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ــر مى شود كه  ــماره زمانى منتش اين ش
ــر  ــت س ــال 2011 ميالدى را پش جهان س
گذاشته و سال 2012 را آغاز كرده است. فرا 
ــال نو ميالدى را به مردم به ويژه  ــيدن س رس
ــم و اميدوار  ــم دنيا تبريك مى گويي اهل قل
ــال به بار  ــال جديد، س و  آرزومنديم كه س
ــتن كوشش ها و مبارزات مردم سراسر  نشس

جهان در راه آزادى بيان باشد.

از فصل نامه به خبرنامه 
ــه ي آزاد»  ــده ي پيگير «انديش ــراى خوانن ب
ــش برانگيز  ــماره پرس ــن ش ــنامه ي اي شناس
ــين  ــماره ي پيش خواهد بود. زيرا در  دو ش
نوشته شده بود «فصل نامه» و در اين شماره 
ــت. علت  ــته اس «خبرنامه» به جاى آن نشس
ــت؟در اصل ، از صورت و  اين تغيير چيس
ــت؛  ــم، تغييرى در كار نيس ــظ كه بگذري لف
ــما جفت وجور باشد.  ــتيم اسم و مس خواس
ــه ى  ــن بود كه «انديش ــد بر اي ــدا قص از ابت
ــد. چنان كه بود.  آزاد» نشريه اى داخلى باش
ــنامه ي آن  ــوان «فصل نامه» در شناس ــا عن ام
ــت  ــى اعضا چنين برداش ــد بعض باعث ش
ــه ى آزاد»  نشريه اى عمومى  كنند كه «انديش
ــت  ــت. ايرادى بر آن ها نيس ــارف اس و متع
ــريه اى رسمى را تداعى  زيرا «فصل نامه» نش
مى كند. اما براى ما اين عنوان صرفًا اشاره به 
ــريه داخلى بود.  مقطع زمانى براى چاپ نش
ــار «انديشه ي آزاد» در شرايط  منظور از انتش
كنوني نه ارائه ي نشريه اى به سبك و سياق 
ــدازى تريبونى داخلى  ــه راه ان معمول، بلك
ــا مالحظاتى  ــت. ب ــراى اعضاى كانون اس ب
ــب ديد كه  ــريه مناس ــن تحريريه   ى نش چني
عنوان خبرنامه را بر «انديشه ي آزاد» بگذارد. 
خبرنامه نشريه اى است داخلي براى كانون. 
ــت.  ــايل و اخبار آن اس انعكاس كالمِى مس
ــمى الزامًا داراى  پس هم چون نشريات رس

ستون ها و صفحه هاى رايج نخواهد بود. 
ــد عنوان «خبرنامه  بنا بر آن چه گفته ش
ــه ي آزاد»  ــه «انديش ــد ك ــى» مى گوي داخل
ــه به طور  ــمى، از آن نوع ك ــريه اى رس نش
ــار مى يابد، نيست و هم چنين  متعارف انتش
ــا از آن و  ــار اعض ــد كه انتظ ــان مى ده نش
ــد.  ــبت به آن چه بايد باش ــان نس تكليف ش
ــار «خبرنامه» محدوديت  ضمن اين كه انتش
ــت  زمانى ندارد. نكته ي ديگرى كه الزم اس
ــكل نشريه  ــود كيفيت و ش توضيح داده ش
است. استفاده از عنوان «خبرنامه ي داخلي» 
نبايد ما را نسبت به محتوا و شكل «انديشه ي 
ــهل گير و آسان پذير كند. ما (همه ي  آزاد» س
اعضا) بايد با نشريه مان هم چون هر امر مهم 
ديگر كانون مسئوالنه و سختگيرانه برخورد 

كنيم. 

باز هم نشريه، باز هم مالك و معيار 
ــرفصل» نشريه  ــماره ي پيشين، «س در دو ش
ــالك و معيارهاى چاپ آثار و  به توضيح م
ــار «انديشه ي آزاد» اختصاص داده شد.  انتش
ــن نبوده  گويا توضيحات به قدر كافى روش
است. زيرا، به داليلى كه در پى خواهد آمد، 
ــد از مالك و معيارها  ــماره نيز باي در اين ش

گفته شود.

سانسورچى ها ! سانسورچى ها !
ــايه اى در كمين  ــراز هيئت تحريريه س بر ف
ــعرى، داستانى  ــت و هرگاه مقاله اى، ش اس
ــاپ آن به  ــود و يا چ ــريه چاپ نش در نش
تعويق بيافتد فرياد مى كشد: سانسورچى ها! 

مخالفان آزادى بيان !
ــه چندى  ــت ك ــرا از اين قرار اس ماج
ــتان مقاله اى براي چاپ  ــش يكى از دوس پي
ــتاد و پيرو آن نامه اى براى  ــريه فرس در نش
ــون: معيار من  ــت تحريريه با اين مضم هيئ
ــما آزادى بيان را  براى آن كه معلوم شود ش

صفحه ى اول
رعايت مى كنيد يا نه، سانسورچى هستيد يا 
ــت كه مقاله ام را در نشريه چاپ  نه، اين اس
ــت محترم مان  ــا نه. خالصه دوس مى كنيد ي
ــه بود كه  ــه و مودبانه گفت ــى اديبان ــا زبان ب
ــد ضد آزادى  ــته ي مرا چاپ نكني اگر نوش
ــتيد1! خوب  ــورچى هس بيان هستيد،سانس
ــت كه ما، دست اندركاران نشريه،  معلوم اس
ــن كلمه به لرزه  ــنيدن اي تن و بدن مان از ش
مى افتد و براى فرار از چنين اتهامى دوست 
ــت  ــته اى را هر طور كه هس داريم هر نوش
ــريه تا نشان  بگذاريم داخل صفحه هاى نش
دهيم چه قدر ضدسانسور ، چه قدر هواخواه 
ــتيم! ولى حين فرار لحظه اى  آزادى بيان هس
ــيديم اين كه  ــان پرس ــتاديم و از خودم ايس
بعضى مقاله ها، شعرها، داستان ها، خبرها، و 
ــريه نمى آوريم آيا معنايش اين  . . . را در نش
ــت كه آن ها را سانسور كرده ايم؟ اصوالً  اس
ــردن اين واژه در چنين موقعيت هايى  به كارب

ــا فقط راه كارى  ــا محلى از اعراب دارد ي آي
است براى پيشبرد مقصود گوينده از طريق 
ــرمندگى در طرف مقابل؟  ايجاد ترس يا ش
آيا استفاده از مفاهيمى چون سانسور تحت 
شرايطى كه در باال شرحش رفت  مخدوش 

ــاره شد نقل به مضمون  1- همانطور كه اش
كردم.نامه  ى ياد شده نزد تحريريه است.

همه ي مصيبت ها را به جان 
ــرايط كنونى  خريده ايم تا در ش
ــايه ي  ــون، در س نشــريه ي كان
ــكارى اعضــا،  ــت و هم حماي
ــوع ادبيات و  ــاى آن ن چهره نم
ــه طور  انديشــه اى باشــد كه ب
رســمى در جامعه امكان بروز 
ــدارد؛ تا تريبونى باشــد براى  ن
تشــكلى كه همه ى تريبون ها را 

برايش ممنوع كرده اند.
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ــردن چهره ي آزادى بيان و تيره وتار كردن  ك
صورت سانسور واقعى نيست؟ آيا اگر شما 
ــار  ــريه اى در زمينه ي پرورش گل انتش نش
ــن اندر فوايد خوردن ماهى مقاله  داديد و م
ــما آن  ــال كردم و ش ــتم و برايتان ارس نوش
ــق دارم فرياد بزنم: به  ــاپ نكرديد، ح را چ
تماشا بايستيد سانسورچِى گل كار را؟! مگر 
معيارهاى ناظر بر «انديشه ي آزاد» قبًال اعالم 
ــده است؟ مگر اين دوستان نمى دانند در  نش
ــرايطى و با چه امكاناتى (بهتر است  چه ش
بگويم با چه نبودِ امكاناتى) نشريه را چاپ 
ــار  ــم؟ مگر خبر ندارند كه براى انتش مى كني
ــريه ي داخلى با تيراژ اندك بايد به  يك نش
ــس بدهيم؟ همه ي  ــاب پ صغير و كبير حس
مصيبت ها را به جان خريده ايم تا در شرايط 
كنونى نشريه ي كانون، در سايه ي حمايت و 
ــا، چهره نماى آن نوع ادبيات  همكارى اعض
ــمى در  ــد كه به طور رس ــه اى باش و انديش
ــد  جامعه امكان بروز ندارد؛ تا تريبونى باش
براى تشكلى كه همه ى تريبون ها را برايش 

ممنوع كرده اند.
ــا هر نوع كنش قلمى  پس لطفًا مقاله ي
ــت  ــارش هس كه در جاى ديگر امكان انتش
ــتيد؛ مباحث  ــه ي آزاد» نفرس ــراى «انديش ب
ــان از  ــه امكان طرح ش ــى را ك و موضوعات
ــريه  ــت براى اين نش تريبون هاى ديگر هس
ــك كانوِن  ــريه ي ي ــد. اين نش ــال نكني ارس
ــت و از سر و روى آن بايد  ضدسانسور اس
ــارد. حتى خاطره اى كه در  همين ويژگى بب
آن چاپ مى شود بايد چنين سمت و سويى 
ــته باشد. خالصه اين كه انتظاراتى كه از  داش
ــريات معمول مى رود از «انديشه ي آزاد»  نش
ــيم. اگر در دو شماره ي پيشين  ــته باش نداش
ــده  ــته ها با معيار اعالم ش چاپ بعضى نوش
چندان خوانايى نداشته است بايد به حساب 
شرايط آغازين كار گذاشت. اما قرار نيست 
ــر بريم.  ــرايط آغازين به س ــواره در ش هم
برعكس، مى  رويم تا به نحو احسن معيارها 
ــازيم. در اين راه همت و تالش  را عملى س
ــت. انتخاب و  اعضاى كانون تعيين كننده اس

ــته هاى ارسالى دوستان با  ترتيب چاپ نوش
ــت . "انديشه  ى آزاد"  ــه  ى آزاد" اس "انديش
عالقه مند است كنش هاى قلمى ياران كانونى 
را بى استثنا به چاپ برساند و اصوالً داشتن 
ــايت هاى گوناگون و  ــريات متعدد و س نش
ــاز و حق كانون  ــاى مختلف را ني تريبون ه
ــت ما كوتاه و  ــد. اما چه كند كه: دس مى دان
خرما بر نخيل! شرايط بعضى ناخواسته ها را 
تحميل كرده است و ما مجبوريم از اين كِف 
دست فضا بيش ترين و بهترين بهره را ببريم. 
ــت.  منظور از «ما» همه ي اعضاى كانون اس
ــدك و صفحه هاى  ــه دليل همين فضاى ان ب
ــى كنيم.  ــت كوتاه نويس ــر اس ــدود بهت مح

ــه اين علت كه در قالب هايى چون  به ويژه ب
«انديشه ى آزاد» تجربه نشان داده ميان طول 
نوشته و تعداد خوانندگان رابطه اى معكوس 
ــت. پس لطفًا از ارسال نوشته هاى  برقرار اس
ــوددارى كنيد. (البته  ــش از 2000كلمه خ بي
ــت!) در ضمن الزم  ــن اندازه نيز زياد اس اي
ــت مطالب به روز باشد. «انديشه ى آزاد»  اس
ــت بلكه بر مسايل  جريده اى آكادميك نيس
ــه، هر آن چه  ــارى در متن جامع عينى و ج
ــور كانون گنجانده شده، تاكيد دارد.  در منش
مسايلى چون سانسور و آزادى بيان و اخبار 
مربوط به آن ها و هم چنين معرفى و گزارش 
ــگى آن  ــاى كانون از موارد هميش فعاليت ه

است.

سيزدهمين آذر و سيزدهم آذر
ــرفصل»  ــد در پايان «س ــر خاطرتان باش اگ

ــماره ي دو  به اين نكته اشاره  ــريه ي ش نش
ــماره ي بعد،  ــش اعظم ش ــده بود كه بخ ش
ــت داريد، به  ــماره كه در دس يعنى همين ش

دو موضوع اختصاص دارد: 
ــگان راه  ــيزدهمين آذر جان باخت 1- س
آزادى بيان، محمد مختارى و جعفر پوينده 
2- سيزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور. 
ــود عمل كرديم و همان  گونه  به وعده ي خ
ــه اين دو  ــر صفحه ها ب ــاهديد بيش ت كه ش
ــتردگى و  ــود. اما گس موضوع مربوط مي ش
ــق اين دو پديده، كه در اصل يك پديده  عم
ــت، به همين جا ختم نمى شود؛ بلكه هر  اس
ــك پديده ي  ــت از ي كدام نماد جنبه اى اس
ــتند. هم سيزدهم  واحد. هر دو نمادين هس
ــر روزه ي  ــت از تالش ه ــانه اى اس آذر نش
ــور، و هم سيزدهمين آذر و  مخالفان سانس
ديگر آذرها نماد بزرگداشت همه ي كسانى 
ــيدند و  ــه در راه آزادى بيان كوش ــت ك اس
جان شان در آن تاوان شد. اگر اغلب از اين 
دو عضو كانون نام مى بريم يا آذرماه را ميعاد 
ــتان امامزاده طاهر را  ــرار داده ايم و گورس ق
ــه كردن پروژه ي  ــادگاه، معنايش خالص ميع
سركوب و قتل سيستماتيك به اين دو عضو 
ــيار  كانون يا ناديده گرفتن جان باختگاِن بس
ديگر نيست. محمد مختارى و جعفر پوينده 
ــتند  ــه ي آن هايى هس ــى از هم ــاد و مثال نم
ــتانده شد تا  ــاليان جان شان س كه در اين س
ــكوت واداشته شود و  جامعه به هراس و س
ــان درگذرد. هم  ــه و بي از حق آزادى انديش
ــت كه روزى از روزهاى آذر  از اين رو اس
ــانه ي مبارزه با سانسور قرار داده  نماد و نش
ــيزدهمين آذر و سيزدهم آذر  شده است. س
ــى مى كنند تا يادمان نرود  يك ديگر را تداع
ــكلى از محدوديت  ــور به مثابه ي ش سانس
ــكال  ــه ها و اش ــط به انديش ــان فق آزادى بي
مختلف ابراز وجودمان حمله ور نشده بلكه 
به جان عزيز بسيارى چنگ انداخته است. 

دبير تحريريه – دى 1390

«انديشــه ى آزاد» جريده اى 
آكادميك نيست بلكه بر مسايل 
ــى و جارى در متن جامعه،  عين
ــر آن چــه در منشــور كانون  ه
ــد دارد.  ــده شــده، تاكي گنجان
مسايلى چون سانسور و آزادى 
ــوط به آن ها  ــان و اخبار مرب بي
ــى و گزارش  و هم چنين معرف
ــون از موارد  ــاى كان فعاليت ه

هميشگى آن است.
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محسن حكيمي

ــراى توجيه آن  ــور گاه ب ــان سانس متولي
استعاره ى پزشكى را به كار مى برند. مى گويند 
ــگيرى از)  ــا پيش ــان (ي ــراى درم ــور ب سانس
بيمارى هاى اجتماعى نقش دارو را دارد. البته 
ــك به بيمار  ــت. پزش اين قياس مع الفارق اس

ــورد، حال آن كه دولت براى  ــه مى كند كه فالن دارو را بخ توصي
«درمان» نا هنجارى هاى جامعه از طريق سانسور دهان مردم را باز 
مى كند و دارو را به زور در حلق شان مى ريزد. اما فرض كنيم كه 
دولت واقعًا پزشك جامعه است. در اين صورت، كم ترين چيزى 
كه درباره ى اين پزشك مى توان گفت اين است كه دوا درمان اش 
ــك مصداق  ــر مى كند. در واقع، اين پزش ــال بيمار را خراب ت ح
همان پزشِك مولوى در حكايت «عشق پادشاه به كنيزك» است. 
ــر راه خود  ــكار مى رود س ــاه در يكى از روزهايى كه به ش پادش
ــود و  ــق اش مى ش ــى را مى بيند و يك دل نه صد دل عاش كنيزك
ــد/ آن كنيزك از  او را مى خرد! «چون خريد او را و برخوردار ش
قضا بيمار شد». شاه براى درمان كنيزك پزشكان را فرامى خواند. 
ــروع درمان  ــكان، كه ظاهراً از خدا بى خبر بوده اند، در ش اما پزش
ــاءاله» نمى گويند. و خدا هم به تالفى اين ناسپاسى تصميم  «انش
ــان نشان دهد. «"گر خدا خواهد"  مى گيرد عجز آنان را به خودش
ــان عجز بشر... هرچه كردند از  نگفتند از بََطر/ پس خدا بنمودش
ــت رنج افزون و حاجت ناروا. آن كنيزك از  عالج و از دوا/ گش
مرض چون موى شد/ چشم شه از اشك خون، چون جوى شد. 

از قضا سركنگبين صفرا فزود/ روغن بادام خشكى مى نمود». 
ــت  ــورچيان براى جامعه نيز از اين همين دس طبابت سانس
است. سركنگبيِن آنان به جاى برطرف كردِن صفرا به آن مى افزايد. 
ــر دنيا و نه در هيچ مقطعى از  ــه در ايران، نه در هيچ جاى ديگ ن
ــور هيچ گاه مقاصد مورد ادعاى سانسورچيان  تاريخ جهان، سانس
ــور خواسِت آزادِى  ــت. سهل است، سانس را برآورده نكرده اس
بيان را بيش از پيش نيرومند كرده است، چندان كه سانسورچيان 
به رغم تمام زورى كه زده اند در مقابل امواج خروشان آزادى بيان 
ــت راه دور برويم. به همين  ــده اند. الزم نيس عاجز و درمانده ش
سانسورِ بيان صوتى- تصويرى در ايراِن سال هاى اخير نگاه كنيم. 
ــى صرف جمع آورى ويدئوها  ــان نرفته كه چه نيروى عظيم يادم
ــد؟ آيا استفاده از اين گونه  ــى دى هاى «غيرمجاز» شد. چه ش و س
وسايل پايان يافت؟ به هيچ وجه!  نه تنها پايان نيافت و بيش تر از 
پيش شد بلكه استفاده از اينترنت و ماهواره هم به آن اضافه شد. 
ــى دى «غيرمجاز» يافت  ــت كه در آن س اكنون كم تر خانه اى هس
ــدگان زن در مكان هاى عمومى و  ــود. پخش ترانه هاي خوانن نش
وسايل نقليه ى درون شهرى و برون شهرى ممنوع بود و هم چنان 
ــت (تاكنون هيچ قانونى آن را مجاز نكرده است). اما اكنون  هس
حتى همان مأمورى كه تا ديروز سى دى هاى غيرمجازِ خوانندگان 
ــى يا  ــت، اگر در تاكس ــادره مي كرد و احيانًا مى شكس زن را مص
اتوبوس برون شهرى بنشيند با لذت به اين ترانه ها گوش مى دهد 
ــتفاده ى مردم از ماهواره  ــكر هم بشود. به اس ــا كه دچار ُس و بس

ــار براى  نگاه كنيم. به جرأت مى توان گفت كه  پس از اِعمال فش
برداشتن آنتن هاى ماهواره، تمايل به استفاده از ماهواره به مراتب 
ــكونى  ــروز در مجتمع هاى مس ــر تا دي ــت. اگ ــده اس بيش تر ش
ــتتار مى كردند، امروز آشكارا آن ها  بشقاب هاى ماهواره اى را اس
ــد.  ــد مي گذارند. نه اين كه عمدى در ميان باش ــرض دي را در مع
ــديد تمايل به مقاومت در برابر سانسور اساسًا به تناقضى  نه! تش
ــت. سانسور پديده اى  ــور نهفته اس برمى گردد كه در ذات سانس
است كه به گونه اى اجتناب ناپذير به ضد خود تبديل مى گردد و 
ــود آزادى بيان نيرومندتر از پيش مطالبه شود. اين را  باعث مى ش

تاريخ جهان به ما مى گويد.
ــانزده و هفده از هيچ  حاكمان اروپا در طول قرن هاى پانزده و ش
ــان در آتش هيزم -  براى  ــوزاندن زنده زنده ى انس كارى – حتى س
ــراع چاپ، كل  ــد. پس از اخت ــور فروگذار نكردن ــال سانس اِعم
ــاكى شدند و  ــا و دانشگاه در اروپا ش ــتگاه سلطنت و كليس دس
ــه عيب دارد: نظم اجتماعى، اخالق و دين  اعالم كردند چاپ س

را به خطر مي اندازد. در 1475 دانشگاه كلِن آلمان از پاپ اجازه 
ــان كتاب هاِى  ــندگان و حتى مدرس ــران و نويس ــت كه ناش گرف
ــن را تنبيه كند. در  ــى، اخالق و دي ــده ى نظم اجتماع تهديدكنن
ــتم چاپ كتاب را زير نظارت كليسا قرار داد و  1487، پاپ هش
ــد. با اين  ــار هرگونه كتاب بدون مجوز ممنوع ش در 1496 انتش
ــا 1521 نزديك به 500 عنوان  ــه، فقط در پاريس از 1498 ت هم
كتاب انتشار يافت كه فقط 3 تاى آن ها مجوز داشت (روبر نِتس، 
نگاهى تاريخى به سانسور، ترجمه ى فريدون فاطمى، نشر مركز، 
1377. در اين نوشته، اطالعات مربوط به تاريخ سانسور در اروپا 

همگي از اين كتاب نقل شده است).
ــوربُن در سال 1521 لوتر را محكوم  در فرانسه، دانشگاه س
كرد و در 1523 از صدراعظم خواست كه كتاب هاى او سوزانده 
ــواى اول، پادشاه فرانسه، در  ــود. در همان ساِل 1521، فرانس ش
پاسخ به درخواست رئيس دانشگاه سوربُن فرمانى صادر كرد كه 
ــت انتشار كتاب درباره ى مسايل دينى بدون  از پارلمان مى خواس
نظارت دانشكده ى االهيات سوربُن ممنوع شود. در 1529، ابتدا 
آثار نويسنده اى فرانسوى به نام لويى بركن و سپس خودِ او را در 
آتش سوزاندند. با اين همه، در شب 18 اكتبر 1534 اعالميه هايى 
ــوربُن در پاريس و چند شهر  ــا و دانشگاه س عليه دولت و كليس
ــد كه يكى از آن ها روى درِ اتاق پادشاه  ــه پخش ش ديگر فرانس
ــده بود! در 13 ژانويه 1535، پادشاه فرانسه فرمانى  ــبانده ش چس
ــور را ممنوع و  ــار هرگونه كتاب در كل كش ــادر كرد كه انتش ص

سانسور نقض غرض است
به مناسبت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور

نه در ايران، نه در هيچ جاى ديگر دنيا و نه در هيچ 
مقطعى از تاريخ جهان، سانســور هيچ گاه مقاصد مورد 
ادعاى سانســورچيان را برآورده نكرده اســت. ســهل 
ــِت آزادِى بيان را بيش از پيش  اســت، سانسور خواس
نيرومند كرده است، چندان كه سانسورچيان به رغم تمام 
ــان آزادى بيان  زورى كه زده اند در مقابل امواج خروش

عاجز و درمانده شده اند.
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ــش هفته بعد او دوباره  متخلفان را به اعدام تهديد مى كرد. اما ش
ــخت گيرانه از  ــاز كرد، البته تحت نظارت س ــاپ كتاب را مج چ
ــتانه ى  ــش از چاپ. در 14 فوريه 1544، در آس ــه مجوز پي جمل
ــد و تمام كتاب هاى اِتين  ــى برافروخته ش ــاى نوتردام آتش كليس
ــان گرا، به خاكستر مبدل شد. سال بعد  ــمند و ناشر انس ُدله، دانش
ــوزاندند. در 18 اكتبر 1547،  نيز خودِ او را زنده زنده در آتش س
هانرى دوم پارلمان را موظف به سركوب مرتدان كرد، و پارلمان 

ــداد محكوم كرد كه  ــدك 450 نفر را به جرم ارت ــرف مدتى ان ظ
ــهر ليون  ــرگ بود. با اين همه، در ش ــازات 60 تن از آنان م مج
انتشار آثار وابسته به نهضت اصالح دين و همين طور آثار رابله، 
ــان گراى فرانسوى، افزايش يافت. در 10 سپتامبر  نويسنده ى انس
ــار  ــاس آن انتش ــد كه بر اس ــه فرمانى صادر ش 1563، در فرانس
ــا طناب دار را در  ــاه مجازات اعدام ب كتاب بدون اجازه ى پادش
ــت. اما نويسندگان و ناشران اين فرمان را به هيچ گرفتند  پى داش
ــر كردند  ــال هاى 1585 تا 1594 آثارى را منتش و در فاصله ى س
ــمار عناوين اين آثار را  ــد. ش كه به «ادبيات جزوه اى» معروف ش
ــترده ى  ــر كرده اند. عالوه بر اين، چاپخانه ها با موج گس 870 ذك

درخواست چاپ هجونامه بر ضد حاكمان روبه رو شدند.
ــال 1618، سه  ــه ى قرن هفدهم، در 19ژوييه ي س در فرانس
ــدند كه از آن ميان شاعرى به نام اِتين  هجونامه نويس محكوم ش
ــال هاى بعد نيز  ــد. در س ــكنجه به دار آويخته ش ُدران پس از ش
ــه 1629، لويى  ــوزى ادامه يافت. در 15 ژانوي ــدام و انسان س اع
سيزدهم فرمانى را امضا كرد كه اجازه ى چاپ و فروش كتاب را 
به ارائه ى نسخه ي دست نويس كتاب به وزارت خانه براى گرفتن 
مجوز پيش از انتشار كتاب موكول مى كرد. در 1653، صدراعظم 
ــكده ى االهيات سوربُن را به  ــه چهار نفر از استادان دانش فرانس
ــلطنتى برگزيد و مميزى كتاب را به آنان  ــورچى س عنوان سانس
ــز مبارزه ى مردم  ــا، در طول قرن هفدهم ني ــپرد. با تمام اين ه س
ــه، در ژوييه 1649،  ــور ادامه يافت. براي نمون ــه با سانس فرانس
ــه جرم چاپ  ــام كلود مالِوى را ب ــه دارى به ن ــت چاپخان حكوم
هجونامه به اعدام با طناب دار محكوم كرد. اما زماني كه او را به 
ــنگ به جالدان حمله  محل اعدام مى بردند جمعيتى از مردم با س
كردند و آنان را فرارى دادند، چوبه ى دار را به رودخانه انداختند 

و چاپخانه دار را نجات دادند.

ــور و در واقع نقض آن در فرانسه،  اما اوج مخالفت با سانس
ــه.  ــان داد، قرن انقالب كبير فرانس ــرن هجدهم خود را نش در ق
ــم رئيس امور  ــلطنت لويى چهارده ــه در دوران س ــزرب، ك مال
ــورچِى واقع بينى بوده است،  ــد سانس كتاب بود و به نظر مى رس
مى نويسد: «نويسنده، كه از مشكالتى كه با آن ها روبه رو مى شود 
نوميد است و مى بيند چه قدر مقررات نقض مى شود بدون آن كه 
ــد، از خير مجوز مى گذرد، اثر خود را بدون  ــته باش عواقبى داش
ــورى  ــد و حتى تعديل هايى را كه سانس ــر چاپ مى كن كم وكس
كم تر سخت گير مى توانست اِعمال كند در آن به عمل نمى آورد.» 
ــار سانسور در فرانسه  ــت، فش ــته اس همان گونه كه مالزرب نوش
ــران وقتى با  ــندگان و ناش آن را به عكِس خود بدل كرد و نويس
سخت گيرِى بيش از حد در سانسور روبه رو شدند از خير مجوز 
ــتند و كتاب هاى خود را بى كم و كاست و بدون هيچ گونه  گذش
ــه  ــهرهاى ديگر فرانس ــورى چاپ كردند. در پاريس و ش سانس
ــور مانده بودند بدون  ــد سانس ــت س كتاب هايى كه مدت ها پش
هيچ گونه مجوزى پشت سر هم چاپ شدند. كتاب هاى ممنوعه 
ــن به  ــدند از راه رود س پس از آن كه مخفيانه چاپ و انبار مى ش
ــال مى شدند. كم تر كتاب فروش يا  بندرهاى حومه ى پاريس ارس
ــر و  ــه دارى بود كه با چاپ و فروش مخفيانه ى كتاب س چاپخان
كار پيدا نكرده و با پليس درگير نشده باشد. بيش تِر آن ها، با آن كه 
ــان گاه تعطيل مى شد  ــت مى دادند، مغازه هايش پول زيادى از دس
ــيوه هاى مختلف به  ــه و زندان را تحمل مى كردند، به ش و جريم
ــوى ديگر، مردم خريدِن كتاب هاى  كار خود ادامه مى دادند. از س
ــن ترتيب به  ــتند و به اي ــى مى دانس ــه را يك عمل سياس ممنوع
ناشران و نويسندگان كمك مى كردند تا در مقابل سانسور دولتى 
ــان ادامه دهند. ديِدرو در سال 1767 در  مقاومت كنند و به كارش
ــته است: «هرچه ممنوعيت چاپ كتاب بيش تر باشد  نامه اى نوش
... كنجكاوى براى خواندِن آن هم بيش تر مى شود. اين ممنوعيت 
ــود مردم كتاب را بيش تر بخرند و بيش تر بخوانند.»  باعث مى ش

اما سانسور فقط اشتياق به مطالعه ى كتاب هاى ممنوعه را بيش تر 
ــوى نافرمانى و شورش نيز سوق مى دهد.  نمى كند، مردم را به س
ــد: «چند وقتى  ــتيف ُدال برتون مى نويس دانيل مورنه از قول رس
ــت كه كارگران پاريس نافرمان شده اند، چرا كه در كتاب هاى  اس
ــت: كارگر  ــيار مهم اس ما واقعيتى را خوانده اند كه براى آن ها بس

انسان باارزشى است.»
ــه چه گونه  ــان مى دهد ك ــه نش ــه اين ترتيب، تاريخ فرانس ب
ــت  ــود و مفتضحانه شكس ــدل مى ش ــد خود ب ــور به ض سانس
ــور  مى خورد. نمونه ى تاريخى ديگرى كه از نقض غرض سانس
حكايت مى كند سانسور در زمان استالين در شوروى سابق است. 
پيامد اين سانسور، همان گونه كه مى دانيم، موج گسترده ى چاپ 
و انتشار كتاب و نشريات ممنوعه به صورت مخفيانه و زيرزمينى 
ــرانجام  ــاميزدات» مى گفتند. و س بود كه روس ها خود به آن «س
ــاميزداِت ايرانى يعنى انتشار گسترده ى كتاب هاى «جلد  اين كه س
سفيد» در سال هاى پايانِى رژيم شاه نيز نشان داد كه سانسور در 

نهايت به كندن قبر خودش كمك مى كند.
آذر 90

در 15 ژانويه 1629، لويى سيزدهم فرمانى را امضا 
ــاب را به ارائه ى  كرد كه اجــازه ى چاپ و فروش كت
نسخه ي دست نويس كتاب به وزارت خانه براى گرفتن 

مجوز پيش از انتشار كتاب موكول مى كرد. 
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ــد  ــا به اينجا برس ــت ت ــان كاپيتاليس  جه
ــر گذرانده است:  عصرهاى گوناگونى را از س
ــر اتم،  ــيته، عص ــر الكتريس ــر بخار، عص عص
ــر تكنولوژى اطالعات  ــر فضا و حاال عص عص
ــترده  و ارتباطات.  گر چه در تبديل دنياى گس

ــن عصرها در  ــده اى كوچك همه ى اي ــن به دهك ــاب كه و ديري
اندازه هاى مختلف شركت داشته اند و هر يك به سهم خود جهان 
را كوچك و كوچكتر كرده اند، اما عصر حاضر، عصر انفورماتيك، 
ــيده در نزديك كردن جهان،  با اينكه عمرش هنوز به دو دهه نرس
ــين جهان  ــدازه ى همه ى اعصار پيش ــردن آن به ان ــك ك در كوچ

كاپيتاليستى موثر بوده است.
ــل آن به يك دهكده  ــدن جهان، از تبدي ــى از كوچك ش وقت
سخن مى گوييم، مى دانيم كه معنايى جغرافيايى ندارد. زمين هنوز 
ــال پيش داشت  ــت يا هزار س ــاحت دارد كه دويس همانقدر مس
ــا پايتخت هاى  ــت و يكم فاصله ى تهران ت ــداى قرن بيس ودر ابت
ــتم بود. اما آنچه بر فراز اين  ــت كه اوايل قرن بيس ديگر همان اس
جغرافيا، به ويژه در بيست سال اخير روى داده ، چهره ى ديگرى 
ــده و نزد مردم  ــت.معناى "فاصله" دگرگون ش ــاخته اس از دنيا س
ــت. اگر روزگارى حتى   ــته اس "نزديكى" به تصوير غالب بدل گش
ــهرهاى مجاور براى هفته ها و ماه ها از حوادث يكديگر بى خبر  ش
ــرى از  ــد اكنون تكنولوژى ارتباطات و اطالعات در كس مى ماندن
ــنيدارى  ــه مى تواند ميليون ها خبر را با تفصيالت ديدارى و ش ثاني
ــه اى با دماى 50- درجه به ناحيه اى با گرماى 50+ درجه  از منطق
ــى ندارد. "نقاط دور افتاده"  ــل كند. ديگر "دور" چندان معناي منتق
ــت. همه ى نقاط نزديك، همه ى  ــده اس ــه ى زمين محو ش از نقش
گوشه ها دسترس پذير شده اند. بر متن دست آوردهاى تكنولوژيك 
ــكال آشناى  ــت. حتى اش ــكل ارتباط ميان آدمها تغيير كرده اس ش
ــده. تكنولوژى  ــر دگرگون ش ــى در اين عص ــاى جمع فعاليت ه
ــاختمان هاى نظامى و پزوهشى به متن  اطالعات از سايت ها و س
ــنا بدل گشته است؛ چنان آشنا  جامعه آمده وبه عنصرى كامًال آش
كه كمتر عرصه اى – چه عمومى وچه خصوصى – يافت مى شود 
ــر روزگارى روياى پيمودن  ــد. اگ ــه از اثرات آن دور مانده باش ك
ــم برهم زدن،  به قالب "كاله  ــافت هاى طوالنى در يك  چش مس
ــده بود و امكان عملى  ــحرآميز" ريخته ش جادويى" و "عصاى س
ــانه اى بيش نبود، حاال تصور دنيا بدون اينترنت و ماهواره،  آن افس
ــت !  ــخت كه غير ممكن اس بدون تكنولوژى اطالعات نه تنها س
ــخت و روزمره  ــه روزگارى رويا بود اكنون به واقعيتى سرس آنچ

تبديل شده است. 
ــت وجود دارد.  ــا كاربر اينترن ــك در جهان ميليارده ــم اين ه
ــات ضبط تصوير و صدا و  ــى موبايل با امكان ميلياردها نفر گوش

ــاهده ى تصاوير زنده ى مريخ كه از كانال هاى  انتقال آن دارند. مش
ماهواره اى پخش مى شود ديگر تعجب كسى را برنمى انگيزد. 

