
 
نگار سيامک پورزند، ھمسر مھرانگيز کار، روزنامه

قديمی ايران، با بيش از پنج دھه سابقه خدمت در 
ھای ھمگانی به ويژه مطبوعات، روز جمعه نھم  رسانه

خود را از طبقه ششم آپارتمانش در 1390ارديبھشت ماه 
 . تھران به پايين پرت کرد و به زندگيش پايان داد

 -ھای پايانی عمر را زير فشارھای امنيتیپورزند، سال
پليسی بسياری از طرف حکومت اس?می قرار داشت و 

. برداش به سرمیدر رنج و تنھايی و دوری از خانواده
وی، به ھنگام مرگ ھشتاد سال داشت و پيش از مرگ 

 .موفق به ديدار فرزندان و نزديکانش در تبعيد نشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داند؛ اما در حقيقت کسی پايان زندگی خود را نمی
ترين دغدغه خاطر يک نويسنده و مبارز راه بزرگ

کاران در آن ست که جنايتآزادی، زيستن در کشوری
رو، بيش از ھر چيز رھايی از از اين.  حاکميت دارند

-عدالتی مشغله ذھنی او میگرفت و گيرھا و پيکار با بی
سيامک پورزند، رھائيش را با مرگی خودخواسته .  شود

سان، اعتراض خود را به فرھنگ و فرياد زد و بدين
 .سياست حاکم بر جامعه نشان داد

، ھنگامی که 2000من سيامک پورزند را در سال 
کردم در دفتری که در  را منتشر می»بامداد«نشريه 

در اين .   داشتم م?قات کردم»آرش«موسسه انتشاراتی 
ھنگام، جامعه ما شاعر بزرگ خود، زنده ياد احمد شاملو 

دھی ويژه من ھم مشغول سازمان.  را از دست داده بود
 .  بودم»چنين گويد بامداد شاعر«ای به نام نامه

، »آزاده«سيامک پورزند، به ھمراه دختر نوجوانش 
او انسانی خوشرو، .  رانی به سوئد آمده بودبرای سخن

پوش، قدبلند و خوش برخورد بود و شمرده و م?يم شيک
اين م?قات، با وجود اين که ما .  گفتو محکم سخن می

باورھای سياسی متفاوتی داشتيم بسيار صميمانه و 
او، چندين خاطره از شاملو برای من .  دوستانه بود

چنين فيلمی از احمد تعريف کرد و آلبوم عکس و ھم
شاملو را در اختيار من گذاشت و از اين طريق به ويژه 

سيامک پورزند، به .  نامه شاملو غنای ديگری بخشيد
 در طراحی و عملی »احمد شاملو«اش ھمراه پسر خاله

 که چندين سال »کتاب ھفته کيھان«ساختن انتشار نشريه 
شد ھمکاری کرده بود و مديريت اجرايی و منتشر می

 .روابط عمومی و ھنری آن را بر عھده داشت
*** 

 
 

 سانسور تا آخرين لحظه
 در نمايشگاه کتاب جمھوری اس�می

 
جمھوری اس?می به صورت نمايشی ھم که شده، می کوشد که ھرساله 
نمايشگاه کتاب برگزار کند؛ اما ھرگز نتوانسته است بر دشواری برگزاری بی 

 . دردسر اين پيدار نوين جامعه امروز چيره شود
سانسور يکی از ارکان اساسی رژيم جمھوری اس?می ست که به ويژه در 

اخبار سانسور حتی اگر .  نمايشگاه کتاب جلوه ای بيش از ھميشه پيدا می کند
بتواند در طول سال، خود را مخفی نگه دارد؛ ولی در نمايشگاه کتاب، دست 

؛ زيرا غيبت و حذف .رژيم بيش از ھر زمان ديگر در اين زمينه رو می شود
کتاب ھا از نمايشگاه امری نيست که بتوان آن را پنھان کرد و در اين زمينه 

 . جمھوری اس?می ھمواره درد سر داشته است
وقتی پس از سی و سه سال، .  اما معضل جمھوری اس?می بيش از اين ھاست 

اين نظام علی رغم ھمه سرکوب و آزار و شکنجه و کشتار نويسندگان جامعه 
ما نتوانسته است از نوشتن متونی که نشانه ھای بارزی از ترويج حقانيت 
انسان برای آزاد زيستن و آزاد سخن گفتن و مقاومت در برابر زور و سرکوب 
جلوگيری کند، ناچار است ھم چنان دست به سانسور مداوم و چندباره بزند و 
حتی کتاب ھائی را که خود به آن ھا اجازه انتشار داده است از سطح ميزھای 

 . کتاب جمع آوری کند
سانسور بی در و پيکر و مداوم کتاب حتی تا آخرين لحظه برگزاری نمايشگاه 
کتاب، نمود ديگری از سرگيجه رژيم در برابر حضور کتاب ھائی ست که 
پيش از اين از سر ناچاری در کتاب فروشی ھا عرضه شده؛ ولی در نمايشگاه 
کتاب که طبعا مورد توجه بيش تری از مردم است رژيم را به وحشت انداخته 

 .  و سبب ھجوم به نمايشگاه و حذف آن ھا شده است
ھای   عنوان از کتاب15 ارديبھشت، 18شنبه، مطابق گزارشات رسيده، يک 
، ) جلدی6مجموعه (»داستان ھای محبوب من«علی اشرف درويشيان شامل 

) يک جلد(»افسانه ھا و مثل ھای کردی«، ) جلدی4مجموعه (»ھای ابری سال«
ھای اين نويسنده که ھمگی از سوی نشر چشمه در  جلدی داستان4و مجموعه 

المللی کتاب تھران نمايشگاه عرضه شده بود، از بيست و چھارمين نمايشگاه بين
 .آوری شدجمع

 نوشته »بطالت« نوشته مھسا محب علی، »نگران نباش«ھای چنين رمانھم
 نوشته حسين سناپور توسط »ھاشمايل تاريک کاخ«احسان نوروزی و 

ھا اين کتاب. آوری شدمسئوoن کميته نظارت و ارزشيابی از نمايشگاه جمع
 .توسط نشر چشمه عرضه شده بود
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يک روز پس از انتشار خبر درگذشت سيامک پورزند، ليلی پورزند، يuکuی از دخuتuران او، 
علuت « :   ليلی پورزند، در گفتگويی با رسانه ھا گفت. اع?م کرد «خودکشی»مرگ پدرش را 

مرگ پدر در حقيقuت يuک مuرگ خuواسuتuه يuا خuودکشuی در اعuتuراض بuه شuرايuط زنuدگuی 
پدر در حuقuيuقuت يuکuی از مuھuم .  ب?تکليفی بود که آن را ساليان سال به اجبار تحمل می کرد

ترين قربانيان پروژه اط?عات موازی دوران اص?حات بود کuه ربuوده شuد و يuک سuال و 
اندی را در سلول ھای انفرادی و مخفی سuيuسuتuم اطu?عuات مuوازی بسuر بuرد و در جuلuوی 

 خود و ديگران شد و به دنبال آن او را بuه دوربين ھای تلويزيون مجبور به اعتراف بر عليه
 . يازده سال زندان محکوم کردند

بعد در سن ھفتاد و چھار سالگی، يک سال و .  او ھم چنين يک پرونده باز محاربه ھم داشت
اندی در زندان اوين به سر برد و آخر سر بدليل بيماری و کھولت توسط نيروھای امنيتی به 

پس از آن ناچار .  بيمارستان مدرس منتقل شد و عمل ھای زيادی روی او صورت گرفت
شدند او را به خانه برگردانند؛ اما زندان بزرگ تری برايش ايجاد کردند و اجازه خروج از 

اعضای درجه يک خانواده .  کشور را به او ندادند که بتواند فرزندان و ھمسر خود را ببيند
او ھم به دليل فعاليت ھای حقوق بشری، سياسی و فرھنگی که داشتند نمی توانستند به کشور 

 ».بازگردند
پدرعقيده داشت يا بايد در ايران بماند و جان بسپارد يا «:  ليلی پورزند، در ادامه افزوده است

و يا دادگاه ھای حقيقت يابی تشکيل شود و بررسی .  به شکل قانونی از کشور خارج شود
 بود که بعد از اين که مادر از زندان آزاد 2001سال .  کنند که چرا با زندگی او چنين کردند

