پخش رادیویی آثارش، شهرتش احیا گشت

. شودامروز مشهورترین آهنگساز سبک باروك محسوب می

 ویوالدي ویولن کنسرت

- 1717چهار فصل را در سالهاي 

م ساخت و کوشید در .1722

هریک با صداي غالبِ ویولن

حس و حال فصلها را نمایان 

گذشته از چهار فصل که . سازد

اش بر همه کس واجب، از او چند آهنگ شاهکار ویوالدي است و شنیدن

که براي سازهاي بادي »کنسرت باد و علف«دیگر به جا مانده که به نظرم 

هاي موسیقی. هستنداز بقیه زیباترConcerti l'Amorosoتنظیم شده، و 

در فا ماژور نیز در میان 5مثل کنسرت در ر مینور، یا کنسرت اي سرزنده

شوند که شنیدنی هستند و به خصوص به خاطر کم بودن آثارش یافت می

شوند و به شمار سازها و روان بودنِ مسیر هارمونی، به سرعت دریافت می

*.نشیننددل می
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شناسی معرفت چند کتاب ي جامعهبه تازگی در زمینه

شده که نیک دیدم دو تا از آنها را معرفی خوب چاپ

» ساخت اجتماعی واقعیت«اما پیش از این کار، نخست باید به کتاب . کنم

مندان اش براي عالقهاگر پیتر برگر و توماس لوکمان اشاره کرد که خواندن

. شودبه این موضوع از امور واجب شرعی محسوب می

» شناسی شناختجامعه«اما در میان کتابهاي تازه منتشر شده، 

کارل مانهایم را شامل هاي اي از مقالهمجموعهاین کتاب. استخواندنی 

منتشر 1389ي فریبرز مجیدي در سال شود و نشر ثالث آن را با ترجمهمی

: به قلم ویراستار اثر(ي مفصل و پرمحتواکتاب از یک مقدمه. کرده است

کیل یافته و خطوط اصلی و شش مقاله از مانهایم تش) پاول کچکمتی

مضمون . کندشناسی شناخت را ترسیم میي جامعهي او دربارهاندیشه

پردازد که ها متفاوت است و به پرسشهاي کلیدي اما واگرایی میمقاله

. شناسی شناخت باید بتواند به آن پاسخ دهدجامعه
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هوبرت است به قلم » شناسی معرفتمبانی جامعه«دومین کتاب، 

1390اهللا راسخ آن را ترجمه کرده و نشر نی به سال کنوبالخ که کرامت

شناسی کنوبالخ را عالقمندان به این شاخه از جامعه. منتشرش کرده است

دانند که به مکتب پدیدارگرایان گرایشی دارد و شناسند و میخوب می

.روي توماس لوکمان استدنبالهشاگرد و 

بیشتر به مقدمات و مبانی پرداخته و تنها در کنوبالخ در این کتاب 

ي پیوند انداموار شناخت ي خودش دربارهفصول پایانی دورنمایی از نظریه

ي کتاب از ترجمه. سوژه و فرآیندهاي نهادین اجتماعی را ارائه کرده است

هایی نبود زبان آلمانی انجام شده و قدري لنگی دارد و چه بسا اگر پانویس

این . نموددهد، مفهوم متن پارسی نارسا میها را به دست هکه اصل واژ

آرایی خاص پدیدارشناسان آلمانی و ناآشنا نقص البته تا حدودي به واژه

، و خوب، تا حدودي هم باز گرددزبان علمی پارسی با آن باز میبودنِ 

*!گرددنمی



19صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

:دو شعر از نادر نادرپور

ي خیالبا تیشهپیکرتراش پیرم و

امیک شب تو را ز مرمر شعر آفریده

تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم

امناز هزار چشم سیه را خریده

ي شستشو در اوستبر قامتت که وسوسه

آلود ماه راام شراب کفپاشیده

تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم

ام ز چشم حسودان نگاه رادزدیده

قد تو را دلنشین کنمتا پیچ و خم

امدست از سر نیاز به هر سو گشاده

اماز هر زنی تراش تنی وام کرده

امي رقصی ربودهاز هر قدي کرشمه

ساز ننگرداما تو چون بتی که به بت

ايدر پیش پاي خویش به خاکم فکنده

مست از می غرور و دور از غم منی

ايکندهگویا دل از کسی که تو را ساخت 

ي نیازهشدار زآن که در پس این پرده

امتراش بلهوس چشم بستهآن بت

19صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

:دو شعر از نادر نادرپور

ي خیالبا تیشهپیکرتراش پیرم و

امیک شب تو را ز مرمر شعر آفریده

تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم

امناز هزار چشم سیه را خریده

ي شستشو در اوستبر قامتت که وسوسه

آلود ماه راام شراب کفپاشیده

تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم

ام ز چشم حسودان نگاه رادزدیده

قد تو را دلنشین کنمتا پیچ و خم

امدست از سر نیاز به هر سو گشاده

اماز هر زنی تراش تنی وام کرده

امي رقصی ربودهاز هر قدي کرشمه

ساز ننگرداما تو چون بتی که به بت

ايدر پیش پاي خویش به خاکم فکنده

مست از می غرور و دور از غم منی

ايکندهگویا دل از کسی که تو را ساخت 

ي نیازهشدار زآن که در پس این پرده

امتراش بلهوس چشم بستهآن بت

19صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

:دو شعر از نادر نادرپور

ي خیالبا تیشهپیکرتراش پیرم و

امیک شب تو را ز مرمر شعر آفریده

تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم

امناز هزار چشم سیه را خریده

ي شستشو در اوستبر قامتت که وسوسه

آلود ماه راام شراب کفپاشیده

تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم

ام ز چشم حسودان نگاه رادزدیده

قد تو را دلنشین کنمتا پیچ و خم

امدست از سر نیاز به هر سو گشاده

اماز هر زنی تراش تنی وام کرده

امي رقصی ربودهاز هر قدي کرشمه

ساز ننگرداما تو چون بتی که به بت

ايدر پیش پاي خویش به خاکم فکنده

مست از می غرور و دور از غم منی

ايکندهگویا دل از کسی که تو را ساخت 

ي نیازهشدار زآن که در پس این پرده

امتراش بلهوس چشم بستهآن بت
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ام کندیک شب که خشم عشق تو دیوانه

کندوي آفتاب به پهلو فتاده بودامها که تو را هم شکستهبینند سایه

زنبورهاي نور ز گردش گریخته

هاي لگدکوب آسمانسبزهدر پشت

گهاي سرخ شفق تازه ریختهگلبر

بین پیر در آمد ز راه دورکف

گردنشپیچیده شال زرد خزان را به

کوچه بودآن روز میهمان درختان

تا بشنوند راز خود از فال روشنش

در هر قدم که رفت درختی سالم گفت

کردهرشاخه دست خویش به سویش دراز
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او دستهاي یک یکیشان را کنار زد

ون کولیان نواي غریبانه ساز کردچ

آنقدر خواند و خواند که کالغان شامگاه

شب را ز الي درختان صدا زدند

از بیم آن صدا به زمین ریخت برگها

گویی هزار چلچله را در هوا زدند

شب همچو آبی از سر این برگها گذشت

ي دستی بریده بودهر برگ چو پنجه

دستها نخواندهرچند نقشی از کف این 

بین باد طالع هر برگ دیده بودکف
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در که) Beowulf, 562-70a(بئوولف ي بندي از حماسه

ي پهلوان بر هیوال در ساعتهاي پیش ي غلبهآن مضمونِ بسیار تکرار شونده

:بینیماز طلوع خورشید را می

Næs hie ðære fylle gefean hæfdon,
manfordædlan, þæt hie me þegon,
symbel ymbsæton sægrunde neah;
ac on mergenne mecum wunde
be yðlafe uppe lægon,
sweordum aswefede, þæt syðþan na
ymb brontne ford brimliðende
lade ne letton. Leoht eastan com,
beorht beacen godes;

کردندهاي گناهکار هیچ لذتی حس نمیآن عفریت

هرچند که مرا فرو کشیده و بلعیده بودند

در بزمی فراهم چیده در کف دریا

هابلکه، بامدادان، با زخمی از تیغ

ي دریا افتاده بودندباال، بر کرانه

خوابانده با ضرب شمشیر، دیگر هرگز

افکندنددریانوردان را در سفرهایشان به هراس نمی

روشنایی از سوي خاور برآمد،

.یایی فروزان خداوندآن فانوس در
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23صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

...امسرودهآنها را شود که شش سالی میپنج ...

عروسک

نبات و نقل و انگشتر، بیاور وقت اندك شد

ي وصل است، مبارك باد، مبارك شددوباره قصه

آموختي قدرت که آن را مهر میرموز حلقه

ش چه اندك شدشد انگشتر به انگشتی که آماج

گونهزبانه زد به مهر پاك، غریو عشق تب

شکست از حرص،از غیرت، رفیقی کاو به من حک شد

به ضرب و زور صد باید شده تثبیت پیوندي

شود بر باد آن قانون که در زورش چنین شک شد

افتدچو بر آن این و این بر آن بچسبد مهر می

شدشود مزمن هر آن مهري که با اجبار کوچک

شکوه مرد جنگاور فلج شد لخته در عقدي

غرور موجها قدرت شکست و سخت آهک شد

بازندمغان آخر فرهمندي به رسمی پیر می

درخت سرو زرتشتی مترسک شد، مترسک شد

سپند بارور آخر، به پستوخانه شد ابتر

چو بر گلزارِ اوقاتش، هواري آش و کودك شد

این چنین آسانمترسک مسخ این نفرین وز آن زن،

عروسک شد، عروسک شد، عروسک شد، عروسک شد
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گودروغ

فروغشده قصه و وهم رازِدو چشم ریاکار، هجوي شلوغ

یوغبفرسوده در زیر اجبارِان آن چشمهادرخششکوه

بلوغرها کرد پردیس و باغِبینداخته پوست آن مار مکر

تهی از همه چیز، جز باد و بوقدرخت خرد ماند و یک پوسته

زبان در دهان سستی طعم دوغبه گوشش سخن همهمه، نرم و صاف

دروغ و دروغ و دروغ و دروغاشنشیبی است پستی که در هسته



25صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

شاعر ، بانوي )م.2007-1923(شعر از نازك صادق المالئکه سه

پیشگام شعر آزاد در زبان ي او»وبا«که شعر معاصر عراقی، 

دوست گرامی خانم ستاره اشعار از ي ترجمه.شودمحسوب میعربی

ابتدا ، »آرمانشهر بر باد رفته«يقصیدهبه خاطر طوالنی بودن .استکرمانی

... ي بند بندش راآورم و بعد ترجمهاصل شعر را می

توبیا الضائعۀیو

یجاذب روحی صباح مساءصدى ضائع کسراب بعید 

 ویوقظنی برقیق الغناءأنام على رجعه األبدي

تغنّیه قیثارة فی الخفاءصدى لم یشابهه قطّ صدى 

حنینا ونادته ألف نداءإذا سمعته حیاتی ارتمت 

بقلبی ویشرق کل رجاءیموت على رجعه کلّ جرح 

یخدره حلم یوتوبیاشعوري فی نشوة ویمضی 

أموت وأحیا على ذکرهویوتوبیا حلم فی دمی 

على أفق حرت فی سرّهتخیلته بلدا من عبیر 

تذوب الکواکب فی سحرههنالک عبر فضاء بعید 

ما لونه ما شذى زهرهیموت الضیاء وال یتحقق 

کر من أسرهوینطلق الفهنالک حیث تذوب القیود 

هنالک تمتد یوتوبیاوحیث تنام عیون الحیاة 

***

حیا وال یذبل النرجسوحیث یظلّ عبیر البنفسج 

نمیرا وال تفرغ األکؤسوحیث تفیض الحیاة رحیقا 

وحیث الکواکب ال تنعسوحیث تضیع حدود الزمان 

تفور بنشوة األنفسهناك الحیاة امتداد الشباب 
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تذوب الکواکب فی سحرههنالک عبر فضاء بعید 