ــار اعالم  ــن پايين ترين آم ــر گرفت ــى با در نظ ــران حت در اي
ــته  ــال 1389 يازده ميليون كاربر اينترنت وجود داش ــده، در س ش
ــال طبق اعالم مركز آمار ايران " 85/7 درصد  است1. در همين س
ــا تلفن همراه  ــل يك عضو ب ــور داراى حداق ــاى كش از خانواره
بوده اند"2. گزارش هايى كه در اين زمينه وجود دارد  نشان مى دهد 
كه طى پنج سال اخير تعداد كاربران اينترنت دهها برابر شده است 
ــته از وسيله اى لوكس و غبطه  و موبايل در يك و نيم دهه ى گذش
ــيئى دم دستى و به بازيچه ى  ــت افراد خاص به ش برانگيز در دس
ــواره اى كه همواره  ــدگان آنتن هاى ماه ــده. دارن ــودكان بدل ش ك
ــدى  مورد هجوم ماموران و قوانين بازدارنده و تنبيهى بوده اند رش

روزافزون داشته وبسيارى از آنها در روستاها زندگى مى كنند.
ــرعت زياد و گستره اى  ــده در كل جهان با س ــرايط ياد ش ش
ــخصى كه در تهران زندگى  ــت. حاال ش ــيع در حال انجام اس وس
ــى بگذارد كه در  ــان خود را كنار گوش كس ــد مى تواند ده مى كن
ــاكن است و حرف  ــبورگ يا نيويورك، كابل يا پاريس س ژوهانس
خود را به او بگويد. اين روزها براى اطالع از احوال ديگران كسى 
ــيند. با يك كليك  ــا چاپ روزنامه نمى نش ــيدن نامه وي منتظر رس

جهان ميان دو كليك 
تكنولوژى و سانسور 

  به مناسبت سيزدهم آذر روز مبارزه با سانسور                       

ــنبه 14 دى 1390  ــى كه روز چهارش ــزارى مهر در گزارش 1- خبرگ
منتشر كرد نوشت: "...آخرين آمارهاى ارايه شده از وب سايت معتبر
ــت در ايران كه  ــران اينترن ــورد كارب internet world stats  در م
ــمار مشتركان ايرانى  ــال منتشر شد نشان مى دهد كه ش ــهريور امس ش
ــبت به سال 2010 سه  ــال 2011 نس ــتفاده كننده از اينترنت در س اس
ــال 2009 در حدود چهار ميليون  ــبت به س ميليون و300 هزار و نس
ــيده  ــته و به 36 ميليون و 500 هزار نفر رس و 300 هزار افزايش داش
ــران اينترنت در كل خاورميانه را  ــه اين تعداد بيش از نيمى از كارب ك

تشكيل داده است .
ــعه ملى اينترنت وابسته به وزارت  در همين حال مركز مديريت توس
ــتركان اينترنت را تا پابان سال 89 بالغ بر 34 ميليون  ارتباطات نيز مش

و 550 هزار نفر ... اعالم كرده است ...
ــمار  اما مركز آمار ايران در "طرح آمارگيرى از كاربران اينترنت" ... ش
مشتركان اينترنت در ايران را  11 ميليون نفر اعالم كرده است كه اين 

آمار از كاهش تعداد كاربران اينترنت در ايران حكايت دارد."
2- خبرگزارى مهر چهاردهم دى 1390 كد مطلب: 138068

رضا خندان (مهابادى)

با يك كليك مى شود دنياى ديگران را به روى 
خود گشود و با يك كليك مى توان دنياى خود را 
ــران قرار داد. جهان ميان دو  در معرض ديد ديگ
كليك جاى گرفته اســت. به اين معنا خيابان وال 
استريت نيويورك از ميدان التحرير مصر منشعب 

شده است.
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ــود و با يك كليك  ــران را به روى خود گش ــود دنياى ديگ مى ش
ــرار داد. جهان  ــود را در معرض ديد ديگران ق ــوان دنياى خ مى ت
ــت. به اين معنا خيابان وال استريت  ميان دو كليك جاى گرفته اس
نيويورك از ميدان التحرير مصر منشعب شده است و جوان بيكار 
ــى كه خود را به آتش كشيد همسايه ى ديوار به ديوار من و  تونس
ــتانبول يا رم زندگى مى كنيم.  ــت  كه در تهران ، لندن ، اس شماس
ــان صحنه ى سوختن آن جوان را ثبت كردند  مردمى كه با موبايلش
ــتند جسم  ــردن كليدها و كليك ها نگذاش ــت هايى كه با فش و دس
ــى دفن شود ، ساز و كار  ــوخته ى او در خاكستر پوك فراموش س

هميشگى سانسور خبرهايى از اين دست را بهم ريختند.

ــط دولت ها  ــور كردن و بى خبرگذاردن مردم كه توس سانس
ــكل ها واندازه هاى گوناگون انجام شده و  ــر جهان در ش در سراس
ــده است.بسيار سخت. اين نزديكى ميان  مى شود اكنون سخت ش
ــخت تر شدن  ــهولت در خبر كردن ديگران، اين س آدم ها ، اين س
ــرفت تكنولوژى عملى شده است. مى گويم  ــور به يمن پيش سانس
ــت كه نزديكى جهان ابتدا بايد  ــده است، زيرا بديهى اس عملى ش
ــته باشد تا بتوان به آن شكل عملى  از نياز مردم به نزديكى برخاس
داد.تكنولوژى اين نياز اكثريت مردم جهان  ،همان 99 درصدى ها، 
ــود نياورد. امكانى در اختيار مردم قرار  را فقط عملى كرد. به وج
ــوند، تا پاسخگوى  نيازى باشند كه از  داد تا به يكديگر نزديك ش
ــات گرفته است. تكنولوژى مرزها و موانع  زندگى واقعى شان نش
را برداشت و ابزارى شد براى تسهيل ابراز وجود آدمى. اگر كسى 
نويسنده، شاعر، نوازنده، تئوريسين، فيلمساز، فيلسوف و... هست 
ــود را با ديگران در ميان بگذارد الزامى  ــد هنريا نظر خ و مى خواه
ــالن و تاالر وثبت نام و مجوز و ... بدود. كافى  ــت به دنبال س نيس
ــت ميان دو كليك قرار گيرد تا مخاطبان خود را بيابد. نشستن  اس
ــر ميليونها نفر  ــن و گذاردن تصوير خود در منظ ــل دوربي در مقاب
ــت. با يك چك چند صد دالرى  ــرت انگيز نيس ديگر رويايى حس
ــهل تر از شبكه هاى تلويزيونى  ــد.راحت تر و س به واقعيت مى رس
ــبكه هاى اجتماعى مجازى  ــتفاده از اينترنت و ش ــواره اى  اس ماه
ــيارى از عرصه ها به عقب رانده شده  و  ــت. نخبه گرايى در بس اس
چنانچه بخواهد باز در جلوى صحنه قرار بگيرد ناچار است سطح 

خود راباالتر از دوره ى پيش تعريف كند. 
ــتقبال از تكنولوژى ارتباطات در كشورهايى كه  ــرعت اس س
ــان مى دهد كه  ــت، نش ــخت تر اس ــتر و س موانع بيان در آنها بيش
ــور- اين ابزار  ــوژى نوين نقش مهمى در بى اثر كردن سانس تكنول
دولت ها براى ممانعت از اطالع رسانى و مشاركت معنوى مردم- 
ــتر خصوصًا به  ــل ديگرى كه باعث توجه وگرايش بيش دارد. عام
ــدت گرفتن تناقضات ذاتى  ــبكه هاى اجتماعى اينترنتى شد ش ش
ــت. پيش ترها نيز نظام  ــتى در يك دهه ى اخير اس نظام كاپيتاليس

ــا يكى از  ــده بود.اين بار ام ــابه ش ــرمايه دچار بحران هاى مش س
ــت كه مردم در اعتراض هاى برآمده از بحران  ويژگى هايش آن اس
ــراى گفتگو و  ــب ترى دارند: ب ــتر و مناس اقتصادى ابزارهاى بيش
ــرعت در  ــهولت و س ــان، براى س تبادل نظر، براى بيان ايده هايش
پيدا كردن يكديگر تكنولوژى ارتباطات كمك هاى شايانى به آنها 
كرده است. موبايل، ماهواره و اينترنت انحصار خبرى را از دست 
ــاتى كه يا متعلق به صاحب قدرتان است و يا توسط ايشان  موسس
ــود بيرون كشيد. بسيارى از اخبار و تصاوير  به راحتى كنترل ميش
ــگران  ــالب در تونس و مصر نه از طريق خبرنگاران و گزارش انق
ــبكه هاى رسمى و اسم و عنوان دار بلكه توسط مردم حاضر در  ش
ــد. در وال استريت جنبش 99 درصدى ها  صحنه ثبت و پخش ش
از طرف مدياى رسمى ابتدا ناديده گرفته شد و در ادامه هم خود 
ــان هرگاه الزم ديدند چادرهاى مخصوص ارتباط اينترنتى  معترض
ــبكه هاى اجتماعى  ــر برپا كردند. گر چه ش ــب و پخش خب و كس
ــازماندهى را ايفا كند اما  ــكيالت و س مجازى نمى تواند نقش تش
ــيار موثر است. از  ــانى ، گفتگو و تبادل نظر بس در امر اطالع رس
ــتاد رشته ى جامعه شناسى و جرم شناسى در  دكتر كريس گرير اس
گزارشى با عنوان "آيا شبكه هاى اجتماعى آتش ناآرامى هاى لندن 
ــده: در مرحله ى اول تلفن هاى همراه  ــعله ورتر كرد؟" نقل ش را ش
ــا بريزند اما بعد كه مردم آمده اند  ــده كه مردم به خيابانه باعث نش
ــند1. در همين  ــه آنها داده كه با هم در تماس باش ــن امكان را ب اي
ــده:" شورشيان از تكنولوژى  مطلب از گزارش يك  پليس نقل ش

بيش از پليس استفاده مى كنند." 

ــق نان دارد تبديل به  ــتى قات براى حاكمان نظامهاى كاپيتاليس
ــت كه سرمايه هاى كالن  ــود.اين تكنولوژى اى اس قاتل جان مى ش
ــترش بازار آن و كسب سود بيشتر با  ــويش رفتند وبراى گس به س
استخدام خالقيتهاى انسانى  هر روز گامى تازه  در استفاده ى سهلتر 
از آن برداشتند. اكنون استفاده از كامپيوتر نياز مبرمى به آموزش و 
دوره ديدن ندارد. ايناسيو رامونه در سرمقاله ى لوموند ديپلماتيك 
ــر جهان شركت هاى چند  ــامبر 2002) مى نويسد: "در سراس (دس
مليتى غول پيكر بر وسائل ارتباط جمعى چنگ انداخته اند." و در 
ــت: " اين كابوس قديمى كه  ــش ديگرى از مقاله اش آورده اس بخ

ــنبه 8 اوت 2011  www.bbc.co.uk/persian/world -1 دوش
– 17 مرداد 1390

ــه – لوموند  ــيو رامون ــاط جمعى – ايناس ــايل ارتب ــار وس 2– انحص
ديپلماتيك – دسامبر 2002

ــوژى ارتباطات در  ــتقبال از تكنول ســرعت اس
كشورهايى كه موانع بيان در آنها بيشتر و سخت تر 
ــوژى نوين نقش  اســت، نشــان مى دهد كه تكنول
مهمى در بى اثر كردن سانسور- اين ابزار دولت ها 
ــانى و مشاركت معنوى  براى ممانعت از اطالع رس

مردم- دارد.
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ــط فروشندگان تانك و اسلحه  ــايل ارتباط جمعى توس روزى وس
ــت"2 .وى در اين نوشته  ــود در حال تحقق پيدا كردن اس اداره ش
ــت از كمپانى هايى مثل جنرال موتورز، وارنر  آمارى ارائه داده اس
ــكاپ، مايكرو سافت و ... كه شبكه هاى خبرى مانند  بروز، نت اس
ــبكه راديو و تلويزيون لوكزامبورگ،  ــى ان ان ، ان. بى. سى، ش س
ــبكه هاى  ــبكه تلويزيونى ام 6 و ...همچنين ش ــو آر.تى.ال، ش رادي
ــاراتى را خريدارى كرده اند. جذابيت اين بخش براى  بزرگ انتش
ــم نظيرى در  ــت كه تحول ك ــرمايه به دليل انقالب فنى اى اس س
ــائل ارتباط جمعى به وجود آورده است. انقالبى كه  عرصه ى وس
ــت بلكه به صاحبان سرمايه اين  ــرمايه سودآور اس نه تنها براى س
ــى كنند. با  ــا افكار و عواطف مردم را مهندس ــكان را مى دهد ت ام
ــد تكنولوژى را همچون  ــود مجبورن اين حال آنها براى تحقق س
ــه اى كاال براى آنها  ــار مردم قرار دهند؛ ارزش مبادل كاال  در اختي
ــتيابى مردم به چنين  ــى اش براى خريدار. تاثير دس و ارزش مصرف
ــت كه دولت ها را به صرافت انداخته است  فناورى هايى تا آنجاس
ــراغ روش هاى  ــال محدوديت بر آن به س ــه براى كنترل و اعم ك

علنى تر بروند. 
ــرعت اينترنت  و  ــن آوردن س ــايت ها و پايي ــر كردن س فيلت
ــوم در كشورهايى است كه ابايى  تهديد علنى كاربران روش مرس
ــور اينترنت و جلوگيرى از دسترسى آزاد  ــدن به سانس از متهم ش
ــده و وضع قوانين و  ــد. در چين نظارت فزاين ــه اطالعات ندارن ب
مقررات جديد استفاده از فضاى مجازى را براى كاربران اينترنت 
ــكل كرده است1. در كشورهايى كه آزادى بيان جزء قوانينشان  مش
ــند استفاده از  ــهاى اجتماعى در هراس ــت و دولت ها از جنبش اس
روش هاى علنى و زمخت مشكل است. پس شيوه هاى غير مستقيم 
ــرى اعتراض هاى  ــد. در پى اوج گي ــه كار مى برن ــرى ب و پيچيده ت
ــورها( كه شاخص ترينش جنبش اشغال وال  اجتماعى در اين كش
ــتريت هنوز در جريان  است )شاهد استفاده از چنين روشهايى  اس
هستيم. برخورد با سايت افشاگر ويكى ليكس و ايجاد محدوديت 
ــارهايى مانند بازداشت مدير آن، و يا  براى آن از طريق اعمال فش
ــد هفته پيش در آمريكا روى  ــرح قوانينى مثل 2SOPA كه چن ط
ــتند .  ــز قانون گذاران قرار گرفت، از جمله ى اين روش ها هس مي
ــت پرده اما عام است ، شلوغ كردن  ــيوه ى ديگر، كه روشى پش ش
صحنه است؛ وقتى نشود جلوى حرف زدن كسى را گرفت چنان 
ــى نرسد. در چين يك  ــلوغ كرد كه صدايش به گوش كس بايد ش

ــايبرى به نظارت اينترنت گمارده شده است3. استفاده از  لشگر س
ــت هدفى جز غبار آلود  ــايبرى به ويژه در بخش سياس "ناظران" س
ــدارد. بهانه ى اين دولت ها "مقابله با هرزه نگارى" و  كردن فضا ن
ــار اطالعات غلط و مضر"4عنوان مى شود. دبير  جلوگيرى از "انتش
ــركت  ــينا، بزرگترين ش ــزب حاكم پكن در بازديدش از س كل ح
پورتال اينترنتى چين، گفت: "جلوى انتشار اطالعات غلط و مضر 

را بايد گرفت."5
ــتى از خروار است اما  ــد مش آنچه از مقابله ى دولت ها گفته ش
ــان مى دهد كه ظرفيت ضد سانسور تكنولوژى  همين اندازه نيز نش

ــرايط بحران  ــى به ويژه در ش ــت. چنين ظرفيت ــيار باالس نوين بس
ــتر بر مردم  ــر جهانى، كه دولتها نياز به كنترل و نظارت بيش دامنگي
ــت. به همين دليل هر روز  ــى حساس برخوردار اس دارند، از نقش
ــتر از آن براى سانسور كردن استفاده مى كنند. تكنولوژى اى كه  بيش
ــيار مهم در تامين آزادى بيان داشته باشد در  مى تواند كاركردى بس
ــت صاحب قدرتان به ابزار ممانعت از آن تبديل شده است. در  دس
انقالب هاى جارى منطقه موبايل و اينترنت در دست مردم معترض 
ــت دولت ها وسيله ى شناسايى و  ــانى بود و در دس ابزار اطالع رس
ــتگيرى فعاالن. اما اين از اهميت و از خاصيت ضد سانسورى  دس
ــتى توليد، همه ى  ــوژى چيزى كم نمى كند. در نظام كاپيتاليس تكنول
ــرى تبديل مى شوند. در  ــرى به ابزارهاى ضد بش خالقيت هاى بش
ــين بافت پارچه را نمونه آورد كه به  ــاده ترين مثال مى شود ماش س
ــاختن انجام كار هزاران  ــان س موازات افزايش بارآورى توليد و آس
ــدند و گرفتار گرسنگى. چرا؟ چون بارآورى توليد  كارگر بيكار ش
ــده بود !  اين تناقض و ستم ارتباطى به تكنولوژى ندارد،  ــتر ش بيش
ارتباطى به رشد ابزارهاى توليد ندارد، بلكه به مناسبات توليد، كه در 
كاپيتاليسم مناسباتى استثمارى هستند، مربوط مى شود. بر تكنولوژى 
ــرى  ــت. اين خالقيت بش ــر حاضر نيز همين قاعده حاكم اس عص
ــرارى ارتباط هاى  ــراز وجود آدمها، براى برق ــت براى اب امكانى اس
ــريع تر، براى زندگى بهتر، براى آگاهى و مشاركت در  آسان تر و س
دست آوردهاى معنوى انسانها . اين كه به ابزارى براى از خودبيگانه 
كردن افراد و اعمال هژمونى طبقات حاكم بدل مى شود ، كاركردى 
ــبات كاپيتاليستى جستجو كرد.  ــت كه ريشه اش را بايد در مناس اس
ــم و  ــتن اين كاركرد به پاى تكنولوژى ديدگاهى ضد مدرنيس نوش
ــت. همان گونه كه نديدن كاركردهاى اين  ــرفت بشرى اس ضد پيش
ــى فريب برآمده از ديدگاه  ــت طبقات حاكم نوع تكنولوژى در دس
ماشينيسم است؛ به اين معنا كه گويى با پيشرفت تكنولوژى در دل 
ــبات موجود بشر مى تواند روى رهايى ببيند! ديدگاه اصولى و  مناس
ــاى اين تكنولوژى براى ابراز  ــانى مى گويد: نه تنها از ظرفيت ه انس
وجود، براى درهم شكستن سد سانسور هم اكنون بايد استفاده كرد 
بلكه الزم است آن را از چنگال مناسبات ضد بشرى رها ساخت تا 

به تمامى و با همه ى ظرفيت هايش در خدمت انسان درآيد. 

1 - هشدار به كاربران اينترنت در چين: شايعه پخش نكنيد – سايت 
bbc فارسى – 28 اوت 2011/ 6 شهريور 1390 

ــاعت بخش انگليسى  2 – در اعتراض به اين طرح ويكى پديا 24 س
خود را تعطيل كرد.

3 و 4– هشدار به كاربران اينترنت در چين ...
5 – پيشين

ــاى جارى منطقه موبايل و اينترنت  در انقالب ه
در دســت مردم معترض ابزار اطالع رسانى بود و 
ــيله ى شناسايى و دستگيرى  در دست دولت ها وس
ــت و از خاصيت ضد  ــن از اهمي ــا اي ــاالن. ام فع

سانسورى تكنولوژى چيزى كم نمى كند.
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ــار تلويزيون  ــه ى اخب ــى در برنام وقت
ــن  ــه اي ــدم ك «وى- او- اِى» (VOA) دي
ــروا از بيانيه ى  ــكار و بى پ ــه  آش ــانه چ رس
ــت  ــندگان ايران در گرامى داش كانون نويس
ــور، به  ــا سانس ــارزه ب ــيزده آذر، روز مب س
ــرمانه ترين طرح هاى  ــى از بى ش ــود يك س
نوامپرياليستى و سلطه گرى استفاده مى كند، 
تعجب نكردم. اين وظيفه ى اصلى سياست 
ــتيالجويانه ى آمريكا  خارجى تهاجمى و اس
ــه از فناورِى  ــت ك ــدان غربى آن اس و متح
ــانه اى و ديجيتالى جديد مانند اينترنت،  رس
ماهواره، موبايل و شبكه هاى اجتماعى براى 
ــِى «بى بدليِل»  تبليغ فضاى اجتماعى و سياس
ــت آن در ذهن و  ــلط و تثبي ــِى مس بورژواي
ــتفاده كند.  رفتار توده هاى مصرف كننده اس
ــا تصور  ــان كند ت ــت كه چن ــدف آن اس ه
ــى از دنيايى آزاد  ــدگار و جدى اجتماع مان
ــتقل از سلطه ى امپرياليستى  و عادالنه و مس
ــه «راه ها به رم  ــد. باز بايد هم ناممكن باش
ــانه ها بايد  ــوند». به جز آن، اين رس ختم ش
ابزار جهت دهى به حركت و نارضايتى مردم 
ــاى خودكامه و تبعيض آميز  در برابر نظام ه
ــند تا آن ها را به سمت  ــد داخلى باش و فاس
بديِل راسِت نو تحت رهبرى جهانِى آمريكا 
ــانند، و نگذارند به سوى  و متحدان آن بكش
ــتقالنه اى كه اكنون زمينه اش در  حركت مس

قيام جهانى تبلور يافته است، راه بپويند.
ــردم اما از  ــن از كار آن ها تعجب نك م
ــاده دلى يا اهمال يا از دست دادن منش و  س
ــبت به جهان سلطه گر  روحيه ى مستقل نس
ــندگان ايران - كه  ــه ى كانون نويس در بياني
ــيار نادر و شايد استثنايى  به واقع موردى بس
بود- شگفت زده شدم. معموالً كانون از اين 
ــه بيانيه اى صادر كند و در  كارها نمى كرد ك
ــه و با فراموش كردن جنبه هاى  آن يك جانب

اصلى قضيه چيزى مانند فراز زير بگويد :
ــل  ــردم، به ويژه نس ــت مبرم م «خواس
ــود (حتمًا منظور  ــان آزاد خ جوان براى بي
بيان انديشه و نظر و عقيده ى آزادانه ى خود 
ــبب شده است كه رشد فناورى و  بوده)، س
ــاد راه هاى ارتباطى تازه مانند اينترنت و  ايج
ــكل گيرى شبكه هاى  ماهواره و موبايل، و ش
ــى جدى  ــه چالش ــور را ب ــازى، سانس مج
ــا كاربر اينترنتى و  ــاند. وجود ميليون ه بكش
ــبكه هاى مجازى در  عضويت ميليونى در ش
ــردم از ماهواره  ــتقبال روزافزون م ايران، اس

كه حتى با آمار مسئوالن 
ــه پنجاه درصد  ــى ب دولت
به رغم  آن هم  ــد،  مى رس
ــا،  هجوم ه و  ــا  تهديده
ــان مى دهد كه تمايل  نش
ــود آزادانه  ــراز وج به اب

ــر همه ى راه ها به رم  چه فورانى دارد. ديگ
ــا راه ممكن براى  ــود! ديگر تنه ختم نمى ش
ــازه از دم و  ــب اج ــه كس ارائه هنر و انديش

دستگاهى خاص نيست.»

ــمت از بيانيه ى كانون در  وقتى اين قس
ــد طمطراق خطابِى  تلويزيون خوانده مى ش
ــر مى زد و هم زمان آرم  ويژه اى از گوينده س
ــر» و نيز كارخانه هاى  ــوك» و «توييت «فيس ب
ــازى به تصوير  ــدرن كامپيوترس بزرگ و م
ــد. آشكار و صريح و بى ترديد  كشيده مى ش
ــون هم مثل  ــد كه بله! كان ــن القا مى ش چني
ــويِى  ــتگاه هاى امنيتى و تبليغى و مغزش دس
جهانى آمريكا و اروپاى غربى دانسته است 
ــبكه ى مجازى  ــات اينترنتى و ش كه مؤسس
ــرِف خيرخواه،  ــات بى ط از مقوله ى مؤسس
ضدسانسور، آگاهى رسان و رهايى بخش اند 
ــورى باقى بماند  كه نمى گذارند ديگر سانس
و مى روند كه رهايى مردم ايران را از طريق 
برنامه هاى تبليغى و آموزشى شان رقم بزنند. 
ــه برمى آيد، گويى  ــه از بياني ــه آن گونه ك بل
ــه ديگر راه ها به  ــت ك كانون هم فهميده اس
ــاال راه ها را  ــود، چراكه ح ــم نمى ش رم خت
ــبكه هاى سازمان يافته  ــنگتن و ش توافق واش
ــازى تعيين  ــده ى اينترنتى و مج و كنترل ش
ــز و بر ضد هر  ــد، آن هم موفقيت آمي مى كنن
ــاق واقعى  ــور و در جهت احق ــوع سانس ن
ــر. اميدوارم اين باور در ته ذهن  حقوق بش
بعضى  از دوستان كانون رسوب نكرده باشد 
ــي از  و همان طور كه حدس مى زنم تنها ناش
سهو يا كم دقتى در نوشتن و انتشار بيانيه در 

فريبرز رييس دانا”تا غول بيابان نفريبد به سرابت"

هيئت دبيران بوده است.
ــى  ــانه هاى ديجيتال ــه رس ــم ك مى داني
ــدرت  ق ــز  مراك از  ــًا  اساس ــواره اى  ماه و 
ــى و نظامى جهان سلطه گر  اقتصادى، سياس
ــيده اند و وظيفه ى اصلى شمار  بيرون جوش
ــراى وظايف  ــا اج ــا همان ــادى از آن ه زي
ــازى  مخزن س ــردازش،  پ پااليش،  ــش،  پاي
ــات، مديريت و  ــل اطالع ــى، تحلي اطالعات
ــا، همه و  ــابه آن ه ــازمانى و مش ــرل س كنت
ــازمان هاى  ــات و س همه در خدمت مؤسس
هيواليى و پيچيده ى قدرت سلطه گر جهانى 
ــمول كه  ــايت هاى جهان ش ــت. س بوده اس
ــاردى دارند، مانند گوگل، و  كاربرهاى ميلي
اساسًا معمارى و سازه هاى اصلى و اوليه ي 
ــخت افزارِى شمار زيادى از  نرم افزارى و س
رسانه هاى ديجيتالى بدواً به وزارت دفاع و 
ــازمان ها تعلق داشته اند.  ــيا و اين جور س س
ــت و نقش آفرينى  ــم از خالقي ــه بگذري البت
تكنولوژيكى نابغه هايى چون استيو جابز كه 
البته آدم درست وحسابى و بسيار مؤثرى هم 
بود. هميشه هم در تاريِخ تحول علمى چنين 
كسانى در همه ى رشته ها حضور داشته اند، 
ــتقل و  ــا زود از حالت مس ــا آن ها دير ي ام
فعال مايشاء خارج و وابسته به نظام سياسى 
و اجتماعى مسلط و چه بسا نظام امپرياليسم 
ــوند. آن ها به بخشى از غول  رسانه اى مى ش
ــوند و با منافع  قدرت اقتصادى تبديل مى ش
ــاورى، نفت، مالى  ــلحه، فن انحصار هاى اس
ــد. بى نياز از توضيح  ــواد درهم مى آميزن و م
ــانه هاى ارتباطى ديجيتالى و  ــت كه رس اس
ماهواره اى ابزارهاى واژگون سازى، تحريف، 
سانسور، جهت دهى، تبعيض، بزرگ نمايى و 
ــده و جوسازى در  كوچك نمايِى مهندسى ش
ــاى اجتماعى  ــاى مربوط به حركت ه خبره
ــازمانى اند.  ــردى و س ــاى ف و آراء و نظر ه
ــندگان ايران تاكنون بارها  خود كانون نويس
ــًال موضع گيرى  اش در  ــت كه مث آزموده اس
ــرائيل يا  ــانى اس ــاى ضدانس ــورد رفتاره م
ــه گام در راه مبارزات  ــاع از مبارزانى ك دف
گذاشته اند  يا ضدكاپيتاليستى  نوامپرياليستى 
ــادكننده ى  ــد اين اعالميه ى دلش هرگز مانن
ــانه اى (و آن چه مستقر در  ــم رس امپرياليس
ــده يا اصًال  ــت) اقبال ندي وى- او- اِى اس
ــت. اين گونه  ــرار نگرفته اس طرف توجه ق
ــون به  ــوى كان ــا دارد از س ــور گوي سانس

فراموشى سپرده مى شود.