پدر خيلی انسان با احساسی بود و در فرودگاه نمی توانست رفتن .  شدند من به ايران رفتم
دوباره من را ببيند و حالش بد شد و آخرين حرفی که زد اين بود که می خواھد سالروز 

 ».اما ديدار ما در فرودگاه آخرين ديدار بود. بعدی تولدش را با من در کانادا جشن بگيرد
من چھار ساعت قبل از مرگ پدر با او از طريق تلفن «:  لی لی پورزند، در ادامه می گويد

بعد ھم سئوال عجيبی کرد که دوباره کی زنگ می زنی؟ احساس کردم که ... . صحبت کردم
گفتم سه ساعت ديگر زنگ می زنم و تلفن ھم .  مضطرب است و نياز به حرف زدن دارد

تا اين که سه ساعت ديگر .  باoی سرم است ھر زمان که احساس استرس داشتيد زنگ بزنيد
زنگ زدم جواب نداد و بعداً متوجه شدم که در اعتراض به اين شرايط دشوار خودکشی 

و پيام آن اين بود که اگر ده سال تحمل کرديم oزم نيست اين تحمل فقط ...  «  »...کرده است
به صورت منفعل باشد بلکه مرگ ھم می تواند يک حرکت در مقابل ظلم و بی عدالتی باشد 
و پدر اين روش را به عنوان اعتراض انتخاب و خودش را بدين گونه آزاد کرد و نشان داد 

اما نصحيتی که در اين حرکت بود .  که بايد مبارزه کرد و ادامه داد و ھيچ گاه از پا ننشست
خطاب به مسئولين حکومتی است که مرگ ھم می تواند خبرساز شود و حرکت و فکر ايجاد 

  »...کند

*** 
 زندگی و مبارزات سيامک پورزند

 به مديريت حسين »باختر امروز« کار خود را با روزنامه ١٣٣١سيامک پورزند، در سال 
کار او در اين روزنامه، به عنوان محقق و خبرنگار امور شھری، .  فاطمی شروع کرد

 ادامه داشت و از آن تاريخ به 1332   مرداد٢٨فرھنگی، ھنری و پارلمانی تا روز کودتای 
 فراری و مخفی و بعد بازداشت و اجبارا ١٣٣٣علت دگرگون شدن اوضاع ايران، تا اواسط 

 .غيرفعال بود
، كار روزنامه نگاری خود را با بنيان گذاری مجله فرھنگی ١٣٣٣اما در نيمه دوم سال 

 ادامه داد و در دوره ھای مختلف ھمکاری و يا سردبيری مجله ھايی چون »پيك سينما«
خوشه، اط?عات جوانان، ستاره سينما، مھر ايران، سپيد و سياه، اط?عات ماھانه، بامشاد، 

 .فردوسی، تاتر و سينما، نگين، اميد ايران، رودكی و روشنفكر را برعھده داشت
افزون بر اين او، پانزده سال عضو ھيئت مديره و شورای دبيران روزنامه كيھان بود و 

-ھای چشمھا و نھادھای مدنی نيز فعاليتدھی کانوننگاری، در سازمانع?وه بر روزنامه
فكری چند تن از ھمکاران خود، سنديكای سيامک پورزند با ھم.  گيری از خود نشان داد

، سنديكای ١٣٣٩نويسندگان، خبرنگاران، مترجمان و عكاسان مطبوعات كشور را در سال 
، و اتحاديه فروشندگان جرايد را در ١٣۴٠ھنرمندان و متخصصان تاتر و سينما را در سال 

دھی کرد و سپس يکی از منتخبين ھيئت مديره سنديكای نويسندگان كشور ھمان سال سازمان
، به ١٣۶٩وی در مطبوعات جھانی نيز چھره آشنايی بود به طوری که در سال .  شد

 . درآمد»اسكار«المللی آكادمی علوم و ھنرھای تصويری متحرك عضويت ھيئت بين
ھای ، باندھای مسلح و ارتجاعی حکومت اس?می به سازمان١٣۵7پس از انق?ب سال 

. سياسی و نھادھای دمکراتيک، حمله کردند و از جمله موسسه کيھان را در اختيار گرفتند
 . در اين ھجوم، نويسندگان بسياری از جمله پورزند از اين موسسه اخراج شدند
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 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می  -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با   -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج   -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه   -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه   افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار   -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار   -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب در استق�ل کانون از ھمه جمعيت  -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون  -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می
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مسئوoن کميته نظارت و ارزشيابی بيست و 

المللی کتاب تھران چھارمين نمايشگاه بين
ھای رامين چنين از عرضه کتابھم

 .اندجھانبگلو ممانعت به عمل آورده
دو عنوان از کتاب ھايی ھم که انتشارات 
شيرازه در نمايشگاه عرضه کرده، از سوی 
اين کميته از نمايشگاه جمع آوری شد که 

 .ھنوز عناوين آن ھا اع?م نشده است
خطرناک "جمع آوری اين کتاب ھا به اتھام 

ترويج اباحه "، "بودن برای حياط رژيم
و "  بھاييت"، "عرفان خرافی"، "گری

ترويج روابط نامشروع بين دختران و "
و غيره "  پسران و تبليغ زندگی غربی

صورت گرفته و اين درحالی ست که 
نمايشگاه کتاب از سوی وزارت ارشاد که 
در عين حال مسئوليت سانسور کتاب ھا را 

 .نيز بر عھده دارد برگزار شده است
پاسداران جمھوری اس?می، ھم چنين 
گروھی از بازديدکنندگان را به اتھام 
بدحجابی دستگير کرده اند و رسانه ھای 
حکومتی از بی اعتنايی بازديد کنندگان به 

خبر داده "  احساسات دينی مردم حزب هللا"
بھمن دری، مدير نمايشگاه کتاب چنين .  اند

"توصيف کرده از مساله پوشش در : 
.  نمايشگاه راضی نيستم  جا محل  اين... 

  ای با آرايش عروسی يا بزم نيست كه عده 
ھای وحشتناك حضور داشته باشند كه من 

.  ھم از ديدن آن ھا شرم دارم برخی كه ... 
ناآگاه ھستند متاسفانه به شكلی در نمايشگاه 

 خودشان ھم آن   آيند كه حتی در خانه می
اللھی را  جور نيستند و مردم و افراد حزب  

 ." كنند نسبت به نمايشگاه كتاب بدبين می
 ھای ديگری كه شرايط حضور در  كتاب

 ھايی مربوط به  نمايشگاه را نيافته اند، كتاب
مطابق اظھار .   ھستند71 و يا حتی 79سال 

اين آثار «نظر بھمن دری مدير نمايشگاه؛ 
ھيچ منع محتوايی نداشته و ندارند و اگر به 

گيرند؛ اما به  اداره كتاب بروند مجوز می 
دليل اين كه جزو ضوابط است كه آثار سال 

 به اين طرف عرضه شود آثار قبل از 85
 ».ی عرضه ندارند آن سال اجازه

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، وجود 
مدوام سانسور در ايران و حذف کتاب از 
نمايشگاه و دستگيری بازديدکنندگان را 
محکوم می داند و اين اقدامات را نشانه اوج 
زبونی و ناچاری رژيمی می شناسد که تنھا 
با اتکاء به زور و ستم و خفقان بر جامعه ما 

 .حاکم شده است
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 با تحمل فشارھای زياد و با به اما او،

خطر انداختن خود به ھمکاری با نشريات 
 به عنوان يك غيردولتی پرداخت و

ھايی چون مجله نگار، با نشريهروزنامه
پيام «انجمن مھندسان راه و ساختمان 

، مجله »گزارش سينما«، مجله »آبادگران
 و مجله »شنا«ی کعلمی فرھنگی پزش

 »فضيلت«اجتماعی فرھنگی و ھنری 
او در انجمن مھندسان راه .  ھمكاری کرد

و ساختمان به عنوان سردبير و در 
مجموعه فرھنگی و ھنری به عنوان مدير 

 .اجرايی فعاليت داشت
، پس از ماجرای ١٣٧٩پورزند در سال 

كنفرانس برلن، بازداشت و به يازده سال 
 آبان 10او، در تاريخ .  زندان محكوم شد

، توسط نيروھای امنيتی به ١٣٨٠ماه 
ھنگام ترک منزل خواھرش ربوده و به 
مدت چھارماه، در محلی مخفی نگاه 