ما لونه ما شذى زهرهیموت الضیاء وال یتحقق 

کر من أسرهوینطلق الفهنالک حیث تذوب القیود 

هنالک تمتد یوتوبیاوحیث تنام عیون الحیاة 

***

حیا وال یذبل النرجسوحیث یظلّ عبیر البنفسج 

نمیرا وال تفرغ األکؤسوحیث تفیض الحیاة رحیقا 

وحیث الکواکب ال تنعسوحیث تضیع حدود الزمان 

تفور بنشوة األنفسهناك الحیاة امتداد الشباب 

25صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

شاعر ، بانوي )م.2007-1923(شعر از نازك صادق المالئکه سه

پیشگام شعر آزاد در زبان ي او»وبا«که شعر معاصر عراقی، 

دوست گرامی خانم ستاره اشعار از ي ترجمه.شودمحسوب میعربی

ابتدا ، »آرمانشهر بر باد رفته«يقصیدهبه خاطر طوالنی بودن .استکرمانی

... ي بند بندش راآورم و بعد ترجمهاصل شعر را می

توبیا الضائعۀیو

یجاذب روحی صباح مساءصدى ضائع کسراب بعید 

 ویوقظنی برقیق الغناءأنام على رجعه األبدي

تغنّیه قیثارة فی الخفاءصدى لم یشابهه قطّ صدى 

حنینا ونادته ألف نداءإذا سمعته حیاتی ارتمت 

بقلبی ویشرق کل رجاءیموت على رجعه کلّ جرح 

یخدره حلم یوتوبیاشعوري فی نشوة ویمضی 

أموت وأحیا على ذکرهویوتوبیا حلم فی دمی 

على أفق حرت فی سرّهتخیلته بلدا من عبیر 

تذوب الکواکب فی سحرههنالک عبر فضاء بعید 

ما لونه ما شذى زهرهیموت الضیاء وال یتحقق 

کر من أسرهوینطلق الفهنالک حیث تذوب القیود 

هنالک تمتد یوتوبیاوحیث تنام عیون الحیاة 

***

حیا وال یذبل النرجسوحیث یظلّ عبیر البنفسج 

نمیرا وال تفرغ األکؤسوحیث تفیض الحیاة رحیقا 

وحیث الکواکب ال تنعسوحیث تضیع حدود الزمان 

تفور بنشوة األنفسهناك الحیاة امتداد الشباب 



26صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

یظلّل سکان یوتوبیاظلّ الربیع ربیعاهناك ی

***

أقاصیص غنّت بها ألف لیلههنالک حیث وعت شهرزاد

على شفق لم تر العین مثلههنالک یوتوبیا فی الضباب 

ویمنحها ألف لحن وقبلهیحف بها أبد من عطور 

 على رجع أغنیۀ مضمحلۀوترقد فی سکرة ال تحد

أسمیه شاطىء یوتوبیاجوم على شاطیء کضیاء الن

***

وکان معی هیکل کالسرابهنالک طوفت ذات مساء 

أرى غیر شیء وبعض حابأحس خطاه على الرمل لکن 

تغلّفه دفقات الضبابوکان أمامی ممر غریب 

وبعض جزائر بعض هضابویمتد عن جانبیه خلیج 

!قرب یوتوبیا:فرد صدىأین أسیر ؟ : وفی حلمی صحت 

***

وشوقا عمیقا کبحر عمیقأحسست فی قعر روحی جنونا 

إلى البلد المتمنى السحیقترید انتهاء الطریق الغریب 

 وحیث یعیش أبولو لرقیقلی ذلک األفق األزلی

والبریقذوب علیه الندىیعلى ظمأ لوجود عجیب 

م أر یوتوبیاصحوت ولعلى ظمأ صارخ وأخیرا 

***

ورمالعلى شاطیء من حصىوفی حلم آخر کنت أمشی

یحف به أفق کالخیالغریب غریب بلون األثیر 

إلى صخرة رسخت کالمحالتناهى بأقدامی المتعبات 

فقد تتزحلق حتى الظاللتسلّقها أمل مضمحل 

!یوتوبیا : فقال لی الرمل وساءلت ماذا ترى خلفها ؟ 

***



27صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

على بابها المرمري الکبیروفی حلم ثالث خلت نفسی 

أکاد أطیر.. أکاد أجنّ ّ أحدق فی نشوة ال تحد

تلوح مبطنّۀ بالحریرأحقا أرى الباب ؟ ألواحه 

وفی مقلتی ومض حلم قریرتقدمت واجفۀ فی خشوع 

وال رد غیر السکون المریرأدقّ على الباب فی نشوة 

***

وال شیء یطفىء نار الحنینومرت حیاتی مرّت سدى

سدى قد جررت قیود لسنینالوجود سدى قدعبرت صحارى

وأسأل عن سرّها العابرینوما زلت أذرع صمت القفار 

وأغرق فی بحر یأس حزینیطول على قلبی اإلنتظار 

بظلّۀ تین, بواد , بغابأحاول أن أتعزى بشیء 

ال شیء یشبه یوتوبیا: أخیب وأهتفثم ...دقائق

إلى األفق السرمدي البعیدسأبقى تجاذبنی األمنیات 

ق إال ألحلم حلما جدیداوأحلم وأحلم ال أستفی 

وأسأل عنها الفضاء المدیدأقّبل جدرانها فی الخیال 

وقطر الندى ورکام الجلیدوأسأل عنها انسکاب العطور 

على شفتّی ویخبو النشیدموت السؤال وأسأل حتى ی

على موعد مع یوتوبیاأموت وقلبی ..وحین أموت

ال شیء یشبه یوتوبیا: ثم أخیب وأهتف...دقائق

***

إلى األفق السرمدي البعیدسأبقى تجاذبنی األمنیات 

ق إال ألحلم حلما جدیداوأحلم وأحلم ال أستفی 

وأسأل عنها الفضاء المدیدی الخیال أقّبل جدرانها ف

وقطر الندى ورکام الجلیدوأسأل عنها انسکاب العطور 

على شفتّی ویخبو النشیدوأسأل حتى یموت السؤال 

على موعد مع یوتوبیاأموت وقلبی ..وحین أموت



28صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

آرمانشهر بر باد رفته

گشتهام چون سراب دوري گم سینهصدى ضائع کسراب بعید

،کندمیشب و روز روحم را اسیریجاذب روحی صباح مساء 

خوابمش میابر رویاي بازگشت ابديأنام على رجعه األبدي

کندآواز آرامی بیدارم میویوقظنی برقیق الغناء 

آوایی که شبیه هیچ صدایی نیستصدى لم یشابهه قطّ صدى

تپشآواي گیتاري درتغنّیه قیثارة فی الخفاء 

ام فرو پاشیدبا شنیدنش زندگیإذا سمعته حیاتی ارتمت

دهدهزار نداي دلتنگی سر میحنینا ونادته ألف نداء 

پذیردها پایان میبا بازگشتش تمام زخمیموت على رجعه کلّ جرح

تابد تمامی آرزوها به قلبم میبقلبی ویشرق کل رجاء 

شوداحساسم سرمست میویمضی شعوري فی نشوة

رویاي شهر آرمانی او را سرمست کردهیخدره حلم یوتوبیا 

ست در خون منآرمانشهر رویاییویوتوبیا حلم فی دمی

شومبا یادش میمیرم و زنده میأموت وأحیا على ذکره 

ها گرفتهعطرش را از سرزمینتخیلته بلدا من عبیر

ن شدم همسان با افقی که در رازش پنهاعلى أفق حرت فی سرّه 

هاآنجا در دور دستهنالک عبر فضاء بعید

شوندها در جادویش آب میستارهتذوب الکواکب فی سحره 



29صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

شودمیرد و پر رنگ نمینور مییموت الضیاء وال یتحقق

چه رنگی دارد، چه بویی دارد گلشما لونه ما شذى زهره 

ودشمیآنجا که قید و بند ها ذوبهنالک حیث تذوب القیود

دگردو فکر از اسارتش رها میوینطلق الفکر من أسره 

رودوآنجا که چشمان زندگی به خواب میوحیث تنام عیون الحیاة

به آنجا کشیده شده  آرمانشهرهنالک تمتد یوتوبیا 

***

مانداش بنفش باقی میو جایی که رایحهوحیث یظلّ عبیر البنفسج

شودرگس زنده است و پژمرده نمیگل نحیا وال یذبل النرجس 

شودوقتی زندگی ماالمال از شهد میوحیث تفیض الحیاة رحیقا

شوندو جامها خالی نمینمیرا وال تفرغ األکؤس 

دگردو آنجا که مرزهاي زمان گم میوحیث تضیع حدود الزمان

شوندها خاموش نمیجایی که ستارهوحیث الکواکب ال تنعس

ستدر آنجا زندگی امتداد جوانیاد الشبابهناك الحیاة امتد

شکفد ها میاز سرمستیِ جانتفور بنشوة األنفس 

بهار میماند،آنجا که بهاردر هناك یظلّ الربیع ربیعا

شوندساکنان آرمانشهر گمراه مییظلّل سکان یوتوبیا 

***

آنجا که شهرزاد هشیار شدهنالک حیث وعت شهرزاد

هایی که هزار و یک شب خوانده شدندقصها ألف لیله أقاصیص غنّت به



30صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

جایی که آرمانشهر غرق در مه استهنالک یوتوبیا فی الضباب

درگرگ و میشی که چشم همانندش را ندیده بودعلى شفق لم تر العین مثله 

کنداش میابدیتی از عطر احاطهیحف بها أبد من عطور

کند گ و بوسه نثارش میهزار آهنویمنحها ألف لحن وقبله

در مستی ابدي به خوابموترقد فی سکرة ال تحد

با بازگشت آهنگ فراموش شدهعلى رجع أغنیۀ مضمحلۀ 

تابدهمچون نور ستارگان میعلى شاطیء کضیاء النجوم

آن را ساحل آرمانشهر نامیدم أسمیه شاطىء یوتوبیا 

***

رش می چرخیدمو شبانگاهی دوهنالک طوفت ذات مساء

شکلی چون سراب داشتموکان معی هیکل کالسراب 

رد پایش را روي تپه حس کردم ولیأحس خطاه على الرمل لکن

هیچ چیز جز چند ابر را نمیبینمأرى غیر شیء وبعض سحاب 

اما پیش رویم گذرگاهی عجیب است وکان أمامی ممر غریب

انبوه مهی پوشاندشتغلّفه دفقات الضباب 

ستدر امتداد گذرگاه خلیجیویمتد عن جانبیه خلیج

ییهاو تپههجزیرچند و آن سویش وبعض جزائر بعض هضاب 

روم؟در خواب فریاد زدم به کجا میأین أسیر ؟: وفی حلمی صحت 

پژواکی از سوي آرمانشهر پاسخ داد!قرب یوتوبیا:فرد صدى

***



31صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

اي را حس کردمدیوانگیدر عمق روحمأحسست فی قعر روحی جنونا

دریاژرفايواشتیاقی به وسعت وشوقا عمیقا کبحر عمیق 

خواهد راهی دور را پایان بخشدکه میترید انتهاء الطریق الغریب

به سرزمینی آرزومند و محو شدهإلى البلد المتمنى السحیق 

آن افق ابدي از آن من استلی ذلک األفق األزلی

جایی که آپولوي مهربان زندگی میکندرقیق وحیث یعیش أبولو ال

در عطش وجودي عجیبعلى ظمأ لوجود عجیب

شودشبنم و پولک رویش آب مییذوب علیه الندى والبریق 

پایاندر نهایت با عطشی بیعلى ظمأ صارخ وأخیرا

بیدار شدم و آرمانشهر را ندیدمصحوت ولم أر یوتوبیا

***

دررویایی دیگر راه میرفتمووفی حلم آخر کنت أمشی

بر ساحلی از شن و سنگ ریزه راه میرفتمعلى شاطیء من حصى ورمال 

چون رنگ اثیر عجیب ستغریب غریب بلون األثیر

افق چون خیالی آن را در بر میگیردیحف به أفق کالخیال 

با قدم هاي خسته من تمام شدتناهى بأقدامی المتعبات

که سخت در زمین فرو رفتهسنگی به الإلى صخرة رسخت کالمح

آرزویی بر باد رفته از آن باال رفتتسلّقها أمل مضمحل

و از آنجا بر گمراهی فرو غلتیدفقد تتزحلق حتى الظالل

و پرسید وراي آن چه میبینی؟وساءلت ماذا ترى خلفها ؟



32صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

آرمانشهر: شن و ماسه گفتند!یوتوبیا: فقال لی الرمل 

***

و دررویاي سوم خودم را  دیدمی حلم ثالث خلت نفسیوف

بر در مرمريِ بزرگشعلى بابها المرمري الکبیر

ق فی نشوة ال تحدبه سرمستی بی پایانی خیره شدم أحد

نزدیک  بود پرواز کنم... نزدیک بود دیوانه شومأکاد أطیر .. أکاد أجنّ 

در را میبینم؟ الواحش راآیا به راستی أحقا أرى الباب ؟ ألواحه

اي ابریشمینآید پوشیده در الیهاز دور  میتلوح مبطنّۀ بالحریر 

با دلواپسی و فروتنی راه افتادمتقدمت واجفۀ فی خشوع

وال و در چشمانم سوسوي رویایی روشن موج وفی مقلتی ومض حلم قریر 

با سرمستی در را کوبیدمأدقّ على الباب فی نشوة

و چیزي جز سکوتی دردناك پاسخم را ندادر السکون المریررد غی

***

و زندگیم در بیهودگی گذشتومرت حیاتی مرّت سدى

و هیچ چیزآتش دلتنگی را خاموش نمیکندوال شیء یطفىء نار الحنین 

بیهودگی از صحراهاي وجود گذر کردهالوجودسدى قدعبرت صحارى

زنجیرهاي سالها را به همراه کشیدبیهودگیسدى قد جررت قیود السنین 

خاموش را به آغوش کشیدهزمین هاي بایر وما زلت أذرع صمت القفار



33صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

ن بپرسرهگذراو راز آن سالها را از وأسأل عن سرّها العابرین 

سنگینی انتظار قلبم را می آزاردیطول على قلبی اإلنتظار

ودر دریاي غم و غصه غرق شووأغرق فی بحر یأس حزین 

دم را با چیزي سرگرم کنمسعی میکنم خوأحاول أن أتعزى بشیء

به جنگل، به دشت، به برگ انجیربظلّۀ تین , بواد , بغاب 

پس از دقایقی ناامید سدم و فریاد زدم:ثم أخیب وأهتف...دقائق

هیچ چیز شبیه آرمانشهر نیستال شیء یشبه یوتوبیا 

***

آرزوها را ادامه میدهمسأبقى تجاذبنی األمنیات

تا افق ابدي بی نهایتدي البعیدإلى األفق السرم

پردازم  ولی سیر نمیشومآن قدر به رویا میوأحلم وأحلم ال أستفی

تا به رویاي جدیدي برسمق إال ألحلم حلما جدیدا 

دیوارهایش را در خیال می بوسمأقّبل جدرانها فی الخیال

و از آن  فضاي جاودان را میپرسموأسأل عنها الفضاء المدید 

و از آن نشت عطرها راأسأل عنها انسکاب العطورو

هاي برف را جویا میشومو جاي شبنم و دانهوقطر الندى ورکام الجلید 

آن قدرمی پرسم تا سوال ها تمام شودوأسأل حتى یموت السؤال

وسرود در لبانم گم میشودعلى شفتّی ویخبو النشید 

میمیردو وقتی می میرم قلبمأموت وقلبی..وحین أموت

در دیداري با آرمانشهرعلى موعد مع یوتوبیا



34صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

دقائقی ناامید می شوم و فریاد میزنم:ثمأخیبوأهتف...دقائق

هیچ چیز شبیه آرمانشهر نیستیوتوبیاالشیءیشبه

من أنا؟

أنا سرُّه القلقُ العمیقُ األسوداللیلُ یسألُ من أنا

المتمرِّد أنا صمتُهکنهی بالسکونْقنّعت

وبقیت ساهمۀً هناولففت قلبی بالظنونْ

?أنا من أکونأرنو وتسألنی القرونْ

أنا روحها الحیران أنکرنی الزمانْوالریح تسأل من أنا

نبقى نسیرُ وال انتهاءأنا مثلها فی ال مکان

نىنبقى نمرُّ وال بقاءنْحفإذا بلغنا الم

خاتمۀَ الشقاء خلناهفإِذا فضاء!

أنا مثله جبارةٌ أطوي عصوروالدهرُ یسألُ من أنا
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ها النشورأمنح وأعودأنا أخلقُ الماضی البعید

أنامن فتنۀِ األمل الرغید أدفنُه وأعود

ا جدیدجلیدألصوغَ لی أمس هغَد

أنا مثلها حیرَى أحدقُ فی ظالموالذات تسألُ من أنا

أبقى أسائلُ والجوابنحنی السالمال شیء یم

وأظلّ أحسبه دناسیظَل یحجبه سراب

إلیه ذاب فإذا وصلتوخبا وغاب

من کیستم؟

راز دلواپس ژرف تاریکش ؟شب میپرسد من کیستم

زدهخاموشیدرونم نقاب غوغاي سکوتش هستم

اي ماندهتردیدها، آنجا گوشهو قلبم آکنده از 

؟کیستممن پرسندو بادها می؟کیستممن :میپرسدروزگار

،ام نگاشتهکه زمان نادیدهامروح سرگردانی

داریم میانتها گام بردر راهی بیهستمهمه جا و هیچ جا او درچونان

،پیچ و خم راه را نشانمان بدهمانیمگذریم و نمیمی

اما فضاي بیکران بوداستهرنجيخاتمهزمان گمان کردیم 

؟پرسد من که هستممیروزگارو
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ماعصارپایان بخش قدرتمند ،اوانچون

از وسوسه آرزوي خاموش،دهممیو دوباره رستاخیز را به او 

گردمو براي دفن کردنش باز میسازم دور را میهايگذشته

،و فردایی یخ زدهبراي خلق دیروزي جدید

کیستم؟من پرسدمن از من میو 

همانند او مبهوت در تاریکی خیره شدم

کندنمیهیچ چیز آرامم

بی پایان استسراب شناختش چونهمچنان در پرسش و پاسخم

وقتی به او رسیدم ذوب شده تم به اشتباه او را نزدیک پنداش

.و از دست رفتپژمرد
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الکولیرا

سکَن اللیلُ

ى األنَّاتدقْع صأصغِ إلى و

على األموات, تحت الصمت, فی عمق الظلمۀِ

تضطرب, صرخَات تعلو

یلتهب, حزنٌ یتدفقُ

دى اآلهاتیتعثَّر فیه ص

فی کل فؤاد غلیانُ

فی الکوخِ الساکنِ أحزانُ

تصرخُ فی الظُلُمات فی کل مکانٍ روح

فی کلِّ مکانٍ یبکی صوت

الموت زّقَههذا ما قد م

 الموت الموتالموت

زْنَ النیلِ الصارخِ مما فعلَ الموتیا ح

طَلَع الفجرُ

أصغِ إلى وقْع خُطَى الماشینْ

انظُرْ رکب الباکین, أصخْ, فی صمت الفجر

عشرونا, عشرةُ أموات

ال تُحصِ أصخْ للباکینا
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اسمع صوت الطِّفْل المسکین

ضاع العدد, موتَى, موتَى

یبقَ غَدلم, موتَى, موتَى

فی کلِّ مکانٍ جسد یندبه محزونْ

تمال ص ال لحظَۀَ إخالد

الموت کف هذا ما فعلت

الموت الموت الموت

الموت ۀُ تشکو ما یرتکبتشکو البشری

الکولیرا

ب مع األشالءالرُّع ففی کَه

دواء القاسی حیثُ الموت ت األبدفی صم

لیرااستیقظَ داء الکو

حقْدا یتدفّقُ موتورا

ضّاءالو هبطَ الوادي المرِح

یصرخُ مضطربا مجنونا

ال یسمع صوت الباکینا

أصداء همخلب فی کلِّ مکانٍ خلَّف

فی کوخ الفالّحۀ فی البیت

سوى صرَخات الموت ال شیء

الموت الموت الموت
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الموت فی شخص الکولیرا القاسی ینتقم

 مریرْالصمت

ال شیء سوى رجعِ التکبیرْ

حتّى حفّار القبر ثَوى لم یبقَ نَصیرْ

مؤذّنُه مات الجامع

نُهمن سیؤب تالمی

لم یبقَ سوى نوحٍ وزفیرْ

الطفلُ بال أم وأبِ

یبکی من قلبٍ ملتهِبِ

وغدا ال شک سیلقفُه الداء الشرّیرْ

ضۀ ما أبقیتالهی حیا شب

ال شیءسوى أحزانِ الموت

الموت ,الموت ,الموت

ما فعلَ الموت یا مصرُ شعوري مزَّقَه
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وبا

)م.1947شده براي اپیدمی وباي مرگبار مصر در روده س(

سکوت شب

قلب آدم ها گوش بدهبه پژواك

در انتهاي شب، در لواي سکوت، بر روي مردگان

خروشد فریادهاي بلند می

ي سوزداندوه جاري میشود، 

رت و ناله اوج میگیردسحپژواك

ها سرشار از خروش استدل

خاموش استي غم و غصه در کلبه

زندروحی در تاریکی همه جا فریاد می

کند صدا همه جا مویه می

صدایی که مرگ او را درید

مرگ مرگ مرگ

اي فریادنیل از بالي مرگ،اندوه

سپیده دمید

ي پیاده ها گوش بدههابه گام

، سواران ساربان را ببین، بشنودر سکوت بامداد

ده، بیست مرده
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بدهنشمر، به گریه ها گوش

صداي کودك بینوا را بشنو 

ارش از دستم رفتممردگان،  مردگان، ش

ستاي بر سر جسديهمه جا دل مرده

خواب و آرامش به چشم راه ندارد

این است دست مرگ

مرگ مرگ مرگ

ستآدم از مرگ خسته

وبا

ترسبا جسد هایی در دست...