ــا تعجــب  ــن از كار آن ه م
نكردم اما از ساده دلى يا اهمال يا 
از دست دادن منش و روحيه ى 
مستقل نسبت به جهان سلطه گر 
ــه ى كانون نويســندگان  در بياني
ايران - كه به واقع موردى بسيار 
ــتثنايى بود-  ــايد اس ــادر و ش ن

شگفت زده شدم.
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ــون تاكنون به  ــمارى از اعضاى كان ش
ــكل  ــان به بدترين ش خاطر آراء و عقايدش
ــمارى از  مورد مجازات قرار گرفته اند و ش
ــازمان نيز چنين  ــالن جريان و س اعضاى ف
ــوى رسانه هاى امروزى  بوده  اند، اما آيا از س
ــا فارغ از  ــاوى ي ــا آن ها به تس ــرفته ب و پيش
ــده است؟ آيا اين  تبعيض كامل برخورد ش
ــور  ــض و تحريف ها سانس ــذف و تبعي ح
محسوب نمى شوند؟ ديده ايم كه رسانه هاى 
«به چالش كشاِن» موردنظر بيانيه چه گونه در 
ــورد تجاوز ارتش جهنمى ناتو با همراهى  م
ــده ى ديكتاتور ليبى،  بخشى از ياران جداش
ــى و جهت دار  ــى، رويه اى كامًال تبليغ قذاف
ــارزات مردم  ــم مب ــا بخش اعظ ــد ام گرفتن
ــاى راديكال و چپ گراى  بحرين و بخش ه
ــوريه را حذف كردند يا  تونس و مصر و س
ــه حداقل كاهش دادند. ديديم كه چه گونه  ب
ــش آمريكا در  ــر جنايت ارت ــردى كه خب ف
ــته جمعى  ــتار دس عراق را، كه از طريق كش
غيرنظاميان با حمله ي بالگرد صورت گرفته 
بود، به رسانه هاى ديجيتالِى «به چالش كِش» 
ــتگير و تحويل محكمه ى  درز داده بود دس
نظامى شد و وزير خارجه آمريكا هم زبان با 
سران نظامى آمريكا خواهان مجازات شديد 
ــد؛ اما فعاالن جنبش وال استريت از او  او ش
به خاطر افشاى حقيقت پشتيبانى و قدردانى 

كردند.
ــام  ــه در نظ ــم ك ــم مى داني ــا ه ــه م بل
انديشگِى ليبرال- دموكرات كه حافظ منافع 
ــت،  ــادى ضدمردمى اس ــاى اقتص قدرت ه
ــن به  ــر و پرداخت ــكان درز خب ــره ام باالخ
اخبار مخالف و مردمى مهم در حد مجاز و 
ــده نيز وجود دارد و كم هم نيست.  كنترل ش
ــم نيز وجود  ــواردى كه مثال زدي اين در م
ــت، اما من از جريان غالب و اصلى اى  داش
ــوگر  ــت مى كنم كه جهت دار، شستش صحب
ــيطره آميز و مداخله جويانه  ذهنى، تبليغى، س
به نفع حركت هاى وابسته به قدرت سرمايه 
ــت جهانى امپرياليستى است. اما به   و سياس
ــتاِن من،  هيچ وجه اين توصيِف من و دوس
ــه ى جريان هاى راديكال و  ــه تقريبًا با هم ك
ــو است،  ــتقل جهانى هم س آزادى خواه مس
ــش فناورى در  ــاى ناديده گرفتن نق به معن
ــاى  ــه و فرصت ه ــارزه ي آزادى خواهان مب
ــى در محدوده هاى كامًال  جهان ليبرالى حت
اين  ــت.  نيس ــتى  امپرياليس ــده ى  تعريف ش
ــى يا دوگانه يا دو- حركتى بودِن  دو- وجه

موضوع نياز به توضيح دارد .
ــوى دستگاه سلطه ،  وقتى نيرويى از س
چه در روند توليد و بازتوليد عادى آن، چه 
ــوى سازمان هاى مركزى يا  طى برنامه از س
جانبى يا فعاالن اجتماعى اش شكل مى گيرد، 

ــترش  افزايش مى يابد، به جلو مى رود، گس
ــود، قطعًا  ــد و در يك كالم رها مى ش مى ياب
ــد  ــتمى كه در آن رش و يقينًا در درون سيس
ــى مخالف  ــد نيروي ــاز مى كن و سوخت وس
ــكار  ــنا و ناآش را، هر چند هم كه ابتدا ناآش
ــت مى كند  ــد و انباش ــد، مى زاي ــده باش مان
ــرار مى دهد.  ــا نيروى قبلى ق ــل ب و در تقاب
ــادى كه جنبه ى فيزيكى  اين كه در موارد زي
ــا حتى در موارد اجتماعى  و طبيعى دارند ي
ــايى، منطقى،  نتوان اين قانون مندى را شناس
ــرد، قطعًا به معناى  ــازمان يافته و عملى ك س
ــدِى صددرصد  ــت قانون من ــور و تثبي حض
ــت. شايد نياز  مخالف و متناقض با آن نيس
ــناختِى  ــت زمان و تحليل سامانه ش به گذش
ــترده ترى باشد؛ كه بحِث  ــه اى تر و گس ريش
ــوزه تحليل هاى اجتماعى  آن بماند براى ح
و قلمرو منطق، معناشناسى و فلسفه ى علم. 
ــورد فناورى، تجربه ها و نظريه ها و  اما در م
ــى و اجتماعى زيادى در  آزمون هاى تاريخ

ــود دارد؛ حتى اگر آن  ــاع از نظر من وج دف
ــد، اما كّلى و به اندازه ي كافى  نظر عام نباش

جامع است .
ــى) و تكانه هاى  ــاورى (و فن شناس فن
ــًا در روندهاى حركت  دوران ساز آن اساس
ــاز، منافع و  ــخ به ني ــى و براى پاس اجتماع
ــالح آن ها پديد  ــازه يا اص ــازوكارهاى ت س
ــادى از آن ها تاريخچه ى  ــمار زي مى آيند. ش
تكاملي طوالنى  دارند و شمارى مقطعى اند. 
ــرمايه، منافع  ــتقيم براى سود، س برخى مس
ــلط در  ــازوكارهاى رايج و مس قدرت و س
جامعه ساخته مى شوند و برخى واكنش هاى 
ــبت به نابسامانى هاي   فردى يا سازمانى نس
ــت  ــى و در جه ــانى و ضداجتماع ضدانس
ــد. اما در  ــخ گويى به نيازهاى مردمى ان پاس
ــت كه  ــر اين اس ــش ب ــلطه كوش جهان س
ــا و در  ــش اعظم آن ه ــكان بر بخ حتى االم
ــيطره   ــود و س ــه نفع س ــدى الزم ب زمان بن
ــلط ايجاد شود. در مثل، تكانه هاى توليد  تس
ــودرو، هواپيما و  ــن، خ ــعه ى راه آه و توس
كامپيوتر را مى توانيم بر بنياد تحول عمومى، 

ــا و واكنش هاى درونى  ــرات و كنش ه تغيي
ــرمايه دارى با ابعاد بغرنج  نظام اجتماعى س
ــا  ــترده اش توضيح دهيم. آن ها چه بس و گس
ــودزايى اى  ــت و س نجات بخش روند انباش
ــكون  ــمار مى آيند كه پيش از آن به س به ش
ــاده بود (اما به هر  ــاط و مخاطره افت و انحط
ــام، به خدمت مصرف كننده  حال در اين نظ
ــيار متحوِل  ــاورِي بس ــد). فن ــم درمى آين ه
كامپيوتر و رسانه را نمى توان با تصادف هاى 
ــانِى اين و  ــش انس ــاده ى فردى يا كوش س
ــد در تحليل  ــح داد هرچن ــه توضي آن نابغ
ــز ضرورى، گرچه  جامع تر حضور آن ها ني
ــود. مثًال در  ــى، مى ش ــده ى اساس تعيين كنن
ــرمايه دارى كه معامالت مالى و  جامعه ى س
ــن برابِر توليد و تجارت  پولى جهانى چندي
ــت، حتى پيش از اين  واقعى رشد كرده اس
ــول اقتصادى و  ــتانه ى تح ــد، و در آس رش
انباشت مالى، تالش و تكاپوى جمعى براى 
رسانه هاى ارتباطى و مبادالتى آغاز مى شود 
ــوغ يك نفر كار  ــا نب ــره در يك ج ــا باالخ ت
ــد و نقطه ى عطفى مى آفريند.  خود را مى كن
ــوآورى،  ــالش براى ن ــت ت همين گونه اس
ــتابان كردن خبررسانى،  گسترش دادن و ش
از  ــى  اطالعات ــلطه ى  س و  ــانى  اطالع رس
ــوى قدرت هاى جهانى اى كه در حضور  س
ــيطره آميز و تالش آن ها براى بقا بر مسند  س
ــاى ترديدى  ــتيالى جهانى ج ــرى و اس برت
ــانى كه آمريكا  ــت -  مگر از سوى كس نيس
ــوزانه   ــانه هايش را فقط فرصتي دلس و رس
ــت غيبى از درون جامعه ي  مى دانند كه دس

پيشرفته به بشريت عطا كرده است.
ــى و  ــانه ها هدف هاى سياس ــن رس اي
ــادى و فرهنگى خاصى دارند. در مثل  اقتص
ــا تركيب تقاضاها  ــازى مى كنند ت فرهنگ س
ــراى كاالها و خدمات را به نفع نظام توليد  ب
ــر دهند   ــبى آن ها تغيي ــذارى نس و قيمت گ
ــوالت فنى از  ــازند. همه ى تح ــا از نو بس ي
ــتند؛ مواد مخدر  ــف پنى سيلين نيس نوع كش
ــم، كه صدبرابر  ــيميايى را نيز به يادآوري ش
ــيب هاى  قوى تر از هروئين خالص اند و آس
ــا هم  ــه ى م ــى را در جامع ــم اجتماع وخي

به شدت گسترانيده اند.
ــف تمام اين  ــيار خوب، با اين وص بس
ــاى ناگهانى يا تدريجى  ــا و تحول ه تكانه ه
اما گسترده و ريشه دار مورد استفاده ي مردم 
ــت  ــارزان نيز قرار گرفته اند. واضح اس و مب
كه آنارشيست ها، انقالبى ها، آزادى خواهان، 
ــت ها، رهبران  ــت ها، سنديكاليس سوسياليس
انقالب روسيه و آلمان، جنبش هاى اروپايى 
ــوار  ــنفكران معترض همه و همه س و روش
ــدند و شرق و غرب و  قطارهاى اروپايى ش
ــمال و جنوب قاره  را درنورديدند. آن ها  ش

ماهواره ها، رسانه هاى تصويرى، 
ديدارگاه هاى اينترنتى، فرآورده هايى 
چون لوح فشرده و حافظه ي جانبى 
و كاالهاى مشــابه به طور اساسى، 
ــى و همه جا، زير  ــه البته همگان و ن
تأثير و سيطره ى امپرياليسم، قدرت 
ــرمايه دارى  ــام س ــانه اى و نظ رس
جهانى اند و به شدت با وجدان سود 
و سلطه ى نوليبرالى– نومحافظه كارى 

درآميخته اند.
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ــده ى كار اجتماعى  ــيم پيچي در فرايند تقس
خودشان سازنده و توسعه دهنده ى خدمات 
ــانى هم  راه آهن بوده اند؛ اما در اين ميان كس
بودند كه راه  آهن را به سادگى از اختراع هاي 
ــوز و فرصتى براى اقشار دارا و  ــر دل س بش
ــردم تلقى  ــش بيش ترى از م ــس بخ زان  پ
ــى كه ذاتًا  ــد؛ يعنى اختراع و تالش مى كردن
خوب بود و اميدبخش و نه هيچ چيز ديگر 
و نمى گذاشت همه ى راه ها به رم ختم شود 
ــد. اما توجه  – در حالى كه واقعًا ختم مى ش
داشته باشيم كه شمار محدودى از مسافران 
قطار چه گونه به دو-وجهى بودِن اين ارمغان 
ــه مندان و  ــران، انديش ــى كارگ تالش دائم
ــيدند. آن ها  ــانى مى انديش ــروى كار انس ني
ــندگان  ــندگان و كوش آزادى خواهان، نويس
زندگى عادالنه و ناتبعيض آميز بودند. آن ها 
انقالبى بودند و از 200 سال پيش، برخالف 
شمارى از ما در امروز، به دو-وجهى بودن 
و رابطه ى تضاد و تكامل فناورى پى  بردند. 
هم امروز نيز درباره ى رسانه هاى ماهواره ا ى 
ــابه، اما  ــوان تحليلى مش ــى مى ت و ديجيتال
ــى، را  ــر و پرنيازتر به نقد و بررس پيچيده ت

ارائه داد.
ــرى،  تصوي ــانه هاى  رس ــا،  ماهواره ه
ــى، فرآورده هايى چون  ديدارگاه هاى اينترنت
ــه ي جانبى و كاالهاى  ــرده و حافظ لوح فش
ــى، و نه البته همگانى  ــابه به طور اساس مش
ــيطره ى امپرياليسم،  و همه جا، زير تأثير و س
ــرمايه دارى  ــام س ــانه اى و نظ ــدرت رس ق
ــود  ــدان س ــا وج ــدت ب ــد و به ش جهانى ان
ــه كارى  نومحافظ ــى–  نوليبرال ــلطه ى  س و 
ــادگى مى توانيم در  درآميخته اند. اين را به س
ــى زبان دريابيم:  ــانه هاى فارس مقايسه ي رس
ساعت ها برنامه ى شبانه روزى وى- او- اِى، 
بى بى سى، يورونيوز و رسانه هاى پول وپَله دار 
را بگذاريد در مقابل چند ساعت برنامه اى كه 
ــتقل در  نيروهاى آزادى خواه، راديكال و مس
اختيار دارند. آيا همه ى آن ها به طور يكسان 
ــانده اند؟  ــه چالش جدى كش ــور را ب سانس
ــام پيچيده ى  ــر. نظ ــه خي ــت ك ــوم اس معل
ــور و جهت دهى اطالعاتى  گونه هاى سانس
در اختيار رسانه هاى قدرقدرت است. شايد 
ديدارگاه هاى اينترنتى از حيث امكان حضور 
نيروهاى مستقل، تا حدى با رسانه ها تفاوت 
ــند، اما به طور كلى در آن جا نيز  داشته باش

در بر همين پاشنه مى چرخد.
ــان و منتقدان و  ــه ى آزادى خواه وظيف
ــى جهانى و  ــدرت و خودكامگ ــان ق مخالف
ــى البته كه قهر كردن و روى برگرداندن  بوم
ــانه ها و فناورى هاى متنوع آن نيست.  از رس
ــا و نوآورى هايى  ــد از كااله ــه باي ــه ك البت
ديجيتالى  ــواره اى،  ماه ــانه هاى  رس ــون  چ

ــد امكان  ــن همراه تا ح ــتم هاى تلف و سيس
ــتفاده  كرد. صد البته بايد ما كه در جناح  اس
ــرار داريم  ــل قدرت ق ــم و در مقاب مردم اي
ــاى  ــن فناورى ه ــتفاده از اي ــم در اس بتواني
ــلط شويم،  متحول كوتاه نياييم، بر آن ها مس
به فن شناسى هاى مربوط مجهز شويم و كار، 
تخصص، انديشه و توان پرتوافكنى خود را 
ــرمايه و قدرت رسانه اِى  جايگزين پول و س
ــراى آن كه  ــم. از قضا ب ــته ى خود كني نداش
ــور قدرت هاى  ــم نبايد حول مح چنين كني
ــانه اى وول بخوريم بلكه بايد  استيالى رس
مستقل باشيم و قانون هاى استفاده ي متضاد 

و رشد تضادآميز را در كردار دريابيم.

ــه ى احتمالى در  ــِى يكجانب خوش خيال
ــندگان ايران - با آن مسئوليت  كانون نويس
ــبت  تاريخى، عميق و توقع برانگيزي كه نس
ــه و بيان دارد - در  ــه آزادى واقعى انديش ب
ــه منزله ى  ــو، در واقع ب ــانه هاى ن برابر رس
ــاز و  ــا قرص هاى تازه س ــود را ب ــى خ نوع
ــت.  ــه به خواب عميق فرو بردن اس نوآوران
ــانه ها، بى حضور مداوم و هدف مند  اين رس
و كارساز ما نمى توانند سانسور را به چالش 
ــند، بلكه برعكس انواع تازه تر سانسور  بكش
ــازند. به ياد آوريد  را جارى و سارى مى س
ــران براى  ــا» را به دولت اي ــات «نوكي خدم
فروش دستگاه هاى پايش و مهار گسترده ى 
تلفن هاى همراه، كه خيال مى شد به تنهايى 
ــرمايه دارى  ــرد تند س ــال از عملك و بى خي
ــد  ــى مى توان ــتگاه دولت ــارى و دس انحص
ــيج و رديابى و بازپس گيرِى  ــيله ى بس وس
ــان باشد.  ــده يا تصاحب شده ش «رأِى» گم ش
ــانه اى حتى  ــرمايه دارِى رس اين بخش از س
در واكنش به اعالم جرم  يكى از فعاالن عليه 
ــدن ها  ــتگيرى ها، زنداني ش آن به خاطر دس
ــاال انداخت  ــانه ب ــا، فقط ش و جان باختن ه

ــادى تحويل  ــك اقتص ــد ديپلماتي و پوزخن
ــش و  ــتگاه هاى پاي ــد دس ــه يادآوري داد. ب
ــى را. به ياد  ــت هاى الكترونيك ــى پس ردياب
ــانى و خبرچينانه  ــد كاركردهاى ناانس آوري
ــر را. به  ــوك و توييت ــويى فيس ب و ذهن ش
ــينمايى و سريال ها  ياد آوريد برنامه هاى س
ــى و موسيقى هاى ويژه ي  و تيزرهاى سياس
ــت  ــان را پش ــوه جوان ــه انب ــانه ها را ك رس
تلويزيون يا مانيتور ميخ كوب كرده و بى ثمر 

ساخته است.
ــه از اين  ــا مى دانيم ك ــا اين وصف م ب
ــيارى و  ــرط هوش ــتگاه ها مى توان به ش دس
ــه نفع آزادى و  ــتقالل رأى ب ثبات قدم و اس
ــور بهره ها برد. البته كافى نيست  عليه سانس
ــرد دوگانه و  ــت كه ذات عملك اما الزم اس
ــناخته  ــه و عمل ش ــاد آن ها در انديش متض
ــانه ها در ذات خود  ــود. همه ى انواع رس ش
ــور  ــش و عامل عقب رانى سانس نجات بخ
ــم را به  ــور نوع قدي ــا سانس ــتند. آن ه نيس
ــد - كه چه  ــا اگر بتوانن ــند ت چالش مى كش
ــا مى توانند - دور تازه اى از انقياد ذهنى  بس
ــده را  ــورِى بغرنج و نهادينه ش و خودسانس
ــره  ــد. اگر نمى توانند يك س ــن كنن جايگزي
ــت كه روشنفكران  چنين كنند براى آن نيس
قرص خورده اند يا خود را به خواب زده اند 
ــان فناورى ها را  ــت كه اين بلكه براى آن  اس
ــويه مائده هاى كاپيتاليستى  يك سره و يك س
ــد بلكه عرصه اى  ــان صنعتى نمى دانن و جه
بشرى  تلقى مى كنند كه معموالً در نظام هاي 
ــى و فرهنگى به  ــى، سياس ــيطره ى طبقات س
ــم درمى آيند،  ــلطه گر ه ــخير قدرت س تس
ــد و تحول جمعى و  حال آن كه حاصل تولي
ــت آورد باز به اين خاطر  بشرى اند. اين دس
ــنفكران، فعاالن و كارشناسان  است كه روش
ــخير پايگاه هاى ويژه خود  آگاه درصدد تس
ــتند، همان گونه كه در تشكل هاى  در آن هس
ــدن  ــن جامعه ى مدنى يا رو به مدنى ش همي
جايگاه و پايگاه خود را جست جو مى كنند، 
ــد، بنا مى كنند و به جلو مى روند. بله  مى يابن
ــطرهاى خود  ــه ى كانون در آخرين س بياني
ــن گفته اش با  ــود، گرچه اي ــت گفته ب درس
ــين آن، كه مورد بحث من بود،  گفته ى پيش
ــه و بيان  ــا آزادى انديش ــت. ت تناقض داش
همگانى نشود و دولت ها ملزم به رعايت آن 
ــند راه باقى است و بايد رفت. به گمان  نباش

من البته اين جمله چيزى كم داشت:
ــا آن زمان كه فناورى جديد ابزارهاى  ت
ــازه اى را در اختيار دولت ها و قدرت هاى  ت
ــلطه براى انواع  ــًا نظام س اقتصادى و اساس
ــرار  ــى ق ــركوب و بازدارندگ ــور، س سانس
ــد، كار كرد و روند  ــد بيدار مان مى دهد باي

كاركرد اين ابزارها را واژگونه ساخت.
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ــت مترجم: اين مقاله در اوايل سال 1999، پيش از جنگ  يادداش
كوزوو، و فرار پناهندگان، نوشته شده است.

ــت كم دشوار ساختِن،  اگر كنترِل، يا دس
آزادي انديشه و بيان مهم ترين هدف سانسور 
ــد، پس  ترديدي نيست كه در مورد زنان  باش
نويسنده ي آلبانيايي در كوزوو به هدف خود 
ــت. اين بازدارندگي با شيوه هاي  ــيده اس رس

ــور مانند ممنوعيت، محكوميت، يا حبس زنان  ــمِي سانس رس
ــنده صورت نگرفته است. اين گونه سانسور رسمي شايد  نويس
ــت. ابزار آن بيش تر  ــته باشد اما چندان معمول نيس وجود داش
تبليغات عمومي بوده كه بسيار اثربخش تر از كار درآمده است.
ــالوي با تبليغ وسيع و بي پروا تمامي  مقامات دولت يوگس
كوشش خود را به خرج داده اند تا نه تنها وجود زنان نويسنده ي 
ــي بلكه حتي احتمال وجود گروهي به نام زنان آلبانيايي  آلبانياي
انكار شود. دولت اين قضيه را نتيجه ي زن ستيزي و كوته فكري 
ــه حقوقي براي زنان قائل  ــردان آلبانيايي مي داند كه هيچ گون م
ــتند. به اين ترتيب، از نظر دولت يوگسالوي، ناديده گرفتن  نيس
و انكار نوشته هاي زنان آلبانيايي به دليل خطر احتمالِي نوشته ها 
ــت بلكه با هدف ناچيز شمردِن دشمن، يعني مردم آلباني،  نيس
است. از نظر مقام هاي دولتي، خطر زنان آلبانيايي در اين نيست 
ــت كه زن اند «با توانايي  ــند بلكه صرفًا در اين اس كه مي نويس

بسيار براي توليدمثل».
ــه قصد توجيه  ــردم صرب، هم ب ــن تبليغ، خطاب به م اي
خشونت در كوزوو صورت مي گيرد، و هم تشويق زنان صرب 
ــين هاي مّلِي توليد مثل»  به توليد بچه هاي بيش تر، تا توازِن «ماش

حفظ شود.
مسلمًا نتيجه ي چنين رفتاري بسيار منفي از كار درمي آيد. 
ــه اي پديد آمده است كه زن آلبانيايي را  در ميان صرب ها كليش
ــلطه ي همسر نشان مي دهد. در نتيجه،  فردي بي سواد و زير س
ــي در ميان مردم  ــنده ي آلبانياي ــم پيش مي آيد كه زنان نويس ك

صرب به شهرتي برسند. 
ــوي ديگر، مردان آلبانيايي از اين تبليغ سود جسته اند  از س
ــان بيش تر كنند. هرگاه زني كوشيده  تا كنترل خود را بر زنان ش
ــت خود حرفي بزند  ــت كه در اعتراض به موقعيت فرودس اس
متهم شده با دولت همكاري مي كند، كه در كوزوو اشغال گري 
بيگانه محسوب مي شود. حتي در بهترين حالت، گناه موقعيت 

فرودست زن را به گردن دولت انداخته اند.
ــاي انقالبي خود در  ــنده به خاطر فعاليت ه يك زن نويس
سال 1980 به زندان افتاد. در 1999، مدت ها پس از آزادي، او 
ــفر  هنوز مورد آزار و اذيت قرار مي گرفت. دريافت اجازه ي س
ــان دولتي گاه و بي گاه تهديدش مي كردند،  ناممكن بود، بازرس

و به او فشار زيادي وارد مي آمد كه جاسوس شود.
ــاي مردِ خود هم چون الگوي  ــوي ديگر، در ميان رفق از س
ــت  ــد. اما، همين كه خواس ــين مي ش آرمانِي زن آلبانيايي تحس
ــد، و هم چون زني  ــه بروز ده ــه زباني زنان ــان خود را ب عصي
درباره ي رفتار صرب ها و آلبانيايي ها نوشت (زيرا مريض بود و 
ــته، به ويژه از رفتاري كه هم جبهه اي هاي خودش داشتند)،  خس

هاله ي مقدس خود را از دست داد. 
ناگهان ديد كه به بدترين گناه كار ممكن تبديل شده است، 
ــد. و تنها از آن رو كه  به زني كه بايد محكوم و مجازات مي ش
ــرايد با واژگاني كه «اخالقيات ملي را  ــعري بس جرئت كرد ش
ــتي» كه مردان اجازه دارند به كار ببرند  مي آزرد». «واژه هاي زش

اما زنان– به ويژه زنان انقالبي- اجازه ندارند.

گذشته از قوميت، جنسيت نيز دليل ديگري براي سانسور 
ــنده ي آلبانيايي است. شايد زنان در ظاهر به نوشتن  زنان نويس
تشويق شوند، اما فقط در صورتي كه به شيوه اي معين بنويسند. 
ــايد منحصر به كوزوو باشد وجود  ــايان ذكر كه ش پديده اي ش
ــنده اي است كه از نام زنان استفاده مي كنند. و اين  مردان نويس
چند دليل دارد. اگر نويسنده اي از اتهام سياسي بترسد، مي تواند 
ــت بپرهيزد. يا،  ــا از آزار و اذي ــنگر بگيرد ت ــت نام زني س پش
ــنده اي مهارت خود را در حد و اندازه ي ديگر مردان  اگر نويس
نويسنده نداند، مي پندارد كه با پنهان شدن پشت  نام زنان شايد 
ــتي  ــان تر بتواند راه خود را باز كند. زيرا در نظام سوسياليس آس
ــتند بدون متر و  ــنده ي زن داش ــياري از كتاب ها اگر نويس بس
ــوز كتاب هاي زنان  ــدند. به همين دليل، هن ــر مي ش معيار منتش
ــوند. حتي آن  ــمرده مي ش كم  ارزش تر و بنابراين بي خاصيت ش
دسته از آثار زنان كه ارزشي واقعي دارند نيز در سايه مانده اند.
حركت كلِّ  نظام در جهت حفظ زنان در جايگاه خودشان 
ــند، اما بايد حد و حدود  ــت. اگر بخواهند مي توانند بنويس اس
ــز از نام  زنان  ــريه هاي هرزه نگاري ني ــد. در نش ــود را بدانن خ
سوءاستفاده  مي شود – يعني، داستان هايي به ظاهر واقعي به نام  
ــند–  تا سليقه هاي فاسد خواننده ي مرد را  زنان به چاپ مي رس
ــته هايي  ارضا كنند و از اين راه فروش را باال ببرند. چنين نوش
ــاندن و  ــته هاي هرزه نگارانه، كه براي ترس ــا در نوش را، نه تنه
تضعيف روحيه ي زناني كه در عرصه هاي ديگر مي نويسند نيز 

به كار مي گيرند. 

جنسيت و سانسور دركوزوو
سازانا كاپريتسي-  ترجمه ي م.ن. عراقي

اين دو علِت سانسور، يعني قوميت و جنسيت 
شــخص، شــكل ســومي نيز پديد آورده است:  
خودسانســوري، يعني همه گيرترين و مؤثرترين 

راه تحميل كنترل.
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ــيت شخص،  ــور، يعني قوميت و جنس اين دو علِت سانس
ــوري، يعني  ــت: خودسانس ــومي نيز پديد آورده اس ــكل س ش
ــرل. قربانيان آن،  ــل كنت ــن راه تحمي ــن و مؤثرتري همه گيرتري
ــا آن ها، چون  ــنده ي آلبانيايي اند، اما نه تنه ــر، زنان نويس بيش ت

همه ي زنان كوزوو صدمه مي خورند.

ــال ها پيش، جورج اورول نوشت خودسانسوري تخيل  س
ــنده را مي ُكشد و از شجاعت روشنفكرانه مي كاهد. مثالي  نويس
ــز حقيقت دارد. دعوتي به  ــت مي كند كه اين گفته امروز ني ثاب
ــت»  ــي براي بحث درباره ي «زنان و سياس ــك ميزگرد عموم ي
ــتقبالي سرد روبه رو شد. زنان كوزوو مي گفتند حاال زمان  با اس
ــت؛ در شرايط كنوني اين  ــئله اي نيس بحث درباره ي چنين مس

موضوع بسيار تجملي است. كسي نخواست شركت كند.
موضوعي ديگر كه پيشنهاد شد - زنان در مبارزه با خشونت 
ــايد بيش تر به روح زمانه نزديك بود اما حتي اين موضوع  - ش
ــي روزنامه نگار را  ــت. واكنش زن نيز طمأنينه ي زياد الزم داش
ــته  ببينيد كه هر روز از مناطق جنگي گزارش مي دهد و، گذش
ــكلي واقعي يك  ــت: «گزارش دادن به ش ــنده اس از آن، نويس
ــتش را  ــت، و بيان نظر خود چيزي ديگر. هرچند، راس چيز اس
بخواهيد چيزهايي هست كه بشود در اين باب گفت.»  شرحي 

بر اين گفته الزم نيست.

ــت.  ــور اس ــكل سانس ــن ش ــوري دردناك تري خودسانس
ــاهدي به جا  ــود، بسيار آرام، پس ش ــروصدا انجام مي ش بي س
ــود ندارد  ــا چيزي كه وج ــه مي توان ب ــذارد. و چه گون نمي گ
ــت آخر، مشكل در اين است كه شخِص گرفتار  جنگيد؟ و دس

ــوري اغلب خود بر آن آگاهي ندارد. شايد سكوت  خودسانس
خويش را نوعي خويشتن داري موقتي بداند كه نه از فشارهاي 

بيروني بلكه از نيازي دروني برمي خيزد.
ــمار  ــت. امروز ش انزوا نيز يكي از راه هاي مؤثر كنترل اس
ــنده ي ديگر كشورهاي جهان كه در كوزوو شهرتي  زنان نويس
ــت. به نحوي ناديده گرفته مي شوند:  ــند زياد نيس ــته باش داش
ــان ترجمه يا درباره ي آن ها نوشته نمي شود، و به ندرت  آثارش
ــورهاي  ــته هاي زنان كش ــي از آن ها به ميان مي آيد. نوش حرف
ديگر براي خشكه مقدس هاي ملي گرا الگويي فراهم مي كنند از 
ــيوه اي كه زنان بايد يا نبايد بنويسند. و اين زنان نويسنده، به  ش
جز چند استثنا، از دريچه ي چشم همين افراد به افكار عمومي 

شناسانده مي شوند.
ــنده به راستي در كوزوو جاي  ــد زنان نويس به نظر نمي رس
ــته باشند. با اين همه، هم چنان به  زيادي براي ابراز وجود داش
ــند راه هايي براي انتشار آثار  ــتن ادامه مي دهند و مي كوش نوش
خود بيابند. اين واقعيت كه اتاقي از آنِ  خود نوشته ي ويرجينيا 
ــس از نگارش آن –  به همت  ــال پ وولف هم اكنون – هفتادس
ــر تكاپوي زنان  ــده گواه ب ــر ش گروهي از زنان ترجمه و منتش
ــه در آن گرفتار  ــت ك ــراي فراتر رفتن از محدوديت هايي اس ب
آمده اند. اين زنان سرانجام راهي براي شكستن انزواي خويش 

خواهند يافت. 
ــازمان جهاني زنان براي  «جهان زنان» نام كوتاه شده ي «س
ــبكه اي جهاني براي آزادي بيان  ــعه»، ش حقوق، ادبيات و توس
نويسندگان فمينيست است؛ و انگيزه ي تشكيل اين سازمان در 
بروشور آن چنين آمده است: در هيج كجاي اين كره ي خاكي به 
ــود. در چند  صداي زنان بهايي هم ارز صداي مردان داده نمي ش
ــود؛ در بسياري ديگر  ــور صداي چند زن گاه شنيده مي ش كش
حرف زنان را با بي تفاوتِي مؤدبانه مي شنوند و دغدغه هاي شان 
ــورهاي به مراتب بيش تري،  جز لّفاظي نصيبي ندارد؛ و در كش
ــوش افكار عمومي  ــه مي خواهند صداي خود را به گ زناني ك
ــركوب، تبعيد يا مرگ روبه رو مي شوند.  ــانند با نفرت، س برس
ــركوب خواه دولت باشد و خواه صنعِت نشر، مذهب،  عامل س
ــكل هاي خفقان و حذف را  ــا خانواده، بايد تمامي ش قدرت ي
ــد جنگ و صلح،  ــايلي مانن ــور ناميد. وقتي حرف از مس سانس
ــود، سانسور است. وقتي  مذهب يا قانون براي زنان تابو مي ش
ــند ناشر پيدا  ــيتي مي نويس مردمي كه در انتقاد از ترتيبات جنس
ــت. وقتي به دختران خواندن و نوشتن  ــور اس نمي كنند، سانس
ــور بر مبناي جنسيت يكي  ــور است. سانس نمي آموزند، سانس
ــد با آن درافتاد.  ــت كه باي ــر اس از راه هاي تعدي به حقوق بش
ــتفاده  ــش از نيمي از ِخرد جهان بي اس ــت كه بي مصلحت نيس

بماند.

منبع: صداي زنان و نظم جديد اروپا، ويراسته ي نادژدا آژگي خينا و 
مرديت تَكس، انتشارات جهان زنان، 1999

خودسانسوري دردناك ترين شكل سانسور است. 
بي سروصدا انجام مي شود، بسيار آرام، پس شاهدي 
ــوان با چيزي كه  ــا نمي گذارد. و چه گونه مي ت به ج

وجود ندارد جنگيد؟ 
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يادكرد جان باختگان راه آزادي
ــر جمعه هيجدهم آذر ماه، پيرو بيانيه ي هيئت دبيران  بعدازظه
ــتداران  ــندگان ايران، جمعي از  اعضاي كانون و دوس كانون نويس
ــتان امامزاده طاهر كرج  ــد مختاري و جعفر پوينده در گورس محم
ــان را  ــواده ي اين عزيزان، مزارش ــا در كنار خان ــور يافتند ت حض
ــال هاي گذشته افراد نيروي  ــال نيز مانند س گلباران كنند. اما امس
ــتان حضور داشتند و  انتظامي و امنيتى منطقه كه از پيش در گورس
ــمار آنان افزوده مي شد، از تجمع شركت كنندگان بر  پيوسته بر ش

سر مزار جلوگيري كردند. 
ــاي هيئت دبيران در گفت وگوهاي ناگزير با  چند تن از اعض
مسئوالن نيروي انتظامي، كه خواهان پراكنده شدن حاضران بودند، 
 كوشيدند آن ها را مجاب سازند كه اداي احترام به ياد جان باختگان  
حق طبيعي خانواده و ياران اين دو عزيز است. اين كش وقوس ها 
ــيدن تاج گل كانون به آرامگاه ادامه داشت، و در اين مدت  تا رس
ــي را كه از ترك  ــاري مقدم حاضران ــاي پوينده و مخت خانواده ه
ــگاه گرد آمده  ــه وكنار پيرامون آرام ــتان تن زده و در گوش گورس
بودند گرامي مي داشتند. و مأموران نيروي انتظامي اين جا و آن جا 
گريبان بعضي جوانان را مي گرفتند و آن ها را سين جيم مي كردند! 
از سوي ديگر، صندوقدار كانون كه تاج گل اهدايى كانون را 
همراه داشت هنگام ورود به گورستان، با ممانعت مأموران روبرو 
شد. مأموران روبانى كه نام كانون روى آن نوشته شده بود را ضبط 
ــرانجام با دخالت يكى از اعضاى هيئت دبيران مأموران  كردند. س

«اجازه» دادند دسته گل بر سر مزار برده شود.
از اين رو، پوستري نيز كه به همين مناسبت تهيه شده بود، از 

بيم ضبط مأموران، امكان رونمايي نيافت.
ــوي  ــپس خواهر زنده ياد جعفر پوينده، به نمايندگي از س س
ــوران امنيتى براي  ــى به اين كه مأم ــخنان كوتاه خانواده ها، در س
ــال پياپي از برگزاري مراسم يادبود عزيران جلوگيرى  چندمين س
ــردو افزود:  ــپاس گزارى ك ــران س ــراض و از حاض ــد. اعت مى كنن
«اميدواريم بتوانيم در شرايط بهترى بزرگداشتى درخور عزيزانمان 
ــار مأموران امنيتى و انتظامى براى پايان دادن به  برگزار كنيم.» فش
ــم هر لحظه زيادتر مى شد. حاضران پس از گلباران مزار آن  مراس
دو جان باخته ي راه آزادي با فريادهاى درود! درود! آرام آرام مزار 

را ترك كردند.

سمينار روش هاى نوين هنر خواندن و نوشتن
ــهرك اميد»  ــارى در آمفى تئاتر «ش ــال ج روز يازدهم آبان ماه س
ــتن» با  ــوان «روش هاى نوين هنر خواندن و نوش ــمينارى با عن س
ــهرك، آموزگاران  ــاكنان اين ش حضور اعضاى هيئت مديره و س
ــت،  ــازمانى مردم نهاد اس ــب گروه «هم دالن كودك» كه س داوطل
ــيارى ديگر از افراد  ــندگان ايران و بس ــى از اعضاى كانون نويس برخ
ــد. هدف اين سمينار معرفى و قدردانى از خدمات  عالقمند برگزار ش
ــوادآموزى -  به  ويژه به  ارزنده ى آقاى على صداقتى خياط در امر س

كارگران بى سواد شهرك اميد و شهرك هاى اطراف- بود.

