
  ايران نويسندگانمنشور كانون 
  

  1378مصوب چهارم آذر 
  

ي  نامه شناخته شده و در ويژه توجهي، به عنوان منشور كانون نويسندگان ايران متني كه در ساليان اخير، از روي سهو  و كم: توضيح
ارائه شد و، به استناد مدارك  ع عموميبه مجم 1378آذر  4كه در ست   نويسي نيز به چاپ رسيده بود پيش» ي آزاد انديشه«سانسورِ  

كنيم كه منشور كانون  جاي بسياري از اعضا، اعالم مي از اين رو، در پاسخ به تذكرِ به. موجود، با حذف بند ششمِ آن به تصويب رسيد
  .1378 سال ، يعني متن مصوب مجمع عمومياست نويسندگان ايران متن زير

  
» موضع كانون نويسندگان ايران«و ) 47ارديبهشت (ي اول كانون  وح عمومي بيانيهكانون نويسندگان ايران با توجه به ر

  :كند اصول و مواضع زير را اعالم مي) 1373مهرماه (» ‘ نويسنده 134’متنِ «و با استناد به ) 58مصوب فروردين (

ثنا حقِ همگان هاي حيات فردي و اجتماعي بي هيچ حصر و است ي عرصه آزادي انديشه و بيان و نشر در همه - 1
  .توان از آن محروم كرد كس را نمي اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادي نيست و هيچ. است

هايي است  ي شيوه كانون نويسندگان ايران با هر گونه سانسور انديشه و بيان مخالف است و خواستار امحاي همه - 2
  .شوند و آثار ميكه، به صورت رسمي يا غيررسمي، مانع نشر و چاپ و پخش آرا 

داند و با  هاي متنوع كشور را از اركان اعتالي فرهنگي و پيوند و تفاهم مردم ايران مي كانون رشد و شكوفايي زبان - 3
  .هاي موجود مخالف است ي زبان ي چاپ و نشر و پخش آثار به همه هر گونه تبعيض و حذف در عرصه

صدايي شدنِ  يي مخالف است و خواهان چند ي و رايانههاي ديداري، شنيدار صدايي بودنِ رسانه كانون با تك - 4
  .هاي فرهنگي است ها در عرصه رسانه

بديهي است نقد . حقِ طبيعي و انساني و مدني نويسنده است كه آثارش بي هيچ مانعي به دست مخاطبان برسد - 5
  .آزادنه حقِ همگان است

  .كند يي، شغليِ نويسندگان ايران دفاع مي حرفهكانون از حقوق مادي و معنوي، حيثيت اجتماعي و امنيت جاني،  - 6

، دولتي يا غيردولتي ...)جمعيت، انجمن، حزب، سازمان و (نهاد   كانون نويسندگان ايران مستقل است و به هيچ - 7
  .وابسته نيست

  .كاري نويسندگان در كانون با حفظ استقاللِ فرديِ آنان بر اساس اهداف اين منشور است هم - 8

ها با اصول و مواضعِ كانون مغاير نباشد در  كاري با آن ايران با اشخاص و نهادهايي كه هم كانون نويسندگان - 9
    .كند كاري مي هاي مندرج در اين منشور هم ي حقوق، اهداف و آرمان زمينه
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  سرفصل
با بندي پايان گرفت » ي آزاد انديشه«  ي پيشينِ شماره» سرفصل«

) چه هست يا بايد باشد آن(ي كانون  نامه هاي فصل كه در آن ويژگي
  :ها برشمرده شده بود ا اين عبارتب

  :ي كانون نويسندگان ايران نشريه "ي آزاد انديشه"
  هاي كانون است؛ نماي فعاليت چهره .1
  داند؛ منشور كانون را معيار و مالك چاپ مطالب مي .2
محل انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، داستان، شعر و مقاالتي  .3

پ در جايي چا ندادن به سانسور  تناست كه به دليل 
  شوند؛ نمي

ها دريغ  هايي كه امكان ابراز از آن تريبوني است براي شايستگي .4
  شود؛ مي

  جايگاه ادبيات خالق، ضدسانسور و ضدخودسانسوري است؛ .5
هايي است كه براي آزادي انديشه و  رساني فعاليت محل اطالع .6

  .گيرد بيان صورت مي

هاي باال در بيان ضرورت و چيستيِ  بسنده كردن به جمله
هاي  نخست، محدوديت صفحه. دو دليل داشت» ي آزاد ديشهان«

 -نشريه و دوم، مفروض دانستنِ اين نكته كه مخاطبان نشريه 
اما . با اين موردها آشنايي دارند –اعضاي كانون نويسندگان ايران 

ها، انتقادها، انتظارها و   ي يكم در قالب سؤال بازخورد انتشار شماره
تر   اي هماهنگي و نزديكي هرچه بيشها نشان داد كه بر تشويق

تعبيرها و تفسيرها الزم است پيرامون بندهاي يادشده توضيحاتي 
  :داده شود
  ها نماي فعاليت چهره

اي عمومي تبديل شده باشد كه كانون  اين ديگر بايد به دانسته
نويسندگان ايران اگرچه متشكل از نويسندگان است اما انجمن يا 

ي  نامه لي است كه بر مبناي منشور و اساسمحفلِ ادبي نيست؛ تشك
آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثنا «مصوب در دفاع از 

هويت اين تشكل دفاع . پا گرفته و به راه افتاده است» براي همگان
هر . از شرايط آزاد براي خلق ادبيات و هنر و حقوق نويسنده است

را بر خود داشته باشد اي كه بخواهد عنوان كانون  نشريه يا رسانه
هايي كه در راه آزادي  بايد بازتاب هويت آن باشد، بازتاب كوشش

تنها خود جزئي از اين  نه» ي آزاد انديشه«. گيرد بيان صورت مي
ي كانون در جامعه است  ي هويت و چهره دهنده كوشش كه بازتاب

ي اين شيوه بايد چنان با جان نشريه درآميزد كه حت). يا بايد باشد(
  گرِ هر مشاهدههاي آن،  با حذف نام كانون از روي جلد و صفحه

بنابراين . ي كانون را در دست دارد اطالعي نيز دريابد كه نشريه كم

اي صرفاً ادبي نيست و نبايد چنين انتظاري  نشريه» ي آزاد انديشه« 
هايي در  ومقال توجه به قال اختصاص حجم قابل. از آن داشت

هاي  و فعاليت  نامه ان، سانسور، منشور و اساسي آزادي بي زمينه
  گر تالشي  جاري كانون و حقوق مؤلف تأكيدي است بر چهره

ي  انديشه«و اميدواري است كه  گري تالشبه دليل همين . كانون
هاي دژم  افسردگي و چهره. باشد نشاط نيزبايد بازتاب اميد و » آزاد

پس بايد بكوشيم . است رسيدگان و اميدباختگان بست بن  از آنِ به
هاي تلخ، گشادگيِ افق  ، به دور از گره»ي آزاد انديشه«هاي  صفحه

  .اميد باشد

  معيار است منشور
هر نشريه يا رسانه، خواه نوشتاري باشد و خواه ديداري يا شنيداري، 

اين معيارها عموماً بر اساس . هاي خود معيارهايي دارد براي موضوع
معيار و مالك . شوند عيين و تبيين مياهداف مورد نظر رسانه ت
منشور » ي آزاد انديشه«ها و مطالب در  انتخاب و انتشار موضوع

آزادي انديشه و بيان «: گويد گويد؟  مي منشور چه مي. كانون است
گويد با هرگونه سانسور انديشه و بيان  مي. »بي هيچ حصر و استثنا

اي چاپ و نشر و ه مخالف است؛ با هرگونه تبعيض و حذف در عرصه
صدايي  هاي موجود مخالف است؛ با تك ي زبان پخش آثار به همه

مخالف است؛ با ايجاد مانع بر سر راه انتشار آثار مخالف است؛ از 
. . . كند؛ مستقل است و  حقوق مادي و معنوي نويسندگان دفاع مي

اي كه از سانسور  پس، مثالً،  نبايد كسي انتظار داشته باشد مقاله
پاشي عليه  هاست يا به سم كند يا مبلّغ سركوب آزادي ع ميدفا

البته كانون مدافع . پردازد در اين نشريه چاپ شود كانون مي
گونه نويسندگان نيز هست تا بتوانند و امكان داشته باشند كه  اين

ها و  اي كه خود با هدف نظرات خود را چاپ كنند، اما نه در نشريه
د پيشين بنگونه كه در  همان. كند ر ميشده منتش معيارهايي تعيين

نماي كانون است و منشور مبناي  چهره» ي آزاد انديشه«آمد، 
به همين دليل منشور معياري است براي انتخاب و . چيستيِ كانون
اين نيز گفتني است كه اعضاي كانون براي چاپ . انتشار مطالب

. داز حق برابر برخوردارن» ي آزاد انديشه«خود در   مطالب
توانند  نويسندگان غيرعضو نيز با توجه به معياري كه گفته شد مي

  .بفرستند» ي آزاد انديشه«شان را براي  مطالب
  ندادن به سانسور به دليل تن انتشار

 بارِ خفت –بگذاريد كمي رك باشيم  –آور و  توصيف شرايط خفقان
ست ها نه حديثي تازه ا كنوني براي اهل قلم و بستن و شكستِن قلم

ي رسمي چاپ و  چه در عرصه آن 1.پنهانو نه حتي بر اهل بخيه 
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يا (رسد  انتشار به نام هنر و ادبيات و انديشه به دست مخاطبان مي
هاي  اي كوچك از توانايي گر حتي گوشه بيان) قرار است برسد: بهتر

ي  نامه دهم به ويژه تان مي رجوع. ادبي و فرهنگي جامعه نيست
كه سال گذشته منتشر شد و در آن » آزاد ي انديشه«سانسورِ 

جا  آن. هاي سانسور به نمايش گذاشته شده بود اي از سالخي گوشه
شود و يا با  خوانديم كه به بخش اعظم آثار يا مجوز داده نمي

كم . گيرند دستكاري و حذف و تغيير، اصالت متن را از آن مي
جراحي شدن  نيستند كساني كه نوميد از دريافت مجوز يا بيزار از

  .كنند شان، اصالً اثر خود را عرضه نمي نوشته
دهد  اي ضدسانسور، ترجيح مي ، به عنوان نشريه»ي آزاد انديشه«

ي ديگر يهايي كه در جا هايي باشد تا نوشته محل انتشار چنين متن
  .نيز امكان انتشار دارند

  ها تريبوني براي شايستگي
هاي  د و بگيروببندها و اپيدمينبود آزادي بيان، بود سانسور و تهدي

ها و  ها، باندبازي نظري چون تنگ ناشي از چنين شرايطي هم
ويژه در  هاي ادبي و فرهنگي را به ها بسياري از شايستگي بازي محفل

جواناني كه امكان ابراز وجود . كند نسل جوان جامعه تباه مي
تنگنايي  شان ي هنري، ادبي و نظري را ندارند و شرايط براي آزادانه
دهند، يا  گذر است، ناچار يا به معيارهاي سانسور تن مي سخت

كنند و يا، با  مي» زيرزميني«دست به خطر زده هنر خود را 
از خالقيت و عاليق خويش  سره يك شده بر جان، افسوسي حك

خويش به خود   بسا در ناتوانيِ تغييرِ بيرونِ و چه. شويند دست مي
اگرچه مقابله با اين شرايط كار .  يا خودكشيبرند با اعتياد  حمله مي

. در اين راه گام برداشتدشواري است؛ اما تا حد توان بايد 
هاي فرهنگي كساني  تريبوني است براي شايستگي» ي آزاد انديشه«

اين يعني عمل كردن به نخستين بند منشور . كه تريبون ندارند
  .كانون

  جايگاه ادبيات خالق
ي پيشين مشاهده كرديد بخشي از نشريه  رهگونه كه در شما همان

اين بعد . هاي ادبي اختصاص داشت به داستان، شعر، طنز و مقاله
كوشيم در هر شماره از آن  ي كانون است كه مي ديگري از چهره

هايي كه  باشد از هدف اي بايد نمونه» ي آزاد انديشه«. بهره گيريم
از شرايطي كه كانون اي باشد  گوشه. اند ي ايجاد آن بوده انگيزه

» ي آزاد انديشه«از اين رو، . خواهان برقراري آن در جامعه است
جايگاه ادبيات خالق و انساني است؛ ادبياتي كه تيغ سانسور را زير 

ها و » فرموده«كند و آزاد است تا به دور از  گلوي خود احساس نمي
. ان كندخواهد بي چه مي ها و بايدها و نبايدهاي سانسور، هر»امريه«

ادبيات خالق و انساني، اعم از شعر و داستان و طنز و مقاله، ضد 
سانسور و ضد خودسانسوري است؛ چرا كه خودسانسوري چيزي 

كند تا  اين كار كمك مي. سانسورِ بيروني ساختن  نيست جز دروني

اند،  ادبيات خالق پربارتر شود و از مسلخي كه براي آن ترتيب داده
پس داستاني، . بگريزد، »ي آزاد انديشه«ي فضاي  هكم به انداز دست

بفرستيد كه جايي » ي آزاد انديشه«را براي . . . اي،  شعري، مقاله
  !امكان انتشار آن نيست

  ها رسانيِ فعاليت محل اطالع
ي هنر و  ي آزادانه بدون ترديد خواست آزادي بيان و انديشه و ارائه

و هنر و فرهنگ به ايجاد شرايطي كه ادبيات  مبارزه براي
ي  ترين شكل خود در آن خلق شوند، تنها هدف و خواسته آزادانه

 ها تكاپوها و  اين خواست. اعضاي كانون نويسندگان ايران نيست
دهند كه كانون يكي از  جنبش وسيعي را در جامعه تشكيل مي

جا و جهان كه  اي از اين بنابراين، هر گوشه. هاي آن است تشكل
شده بر هنر و  هاي تحميل سانسور و محدوديت فعاليتي بر ضد

گيرد، هر جا آزادي بيان بي هيچ حصر و استثنا صال  ادبيات انجام 
كه  و امر جنبشي استانجام جا امر كانون در حال  شود، آن در داده 

ي  انديشه«ها در  گونه فعاليت بازتاب اين. كانون نيز جزئي از آن است
بعدي ديگر از . . . صاحبه، مقاله و در قالب خبر، گزارش، م» آزاد

گذارد و الزم است اعضاي كانون يا  ي كانون را به نمايش مي چهره
ها آگاه باشد و ديگران  ي مخالف سانسور از اين فعاليت هر نويسنده
  .را آگاه كند

  . . .د ـو بع
. ي پاييزي خواهد بود نامه فصل» ي آزاد انديشه«ي بعدي  شماره

سيزدهم آذر، : ي كانون يادآور دو مناسبت مهم استپاييز براي اعضا
باختگان راه آزادي انديشه و  جان سالمرگروز مبارزه با سانسور، و 

نيازي به گفتن نيست . بيان، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده
به اين دو موضوع اختصاص   ي مطالب آن شماره كه بخش عمده

  !يدرا باال بزن  قلم  پس آستين. خواهد داشت
  90شهريور   -سردبير

_________________________  
هم درآمده و مدافعان سابق از دست » اديبان خودي«اخيرا صداي  -1

خالصه آش چنان شور شده . اند واويال سر داده فرياد واويال  كنونيسانسور 
  !كه خان هم فهميده
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  آزادي انديشه و بيان بي حصر و استثنا براي همگان
  خراسانيعليرضا ثقفي 

اند كه اين  بعضي گفته. از اين عبارت تفسيرهاي زيادي شده است
 بي«و ، »آزادي انديشه و بيان«داراي يك ويرگول ميان  عبارت

 حصر و  است و بعضي اين ويرگول را پس از بي »استثنا حصر و 
كه  پيش،هاي  ي اول در سال دسته ظاهراً. اند هشتاستثنا گذا

 اهميت داشت، براي رضايت صاحبانِ كفرگويي بسيار ي مسئله
چون براي گرفتن بهانه از  و، را آورده بودنداداري قدرت اين توجيه 

اما . جدي نكرد تجويان بود كسي با آن مخالف دست بهانه
كه  دانند خواهان آزادي انديشه و بيان را بي حصر و استثنا مي آزادي

من . دي استالينفك آزا ءآن هم جز شود و شامل كفرگويي نيز مي
نياز به ويرگول ندارد زيرا در اين  اساساً عبارتكنم اين  اما فكر مي

مربوط  "آزادي انديشه و بيان"هم به  »استثنا حصر و  بي«صورت 
  ."براي همگان" هم  به شود و مي

توجه بوده  و قابل پيشرودر زمان طرح خود،  عبارتهرچند اين 
ن هم مطرح باشد، اما به توانست در آن زما است و بحث ويرگول مي

 در. توان دريافت را مي آنگمان من در شرايط حاضر ناكافي بودن 
كه آزادي انديشه و بيان براي همگان به يك  عين حال براي آن

طي الزم است كه جدا يشرا تبديل شود پذير تحقق خواست واقعي و
و در صورتي كه براي تحقق آن  .بيان نيست از اصل آزادي انديشه و

بيان مشكلي را  ستن آزادي انديشه واتنها خو ط حركت نكنيم،يراش
  .حل نخواهد كرد 

اي كه امروز در آن قرار داريم  خواهم مطلب را از زاويه من مي
  .مطرح كنم

كنيم در حقيقت  وقتي از آزادي انديشه و بيان صحبت مي
كه  هستاي  انديشه ؛ايم كه انديشه و بياني وجود دارد پذيرفته

 .شود ند به طرز مناسب بيان شود، اما از بيان آن جلوگيري ميتوا مي
هايي  انسان ي است؛ مسئلهمطرح اي ديگر هم  مسئلهجا  اما در همين

 را شان مدام حقوق و جامعه دارندفرسايي  كه زندگي سخت و طاقت
و نه  را دارند گذرد ها مي چه بر آن نه توانايي بيان آن ؛دكن ضايع مي
  .زماني براي انديشيدن نه اصالً و ؛يانبه فن بدسترسي 
سوءاستفاده از او كه باندهاي مافيايي  يما به كودك مثالً

يا است، ها بارها تنبيه شده  مديرمدرسه و معلم دستيا به   اند، كرده
به او را اش  ترين افراد خانواده كه نزديك اي ساله13 دختر  به
اما او براي  بيان داري، گوييم تو آزادي  ، مياند واداشتهفروشي  تن

نه . بيان درد و رنجي كه بر او رفته است هيچ امكاني ندارد
قيمت همانند راديو و تلويزيون در اختيار  گران هاي رنگارنگ رسانه

 به و نه ،سفيد و سياه يهاي چندرنگ يا حت نه روزنامه، او هستند
ان آموزش الزم براي بي يحت ي دارد؛اينترنت و كامپيوتر دسترس

 اصالً ؛ديده استهم ننظراتش به صورت مكتوب يا شفاهي را 

هاي بيان را نياموخته تا  شيوه
پس براي او . بخواهد بيان كند

وجود يا عدم وجود آزادي بيان 
وقتي  تنها ؟كند چه تفاوتي مي

كه امكان آموختن  كند فرق مي
جامعه پس  .بيان را داشته باشد

ابزار آموزش بيان را در  بايد
ي  اين وظيفه .قرار دهد اويار اخت

جامعه است كه وسايل و ابزار بيان را به همگان آموزش دهد، آن را 
حصر و استثنا  گاه آزادي بيان بي و آن بگذارد،در اختيار همگان 

 حصر و  اگر آزادي بيان را بي. شود ميبراي همگان قابل استفاده 
مقررات هم  استثنا براي همگان بپذيريم و آن را در قوانين و

كه  را يعني همان شرط الزم ،ايم بگنجانيم تازه گام اول را برداشته
و شرط كافي زماني ؛ اركان جامعه قرار گيرد ي همهمورد قبول بايد 

است كه ابزار الزم براي بيان در اختيار همگان بي حصر و استثنا 
  .قرار داشته باشد

ديشه دارند و آزادي بيان و ان ي كه داعيه بسياري از كشورها  
 استثنا است، اخبار و حصر و كه اين آزادي بي شوند مدعي مي يحت

منتشر بازار  منافع شده و در جهت بسيار كاناليزهرا اطالعات 
شود ولي خبر  غارت در لندن پخش مي خبر تخريب و. كنند مي

امثال  ماه زندان به جرم دزديدن يك بطري آب و 6محكوميت به 
رسوايي  ي كهخبر مرگ خبرنگار. برها نداردجايي در تيتر خ آن
بسيار زود  كند ، را فاش ميداري اي سرمايه ن غول رسانهيا رداك،م

 اين مظهر آزاديِ ،بوك فيس .  . . رود و از تيتر خبرها كنار مي
باز  هاي گرسنگان سومالي سر عكس از پخش خبرها و ،اي رسانه
كند كه مبادا خاطر بعضي  زند و كاربران را از انتشار آن منع مي مي

ادعاهايش ي  همهداري با  ر شود يا نظام سرمايهطلبان مكد آرامش
و جناياتش در به گرسنگي كشاندن كودكان به  جلوه كند ناتوان

  .ه شودشتنمايش گذا
بينيم كه تمام  اگر به جريانات اخير لندن توجه كنيم مي

رداك و رييس پليس اي و ابزار بيان در اختيار امثال م رسانه امكانات
ها، آن جوانان بيكار،  آن پاپتي .كار آقاي كامرون است افظهحدولت م

آن نوجواناني كه تنها چند بطري  ،نشين پوستان حاشيه آن رنگين
 ،اراذل به محاكمه كشيده شدند اوباش و نامآب دزديده بودند به 
برخوردار شوند؛ حقوق بشر  ازگفته شد نبايد  يسركوب شدند و حت

هاي فاسد و  دست مرداك ي ابزار بيان كه در به وسيله همه اين و
 ها قرار داشت كه در هاي فاسد و اعضاي دولت فاسدتر از آن پليس

اش از بام پارلمان انگلستان بر  رسوايي كوس پيشهمين چند ماه 
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ابزار  وسايلش را به زودي در همان ا كف خيابان افتاد اما طنين
بايد كساني كه كه صاحب ابزار بيان بودند زيرا  ؛بيان از دست داد
نشينان، نوجوانان  شدگان، حاشيه قدرت اما بيزدند،  بحث را دامن مي

كدام ابزار .  . . و ها نشين لونكآو كودكان تحقيرشده و بيكار، 
  شان استفاده كنند؟  »آزادي بيان«را دراختيار داشتند تا از  "بيان"

ديده و مسلط بر  آموزش بيانِ فن هزاران متخصص كه حاليدر
پابرهنگان و آنان كه و در مقابل،  وجود دارند، يتبليغاتهاي  شيوه

انديشه  آزادي بيان و ،ندا ها محروم از اين آموزش ي نان دارند دغدغه
  شود؟ هم وجود دارد و آن وقت چه مي

 كنيد كه آزادي بيان و  اي زندگي مي در جامعه فرض كنيديا 
شما كتابي  . ستثنا به رسميت شناخته شده استا حصر و  انديشه بي

نشر   برايمانعي هم  ظاهراً. كنيد هنري خلق مي ينويسيد يا اثر مي
اي  به ناشر يا موسسهكه اما براي نشر آن اثر  .آن وجود ندارد

اي  گويند اين اثر خريدار ندارد و سرمايه كنيد به شما مي مراجعه مي
دهند  اين اثر را بخرند، ترجيح مي بايدآنان كه . نيستبراي نشر آن 

ي »هري پاتر«فرهنگ  مثالً يا .خرج كنند يشان را  جاي ديگر پول
 گاه تكليف آزادي بيانِ آن ؛كنند قنه مياهللا ح كرنا به خلق را با بوق و

خواهيد  اي داريد و مي كه انديشه شود؟ يا آن ي شما چه مي انديشه
ها به  هاي تحت تسلط مرداك رسانه. آن را به گوش ديگران برسانيد

نظر فقط و ما  ؛گويند در اين زمينه تخصص نداريد شما مي
همين چند ماه پيش . كنيم متخصصين را در اين زمينه پخش مي

سمع مرداك را افشا كرد پس از  ي استراق نگاري شبكه روزنامهكه 
 ها اين نوع قتل اوالً. آپارتمانش پيدا شد اش در چندي جنازه

اي و  دانيم با تسلط شركاي مرداك بر امور رسانه ميكه  چنان
گاه به طور كامل مشخص  حاكميت بر نظام امنيتي و اجتماعي هيچ

 مشخص شود و هم كه به فرض. مگر به صورت استثنا د، نشو نمي
ديگر باز هم به   نگارانِ عامالن آن به مجازات برسند، آيا روزنامه

شان  نامه كه اول بايد وصيت آن گذارند يا راحتي پا در اين مسير مي
 ؟انديشه و نشر استفاده كنند زادي بيان وآرا بنويسند و سپس از 

آزادي بيان و  خواستكه گويم تا روشن شود  ها را مي تمام اين
بايد خواهان  .انديشه در شرايط حاضر الزم است اما كافي نيست

ا در اختيار انديشه بي حصر و استثن گرفتن ابزار آزادي بيان و قرار
  .باشيم و اين شرط كافي است همگان  نيز

هر . و غيره بياندازيد bbcو  voaهاي مارگيري  يك نگاه به جعبه
متخصص و  و به نامآورند  اي را درمي ها عده جعبهاين از  روز

اما شما  ؛دهند ها آزادي بيان مي كنند و به آن نظر معرفي مي صاحب
شان نباشد به هر دليل جلوي  يلكه باب م اگر نظري داشته باشيد

دهند از آن  به شما اجازه نمي يا اصالً ؛گيرند پخش آن را مي
قدر محدود و كوتاه  ها استفاده كنيد و يا اگر اجازه بدهند آن تربيون
خودشان كه با انواع ترفندها  چنانيِ خيل تبليغات آن كه در است

ا را كه نظر شم فهميد ميشويد و تازه  اند، گم مي چيدمان كرده
خود در يك گوشه  يمخالف داريد تنها به عنوان زيور تابلو تبليغات

براي مقابله با آن  هم سراسري ديگري ي هيچ رسانه اند و نشانده
بيان كه از  هاي فن تنها از آموزش شدگان نه قدرت سلب. نداريد

  . ندا هاي سراسري محروم هرگونه بياني در رسانه
استثنا براي همگان بدون  ه بي حصر وپس آزادي بيان و انديش

 و قرار داشتن ابزار آزادي انديشه و ،هيچ ويرگولي شرط الزم است
بيان بي هيچ حصر و استثنا در دسترس همگان شرطي كافي براي 

له جز با حذف اقتصاد بازار و تغيير ئاين مس و. اين آزادي است
 ي كليهمحوري در  و جايگزيني آن با انسان ،محورانهدنگرش سو

و پرورش و علوم اجتماعي   از جمله آموزشو  شئون زندگي
  .يستن پذير امكان
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  يك مشكل در بند اول منشور ما: آزادي عقيده
  بيگي اكبر معصوم علي

راست است كه كانون 
نويسندگان ايران طي بيش از 
چهار دهه فعاليت پر فراز و 
نشيب خود در ميان اصناف 

نري و هاي ه گوناگونِ عرصه
ادبي، يگانه نهادي بوده است كه 
حتي گاه به بهاي از دست دادن 
تني چند از اعضاي خود 

هيچ   بي«چنان بر پيمان خود با آزادي استوار مانده و با قيد  هم
از آزادي بيان دفاع كرده و هرگز به پذيرش هيچ » حصر و استثنا

دن شكلي از سانسور به هر عذر و بهانه و در هيچ شرايطي گر
راست است كه همين پا فشردن و پايداري بر اصل . نگذاشته است

كم در ميان اهل قلم  دست(آزادي و پشت كردن به قدرت، كانون را 
. ياران مبدل كرده است صدايان و يار بي حق به صداي بي به) و هنر

هاي نزديك به شعر و داستان و  باز هم راست است كه صنف
ينما، جز چند صداي معترض، اگر نويسندگي، مثالً تئاتر و س

باال  دربست به دستگاه سانسور تمكين نكرده باشند، باري دست
سانسور «خواستار نوعي سانسور نرم، از ميان برداشتنِ 

توان  اند و به جرئت مي بوده» اي سانسور سليقه«و » غيركارشناسي
گفت كه جز همان چند استثنا، حتي خواست برچيدن دستگاه 

و . اند انديشيِ محض شمرده و خيال» بيني دور از واقع« سانسور را
سرانجام، راست است كه ايستادگي بر خواست آزادي بيان و 

ها سبب  ها و به زندان افتادن ها، احضارشدن نهراسيدن از دشواري
دفاع «ي ادبيات داستانيِ  شده است كه امروز حتي فالن نويسنده

ام هفتاد مورد  الناس كتاب هااي«: هم فريادش بلند باشد كه» مقدس
هاي زايمان ماديان از مادر و به  اند صحنه اصالحي خورده؛  گفته

ي جنگ از طرف سربازي  دوش كشيدنِ جسد زني مرده در صحنه
؛ و حاال »در خرمشهر خالف شئونات اسالمي است و بايد حذف شود

گيرد  حتي از جانب كساني انجام مي» رويه بي«اعتراض به سانسور 
هاي  ي اجراييِ شكلي از شكل چندان دور خود عمله  كه روزگاري نه

  .اند سانسور بوده
 راهميت كانون در دامن زدن به جوبا اين همه، با وجود نقش پ
سانسورستيزيِ كنوني، با وجود جامعيت منشور ما، خاصه بند 

هاي بياني، اين جامعيت  ي شكل نخست آن، در دفاع از آزادي همه
ند هر جامعيت ديگري كه به هر حال در اوضاع معيني شكل نيز مان

  .نياز از تكميل و تتميم نيست، به شرحي كه خواهد آمد گرفته بي
چه در بند نخست منشور ما، و به تبع آن در بندهاي بعدي،  آن

. وجدان است/شود آزادي عقيده جاي خالي آن سخت احساس مي

طورمعمول،  نوني خود بهدر صورت ك» آزادي انديشه و بيان و نشر«
اعم از (ي اثر  به گمان من، تنها متوقف بر بيان انفرادي و آزادانه

جامعه، جماعت،  اجتماع،است، و ) نوشته، تصوير، صوت و مانند آن
وجدان / در عوض، عقيده. گيرد فرقه، دسته و جز آن را در بر نمي

اساً اس) ي فكري، عقيدتي يا مذهبي مثالً  در مورد فالن فرقه(
ي تعاليمي خاص  معطوف به نوع خاصي از انديشه است كه بر پايه

كه بخواهيم در ماهيت يا درستي و نادرستي و حقانيت يا  آن بي(
مشترك ميان جمعي از ) عدم حقانيت آن بحث و داوري كنيم

ي بيان  گمان از مقوله كه بي(كساني است كه ابراز شخصي آن 
رزي و تعصب در اثبات حقانيت آن و ، تبليغ و ترويج آن، پي)است

به در كردن او پيش   گاه تا حد سركوب حريف براي از ميدان
دانيم كه در بند دوم منش استور، در تكميل بند  ولي مي.  رود مي

كانون نويسندگان ايران با هر گونه سانسور انديشه و «: نخست، آمده
از آزادي انديشه گونه، اصل بر دفاع  بدين.  ». . .بيان مخالف است و 

دفاع از آزادي انديشه و  مؤكداً و مصرحاًو بيان است و نه، لزوماً و 
  .آورد و اين دو مشكل پيش مي.  وجدان/ بيان و عقيده

و  متن نويسندگاننخست، منشور ما را از جامعيتي كه 
و راه را بر دفاع  اندازد اند مي كنندگان دلير آن در نظر داشته تصويب

اين معضل طي . بندد شدگان مي قربانيان و سركوب از بخشي از
پانزده سال اخير كه كانون تا توانسته از فعاليت مستمر  -همين ده

ها خود را نشان داده و  باز نايستاده است، در بسياري از موقعيت
را به رخ كشيده » دفاع از آزادي عقيده«هاي جاي خاليِ  محدوديت

اگر نه در (ها  ز اين موقعيتشك نيست كه كانون در برخي ا. است
اي از باورمندان را محكوم  به طور كلي سركوب پاره) ي موردها همه

هاي  كرده است ولي اوالً  اين كار صرفاً محدود به آزارها و بازداشت
موردي و موضعي بوده و بنابراين كاري به آزادي بيان باورِ باورمندان 

ها را براي  تشكل آن ي معتقدان نداشته است؛ ثانياً حق و عقيده
ي خود لزوماً به رسميت نشناخته است؛ ثالثاً اين كار را  بيان عقيده

ي معمول و روش مختار و به طور  رويه چون ي هم به منزلهنه 
يافته و نيز مطابق اصول مندرج در منشور بلكه به پيشنهاد يك  نظام

ن نيست كه همي بعيددوم، . يا چند تن از اعضا انجام داده است
ها  اي جرح و تعديل نما، با پاره منشور را برخي از متعصبان ليبرال

. وجدان نخواهند داد/ گمان تن به قيد آزادي عقيده بپذيرند ولي بي
ترين  وچراي آزادانه چون  گونه كسان ممكن است در پذيرشِ بي اين

تر  ي از آش داغ هاي چپاول سرمايه حكمِ كاسه ترين شكل و ظالمانه
به ميان آيد » عقيده«وقتي پاي  يقين بهباشند، ولي  را داشته

بودنِ كيش و آيين خود  اند براي اثبات حقانيت عقيده و برحق  آماده
ي طرف مقابل، خون حريف را بريزند، يا  و ضالّه انگاشتن عقيده
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كم از ريختن خون او به دست حكومت بيمي به دل راه  دست
انند بسياري از كشورهاي آسيا يادمان نرود كه در ايران، م.  ندهند

كس به نوعي عقيده و  چيز و همه ي اخير، تقريباً همه در چند سده
جاي آن نيست كه در اين .  مسلك و آيين و مذهب آميخته است

تنيدگيِ  آهنگ آميختگي و درهم يادداشت كوتاه به سير دراز
. هاي اجتماعي و سياسي به كيش و آيين و عقيده بپردازيم جنبش

خواهي، بخش  صد سال پيش در جنبش مشروطه. رويم ه دور نميرا
خواهان را به اتهام  طلبان و آزادي بزرگي از پيشوايان ديني مشروطه

مرد آزاده و  ي مقابل، بزرگ در جبهه. كردند تكفير مي» گري بابي«
روشنفكر دليري چون ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل، كه جان 

روسي، مشير و مشار » شاپسالِ«شيرين بر سر آزادي نهاد، 
بودن را  كرد و كليمي خطاب مي» جهودزاده«شاه را  محمدعلي

مذهبي كه هر قدرت حاكم به فراخور . شمرد فحش و ناسزا مي
ي  شهروندان درجه«اند، باورمندان به مذهب ديگر را  داشته حاكمان

ست راه را  به«است در آزار و شكنجه و   انگاشته و تا توانسته» دوم
به راه راست «به سخن ديگر، . منحرفان دريغ نداشته است» آوردنِ
فرد «سرآغاز روندي است كه الجرم به توبه كردنِ » آوردن

توبه كردن با اظهار پشيماني، خواه در لفظ و . انجامد مي» گناهگار
اجتماعي گاه پيش / در فعاليت سياسي. خواه در عمل، تفاوت دارد

شود يا قدرت حاكم براي  ي خود پشيمان مي آيد كه فرد از كرده مي
تحقير فرد يا ترساندن چشم ديگران، او را وادار به اظهار ندامت و 

كه   رن بسته به ايندهر دستگاه قضايي م. كند پشيماني علني مي
چنان بر  فرد تن به پشيماني بدهد و پيِ كار خود گيرد يا هم

ي قانون مدون و وضعي  ي خود استوار بماند، كيفري را بر پايه عقيده
هاي  از اين رو فرق است ميان دستگاه. كند و قراردادي تعيين مي

اي كه با مخالفان دگرانديش خود بر اين پايه رفتار  حكومتي
هايي كه در قرون وسطا در اروپا از محكومان  كنند با حكومت مي

خواستند كه به انحراف خود از اصول ابدي و ازلي اعتراف و توبه  مي
اند طلب آمرزش  نند و حتي پيش از مرگي كه بدان محكوم شدهك

كه اظهار پشيماني  جان كالم آن. كنند و سپس تن به مرگ بسپارند
سازي وجود  ابدر قاموس سياست امروزين در برابر فهمي كه از تو

از اين جاست كه طي همين سي . دارد، امري انساني و زميني است
كامالً به تفكيك از اظهار (» سازي تواب«ي  سال اخير فهم پروژه

  و به راه راست آوردنِ) اي انساني و زميني دارد كه جنبه» پشيماني«
گذشت نياز به  67ويژه سال  و به 60ي  چه در دهه زنداني و آن
  .تفصيل ندارد

الخطاب منشور ما بند يكم  كالم و فصل  جا كه شاه باري، از آن
 به طور » يچ حصر و استثنابي ه«آن است و در آن بند عبارت

وجدان / عقيده راه را بر قيد آزاديِ) و نه به تصريح(پوشيده 
بندد، پيشنهاد من اين است كه اگر در آينده امكان برگزاري  نمي

مجمع عمومي حضوري فراهم آمد، هيئت دبيران طرح اين موضوع 
ي  توان راه را بر هر انديشه گونه، مي بدين. را به مجمع پيشنهاد كند

اي  باورمندان به عقيده  گذاريِ شكن بست و راهي براي بيرون آزادي
) و نيز بندهاي ديگر(الگوي ما مطابق اين بند . خاص باقي نگذاشت

ايم الگوي ضد  و رفتاري كه طي اين چهار دهه در پيش گرفته
آميز، ملّي  خواهانه و كلّي و جهاني است و نه تبعيض تبعيض، برابري

. پارچه بودنِ تامِّ آزادي است حدودي كه ناقض يك و محدود به هيچ
توان به مقتضاي  پارچه است كه نمي اي يگانه و يك آزادي پيكره

منافع اين و آن و به اقتضاي اوضاع و احوال و جزر و مد رويدادها، 
الگوي . هاي ديگر را فروگذاشت بخشي از آن را خواست و بخش