وبا بیدار شد

اي روز افزونبا کینه

خاطره انگیز سقوط کردروشنِسرزمینِ

زنداي با دلواپسی فریاد میدیوانه

شودها شنیده نمیصداي گریه

صداها پشت دستها خاموش شدهپژواك

کشاورز، در خانهيدر کلبه

چیزي جز فریادهاي مرگ نمانده

مرگ مرگ مرگ

با بیرحمی از مرگ انتقام میگیرد) وبا(
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جز تکبیرهایی بیکران سکوتی تلخ حاکم است

یاري رسانی جز گورکن ها نمانده

گوي مسجد هم مردهاذان

چه کسی برایش زاري کند

تنها ناله و شیون مانده

مادرکودکی بدون پدر و

با قلبی سوزان میگرید

بدون شک فردا دامان او را هم خواهد گرفت

اي شبح وبا جان که را نگرفتی؟

مرگ نماندهچیزي جز اندوه ِ

مرگ مرگ مرگ

.ي مرگ احساسم را نابود کردهاي مصر، بال



43صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

مرگ مردونیه

سیاري از سربازان شب پیش را نخوابیده بودند و حاال با چشمانی ب

ده روز بود . شان ایستاده بودندپف کرده و سرخ در صفهاي به هم ریخته

که سپاهیان پارس را در محاصره گرفته بودند و حاال بعد از یک روز 

همانطور که در اردوگاه قدم . شد ترس را در چشم مردان دیدجنگیدن، می

عادت داشتم هر روز صبح پیش از . اندیشیدمدم، به این چیزها میزمی

اي که هلیوسِ سرفراز با طلوع آفتاب به دشت برود و در آن لحظه

کشد، رو به شرق زانو بزنم و آرسِ اش از افق خاوري سر بر میگردونه

در ده روزِ گذشته، سراسر دعاهایی که براي . نیرومند و خونریز را بستایم

 پیروزي : زیباروي آفتاب خوانده بودم، تنها یک مضمون داشتایزد

. هااسپارتی

در ابتداي کار، . ي پالته رسیده بودیمیازده روز بود که به جلگه

جاسوسان به شاه دالورمان پاوسانیاس خبر رسانده بودند که شمار پارسها 

. تاندك است و فرصت براي فتحی سریع و آسان بر ایشان فراهم آمده اس

ها پیشتر هم از اسپارت کمک خواسته بودند و چون پاسخ رد شنیده آتنی

بودند، همه جا زبان به طعن و ناسزا گشوده بودند و گفته بودند که 

ها تنها در کشتن بردگان مهارت دارند و از رویارویی با سربازان اسپارتی

صیري البته پیرمردان اسپارتی هم در این میان تق. ترسندشاه بزرگ می

وقتی پیکهاي هراسان آتنی پیش از جنگ ماراتون به اسپارت آمدند . داشتند

و تقاضاي کمک کردند، خود من هم در میان کسانی بودم که زبان به طعن 

آخرش هم پاوسانیاس با تفرعن گفته بود . گشاده بودندو ریشخندشان 

ارها جنگاوران اسپارتی سرگرم برگزاري مراسمی براي ایزدبانوي کشتز

43صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

مرگ مردونیه

سیاري از سربازان شب پیش را نخوابیده بودند و حاال با چشمانی ب

ده روز بود . شان ایستاده بودندپف کرده و سرخ در صفهاي به هم ریخته

که سپاهیان پارس را در محاصره گرفته بودند و حاال بعد از یک روز 

همانطور که در اردوگاه قدم . شد ترس را در چشم مردان دیدجنگیدن، می

عادت داشتم هر روز صبح پیش از . اندیشیدمدم، به این چیزها میزمی

اي که هلیوسِ سرفراز با طلوع آفتاب به دشت برود و در آن لحظه

کشد، رو به شرق زانو بزنم و آرسِ اش از افق خاوري سر بر میگردونه

در ده روزِ گذشته، سراسر دعاهایی که براي . نیرومند و خونریز را بستایم

 پیروزي : زیباروي آفتاب خوانده بودم، تنها یک مضمون داشتایزد

. هااسپارتی

در ابتداي کار، . ي پالته رسیده بودیمیازده روز بود که به جلگه

جاسوسان به شاه دالورمان پاوسانیاس خبر رسانده بودند که شمار پارسها 

. تاندك است و فرصت براي فتحی سریع و آسان بر ایشان فراهم آمده اس

ها پیشتر هم از اسپارت کمک خواسته بودند و چون پاسخ رد شنیده آتنی

بودند، همه جا زبان به طعن و ناسزا گشوده بودند و گفته بودند که 

ها تنها در کشتن بردگان مهارت دارند و از رویارویی با سربازان اسپارتی

صیري البته پیرمردان اسپارتی هم در این میان تق. ترسندشاه بزرگ می

وقتی پیکهاي هراسان آتنی پیش از جنگ ماراتون به اسپارت آمدند . داشتند

و تقاضاي کمک کردند، خود من هم در میان کسانی بودم که زبان به طعن 

آخرش هم پاوسانیاس با تفرعن گفته بود . گشاده بودندو ریشخندشان 

ارها جنگاوران اسپارتی سرگرم برگزاري مراسمی براي ایزدبانوي کشتز
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مرگ مردونیه

سیاري از سربازان شب پیش را نخوابیده بودند و حاال با چشمانی ب

ده روز بود . شان ایستاده بودندپف کرده و سرخ در صفهاي به هم ریخته

که سپاهیان پارس را در محاصره گرفته بودند و حاال بعد از یک روز 

همانطور که در اردوگاه قدم . شد ترس را در چشم مردان دیدجنگیدن، می

عادت داشتم هر روز صبح پیش از . اندیشیدمدم، به این چیزها میزمی

اي که هلیوسِ سرفراز با طلوع آفتاب به دشت برود و در آن لحظه

کشد، رو به شرق زانو بزنم و آرسِ اش از افق خاوري سر بر میگردونه

در ده روزِ گذشته، سراسر دعاهایی که براي . نیرومند و خونریز را بستایم

 پیروزي : زیباروي آفتاب خوانده بودم، تنها یک مضمون داشتایزد

. هااسپارتی

در ابتداي کار، . ي پالته رسیده بودیمیازده روز بود که به جلگه

جاسوسان به شاه دالورمان پاوسانیاس خبر رسانده بودند که شمار پارسها 

. تاندك است و فرصت براي فتحی سریع و آسان بر ایشان فراهم آمده اس

ها پیشتر هم از اسپارت کمک خواسته بودند و چون پاسخ رد شنیده آتنی

بودند، همه جا زبان به طعن و ناسزا گشوده بودند و گفته بودند که 

ها تنها در کشتن بردگان مهارت دارند و از رویارویی با سربازان اسپارتی

صیري البته پیرمردان اسپارتی هم در این میان تق. ترسندشاه بزرگ می

وقتی پیکهاي هراسان آتنی پیش از جنگ ماراتون به اسپارت آمدند . داشتند

و تقاضاي کمک کردند، خود من هم در میان کسانی بودم که زبان به طعن 

آخرش هم پاوسانیاس با تفرعن گفته بود . گشاده بودندو ریشخندشان 

ارها جنگاوران اسپارتی سرگرم برگزاري مراسمی براي ایزدبانوي کشتز
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هستند و باید تا زمان محو شدن ماه در آسمان شبانه، آواز بخوانند و برهنه 

پیکهاي آتنی سرخورده و کبود از خشم رفته بودند . در میان دشتها برقصند

هاي شاه بزرگ بندرگاهشان را بدون درگیري ترك و بعد از آن که کشتی

و ادعا کردند که ي جنگ ماراتون به هم بافتندکرد، آن دروغها را درباره

اند و به این ترتیب در چشم همه خود را دلیر و ي پارسها را دفع کردهحمله

.ها را ترسو بازنمودنداسپارت

دانست که حاال پاوسانیاس مردي سیاستمدار و زیرك بود و می

مردونیه با اردوي کوچکی از . بهترین زمان براي مداخله در جنگ است

ده بود و به گردش در بوئتیا پرداخته بود، با این سربازانش آتن را ترك کر

خبر از این که بی. خیالِ خام که مردمِ محل دوستدار او و مردانش هستند

از اند و به دنبال فرصتی براي انتقامشان را از یاد نبردهي دیرینها کینهآتنی

دوبار مردونیه پیش از این دو بار به آتن حمله کرده بود و هر. گردنداو می

طوري که . بدون زحمت و برخورد به مقاومتی جدي شهر را فتح کرده بود

مثل «گفتند ها زبانزدي رواج یافته بود و به کارهاي ساده میبین اسپارتی

، یعنی که انجام دادن کاري به ظاهر مشکل، مثل آب »رفتن مردونیه به آتن

.خوردن

ي ها دارند براي حملهپاوسانیاس وقتی خبردار شد که آتنی

من که . کنند، با من مشورت کردغافلگیرانه به اردوي مردونیه سپاه جمع می
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ترین کاهن اسپارت بودم، از قدر و ارج خودم به خوبی داناترین و زیرك

دیرزمانی بود که نام تیسامن را در سراسر الکدمونیا با احترام و . خبر داشتم

آنتیوخوس هم کاهن اعظم معبد هراکلس پدرم . راندندهراس بر زبان می

بود و تنها کسی بود که حق داشت سپرِ هراکلس را در معبد آرس 

دانستم چه وقتی پاوسانیاس سراغم آمد، پیشاپیش می. گردگیري کند

با این وجود یک شب تا صبح را در غاري خلوت . پاسخی باید به او بدهم

خاست، خیره ي معطر بر میهاي آتشی که از هیزمهاکردم و به رقص شعله

هاي مسنی اي زیبارو را که با دقت از میان بردههاي شب بردهنیمه. شدم

اش ي غار بردم و به کمک دو دستیار، قربانیانتخاب کرده بودم، به آستانه

پسندید که مرگی اي را میهاي خونین و زجر دیدهآرس قربانی. کردم

ي نگون این رو دستیارانم ساعتها بردهاز . دشوار را از سر گذرانده باشد

اي که نخستین شعاع آفتاب آنگاه، درست در لحظه. بخت را شکنجه دادند

آلود خود جگر بر نوك کوه فرود آمد، شکمش را دریدم و با دست خون

ي مرگ بر بدنِ درهم سرخ و جوانش را بیرون کشیدم و در حالی که رعشه

ش و نگارِ پدید آمده بر جگرش خیره نشست، به نقي برده فرو میشکسته

آنگاه شادمان رو به آفتابِ نوپا کردم و گذاشتم شعاعهاي نور . ماندم

کردم سراسر بدنم در در حالی که حس می. ام را نوازش کندصورت خونین

اي نورانی فرو رفته، هلیوسِ تیزپا را بابت رساندن خبري چنین خجسته هاله

. شکر گفتم

نگ به خوابگاه پاوسانیاس رفتم، بی آن که خونِ درهمان لحظه بی

ها پاوسانیاس به رسم اسپارتی. شد، بشویمرا که بر دستانم لخته میبرده

وقتی . همراه مردان خویشاوندش و زنانشان در تاالري بزرگ خفته بود

چشم گشود و مرا با با دستان خونین دید، نخست ترسید و خوابزده 

اما بعد هوشیار شد و . اش بیرون کشیدکاهیشمشیرش را از زیر بسترِ 

اش را شادمان از زبانم شنید که هلیوس از سوي آرسِ زورمند خبرِ پیروزي

. آورده است
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ها به ها با سپاهی بزرگ براي یاري به آتنیاین چنین بود که اسپارتی

اي هاي اسپارتی با اندامهپنج هزار تن از هوپلیت. حرکت در آمدند

راه طوالنی ي آفتاب سوخته و سپهرهاي مفرغیِ بزرگ پاي پیادهورزیده

ي مطیع و به همراهشان سی و پنج هزار برده. ي پالته را پیموده بودندجلگه

به آنها وعده کرده بودند که اگر خوب بجنگند، . سپردندسرسپرده نیز راه می

ه رسیدند، از انبوه وقتی به پالت. از هر ده تن یک نفرشان را آزاد کنند

اهالی شهرهاي دور و . یونانیانی که در دشت گرد آمده بودند، حیرت کردند

. نزدیک مانند گرگهایی که بوي خون را حس کنند، به آن سو شتافته بودند

ها در ي هلنیمردونیه و سربازانش که از همان روزهاي نخست در محاصره

سته بودند و کمانگیرانشان آمده بودند، به آنسوي رود آسوپوس عقب نش

وقتی اردوي . دادندخواست از رود بگذرد، هدف قرار میهرکس را که می

ها به بریدن درختان و کندن خندق و ما به دشت رسید، دیدیم که پارسی

ها ناآشنا بود ي هلنیاین کارها براي همه. اندساختن دیواري چوبی مشغول
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صره شده، به جاي تالش براي و هیچکس نشنیده بود که سربازانی محا

گریختن، مثل بردگان به کار بپردازند و زمین را بکنند و تیرکهاي چوبی را 

ها در واقع به اما یک روز بعد معلوم شد که پارسی. در زمین استوار سازند

در زمانی بسیار کوتاه، . اندساختن دژي چوبی در آنسوي رود مشغول

برابرشان قد برافراشت و پارسیان و چهاردیواري بلند و نفوذناپذیر در

دورادور آن را هم خندق عمیقی کنده . متحدانشان به داخل آن پناه بردند

حساب و مردونیه تا . بودند که تنها با دو پل به دژ چوبی راه داشت

حدودي درست درآمده بود و مردم پالته و بوئتیا که دوستدار پارسها 

ي ایشان که گسیل کرده بودند و حاال همهبودند، سپاهیانی براي یاري به او 

.رسید، در داخل دژ پنهان شده بودندشمارشان به چند هزار تن می

ها با رسیدنِ پاوسانیاس و مردانش به میدان، تعادل قوا بین هلنی

اي آسان در اختیار داشتند، پیکی ها این بار که طعمهآتنی. دگرگون شد

نفرستاده بودند، و در ابتداي کار از براي درخواست یاري نزد اسپارتها 

هاي شهرهاي ي فرستادهها از بقیهشمار اسپارتی. رسیدن آنها شادمان نشدند

ها هم این قدر آوردیم، حتا آتنیها را به حساب میاگر برده. دیگر بیشتر بود

ها جاي خود ايها و پالتهدیگر مگارایی. سرباز به میدان نفرستاده بودند

ها دو دسته شده بودند و گروهی از آنها به یاري ه این آخريداشتند، ک

سردارانشان . جنگیدندمردونیه شتافته بودند و دوش به دوش مردم تبس می

.ها بودند، دو تن بودند به نامهاي تیماگنیدس و آتاگینوسکه هوادار ایرانی

. ترسیدندپاوسانیاس مردي خشن و خونریز بود و همه از او می

ه دشت پالته رسیدیم، من مراسمی خونین براي بزرگداشت آرسِ وقتی ب

آمدیم، به کاروانی از اهالی تسالی در راه که می. خونخوار برگزار کردم

من . گشتندبرخورده بودیم که از زیارت معبد دلفی به شهرهایشان باز می

در آن میان دختري زیبارو را دیدم و دلم گواهی داد که آرسِ پیروزمند او 

پس پاوسانیاس را برانگیختم تا . اي طلب کرده استرا همچون قربانی

پدر و برادرهاي دختر در کاروان بودند و سخت . شان را اسیر بگیردهمه
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اما کاري از پیش نبردند و . کوشیدند تا او را از چنگ ما نجات دهندمی

ي من به صبح دخترك تا زمانی که به پالته برسیم شبها را در خیمه

. کردندرساند و روزها دستیارانم از او نگهبانی میمی

در . بعد از رسیدن به پالته، مراسم قربانی بزرگی برگزار کردیم

اي کندیم و ها هم بتوانند منظره را ببینند، چالهوسط دشت، جایی که پارسی

هیزمی انبوه در آن افروختیم، طوري که گرمایش از بیست قدمی مو و ریش 

بعد ده نفر از کاروانیان تسالی را برگزیدم و . دادمیمردان را کز

چشمهایشان را از کاسه درآوردم تا رقصِ مرگباري که به افتخار آرس در 

شد را نبینند و روانشان در تارتار از من نزد هراکلس اطرافشان برگزار می

بعد با صدایی رسا سرودهاي مقدس را براي . شکایتی نداشته باشد

زدانِ رود آسوپوس و کوه سیترون خواندم که مشرف به میدان برانگیختن ای

در چشم به هم زدنی بادي برخاست و دشت پالته را در . نبرد قرار داشت

بعد با . نوردید و یونانیان همه بر خاك زانو زدند و مرا و آرس را ستودند

زدند، یکی هاي اسیران را بریدم و در حالی که نعره میخنجري سنگی پی

تنها در این میان دخترك سالم . ي آتش پرتابشان کردمبه میان هیمهیکی 

او بعد از مرگ . بایست آخرِ همه قربانی شودمانده بود که می

خویشاوندانش با رنگی پریده و چشمانی اشکبار بر زمین نشسته بود و 

این حال را خوب . گذردانگار دیگر متوجه نبود که در اطرافش چه می

گفت، سه خواهر سرنوشت در این ان که پدرم آنتیوخوس میچن. شناختممی

ي جنگاوران را فاش شدند و آیندهدم آخر بر قلب قربانی چیره می

مراسم با بریدن گلوي دخترك خاتمه یافت و این همزمان با . کردندمی

. غروب خورشید بود

وقتی خون قربانی بر خنجرِ سنگی جاري شد، بار دیگر بادي بر 

اي را در تن ست و هم من و هم دالوران اسپارتی دیگر رعشهدشت برخا

خویش حس کردیم و دیدیم که چگونه پدرمان هراکلس نیروي هزاران 

پاهایمان . خواندي اسپارتی را از تارتاروس به نزدمان فرا میجنگاورِ مرده
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تا دقایقی به خاك چسبیده بود و همه در حالی که با این نیروي مهیب 