ــخن  ران سمينار بود كه در صحبت هاى  آقاى رضا ببرى اولين س
خود به رابطه ى بى سوادى و بزه كارى در كودكان پرداخت. دومين 
ــرحدى زاده پيرامون «جايگاه واژگان در  سخن ران خانم فاطمه س
درمان آسيب هاى جسمى و روحى» توضيح داد. سپس آقاى بيژن 
ــاعر، نويسنده و روزنامه نگار سومين سخن رانى را با  هنرى كار، ش
ــه تنى چند  عنوان «با چراغ در تاريكى» ارائه كرد. در ادامه ى جلس
ــاگردان آقاى خياط كه اكنون با سواد شده اند خاطرات خود  از ش
ــوادى بيان كردند و از اين گفتند كه  ــكالت دوران بى س را از مش

چگونه با كمك آقاى خياط براين مشكالت فائق آمده اند.
ــعرهايى كه خود  ــن از نوجوانان ش ــه چند ت ــان جلس در پاي

سروده بودند را خواندند:
...

فال فروش بودم 
دود فروش شدم

دنبال كودكى خود به سطل آشغال سفر كردم
كوچه ها چه گرم
خيابان ها روشن

حال كه نيازى به شلوغى نيست ميان ازدحام له مى شوم...
با آغوش بيگانه ام

پدرم مى خواست در بغل كردن من ركورد شكن شود
به تعداد انگشتانش

طفلك دو انگشت كم داشت!

«كلنل» دركشاكش مجوز
ــاد در انتظار  ــان در وزارت ارش ــل» همچن ــان «زوال كلن رم

دريافت مجوز است. چند روز پيش ايسنا طى خبرى نوشت:
معاون امور فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى كه چندى 
ــده  ــر به او داده ش ــش گفته بود، اين كتاب در انتظار مجوز نش پي
ــه خبرنگار بخش كتاب خبرگزارى  ــا آن را بخواند، در اين باره ب ت
دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: كتاب ها بايد در اداره ى كتاب سير 
ضوابط را طى كنند. من به عنوان معاونت فرهنگى اگر نويسنده اى 
همه ى مسيرها را طى كرده باشد، خودم وارد مى شوم و كتاب او 
ــان بررسى مى كنم. البته اين عناوين  را خودم يا به كمك كارشناس
ــتم كه آن ها را  ــا كتاب هاى زيادى مواجه هس ــتند و من ب كم نيس
ــت كه كتابى را كه به من دادند، چند روز  بخوانم و اين گونه نيس

بعد خوانده باشم و بايد پروسه اى طى شود.
او در ادامه عنوان كرد: اما من رمان «كلنل» را خواندم و البته اين 
كتاب از مناظر گوناگون هم در اداره ى كتاب بررسى شده است. من 
ــاب را مطالعه كردم و فكر مى كنم كتاب به لحاظ تصويرى  هم كت
و بصرى، كتاب خوبى است؛ منتها قرائت جديدى از شرايط قبل و 
بعد از انقالب را ارائه مى كند و نويسنده آن را به چيره دستى نوشته 
است. چون اين كتاب سابقه است، بايد با نويسنده بنشينيم و حرف 
بزنيم. سركتاب «جاى خالى سلوچ» هم قرار بود 40 دقيقه با ايشان 

حرف بزنيم كه هفت ساعت طول كشيد.
ــتى خبرى  ــنبه، 27 دى ماه) در نشس ــه ش درى كه امروز (س
ــاب «كلنل»  ــار كرد: البته كت ــت، در عين حال اظه ــخن مى گف س
ــنده برخى از اين اصالحات را انجام  ــت كه نويس اصالحاتى داش
داده است و من در نظر ندارم واژه ها و تركيب بندى در كتاب تغيير 
كند. براى من، پيگيرى نكاتى وجود دارد كه اين قرائت مى تواند 

قرائت جديدى را با تأثير گذارى نامطلوب ارائه دهد.
ــادى در ايران با نام  ــنا، رمان محمود دولت آب به گزارش ايس
ــال 87 براى كسب مجوز نشر ارائه شده  «زوال كلنل» از مهرماه س
است؛ اما چندى پيش با عنوان «كلنل» به زبان آلمانى ترجمه و به 

خبر هاى  اهل قلم
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عنوان يكى از نامزدهاى جايزة ادبى بوكر آسيا معرفى شد، كه البته 
در فهرست نهايى نامزدهاى اين جايزه نيست.

ايسنا / كد خبر 9010-08274
90/10/27

مصاحبه با رضا اسپيلى درباره ى شعر ايران در راديو فرانسه 
ــال برنامه ى Conter vous - Laissez  در راديو  تابستان امس
ــه در باره ى شعر ايران و شعرهاى رضا اسپيلى با اين شاعر  فرانس
ــت هنرمند در عرصه  ــاليانه هش به گفتگو پرداخت. اين برنامه، س
هاى مختلف بويژه شعر و موسيقى را براى مصاحبه از سراسر دنيا 
ــال تنها شاعرى كه براى گفتگوى يك ساعته  بر مى گزيند و امس
اين برنامه انتخاب شده بود، شاعر جوان ايرانى رضا اسپيلى بود.

ــت برنامه هاى فوق با استقبال شنوندگان فرانسوى  گفتنى اس
روبرو گرديد.

ــديم كه راديو موسيقى فرانسه به مناسبت  همچنين با خبر ش
نوروز 1390 هفته شعرى از سروده هاى رضا اسپيلى ترتيب داده 
ــعرها كه از روز اول تا هفتم فروردين در برنامه پر  ــت. اين ش اس
ــد  مخاطب  Nuit la de et Jour du Contes Les پخش ش
ــعر رضا اسپيلى و موسيقى آروو پارت، به  به صورت تلفيقى از ش
ــروده هاى اين شاعر به  مخاطبان ارئه گرديد. همچنين يكى از س
ــعر افتتاحيه در جشنواره شعر  ــعر ناتمام" به عنوان ش نام "بوم، ش

نانت خوانده شده است.
ــه ى آزاد" اين موفقيت را به رضا اسپيلى عضو كانون  "انديش

نويسندگان ايران تبريك ميگويد.

خاموشِي 24ساعته ي ويكي پديا در اعتراض به سانسور
ــا در اعتراض به دو اليحه ي قانوني پارلمان آمريكا  ويكي پدي
ــاخه ي  ــاعت خدمات ش ــه به مدت 24 س ــب 18 ژانوي از نيمه ش
ــياه كرد.  ــي زبان خود را متوقف و صفحه ي اصلي آن را س انگليس
ــتفاده كنند در اين  ــتند از اين سايت اس خوانندگاني كه مي خواس
ــب دايره المعارف  ــي به مطال ــه جاي راه ياب ــاعته ب خاموشِي24س
ــاهده مي كردند كه اطالعاتي درباره ي اين قوانين  پيام هايي را مش
مي داد و آن ها تشويق مي كرد نظرات خود را، از طريق رسانه هاي 

اجتماعي، با نمايندگان شان در ميان بگذارند.
ــون توقف راهزنِي  ــي از اين قوانين SOPA مخفِف «قان يك
ــت از مالكيت  ــري PIPA مخفِف «قانون حماي ــن» و ديگ آن الي
ــتن راه بر  ــراً به قصد بس ــع اين قوانين ظاه ــت. وض معنوي» اس
ــايت هاي خارجي در نقض كپي رايت بوده، اما اهالي ويكي پديا   س
ــت و به  ــل نقض آزادي بيان اس ــواي آن ها در عم ــد محت معتقدن

شبكه ي اينترنت آسيب مي رساند. 
ــي زبان سابقه  چنين رويدادي تاكنون در ويكي پدياي انگليس
ــتين بار بود كه اهالي ويكي پديا دست  ــت و اين نخس نداشته اس
ــي جدي در  ــن قوانين مانع ــد، زيرا معتقدند اي ــه اعتصاب زدن ب
دسترسي مردم به اطالعات است، و گريبان گير همه ي مردم نه تنها 
ــر جهان مي شود. ساختار نوشتارِي  در اياالت متحده كه در سراس
قوانين فوق به گونه اي است كه به جاي رسيدن به هدف اصلي كه 
ــبكه ي باز و آزاد جهاني صدمه  ــت، به ش حفاظت از كپي رايت اس
ــالِي كاربران را بر دوش  ــار نظارت بر مطالب ارس مي زند چون ب
ــتلزم راه بندان ناالزمِ همه ي  ــايت ها مي اندازد و مس مالكان وب س
سايت هاست. سايت هاي كوچك امكانات كافي براي دفاع از خود 
ــت به فكر  ــانه اي هم ممكن اس ــركت هاي بزرگ رس ندارند، و ش
ــتريان خارجي خود بيافتند، حتي  كاهش منابع سرمايه گذاري مش
ــايت هاي خارجي در فهرست  ــود. س اگر كپي رايت هم نقض نش
ــان از موتورهاي  ــياه قرار مي گيرند، كه به معناي غايب شدن ش س
ــت وجوي عمده است. و دست آخر، قوانين يادشده زمينه ساز  جس

ايجاد محدوديت ها و بازدارندگي هاي ديگر در آينده مي شوند.

ــه كپي رايت احترام مي گذارند و  اهالي ويكي پديا مي گويند ب
ــاعت از وقت خود را بي وقفه به بازبيني و  هر هفته هم هزاران س
حذف مطالب ناقض اين حق مي گذرانند. اما هدف اين قوانين در 
ــت، چون دادگاه ها حوصله ي  واقع تخته كردِن همه ي سايت هاس
ــاره ي ريزه كاري هاي قانون كپي رايت و آزادي بيان را  نگراني درب
ــايت ها همگي  ــد، وقتي س ندارند. وقتي درمان دردها چماق باش
ــوند، وقتي فرض همه اين باشد كه چون بعضي مطالب  تعطيل ش
ــض قانون اند،  ــه ي مطالب ناق ــض مي كنند پس هم ــون را نق قان
ــتوار بوده اند از  ــي را كه بر پايه ي آزادي بيان اس ــاي مهم ارزش ه
ــود كه آزادي  ــف مي دهيم. اينترنت نمي تواند به جهاني بدل ش ك
ــاني كنار بيايد كه جز  ــان را ناديده مي گيرد تا با راه حل هاي آس بي
خشنودي مالكان قدرت مندي كه پول زيادي براي تنظيم و كنترل 
بيان خرج مي كنند حاصلي ندارد. راه هاي بهتري هم براي رعايت 

حق پديد آورندگان وجود دارد بي آن كه آزادي بيان آسيب ببيند.
ــايعاتي هست حاكي از اين كه ماجرا در اصل دعوايي است  ش
ميان هاليوود و صاحب امتيازان اينترنت. اما اهالي ويكي پديا با رد 
ــي مي دانند براي القاي وجود منافع  ــايعات آن ها را كوشش اين ش
ــت پرده ي ويكي پديا، حال آن كه هيچ گونه نفع  مالي و تجاري پش
ــك دهه فعاليت،  ــت. ويكي پديا در بيش از ي ــادي در ميان نيس م
ــت تا بزرگ ترين فرهنگ  ــاعت وقت صرف كرده اس ميليون ها س
ــه جريان آزاد و  ــته ب ــر را پديد آورد. و وجود آن وابس تاريخ بش
ــت؛ زيرا اعتقاد دارد كه همه بايد به  سانسورنشده ي اطالعات اس
ــي  ــي در زمينه ي انواع موضوعات موجود دسترس مطالب آموزش
ــي بدهند. مردم بايد  ــند، حتي اگر نتوانند براي آن پول ــته باش داش
ــد بدون مانع با هم تبادل اطالعات كنند. و قوانيني مانند اين  بتوانن
ــي است) در  ــت بررس (كه در درون و بيرون از آمريكا نيز در دس
نهايت سودي ندارند و به پيشبرد منافع همگاني خدمتي نمي كنند.

تأسيس «كانون نويسندگان سوريه»
ــده است. نويسندگان  ــال ش طبق ايميلى كه براى كانون ارس
سورى مشغول تأسيس كانون هستند و در بيانيه خود از نويسندگان 
ايرانى خواسته اند كه به عضويت افتخارى اين كانون درآيند. بنا به 
گزارش خبرگزارى رويترز 110 تن از روشنفكران مشهور سوريه 
ــيس كانون نويسندگان سوريه عضويت در آن را  ضمن اعالم تأس

براى همه جريان ها و مشرب هاى فكرى و ادبى آزاد دانستند.

ديدار ياران 
در ماه هاى آذر و دى برخى از اعضاى هيئت دبيران به احوالپرسى 
ــتان نويس و از ياران  ــاى بيمار كانون رفتند. اصغر الهى داس اعض
ــد روزى نيز در  ــتر بيمارى بود و چن ــى كانون مدتى در بس قديم
ــترى شد.شنيديم كه پس از مرخص شدن ايشان از  بيمارستان بس
ــتان تعدادى از دوستان و اهل قلم طى مراسمى فعاليتهاى  بيمارس

ادبى وى را ارج نهاده و گرامى داشتند.
ــران در منزل محمود  ــمارى از اعضاى هيئت دبي همچنين ش
ــان عيادت كردند. استاد محمد كه از اعضاى  ــتاد محمد از ايش اس
ــابقه ى عرصه ى نمايش نامه نويسى  قديمى كانون و از فعاالن با س
ــت درپى تشديد بيمارى مدتى در بيمارستان بسترى  و نمايش اس
ــدت گرفته  ــان دوباره ش ــد. و طبق آخرين خبرها بيمارى ايش ش

است. 
ابراهيم يونسى داستان نويس و مترجم پركار نيز بيمار است. 
ــن عضو قديمى  ــت اي ــيون فرهنگى كانون براى بزرگداش كميس
ــرا ماموران اطالعات از  ــه اى تدارك ديد اما در مرحله ى اج برنام
ــماره به اين برنامه اشاره  برگزارى آن ممانعت كردند. در همين ش

شده است.
ــتى و طول  ــه ى آزاد" براى اين عزيزان آرزوى تندرس "انديش

عمر دارد.         
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ــى  ــران صالح ــن عم ــم تدفي در مراس
ــى از خبرگزارى ها از من  ــگار يك خبرن
ــه تاثيرى  ــيد: « فقدان صالحى چ پرس
ــت؟»  ــات ايران خواهد گذاش روى ادبي
ــگار پايه و بنيان  ــخ من به آن خبرن پاس
ــت. آن جا گفتم كه اگر  همين مطلب اس
ادبيات يك سرزمين بنا بود به واسطه ى 
ــدازه بزرگ، دچار  ــودِ يك فرد، هر ان نب

ــال آن  ــد به ح ــود باي خلل ش
ــات و  ــت. ادبي ــات گريس ادبي
ــعر امروز ايران حتى  به ويژه ش
ــى مثل نيما،  ــرگ چهره هاي با م
شاملو يا فروغ هم دچار بحران 
ــده و ديگر چهره ها  و خالء نش
نيز فقدان شان تاثيرى بر مسيرى 
ــش گرفته  ــات ما در پي كه ادبي
ــت. اما همان جا به  نخواهد داش
ــگار عزيز هم گفتم كه  آن خبرن
ــبب  مرگ و نبودِ برخى افراد س
مى شود با بحران جدى ديگرى 

ــويم كه آن فقدان بار انسانيت  مواجه ش
و شرافت در فضاى ادبيات سرزمين مان 
ــت. و حال كه بناست در ستايش نامِ  اس
نامِى مختارى بنويسم بايد اذعان كنم كه 
ــم  فقدان مختارى از آن رو روح و جس
ــى مى كند كه  ــى را زخم ــات فارس ادبي
غيابش كم سو شدن انسانيتى ست كه هر 
ــازدم اش به كالبد ادبيات ما هديه  دم و ب

مى كرد. 
هرچند خصلتى در ما شرقى هاست 
ــتايش صداها  ــم در س ــادت داري كه ع
ــراق كنيم، اما به  ــاى غايب اغ و چهره ه
حرمت درسى كه از مختارى گرفته ايم، 

ــتايش  ــت س بنا ندارم در متنى كه بناس
ــه ورطه ى دروغ  ــد ب نام و منش  او باش
ــعر  ــيفته و مدهوش ش بيفتم و بگويم ش
ــى  ــودم. اتفاقًا از منظر زيبايى شناس او ب
نزديكى چندانى به شعر مختارى ندارم؛ 
اما اهميت مختارى و نگاه و آموزه هاى 
انسانى اوست كه سبب مى شود بياموزم 
ــاعرى بزرگ و ماندگار  كه متن هيچ ش

ــاعر به درك  ــر اين كه ش ــود مگ نمى ش
ــان و اهميت شرافت انسانى رسيده  انس
ــى مى تواند كتمان كند  باشد. و چه كس
ــر قله هاى  ــارى در اين وادى ب كه مخت
ــت. آلبركامو در يكى  آبرو تكيه داده اس
ــخنرانى هاى معروف اش جمله اى  از س
ــه براى ادبيات امروز ما و به ويژه  دارد ك
ــايد هنوز هيجان  ــالن من، كه ش هم نس
ــريات را  ــهرت و ديدن نام مان در نش ش
ــى را دارد كه اگر به  ــم، حكم درس داري
ــويم راهى دراز را طى  درك اش نائل ش
ــد: تنها وظيفه ى  ــم. كامو مى گوي كرده اي
هنرمند دفاع از حق تنهايى انسان است. 

ــان  ــق تنهايى انس ــاع از ح ــن دف اي
ــرودن و فرم و  ــيوه ى س ــى به  ش دخل
ساختار ندارد. در هر سياق و سبكى كه 
ــيم بايد بدانيم كه هنر امرى ست  بنويس
ــدت از تنهايى و هويت فردى  كه به ش
ــرد. هيچ  ــات مى گي ــان هنرمند نش انس
ــه بدون درك  ــت ك هنرمند بزرگى نيس
ــته باشد اثرى  ــناخت تنهايى توانس و ش
ــانه ى  بزرگ خلق كند، چراكه اولين نش
ــته، جهانى ست كه  هر اثر هنرى برجس
هنرمند توانسته پديد بياورد. وقتى دفاع 
ــان را بيان مى كنيم  از حق تنهايى هر انس
يعنى آگاه باشيم كه هر انسانى حق دارد 
جهان را از ميان سلول هاى ذهن خويش 
ــيوه اى كه مى داند  عبور دهد و به هر ش
ــان را در آثارش  درك فردى اش از جه

ثبت كند. 
ــه اهميت  ــت ك اين جاس و 
ــدون  ــا ب ــارى  و مختارى ه مخت
ــى ما با  ــزان نزديك ــه به مي توج

آثارشان جلوه مى كند. 
اگر امروز نام مختارى وقتى 
روى سنگي ساده  قرار مى گيرد، 
سنگ را به مكانى داراى هويت 
تبديل مى كند به اين دليل است 
ــت اش را به  ــنگ قبر اهمي كه س
ــدن مى يابد؛  نشانه  ش ــطه ى  واس
ــانه اى از انديشه اى كه گرچه  نش
ــه خاك  ــر آن ب ــر در زي به ظاه
ــاخ و برگش  ــپرده شده اما ش س
بدون هيچ پاسپورت و ويزايى مرزهاى 
ــت. اهميت  ــده اس ــان را درنوردي جه
ــم چيدن كلمات  ــاعر تنها در كنار ه ش
ــت  ــور انديشه اى س ــه در تبل ــت ك نيس
ــرافت و هويت فردِى  ــه ي ش كه بر پاي
ــت.  ــش بروز داده اس ــان در كلمات انس
ــت مى كنيم به  ــى از مختارى صحب وقت
ــيارى از ما حتى  ــه بس ــاد مى آوريم ك ي
ــيارى  ــك هم نديده اند. بس او را از نزدي
ــطر از  ــا بدون تعارف حتى يك س از م
ــد اما همين  كه مى بينند نام  او نخوانده ان
ــنگ را هويت ببخشد به  او مى تواند س

حضوِر 
حاضِر غايب

رضا حيرانى
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ــند كه بى ترديد  درك اين مسئله مى رس
ــده و تا به  ــنگ آرمي ــمى كه زير س جس
ــتى استخوان از آن نمانده  امروز جز مش
ــه اى بوده كه بايد به احترام  حامل انديش
ــيم  ــب رفتارى كه مى كنيم باش آن مراق
چراكه قلم ما هم چون قدم هايى ست كه 
ــه ى مختارى و  در ادامه ى ردپاى انديش
ــرود مى آيد. و  مختارى ها روى كاغذ ف
ــت كه غياب ديگر تعريفش را  اين جاس
ــميت انسان خالى مى كند. غياب  از جس
ــرى از ديگرى  ــچ اث ــت كه هي زمانى س
ــام مختارى و  ــا زمانى كه ن ــد. و ت نباش
ــتن  ــارى در هنگام نوش ــه ى مخت انديش
ــلول هاى  روبه روى ما و در تك تك س
ــرد چه گونه بايد از غياب  ما قرار مى گي
ــر از اين مگر  ــت كرد؟ حاضرت او صحب
ــيارند شاعرانى كه در  ممكن است؟ بس
ــات زيادى از  ــاى مختلف صفح زمان ه
نشريات را در ا ختيار داشته اند و به وقتش 
نام شان براى فروش هزاران شماره از هر 
ــريه كافى بوده اما امروز حتى كسى  نش
سراغى از آن ها نمى گيرد. بسيارى از اين 

نام ها هنوز زنده اند و جسم شان به ظاهر 
ــان را با نشستن روى صندلى  حضورش
جلسات ادبى اعالم مى كند. اما واقعيت 
ــت غايب اند. اين  آن است كه سال هاس
ــتند كه براى  افراد از جمله ي آنانى هس
هويت بخشيدن به خويش و باور اين كه 
ــد خود را به نام  و  حضور دارند ناچارن
انديشه ى آنانى سنجاق كنند كه شايد از 
ــت غايب اند.  ــمانى سال هاس لحاظ جس
ــگى مختارى  ــدرك حضور هميش اما م
ــام اش براى اثبات  ــت كه ن در همين اس
ــود.  ــه هم مى ش ــران بهان ــور ديگ حض

نوشتن از خصوصيت هاى منحصربه فرد 
مختارى براى نسل ما دشوار است چرا 
ــى را شناخت او  كه آن قدر كه بايد كس
ــه ى  را نديده ايم؛ اما كلمات او و انديش
ــه بدانيم  ــت ك روان در آثارش كافى س
ــان و هويت  دفاع از حق تنهايى هر انس
ــانى در  ــرافت انس ــان و ش ــردى انس ف
ــان دارد. اما  ــات او جري ــك تك كلم ت
ــمار زندگى  ــر، روزش ــم مهم ت از آن ه
ــان از آن  ــدگارى او نش ــارى و مان مخت
ــوان حذف  ــه را نمى ت ــه انديش دارد ك
ــى اش و  ــمار زندگ ــا از روزش ــرد. م ك
ــمانى اش درمي يابيم كه حق  غياب جس
ديگرى و تفكر ديگرى را بايد شناخت 
ــى  ــت، نف ــورت مخالف ــي در ص و، حت
ــخ جهان و تجربيات  نكرد؛ چراكه تاري
ــان در زمان هاى مختلف نشان داده  انس
ــت كه  ــه آنى نيس ــه مى ماند هميش آن ك
ــيدن به  ــان براى رس حذف مى كند. انس
ــن نيازمند مواجه شدن با  فرداهاى روش
ــت. هيچ فرهنگى  ــر تفكر ناموافقى س ه
ــتن قدرت پذيرش و تحليل  بدون داش
ــد نمى كند. حتى اگر  نظرهاي ديگر رش
ــيم و حتى  متن مختارى را نخوانده باش
ــيم ارزش  اگر او را از نزديك نديده باش
ــت كه  ــه ى او به حدى س و اعتبار انديش
ــزوه ى آموزش  ــش نيز تبديل به ج مرگ
ــود. ترديد ندارم  ــداراى مخالف مى ش م
ــنگى نيز نداشت  اگر مختارى گور و س
ــه ى  ــود، انديش كه نامش بر آن حك ش
ــتى اش  او براى ماندگارى و اثبات درس
ــش روى ما قرار  ــانه ى ديگرى را پي نش
مى داد. نسل ما براى تك تك كلماتى كه 
مى نويسد مديون مختارى ست. در برابر 
ــِت جسمانى و رشد  لحظه لحظه ى زيس
ــه ى او پس از غياب جسمانى اش  انديش
جز اداى احترام و درس پس دادن به او 
ــه اش مگر مى توان كار ديگرى  و انديش
ــى هاى  ــم پاى كرس ــام داد. از قدي انج
خانه ى پدربزرگ و بعدها در كالس هاى 
ــنيده و خوانده ايم كه «هرگز  ــى ش فارس
ــنيده اى؟» و ادامه  وجود حاضر غايب ش

ــم جاى ديگر  ــن در ميان جمع و دل «م
ــت». اما امروز اگر بشنويم كه «هرگز  اس
ــنيده اى؟» پاسخ  وجود حاضر غايب ش

ــى باالتر و  ــور غايب ــم چه حض مى دهي
ــارى و مختارى هايى  ــفاف تر از مخت ش
ــى به نيكى  ــا آموختند هيچ نام كه به م
ــه اى  ــود مگر به انديش ــدگار نمى ش مان
بزرگ و انسانى، اما هر انديشه ى داراى 
ــرافت و اصالتى بى ترديد نام صاحب  ش
انديشه را به ابديت تاريخ پيوند خواهد 
ــه مهم ترين درس را  ــت ك زد. اين جاس
ــم. اين كه براى  ــارى ياد مى گيري از مخت
ماندگارى تن به هر امرى ندهيم و گمان 
ــهرت و آوازه هاى چندروزه اى  نكنيم ش
كه سراغ مان مى آيد اگر آغشته به پليدى 
ــت.  ــد ياف ــد دوام خواه ــت باش و رذال
ــهرت زمانى ارزش دارد  ماندگارى و ش
ــانى  و  ــطه ى هر امر غيرانس ــه به واس ك
ــيم.  ــت نيافته باش غيراخالقى بدان دس
ــانى كه هنوز گمان  ــيارند كس و چه بس
ــرى و هر  ــه زورِ حذف ديگ ــد ب مى كنن
ــد عنوان  ــى مى توانن ــتان و رذالت بده بس
ــا كه  ــند. همان ه ــدك بكش ــاعر را ي ش
ــت هاى چندروزه  ــراى همين ژس گاه ب
ــريات و  ــن نامى در نش ــِت يافت و فرص
ــات، خرماى مختارى را با شربت  جلس
ديگرانى مى خورند كه هيچ ارزشى براى 
ــتند. اين  ــه ى او قائل نبوده و نيس انديش
ــته  ــت گرچه امروز نامى هم داش جماع
ــان در حافظه ى  ــچ گاه نام ش ــند، هي باش
ــرزمين جايى به  ــات اين س ــخ ادبي تاري

نيكى و درستى نخواهد يافت.  

ــا  ــى در م ــد خصلت هرچن
شرقى هاســت كه عادت داريم 
در ستايش صداها و چهره هاى 
ــا به  ــم، ام ــراق كني ــب اغ غاي
حرمت درســى كه از مختارى 
گرفته ايم، بنا ندارم در متنى كه 
ــتايش نام و منش  او  بناست س
باشــد به ورطه ى دروغ بيفتم و 
ــيفته و مدهوش شعر  بگويم ش

او بودم. 

هيچ هنرمند بزرگى نيســت 
ــناخت  ــدون درك و ش ــه ب ك
ــى توانســته باشــد اثرى  تنهاي
بزرگ خلق كند، چراكه اولين 
نشــانه ى هر اثر هنرى برجسته، 
جهانى ست كه هنرمند توانسته 

پديد بياورد.
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همدمي كو؟ كه بگويم غم دلتنگي را
بشنوم از لب او، شعِر هماهنگي را   

قدرِ يك روزنه اي كاش نمايان بشود 
نور! تا كور كنم چشِم شِب زنگي را   

يك نفر هست كه از من، مِن ما مي گيرد 
كه نريزيم برون از دل مان، تنگي را   
«سحر» عزيز! حميدجان! همشهرى بزرگوار و قربانى شده ى 
من، اگر تو و كاروِن معصوم ات را آن گونه مثله مى كنند! قصابى 
ــت 13 سال هنوز ديدن تصوير اجساد  مى كنند! كه پس از گذش
خون آلوده ي شما مو را به تن راست مى كند و سر را به دوران 
ــت كه به اندازه ي يك روزنه هم نور  وامى دارد، براى همين اس
ــِب زنگى را  ــِم ش ــود! تا تو و امثال تو نتوانيد چش ــان نش نماي
كور كنيد، اى كاش كور مي شدم و اين سان شما را درخون تپيد ه 

نمى ديدم.
يعنى گناه تو و آن كودك معصوم اين همه سنگين بوده كه 
ــديد؟ حميد! تو چه  ــتن كفايت نمى كرده و بايد ُمثله مى ش كش
كرده بودى كه ما بى خبر بوديم؟ با انگشتان دست ات چه اتفاقى 
را رقم زده بودى كه تمامى را بايد تا روى پوست مى بريدند!؟ 
آيا از اين دستان و اين انگشتان جز نوشتن حقيقت كار ديگرى 

هم سر زده بود؟
ــوالى! وقتى يك طفل معصوم و بى گناه نمى تواند  عجب س
ــالمت از اين مهلكه بيرون برد، چه توقع احمقانه اى در  جان س

من اين گونه پرسش ها را برمى انگيزد؟
ــتيم! و  ــدم» بوده كه ُكش ــد: «مهدورال ــايد روزى بگوين ش

اين همه زخم را زديم كه همه ي خون بدن او هدر برود!
ــنگين و كوبنده لب و  من خواهم گفت: چرا با ضربات س

دهان و دندان او را شكستيد و خرد كرديد؟
ــد گفت: «با اين زبان و دهان و دندان صحبت  البد خواهن
مى كرده» و وقتى چنين باشد، تكليف انگشتان دست هم روشن 
ــت، اما هيچ دليل و برهان و  ــود كه با آن ها مى نوشته اس مى ش
منطق و نشانه اي هرگز مرا قانع نخواهد كرد كه چرا «كارون»؟ 

كدام كيش و آيينى قتل كارون را  توجيه مي كند؟
آرى دوست شاعر و نويسنده ي من! دگرانديشان و اصوال 
ــكل روبه رو  ــيده اند در تمامى دوران ها با مش آنان كه مى انديش
ــه در گذشته دارد، اما  بوده اند؛ ضرب المثل «حقيقِت تلخ» ريش
ــتيم و تو از آن برگذشته اى، غريب تر  امروزى كه ما در آن هس

از هميشه است، «سحرجان!»
هر كه مى آيد، به دستش  اّره و داس و تبر

سبز بودن را گنه افتاد، باور مى كنى؟
باغبان بى ذوق و بى تلواسه پرپر مى كند

«ُگل به ُگل»  ُگل مى دهد بر باد، باور مى كنى؟

ــروزى انقالب خوب به  ــال زدن ات را در روزهاى پي بال ب
ــاال برده بودى و  ــت در هوا ب ــت راس ياد دارم. تفنگ را با دس
ــودى و مى خواندى: «فردا كه  ــان و موزون دم گرفته ب پاى كوب
ــتان اين دست را  ــتيم!» چه گونه انگش بهار آيد! آزاد و رها هس
بريدند حميد؟! اين دهان و دندان را چه گونه با ضربات سنگين 
كوبيدند؟ حميد مى فهمى چرا چنين شد؟ مى دانى چرا بهارمان 

به بار ننشست؟
ــرزمين آمدند/  ــا ما به اين س ــه از راه بهار ب ــى ك «پاييزيان
ــان كرده بودند/  ــان، اره و داس و تبر پنه ــر شوالهاى ش در زي
ــنگ در زير چادرها!/ اين را  ــران آن ها دامانى پر از س و همس
ــنگفرش خيابان ها غلتيدند/  ــا/ چنارهايى گفتند كه بر س بعده
پروانه هايى گفتند كه پرپر شدند/ آيينه هاى شكسته گفتند! و...»

ــا چندتا، از همين پاييزى ها  ــو و كارون ات را هم يكى، ي ت
كشتند! پاييزيانى كه عجيب و غريب اند و جز خود و انديشه ي 
خود به هيچ چيز ديگر پاى بند نيستند؛ مى گويند كه مسلمانند، 

اما تصور نمى كنم انديشه آنان در هيچ كيش و آيينى بگنجد!
اينان با سپيدى، با روشنايى، با طراوت، با زيبايى، با ظرافت 
دشمنى دارند! مليت را گناه مى انگارند! با واژه ي ايران! و آن چه 
ــاس ترس  ايران را تداعى كند مخالف اند (مگر زمانى  كه احس
ــى را اجنبى  ــد و با اكراه بر زبان آورند)، آزادى و دموكراس كنن
ــياووش! نوروز!  چهارشنبه سورى!  مى دانند – آرش! رستم! س
ــد! خيلى خوب  ــلطنتى مى پندارن ــد آن ها را واژه هاى س و مانن

شناخته بودى اين جماعت را:
طرفه اين دزدان كه از آتش شرر دزديده اند

آب از جو، لطف شبنم از سحر دزديده اند  
جلوه از گل، رقص از پروانه، پاكى از گالب

شور از نى، شهد را از نيشكر دزديده اند  
رأفت از هابيل! مهر از دل! مروت از نهاد

اعتماد از پير و يوسف از پدر دزديده اند  
لطف از باران، صفا از آب، مستى را ز مى 

پيچ و تاب از دود و الفت از قمر دزديده اند  
خنده از لب، نور از آيينه، َرم را از غزال

شوق از سنگ و محبت از تبر دزديده اند  
ــت! تو  ــعر توس ــت تصويرهاى ش روز و روزگار ما درس
پيشگويي صادق بودى كه ما نمى دانستيم، ولى آمران و عامالن 
ــب ها خواِب تبر  ــتند: آگاه بودند كه ش ــل به خوبى مى دانس قت

يادى از شاعر به خون خفته، حميدحاجى زاده
سهراب لك زيان

ــنگين  يعنى گناه تو و آن كودك معصوم اين همه س
بوده كه كشتن كفايت نمى كرده و بايد ُمثله مى شديد؟
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مى بينى!
خشك از صاعقه تا شاخه ي تر مى بينم

هر شب از وسوسه ها خواب تبر مى بينم  
ابِر احساس نمى بارد و در قحِط وفا

ابرها يائسه و ديده ي تر مى بينم  
قلعه بر گردِ درختان ز نظر تا بستند

دورِ  احساس خود از شاخه و بَر مى بينم  
نيست جايى كه در آن لحظه اى آرام شوى

سر بر آورده ز هر گوشه خطر مى بينم  
خوشا  به  حال تو كه در اين قحطِى وفا، در اين خشك سالى 
ــر زا مى ميرد/ و  ــه گل بر س ــت ك ــور ندارى؛ ديرسالى س حض
طراوت از بستر گل ها منها شده است؛ قلم ها شكسته اند حميد! 