بازداشت، از حق   داشته شد و در مدت
ديدار با وکيل و حتی درمان پزشکی 

ھای درازی در سلول  او ماه.  محروم بود
انفرادی به سر برد و شکنجه و فشارھای 
جسمی و روحی شديدی را نيز تحمل 

او را زير فشار و شکنجه و تھديد .  کرد
وادار کردند تا در مصاحبه تلويزيونی و 
جلسات دادگاه ھمه اتھامات عليه خود را 

گران و بازجويان ديکته کرده که شکنجه
 .بودند بپذيرد

 يک دادگاه ١٣٨١ ارديبھشت ١٣
، سيامک پورزند را به اتھام »ويژه«
اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با «

طلبان و ضدانق?ب در خارج از سلطنت
 به يازده سال زندان محکوم »کشور

اين حکم از سوی دادگاه تجديدنظر  .کرد
.  تير ماه ھمان سال تاييد شد١٦در تاريخ 

مھرانگيز کار در ھمان زمان با انتشار 
ای سرگشاده اع?م کرد که ھمسرش  نامه

ھای انفرادی زندان اوين  در سلول
شود و نسبت به وضعيت او  نگاھداری می

 .ھشدار داد
پزشکان بيمارستان امام خمينی تھران نيز 

از تغييرات شديد و «تاييد کردند که وی 
ھای ستون فقرات به پيشرفته در ديسک

ويژه در ناحيه گردن که به طور دايم 
شود باعث ايجاد درد در گردن و کمر می

با اين حال پس از مدتی  .برد رنج می
 دوباره به زندان بازگردانده »مرخصی«

 .شد
، سيامک پورزند، در ١٣٨٣در فروردين 

 ٣٦زندان دچار حمله قلبی شد و به مدت 
ساعت در حالت اغما به سر برد، دوشنبه 

 فروردين و در پی حمله قلبی ديگری ٣١
با پاھای زنجير شده به تخت، در 

او در اسفند .  بيمارستان مدرس بستری شد
ھای تلفنی با  ، در يکی از تماس١٣٨٢ماه 

مرا به «دخترش به وی گفته بود که 
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 ».حساب مردن بگذاريد
پس از گذراندن بخشی از دوران سرانجام 

زندان، به دليل كھولت و بيماری آزاد شد و 
در خانه اش تحت نظر ماموران امنيتی قرار 

ھای آخر زندگی خود را زير  سالگرفت و 
پليسی و -فشارھا و تھديدھای امنيتی

 . بيمارستان گذراند
سيامک پورزند، تا پايان زندگی ممنوع 
الخروج بود و در اين دوران، به خاطر 
دوری از خانواده، كه به خارج کشور 
مھاجرت كرده بودند، دچار افسردگی شد و 
اين فشارھای روحی چنان اين روزنامه 
نگار توانا را به ستوه آورد كه در روز 

 .خود را کشت ١٣٩٠جمعه نھم ارديبھشت 
*** 

نگار با سابقه و ارزشمند ياد اين روزنامه
تاريخ مطبوعات ايران كه در اين راه، 

ھای گرانی را به جان خريد آگاھانه ھزينه
جامعه فرھنگی ايران با  .  گرامی باد

 سران و شکبی.  بازماندگان او ھم درد اند
ارگان ھای سرکوب حکومت اس?می ايران 

بار سيامک  مسئول مرگ و اقدام تاسف
او گروگان .  شوندپورزند شمرده می

حکومت اس?می بود و قاتلينش، جز سران 
و مقامات حکومت اس?می کس ديگری 

چرا که، حکومت اس?می ايران، .  نيست
دشمن درجه يک آزادی انديشه و بيان و 

ترين و جانی  رحم ست و از بیتشکل مردمی
-ھای جھان نسبت به آزادیترين حکومت

اين .  ھای سياسی و اجتماعی به شمار می آيد
حکومت، افزون بر قتل عام ده ھا ھزار 
زندانی سياسی، کشتن شاعران و 

پور شاعر و نويسندگانی مانند سعيد سلطان
نويسنده انق?بی و عضو کانون نويسندگان 
ايران و ترور مختاری و پوينده از اعضای 
جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران و 

 .بسياری ديگر را در کارنامه سياه خود دارد
شک سيامک پورزند عاشق زندگی بود؛ بی

اما تحمل زيستن زير سلطه پليدی را نداشت 
و در نھايت در اعتراض به آن چه که در 

چه که با او کردند گذشت و آنکشورش می
 .به زندگی خود خاتمه داد

ھايی يادگار من از سيامک پورزند، عکس
 است که در »احمد شاملو«از پسر خانه اش 

 است »چنين گويد بامداد شاعر«ويژه نامه 
 در سال »انتشارات آرش«که از سوی 
 . منتشر شده است
 !يادش گرامی باد

 

  بھرام رحمانی...   ياد سيامک پورزند 

 5 صفحه  

 ...سانسور تا آخرين لحظه 
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 برابر با 1390شنبه سوم خرداد  روز سه

   خواننده»باب ديلن«، 2011 می 24
باب ديلن، .   ساله شد70آمريكايی راك، 

خواننده بزرگ موسيقی در طول پنج 
 پنجاه تاکنون، يکی از  دھه، از دھه

ترين خوانندگان موسيقی راک،  محبوب
فولک و بلوز مدرن بوده که گذشت زمان 

او در .  از محبوبيت وی نکاسته است
ھای پنجاه و شصت صدای  طول دھه

اعتراض و خشم يک نسل و شمايل 
محبوب نسل خشمگين و انق?بی محسوب 

ھا و  ھای او با تم آھنگ.  شدمی
ھای سياسی معترضانه و انتقادی  درونمايه

ھای تجاوزکارانه و ضدانسانی  به سياست
آمريکا در ويتنام و کشورھای ديگر، به 
عنوان تفسير اجتماعی و سياسی يک 

 .شود عصر در نظر گرفته می
باب ديلن، با نام اصلی رابرت آلن 

 در دولوت، ايالت 1941زيمرمن متولد 
او از دوران کودکی .  مينه سوتا است

آموختن گيتار و سازدھنی را به شكل 
 ساله بود 10خودآموز آغاز كرد و وقتی 

. اولين شعر خود را به مادرش تقديم كرد
 ساله بود كه از زادگاه خود خارج شد 18

 سوتا  تا به تحصيل در دانشگاه مينه
بپردازد، اما بيش تر وقت خودش را 

ھا صرف نواختن و آواز خواندن در کافه
زمان نواختن آھنگ و در آن.  کردمی

سرايی را آغاز كرده بود، اما  ترانه 
در اين .  طبيعی بود كه كسی او را نشناسد

دوران بود که نام باب ديلن را برای خود 
انتخاب کرد و ھرگز نيز توضيح نداد که 

در .  چرا اين اسم را انتخاب کرده است
ديلن «ھايی به اين باره گفته اند گاه اشاره

 شاعر معروف ولزی داشته »توماس
 . است

باب بعد از يک سال دانشگاه را ترک 
. کرد و در يک سيرک مشغول به کار شد

اش در راه سفر به شيکاگو، ناگھان تصميم
. تغيير کرد و سر از نيويورک در آورد

اين تصميم، بزرگ ترين تاثير را در 
زندگی کاری باب ديلن گذاشت و 

 .سرنوشت او را عوض کرد
گاتری بود؛  باب ديلن، شيفته آثار وودی

مردی كه به عنوان پدر موسيقی اعتراض 
شود و در تمام عمر  در جھان شناخته می

خود به گشتن در شھرھای مختلف اياoت 
متحده و سرودن ترانه و اجرا كردن 

ھای مردم  ھايی درباره نابرابری آھنگ
 گاتری در 1960سال .  پرداخت

بيمارستان بستری بود و مرگ را پيش 
باب ديلن، در ھمان زمان با .  رو داشت

 دoری كه در جيب داشت عازم 10
ھا با آن.  نيوجرسی شد تا به ديدار او برود

ھم ديدار كردند و پس از آن بود كه ديلن 
ترانه مشھور خود را برای وودی گاتری 
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زمان در نيويورك باب ديلن از ھمان.  سرود
ماندگار شد و با راه يافتن به جامعه 