شد صداي از آنسوي رود، می. بودیم، به نعره زدن پرداختیمتسخیر شده 

ها و هواداران پارسیان را شنید که ما را بابت هیاهو و هو کشید تبسی

. کردندبزرگداشت خدایان با مراسمی خونین شماتت می

شد در چشم وقتی مراسم تمام شد، ترس و احترام را به روشنی می

روان پاوسانیاس دیرتر از سربازانش . ها دیدتیها و کورینها و مگاراییآتنی

خروشید و از دهانش به دنیاي خاکی بازگشت و تا دیرزمانی همچنان می

وقتی به خود آمد، . کرداش را خیس میریخت و ریشِ ژولیدهکف فرو می

دید که سرداران شهرهاي گوناگون برابرش زانو زدند و ابراز فرمانبرداري 

ي مهاجمان را بر ی، که تا پیش از سر رسیدن ما ادارهآریستید آتن. کردند

عهده داشت، با اکراه و دیرتر از همه زانو زد، اما او هم چیزي نگفت و به 

. فرمان شاه ما گردن نهاد

ي دشت، در پاي کوه پاوسانیاس سپاه اسپارت را در بهترین نقطه

د، نتوانند طوري که اگر پارسها دست به حمله زدن. سیترون مستقر ساخت

هاي شهرهاي مختلف را نزد خود فرا بعد سرکرده. از پشت به او بتازند

. خواند و شورایی جنگی درست کرد

ها هم مراسمی برگزار فرداي آن روز، خبر رسید که در اردوي پارسی

ي رود آسوپوس از سر کنجکاوي به همراه مردان دیگر به کرانه. کنندمی

اند و قصد ي دشمن هم آتشی بزرگ برافروختهرفتیم و دیدیم که در اردو

اي میزي بزرگ را در متحدان تبسی و پالته. ستایش ایزدان جنگی را دارند

برابر رود نهادند و جامهایی زرین و بخوردانهایی مفرغین را بر آن نهادند و 

دشت در چشم بر هم زدنی در بوي خوشِ . عود و کندري در آن پاشیدند

نگرانی دیدم که چگونه ایزد رودخانه با ولع و حرص به عود غرق شد و با 

.کشدکشد و بوي خوش بخور را در مشام میسوي میز گردن می
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پارسیان که شمارشان چند هزار تن بیشتر نبود، با آن لباسهاي 

انگیزشان در برابر رود صف بسته زیباي رنگارنگ و نظم و ترتیب شگفت

دار به تندیسهاي خدایان هخودهاي تیغههاي زرین و کالبودند و با آن زره

گویا از سر عمد لباس کاملی بر تن کرده بودند و کفشهاي . شبیه بودند

شان در نور آفتاب هاي زرینچرمین و گردنبندهاي سیمین و گوشواره

در برابرشان، مردان اسپارتی که موهاي بلند و ریشِ . درخشیدبامدادي می

بود و طبق معمول لخت مادرزاد بودند، به شان به هم چسبیدهدرهم ریخته

ها که بر خالف اهالی اسپارت جامه بر تن آتنی. ماندندجانورانی کوهی می

کردند، ریشخندکنان این تفاوت را گوشزد کردند، اما وقتی یکی از می

اي به گوش یک آتنی نواخت، دم سربازان اسپارتی خشمگین شد و سیلی

.در کشیدند

دوي پارسها از دژ چوبی بیرون آمد و عصازنان به وقتی کاهن ار

او هگسیستراتوس آلیسی . سوي رود پیش آمد، خون در رگهایم منجمد شد

کرد و بود، دشمنِ بزرگ من و خائنی که بر نیروهاي ظلمانی حکمرانی می

مثل پارسها . اش با مردم اسپارت مثل روز براي همه روشن بوددشمنی

ه بود و موهاي بلند و ریش سرخش را مانند لباسی باشکوه بر تن کرد

همچنان که لنگ لنگان به سوي میز . ها شانه زده و آراسته بودایرانی

ي ما دیدیم اش را در معرض دید ما قرار داد و همهرفت، آن پاي بریدهمی

.اي رخ داده و بار دیگر پایی بر بدن او روییده استکه معجزه

او هم زمانی از مردان . شناختمیهگسیستراتوس را از کودکی م

رفت و با خدایان سخن اسپارت بود و از دوران نوجوانی به کوهها می

وقتی شاه بزرگ، داریوش، سپاهیانِ تمام جهان را بسیج کرد و . گفتمی

براي نبرد با سکاها از تنگه شمالی گذشت، هگسیستراتوس و پدرش به 

او رفتند و همچون سربازانی همراه گروهی از مردان اسپارتی به اردوي

اش بعدتر او و خانواده. ها را بر عهده گرفتندمزدور نگهبانی از یکی از پل

در اسپارت کسی . بابت دستمزدي که از پارسها گرفته بودند، ثروتمند شدند
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دانستند که پدرش با این پول در حق نداشت پول داشته باشد، اما همه می

دست و پا کرده و بردگانی صنعتگر را با بهاي اي کورینت براي خود مزرعه

. گزاف خریده و آنجا به کارِ ساخت شمشیر گمارده است

هگسیستراتوس بعد از آن از اسپارت رفت و براي سالها در ایونیه و 

اما . گفتند حتا با زنی فنیقی هم ازدواج کرده استمی. سارد زندگی کرد

. دانستاش نمیي رازهاي زندگیرهاینها همه شایعه بود و کسی چیزي دربا

اي که او نبود، پدرم آنتیوخوس به تدریج پیر و سالخورده شد و در فاصله

تا چند سال . مرا به جاي خود به منصب کاهن اعظم معبد هراکلس برکشید

رفت، تا آن که هگسیستراتوس به همه چیز به خوبی و خوشی پیش می

پخته و نیرومند بدل شده بود و در این مدت به مردي . اسپارت بازگشت

نیروهاي پلیدي که در اختیار خدایانِ بیگانه است، وجودش را تسخیر کرده 

چشمانش درخشان و بازوهایش زورمند شده بود و بر رازهاي بسیاري . بود

گفتند در سارد به شاگردي یکی از مغان در آمده است، و می. آگاهی داشت

ها را خوب ي ایزدان و عفریتکه زبانِ همهاینها مردانی از قوم ماد بودند 

. دانستندمی

هاي عمومی هگسیستراتوس بعد از بازگشت به اسپارت در خانه

دانستند مردم او را مقدس می. اي در غاري پناه بردسکونت نکرد و به دخمه

داد و از پیشامدهاي بردند و او در مقابل بیماران را شفا میو برایش غذا می

تاریخ تولد فرزندانِ زنان باردار را با دقت زیادي . دادد آگاهی مینیک و ب

شود و بار دیگر چه دانست ماه چه هنگام تاریک میکرد و میپیشگویی می

پاوسانیاس که تازه در آن هنگام به عنوان یکی . گرایدزمانی به روشنی می

هر ي او شد واز دو شاه اسپارت جانشین پدرش شده بود، سخت شیفته

دانستم که روح من به خوبی می. رفتروز براي دیدار با او به پاي کوه می

این مرد در سارد فاسد شده و گندیده، و نگران بودم که مبادا شاه را هم به 

. بیماري خود مبتال کند
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ي دانستم که هگسیستراتوس قدرتهاي مهیب و ناشناختهاین را می

ي زئوس و آرس و آپولون و دیگر بندهخود را از ایزدي بیگانه وام گرفته

در جشنی عمومی که به . پس تدبیري اندیشیدم تا او را رسوا کنم. نیست

شد و با قربانی کردنِ کودکانِ برده همراه بود، با افتخار هادس برگزار می

بعد هنگام قربانی کردن، . اصرار زیاد وادارش کردم تا حضور داشته باشد

وي مقدس را به دستش دادم و افتخارِ بریدن گلوي او را فراخواندم و چاق

دانستم که کمر به خدمت ایزدانی دیگر می. ها را به او واگذار کردمقربانی

گشتم تا ورزد، و دنبال راهی میبسته است و با خدایان اسپارت دشمنی می

. ي بزرگان اسپارتی نیز نشان دهماین را به پاوسانیاس و بقیه

. ها خودداري کردزدم، از قربانی کردنِ بردهچنان که حدس می

خنجر را با بی احترامی به کناري انداخت و گفت که خدمتگزار ایزدانی 

این حرف کفري صریح بود، چون . است که نیازي به قربانیِ انسانی ندارند

ي مردم اسپارت، یعنی هراکلس، از همان ابتدا براي خوشنودي نیاي همه

کرد و این پدرش زئوس اسیران جنگی را قربانی میاش آرس وبرادرناتنی

. رسمی بود که از دیرباز در الکدمونیا رواج داشت

اش وقتی از اجراي مراسم قربانی سر باز زد، عقاید فاسد و نادانی

من چاقو را برداشتم و بار دیگر با خواندن سرودهایی . براي همه نمایان شد

ا به جا آوردم و از هادسِ نیرومند اش کردم و خود عمل قربانی رتقدیس

بعد مشتی از . خواستم تا حقیقت این مرد پلید را بر همه نمایان سازد

هاي گلِ هادس را در آتش قربانی ریختم و همگان دیدند که دودي دانه

پاوسانیاس که . غلیظ برخاست و به سوي هگسیستراتوس چنگ انداخت

د، همان جا فرمان داد این مرد تازه چشمش بر دیدن حقیقت گشوده شده بو

اما چون از نیروهاي روحی غریبش هراس داشت، . کنندخیانتکار را دستگیر

دستور داد او را در معبد هراکلس به زنجیر ببندند و همان جا به حال خود 

ي مردم حقیقت آن بود که همه. رهایش کنند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد

. ترسیدند و هیچکس حاضر نبود خونش را بریزداز خدایانِ حامی او می
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اي آهنین را تیب هگسیستراتوس را به معبد بردند و حلقهبه این تر

من هر . در پایش استوار کردند و آن را با زنجیري به دیوار وصل کردند

کردم و اش را ریشخند میرفتم و تشنگی و گرسنگیروز به دیدنش می

گذاشتم تا دیرتر بمیرد و تاوان گناهانش گاهی ظرف آبی در اختیارش می

.تر ادا کندن را با رنجی گراننسبت به خدایا

آنگاه، وقتی صبحگاهی براي دیدنش رفته بودم، با حیرت دیدم که 

معلوم نیست از کجا خنجري یافته بود و گوشتهاي پایش را . گریخته است

. تراشیده بود و به این ترتیب حلقه را از دور پایش بیرون آورده بود

ي آهنین بر زمین حلقههایی از گوشت و استخوان پایش در اطرافتکه

ریخته بود و نگهبانی که بر درِ معبد گمارده بودند، با گلویی بریده در خون 

.خود فرو خفته بود

گفتند خدایانی که حامی هگسیستراتوس بودند، او را مردم می

اند، اما شک نداشتم که یکی از مردم اسپارت و چه بسا یکی از رهانده

مردان اسپارت سراسر آن . ش گذاشته استبردگان خنجري را در اختیار

روز را در کوههاي اطراف گشتند، اما با وجود این که یک پایش را از 

گویی که آب شده و به زمین فرو . اش نشدنددست داده بود، موفق به یافتن

.رفته باشد

اش هایی دربارهدو سالی بر این ماجرا گذشت، تا آن که شایعه

که شباهتی عجیب به هگسیستراتوس داشته را در گفتند مردي می. شنیدیم

گفت در بازرگانی از اهالی تبس را دیدم که می. انداردوي پارسها دیده

مراسمی که او برگزار کرده، حضور داشته و در آنجا اشاره کرده که زمانی 

. در اسپارت به مرگ محکوم شده و به یاري خدایان از آنجا گریخته است

ی اسپارت او را در معبد دلفی دیده بود که با عصایی راه بعدتر یکی از اهال

. رفت و پایش از مچ به پایین قطع شده بودمی

وقتی آن روز در آنسوي رود او را دیدم، حس کردم جریان خون 

حتا نسبت به گذشته نیرومندتر و تنومندتر . در رگهایم متوقف شده است
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. ر جان و تنش جاري شده باشدگویی که اقتدار خدایانِ بیگانه د. نمودمی

شک پایش به جاي خود بود، چون بر آن لنگید، اما بیموقع راه رفتن می

وقتی از . اي بر آن پوشانده بودها چکمهکرد و به سبک ایرانیتکیه می

آنسوي رود مرا دید، دستانش را به سمت آسمان بلند کرد و چیزهایی زیر 

کوهی از اندوه و بیماري بر سرم حس کردم. لب گفت و به من اشاره کرد

همه با نگرانی مرا نگاه کردند و منتظر بودند ببینند نفرینی که . شودهوار می

بیش از چند قدم با . به سویم فرستاده است را چگونه تاب خواهم آورد

رودخانه فاصله نداشتم، اما دیده بودم که چگونه نخست با اهداي بخور 

از این رو امکانِ پریدن در . جلب کرده استبو رود را به سوي خود خوش

پس به ناچار، خنجر سنگی خود را از کمر . آب و تطهیر خود را نداشتم

نیروي . اي جستم و بر آن زانو زدمکشیدم و سنگی صاف را در گوشه

دیدیم نفرینش چندان مهیب بود که نفس کشیدنم را مختل کرده بود و می

اه در رگهایم فرو رفته و در تار و پود اش مثل سیالی سیکه خشم و کینه

. کنداستخوانهایم رسوخ می

خنجر را به سوي رود بلند کردم و شروع کردم به خواندن سرودي 

بعد، انگشت کوچک دست چپم را بر سنگ گذاشتم و . کهن و نیرومند

گزیدم، انگشتم را با خنجر را بر آن کشیدم و در حالی که لبهایم را می

اي از خون از بعد برخاستم و در حالی که فواره. آن قطع کردمهاي کندلبه

رفت و سرم گیج می. پاشید، انگشت را در مشت گرفتمدستم بر خاك می

شد چشمم آمد و باعث مینفرینِ دشمنم مانند برقی تیره بر سرم فرود می

. کم مانده بود که نفرینش اثر کند و جانم از بدن جدا شود. سیاهی برود

ه سرعت انگشتم را به رودخانه پرتاب کردم و وردي خواندم تا پس ب

رود در چشم به هم . رضایت او را بابت این قربانی کوچک جلب کنم

ام را پذیرفته دریافتم که قربانی. زدنی آرام گرفت و از جریانش کاسته شد

کشان کشان خود را به کنار رود رساندم و در جایی که عمق زیادي . است
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گذاشتم آب سرد بدنم را در خود بگیرد و . ود را به آب زدمنداشت، خ

. تاثیر نفرین آن خادم خدایان بیگانه را از رگهایم بشوید و بیرون ببرد

ي تنم که در روزهاي گذشته هنگام راه سپردن تا پالته زیر پوست برهنه

ي لُنگ آفتاب سوخته بود، در برخورد با آب سرد آرامشی یافت و گره

وقتی با . که به کمر بسته بودم، گشوده شد و آب آن را با خود بردکوتاهی 

زحمت از رود بیرون آمدم، مردان اسپارتی هلهله کردند و مرا بابت خنثا 

هگسیستراتوس از آنسوي رود با زهرخندي مرا . کردن طلسم ستودند

. نگریستمی

دو تن از دستیارانم وقتی مطمئن شدند ایزد رودخانه با من همراه

است و تنم را به زندگان باز پس داده، به نزدم شتافتند و کمکم کردند تا به 

.ها بازگردممیان اردوي اسپارتی

در آنسوي رود، جنبشی برخاست و دیدم دو مغ با رداهاي سپید و سرپوش 

اند، از میان صف پارسها گذر کردند اي و پوششی که بر دهان افکندهپارچه

آنگاه هر سه مراسمی عجیب را اجرا . شدندو به هگسیستراتوس نزدیک

کردند که با خواندن سرودي دسته جمعی همراه بود، اما خون هیچ 

شان بود که بادي تند ي مراسمدر میانه. اي در آن ریخته نشدقربانی

باد تن مرا هم در خود . برخاست و خاك را به چشم مردانِ مهاجم کوفت

چشم به هم زدنی حس کردم بیمار در. گرفت و باعث شد به لرزه بیفتم

دانستم که اما می. ام و از اسکوالپیوس خردمند یاري طلبیدمشده

مهم این بود که جان خود را . اسکوالپیوس با مغان و پارسها دوست است

ام توانستم با نفرینی که باعث بیمارينجات داده بودم و چند روز بعد را می

.شده بود، سپري کنم

راتوس در اردوي پارسها باعث شد پاي عزم مردان حضور هگسیست

ي آتناي جغدچشم بود، فردا صبح آریستید آتنی که سرسپرده. سست شود

ي پاوسانیاس آمد و گفت که دیشب خواب دیده که ایزدبانوي به خیمه

خود . شهرش به او هشدار داده و او را از پارسها بر حذر داشته است
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سالها از آخرین باري که . نمودو هراسان میپاوسانیاس هم در اندیشه بود