را در هيچ وضع » ي دوم رجهشهروندي د«منشور ما از آزادي، وجود 
وجدان نيز / آزادي عقيده.  تابد اي برنمي و موقعيتي و به هيچ بهانه

  .وچراي انسان آزاد است چون مانند آزادي بيان و انديشه حق بي
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  ذات اجتماعيِ ادبيات و هنر
  ناصر زرافشان

يت هاي ادبيات و هنر به طور گسترده و عميقي در واقع ريشه. . . 
اما در پنداشتي كه ايدئاليسم از . اجتماعي پخش و غرق شده است

كوشد هنر را از آن واقعيت اجتماعي  كند مي ادبيات و هنر ارائه مي
هاي ادبي و  اين پنداشت، آفرينش. كه منشاء آن است جدا كند

معرفي » ابدي و مطلقِ زيبايي-تجلّيِ مثال ازلي«هنري را يا 
ذهنيِ فردي كه او را مستقل از شرايط  »منِ«كند، يا تجليِ  مي

بنا به اين ادعا، هنر . گيرد اش در نظر مي واقعيِ زندگي اجتماعي
  .وجود ندارد» هنر براي هنر«ي  راستين جز در عرصه

ها، تاريخ هنر گواه اين واقعيت  اما، در برابر ادعاهاي ايدئاليست
دانشدني است كه زايش، پيشرفت و تكامل ادبيات و هنر به نحوي ج

با زندگي اجتماعي ارتباط و به آن وابستگي دارد، زيرا خود بازتابِ 
هنر هم تغييرات زندگي . شرايط زندگي واقعيِ اجتماعي است

دهد، و هم خود در تغيير اين زندگي  اجتماعي را بازتاب مي
  .گذارد اجتماعي تأثير مي

ز هوا با ا  آيد و نه مثالً مايه و مضمون اثر هنري نه از آسمان مي
مايه و مضمون اثر  ادبي و هنري . شود آن استخراج مي  تغليظ كردنِ

مستقيماً از زندگي و از  –نظر از سبك و شكل بيان آن  صرف –
هنرمند در دنياي موجود و واقعي . گيرد دنياي واقعي سرچشمه مي

حتي . ي تأثرات او همين زندگي است كند و سرچشمه زندگي مي
اگرچه . دار نيز زندگي است ي يك بيمار تبها ي هذيان سرچشمه

آيد، اما در يك فرض مفهومي، اگر وجود  ذهن در خالء به وجود نمي
ذهني را در خالء تصور كنيم، چنين ذهني حتي قادر به توليد 

عناصر تصورات هذياني نيز عناصري هستند كه . هذيان هم نيست
اند اما  شده در همين دنياي موجود تجربه و از همين دنيا شناخته

به دليل بيماري و اختالل در عملكرد  –ها  حركت و روابط ميان آن
ها در دنياي واقعي  برهم خورده، يعني با روابط و حركت آن  –ذهن 

  .تفاوت دارد و از اين رو غيرعادي است
ي آلماني كه از آسمان بر زمين  در تقابل مستقيم با فلسفه«

به . روند است كه به آسمان مي شود، در اين جا از زمين نازل مي
چه افراد انساني  جا حركت خود را از آن عبارت ديگر، در اين

نيز از افراد . كنيم پندارند آغاز نمي كنند، يا مي گويند، تخيل مي مي
تخيل   انديشيده، ها روايت كرده،  ي آن گونه كه درباره انساني آن

د انساني برسيم كه از كنيم تا به افرا اند آغاز نمي كرده و پنداشته
ما حركت خود را از افراد واقعي و . اند گوشت و پوست تشكيل شده

ها  كنيم و بر اساس روند زندگي واقعي آن فعال انساني آغاز مي
هاي اين روند زندگي را نشان  هاي ايدئولوژيك و پژواك تكامل بازتاب

  وماًگيرند، لز حتي اشباحي هم كه در مغز انسان شكل مي. دهيم مي
ها هستند كه از طريق تجربي  هاي روند زندگي ماديِ آن تصعيدشده

هاي  پذيرند و  بر پايه اثبات
به اين ترتيب، . مادي اتكا دارند

ديگر براي اخالق، مذهب، 
چه از  ماوراءالطبيعه و هر آن

ماند و نيز  ايدئولوژي باقي مي
هاي آگاهي متناسب  براي شكل

 لاستقالاي از  ها نشانه با آن
ها خود  اين. ماند باقي نمي

اين افراد   به عكس،. گونه تكاملي ندارند گونه تاريخي، هيچ هيچ
اند كه در حالي كه توليد مادي  خود و مراودات مادي خود را  انسان

موازات اين موجوديت واقعي كه مختص  بخشند، به رشد و تكامل مي
.  دهند تغيير مي هاي تفكر خود را نيز هاست، تفكر خود و فرآورده آن

كند، بلكه زندگي است كه  آگاهي، زندگي را ايجاب و تعيين نمي
در روش نخست برخورد با .  كند آگاهي را ايجاب و تعيين مي

ي عزيمت، آگاهي است كه چونان فردي زنده تلقي  مسايل، نقطه
اين خود   در روش دوم، كه با زندگي واقعي انطباق دارد،. شود مي

تلقي  ها آنو واقعي هستند و آگاهي تنها به عنوان آگاهي افراد زنده 
  .شود مي

هاي خاص خود  فرض اين روش برخورد با مسايل خالي از پيش
كند، و حتي  اين روش از مقدمات منطقيِ واقعي آغاز مي. نيست
مقدمات منطقيِ اين روش . شود ها جدا و غافل نمي اي از آن لحظه

منزوي   ني كه به شكلي غيرعادي و خيالي،افراد انسا  اند، افراد انسان
و جدا از ساير افراد انسان و منجمد و متحجر نيستند بلكه در روند 

تكاملي كه   در شرايطي معين درگير و گرفتارند،  شان، واقعي تكامل
كه اين روند  همين. از طريق تجربي مشهود و قابل درك است

اي از  ديگر مجموعهي زندگي توصيف و معرفي شود، تاريخ  فعاالنه
كه (شاهديم  گرايان گونه كه نزد تجربه هاي مرده نيست از آن فاكت

ي كنشگران  ، يا فعاليتي خيالي از ناحيه)اند خود هنوز تجريدي
  ».بينيم ها مي گونه كه نزد ايدئاليست خيالي از آن

ي ذهني و  البته فعاليت خالق ادبي و هنري، تجلي سرشت ويژه
هنرمند است؛ يعني اثر ادبي و هنري بدون  روانيِ نويسنده و

اما . آيد هاي فرديِ هنرمند يا نويسنده نيز به وجود نمي ويژگي
فرديت هنرمند يا نويسنده عامل فعاليت خالق و عملي او است و از 

تواند مضموني براي اثر ادبي يا هنري  نفسه نمي درون خود و في
عاليت عملي هنرمند است ي بازتاب واقعيت و ف اثر هنري ثمره. بزايد

ي آن  و به اين دو يعني واقعيت زندگي و شكلِ فرديِ بيان آفريننده
  .بخشد اي طبيعي و ذاتي، وحدت مي كار هنري، به گونه

. بازتاب واقعيت زندگي است  به اين ترتيب، ادبيات و هنر اساساً
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اي از زندگي مايه و مضمون كار ادبي يا هنري  كه چه عرصه اما اين
براي . كننده دارد ار گيرد در نوع و كيفيت آن كار تأثيري تعيينقر

برخي، تنها دنياي فردي و تأثرات و احساسات شخصي مطرح است، 
يابد  اما هرچه واقعيت زندگي كه در كاري ادبي يا هنري بازتاب مي

  .تر و ماندگارتر است تر باشد آن كار نيز برجسته تر و عميق عام
هنر، رسالت اصلي آن رسالتي اجتماعي بنا به خصوصيت ذاتي 

شود  ي هنر خلق مي است زيرا اگرچه تصاويري كه به وسيله
اما از خالل همين مصداق فردي و  تصاويري فردي و عيني است،

اش،  عيني و روابط و جايگاه آن در محيط عمومي اجتماعي
در واقع هنر . سازد تري را مطرح مي تر و عام هاي بزرگ واقعيت

را عمومي است از طريق مصداقي عيني، زنده و خاص به چه  آن
راز موفقيت نويسندگان و هنرمندان بزرگ اين . گذارد نمايش مي

زمينه و فضاي عمومي كار خود رويدادهاي  است كه به عنوان پس
ي اجتماعي را پيش روي مخاطب  بزرگ تاريخي يا مصالح عمده

ي »سوژه«ود محد  نفسه گذارند و سرگذشت فردي و في خود مي
زنند و از  ي اجتماعي و انساني پيوند مي خويش را با مصالح عاليه

انداز عمومي سرنوشت و  طريق همان سرگذشت عيني و فردي چشم
تر اجتماعي را  تر و عميق مراتب بزرگ هاي به ي انسان و دغدغه آينده

ي  صرفاً سرگذشت يك شاهزاده» هملت«تراژدي . كنند مطرح مي
ست، بلكه در خالل سرگذشت هملت فرارسيدن دوراني دانماركي ني

شود كه در آن انسان ديگر واضع تاريخ  از تاريخ بشر روايت مي
انساني كه روزگاري . نيست بلكه به موضوع آن تبديل شده است

قوانين و روابط مدني را وضع كرده و پديد   خود نهادهاي دولتي،
نهادها، قوانين و  است، اكنون محكوم به تبعيت از همين آورده 

  اند و به صورت شرايط بيرونيِ روابط است كه از كنترل او خارج شده
شوند؛ و جنون و دوپارگيِ شخصيت  اي بر او تحميل مي بيگانه

ي اين واقعيت است كه در  هملت كيفر درك هشيارانه و نجيبانه
هاي فردي او يا هيچ شواليه و قهرمان  شرايط جديد ديگر تالش

ي  كه زاينده. . .) قتل، خيانت، (اي مقابله با نيروهاي شر ديگري بر

و » ژان والژان«هوگو از طريق . برد اند كاري از پيش نمي اين شرايط
ي عصر انقالب را ارائه و تابلويي  ي فرانسه سرگذشت او تصوير جامعه

كند كه صدها بار گوياتر از  از آن عصر و شرايط اجتماعي ترسيم مي
هايي است كه  هاي مدارك رسمي يا روزنامه شتههزاران برگ نو

نيكالس »  ،»اوليور تويست«ديكنس . اند همان زمان منتشر شده
دهد و از طريق  را وسيله قرار مي» ديويد كاپرفيلد«و » باي نيكل

سرگذشت آنان با تيزبيني و زيركي اوضاع و احوال اجتماعي و 
بالزاك . كند ح مياقتصادي انگلستان قرن نوزدهم را توصيف و تشري

هاي داستاني خود در واقع مناسبات و  از طريق زندگي شخصيت
زندگي بورژوآيي در جامعه فرانسه و فساد و تباهي حاكم بر آن را 

در قالب شخصيت پاول » مادر«سازد و گوركي در رمان  برمال مي
هاي تيپيك كارگران انقالبي روس و شرايط  والسوف خصلت

  .كشد ي انقالب را به تصوير مي ستانهي روسيه در آ جامعه
ترين شاهد اين بحث به ما زندگي ادبي كوتاه فروغ  شايد نزديك

ي  اي روشن است زيرا از دو دوره باشد، كه در اين زمينه نمونه
گر دنياي  اي كه او توصيف دوره: شود ديگر تشكيل مي متمايز از يك

ديگري كه ي  احساسي و شخصي خود و هيجانات آن بود و دوره
هاي دنياي  تر از التهابات و دغدغه چشم او به جهاني گسترده

ي  ي اول، اگرچه فرديت و قريحه در دوره. اش باز شد شخصي
  شخصي فروغ در اشعار او شكوفا و مشهود است اما آن نگاه نقادانه،

اما . تيزبين و عميق اجتماعي بعدي در شعرهايش وجود ندارد
كند،  ياني اندك در شعر ايران تثبيت ميچه نام او را طي سال آن

چنين تحولي را در . به بعد است» تولدي ديگر«شعرهاي او از  
ي ماياكوفسكي نيز  در زندگي شاعرانه  توان مثالً ابعادي ديگر مي

  .مشاهده كرد
گونه، چه از نظر مايه و مضموني كه منشأ اثر ادبي و هنري  بدين
ادبيات و هنر و برد و تأثيري كه به و چه از نظر هدف   گيرد، قرار مي

  گذارد، ادبيات و هنر ذاتاً طور متقابل در واقعيت زندگي به جا مي
  . . . .اجتماعي است
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  خبرهاي اهل قلم
  »ارشاد«مرگ آرام  در حصرِ 

ي مجيد  ي سيمون دوبووار به ترجمه نوشته» مرگ آرام«كتاب 
واندي سال سرانجام  چهلمؤيد، همكار ديرين كانون، كه پس از  امين

با اصالحات مترجم به ناشر سپرده شده بود، بيش از چهارماه است 
گويا پيش از آن . برد به سر مي» وزارت ارشاد«در انتظار مجوز 

شخص ديگري بدون اطالع مترجم كتاب را براي اخذ مجوز به 
گيرند  فرستد اما ايشان با كمك ناشر خود جلوي كار را مي ارشاد مي

اي انصراف خود از چاپ كتاب را به ارشاد  ن شخص طي نامهو آ
ي ارساليِ ناشر پس از مدتي با  در هر حال، نسخه. كند اعالم مي

مترجم و ناشر . آيد شمار زيادي دستورِ حذف و اصالح پس مي
فرستند كه هنوز  كنند و دوباره به ارشاد مي نسخه را اصالح مي

وبووار در اين كتاب با ديدي كه سيمون د جالب اين. بازنگشته است
گزارشي از بيماري سرطان مادرش به دست داده است، و  انساني

هم بتوان  اين ديار دارانِ لكم قرمزهاي خطرفت حتي با  گمان نمي
هاي عجيب و « چشمه«هاي اخير  اما در ماه. ايرادي در آن يافت

، از در مورد همين كتاب. شود غريبي از سانسورچيان ارشاد ديده مي
  ! بايد حذف شود» ي خوك سوپ روده«اند كه عبارت  ، گفته جمله

  بهادروند و آوازهاي كولي
ي  اثر فدريكو گارسيا لوركا به ترجمه» آوازهاي كولي«شعرِ  مجموعه

تاج طيراني در انتظار مجوز نشر در وزارت  فانوس بهادروند و ملك
ديگري نيز در شعرِ   فانوس بهادروند مجموعه. برد ارشاد به سر مي

اثر رزه اوسلَندر، از زنان » درخت ممنوع«دست انتشار دارد با نام 
شاعر آمريكايي با اصليت ژرمن، كه به هر دو زبان آلماني و انگليسي 

  .درگذشت 1988سرود و در سال  مي

   سوسياليسم و زندگي شخصي
داري، خانواده و زندگي  سرمايه«در روزهاي پاياني تابستان كتاب 

ي اين  نويسنده. عراقي منتشر شد ي منيژه نجم به ترجمه» صيشخ
هاي آمريكايي است كه از  كتاب، ايالي زارِتسكي، از سوسياليست

ي خانواده   همواره مسئله 1960ي  هاي جوانان در دهه پسِ شورش
ها هشدار  داري را جدي گرفته و به سوسياليست  ي سرمايه در جامعه

توجهي به خانواده، آزادي فردي و  ا كمداده است كه بيش از اين ب
  .داري واننهند هاي مهم را به سرمايه زندگي شخصي، اين مقوله

  دهند مجوز نمي "كلنل"به 
رمان  يبنام از عدم صدور مجوز برا سينو رمان يآباد محمود دولت

كه مردادماه امسال در مجلس بزرگداشت او  .خبر داد »كلنل«
از آن زبان به  يراند، در بخش يخن مسالروز تولدش س نيكميهفتادو

 »كلنل«از وزارت ارشاد گشود و در مورد رمان  تيشكوه و شكا

سال از نوشته   وشش يو س بكتا نيسال از موضوع ا ي س" :گفت
 گريهم بود، د ييو جنا يياگر پرونده جزا .شدن آن گذشته است
طور كه خودشان هم توجه دارند  همان. شد يمشمول مرور زمان م

خواستم انجام  يكار را م نياگر ا ؛ندارم يغاتيتبل تين اتيمن از ادب
كاش اجازه بدهند . مكرد يدهم آن موقع كه از االن سرپاتر بودم م

دل  با خون سندهيكه نو يبماند و كار يباق نيماب يحرمت ف يمقدار
 نيا .منتشر شود ،سدينو يروح م زانير فاكنر با عرق اميليو به قول و
اما منتشر نشدن كتاب  ،خواهد يم سندهياست كه نو يزيحداقل چ

  )هاي اينترنتي نقل از سايت( ".است يو قدرنشناس يانصاف ينشان ب

  !باز هم احضار و انذار در رابطه با كانون
در سال جاري چند تن ديگر از اعضاي كانون به جمع اعضايي كه 

اند پيوستند و  هبه مراكز امنيتي فراخوانده شد  تازگي براي بازجويي به
  .برند در انتظار احضار دادگاه به سر مي

ماه سال گذشته آغاز  بيگي كه از  دي اكبر معصوم هاي علي كار بازجويي
شده بود و در سال جاري نيز ادامه داشت، به بازپرسي دادسراي اوين 

  .كشيد و اكنون با قيد كفالت موقتاً آزاد است
ور، پس از احضار به وزارت پ آقايي  مؤيد و فرزانه مجيد امين

اطالعات و بازجويي در ارتباط با كانون نويسندگان ايران، به بازپرسي 
اكنون هر دو با قيد كفالت آزاد  دادسراي اوين احضار شدند و هم

  .اند شده
داريوش معمار تاكنون دو بار به وزارت اطالعات احضار و در ارتباط 

زجويي شده است، و حتي او را با عضويت در كانون نويسندگان ايران با
  .اند به اخراج از شغل خود تهديد كرده

ناصر زرافشان كه، پس از عمل جراحي پا، دوران نقاهت خود را در 
شدن به دادگاه احضار شد  كند، اندكي پس از بستري منزل سپري مي

كه همه  چنان. ي گواهي طول درمان، به تعويق افتاد كه، با ارائه
ي  ماه در يك حادثه جوان او در ارديبهشت رن و دستياباخبرند، زرافشا

شدت مجروح شدند و روز  چالوس به –ي كرج  عجيب رانندگي در جاده
بعد هر دو ناگزير تحت عمل جراحي قرار گرفتند تا از مرگ و معلوليت 

  . برهند
فرصتي كه   كه فصل عوض شد و در آخرين هميناز سوي ديگر، 

جمعه شب  در دقايقي پس از نيمهشديم كه  بستيم خبردار نشريه را مي
گونه مجوز رسمي، دستيار ناصر  اي مأمور، بدون هيچ يكم مهرماه عده

و به دفتر » هربود«را در خيابان ) بناني جمعه كوه نيما امام(زرافشان 
ا تفتيش دفتر و بازجويي از نيم. ندا هوكالت او در خيابان ابوريحان برد

و در نهايت، مأموران ظاهراً بدون  ل كشيدهجمعه تا پنج صبح طو امام
ند و دستيار جوان را در ا هضبط حتي يك برگ كاغذ دفتر را ترك كرد

جا  ساعت بعد از آن تر از نيم ند، با اين تكليف كه زودا هجا باقي گذاشت آن
 هاي ناصر زرافشان گيري به پي هنوز وزارت اطالعات. خارج نشود

  .پاسخي روشن نداده است
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ي  ، شاعر و نويسندهمحمدعلي سپانلو
هاي  آشنا و عضو ديرين كانون در ماه نام

اخير به دليل بيماري چندان قادر به 
  . فعاليت ادبي و اجتماعي نبوده است

ياران كانوني او نيز مانند ديگر 
اش آرزو دارند هرچه زودتر  دوستداران

از اين مرحله به سالمت بگذرد و 
  .ود را پي بگيردزندگي فعال خ

  

  

از ياران   ، شاعر ودوست حسن صفاري
راه تابستان در پي   باوفاي كانون، از نيمه

گيرِ خلوت خانه شده  قلبي زمين ي حمله
و جمع مشورتي را از حضور گرم خود 

  . محروم كرده است
اميدواريم ياران كانوني او را تنها نگذارند 

ي او در  زودي شاهد حضور دوباره و به
  .هاي كانون باشيم جمع

  

  
قدر و عضو  ، مترجم گرانابراهيم يونسي

هاي  ديرين كانون كه ديدارش در مجمع
هاي پيشين همواره  عمومي سال

كننده بود، گويا  گرم بخش و دل روحيه
هاي بيماري  متأسفانه گرفتار نوسان

آلزايمر شده و در خانه به بستر افتاده 
تي براي او آرزوي بازگشت سالم .است

   .و آرامش داريم
خود » هاي داستان شب«يكي از  زودي به بتواند كانون اميدوار است

   .داشت شخصيت فرهنگي او برگزار كند را به نام يونسي و در بزرگ

  
  
  عمران صالحي

بار به خوابم آمده بود  نيبود ، اما چند امدهيبه خانه ما ن چوقتيشاملو ه
  :بود شيماه پ كيبار ،  نيآخر

خبر دادند كه شاملو هم آمده و دم در  يمراسم شعر خوان كي در
من به تقال افتادم و دنبال ! دهند ياست و به او اجازه ورود نم ستادهيا

به  ينيزمريز يدر راهروها. اورديبودم كه بتواند شاملو را به درون ب يكس
  .گشا بود گره يمرد يعام .سراغ همه رفتم

كه به آن  ميرفت يم. زدم يدم مخلوت ق ييرو ادهيشاملو در پ با
  .ميمراسم برس
  »شد؟ يشعر من چ«: گفت شاملو
آن . خوانده بودم شيدر وصف او سروده و برا يبه ترك يشعر قبال
  .خواست  يشعر را م
  ».ستيهم ن يمال تازه ست،ين شميحاال پ«:  گفتم
  »...گرينفر د كيتو و «: گفت
تسلط  كيو شعر كالس هيبه وزن و قاف«: فكر كرد و گفت  يقدر بعد

وزن   نيهم يمن برا. تان را بسته است يدست و پا نيو هم ديدار
  ».را كنار گذاشتم يعروض

من . داشت ييتو گفته بودم وزن هجا يآن شعر كه برا يول«: گفتم
  ».رميفاصله بگ يام از وزن عروض هم خواسته

 نيزمريو دشوار كه به ز كيراه بار كيبه  ميديرس. رو تمام شد ادهيپ
تا كمك كنم شاملو هم  نيياول من رفتم پا .رفت، به همان مراسم يم
 .، او دست من را گرفته بود رميكه من دست او را بگ نيا يبه جا .ديايب

  .شدم دارياز خواب ب جا نيهم
  . . .و ياخالق جينتا

كه وجود  يترك يبار شاملو از شعر ما خوشش آمد، آن هم شعر كي  -1
  !ندارد يخارج

بخوابم و  توانستم يكاش م. نه اي ميديبه آن مراسم رس دانم يمن  -2
  .نميآن خواب را بب ي دنباله

 يها سرش نصب كند و خواب يرو يشد آدم بشقاب يكاش م  -3
  .و هر وقت دلش خواست كانال را عوض كند نديبب يا ماهواره

  .باشد ريخ يا دهيخواب د  -4
 اي مياال مجبورح. ميا مصرف كرده ميما هرچه خاطره داشت  -5

  .ميكن ديخاطره تول اي ميسيخود را بنو يها خواب
  

 ياد ياران

 خواب و خاطره
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 شاملورخ  نيمعكس 

  ساز ؟ نيزند ا يبر كدام جنازه زار م
  زمان ؟ يب نيا ديگر يپنهان م ي مرده  بركدام

  كدام غار در
  نادان؟ ي پنجه نيه ، ازِ  و  ميس نيا ديمو يم  خيتار بر كدام 

ا باز هم به دليل ممانعت مأموران انتظامي و امسال نيز فرارسيد و گذشت؛ ام ماهدوم مرداد
كه بايد و شايد، در آرامگاه او گرد آيند و براي  امنيتي دوستداران احمد شاملو نتوانستند، چنان

برگزار  ستهيشا يادبود، يبود دهيگاو توفان كش ي ردهتسمه از گُكه  يشاعراين شاعر آزاده، 
  .كنند

به بار رسانده است  يشعر و شاعرفرهنگ و  ي گستره تخم هزار نهال را در او! اما چه باك
چنان  هم كه شعرش ستا  يشاملو شاعر. هاي نو باشند زايش ي سرچشمهتوانند  يك مي كه هر 
نيز  ندهياش در آ ژهيزبان وگمان  و بي ؛زانديانگ ياست و بحث و جدل برم زندهما  ي در زمانه

 يداور زند كه مي زماني اثر هنري را  دربارهحرف آخر  ميدان يچرا كه م .كارگشا خواهد بود
  .اش درايت و انصاف ذاتو  ستا بزرگ

مختلف با  يزمان طيدر شرا همواره شكننده است و خيتار گذرهنر و فرهنگ در  ي عرصه
 چيدر طول زمان و با گذر از پ يهنر اثر .رديگ يو سنجش قرار م يگوناگون مورد داور يها نگاه

 يهنرمند چيهاما  .بيابدنو  يا جلوه ياكند  ديرا بازتول تواند خود يم يوآورو ن يفرهنگ يها و خم
 در .رو خواهد شد هروبهمگان  قمطل رشيماند و با پذ يم يخلل باق يب خيو در طول تار است يآثارش متعال يتمام مدعي باشدتواند  ينم

به  او را گاهيو با تعصب كوركورانه جا ساختجاودانه  ياز هنرمند بت توان ينم ليدل نيو به ا وجود ندارد قدرمطلقهنر و فرهنگ  يها عرصه
  .بست يهرگونه نگاه انتقادراه را بر  و رساندعرش 

 پيش ،اكنون او، همناب  يهاشعر .ديگو يزنده است و با ما سخن از زمانه م خود  يدر شعرها يول ،خاك خفته ي نهياكنون در س شاملو
  .قدر هنر و آزادگي او را بدانيم، اما از او بت نسازيمپس  .دارندگذار ريدرخشان و تاث يا چشم ما جلوه

  !باد يگرام ادشي
  جواد خردمند

  
  
حتماً خبر داريد كه سايت شاملو به همت آيدا و پاشايي چند   

البته پارسال اين سايت و سايت بنياد (سال پيش به راه افتاد 
  !) ليلد گلشيري، هر دو، فيلتر شدند، و ظاهراً بي

در هر حال، اگر بتوانيد به سايت راهي پيدا كنيد گذشته از 
 -از شعر و نامه و گفتگو و ترجمه و غيره  -ي آثار شاملو  مجموعه
گزارش تيم . توانيد بخوانيد را نيز مي جمعه كتابهاي او در  نوشته
ي  اضافه به. از مراحل پيشرفت پروژه هم هست كوچه كتاب

در تيرماه امسال انجام شده و قاعدتاً براي  اي با آيدا كه مصاحبه
همه، براي آن دسته  با اين. تر شاملو خوشايند است دوستداران جوان

راحتي امكان ورود به آن سايت را  از دوستاني كه ممكن است به
معرفي  وشمار زندگي و آثار شاملو  اي از سال گزيدهنداشته باشند، 

  .آمده است در همين شماره جمعه كتابكوتاهي از 

كه در (داستان خواندنيِ چوپان دروغگو به روايت شاملو   
به صندوق پست الكترونيكي كانون رسيده ) اين شماره چاپ شده

ي اينترنتي نتوانستيم منبع اصلي آن  بود كه متاسفانه در پرسه
ها ما را به  ولي اين پرسه. را پيدا كنيم) قول نگارنده يا راوي نقل(

رساند كه بامزه بود و سر زدن به » راوي حكايت باقي«منبعي با نام 
اين منبع گذشته از . آن شايد براي شما هم خالي از لطف نباشد

هايي براي  هايي شبيه به همين چوپان دروغگو و يادمان روايت
نويسندگان و هنرمندان و غيره، امكان شنيدن شعر بعضي از 

چنين  كند، هم مي شاعران معاصر را اغلب با صداي خودشان فراهم
  :اش اين هم نشاني.  ها و سرودهاي زيباي قديمي را برخي از ترانه

  parand.se  
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  پژواك
  از احمد شاملو» يك مايه در دو مقام«نگاهي به شعر 

حسن صانعي
اگر اين . ماند هاي لبِ دريا مي ي شعر به مشت كردن ماسه نوشتن درباره

جان بخشيديم، اين بار با » سيزيف«ي  پيروز شود به افسانه وسوسه
يك مايه «خصوص شعرِِ  ي شعر شاملو، به نوشتن درباره. هاي لب دريا ماسه

ست، يا به تعبير  هاي دريا در هواي توفاني مشت كردن ماسه» در دو مقام
ماند، براي  به كُشتن پروانه مي –البته در جايي ديگر  –خود شاملو 

  .اش خوردن گوشت
راه  ي جنون، بي ر، شعري از اين دست مشغلهي شع البته در حيطه

  :شاهد، سه خط پايانيِ شعر است. نيست

  تنگي را و بيگارِ  دل
  اش ي جنون به مشغله

  .كني كوب مي ميخ

طاقت را به ناپرهيزي واداشته  دانم بگويم دو نياز اين قلمِ بي الزم مي
نامِ آن ترين  دست دم. ست اولي يك نياز شخصي و تا حدي ناگفتني ا. است

تالش . ي آن چيزي نيست كه هست اين اما همه. خاطر باشد شايد تعلق
نافرجام براي بازگو كردنِ لحظات عبورِ ناگهانيِ جريان برق از تن آدمي، 

. ست دومي لزوم پاسخ به مدعي. رويد ضرورت خارج از نوبت فرامي گاه به
و به اعتبار شامل. »شاملو ته كشيده است«شود كه  گاه گفته يا شنيده مي

كه  تنها ته نكشيده،  نه) 68آذر -، آبانآدينه(اش  شده آخرين شعر چاپ
  .در اهتزاز است -گيرم اوجي دردآور –چنان در اوج  هم

كلمات . گيرد ور است، قدم از قدم برنداشته اوج مي شاملو چنان شعله
ه بارند، و خواننده را ب اي، بر سرمان مي سانِ سنگي، يا صخره از اوج به

  .كشانند ي خود مي»هزارتو«
  .كشد جرقه از يك نياز ساده سر مي

  ام كپك زده، آه دل
   كه سطري بنويسم از تنگيِ دل 

. تواند سطري از تنگيِ دل بنويسد اي بخواهد، مي هر كسي در هر گوشه
سه خط ديگرِ فراز اول شعر، موقعيت و ميدان ديد شعر و شاعر را نشان 

چون  هم/سانيِ شاعر با  عمق از هم. گيرد مق ميو در عين حال ع. دهد مي
زِه جان كشيده تا بنِ / اي  ي آرش بر چكاد صخره اي از قبيله زده مهتاب
درازاي   عمقي به. گيرد مايه مي /به رها كردنِ فرياد آخرين/ گوش 
  .نام است ايران  و معلومِ ميدان، سرزميني. ها اسطوره

  داشت ميتنگي نيز نامِ كوچكي  كاش دل
كاشِ مدادرنگي، . ساده و پرنشاط: اين كاش، از جنسِ كاشِ كودكانه است

  . كاشِ عروسكي
  :خواندي اش مي تا به جان

  ِ كوچكي نام
  دادي، تا به مهر آوازش مي

  چون مرگ هم
  ست كه نام كوچك زندگي 

ست،   چون مرگ، گرچه نداي نيستي هم
نامِ ،  تازه.  انگيزد بينيم كه اسفي برنمي مي

  !كوچك چه اهميتي دارد
و پاييِ آدمي، در  دست ِ بي آيا اين بازتاب
ست،  اي از مرگ و زندگي نبود نامي بر آميزه

خاطر، كه دشواريِ موقعيت  يا نوعي رضايت
  دهد؟ يا آرامش است، آرامشِ قبل از توفان؟ شاعر را نشان مي

از : ريزد مي درآمدنِ فانوسِ سبز فرو نيك بنگريم، آوار وقت به تكان 
  مي نامد؛/ نامي به كوتاهيِ آهي/آن كه نامي ندارد، و شاعر آن را 

  كه در غوغاي آهنگينِ غلتيدنِ سنگينِ پوالد بر پوالد
  :شود اي بدل مي جنبه به لب

  انگاشته به كالمي گفته و ناشنيده 
  .پنداشته  اي شنيده يا ناگفته
ِ قطاربان و به  ن سوتتوانيم براي كشتنِ ترديد برگرديم به آخري مي
خطر . خطر است راه بي! فانوسِ سبز، يا همان عبور آزاد درآمدنِ  تكان 

فنجان : شود جا آغاز مي گره بر گره از اين. كه مختل است ارتباط، نه قطع 
ي گستردگي،  زبان با همه. بيند، فيل از درك فنجان عاجز است فيل را مي

زنند  كند؛  هر دو، ساز خود را مي نميفراخي يا بگو تنگيِ سينه را كفايت 
  .خط ارتباط مختل است: نه كه نيست، هست. و گوش شنوايي نيست

تواند، يا  اين كه سطري، شَطري، شَعري، نجوايي يا فريادي گلودر مي
شايد . توانسته موقعيت شاعر را سامان دهد، فروكاستنِ شكل نيست

ر شرايط ديگر نياز شاعر را مويي د اي از چيزي، يا بافته سطري، يا پاره
  .  پاسخ داده است

و در دو سوي خط ارتباط   گونه است، حال ببينيم موقعيت شاعر چه
ست ناتمام،  كه خود چاهي. . . گذرد؟ گذشته از نبود نامي براي  چه مي

ها را باد  برخي واژه.  اي در توفان ست در باد، يكي گوينده اي يكي شنونده
سِ پيچشِ مدام، بريده بريده با طرحي از يك برد، برخي از پ مي

شنونده در مقام گوينده قرار . كند به هدف اصابت مي» واژه صوت«
ها ناشنيده ماند،  مگر نه وقتي گفته. گيرد؛ گوينده در مقام شنونده مي

ها يك سو؛  شده ها، يك سو، شنيده گفته.  ها شنيده خواهد شد ناگفته
  ؛ با اين همه تاسِ مدور، مراد خواهد شد؟تعبير آن طرف، تفسير اين طرف

هاي دور و  ي احتمال اي، تلواسه از آغاز در گردونه در چنين معركه
  :يابد نزديك، چرخي جاودانه مي

  كه به گوشي برسد يا نرسد
  و مخاطبي بشنود يا نشنود

  و كسي دريابد يا نه
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  »چرا فرياد؟«كه 
  »با چه مايه از نياز؟«يا 

  نهو كسي دريابد يا 
  مفهومي بود اين يا مصداقي؟«كه 

  ي زايشي يا فرسايشي؟ اي بود اين در آستانه واژه صوت
  . . .ي مرگي بود اين يا ميالدي؟  ناله

ارتباط بر جاي  ي اول يا اين سوي خط ترين درد در كفه بينيم بيش مي
  :ماند مي

  گاه ماند آن و چه بر جاي مي
  كه پيكانِ فرياد

  از چلّه
  : -رها شود؟   

  شده؟ نيازي ارضا 
  اي  پرتابه

  به در  از خويش    
  يا زخمي ديگر

  خويشتن؟ به آماجِ    

برخي . شاعر ممكن است پس از نوشتن شعري، نفس راحتي بكشد
شعرها چه وقت تولد، چه پس از تولد، بالي جان شاعر و خواننده 

شكافيِ خويشتن و موقعيت،  شاعرِ جرّاح به جان. جاي گله نيست. شوند مي
زند، خود پيش،  هر تيغ و نشتري كه مي. و تلنگر به ديگري برخاسته است

  :را بنگريد» بگو با من«طنينِ . آيد و بيش از همه، به فغان درمي

  :و بگو با من بگو با من
  شنود كه مي
  و تازه

  كند؟ چه تفسير مي
تنگي،  شاعر در گذرگاه و امتداد دل  .شود سفر كيهاني به اين جا ختم نمي

اي در انبان  و با تجربه. نهد و نشانِ ديگري گام مي نام ي بي سياره در
گزيند؟ يا جز  مي. گزيند جويد، و مي راه ديگري مي) گريخته از خويش(

  اين راهي نيست؟

  آسا غريوي رعد
  :زدگي ِ طاقت گاه از اعماقِ نهان
  اي گريخته از خويش گونه حال غريوِ شوريده

  . . . حفاظ ي بامي بي واره از برج

اي گريخته از خويش يك  گونه به باغِ حالْ! تنگي هاي قصر دل اينك پنجره
  ي بامي واره دانسته است در برج داند و مي گويي شاعر مي. شوند يك باز مي

. الساعه نيست غريوي از اين دست، خلق. حفاظ، قرار داشته، و دارد بي
ز اجزاي موقعيت برخاسته كه مقدر، بل ا ابتدا، ميانه و انتهاي اين خط، نه

  .اين نه انتخاب است، نه اتفاق. است
سقوط يا : توانيم نپرسيم وارنگ كه بگذريم، نمي هاي رنگ از پرسش

جا منجر  جا يا نابه جا، سرراست به پاسخِ به جا، يا نابه پرتاب؟ پرسش به
يا . اين تصوير زندگي است: توان گفت با اندكي ارفاق مي. شود نمي

طُرفه . روزي ده بار مردن و زنده ماندن است. ست زندگي  خودتر،  دقيق
. كه شاعر درنگي در خويش، و پيش از آن درنگي در مخاطب دارد آن
ي  كم در لحظه دست *شعر واقعي و حقيقي(آيد  جا، شاعر به خود مي اين

كه  دقيق آن. شود يا به تعبيري از خود دور مي) شدن مخاطب ندارد نوشته
گفتن به » نه«يا » آري«و به مخاطب در . نگرد خويشتن مي به خارج از