روزنامه ها قتل عام شده اند و روزنامه نگاران زندانى.
ــت؟  ــهرى مان را يادت هس ــادى! روزنامه نگار همش زيدآب
ــودى؟ مظهر نجابت،  ــربه زيرتر از او ديده ب ــانى بهتر و س انس
ــى عفيف و حقيقت نگار! او  ــانيت با قلم افتادگى، متانت و انس
ــه ي زندان روزگار مى گذراند، حاال  ــت كه در گوش مدت هاس
ــى روزنامه ها را  ــاره درياب؛ خيل ــه را خودت از همين اش بقي
ــرم و گناهى  ــب را دنبال تا بتوانم ج ــردم و مطال ــر و رو ك زي
ــيدم  ــراى زيدآبادى و امثال او پيدا كنم؛ به تنها عاملي كه رس ب
«انديشيدن» بود! نتيجه اين كه بايد كور باشى و نبينى! كر باشى 

ــنوى! الل باشى و نگويى! و كالمِ آخر، بى تفاوت باشى و  و نش
بى رگ و نيانديشى! و اصل هم بر همين آخري ست: انديشيدن 
ــت، بايد زيِر َعَلمى واحد سينه بزنى، دگرانديشى معنا  جرم اس
ندارد! كانون نويسندگان ايران را كه خودت به ياد دارى،  حتي 
ــت كه  ــال اس ــن صنفى روزنامه نگاران هم بيش از دو س انجم
ــينما را منحل كرده اند،  ــده، و تازگي ها هم خانه ي س پلمپ ش
اين ها را گفتم كه فكر نكنى ما كه مانده ايم طراوت را مى نوشيم 
ــيم و از ماه شهرمان كرمان شير مى دوشيم! نه  و بهار را مى پوش
ــيم و در دايره هاى شنى  برادر! در تفت و گرماى كوير مى جوش
كوير به دور سر خود مى گرديم و مى سوزيم! روز ما را كه خود 
ديده اى، از شب هاى تارِمان مپرس، روز و شب مان همان است 

كه خود گفته اى.
ديگر نه گل عاشقى از خامه برويد

نى شعله ي آزادگى از چامه برويد  
افسوس لگدكوِب تعصب شود امروز

ــه به زير قدم عامه برويد گر الل  
سوداى وطن نيست مگر، كاين همه در شهر

هر لحظه درخِت گز قدقامه برويد  
سقراِط غريِب وطن اين جاست، بنوشان

زهرى ش كه فردا، همه هنگامه برويد  

تا بى وطنان خيره ى سوداى بتان اند
بگذار ز بى دانشى عالمه برويد  

از خون جوانان «سحر»  ار الله نرسته است
خوش باش كه فردا گِل ... برويد  
سيزده  سال از آن شب شوم، نخستين شب مهرماه هفتاد و 
هفت، مى گذرد ولى هنوز شبى را پشت سر نگذاشته ام كه پيش 
ــت كم ساعتى با صحنه ي قتل تو و كارون درگير  از خواب دس
نشده باشم، به اين فكر فرو نرفته باشم كه آيا التماس مى كرده اى 
كه كارون را نكشند؟ يا كارون ضجه مى زده كه تو را رها كنند؟ 
كارون را زودتر كشته اند يا تو را؟ واى! تصورش هم ديوانه كننده 
ــيد! يا  ــت، خدا كند هر دو در همان ابتدا از  هوش رفته باش اس
ــكوت، شما را بى هوش  ــدن س خود قاتالن، به خاطر حاكم ش

يعنى  ــند.  باش كرده 
دارد؟ صحنه   امكان 
را  ــن  اي ــه  ك ــل  قت
ــد، اما خدا  نمى گوي

كند اين گونه باشد!
شاعر  ــت  دوس
ــو را  ــا ت ــن! آن ه م
ــزل را  ــتند، غ نكش
ــتند و دريغا كه  كش
نيز  ــو  ت ــاى  غزل ه
ــودت مثله  ــل خ مث
اميدوارم  ــده اند.  ش
ــارت و  ــا چاپ آث ب
غزل ها  به  دسترسى 

ــتند، مگر غزِل  بتوانم ثابت كنم كه نه تنها تو كه غزل را هم كش
ناب چيزى جز اين نمونه است؛ حيف و صد حيف!

اين تن گلگون به چاه غدر، نعش رستم است؟
يا ميان آتش و خون آرزوى آدم است؟  

اين تن رستم به خوناب است يا در دشت خون
پاره ي پيراهن اسفنديارش پرچم است؟  

خون چشمان شفق در كام رود دره ريخت
يا كه جارى خون رستم در عروق عالم است؟  

هان! بران از خويش خود را، تا به الهوت ات برند
در حريم كعبه ي انسان، بشر نامحرم است  

از مِن هابيل در قابيل من رفتن هنوز
قامت سبز ستبر آسمان خم درخم است  

تا دل آدم اسير خوى شيطانى شده است
خالى از جوش و خروش عشق، چاه زمزم است  

گر چه باران هاى آتش، خاك ايران سوخته ست
خاك خوزستان هنوز از خون مردانش نم است  

جان آرش نه، هزاران جان آرش در تنت
چارسويت هم اگر پُر شد ز خون ما كم است  

اى وطن! اين تن ز خون سرشار، سرسبزى ت بيش
          خون بابك جاودان بادت كه خاكت خرم است

ــپيدى، با روشنايى، با طراوت، با زيبايى،  اينان با س
با ظرافت دشمنى دارند!
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ــده در عمر كوتاه  ــد جعفر پوين محم
ــگ، در پاره يى  ــود، در عرصه ى فرهن خ
ــس كرد. اين بود  زمينه ها كمبودهايى ح
ــفه، نقد  ــد زمينه از جمله فلس كه در چن
ــرورش،  ــوزش و پ ــفه ى آم ــى، فلس ادب

ــت به  ــتان دس ــات و حتى رمان و داس ــى ادبي جامعه شناس
ــط خود را به  ــه زد. ولى ما در اين جا فق ــش و ترجم گزين
يكى از زمينه ها، جامعه شناسى ادبيات، محدود مى كنيم، زيرا 
ــتى سنگ تمام گذاشته است (و  پوينده در اين عرصه به راس
البته از ياد نمى بريم كه پيش از او زنده ياد فيروز شيروانلو و 
در مقياسى محدودتر زنده يادان جمشيد نوايى و عطا نوريان 
پيش گامان ترجمه و نشر اين عرصه از جامعه شناسى مستقل 

و نوآيين ادبيات و هنر بودند).
 پوينده در ميان نسلى باليد كه هيچ گاه نسبت به پيرامون 
خود و سرنوشت مردمانى كه با آن ها و براى آن ها مى زيست 
ــهل است زندگى خود را جان مايه ى رهايى  بى اعتنا نبود، س
و آگاهى مردم مى دانست. بنابراين، اين نسل، اگر گذشته از 
ــتگى به عرصه هاى عمومى سياست و اجتماع، دل در  دل بس
ــت، اين پهنه ها را هم  ــرِو فرهنگ و ادبيات و هنر نيز داش گ
بركنار از تاثير جامعه و آن چه در آن مى گذشت نمى شمرد. 

ادبيات و هنر و دريك كالم فرهنگ معنوى درجامعه و ميان 
مردم پا مى گرفت و از "ناكجا" يا آسمان يا فرديّت فروبسته 
ــان نازل نمى شد. اما اين فقط مفروض هاى  و ياخته وار انس
ــه نبود. نسل پيش  ــِر آن مناقش ــتين بود و ظاهراً بر س نخس
ــد، جزم آموز و  ــه درس آموز باش ــش از آن ك ــده بي از پوين
ــاده انگار بود، مبّلغ بود و بدين گونه ادبيات و فرهنگ را  س
ــه ى خود مى خواست. ادبيات و هنر  در خدمت تبليغ انديش
ــته از لذتى كه مى بخشيد (و تازه لذت نيز مى بايست  گذش
ــنى آموزش مستقيم، اگر نه اندرز  به حكم ضرورت با چاش
ــد) مى بايد ابزار تفوق يك انديشه،  و القاى فكر، همراه باش
ــد.  ــه و طبقه ى ديگر باش ــت باال يك طبقه، بر انديش و دس
ــاب" عامل هاى  ــات و هنر را صرفا "بازت ــن ديدگاه ادبي اي
ــى زحمت  ــمرد و حت ــر اقتصادى مى ش ــى و عناص طبقات
ــه خود نمى داد. از  ــد «در تحليل نهايى» را نيز ب افزودن قي
ــر به عناصر  ــل فرهنگ و ادبيات و هن ــن رو، خطر تقلي اي
ــات و هنر را تهديد  ــِى ادبي ــادى همواره جامعه شناس اقتص
ــان در  مى كرد. بدين گونه بود كه امثال پوينده (كه شمارش
ــتان  ــاده انگار و تبليغ انديش به تعداد انگش مقابل گرايش س
ــت نمى رسيد) كوشيدند با دورى ُجستن از الگوى  يك دس
ساده، گمراه كننده و نازاى استعاره ى زيربنا-روبنا، كه چنان 
ــه  چيز و همه  ــر را در بر دارد كه هم ــت اين خط كه گذش
ــرح تقليل گرايانه ى مبناى اقتصادى فروكاهد،  كس را به ش
ــطوح ميانجى گروه هاى اجتماعى، آگاهى و تجربه ى  بر س
ــر و ويژگى هاى متنى تاكيد ورزند.  فردِى پديدآورنده ى اث
در الگوى استعاره ى زيربنا-روبنا، روبناى فرهنگى بازتاب 
ــت و پا بسته ى زيربناست و از اين  منفعالنه، كارپذير و دس
ــبب  ــته دارد بلكه به س ــتِى انگل وار و وابس رو نه فقط هس
ــبتى هم با نقش رهايى بخش فرهنگ  اين سرشِت نازا مناس
ــير در چنگال بيگانگى جامعه ى طبقاتى  ندارد، و انسان اس
را به رهايى از چنگ واقعيت موجود و خيز برداشتن براى 
ــه جامعه يى كه به  ــت يابى ب رهايى از با خودبيگانگى و دس
ــادى، فرهنگ بر آن  ــالوده هاى اقتص جاى فرمان فرمايى ش
ــد، بر نمى انگيزد. در ديدگاه دوم  ــته باش حكم فرمايى داش

دبيات
ى ا

شناس
پوينده و جامعه 

اكبر معصوم بيگى

ــر را صرفا "بازتاب"  ــن ديدگاه ادبيات و هن اي
عامل هاى طبقاتى و عناصر اقتصادى مى شــمرد و 
ــى زحمت افزودن قيد «در تحليل نهايى» را نيز  حت
ــر تقليل فرهنگ  ــى داد. از اين رو، خط به خود نم
ــه عناصــر اقتصــادى همواره  ــر ب ــات و هن و ادبي

جامعه شناسِى ادبيات و هنر را تهديد مى كرد.
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ــان زيربناى اقتصادى و  ــه ميانجى مندى مي (ديدگاهى كه ب
ــى ديالكتيكى در پيوند  ــت) پويش روبناى فرهنگى قايل اس
ــرد كه حالت مكانيكى  ــان مبنا و روبنا در مى گي اندام وار مي
ميان دو عنصر را از ميان مى برد و فرهنگ را در اين ساختار 
ــر مبدل مى كند كه در  ــا به عاملى فعال و اثرگذار و براب پوي
ــالوده ى اقتصادى قرار دارد. در ديدگاه  ارتباطى اندامى با ش
ــت به عكس، تابعيت منفعالنه ى روبنا از زير بنا سبب  نخس
ــت  ــرد جامعه ى موجود را همان گونه كه هس ــود كه ف مى ش

بپذيرد و به فرهنگ چيره تسليم گردد.

در ديدگاه نخست جامعه كليتى يك پارچه و يك لَخت 
ــتيز در  ــات اجتماعى در حال س ــت كه فقط وجود طبق اس
ــت اين  ــكاف مى اندازد و فقط كافى اس يك پارچگى آن ش
ــردد تا همه ى آن چه  ــود طبقه ى بالنده حل گ تعارض به س
ــان را پرومته وار در بند نگه داشته است از ميان برخيزد.  انس
ــته از اين كه مبناى اقتصادى در تحليل  در ديدگاه دوم گذش
ــاى اجتماعى  ــتيز ميان طبقه  ه ــت و س نهايى تعيين كننده اس
ــره مى كند ولى خطاست  ــر را يك س ــت بش تكليف سرنوش
ــاختارهاى  ــا بازتاب س ــه فرهنگ صرف ــان رود ك ــر گم اگ
ــال توليد كننده ى معنا و  ــت. فرهنگ در عين ح اجتماعى اس
ــت و چه بسا به اين  نيز تعيين كننده  و حامى ايدئولوژى هاس
ــيارى از موارد مى تواند  ــتعاره  زيربنا-روبنا در بس مفهوم اس

ــر و ادبيات نيز مى توانند  ــوس گردد، زيرا فرهنگ و هن معك
ــرنگون كنند.يا  ــود را حفظ و در پاره يى موارد س نظم موج
ــه را القا كند كه در ميان  ــق، اين انديش در حالتى ميان اين ش
نظم هاى موجود (و نه لزومًا مطلوب) نظم موجود تا آينده اى 

نامعلوم بهترين نظم هاست.
ــيم بندى طبقاتى،  ــته از تقس ــى، جامعه نيز گذش وانگه
ــيمات ديگرى چون جنس، قوم، و نژاد نيز  ــتخوش تقس دس
ــت. ديدگاه نخست در بررسى عامل هاى اجتماعى موثر  هس
ــخ پنهان زنان و  ــر و فرهنگ هرگز به تاري ــات و هن در ادبي
ــركوفته نمى پرداخت. ديدگاه دوم، به خالف ديدگاه  اقوام س
ــِى ادبيات و هنر در  ــه كليّت جامعه شناس ــت، نه تنها ب نخس
ــم اندازى كلى مى پردازد بلكه به جامعه شناسى  اليه ها و  چش
فرهنگ هاى سركوفته نيز توجه دارد. تاريخ اجتماعى هنر و 
ــبب چيرگى ديدگاه اروپامدارانه عمدتا بر مدار  ادبيات، به س
ــت و جوامع غير  تاريخ اجتماعى جوامع اروپايى گرديده اس
اروپايى (از آسيايى، افريقايى، آمريكاى التين، بوميان و مانند 
ــته اند  آن) يا در اين تاريخ به هيچ رو محلى از اعراب نداش
ــاره يى به آن ها شده است. اكنون بايد  ــيه اش يا فقط در حاش
از "تاريخ ها" و "جامعه شناسى ها"ى ادبيات و هنر و فرهنگ 
ياد كرد و نه تاريخ و جامعه شناسِى ادبيات و هنر و فرهنگ. 
تاريخ "حواشى" تاريخ ُستُرگ نانوشته يى است كه نوشتن آن 

تازه آغاز شده است.
ــر  ــى فرهنگى محمد جعفر پوينده با ترجمه و نش زندگ
آثارى از آدورنو، باختين، برشت، بوتور، كوهلر، گرامشى، 
ــه مصروف طرح و  ــوكاچ، گلدمن و ديگر و ديگرها هم ل
ــد. به باور  ــده و رهايى بخش ش ــن ديدگاه نو، زن ترويج اي
ــى ادبيات  من آنچه پوينده در زمينه ى ترجمه ى جامعه شناس
ــان دادن فرهنگ  ــخ به يك نياز بنيادى بود: نش انجام داد پاس
ــن كار هيچ گونه  ــى و درخور آن، بى آنكه اي ــگاه اصل در جاي
ــباهتى به فرهنگ گرايى يا كالچراليسِم مد هاى فكرى روز  ش
(پست  استروكتوراليسم، پست مدرنيسم و جز آن) داشته باشد. 
ــم همه چيز تابع بنياد هاى فرهنگى است  از ديدگاه كالچراليس
(اين ديدگاه در نهايت خود به ديدگاه فاشيستى در تمايز ميان 
ــان كه در ديدگاه  ــوام و اديان گوناگون مى انجامد)، همچن اق
اقتصادگرا همه  چيز و همه كس تابع عناصر زيربناى اقتصادى 
است. ديدگاه سوم، ديدگاه آثارى كه پوينده به فارسى درآورد 
حاصل گره خوردگى ديالكتيكى زيربناى اقتصادى و فرهنگ 
در كليتى است كه نه راه به فرهنگ گرايى ناب مى دهد و نه به 

اقتصاد گرايى محض. 

ــگ در عين حــال توليد كننده ى معنا و نيز  فرهن
تعيين كننده  و حامى ايدئولوژى هاســت و چه بســا 
ــتعاره  زيربنا-روبنا در بسيارى از  به اين مفهوم اس
ــوارد مى تواند معكوس گردد، زيرا فرهنگ و هنر  م
ــز مى توانند نظم موجود را حفظ و در  و ادبيات ني

پاره يى موارد سرنگون كنند.
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ــه ى كوتاهى درباره ى  ــال 73 مقال من در س
ــتم  ــه ى ايرانى محمد مختارى نوش منظوم
ــال  ــماره ى دهم تكاپو در همان س كه در ش
ــد. در آن مقاله منظومه ى ايرانى را  چاپ ش
ستوده بودم، البته در اعالم موضع انتقادى ام 
ــبت به جنبه هايى از شعر مختارى كه به  نس

ــه ى هفتاد چندان  ــعر ده ــر مى آمد با روند پيش رونده ى ش نظ
ــلطى  ــدارد. همان جا گفته بودم كه مختارى با تس ــى ن هم خوان
ــناخت عميقى كه از  ــى دارد، با ش ــينه ى ادب فارس كه بر پيش
ــطوره ها و فرهنگ ما دارد و با تجربه هاى مشخص سياسى  اس
ــر گذاشته است، توانسته در  و اجتماعى اى كه شخصًا پشت س

منظومه ى ايرانى حافظه ى مشترك تاريخى ما را ورق بزند.
ــه نمادى از  ــادى از آزادى و آزادگى و ب ــه به نم ــا حاال ك ام
ــه و بيان تبديل شده است،  ــندگى در راه آزادى قلم و انديش كوش
ــاس مى كنم كه نوشتن از او و داورى درباره ى كارهايش، نه  احس
تنها براى من كه براى همه ى دوستان و دوستدارانش دشوار است.
ــه در تكاپو درآمد، مختارى  ــدى پس از آن كه آن مقال چن
ــد و درباره ى يكى  ــى ديدم. گرم و صميمانه پذيرايم ش را جاي
ــن صحبت كرد. اما حاال من دريِغ آن  ــه از آن مقاله با م دو نكت
ــت كه بخواند و با آن  را دارم كه ديگر اين دومين مقاله را  نيس
ــى توجه دهد كه حتمًا در اين  ــِى كم نظيرش مرا به نكات فروتن

نوشته كمبودش را تشخيص مى توانست داد.
ــاعر ارجمند كاظم سادات  ــت كه همان سال ها ش يادم اس
ــت نزديك محمد مختارى، يك بار از حال و  ــكورى، دوس اش
ــعرهاى تازه ى مختارى- بعد از منظومه ى  هواهاى جديد در ش
ــى بعد از مرگ  ــرد. بعدها، يعن ــراى من صحبت ك ــى- ب ايران
ــاى آرايش درونى و  ــعرها در مجموعه ه مختارى وقتى آن ش
ــان، ياد حرف آقاى  ــيد و من خواندمش وزن دنيا به چاپ رس
سادات اشكورى افتادم افسوس خوردم كه اى كاش اين شعرها 
ــان خوانده بوديم. گرچه چندتايى  را در همان زماِن سرايش ش
از اين شعرها را مختارى در منزل دكتر براهنى خوانده بود من 

هم يكى از شنوندگان او بودم.
منع انتشار اين كارها ظلمى بود كه به محمد مختارى شد. 
ــل  ــل من كه پى نس ــى و به نس ــعر فارس و ظلمى بود كه به ش

مختارى آمده بوديم و در تب و تاب نوجويى مى سوختيم شد.
ــال 1368 نوشته است، يعنى  مختارى آرايش درونى را در س
دو سه سال بعد از سرايش منظومه ى ايرانى. در فاصله ى اين دو 
ــعرهاى ديگرى هم نوشته است، اما من در اين  كتاب، مختارى ش
نوشته مى خواهم اين دو منظومه، يعنى منظومه ى ايرانى و آرايش 
درونى را برابر هم بگذارم و با هم بخوانمشان. گمان مى كنم اگر 
اين كار به درستى صورت گيرد، نمودارِ خط سير فكرى و شعرِى 
ــت خواهد آمد. اين نمودار در عين حال مى تواند  مختارى به دس
ــه ى هفتاد و نمودار تحول فكرى  ــعرى ما در ده نمودار تحول ش

جامعه ى روشنفكرى ما در اين دوره نيز باشد.
ــك كالن روايت تاريخى  ــى روايتى از ي ــه ى ايران منظوم
ــب  ــرزمينى كه تاريخش از ش ــت اندوه بار س ــت. سرگذش اس
ــوگوارى عاشقانه ى آب- مادر آغاز مى شود، تا جنون رودابه  س
ــترش مى يابد و بر آب هاى هميشه به يك هزار و سيصد و  گس
ــرو جوان، كه برف هاى خونى را از شانه هاى  پنجاه و هفت س

خويش مى تكانند، مى پيوندد.
ــه تنها در  ــت اين دغدغ ــخ و تاريخي ــه ى اين تاري دغدغ
مختارى و با مختارى نبود. فردوسى هم همين دغدغه را داشته 
ــكارا به رخ كشيده  ــاملو و اخوان اين دغدغه آش ــت. در ش اس
ــت شعرش تزريق كرده  ــت، حافظ رندانه آن را به زير پوس اس
ــت، نيما بن مايه هاى آن را پشتوانه ى مدرنيسم اش قرار داده  اس
ــت، سپانلو  ــت، فروع چهره ى اكنونى اش را فاش كرده اس اس
ــنگلج و در هيئت مقتول خيابان ردش را گرفته  در الله زار و س
ــماعيل اش آن را بازخوانده  ــت، براهنى در شطح خوانِى اس اس
است و ديگران و ديگران همين طور تا به امروز و معلوم نيست 

تا به كى و كجا.
ــه را دارد، بى آن كه آن  ــى هم همين دغدغ آرايش درون
ــد. در منظومه ى  ــه آورده باش ــوى صحن ــت كالن را جل رواي
ايرانى، حديث جمع، در جمع و بر جمع خوانده مى شود. در 
منظومه ى ايرانى كتف هاى سوراخ كه طناب شاپور ذواالكتاف 
از آن ها گذشته است بى چهره اند، مناره هاى جمجمه، جنازه هاى 
ــنده در  ــم هاى پرس ــيمان و موج چش ــه در قالب هاى س ريخت
ــى در آن روايت كالن  ــوان، همه، بى چهره اند، يعن طبق هاى ال
نمى توانسته اند چهره اى داشته باشند، با خطوطى كه هر يك را 
ــايه روشنى و هر  ــيارى، س از آن ديگرى متمايز كند. خطى، ش
ــد. در آرايش درونى اما بر  ــن معنا به كار مى آي ــه كه در اي چ
عكس، همه ى آن دغدغه انگار دغدغه ى يك نفر است، گرچه 
ــت، اما نه در جمع خوانده مى شود و  اين هم حديث جمع اس

نه حتى بر جمع.
ــته اند،  ــوراخ كتف ها مى گذش همه ى آن طناب ها كه از س
ــده اند، اين جا گويى  همه ى آن طناب ها كه بر دارها حلقه مى ش
ــى كه اكنون  ــده اند يك طناب، طناب ــده اند و ش درهم تنيده ش
ــت. براى همين است كه  ــاعر ايستاده اس ــت روى سر ش درس
ــود مى لغزاند تا ببيند اين  ــتى به دور گردن خ او ناخودآگاه دس

چيست كه دارد سيِب گلويش را له مى كند.
ــك درد، درد مجرد، اين  ــت. متافيزي اين جا چهره مهم اس
ــده به سخن  جا به درد نمى خورد. بايد خود درد، درد تجربه ش
ــيند. پس چهره مهم  درآيد. بايد چهره بگيرد، بايد در چهره بنش
است. براى همين است كه شاعر در كيسه ى زباله دنبال تكه اى 
ــود را ببيند در  ــره ى خود بنگرد و خ ــه مى گردد تا در چه آين
سايه ى جرثقيلى زنگ زده و حلقه ى طنابى درست روى سرش.
ــده ى اين  ــراى آن كه متن ما را به جوهر خصوصى ش و ب
ــاختمانى ناتمام كه  ــاند، بايد ما را از كنار س تجربه ى عام برس
ــترى كه بر اشياى كپك زده نشسته  ــده است و خاكس ويران ش
است بگذراند و بگذارد بر سايه روشن هاى هر لحظه، هر شىء 
ــود نيز در آن  ــويم كه گويى خ ــر مكان، آن چنان خيره ش و ه

سهيم بوده ايم و هستيم.
ــت كه  مختارى از پس اين كار با چنان مهارتى برآمده اس
ــس از تجربه ى مرگش  ــعر را پ ــدارى بخش هايى از اين ش پن
ــياوش مختارى و رضا براهنى در  ــت. طورى كه س ــته اس نوش
ــته اند بخش هايى  ديباچه و مقدمه اى كه بر آرايش درونى نوش

دغدغه ى تاريخ و تاريخيت اين دغدغه
 از منظومه ى ايرانى تا آرايش درونى

حافظ موسوى
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ــعر را يك نوع پيشگويى يا گزارشى از مرگ خود او  از اين ش
دانسته اند. مثًال آن جا كه «آن كس كه صبح از خانه در مى آمد

رؤياى مردگان را با خود مى برد»
ــردن خود  ــتى به دور گ ــعركه با «دس ــش از ش ــا آن بخ ي

مى لغزانم»
شروع و به اين تصوير تكان دهنده ختم مى شود كه:

«در سايه ى بلند جرثقيلى زنگ زده 
و حلقه ى طنابى درست روى سرم ايستاده است»

*
آرايش درونى با قطعه ى «غيبت» آغاز مى شود. اين قطعه 
ــبح مرگ است، وهمى كه  ــار از فضاهاى وهم گون و ش سرش
ــور تابوت هاى درهم  ــد و در عب ــدش را در روح مى افكن تردي
ــا و آواهاى  ــترش مى يابد، وهمى كه با خميازه ه ــته گس پيوس
ــته ى تشييع كنندگان تابوت ها بركل فضاى شعر مى گسترد.  خس
و جالب اين كه تشييع كنندگان، خود، تشييع شونده نيز هستند، 
ــد. گويى مرگ چون  ــييع مى كنن ــى كه همديگر را تش مرده هاي
ــعر را  ــد كرده و كل فضاى ش ــرطانى آرام آرام رش ــلولى س س

اشغال كرده است.
ــه در جاى خود  ــهرها هم ــياء، خانه ها، خيابان ها و ش اش
ــت. و شاعر با گزارش  ــان نشانى نيس حضور دارند. اما از انس

غياب او ما را به درك ضرورت حضورش توجه مى دهد:
«شهرى كه ناگهان خود را خالى يافته است

و خانه ها و خيابان ها
از ساكنان خويش نشانى نيافته اند»

ــان به هستى معنا مى بخشد و هستى  در تفكر مختارى، انس
بى حضور انسان برهوتى است هولناك و موهن. اين ديدگاه در 
هر دو اثر، ديدگاه مركزى و محورى شعر است. با اين تفاوت 
ــته بر  ــعرهاى دهه ى هفتادش بيش از گذش ــه مختارى در ش ك
ــان را كم  ــياء درنگ مى كند. اين درنگ نه تنها چهره ى انس اش

رنگ نمى كند بلكه به آن بُعد-پرسپكتيو-مى بخشد.
ــتى  ــم) هس مختارى در آرايش درونى بر يگانگى (مونيس
ــتگى  ــياء را در وابس ــان و اش در ذات خود تأكيد مى كند، انس
ــان مى دهد. اما در  ــان كه هر دو برآمده از خاكند نش درونى ش
ــت  ــان و وهنى كه بر او رفته اس اينجا نيز موقعيت تراژيك انس

در مركز نگاه اوست:
«سنگين شده ست پلك هاى زمان

كند و كبود مى گذرند اشياء كه نيمى از تن شان 
خاك است و بوى آشناى من است».

ــت و جوى اين بوى آشناست. بخش دوم  مختارى در جس
آرايش درونى روايت همين جست و جو است:

دستى به نيمه ى تن خود مى كشم
چشم هايم را مى مالم

اندامم را به دشوارى به ياد مى آورم
خنجى درون حنجره ام لرزشى خفيف به لب هايم مى دهد:

نامم چه بود؟
اينجا كجاست؟

ــتى به  ــت كه دس ــت و جو اس ــن جس ــه ى همي و در ادام
ــايه ى بلند جرثقيلى  ــردن خود مى لغزاند و خود را در س دورگ

زنگ زده مى يابد با حلقه ى طنابى كه...
در اينجا بايد به يك نكته ى مهم ديگر اشاره كنم. مختارى 
ــن» تأكيد مى كند. در نگاه  ــعر جا به جا بر «نيمه ى ت در اين ش
مختارى كه متأثر از ساختار اسطوره هاى ايرانى و شرقى است، 

ــه دونيمه ى تاريك و روشن، دركنار هم، يا در مقابل هم  هميش
ــان در جست و جوى درك نيمه ى روشن خويش  و باهمند. انس
ــم بندى بر  ــود چش ــت. و همين كه در اين نيمه خيره مى ش اس
ــقاوت سرنگونش مى كنند. تحليل  او مى زنند و در چاه هاى ش
ــت؛ او  ــد تحليلى يونگى يا فرويدى نيس ــارى از اين رون مخت
ــت. از ديدگاه او  ــى ماركس متأثر اس ــتر از ديدگاه تاريخ بيش
ــان مى زنند كه او را به  ــم بند را از آن رو بر چشم انس اين چش
ــكل خويش تنزل دهند و براى اين منظور، «نان»  ناگزيرترين ش

يك ابزار شناخته شده ى تاريخى است:
تا آدمى تنزل يابد به ناگزيرترين شكل خويش و 

نيم سايه ى گرسنگى، تنش را چون كسوف دائم بپوشاند 
و هر زمان كه چشمانش فرو افتد بر نيم آفتابى ذهنش 

چشم بندى بر تأللؤ خونش ببندند 
سرنگونش آويزند

در چاه هاى شقاوت. (آرايش درونى- ص 39)
ــترش مى يابد: در گيسويى كه  و اين ديدگاه همين طور گس
ــت، در دردى كه كالف عصب را  ــيم خاردار آويخته اس از س
ــم بند فرو مى رود و در  ــا برش مى زند و به زير چش ــف پ در ك
ــه ناگزير به درون  ــه راه بيان و بروز نمى يابند و ب صداهايى ك

سرازير مى شوند تا روزى چون تاولى بزرگ سرباز كنند.
دو عنصر ديگر نيز در آرايش درونى حضور نمادين دارند 
كه اتفاقًا كليدهاى اصلى در اين شعرند. عنصر نخست «گوش 
ــت كه شعر با آن شروع شده كاركرد  ماهى» يا همان صدفى اس

فرمِى بسيار مهمى در كل شعر دارد.
ــاره اى دارد به  ــره ى آرايش درونى اش ــارى در مؤخ مخت
ــك روز مجموعه ى منتخبى از  ــد: «... ي اين صدف. او مى نويس

ــى هاى جهان را نگاه مى كردم. رسيدم به ونوس بوتيچلى،  نقاش
كه از درون صدفى بيرون آمده است. انگار لمحه اى از حادثه ى 
ــد، يا كه شكل كامل شده ى  رخ داده در درون بر آن تابيده باش
ــب براى ديده شدن يافته باشد، نخستين  درون، روزنه اى مناس
نمودش را به صورت پرسشى برون افكند كه همان نيز مصراع 
ــت شعر بود: «گيسوى كيست اين كه برون مى تابد از اين  نخس

صدف» (آرايش درونى- ص 201)
ــن  مختارى اين توضيحات را به دليل ديگرى و براى روش
ــه تعبير خود او «هنگام  ــبت به الهام يا ب كردن ديدگاه خود نس
ــت.  ــت، اما مراد من چيز ديگرى اس آفرينش» مطرح كرده اس
ــود قرار داده  ــعر آن صدف را در مركز خ ــارى در اين ش مخت
ــان تبديل  ــت انس ــت. آن را به نمادى از تاريخ و سرگذش اس

كرده است.
ــا را در خود  ــداى دري ــوش ماهى» ص ــور كه «گ همان ط
ــم به آن گوش  ــى ديگر بتواني ــد تا ما در فرصت ــره مى كن ذخي
ــپاريم، تاريخ همان كار را قرار است بكند. و شاعر- انسان  بس
ــه بتواند آن را  ــت ك ــت و جوى آن گوش ماهى اى اس در جس
ــانى صداى خود و نياكانش  ــباند و لحن انس ــش بچس به گوش
ــق خود در اين  ــه يادآورد. گرچه به توفي ــنود و ب را در آن بش
ــانه مى پرسد: از  ــت و مأيوس ــت و جو چندان اميدوار نيس جس

اين جا چهره مهم اســت. متافيزيك درد، درد مجرد، 
اين جا به درد نمى خورد. بايد خود درد، درد تجربه شده 
به سخن درآيد. بايد چهره بگيرد، بايد در چهره بنشيند.
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ــاى روان در جوى هاى تاريك كدام گوش ماهى را  خاكروبه ه
مى توان برداشت كه لحن ما را هنوز به يادمان آورد؟

ــه چنان گوش ماهى اى را از كنار چنين جوى  و مى داند ك
ــن همه چاره اى جز  ــودى نمى توان يافت، با اي ــر و گندآل حقي
ــال و ناممكن را پيش روى  ــت و جو ندارد. او آرزويى مح جس
ــاره ا ى جز اين ندارد كه براى تحقق  ــت و چ خود قرار داده اس

شكست خود، كه از پيش مقدر شده است، مبارزه كند.
ــعر كه ظهور مى كند همين  اين گوش ماهى در هر جاى ش
ــته ى باريكى همه ى  نقش و كاركرد را دارد و در واقع مثل رش

عناصر شعر را به هم متصل مى كند.
يك روز كودكى كه پاى طناب ايستاده 

و گوش ماهى بزرگى را به گوش چسبانده بود
ناگه سر برآورد و بى تحاشى چيزى گفت و گريخت

ــودك در آن گوش ماهى چه  ــاعر به ما نمى گويد كه ك ش
شنيده است و بعد چه گفته است. او تنها وضعيت خود را پس 

از آن واقعه براى ما شرح مى دهد.
و من هنوز ايستاده بودم

بين تمام جمعيت 
پژواك گام هايش را مى شنيدم

مى شنوم
غوغاى استخوان هايش را مى شنيدم

مى شنوم   
انگار آن صدف را بر گوشم نهاده ام 

مى لرزد از طنينش لب هايم
سنگينى زمين گويى در انگشتانم مانده باشد (ص 44)

ــت كه ما در جست و جوى شنيدنش  اين همان صدايى اس
هستيم و از شنيدنش رعشه بر انداممان مى افتد.