گذشت، اما معلوم بود که هنوز از او حساب هگسیستراتوس را دیده بود می

.برد و چه بسا که بابت آنچه در حق او کرده بود، پشیمان شده بودمی

پاوسانیاس حرفهاي آریستید را جدي گرفت و به این نتیجه رسید 

پس . ابر پارسها قرار بگیرد، کشته خواهد شدکه در میدان نبرد هرکس در بر

تدبیري اندیشید و همان عصرگاه در شوراي جنگ اعالم کرد که با من 

ها در جناح رایزنی کرده و قرار شده براي رعایت حال ایزد آرس، اسپارتی

آریستید که . راست بجنگند و قلب سپاه را به دیگران واگذار کنند

جنگند، مکر او را دریافت و لب سپاه میدانست پارسها همیشه در قمی

در نتیجه بین . خشمگینانه فاش کرد که دیشب چه خوابی دیده است

کسی جرأت نداشت . آمدند دعوا شدسردارانی که از شهرهاي مختلف می

خواستند سربازانشان روي حرف پاوسانیاس حرفی بزند، و در نتیجه همه می

. قرار نگیرنددر جناح چپ بجنگند تا مقابل پارسها 

این بحثها در سراسر روز ادامه یافت و همه در انتظار بودند که 

شان از رود بگذرند و در حمله به دشمن پارسها طبق رسم معمول

اما با حیرت دیدیم که شبانگاه شد و پارسیان همچنان در . دستی کنندپیش

رگیري ي جاي قرابه این ترتیب بحث درباره. شان باقی ماندنددژ چوبی

وقتی فردا هم سپري شد و باز هم جنبشی . سربازان تا حدودي فراموش شد

در اردوي پارسیان دیده نشد، همه به شک افتادند که نکند کلکی در کار 

زدم جادوي هگسیستراتوس جادویی من هم نگران بودم و حدس می. باشد

ابودي چندان نیرومند شده باشد که پارسها را از جنگیدن معاف ساخته و ن

.ما را پیشاپیش رقم زده باشد

ي سیترون مراسم رایزنی با در سومین روز، بامدادان بر فراز قله

شب قبل را یکسره بیدار ماندم و از خوردن و . خدایان را انجام دادم

بعد همزمان با روشن شدن هوا از هرمس زیرك و . نوشیدن خودداري کردم

برایم از دلیلِ خودداري ایشان از مکار خواستم تا به اردوي دشمن برود و
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هاي شاهدانه بعد چنان که رسم سکاهاست، مشتی از دانه. نبرد خبري بیاورد

را در آتشدانی ریختم و بخارش را با دم به درون تنم کشیدم تا پیام او را 

رویایی کوتاه به سراغم آمد و دریافتم که خدایان به مردونیه خبر . دریابم

تازه . دستی کند، شکست خواهد خورددر جنگ پیشاند که هرکس داده

دریافتم که مردونیه به این دلیل در موضع تدافعی فرو رفته، چرا که هرکس 

همچنین . آرایش دفاعی به خود بگیرد در این نبرد پیروزِ میدان خواهد بود

در رویا دیدم که مردي بلند قامت و سالمندتر در کنار مردونیه ایستاده و او 

.اه بزرگ پارسیان استعموي ش

شادمان از خبري که گرفته بودم، دوان دوان از کوه پایین آمدم و 

شاه از شنیدن این خبر شادمان . همه چیز را براي پاوسانیاس تعریف کردم

شد و گفت که حاال با دانستن این راز تردیدي در شکست دادنِ پارسها 

در ابتداي . ر هم گفتآنگاه همان عصر موضوع را به سرداران دیگ. ندارد

ام و پارسها از کرد اشتباه کردهرفت و فکر میکار آریستید زیر بار نمی

اي از اما فرداي آن روز مردونیه و رسته. اندزیادي شمارِ ما هراسان شده

سوارکارانش از رود گذشتند و در میان اردوي ما تاخت و تازي کردند و 

آب زدند و به دژ چوبی خویش چند ده نفري را کشتند و به سادگی به 

ترسند در این هنگام آریستید هم پذیرفت که پارسها از نبرد نمی. بازگشتند

وقتی دو روز دیگر گذشت و . شان از حمله دلیلی داردو البد خودداري

اي از جانب پارسها صورت نگرفت، همه به درستی سخن من همچنان حمله

هایی از شهرهاي مختلف به آب هدر این میان هر روز دست. ایمان آوردند

به خصوص که هنوز میزِ . زدند تا خود را به اردوي پارسها برسانندمی

شان گسترده باقی مانده بود و برق جامهاي زرینِ روي آن مربوط به مراسم

رسیدند، ي رود میاما هربار که مهاجمان به میانه. کردچشمها را خیره می

ي شدند و همهخمیده و بلندشان پدیدار میگروهی از پارسیان با کمانهاي

. کردندسربازان ما را تا نفر آخر هالك می
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ي مقدونیه بود و با در روز ششم، اسکندر پسر آمونتاس که شاهزاده

پاوسانیاس به این . بردگان و مالزمانش به آنسو آمده بود، به اردوي ما آمد

از نزدیکان شهربان چون پدرش یکی. اعتماد بود و حق هم داشتمرد بی

آمد بخشی از دولت هخامنشی محسوب پارس بود و سرزمینی که از آن می

خودش هم به سبک پارسها کفش بر پا کرده بود و ردایی ظریف بر . شدمی

اسکندر جوانی زیرك و . تن داشت که نقش شیري را رویش دوخته بودند

ها به زبان هلنیدانست و هم ها را خوب میمکار بود که هم زبان پارسی

دانست، چون مادرش به آن نژاد ها را هم خوب میزبان ایلوري. آشنا بود

ي اسکندر پسر آمونتاس با پیشنهادي سرراست و ساده به خیمه. تعلق داشت

او پیشنهاد کرد که شاه اسپارت پولی کالن بگیرد و به . پاوسانیاس وارد شد

کرد این پول را از جیب د میدر ابتداي کار وانمو. سرزمین خود بازگردد

ي این ها انگیزهاش به خیر و صالح اسپارتیخود خواهد پرداخت و میل

پیچ کردم، دریافتم که پیش اما وقتی مالزمانش را سؤال. پیشنهاد بوده است

. از ورود به اردوي ما مدتی را در آنسوي رود نزد مردونیه مهمان بوده است

، لبخندي زد و اعتراف کرد که این وقتی موضوع را به رویش آوردم

. پیشنهاد را از طرف مردونیه آورده است

آمد پیشنهاد را بپذیرد و بیهوده جان خود و پاوسانیاس بدش نمی

اش نسبت به اما از طرف دیگر از سروري. مردانش را به خطر نیندازد

خواست حاال که تا اینجا آمده سرداران شهرهاي دیگر خوشحال بود و می

. شان ببنددهاي بعديها نشان دهد و راه را بر بدگوییرب شستی به آتنیض

کاره رها کند و برگردد، او در این اندیشه بود که اگر جنگ را نیمه

ها بر سر زبانها انداخته بودند، ي ترسو بودن اسپارتیهایی که دربارهشایعه

.این بود که قبول نکرد. به کرسی بنشیند

در . ي خود پشیمان شددیگر گذشت، از کردهاما وقتی دو روز 

هشتمین روزي که دو سپاه در برابر هم صف آراسته بودند و حرکتی از 

شد، مردونیه مسیر ترابري سپاه هلنی را کشف هیچ یک از دو سو دیده نمی
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. کرد و چند شهسوار زرهپوش را فرستاد تا این خط ارتباطی را قطع کنند

رسیدند و پانصد قاطر را که خوراك حمل سواران درست در بزنگاه سر

هایی که محافظ آمدند را گرفتند و آتنیکردند و از آتن و پیرایوس میمی

رسانی به اردوگاه دشوار شد بعد از آن آذوقه. کاروان بودند را کشتار کردند

اي براي بازگشت به شهرشان و به خصوص مردم مگارا که دنبال بهانه

. کردندم بودن غذا شکایت میگشتند، مدام از کمی

ي پارسها کم کم پاوسانیاس داشت به بازگشت و قبول رشوه

ي رود آمده و اندیشید، که صبحگاه روز نهم خبر رسید مردونیه به کرانهمی

در چشم به هم زدنی همه از موضوع خبردار . پیامی براي یونانیان دارد

ود شتافتند تا ببینند سردار هایشان خارج شدند و به لب رشدند و از خیمه

من هم همراه بقیه رفتم، در حالی که به خاطر نفرین . گویدپارسی چه می

ام پدید آمده هگسیستراتوس رنجور بودم و از عفونتی که در انگشت بریده

.بود، ناخوش شده بودم

در آنسوي رود، هزاران سرباز که بیشترشان هلنی بودند و نیمه 

هاي بلندشان با آن نیزه. ها  کنار هم صف بسته بودندیبرهنه، به سبک پارس

. که به سمت آسمان سر برافراشته بود، به جنگلی انبوه شباهت داشتند

. مردونیه در کنار میزي که براي خدایان چیده بود، بر اسبی سپید نشسته بود

. اش را بارها شنیده بودمهرچند آوازه. دیدمنخستین بار بود که او را می

گفتند و جوانمردي و ال دیر زمانی بود که سراسر یونان از او سخن میحا

خبر داشتم که وقتی نوجوانی بیش نبوده شورش . ستودنداش را میدلیري

در آن هنگام همسن . اهالی الیس را فرو نشانده و مقدونیه را فتح کرده است

یست همان بامیان این دو هم میو سالِ اسکندر پسر آمونتاس بود و دوستی

. موقع شکل گرفته باشد

با پشتی خمیده و بدنی لرزان با یاري دستیارانم به لب رود رفتم و 

هنوز سنین سی را به پایان . کردم جوانتر بوداز آنچه فکر می. او را دیدم

موهاي . شداش دیده مینبرده بود و درخشش رخسار جوانان در چهره



60صد و نود و دوامرداد ماه هزار و سیاول/هشتمي شماره/سیمرغ

ي پارسها صاف بود و پیچ و بقیهکوتاه و ریشی کوتاه داشت که بر خالف

بر خالف آنچه که . پوستی سپید و چشم و ابرویی سیاه داشت. تابی نداشت

قد و قامتش در حد خودم بود، و . آسا نبوداندام و غولشایع بود، درشت

اما عضالتی به هم پیچیده و . شدممن هم مردي میان قامت محسوب می

کاله . ید آستین کوتاهش بیرون زده بودنیرومند داشت که از زیر پیراهن سپ

ي پارسها را بر سر گذاشته بود و دورِ آن سربندي سرخ بسته بود و گونهتاج

اي بود که با قصد کشته شدن در میدان نبرد این عالمت جنگاوران ایرانی

در آن هیبت به . اسبش تناور و یکدست سپید بود. گرفتندسالح به دست می

.که بر پگاسوسی نشسته باشدپرسئوسی شبیه بود

شد که تر دیده میتر و سالخوردهاندامهمراهش مردي درشت

من با . گفتند نامش آرتاباسوس استمی. کالهخود زیبایی بر سر داشت

دیدنش حس کردم همان است که در رویا دیده بودم و بنابراین اعالم کردم 

قامت از اهالی تبس یک یونانی بلند . که او عموي شاهنشاه هخامنشی است

بر درفش نقش . هم همراهشان بود که درفشی بلند را در دست داشت

.شد که عالمت خانوادگی مردونیه بودپلنگی دیده می

ي پاوسانیاس و سرداران دیگر همدیگر را پیدا کردند و در کرانه

اي به انبوه اعتنایی اشارهمردونیه با غرور و بی. مقابل مردونیه ایستادند

ارزش سر و کار داشته ي بیربازان مقابلش کرد، گویی که با مشتی بردهس

معلوم شد او مترجم سردار پارسی . بعد چیزي به مرد یونانی گفت. باشد

ي رودخانه غلبه مرد تبسی صدایی چندان رسا داشت که بر همهمه. است

ی سرورم مردونیه پسر ارشام، پارسی پسر پارسی، آریای«: مرد گفت. کردمی

».طلبدپسر آریایی، از میان شما هماورد می

ي افتخار جنگیدن با مردونیه. اي در میان مردان پدید آمدهمهمه

اما از سوي . اش بوداي چیزي بود که هر پهلوانی در یونان خواهانافسانه

. دیگر احتمال کمی داشت که کسی بتواند از دست او جان سالم به در ببرد

ر از یک انسان عادي بود و همسان با تسئوس و هراکلس هاي او فراتتوانایی
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اي صاف ي ما شنیده بودیم که چگونه هنگام فتح آتن از صخرههمه. بود

ي آکروپولیس را گشوده، و جریان جنگ تن به تن او باال رفته بود و دروازه

براي همین بود که . دانستیمپیکرِ مردم ماگنسیا را هم میبا پهلوان غول

.پاسخش را ندادهیچکس 

مردونیه به دژ چوبی و میزي که کنارش بود اشاره کرد و چیزي 

سرورم مردونیه «: مترجمش با همان صداي رسا به زبان هلنی گفت. گفت

شترهاي . گوید که صد چندانِ این جامهاي زرین در این دژ نهان استمی

هاي ابریشمی و شمشیرهاي پوالدینِ مو و شمشهاي طال و خیمهسرخ

بسیاري در اختیار ماست که اگر پهلوانی از شما بر من غلبه کند، همه را 

تان چیره شدم، باید اما اگر من بر پهلوان. بدون جنگ به شما خواهم بخشید

».راه خود را بگیرید و به شهرهایتان بازگردید

شد دید که فکر دستیابی به می. ها افتاداي در سپاه هلنیباز ولوله

پاوسانیاس در میان . حساب چشم بسیاري را کور کرده استآن ثروت بی

پاوسانیاس . اش رفتمبا کندي و سختی پیش. گشتجمعیت دنبال من می

مردي زورمند و دالور بود و در میان مردان اسپارتی یکی از قویترین 

کنی؟ با او اي تیسامن، چه فکر می«: گفت. شدجنگاوران محسوب می

اي به دست خواهم ثروتی کالن و شهرتی افسانهبجنگم؟ اگر پیروز شوم 

».آورد

سرورم، چنین «: نگاهی به سربازان آنسوي رودخانه کردم و گفتم

اگر پا به میدان . بنگرید که سربازانشان ده یک سپاهیان ما هم نیستند. نکنید

خواهد به این شکل از مردونیه می. شک شکست خواهند خوردبگذارند بی

».ازان ما رهایی یابدبرتري عددي سرب

اگر چند . اما اردوي ما چندان هم متحد نیست«: پاوسانیاس گفت

روز دیگر همینطور بر جاي خود باقی بمانند بعید نیست اختالفی بین 

ها دعوا ها و آتنیهمین االن هم بین مگارایی. سرداران متحد رخ دهد

اي؟ بعید نیست دهها را ندیگذشته از این، مگر جنگیدن پارسی. فراوان است
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دهیم و هم آن وقت هم گنجینه را از دست می. مان بدهندبیایند و شکست

»...آبرویمان را

شمار پارسها در سپاه پیشارویمان . سرور من، فریب نخورید«: گفتم

. بیشترشان اهالی تبس و پالته و روستاهاي بوئتیا هستند. اندك است

کنم در ضمن فکر نمی. ها غلبه کردشود بر آنجنگاوران خوبی نیستند و می

مردونیه براي سرکشی به شهرهاي اطراف از . چنین ثروتی در آن دژ باشد

کدام سرداري است که موقع گردش در سرزمین . آتن خارج شده بود

مو و شمش طال این طرف و آن طرف دشمن همراه خودش شتر سرخ

»ببرد؟

».گویندها هرگز دروغ نمیاما پارسی«: پاوسانیاس گفت

شما . اما شما که حرفهاي مردونیه را نشنیدید. گویندنه، نمی«: گفتم

کنم مردونیه به او فرمان داده فکر می. حرف مترجم تبسی را شنیدید

آن که خودش بی. ي برانگیختن طمع ما شودچیزهایی بگوید که مایه

».دروغی گفته باشد

دلیلی . با توستحق «: بعد گفت. پاوسانیاس کمی به فکر فرو رفت

».ام خود را به خطر بیندازمندارد تا وقتی شمشهاي طال را ندیده

. بعد به سوي سردارانی بازگشت که منتظر بودند تا نظرش را بدانند

حرفهایی که به او گفته بودم را طوري به آنها گفت که انگار حاصل فکر و 

به میدان سرداران که انگار کسی را براي فرستادن. ذکاوت خودش است

آریستید آتنی که صدایی . سراغ نداشتند، به سادگی با نظر او موافقت کردند

زر و سیم و شترتان را خواهیم «: زنان گفترسا داشت از اینسوي رود نعره

»!تان را از دم تیغ گذراندیمگرفت، بعد از آن که در میدان نبرد همه

ون بدون این فهمد، چرسید مردونیه خودش یونانی میبه نظر می

که به ترجمه نیازي پیدا کند، این حرف را دریافت و فوري چیزي به 

دانسته هماوردي پا به میدان معلوم بود که از ابتدا می. مترجمش گفت
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خواهد دلیري گوید که میسرورم مردونیه می«: مرد تبسی گفت. گذاردنمی