كه اولين زمان پيش از آنھنرمندان آن
آلبومش را منتشر كند به ھمكاری با 

جان لی «ھای سرشناسی چون  نوازنده
 پرداخت و او را در اجراھای زنده »ھوكر

اولين آلبوم ديلن اوايل سال .  ھمراھی كرد
 bob توسط كلمبيا ريكوردز با عنوان 1961

Dylanدر اين آلبوم تنھا دو .   منتشر شد
مچ .   ترانه ساخته باب ديلن بود13ترانه از 

ميلر، رييس كمپانی كلمبيا ريكودز در مورد 
آلبوم اول ديلن خوب «:  اين آلبوم، گفته است

قراردادن تمامی کارھای باب ...  فروش نكرد
پذير ديلن در يک سبک موسيقی امکان

تر بر در ابتدا کار باب ديلن، بيش.  نيست
) فولک(روی موسيقی بومی آمريکايی

متمرکز بود ولی در کارھای بعديش 
-به گوش می...  تاثيراتی از بلوز، راک و

 .رسد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھای موسيقی بومی يکی از شاخص
آمريکايی، داستان سرايی و تاکيد بيش تر 

. روی ک?م خواننده است تا خود موسيقی
ای است برای شعر و آھنگ در اصل زمينه

ک?م خواننده، و اين سبک به باب ديلن 
اش تری برای انتقال خواستهقدرت عمل بيش

ھا را ديلن به تدريج سد بين اين سبک.  دادمی
 1965بار در سال شکست و برای اولين

چون سنگی ھم«مي?دی برای اجرای آھنگ 
(»غلطان  Like A Rolling Stone  ( از

گيتار برقی به جای آکوستيک استفاده کرد 
ھايی شديدی از سوی که با واکنش

-او نشان داد که می.  تماشاگرانش مواجه شد
شود از يک سبک به سبکی ديگر گذر کرد 

اين .  و ھيچ چيزی غيرقابل تغيير نيست
آھنگ برای مدت بسيار طوoنی جزو يکی 

ھای آمريکا قرار از پرفروش ترين آھنگ
 سال طول كشيد تا ديلن چند 3تقريبا .  داشت

ھای آلبوم منتشر كرد و بعد با اجرای ترانه
 . ضدجنگ خود به شھرت رسيد

- ضدجنگ و تجمع در دورانی كه تظاھرات
ھای بزرگ برای حقوق اجتماعی  

سياھپوستان در آمريكا شدت گرفته بود 
زمانه داره «، »بر باد رفتن«ھايی مثل  ترانه

-گفت« و »اربابان جنگ«، »شه عوض می
 از آثار ديلن به »وگو از جنگ جھانی سوم

ھا در  عنوان نمادھايی برای اين اعتراض

ھرچند معروف .  شدند ھمه جا خوانده می
 سرا و شاعر آمريكايی  ترين آثار اين ترانه 

 ھای ضدجنگ ھستند، اما باب  ھمين ترانه
 ای كوتاه به سرودن و  ديلن فقط در دوره

 .ھا مشغول بود اجرا كردن اين ترانه
 ای خدايان جنگ«

 ايد ھا را ساخته شمايی که ھمه تفنگ
 ايد شمايی که ھواپيماھای کشنده را ساخته

 ايد ھای بزرگ را ساخته شمايی که بمب
 ايد شمايی که پشت ديوارھا پنھان شده

 ايد شمايی که پشت ميزھا پنھان شده
 خواھم بدانيد فقط می

شما )  چھره واقعی(توانم از پشت نقابتان  می
 ».را ببينم

ھا را از ته دل  جوانی که ھمه اين حرف
کرد که  زد و حاکمان دنيا را تھديد می می

 .کند رسوايشان می
ھای   حاکمان درگير نبرد ميدان»باب ديلن«

کرد،  تری دعوت می ديگر را به ميدان تازه
ت?ش «ای برای روشن شدن حقيقت  مبارزه

ھا، يا واقعيت  آن»برای صلح
 . ايشان»افروزی جنگ«

 :کرد ديلن، تاکيد می
 کنيد شما ھيچ کاری نمی«

 .سازيد تا نابود کنيد فقط می
 با دنيای من

 ».کند بازی بازی می مثل يک اسباب
 :خورد ديلن مثل ھمه گول نمی

 مثل يک پير خائن«
 .دھيد گوييد، فريب می دروغ می

 .توان برد يک جنگ را می) که(
 خواھيد باور کنم؟ شما می

 بينم ولی من از چشمان تان می
 ».و از ميان ذھنتان

 :پرسيد پروا می او، بی
 قدر زياد است کهآيا پول شما آن«

 »برای شما بخشايش نبود؟
، سازھای مخالف با »باب ديلن«

افروزی را کوک کرد و بر طبل  جنگ
طلبی کوبيد و اين آغاز راه بود، ابتدای  صلح
ھای  صدا با او خيلیھم.   در آمريکا60دھه 

ديگر به صدا درآمدند، مث? پنج سال بعد 
 :صدا با او فرياد کرد ھم»جيم موريسون«
 .ھا با ماست ھا تفنگ دارند، ولی ارزشآن«

 ».شويم پيروز خواھيم شد، چيره می
-ای که از دوران جوانی، مبارزه»ديلن«اما 

بيند  اش آغاز کرد حاo ھفتاد ساله است و می
 .که مبارزه ھم چنان ادامه دارد

، مضمون يکی از 1969تابستان سال 
بختی «گوييم  ھا اين بود که ما فقط میآھنگ

 ».به صلح بدھيد
 اين فرياد، با 1969چند ماه بعد پاييز سال 

سی  دی فرياد نيم ميليون متحصن در واشنگتن
در اين بين .  نوا شد پايتخت اياoت متحده ھم

ھای ديگر ھم به اين جمع اضافه شدند  خيلی
دويدن «ھای ضدجنگ سرودند؛  و ترانه

کريدنس کليدواتر « ساخته »ميان جنگل
 اولين آھنگی بود که تصاوير »ريوايول

 کرد با ھا زنده می جنگ ويتنام را در ذھن

 ھفتاد سالگی باب ديلن
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 6 صفحه  

داد  يک مشت کلمات ساده، ولی نشان می
که ت?ش برای زنده ماندن در يک جنگل 

ھا آھنگ ديگری آن.  چقدر ترسناک است
ماه «در فضای جنگ ويتنام ساختند به نام 

؛ شعر آھنگ فضايی را »بدشگون
کرد که يک سرباز به ھم  توصيف می

 سرباز ».به جنگ نرو«:  گويد رزمش می
کنم اگر بروی  احساس می«:  دھد ادامه می

 سراسر آھنگ از ».گردی ديگر بر نمی
 ترس سربازان، شب قبل از  احساس

 . عمليات، پر است
فرزند «اين گروه در آھنگ ديگری به نام 

گذارند و به   پا را فراتر می»خوشبخت
البته کلی ھم .  تازند دولت و ثروتمندان می

ھا در اين آن.  تازند گری می به نظامی
آھنگ فرزندان ثروتمندان را خوشبخت 

روند  کنند چرا که به جنگ نمی خطاب می
 »شجاع«ھا از القابی چون ولی البته آن

 »جو و فيش کانتری«!  اند نصيب بی
 »جنگ جھانی سوم«درست مثل آھنگ 

باب ديلن، رندانه به جنگ تاختند؛ آھنگی 
-کنم جوان کنم ت?ش می فکر می«به نام 

 سراسر شعر شوخی با »مرگ نشوم
حاکميت است اما پس شوخی، دردھا 

جالب است که ريتم آھنگ .  نھفته است
 !ھای نظامی است شبيه ھمه مارش

صبح خدمت « در آھنگ »بيردز«گروه 
چرا بايد اين اتفاق «:  پرسند  می»نظامی
ھا صبح را در اوايل آھنگ به  آن»بيفتد؟