  :دهد شاعر، هشدار مي

  »نه«يه يكي 
  :كني گيرتر مي حال را غربت غريوكشِ شوريده

  اما» آري«به يكي 
  زباني در او نظر كني چون با غرورِ  هم -      

  :شوي خود به پژواك غريوي رهاتر از او بدل مي
  سرِ به بام و بارو ر از غريوِ شوريدهمرزت ي دردي بي واره به شيهه

  ...گريخته               
  

سراسر درد است و » يك مايه در دو مقام«احمد شاملو به نگاه اول در 
تنها به  نه. تر از مرگ است به نگاه دوم حضور زندگي در شعر قوي.  فرياد

آبي زالل،  باور دارم باريكه. ست»زندگي«نام كوچك » مرگ«اين دليل كه 
زند، نه فقط  شاملو موقعيت انسان را فرياد مي. ست هاي آن جاري ي واژهال

. خشم شاملو به موقعيت غيرانسانيِ انسان است، نه زندگي. درد خود را
رسان، مخاطب،  جا كه نگرنده، ياري ، آنگويد ميي پايانيِ شعر  اين را پرده

شعر نيز اشاره از اين زاويه بر آنم نامِ . و شاعر يك نفر است در دو بدن
شاملو با . سان متفاوت يا يك  در دو موقعيت يا وضعيت» چيز«دارد به يك 

احمد . ست هاي ديگرش نگاهبان و ناطوردشت دشت انساني شعر، و آفريده
اش را  هاي تنِ خود و همگنان كند، پاره ي سوزن عبور مي شاملو از روزنه

  .چه باك نوك سوزن در گوشت بِخَلَد. وصله كند
  

ها از الي انگشتانِ من بر زمين  اين ماسه. انديشم هاي لبِ دريا مي به ماسه
  .ريخته است

  
_________________________  

گرچه، گويا در . ي واحدي براي منظور خود نيافت واژه. ناتواني از نگارنده است  *
  .واقعيت اندكي حقيقت پنهان است، در حقيقت اندكي واقعيت
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  ي شاملو استعاره
حافظ موسوي

شاملو مثل هر شاعر بزرگ و راستين ديگري، يك درك و دريافت يا 
يك مفهوم خاص از هستي و زندگي اجتماعي و تاريخي يك ملت 

شاملو از اين جهت در كنار . شود است كه در يك زبان برساخته مي
  .گيرد شاعران بزرگ ايران و جهان قرار مي

جا  من در اين. گويند اند و مي ن گفتهدر مورد زبان شاملو بسيار  سخ
. هاي بالغي آن را ندارم قصد آناليز و تجزيه و تحليل زبان شاملو و جنبه

هاي تاريخي آن اشاره كنم و توضيح  ها و ريشه خواهم به خاستگاه نمي
اي نو ساخته  گونه از اجزاء و عناصري كهنه، پديده دهم كه شاملو چه

كنم كه شاملو يك زبان است در دل زبان  مي فقط به اين نكته اشاره. است
ي  اش، همان خانه يا وطن مألوفي است كه همه اين زبان در كليت. فارسي

  .رسند ها به آن مي اند و بعضي وجوي آن شاعران بزرگ در جست
ي ما تصويري عيني و  گوييم، همه وقتي از زبان شاملو سخن مي

ت، پيراستگي، طنين و تصويري كه فخام. مشخص از آن در ذهن داريم
اين زبان گويي . طنطنه و غرور و سركشي حماسي از وجوه بارز آن است

. ي ما را در خود بازآفريني و احياء كرده است رفته ي شكوه از دست همه
اين زبان واكنشي است در برابر زيستن در جهاني كه از همه سو 

اي بسازد كه  خانهخواهد از اين زبان براي خود  شاملو مي. بار است حقارت
ِ  بنابراين، صورت بيروني. در آن سر به عرش بسايد و احساس غرور كند

  .زبان شاملو همان سيرت دروني اوست
هاي  پيدا كردن ريشه. شاملو عميقاً به خودش و انسان باور داشت

شاملو به شعر هم . نيرومند اين باور در شعر شاملو كار دشواري نيست
عر براي او يگانه سنگري بود كه انسان هنوز ش. عميقاً باور داشت

ي  دغدغه. توانست در آن پناه بگيرد و از تحقير و ابتذال رهايي يابد مي
جهاني كه در آن، كلمه از . شاملو بازگشت به جريان اثيري شعر بود

  .خيزد و خود معجزه است معجزه برمي
فاهيم هاي شعر شاملو براي ما، سخن گفتن از م يكي ديگر از جاذبه

هاي هستي  شاملو چنان از مفاهيم كالن يا به عبارتي دغدغه. كالن است
گويد كه هنوز انگار دامن شعر به ابتذال جهان مدرن آلوده  سخن مي

هايي  ي خويش مفهوم محابا از رؤياهاي شاعرانه شاملو بي. نگشته است
 انداز ما قرار چون عمارتي باشكوه در چشم سازد و آن را هم كالن مي

ها به عنوان يك ملت  اين عمارت همان عمارتي است كه ما ايراني. دهد مي
ميل به حضور و سكونت در آن  –حتي اگر شعرِ شاملو را نخوانده باشيم  –

  .را داريم
اي از شعر او  ي شاملو اين است كه بخش عمده يكي از عجايب درباره
انند و درك راحتي بخو ي مردم بتوانند آن را به شعري نيست كه عامه

قراري  حديث بيهايي از شعر شاملو از نخستين كارها تا  بخش. كنند
البته . ايِ شعر هم دشوار و ديرياب است حتي براي خوانندگان حرفه ماهان

هاي تغزلي و غنايي و شعرهاي شعارگونه  تر با ريشه شاملو شعرهايي ساده
كنند كه  يال ميها خ بعضي. هاست ها بر سر زبان هم دارد كه بعضي از آن

توان  اگرچه نمي. شاملو با اين نوع شعرها به قلب مردم راه باز كرده است

سره انكار كرد، اما پاسخ  اين نظر را يك
. ي مردم با شاملو اين نيست ي رابطه مسئله

شاملويي كه به عنوان يك كليت در ذهن و 
ي ما جا افتاده است، بسيار  فرهنگ جامعه

به نظر من شاملو . تتر از آن شعرهاس كامل
هاي شعر و جهانِ  وراي دشواري

اش، خود به يك  هاي شاعرانه  استعاره
استعاره تبديل شده است و مردم خود را 

بينند و با جهانِ مستعار او پيوند عاطفي برقرار  به اين استعاره نزديك مي
. اين همان اتفاقي است كه دقيقاً در  مورد حافظ رخ داده است. كنند مي
توانيم از ظرايف شعر  زبانان نمي م نيست كه بخش عظيمي از ما فارسيمه

هاي تودرتوي معنايي آن سر در بياوريم، مهم اين است كه ما  حافظ و اليه
ي فرهنگ خودمان تا به امروز،  ترين استعاره با حافظ به عنوان فشرده

ر چنين ت اي نازل در مورد شاملو هم البته در درجه. اي دروني داريم رابطه
. نگاه كنيد قراري ماهان حديث بيبه كتاب . اتفاقي رخ داده است

هاي پيچيده و  شناسي، آنات ناب غنايي، استعاره هاي هستي دغدغه
با اين حال ما . . .. اند  تصاويري كه گاه پشت كلماتي مهجور مخفي شده

 كه خود –ي اصلي  توانيم به كمك آن استعاره مان مي ها در كليت ايراني
ها ارتباط برقرار كنيم و اين رمز رسوب شاملو  با اين استعاره –شاملوست 

  .و شعر او در بخش عظيمي از جامعه و فرهنگ ماست
او در طول نيم . توان از فرهنگ اين سرزمين حذف كرد شاملو را نمي
با . تدريج در بافت فرهنگ كهنسال ما نفوذ كرده است قرن گذشته به
اي كه از  تر از همه، با استعاره اش و مهم كوچه كتاب اش، با شعرش، با زبان

خواهند شاملو را حذف كنند  هايي كه مي بنابراين آن. خود ساخته است
توانيم  اما اين بدان معنا نيست كه ما نمي. قطعاً راه به جايي نخواهند برد

هاي بعد حق دارند كه شاملو را با  نسل ما و نسل. شاملو را نقد كنيم
من ترديد ندارم كه شاملو در . انتقادي بخوانند و خواهند خواندرويكرد 

  .اين خوانشِ انتقادي، سربلندتر و پايدارتر ظهور خواهد كرد
شاملو . اش را تكرار كنيم توانيم شاملو و زبان ما امروز ديگر نمي

طور كه فردوسي و حافظ نيز چنين  همان. تكرارشدني و تقليدپذير نيست
آن . اند مختصات تاريخي خودشان تعريف و تثبيت شده ها در آن. نيستند

مهم اين است كه ما مختصات . مختصات تاريخي تكرارشدني نيست
  .كنيم تاريخي خودمان را بشناسيم و بدانيم كه داريم چه مي

دانست چه  طور كه نيما مي همان. كند دانست كه چه مي شاملو مي
كردند  نفي و انكارش مي ي خطير تاريخي كه همه كند و در آن لحظه مي

اگر شاملو .  »گوش آيندگان از صداي من پر است«: گفت با اطمينان مي
  چون استادش نيما، صداي خود را در گوش آيندگان نشنيده بود، نيز، هم
  توانست اين همه ميراث گرانبها براي ما بر جاي بگذارد؟ آيا مي
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 1عكس  شماره 

 جمعه كتاب

  اي موفق در روزنامه نگاري جمعه؛ تجربه كتاب
  

  . . .اول دفتر 
ي خود را آشكار كرده است و استقرار  اكنون نهاد تيره تواند داشت، از هم دوران پر ادباري كه، گرچه منطقاً عمري دراز نمي. روزهاي سياهي در پيش است

  .جويد ئي از نفي دموكراسي، نفي مليت، و نفي دستاوردهاي مدنيت و فرهنگ و هنر مي ي خود را بر زمينه سلطه
اما نسل ما و نسل . ناگزير پايدار نخواهد ماند، و جبر تاريخ، بدون ترديد آن را زير غلتك سنگين خويش درهم خواهد كوفت اين چنين دوراني به

را  ي آزادي زده هر انديشه چرا كه قشريون مطلق. گمان سخت كمرشكن خواهد بود آينده، در اين كشاكش اندوهبار، زياني متحمل خواهد شد كه بي
كوشد  اكنون مي پس نخستين هدف نظامي كه هم. شمارند دارند و كامگاري خود را جز به شرط امحاء مطلق فكر و انديشه غيرممكن مي دشمن مي

 هاي ها و هجوم علني به هسته هاي خود را با به آتش كشيدن كتابخانه هاي قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحكام بخشد و نخستين گام پايه
  .ي متفكران و آزادانديشان جامعه است فعال هنري و تجاوز آشكار به مراكز فرهنگي كشور برداشته، كشتار همه

هاي  توان به دخمه مي. اند و غباري طوفاني از آفاق برخاسته است كنان به حركت درآمده بادنماها ناله. ايم ي توفاني روبنده ايستاده اكنون ما در آستانه
هر فريادي . كند اما رسالت تاريخي روشنفكران، پناه امن جستن را تجويز نمي. امان بگذرد زبان در كام و سر در گريبان كشيد تا توفان بي سكوت پناه برد،

  .هاي خونين خويش فرياد خواهيم كشيد و حدوث توفان را اعالم خواهيم كرد كننده است، پس از حنجره آگاه
اي هشداردهنده باشد از هجومي كه  آيد نشانه اي كه بر اينان وارد مي بگذار لطمه. اند گي نابرابر به ميدان آمدهپوش روشنفكران متعهد در جن سپاه كفن

  .ي جغرافيايي در معرض آن قرار گرفته است هاي ساكن اين محدوده تمامي دستاوردهاي فرهنگي و مدني خلق
  

شد، كه  ي شاملو آغاز  با اين مقدمه جمعه كتاب
و تا پايان، كه در تنگناي گريزناپذير راه  .خوانديد

را بسته ديد، كوشيد به قول خود وفا كند و 
باقي » هاي خونين كننده از حنجره فريادي آگاه«

  .بماند
از   –شماره  36كه تنها  جمعه كتابي  نامه هفته

ترين  دوام يافت، از درخشان - 59تا يكم خردادماه  58چهارم مرداد 
نگاري اين سرزمين به خود ديده  تاريخ روزنامه هايي است كه نمونه

را با  جمعه كتابشاملو .  است، و در روزگار خود نيز در اوج بود
ي چهل در دو  سامان داد كه در اوايل دهه هفته كتاببرداري از   گرته

شماره، سردبيري آن را بر عهده داشت و از  105نوبت، براي نزديك به 
  .آيد نگاري به شمار مي امههاي موفق او در روزن تجربه

چيز و  وتاب سياست همه در آن روزهاي پر شور و التهاب كه تب
كس را فرا گرفته بود، اما، اميد هنوز در كنار نوميدي در هوا موج  همه
پخت شاملو و ياراني كه به نداي او پاسخ دادند، كشكول  زد، دست مي

  .فرهنگيِ جذابي از كار درآمد
» مقاالت و مقوالت«و » شعر«، »قصه«آغاز با  بندي نشريه در فصل

و گاه مطبوعات يا اسناد (هاي پرسه در متون  زودي فصل بود؛ اما به
جلو «بعدتر (هاي تازه  كوچه، كتاب ، طرح و عكس، كتاب)تاريخي
نيز افزوده شد و » از خوانندگان« -ي هشتم از شماره  -و ) »دانشگاه

بندي  البته نه اين فصل. داد مي كه شاملو خود پاسخ» با خوانندگان«
نامه را هم در بر  كه نمايش(» قصه«گاه . ها ثابت بود، و نه حجم فصل

از سوي ديگر، زير  . »شعر«چربيد، گاه  ها مي بر ديگر فصل) گرفت مي
زودي، جدا از مطالب نظري، بخشي هم به  به» مقاالت و مقوالت«چتر 

ا به آخر ماندگار؛ بخش شطرنج اختصاص يافت كه پرطرفدار شد و ت
كه به تحليل سياست روز » ي تقويم  آخرين صفحه«ديگري نيز با نام 

تناسبيِ ترتيب يا  بي. ي هجدهم آغاز شد و ماند پرداخت از شماره مي
داشت شخصيتي  هايي هم داشت مانند بزرگ ها گاه مناسبت حجم فصل

جهاني كارگر مثالً ناظم حكمت، يا روزي مثالً روز جهاني زن يا روز 
بعضي مطالب چندبخشي بود، از جمله اعتالي ). مه  اول ماه(

، بررسي )بخش 3(نويسي در ايران به قلم محمدعلي سپانلو  رمان
و حزب توده و ) بخش 2(شعارهاي دوران قيام به قلم محمد مختاري 

  ).بخش 6(كانون نويسندگان ايران به قلم باقر پرهام 
اي  تر سفره بنا بود بيش» مقوالت مقاالت و«رفته  هم اما روي

رنگارنگ از مطالب نظري باشد، كه بود؛ و گاه ميزگردي هم چاشني آن 
است با  جمعه كتابي  ي وظيفه از اين ميزگردها يكي درباره. شد مي

حضور باقر پرهام، محمدعلي سپانلو، عباس سماكار، خسرو شاكري، 
ران و انقالب ديگري به نام روشنفك. احمد شاملو و محمد قائد

و . وگويي است ميان پرهام، شاكري، شاملو، قائد و فريدون آدميت گفت
وگوي پرهام است با  گذشته و حال، گفت: ي اقتصاد ايران سومي درباره

مدير (پور  ، سيروس آرين)اقتصاددان(حسين مهدوي و ناصر پاكدامن 
حقق و م(و هوشنگ كشاورز ) الملل سازمان برنامه و بودجه اقتصاد بين

  ). كارشناس مسايل كشاورزي و عشايري ايران
به جاي خود، در پاسخ به اهميتي كه » داستان«و » شعر«
، با اختصاص فصلي جداگانه و ثابت، براي طرح و كاريكاتور جمعه كتاب

كار و خواه نوپا، هيچ كم نگذاشتند  قايل شد هنرمندان نيز، خواه كهنه
  .شود درخشاني ديده ميهاي  طرح جمعه كتابي  و در مجموعه

گراني كه بخواهند به  براي پژوهش جمعه كتابرفته،  هم روي
هاي تحليل مسايل روز در يكي  وهواي روشنفكري و ضعف و قوت حال

مند  وتاب تاريخ اين سرزمين راه ببرند منبعي ارزش هاي پرتب از دوره
  .است
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  به روايت شاملو» چوپان دروغگو«
را نخوانده يا » چوپان دروغگو«ه داستان تر كسي است از ما ك كم

هاي كتاب  خاطرتان باشد اين داستان يكي از درس .نشنيده باشد
 حكايت چوپان جواني كه بانگ بر. فارسي ما در ايام دور بود

ها كه  و كشاورزان و كساني از آن» گرگ آمد! آي گرگ«: داشت مي
و  در آن اطراف بودند، هر كس مسلح به بيل و چوب و سنگ

و چون به  نددويد كلوخي، دوان دوان به امداد چوپان جوان مي
گشتند و  پس برمي. ديدند رسيدند اثري از گرگ نمي محل مي

دوباره دوان دوان » !گرگ آمد !كمك«ساعتي بعد باز به فرياد 
ها  گرگ يافتند، تا روزي كه واقعاً آمدند و باز ردي از گرگ نمي مي

كسي فريادرس » !كمك«: برداشت كهآمدند و چوپان هر چه بانگ 
 ...او نشد و به دادش نرسيد و الخ

احمد شاملو كه يادش زنده است و زنده ماناد، در ارتباط با 
. كرد اي، همين داستان را از ديدگاهي ديگر مطرح مي مقوله
   :گفت مي

گفت،  تمام عمرمان فكر كرديم كه آن چوپان جوان دروغ مي
حتي فانتزي و وهم و خيال . گفته روغ نميد كه شايد واقعاً حال اين

اي  كه گله است فكر كنيد داستان از اين قرار بوده. او هم نبوده
گرگ كه روزان و شباني را بي هيچ شكاري، گرسنه و درمانده آواره 

آورند كه  ي دشتي برمي كوه و دره و صحرا بودند از قضا سر از گوشه
از  بود اي ل به چراندن گلهاي از آن جوانكي مشغو تپه پشت در پسِ
پس . اند هايي كه تا به حال ديده ترين گوسفندان و بره گوشت خوش

از بزرگ و . كنند تا هجوم برند و دلي از عزا درآورند عزم جزم مي
 .طلبند پير خود رخصت مي

آن جوان و گوسفندانش، ديگر مردان و زنان  جز گرگ پير كه 
دانم  مي: گويد كشت ديده، مي سوتر مشغول كار بر روي زمينِ را آن

تان كم است، ولي  ايد و گرسنگي بسيار، و طاقت كه سختي كشيده
دهم  گويم را عمل، قول مي چه مي اگر به حرف من گوش كنيد و آن

به جاي چند گوسفند و بره، تمام رمه را سر فرصت و با فراغت 
ه چ خاطر به نيش بكشيد و سير و پر بخوريد، ولي به شرطي كه آن

آن كنيم كه تو : گويند مريدان مي. انجام دهيد گويم واقعاً را مي
 چه كنيم؟. گويي مي

اي  هر كدام پشت سنگ و بوته: گويد ديده مي گرگ پير باران
دادم، هر كدام از  كه اشارت. خود را خوب مستتر و پنهان كنيد

اي بيرون بجهيد و به گله حمله كنيد؛ اما مبادا به گوسفند و  گوشه
آن لحظه . تان به من باشد چشم و گوش .اي چنگ و دندان بريد هبر

گاه برگرديد و آرام  كه اشاره كردم، در دم به همان گوشه و خفيه
 .منتظر اشارت بعدي من باشيد

اي و پشت خاربوته و  هر كدام به گوشه. ها چنان كردند گرگ
ها به گله حمله  گرگ پير اشاره كرد و گرگ. سنگ و درختي پنهان

آي «: جوان چوپان غافلگير و ترسيده بانگ برداشت كه .بردند
صداي دويدن مردان و كساني كه روي زمين كار » !گرگ آمد! گرگ
  عقبكه  ندا دادرا  پير كه رسيد، ياران كردند به گوش گرگ مي

. ها چنان كردند كه پير گفته بود گرگ .و پنهان شوند بنشينند
چون رسيدند نشاني از  ،در دست با بيل و چوب ،كشت و زرع مردانِ

 .كار خويش گرفتند ي پس برفتند و دنباله. گرگي نديدند

ساعتي از رفتن مردان گذشته بود كه باز گرگ پير دستور 
هاي جوان باز از  گرگ. را صادر كرد !خونريزي -بدون -ي حمله
از » !گرگ آمد! كمك كنيد«گاه بيرون جهيدند و باز فرياد  مخفي

ي مردان چوب  چيزي به رسيدن دوباره. به آسمان شدچوپان جوان 
. به دست نمانده بود كه گرگ پير اشارت پنهان شدن را به ياران داد

 .بازگشتند. مردان چون رسيدند باز ردي از گرگ نديدند

اين . اي دوباره داد حمله فرمانساعتي بعد گرگ پير مجرب، 
، با همه رنگي خواهي چوپان جوان استمداد و كمك بار گرچه صداي

كه از التماس و استيصال داشت،  آبي مهربانِ آسمان آفتابي آن روز 
 .دار خبري نبود داد، ديگر از صداي پاي مردان چماق را خراش مي

دست را خود به نيش  ي دمِ بره اولينگرگ پير پوزخندي زد و 
از  .بايست مريدان پير چنان كردند كه مي. كشيد و به خاك كشاند

تاكتيك «كه به اين  آن ها بي تا امروز كاتبان آن كتاب آن ايام
قلم در مزمت و سركوفت آن چوپان  ها بينديشند، يك گرگ» جنگيِ

هاي آن  معصوم ما طفل بهگناه را  ي بي چاره اند و آن بي جوان نوشته
 .اند جا زده» دروغگو«روزها 

. شود خب اين مربوط به آن روزگار و عصر معصوميت ما مي
مان به ناچار براي خود گرگي  شرايط روز هركدام كه بنا به امروز
كنيد كه آن چوپان دروغگو بوده،  چه؟ اگر هنوز هم فكر مي! ايم شده

يا كماكان دچار آن معصوميت قديم هستيد و يا اين حكايت را به 
  .اي نداريد اين صورت نخوانده بوديد، حاال ديگر بهانه

____________________  
 است، و رسيدهكانون به ايميل  از طريقاين مطلب فته شد، كه گ چنان

شناسايي منبع ي اينترنتي  پرسهوجو از دوستان و نه با  نه با پرسمتاسفانه 
جا آن را  اميدواريم در ميان دوستاني كه اين. آن براي ما مقدور نشد

  .خوانند كسي باشد كه منبع نقل را بر ما مكشوف سازد مي
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  گي و آثار احمد شاملوشمار زند سال
  

 عليشاه يخيابان صف134  شماره  آذر در خانه 21روز  تولد در  1304
 ي دوره .پدرش حيدر، شاملو يكوكب عراق مادرش .تهران
به  جايياز به خاطر شغل پدر كه افسر ارتش بود و  ي،كودك
چون رشت و سميرم و  يدر شهرهاي ،شد ديگر اعزام مي جاي

  .شتراز گذاصفهان و آباده و شي
 آغاز .خاش و زاهدان و مشهد يدبستان در شهرها ي دوره  1310ـ16

 مواد فرهنگ عوام يگردآور
 سال سومِ از .دبيرستان در بيرجند و مشهد و تهران ي دوره  1317ـ20

 يزبان آلمان دستورِ يادگيري شوق دبيرستانِ ايرانشهرِ تهران به
 .رود يم يبه سال اول دبيرستان صنعت

؛ پدر انتقالبه دليل  تحصيل در كالس سوم دبيرستان ي ادامه  1321ـ3
انتقال تهران و  دري دستگيري؛ سياس يها در فعاليت شركت

 ؛در رشت ها يبه زندان شورو
به كالس چهارم  ،رود يبا خانواده به رضائيه م .از زندان يآزاد  1324ـ5

ه ا يورش بها ب ، چريكيور آغاز حكومت پيشه با .دبيرستان
آتش  ي پدرش را نزديك به دو ساعت مقابل جوخهو او  خانه
به  بازگشت .تكليف كنند  تا از مقامات باال كسب دارند يم  نگه

 يتهران و ترك كامل تحصيل مدرس
سياوش، سيروس، سامان و : كه حاصل آن چهار فرزند( ازدواج  1326

 شده فراموش يها آهنگ شعرِ مجموعهچاپ   ؛)ي استساق
 )پنج شماره( نو سخن ي نامه هفته دبيريسر  1327
 روزنه ي نامه هفته سردبيري ؛يزنِ پشت درِ مفرغ داستان  1329

 )هفت شماره(
 .ها خواندني ي مجلهدر ) در مقابل سردبير راست(چپ  سردبير  1330

 نامه قطعاشعار  ي مجموعه .23 بلند شعر
ي سردبير ).حدود دو سال(سفارت مجارستان  يفرهنگ مشاور  1331

 )ي شيرازيبه مديريت انجو( آتشبار ي نامه هفته
كه پليس در چاپخانه  ها و احساس آهنشعر  مجموعهچاپ   1332

  ).موجود آن نزد سيروس طاهباز است  تنها نسخه. (سوزاند يم
 كوچه كتاب يها يادداشت ي و همه كوتاه داستان و ترجمهچند 

اش ضبط شده از  به خانه ينظام يدر يورش افراد فرماندار
 ،موفق فرارِ از چند پس. گريزد ميو خود او  رود يميان م
 .شود ياطالعات دستگير م  روزنامه ي در چاپخانه سرانجام

تا  13(و زندان قصر  يدر زندان موقت شهربان يسياس يزندان  1333
  .سدينو يرا م يدستور زبان فارس ،زندان در؛ )ماه 14

نقاشيان  يچاپ را نق ي دفتر شعر آماده رچها؛ از زندان يآزاد  1334
از  ،شود يو ديگر هرگز پيدايش نم برد يقصد چاپ م به ينام

 ي به عنوان نخستين تجربه يمرگ شاماهآن جمله شعر بلند 
انتقام  يمردگان برا ي شنامهينما ؛به زبان محاوره يشعر رواي

ز سه مرد ا«و » مرگ زنجره«كوتاه هاي  داستان ،گردند يم باز
اثر  كشيش لئون مورنِ يها رماني  و ترجمه »آفتاب يبندر ب

 ي اثر ژان روورز برزخاثر هربر لوپوريه،  زنگاربئاتريس بِك، 
 بامشاد ي مجله يسردبير  1335
نظامي ( گنبد هفت يها افسانهانتشار ؛ تازه يهواشعر  مجموعه  1336

بابا  رباعيات ابوسعيد ابوالخير، خيام و( ها ترانه و، )گنجوي
  ؛ )طاهر
 پدر مرگ؛   آشنا ي مجله يريسردب؛  دوم ازدواج

؛  )يبا عطا بقاي(اثر زاهاريا استانكو  ها پابرهنهرمان  ي ترجمه  1337
 يازدهم ي ، دورهاطالعات ماهانه يسردبير

فيلم  ي تهيه؛ كودكان يبرا يپر پيرهن يزر خروس ي قصه  1338
 با  با سينماگران يهمكار آغاز و سيستان و بلوچستانمستند 

 نامه نامه و ديالوگ فيلم نوشتن فيلم
  ).دو شماره( اطالعات ماهانه يسردبير ؛باغ آينهشعر  مجموعه  1339

 يوزارت كشاورز يو بصر يسمع ي اداره يو سرپرست سيستأ
 ي مجله يريسردبي؛ شفائيه و سهراب سپهر يهاد يبا همكار
 يفردوس

از همسر  يجداي؛  )اول ي رهشما 24( كتاب هفته يسردبير  1340
 كوچه كتاب يها دوم، با ترك همه چيز و از آن جمله برگه

درخت  يها نامه نمايش ي ترجمه؛ كتاب هفتهبه  بازگشت  1341ـ2
 اثر روبر مرل و مرگ زيف يساثر آندره ژيد و  سيزدهم

 هايشعر مجموعهانتشار  .شيرگاهبا آيدا و اقامت در  ازدواج  1343
 ها و هميشه لحظه و  نهآيدا در آي

كتاب  ي ترجمه  !درخت و خنجر و خاطره: آيداشعر  مجموعه  1344
 كتابو تدوين  يو گردآور تحقيق؛ اثر آلبر شمبون 81490
 !)كند يبار از نو آغاز م سومين يبراكه ( كوچه

و  يادب ي نامه هفته سردبيري  ؛ققنوس در بارانشعر  مجموعه  1345
 سه شماره با اولتيماتوم وزير اطالعات بعد ازكه ( بارو يهنر

تلويزيون به  يي كودكان برا برنامه ي تهيه.) شود يتعطيل م
 »مادربزرگ يها قصه«اسم 

 ي ترجمه؛  خوشه ي نامه هفته يفرهنگ-يقسمت ادب يسردبير  1346
كانون در  عضويت .ل؛اثر ارسكين كالدوِ بابام يها قصهكتاب 
؛ كرمانشاه به دعوت دانشجويانشعر در  شب؛ گان ايران نويسند
 در دانشگاه شيراز يران سخن

  نامه نمايش  ؛ ترجمهحافظ ي غزليات و تاريخ دوره يرو تحقيق  1347
 ؛سليمان يها غزل غزلِ  ترجمه؛ اثر گارسيا لوركا خونِ يعروس
به » خوشهشعر  يها شب«و   گوتهانستيتو شعر به دعوت  شب

 هخوش ي  مجله به همتمدت يك هفته 
 ؛كودكان يبرا ؟شد كه دوستم داشتن يچ منظومِ ي قصه  1348

 يها مرثيهشعر  مجموعه ؛با اخطار ساواك خوشه  مجله تعطيل
 خاك

 يبرا ها سايه ي ملكه  قصه؛ شكفتن در مهشعر  مجموعه  1349
: يزيونوتل يچند فيلم فولكلوريك برا ياندكارگر؛ كودكان

 ي ترجمه؛ »شود يد مآناقليچ داما«و » از سنگ يپاوه، شهر«
 كودكان يقصه برا چند
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 يبرا هفت كالغون ي قصه  )زنگارمجدد  ي ترجمه( خزه رمان  1350
 دعوت؛ اثر زاهاريا استانكو ها پابرهنهكامل  ي ترجمه؛ كودكان

 كوچه كتابتحقيق و تدوينِ  يبه فرهنگستان زبان ايران برا
 مادر مرگ ؛)ناتمام( آنتيگون ي نامه نمايش نگارش؛ )سه سال(

شاعر در كانون پرورش  يصدا صوتيو نوار ه صفح ضبط  1351
نيما،  ،يحافظ، مولو شعرهاي با كودكان و نوجوانان يفكر

 ي ترجمه؛  كودكان يبرا يراديوي ي برنامه ياجرا؛ خيام، شاملو
، لبخند تلخ، دست به دست، دماغ: داستان كوتاه چند

    يكوچك چين يها افسانه، زهرخند
 و  انجمن ايران و) مهرماه(گوته  انستيتوشعر در   شبدو 

 يزبان فارس يآزمايشگاه ي مطالعه تدريس؛ )ماه آبان(آمريكا 
 كيهان يها با روزنامه يهمكار؛  )سه ترم( يدر دانشگاه صنعت

 آرتروز گردن  معالجه يبه پاريس برا سفر؛ گان آيندو  يفرهنگ
درها و ديوار بزرگ  ي همجموع؛  ابراهيم در آتشعر ش مجموعه  1352

 ي ترجمه؛  تلويزيون يبرا ابونصر تخت  نامه فيلم نگارش چين
  نامه نمايش  ترجمه؛ اثر روبر مرل وكار من است مرگ كسب

 اي چون كوچه هم ي مجموعه؛ يك يچ ي اثر گرگه خورها مفت
 ؛  شعر جهان  ترجمه ،انتها يب

؛  شده يان سپراز يك دور يسربازداستان  مجموعه ي ترجمه  1353
 ها از هوا و آينه ي عر عاشقانهش مجموعه

به دعوت  يگنجو ينظام  شركت در كنگره يبه ايتاليا برا سفر  1354
اين كتاب پس از   مقدمه( شيراز حافظ انتشار؛ دانشگاه رم

دانشگاه  دعوت؛ )انقالب تاكنون مجوز انتشار نيافته است
 )سال دو(اه آن دانشگ ي پژوهشكده يسرپرست يبرا يبوعل

    و هنر  گفتار چند فيلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ تهيه  1355
و  قلم به دعوت مشترك انجمن يشعرخوان يبه آمريكا برا سفر

دانشگاه كلمبيا به كمك  پيشنهادرد ، دانشگاه پرينستون
و شعر در تگزاس  يجهان فستيوال ميهمان؛ كوچه كتابتدوين 

   يدعوت دانشجويان ايرانشعر به   شب ؛سانفرانسيسكو
از  استعفا؛ گوته شعر در انستيتو  شب؛ به ايران بازگشت
اعتراض  درايران  ترك؛ يدانشگاه بوعل ي پژوهشكده يسرپرست

   به مدت يك سال آمريكا اقامت در؛ رژيم يها به سياست
 اشعار  ي برگزيده؛  دشنه در ديسشعر  مجموعه  1356
 12 انتشار؛ ايرانشهر ي نامه هفته ييرسردب يبه لندن برا دعوت  1357

 ) ماهشهريور( با مشكالت فراوان يرانشهرا ي نامه هفتهاز شماره 
    )نامه با مدير هفته  به علت اختالف( ماه ديو استعفا در 

به  بخت ي دروازهو  بارون و دريا ننه يدخترا ي ها قصهانتشار 
؛  )هقالم  مجموعه( به كوچه يمهتاب از؛ صورت كتاب كودكان

دفتر اول ( كوچه  كتاب انتشار ؛  اسفندماهدر  به ايران بازگشت
 گان ايران ت دبيران كانون نويسندئدر هي عضويت؛ )آ

شماره به  36از كه پس ( جمعه كتاب ي نامه هفته يسردبير  1358ـ9
 ؛ كوچك غربت يها ترانهشعر  مجموعه؛ ).شود ياجبار تعطيل م

ي؛ ر نتوان دوسنت اگزوپهاثر آ شهرياركوچولو ي ترجمه
. با ع(اثر دوميتيال دو چونگارا ! بگذار سخن بگويم ي ترجمه

كاشفان فروتن  نوار؛ انتشار )دفتر دوم آ( كوچه كتاب؛ )يپاشاي
و  يشرق ي ترانه و كتاب نوار ، وشاعر يصداشعر و با  شوكران

 يت درعضو؛ شعرهاي گارسيا لوركا ي ، ترجمهاشعار ديگر
  )58سال  -دوم ي دوره(گان ايران  انون نويسندت دبيران كئهي

يل و و  يپيرهن پر يخروس زر يها قصهكتاب و نوار انتشار   1360
و  كتابانتشار  ؛)دفتر سوم آ( كوچه كتاب؛  كودكان يبرا اژدها
  ؛ يانيس ريتسوس هايشعر از هاي ميهن تلخ ترانه نوار
  )ومس ي دوره(گان  ت دبيران كانون نويسندئهي يت درعضو

! شب است ديگر، دكتر شوايتزر نصف ي نامه نمايش ي ترجمه  1361
  ؛)يپاشاي. با ع( يهايكو، شعر ژاپن  ترجمه ؛اثر ژيلبر سسبرون

  )دفتر اول الف( كوچه كتاب
چون  سياه هم و نوار كتاب؛ انتشار )دفتر دوم الف( كوچه كتاب  1362

شار انت؛ لنگستون هيوز هايشعر از خودم ياعماقِ آفريقا
 ازآزاد  ي ترجمه هاست سكوت سرشار از ناگفته و نوار كتاب
 ؛)دفتر سوم الف( كوچه كتاب؛ مارگوت بيكل هايشعر

  ها كتاب انتشارتوقف 
ديگر،  ييعيسا ناماثر گراهام گرين با  وافتخار  قدرتبازنويسيِ   1363ـ5

   )چاپ ندارد  كه اجازه(مفصل  ي خرهؤما ب! ديگر يييهودا
 انتشار؛ اثر ميخاييل شولوخوف نِ آرامدآزاد  ي ترجمه آغاز  1366

 ؛)شوكو ياناگا  ترجمهبه ( ابراهيم در آتش يِژاپني  نسخه
  مارگوت بيكل شعرهاي از دم چيدن سپيدهو نوار  كتابانتشار 

 ادبيات يالملل بين ي دومين كنگره به دعوت به آلمان سفر  1367
درد مشتركم، مرا  من «راني با عنوانِ  و سخن )2اينترليت (

 سوئد  شعر در آلمان، اتريش و چندين شب؛  »!فرياد كن
  به ايران بازگشت؛ آلمان دراشعار   مجموعه نخست لدچاپ ج

  در كرج اقامت؛ آلمان دراشعار   دوم مجموعه جلد چاپ  1368
؛ راني براي سخن يدانشگاه بركلبه دعوت به آمريكا  سفر  1369

هاي آمريكا،  دانشگاه ديگر در راني چندين شعرخواني و سخن
 يجراح عمل؛ گان ايران زد زلزلهشعر به نفع  از جمله سه شب

اياالت  اثرِ سفر ميمنت ي روزنامه نگارش؛ گردن يها مهره يرو
؛ گردن يها مهره يرو يجراح عمل؛ دومين  امريق ي متفرقه
زبان، شعر و ادبيات معاصر «تدريس يميهمان برا استاد
؛  )يك ترم( يدانشگاه بركل يدانشجويان ايران به» يفارس

 حقوق بشر نيويورك  از  ديدبان» آزادي بيان« ي جايزه دريافت
گان  به نفع آوار يآباد محمود دولت ابهمراه  و قصه شعر شب  1370

در دانشگاه ، و آنجلس و لوس يبركل هاي دانشگاه در يكُرد عراق
 كُردها يبه دعوت انجمن فرهنگ ،وين
اوكتاويو  و شعرهاي لنگستون هيوز  ترجمه؛ به ايران شتبازگ
  )قباد با حسن(پاز 