آیید یا ما به میشما به اینسوي رود. و زورتان را در میدان نبرد بیازماید

»آنسو بتازیم؟

ي محبوب قاعده. این بار سرداران نیاز چندانی به رایزنی نداشتند

ي سرداران هلنی آن بود که پشت خود را براي فرار باز بگذارند و اگر همه

: پس آریستید گفت. شدشان مسدود مینشینیگذشتند، مسیر عقباز رود می

دهیم تا صفهایتان مرتب نشده دست به حمله شما به اینسو بیایید و قول می«

».نزنیم

مردونیه با شنیدن این حرف سري تکان داد و پیشاپیش سربازانش با 

ها که انتظار این سرعت عمل را نداشتند، کمی به هلنی. اسب به آب زد

دست و پا افتادند و تازه یادشان افتاد که تکلیف قلب سپاه هنوز معلوم 

ترین سربازان را زیر فرمان داشت، دستور س که منضبطپاوسانیا. نشده است

ها با کالهخودهاي هوپلیت. داد تا همه در جناح راست موضع بگیرند

سنگین و سپرهاي بزرگشان پشت سر هم در صفهایی فشرده ایستادند و 

ها را که سپرهایی چوبی داشتند و به چماق و دشنه مسلح بودند را به برده

ها بر سر در ها و آتنیدعواي سختی بین مگارایی. ندصفهاي جلویی فرستاد

ها باالخره آریستید که بعد از اسپارتی. اختیار گرفتنِ جناح چپ در گرفت

ها را در نسبت به بقیه برتري داشت، حرف خود را به کرسی نشاند و آتنی

ها با ناخوشنودي در قلب سپاه ایستادند، در مگارایی. جناح چپ جاي داد

.ي رویاروي خود بودندنگرانِ حضور پارسها در جبههحالی که

در این میان سپاهیان پارسی با سرعت و نظم چشمگیري از رود 

زدیم، چندان پرشمار شان همان طور که حدس میسربازان. عبور کردند

هایی بلند و لباسهایی زیبا و رنگارنگ داشتند، در پارسیان که نیزه. نبودند

اي از کمانداران کاریایی پشت سرشان موضع رستهقلب سپاه صف بستند و

یک رسته از سوارکاران مانند توفانی از آب رد شدند و در جناح . گرفتند

. ها قرار گرفتندراست رویاروي اسپارتی
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توانستم هگسیستراتوس را ببینم که به همراه در آنسوي رود می

پیروزي پارسها شاگردانش آتشی افروخته و دارد نیروهاي غیبی را براي 

من هم با کمک شاگردانم به پشت جبهه پناه بردم و بر فراز . کندبسیج می

. اي آتشی برافروختم و شروع کردم به دعا خواندن براي آرسِ نیرومندتپه

ي نوجوان را دست بسته در همان نزدیکی روي زمین نشانده سه چهار برده

.شان کنیمبودیم تا اگر الزم شد قربانی

به شکلی که هنوز . ، در چشم به هم زدنی جنگ شروع شدآنگاه

ي نخست، سوارکاران از گوشه. ها درست شکل نگرفته بودصف هلنی

ها برده. ها زدندراست میدان به حرکت در آمدند و از پهلو به صف اسپارتی

هایشان را به هم بفشارند و سپري ها شانهکه یاد نگرفته بودند مثل هوپلیت

در پناهش مقاومت کنند، مثل علفهایی در دست توفان پریشان نداشتند تا

شهسواران پس از طی قوسی . شدند و زیر سم اسبان دشمن لگدکوب شدند

هاي هراسان را به هاي بلندشان مگاراییبه قلب سپاه حمله بردند و با نیزه

پاوسانیاس موفق شد به زحمت صف سربازانش را ترمیم . سیخ کشیدند

هایی روبرو شد که مقابلش قرار گرفته ي تبسین بار با حملهکند، اما ای

جنگیدند، چندان شوري براي ها که در برابر مردان پالته میآتنی. بودند

انگار هردو . ها هم چنین بودندايدادند و پالتهکشتار از خود نشان نمی

ي بخشهاي جبهه چطور کردند تا ببینند کار در بقیهکشی میطرف وقت

.رودمیپیش

در این میان، متوجه شدم که هگسیستراتوس عصاي بلندش را در 

در چشم به هم زدنی . کندها اشاره میدست گرفته و با آن به سپاه هلنی

دریافتم که قلب سپاه در حال دریده شدن است و نیروهاي مهیب رقیب 

صاي قدرتی که از ع. کاردها میام دارد بذر ترس را در دل مگاراییدیرینه

ها تجسد یافت و به کرد، در برابر صف مگاراییهگسیستراتوس تراوش می

آن جنگاور به شهسواري عادي شبیه بود، . شکل شهسواري آهنین در آمد

اما هیچ بخشی از پوست تنشان معلوم نبود و بدن خودش و اسبش در 
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توانستم به وضوح ببینم که چطور می. زرهی درخشان پوشیده شده بود

یابد ایزدان بیگانه از زمین به درون عصاي هگسیستراتوس جریان میاقتدار

تازد و در قالب و از آنها همچون بادي مرگبار بر قشون مگارایی می

اي رود و درد تپندهحس کردم سرم گیج می. یابدجنگاوري آهنین تبلور می

فشرد، شدیدتر شده که انگشت بریده و دست مجروحم را در خود می

دستیارانم چنین . ها را پیش بیاورندورا اشاره کردم تا یکی از بردهف. است

اي را تلف کنم، موهاي بلند و سیاه او را گرفتم کردند و بدون این که دقیقه

خون فواره زد و بر تن . و چاقوي مقدس سنگی را بر گلویش کشیدم

ش یکی از شاگردانم سبویی سفالی را پی. ي من و دستیارانم پاشیدبرهنه

. آورد و آن را از خونِ برده پر کرد

دستانم را رو به هوا برافراشتم و شروع کردم به خواندن سرودي تا 

اي کردم و در این میان سبو پر شده بود، اشاره. نظر آرس را جلب کنم

کسی که سبو را در دست داشت، دوان دوان به سوي کوه شتافت، در 

با صدایی رسا آرس و . نریزدحالی که مراقب بود خون از سبو بر زمین

هراکلس را فرا خواندم و از ایشان خواستم تا در قالب پهلوانانی زورمند به 

. میدان بشتابند و آن طلسم آهنین را خنثا کنند

ها در میان پارسی. توانستم میدان جنگ را ببینمپیشارویم می

کردند و از کشته پشته ها پیشروي میسردرگمی و آشفتگی هلنی

خاست که رو به گریز از قلب سپاه صداي فریاد مردانی بر می. ساختندیم

شان با همان بعد صداي بوق و کرناي پارسها بلند شد و سربازان. داشتند

ابتدا معلوم نبود چرا از پیشروي . نظم و ترتیب به صفهاي خود بازگشتند

سیار اما وقتی بازگشتند متوجه شدم که این کارشان ب. اندپوشیدهچشم

ها تعلق داشت به چون جناح راست که به اسپارتی. زیرکانه بوده است

ها بود هم صفوف خود سختی جنگیده بود و جناح چپ که در اختیار آتنی

را با سستی در جنگ حفظ کرده بود، و اگر پارسها بیش از این در قلب 
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کردند، ممکن بود به خاطر بیشتر بودن سپاهیان ما، میدان پیشروي می

. محاصره شوند

با بروز وقفه در جنگ، با چشمی نگران به کسی که خون قربانی را 

هاي شکی نداشتم که این درنگ هم از نیرنگ. برد نگریستمبه سوي کوه می

اما . خواهد به این ترتیب قربانی مرا خنثا کندهگسیستراتوس است و می

ي کوه بر دامنهدستیارم هم صداي کرناي پارسها را شنیده بود و حاال در 

اش از خردمندي. گویماي ایستاده بود و منتظر بود تا ببیند من چه میصخره

.خوشحال شدم و اشاره کردم که دست نگه دارد

مردونیه همچنان در قلب سپاه بر اسب . به صف پارسها نگریستم

خون کشتگان . سپیدش نشسته بود و شنل بلندش از خون رنگ خورده بود

ي اسبش نشسته بود که حاال به جانوري دورنگ و پا و سینهچندان بر دست 

ي حمایت خدایان از مردونیه آن شهسوار آهنین که نشانه. شبیه شده بود

ها کرد و قدرتش را به هلنیبود، پیشاپیش سواران در میدان تاخت می

برخی از سربازان ما در برابرش بر زمین زانو زدند و یکصدا . دادنمایش می

و » بزرگ و بلندمرتبه«و این به هلنی یعنی » ماسیستوس، ماسیستوس«:گفتند

معلوم بود که . ستایندلقبی است که با آن ایزدان کوهها و رودها را می

اند که او انسان نیست و ماهیتی آسمانی برخی از سربازان هم متوجه شده

. دارد

ها راییسردار مگا. در این بین در قلب سپاه اختالفی بروز کرده بود

آریستید هم . گفتنزد پاوسانیاس رفته بود و داشت با خشم چیزي می

بعدها شنیدم که سردار مگارایی . کرد او را آرام کندحاضر بود و سعی می

ي تهدید کرده بود اگر قلب سپاه را به گروهی دیگر ندهند، در برابر حمله

!دشمن جا خالی خواهد کرد

یگر صداي کرنا برخاست و ارتش پارسی هنوز دمی نگذشته بود که بار د

ها زدند و ماسیستوس هم این بار سواران به صف آتنی. باز حمله کرد

ي ي بزرگ و سنگینش را در حملهنیزه. کردپیشاپیش ایشان حرکت می
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جنگید که ي هماوردي جا گذاشته بود و حاال در حالی میپیشین در سینه

آورد و در دست چپ ش در میدر دست راست تبرزین عظیمی را به گرد

وقتی جنگ مغلوبه شد، دستانم را رو به آسمان . شمشیري بلند را گرفته بود

گرفتم و خدایان کهن را فرا خواندم و اشاره کردم تا دستیارم خون قربانی 

اي بلند ایستاده بود، چنان که حامل سبوي خونین که بر صخره. را نثار کند

دري قدیم جمالتی را تکرار کرد و خون را از از من آموخته بود، به گویش 

. آن باال به آسمان پاشید

. هنوز دمی نگذشته بود که فریادي از سراسر سپاه هلنی برخاست

چشمانم را از آسمان برگرفتم و به آوردگاه دوختم و دیدم که ماسیستوس 

سبش ي اي بلند یکی از سربازان آتنی در سینهنیزه. از اسب فرو افتاده است

اي آهنین اسب که انگار در پیله. فرو رفته بود و او را از پا در آورده بود

بود، بر زمین افتاده بود، در حالی که همچنان مهیب و فرو پوشیده شده

اما ماسیست پس از فرود آمدن بر زمین، بر پا ایستاد و . نمودباشکوه می

موجودي غیرانسانی به راستی. همچون سربازي پیاده با حریفانش روبرو شد

قدش دست کم یک سر و گردن از هماوردانش بلندتر بود و . نمودمی

همچنان با تبرزین و . نمایاندکالهخود شاخدارش قامتش را بلندتر نیز می

ها یا اش یکی از آتنیبرد و با هر ضربهشمشیر به اطراف حمله می

دند دورش را کوشیسواران دیگر می. انداختها را به خاك میمگارایی

ها دریافته بودند که این آخرین اما هلنی. بگیرند و او را از میدان به در ببرند

اش کرده بودند و پس محاصره. فرصت براي از پا در آوردن اوست

زیر چشمی هگسیستراتوس را . گذاشتند به صف سواران پارسی برسدنمی

به سوي نگریست و دستانش را دیدم که او نیز به همین صحنه می

ي سربازان آتنی بارها هاي چماق و نیزهضربه. ماسیستوس دراز کرده است

آمد، اما هیچ زخمی بر او وارد پیکر فرود میو بارها بر بدن ایزد غول

. ام را از سر گرفتمکارهفریادي زدم و نیرومندتر از پیش سرود نیمه. کردنمی

نیروي جانم از انگشت . ادمآنقدر به این کار ادامه دادم، که از رمق افت
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ام خارج شد و در قلب سپاه در بازوان یکی از سربازان زخمی و گندیده

اش را در شکاف بعد، با شادمانی دیدم که سرباز نیزه. مگارایی رخنه کرد

اي با دستان ماسیستوس براي لحظه. چشم کالهخود ایزد آهنین فرو کرد

. د با صدایی مهیب بر زمین افتادبرافراشته بر جاي خود باقی ماند، و بع

کشیدند تا ایزدي از پا افتاده ها به هم خورد، چون همه سرك میصف هلنی

دیدند من چطور شاگردانم که پیرامونم ایستاده بودند و می. را بنگرند

ام، با فروتنی در برابرم به خاك افتادند و سرنوشت جنگ را رقم زده

.ستایشم کردند

پاوسانیاس بعد از . مگاه دو سپاه با هم جنگیدندآن روز را تا شا

کشته شدن ماسیستوس دید که صف سربازان دارد به خاطر اشتیاق دیدن او 

پیکر و درخشان ماسیستوس را بر پس دستور داد بدنِ غول. خوردبه هم می

دیدن این صحنه . اي سوار کنند و از جلوي صف سربازان بگذرانندگردونه

ها را تقویت کرد، اما انگار در دلیري و جنگاوريِ هلنیي تا مدتی روحیه

چون مردونیه و مردانش با همان شدت تا غروب . پارسیان تاثیري نداشت

ها از برابرشان پا به جنگیدند و تنها زمانی دست از جنگ کشیدند که هلنی

بعد باز صداي کرنا برخاست و پارسیان و متحدانشان با . فرار گذاشتند

. شان بازگشتندو ترتیب از رود عبور کردند و به دژ چوبیهمان نظم 

معلوم . رسیدشامگاه خبرهاي ناگوار از گوشه و کنار به گوش می

ي ما ي جنگ به انبار آذوقهشد که یک رسته از سوارکاران پارسی در میانه

همچنان یک گروه دیگر از . ها را به یغما برده استحمله برده و خوراکی

به . ي گارگافیا دست یافته بودند و آن را کور کرده بودندرچشمهآنها به س

هواي دم . مان به آب آشامیدنی بسیار محدود شده بوداین ترتیب دسترسی

هایی که ي روزهاي آخر شهریور ماه همه را کالفه کرده و انبوه کشتهکرده

ي یهتنها ما. مان را بسیار ضعیف کرده بودبودیم، روحیهدر میدان داده

ها که جسد او را در اختیار آتنی. مان کشته شدن ماسیستوس بوددلخوشی

آساي مردي زیبارو را گرفته بودند، زرهش را از تنش در آوردند و بدن غول
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ي زخم برداشته و کاسهدر آن یافتند که یکی از چشمهایش از گزند نیزه

. سرش شکسته بود

ها بی اجازه مگارایی. دآن شب کشمکش بین سرداران بیخ پیدا کر

ها گفتند پارسیاردویشان را جمع کردند و به پالته عقب نشستند، چون می

پاوسانیاس معتقد بود باید همچنان بر . شبانگاه به ایشان شبیخون خواهند زد

اش هم آن بود که یک دلیلِ سرسختی. جاي خود باقی ماند و مقاومت کرد

بود که آب و غذاي اردوي پارسیان اسکندر پسر آمونتاس خبردارش کرده 

شاه به هر . پایان یافته و بیش از یکی دو روز دیگر توانایی پایداري ندارند

زحمتی بود سرداران دیگر را متقاعد کرد تا بر جاي خود باقی بمانند و یک 

.روز دیگر را هم بجنگند

به . آن شب را من در تنهایی و سکوت بر فراز کوه گذراندم

داند، خیره شدم و ه هگسیستراتوس مدعی بود رازهایشان را میاخترانی ک

ي مهیب و تاریک که به هاللی نازك بدل شده بود خواستم تا فردا از سلنه

دیده بودم که سربازان پارسی . در میدان نبرد مردونیه را از پاي در آورد

ز گیرند و تردیدي نداشتم که اقتدار او نیچطور با دیدن مردونیه قوت می

بدنم . مانند ماسیستوس بخشی از جادوي مرگبار هگسیستراتوس است

اما همچنان با . رنجور و بیمار بود و سرماي شب تنم را به لرز انداخته بود

زاري و تضرع فراوان درخواستم را از ایزدبانوي ماه تکرار کردم، تا آن که 

آورده شده پیکري درخشان از آسمان به نزدم آمد و خبر داد که تقاضایم بر

بعد از آن را دیگر به یاد ندارم، چون سخت بیمار شده بودم و . است

دستیارانم زمانی پیدایم کردند که دندانهایم به هم قفل شده بود و سخت 

. گفتمهذیان می

ي ماجرا را شاعران اسپارتی بارها و بارها در بزمهاي شبانه بقیه

ناهشیار بودم و روانم همچون فرداي آن روز، من. اندبراي مردمان خوانده

بعدتر از شاگردانم شنیدم که بامدادان، . گروگانی نزد خدایان اسیر بود

ها سپاهیان پارسی بار دیگر از رود عبور کرده و مثل روز پیش به یونانی
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ها و بذر هراسی که جنگ نشینی مگاراییاین بار عقب. تاخت آورده بودند