باره به کنند و يک زيبايی توصيف می
ھای جنگ و خونريزی پيوند  پليدی

 .دھند می
ھا در آن دھه بسيارند؛  از اين دست آھنگ

 ساخته کروزبی، استيلز، »اوھايو«آھنگ 
به چه قيمتی «نش و يانگ و آھنگ 

.  ساخته بوفالو اسپيرينگفيلد»ارزد؟ می
ھواپيمای « با آھنگ »پيترپل و ھری«

 .تازند افروز می  به حاکميت جنگ»جت
لنون با نيکسون و دولتش در جنگ ويتنام 
خيلی مشکل داشت و مبارزه اين آھنگ 
ساز فراتر از جمله معروف خواننده گروه 

خواننده گروه سه .  ديگسی چيکس است
آور خوانده بود، اما  سال قبل بوش را شرم

ای از زندگی  در فيلم مستند و صد دقيقه
دھد، نيکسون وادار شد او  لنون نشان می

 .را از آمريکا اخراج کند
ابی « و »جری رابين«قطار  لنون، ھم

 دو رھبر عمده ضدجنگ در »ھفمن
ھا قصد داشت آمريکا بود و به کمک آن

ھم زمان با انتخابات رياست جمھوری 
 »تور سراسری« آمريکا 1979سال 

. برگزار کنند، اما اين تور برگزار نشد
ھا روی صحنه رفتند که بار آنفقط يک
 لنون »استيوی واندر«ھايی چون  نوازنده

ھای  را ھمراھی کردند و البته اعتراض
شد تا  آنان و مردم حاضر کامل موثر می
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 فعال سياسی و ضدجنگ »جان سينلکر«
آمريکايی که با توطئه و به بھانه فروختن 

البته .  آزاد شود  دستگير شده بود، »ماروانا«
 .يکی از اھداف اين تور ھم ھمين بود

اگر به بخش ديگری از كارنامه ھنری او 
شويم باب ديلن ساليان  نگاه كنيم متوجه می

ھای جامعه آمريكا نيز  عدالتی سال درباره بی
 »مدگار اورس«او برای .  شعر سروده است

-فقط يك پياده در بازی آن«ای به نام  ترانه
، از فعاoن حقوق »اورس«.   را سرود»ھا

ھای آفريقايی تبار بود كه  اجتماعی آمريكايی
در ھمان سال .   به قتل رسيد1964در سال 

مرگ «ترانه ديگری را اجرا كرد كه 
اين ترانه .   نام داشت»غريبانه ھتی كارول

به قتل پيش خدمت سياھپوستی مربوط 
شد كه به دست پسر صاحب يك مزرعه  می

 ماه 6بزرگ تنباكو روی داد و قاتل فقط به 
 . زندان محكوم شد

باب ديلن، حتی درباره رويدادھا و 
ھايی كه در جريان مبارزات به  شخصيت

دست آوردن حقوق اجتماعی برابر مطرح 
چه «ترانه .  شدند، نيز ترانه اجرا كرد نمی 

 درباره مرگ »كسی ديوی مور را كشت؟
بوكسوری به نام ديوی مور در رينگ 

 در »جون بائز«او به ھمراه .  مسابقه بود
 در واشنگتن 1963تظاھرات بزرگ سال 

ھای  حاضر شد و به اجرای تعدادی از ترانه
در ھمين تظاھرات بود كه .  خود پرداخت

مارتين لوتركينگ، سخن رانی معروف خود 
 .  را ايراد كرد»رويايی ديدم«با نام 

 باعث شد او به »جون بائز«آشنايی باب با 
ھای ديگر موسيقی نيز فعاليت در زمينه

گرايش پيدا کند و در ھمين زمان بود که 
 Another(»چھره ديگر باب ديلن«آلبوم 

Side Of Bob Dylan  ( را منتشر کرد که
 . تر سبکی عاشقانه داشتندھايش بيشآھنگ

 ھنگام 1966 جوoی 29باب ديلن، در 
موتورسواری دچار حادثه شد و به شدت 

وی پس از درمان شروع به .  آسيب ديد
ھايش كرد و تا ھشت نوشتن و ضبط ترانه

يک سال بعد از .  سال كنسرت برگزار نکرد
حادثه تصادف، وقتی اولين آلبوم خود را با 

 به بازار »JohnWesley Harding«نام 
موسيقی عرضه کرد در آن از گيتار برقی 
استفاده نکرد، موضوعی که آن ھمه در 

 .موردش مقاومت کرده بود
ھای در دھه ھفتاد، باب ديلن وارد عرصه

در سال .  جديدی در زمينه کارھای ھنری شد
 Pat Garrett ساخت موسيقی فيلم ١٩٧٢

and Billy the Kid ساخته سام پکين پا را 
بر عھده گرفت، که آھنگ معروف 

Knockin' on Heaven's Door برای 
اين آھنگ جزو معدود .  اين فيلم ساخته شد

ھايی است که بارھا توسط خوانندگان ترانه
مشھوری نظير باب مارلی، اريک کلپتن، لد 

 و Guns'N Rosesزپلين، پينک فلويد، 
باب در اين فيلم، نقش .  يوتو اجرا شده است
 . کوچکی ھم ايفا کرد
ای نيست که به اندازه  ھيچ موزيسين زنده

باب ديلن، در .  باب ديلن تاثيرگذار بوده باشد
 سالگی، يک کتاب خاطرات به نام ۶٣سن 

اد .   نوشته است»گاھشمار، جلد يک«
 که اين  برادلی در اولين مصاحبه تلويزيونی

 سال انجام ٢٠افسانه دنيای موسيقی پس از 
 :وگو نشسته است داده، با او به گفت
غيرقابل دسترس، جالب و  باب ديلن آدمی 

او در . اش مرموز است، درست مثل موسيقی
طول بيش از چھار دھه فعاليت مستمر، بيش 

.  آلبوم منتشر کرده است۴٠ ترانه و ۵٠٠از 
آيا ھرگز برای او پيش آمده که به گذشته 

ای خود نگاھی بيندازد و بار ديگر به  حرفه
 که با شگفتی و حيرت نوشته نظری  موسيقی

بيفکند؟ او با اشاره ظريفی به ترانه ک?سيک 
(»خيلی خب، مادر« : گويد می)  ١٩۶۴ 
ولی حاo ديگر .  کردم قب? اين کار را می«

دانم چطور شد آن  نمی.  کنم اين کار را نمی
کارھای اوليه من به طرز .  ھا را نوشتم ترانه

 ».معجزه آسايی نوشته شدند
ھا  سعی کن بنشينی و چيزی مثل آن ترانه«

ای در کار است، و  حتما معجزه.  بنويسی
 »روی« و يا »زيگفريد«يقينا اين معجزه 

يک نوع متفاوت از يک معجزه .  گونه نيست
من اين .  من اين کار را انجام دادم.  نافذ است

 آيا به نظر ».کار را يک زمانی انجام دادم
تواند اين کار را انجام  خودش باز ھم می

توانيد کاری را  شما نمی«:  گويد، نه بدھد؟ می
من يک زمانی آن .  برای ھميشه انجام بدھيد

توانم يک  کار را انجام دادم ولی اoن ھم می
ولی آن .  ھای ديگر را انجام بدھم سری کار

 ».توانم انجام بدھم کار را نمی
 ايالت »ھيبينگ«ديلن، از وقتی که در شھر 

 نوجوانی بيش نبود موسيقی »سوتا مينه«
او فرزند ارشد آبراھام و بيتی .  نوشت می

اش چگونه بود؟  کودکی.  زيمرمان بود
حقيقتش من خودم را آدم «:  گويد می

ھميشه .  دانستم خوشحال و يا غمگينی نمی
دانستم که يک چيزی در اين دنيا ھست  می

و آن چيز در آن .  که من بايد به آن برسم
مکانی که من در آن زمان در آن زندگی 

 ».کردم، نبود می
نويسد   خود، می»گاھشمار«ديلن در کتاب 

 سالگی به گرينيج ويليج در ١٩وقتی در 
شھر نيويورک نقل مکان کرد معنای زندگی 

ھا  را فھميد، چون گرينيج ويليج در آن سال
ضدفرھنگ دھه «مرکز پرجوش و خروش 

 چند ماه بعد ديلن برای ضبط آلبوم .  بود»۶٠

 

 ھفتاد سالگی باب ديلن
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 قرارداد »کلمبيا رکوردز«با شرکت 
شما به نيويورک «:  گويد برادلی می.  بست
ولی وقتی اين را .  گوييد پايتخت جھان می