ــراى مختارى در اين  ــر ديگرى كه بر نگاه تاريخ گ و عنص
منظومه تأكيد دارد ساعتى است كه بر صفحه ى چركش لكه اى 
سرخ به چشم مى خورد، ساعتى فرسوده كه عقربه هايش افتاده 
ــاعر اين ساعت را از روى  ــماره هايش پاك شده است. ش و ش
ــوى سپيدى كه بر سيم خاردار  خاك بر مى دارد و آن را از گيس

تاب مى خورد مى آويزد.
در منظومه ى ايرانى، مختارى مجالى براى تأمل بر «عشق» 
ــوان تنها صداى  ــق به عن ــد. اما در آرايش درونى عش نمى ياب

رهايى بخش حضورش را اعالم مى كند.
ــت كه بايد به يادآورده شود و  ــق همه ى آن چيزى اس عش
ــاعر با گوش كردن به همه ى آن صدف ها در جست و جوى  ش
ــنيدن اين صداى انسانى است، و وقتى براى لحظه اى آن را  ش

مى شنود حيرت زده از خود مى پرسد:
اين واژه را چه گونه به خاطر آوردم؟

بايد كسى دوباره آن را بر زبان آورده باشد
كه اكنون پژواكش را مى شنوم

ــه ى منظومه ى ايرانى با آرايش درونى به گمان  در مقايس
ــم  ــير تفكر مختارى به چش ــتگى س من پيش از هر چيز پيوس
ــى به جهان  ــاعر از ديدگاهى تاريخ ــر دو اثر ش ــد. در ه مى آي
پيرامون خود مى نگرد. در منظومه ى ايرانى شاعرى آرمان خواه 
ــت درنگ مى كند و آن را آكنده  ــت تاريخى يك مل بر سرگذش
ــركوب و شكست مى يابد. گاه حتى بر سير  از درد و رنج و س
ــده اند در روايت  تاريخى حوادث به همان صورتى كه واقع ش

خود وفادار مى ماند.
ــى از حوادثى كه  ــا ارائه ى نماهاى كل ــه ى ايرانى ب منظوم

خواننده از پيش با آن ها آشنا است و پيش از خواندِن شعر آن ها 
را شنيده يا خوانده است، روايت مى شود: عدل مظفرى، سبيل 
ــاعران، تزريق  ــاى اعدام، دوختن لب هاى ش رضا خانى، تپه ه

آمپول هوا به زندانيان سياسى و ...
ــعر همان  ــاخت فكرى ش ــى هم زيرس ــش درون در آراي
ــت. مختارى دربند «واگويه»  ــاخت منظومه ى ايرانى اس زيرس
اين معنا را به روشنى توضيح مى دهد: «... و چكه ها كه دوباره 
ــه از صراحت خود در  ــت و مى بارد تا اين نيم ــرو باريده اس ف
ــقه بنگرد و تكه هاى ناصافش را به هم بچسباند  ــقه ش ايمان ش
ــت و سايه  ــتگى تمام عمر وقت گرفته اس كه تنظيم اين شكس
ــوان بردبارى را  ــام و وضوحش ت ــك و يقين و ابه ــن ش روش
ــه در اين باز  ــت بايد افتاد؟ ك ــت. اما چرا به وحش فرسوده س
جست  شايد جاى انگشتان خويش يا نياكان يا حتى فرزندانمان 
ــگار آينه پيدا كنيم... پس بنويس آنچه اكنون مى گذرد  را در زن
ــأن كيست و آنچه از اين معنا باز مى يابيم شايسته ى كدام  در ش
ــت؟  ــت رؤيامان كجاس ــت؟... بنويس اكنون كجاس الفاظ اس
كجاست بند بند استخوان هامان كجاست؟ كجاست حرف هاى 
ــت گوش دنيا را كر كند؟ بنويس آزادى  ــده كه مى خواس گمش
ــب در اعماق نا پيدايش  ــاده اى است كه خاك هر ش رؤياى س
ــى پيدايش برمى آيد و اين زبان  ــرو مى رود و صبح از حواش ف
ــت صداى هجى كردنش را  اگرچه به تلفظش عادت نكرده اس

آن سوى سكوت شنيده است...» (ص 88)
ــگاه مختارى نگاهى  ــا در آرايش درونى ن ــا اين همه ام ب
ــه گمان من  ــت و اين ب ــر او منظرى فردى اس ــر و منظ ژرف ت
ــانه ى تعميق ديدگاه مختارى از منظومه ى ايرانى تا آرايش  نش
ــاى جنبش  ــق ديدگاه ه ــا تعمي ــت، تعميقى كه ب ــى اس درون

روشنفكرى ايران در دهه ى اخير نسبت دارد.
ــى به آرايش  ــيدن از منظومه ى ايران ــراى رس ــارى ب مخت
ــا، كتاب خواندن ها و  ــى از تجربه ها، تلخكامى ه درونى انبوه

تأمل ها را پشت سر گذاشته است.
منظومه ى ايرانى محصول تفكر راديكالى است كه در عين 
ــت؛ اما  ــنت به طور كامل نبريده اس حال بندناف خود را از س
ــت و در چشم اندازهاى  آرايش درونى در ذات خود مدرن اس
اكنون و فردا سير مى كند. آرايش درونى بيان شاعرانه ى همان 

«تمرين مدارا» است كه مختارى عميقًا به آن رسيده بود.
ــطح معنايِى شعر اتفاق نيفتاده است.  اين تحول تنها در س

بلكه در فرم و زبان مختارى نيز جلوه گر شده است.
ــعر مختارى به تبع ساختار فكرى او زبانى پيچيده  زبان ش
ــت، اما اين پيچيدگى هرچه به سمت كارهاى آخر مختارى  اس
ــادگى و شفافيت ميل مى كند. تا جايى كه  پيش مى رويم به س
مثًال در شعرهاى وزن دنيا از پيچيدگى ها و تعقيدهاى لفظى و 
ــانى نيست و اين موضوع نشان مى دهد كه مختارى  معنايى نش
ــال ها كه كتابى از او منتشر نشد با هوش سرشار  در تمام آن س
ــوى پيشرونده ى شعر معاصر همراه و گاه در  خود با سمت و س

آن پيشرو و پيشتاز بوده است.
و چه بهتر از اين كه اين نوشته را با آخرين بند از آخرين 
ــما را به  ــه پايان برم و ش ــارى (وزن دنيا) ب ــعر مخت كتاب ش

تماشاى سادگى ها و ژرفاهايش دعوت كنم:
صدا چقدر ساده ست

اگر كه برف مجالم دهد
درون چشمانت خواهم آرميد چون ميهنى كه نزديك و دور

دوستش مى داشته ايم.
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از گشتاپو دستور رسيد
كتاب هاى ضاله را در مأل عام بسوزانيد

گاوهاى نر
گارى هاى كتاب هارا به تل هيزم آورده بودند.
آن روز شاعر بزرگ در فهرست كتاب سوزان

هيچ نام از آثار خود نيافت.
پس به خانه باز آمد

قلم به دست گرفت و نوشت
پيشواى پتياره گان انگار مرا جا گذاشته ايد 

مرا فراموش كرده ايد 
مرا بسوزانيد!

من نيز چون آزادگان از حقيقت سخن گفته ام
مرا جا گذاشته ايد

مرا بسوزانيد! 
من هرگز به مردم دروغ نگفته ام

پس به شما دستور مى دهم:
مرا بسوزانيد!

ترجمه:
جاهد جهانشاهى

مرگ، سكوِت مطلق نيست
ــت و جيرجيِر  ــِر جويبار اس ــكوت مطلق، شرش س

زنجره 
كه به ديرسالِى مرگ در من زيسته اند

رفتن و نرفتِن گيسويى با باد
پيراهنى در نسيم

هيچگاه نزيستم براى مرگ
من براى آن دم زيستم

كه ديگر نيستم
و از من نمانده مگر همين سروده:

عاشق شدم، شعرى نوشتم
عشقم رفت، شعرم ماند
با هر شعر كه نوشته ام 

مرِگ يكباره را هربار به سكرات موت كشانده ام
عهد من با شعر از عهدها برگذشته است

با اينهمه يك شب از وحشت مرگ از خواب پريدم
در بهتى ممتد، دست مرا به قلم گرفت

و جوهرم را بر سپيدِى كاغذ نشاند
و چنين بود و شد كه شعر هستِى نانيست يافت.

پاييز 1387   

براى محمد مختارى

كتاب سوزان

سكوت مطلق
رضا 

اسپيلى  

برتولت برشت



27

وم)
ى س

وره 
 (د

سوم
ى 

اره 
شم

ان 
 اير

گان
سند

نوي
ون 

 كان
لى

داخ
ى 

امه 
خبرن

زاد 
ى آ

شه 
ندي

ا

. . . و ما اين امكان را به دايره داديم
                   بگردد

تمام شد
دور دايره ليلي تمام شد

و يك اتفاق جدي، در اتفاق افتاده
شمايل شب مي فروشند و

شب كالهي كه پرتش كني پهن مي شود گربه
                  گربه زير كالهي از نمد

ما ايستاده غرق شديم
در روزهاي تقويمي   
                     ليال

     حاال !
يك خال خنده
يك بند عشق

يك زمان– كارت مي سازد ليلي را

با كمي وقت – اگر بدهيد – 
ليلي را كه بسازيم

رويا به رگ مي زند پيوند
اما پدرهامان!

يك شاخه روح مجنون تاب مي خورد بر  دار  
روز جهانِي قلوه سنگ   آجر   خشت خام   بتُن را
                      گرامي مي داريم

روزِ عاشق تمام شده است
                  روزِ . . .

و كمي وقت، اگر بدهيد

كمي هم خنده به گوش هايم بياويز

                 بياويز
صداي ناله ي ليلي چه مي آيد

و مجنون ها به اتفاق، دور

يادت بماند گوش هايم
دور خواهم رفت تا تماشاي زيبايي ت

و همين نقطه ليلي آغاز خواهد شد
چشم هايت را دوست خواهد داشت

نگاهت را دوست تر    
در اين اتفاِق رخ داده  اِي ي ي

ليالي اتفاق!    
به عشق عادتمان ده    

اين جا انگار مجنون به جنازه مي فروشندي
در يك مشاركت مدني و ليلي هاي اتفاقي 

به الشه تقسيم مي كنند مجنون را 
در اين نقطه اما

ليلي   
يكي مانده به جا   

و گوش هايش مي گردد
دور مجنون – يادت هست؟ -  

كه دور نزدند دور ليالي ديگر مجنون  
                          و اتفاق

از يادمان نبري     ليال !
كه بجا آوريم

يك ركعت نماز وتر
به غربت دست هاي تو ليلي

          قربتا الي اهللا

مهر- آبان هشتادوهفت

فرخنده حاجى زاده

روزِ عاشق
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سيما صاحبى
در غروبى مثل غروب هاى دگر

تو گم شدى
و قلمت خيره بر بهِت نگاهم

دست هاى آشناى  تو را مى جويد
سكوِت ديوانه وار
پاره پاره مى شود
با ضجه هاى عزا

و تو گم شدى
در غروبى مثل غروب هاى دگر

زنگ تلفن
آميخته مى شود

با ضجه هاى عزا
مى گويند

تو پيدا شدى
در كنار ريلى

كه هر روز قطار مرگ از آن مى گذرد
مى گويند

كه پيكرت آرام است
و دستانت سرد و منجمد

حاال نوشته هاى ناتمامِ روى ميزت هم
به من زل زده اند

حتمَا اشتباهى شده
گم شده ى من

تنى به داغى كوير دارد
ودستانش

گرم و مهربانند
حاال نگاهِ خيره ى قلم ونوشته هايت 

كالفه ام كرده
حتمَا اشتباهى شده

تو گم شدى
و من نمى دانم

چگونه به قلم و نوشته هايت
خبر گم شدنت را

بگويم.
   18 آذر 1390

على صداقتى خياط
متوسط

سبك وزن و َرمان 
گريزپاى و چموش

بى سببى نعمتى است.
بار واژه قالب مى زنم

صفحه سياه مى كنم
به پس و پشت نمى انديشم تا

طناب دار و تيزى خنجر هنوز انتظار كشد
هستم، خياط، درزِى رها،
تو را و قلم را باور دارم

هستم هنوز
هر چند خرابه هاى كاخك

آوارهاى بوئين زهرا و طبس 
ناله هاى بم

مرا مى خواند
هنوز

ــوش و  ــته از كار ش ــودكان خس ــر ك اگ
نعمت آباد و پامنار و مولوى

رهايم نكنند 
چه خاكى به سر كنم!

بگو؟
كوتاه قد 

سبك وزن و َرمان
گريز پاى و چموش
بى سببى نعمتى است
فردا را چه ديده اى! 

ــدن جعفر پوينده،  ــال كشته ش  به ياد دهمين س
محمد مختارى و ديگر عزيزان اهل قلم

به ياد همسرم محمد جعفر پوينده كه
 13 سال پيش به قتل رسيد
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خط زدم دوباره نوشتم 

نام درخت هاى سرو باغ

نام شكوفه هاى گره خورده ى دست مرگ.

نوشتم، هميشه نوشتم

اّما خط زدن به دست و دل ام راه مى برد

و خط مى زنم

نام صبورى خود را

راه سنگ كه حتى صبور نيست

در شكستن پاى ره آشنا.

خط مى زنم و دوباره نوشتن آغاز مى كنم، نفس كشيدن خط ها را

 و مى نويسم

- الف - كه راه نخستين است

 و – ب - كه بار سنگين زيستن

بر دوش عابر لنگان

كه تلنگريست افتادن درخت هاى خيابان

پرپر شدن به ماه اّول فروردين.

- ى - مى نويسم

در آخر كتاب كه يا بودن يا نبودِن هر كالم

و عاقبت حسرت به هستى من چفت مى شود.

اين قفل و چفت و بست

پايان يك گره ى ُكور است

كوشش براى گشادن او يك عبث فقط...!     

حسين صفارى دوست
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ــت 1379) جلسه ى هيات دبيران در منزل  امروز (6 اردى بهش
يكى از اعضاست. به محض ورود متوجه مى شوم كه گلشيرى 
ــت. گلشيرى تقريبا هيچ وقت  ــت. و اين خيلى عجيب اس نيس
ــود و نه دير مى رسد. خانه اش از مركز شهر دور  نه غايب مى ش
ــت كه زود مى جنبد كه به راه بندان و ترافيك  ــت و اين اس اس
ــيدم. درويشيان با اخم هاى  بر نخورد. امروز خودم هم دير رس
ــدم.» روزهاى  ــد «كجايى؟ خيلى نگران ش در هم رفته مى پرس
ــت، حتى اگر دو سالى از آن آخرين جنايت گذشته  نگرانى اس
ــتى هوشنگ كجاست؟» در  ــد. از درويشيان مى پرسم «راس باش
ــت و نمى تواند بيايد.» دل ام هيچ  جواب مى گويد: «مريض اس
ــخت بيمار  ــى خوب نمى دهد. يكى دو هفته پيش هم س گواه
ــروز 12 روزنامه و يك  ــده بود. ام ــتان ش بود و راهى بيمارس
ــحابى) را بسته اند. بحثى در  ماهنامه ("ايران فردا"ى مهندس س
ــورش به مطبوعات  ــود در محكوميت ي ــرد و قرار مى ش مى گي
ــه كارى براى اش پيش آمده  ــيم. صاحب خانه ك بيانيه يى بنويس
ــذر مى خواهد و  ــه مى ماند و بعد ع ــتن بياني ــا نيمه هاى نوش ت
ــده اى (ايرج  ــب، ع ــه، حدود نزديك 8 ش مى رود. آخر جلس
ــن) تصميم مى گيريم  ــيان و م ــيد برزگر، درويش كابلى، جمش
برويم منزل گلشيرى و جوياى حال اش بشويم. همه در ماشين 
ــيم،  ــهرك اكباتان مى رس بزرگ كابلى جا مى گيريم. وقتى به ش
مى بينيم حال گلشيرى خيلى بد است. مى روند و او را مى آورند 
ــت. مثل  ــانند. هيچ تو حال خودش نيس و روى صندلى مى نش
ــت روى صندلى و  ــك راست نشسته اس يك تكه چوِب خش
ــده  است. عرق كرده است، تب  با نگاهى مات به جلو خيره ش
ــه در اطراف اش  ــت كه از آن چ ــات اش پيداس دارد و از وجن
ــان  ــال فرزانه، دختر و پسرش ــزى نمى گيرد. ح ــذرد، چي مى گ
ــت و پامان را گم  ــزل و باربد) هم تعريفى ندارد. همه دس (غ
ــب مى زند كه «چرا به دكترش  ــم. بعد ناگهان كابلى نهي كرده اي
ــر نمى دهيد؟!» به دكتر خبر مى دهند و او توصيه مى كند كه  خب
ــانند. بعد گلشيرى  ــيرى را به بيمارستان برس ــب گلش همان ش
ــين  ــوار ماش را بر مى داريم، به پاركينگ مجموعه مى رويم و س

فرزانه مى كنيم.
****

ــنگ را  ــتان مهر" در محوطه ى پذيرش، هوش در "بيمارس
ــانيم. فرزانه مى رود تا ترتيب بسترى شدن  روى صندلى مى نش
او را بدهد. همه مشوش ايم. بعد نمى دانم كدام يكى مان به فكر 
ــه مى افتد، يكى دو كلمه بين خودمان رد و بدل مى كنيم و  بياني
ــه همه ى ما را فرا  ــتى را ك ــراى آن كه فضاى نگرانى و وحش ب
ــنگ كه «امروز در  ــه از خود بتارانيم، رو مى كنيم به هوش گرفت
اعتراض به توقيف يك دو جين روزنامه و مجله بيانيه نوشته ايم. 
ــنيدن «توقيف مطبوعات» گوش هاى  بيا تو هم امضا كن». به ش
ــنگ تيز مى شود. برقى محو در نگاه اش مى درخشد، و باز  هوش
همان نگاه خيره و دور بر مى گردد. قلم را به دست اش مى دهيم 
ــم اش را (هوشنگ گلشيرى)  ــگى  اس و او با همان دقت هميش
ــنگ را  امضا مى كند. چند لحظه بعد، فرزانه بر مى گردد و هوش

با آسانسور باال مى فرستند. 
ــيرى ديگر در ميان ما  ــد (16 خرداد 79) گلش 40 روز بع

نيست.
ا. م 

بهمن درى: حدود نيم درصد كتاب ها غير قابل انتشــار 
هستند. 

به گزارش ايسنا بهمن درى ، معاون فزهنگى وزارت ارشاد 
اسالمى، روز هفدهم دى در جمع ناشران و چاپخانه داران استان 

گيالن گفت: حدود نيم درصد كتاب ها غير قابل انتشارند.. . 
  شماره خبر 1926853        81/10/09

ــاون فرهنگى را  ــات جناب مع ــتم فرمايش ــه: داش مالحظ
ــد . . . " را به پايان  ــدم وهنوز فراز " حدود نيم درص مى خوان
نبرده بودم كه خودم را وسط خاطره اى از دوران كودكى ديدم. 

يادش بخير! كارنامه به دست وارد خانه شدم.پدرم پرسيد:
كارنامه ات را گرفتى؟

گفتم: بله !
گفت: نتيجه؟

گفتم: فقط يك تجديد آورده ام.
گفت: يكى ؟ يكى ميان اين همه درس كه تو دارى چيزى 

نيست كه.
گفتم : ما اينيم ديگه !

گفت: از چه تجديد آورده اى؟ 
گفتم: از معدل !

بقيه اش را نمى گويم چون خيلى جگرخراش است. خوب 
آن وقت ها بچه بودم و نمى دانستم كه پدرم معنى و نقش معدل 

را مى داند. 
ــاب معاون  ــات جن ــرازى از فرمايش ــط ف ــاال چرا وس ح
ــد؟ نمى دانم . يعنى كار، كار  ــروكله ى اين خاطره پيداش ش س
تداعى معانى از نوع مشابهت بود؟ نمى دانم. كمى در آمار آقاى 
درى غور و تفحص كنيم شايد چيزى فهميديم. ايشان مى گويد 
حدود نيم درصد از كتاب ها غير قابل انتشار هستند(!) اگر خبر 
ــود: 99/5 از كتاب ها  ــش بخوانيم اين جور مى ش را از آن طرف
ــنده  ــتند! پس چه مى گويند اين جماعت نويس قابل انتشارهس
ــان مى آيد از دست سانسور و  ــر؟ چرا هر تريبونى گيرش و ناش
ــاب مى نالند؟ برويد 99/5درصدتان را  اوضاع خراب مجوز كت
ــد كه جلو بچه بذاريم  ــاپ كنيد. چه كار به نيم درصد داري چ
ــرا آن نود ونه  ــد درصد؟! چ ــر مى كند ؟! نيم درصد هم ش قه
ــم درصد را نمى بينيد؟ نكند خيال مى كنيد نيم درصد خيلى  وني
ــد برايتان توضيح بدهم  ــت؟ پس الزم ش بزرگتر از 99/5٪ اس
99/5٪ يعنى چه. يعنى از صد تا  كتاب كه براى گرفتن مجوز 
ــار  ــم تا كتاب اجازه ى انتش ــاد مى آيد فقط ني ــه وزارت ارش ب
ــط دويست صفحه  نمى گيرد. يعنى اگر هر كتاب به طور متوس
داشته باشد از هر صدتا كتاب فقط صد صفحه ى يكى شان غير 
ــديد؟ تازه اين صد صفحه   هم كه  قابل انتشار است. روشن ش
مهر "غير قابل انتشار" مى خورد نويسنده اش خود ارشاد است. 

همين جور دارند بر و بر نگاهم مى كنند.
البد انتظار داريد بگويم كه تو اين صد صفحه چه نوشته شده؟ 
مى گويم و خالص! اسامى كتاب ها و مطالب غير قابل انتشار نوشته 

شده. اين است ماجراى نيم معد . . . ببخشيد، نيم درصد! 

رنگين گمان                                  

طنز خاطره
آخرين امضا

طنزطنز مالحظات رنگين گمان
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 همه چيز از " من " آغاز نمى شود
ــران، نماد جنبش  ــندگان اي ــه در مقاله ى «كانون نويس  با آن ك
ــن حكيمى، نتيجه گيرى هايى  اجتماعى براى آزادى بيان»، محس
ــت و قابل دفاع اند، اما چند مورد هم  دارد كه به طور كلى درس
ــور كانون يا مورد تأئيد  وجود دارد كه به نظر من يا هدف منش
ــخصى ايشان است . در  ــت و بيشتر استنباط ش ــتداللى نيس اس
ــماره ى 1 دوره ى سوم «انديشه ى آزاد» من نظرم را درباره ى  ش
ــور آورده ام. هنوز هم اعتقادى ندارم كه جامعه ى  بند اول منش
آزاد جامعه اى است كه در آن هيچ دستگاه داورى وجود ندارد 
ــد  ــه ى خيالى – حتى اگر بى طبقه باش ــرا البد در آن جامع زي
ــا و افزايش  ــاد هماهنگى، حل اختالف ه ــازى هم به ايج – ني
ــدى اجتماعى وجود ندارد. بارى از اين بحث مى گذريم  كارآم
ــتثناء»، بنا به  ــد مى كنيم كه عبارت  «بى هيچ حصر و اس و تأكي
ــكل كانون» درون  ــه و بيان و ماهيت «تش ماهيت آزادى انديش
جامعه نه متوجه آنچه بيان مى شود بلكه متوجه بيان كننده است 
ــانى باشد آزاد و برابر اما حق داورى و مرزبندى –  كه بايد انس
كه چيزى است سرا پا متفاوت با ماهيت سانسور – در برابر اثر 

آن انسان براى بقيه ى جامعه باقى بماند.
ــتون اول  ــن متوجه ى چهار و نيم س ــر حال بحث م  به ه
ــت كه به عنوان مقدمه آمده است . اما  ــده اس از مقاله ى ياد ش
ــيار نادرست  من آن را داراى كژى ها و داورى هاى تاريخى بس
ــر خالف آنچه در انتهاى مقاله آورده و به  ــم (و اين كه ب مى دان
ــت، خود در آن نوشته  ــان  داده اس قضاوت رويكردى تلخ نش
ــت چرا بايد  ــت). به جز آن معلوم نيس ــه داورى پرداخته اس ب
ــه اى مقدمه ى مقاله اى  ــت و يك طرف اطالعات تاريخى نادرس
ــت هم  ــرار گيرد كه اصًال ربطى به آن مقدمه، حتى اگر درس ق

بود، ندارد.
ــت كه ايران در جنگ   حكيمى در آغاز مقاله اش آورده اس
ــط  ــمال و جنوب توس دوم اعالم بى طرفى كرد اما متفقين از ش
ــتان كشور را به اشغال در آوردند. اما نويسنده  روسيه و انگلس
ــت كه وقتى به قول نوشته ى خودش، در چند  توجه نكرده اس
ــت  ــطر قبل، ايران از قرنها پيش حوزه ى نفوذ غرب بوده اس س
ــگ پل پيروزى متفقين  ــور در جن و ضمنًا مى دانيم كه اين كش
ــده بود، رضا شاه، كه توسط انگليس آورده و برده شد، خود  ش
ــده بود و  ــر عمًال و پنهانى به آلمان نزديك ش ــالهاى آخ در س
ــوى اتحاد استعمار كهنه و نو  بايد هم اعالم بى طرفى اش از س
ــود. محمدرضا شاه  مدام تكرار مى كرد ما بايد  جدى تلقى نش
متحد غرب (به ويژه آمريكا) باقى بمانيم زيرا در زمان جنگ با 
ــغال درآمديم و البته در زمان خودش هم  اعالم بى طرفى به اش
ارتش عمًال تحت اشغال آمريكا بود. بنا بر اين موضوع حضور 
نيروهاى متفين را نمى توان به سادگى به سهم خواهى شوروى 

ــى جهان  در آذربايجان مربوط كرد و از  روابط پيچيده ى سياس
ــد. ايران عرصه ى اقتصادى مهمى براى  پس از جنگ غافل مان
صف آرايى نيروهاى امپرياليستى و ضدامپرياليستى و ضدغرب 
ــوروى آن روز) بود. واكنش هاى سياسى و روشنفكرى نيز  (ش

به اين موقعيت ربط داشتند.
ــت خواه  ــرات و عدال ــش دموك ــا جنب ــته ب ــن نوش  در اي
ــوروى  ــته به ش ــان، كه در رهبرى آن هم عناصر وابس آذربايج
ــتالينى چون غالم يحيى و هم كسانى چون پيشه ورى مبارز  اس
دموكراتى كه براى حذف ستم قومى و ملى گام بر مى داشت و 
ــخت مخالف تجزيه ى آذربايجان بود جاى داشتند، برخورد  س
شايسته اى كه وضع اجتماعى ايران را نشان بدهد نشده است . 
از سوى شمار زيادى از مفسران معموالً حضور شوروى تا حد 
زيادى به خاطر جنبش آذربايجان توجيه مى شود، كه البته جاى 

بحث و ترديدهايى هم دارد . 
ــتان و آمريكا و «به تبع  ــت است كه دغدغه ى انگلس درس
ــيس محمدرضا شاه»، كه به نظر من آن  آن ها حكومت تازه تأس
ــوروى را بى  ــان هيچ كاره بود، اين بود كه چگونه ارتش ش زم
ــتمدار به قول حكيمى  دادن امتياز از ايران بيرون كنند. اما سياس
ــادچيكف قرارداد معروف قوام  ــته» يعنى قوام كه با س «كاركش
ــتهاى  ــت، خود عامل پركار اجراى سياس ــادچيكف را بس – س
ــلطنه كه اصالتًا از خانواده ى  ــتعمارى بوده است . قوام الس اس
ــاه وقت خريده بود  ــلطنه و دوله را از ش قاجار نبود و لقب س
ــت اندازى به اموال عمومى و دولتى و  ــابقه ى زيادى در دس س
باال كشيدن مال مردم داشت . به هر حال انكار نمى توان كرد كه 
قوام كه زمانى در پيش از كودتاى 28 مرداد حزب دموكرات را 
تأسيس كرده بود در دوره ى محمدرضا شاه سعى مى كرد خود 
ــت هاى شبه مدرنيستى غرب هم ساز و  را حتى االمكان با سياس
ــازد. او منافع حياتى خود و اليه هاى اجتماعى نزديك  موافق س
ــاه  ــود را در اين راه و روش مى ديد . او گمان مى برد ش ــه خ ب
ــتان و  ــت كه تحصيل كرده ى اروپا بود و باالخره هم انگلس وق
آمريكا بر سر ماندن او بر سر قدرت توافق كرده بودند (اگر چه 
ــه ى جكومت پهلوى پس از جنگ  چندان هم عالقه اى به ادام
ــد محكمى در برابر كمونيسم نمى ديدند)  ــتند و آن را س نداش
ــته باشد و ادامه ى  ــازى داش مى تواند با زمينه ى فكرى او همس
ــس از جنگ را در  ــم پ ــرمايه دارى مدرن و امپرياليس حيات س

فضاى اجتماعى ايران ميسر سازد.
ــوروى از ايران زير فشار و تهديد اتمى   خروج نيروهاى ش
ــوروى به هر حال صلح را  آمريكا صورت گرفت و آن زمان ش
ــرد در آذربايجان  ــح مى داد. مى دانيم كه واقعه و تقابل س ترجي
ــته اند (و  ــرد دانس ــرآغاز فصل جنگ س ــخ جهان س را در تاري
ــورى آذربايجان به ايران در  ــه با ورود اتباع جمه جالب آن ك
ــوى تحليل گران اعالم شد كه همانجا  زمان گورباچف نيز از س
ــه ى جغرافيايى پايان جنگ سرد است). به جز آن باالخره  نقش
ــازماندهى  به دليل آن كه فرقه ى دموكرات آذربايجان نيرو و س
ــاى نابجا و بهتر  ــه دليل مداخله ه ــت و ب اجتماعى مؤثر نداش
ــوروى از جنبش اصيل مردمى به رهبرى  بگوئيم ناپشتيبانى ش
پيشه ورى، ارتش شاه با كمك مزدوران و تفنگ چى هاى اربابان 
ــن (كه من از زبان صفر قهرمانيان (صفرخان) چيزهاى  و خواني
زيادى در اين باره شنيده ام) توانست جنبش را از پاى درآورد. 
ــيان (كه  آن نيروى بوروكراتيك و نظامى كه با غالم يحيى دانش
ــال 1357 از باكو به تبريز آمد و چند سالى هم  پس از بهمن س
آنجا زنده بود) ارتباط داشت لزومًا نيرويى نبود كه از مقاومت 
مردمى آذربايجان حمايت كند.  جنبش آذربايجان و فرقه كه از 
درون استحكام كافى و يك دستى را در سطوح بااليى نداشت 

بازتاببازتاب
صفحه ى "بازتاب" به انعكاس انتقاد از مطالب چاپ شده 
در "انديشــه ى آزاد" اختصاص دارد.  در اين شماره نقد 
فزيبرز رييس دانا به مقاله ى محسن حكيمى را مى خوانيد.
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ــتعمار  ــار ارتجاع، اس ــورش و فش زير ي
ــتمگران آذربايجان  ــلح س و مزدوران مس
باالخره شكست خورد. شكست به خاطر 
ضعف نسبى، خود، يك حقيقت است. در 
خيلى از پديده هاى تاريخى ايران و جهان 