ها دم به ار خود را کرده بود و صف هلنیروز پیش در دلها کاشته بود، ک

قضیه به قدري بیخ . شددم زیر فشار مردونیه و متحدانش از هم گسسته می

در دشت ي سپاهیان هلنیپیدا کرده بود که تا حوالی ظهر بخش عمده

ها در میدان باقی مانده ها و آتنیپالته پا به گریز نهاده بودند و تنها اسپارتی

دانستند هرکس زودتر میدان را ترك کند، به این خاطر که میبودند، آن هم 

.ماندشود و آبرو برایش باقی نمیتوسط گروه دیگر به بزدلی متهم می

درست در همین هنگام بود که دعاها و نذرهاي من به نتیجه رسیده 

. بود، و مردونیه به خاطر برخود سنگی به سرش از اسب سرنگون شده بود

را یکی از سربازان آتنی به سویش پرتاب کرده، اما من گفتند سنگ می

هایی است که روزهاي ي قربانیدانستم که این کار خدایان است و نتیجهمی

مردونیه بعد از فرو افتادن از . پیش براي آرس و هراکلس گزارده بودم

یرانه آنقدر جنگید تا از اسبش توسط سربازان هلنی محاصره شده بود و دل

.دپا در آم

پارسها بعد از مرگ مردونیه با . دانندي حوادث را همه میادامه

نشینی کردند و با رهبري سرداري دیگر از شان عقبهمان نظم و ترتیب

شان که اهالی گروهی از متحدان. دشت پالته به سوي شمال حرکت کردند
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و مدتی تبس و پالته در میانشان بیشتر بودند، در دژ چوبی سنگر گرفتند

ي سپاه پارسی دل و جرأتی یافته ها که با عقبگرد بدنهاما هلنی. جنگیدند

از . بودند، بازگشتند و دژ را سوزاندند و همه را از دم تیغ گذراندند

گفتند خدایان او را از ها میهگسیستراتوس هیچ اثري یافت نشد و اسپارتی

پیروزي بهایی سنگین من اما، بابت این. اندي میدان فراري دادهمیانه

دلیلش هم این بود . پرداخت کردم و یکی از دستان خود را از دست دادم

که در همان گرماگرم جنگ، هراکلسِ زورمند در رویایی بر من ظاهر شد و 

اي برایش بگذارم تا مردونیه را در مقابل از خواست تا از بدن خودم قربانی

را به او بدهم، چرا که زخمِ من هم قبول کردم که دستم . میان بردارد

هراکلس پذیرفت . ي رنجم بودانگشتم عفونتی سخت کرده بود و بسیار مایه

شود و این همان و بعد از چند روز دستیارانم دیدند که دستم دارد سیاه می

زمانی بود که بیش از هر زمان دیگر به مرگ نزدیک بودم و به حال اغما 

اسوالپیوس، دستم را از شانه قطع کردند تا پس بنا بر رسم معبد. رفته بودم

جاي زخم را هم با . ي بدنم تسري نیابد و جانم حفظ شودسیاهی به بقیه

پوالد گداخته داغ کردند و به این ترتیب بعد از چند ماه، بار دیگر جان به 

بدنم بازگشت و توانستم با غرور و تبختر در خیابانهاي اسپارت گردش کنم 

بفروشم که این منم، تیسامن پسر آنتیوخوس، کاهن بزرگ و به همه فخر 

...ي مردونیههراکلس، کشنده
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تقارن ـ شکست تقارن
گی، همسانی ـ ناهمسانی کرانههستی ـ نیستی، کرانمندي ـ بی
گى خویش، تقارن محض استهستى در آشکار: اصل تقارن.

هاي متضاد و به پیدایش جفتشکندبازنمایی است که این تقارن را می
گونه، فاقد اى پویا، آشوبزمینه» من«در غیاب ستى ه. شودمعنایی منتهی می

و هر رخداد با هر چیز دیگر هر چیز با هر،در آن. شکل استمرکز و بى
در هر برش از زمان ـ مکان، یعنى . استارزش رخداد دیگر همسان و هم
روند وجود براى پویایى مهزور و همرز اهاى همشمار نامحدودى از گزینه

ي کلی و فراگیر از شکلی از شناسایی است که این سویهگى، هآشکار. دارد
بازنمایی، اما، از خواست . کندگونه را ادراك میهستیِ مرکززدوده و آشوب

خیزد و از این رو ماهیتی ي هدفمند کنشگر در هستی برمیو اراده و مداخله
. شکندگرا دارد و در همین راستا نیز تقارن یادشده را میمرکزدار و غایت

ى که شالوده،»اىوارهشکست تقارنِ انسان«: شکست تقارنبداهت
.دهد، در بطن هستى ریشه داردشناخت ما را تشکیل مى

نتتلههستى چیزى انسانى است که مانند من رفتار :ي پیتْریام
توانم با او وارد اندرکنشى انسانى شوم و ن مىکند و به همین دلیل هم ممى

.اند، به او نسبت دهمهاى تقارنى را که از من ناشى شدهشکست
روند امورى فراتر از من پذیرفتنِ این که هستى و مه: راهبرد چیستا

.با من تفاوت دارندهستند و از نظر سطح پیچیدگى، مقیاس و ماهیت کامالً

Zچرا آشکارگی با تقارن ن دقیقاً یعنی چه؟تقارن و شکست تقار

درپیوسته است، و بازنمایی با شکست تقارن؟ ارتباط این دو با زبان 
مند و مرکزمدار است و تقارن چیست؟ چرا فهم شکست تقارن امري غایت

چنین نیست؟

Oدهى؟ چه تمایزها و هاى تقارنى را به هستى نسبت مىچه شکست
ها در خودت کنى؟ چه بخشى از ایند منسوب مىرونهایى را به مهگرایش

.روند را بعد از پیراستن آن از این زواید بفهمىریشه دارد؟ سعى کن مه
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همسانی ـ ناهمسانی
شباهت ـ تفاوت، تکرار ـ تغییر، تقارن ـ شکست تقارن
روند با هیچ بخش دیگري از هیچ بخشی از مه: اصل ناهمسانی
ترین وجه شباهت حاکم بر سراسر سان نیست، و این مهمروند دقیقاً هممه

زیرواحدهاي کرانمندي از هستی که توسط دستگاه شناختی . هاستهستنده
ما در قالبی زمانی ـ مکانی محدود شده و به شکلی کرانمند ــ در قالب 

تقارنی هستند که دستاورد شکسته شدنِشوند،نمودها ــ شناسایی می
تقارن نهفته در هستی بر با وجود این، . کندحمیل میشناخت به هستی ت

برعکس،. همسانی و شباهت و تکراري بودن چیزها و رخدادها مبتنی نیست
گیرد که همگی منحصر ها را در بر میاي از روندها و هستندههستی زمینه

. فرد و ویژه هستندبه
اري هاي زبانی رمزگذگاه که در نظامهمسانی و ناهمسانی، آن

سازند و در آن هنگام که در پیوند با جمِ شوند، شباهت و تفاوت را برمی
وجه (تکرار پویایی ـ ایستایی به پدیدارها منسوب شوند، در قالبِ

. یابندنمود می) وجه پدیداريِ ناهمسانی(یا تغییر ) پدیداريِ همسانی

و هادستگاه شناختی من بر اساس پردازش شباهت: توهم همسانی
در . کنداستخراج الگوهایی از درون موارد تکراري و شبیه به هم کار می

ها، و نه تأکید بر تفاوتها، بندي شباهتنتیجه شکستن تقارن بر اساس رده
اي پیوسته از از این رو، دستگاه شناختی در زمینه. سازمان یافته است

هایی را تشخیص یناهمسانمتقارن،/ فرد، اما همسانهاي منحصر بههستنده
این . آفریندکند، و در نهایت میدهد، پردازش و رمزگذاري میمی

. شوندروند منسوب میها معموالً به خود هستی و مهناهمسانی
تأکید بیش از اندازه بر همسانی یا ناهمسانی، به اختالل :ي بِندوتله

همسانی ـ ذهنی که نتواند خود را از جمِ. شوددر شناسایی منتهی می
ي ابزاري براي رمزگذاري هستی ناهمسانی جدا کند و این دو را در مرتبه

ها را در ذات خود همسان یا ناهمسان خواهد پنداشت به کار بگیرد، هستنده
.و در نتیجه راه به شناسایی درست و کارآمدشان نخواهد یافت

سانی و ي همکارگیريِ آگاهانه و خودمدارانهبه:راهبرد جاماسپ
ها، مدیریت مفاهیم، و بندي هستندهچون ابزاري براي ردهناهمسانی هم

چون اموري ذاتی یا آن که آن دو همپیکربندي قواعد حاکم بر هستی، بی
ها و کاريتوجه به این نکته که هستی از ریزه. مطلق اعتبار یابند
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با وجود این، زیرواحدهایی کامالً ویژه و یکتا و تکرارناپذیر تشکیل شده و 
ي ذهن شناسنده هاي قابل تشخیص میان این زیرواحدها آفریدهتمام تفاوت

زمانِ تقارنِ حاکم دیدنِ هم. هستند، نه ماهیت بیرونی خود چیزها و رخدادها
. و ناهمسانی نهفته در اجزاي آنبر کل هستی، 

Zهم ها را با توان تقارن هستی و ناهمسانی فراگیر هستندهچگونه می

ها را ها تفاوتآشتی داد؟ این که شناخت بر اساس پردازش شباهت
توان نظامی از شناسایی را بر اساس تقارن یا چه؟ آیا میآفریند، یعنیمی

ناهمسانی بنا نهاد؟ چرا شکست تقارن در هستی و همسان پنداشتن 
ي آن؟ها تا این اندازه رایج است و نه واژگونههستنده

Oشان را با هايها و شباهتادها را بنگرید و تفاوتچیزها و رخد
بندي و دریابید که چگونه بر این مبنا آنها را رده. یکدیگر تشخیص دهید

هایی از شکست تقارن این پردازش را ممکن چه گام. کنیدپردازش می
ساخته است؟
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:، که زیر چاپ است»نامکبازي«از کتاب 

يتاریخ باز:بخش دوم

ي مردم دنیا با آن آشنا برخی از بازیهایی که امروز بخش عمده. 1

در واقع . پردازند، قدمتی چشمگیر دارندهستند و به شکلی منظم بدان می

ها را باید به همراه روایتهاي اساطیري و متون مقدس، از دیرپاترین و بازي

غییر تکارترین عناصر فرهنگی دانست که گاه تا یک هزاره بیمحافظه

شماري از مشهورترین . شوندهمچنان از نسلی از به نسل دیگر منتقل می

هاي رایج در جهان ما، خاستگاهی ایرانی دارند و از این رو مرور سیر بازي

مان در جهان آینده کارآیی دارد، و هم یابیها هم براي موقعیتتحول بازي

میت میراث فرهنگی تواند عالقمندان به آفرینش بازي را به ارزش و اهمی

.مان آگاه سازددیرینه

در میان بازیهاي گوناگون، آنهایی که با اسباب خاصی اجرا 

شناسان تري را براي باستانتشخیصهاي معنادارتر و قابلشوند، بازماندهمی

ي بازي اهمیت دارد و به ویژه تختهدر میان این اسبابها،. گذارندبه جا می

دانیم، ها میي آنچه که در مورد تاریخ بازيمدهاز این روست که بخش ع

در اینجا براي پرهیز از به درازا 2.شودمربوط می1ايهاي تختهبه بازي

اي در جهان هاي تختهاي از سیر تحول بازيتنها چکیدهکشیدن کالم،

تواند همچون ها میچرا که تاریخ این شاخه از بازي. کنمباستان را ارائه می

.  ها در نظر گرفته شوداز الگوي عمومی تکامل بازينمودي 

شناسان در ده سال اخیر، تقریباً هاي باستانبا توجه به دست یافته

هاي جهان باستان ترین مجموعه از بازيترین و کاملقطعی است که کهن
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.  ها در نظر گرفته شوداز الگوي عمومی تکامل بازينمودي 

شناسان در ده سال اخیر، تقریباً هاي باستانبا توجه به دست یافته

هاي جهان باستان ترین مجموعه از بازيترین و کاملقطعی است که کهن

11 BBooaarrdd ggaammeess

22 BBeellll,, 11997799..
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:، که زیر چاپ است»نامکبازي«از کتاب 

يتاریخ باز:بخش دوم

ي مردم دنیا با آن آشنا برخی از بازیهایی که امروز بخش عمده. 1

در واقع . پردازند، قدمتی چشمگیر دارندهستند و به شکلی منظم بدان می
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میت میراث فرهنگی تواند عالقمندان به آفرینش بازي را به ارزش و اهمی

.مان آگاه سازددیرینه
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هاي روي بال و هاي روي بال و خانهخانه. . نما که در جیرفت یافت شده استنما که در جیرفت یافت شده استي بازي عقابي بازي عقابهایی از تختههایی از تختهنمونهنمونه: : باالباال

..انداندها بودهها بودهتنه محل نهادن مهرهتنه محل نهادن مهره

ايِ ساخته شده شبیه ايِ ساخته شده شبیه خانهخانه3939ي ي عقرب و صفحهعقرب و صفحه--ي شبیه به انساني شبیه به انسانهاي تختههاي تختهنمونهنمونه: : راستراست--پایینپایین

..مارهاي به هم پیچیدهمارهاي به هم پیچیده

هایی پیش از آن نیز در شهرسوخته تخته. در شهر جیرفت ابداع شده است

شده بود که از نظر قدمت با کهنترین آثار یافت شده در براي بازي یافته

2005ها که در ششم فوریه سال طبق یکی از گزارش3.کردمصر رقابت می

ي بازي در این شهر منتشر شد، پنج تختهPersian Journalدر مجله 

یکی از . اندها به شکل عقاب ساخته شدهیافت شده است که سه تا از آن

عقرب ساخته شده و دیگري یک تخته بازي - یک انسانچون ها همآن

هاي یاد شده معموالً بیست خانه دارند که عقاب. انتزاعی و فاقد تزئین است

ي چهارتایی در دو تایی و دو ردیف خانهبه صورت یک خانه طولی دوازده

. 4اندسو کشیده شده

33 CCHHNN,, 22000044..

44 MMuussccaarreellllaa,, 22000055..
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در 5ه شکل نخستین بازي آسبهاي یاد شدبه این ترتیب عقاب

دهند که دقیقاً به همین ترتیب و با همین آرایش ساخته مصر را نشان می

تاریخی که . شدشده است و براي مدتها کهنترین بازي دنیا دانسته میمی

پیش از میالد است 3200تا 3500براي ساخت این اشیا پیشنهاد شده، بین 

55 AAsseebb

تر از هایی کهنه آثار مورد نظر به بازيو به این ترتیب شکی وجود ندارد ک

هاي ها مانند تختهدر مورد برخی از آن. شوندتمدن مصر و سومر مربوط می

هایی مانند گون یاد شده، احتمال زیادي وجودي دارد که منشا بازيعقاب

.آسب در مصر قلمداد شوند

ه اي که با تمام ابزارها و وسایل آن کشف شدترین بازي تختهکهن

در بافت ي جنوب غربی این قلمرو،نیز به ایران زمین تعلق دارد و در گوشه

آثار این بازي را براي نخستین بار سر . تمدن میانرودان کشف شده است

برداري گورستان سلطنتی شهر م هنگام خاك.1920ي در دهه6لئونارد وولی

سلطنتی اور رودان کشف کرد و آن را به همین دلیل بازياور  در میان

- ها و تاسپذیرد و با مهرههایی انجام میبازي یاد شده بر روي تخته7.نامید

66 SSiirr LLeeoonnaarrdd WWoooolllleeyy
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پیش از میالد 2600گورستان یاد شده در حدود سال . هایی همراه است