به پدرتان گفتيد او فکر کرد که شما داريد 
کنيد يا پدر و مادرتان، خواننده  شوخی می

نويس شدن شما و اينکه بخواھيد  و ترانه
به شھر نيويورک برويد، تائيد را 

 »کردند؟ می
ھا چنين آرزويی آن.  نه«:  گويد ديلن، می

ولی پدر و مادر من .  برای من نداشتند
پدر من احتماo فکر .  جا نرفتندھرگز ھيچ

کرد پايتخت جھان ھمان جايی است که  می
 oخودش در آن لحظه بوده و احتما

ھر !  توانسته جای ديگری بوده باشد نمی
کردند  جا که خودش و زنش زندگی می

 ».شد پايتخت جھان جا میآن
پس چه چيزی باب ديلن را به آدم متفاوتی 

 .تبديل کرد
ھميشه .  کردم به راديو خيلی گوش می«

ھای نوار فروشی پ?س  توی فروشگاه
زدم و از دنيايی که  گيتار و پيانو می.  بودم

در اطرافم وجود نداشت نوشتن ترانه را 
گويد او حتی   ديلن می».ياد گرفتم

دانسته که سرنوشتنش اين است که  می
او در :  ای خواھد شد يک موزيسين افسانه

داشتم با سرعت «:  نويسد کتاب خود می
. ھای با شکوه رفتم به سمت آن نور می

سرنوشت داشت مستقيما به من نگاه 
 ».کرد و نه ھيچ کس ديگر می

 چه معنايی برای »سرنوشت«اما لغت 
 ديلن دارد؟

اين احساس که انگار چيزی در مورد «
; داند دانی و ھيچ کس ديگر نمی خودت می

تصويری که از آينده خودت در ذھنت 
. داری و به واقعيت تبديل خواھد شد

سرنوشت چيزی است که بايد برای 
خودت نگه داری چون احساس شکننده و 

پذيری است و اگر آن را برم? کنی  آسيب
پس بھتر اين .  کسی آن را خواھد کشت

است که ھمه اين را در درون خودت نگه 
 ».داری

وقتی برادلی از ديلن پرسيد که چرا اسم 
 »رابرت زيمرمان«اصلی خود را که 

بوده تغيير داده است، گفت که اين ھم 
دانيد، بعضی  می;  سرنوشت او بوده است

ھا از پدر و مادر نامناسب و با  از آدم
شما ھم .  آيند نامناسب به دنيا می اسامی 

ات را برای  آيی اسم مورد ع?قه می
کنی، انسان آزاد است  خودت انتخاب می

 .خواھد برای خود انتخاب کند ھر چه می
ھای خود دنيايی خلق  باب ديلن، در کار

کرد که با الھام از موسيقی محلی قديمی 
به وجود آمد، با کلماتی نافذ و شاعرانه، و  

باران سختی «ھايی چون  اين در ترانه
در اين .   آشکار است»خواھد باريد

مربوط به  ھا تنش و ناآرامی  ترانه
ھای حقوق مدنی و ضدجنگ در  جنبش
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به طور کلی يک .  ، آشکار است١٩۶٠دھه 
 ساله را ٢۵جور آميزه انفجارگونه باب ديلن 

به يک شمايل فرھنگی و سياسی تبديل کرد؛ 
رفت کلی دنباله رو داشت و  او ھر جا که می

ھايش ھميشه پيش از موعد  بليت کنسرت
 .شد تمام می

گفتند ديلن صدای نسل خود است؛ به او  می
با اين .  لقب پيامبر و مسيح موعود داده بودند

گويد که او خود را چيزی  ھمه خود ديلن می
دانسته  فراتر از يک موزيسين ساده نمی

وقتی کسی شما را به عنوان يک «:  است
شناسد در حالی که شما آن  چيز خاص می

چيز خاص نيستيد احساس شياد بودن 
ترين بخش  ترين و خشن  زمخت».کنيد می

اين که مثل يکی «کارش برای او چه بود؟ 
و اين که .  ھای ادگار آلن پو باشی از داستان

شما را کسی بدانند که شما در واقع نيستيد، 
ھر چند که ھميشه شما را به ھمان لقب 

من .  تو منجی ھستی.  تو پيامبری.  شناسند می
ابليس .  ھرگز نخواستم پيامبر يا منجی باشم

توانم بکنم اين  من نھايت کاری که می.  شايد
ولی پيامبر؟ نه، به .  است که مثل او بشوم

 ».ھيچ وجه
خود ديلن شايد قبول نکند که صدای نسل 

ھايی بودند  ھايش سرود خود بوده، ولی ترانه
ھای گوناگون  که برای فعاoن جنبش

اس، جوoی  بی سی(.شدند بخش می الھام
 )اد برادلی - ٢٠٠٧

شمار حيرت المللی، تحوoت بیدر سطح بين
انگيزی پديد آمد اما دي?ن در يک امر پا 
برجا باقی ماند و ھرگز از خلق آثار 

اش دست بر موسيقيايی عظيم و مواضع
ثبت نام وی در تاoر :  ١٩٨٩.  نداشت

دريافت :  ١٩٩١مشاھير راک اند رول؛ 
جايزه گرمی آوارد به خاطر يک عمر 

دريافت جايزه گرمی :  ١٩٩٨فعاليت ھنری؛ 
آوارد به خاطر ترانه زمان عقل باخنه؛ 

دريافت اسکار بھترين ترانه فيلم :  ٢٠٠٠
العمل وی، پس از دريافت جايزه عکس...  و

 به دليل يک عمر فعاليت ٩١گرمی در سال 
خوب پدرم ھيچ گاه «:  ھنری اين جم?ت بود

دانيد که او مرد گذاشت میمرا زياد تنھا نمی
اما آن چه به من گفت مھم بود .  ای بودساده

او گفت پسرم تو ممکن است در اين دنيا آن 
قدر به فساد کشيده شوی که پدر و مادرت تو 
را ترک کرده و از تو دوری کنند و اگر اين 
اتفاق بيفتد بدان که خداوند آن قدر توانايی و 
استعداد در تو نھاده که به اص?ح راه 

 ».بپردازی
ھای بعد باب ديلن بيش تر روی در سال

ھای قديمی خود کار کرد و به آھنگ
ھا پرداخت اگرچه از ساختن بازخوانی آن

عشق «آلبوم .  ھای جديد ھم دست نکشيدآلبوم
در سال )  Love and Theft(»و دزد
 ١١ که عرضه اش مقارن با حوادث ٢٠٠١

سپتامبرشد، به گفته منتقدان جزو يکی از 
. رودھای باب ديلن به شمار میبھترين آلبوم

، برای ساخت 2001چنين در سال ھم
 برنده »انگيزپسران شگفت«موسيقی فيلم 

 . جايزه اسکار شد

، باب ديلن ھمراه با لری ٢٠٠٣در سال 
& Masked«نامه چارلز فيلم  
Anonymous« را نوشت که به دليل 

ساختار پيچيده آن مورد استقبال قرار 
درباره زندگی باب ديلن تاکنون .  نگرفت

چندين فيلم مستند ساخته شده که در اين ميان 
ھای مارتين اسكورسيزی و توان به فيلممی

تاد ھينز اشاره کرد که اين آخری يك فيلم 
جذاب است كه در آن شش بازيگر در نقش 

ھای مختلف زندگی او را به ديلن، دوره
تر از ھمه اين است گذارند و جالبنمايش می

كه يكی از اين شش بازيگر خانم كيت 
 .ب?نشت، ھنرپيشه مطرح ھاليوود است

ھای باب ديلن ھمين ماه پيش  آخرين کنسرت
بود، در پايتخت جمھوری خلق چين که با 

بار ھم با وی، اين.  بحث و جدل ھمراه شد
ظاھر و سبکی تازه به روی صحنه رفت و 

در طول پنج دھه طرفداران .  آواز خواند
اند که ھميشه او را در  باب ديلن عادت کرده

شکل و شمايلی تازه ببينند و از او موسيقی 
 . ای بشنوند و آواز تازه

باب ديلن، طی پنج دھه فعاليت نزديک به 
 آلبوم ۵٠ھزار ترانه سروده و بيش از 

ھای اخير او، در سال.  منتشر کرده است
خود را به عنوان طراح و نقاشی باذوق 

چند نمايشگاه از آثار او با استقبال .  نشان داد
 .فراوان روبرو شد

 »دوش به چون يك خانه« معروف وی،  ترانه
 به عنوان بھترين »رولينگ استون«توسط 

او، به خاطر .  ھا انتخاب شد  تمام زمان ترانه
ھای نغز و پرمفھومش بارھا نامزد  ترانه