 منتخب انتشار؛ در سوئد صله يمدايح بشعر  مجموعهچاپ   1371
در  من درد مشتركمبا نام  يشاملو به زبان ارمن شعرهاي
 ي دوباره تدوين؛  در سوئد كوچه كتاب يها قصه؛ چاپ ايروان

  جديد روشاس اس بر كوچه كتاب ي»حرف آ«
 ي  ترجمهآغاز ؛ انتها يب اي چون كوچه هم ي تازه  مجموعه  1372
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 كتاب انتشار ؛سليمان يها غزل  غزل و گمش گيل ي دوباره
  )دفتر چهارم الف( كوچه

با نام  يفارس/يشاملو به زبان سوئد هايشعر  گزيده انتشار  1373
م با نا يفارس/به زبان فرانسه و؛ مدر استكهل يعشق عموم

  فرانسهدر  در عشق و اميد ييسرودها
 شب شعر يبرگزار يبه سوئد به دعوت ايرانيان مقيم برا سفر

به  بازگشت؛   ).افتد به تعويق مي ماه ي يكبه علت بيماركه (
  نيما  و  ياز حافظ، مولو تازه يشعرهانوار  انتشار؛   ايران

ي؛ برگزاري انبازخو آغاز و )در مهرماه( آرام دن ي پايان ترجمه  1374
  ؛بزرگداشت احمد شاملو در دانشگاه تورنتو كانادا ي كنگره
   يبه زبان اسپانياي شاملو هايشعر ي  گزيده انتشار

 يدختراو  پريانوار  نتشار؛ ا)فروردين(گردن  يجراح  عمل  1375
  )اسفند(راست  يپا يجراح عمل؛ شاعر يبا صدا دريا ننه

 ي هاي فشرده لوح ؛ انتشار)دينفرور(پا  يجراح عملتكرار   1376
هاي  لوح؛ در آستانهشعر  مجموعه ؛و نيما يحافظ، مولو

    دريا ننه يدختراو  پريا ي فشرده
  ) مهر بيمارستان ايراندر ارديبهشت،  (راست از زانو  يپاقطع 
   يجدال با خاموش در؛ )دفتر پنجم الف( كوچه كتاب

  عاشق يو ببرها ها تبس بن شعر ي گزيده ؛گمش گيل  ترجمه  1377
  ؛)در سه جلد( ب ، و حرف)در يك جلد(آ  ، حرفكوچه كتاب

؛ )در دو جلد(؛ حرف پ )در يك جلد( الف حرف ،كتاب كوچه  1378
  شعر: دفتر يكم ،آثار احمد شاملو  مجموعهچاپ 
  .در ايران صله يب مدايح شعر مجموعه انتشار

 يِقرار يب حديث شعر مجموعه؛ اول جلد ،حرف ت ،كوچه كتاب  1379
 ي خانه( نامه از گارسيا لوركا سه نمايش ي ترجمه پايان؛ ماهان
  )يرما، )مجدد يبازبين( خون ِ يعروس، آلبا برناردا

ي  ، آزادي شاعر از شكنجه9 ساعت، مرداد 2غروب يكشنبه 
  ي كرج دهكدهشهرك در  ي خود خانهدر  تن،

، كوچه كتابشار در ايران؛ انتچه كو كتاب يها قصهانتشار   1380
  تحرف ت، جلد دوم و اضافا

،  ي داستان، شعر، مقاله ، مجموعهنامه كانوني  در دومين شماره  1381
كه به همت اعضاي كانون نويسندگان   - ترجمه و نقد و بررسي 

ايران در تابستان منتشر شد، بخش بزرگي از مطالب به 
  . ي شاملو اختصاص يافت يادنامه
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  !داشت ميوال هزار سر اي كاش اين هي
  احمد شاملو

بازي دول،  ي اعمال نفوذ و سياست كنيم كه دامنه در عصري زندگي مي"
  .ي علم و هنر نيز كشيده شده حتي به حيطه

را تا ...) در فيزيك و نجوم و اقتصاد و فلسفه و (حقايق قطعي علمي 
جهان  »سياست روز«دهند كه  كنند و ميان مردم رواج مي جا افشا مي آن
شود كه تزلزلي در  جا مجاز شمرده مي علم و هنر تا آن. خواهد مي

هاي  ها را در اعتقاد به قالب هاي ذهني مردم ايجاد نكند،  بلكه آن قالب
  .جهان پابرجاتر كند» سياست روز«ي  وپرداخته فكري ساخته
هاي فضايي و نشستن بر  بينند دانسته شود كه مسافرت الزم نمي
ريزد و  هاي ذهني پيش را در هم مي خود بعض قالب خودبهسطح كره ماه 

به نظرشان همين قدر كه دو سطر خبر . دهد فكرهاي نوي نتيجه مي
  ".ها خوانده شود يا نشود كافي است راست و دروغ در روزنامه

  صمد بهرنگي
  )ساختمان خورشيدنقدي بر كتاب (

  
ش از اي كه مجموعه آثار روشنفكر آزاده –ي صمد  تجلي چهره

ي دراز و  ي كوتاه و بلند براي كودكان، چند مقاله هفت هشت قصه
ي مسايل تربيتي، و چند يادداشت از فولكور  كوتاه در زمينه
چون  ي روشنفكري ما هم بايد براي جامعه گذرد مي آذربايجان برنمي

هاي قديم بر سر  خانه بوقي بلندي تلقي شود كه در مكتب كاله
  .تندگذاش هاي تنبل مي بچه

  پرسيد چرا؟ مي
ي يكي چون صمد، پيش  ي چهره كه شعشعه گويم براي اين مي
هاي انكارناپذير شخص او باشد معلول  كه به خاطر واالييِ ارزش از آن
بينيم كه  مي -است » جامعه روشنفكري ما«نوري و خاموشي  بي

رود،  چون وجود ارزنده و مغتنمي نظير صمد بهرنگي از دست مي
گسلد و  اي از يك زنجير نمي برد و حلقه طناب نمينخي از يك 

به زعم كانون (افتد؛ بلكه  مبارزي از خيل مبارزان بر خاك نمي
ناپذير براي ما به وجود  فقدان او خلئي جبران«) نويسندگان ايران

و هم . چنين است -!»ي ما آورد و خسراني است براي جامعه مي
ي  سوايي است براي جامعهبدين سبب بايد افزود كه نيز اين اوج ر

چنان از  اما هم. تواند خالء صمد را با صمد ديگر پر كند ما، كه نمي
  !زند دم مي» جامعه ما«

ي هنرمندان و نويسندگان و روشنفكران ما از  اين كه جامعه
زند مطلبي ديگر است، اما اگر به  وخويشي با صمد دم مي قوم

. نيست» ما«صمد از  گذاريم،  حق اين است كه حقيقت احترام مي
مرگ بشماريم حتي  حق اين است كه او را در شمار وارستگان بي

كرد،  رفت، عمر نوح مي اگر در گرماگرم جواني به آب سرد ارس نمي
گمان در روزگار ما كه  چراكه بي. گذشت و به مرگ طبيعي درمي

ي  اي عظيم پشتوانه چون سرمايه هم» دريافتن و دم برنياوردن«
شود و در سراسر جهان، هنر و دانش را  دي روشنفكران ميزندگي ما

گرانِ ماده و معناي خاليق  كنند كه چون پيش پاي غارت چراغي مي
برند،  گري دستمزدهاي عظيم به نصيب مي بگيرند از منافع غارت

چون زندگي صمد  پذيرفتن زندگي سرشار از محروميتي هم
نصور حالج در پذيرفتن رياضتي است كه شهادت شهدايي چون م

و آيا  –. برابر آن به حالوت عروسي با دختر زيباي قارون است
اي كه در شهرهاي پر ناز و نعمت، فكر و هنر و  راستي در زمانه به

توان فروخت و از رهگذر اين  ها مي ترين قيمت خالقيت را به گران
هاي  ها و امنيت ها و قدرت چنين كسب پربركتي به نعمت

دريغ به  بازگشت را بي توان رسيد، عمر و جواني بي انگيز مي حسرت
هاي ضعيف  كوه و صحرا ريختن و بار تعهدي كمرشكن را بر شانه

خويش كشيدن و با فريب و ريا درافتادن و يك پا چارق و يك پا 
ي كوه و صحرا شدن و به نان خشكي ساختن و  وار، آواره گيوه، كولي

دهي رفتن و  ي به كورهده خورجيني از كتاب بر دوش، از كوره
به قول (هاي دورافتاده كردن  زندگي را وقف تعليم كودكانِ ديه

وجدان بيدار يك فرهنگ تبعيدي شدن، تن دادن به ) جالل
اي نيست كه از زخم شمشير و نيزه برداشتن و به خاك  شكنجه

بسي  –حتي اگر به دفاع از حقانيت خويش باشد  –هالك افتادن 
زندگي از اين دست، هرچه درازتر بگذرد تلخي  تر است؟ و آيا تلخ

  چشاند؟ تري نمي بيش
خالء «زنيم سخن از  يا اگر مي. نزنيم» ما  جامعه«پس دم از 

اي وجود  »ما  جامعه«به ميان نياوريم؛ كه اگر » ناپذير جبران
كرد، بلكه تنها حسرتي و دريغي  داشت مرگ او خلئي ايجاد نمي مي

 –هاي خوب و بزرگ  رگ از خيل انسانبه مرگ انساني خوب و بز
حسرت به فروريختن باورنكردنيِ بامي بلند در شهري، پر پر شدن 

بخش در باغي، خاموش شدن شمعي در چلچراغي، و از پا  گلي جان
  .درآمدن مبارزي در سنگري

چه مرگ  و آن. دانيم كه چنين نيست همه مي) متأسفانه(اما 
مرگي كه : ن موجودي يگانه استكند از دست رفت تر مي صمد را تلخ

  .كند راستي ايجاد خالء مي به
باغي . شود، نه فرو نشستن بامي شهري است كه ويران مي -

چلچراغي است كه در . شود، نه پر پر شدن گلي است كه تاراج مي
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و سنگري است كه تسليم . شكند، نه فرو مردن شمعي هم مي
  !شود، نه از پا درافتادن مبارزي مي

بايد  حق مي تعهدي كه به –انگيز تعهد بود  ي حيرت رهصمد چه
  :با مضاف غول و هيوال توصيف شود

  ! غول تعهد
  ! هيوالي تعهد

تعهد «چون  اي هم چرا كه هيچ چيز در هيچ دور و زمانه
زن و  انگيز و آسايش برهم خوف» روشنفكران و هنرمندان جامعه

  .ها نيست ها و كاستي كنِ كژي خراب خانه
ترين گنج عالم را پاس  ه تعهد اژدهايي است كه گرانبهاچرا ك

  .ها است اش آزادي و حق حيات ملت گنجي كه نام : دارد مي
بايد از دسترس مرگ دور بماند تا آن  دار، مي و اين اژدهاي پاس

بايد اژدهايي باشد  مي. گنج عظيم را از دسترس ناجيان دور بدارد
ايد هزار سر داشته باشد و يك ب سبب مي و بدين. آشتي مرگ و بي بي

اما اگر يك سرش باشد و هزار سودا، چون مرگ بر او بتازد، .  سودا
  .ماند دار مي پاس گنج، بي

  .صمد سري از اين هيوال بود
داشت؛  كاش اين هيوال، از آن گونه سر، هزار مي. . . و كاش 
  ! داشت هزاران مي

2/6/1351  

_______________________________  
  اشرف درويشيان به كوشش علي يادمان صمد بهرنگيگرفته از كتاب بر
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  2ي  شماره -هاي صمد بهرنگي از عكس
  و به همين اندازه جا داده شود

  
 

  :»ي آزاد انديشه«با  وگو  گفتاشرف درويشيان در  علي
  !دنهاي صمد خواننده نداشته باش كنم زماني برسد كه كتاب آرزو مي

  
و  يقيآثار تحق يسينو گذشته از داستان انيشيدرو اشرف يعل

ي صمد  نامه شناختاو  يقيتحق يهااز كار يكي. دارد زين يپژوهش
، "يصمد بهرنگ ادماني"، "جاودانه شدصمد ". است يبهرنگ

ي صمد  درباره يران مقاله و سخن نيو چند "منتخب آثار صمد"
 اتيادب  سندهينو  نيبه ا انيشيي درو ژهيخاطر و نشان از تعلق
عمرش بر آب  يو در جوان ستينز ريصمد گرچه د. كودكان دارد

، طول نكشيدسال  از شش شيب اش يادب تيي فعال ورهدرفت و 
ي  نشانه نيخود ساخت، و هم يبرا ياديدوستداران و مخالفان ز

 ادآوري ورماهيشهر. كودك است اتيي ادب او بر عرصه يرگذاريتاث
 نيبه ا "آزاد ي شهياند". در رود ارس است يغرق شدن صمد بهرنگ

  :داد بيترت انيشيدرو اشرف يبا عل يكوتاه وگوي گفتمناسبت 

 ايبه دن وريشما در ماه شهر كه نيبا توجه به ا انيشيدرو يآقا: آ.  ا
 يچه احساس وريشهر ،رفت ايماه از دن نيدر هم يو بهرنگ ديا آمده

  زد؟يانگ يدر شما برم

عالم  زيهمه چ پندارند يبودم كه م انياگر از آن جمله نمادگرا : د. ع
 راه تقارن نماد تداوم نيكه ا تمگف يآن وقت به شما م ،نماد است

چنين پندارهايي ندارم و از اما . صمد است در من و از جانب من
 ما يكار نوشتن را شروع كردم الگو يگرچه وقت. اين غرايب به دورم
اما احساسم؟ . او به سراغ كودكان رفتم ونچ زيصمد بود و من ن

تا به  شمياند يبه مرگ او م تر شيب وريكه در شهر ميقدر بگو نيهم
كه روز  ديآ ينم ادمي دوستان نباشد يها كياگر تبر. تولد خودم

بار روز مرگ صمد را فراموش  كياما نشده كه . هم دارم يتولد
  .كنم

  ست؟يچ ژهيخاطر و  تعلق نيچرا ؟  علت ا:  آ.  ا

. ستين يازين. ام فكر نكرده اش ليمرتب و منظم به دال يليخ  .:د. ع
او را دوست دارم چون كودكان را دوست داشت، چون از نكبت و 

اش شرافت  چون قلم. نيبود و خشمگ زاريدر جامعه ب فالكت موجود
 ياز كودكان؛ برا شده غيدر تيانسان يبرا نوشت يداشت و م

به  شان كودكان محروم و آوردن دندر به حساب آور اش يرگذاريتاث
  يبود،  برا مان انيكه م ييها شباهت يكودك؛ برا اتيي ادب عرصه

پسرك  اشار،ياولدوز،  كوچولو ، اهيس يماه ياش؛ برا سبك نوشتن
تا كودكان از دام  داد يكه عمالً  انجام م ييها تالش يلبوفروش و برا

مرگ زودهنگام و  يو سرانجام برا. جهل و خرافه رها شوند
  .جگرسوزش دوستش دارم

  د؟يبا او نداشت يرفاقت شخص : آ.  ا

 يخوب قيكه اگر زنده مانده بود رف ام مطمئن . سفانهأنه مت  .:د.  ع
به . دمياحمد د جالل آل ي بار در خانه كياو را . شد يمن م يبرا

 يبا جالل در مورد كتاب درس. شناسم يهاست او را م نظرم آمد سال
كرده بود صحبت  نيزبان تدو كه مخصوص كودكان ترك يفارس

 بدهد، مثالً يراتييدر آن تغ ديبودند كه با تهگف ها يحكومت. كرد يم
بگذارد » بانو ماه«و به جاي  »شاه«گذارد ب» ماه«ي  واژه يبه جا

  . دمياو را ند گريد. بار برود ريز خواست يصمد نم. »شهبانو«

منتقدان و مخالفان  و البتهدارد،  ياديصمد دوستداران ز: آ.  ا
 تينوشت صمد اهم يدر كتاب شيسال پ چند ها آناز  يكي. متعدد

ها  چپ ي انهيگرا قهفر يها يساز اسطوره نيندارد و ا يو اجتماع يادب
صمد را  قيطر نيبه ا. ي مرگ او بود كه صمد را معروف كرد درباره
  .اعالم كرد دهش تمام

 يها چاپ كتاب يوقت. داشته انيرا ب اش يآرزو ،مخالف نيا  :.د. ع
آزاد شد چند ناشر آثارش را بارها و  ها ممنوعيت، ، پس از سالصمد

 ي باشدپاسخ مناسب تياقعو نيا كنم يفكر م. بارها منتشر كردند
 كنم يالبته من هم آرزو م. ها يخوان آرزوها و مخالف گونه نيا يبرا
آن روز !  باشد اشتهصمد خواننده ند يها برسد كه كتاب يزمان
معاش  نيمأت يبرا ستيمجبور ن يكودك چياست كه ه يروز

 ينشاط را كنار بگذارد و كار كند؛ روز و ياش درس و باز خانواده
 دهيكش يجنس يساله به بردگ ازدهي - ه دختركان دهاست ك

ملك بزرگساالن بودن  اش يمعنا ياست كه كودك يروز. شوند ينم
 اش يمعنا يبرعكس كودك ست؛ين يربرو ام يو خوار يو فرودست

ي ا و فرقه كيدئولوژيا ودياز ق يو آزاد يباز ،يدر  رفاه، شاد ستنيز
است كه از كودكان  يروز .استانداردها نيو آموزش با باالتر است،
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پول طلب  يو شاد ياز آموزش و بهداشت و باز يبرخوردار يبرا
برسند آن وقت اگر  يكودكان نيروز و چن نيچن يوقت. كنند ينم

ترسناك  يها ها به چشم افسانه صمد را بخوانند به آن يها كتاب
كه چه  كنند يخودشان فكر م شينگاه خواهند كرد و البد پ

مخالف و امثال او  نيا! وجود داشته است يشتناكوح يها يكودك
به آمار كودكان كار و  اي ندازنديب شان رامونيبه پ يبهتر است نگاه

گرد، كودكان  كودكان زباله ل،ياز تحص ومكودكان محر ابان،يخ
و . . . و  دهيو بدسرپرست، كودكان آزارد سرپرست يب ،يمعتاد، زندان

بس  نيصمد هم يادب تيدر اهم. تباه شده رجوع كنند يها يكودك
 اتيادب لير دهيد كودكان محروم و ستم دنيكش ريكه او با به تصو

  .كودك را عوض كرد

مخالفت  ي هيگونه نقدها از زاو نيكه ا ديدان يشما هم م.: آ.  ا
بعضاً . آن ياصول يبا صمد انجام گرفته و نه نقد به معنا كيدئولوژيا

پرسش  نيبه ا ميمورد كه بگذر نياز ا. بودند يتيمكمل سركوب امن
كودك مبلّغ و مشوق  اتيدرست است كه در ادب نيا ايآ: ديپاسخ ده

  م؟يباش يو طبقات يكارزار اجتماع ي عرصه رحضور كودكان د

را  ،ياقتصاد ي كشاندن كودكان به عرصه يعنيكار،  نيا.: د. ع
 در زمان صمد انجام داده اتياز ادب رونيب ياجتماع يها تيواقع

است كه  يدردناك تيواقع نيو ا. طور است نيامروز هم هم. بودند

از نظر من . ساالن را انجام دهند كودكان مجبور باشند كار بزرگ
و  ياسيس تيو نه در فعال ياقتصاد يا حرفه تيكودكان نه در فعال

امن و شاد و  طيدر شرا ديها با آن. شركت داده شوند دينبا يجنگ
خود را  يساالن كودك بزرگ ليت و مسامرفه و فارغ از مشكال

و  ميكم با مفاه البته نوجوانان بهتر است به تناسب سن كم. بگذرانند
در شكل  يرگسالآشنا شوند تا در بز ياجتماع  يها تيدانش و فعال

كودك و  اتياست كه ادب يا هيپا نيا. ثر باشندؤدادن به جامعه م
 يآرزوها را برا نيصمد هم. در نظر داشته باشد دينوجوان با

 طيشرا ديو فهم صمد با ليتحل يدر ضمن برا. كودكان داشت
ام به كودكان كار و  من هر وقت چشم. ي چهل را در نظر گرفت دهه
  .افتم يم "فيلط "و "اشاري " اديافتد  يم ابانيخ

  .ميمتشكر ديدر مصاحبه شركت كرد كه نياز ا.: آ.  ا

 ي هيي انتشار نشر ور تازهو د. من هم از شما ممنون هستم. : د. ع
  اول صحبت ديرا  با كيتبر نيا ،ديببخش. ميگو يم كيكانون را تبر

تازه  يريرا هر وقت از آب بگ يندارد ماه بيع يول كردم يعرض م
از انتشار نويسندگان ايران كانون ي از عنوان عضو به! است

 يكانون با همكار يضااع دوارميام و ام خوشحال "آزاد ي شهياند"
  .درخور فراهم آورند يا هينشر ،مانهيصم

  
  

  !انگيز تعهد ي حيرت صمد، چهره
گر و معلم كودكان، هنگام مرگ در  نويس، مترجم، پژوهش صمد بهرنگي، داستان

سال  5-6سال داشت و از عمر ادبي او بيش از  29تنها  1347شهريور سال 
كه برگرفته از  42، در سال تلخوناز چاپ نخستين داستان او، . گذشت نمي

، كه در سياه كوچولو ماهيهاي مردم آذربايجان است، تا آخرين اثرش،  افسانه
در اين مدت او چندين داستان . به چاپ رسيد پنج سال فاصله است 47سال 

ي  اي از مقاالت و شماري ترجمه و پژوهش در كارنامه براي كودكان، مجموعه
كودكان محروم روستاهاي آذربايجان در همان حال همواره معلم . خود ثبت كرد

معلم بود و آگاهي بخشيدن را هدف اصلي  -در واقع، صمد در اصل نويسنده. بود
ي دوران  سخت و گسترده چرا كه در مقابل جهل و خرافات جان. دانست خود مي

شد، چاره را در آگاه كردن  هاي سنتي نگهباني مي ها و بنيان كه توسط حكومت
هاي خود معلمي است كه  م از اين رو است كه حتي در داستانه. ديد كودكان مي

هاي صمد در مقام آموزگار، و آثار او،  تالش. به ترويج علم قلم گردانده است
تاب براي  داند و سخت بي چه مي گر انساني است در تب و تابِ انتشارِ آن نشان

ها و  ي بريدن زبان او در زمانه. روشن ساختن ذهن كودكان و مخاطبانش
مايگان نه زبان در كام كشيدن را ضامن بقاي خويش قرار داد و نه  فروشيِ بي جلوه
ص "چه، به هر نام و به هر جاي كه توانست نوشت؛ . خواهي را هدف خود كرد نام

داريوش "، "آدي باتميش"، "بابك"، "چنگيز مرآتي"، "ص قارانقوش"، "آدام
هاي  از جمله نام. . . و  "داص"، "سولماز"، "افشين پرويزي"، "اي نواب مراغه

پناهي بود براي مصون ماندن از تيغ سانسور و ممنوعيت  مستعار او است كه جان
  . قلم

، چهل و دو سال از مرگ صمد بهرنگي 89اكنون، در شهريور سال 
اما او با نفس سرد مرگ خاموش نشد؛ نزديك به نيم قرن پس از او نيز . گذرد مي

دستگاه سانسور جلوگيري نتوانسته است آثار او چاپ و  هر جا و هر زمان كه
درخت سنجد كج «) به قول خودش(اين . منتشر شده و هنوزاهنوز خواننده دارد

و البته نبايد . ي ادبيات كودك ايران سبز و بلند است چنان در عرصههم»  و معوج
ند در ك گي مي چندان بر اين خوشحال بود و شادمان از اين كه صمد هنوز يكه

رسيم كه در نيم قرن  زيرا از آن سو كه بنگريم به اين جا مي.  ادبيات كودك ايران
ها چه بر سر ادبيات كودك آورده است و  اخير دستگاه سانسور و نظارت دولت

، كه صمد »درخت سنجد«اند كه در برهوت آن هنوز  گونه با آن برخورد كرده چه
  كند؟ باشد، سرفرازي مي

اي وارد ادبيات كودك ايران  هاي تازه ها و تيپ يتصمد بهرنگي شخص
كچل ، باشار، اولدوز: ها بدل شدند ترين نام شده كرد كه مدتي بعد به شناخته

ترين قهرمان  و شگفتا كه زيباترين و شناخته. . .  ، و سياه كوچولو ماهي، كفترباز
در  اه كوچولوسي ماهي. شباهت به خود او دارد سياه كوچولو ماهيداستان او يعني 

زيست و در روياي دريا سفر كرد و هر جا رسيد با جهل و خرافه و  رودخانه مي
ي ارس غرق شد و روانش به درياي جامعه  صمد نيز در رودخانه. پليدي جنگيد

و  67سياه كوچولو است، شهريور  يادآور صمد و ماهي 47اگر شهريور . پيوست
هاي  زاران جواني است كه با داستان، يادآور ه60و   50هاي  پيش از آن، دهه

هاي بي نام و نشان  صمد باليدند و در راه دفاع از آزادي در گورستان
يادشان پايدار و چهل و دومين سال درگذشت صمد بهرنگي . گيرشان كردند خاك

  !گرامي باد
  89شهريور  25 -كانون نويسندگان ايران
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  شمار زندگي و آثار صمد بهرنگي سال
. لر ي چرنداب، كوچه اسكويي تولد در تبريز، محله. رماهتي 2  1318

آباد در همان محله  پس از تولدش، خانواده به كوچه جمال
  .روند لر مي ي لك كنند و سپس به محله مكان مي نقل

شش فرزندشان به . نام مادر سارا بيگم). كارگر(نام پدر عزت 
  فرتاج، اسد، فاطمه، صمد، رقيه و جع زرين: ترتيب تولد

ي حكومت فرقه  كه در دوره(بهمن  ورود به دبستان پانزده  1325
صمد ). سي نام داشت آذر مدرسه 21دمكرات آذربايجان، 

 .هاي اول تا سوم دبستان را در اين مدرسه درس خواند سال
 انتقال به دبستان جاويد براي سه سال پاياني دبستان  1328
 تبريزورود به دبيرستان تربيت . مهرماه  1331
احضار پدر صمد به دبيرستان و تذكر مدير به او . آذرماه  1332

ي مسايل روز در  هاي صمد درباره ها و حرف ي فعاليت درباره
 ميان دوستان خود

). ي دوساله دوره(سراي مقدماتي تبريز  ورود به دانش. مهرماه  1334
فروشي معرفت  نخستين ديدار با غالمحسين ساعدي در كتاب

 .)سال بود 21ساله و ساعدي  صمد شانزده(تبريز 
سرا با كمك  در دانش خندهي فكاهي و ديواري  انتشار روزنامه  1335

 اش بهروز دهقاني كالسي هم
  سرا ي دانش پايان دوره. خردادماه  1336

تدريس در . عزيمت به روستاها براي آموزگاري. مهرماه
ان به روستاهاي آذرشهر، ممقان، قدجهان، گرگان و آخيرج

 مدت يازده سال، يعني تا روز مرگ
ورود به دانشكده ادبيات تبريز براي تحصيل در . مهرماه  1337

تحصيل ضمن (ي زبان و ادبيات انگليسي، نوبت شبانه  رشته
 ؛ دوستي نزديك با ساعدي)تدريس در روستاها

فرهنگ تبريز به صمد كه يا تحصيل در دانشگاه را   اخطار اداره  1339
ند يا تدريس در روستاها را، وگرنه منتظرخدمت و از رها ك

گذارد  صمد وقعي به اين اخطار نمي. فرهنگ اخراج خواهد شد
 .دهد و به هر دو كار ادامه مي

 آهي  با توجه به افسانه تلخوننوشتن داستان . ماه ارديبهشت 6  1340
اين داستان در  . (ي آذربايجان است هاي عاميانه كه از افسانه

قارانقوش . با امضاي ص 1342سال  88ي شماره  هفته بكتا
  .)چاپ شد

اعتصاب فرهنگيان تهران و فعاليت صمد براي . ارديبهشت 12
ي اعتصاب در تبريز و پيوستن معلمان تبريز به اعتصاب  ادامه

 سراسري
هاي ناپسند  اخراج از دبيرستان به جرم بيان سخن. خردادماه  1341

در دفتر مدرسه ميان دبيران، و  )به قول رييس دبيرستان(
 انتقال به دبستان

 كندوكاو در مسايل تربيتي ايرانهايي از كتاب  انتشار بخش  1342
؛ )تهران( بامشادو  سپاهان، )تبريز( امروز معلمهاي  در مجله

احمد با صمد بهرنگي از طريق خواندن اين  آشنايي جالل آل

  كتاب
ز شاعران ترك به زبان اي ا مجموعه( پاره پارهچاپ . تيرماه

) هاي آذربايجاني تركي و چند شعر از كتاب كوراوغلو و باياتي
  قارانقوش. به نام مستعار صاد

چند داستان از نويسندگان ( كار خرابي كتاب  شروع ترجمه
از مامين سيبرياك و چند  سياهه كالغي  ؛ ترجمه)زبان ترك

دوز و اولداستان ديگر با همكاري بهروز دهقاني؛ نوشتن 
و گردآوري ادبيات شفاهي مردم آذربايجان؛ گردآوري  ها كالغ

  با همكاري بهروز دهقاني؛) دو جلد(هاي آذري  افسانه  مجموعه
ي چند شعر از شاعران معاصر از جمله احمد شاملو،  ترجمه

  آزاد، به زبان تركي؛. ثالث و م نيما، فروغ فرخزاد، مهدي اخوان
كه (هاي آذربايجان  اي مدرسهبر آذري  الفباينگارش كتاب 

احمد براي چاپ  ؛ اين كتاب به پيشنهاد آل)نشده است چاپ 
سوادي فرستاده شد، اما صمد قاطعانه  ي پيكار با بي به كميته

خواستند در كتاب ايجاد كند مخالفت كرد  با تغييراتي كه مي
و با رد پيشنهاد پول كالن، كتاب را پس گرفت و خشم و 

  نفع در چاپ كتاب را برانگيخت؛ يي عوامل ذ كينه
ي  آدينه مهدآزاديآشنايي با عليرضا نابدل كه بعدها در انتشار 

هنگام  1350نابدل در فروردين (تبريز با صمد همكاري كرد 
 .)ي سياهكل دستگير و اعدام شد پخش اعالميه

؛ پاره پارهتحت تعقيب قرار گرفتن صمد به خاطر چاپ كتاب   1343
ت دادستاني ارتش يكم تبريز و سپس صدور صدور كيفرخواس

  ماه 6حكم تعليق از خدمت به مدت 
در دو جلد براي كودكان دبستاني و  انشاء سادهنوشتن كتاب 

  سال اول راهنمايي تحصيلي با نام مستعار افشين پرويزي
 برائت از حكم تعليق و برگشت به آموزگاري. ماه آبان 9

ي  نشريه( مهدآزادي آدينهي  مهنا انتشار هفته. يكم مهرماه  1344
  . ادامه يافت 1345در تبريز كه تا شهريور ) اجتماعي -هنري
. باف بود آشنايي با مناف فلكي كه جوان و شاگرد قالي. ماه دي

او به كمك صمد درس را تا دانشگاه ادامه داد و در مرداد (
 .)در درگيري مسلحانه دستگير و سپس اعدام شد 1350

. شماره 17تبريز پس از انتشار  آدينهتوقيف . ورماهشهري 18  1345
همكاران صمد در اين نشريه بهروزدهقاني، غالمحسين فرنود، (

  .)نيا، عليرضا نابدل و مناف فلكي بودند رحيم رييس
  ها اولدوز و كالغپايان نوشتن . مهرماه
ها و  و چاپ دومين دفتر متل تلخوني آذري داستان  ترجمه

  ها چيستان
صمد در آن (ها  جويي دانشگاه عال در اعتصابات دانششركت ف

جويان  چنان با دانش زمان تحصيل را به پايان برده بود اما هم
 .)رابطه داشت

اميني به   احمد، ساعدي و يداهللا مفتون سفر آل. ماه ارديبهشت  1346
احمد با صمد  راني در دانشگاه، و ديدار آل تبريز براي سخن
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  انيبهرنگي و بهروز دهق
جويي در تبريز در همبستگي با دانشگاه  اعتصاب بزرگ دانش

تهران و حضور فعال صمد، كاظم سعادتي و ديگر دوستان 
 صمد در اين اعتصاب

در  پسرك لبوفروش، و ي محبت افسانه،  كجل كفتربازانتشار   1346
  تبريز

پهلوان تختي  سپاري جهان شركت در مراسم خاك. ماه دي 18
 مد و ساعدياح همراه با آل

، ساعت در خواب و بيداري 24،  يك هلو، هزار هلونوشتن   1347
  كوراوغلو و كچل حمزه

در انتشارات كانون پرورش  سياه كوچولو ماهيچاپ . مردادماه
ي  اين كتاب برگزيده 1347در [فكري كودكان و نوجوانان؛ 

كتاب كودك شد، و تصاوير زيباي آن كه نقش قلم   شوراي
ي نمايشگاه بولون ايتاليا  جايزه 1969ي است در فرشيد مثقال

  .]واسلواكي را برد ينال تراتيسالواي چك و بي
شخصي به سرپرستي يك   ورود چهار نفر لباس. يكم شهريور

صمد در تبريز و   ي به خانه) عضو ساواك(تيمسار بازنشسته 
. و خودداري صمد از دادن كتاب آذري يالفبادرخواست كتاب 

و تطميع كاري ساخته نيست و تيمسار با خشم و از  تهديد 
»  .شود اين كار برايت گران تمام مي«: گويد تندي به صمد مي

  .گردند خالي به تهران بازمي مأموران دست

ي ارس در ساحل  غرق شدن صمد در رودخانه. شهريور 9
كيلومتري  5گواليك؛ جسد او پس از سه روز در  روستاي شام

اسد . اسگاه روستاي كالله پيدا شدمحل حادثه در ساحل پ
بهرنگي، كاظم سعادتي و عليرضا نابدل و ديگر دوستان صمد 

كنند و در گورستان اماميه به  جسد را به تبريز منتقل مي
 .سپارند خاك مي

مقاالت صمد بهرنگي كه به همت بهروز دهقاني   چاپ مجموعه  1348
قاني در بهروز ده(شده در انتشارات شمس تبريز؛  گردآوري

.)دستگير و در زندان زير شكنجه كشته شد 1350ارديبهشت 
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  گاه سجده
  حسن اصغري

لقب حضرت واال را مردم به اسم 
اول از اين لقب . من اضافه كردند
چندسال روز و . به وحشت افتادم

قدر گفتند و  ام آن شب اطرافيان
كه باور » حضرت واال«نوشتند 

ن بوده و كردم از اول اسم من همي
اصالً  خيال . دانستم خودم نمي

كردم كه سوار بر دوش و سر  نمي
پس از تكيه بر قدرت . گاه قدرت اول صعود كنم هزاران آدم بر تخت

تو بر اثر يك اتفاق يا ضرورت از «: گفتم اول، هميشه به خود مي
  ».زمين كنده شدي و به عرش صعودكرد ي

هر روز صدها آدم با كمرهاي خميده و دست بر سينه به ديدارم 
ي  آمدند و عاجزانه درخواست صدور احكام تازه درباره مي. آمدند مي

دستور . كردم من پياپي حكم صادر مي. كردند همه چيز مي
ديگر . ام شد ذره عادت ثانوي دادم كه ذره وچرا مي چون بي

به مرضِ صدور . ز، شب بخوابمتوانستم بدون صدور احكام در رو نمي
هنگام صدور احكام، شفاهي يا كتبي، به . احكام روزانه معتاد شدم

شان را در  شدم تا واكنش ها خيره مي كننده هاي دريافت چهره
پس از چند سال سرانجام به رازي در . هاشان پيدا كنم چهره
گاه  همه باور كرده بودند كه جايگاه من، عبادت. ها دست يافتم چهره

: گفتم به خود مي. ذره خودم هم آن را پذيرفتم ذره. مقدس است
  ».تو قبالً به آن آگاه نبودي«

آمدند  سپاري به حضور مي بوسي و گوش كساني كه براي دست
طال  كلمات را با جوهر آب. گرفتند ها را مي ها و نوشته گفته
اجرا رنگ را با شرح مفصل براي  هاي طاليي بازنوشته. نوشتند بازمي

ها كلمات را به شكل  دست پايين. كردند ها ابالغ مي دست به پايين
ها و سرها  ها و ذهن دستورالعمل ابدي در هوا و زمين و بر پيشاني

  .اي خنثي نشود ها روز و شب مراقب بودند تا كلمه آن. كوبيدند مي
جماعت هنگام . كردم چند سال، پوشه پوشه احكام صادر مي

ام را زير  اي كالم عده. افتادند اكثراً به سجده ميهايم  شنيدن خطابه
ديدم كه بعضي از  مي. ريختند كردند و اشك مي لب تكرار مي

انداز  هايم به صورت كلمات قصار همه جا طنين ها و نوشته گفته
رنگ در  اي كلمات قصارم را با حكاكي فلزي طاليي عده. شده است

بسياري از . كرده بودند هاي حكاكي طاليي ميان مردم پراكنده قاب
اندك . ناپذير است گفتند كلمات قصارم فرازميني و زوال مردم مي

كلمات قصارم را زير لب زمزمه . اندك خودم هم آن را باور كردم
وار كلمات قصارم  چندبار از تكرار زمزمه. خواندم كردم و ورد مي مي

طواف، كنندگانم هنگام  ديدم كه اغلب زيارت مي. به گريه افتادم
ها عطر  آن. كردند ام نزديك مي شان را به قبا و دست و صورت دماغ

چند سال عمل . كشيدند ام را نفس مي دست و صورت و قباي
ي  بوييدن و چشيدن دست و صورت و قبا تكرار شد تا همه