نيز شبيه آن را ديده ايم .
در  ــودش  (خ ــلطنه  قوام الس ــا  ام  و 
ــنديد يا  ــن نام را مى پس ــوارد زيادى اي م
ــه تنهايى  ــرف» را) ب ــب «حضرت اش لق
ــان  ــتى اى نش ــتگى و ميهن دوس كاركش
ــس اومأموريت خودش  نداد بلكه بر عك
ــردن ايران  ــزه ك ــتاى دموكراتي را در راس
ــش مى برد. او  ــتان به پي ــبك انگلس به س
ــروى نفوذى  ــا 1325 ني ــال 1324 ت از س
ــالمى  ــت (عباس اس در حزب توده داش
ــت چريك هاى فدايى  معروف كه به دس
ــد از  ــق محاكمه ى خيابانى و اعدام ش خل
ــل او در داخل حزب  ــالها عام ــان س هم
ــوده ايران، كه در اثرگذارى  بود). حزب ت
ــكل  ــن كننده اش در به راه افتادن تش تعيي
چپ و آگاهى رسانى اجتماعى در طبقه ى 
ــهرى و تا  ــه ى كارگر ش ــط و طبق متوس
ــتاها و به ويژه در اشاعه ى  حدى در روس
ــاى ترديدى  ــتى ج ديدگاه هاى ماركسيس
نيست، از آغاز يك گرايش ساختارى يك 
سويه به سمت اتحاد شوروى و حكومت 
استالينى داشت كه مانع رشد مستقالنه اش 
ــد، ولى خودش از حيث سازمانى و  مى ش
اجتماعى رشد مى كرد. اين گرايش منجر 
ــى و حمايت بى  ــتگى ذهن به نوعى وابس
ــد. درست  ــوروى مى ش چون و چرا از ش
ــت كه وصيت لنين براى كمونيستها به  اس
ــوروى بود، اما اين  هر حال حمايت از ش
وصيت نبايد باعث فلج انديشگى و خرد 
ــد اما در مورد حزب توده  مستقالنه مى ش
شد. تئورى بقا آن طور كه امير پرويز پويان 
آن را محكوم مى كرد شايد به خودى خود 
ــد اما براى حزب  و همه جا محكوم نبا ش
ــش در حمايت  از  ــوده وكوتاه آمدنهاي ت
جنبش كارگرى نفت گران و مانع تراشى 
ــدن جنبش و نيز براى  ــرى ش براى سراس
ــوام محكوم بود.  ــاركت در كابينه ى ق مش
ــزب توده به رغم ارزش هاى فراوان كه  ح
آن دوره به جاى گذاشت، بى تدبيرى ها و 
ــخت و كژروى هاى نا اميد  اشتباه هاى س

كننده داشته است .
ــوام و  ــت ورزى ق ــورد سياس  در م
ــادچيكف نشايد و نبايد  قرارداد قوام - س
ــه قهرمانى  ــوع را ب ــرد و موض ــراق ك اغ
ــى ام تير  ــرى كه تكليفش در قيام س عنص
در پيشگاه تاريخ ايران روشن شد منتسب 
ــرايط سياسى آن  ــناخت ش كرد. براى ش
زمان از فرقه آذربايجان نام بردم، از تهديد 
ــتى ارتش  اتمى آمريكا نام بردم، از همدس

ــان و مزدوران  ــاهى، متفقين، ارباب شاهنش
ــد و از جلفا تا  ــا مرن ــلح از قزوين ت مس
ــاد هم نام مى برم اما يك چيز مى ماند  مهاب
ــت واگذارى امتياز نفت  و آنهم درخواس
ــمال به شوروى است كه نبايد آن را در  ش
ــت هاى روز خيلى  ــت دادن به سياس جه
ــت. در روزنامه ى مردم  تعيين كننده دانس

ــه آن موقع  ــرى، ك ــان طب در 1325 احس
ــاله بود، چيزى در اين باره نوشت  24 س
ــت  ــت و سياس ــن چيز همه ى خواس . اي
ــه هر حال  ــوده نبود. ب ــورى حزب ت مح
ــز دكتر مصدق با  در مجلس چهاردهم ني
ــتى عليه اين گونه خواست ها كه  پيش دس
ــوى شوروى هم موضوع  ممكن بود از س
ــت  ــرار گيرد سياس ــترده ق ــى گس تبليغات

ــى» را مطرح كرد.  معروف «موازنه ى منف
ــت يك نفر  به گمان او در مثل وقتى دس
ــت  ــت موازنه در اين نيس ــده اس قطع ش
ــرش را هم قطع  ــت ديگ كه بيايند و دس
ــت مصنوعى  ــد بلكه بايد براى او دس كنن
ــالمش را توانمندتر  ــت س ساخت و دس
ــمال به  ــورد امتياز نفت ش ــرد . او در م ك
ــتداللى  عنوان عامل تعادل بخش چنين اس
ــتقالل و آزادى و  ــرد اس ــت . اين م داش
عدالت كه از راد مردان بزرگ تاريخ ايران 

ــمار مى آيد آن زمان چنين عمل كرد  به ش
ــت وزيرى و  ــا هم در زمان نخس و بعده
ــوده را آنچنان  ــش نه حزب ت در خاطرات
ــد محكوم كرد  ــتيزان مى گوين كه چپ س
ــدن موضوع نفت شمال را  و نه مطرح ش
پديده اى بر سر راه خود در دوران نخست 
ــرد و حتى به نوعى گفت  وزيرى تلقى ك
ــرى گاه پندار  ــت وزي ــه در زمان نخس ك
ــته  ــتباه آميزى نيز در اين موضوع داش اش

است .
ــارى آن زمان اين دكتر مصدق بود،   ب
نه قوام، كه مستقالنه سياست هاى خروج 
ــن را ضمن حفظ حرمت  نيروهاى متفقي
ــردم به جلو مى برد. در  آزادى و اراده ى م
ــرارداد را با  ــرار بود وقتى قوام آن ق آن ق
سادچيكف امضا مى كند مصدق از طريق 
مجلس مانع تصويب آن در مجلس شود. 
ــرد و قرارداد  ــدق در مجلس چنين ك مص
ــا  ــد. اگر مصدق نبود چه بس هم بى اثر ش
ــوس مى كرد و  ــع را معك ــو زمان وض ج
ــادچيكف برنده مى شد.  قرارداد قوام – س
ــراح اصلى و هم نيروى آن  مصدق هم ط
ــت بود و هم او بود كه بعد به سراغ  سياس
ــى از ماندگارترين  ــت، يك ملى كردن نف

مبارزه هاى مردمى ايران، رفت .
ــه آقاى حكيمى   نكته ى بعدى اين ك
ــاس آن  ــدر در مورد اين واقعه، كه اس آنق
ــال پيش براى تقدير شخصيت  از ده ها س
ــه كاره تحويل  ــده و نيم ــاخته ش قوام س
ــاب  ــت، حس ــده اس تاريخ ايران داده ش
ــز، از جمله  ــت كه همه چي ــاز كرده اس ب
ــندگان ايران در  ــره ى نويس ــكيل كنگ تش
سال 1324 را، به همين «كاركشتگى» قوام 
ــد. در واقع اين قوام نبود كه  متصل مى كن
ــت .آقاى حكيمى كه  كنگره را راه انداخ
ــندگان  ــود از اتهامى كه به كانون نويس خ
ــاز فرح پهلوى  ــت س مى زنند و آن را دس
ــوبد نبايد خود  ــد به حق  برمى آش مى دانن
ــب از «78 تن از  ــره كنگره اى مرك يك س
ــناس ترين و در عين  برجسته ترين، سرش
حال ناهمگون ترين نويسندگان و شاعران 
ــأن نزولشان  ايران را» چنان بخواند كه ش
ــراى خروج  ــوروى ب ــه ى قوام به ش هدي
ــى  ــد. آنهم كس ــش از ايران باش نيروهاي
ــتگى ماهيتى اش به  ــه نيت ذاتى و وابس ك
انگلستان در اين مقاله پنهان مى ماند. البته 
حكيمى اشاره مى كند كه قوام مى خواسته 
ــركوب  ــت با اين كار زمينه را براى س اس
ــرات آذربايجان و جمهورى  فرقه ى دموك
ــازد، اما ايشان  خودمختار مهاباد فراهم س
ــركوب از مدتها  ــت كه اين س متوجه نيس
ــط حمله ها و ترورهاى نظامى  پيش توس
ــان باقى مانده  ــن و اربابان و دولتي خواني
ــوروى در واقع نه  ــده بود و ش شروع ش

 در مورد سياست ورزى قوام 
ــادچيكف  ــرارداد قوام - س و ق
ــراق كرد و  ــد اغ نشــايد و نباي
ــه قهرمانى عنصرى  موضوع را ب
كه تكليفش در قيام سى ام تير در 
پيشــگاه تاريخ ايران روشن شد 

منتسب كرد.
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مدافع جنبش كه مدافع وابستگان استالينى 
خود در آن زمان بود. آيا بايد تصور كنيم 
ــى و از بنياد هيچ و پوچ  ــه فرقه به تمام ك
ــوروى مى رفتند  ــر نيروهاى ش ــود و اگ ب
ــتيز طبقاتى  آنها هم بى هيچ تعارض و س

مى مردند . نه، واقعًا چنين نبود.
ــد حركت هاى خودجوش   كنگره مانن
ــد كارگران،  ــوراى متح ــد ش ــر مانن ديگ
ــتان،  ــترده خوزس ــرى گس ــش كارگ جنب
ــز آن از  ــزب توده و ج ــت ملى، ح نهض
ــته  ــاز و جو اجتماعى زمانه اش برخاس ني
ــًا ناهمگونى اعضاى آن همين  بود و اتفاق
ــاى حكيمى وجود  ــان مى دهد. آق را نش
ــته، علوى، نوشين، طبرى، كشاورز،  افراش
ــتگى  ــن و آل احمد را عالمت وابس به آذي
ــد و نمى گويد پس هدايت،  كنگره مى دان
ــم و چراغ  ــار، دهخدا (اين چش ــا، به نيم
ــدق) و معين عالمت چه بودند. دليل  مص
ــادچيكف  ــان حضور قوام و س ديگر ايش
ــان نمى گويد كه  ــود. اما ايش ــره ب در كنگ
ــت وزير وقت آن زمان ژست  قوام نخس
ــه در جايى  ــك مى گرفت و البت دموكراتي
ــغول توطئه  ــتان مش ــفارت انگلس ــه س ك

ــوروى  ــفارت ش ــه بود، س و دسيس
ــر كار را رعايت  ــه ظاه ــم آن گون ه
ــره هم حق  ــرد. و اعضاى كنگ مى ك
ــود را در آن ميان  ــاب فضاى خ انتخ
ــان نمى گويد چگونه در  داشتند. ايش
اين كنگره ى دست ساز، ملك الشعرا 
ــت مآبها شعر  بهار كه عليه سوسياليس
ــدت  ــات به ش ــت و احساس مى گف
ناسيوناليستى داشت و همه جا نگران 
ــوروى و كمونيست ها بود  حضور ش
ــت كنگره انتخاب شد. البته  به رياس
ــن كنگره در جو آن  كه من بر آنم اي

ــت  زمان تحت تأثير جناح چپ قرار داش
ــكالى دارد؟ يعنى اگر  ــتى چه اش (و راس
ــندگان ليبرال ها رأى  مثًال در كانون نويس
باال بياورند مسئله الينحلى ايجاد مى شود 

يا مسائل موجود حل مى شوند؟)
ــتباه  ــتباه نبود و يك اش  كنگره بى اش
ــوروى به  ــدى اش قلمداد كردن نظام ش ج
ــود (البته تلقى  ــى دموكرات ب عنوان نظام
ــى خواه، به  ــوان نظام ترق ــردن آن به عن ك
ــتباه  ــتى بود) و اش طور كلى، موضع درس
ديگرش اين بود كه تحت تأثير جو زمانه، 
ــش از آنچه فضاى  ــش از حد الزم و بي بي
ــى و واقعيت اقتضا مى كرد، تعارف  سياس
ــت كه كنگره با  ــت اس مى كرد . اين درس
يارى انجمن روابط فرهنگى ايران و اتحاد 
ــد، اما بنا به  ــوروى تشكيل ش جماهير ش
ــى انتخاب آن مكان  يافته ى من علت اصل
ــود كه اگر  ــوى اعضاى كنگره اين ب از س

ــد، به دليل نفوذ  جاى ديگر انتخاب مى ش
انگلستان و آمريكا و به دليل وجود دو سه 
نفرى از ميان چند شخصيت دولتى در ميان 
ــور، هم بدنامى  اعضاى كنگره، اين دو كش
ــد و هم در صدد  ــود را تحميل مى كردن خ
ــتفاده و بهره بردارى برمى آمدند  ــوء اس س

ــان در ايران  ــم آنها بعد از حضورش . ديدي
ــه زندان  ــاملو را ب ــنفكرانى چون ش روش
 انداختند. به هر حال انتخاب محل تشكيل 
ــت،  ــه آن زمان داش ــر دليلى ك كنگره، ه
ــتگى كنگره به شوروى نبود.  عالمت وابس

در شب هاى شعر گوته هم در 1356 هيچ 
نشانى از وابستگى كانون نويسندگان ايران 
ــت و كسى هم، حتى  به آلمان وجود نداش
از ميان دشمنان كانون، چنين نگفت گر چه 
شمارى از عالقمندان به غرب و طرفداران 
ــردگان اروپا و  ــان ليبرالى و تحصيلك آرم

آلمان در آن حضور داشتند.
 آقاى حكيمى مى گويد كه درخواست 
ــذارى  ــان گ ــراى بني ــره ب ــه كنگ قطعنام
ــندگان ايران»،  «اتحاديه گويندگان و نويس
ــه محول  ــه مأموريت آن به هيأت رئيس ك
ــد كه  ــكيل نش ــده بود، به اين دليل تش ش
ــى توطئه  ــى آن (يعن ــم ضرورت سياس ه
ــود و هم اين كه اگر  ــوام) از بين رفته ب ق
ــد چيزى نمى توانست باشد  تشكيل مى ش
ــندگان طرفدار شوروى.  جز كانون نويس
ــان مقاله  ــان در هم ــت كه ايش عجب اس
ــا مدتها بعد  ــد ت و همان صفحه مى نويس

ــاى  حركت ه ــد  مانن ــره   كنگ
خودجــوش ديگر مانند شــوراى 
متحــد كارگران ، جنبش كارگرى 
گسترده خوزستان ، نهضت ملى ، 
حزب توده و جز آن از نياز و جو 
اجتماعى زمانه اش برخاسته بود و 
اتفاقًا ناهمگونى اعضاى آن همين 

را نشان مى دهد.

ــوروى (به  ــوده اى و طرفدار ش اعضاى ت
استثناى جالل آل احمد) به كار طرفدارى 
خود مشغول بودند اما باز مى گويد آنها به 
ــوروى بود كه  دليل پرهيز از طرفدارى ش
اتحاديه را تشكيل ندادند. از اين تناقض ها 
ــان وجود  ــاز در بحث هاى تاريخى ايش ب
ــت كه متأسفانه اين تمايل  دارد. علت آنس
در شمارى از ما، و در حكيمى نيز، وجود 
دارد كه از اساس هر حركت روشنفكرى 
گذشته ى ايران از 120 سال پيش تاكنون را 
به نفع آنچه در اين چند سال اخير، كه در 
ــته اند، گذشته است ناديده  آن حضور داش
ــكوك يا نا اصيل بخوانند. و  بگيرند يا مش
ــه واقعًا پديده هاى پوياى اجتماعى اى  گرن
همچون جريان هاى روشنفكرى ناگهان از 
ــكم مادرى كه ازدواج هم نكرده است  ش
ــته ها،  ــد بلكه آنها از گذش ــرون نمى آي بي
بيرون  ــى  اجتماع ــوالت وفرايندهاى  تح
ــا تعطيل  ــوند ي ــد مى ش ــند، نق مى جوش
ــوند يا باز زنده مى شوند يا فروكش  مى ش
ــد و تند يا كند  ــد يا مقاوت مى كنن مى كنن

رشد و تكامل مى يابند.
 كنگره نويسندگان ايران، از تالش هاى 
ــمند روشنفكرى مستقل  نخستين و ارزش
ــمار مى آيد .  ــواه ايران به ش وآزاديخ
ــت بلكه حركت هاى  نه تنها اين حرك
ــژه در جنبش  ــز، به وي ــش از آن ني پي
ــروطه و بعد از آن در نهضت ملى  مش
ــت و مبارزه هاى دهه ى چهل  كردن نف
ــان،  و پنجاه آزاديخواهان و دگر انديش
ــى و فرهنگى براى  ــى اجتماع از مبان
ــكيل كانون نويسندگان ايران  فكر تش
به شمار مى آيند. همان گونه كه كانون 
ــد و  ــتباه ش ــال 1358 دچار اش در س
ــى خاصى را با گرايش  گرايش سياس
ــى ديگرى پاسخ داد و نگذاشت  سياس
ــائل بر سر استقالل كانون و هدف  كه مس
ــكل بگيرد، اما  ــان ش ــه و بي آزادى انديش
ــگى  ــمندترين بناى انديش همچنان ارزش
آزاد را بنا نهاد، همان گونه هم جريان هاى 
پيش از آن و حتى امروز نيز خالى از اشتباه 
ــنفكران و  نبوده اند . بگذاريد تاريخ، روش
ــتقالنه و البته  آزاديخواهان بى طرفانه، مس
ــتن معلومات كافى داورى كنند تا  با داش
ــر بعدها به  ــايد ناگزي هر چه زودتر و ش
تدريج حقيقت معلوم  شود . خيلى چيزها 
ــده اند  هم كه مبهم بودند تاكنون معلوم ش
ــخص محسن حكيمى  و كسانى چون ش
ــا و بهره گيرى ها  ــن ارزش آفرينى ه در اي
از تجربه ها براى ساختن آينده اى روشن، 
ــاى مثال زدنى  اى  به گواهى من، تالش ه

كرده اند.
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ــفته بود. پنج خواهر داشت و  ــيار آش «خانه اش-  خانه پدر- بس
ــر ... هر يك براي  ــه برادر، يك برادرزاده و كلي نوك ــه زن بابا، س س
ــراي خود تصوري از خود و خانواده  ــود حكومتي بود و هر يك ب خ
ــت. خانواده پدرم همه پشت و رو اطلسي بودند به جز  بزرگش داش
ــن و دو تا از عموهايم- ما يك رو اطلس و يك رو كرباس بوديم.  م
ــالگي جز به تصادف به خانه پدرم نرفته بودم و هر بار  من تا پانزده س

كه رفتم تحقير شدم- مادربزرگم نمي گذاشت بروم.»
 

ــاه يكي از  ــنبه ي پايانِي آذرم ــت در سه ش ــون بنا داش كان
ــب هاي داستان» خود را به نكوداشت ابراهيم يونسي، عضو  «ش
ــاص دهد. اما مأموران  ــندگان ايران، اختص ديرين كانون نويس
ــم را ندادند. قرار بود مراسم  امنيتي اجازه ي برگزاري اين مراس
در منزل يكى از اعضاى كانون برگزار شود اما يكى - دو روز 
ــم وى به يكى از ادارات وزارت اطالعات احضار   قبل از مراس

و در آنجا به او گفته شد كه مراسم بايد لغو شود.
ــن برنامه از  ــرده بودند تا در اي ــتاني قبول زحمت ك دوس
ــي و آثار او سخن بگويند. اكبر معصوم بيگي مي خواست  يونس
برنامه را با معرفي يونسي بياغازد. فانوس بهادروند مي خواست 
ــي از رمان  ــپاس از لذت خواندن ترجمه ي زيباي يونس در س
ــايار  ــياب كنار فلوس، قطعه اي از اين رمان را بخواند. خش آس
ــتي و كار با او بگويد. محمد  ديهيمي بنا بود از خاطرات دوس
ــم زاده و محمود معتقدي نيز مقاالتي درباره ي او تهيه ديده  قاس
ــت آقاى  ــديم ضمن بزرگداش بودند، و . . . از اين رو بر آن ش
ــي از همت اين  ــپاس گزاري و قدردان ــانه ي س ــى به نش يونس
ــي از مطالبي را كه براي آن شب در نظر گرفته  ــتان، بخش دوس

بودند به چاپ برسانيم.
ــورى كه قرار بود هنگام برگزارى جلسه توزيع  فعًال بروش
ــود و مقاله ى آقاى معتقدى به دستمان رسيده كه مى  خوانيد.  ش
ــد، در  ــتمان برس ــخنرانى هاى ديگر متنى به دس ــه از س چنانچ

فرصت هاى مناسب منعكس خواهيم كرد.

شرح احوال و آ ثار 
ــال 1305  ــت. «من در س ــي زاده ي بانه اس ــم يونس ابراهي
ــده ام, كه بر  ــهر بانه ـ  قصبة آن روزـ متولد ش ــي, در ش شمس
نوار مرزي است. اما اين تاريخ ظاهراً درست نيست! شناسنامه 

ــال 1310 يا 1311 بود  ــتان آمد؛ مثل همه چيز. س دير به كردس
ــنامه براي من گرفتند. يادم هست بر سر سن من بين  كه شناس
ــنّش را  پدرم و مادربزرگم اختالف بود. مادربزرگ مي گفت س
زياد نوشتي و پدرم مي گفت درست نوشته. مادربزرگ از نظام 
ــيد و مي خواست تا مي تواند جريان رفتنم را به  اجباري مي ترس
ــربازي به تعويق بيندازد؛ بنابراين سعي مي كرد مرا كوچكتر  س
ــاد دارم، خيال  ــا توجه به وقايعي كه به ي ــوه دهد. خودم ب جل
ــه سالي بزرگتر از اين سنّي باشم كه در شناسنامه  مي كنم دو س
ــت كه مادر را از دست مي دهد؛ مادر  ــت.»  دوساله اس آمده اس
رعيت بوده و پدر خان زاده. ابراهيم نزد مادربزرگ و پدربزرگ 
ــتمند»  ــع و زحمتكش بودند و البته مس ــيار قان كه «مردمي بس
ــرد اما «بانه  ــتان را در  بانه به پايان مي ب ــود. دبس ــزرگ مي ش ب
مدرسة متوسطه نداشت؛ بنابراين پدرم مرا به سقز فرستاد. شهر 
ــصت كيلومتري با بانه فاصله دارد.» در 1320 سيكل  ــقز ش س
ــال قواي متفقين كشور  ــطه را تمام مي كند. در آن س اول متوس
ــغال مي كنند و «با اشغال كشور، منطقه آشفته و عشايري  را اش
شد. ديگر مدرسه اي نبود و من تا سال 1322 بيكار بودم. ارتش 
طي بخشنامه اي از خانواده هاي عشايري دعوت كرد كه چنانچه 
ــرايطي دارند، آنها را به مدارس نظام  فرزند يا فرزندان واجد ش
(دبيرستان نظام و دانشكدة افسري) بفرستند. من واجد شرايط 
ــتان  ــال 1322 به تهران آمدم و در دبيرس ــودم. بنابراين در س ب
ــت كه يونسي در 1324 وارد  نظام ثبت نام كردم.» اين چنين اس
ــرانجام با درجه ي ستوان دومي  ــكده  افسري مي شود و س دانش
ــكر چهار رضائيه؛ و در 1328 ازدواج  مأمور به خدمت در لش

مي كند (كه ثمره ي آن سه دختر و يك پسر است). 
پس از كودتاي 28 مرداد و كشف سازمان نظامي وابسته به 
حزب توده ايران در سال 1333، يونسي يكي از افسراني است 
ــتگير و محكوم به اعدام مي شوند؛ اما او كه در خدمت  كه دس
ــا تخفيف، حبس  ــت داده بود، ب ــربازي يك پايش را از دس س
ــال بعد از زندان آزاد مي شود. پس از  ــت س ابد مي گيرد و هش
ــتان موفق مي شود در مدرسه  ــطه ي يكي از دوس آزادي، با واس
ــال1356 نيز دكتراي همين  عالي اقتصاد درس بخواند. و در س

رشته را از دانشگاه سوربن فرانسه مي گيرد.
او كه ترجمه و داستان نويسي را در دوران زندان آغاز كرده 
ــياوش كسرايي، كه براي مالقات برادرش  است، به پيشنهاد س
به زندان مي رفت، آرزوهاي بزرگ اثر چارلز ديكنز را ترجمه 
ــد و در  ــيروس پرهام به چاپ مي رس ــد كه به همت س مي كن
1336 در دانشگاه تهران برنده ي جايزه  مي شود. پس از آزادي، 
ــدان از طريق مكاتبه  ــي كه در دوران زن ــا بهره گيري از دانش ب
ــي انگلستان اندوخته است، در  با مدرسه ي آموزش رمان نويس
ــر مي كند؛ مدتي در بخش  1341 هنر داستان نويســي را منتش
ــد قاضي و به آذين همكار  ــركتي دانماركي با محم ترجمه ي ش
مي شود؛ سپس به استخدام مركز تازه تأسيس آمار درمي آيد؛ اما، 
ــي و اداري دهه هاي پنجاه و  حتي در كوران مشغله هاي سياس
شصت نيز، هم چنان نوشتن و ترجمه را پي مي گيرد . . . كاري 
ــاز حمله هاي بيماري،  ــالگي، پيش از آغ ــه كم وبيش تا 85س ك

بي وقفه ادامه داشته است.

در نكوداشت فرهنگ  و آزادي: با  ابراهيم يونسي
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ــيع و رنگارنگ آثاري كه يونسي به عرصه ي  گستره ي وس
فرهنگ و ادب ايران عرضه كرده است نوانديشي، وسعت نظر، 
ــلط او بر زبان و ادبيات را نشان مي دهد، اما بيش از همه  و تس
ــي، نگاه بي تعصب، مردم گرايي، و تعهد و اشتياق او  از آزادمنش
به ارتقاي آگاهي مخاطبان حكايت دارد. فهرست زير گزيده اي 
ــت (كه پاره اي از آن ها با نام  ــمند اوس ــمار و ارزش از آثار پُرش

مستعار سيروان آزاد به چاپ رسيده اند):
ترجمه  . . . . . . . . . .

رمان:
-  آرزوهاي بزرگ، چارلز ديكنز، 1336

-  اسپارتاكوس، هوارد فاست، 1337
-  خياط جادوشده، سولومن رابينويچ، 1340

-  فتنه هاي بيدار (كيوان بر فراز آب)، جي. بي. پريستلي، 1343
-  خانه ي قانون زده، چارلز ديكنز، 1345

-  طوفان،  ويليام شكسپير، 1351
-  كاشتانكا، آنتوان چخوف، 1353

-  داستان دو شهر، چارلز ديكنز، 1355
-  سه رفيق، ماكسيم گوركي، 1356
-  تام جونز، هنري فيلدينگ، 1361
-  جود گمنام، تامس هاردى، 1362

-  تس دور بر ويل، تامس هاردي، 1362
-  به دور از مردم شوريده، تامس هاردى، 1365

-  آسياب كنار فلوس، جورج اليوت، 1368
-  بازگشت بومى، تامس هاردى، 1369
-  آشيان عقاب، كنستانس هون، 1369

-  دنياي كوچك دن كاميلو، جوواني گوارسكي، 1369
-  لينمارا، عشق و آرزو، كاترين گاسكين، 1371

-  ميراث شوم، جورج گيسينگ، 1371
-  عالمتچي، چارلز ديكنز، 1376
-  تكيه گاه، تئودور درايزر، 1378
-  مشتي غبار،  ئِولين وو، 1379

-  يك جفت چشم آبي، تامس هاردي، 1381
-  پنماريك (تني ها و ناتني ها)، سوزان هوواچ، 1381

-  موسيقى و سكوت، رز تره  مين، 1382
-  اگر بيل استريت زبان داشت، جيمز بالدوين، 1383

-  رنج هاي آنجال، فرانك مك كورت، 1383
-  دست تكيده، تامس هاردي، 1384

ــندى،  الرنس استرن،  ــترام ش -  زندگانى و عقايد آقاى تريس
1388

در زمينه  ي ادبيات و هنر:
ــودكان، در مجموعه     ي  ــه براي ك ــه ي بيني دراز، (ترجم -  پش
ــصت  ــاي طاليي» كه از دهه ي  چهل تا ميانه ي دهه  ش «كتاب ه

منتشر مي شد.)
-  جنبه هاى رمان، اي. ام. فورستر، 1352

-  سيرى در ادبيات غرب، ج. بي. پريستلى، 1352
-  تاريخ ادبيات روسيه از آغاز تا تولستوي، ديميتري ميرسكى، 

1355
-  تاريخ ادبيات يونان، هربرت جنينگز رز، 1358

-  تاريخ ادبيات آفريقا، دي تورن، 1368
-  خاطرات خروشچف، نيكيتا خروشچف، 1369

-  سيري در نقد ادب روس، اندرو  فيلد، 1369

ــكي،  ــنده، ف. داستايوس ــت روزانه يك نويس -  دفتر يادداش
3جلد،1370

-  درباره  رمان و داستان كوتاه، سامرست موام، 1370
-  تامس هاردى، اسكات جيمز و سي.دي. لوئيس، 1372

-  چارلز ديكنز، باربارا هاردى، 1372
-  تاريخ اجتماعى هنر، آرنولد هاوزر، 4جلد، 1377

ــان  ــت، زندگي ونس ــت مي داش ــيد را دوس -  مردي  كه خورش
وان گوگ (با همكاري مهدي انصاري)، جك ريموند جونز، 1382

-  هنر نمايشنامه نويسي، برنارد گربانيه، 1383
زمينه هاي ديگر:

-  فرهنگ كوچك انگليسي-  فارسي، 1345
-  زناشويي و اخالق، برتراند راسل، 1347

ــل،  ــد مقاله ي ديگر، برتراند راس ــتايش فراغت و چن -  در س
1349

-  هشدار، صهيونيسم، يوري س. ايوانف، 1352
-  سياهان آمريكا را ساختند، بنجامين كوارلز، 1355

-  آمريكاي ديگر، مايكل هرينگتن، 1353
ــش  درصلح  ــزارش انجمن جهاني پژوه ــلحه، گ -  تجارت اس

استكهلم، 1353
-  آمريكا و جنبش هاي ملي، بالنچ ويسن كوك، 1365
-  كردها ترك ها عرب ها،  سيسل جى ادموندز، 1368

-  ُكردها و كردستان: تاريخ مختصر ُكرد، دِرِك كينان، 1372
-  جنبش ملى ُكرد، كريس كوچرا، 1373

-  قيام شيخ سعيد پيران، رابرت اولسن، 1377
-  اوضاع سياسي كردستان از 1258 تا 1325، مجتبي برزويي، 

1378
-  با اين رسوايي چه بخشايشي؟ آشنايي ام با كردستان، جاناتان 

رندل، 1379
-  جامعه شناسي مردم ُكرد (آغا، شيخ و دولت)، م. برويين سن، 

1379
-  تاريخ معاصر ُكرد، ديويد مك داول، 1380

-  مسئله ُكرد و روابط ايران و تركيه، رابرت اولسن، 1380
-  گشتى در كردستان تركيه، شري جون ليزر، 1382

-  خاطرات دوران خبرنگاري در بالكان،  تروتسكي، 1383
تأليف . . . . . . . . . .