هایی است ترین بازيتاسیس شده و بنابراین بازي یافت شده یکی از کهن

چه که در گورستان آن8.هاي کافی در دست داریماش دادهکه درباره

هاي بازي است ها و چوبها، تاساي از مهرهسلطنتی اور پیدا شد مجموعه

تاس بازي . 9اي بازي کنار هم نهاده شده بودندکه به همراه تخته چندخانه

هرمی شکل و چهاروجهی است و بازیکنان در دو گروه سپید و سیاه 

10.کنندگنجند و با هفت مهره و سه تاس بازي میمی

88 FFiinnkkeell,, 11999911..

99 FFiinnkkeell,, 11999955..

1100 BBeecckkeerr,, 22000088:: 1111--1155;; FFiinnkkeell,, 22000088:: 1166--3322..

ها بعد یعنی نخستین اطالعات درباره قواعد انجام این بازي به مدت

اي در در این تاریخ کتیبه. گرددپیش از میالد برمی176یا 177هاي سال

بازي . شهر بابِل نوشته شده که قواعد حاکم بر این بازي را شرح داده است

سازي شده ابقه شبیهیاد شده مانند سنت که در مصر رواج داشت، نوعی مس

در یکی . شودنرد بعدي محسوب میاست و به احتمال زیاد جد بازي تخته

- 705(که توسط شروکین دوم پادشاه آشور 11هاي کاخ خُرساباداز بخش

1111 KKhhoorrssaabbaadd ((DDuurr--SShhaarrrruukkiinn دژ سارگن یا دژ شروکین یادژ سارگن یا دژ شروکین یا((
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هاي آن ساخته شده شکلی از تخته این بازي و خانه) پیش از میالد721

آن را روي روي زمین نقش شده است و آشکار است که به شکلی ساده

.اندکردهزمین نیز بازي می

باال در . )راست(آن استيبازي سلطنتی اور و لوحی که درباره

هاي این بازي بینید که تقلیدي از خانهخطوط کف کاخ خرساباد را می

.است
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هاي به دست آمده، ترین فهرست بازيدر میان منابع نوشتاري، کهن

. ها را در ترجمه تاین فهرست بازي. شودبودا نامیده میهايفهرست بازي

در این . توان بازیافتمی» 13برهماجایاسوتا«از کتاب 12رایس دیویدز. و

متن که به خود بودا منسوب است و به احتمال زیاد در قرن چهارم یا پنجم 

پیش از میالد نوشته شده فهرستی از شانزده بازي، پشت سر هم، ردیف 

ها را انجام ین آمده که بودا به شاگردان خود گفت که این بازيشده و چن

ها روبرو هستیم جا با فهرستی از بازيبه عبارت دیگر در این. نخواهد داد

بسیار جالب است که یکی از این . استکه درآیین بودایی حرام اعالم شده

ند به ها، اَشت پده یعنی همان شترنج بعدي نامیده شده است؛ هرچبازي

احتمال زیاد بازي شترنج به شکل امروزین آن هنوز در آن زمان تکامل 

دهد که اي را نشان میهاي تختهنیافته بود و این یکی از اشکال کهن بازي

1122 TT..WW.. RRhhyyss DDaavviiddss

1133 BBrraahhmmaajjaallaassuuttttaa

پا پده به معناي هشتاَشت. پذیرفته استروي هشت یا ده ردیف انجام می

گرفته نجام میدهد که بازي مورد نظر روي هشت خانه ااست و نشان می

.است

هاي توان یافت نمونههایی که در این فهرست میدر میان بازي

بازي هاي اسبابجالبی مانند ریختن تاس، بازي با توپ، بازي کردن با نی

-اند، حدس زدن فکر دیگري، بازي کردن با کارتکه از برگ درست شده

حرکت افراد بازي و تقلید کردنهاي بازي، بازي کردن با کمان اسباب

رسد که طیف وسیعی از بنابراین چنین به نظر می. توان یافتمعلول را می

اند از دید پذیرفتههایی که به صورت گروهی انجام میها و تفریحسرگرمی

.اندها گنجانده شده و حرام اعالم شدهي بازيبودا در رده
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رین تشناسان کهنهاي جیرفت، باستانتا پیش از کشف بازي. 2

نام دارد و به 14این بازي  سنت. پنداشتنداي دنیا را مصري میبازي تخته

م در سرزمین مصر رایج داشته .ي چهارم پاحتمال زیاد در اواخر هزاره

هاي آن را در زمان گذار دوران پیشادودمانی به است اما نخستین نشانه

-الد میپیش از می3100دودمان نخست فراعنه مصر یعنی درحدود سال 

هاي دهند و نمونههایی که فراعنه را در حال بازي سنت نشان مینقش. بینیم

ها یافت ساخته از این بازي در گور بسیاري از فرعونسفالی یا دست

اي از این نمونه) پیش از میالد3300-2700(15رعدر مقبره مرکنِ. اندشده

-عنه دودمان سوم دیده میهاي دیگري در گور فرانقاشی. بینیمتصویر را می

17و راشپِس) پیش از میالد2686-2613(16به عنوان مثال هسی. شوند

1144 SSeenneett

1155 MMeerrkknneerraa

1166 HHeessyy

هاي هاي این دودمان هستند که نمونهاز فرعون) پیش از میالد2500حدود (

ي در قرن شانزدهم پیش از میالد که سلسله. این بازي را در گور خود دارند

زي سنت به یکی از عناصر دینی پادشاهی نو در مصر به قدرت رسید، با

. رایج در مصر تبدیل شده بود

دیدگاه . ي بخت و تقدیر استدر بازي سنت نقش اصلی بر عهده

تقدیرگرایانه و جبرگراي مصري بر این باور بود که کسانی که بازیکنان 

بهتري هستند، مورد لطف خدایان بزرگ مصري نیز قرار دارند و به عبارت 

. ی ابزار و دستگاه سنجش احتمال رستگاري افراد بوددیگر بازي نوع

: شد عبارت بودند ازخدایانی که لطفشان به کامیابی در این بازي منتهی می

18.رع، توت و در برخی از اسناد اُزیریس

1177 RRaasshheeppeess

1188 OOssiirriiss
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بازي سنت در نهایت بدین دلیل در گور پادشاهان و افراد 

ار به زندگی پس از مرگ چون نمادي براي گذشد که همبلندمرتبه نهاده می

فصل » کتاب مردگان«در . و رستگاري در آن مورد پذیرش قرار گرفته بود

بازي سنت به تدریج در منطقه . شوداي به این دیده میهفدهم اشاره

آسورستان، قبرس و کرت رواج یافت هرچند داللت مصري مرسوم در میان 

.دادمصریان را نشان نمی

هاي بازي آسبتخته و مهره: و راستباال
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است 19اي دنیا، بازي مهِنهاي تختهترین بازيیکی دیگر از کهن

مهِن نام ایزدبانویی مارگونه . که در گور فراعنه مصري یافته شده است

است که بر مبناي اساطیر مصري در زمانی که خورشید مسیري واژگونه 

کند، نگهبان رع یا خداي م شب طی میروز یعنی از باختر به خاور در هنگا

اي که به ویژه در دودمان کهن درگور فراعنه. شودخورشید محسوب می

هایی از تخته این بازي به هایی بر دیوار یافت شده و نمونهزیستند، نقشمی

اي و دو دهد به احتمال زیاد مهِن نام یک بازي تختهدست آمده که نشان می

دهند که بدن وي با هاي یاد شده یک مار نشان میهتخت. نفره بوده است

هاي چندي از نمونه. هایی پیاپی تقسیم شده استخطوطی موازي به خانه

ها به دست هاي متفاوتی را براي این تعداد خانههاي یاد شده، شمارهتخته

1199 MMeehheenn

ها در نوع بازي و رسد که تعداد خانهدهند بنابراین چنین به نظر میمی

. تاثیر چندانی نداشته استانجام آن 

، پیدا 20اشیایی که در گورهاي یاد شده، به ویژه در گور هورهسی

اند به کردههایی که با آن بازي میدهد که به احتمال زیاد مهرهشده نشان می

احتماالً بازي با سه تا شش مهره . شکل شیر نر یا ماده تراشیده شده بود

در مورد نوع انجام بازي و قواعد حاکم بر پذیرفته اما هیچ اطالعیانجام می

پیش 700آخرین نشانه از بازي مهِن را در حدود سال . آن در دست نیست

در این . توان یافتاز میالد در نقشی که دیوار یک مقبره کشیده شده می

زمان بازي مهِن از یادها رفته بود و هنرمندي که این نقش را بر دیوار 

هاي قدیمی موجود در گور فراعنه هزاره سوم پیش از کشیده تنها از نقش

2200 HHoorr--HHeessii
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به احتمال زیاد زمان اوج رواج این بازي میان . کرده استمیالد تقلید می

.پیش از میالد بوده است2300تا 3000سال 

ي نفرتاريبازي آسب، بر دیوار مقبرهسرگرمنقشی از ملکه 
اي ایرانیاز بازیهاي رایانهموفق اي گرشاسپ، نمونهبازي 
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وتاد الشمسیونالعیون فی احوال اتذکرةُ 

)االَحوالِ اهلِ الخورشیداالَخْبارِ الْجدید فى(

اویان آثار و ناظران اعمال و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار ر

اند که روزگارى در بالد فارس شهرى بود که طهرانش چنین روایت کرده

گفتندش و مردمى در خواندند و در این شهر کانونى بود که خورشید مىمى

ى دهر جمن گرد آمده بودند از اطراف و اکناف عالم که هریک نادرهاین ان

. بودند و یکى از یکى غریبتر

گویند چون زمانى بر این کانون بر آمد، رسمى شگفت در میان این طایفه 

و آن چنین بود که خالیق هر چه از . گیرى بودپدیدار شد و آن انگاره

و غریب آن که این آیین به گفتندآمد به یکدیگر همىدهانشان در مى

فزود و همه از این تبادالت انگاره اظهار داورى و عداوت در میانشان نمى

.نمودندامتنان و شعف و بهروزى مى

ناسخ این خطوطدوستان قدیم به چنان حادث شد که اما بعد، 

ام به دیگران اندك است و ناکافی، و این انگاره دادنچنین انگاره بدادند که

االنغاریه ي انگاره دادن را در لسان اهل زروان تسلسلاره دادن دربارهانگ

پس از این صفت که بر ما .و آن از جنس دور است در منطقنامندمی

به اى دهیم تمام و کمالموصول گشته بود غیرتمان بجنبید و گفتیم انگاره

ت هشت ها هفاین دفتر انگاره. یاران و عیاران و همراهانِ گذشته و حال

شرف انتشار یافت و » تذکره االعضاء«ي وزینِ سال پیش در قالب رساله

چون زمانی بر این پس . بحران فقر انگاره را در جهان به کلی برطرف کرد

عالیم فتنه و آشوب از گوشه و کنار برخاست و ما ماجرا بر آمد، بار دیگر 

مسائل ت و را به علم جفر و رمل معلوم شد که مشکل در سیاستهاي دول

ي هبالمللی ریشه ندارد، که خاستگاهش همانا قحط انگاره در میان قاطبین
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فتنه به بدان امید که پس بار دیگر تذکره نویسی از سر گرفتیم . خلق است

فهذا الکتابنا، مع االمید که فهو مقبول و مفید و ! شکلی روحانی رفع گردد

! یستماتیکالى سودمندص

ى طباطبایى تبریزىسید محمد شروین وکیل

ي اکباطان، از بالد طهرانقریه

سلطان العارفین شیخ پیمان اعتماد دبیرالشمسیون

ي سازندگان ساختمان، ي قافلهي مهندسان، آن قبلهآن قطب قبیله

آن دبیر انجمنهاي بسیار زیاد، آن آشنا به رموز مهندسیِ بنا و بنیاد و ستاد، 

ان اعتماد، رهبر سلطان العرفا شیخ پیم،استادضرت، حشیخنا و موالنا

جماعۀ االخوان الشمس الجدید بود و صاحب شال سرخ و کفش سپید بود 

. هاي فروان، من جمله خورشید بودو احیاگر ستاره

گویند هنوز در عصر صباوت بود که به معجزه کردن آغاز کرد و 

نخست کیمیاگران . شدفرمود بالفاصله احیا میهرچه را با دست لمس می

کیک کردند و گمان بردند که احیا کردنش در مخالفت با در کارش تش

اما به زودي معلوم شد که . پذیردعمل شریف اکسیداسیون صورت همی

پس از آن . فرمایدچنین نیست و شیخ سازمانها را نیز با سرعت نور احیا می
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پس ارادت کیمیاگران و اختربینان و جادوگران به وي افزون شد و گویند 

ایشان بود که در ترکمنستان و قفقاز و ملک یأجوج و مأجوج به یمن یاري 

!کردساخت و برجها هوا همیعمارتها همی

پس مردمان از اطراف و اکناف بر او روي آوردند و اشیا و افراد بر 

گویند در نوبتی ده کتاب . درگاهش گردآمدند از آن کرامتی که وي داشت

را به دست مسح کرد و فرمود -بهکَثَر اهللا کت–شیخ شروین وکیلی تبریزي 

گذاري، اما هنوز ساعتی سرمایهرسانم به ترفندکه من اینها را به چاپ همی

گذاران خروشیدند و کاتب العلما نگذشته بود که از زمین و زمان سرمایه

العینی به چاپ حسین کاظمیان با سپاهی جرار سر رسید و کتابها در طرفۀ

ن دست در جیب مانده بود و بیرون آمدنش را رسید و دست شیخنا همچنا

ي هفتصد انجمن و تشکل و در نوبتی دیگر به یک روز پروانه. مجال نبود

موسسه را ابقا نمود و تمدید فرمود و از کرامت این عملش هفتاد کافر 

. مسلمان شدند و هفتاد مسلمان کافر

ربر و ها گویند که روزي وي و عالمه مسعود بدر سبب این معجزه

و شیخ پیمان اعتماد ساعتی در باب رفتند شیخ پویان مقدم به راهی همی

داد و چندان در معضالت این اتحاد امور معقول و مشهود داد سخن همی

فرمود که مالصدرا و میرداماد در گور به رعشه افتادند و مسئله غور همی

روردي در پیکر پیرزالی حلول کرد و به دست و پایش افتاد شیخ شهید سه

ي بحث در این مورد چشم پوشید و علما تا شیخنا رضایت بداد و از اطاله

ي حکما پا در میانی نکرده بودند اند که اگر آن روز ارواح طیبهگفته

ه بر رفع فیلتر عالو–هایش را آخرالزمان آغاز شده بود که یکی از نشانه

از آن پس بود . اندهمین سخنان دانسته- وغ و رفع مرضِ داءالمحمودبفیث

ي موقوف ساختنِ این بحث که ندایی از آسمان بر آمد و شیخنا به شکرانه

. مستجاب الدعوه گشت
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معرفی نقاشی

ي پیشین اثري از کاراواجیو را به عنوان آرایه به انتهاي سیمرغ در شماره

پس به این فکر . که مورد توجه چند تنی از دوستان واقع شدافزوده بودم

در . افتادم که در هر شماره از سیمرغ نقاشی را هم با آثارش معرفی کنم

ام گرفتهپوسینس هاي داستان مرگ مردونیه را از نیکوالاین شماره، نقاشی

.بلیکمهمراه با اشعار نازك المالئکه را از ویلیاهاي یو نقاش

آنجِلو ي پیشین، باز آثاري از میکلاینک در راستاي فتح بابِ شماره

) Michelangelo Merisi da Caravaggio(مریسی دي کاراواجیو

م .1610تا 1571این نقاش ایتالیایی بین سالهاي . دهمرا نمایش می

زیست و یکی از پیشگامان نقاشی دوران نوزایی است و پدر جد مکتب می

در نقاشی )Tenebrism(هاي سنگین باروك و موسس فن استفاده از سایه

. شودمحسوب می

»بیمارباکوسِ «پردازي نقاش از خویش، سمت چپ در قالب دو چهره

فرانسیس آسیزي
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م.1601: به مسیحیت گرویدنِ پولس قدیسدو تابلو با مضمون 
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م.1607- 1606: هفت نشان بخشش

م.1601: بازداشت مسیح

بریدنِ سرِ 

هولوفرنه
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چوپاناننیایش 

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره
ي کوچکی براي نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهپیشتر ه چنان ک

خواهند بینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیدوستانم منتشر می
همچنین براي پرهیز از . بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

را نداشته باشند، تنها اشي خواندنهکه شاید وقت و عالقآنها ایجاد مزاحمت براي 
. فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز عالقه کرده باشندسیمرغ را براي کسانی می

قرار مجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خودپس لطفا اگر تمایل دارید نشانی
ارسالsherwinvakili@yahoo.comنشانی را بهتانمورد نظرلیم-بگیرد، اي

ینشاننیهمبهسیمرغبراي بهبود خود را یشنهادهايپو بازخوردهاهمچنین . دیکن
: خواهید یافتنشانی این هاي پیشین سیمرغ را در شماره.دیبفرست

http://soshians.ir/fa
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همچنین براي پرهیز از . بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند
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ینشاننیهمبهسیمرغبراي بهبود خود را یشنهادهايپو بازخوردهاهمچنین . دیکن
: خواهید یافتنشانی این هاي پیشین سیمرغ را در شماره.دیبفرست
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