 .است  نوبل ادبيات شده  دريافت جايزه
 از ديد بسياری تاثيرگذارترين »باب ديلن«

. است چھره در تاريخ موسيقی آمريكا بوده 
ھای او توسط بسياری از  برخی از ترانه

اند که  خوانی شده خوانندگان مشھور دوباره
از فراز برج «توان به  ھا می از جمله آن

 اجرا »جيمی ھندريكس« که توسط »ديدبانی
 .شد، اشاره کرد

 كارگردان سرشناس »مارتين اسكورسيزی«
 را »راھی به خانه نيست«سينما، فيلم مستند 

 2005، در سال »باب ديلن«در مورد 
چنين فيلمی داستانی بر پايه ھم.  است ساخته 

به )  ٢٠٠٧(»جا نيستمآن«زندگی وی به نام 
 .کارگردانی تاد ھاينس، ساخته شده است
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  كانون نويسندگان ايران بيانيه
 تشديد سانسور در  درباره

 نمايشگاه كتاب
 

وزارت ارشاد و فرھنگ اس?می در پی 
ھای مبتنی بر تشديد  اجرای سياست

ھای  سانسور از جمله لغو مجوز موسسه
   نمره انتشاراتی برای نشر كتاب، دادن

شان  منفی به ناشرانی كه آثار ارسالی 
شود و در نھايت  غيرمجاز شناخته می
ھا پس از رسيدن  لغو مجوز نشر آن

نمرات منفی به شمار معين، بررسی 
مجدد آثار دارای مجوز دائم و غيرمجاز 
شمردن اين آثار، تنبيه ناشران به 

 مجوز به مدت  صورت تاخير در ارائه
ماه، واداشتن ناشران به سانسور آثار  سه 

ھا و آثار  خود و امتناع از پذيرش نگرش
القلم  سان ممنوع نويسندگان خاص و بدين

 سانسور  اكنون دامنه...  كردن آنان و
ھا را  ايدئولوژيك آثار و حذف ناشران آن

گسترش داده و به قرار اط?ع ھم عرضه 
و فروش آثار برخی از نويسندگان را منع 
كرده و ھم به شمار ناشران محروم از 

 .حضور در نمايشگاه كتاب افزوده است
كانون نويسندگان ايران، بر اساس منشور 
  خود كه مخالفت با سانسور از جمله

ترين مواد آن است، سانسور وزارت  مھم
ارشاد و فرھنگ اس?می و محروميت 
ناشران از حضور در نمايشگاه را 

كند و خواھان پايان دادن به  محكوم می 
 .ستيزانه است اين اقدامات آزادی
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عراقى  حكم زندان منيژه نجم
 !محكوم است

 
 منيژه نجم »دادگاه انق?ب اس?مى«
عراقی، نويسنده، مترجم، فعال جنبش  

زنان و منشى منتخب كانون نويسندگان 
ايران را به جرم عضويت و فعاليت در 

 كانون به  اين كانون و به استناد چند بيانيه
سال حبس تعزيرى محكوم كرده  يك 
ما ضمن محكوم كردن اين حكم .  است

ايم،  كه پيش از اين نيز گفته ظالمانه، چنان
كنيم كه مسئوليت  بار ديگر تاكيد می

ھاى كانون بر  شده در بيانيه مواضع ارائه 
 كل كانون و ھيئت دبيران منتخب  عھده

عراقى در قبال  آن است و خانم نجم
ترين  ھا كوچك محتواى اين بيانيه
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 .مسئوليتى ندارد
كانون نويسندگان ايران خواھان نقض اين 
حكم ظالمانه و پايان دادن به تعقيب و آزار 

 .خواه است اعضاى اين كانون آزادی
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 )در تبعيد(يسندگان ايران واط�عيه کانون ن

 حکم زندان برای   
 منشی کانون نويسندگان ايران

 
بنا به خبر منتشر شده، منيژه نجم عراقی، 
نويسنده، مترجم و فعال جنبش زنان و منشی 

دادگاه انق?ب «منتخب کانون،  از طرف 
 به اتھام عضويت در کانون »اس?می

ھای کانون نويسندگان ايران و انتشار بيانيه
بازداشت و به يک سال زندان تعزيزی 

 . محکوم شده است
تعقيب، دستگيری، زندان و آزار نويسندگان 
سياست ديرينه جمھوری اس?می ست و از 

کوشد تا ھر صدای کوشا در اين طريق می
راستای آزادی انديشه و بيان را خاموش کند 
و مردم ايران را از حقوق ابتدائی سخن 

 .گفتن و زنده ماندن محروم سازد
اما اينک، دستگيری اعضای کانون به بھانه 

ای ھای اين نھاد، سياست تازهانتشار بيانيه
کوشد اعضای کانون را به صفت ست که می

فردی مورد تھديد قرار دھد و آنان را از 
ھمکاری با کانون نويسندگان ايران، اين نھاد 

در .  مدافع آزادی انديشه و بيان باز دارد
ھا نه به فرد مربوط است حالی که؛ اين بيانيه

کانون .  يابدو نه از طرف افراد انتشار می
ھمواره به صفت جمعی مسئول انتشار 

ھايش است و دفاع از آزادی، گرچه بيانيه
فردی ست، اما در قاموس کانون و نھادھای 
اجتماعی نظير آن، در قالب جمعی  صورت 

افزون بر اين دفاع از آزادی .  گيردمی
انديشه و بيان جرم نيست و جمھوری 

 آزادی »اتھامی«تواند با چنين اس?می نمی
 .ھا را نقض کندانسان

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، جمھوری 
کند و ھمه ُکش اس?می را محکوم میآزادی

ھای نھادھای مدافع آزادی بيان، ھمه کانون
نويسندگان و انجمن قلم کشورھای مختلف را 
برای اعتراض به اين حکم غيرانسانی به 

 . طلبدياری می
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 نقض حقوق بشر ٢۶۴٠۴

 در ايران، فقط در يک ماه
 

مجموعه فعاoن حقوق بشر در ايران، 
 گزارش موارد نقض حقوق بشر در »ھرانا«

 ١٣٩٠محدوده زمانی ارديبھشت ماه سال 
را که از سوی منابع دولتی يا مستقل انتشار 
يافته، منتشر ساخت، و بر مبنای آن مشخص 

 ٢۶۴٠۴شد در طی محدوده زمانی مذکور 
نقض حقوق بشر صورت گرفته، که در 

 مورد به صورت مستقيم از سوی ٣١٢
حکومت جمھوری اس?می يا بر اساس 

ھای دولتی به ثبت رسيده گذاریسياست
  درصد٣۴است، که نسبت به ماه قبل 

 .افزايش داشته است
 ارگان خبری فعاoن حقوق بشر در ايران

زمان با انتشار اين گزارش، خاطرنشان ھم
کند با توجه به عدم اجازه دولت ايران به می

فعاليت مدافعان حقوق بشر، گزارش مزبور 
با درصد کمی از خطا ھمراه خواھد بود، ھم 
چنين بايد در نظر گرفت که به ھمين دليل، 

ھای گردآوری شده تنھا مجموع گزارش
بخش کوچکی از نقض سيستماتيک حقوق 

 . ...بشر در ايران است
 انديشه و بيان
 مورد ۴٧، تعداد ١٣٩٠در ارديبھشت 

گزارش نقض موردی حقوق بشر در حوزه 
انديشه و بيان توسط واحد آمار، نشر و آثار 
مجموعه فعاoن حقوق بشر در ايران به ثبت 

 .رسيده است
 نفر از فعالين بازداشت ١۶بر ھمين اساس 

و يک تن از ايشان به اداره اط?عات 
 نفر نيز از سوی ٨چنين ھم.  احضار شد

ھای انق?ب مجموعا به  شعب مختلف دادگاه
 ماه تعليقی و ١٢ ماه حبس تعزيری، ١۶٢
ھای   ماه محروميت از فعاليت در حوزه۶٠٠