من ذره ذره كشف كردم كه . ها به آن عادت كردند بازديدكننده
. ها از آن آگاه نبودم من سال. ستها آغشته ا ام به عطر انواع گل تن

ام  كم به بوييدن و چشيدن دست و صورت و قباي بعد خودم هم كم
كنند  ام خيره نگاه مي گران به چهره ديدم كه طواف مي. عادت كردم
  .ريزند و اشك مي

. كردم ام را در آينه نگاه مي رفتم، چهره وقتي به خلوت مي
ترين حالت را  ترين و پاك وماي توي آينه نقش زده بود كه مظل چهره
يابي به اين حالت  ها براي دست اشك آن«: گفتم زير لب مي. داشت
  ». . . نيافتني يك الگوي دست. است

ام را  هاي گاه من تعظيم نكرده و دست صدها آدم كه به تخت
. ام در ليست سياه ثبت شدند ي اطرافيان نبوسيده بودند، به وسيله

شرح مفصلي از كردار و گفتار ناشايست و ها زير اسامي فهرست  آن
فهرست را براي امضا . نوشتند ي اسامي را مي خواهانه كينه
بعدها . حك شده بود» گيوتين«ي  ي اسامي واژه زير همه. آوردند مي

ها پوشه پوشه بر هم انباشته شدند،  كه اسامي زياد شد و فهرست
ان پاي ام با صوابديد خودش حكم دادم كه مسئولين برگزيده

انباشته  هاي برهم اطالع دادند كه پوشه. ها را امضا كنند فهرست
اند كه ديگر قابل كنترل نيستند و گيوتين هم  چنان حجيم شده

گله و درهم به كشتارگاه  حكم دادم كه اسامي را گله. گو نيست پاسخ
  .صنعتي انتقال دهند كه الكتريكي است

ام  و آينه و به چهرهدر اوج اقتدار بودم كه يك روز رفتم جل
هاي  صحنه. ام را به ياد آوردم اعمال و احكام چندساله. چشم دوختم

. گذشتند زدند و مي ي سينما در آينه نقش مي گذشته مثل پرده
ها و هوراي هزاران نفر و رژه و  ها و نعره زدن ها كف توي اغلب صحنه

لب  ي توي آينه لبخند زدم و زير به چهره. كوبي طنين داشت پاي
  ».كنم ات سجده مي من به فكر و اقتدار و احكام ازلي«: گفتم

ام نگاه  يكي از روزها كه مقابل آينه ايستاده بودم و به چهره
فرستادم، ناگهان جهان  كردم و زيرلب به حالت چهره درود مي مي

ام به كف  چهره.  دور سرم چرخيد و همه چيز واژگون شد
ي در بستر به هوش آمدم و وقت. پوش دستشويي كوبيده شد سنگ

ام زد، ذره ذره احساس كردم كه دارم از  بوي متعفنِ زيرم به دماغ
ها با زور آمپول مسكن،  روزها و شب. شوم خوابي سنگين بيدار مي
اما بيداري از خواب سنگين را . شدم ور مي درخواب و بيداري غوطه
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آور  وي عقب. آوري هواي اتاق را آكند بود بوي عق. كردم احساس مي
زدم اما  تند تند عق مي. آورد ام هجوم مي موج موج به دماغ و دهان

فقط . ها بود كه چيزي نخورده بودم تا آن را استفراغ كنم هفته
پرستارها و . خوردم كننده را مي بوي خفه. زدم هاي خشكه مي عق

  »شه؟ گنديده چرا تموم نمي  بوي الشه«: گفتند اش مي دكترها همه
ز پرستارها به در و ديوار و به هواي اتاق اسپري معطر هر رو

پرستارها . شد تر مي ي گنديده هر روز بيش پاشيدند امابوي الشه مي
بستر من در . گريختند هاشان از اتاق مي بر دماغ  و دكترها دست

ام هميشه از بوي زهرآلود آغشته  هواي گندناك افتاده بود و حلق
. هاي مخزن اكسيژن چپانده بودند م لولها هاي دماغ توي سوراخ. بود

كردم  فكر مي. ي ادرار و لگن مدفوع گذاشته بودند ام كيسه زير باسن
ي چندين  اماز اول به نجاست خشكيده ديوار و كف و سقف اتاق

ها و  آلودي، لكه گاه در هواي تار و مه گاه. ساله آلوده بوده است
وي سقف و ديوار و كف هاي نجاست انباشته و خشكيده را بر ر كُپه

ام را عوض  خواست حكم صادر كنم كه اتاق دلم مي. ديدم اتاق مي
هام هم مثل دو تكه  دست. كنند؛ اما قادر به سخن گفتن نبودم

اي تكان  ام افتاده بودند و ذره گوشت، در دو طرف استخوان بي
ي پر از نجاست  كردم مرا عمداً در يك طويله فكر مي. خوردند نمي
در طول چهار ماه، چهار بار سينه . اند تا از بوي آن خفه شوم تهانداخ

هاي اكسيژن قادر نبودم نفس  بدون لوله. ام را شكافته بودند و شكم
خون در بستر افتاده بود و  ي بي كالبدم مثل يك جنازه. بكشم

ام از كالبدم گريخته و  كردم روح خيال مي. گنديد داشت ذره ذره مي
كدام از  هيچ. خوش بودم با اين خيال دل. است به عرش صعود كرده

كس و  كه هيچ از اين. بردند ام فرمان نمي ام از فكر و اراده اعضاي تن
ها  سال. كشيدم ام تحت فرمان من نيستند درد مي حتي اعضاي تن

ها با يك  سال. عادت كرده بودم كه هر روز صدها فرمان صادر كنم
با صدور احكام، صدها . كردم خم ميكالم، سر هزاران نفر را تا زانو 

توانستم سخن  حاال نه مي. آدم را به كشتارگاه صنعتي فرستاده بودم
من عاجزترين آدم عالم شده . بگويم و نه فرمان بدهم و نه بنويسم

ام از كالبد جدا شود و به عرش  كردم كه اگر روح گاه فكر مي. بودم
كردم كه شايد  مي ام؛ اما گاه شك ام رسيده صعود كند، به هدف

  .ام گشوده نشود درگاه عرش مقابل روح
از الي . هام سرُم فرو كرده بودند ها بود كه بر رگ دست ماه
چكيد و بوي خون و چرك  ام خونابه فرو مي هاي شكم و سينه بخيه

اندك اندك به . زدند ام مي و شاش و مدفوع مثل امواج مرگ به دماغ
ي  كم از جنازه كم. كرده بودم هاي مكرر هرروزه عادت زدن عق

هاي اكسيژن رااز  چند بار كوشيدم لوله. ام متنفر شدم متعفن
اصالً . هاي دماغ و دهانم بيرون اندازم كه نتوانستم سوراخ
هاي  ها و تركيب تارم، شكل هاي نيمه با چشم. توانستم باور كنم نمي
شدند به  ها وقتي به بسترم نزديك مي آن. ديدم هاي آشنا را مي آدم

هاي استخواني  گاه دست. ريختند افتادند و اشك مي زانو مي
شان را با دست  ديدم كه دماغ بوسيدند؛ اما مي ام را مي كبودشده

چند روز . هاشان نشود ام وارد ريه گرفتند تا بوي متعفن الشه مي
ي  ها اعالم كنند، همه ام را در رسانه كه مرگ دروغين قبل از اين

ام فاصله  ي متعفن ام از الشه كنندگان گو و سجده قربان هبل  نزديكانِ
هاشان را بر روي  ايستادند و دست ها پشت در اتاق مي آن. گرفتند مي

خواستند كه كار را تمام كنند  گذاشتند و از دكترها مي شان مي دماغ
  ».واال غيرقابل عالج است حضرت«: و بگويند

گاه  هاي مقدس، هيچ دمآ«: گفتند ام مي شنيده بودم كه مريدان
اين را » .شود شان متعفن نمي هنگام مرگ و حتي پس از مرگ، تن

ام بيرون  گرفتند و از اتاق ها مي شان را با دست گفتند و دماغ مي
ام را بوسيده و بوييده  ها و قباي ها بارها دست همان. خزيدند مي

. واال تبرك است صدها بار گفته بودند كه قباي حضرت. بودند
ي  زادم گفته بودند كه قباي كهنه چندين بار به نوكران خانه

مان  واال را به ما بدهيد كه تكه تكه كنيم و به سر و صورت حضرت
ام را در آب خيسانده و  بودم كه دستمال چركين  ديده. بماليم

  .چركابه را نوشيده بودند
ام را در تابوت گذاشتند و با انبوه جماعت  وقتي جنازه

. نده به سوي گورستان حركت كردند من هنوز نمرده بودمكن تشييع
ها و  كشيدم و حرف ام بسته بودند اما هنوز نفس مي ها و دهان چشم
خواست فرياد  ام مي دل. شنيدم را مي  هاي اطرافيان ها و گريه ناله

ام در  زبان. شد ام از هم گشوده نمي ام؛ اما لبان بكشم كه من زنده
شد اما در  گشوده مي هام گاه نيمه چشم. چرخيد دهان نمي

ها  دانستم كه ظاهرم به زنده مي. حركت بود خانه بي چشم
  .مانست نمي

ديگر  شان به يك چرخيد و اغلب ام بر دوش صدها نفر مي تابوت
ام شانه به شانه  تابوت» ي گنديده از كجاست؟ بوي الشه«: گفتند مي
صداي . ريختند مي آمدند و اشك اش مي شد و هزاران آدم دنبال مي

  .رسيد ام مي ها به گوش ها و بر سر و صورت زدن گريستن
سپاري  گذاشتند تا آداب خاك  ام را بر لب گوِر كنده وقتي تابوت

را انجام دهند، احساس كردم كه كالبدم از درون تابوت بيرون افتاده 
ها تابوت خالي را مقابل  آن. من جزو سوگواران شده بودم. است
روي تابوت خاك ريختند و شنيدم كه . به گور سپردندهام  چشم
ديگه بوي الشه . ي گنديده تموم شده بوي الشه«: گفتند اي مي عده

ها ي مقدس، پس از فوت، هميشه  چرا؟ كالبد آدم! توي هوا نيست
. بله، من از درون تابوت به بيرون لغزيده بودم» شه؟ عطرآگين مي

  .بودم سپاري تابوت خالي خود من شاهد خاك
ام گذشته بود كه رفتم به بازديد  سپاري تابوت يك سال از خاك

كنندگان با  ي زيارت پيشاپيشِ صفوف چندپشته. ام آرامگاه تابوت
در دست .  هاي آرام و با تشريفات وارد حياط آرامگاه شديم گام
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جماعت پشت سرم، ورد . كنندگان تاج گل بود اغلب زيارت
پا به درون آرامگاه .  ماليدند دست مي شان خواندند و بر صورت مي

سنگ پيشاني قبر  پيكري بر تخته ي غول كرده قاب  عكس. گذاشتم
قد دوران اوج قدرت و صدور احكام من  عكس تمام. چسبيده بود

ي من قرار داشت كه از  تنه ي نيم سنگ، مجسمه باالي سر تخته. بود
قبر و  سنگ ام  همه به جماعت اطراف. سنگ سياه تراشيده بودند

ها چند دقيقه خاموش در حالت  آن. عكس و مجسمه تعظيم كردند
ي خود  قبر و مجسمه من هم ناگزير به عكس و سنگ. خميده ماندند
تك  ها تك آدم. صفوف جماعت آرام آرام در هم پاشيد. تعظيم كردم

ام را  ها و قباي ها دست بعضي. گذشتند ام مي كنان از مقابل تعظيم
كردم  احساس مي. افشاند ام قوت مي ها به دل تعظيم آن .بوسيدند مي

ي  ام بر سر و شانه نگاه. ام كه به جايگاه واالي نخستين بازگشته
قبر و جلو  اي مقابل سنگ عده. اطرافيان، حضوري سنگين داشت

مردي كه . ريختند عكس و مجسمه به زانو افتاده بودند و اشك مي
زده به  مر راست كرد و حيرتپيش سنگ قبر خميده بود، ناگهان ك

جنابعالي، فقط جانشين «: كنان گفت ام خيره شد و تعظيم چهره
واالي مرحوم نيستيد، همه چيز جنابعالي شبيه  حضرت

  ».واالست حضرت
. ام را بوييدند ها و تن و قباي اي به دورم حلقه زدند و دست عده

ر خوا ام عطرآگين شده است و من انگار د احساس كردم تن و قباي
پاشيده  هاي درون صفوف درهم هاي آدم نگاه. بودم و آن را نچشيدم

ها سرشار از تحسين و  نگاه. ام خيره شده بودند به سوي چهره
. من بال و پر گشوده به طرف درگاه خروجي چرخيدم. ستايش بود

  ».من جانشين تابوت گور شدم«: زير لب گفتم
ي كه در حياط هورا هاي در حياط آرامگاه ايستادم و براي آدم

. افشاندند دست تكان دادم كوبيدند و دست مي كشيدند و پا مي مي
. گنبد سبز سر به آسمان افراشته بود. به گنبد آرامگاه نگاه كردم

قدمف  عكس تمام. هاي گل بود پاي چهار ديوار آرامگاه غرق دسته
من . رنگ، باالي درگاه ورودي بر ديوار چسبيده بود در قاب طاليي

  .جماعت اطراف هم به سجده افتادند. به عكس سجده كردم
واال  من خود حضرت. من جانشين تابوت نيستم«: زير لب گفتم

  ».هستم
نسيم را . عطرآگين بود. هام را بوييدم دست. ام زد عطري به دماغ

  .ام در هواي اطراف آرامگاه پراكنده بود عطر قباي. نفس كشيدم
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  ها هنوز جوانند آن
  ف درويشياناشر علي

. بابا را، آبجي را و داداش را. آوري ات بيرون مي ها را از كيف آن
. ها ها و شمع كنار الله. هاي سرخ و سفيد شان كنار ميخك گذاري مي

. كني گاليولي پنهانش مي ي عكس بابا شكسته؛ اما در زير گوشه
. مادرها، همه موهاشان سفيد شده است. موهايت سفيد شده است

هايي كه در دستمال يا  هاشان و از توي پاكت ان را از كيفهاش بچه
. ها ها و شمع گذارند كنار گل آورند و مي اند، درمي اي پيچيده پارچه

سبيلش سياه و . بابا كه به گاليولي تكيه داده، موهايش سياه است
از «: خورد هايش تكان مي لب. درخشد چشمانش مي. پرپشت است

به ياد آن بغض . هميشه به ياد شما هستم آخرين ديدارمان تاكنون،
آور است، اما  مان رنج دوري. بسته در چشمانت تركيده و اشك حلقه

ما هرگز حق نداريم كه خود . توجهي به زندگي بشود نبايد باعث بي
ها را نبايد خراب  ي بچه روحيه. هاي زندگي محروم كنيم را از خوبي

هاي  دانم كه در پرتو خوبي يسپارم و م هايم را به تو مي بچه. كنيم
  ».هاي شريف و دوستدار زندگي خواهند شد انسان  تو،
  اي دشت خاوران الله در الله -
بعد كه ناچار شدي مرا . اند مسافرت گفتي رفته مي. زدي گولم مي -

به ديدن بابا ببري، به ديدن داداش ببري، به ديدن آبجي ببري، 
بابا خواسته بود كه براي آخرين خود . فهميدم كه چه اتفاقي افتاده

ي  مرا ببوس عزيزم، براي بقيه«: بابا مرا بوسيد و گفت. بار مرا ببيند
. ذخيره كن. خواهي ببوس هرچه مي. ات خوب ماچم كن زندگي

تر ماچم  شوي كه چرا بيش پشيمان مي! شود، ها دارد تمام مي
  .و من او را هزار بار بوسيدم» .نكردي

داداشِ مزدك يك . ها تكيه داده است يخكباباي خورشيد به م
مادرش . كند اش و آن را بو مي ها را برده توي عكس شاخه از گل

  :كشد دستي روي عكس مي
  برگرد اي روشني صبح به مشرق -

كند و  به جمعيت نگاه مي  ها، از پشت ميخك  باباي خاطره،
  :گويد گردد و مي دنبال دخترش مي

. شناختمش. بندم را باز كرد شماو مرا در سلول انداخت و چ«
توانستم  حتي هنوز مي  ها پيش در همان سلول با هم بوديم، سال

. شعارهايي را كه خودش روي ديوار سلول نوشته بود، برايش بخوانم
خواست برود كه دهانم را  مي. در را به رويم بست و كلون را انداخت

با تو  .يك لحظه صبر كن: ي سلول گذاشتم و گفتم روي دريچه
من و تو روزگاري با هم : گفتم. در را باز كرد. برگشت. حرف دارم

هايي را كه پاهاي  يادت هست شب. توي همين سلول بوديم
سرش را پايين انداخت . هردوتامان آش و الش شده بود؟ سرخ شد

  ».و رفت

كند به عكس  مامانِ خاطره رو مي
اي را كه  آن ترانه«: گويد باباي او و مي

خواندي يادت هست؟ هر  ول ميدر سل
روز غروب كه توي سلول دلم تنگ 

ماندم تا صدايت را  شد، منتظر مي مي
  ».از آن سوي بند بشنوم

چو بوي گُل . ما رفتي بي. با ما بودي -
. تنها رفتي. به كجا رفتي؟ تنها ماندم

دور از يارم، خون . فغانم از زمين بر آسمان رود  چو كاروان رود،
  .بارم مي

زده جيغ  كند و ذوق هايش را پاك مي ي از مادرها، اشكيك
  :كشد مي

هر . ها با هم ي آن همه. هاي من هستند ها بچه اين. هايم بچه«
  ».تا با هم هر پنج. تاشان پنج

مامان، من سوختن «: كند دخترش از توي عكس به او نگاه مي
  ».را از تو آموختم

تا  ام شما پنج زندگي ي داني عزيزم، آخر، همه مي«: گويد مادر مي
  ».ام ي زندگي همه. بوديد

  آشيانم داده بر باد  ظلم ظالم، جور صياد -
بيني، ديگر گريه  حاال كه داري ما را مي«: گويد دخترش مي

حاال ديگر خوشحال باش كه . ورم كرده  چشمانت سرخ شده،. نكن
  ».اي در كنار ما نشسته

  »ت هم با شماست؟كنم؛ اما راستي شوهر باشد ديگر گريه نمي«
  ».ها جا نشسته توي ميخك آن. بيني مگر او را نمي«

بيند و مويه  دامادش را مي. ها گردد به طرف ميخك مادر برمي
  . كند مي

  برچه خاكي ريخت خونِ روشنت؟  يوسف من پس چه شد پيراهنت
اند و با هم  ها به دور از هياهوي جمعيت، دور هم نشسته عكس

  :كنند وگو مي گفت
  ».اند درهامان همه پير شدهما«
  ».موهايش سفيد نبود  وقتي مرا از خانه بردند،«
  »او چرا موهايش سفيد شده؟! خواهرم را ببين«
گشتند، يك روز مادرم تا نزديكي من  ها كه دنبال ما مي وقت آن«

بيا كنارم . جا هستم من اين! جان مامان! داد زدم، مامان. آمده بود
هايش  ها و شمع گل. مرا پيدا نكرد. دور شد. صدايم را نشنيد. بنشين

را روي گور ديگري گذاشت و نشست به درد دل كردن و اشك 
  ».ريختن
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كنند و  يك روز عاقبت پيدامان مي«: گويد باباي سپيده مي
  ».گذارند هاشان را كنارمان مي ها و شمع گل

ا شما هنوز   :زنند و با تعجب فرياد مي«: گويد باباي ميهن مي
  »!انيد؟جو

ي ميخكي به  كند و شاخه ها دست دراز مي يكي از عكس
  .دهد همسرش مي

  .كاهم گرم ياد آوري يا نه، من از يادت نمي -
  :دهد و همسرش به او پاسخ مي

  . . .تو را من چشم در راهم، شباهنگام -
شبي به خوابم «: كند خواهري از دور به عكس برادرش اشاره مي

  »كجا دنبالت بگرديم؟ بيا و بگو كجا هستي؟ تا
برادرش از توي عكس دستش را به سوي شمعي كه در حال 

اي به عكس  مادر بوسه. گويد كند و هيچ نمي سوختن است دراز مي
  ».نازلي سخن بگو«: زند پسرش مي

گل داد و مژده داد كه . نازلي بنفشه بود. نازلي سخن نگفت -
  .زمستان شكست و رفت

موهايش را باز . بوسد را مييكي از مادرها عكس دخترش 
قربان چشمان . سال داشتي اش دوازده طفلكم، تو كه همه«: كند مي

  ».ات بروم قشنگ
ي  ها كه اشك شمع رويش ريخته، با لهجه يكي از عكس

  ».بينمش مان كو؟ نمي پس روله«: پرسد كرمانشاهي از همسرش مي
ن كند و با صداي لرزا هاي خود را پاك مي همسر او تند اشك

نكند توي راه . مگر او را نديدي. پارسال آمد پيش خودت«: گويد مي
  »گم شده باشد؟
وقتش رسيده كه از هم جدا . كند هايش را پاك مي زن اشك

  .بشوند
  سر اومد زمستون، شكفته بهارون  -
  گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون -
رن، گُل گُل گُل، آفتابو ها دا ها بيدارن، تو كوه زارند، الله ها الله كوه -

داره  تفنگ و گل و گندم، . توي كوهستون، دلش بيداره. كارن مي
  .كاره مي

. يه جنگل ستاره داره، جان، جان.  اش جان، جان، جان توي سينه -
  .يه جنگل ستاره داره

. دارند ها برمي ها و كنار شمع هاشان را از توي گُل مادرها بچه
شان  توي كيف. پيچند ها مي پاكتها و  خيلي آرام در دستمال

  .برند هاشان مي گذارند و با خود به خانه مي
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  جا آمريكاست اين
  هوشنگ عاشورزاده

  »ش؟ خواي بخري واقعاً مي«: شري گفت
  »آره، چه عيبي داره؟«: گفتم
  »ش؟ خواي بدي بابت صدوپنجاه دالر مي«: گفت
  ».آره«: گفتم
  »!خيلي خري واهللا«: گفت

  »؟واسه چي« -
  »!واسه اين كه خري ديگه« -
  »چرا؟« -

: هايش را تنگ كرد و گفت ابروهايش را باال انداخت و چشم
آخه كدوم آدم عاقلي بابت يه جفت كفش صدوپنجاه دالر پول «
  »ده؟ زبون مي بي

قربون اون چشاي زاغولت «: هاش زل زدم و گفتم توي چشم
  »بپوشن؟ دارها حق دارن، چيزاي خوب برم، كي گفته فقط پول

ي پرتاب، تاب برداشته بود،  آماده  ابروهايش كه مثل دو كمانِ
سوتر ايستاده بود زيرچشمي نگاه  به فري كه كمي آن. توي هم رفت

ها و به زن سياه  وري تكيه داده بود به پيشخوان كفش فري يك. كرد
كرد كه كفش كتاي سفيدي را هي  وكلفتي نگاه مي كت

ي  ي دوباره به من نگاه كرد و به نشانهشر. كرد وسنگين مي سبك
  »چيه؟«: گفتم. تأسف سر تكان داد

  ».واقعاً برات متأسفم«: گفت
اما پيدا . فري ظاهراً توي نخ سياهه بود. دوباره به فري نگاه كرد

حاال خوبه «: شري گفت. هاي ماست اش به حرف وحواس بود هوش
  »!روزي روزگاري كمونيست بودي

  »اره؟چه ربطي د«: گفتم
  ».اومدي اي از كار درمي اگه نبودي معلوم نبود چه تحفه«: گفت

امروز آبجيت بدجوري به ما پيله «: رو به فري كردم و گفتم
  »!كرده

ي  مسئله«: به من نگاه كرد و گفت. فري از سياهه چشم گرفت
  ».به من ربط نداره. خودتونه

شو  چي شوهري داشتم، پوست آبجي من اگه هم«: شري گفت
  »اين چه شوهريِ داري تو؟. كردم ش مي آدم. كندم لفتي ميغ

  ».خدا رحم كرد«: گفتم
برو خدا رو «: خنديد و گفت. شري نگاه به سرتاپايم انداخت

  »!شكر كنم آبجيم نصيبت شده
  ».خدا كنه نصيب تو هم يه شوهرِ خوب بشه«: گفتم

  »ايشاال« -

كفش رو  اين«: بعد پايش را تا نوك دماغم باال آورد و گفت
  »بيني؟ مي

  »خُب« -
  ».اش ده دالر خريدم همه« -
  »چرا دو جفت نخريدي؟. خوب خريدي. خدا حفظت كنه« -
  ».ش بعدش پشيمون شدم راست. آره« -
  »!شه حاالم غصه نداره، بذارش جلو آينه دو جفت مي« -

  »حاال چرا اين قدر گرونه؟«: فري گفت
ش فوالديه،  كنو. ش درسته كه اُسطقُس واسه اين«: گفتم

  ».شم معروفه مارك
خواي تو ماتحت كي بزني؟  حاال باش مي«: شري پوزخند زد

  ».شه والش مي ش آش چاره كه كون بي
آهان، آفرين، حاال تازه يه سوال درست و حسابي «: گفتم

  »!كردي
  »ا، از سؤالم خوشت اومد؟« -
. اما الحق واالنصاف سؤال خوبي كردي. آره، از تو بعيد بود« -

احتياج به يه تئوري علمي . ش به اين آسونيا نيست البته جواب
  ». . . درست و حسابي داره
ها كه باش انقالب كردين و  از همون تئوري«:  پريد توي حرفم

  »آره؟. زدين تو كون شاه و ريدين تو مملكت
  »!باز كه زدي به صحراي كربال« -

رو  ي هم شمام عينهو سگ و گربه مدام پاچه«: فري گفت
  »!زنين قدر حرف مي چه. سرم رفت. كنين تو رو خدا ول. گيرين مي

شو بده،  اگه ازش خوشت اومده پول«: بعد رو به من كرد و گفت
  »!بخرش بريم ديگه

  ».اي به چشم« -
كفش را زدم زير بغل و . كفش را دادم  ِ پاي صندوق، پول

  »ريم؟حاال كجا ب«: شري گفت. تايي از فروشگاه آمديم بيرون سه
  »!اختيار شمائين صاحب«: گفتم
تو خريدي و خرت از  حاال كه كارِ خودتو كردي و كفشِ«: گفت

  »اختيار؟ پل گذشت، ما شديم صاحب
ما چاكر شمام هستيم . اختيار بودين ِشم صاحب شما از اول« -
  »!جون شري
  »ذاري؟ پيزر الي پالونم مي«  -
ز ريخت و روز هام بدجوري ا قبول كنين كفش. نه به خدا« -
  ».زوارشون در رفته. افتاده
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آره خُب، «: هايم كرد و گفت شري زيرچشمي نگاهي به كفش
شون كه ور اومده باهاشون چه كردي به اين روز درشون  تخت

  »آوردي؟
ي ارشاد، واسه  شمام اگه ناچار بودين مثل من تو اداره« -
تر  اوراقهاتون از مال من  دو بزنين، كفش ي كتاباتون سگ اجازه
  ».جا بايد كفش فوالدي پوشيد اون. شد مي

هام  سوزي نگاهي به كفش فري از سرِ دل. شري هيچي نگفت
شري نشست . رفتيم توي پاركينگ. كرد، اما او هم چيزي نگفت

از پاركينگ . فري عقب نشست. من نشستم كنارش. پشت فرمان
شري . توپهني كه سروته نداش درآمديم و افتاديم توي اتوبانِ پت

بايد با معيارهاي . حاال كه اومدي آمريكا سروگوشي آب بدي«: گفت
  »!زندگي آمريكائيم آشنا بشي

  »چي هست؟»  :گفتم
  ».دونالده ش مك يكي« -
  »مون؟ خواي همبرگر ببندي به ناف عجب، سر ظهري مي« -

  »!الحق كه بچه پررويي«: غش خنديد و گفت شري غش
آبجي تو با اين چه جوري سر «: برگشت رو به فري كرد و گفت

  »كني؟ مي
  ».دونالدم من عاشق همبرگراي مك«: فري گفت

  »دوست داري كجا بريم؟«: شري رو به من كرد و گفت
دنيا يه سلطانيه  دوست دارم تو واشنگتن، پايتخت ينگه«: گفتم

  ».و چيل بمالم به تن چرب
تو ناف جا،  حاال من اين! ت شورتو ببرن با اين سليقه مرده«: گفت

  »واشنگتن، چلوكبابي از كجا پيدا كنم؟
  »كردي؟ سال اين جا چه غلطي مي پس سي«: گفتم

  ».خوندم كارد بخوره تو شكمت، درس مي« -
  »شه از خير چلوكباب بگذري؟ حاال نمي«: فري گفت

  ».حال كه افسار ما دست آبجي شماست. شه چرا نمي« -
  »راستي هوس چلوكباب كردي؟ حاال راس« -

  ».هرچه از دوست رسد نيكوست«: ه باال انداختمشان
  ».مونه دونالد كه سر راه جوره بريم همون مك اگه اين« -
  ».بريم« -

شري از روي پلي گذشت و وارد اتوبان ديگري شد كه يك 
  »اين پنتاگونه«: گفت. اش ديوار بلند بود طرف

  ».اوه«: گفتم
روبرومان  اي كه از زير پل ديگري رد شد و پيچيد توي محوطه

  ».اينم از اين«: گفت. دونالد بود تابلوي مك
رو قفل  ماشين درِ«: گفتم. شري جلو جلو رفت. پياده شديم

  »كني؟ نمي
  »رو واسه چي قفل كنم؟ درِ ماشين«: گفت

  ».توئه آخه كفشام اون« -
اين ورمون . جا واشنگتونه اين«:  چپ نگاهم كرد ايستاد و چپ

  ».ورترشم سياس اون. آيه. بي. اون ورمون اف. پنتاگونه
  »يعني امنه؟«: گفتم

  ».امنه امنه. خيالت تخت« -
خيالم رو . هامو داشتم ي كفش شوره دل. رو بيامرزه خدا پدرت« -

  ».راحت كردي
. دونالد يك همبرگر دوآشكوبه انداختيم باال توي مك

دايت سر كشيديم و زديم   ي شري كوك بندش به توصيه پشت
. سريع بخور و برو. زندگي آمريكايي اين جوريه«: تشري گف. بيرون
  ».خودي نبايد هدرش داد بي. جا وقت طالست  اين

  ».خود آمريكا نشده آمريكا بي. آره خُب«  :گفتم
رو واسه مردم فراهم كرده كه كار كنن و  دولت امنيت«: گفت

  ».پول دربيارن و خوب زندگي كنن
  ».جا آمريكاست اين. بله ديگه«: گفتم

سراسيمه . اي ماشين كه رسيديم، درِ ماشين چهارتاق باز بودپ
  »!هام شري كفش«: گفتم. ها اثري نبود از كفش. پريدم توي ماشين

  »كفشات چي شده؟«: گفت
  ».نيست« -
  »درست نگاه كردي؟« -
  ».آره« -

  »كجا گذاشته بودي؟«: شري سرك كشيد توي ماشين
  »جا جلو پام، همين« -
  »!ا نرفتهببين اون زيرمير« -
  ».نيست كه نيست. همه جا رو خوب گشتم« -

  »!خيلي عجيبه«: شري به فري نگاه كرد و شانه باال انداخت
اگه ايرون بود آش . رو نبردن حاال بازم خوبه كه ماشين«: فري گفت

  ».بردن رو با جاش مي
  ».جا آمريكاست آخه اين«: گفتم

زل زدم به تكيه دادم به ماشين و . فري زيرچشمي نگاهم كرد
  .هام ي كفش افتاده ي از ريخت پوزه
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  يدگيشور
  پرويز مسجدي

  ، بندرعباس90ارديبهشت 
 ي ناوچه. ميفارس سرگردان بود  جيخل يها شد كه در آب يروز م ازدهي

امواج به همه طرف . رفت يم نييباال و پا تيكبر يقوط كيما مثل  ييِايدرريضدز
لحظه اگر دستمان از  كي. داد يآن گوش ما را آزار م يزد و صدا يآن شالق م

  .خروشان يها در آب ميشد يشد، پرت م ياطراف عرشه جدا م يها بكسل ميس
. فارس تمام شد جيخل يها زِ پرتالطم بود كه مانور در آبرو ازدهي نيبعد از ا 

جا  در آن. خودش كه ساحل خرمشهر بود گاهيگشت به پا يبرم يحاال ناوچه جنگ
تا . ام مانده بود يفقط هشت روز از سرباز. شدم يآزاد م گريمن د گرفت و يپهلو م

من تمام  يآمد، سرباز يفارس م جيخل يها مانور به آب يكه ناوچه برا يسفر بعد
طلوع  ريظن يخداحافظ منظره ب. فارس جيخل لگونين يها خداحافظ آب. شده بود

خداحافط فوج فوج . آب و آسمان يوستگيپ ي هدر نقط ديو غروب خورش
 يوقت ،منظم قزاق كه يها يماه پِيلغزان و اك يها يمارماه. پرنده يها يماه
 ريجزا يبايخداحافظ ساحل ز. ديكرد يرا اسكورت م ام ي هها آرام بودند، ناوچ آب

 يروين يبا ناو ديبا. ديرس يم انيدر ناوچه به پا يزندگ. خارك، هنگام و الرك
چه  اكنون آن. وندديپ يبه گذشته م يمرحله از زندگ كي. بودن وداع كرد ييايدر

 ضبناكسخت غ. است يدارد زندگ يام وام سپر كرده و به دلشوره نهيدر مقابلم س
شود با  ينم. دينما يم ريكه نفوذناپذ يا بسته ي هچهر. رسد يو قهرآلود به نظر م

خب  ؟يگ يم يحاال چ«  :زند يطلبكارانه حرف م. با او صحبت كردزبان خوش 
را در نظر  انمياطراف. شروع كنم ديبا» بجنگ ؟يخوا يكار م. تمام شد يسرباز

  .هستند كاريب اه جا كه خبر دارم اغلب بچه تا آن. آورم يم
 خيدر تار يكارياز مقاطع فقر و ب يكي. ميگذران يرا م يسخت يها سال ميدار

از كانت و  يبردار ادداشتي يِاليخ دوران خوش گريچه مسلم است د آن. نرايا
چنگ و دندان . تمام شده يتشك سرباز ريها در ز و پنهان كردن آن نوزاياسپ

عرشه  يرو ياننگهب يها شب. گذاشت پشت سر ديرا با چهين يها نشان دادن
 ييها اعتكه ناوچه در ساحل خرمشهر توقف كرده بود، س يهنگام يناوچه جنگ
. ديرس يم انيبا كمك كتاب خواندن تمامش كرد، به پا ديشد و با يكه تمام نم

كه  يشدم و افسر نگهبان به كسوت عسس يم انش كه غرق مطالعه ييها كتاب
روكشِ توپ  يرا كه كتاب را رو من. آمد يسرم م يتا باال رد،يخواهد دزد بگ يم

موقع  يدار. خب« . كرد يم ريخواندم غافلگ يناوچه گذاشته و م ي هبر عرش
 كي ؟يسر از قبرستان درآور يخواهيها؟ م ،مرده نفوس ؟يخوان يكتاب م ينگهبان

 ياوردين ريتر از ابله گ باعرضه يآدم. خب«، »ابله« رمان  گريد بار» هفته بازداشت
را  نيا »يچرم ساغر« گريو بار د» ده روز بازداشت ؟يرا بخوان گذشتشكه سر

مانند دفعات قبل،  يول. در مورد آن بزند يتواند حرف يو نم ستيچ داند ينم گريد
دورانش  يشود كه سرباز يم ليكتابخانه افسر نگهبان دارد تكم. برد يكتاب را م
  .رسد يبه آخر م
. كه من در آن شركت داشتم چهار روز گذشته است يمانور نياز آخر حاال

. ميكاريهمه ب. رفته استناوچه طبق معمول به ساحل خرمشهر آمده و پهلو گ
وقت را به نظافت و  ديبا ستميناوچه ن يرو گريكه من د يها تا مانور بعد يناو

كاوم كه  يرا م ودچنان مغز خ هم. مختلف ناوچه بگذرانند يها رنگ زدن قسمت
كردم  يقدر روزشمار آن. شروع كنم ديرا از كجا با يبعد از خدمت سرباز يزندگ

 يبا زندگ ديبا گريد. اال دلهره است كه به سراغم آمدهح. تمام شود يكه سرباز
 يطهماسب ادي. كنم يم يشمار قهيچند روز آخر را دق نيدارم ا. رو شد هروب
روز غروب كه بر عرشه ناوچه  كي. تمام شد اش يافتم كه سه ماه قبل سرباز يم

ام  يسرباز گريد ي هقيهزارو پانصدو هفده دق پنجاه و هشت«: گفت مينشسته بود

ناگهان دلم . محاسبه را انجام داده بود نيا يا با چه حوصله» شود يتمام م
  .كند يخواست بدانم االن كجاست و چه م

عرشه ناوچه  يسرحال و شنگول است و دارد رو ينيعم يناو مه يا جمعه روز
  :زند يقدم م

  از خدمتت مانده؟ گريچند روز د. نميبب جا نيا ايب  - 
  روز 3ه است كه شنب از فردا   - 
   ؟يعكس دار  - 
  .كنم يم دايپ  - 
سه روزم من بهت  نيا. كنند پيبده ستاد تا سيعبور موقت بنو ي هبرگ هيبرو   - 

  . دم يعبور موقت م ي هبرگ
 كيحاال مثل . كردم يبود و من هم با او كار م يمسئول برق كشت ينيمع

  .نازل شده بود بيفرشته از غ
  آغاز آن؟  ايها  رنج انيپا
 دنيدو درحال. اسكله يپرم رو يكه در دست دارم، از عرشه ناوچه م يعكس با

» .شود دايدر ستاد پ سينو نيماش كيكاش . روز جمعه است« كنم يم فكر
بله . آن اتاق. اتاق نيا. ستاد خلوت است. دوم يرا م ييايدر يروين يساحل ابانيخ
خواهم  يم. كند يم پياافسر نگهبان ت يرا برا يا دارد نامه. هست ستيپيتا كي
دهد  يكند و آمرانه دستور م يبا غضب مرا نگاه م نكشيع رياز ز. ميبگو يزيچ
آسمان . و هوا سرد است ماه يد. كنم يپا به پا م. ستميا يم يدر كنار» !سيه«
 نيبا ا. ديآ يجا فرود م جا و آن نيباران هم ا يها وتوك دانه است و گاه تك يابر

را  يدر دل جمالت. ميشو يم كيبه ظهر نزد. زمير يدارم عرق م دن،يحال بر اثر دو
 يكن پيبرگ عبور را تا نيا. است ياتيموضوعِ ح كي نيقطار ا هم«. كنم يآماده م

 پيتا نِيماش ي گردونه ريشده را از ز پيكاغذ تا. غژ» .و خالص رميگ يامضا م هي
بدون توجه به من، . رديگ يرا الك م يا كلمه. كند يآن را مرور م ،كشد يم رونيب

متن برگ عبور موقت را . كنم يم دايپ يكاغذ. رونيزند ب يبا عجله از در م
داد  يا«. دارد يبرم  خيكالهش را از م. ديآ يقطار م هم. ستميا يو م سمينو يم
در حال رفتن، نامه و عكس را » ؟يپس من چ. برود يخواهد به مرخص يم
خاطر  هب يول ستيمن ن فهيوظ نيا«. كند يم هآن را نگا يليم يبا ب. رديگ يم

خونه خالص  كيتار نياز ا يدار كه نيخاطر ا هب. خاطر روز جمعه هب. قطار بودن هم
شده  پيتا ي هنام يعكس را باال» كه نوبت ما هم برسه يروز هي ديو به ام. يش يم

 دارد برقِ ينيعم يناو مه. دوم تا ناوچه يم. بوسم يپرم او را م يم. كند يسنجاق م
كه فرمانده  يهنگام مانور، در محل خاص. كند يقسمت پرتابِ راكت را كنترل م

مرحله از مانور، در  نيكه ا يگاه. ميكن يها را پرتاب م كرده، راكت نييمانور تع
 قيما قا رند،يبگ شيراه برگشت را پ يجنگ يها يها و كشت كار باشد و ناوچه انيپا
آب آمدهاند،  يها را كه رو شده از انفجار راكت پاره تكه يها يو ماه ميكن يم ادهيپ

 ينيمع يناو خواهند فقط مه يها چند ولت برق م را كه راكت نيا. ميكن يجمع م
االن هم مشغولِ . ها را چك كند برقِ راكت ديبار با كياو هر چند روز . داند يم

عرشه به آن طرف  يكارش را انجام دهد، از رو ينيمع يناو تا مه. كار است نيهم
و مردم از  يساحل ابانِيها از خ نيماش. كنم يشط، به ساحل خرمشهر نگاه م

 يها كُند و از رو حركات آن. درختانِ لب شط، در حال عبور هستند ريرو، زادهيپ
تا « .خود برسند حاتيدارند كه به كارها و تفر يفرصت كاف ييگو. است نانياطم

. شود يكارش تمام م ينيمع يناو مه» .آزاد. منم جزو شما هستم گهيساعت د هي
» .صبر كن گريسه روز د ديشود و بگو مانيمبادا پش«. شوم يم كشينزد يبا نگران
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بر  گريمن د يعبور موقت است ول ي هبرگ. زند يكند مهر ناوچه را م يامضا م
 يپنج نفرشان در مرخص يكشت يها ينفر ناو 11از . رميآن را بگ يگردم دائم ينم
اند،  مانده ينگهبان فتيسه ش يكه برا گريبا شش نفر د. هستند معهنجشنبه جپ
 ريز. دارم يوسائلم را برم »ديكن يها خداحافظ بچه ي هياز بق«، كنم يم يبوس دهيد

. را جا نگداشته باشم يادداشتي اي يزيچ ،كاوم يتخت را م يها تشك و گوشه
» بچه؟ يدو يم كجابه «. دوم يرا م يساحل ابانيخ. شناسم يسر از پا نم گريد

رفتن به آبادان پولِ  يبرا. اند دهخرمشهر صف كشي –آبادان يِخط يها يسوار
 يسربازها مجان يبرا. ديايشركت نفت ب يها يليكنم تا تر يصبر م. ندارم هيكرا

. تر شده يآبادان طوالن -خرمشهر نيب ي هجاد. استفاده از لباس سوء نيآخر. است
. شوم يم ادهيپ. ميگذار يرا پشت سر م شگاهيپاال ساتيتاس. ميذرگ يم ميرِبِ  از
 نمينش يسكو م كي يشماره دو شركت نفت رو مارستانيجلو ب» !هم آبادان نيا«

. فروكش كند ياز تمام شدنِ سرباز يناش جانيخواهم ه يم. فكر كنم يتا قدر
دارند  شگاهيپاال يها دستگاه. بارد يم ميبر سرو رو يگر و نوازش زيباران ِ ر

 يصدا انتظار دارم راه نياز ا. دهم يها گوش م آن كنواختي يبه صدا. غرند يم
از  يافكار مختلف. برپاست يچنان در درونم آشوب هم ؟يچه راه. سازد انيجلوم نما

 كي كي افهيق. انميكنم به جستجو در اطراف يدو باره شروع م. كند يمغزم عبور م
. زمياويب كارانيب ليخودم را به خ. سراغشانبروم  ديبا. گذرانم يبچه ها را از نظر م

شوق هم بروم سراغِ بازارِ  نيبا هم ديرا وداع گفتم، با يكه سرباز يشوق نيبا هم
ها دوست و آشنا  بچه ريبا كدام اسلحه؟ عباس از سا ؟يبا ك. ديجنگ ديبا. كار

 ديآ يم شيب پاغل. دورش جمع هستند يا گذارد عده يهر جا پا م. دارد تر شيب
ها را  شده يمعرف يمن به سرعت اسام يكند ول يم يرا به چند نفر معرف من

االن . شوم يموفق نم يخودم بجنگم ول بيع نيكنم با ا يم يسع. كنم يفراموش م
فعال عباس را دارم و با هم . خوردند يبه دردم م ديشناختم شا ياگر چند نفر را م

شهرِ آهن و پوالد . كنم ينگاه م انبه آباد. ذارمگ يم ابانيپا در خ. ميهست يميصم
. جا خوش كرده است  آن يرو يرنگ بعد از ظهرِ زمستان آفتابِ كم. و گرما

كس به جز من  چيرسد ه يبه نظر م. كنند يم يها را ط ابانيخ يها به آرام نيماش
. ردكه قلب آبادان است، در مقابلم قرار دا يريام ابانيخ. ستين جانيدستخوشِ ه
روها  ادهياز پ يكه با خونسرد يدر حال عبور و مردم يها نيها، ماش به ساختمان

را مورد خطاب قرار داد با  سيكه پار اكيمانند راستن. كنم يگذرند، نگاه م يم
  :ميگو يبه آبادان م نانياطم
  »! من و تو نكيا« 

  .رميگ ياطرافم، اول سراغ عباس را م يها بچه از
  .بگذرونه ويآد شب رو هم در اداره راد يبدش نم . ويراد  - 
  . هيپس هنوزم  سرگرم كارگردان  - 
  .هر روز از ساعت چهار عصر اونجاس. نشيبب ويبرو اداره راد يعصر  - 
  هس؟ يها ك از بچه گهيد  - 
. ينيب يها رو م همه بچه ويراد يچند روز بر. انيفردا م انيامروز ن. همه هسن  - 

 يها كارش بكشه به برنامه ديشا. كنه يس مرد يهنر پياك هيعباس داره 
  .تهران ويراد يسراسر

. شوم يم ادهيپ يجلو اَلف» ميرِبِ« رم  ياتوبوس شركت نفت م كيعصر با  فردا
 ستگاهيروم ا يدارم م. افتم يراه م. ساكت و آرام است شهيمثل هم ميرِبِ ي منطقه

عباس هم آن طور كه . شود يحاصل نم يجا پول دانم كه در آن يم. آبادان ويراد
ماه قبل داشت  كي. دهد يم يكجواب مادرم را . كند يكار م يخبر دارم، افتخار

حرفش  نيا يمعن» شه يپسرم داره تموم م يسرباز گهيد«گفت  يبه آذرخانم م
عصر هم  روزيد» .ميپرداز يخانه را م ي هافتاد عقب هيكرا يبزود«است كه  نيا

 يسرباز. خدا رو شكر« ها وارد شدم گفت ها و كتاب لباس يِپشت با كوله يوقت
خودم  ميتوانم به او  بگو ينم .»يكن دايكار پ ديخدا با ديامه تموم شد؟ حاال ب

 يبرا. شود با او بحث كرد ينم. افكار و تصورات خودش است يمادرم تو. دانم يم
و هم قادر به دانم كه ا يهرچند م. نميعباس را بب ديجستجو در مورد بازار كار، با

  .ستيمعجزه ن
 يكنم، محصور در شمشادها يكه دارم از آن عبور م يابانيدو طرف خ 

در دست، دارد شمشادها را صاف  يچيق يها، باغبان از خانه يدر بعض. شاداب است
. كنند يم يها را باز خانه وارِيشمشادها رلِ د. است ميرِقانون بِ نيا. كند يم
تاب نشسته و باال و  يرو يانها دخترجو از خانه يكير د. سبز و تازه ييوارهايد
تاب كه اوج . است دهيپوش يرنگ يا روزهيپوش ف شلوار قرمز و تك. رود يم نييپا
 د،يآ يم نييشكافد و پا يشود و چون هوا را م يگرد م شيها دختر چشم دريگ يم

دختر  .شود يشود و با دست باد، افشان م يم دهياش به پشت كش ييطال يموها
كند كه از پشت شمشادها در حال  يرفتن به من نگاه م نييباال و پا نيمست از ا

 كيباغبان هم . كند ياو سرما را حس نم ييگو يهوا سرد است ول. عبور هستم
از . هر دو حق دارند تعجب كنند. كند يبندد و مرا نگاه ميرا م يچيلحظه ق

كه چند  يالف دانيجز در م هب. كند يعبور نم ادهيپ يكس ميبر يها ابانيخ
 ديخر يها را پارك كرده و برا نيفروشگاه هست و جلو استور شركت نفت كه ماش

  . شود ينم افتي ادهيجاها رهگذرِ پ ي هيدر بق ند،يآ يم
دو زن و سه مرد . پنج نفر. است يهنر پياك يبرا يدر حال سخنران عباس

ها  پهن شلوار را به شانه يدهابن. زند يدارد حرف م ستادهياند و عباس ا نشسته
 شيزده و از سر و رو يقرمزرنگ ونيپاپ. او عادت ندارد كمربند ببندد. چفت كرده

از . گرداند يمن م يرو اخندانش ر يعسل يها چشم. بارد يم يو شاد تيرضا
ام در  يخبر داشته كه سرباز. كند يشود و نه تعجب م يمن نه خوشحال م دنيد

نفر از مردها را  كيها و  از زن يكياند،  كه نشسته يز كسانا. حال تمام شدن است
  :كند يم يمرا به همه معرف. هستند ديجد. شناسم ينم
  . سهينو يدرام هم م شنامهينما هيداره برامون . تموم شده شيسرباز  - 

  :ديگو يبه من م خطاب
  ؟يتمامش كرد  - 
  .كار داره يلينه هنوز خ  - 
. كنند يروش كار م جا نيها ا بچه ،ن را به ما بدهمت ي تو خالصه. ريسخت نگ  - 
  .ميكن يكامل م نيها را ما در هنگام تمر شنامهياز نما يليخ

 شنامهيام، نما صفحه از آن نوشته كيفقط كه  راچه  تا آن. ميگو ينم يزيچ
حساب باز  ميكند، همه رو يم يكه عباس مرا معرف يطور. است هاتيشود، ه

با  يدر فرصت. شود يها تمام م جلسه آن. داستيفتارشان پاز نگاه و ر. كنند يم
 گاريپاكت س. ميزن يمحوطه قدم م يها چمن يرو. رونيب مييآ ياز اتاق م حهيمل

  :كند ياشاره م گاريبه س حهيمل. آورم يم رونيب بيرا از ج
  ؟يدوران سرباز ادگارِي  - 
  .كشم يم يحيتفر  - 
  !يكن يفكر م  - 
  ؟يشدن را دار يگاريرفتن و س يزتو تجربه سربا يعني  - 

هم بلند  شيها مژه. دارد يدرشت و مشك تيبه غا يچشمان حهيمل. خندد يم
 يموها رو ي هكه لب يطور ؛كند يچتر م يشانيپ يسرش را رو يمو. است

كرده،  زانيرسد و او كه وصل شدن نوك موها را به مژگان خود م يمژگانش م
 يرو يبا مژگان خود چتر موها ييزند گو يهر بار كه پلك م. زند يمرتب پلك م

كارمند  گريدوسال د يكي. است كاليتكن ياو دانشجو. دهد يرا تكان م يشانيپ
 حهيمل. به خود دارد يمتك ياكنون رفتار از هم ن،يبنا بر هم. شود يشركت نفت م

  .و چند قطعه شعر از او در خبرنامه شركت نفت چاپ شده است ديگو يشعر هم م
  :مپرس يم 

  .راجع به اونا بگو يزيچ هي. تان اضافه شده دو نفر به جمع  - 
اون آقا هم كه به . استيوار نشسته بود، اسمش سون اون خانم كه اونجور مظلوم  - 

  . جمع اضافه شده اكبر است
  :ديگو يتر و م كيآورد نزد يرا م سرش

شوهر دارد و . هشد يبا اكبر قاط. دارد مسلمان شود اليخ. از ارامنه است ايسون  - 
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كار را بكند  نياگر ا ديگو يم. خواهد از شوهرش جدا شود يم. ساله دختر سه كي
  .كند يحال دل از اكبر نم نيبا ا. كنند ياش او را ترك م خانواده
دهد  يكارِ او اجازه نم نيا. زند يها مرتب مژه م حرف نيضمن گفتن ا حهيمل

 ريانصافا هم سا. ش دقت كندصورت گريد يها، به جاها مخاطبش به جز چشم
  .آگاه است اهشيدرشت و س يها و او از راز چشم. ستين بايصورتش ز ياجزا

  :پرسد يم حهياز مل .شود يم كيبه ما نزد. به محوطه چمن ديآ يم عباس
  .عرقش خشك بشه يبزار يخواس يم ؟يهارو داد همه گزارش  - 

به  ميشو يتنها كه م. گردد يبرم ويبه داخل ساختمان راد يكار يبرا حهيمل
  :ميگو يعباس م

در  تر شيتو ب. كنم دايكار پ هي ديبا. شه يسرم نم يباز شنامهينما نيمن ا  - 
  .شروع كنم دياز كجا با. يوضع آبادان هست انيجر

. كنن يها دارن استخدام م آب و بانك جاها مثه سازمان يروزا بعض نيا دميشن  - 
گفت بانك  يزرپور م. س مشغول شده فتهه هينعمت بانك سپه قبول شد االن 

  .شه يجور م ييجا هينگران نباش  اديز. خوان يدو نفر م يكيو هلند هم  رانيا
او . من تمام شود يكرده كه سرباز يشمار مادرم لحظه. نگران نباشم چطور

  .آورم يها را بر زبان نم نيا. وار است كه پسرش آبادان را فتح كندديام
. شده و سرد است كيتار گريهوا د. به محوطه چمن نديآ يم ايبا سون اكبر
 ي چهره ايسون. كند يرنگ عمود برق، محوطه چمن را روشن م ينور مهتاب
. كند يم نيدر صورتش هست كه آن را دلنش يمالحت خاص يدارد ول ييگوشتالو

جلد  يروروزها عكسشان  نيدرست كرده كه ا ييها شهيهنرپ پياكبر خود را ت
. ستين يدهد خوزستان يدارد كه نشان م ديسف يبلند و پوست يقد. تمجالت اس

دو  هر. كند از سرما باك ندارد يآوراديرا باز گذاشته تا  راهنيپ يها دو تا از دكمه
رفتارشان نشان . ستندين ايدن نيظاهرا در ا. اند را گرفته گريعاشقانه دست همد

  .كند يعتش نگاه معباس به سا. اند را زده زيهمه چ ديدهد كه ق يم
  ؟انيها با ما م يك. آد يم ويراد سيسرو گهيد قهيتا چند دق  - 
  :ديگو يكه به جمع اضافه شده م حهيمل
  .من هستم  - 

  :ديگو يم اكبر
  . ميقدم  بزن ميخواه يم يمن و سون  - 
  :ديگو يكند و م يبه  من م رو
 ميايبعد با هم م ميرناهار بخو شميپ ايفردا ب. اتاق تو مسافرخونه دارم هيمن   - 

  .ويراد
در راه . رسد يم سيسرو. ميگو ينم يزيچ. دهد يمسافرخانه را م آدرس

دو  اي كيممكن است  كه نيو ا ديگو يتهران م ويعباس از احتمال دعوتش به راد
كه  يخوشحال است و هنگام. تهران را به او بدهند ويراد يساعت برنامه شامگاه

او خوشحال  يمن هم برا. لرزد يم شيرد، از شوق صداآو يمطلب را بر زبان م نيا
تالش  شيآبادان دارد برا ويراد سيرئ ياز او نشده ول يهنوز دعوت رسم. هستم

  .كند يم
  .يسيبرام بنو ييويراد ي چند تا برنامه ديتو با  - 
  .ستميبلد ن يزيچ نهيزم نيا ياصال تو  - 
 يمطالب هي. يالمثل جور كن بچند جمله از بزرگان ادب و چند تا ضر يتون يم  - 

  .هم وسطش اضافه كن
  :ديگو يم حهيمل

جور  ييهازيچ هي كيكالس يتونم راجع به شعرا يم. ديبده يمن را هم باز  - 
  .اورميرا هم ب شانياز شعرها يا نمونه. كنم

نوشتم كه در  تيدر مورد صادق هدا يچند وقت قبل مطلب. زنم ينم يحرف
توانم  يكنند من هرچه بخواهم م يها فكر م بچه حاال. چاپ شد» آژنگ جمعه«

طور  هر ديبا. زند يدلم شور م. روم سراغ زرپور يبعد از جدا شدن، من م. سميبنو
 سميطور بنو هكار را چ يتقاضا هكند ك يام م ييزرپور راهنما. كنم دايهست كار پ

. ببرم دهد كه درخواست را نزد او ياسم او را م. و با معاون بانك هم آشناست
شوم، مادرم به  يوارد اتاق م يوقت. روم يبه خانه م دواريام يخوشحال و قدر

فكر . نه ايام  كرده دايشود كه كار پ رشيخواهد دستگ يم. شود يم قيام دق چهره
واقعا انتظار داشته  كه نيمثل ا. كند يبساط شام را حاضر م دانهيامنا. خواند يمرا م

و  رانيبرم بانك ا يو صبح م سمينو يكار را م ياضاشب تق. كنم دايروزه كار پ كي
وانمود  كه نياو ضمن ا. روم مسافرخانه نزد اكبر يبعد م. هلند نزد معاون بانك

آورد به  يصحبت را م ينگزند، با زر يحرف م يگريكند دارد از اشخاص د يم
را  لميدر ف يباز اتيماهرانه جزئ. كرده يباز يلميكه چند صحنه در ف نيا
. اند كرده فيآورد كه همه از او تعر يرا م يمختلف يها نام كارگردان. ديگو يم

 ديشا. است شهيهنرپ ديكه بگو. بوده نيمن هم دنيشود قصدش از د يمعلوم م
به نظرم جوان . هم كرده است كه او مجذوبش شده اينسو يها را برا فيتعر نيهم

ناهار  يبرا. كند يم ديدته يجد يرا خطر ايسون. است ييخودخواه و سر به هوا
و جدا  نمتيب يم ويعصر در اداره راد مگوي يم. مانم يكند كه نم ياصرار م

  . ميشو يم
از معاون . گذرد يم يروز ستيمحض، ب يفيو در بالتكل بيترت نيهمه ب
مدت به چند اداره، سازمان و بانك  نيدر ا. شود ينم يو هلند خبر رانيبانك ا

روزها  يبعض. شود يكم حوصله مادرم هم دارد تمام م كم .ام تقاضا نوشته ي هنام
نگرو  يجلو قناد وجا  ها آن بچه تر شيپاتوق ب. نيريش نمايروم جلو س يصبح م
از  كدام چياست كه ه بيعج ميبرا. ميهمه با هم مشترك هست يكاريدر ب. است
را  ويرادوآمد عصرها به  رفت. كردن كار را ندارند دايپ ي ها مثل من دلشوره بچه

 من سراغ  يشوم كه از دوستانش برا يآور ماديروز به عباس  هر. دهم يادامه م
و  هيته ريكه درگ نميب يروم، عباس را م يم ويرادروز كه به اداره  كي. رديبگ

. آبادان پخش شود ويقرار است صبح جمعه از راد. است شنامهينما كيضبط 
ناظر ضبط  شهياق فرمان از پشت شتمن در كنار عباس در ا. امروز پنجشنبه است

 هيشب شياكبر و احمد كه به جمع اضافه شده و صدا ا،يسون حه،يمل. ميهست
ها فقط اكبر است كه  آن نيب. معروف است، مشغول اجرا هستند يِمحمديعل
 شانيچون فقط صدا هيبق. رديگ يها را م شهيرسد، ژست هنرپ ينوبت به او م يوقت

مرتب . البته همان روش خود را دارد حهيمل. ندارند يشود، حركات خاص يضبط م
. دهد يتكان م را شيكار  چتر موها نيزند و با ا يدرشتش را به هم م يها چشم

عباس اوقاتش  ،شود يضبط كه تمام م. عادتش شده گريپلك به هم زدن د نيا
نوار را . حرف زدن ندارد ي حوصله. ستين يشود از ضبط راض يمعلوم م. تلخ است

كدام  چيه. نديآ يم رونياق ضبط بتها از ا بچه. بار گوش دهد كيآورد كه  يم
 سينوار را به رئ ديبا. وقت ندارد. ندكنند با عباس طرف صحبت شو ينم سكير

بار گوش كند و اگر قبول كرد، فردا كه  كيهم  ويراد سيرئ. بدهد ليتحو ويراد
  . جمعه است، پخش شود

 يقبل بوده كه رو ينظرم مدته ب. مه داردكار ادا يو جستجو يسرگردان
رود كه به  يدور كه اكنون م يزمان. ام گذرانده يرا م يدوران سرباز يناوچه جنگ

پرت  ايمواظب هستم كه به در. دوم يعرشه م يرو. شود ليمحو تبد يخاطرات
آب رها  يو رو هرا به هم بست يخال ي چهار بشكه. كنند يم كيها شل راكت. نشوم
ابالغ  ميس يكه با ب يها به نوبت و به دستور سرفرمانده يها و كشت ناوچه. ميا كرده

. كنند يم كياند، شل ها كه اكنون از ما دور شده شود، با توپ به بشكه يم
. توانم غدا بخورم ينم. حالت تهوع دارم. دهد يها نمره م به ناوچه يسرفرمانده

در . هم بشكند ر آن ممكن است دره. زنند يناوچه ضربه م هامواج با تمام قدرت ب
روز جمعه . غرق خواندن كتاب هستم. سرم يتا باال ديآ يساحل، افسر نگهبان م

در دست  يبا عكس» ات مانده؟ يچند روز از سرباز« ديگو يم ينيمع يناو مه
 يها ابانيها در خ صبح. شوند يها دور و دورتر م نيا ي همه. دوم به طرف ستاد يم

. و مقابل نگرو نيريش نمايجلو س ميرو يم. نميب يمختلف را م يها آبادان بچه
رم « لميفاصله ف نيدر ا. نمايو س چيساندو و،يها هم بعد از آمدن از اداره راد شب

ها  لمياز ف يزياست و چ كيذهنم تار. ام دهيرا د »رهيدز«و  »دفاع يشهر ب
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شوم، پرسان  يموارد خانه  يوقت همادرم جلو نظرم است ك ي هچهر. فهمم ينم
روم  يروز عصر كه م كي. خواند يام م زود افكار مرا از چهره يليخ. كند ينگاهم م

  :ديگو يعباس م و،يراد
تو . شود يم دايمن مطمئن هستم كه كار پ يول. يصبر كن گهيمدت د هي ديبا  - 
  .ياز حد انتظار دار شياوضاع ب نيو از ا ينگران ياديز

 ييويراد ي كنم و چند برنامه دايرامش فكر پاست كه آ نيمنظورش ا ديشا
  .سميبنو شيبرا

  .نميب يچمن م ي هرا در محوط حهيبرگشتن مل موقع
  ؟يزن ينقدر پلك مشه ا يهات خسته نم تو چشم  - 
  . شده حيجور تفر هيبرام . نه  - 
  .يجلوه كن يچه هست تر از اون كه خوشگل نهيا استتيس  - 
  ؟يكن يم فكر طور نيا  - 
 يتون ياز قول من هم م يخواست. يصحبت كن ايبا سون يخواستم اگه موافق يم  - 
ره  يزنه بعد م ياو نو به هم م يزندگ. ستين ياعتماد اكبر آدمِ قابل نيكه ا يبگ

  . دنبال كار خودش
و . كنم ينظرم را در مورد اكبر مطرح م. شود يبه جمع ما اضافه م عباس

 يبالغ يها باس معتقد است كه هر دو آدمع.  نجات داد ديرا با ايسون كه نيا
  :پرسم ياز او م. است بهتر مينكن هيقض نيا يِخودمان را قاط. هستند

  از كجا سبز شد؟ . اطراف تو نبود يها بچه اُعجوبه جزو  نيا  - 
براش نداشت  يياونم جا. آبادان ويراد سيكردن به رئ ش ياز تهران معرف  - 

  .من شيفرستادش پ
تو . ستنيجا ن نيخانوادش هم ا. كنه ينم افتيكه در يقآخه اون حقو - 

   ه؟يسادگ نيموضوع به هم يكن يفكر م. كنه يم يمسافرخونه هم زندگ
حداكثر از طرف ساواك مامور شده كه جمع . خوام بهش فكر كنم ياما نم. نه  - 

كه  ميكن ينم ياسيما هم كه كار س. سيكه ن نياز ا تر شيب. ما رو كنترل كنه
  .مياز اكبر واهمه داشته باش ميبخواه

  :ديگو يم بعد
 ميكن هيته يحيتفر ي ساعته هيبرنامه  هيگفتن  ويراد سياز تهران به رئ - 

. يكن هيو مطلبش رو ته يوقت بذار ديتو با. يشيدر واقع آزما. تهران ميبفرست
  . ها اجراش با بچه

  . جلوم اديممادرم  افهياش ق همه. ستياصال ذهنم آماده ن يكن يباور م  - 
  . شه يم دايمن مطمئنم كار پ  - 

  :ديگو يم حهيمل
شعر و  يگوشه هم برا هيتون  يشيبرنامه آزما يكردم كه تو شنهاديقبال هم پ  - 

  .بشم يتا من هم قاط نيبذار يشاعر
  .باشم هيقض ي هگوش هيمن  يسيچطوره خودت اونو بنو  - 

. نديآ يند، به محوطه مدار گريكديچنان كه دست در دست  هم ايو سون اكبر
  .ستندين يجهان خاك نيدر ا. كنند يم ريعرش س دارند در

  . ما شيمسافرخانه پ يومدين گهيد  - 
. ميشو يسوار م و ديآ يم ويراد سيسرو ،ميبگو يزيبخواهم چ كه نياز ا قبل

  .رديگ يعباس دنباله صحبت را م
  . اريمن ن يرو هم برا يكاريببهانه . يفرار كن يشياز نوشتن برنامه آزما يتون ينم  - 

  :ديگو يم حهيمل
  .ميكن يكار م مينيش يم يدو نفر نياق بهمون بدتا هي  - 
  .كنه يموافقت م. كنم يصحبت م ويراد سيبا رئ  - 

. دوشم يافتد رو يمن موافقت كرده باشم، نوشتن برنامه دارد م كه نيبدون ا 
كه واقعا بلد نبودم و فكرش را هم  يبارِ كار رِيكه در راه بود، از ز ياتفاقات يول

  .دانستم يدر آن ساعت نم. ساخت مينكرده بودم، رها
 ديبهار و ع. كرد يو افكار ملتهب مرا آرام م ديوز يم يباد خنك. ميشد ادهيپ

و  مياواسط بهمن بود. رسد يم رانيا گريد ينوروز در آبادان زودتر از جاها
سرد نبود و  گريد ديوز يكه م يباد. زد يشهر پرسه م يرو دياز ع ياحساس

 م،يگذشت يم شگاهيپاال ساتياز مقابل تاس ميداشت يوقت. داد يصورت را آزار نم
من اما از شدت  »اديم ديع يها بو بچه«به شط نگاه كرده و گفته بود  حهيمل
منتظر مادرم  ي هچهر. آرامش را يكردم و نه بو يرا حس م ديع ينه بو يشانيپر

كه مرا  ينفر نيگذاشتم اول ابانيپا به خ يفردا صبح وقت. شد ياز جلوم دور نم
  :گفت ديد
  .گذاشته غاميهمه جا برات پ. گرده يدنبالت م كدستي  - 
  چكارم داره؟ يدون ينم  - 
  .باهات داره كه به همه سپرده يمعلومه كارِ مهم يول. نه  - 

فراموش  راكنند، بالفاصله نامش  يم يرا به من معرف يهر وقت كس كه نيا با
 ك،يصورت بار. مانده ادمياست،  يبيعج يليچون فام كدستي يكنم، ول يم

 يشهردار ابانيوارد خ. آورم يرا به خاطر م زشيآم و نگاه محبت ييخرما يموها
در درونم  يكنم كه شور ياحساس م. كنم يركس عبور م نماياز جلو س. شوم يم

 يدر حال. كند دايراه پ ييبه جا تواند يم غاميپ نيا. كرده است دنيشروع به جوش
شوم و  يكوتاه دكتر راول م ي هوار نباشم، وارد كوچديام اديز ميگو يكه به خودم م

كنم آرامش خودم را حفظ  يم يسع. ستميا يبازرگانان م مهيجلو ساختمان بانك ب
چند . دهم يرا كه تازه در آبادان باب شده، فشار م دونگر يا شهيكنم و درِ ش

اش بلند  ياز صندل نديب يكه مرا م كدستي. اندستادهيها ا جلو باجه يمشتر
  :ديگو يشوم م يم كينزد يپشت باجه و قت ديآ يم. شود يم
بعد از ظهر هم . آبادان ي هاز شعب ديبازد يكل بانك از تهران آمده برا ريمد - 

  .ششيپ ياالن بر نيكه هم نهيها ا بچه شنهاديپ. تهران است يراه
ناشناخته در وجودم  يا دلشوره. دهد يكنار سالن را نشان م يا شهياقك شتا و

كه در آن  يا شهياقك شتمصمم به طرف ا. دهم ينم تيبه آن اهم. جوشديم
اقك تدرِ ا. افتم يجوست، راه م زهيست يبه دربارِ سلطان افتنيلحظه به نظرم بار 

لم داده و دارد  مبل يكه رو نميب ياز گوشت م يكنم كوه يرا كه باز م يا شهيش
است  گريد قهيدق كياالن و . دهد يبه سالم من جواب نم. خواند يرا م يادداشتي

. ديآ يكوه گوشت به حرف م.  زميرا ترك كنم و هراسان بگر يا شهياقك شتكه ا
به من  نيا. است يمينازك و صم شيكه دارد، صدا يميبرخالف جثه عظ

 يو چند سئوال معمول يساكن آبادان و يرفت يپرسد سرباز يم. دهد يقلب م قوت
 يبرگ كاغذ رو كي. نيبش :دهد يدهد و فرمان م يرا نشان م يبعد مبل. گريد

خورد و  يغبغبِ مواجش تكان م. گذارد يماست م يهر دو نيكه ب يزيم گل
 ديشا ،خواهم بپرسم كه چه گفته ينم. شوم يدرست متوجه نم. ديگو يم يزيچ

بانك  سيقبال نوشته به رئ ميخواهم بگو يم. سيخود را بنو ستگفته درخوا
خواهد جلو  يم ديشا. شوم يم مانيكند، پش يطور كه او نگاهم م آن يام ول داده

و به  سمينو يم يزيبدون مكث چ. رميكمك نگ يو از كس سميچشمانش بنو
  :ديگو يو م سدينو يآن م ريز يا جمله. خواند يآن را م. دهم يدستش م

خودت را به شعبه . با قطارِ فردا برو تهران .ريتومن بگ صديبرو از باجه س  - 
ده روزه در قسمت حوالجات  ي فشرده ي دوره هياونجا . كن يمعرف يبوذرجمهر

  . پشت باجه حوالجات جا نيا ايب ،نيبب
. چه را گفته هضم كنم كنم آن يم يمن سع. افتد ياو از حركت م غبغب

جلو باجه پول را . رونيب ميآ يم يحرف چيبدون ه. مغزم به جوشش درآمده
. رسد يم انيبه پا ياز زندگ يگريدوران د. گذارم يم ابانيو پا به خ رميگ يم

  .راضطراب بودپ يكه كوتاه ول يدوران



39 

  احمد شاملو
  يك مايه در دو  مقام

  به لئوناردو آليشان
  

  زده، آه ام كپك دل
  كه سطري بنويسم از تنگيِ دل، 

  اي ي آرش بر چكاد صخره ي از قبيلها زده چون مهتاب هم
  زِه جان كشيده تا بنِ گوش
  .به رها كردنِ فرياد آخرين

 

  داشت تنگي نيز نامِ كوچكي مي كاش دل
  :خواندي اش مي تا به جان

  نامِ كوچكي
  دادي، تا به مهر آوازش مي

  چون مرگ هم
  ست كه نامِ كوچك زندگي

  آوري اش به زبان مي و بر سكّوبِ وداع
  هنگامي كه قطاربان

  اش را بدمد آخرين سوت
  و فانوسِ سبز

  :به تكان درآيد
  نامي به كوتاهيِ آهي

  كه در غوغاي آهنگينِ غلتيدنِ سنگينِ پوالد بر پوالد
  :شود اي بدل مي جنبه به لب

  انگاشته به كالمي گفته و ناشنيده
  .پنداشته اي شنيده يا ناگفته

 

  سطري
  شَطري
  شعري

  دي گلودرنجوايي يا فريا
  كه به گوشي برسد يا نرسد

  و كسي دريابد يا نه
  »چرا فرياد؟«كه 
  »با چه مايه از نياز؟«يا 

  و كسي دريابد يا نه
  مفهومي بود اين يا مصداقي؟«كه 

  ي زايشي يا فرسايشي؟ اي بود اين در آستانه واژه صوت
  ي مرگي بود اين يا ميالدي؟ ناله

  يا نامردي؟ مردي بود اين  فرمانِ رحيلِ قبيله
  
  

  
  
  

  نمايد خاني به واديِ بركت راه مي
  »كشاند؟ ي نامرادي مي راهه يا خائني كه به كج

  گاه ماند آن و چه بر جاي مي
  كه پيكانِ فرياد

  از چلّه 
  : -رها شود؟ 

  نيازي ارضا شده؟
  اي پرتابه

  به در  از  خويش
  يا زخمي ديگر

  به آماجِ خويشتن؟

  :و بگو با من بگو با من
  شنود ميكه 

  و تازه
  كند؟ چه تفسير مي

2  
  غريوي رعدآسا
  :زدگي گاه طاقت از اعماقِ نهان
  اي گريخته از خويش گونه حال غريوِ شوريده

  . . .حفاظ  ي بامي بي واره از برج

  غريوي 
  هيچ مفهومِ آشكار در گمان بي

  .بي هيچ معادلي در قاموسي، بي هيچ اشارتي به مصداقي

  »نه«به يكي 
  :كني گيرتر مي حال را غربت شوريدهغريوكشِ 

  اما» آري«به يكي 
  زباني در او نظر كني چون با غرورِ هم  -

شوي غريوي رهاتر از او بدل مي  خود به پژواك:  
  سرِ به بام و بارو مرزتر از غريوِ شوريده ي دردي بي واره به شيهه

  : - گريخته 
  تنگي را و بيگارِ دل
  اش ي جنون به مشغله

  .كني يكوب م ميخ
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  و سفيد عكس سياه
 سيدعلي صالحي

  . . .بامداد  .يكي همين الف

  بسيارند كساني
  ميرند كه نخست مي

  سپارند ها بعد به خاكشان مي اما سال
  

  كم نيستند كساني 
  سپارند كه نخست به خاكشان مي

  .ميرند ها بعد مي اما سال
  و هستند كساني

  ميرند كه نه مي
  و نه به خاكشان نيازي هست،

  .مان استبامداد خود. يكي همين الف

  
  سيدعلي صالحي
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انطاهري محمدرضااز  دو شعر
  

  آخرين پرده
  

  ي دريا و جنگل همه بازيگران در صحنه
  رود، پرده يك سو مي
  در اولين صحنه

  كند، بازيگر اول دست در خون درختان مي
  آاليد اش مي هاي چركين آب را با آزمندي

  و به زخم خنجري از تيرگي
  گاه درد، آن را ميقلب زمين 

  ها را به افسوني تمام كهكشان
  سازد ي معشوقه مي نگين حلقه

  هاي  ، صداي جارچي از پشت صحنه
  سهام بوسه در بورس محبت باز هم

  سنت باال رفت سي      
  افتد نرمي پرده مي به
  )صداي همهمه، تشويق و غوغاي تماشاچي(

  سوزد دار از خشم مي زمين داغ
  )كاترينا(اد تند در ب و نفرين مي
  )سونامي(دمد در آب  و آتش مي

  ولي بازيگران سرگرم كار خويش
  ها را افسانه  شب

  بر فراز جنگلي از آهن و ساروج
  سازند مي      

  افتد دوباره پرده مي
  )دوباره همهمه، تشويق و غوغاي تماشاچي(

  نمايش ناتمام اما
  »پايان«كالم سرد 

  افتد بر جبين پرده مي
  گردان نمايش ا صحنهبگو از ما، بگو ب

  ي آخر پرده
  شود آغاز؟ كجا، كي مي

  زمين از آتش تب شعله خواهد زد
  ي سبز سوماترا لهيب مرگ را از سينه

  .افرازد تا آمازون، تا گلستان برمي
  گردان نمايش بگو با صحنه

  در عبور آخرين صحنه
  نه تو، نه دلقكان تو، نه حتي يك تماشاچي

  ماندي بازي نخواهد  كسي در صحنه
  .كسي باقي نخواهد ماند

  
  

  خيانت
  نهالي سركشيد و سبز

  در باغ بزرگ آرزو
  هايش، سرخ با ميوه

  
  ها دستي دريغا خام

  سوز؛ دريغا شوق طاقت
  هاي آرزوي چيديم ها را از بلند شاخه تمام ميوه

  ها را  تمام ميوه
  كال  

  بلعيديم  
  
  

  
  
  
  

  و دردا دشمنان باغ و سبزي
  دشمنان آرزو

  پيچه و اين درد اين دلبر ما و 
  خندند مي    

  
  و صد افسوس

  كه داس دشمني 
    كه نامش دوست در آستين آن

  .پنهان بود      
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  از اقبال معتضديشعر  5
  

1  
  ام را تابي بي

  دهم ها ادامه مي در خاكستري
  ام را آبي بي

  .در كوير
  1386تابستان ......  ...............................................................