 .مربوطه محکوم شدند
 نشريه و يا روزنامه نيز ٣در ھمين حوزه 

توقيف شدند و ماموران امنيتی مانع از 
نگار برگزاری مراسم يادبود يک روزنامه

 .شدند
طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه 
سال قبل گزارشات نقض انديشه و بيان 

 نسبت به سال گذشته کاھش  درصد٢٣۴
داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز 

 .تغييری حاصل نشده است
 

 اعدام
طبق گزارشات موجود، در ارديبھشت سال 

 .دار سپرده شدند شھروند به چوبه٣۴جاری 
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ھشت نويسنده معروف جھانی در سال 

 مي?دی، در سفری به فلسطين از 2003
گذرند و پا به شھر مرزھای ممنوعه می
گذارند تا با هللا میمحاصره شده رام

محمود درويش شاعر فلسطينی ديدار 
 . کنند

اين نويسندگان، ھمگی عضو پارلمان 
اند که تاليفات بسيار جھانی نويسندگان

ھا دو برنده جايزه دارند و در ميان آن
ادبی نوبل؛ ووله سوينکا نويسنده 

نويس نيجريائی و خوزه ساراماگو رمان
طور دو تن از اعضای پرتقالی و ھمين

ھيئت رئيسه پارلمان جھانی نويسندگان و 
آوران  نويسنده ديگر که ھرکدام از نام4

عرصه ادبيات کشور خود ھستند قرار 
 . دارند

اعضای پارلمان جھانی نويسندگان در اين 
 کشور و چھار قاره جھان 8سفر از 

 :عبارت بودند از
نويس آمريکائی و راسل بانکس رمان

 .رئيس پارلمان جھانی نويسندگان
 .نويس ايتاليائیويچنسو کونسولو رمان

ووله سوينکا نويسنده نيجريائی و برنده 
 جايزه ادبی نوبل

کريستيان سالمون، نويسنده فرانسوی 
 مدير پارلمان جھانی نويسندگان

نويس پرتقالی و خوزه ساراماگو رمان
 نوبل ادبيات

برايتن باخ شاعر و نويسنده افريقای 
 جنوبی

 خوان گوی تيسولو نويسنده اسپانيائی 
 بای دائو شاعر چينی تبعيدی آمريکا

بر اساس اين سفر پرماجرا سميرعبدهللا و 
خوزه راينس فيلمی تھيه کردند که 

تمرکز .  ، نام داده شد»نويسندگان مرزھا«
اصلی فيلم بر وضعيت مردم عرب 
فلسطين و به ويژه وضعيت و زندگی و 
سخنان محمود درويش شاعر فلسطينی 

 . قرار گرفت
اين نويسندگان به نشانۀ حمايت از مردم 

ھای ارتش هللا که زير فشار تانکرام
-اسرائيل قرارگرفته بود به فلسطين می

روند و انگيزه خود را ديدار با محمود 
هللا درويش که او ھم مانند بقيه مردم رام

کنند و در محاصره قرارداشت اع?م می
چون محمود درويش «دارند؛ ابراز می

نمی توانست به ديدار ما بيايد، ما به ديدار 
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  ».ايماو اومده
 »فيلم سيکلٌپ« و »چشم باز«کمپانی 

عرضه کننده اين فيلم بود که پخش جھانی 
آن، افکار عمومی را به شدت متوجه 

 . وضعيت دشوار مردم رام هللا کرد
محمود درويش شاعری بود که در ميان 
مردم فلسطين و عرب زبانان دارای 
محبوبيت بسيار بود و اگر مقايسه کنيم، او 

چون او کسی ھمپايه احمد شاملو بود و ھم
 . در قلب مردم سرزمينش جا داشت

 
محمود درويش، از ديد اين نويسندگان 

ای از مردم فلسطين به فرامرزھا، نماينده
آمد که با شعر خود يار ديرين شمار می

-مقاومت مردم اين سرزمين در برابر اشغال
اين شاعر جھانی، با .  گران اسرائيلی بود

ھای اش سالاشعار عاشقانه و مبارزه جويانه
 .آمددراز زبان مردم فلسطين به شمار می

 دفتر شعر  30 بود و 1941درويش متولد 
ھا به فارسی منتشر کرد که برخی از آن

اين شاعر فلسطينی سال ھای .  ترجمه شد
زيادی را در تبعيد؛ در قاھره، بيروت، 

 در 2008تونس  و پاريس گذراند و در سال 
پی عمل جراحی قلب در تکزاس آمريکا در 

 . گذشت
توان از ترين آثار محمود درويش میاز مھم

ھای ، برگ1960بال ھای؛ گنجشک بیکتاب
 و 1966، عاشقی از فلسطين 1964زيتون 
 نام 2003ای پوزش مخواه چه کردهاز آن

محمود درويش زمانی عضو حزب .  برد
کمونيست بود و مدتی ھم عضويت سازمان 

بخش فلسطين را داشت که در سال آزادی
ھای  در اعتراض به پذيرش توافق1999

 .  از اين سازمان بيرون آمد) نروژ(اسلو
در واقع انگيزه نويسندگان مرزھا در اين 
سفر، دفاع از حقانيت مردم فلسطين برای 
برخورداری از يک زندگی انسانی و 

 . اندھا دريغ کردهصلحی بود که از آن
اين توضيح را ھم درباره پارلمان جھانی 

توان داد که اين نھاد در نويسندگان می
، به دنبال کشته شدن  طاھر ١٩٩٣تابستان 

در .  جودت نويسنده الجزايری تشکيل شد
واقع، نويسندگانی مانند محمود درويش و 
ژاک دريدا و پيير بورديو در واکنش به 
آزار، دستگيری و قتل نويسندگان، اين 

 . پارلمان را تشکيل دادند
در نيمۀ اول سال تاسيس اين پارلمان، تعداد 
نويسندگان تحت پيگرد، دستگير شده و يا 

. کشته شده در جھان به رقم ھزار نفر رسيد
اين نويسندگان الجزايری، ايرانی، مصری، 

 . ای، چينی وغيره بودندترک، نيجريه
در حال حاضر ھم، تعداد زيادی نويسنده در 
برابر ک?ف سر در گم و دھشتناک تعقيب و 

اند دستگيری و شکنجه و مرگ قرار گرفته
و يادآور اين سخن سنجيدۀ طاھر جودت 

اگر «:  پيش از کشته شدنش ھستند که گفت
اگر سکوت کنی .  سخن بگويی خواھی مرد

 ».پس سخن بگو و بمير. خواھی مرد
ھای نخست پارلمان نويسندگان، در طی سال

اش، ناظر دستگيری تعداد زيادی موجوديت
دوبار از شرکت .  از اعضايش بوده است

ھا جلوگيری پرزيدنت اين پارلمان در کنگره
نويس شاعر چينی بای با او، رمان.  شد

کنگويی، سونگلواو و ديگر نويسندگان 
ھا فراخوانده عضو اين پارلمان به دادگاه

ياشارکمال نويسنده ترک زبان فقط به .  شدند
نجيب محفوظ .  خاطر نوشتن دستگير شد

مصری و برندۀ جايزۀ نوبل، در خيابان به 
و اعدام ھولناک کن .  ضرب چاقو ازپا درآمد

ساروويوا از اين پارلمان به دست ديکتاتور 
 . نيجريه  فراموش شدنی نيست

و اينک نيز در جھان، به ويژه در جمھوری 
اس?می، دستگيری، آزار و کشتن 
نويسندگان تقريبا يه رويدادی عادی و بدل 

 . شده است
المللی نويسندگان در حال مقر پارلمان بين

-حاضر شھر بروکسل است و اين نھاد سخن
آيد که به گوی نويسندگانی به شمار می

خاطر اظھار نظرات خود زير فشار و 
 .گيرندپيگرد حکام کشورھا  قرار می

المللی نويسندگان، پارلمانی ست پارلمان بين
ست که بدون قدرت رسمی؛ اما نھادی

دراختيار ھمۀ نويسندگان جھان قرار دارد و 
تنھا مشروعيت آن اين است که اعضاش از 

 .اندکشورشان رانده شده
 

 نويسندگان مرزھا
 محمود درويش يک شاعر تبعيدی

 و يک فيلم
 عباس سماکار