  
2  

  هراسم ها نمي از رنج
  در پي افتخار هم نيستم

  در ال به الي خيزرانِ ويران
  اي هستم دنبال ني

  كه به ياري او
  بتوانم

  -كامالً  -
  !آه :  بگويم

  1386بهار .....................................................................  

  
3  

  تازه و سيالوزن، در مسيري  بي
  به سمت فضايي روان

  دارم گام برمي
   –هنوز طبيعي و زنده  –شهري 

  در برابر است
  ترين راه كوتاه

  نظير به اين شهر بي
  .خواب است

  1387پاييز .....................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

4  
  ام استقرار يافته

  –چون درخت  -
  ي سبز ي افسونگرِ اين تپه امنهدر د

  ها و بادها خوشم با پرنده
  و آن برجِ بلند قديمي
  گاه در باغِ شيب

  .داشتني است دوست
  1387پاييز .....................................................................  

  

5  
  زنم گره مي

  :ها را  تورها و طناب
  شود بسته مي

  ها گسسته
  متي هزاربارهبراي عزي

  از ساحل به دريا
  در پاسخي ناگزير

  !به رؤيايي بزرگ و گريزپا 
  1387پاييز .....................................................................  
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  پريده شعر رنگي براي شاملوي رنگ
  زاده كيومرث منشي   تقديم به پدرم

  
  ديگر نخلستان سبز

  و شاليزار زرد را 
  دارم دوست نمي

  دارم و ديگر دوست نمي
  هاي خاكستري رودخانه را مرغابي

  يي قهوه -رودخانه شير(
  كه همچون شير شرزه 
  )دهد يال تكان مي

  توان دوست داشت  و ديگر نمي
  حتي

  شقايق قرمز
  زنبق نارنجي

  و ماديان سفيد را
  پريده خود از آن رو كه اوي رنگ

  رفته است
  با رنگ پريد

  )يدبا رنگ پر(
  او رفته است

  با يك پا 
  و به ديگر سخن
  بي يك پا

  و خود از آن روست
  توان دوست داشت كه ديگر نمي

  سبزقبا را
  سپيدار را

  سرخ را سينه
  توان دوست داشت و ديگر نمي

  ارغوان را
  زردآلو را

  سبزه را
  بنفشه را

  زعفران را
  نارنج را

  عناب را
  و آلو زرد را

□  

  بعد از او
  )پريده بعد از اوي رنگ(

  افق زنگاري
  عمودي

  گذرد مي
   و بعد از ظهر نارنجي

  حوصلگي از بي
  

  بعد از او
  بهار سبز

  از تقويم گريخته است
  رنگ و زمان بي

  هاي ساعتي از گل
  رنگ زمان ايستاده است بي
  رنگ زمين ايستاده است بي

  و آسمان پرتقالي
  گذرد افتاده مي

  هاي معلق با ماه(
  هاي مطبق و ماهواره

  )هاي ابلق هو ما
  بعد از او ديگر

  ي سرو سرخ فواره
  كشد شعله نمي

  و شعله بنفش ارغوان
  نه باغ را

  كند زنگاري مي
  و نه
  زار زرد را سبزه

  زعفراني
  رنگ سكوت بي
  رنگ زرد سكوت بي

  و ديگر هيچ
  ي چلچله و چكاوك و بلدرچين نه پچپچه(

  )و نه قار و قور قرقي و قرقاول و باقرقره
  :توان دوست داشت ه ديگر نميو چنين است ك

  باغ را
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  بهاران را
  و باران را

  سبزه را(
  سبزينه را

  زار را سبزه
  سبزي را

  )و سبز را
□  

  هرگز از ياد نخواهم برد هرگز
  يي را پريده مرد پا از دست داده رنگ
  خواست بداند كه مي

  در پشت ديوار اُخرايي خانه
  گذرد چه مي

  :مردي كه پا نداشت(

  ي كبوداز درد شست پا
  )1كشيد درد مي

□  
  شقاوت
  شقاوت

  تواند شقاوت باشد زندگي  تا كجا مي
  بدان هنگام كه دردسر، در پا
  پريده يك پا را پايمردي يك مرد رنگ

  از زانو
_______________________  

  زاده كيومرث منشي. 1
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  انيب يآزاد يبرا ينهاد جنبش اجتماع ران،يا سندگانيكانون نو
  يميمحسن حك

 »يطرف يب«اعالم  رانيكه دولت ا دوم با آن يجنگ جهان انيجر در
را به اشغال خود درآوردند، انگلستان  رانيكشور ا نيكرده بود متفق

 ديكوش يها م قدرت نياز ا كيهر. شمال آن را يجنوب كشور و شورو
و  خاًيتار. سلطه و نفوذ خود بدل كند ي را به طور كامل به حوزه رانيا

غرب  يدار هيسرما يسلطه و نفوذ كشورها ي حوزه رانيش ايا په از قرن
 مجدد ميتقسدر  يعني ز،يمورد ن نيبود كه در ا يعيشده بود و طب

سهم  رانيهم ا باز ،يستياليامپر يها قدرت نيسلطه ب تحت يكشورها
امر مقاومت  نيدر مقابل ا يهمه، شورو نيبا ا. شود يغرب يكشورها

 يروزياز پ يناش يِم جنگياز غنا يشتريكرد و خواهان سهم ب يم
ارتش خود را از  زيجنگ ن انيپس از پا يرو، حت نياز هم. بود نيمتفق

 ژهيو به رانيخود در شمال ا يبه حضور نظام  نبرد و رونيب رانيا
را به  رانيا رفتنِ خود از رونيب يدر واقع، شورو. ادامه داد جانيآذربا

همانا استخراج نفت شمال  ازيامت نيا موكول كرده بود، و ازيگرفتن امت
 يِها حكومت سلطنت و به تبع آن كايانگلستان و آمر ي دغدغه. بود رانيا

 رانيرا از ا يگونه ارتش شورو هبود كه چ نيمحمدرضاشاه ا سيسأت تازه
 ريخط تيمامور نيا ياجرا. بدهند آنبه  يازيكه امت آن يخارج كنند ب

. سپرده شد) السلطنه قوام( واماحمد ق چون يا كاركُشته استمداريبه س
) كفيسادچ( رانيدر ا يشورو ريشاه با سف رِيوز نخست در مقامقوام 

نفت  ازيامت رانياز ا يخروج ارتش شورو يقرارداد بست كه در ازا
 ييازهايامت رانيرابطه، دولت ا نيدر ا. داده شود يبه شورو رانيشمال ا

ورود سه تن از رهبران حزب ها  از آن يكيداد كه  يبه دولت شورو
. قوام بود يائتالف ي نهيبه كاب) و كشاورز يزدي ،ياسكندر( رانيتوده ا
نفت  ازيكه بتواند امت آن يبرد ب رونيب رانيارتش خود را از ا يشورو

كه به پاس  -قوام  ،يپس از خروج ارتش شورو. رديشمال را بگ
 »رفحضرت اش«شاه به  ياز سو رشيخط تيدر انجام مأمور تيموفق

 ينفت شمال به شورو ازيامت ياعالم كرد كه اعطا  -ملقب شده بود 
 نيتواند در ا ياست و دولت نم يمل يمجلس شورا بيمنوط به تصو

كرد كه شش  يرا اعالم م يانگار او داشت سخن. رديبگ يميمورد تصم
به دنبال  يريوز پس از انتصاب به نخست ،1331 رماهيسال بعد در ت

  ! دگر آمد ياستيبان را س يكشت: كرد انيب ،مقام نيامصدق از  ياستعفا
را  يكه قوام با آن در واقع سرِ شورو يگريد ازاتياز امت يكي ،يبار

انجمن «به كمك  »رانيا سندگانينو ي هكنگر« يبرگزار ديمال رهيش
گسترش مناسبات «بود، با هدف  »يو شورو رانيا يروابط فرهنگ

واقعه  نيموضوع بحث من به ا . »يو شورو نرايا نيب يو ادب يفرهنگ
 يخيو تار ياسيس يدادهايرو جا نيرو، در ا نيهمشود و، از  يمربوط م

  .ام موضوع  طرح كرده نيبه ا دنيرس يباال را به اشاره و برا
 ن،يتر تن از برجسته 78با شركت  »رانيا سندگانينو ي هكنگر«

و شاعران  سندگانينو نيتر حال ناهمگون نيع و در نيتر سرشناس
كنگره،  نيشأن نزول ا. در تهران برگزار شد 1325ماه ريدر ت رانيا

 يبه هدف دنيرس يبرا يل فرهنگيكه گفتم، استفاده از مسا چنان
 يِخواست به وابستگان فرهنگ يقوام م گر،يبه عبارت د. بود ياسيس

 سندگانينو يعني رانيدر ا يشورو
 يِظاهر ازيوابسته به حزب توده امت

را بدهد تا  سندگانيتشكل نو جاديا
از  يكيو به عنوان ، لهيوس  نيبد
 يكه قرار بود به شورو ييازهايامت

را به خروج از  يارتش شورو ،بدهد
 يرا برا نهيزم از اين راهوادارد و  رانيا

و  جانيدموكرات آذربا ي از جمله سركوب فرقه رانيدولت ا گرِياهداف د
شأن و منظور از  نيهم. اد فراهم سازدخودمختار مهاب يجمهور زين

كننده در  شركت سندگانِيناهمگون نو بيكنگره بود كه ترك يبرگزار
توان گفت كه كنگره سه دسته  يم يبه طوركل. كرد يم نييكنگره را تع

 ي دسته. گرفت يبر م را در رانيا ي سرشناس و برجسته  سندگانينو زا
را  رانيمنافع دولت ا تر شيبودند كه ب يو شاعران سندگاني، نونخست

 يخانلر  ناتل زياصغر حكمت، پرو يچون عل يكردند، كسان يم يندگينما
قوام  ي نهيفرهنگ كاب ريوز ي، كه آخر)الشعراء ملك(بهار  يو محمدتق

بودند،  رانيا ي وابسته به حزب توده سندگانيدوم، نو ي دسته. بود
و  نيآذ كشاورز، به ،يطبر ن،ينوش ،يچون افراشته، بزرگ علو يافراد
 يندگيرا نما »يستياليسوس يشورو رياتحاد جماه«احمد كه منافع  آل
چون دهخدا،  يو شاعران سندگانينو زيسوم ن ي  و دسته. كردند يم

از  رانيا اشغال اب انهيگرا يمل يا هيكه از زاو نيعو م جيوشيماين ت،يهدا
ن به نظام از آنا يكم برخ مخالف بودند، اگرچه دست يشورو يسو

با آن  يو ادب يفرهنگ ي و گسترش رابطه يسان برقرار نيو بد يشورو
  .داشتند شيگرا

 -  كفيدر حضور شخص قوام و سادچ 1325 ريت 4در روز  كنگره
كه  يا سهيرئ ئتيافتتاح شد و پس از انتخاب ه -يشورو ريسف

 ندگانينما يران نداشت سخ بهار در رأس آن قرار يالشعرا ملك
 بيبه تصو يا قطعنامه زين انيمختلف باال آغاز شد و در پا يها فيط

 سندگانيكه نو  آن با. ديحاضر در كنگره رس سندگانيتمام نو
 تر شيدادند، مفاد آن ب يقطعنامه رأ نيبه ا زياول و سوم ن يها دسته

وابسته به  سندگانينو يعنيدسته دوم  سندگانينو يها دگاهيبه سود د
به  »ياتحاد شورو«بند سوم قطعنامه از  . دشده بو ميحزب توده تنظ

 يمناسبات فرهنگ« شرد و گسترب ينام م» خواهيترق يدموكراس«عنوان 
 -3«: كرد يرا آرزو م »تيبه نفع صلح و بشر« يو شورو رانيا »يو ادب

ملت  نيموجود ب يو ادب يكنگره آرزومند است كه مناسبات فرهنگ
 يجهان و باالخص اتحاد شورو خواهيترق يها يو تمام دموكراس رانيا
 »ابديتوسعه  تياستوار گشته، به نفع صلح و بشر شياز پ شيب
   ، شمارهجمعه كتاب ران،يا سندگانينو ي كنگره نينخست ي قطعنامه(

از  يگزار به سپاس زيقطعنامه ن يِبند بعد  .)1358آبان  3، 12
 »يستياليسوس يشورو ريو اتحاد جماه رانيا يانجمن روابط فرهنگ«

انجمن روابط  ةريمد ئتيكنگره از ه -4«: اختصاص داده شده بود
 نيكه انعقاد ا يستياليسوس يشورو ريبا اتحاد جماه رانيا يفرهنگ
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) همان( ».رود، سپاسگزار است يآن به شمار م ةكنگره از ابتكارات حسن
و  ندگانيگو يةاتحاد« يگذار انيكنگره، بن يو سرانجام هدف از برگزار

بند قطعنامه  نياعالم شده بود كه كنگره در آخر »رانيا گانسندينو
 سيكنگره تأس -5«: محول كرد كنگره ي سهيرئ ئتيآن را به ه ياجرا

و  ندگانيگو يةاتحاد اديرا كه بن يموقت التيتشك ونيسيكم كي
منظور  نيا يداند و اجرا يم يكند ضرور يزير يرا پ رانيا سندگانينو

  )همان( ».دينما يممحول  سهيرئ ئتيرا به ه
 يدار و جانب »رانيا سندگانينو ي هكنگر« يريگ توجه به جهت با

تشكل موردنظر  ،»يستياليسوس يشورو رياتحاد جماه«آشكار آن از 
 يزيچ »رانيا سندگانيو نو ندگانيگو ي يهاتحاد« يعنيكنگره  نيا

در واقع . يطرفدار دولت شورو سندگانِيتوانست باشد جز كانون نو ينم
 ليكه تشك يدر صورت - »رانيا سندگانيو نو ندگانيگو ي هياتحاد«
 رد،يگ بر را در يمخالف دولت شورو سندگانيتوانست نو ينم –شد يم
 زيو تجو »خواهيترق يدموكراس«به عنوان  يشورو دييكنگره با تأ رايز

بر حضور را راه  شيشاپيدولت پ نيبا ا يو ادب يفرهنگ ي گسترش رابطه
كه به  ستين يديترد. تشكل بسته بود نيا در سندگانينو دسته از نيا

 ي هدر آن بره رانيبرجسته و نامدار ا سندگانينو تيروشن اكثر يليدال
 ي سندهينو كي ياما اگر در آن زمان حت. بودند يطرفدار شورو يزمان

 طيشرا ريحال واجد سا نيداشته كه در ع يوجود م يمخالف شورو
بوده است،  يم »رانيا سندگانيو نو ندگانيگو ي يهاتحاد«در  تيعضو

 نيحضور ا يبرا ييجا يخود به سود شورو يريگ كنگره با جهت
توان  يم تيبا قطع ن،يبنابرا. نگذاشته بود يتشكل باق نيدر ا سندهينو

و  ندگانيگو ي يهاتحاد«چه كنگره از آن به عنوان  گفت كه آن
 دارطرف سندگانينوكرده است در واقع تشكل  ادي »رانيا سندگانينو

  .بود يشورو
نشد، هم  ليهرگز تشك »رانيا سندگانيو نو ندگانيگو ي يهاتحاد«
كه موجبات طرح  اي ياسيعلت كه پس از چند ماه ضرورت س نيبه ا

سال  و هم از آن رو كه تنها دو از ميان رفت،آن را فراهم آورده بود 
دچار  رانيا ي حزب توده سندگان،ينو ي كنگره يبرگزار خيپس از تار

طرفدار حزب توده و  سندگانيهمان نو يتسان ح نيانشعاب شد و بد
 انياز جر يدار از آنان به جانب ياز هم جدا شدند و بخش زين يشورو

با . معروف شد» سوم يروين«پرداختند كه بعدها به  يگريد يِاسيس
 يطرفدار دولت شورو سندگانِيتشكل نو مصداقِ نيهمه، هرچند ا نيا

 سندگانيتشكل نو جاديا ي دهيا رد،يبه خود گ تيست شكل واقعنتوان
كه از  -) گريدولت د اي يخواه دولت شورو( يطوركل طرفدار دولت به

  .ماند يچنان باق هم –السلطنه بود  قوام يابتكارها
در  ،»رانيا سندگانينو ي هكنگر« يسال پس از برگزار 21 حدود

 ي كنگره يبرگزار يارك براحكومت شاه اقدام به تد 1346سال  لياوا
 زيو شاعران و مترجمان كرد كه هدف آن ن سندگانينو يبرا يگريد
بار حكومت   نيالبته او طرفدار حكومت بود،  سندگانيتشكل نو جاديا

شاه كه  ميرژ ي دارانه هياصالحات سرما. يپهلو اهمحمدرضاش يسلطنت
فرهنگ  ي وسعهت ي نهيدر زم ديآغاز شده بود با 1340 ي دهه لياز اوا

 يتوانست باشد جز اجرا ينم يزيشد، كه البته چ ياجرا م زيمدرن ن
و  شياند قلمانِ مدرن از صاحب يهم آوردن شمار گرد ياوامر دربار برا

حال  نيع و در يشاهنشاه ميرژ مدرنِ شبه نيتريو نييتز ينوگرا برا
و  ييزگويگرا به مج سنت سندگانيشاعران و نوبرخي واداشتن 

 نياوامر ملوكانه در ا ياجرا. يشاه و نظام سلطنت ي درباره ييسرا هحيمد
د چون پهلب يرانياش از نوع وز يفرهنگ ارانيو دست يمورد به فرح پهلو

 شفا سپرده نيالد عچون شجا يسندگانيو نو -فرهنگ و هنر  ريوز -
 ي معارفه ي ، جلسه1346 بهشتيراستا، در اواخر ارد نيدر ا. شده بود

از صد نفر از  شيبا شركت ب يدر حضور فرح پهلو يو ادب يفرهنگ
 ليگرا از سراسر كشور در كاخ مرمر تشك سنت و شاعران عمدتاً بانياد

حكومت  يفرهنگ استيس يخطوط كل يجلسه، فرح پهلو نيدر ا. شد
 دهيبه عق«: گرفت جهينت نياهل قلم اعالم كرد و چن ي را درباره اهش

گردد تا  ليكشور تشك يو شعرا سندگانينو از عموم يا كنگره ديمن با
 ونيسيمختلف كار را در كم يها از جنبه كي هر يطبق برنامه جامع

 نيحاصله از ا جيمورد مطالعه قرار دهد و بعداً بر اساس نتا يخاص
 يكه بتواند جوابگو يصورت نيبه بهتر رانيسخنوران ا معمطالعات، مج

 28 ،هانيك( ».ديبه وجود آ مملكت باشد يادب كنون  جامعه اجاتياحت
-1349( رانيا سندگانيكانون نو« ي ، نقل از مقاله1346 بهشتيارد

  ، شمارهرود زنده ي نامه خسروپناه، فصل نيمحمدحس  نوشته» )1347
 سندگانينو ي هكنگر« يبرگزار يو تدارك برا يزير برنامه .)1386، 45

غاز شد و تا آ 1346 بهشتياز همان اواخر ارد »نيو شعرا و مترجم
شفا  نيالد شجاع 1346مهر  30روز . دياواخر مهر همان سال طول كش

هفته ادامه  كيآذر افتتاح خواهد شد و  9اعالم كرد كه كنگره روز 
از  ياما جز گروه). ، همان1346  مهر 30 ،عاتاطال( افتيخواهد 

 نياز ا يو شاعر و مترجم سندهينو چيزدانِ وابسته به دربار هم به قلم
مذكور در موعد مقرر  ي رو، كنگره نياز هم. كنگره استقبال نكرد

 ي مهيافتاده است و در ن ريخأبرگزار نشد و شفا اعالم كرد كنگره به ت
. افتيخواهد  شيگشا يفرح پهلو يتحت سرپرست 1346دوم اسفند 

» و شاعران نوگرا سندگانينو«از  يمطبوعات ي مصاحبه نيشفا در ا
به  ايكنگره  ي رخانهيحال خود را به دب ار و شرحكرد كه آث» خواهش«

بعداً ) ، همان1346 يد 11 ،هانيك( .بفرستند يوزارت دربار شاهنشاه
 يا عده يهنر برا ومعلوم شد كه هم وزارت دربار و هم وزارت فرهنگ 

  . كارت دعوت هم فرستاده بودند ياز شاعران نوگرا حت
 ي برخورد با كنگره يگونگ هزمان به بعد است كه بحث چ نيا از

 رد،يگ يدر م يرحكومتيغ سندگانينو انيدر م يحكومت سندگانينو
 »رانيا سندگانيكانون نو« ليكه در فرجام خود به تشك يبحث
 اتيروند و جزئ نيا شرفتيپ يگونگ هذكر چ جا نيدر ا. انجامد يم

 نيا. ستينظر من ن موردكانون  يريگ شكل ي خچهيمربوط به تار
 گريمتعهد د سندگانيكانون و نو يميقد يهمت اعضا به خچهيتار

 جا نيچه در ا آن. ستين يازيبه تكرار آن ن جا نينوشته شده است و در ا
 شيمعتقدم نقد كانون پ. روند است نيا يانتقاد ليمورد نظر است تحل

كه  نيا هن. خود كانون است ياعضا ي بر عهده گرياز هر كس د شيو ب
به سهم خود  ! نه. بسته باشد گرينظران د صاحبو  سندگانيعرصه بر نو
 يحت -يتوسط هر كس رانيا سندگانيكانون نو  ي درباره ياز هر نقد

كانون به  يتعهد اعضا . كنم ياستقبال م -باشد يورز اگر آلوده به غرض
 نيادر  شان تياست كه مسئول گرانياز د شيب ليدل نينقد آن به ا
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 تر، شيب تياحساس مسئول نيمه لياست و، به دل تر شيب نهيزم
نكته را جهت اطالع امثال  نيا. تر در نقد آنان كم يورز احتمال غرض
 سندگانيدر برخورد با كانون نو يورز نوشتم كه غرض يمحمد قوچان

ما «( »سندهينو 134متن «جا رساندند كه انتشار  را تا بدان رانيا
  ، شمارهامروز وندشهر(» كانون يايبر اح خالص ريت«را ) »ميا سندهينو

 – كانون ي كه نقد من درباره ميافراد بگو نيخواستم به ا. ندشمرد) 28
به كانون  »خالص ريت«نه تنها زدنِ  - »سندهينو 134متن «چون  هم
آن در مبارزه  پيكان نوك تر شيكردنِ هرچه ب زيت يبلكه برا ستين

  . تاس انيب يآزاد يبرا
 جاديا يشاه برا ميتالش رژ حاكم، يچهارچوب استبداد سلطنت در

 جاديا تينها ناخواه به تجمع و در خواه يحكومت سندگانِيتشكل نو
. شد و شد يو مخالف حكومت منجر م يرحكومتيغ سندگانيتشكل نو

خود  ريرا ز »رانيا سندگانيكانون نو« انكه مؤسس يدر واقع، چتر
 يدممانعت آن از آزا ليكرد مخالفت با حكومت شاه به دل يجمع م

 يبه برگزار سندگانينو نيواكنش ا نينكته را در نخست نيا. بود انيب
واكنش كه  نيا. ديتوان د يوضوح م شاه به ميرژ يشيفرما ي كنگره

 1347سال  ليتا اوا »سندگانينو ي كنگره ي درباره هيانيب«تحت عنوان 
 3بند بود كه محور هر  3 يحاو د،يرس سندگانيتن از نو 52 يبه امضا
حكومت  نيكه ا ليدل نيبند اول به ا  خالفت با حكومت شاه بود،بند م

برده  انياز م  عمالً«را » افكار انيو ب غينشر و تبل يواقع يها يآزاد«
 يدر آزاد يكامل اصول قانون اساس تيبا رعا«ها  يآزاد نيو ا» است

فراهم » حقوق بشر يه جهانيو مطبوعات و مواد مربوط اعالم انيب
در كار اهل «ند دوم از آن رو كه دخالت حكومت شاه خواهند شد، ب

 اتيهمواره به رشد ادب ياسيس يدر جهات رسم اتيادب تيقلم و هدا
 ي كه كنگره دليل نيو بند سوم به ا» لطمه زده است يسالم و واقع

و نه كنند  يبرگزار م» حكومت يرسم يها دستگاه« رامذكور 
كانون به  يِسند بعد يبه گواه . سندگانينو »يآزاد و قانون ي هياتحاد«

» منشور« اي» نامه مرام«، كه به عنوان »ضرورت كي ي درباره«نام 
توان گفت  يقرار گرفت، م رانيا سندگانيكانون نو ليتشك ياصل يمبنا

گذار كانون  انيبن سندگانِيمخالفت نو ي كننده نييو تع يكه علت اصل
 يبود و بندها انيب يزادفقدان آ يعنيمذكور  ي هيانيبند اول ب ماناه

 سندگانيكانون نو« انِگذار انيبن  ،يبار. داشتند يسوم نقش فرع دوم و
مورد نظر  ي بند كه كنگره نكته در هر نيبر ا ديكأپس از ت »رانيا

اعالم كردند كه  انيدانند در پا ينم »يو ضرور ديمف«حكومت شاه را 
 هيو اول يا هيپا سند نيبه اعتبار ا. كنگره شركت نخواهند كرد نيا در
كانون «به نام  1347سال اوايل كه در  يتوان گفت كه تشكل يم
بود كه به  يسندگانيبه وجود آمد در واقع تشكل نو »رانيا سندگانينو
. حكومت مخالف بودند نيبا ا انيب يممانعت حكومت شاه از آزاد ليدل
واضع مخالفت با حكومت شاه از م در سندگانينو نياست كه ا يهيبد

از  يجمع ،»سميبراليل«از  يكردند، گروه يم متيمتفاوت عز كامالً
مخالفت با  اما نفسِ. يانداز مذهب از چشم زين يو برخ »سمياليسوس«

چنان  انيب ياش از آزاد ممانعت ليشاه به دل يحكومت استبداد
الشعاع خود  را تحت فاوتمت يها گاه متيعز نيكننده بود كه ا نييتع

  . داد يقرار م

مخالف حكومت  ي سندهينو يصرفاً خواست گروه انيب يآزاد اما
 ي بود كه از اعماق جامعه ياجتماع يخواست انيب يآزاد. شاه نبود

 ستمِ  خاست و در وجود تك تك مردمِ تحت يبرم رانيا يدار هيسرما
و  انيجو و استبداد نگهبان آن از جمله كارگران، زنان، دانش هيسرما

 ميمردم را رژ خواست نيا. داشت شهير...  و يو مذهب يقوم يها تياقل
اما . افتي يرو، مجال بروز نم نيشاه سخت سركوب كرده بود و، از هم

كرد خود را از جمله  دايپ بروز مجال 1356 -57 يها كه در سال نيهم
 يران و سخن يمردم در مراسم شعرخوان ي صورت حضور گسترده  به
كه به  يداد، مراسم اننش  1356در سال گوته  تويدر انست سندگانينو

. افتيادامه  ياپيبرگزار شد و ده شب پ رانيا سندگانيابتكار كانون نو
 ينبود جز تجل يزيمراسم چ نيجامعه در ا شرويحضور مردم آگاه و پ

گريكه رفته رفته در كنار د يخواست ؛انيب يآزاد ياجتماع خواست 
 يآزاد ي هع  به صورت مطالبقرار گرفت و در مجمو ياسيس يها يآزاد
. شد ليتبد 1357خواست مردم در انقالب  نيتر يبه اساس ،يطوركل به

به عنوان  رانيا سندگانيكانون نو يبرا آزادي بيان زين يدر سطح نظر
مطرح بود كه رشد فرد و اجتماع از جمله در گرو تحقق آن  يخواست
خود به نام  مؤسس كانون در منشور سندگانِيبود كه نو نيچن. است

 ةنديضرورت رشد آ«را  انيو ب شهياند يآزاد» ضرورت كي ي بارهدر«
 دايضرورت بن نيو كانون را بر اساس ا دندينام» فرد و اجتماع ما

ضرورت : ضرورت است ست،يتجمل ن ان،يو ب شهياند يآزاد«: نهادند
ضرورت است كه  نيو بر اساس هم. فرد و اجتماع ما ةنديرشد آ

آغاز ... خود را تيو فعال ابدي يم ليتشك... »رانيا ندگانسيكانون نو«
توان گفت كه كانون از  يم ل،يدال نيبه ا) از من است ديتأك(» .كند يم

بوده  انيب يآزاد يبرا ياش نهاد جنبش اجتماع يريگ همان بدو شكل
گرفت كه نگاه به  دهيرا ناد تيواقع نيتوان ا يهمه، نم نيبا ا. است

 از همان آغازِ انيب يآزاد يبرا يتماعنهاد جنبش اج كانون به عنوان
نگاهي قرار گرفت كه آن را تشكل  نيسنگ ي هيسا ريز شيدايپ

اش از آزادي بيان  نويسندگانِ مخالف حكومت شاه به دليل ممانعت
 يبرا ياست كه كانون به عنوان نهاد جنبش اجتماع يهيبد. دانست مي
 ليدل نيا به ،كومت شاه نباشدتوانست مخالف ح ينم زين انيب يآزاد

 نياما فرق است ب. بود انيب يحكومت مانع آزاد نيساده و روشن كه ا
با حكومت  يحزب -ياسيسمخالفت  ي هياز زاو انيب يآزاد ي مطالبه

 يآزاد ياجتماع ي مطالبه ي هيو مخالفت با حكومت شاه از زاو ،شاه
در اواخر  رانيا سندگانيكانون نو يريگ چه در مورد شكل آن. انيب

  . يبود نه دوم ياول افتي تيفعل 1347 ليو اوا 1346
كه كانون  -مدعا آورد  نياثبات ا يتوان برا يكه م يصادق گواه

 يبرا ينهاد جنبش اجتماع چون همكه  از آن شيب رانيا سندگانينو
گذارد حول مخالفت با حكومت شاه  تيفعال ي پا به عرصه انيب يآزاد
بود كه پس  يا واقعه - شكل گرفت انيب ياش از آزاد ممانعت ليبه دل

سال كه فقط  نيا زييدر پا. داد يرو 1358سال  رو د 1357از انقالب 
از  ينفر پنج يگذشت، گروه يحكومت شاه م يچند ماه از سرنگون

مخالفت با حكومت  كه از پسِ) نيآذ به .ا.م يبه رهبر(كانون  ياعضا
با اقدام  ،بودند دهيرس ديحكومت جداز  يحزب-ياسيس يشاه به طرفدار

به مخالفت  انيب يدفاع از آزاددر شعر  يها شب يبرگزار يكانون برا
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حكومت  از زيكانون خواستند كه آنان ن ياعضا ريبرخاستند و از سا
 رانيا سندگانيتر، از كانون نو قيبه عبارت دق ا،يكنند  يطرفدار ديجد

وط به دفاع از حكومت را مشر انيب يخواستند كه دفاع از آزاد
 دگاهيد نيبعدها ا) محمود اعتمادزاده( نيآذ به. كند ياسالم يجمهور
-كيانقالب دموكرات يتكامل ةدر مرحل«: كرد انيب نيرا چن
متضاد طبقات و  يها زهيكه انگ يگذار ةدر مرحل ،يستياليضدامپر
 ينظم سراسر چيكارند، ه در يجنبش انقالب ةكنند بيترك يقشرها

 عهجام يبر زندگ يقهر انقالب. مستقر شود دياند چنان كه باتو ينم
هم به صورت  يآزاد جه،يدرنت. تواند باشد ينم نيفرمانرواست و جز ا

هم . ستيكه همه از آن برخوردار باشند ن كسانيو  كنواختيحق 
 شود كه، در هر يم تيجا رعا تا آن ياسيو س يو هم حقوق مدن يآزاد

 جابيغالب ا شيگرا ميقالب، مصلحت تحكان يلحظه از روند تكامل
و حقوق  يآزاد نيدوست از دشمن، تأم يبازشناس ،مرحله نيدر ا. كند

 ريناگز ةضابط ،يگريو حقوق آن د يآزاد ديتحد ايو سلب  يكي
 ي، شورا»و انقالب يآزاد« ن،يبه آذ.ا.م( ».گردد يحكومت انقالب م

، نقل از 26، ص1360و هنرمندان، دفتر سوم، بهار  سندگانينو
كانون، كه  ياعضا گريد .)1374، بهار 7، شماره گفتگو ي نامه فصل
ندادند و،  تن در ينفر دادند، به خواست گروه پنج يم ليرا تشك تياكثر

و اخالل در كار كانون و  يگروه به كارشكناعضاي اين رو،  نياز هم
كانون  رانيدب ئتيجا كه ه تا بدان ندبه مخالفان خود پرداخت يزن اتهام

سپس  زين ونكان يمجمع عموم. كند قيآنان را تعل تيمجبور شد عضو
هواداران  ،يمجمع عموم يرأ نيصدور ا يدر پ. به اخراج آنان داد يرأ
و  يجمعِ اخراج نيدر كانون استعفا دادند و ا تيگروه از عضو نيا

و  سندگانينو يشورا«به نام  يگريتشكل د يو چندنفر يس يِمستعف
بود و  يورودومنظوره كه هم هوادار ش ي، تشكلايجاد كردند »هنرمندان

كرد كه  يجا دفاع م تا آن انيب يو از آزاد ياسالم يهم طرفدار جمهور
دچار  رانيا سندگانيسان، كانون نو نيبد .ها لطمه نزند دولت نيبه ا

 انيگونه با از م هداد كه چ ينشان م يروشن انشعاب به نيا. انشعاب شد
 مخالفت با حكومت شاه، خود يعنيبخش كانون،  وحدترفتن عامل 

نگاه  تيانشعاب معلول حاكم نيا. شود يم يمنتف زيوحدت ن نيا
  .بود رانيا سندگانيبر كانون نو يحزب -ياسيس

شد؛ به شرط  يم ،يكرد؟ آر يريانشعاب جلوگ نيشد از ا يم ايآ
با  يحزب-ياسيسمخالفت تشكلي براي كه كانون به خود نه چون  آن

نگاه  انيب يآزاد يبرا ينهاد جنبش اجتماعحكومت بلكه چون 
 يبرا يچون نهاد جنبش اجتماع همنگاه به كانون  ي الزمه. كرد يم

 ايرا از بحث مخالفت  انيب يادآز ي آن بود كه كانون مسئله انيب يآزاد
بحث  نيكه وارد ا آن يحكومت جدا كند و ب يها استيموافقت با س

از حق آحاد اجتماع، اعم از  رديحكومت موضع بگ هيعل ايشود و له 
 دهيدفاع كند و طبعاً ناد انيب يآزاد يمخالف و موافق حكومت، برا

و افشا  حكومقاطعانه م زيحق توسط حكومت را ن نيگرفتن و سركوب ا
 »رانيا سندگانيموضع كانون نو«گونه كه در  آن گر،يبه سخن د. دينما

 يآمده بود، آزاد) 1358 نيدفرور 31در  يمصوب مجمع عموم(
) و شرط ديق چيه يب(» حصر و استثنا چيبدون ه«را  دهيو عق شهياند

برخورد را نكرد بلكه خود به همان  نيتنها ا كانون نه. حق همگان بداند

گونه كه   همان. بودند دهيدرغلت ونيكه انشعاب ديدرغلت يوضعم
ومت برخاستند از حك يبه طرفدار يحزب-ياسيس ياز موضع ونيانشعاب

 يقربان يحزب -ياسيس يطرفدار نيا شگاهيرا در پ انيب يو دفاع از آزاد
 يريگ را از موضع انيب يكه دفاع از آزاد آن يبه جا زيكردند، كانون ن

مشروط  يريگ موضع نيحكومت جدا كند آن را به ا ددر مور ياسيس
اع از به دف - هرچند نه به آن شدت  - ونيكرد و از همان موضع انشعاب

و » انقالب« يحكومت پرداخت و اعالم كرد كه مدافع واقع
وابسته به حزب توده و  يِانشعاب سندگانينه نو يواقع »ستياليضدامپر«

به  ينگاه! زيهموطنان عز«: است رانيا سندگانيبلكه كانون نو يشورو
ارگان  "مردم"روزها در روزنامه  نيكه ا ئيمطالب سراپا تهمت و افترا

ارگان اتحاد  "اتحاد مردم"و روزنامه  ران،يب توده احز يمركز
، )نيآذ به(محمود اعتمادزاده  يآقا يكلريبه دب ران،يمردم ا كيدموكرات

 تياست تا ماه يشود كاف يمنتشر م رانيا سندگانيكانون نو هيبرعل
شده،  شناخته يها يبا وابستگ ن،يمع ياسيگروه س كيرا كه  ئيها تالش

. دهد روشن كند يانجام م رانيا سندگانيكانون نو بر افتنيسلطه  يبرا
عوض  رانيدر ا زيچ چيه" ميمعتقد ايزنند كه گو يها به ما تهمت م آن

 ميخواه يو م ميرمخالفت دا رانيانقالب ا يبا رهبر ايو گو "نشده
 يبرا هيپا يگونه اتهامات ب نيا. ميبر ضد نظام حاكم به راه انداز يجنبش

و  ينفر گروه پنج نيبارها از طرف هم يفكنا تشنج و نفاق جاديا
عنوان شده و هر بار با  زيكانون ن يهفتگ يطرفداران در جلسات عموم

. است هكانون رد شد ياعضا تيو اكثر رانيدب أتيه ياز سو تيقاطع
اثبات  يبرا ياسناد مكتوب زين رانيا سندگانيكانون نو يرسم يها هيانيب
 چيو در ه چگاهيما ه. آنانست يابودن و دروغ بودن ادعاه هيپا يب

هر "و هرگز با  "عوض نشده رانيدر ا يزيچ"كه  ميا نگفته يمورد
 ي رهدربا رانيا سندگانيكانون نو هيانيب(» .ميا واز نشدهاهم "يمخالف يصدا
، 16  ، شمارهجمعه كتاب، 23/8/1358 ،ينفر گروه پنج قيشعر و تعل يها شب

 يبا رهبر ايزنند كه گو يما تهمت مبه «كه  نيا انيب)  1358اول آذر 
ما با «است كه  يحيتلو يمعنا نيا يحاو »ميمخالفت دار رانيانقالب ا

 سبتن يموضع اثبات نيدر كنار ا. »ميموافقت دار رانيانقالب ا يرهبر
به  ي ايران حزب توده يكانون در مورد وابستگ ،ياسالم يبه جمهور

طرح ... «: دينام» درتابرق«را  يگرفت و شورو يموضع منف يشورو
است كه دهها سال است در  يگونه اتهامات تالش مذبوحانه عوامل نيا

محكوم  گانهيبه ب يو سرسپردگ انتيبه جرم خ رانيملت ا داريوجدان ب
كه امتحان  يكردن روشنفكران  يخواهند با قربان يم نكياند و ا شده

اند، و با  داده ملت ما يستياليو ضدامپر يخود را در مبارزه ضداستبداد
 يرهبر رويخود را پ بكارانهيفر ئيو عابدنما يو چاپلوس يخوشرقص

گونه اتهامات  نيمگر نه آنست كه ا. انقالب و دوستدار خلق ما جا بزنند
عنوان  يتنها از جانب كسان رانيا سندگانيكانون نو هيعل هيپا يب
 انتيخو  گانهيبه ب يحساس وابستگ يخيشود كه خود در مقاطع تار يم

رفتند  شيجا پ را نسبت به منافع خلق ما آشكار كردند و تا آن شيخو
ها رسماً دفاع  بلوك تحت نفوذ ابرقدرت به دو رانيا هياز تجز يكه حت
 يخود را تشكل جا نيكانون در ا م،ينيب يكه م چنان) همان( »كردند؟

 يارض تيو خواهان حفظ تمام »يستياليضدامپر«و  »يضداستبداد«
در  يمواضع نيبرد كه چن يم ادياز  سره كيكند و  يم يمعرف رانيا
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به كانون سپس با اعالم . است امدهيكانون ن يا هياز اسناد پا كي چيه
د يجد ياسيس طيشرا ليشعر كانون به دل يها شبتعويق افتادن 

و » خط امام رويپ انيجو دانش«توسط  كايسفارت آمر ريمنظور تسخ(
خود  »يستياليضدامپر«بر موضع ) ن استدولت موقت بازرگا ياستعفا
 سمياليامپر«خط امام در مبارزه با  رويپ انيجو اش با دانش ييسو و هم
 ...«: كند يم ديگونه تأك نيا »كايخونخوار آمر سمياليامپر ژهيو به يجهان
مطرح  شيكه از دو ماه پ رانيا سندگانيكانون نو يها شب يماجرا

ط حاكم بر جامعه ياست كه با شرا دهيسر ئي شده اكنون عمالً به مرحله
امان بر ضد  ياكنون موج مبارزه ب. دارد يتفاوت كل شيدر دو ماه پ

به همت  كايخونخوار آمر سمياليامپر ژهيبو يجهان سمياليامپر
 نيما به حركت درآمده و كار ا هنيدر م گريبار د زيعز انيدانشجو

ملت ما با همه  يمامكه ت دهيرس ئيبه جا ريناپذ يمبارزه قاطع و آشت
 كايآمر يعني يالملل نيغارتگران ب ةدر برابر سردست شيخو مانيتوان و ا

 ديانقالب ما را، كه دهها هزار شه سميالياكنون امپر. قرار گرفته است
كوشد با  يكند و م يم دياند، تهد در راه آن به خاك و خون خفته

 يدهايتهد يو حت يو توسل به محاصره اقتصاد يجهان يزيانگ فتنه
ملت  كياز نبرد  ئي هنگامه نيچن در. ما را بشكند ياراده مل ينظام

خود  تيجهانخوار ما به مسئول يطانيقدرت ش كيدر برابر  مانيآگاه باا
 نيتر گذاشت كوچك ميواهو هرگز نخ ميآگاه رانيدر برابر خلق ا

 » ...انقالب فراهم شود عوامل ضد ياستفاده احتمال يبرا يفرصت
در آن مقطع خاص همان موضع  رانيا سندگانيكه كانون نو مينيب يم
 ي نفر و گروه پنج ي ايران را اتخاذ كرد كه حزب توده يحزب-ياسيس
بحث بر سر  جا نيدر ا. از كانون اتخاذ كرده بودند ياخراج سندگانينو

نظر از  است كه صرف نيبحث ا. ستيموضع ن نيا ينادرست اي يدرست
حزب توده و  يحزب  - ياسيچوب همان موضع سدر چهار يكه حت نيا

 فرار به جلوِ كيكانون  يريگ موضع زيوابسته به آن ن سندگانينو
 ضد« استيكه دفاع از س  نينظر از ا صرف بود، و  اريع تمام
 ي به زائده مورد عمالً نيكانون را در ا ي،اسالم يجمهور »يستياليامپر
الفت كانون با گروه كرد و نشان داد كه مخ ليحكومت تبد ياسيس

حزب توده بود نه  ياسيس ي مبدل نشدن به زائده يصرفاً برا ينفر پنج
 رانيا سندگاني، كانون نو ياسيس ي زائده هرگونهنشدن به  ليتبد يبرا

» و فرهنگ يآزاد« يها را، كه قرار بود در شب انيب يدفاع از آزاد
حكومت و   ي درباره  يحزب -ياسيس يريگ موضع يفدا رد،يانجام گ

 ي نفر كه گروه پنج يكرد، درست همان كار يزيست سمياليامپر
به قول معروف، كانون هم  .از كانون انتظار داشتند ياخراج سندگانينو

خواست و هم  يكه نمكرد را  يرا؛ هم كار ازيچوب را خورد و هم پ
اگر كانون  يالبته حت. عضو خود را از دست داد سندگانيها نفر از نو ده

 يها استيبحث سبه جاي ورود به  يعنيكرد،  يع درست اتخاذ مموض
شد،  يظاهر م انيب يآزاد يبرا يحكومت به عنوان نهاد جنبش اجتماع

اما در آن صورت . خود را از دست دهد يهم ممكن بود اعضا باز
  .نكرده بود يحزب -ياسيمصالح س يرا فدا انيب يكم دفاع از آزاد دست

كه دو روز پس از  گريد اي هيانيكانون در ب گذاشت كه دينبا ناگفته
آن  ميب«: كرد و نوشت ليموضع خود را تعد انتشار دادفوق  ي هيانيب

 ريتحت تأث م،يا مورد بحث گفته يةانيچه ما در ب كه مبادا آن ميدار

 يها احزاب و گروه يو اختالفات موضع كيئولوژديا يها يريدرگ
 ،ياسياصطالحات س ياز برخها  از آن كيكه هر  يريو تعاب ياسيس
 يرا تداع ي، دارند جهات"ابرقدرت" ياسيدر رابطه با مفهوم س ژهيو به

. نبوده است هيانيآن ب نيكانون در تدو رانيدب أتيه تيكند كه هرگز ن
جامعه، در  ياعضا گريكانون، مانند د ياز اعضا كيكه هر  نيا حيبا تصر

ص خود هستند، خا يها دگاهيد يدارا ياسيمسائل و مباحث س
گروه  كيبه عنوان  ران،يا سندگانيكه كانون نو ميكن يم يادآوري

را  ياسيو س يو رسالت دخالت در اختالفات نظر فهياساساً وظ ،يصنف
. ستيمسائل ن نيخاص در ا يريگ و جهت تيندارد و كار كانون حكم

است كه در  ياصولكانون همانا دفاع از  ةشد اعالم يجمع يها هدف
ها در موضع كانون  و نشر و فرهنگ خلق شهيو اند انيب يبا آزادرابطه 

 نيا يروشن است كه حت كامالً) همان(» .آمده است رانيا سندگانينو
 ريكانون بلكه تحت تأث ي درست درباره دگاهيموضع نه از د ليتعد

 يكانون شورو. صورت گرفته بود يطرفدار شورو ياسيس يها سازمان
 ياسيس يها موضع به مذاق سازمان نيبود و ا دهينام» ابرقدرت« را

 نيبود و، از هم امدهيخوش ن) مخالف حزب تودهاما ( يطرفدار شورو
. خواستار تعديل موضع آن شدنددادند و  رو، كانون را مورد انتقاد قرار

 يا و در جمله هيانيب نيمن آن است كه كانون در هم يادعا نيا ليدل
چه را قبالً در مورد  كند آن يافه مكه بالفاصله به جمالت باال اض

گفته بود  يبه شورو ي ايران و حزب توده ينفر  گروه پنج »يوابستگ«
 تيتبع ةما به مسأل ريناگز ةاشار«: سدينو يكند و م يم دييدوباره تأ
 ةفقط ارائ ن،يمع ياسيخط س كيشان از  انيو حام ينفر   گروه پنج

 نيو تنها در هم ريو الغ بود "يوابستگ" ةمستقل با مسأل يردبرخو
انطباق موضع  يبرا قاًيجمله دق نيا) همان( ».شود دهيسنج ديرابطه با

كه  يطرفدار شورو ياسيس يها همان سازمان ياسيكانون با مواضع س
سازمان (مخالف بودند  يبه شورو يحال با حزب توده و وابستگ نيدر ع
و رسالت  فهيكه وظ يليوگرنه به همان دل. شده است هنوشت...) و يفدائ

نبودن  ايبودن » ابرقدرت« ي كه درباره ستين »يگروه صنف كي«
 »يوابستگ« يِنادرست اي يكند، در مورد درست يريگ موضع يشورو

 ي نكته. اظهارنظر كند ديتواند و نبا ينم زين يخارج يها احزاب به دولت
 حزبي –ياسيبرخورد س يريناگزاشاره به  هجمل نيقابل توجه در ا

 انيب نيباالتر چن يمضمون كم نيا. است ينفر  انون با گروه پنجك
و  زيآم كيما پس از دو هفته سكوت در برابر مقاالت تحر«: شده است

و  ينفر  كه توسط گروه پنج ياسيس يسراسر تهمت و افترا
كانون  رضدب نيمع ياسيشان در مطبوعات ارگان احزاب س انيحام

كه  يهائ نهيدر همان زم انيه با مفترك مينداشت يئ شد چاره يمنتشر م
كه چرا  ديپرس ديبا) همان(» .ميما عنوان كرده بودند رو به رو شو هيعل

است جز رو به رو  داشتهن اي چاره ينفر كانون در برخورد با گروه پنج
كانون عنوان كرده بودند؟  هيكه عل ييها نهيشدن با آنان در همان زم

  شب ياسيس يها مردم و گروه انيب يادخواست در دفاع از آز يكانون م
» موضع«و » رامنامهم«بر  هيتوانست با تك يچرا نم. شعر برگزار كند

 رديحكومت موضع بگ يها استيس هيعل ايكه له  آن يبكانون 
ل و يطرح مسا ي شود و اجازه ينفر  گروه پنج يها يمانع كارشكن
كانون  يها به سود حكومت را در جلسات و نشست ياسيموضوعات س
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معطوف به  استياز س يا وارد عرصه ديبه آنان ندهد؟ چرا كانون با
و در واقع حزب  ينفر  شد كه مشخصات آن را گروه پنج يقدرت م

از  ديبا يتوانست و م يكرده بودند؟ كانون م نيياز قبل تع ي ايران توده
عرصه  نياعالم كند كه ا احتعرصه سرباز زند و به صر نيورود به ا

 يب يِاز آزاد ريگيكانون دفاع پ يو كار اصل ستيكانون ن تيو فعالقلمر
شهروندان است، مستقل از  ي همه يبرا انيب يحصر و استثنا چيه

  .آنان ياسيمواضع س
را منحصر  انيب يسانسور و آن كه آزاد ياست كه عامل اصل يهيبد

محتوم، در  يا گونه سان، و به نيبد. كند، حكومت است يو محدود م
 ياسيس يامر انيب يتحقق آزاد يمبارزه برا ،ياستبداد ييافض
مستقل از  ران،يا سندگانيكانون نو يها يژگيبا و يشود و نهاد يم
 ليتبد ياسيس ينه، به تشكل اي دباش ياسيخواهد س يكه م نيا
 ليدل نياست، به ا ياسيس ديترد يمعنا، كانون ب نيپس، به ا. گردد يم

معنا از  نياما ا. نباشد ياسيتواند س ينم يخواه يروشن كه آزاد
آن هم  جيرا يمعنا يسهل است، حت. ستيآن ن يتنها معنا است،يس
شركت در  ي پرداختن به مسئله يورز استيس جيرا يمعنا. ستين

احزاب  تيفعال ي موجود عرصه ياياست كه در دن ياسيقدرت س
نون بودنِ كا ياسيكه بر س يبا همان شدت. دهد يم ليرا تشك ياسيس

 رانيا سندگانيكه كانون نو ميبگو ديكنم، با يم دينخست تأك ايبه معن
گاه  چيكانون ه. ستين ياسيس ،يحزب يبه معنا يعنيدوم،  يبه معنا
گاه وارد  چيكانون ه. را نداشته است ياسيدر قدرت س كتشر ي دغدغه
 يِاسيآن حزب س اي نياز ا تيو حما ياسيس يها يبند جناح
كانون . نشده است - تيحاكم يها سد به جناحچه ر -ونيسياپوز
 نيدادن به ا يگاه وارد بحث انتخابات نشده است، چه به صورت رأ چيه
رو بود كه  نيدرست از هم. آن ميو چه به شكل تحر دايآن كاند اي

كانون «: اعالم كرد 1388كانون پس از حوادث انتخابات خرداد 
 يانتخابات و درست تيحث ماهكه بخواهد وارد ب آن يب رانيا سندگانينو
خود از  ي شركت در آن شود، بنا بر منشور و اساسنامه ينادرست اي

و  معترضانمردم و  ي همه يحصر و استثنا برا چيه يب انِيب يآزاد
دفاع  رانهيگيآنان، پ ياسيس دينظر از عقا شدگان، صرف سركوب

طالبات از م تيدر حما رانيا سندگانيكانون نو ي هيانيب( ».كند يم
 نيدر ا رانيا سندگانيروشن است كه كانون نو) 2/4/1388مردم، 

شده و در مقابل  خود در كنار مردم معترض و سركوب ياجتماع كرديرو
شان  انيب ياند كه آزاد مردم رايز رد،يگ يقرار م گر حكومت سركوب

. كند يمردم را سلب م انيب يشود و حكومت است كه آزاد يسلب م
 يدفاع از آزاد. شدگان است سركوب يدفاع از آزاد ان،يب يدفاع از آزاد

اما نه . ندارد و در واقع نقض غرض است يتيگران موضوع سركوب انيب
با مواضع  يو همراه يهمدل ليبه دل انشدگ كانون با سركوب ييسو هم
گران  كانون با سركوب ي و نه مقابله ،آنان است يو شعارها ياسيس
و اساس  ييسو محور آن هم . ياسياز قدرت س شان دنيكش ريبه ز يبرا
هر  يبرا انيب ي بي قيد و شرطمقابله در هر دو حال دفاع از آزاد نيا

 چياز او سلب شده است، و نه ه يآزاد نياست كه ا يانيهر جر ايفرد 
پس از انشعاب سال  رانيا سندگانيبه نظر من، كانون نو. گريد زيچ

ناخودآگاه  - تلخ بپردازد داديرو نيا ليو تحل يكه به بررس آن يب - 1358

 تيآن تقو ي كه وجه مشخصه يرفته است، جهت شيدر جهت نقد آن پ
 انيب يآزاد يبرا ينگاه مدرن به كانون به عنوان نهاد جنبش اجتماع

كانون دو  يكنون» منشور« ژهيو و به »نويسنده 134متن « نيتدو. است
 كياز  »سندهينو 134ن مت«. است ينگاه نيچن تيمورد از موارد تقو

 نيا. بود شيبه پ يكانون گام نيشيمهم نسبت به مواضع پ ي جنبه
 يها از احزاب و سازمان سندگانيمتن نه تنها بر استقالل تشكل نو

و تشكل  سندگانياز جمع نو سندهيبلكه بر استقالل هر فرد نو ياسيس
ت و ماس يما ضامن استقالل فرد يِجمع حضور«: كرد يم ديها تأك آن
 نيا ».ندارد سندگانيبه جمع نو يهر فرد ربط يو عمل خصوص شهياند

آن عضو كانون به  اي نيگفت تعلق ا يكه به حكومت م جمله ضمن آن
را به حساب كانون نگذارد، مضمون بس  ياسيآن حزب س اي نيا

 از شيتا پ. مدرن فرد و جمع بود ي كرد و آن رابطه يم انيرا ب يتر مهم
از جمع  رونيو ب افتي يم تيفرد با جمع هو يسنت آن و در فرهنگ

بود كه  يآن تشكل جمع اي نيدر ا تيعضو. كرد يم يتيهو ياحساس ب
خود را در استقالل از جمع  تيواكنون فرد ه. ديبخش يم تيبه افراد هو

اكنون فرد . شد يم ليتبد ياستقالل فرد نيو جمع به ضامن ا افتي يم
 ليتبد ينه برا وستيپ يد به جمع مخو ياستقالل فرد نيتضم يبرا

نگرش مدرن را  نيكه ا يهمه، كسان نيبا ا. جمع ي ومهره چيشدن به پ
فرد  ي رابطه ي درباره يكرده بودند خود هنوز كامالً از نگرش سنت انيب
 134متن « يامضا برا يگردآور يها»اريمع«بودند و  دهيجمع نبر و
گزارش به  :نك. (ه بودشد نيتدو يسنت دگاهيبا همان د »سندهينو

، آبان و آذر 13  ، شمارهتكاپو ،»سندهينو 134متن « يگردآورندگان امضا برا
 يارهايمع«آمده بود  »سندهينو 134متن «چه در  در واقع، آن ) 1373
بر اساس  چونبرد،  يسئوال م ريمتن را ز نيا يبرا» امضا يگردآور

داشته و نام او از  »هاراشت اي تياهم«) 1: (متن الزم نبود امضاكننده
 سندهينام نو تيفيو اشتهار و ك تياهم رايبرخوردار باشد، ز »تيفيك«

به جمع  يربط«و  ودش ياو مربوط م »يو عمل خصوص شهياند«به 
 يا يوفادار راي، ز»روح متن وفادار باشد«به ) 2( ؛»ندارد سندگانينو
» فردهر  يو عمل خصوص شهياند«نسبت به روح متن به  ييوفا يب

حداقل دو «) 3( ؛»ندارد سندگانيبه جمع نو يربط«شود و  يمربوط م
صد كتاب، جدا از  ايدو  اي كيچاپ  راي، ز»شده داشته باشد كتاب چاپ

تر از  ستهيشالزوماً متن  يامضا يها را برا آن ي سندهيكه نو نيا
مقاله  كي ايكوتاه  داستان كي ايشعر  كيكند كه فقط  ينمي ا سندهينو

شود  ياو مربوط م »يو عمل خصوص شهياند«چاپ رسانده است، به به 
 تيدهه فعال كيكم  دست«) 4( ؛»ندارد سندگانيبه جمع نو يربط«و 

 ،يادب تيچند دهه فعال اي كيداشتن  راي، ز»باشد هداشت يمستمر ادب
تر  متن لزومًا صالح يامضا يرا برا تيفعال نيكه مالك ا نينظر از ا صرف
اثر به عنوان  كيروز است با چاپ  كيكند كه فقط  ينم يا سندهياز نو
او مربوط  »يو عمل خصوص شهياند«شناخته شده است، به  سندهينو
به نظر  ب،يترت نيبه ا  .»ندارد سندگانينوبه جمع  يربط«شود و  يم

 يكه در سركوب و سانسور و حذف فرهنگ يسندگانينو يمن، به استثنا
 134متن «چون  هايي متن يامضا يااند و دارند، بر شركت داشته

 يدر تشكل تيعضو يبرا يو به طور كل» منشور كانون«و  »سندهينو
است، و  يفكا بودن سندهينو فقط رانيا سندگانيچون كانون نو
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كانون  ي در اساسنامه ادشدهي يها نهياست كه در زم يكس سندهينو
نامه و  يندگز ،يادب نامه، نقد لمينامه، ف شيداستان، شعر، طنز، نما(
  . سدينو يم) ها عرصه ي و ترجمه در همه قيو تحق فيتأل

به نقد  ديمورد مهم با كيدر  »سندهينو 134متن «همه،  نيا با
 يحصر و استثنا چيه يب يِدر دفاع از آزاد يريگيشود و آن ناپ دهيكش

و  يو اجتماع يعيحق طب« : آمده است نيمتن چن نيدر ا. است انيب
به دست  يمانع چيه يآزادانه و ب.  . . مان نوشتهماست كه  يِمدن

در  ،يا آثار، به هر بهانه نيدر راه نشر آ نعما جاديا. مخاطبان برسد
گرچه پس از نشر راه قضاوت ا. ستين ينهاد چيه ايكس  چيه تيصالح

 جاديا) همان(» .ها بر همگان گشوده است آن ي و نقد آزادانه درباره
كس  چيه تيدر صالح ،يا به هر بهانه سندگان،يمانع در راه نشر آثار نو

آثار  ي راه نقد آزادانه. است رستكامالً د. ستين ينهاد چيه اي
اما . كامالً درست است زين نيا. بر همگان گشوده است زين سندگانينو
» ها بر همگان گشوده است آن ي اگرچه پس از نشر، راه قضاوت درباره«

منحصر  دگاهيهمان دبيانگر » شراگرچه پس از ن« نيا. ستيدرست ن
از  شيپوزارت ارشاد است، كه طبق آن  يزيكردن سانسور به مم

 ،پس از نشرست اما »حصر و استثنا يب« سندهينو انِيب ي، آزادنشر
 دگاهيد نيا. كند ريخُرد و خم يتواند اثر او را سانسور و حت يقانون م

دهد كه  يكارتر نشان مگاه خود را آش آن ژهيو محدودنگرانه از سانسور به

 آثار ي درباره» قضاوت« ي واژه» اگرچه پس از نشر«در كنار عبارت 
 يو قانون يبار حقوق ديترد يكه ب يا دهد، واژه يمنتشرشده را قرار م
در . اندازد يم »هييقضا ي قوه« اديبه  راست كيدارد و انسان را 

با  ديبا» حصر و استثنا چيه يب«عبارت  زيكانون ن يكنون» منشور«
معطوف گردد و ابهام موجود  »انيب يآزاد«كامل به  تيصراحت و شفاف
 نيالزم است در هم ن،يچن هم. منشور برطرف شود نيدر بند نخست ا

حصر و استثنا به عنوان حق همگان به  چيه يب زين »دهيعق يآزاد«بند 
  .شناخته شود تيرسم

 ژهيو و به »دهسنينو 134متن «گمان  يفوق، ب يها يبه رغم كاست 
 يكانون نگاه نيشيپ هاي كانون نسبت به متن يكنون» منشور«

اساس آن  نگاه، كه بر نيا. كنند يم يندگيرا نما شروتريتر و پ مدرن
حصر و  يب يِآزاد يبرا ينهاد جنبش اجتماع«توان كانون را  يم

البته هنوز به طور كامل در  د،ينام »دهيو عق شهياند انيب ياستثنا
در اوضاع  ژهيو به كانون به يحزب -ياسياست و نگاه س فتادهيجا نكانون 

) آمد شيپ 1388چه پس از انتخابات خرداد  آن رينظ( ياسيمتالطم س
تر از آن  رمق يتر و ب هرچند منسوخ ابد،ي يم شيهم فرصت نما هنوز

  .كانون وارد آورد كريبر پ يگرياست كه بتواند زخم ناسور د
  

  

كند، نه  من خويشاوند هر انساني هستم كه خنجري در آستين پنهان نمي
بان ديگران  لبخندش ترفند تجاوز به نان و سايه كشد، و نه ابرو در هم مي

  .دهم شعرم شيپور باشد تا الاليي ترجيح مي. . . است 
 احمد شاملو



  هاي كانون نويسندگان ايران عيهها و اطال بيانيه
  

  در دوازدهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو
  داريم ياد شاعر بزرگ ايران و جهان را گرامي مي

  نه عادالنه   نه زيبا  بود
  جهان  

  .كه  ما  به  صحنه  برآييم پيش  از  آن
  انديشيديم   نايافته به عدلِِِ  دست

  و زيبايي
  .در  وجود  آمد  
اه سالگرد درگذشت شاعر بزرگي است كه اكنون بيش از هر دوم مردادم

ي  كنيم؛ شاعر بزرگي كه همه ي او را حس مي زمان ديگر حضور زنده
ي سترگي كرد كه به نيروي  ي كار شاعرانه هستي شعريِ خود را وثيقه

خوردگيِ عاطفيِ قدرت معنوي و خواست آزادي،  تخيلِ خالق و گره
شاني از نفرت و ديگركُشي و نابرابري نيست، جهاني آفريد كه در آن ن

ي آزادترين انسان است؛  انگيز و رعنا كه شايسته جهاني چنان دل
ي عمر نه از تلخي و گزندگيِ واقعيت گريخت  شاعري بزرگ كه در همه

  . و نه به يوغ بندگيِ واقعيت گردن نهاد
ها پركشيد،  اش بال گسترد و به اوج هنگامي كه تخيل شاعرانه

انسان تسخر زد، چرا كه انسانِ شعر  "سرنوشت"فراز و مغرور، بر  ردنگ
زاده شد، سرگذشت خود را خود رقم زد؛  به  "هيئت ما"او كه به 
گمان به تبار جليلِ انسانِ آزاد  كه شاعر با باورِ بي "غول زيبا" هيئت آن

 منظر. . . "خواست  به بازآفريني او برخاسته بود؛ غول زيبايي كه نمي
. بنگرد ". . .حصار شرارت / چشميِ  ي تنگ تنها از رخنه/  جهان را

چه اميد و يقين به رهايي را جز سرابي  انساني كه بر شك و هر آن
غول زيبايي كه شايد در برابر نيروهاي .  شوريد ديد، مي ناك نمي وهم

شناسد و گويي  سياهي و تباهي از پا درآيد اما هرگز شكست نمي
ناك خشم و خروشي كه در رگ و پوست او دويده است  ي آتش سياله

  . گيرد جز با زيبايي و عشق و حقيقت و عدل آرام نمي

  !ما، اين سرودخوانِ آزادي  "بامداد"چنين بود 
در دوازدهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو، ياران و 

مرداد بر سر مزار او يادش را گرامي  2اش در عصرِ روز  دوستداران
  .نددار مي

  كانون نويسندگان ايران
  1390تيرماه  30

  
  !محكوم است» شهروند امروز«و » روزگار«توقيف 

توقيف شدند، » شهروند امروز«ي  و ماهنامه» روزگار«ي  روزنامه
اولي بر اساس اعالم جرم دادستان عمومي و انقالب اسالمي تهران به 

و به مدت  »تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه كشور«اتهام 
دوماه، و دومي از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات و به علت انتشار 

جمهوري در كنار برخي از اعضاي دولت در قالب  تصوير رييس
جا به عنوان  يك از مواردي كه در اين به نظر ما، هيچ.  نقاشي صفوي

اي را مستحق توقيف و  اند، هيچ نشريه جرم مورد استناد قرار گرفته
كانون نويسندگان ايران انتشار اين نشريات و انتقاد . كند تعطيل نمي

داند  ي ديگري مي ها و هر نشريه از دولت و حاكميت را حق مسلم آن
كند و  محكوم مي –حتي براي دو ماه  –و توقيف اين دو نشريه را 
  . هاست قيدوشرط آن خواستار انتشار مجدد و بي

دفاع كانون نويسندگان كنيم كه  بار ديگر بر اين نكته تأكيد مي
بيان نامشروط است و حتي كساني را  كه خود  آزاديايران از 

اندركار سانسور و حذف مطالب دگرانديشان، از جمله اعضاي  دست
گاه موازين مربوط به آزادي بيان را  اند و هيچ كانون نويسندگان، بوده

  .گيرد كنند، در بر مي اند و نمي رعايت نكرده
  ن ايرانكانون نويسندگا
15/6/1390  
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  تابستانيادان فصل  زنده
  

دار، و  ، نويسنده و مترجم ناماحمد جالل آل
ي آغازين كانون  تني كه هسته 9يكي از 

 بنياد 1346نويسندگان ايران را در سال 
به مرگي  1348نهادند، در شهريورماه سال 

فارغ از هر گونه نقد و . هنگام درگذشت نابه
احمد را  نقش مهم و مؤثر آلتوان  نظر، نمي

هاي سياسي و  در گرد هم آوردن نويسندگان و هنرمنداني از گرايش
عقيدتي گوناگون، كه به تأسيس كانون نويسندگان ايران انجاميد، انكار 

  .كرد

شاعر برجسته و  ،)اميد. م(ثالث  مهدي اخوان
عضو كانون نويسندگان ايران در چهارم 

. را بدرود گفت زندگي 1369شهريورماه سال 
بود كه   و شوريدهگري راستين  روايتاخوان 

. ي جدابافته از مردم تبديل نشد هرگز به تافته
دوش و  نماي جامعه و مردمي است كه همواره هم ي تمام شعر او آينه

  .ها حركت كرد صدا با آن هم

گر، نويسنده و مترجم  شناس، پژوهش جامعه ،پور آريان  اميرحسين
، »نويسنده 134«كنندگان متنِ  امضاتوانا، از 
پور  آريان. درگذشت 1380سال  ماهدر مرداد
شناسي و  علم جامعه ي نظران عرصه از صاحب

علوم اجتماعي بود و براي گسترش آن در 
. برداشت  ي ارزندههاي ي پژوهش گام حوزه

اجتماعي   ي علوم فرهنگ تفصيلي چهارزبانه
شيد يكي از گرانبهاترين آثار كه تدوين آن بيش از چهل سال طول ك

  .پور است كه تاكنون انتشار نيافته است آريان

، نويسنده، مترجم، ويراستار، كريم امامي
شناس برجسته در تيرماه  منتقد هنري و كتاب

بيش از چهل امامي با . درگذشت 1384سال 
در ارتقاي  ،گير سال فعاليت فرهنگي پي

كتاب و تا دم مرگ از  كوشيدفرهنگ عمومي 
  .و فرهنگ جدا نشد

، مترجم و )آذين به(محمود اعتمادزاده 
 1385ي توانا، در مردادماه سال  نويسنده
نفري بود كه در  52او يكي از . درگذشت

» نويسندگان  ي كنگره  درباره«ي  بيانيه 1347
گيري كانون نويسندگان  ي شكل را كه نطفه

نويس سند  پيش. ايران شد امضا كردند
را نيز كه تصويب آن در نخستين مجمع » ي يك ضرورت هدربار«

آذين نوشت، و در  عمومي در همان سال به كانون رسميت داد، به
انتخابات همان مجمع در كنار سيمين دانشور، نادر نادرپور، سياوش 
كسرايي، داريوش آشوري، غالمحسين ساعدي و بهرام بيضايي جاي 

  . ا تشكيل دادندگرفت كه نخستين هيئت دبيران كانون ر

گر  ، شاعر، منتقد و پژوهشمحمد حقوقي
در » جنگ اصفهان«گذاران  برجسته و از بنيان

حقوقي . از دنيا رفت 1388تيرماه سال 
و به گواه  شاعري مستقل و آزادانديش بود

ي آزادي  از دغدغه خود هرگزشعر و زندگي 
  . دمانبيان و مبارزه با سانسور فارغ ن

  

 ي شاخصهنرمندترجم و م محمد نوري
عضو كانون نويسندگان و  ي آواز، عرصهدر 

در  ها مبارزه با بيماري پس از سال ،ايران
  .درگذشت 1389ماه سال مرداد

  

  !يادشان گرامي باد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  پروست مارسل و ياله بيژن ،يسحاب يمهد

گرمي چند  ي شصت شمسي، مهدي سحابي محض دست اواخر دهه
بديل  شاهكار بي، رفته وجوي زمان از دست ر جستداي از  صفحه

-هاي ادبي مارسل پروست، را به فارسي درآورد و در يكي از نشريه
چندي نگذشت كه برخي دوستان . فرهنگي آن روزگار منتشر كرد

در اي كه بيژن الهي هم دارد  چه نشسته«به او رساندند كه 
ه كار ديگران سحابي همواره ب. »كند را ترجمه مي ... وجوي جست

كرد و تا  اي را جداً رعايت مي گذاشت و اخالق حرفه حرمت مي
ي او را، ولو  شده مترجمي زنده بود هرگز حاضر نبود متن ترجمه

يك بار «گفت  مي. اي بد، در حيات او از نو ترجمه كند ترجمه
. رومن روالن را كرد ژان كريستفي مجدد  ناشري پيشنهاد ترجمه

.  »و به پول نياز داشتم ولي زير بار نرفتم كه نرفتمام تنگ بود  دست
ي كتابي را تا  بارها ترجمه. ي موازي و مكرر هم نبود اهل ترجمه

كه فهميده بود ديگري هم دارد همان كار  نيمه رفته بود ولي همين
ها  گاه سال«گفت  مي. كند، دست از ترجمه كشيده بود را ترجمه مي

ي  من هم از صرافت ادامه. آمد نمي ي كذايي در گذشت و ترجمه مي
اي از اتاق  افتادم و جسد آن در گوشه ام مي نيمه ي نصفه ترجمه

شده بود،  بياتام  اش اصل كار براي چون راست. خورد خاك مي
  .»ديگر رغبتي نداشتم

بيژن . تر هم داشت ولي اين وضع حاال يك تفاوت بسيار مهم
اين بود كه ترتيب . م بودالهي يار غار او در نوجواني و جواني ه

سحابي . ي ديدار هم فرخ تميمي بود واسطه. ديداري را با بيژن داد
وگو با وجد و شيفتگي خاصي  فرخ در همان آغاز گفت«گفت  مي

  : درآمد و گفت
كلمه . كند كاري مي كند، مرصع جان، بيژن فقط ترجمه نمي مهدي -

يك كالم با  كند، در سنگين مي كند، سبك به كلمه را وزن مي
  . »كند اش ترجمه مي اش، بلكه با خون ي جان و دل همه

  
  

دانستم كه بيژن در كار ادبي و شعري و  مي«گفت  سحابي مي
كننده دارد، گاه خودش هم از دست  ترجمه وسواس و دقتي ديوانه

آن كه منتشر كند  اي را بي ها ترجمه اي وقت پاره. شد خودش ذلّه مي
اين . ي آن ته بود و از نو نشسته بود به ترجمهپاره كرده و دور ريخ

  :بود كه گفتم
دانم كه بيژن وسواسي دارد كه  مي. ام اي البته من حرفه! جان فرخ -

  . . .دانم، ولي  دقت را شرط اصلي ترجمه مي. من ندارم
  :و خطاب به بيژن پرسيدم

خواست بدانم تو داري پروست را ترجمه  ام مي اش دل راست -
  . . .هنوز . . . ه به دست ناشر بدهي يا كني ك مي

  :بيژن سري جنباند و به انكار لبخندي زد كه
. كنم بازي مي-من فعالً دارم با كتاب بازي. نه، نه، اشتباه نشود -

روزي . ام هاي نه چندان كمي را از جلد اول ترجمه كرده صفحه
 تازه، شايد. روم بيش از يك پاراگراف يا حتي يك جمله پيش نمي

اش  راست. چند روز بعد بر همان چند خط هم رقم بطالن بكشم
اين . جا در بياورم ي كار را يك  فكر نكنم عمرم قد بدهد كه همه

در بند كار من نباش، . جان، تو كار خودت را بكن است كه مهدي
) من و تو(ي هر كدام از ما  ترجمه. ات از بابت من تَخت باشد خيال

  .»است روايت خاص ما از پروست
از : يك ساعتي از هر دري سخن گفتيم«گفت  سحابي مي
ي چيزهاي  ، از همه)هاي هر دو ما بودند كه عشق(ادبيات و نقاشي 

ها، از نقش  خوب و پاك، از جواني از دست رفته، از آرزوها و خيال
بعد از هم . ي ياراني كه بودند و حاال نيستند ها، از همه بر آب شدن
  .»جدا شديم
رفتند تا هر كدام روايت خودشان را از پروست به دست  و البد

توان  آيا مي. روايت سحابي بيرون آمد و بارها تجديد چاپ شد. دهند
  اميد داشت كه روزي روايت بيژن را هم ببينيم؟

.ميم. الف

  