رمان و داستان:
-  گورستان غريبان، 1358

-  دلداده ها، 1372
-  اندوه شب بي پايان، 1377

-  مادرم دو بار گريست، 1377
-  دعا براي آرمن، 1379

-  رؤيا به رؤيا، 1379
-  كج كاله و كولي، 1379

-  دادا شيرين، 1380
-  خوش  آمدي. . .! ، 1381

-  زمستان بي بهار (خاطرات كودكي تا زندان)، 1381
-  شكفتن باغ، 1383

-  جنگ سايه ها و يك داستان ديگر، 1387
غيرداستاني:

- هنر داستان نويسي،1341
- راهنماي دايركت متد، 1343

- ماكسيم گوركي، 1357 
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مقوله ى ترجمه در دوران جديد در ايران، 
ــس از پيدايش  ــان قرن نوزدهم و پ در پاي
ــانس در ايران پا گرفت ضرورت اين  رنس
ــتادن دانشجويان ايرانى به اروپا  امر با فرس
ــيس  و تحوالت فرهنگى ديگر از قبيل تأس
دارالفنون و بكارگيرى شيوه ى چاپ سنگى 

ــى و چاپ و نشر كتاب  و به دنبال آن پيدايش مطبوعات فارس
ــنايى بيشتر با زبان هاى اروپايى، انجام پذيرفت.  و همچنين آش
ــتيابى به علوم  در روزگار قاجاريه جنبش ترجمه به منظور دس
ــت كه در چشم انداز  ــت. گفتنى  اس و فناورى اروپايى بوده اس
فعاليت هاى آموزشى هم امر زبان آموزى مورد توجه قرار گرفت 
ــتارى از دانش آموختگان دارالفنون، نخستين مترجمان آن  ويس
ــن خان  ــاب مى آمدند از جمله محمد حس ــه حس روزگاران ب
ــدى به نام «دارالترجمه» را  ــلطنه بود كه اداره ى جدي اعتماد الس
ــمت  ــت كه مقوله ى ترجمه به س به وجود آورد چندى نگذش
ــت و ادبيات هم راه يافت از  رشته هايى همچون تاريخ، سياس
ــرن نوزدهم در ايران  ــه كتاب هايى كه در دهه هاى آخر ق جمل
ــتان هاى تاريخى مولير درباره  ــه گرديد مى توان به داس ترجم
اســكندر، پتر كبير، شارل دوازدهم، طبيب اجبارى و چندين 

عنوان ديگر اشاره كرد كه البته اغلب از زبان فرانسه بود.
گفتنى ست كه ترجمه ميرزاحبيب اصفهانى از «ماجراهاى 
حاجى باباى اصفهانى» نوشته جميز فوريه در اوايل قرن بيستم، 
ــان  ــى و تكنيك ترجمه از كارهاى درخش از نظر زيبائى شناس
ترجمه بود كه در آن فضاهاى بومى و ضرب المثل هاى فارسى 
ــده بود. نكته ديگر ترجمه ى بسيارى از مقررات  بكارگرفته ش
ــى هم در يكصد و پنجاه سال گذشته،  ــناد سياس و قوانين، اس
خود زمينه ساز آشنايى ايرانيان با زبان هاى خارجى و ضرورت 
برگردان بسيارى در متون فلسفى و ادبى دنياى غرب، در ايران 

گرديد.
ــف  ــون يوس ــى همچ ــوى اول، چهره هاي در روزگار پهل
اعتصام الملك، محمدعلى فروغى، عباس اقبالى آشتيانى، سعيد 
نفيسى، عالمه قزوينى و تقى زاده و ... كه در كانون هاى فرهنگى 
ــى فعاليت داشتند، در نشريات مهم روز  ــگاهى و سياس و دانش
آثارشان را به چاپ مى رساندند. همزمان با پايان جنگ جهانى 
ــه را در مراكز  ــى به تدريج جاى زبان فرانس دوم، زبان انگليس
ــه هاى چپ در ابتدا  ــى ايران گرفت. با تحوالت انديش آموزش

بسيارى از آثار ادبيات شرقى و روس و سپس از دهه 30 به بعد 
ــال 1333 آمريكا  ترجمه آثار غربى در ايران رواج يافت. در س
ــارات فرانكلين در ايران، فصل تازه اى از كار  ــيس انتش با تأس
ــت و در پى آن، رشته هاى  ترجمه ى  ادبيات غربى را بر پا داش
ــگاهى ايران  ــى و زبان آموزى به تدريج در مراكز دانش مترجم
ــت  ــاب گرديد، كه تاكنون با تحوالت فراوانى همراه بوده اس ب
ــگاهى و  و امروزه بخش عمده اى از مطالعات فرهنگى و دانش
كارهاى حرفه اى و دنياى ارتباطات از طريق زبان آموزى و كار 
ترجمه انجام مى پذيرد و از جمله ترجمه ى آثار ادبى.بى گمان، 
ــنايى با دنياى  ــه ى 30 به بعد، امر ترجمه و ضرورت آش از ده
ــرق در حوزه هاى فرهنگى، به ويژه از دهه ى چهل  غرب و ش
ــه در قلمرو ادبيات، بخصوص  ــه بعد در ايران، جنبش ترجم ب
ــتاب فراوانى همراه بوده است  ــعر، با ش ــتانى و ش ادبيات داس
ــل سوم  ــوى مترجمان نس ــانى از س و در اين ميان، آثار درخش
ــده است. از جمله ى اين  ــى برگردانده ش به بعد، به زبان فارس
ــى چپ در ايران به  ــان كه همراه با حركت هاى سياس مترجم
ترجمه ى آثار برتر دست يابيده اند، مى توان از محمد قاضى، به 
آذين، گلستان، دريابندرى، آل احمد، ابراهيم يونسى و بسيارى 
ديگر ياد كرد كه خود از بنيان گذاران جنبش ترجمه ى نوين در 

ــرزمين بوده و هستند، در اين فرصت سخن بر  فرهنگ اين س
سر كارنامه ى بيادماندنى استاد ابراهيم يونسى است كه نزديك 
ــيك  ــه 80 كتاب در حوزه ادبيات، بخصوص زبان هاى كالس ب
ــن ركورد در  ــت. و اي ــدرن  را، ترجمه و تأليف كرده اس و م
ــوع موضوعى در كار وى، خود  ــت. تن نوع خودش كم نظير اس
نشانه ى دانش، عالقه و وقوف اين دانش مرد، در قلمرو فرهنگ 
ــت. به عبارت ديگر با توجه به گستره موضوعى،  و زباندانى س
استاد يونسى عالوه بر حوزه ادبيات، در زمينه تاريخ سياست و 

مقوله كرد و كردشناسى هم، داراى آثار ماندگارى ست.
استاد يونسى، ميان 3 زبان كردى، و انگليسى (و فرانسه) با 
نگرش و رويكردهاى اديبانه و محققانه اش توانسته، رمز و راز 

در پيرامون زندگى و آثار ابراهيم يونسى
محمود معتقدى
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دانش ترجمه و برگردان دستاوردهاى فرهنگى به فرهنگ ديگر 
ــرزمين  ــه مخاطبان و عالقمندان به تاريخ و ادبيات اين س را ب
ارائه نمايد. بى گمان اهالى ادبيات، سخت كوشى استاد يونسى 
ــيك غرب را به ياد خواهند  ــيارى از آثار كالس در برگردان بس
ــت و همچنين مترجمان جوان هم به شگردهاى ترجمه از  داش

طريق آثار ايشان آشنا خواهند شد.
بى شك، كارنامه ى فرهنگى استاد يونسى در تاريخ ادبيات 
ــرد مترجمان صاحب نام همواره محل داورى اهل نظر  و عملك
ــيارى از كتاب هاى مرجع درحوزه  خواهد بود. بخصوص بس
شناخت ادبيات غرب و ادبيات روس، خود مى تواند زمينه ساز 
ــى نسل هاى آينده، نسبت به اين  بخش عمده اى از آگاهى بخش
ــد. گفتنى ست كه  بخش از ادبيات جهان در قرون متفاوت باش
يكى از ويژگى هاى زبان ترجمه در آثار استاد يونسى، لحن و 
گفتار وحس امانت دارى از يك زبان به زبان ديگر است و اين 
مقوله، در ترجمه ى بسيارى از آثار ديكتز و ديگر آثار كالسيك 
ــت كه متأثر از  ــود. نكته ى مهم ديگر، رمان هايى س ديده مى ش

ــتان،  ــرزمين پدرى، يعنى در كردس ــاى خود وى در س يافته ه
ــنده از دوران  ــنيده هاى نويس ــت كه برگرفته از ديده ها و ش اس
ــراژدى و دراماتيك  ــت كه با فضاهاى ت كودكى و نوجوانى س
ــم انداز آن مى توان فضاهاى فقر  ــت و در چش گره خورده اس
ــقانه  ــراز و و فرودهاى تاريخى قوم كرد را ديد. نگاه عاش و ف
ــت  ــى، به گونه اى س و عاطفى در اين آثار و در كنار زبان فارس
ــگ پرجوش وخروش همراه  ــه مخاطب را به عمق يك فرهن ك
ــل: مادرم دوبار  ــاند رمان هايى از قبي ــتم اجتماعى مى كش با س
ــتان غريبان/ شكفتنى باغ/ خوش آمدى و...  گريست/ گورس
كه هر كدام، بيانگر فرهنگ و دلواپسى هاى سرزمين پدرى ست.  
نكته ديگر، يادآورى ترجمه ى آثارى ست كه در حوزه ى تاريخ 
ــى و جنبش هاى قوم كرد در مناطق تركيه، عراق، سوريه  سياس
و ايران را در بر دارد كه گزارش وضعيت جغرافيايى و تاريخى 
كردستان در اوايل قرن بيستم را با خود دارد، از جمله مى توان 

از كتاب هاى زير نام برد:
مسأله كرد و روابط ايران و تركيه  -1

جامعه شناسى مردم كرد  -2
جنبش ملى كرد  -3

گشتى در كردستان تركيه/ شيرين ليزر  -4
كردها، ترك ها، عرب ها از سيسيل جى و ادموندز  -5

كرد و كردستان/ درك كثيان  -6

كردها/ كندال / عصت شريف واققى/ مصطفى ناز دار  -7
ــاوت ها، از  ــرش تاريخى و تف ــه در اغلب اين آثار نگ ك
جنوب تا شمال كردستان نقش جنبش ها در اين حوزه ها، مورد 

بحث قرار مى گيرد.
ــى، مى توان از كتاب  ــتاد يونس از كتاب هاى مهم ديگر اس
هنر داستان نويســى (داستان كوتاه) را نام برد كه در چشم انداز 
ــتانى و شيوه هاى  ــال هاى ترجمه ادبيات داس ــتوانه س آن، پش
ــود. اين متن شامل نه فصل است  پرداخت هاى آن ديده مى ش
ــده  ــته بندى ش ــر فصل هاى مهم آن در زمينه هاى زير دس كه س

است:
ــرح، تم،  ــتان كوتاه ط ــف داس ــات: تعري ــل اول، كلي فص  -1

شخصيت پردازى، توصيف و محيط در داستان 
فصل دوم، طرح داستان و وحدت زمان و مكان و موضوع  -2
چگونه بايد داستان نوشت، زاويه ديد و چشم انداز راوى   -3

ــتان، حادثه پردازى هاى اصلى و فرعى، اوج و  بدنه ى داس  -4
بحران و گره گشانى

توصيف شخصيت ها، تيپ ها، و شيوه هاى توصيف  -5
گفت وگو، كاربرد گفت وگو ها، محيط و زمان داستان  -6

ــيون و چگونگى  ــتان، اتمسفر و آكس صحنه آرايى در داس  -7
استقرار صحنه

بحران و انتظار در داستان  -8
اوج و پايان بندى در داستان  -9

و اما، استاد ابراهيم يونسى كيست:
ــه ى  نظام  ــى در بانه، در 1322 وارد مدرس ــد 1305 شمس متول
ــبكه ى نظامى خرب توده  ــد، در سال 1328، به ش در تهران ش
ــت نهضت ملى در سال 1333  ــت و پس از شكس ايران پيوس
ــتگير و به اعدام محكوم شد ولى به علت قطع پا در ارتش  دس
ــال 37  با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم گرديد. در س
ــى در يكى از  ــه در زندان دوره ى داستان نويس ــق مكاتب از طري
ــتان را طى كرد. در سال 41 از زندان رها شد،  كالج هاى انگلس
پس از مدتى به فرانسه رفت و دكتراى اقتصاد گرفت (1356). 
ــتعار  ــه كار ترجمه و تأليف پرداخت. نام مس ــار آن ب و در كن
ــيروان آزاد بود، اولين كار ترجمه اش آرزوهاى بزرگ  وى س
ــرات و ديدگاه هاى  ــاب يكى از ما خاط ــز بود. كت چارلزديكن
ــى زندگى نامه ى وى به  ــت كه به نوع ــتاد ابراهيم يونسى س اس
ــش و امير حاجى صادقى با  ــاب مى آيد كه غالمرضا دروي حس
وى به گفت وگو پرداخته اند. استاد يونسى اين روزها از بيمارى 
فراموشى رنج مى برد وى در جريان انقالب 57 اولين استاندار 
ــازرگان بود. از جمله كتاب هاى  ــتان در دولت مهندس ب كردس

مهم وى:
1- سيرى در تور ادبيات روس/ اندرفيلد

2- اسپارتاكوس/ هاوارد فاست
3- خانه قانون زده/ چارلز ديكنز

4- تاريخ ادبيات افريقا
5- آسياب كنار فلوس

استاد يونسى، ميان 3 زبان كردى، و انگليسى 
(و فرانســه) با نگــرش و رويكردهاى اديبانه و 
محققانه اش توانســته، رمز و راز دانش ترجمه و 
برگردان دستاوردهاى فرهنگى به فرهنگ ديگر 
ــان و عالقمندان به تاريخ و ادبيات  را به مخاطب

اين سرزمين ارائه نمايد.
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درباره ي بازداشت مستندسازان
ــديم كه 5 تن از فيلم سازان به اتهام ساختن فيلمي مستند  باخبر ش
ــتگير و روانه زندان شده اند. از چندوچون اتهام هاي واردشده  دس
ــت. بي آن كه درباره ي محتواي اين  ــت نيس آگاهي چنداني در دس
فيلم نفيًا يا اثباتًا داوري كنيم، و بي آن كه درباره ي بهره برداري هاي 
ــاوت بپردازيم، درباره ي  ــانه هاي خريدار فيلم به قض احتمالي رس

وضع فيلم سازان بازداشت شده احساس نگراني مي كنيم.  
به استناد بند 5 منشور كانون نويسندگان ايران - "حق طبيعي 
و انساني و مدنِي نويسنده [پديدآورنده] است كه آثارش بي هيچ 
ــت نقِد آزادانه حق  ــد. بديهي اس ــت مخاطبان برس مانعي به دس
ــري، از جمله فيلم، حق  ــت." -  تهيه و نمايش هر اث ــگان اس هم
طبيعي و انساني و مدنِي هر فرد و گروه است و از اين رو خواهان 

آزادي بي قيد و شرط اين فيلم سازان هستيم.
كانون نويسندگان ايران- 90/7/12

اطالعيه ي كانون نويسندگان ايران
به مناسبت درگذشت عظيم خليلي

ــندگان  ــي (1390- 1320) عضو ديرين كانون نويس ــم خليل عظي
ــاعر مجموعه هاي جاليزبان، خواب سنگ، صداي عشق،  ايران، ش
عاشقانه ها، ماهيگير، و نويسنده ي مجموعه داستاِن شال درگذشت.
ــاعر خوش قريحه را به  ــندگان ايران مرگ اين ش كانون نويس
ــليت  ــور تس ــتقل كش خانواده ي او و جامعه ي ادبي فرهنگِي مس

مي گويد.
كانون نويسندگان ايران- 1390/7/19

در گرامي داشت سيزدهم آذر
روز مبارزه با سانسور

ــيد. در  ــور فرا رس ــيزده آذر، روز مبارزه با سانس بار ديگر س
اين جا قصد نداريم به توصيف مكرر فشارهايي بپردازيم كه بر 
ادبيات و هنر غيردولتي وارد مي شود. اين كه حاكميت هم چنان 
ــلطه ي كامل بر هنر و ادبيات را در سر مي پروراند و  رؤياي س
ــيدن به آن از هيچ سازوكارى دريغ نمي كند، درست  براي رس
ــار هنري و  ــته آث ــاد بيش از گذش ــت.  اين كه وزارت  ارش اس
ــاري بيش تر كتاب  ــور مي كند و موجب بي اعتب ادبي را سانس
ــز حقيقت دارد.   ــت ني ــده اس ــي و آثار هنري ش و كتاب خوان
ــت چندان گسترده تر و  ــالي كه گذش ــور در س و اين كه سانس
ــده كه دامِن بعضى«خودي ها» را نيز گرفته است،  ــديدتر ش ش

جاي انكار ندارد.
ــي يك سره  ــت. روي ديگر نقش ــكه اس اما اين يك روي س
ــل جوان براي بيان  ــِت مبرم مردم ، به ويژه نس متفاوت دارد. خواس
ــد فناورى و ايجاد راه هاى  ــت كه رش ــبب شده اس آزاد خود، س
ــكل گيرى  ــد اينترنت و ماهواره و موبايل، و ش ــى تازه مانن ارتباط
شبكه هاى اجتماعى مجازى، سانسور را به چالشى جدى بكشاند. 
ــبكه هاي  وجود ميليون ها كاربر اينترنت و عضويت ميليوني در ش

اجتماعي مجازي در ايران و استقبال روزافزون مردم از ماهواره كه 
حتى با آمار مسئوالن دولتي به پنجاه درصد مي رسد، آن هم به رغم 
تمامي تهديدها و هجوم ها، نشان مي دهد كه تمايل به ابراز وجود 
ــود!  آزادانه چه فوراني دارد. ديگر همه ي راه ها به رم ختم نمى ش
ديگر تنها راه ممكن براى ارائه ى هنر و انديشه كسب اجازه از دم 

و دستگاهى خاص نيست. 
بازتاب اين چالش را به راحتي مي توان در تصميم هاي دوره اي 
ــور مشاهده كرد. مثًال در  ــتگاه سانس و عجيب وغريب متوليان دس
ــود  ــران س مورد كتاب، گاه از ثبت نمره ي منفي در كارنامه ي ناش
ــران مي كوشند آن ها  مي جويند، و گاه با طرح گرفتِن تعهد از ناش
ــه اين طريق مي خواهند  ــئول پيامدهاي چاپ كتاب كنند. ب را مس
ــور را از وزارت خانه ي ارشاد به دفتر ناشران منتقل  اداره ي سانس
ــان چهل درصد از حجم كارشان كاسته  ــازند تا به قول خودش س
شود! اما همه ي اين ترفندها در مقابل موج اوج گيرنده ي خواسِت 
آزادي بيان بر بستِر رشد فناوري هر روز ناكارآمدتر مي شود. حاال 
ــت با اعتماد السلطنه اش و نه دوره ي پهلوي با  نه عصر ناصري اس
ــيوه هاي  ــت كه در آن ش محرمعلى خان هايش. زمانه ي ديگري اس
ــش نمي برند.  ــان كار چنداني از پي ــه و بي كهنه ي بازداري انديش
گرچه بايد اذعان كرد كه تمايل و نياز شديد حاكميت به سانسور 
ــتفاده از  ــن و مقررات گوناگون و اس ــب و اجراي قواني و تصوي
فناورى هاى جديد براي اجرا و اِعمال آن هنوز سّدى جدى بر سر 
راه آزادى بيان است. هنوز بر گذرگاهِ رسمي انتشار و توزيع كتاب 
ــيوه هاي بيان، سانسورچيان با  و مطبوعات و آثار هنري و ديگر ش
تيغ هاي آخته ايستاده اند.  اما اين وضع چندان دوام نخواهد يافت، 
زيرا چالش  موجود هر دم زمين زير پاي شان را سست تر مى كند. و 
ــاني كه مي خواهند آزادانه بيانديشند و آزادانه  اين براي همه ي كس

بيان كنند، مايه ي خشنودي است. 
ــتثنا  ــه و بيان بي  هيچ حصر و اس با اين همه، تا  آزادي انديش
ــراي همگان به صورت قانون جاري جامعه در نيامده و دولت ها  ب
موظف به اجراي آن نشده اند، راه باقي است،  هم چنان بايد رفت.
ــور، روز  ــارزه با سانس ــيزدهم آذر!  روز مب ــاد س ــي ب گرام

سانسورستيزى!
كانون نويسندگان ايران- 11 آذر 1390

سكوت هرگز!
بيانيه ى كانون نويسندگان ايران

در سيزدهمين سالگرد قتل محمد مختارى و جعفر پوينده
حديث طناِب دار و آزادى از هر زبان و هر اندازه گفته شود 
ــان است كه آزادى خواهى چندان گسترش  نامكرر است. نياز انس
ــه دار بدل  ــتيزى به فرهنگي چنان ريش يابد و مخالفت با آزادى س
شود كه هيچ نهاد و هيچ احدى به خود اجازه ندهد براى مخالف 
ــد به آن كه طناب  ــش كم ترين محدوديتى ايجاد كند، چه رس خوي
ــازد. يكى از  ــدازد و صداى اش را در گلو خفه س ــه گردن اش ان ب
ــِى كانون نويسندگان ايران از گرامى داشِت  هدف هاى مهم و اساس

بيانيه ها و اطالعيه هاي كانون نويسندگان ايران
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ــگان راه آزادى، محمد مختارى و  ــام جان باخت ــاله ى ياد و ن هرس
ــترش و تعميق فرهنگ آزادى خواهى در  جعفر پوينده، همين گس
ــكوت در مورد فاجعه ى  ــت. س ــتبدادزده ى ايران اس جامعه ى اس
ــى-عقيدتِى پاييز 1377 و  ــنيعى چون قتل هاى سياس پلشت و ش
ــان است و مباد كه  ــأن آزادى خواهانه ى انس پيش از آن، دور از ش
چنين كنيم، حتى اگر اعتراض به آزادى ُكشى براي ما بهايي گزاف 
داشته باشد، كه تاكنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هياهو 

بلكه بيان حقيقت است، درست همان گونه كه روى داده است.
ــه جعفر پوينده و محمد  ــت ك در اين نكته هيچ ترديدى نيس
مختارى – اعضاى فعال و خستگى ناپذير كانون نويسندگان ايران 
ــدند. اما همين حقيقت  ــته ش – در راه مبارزه براى آزادى بيان كش
ساده و روشن براى آن كه به زبان در نيايد دستخوش چه تحريف ها 
ــى ها كه نشد!  نخست گفتند كه اينان قربانى اختالفات  و پرده پوش
ــان شده اند. سپس گفته شد كار صهيونيست ها بوده  داخلى خودش
و عده اى از خارج كشور آمده و آن ها را كشته اند. بعد اعالم كردند 
ــر» و «مسئوليت ناشناس» و «كج انديش»  كه عده اى مأمور «خودس
ــكندرى و  ــه گردن مختارى و پوينده طناب انداخته و پروانه اس ب
ــا نگفتند چرا؟ قاتالنى  ــوش فروهر را كاردآجين كرده اند. ام داري
ــده بودند در بازجويى ها مدعي شدند كه  ــر» ناميده ش كه «خودس
دستور را اجرا كرده اند. از اين مهم تر، رئيِس وقِت سازمان قضايى 
ــيدگى به پرونده ى قتل ها به او سپرده  ــلح – كه رس نيروهاى مس
شده  بود – در يكى از مصاحبه هاى تلويزيونِى خود اعالم كرد كه 
قاتالن در مورد مقتوالن ادعاهايى دارند كه آن ها را بايد بر اساس 
ماده ى 236 قانون مجازات اسالمى اثبات كنند؛ سخنى دال بر اين 
ــكار كه قاتالن ادعا كرده اند جان باختگان آذرماه 1377  معناى آش

شرعًا مستحق قتل بوده اند.
 به رغم كوشش براى پرده پوشى و وارونه نمايى ِ قتل هاى پاييز 
1377 و با برمال شدن ده ها قتل سياسى مشابه ديگر كه پيش از آن 
ــرانجام اين واقعيت از پرده برون افتاد كه  تاريخ روى داده بود، س
ــى و دادگاه سياستى  حذف آزادى خواهان و مخالفان بدون دادرس
ــرايطى،  ــت. در چنين ش ــده اس ــال ها اجرا مى ش كالن بوده كه س
نهادهاى مسئول حكومت يا مى بايست به صراحت از قاتالن دفاع 
ــرعى اعالم مى نمودند و حتى  مى كردند، اقدام آنان را قانونى و ش
ــالوه بر محكوميت اين اقدام به  ــويق قرار مى دادند يا، ع مورد تش
ــام ضربه زده  ــتيزانه و نه اقدامى كه به نظ ــوان عملى آزادى س عن
است، آن را ريشه يابى مى كردند، مبانى اش را به نقد مى كشيدند و 
ــان «جراحى اين غّده ى سرطانى» و دست كم  تا حِدّ به قول خودش
ــاس  الغاى موادي قانونى چون ماده ى نام برده و نظاير آن – بر اس
ــان حتى با قانون اساسى خودِ جمهورى اسالمى  مغايرت آشكارش
– پيش مى رفتند. اين نهادها به هيچ  يك از اين دو كار دست نزدند 
ــئوليت ناشناس»ى و  ــر»ى و «مس و، به جاى آن، به اعالم «خودس
«كج انديش»ى عواملى صرفًا اجرايى و سپس محاكمه ى اينان در 
پشت درهاى بسته به اتهام فقط چهار قتِل آذر 1377 و در نهايت 
ــش معلوم بود خانواده هاى  ــدور چند حكم قصاص– كه از پي ص
ــاز خواهند زد – و  ــر ب ــِت اجراى آن ها س جان باختگان از خواس
چندين حكم زندان براى عوامل دست چندمِ قتل ها بسنده كردند. 
اين برخورد هيچ معنايى نداشت مگر پرهيز از رويارويى با واقعيت 
ــرپوش گذاشتن  ــئله با هدف س و در واقع پاك كردن صورت مس

ــان  ــتار آزادانديش بر محدوديِت هرچه بيش تِر آزادى از طريق كش
ــه به گردن پوينده  ــان. واقعيت آن بود كه طنابى ك و آزادى خواه
ــد براى خفه كردن صداى آزادى خواهانه ى  و مختارى انداخته ش
ــان بايد به اتهام سركوب آزادى  آنان بود و، از همين رو، قاتالن ش
ــبب ارتكاب قتل، آن هم فقط  ــدند و نه صرفًا به س محاكمه مى ش
ــى مشابه.   ــله ى قتل هاى سياس چهار قتل پاييز 1377 از ميان سلس
ــدند و  ــركوب آزادى محاكمه مى ش اگر اين گونه افراد به اتهام س
ــى- نهادهاى متبوع آنان نيز خود را در برابر تمامي قتل هاى سياس
ــتند، بى گمان جامعه اكنون  ــئول مى دانس ــخ گو و مس عقيدتى پاس
ــركوب آزادى خواهان و حضور اين همه فعال  ــديد س ــاهد تش ش

فرهنگى و اجتماعى و كارگرى و سياسى در زندان ها نبود.
ــل  ــالگرد قت ــيزدهمين س ــران در س ــندگان اي ــون نويس كان
ــت  ــه ى محمد مختارى و جعفر پوينده ضمن گرامى داش تبهكاران
ــت خود  ياد عزيز اين جان باختگاِن راه آزادى، بار ديگر بر خواس
ــِت حقيقت  ــه يابى قتل آنان با هدف بياِن بى كم وكاس مبنى بر ريش
ــببان تمامي قتل هاى  ــارد و شناسايى و محاكمه ى مس پاى مى فش
ــت. تا زماني كه همه ى آمران و  ــى-عقيدتى را خواستار اس سياس
ــى و با چشم انداز پايان دادن  عامالن اين قتل ها به اتهام آزادى ُكش
ــى-عقيدتى محاكمه و مجازات نشوند، اين  به هرگونه قتل سياس

پرونده هم چنان مفتوح است.
ــاعت 2 بعد از ظهر در گورستان  روز جمعه 18 آذر 1390 س
ــام زاده طاهر كرج همراه با خانواده هاى محمد مختارى و جعفر  ام

پوينده مزار اين عزيزاِن ازدست رفته را گلباران مى كنيم.
كانون نويسندگان ايران- 16 آذر 1390

بيانيه ي كانون نويسندگان ايران 
درباره ي تشديد بازداشت فعاالن اجتماعي

ــماري از فعاالن اجتماعي، روزنامه نگاران  در هفته ي اخير ش
ــت شدند. از جمله ي اين فعاالن مي توان  و فعاالن كارگري بازداش
از سعيد مدني نام برد كه كاوش گر و پژوهنده ي دردها و مصائب 
ــت. هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است كه توجيه گر اين  اجتماعي اس
ــد، مگر آن كه فعاليت اجتماعي مسالمت آميز را  ــت ها باش بازداش

امري غيرمجاز و نامعمول تلقي كنيم.
ــي و مطبوعاتي  ــت اجتماع ــران فعالي ــندگان اي كانون نويس
ــد و خواهان آزادي  ــّلم اين فعاالن مي دان ــري را حق مس و كارگ

بازداشت شدگان است.
كانون نويسندگان ايران - 20 دي ماه 1390

بيانيه ي كانون نويسندگان ايران 
درباره ي انحالل خانه ي سينما

ــالمي خانه ي  ــاد اس ــديم كه وزارت فرهنگ و ارش باخبر ش
ــينما يك  ــت؛ حال آن كه خانه ي س ــينما را منحل اعالم كرده اس س
تشكل صنفي ثبت شده و داراي شخصيت حقوقي است، و انحالل 
آن جز با حكم دادگاه ذي صالحيت كه مسبوق به رسيدگي قانوني 

و مستند به داليل قانوني باشد ممكن نيست.
ــي اعالم مي كنيم و  ــود را از اين اقدام غيرقانون ما نگراني خ

خواهان لغو اين تصميم دستگاه اجرايي هستيم. 
كانون نويسندگان ايران - 20 دي ماه 1390
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ــته از پوينده  ــه ي فرهنگي ايران در فصل پاييز، گذش جامع
ــي  ــاري، عزيزان ديگري را نيز در جريان قتل هاي سياس و مخت

از دست داد:
ــيرجاني، نويسنده و  علي اكبر سعيدي س
ــازي رذيالنه اي  ــر، كه با پرونده س پژوهش گ
ــت به سر مي برد  ــفند 1372 در بازداش از اس
ــت.  در  چهارم آذر 1373 در زندان درگذش

چندي بعد افشا شد كه با تجويز دارويي حاوي پتاسيم براي او 
مرگي دردناك رقم زده اند.

ــتار  ــد ميرعاليي، مترجم و ويراس احم
برجسته ي آثار ادبي و روزنامه نگار در آبان ماه 
ــت  ــيد. مرگ او بر اثر ايس 1374 به قتل رس
ــت  قلبي به دليل الكلي بود كه از ناحيه ي دس
ــان  ميرعاليي دوم آبان ماه  ــه او تزريق كرده بودند. پيكر بي ج ب

گوشه ي خياباني در اصفهان پيدا شد.
ــنده و مترجم و  ــار حســيني، نويس غف
عضو فعال كانون نويسندگان ايران، در بيستم 
ــال 1375 در خانه ي خود به مرگي  آبان ماه س

مشكوك درگذشت.
ــاعر  ش حاجــي زاده،  ــد  حمي
كرماني، و پسر ده ساله اش كارون، در 
ــال  1377 با شقاوت  يكم مهرماه س

كاردآجين شدند.

ــه  پروان و  ــر  فروه ــوش   داري
اسكندري، شاعر و نويسنده و فعال 
سياسي، در 30 آبان 1377 با ضربات 

چاقو به قتل رسيدند.
مجيد شــريف، نويسنده و مترجم، كه از 
ــرانجام در  ــده بود س 28 آبان 1377 مفقود ش
چهارم آذرماه در پزشكي قانوني شناسايي شد. 

****
ــه ي ادب و  ــون و نام آوران عرص ــاى كان ــان اعض و از مي

فرهنگ . . .
ــاعر، حقوق دان، عضو  حميد مصدق، ش
كانون نويسندگان ايران، در هشتم آذرماه سال 
ــم يادبود  1377 با زندگي وداع كرد. در مراس

ــركت انبوه شاعران و نويسندگان و مردم برگزار شد  او كه با ش
زنده يادان مختاري و پوينده نيز حضور داشتند.
فريدون مشــيري، شاعر آزاده و محبوب، 
ــوم آبان ماه سال 1379 در تهران زندگي  در س

را بدرود گفت.

حسن پستا، نويسنده و مترجم برجسته، 
ــتوار و وفادار كانون نويسندگان  از ياران اس
ــال 1380 درگذشت.  ايران، در 27 آذرماه س
ــتا  انساني آزادانديش بود كه در كار خود  پس
ــرج مي داد. آخرين  ــي متعهدانه به خ وسواس
اثري كه او نقِد جان بر سر آن گذاشت كتاب نُه جلدِي فرهنگ 
ــان بود كه بيماري مهلك اجازه نداد آن را به پايان ببرد؛  نوجوان
هرچند كه در همان حال بيمار و پريشيده از حضور در مجمع 

عمومي كانون تن نزد.

ــم و عضو  ــوش، مترج روشــنك داري
ديرين كانون نويسندگان ايران، كه در بدترين 
ــال هايي كه بر كانون و اعضاي آن گذشت  س
ــورتي بود، پس از  از فعاالن پي گير جمع مش

ــارهاي بسيار در  12 آبان 1382 دور از  تحمل نگراني ها و فش
وطن زندگي را بدرود گفت.

منوچهر آتشي، شاعر حماسي جنوب و 
عضو ديرين كانون نويسندگان ايران، در 29 
ــت. او از  ــال 1384 در تهران درگذش آبان س
نخستين پيشگامان نسل سوم شعر نيمايي بود 

و در غناي شعر معاصر ايران جايگاهي ويژه داشت.
ــاش،  نق ــنده،  نويس ســحابي،  ــدي  مه
ــاز، روزنامه نگار و مترجم برجسته،  مجسمه س
ــردان اثر  ــت. برگ ــان 1388 درگذش در 18 آب
ــت، در جست وجوي  ــل پروس سترگ مارس

زمان از دســت رفته، كه سحابي سال ها با آن دست وپنجه نرم 
مي كرد از آخرين هديه هاي او به عرصه ي فرهنگ فارسي بود. 
ــتان نويس و  ــيدايي، شاعر، داس شهرام ش
مترجم توانا و عضو كانون نويسندگان ايران، در 
ــرانجام  پي پيكاري جان كاه با بيماري و مرگ، س
در سوم آذرماه سال 1388 جهان را وانهاد و رفت.
يادشان گرامي و يادگاران شان پاينده باد !

به ياد آر
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پنج و نيم بعدازظهر پنجشــنبه -  17 بهمن 
47- به مناســبت نهمين ســال درگذشت 
نيما يوشــيج،  در تاالر دانشكده هنرهاي 
نويســندگان  كانــون  طــرف  از  زيبــا، 
ايران مراســمي برگزار شــد. اســتقبال و 
بزرگداشــت عالقه منــدان از نيمــا چنان 
بــود كه نيمي از جمعيت بيرون از تاالرها 
ودر راهروها ايســتادند. برنامه به وســيلة 

بلندگوها در تمام محوطه پخش مي شد.
خانم دكتر ســيمين دانشــور، برنامه 
را كه مي گشــود، پردة ســن آهسته كنار 
رفت، و تصوير بزرگ نيما يوشــيج كه به 
وسيلة پروژكتور به پرده افتاده بود نمايان 
شــد. در تمــام طــول برنامه ايــن تصوير 
هم چنان در آخر صحنه روشن بود. خانم 

دانشور گفت:
«امروز گــرد هم آمده ايــم تا يادبود 
شــاعر پيشــاهنگي راكه بر گردن شــعر 
فارسي معاصر منت ها دارد برگزار كنيم. 
بزرگداشــت امروز ما به اين علت نيست 
كه به ســنت متداول، تنها درگذشــتگان 
حياتــش  زمــان  در  مي داريــم.  راارج 
اســتطاعت و امكانات امروز را نداشــتيم 
وگرنــه از ميان جمع كانون نويســندگان 
ايران، چه بسيار شاعران و نويسندگان كه 
با نيما دمخور بودند. شــاگرداني كه راه و 
رســم او را ادامه مي دادند،شاعراني كه با 
او گفتگوي اســتادي و شاگردي داشتند 
و چه بســيار كســاني كه قدرش را همان 
در زمان حياتش مي شــناختند و كســاني 
كه نوآوري هاي او را تحسين مي كردند. 
كوشــش هاي فردي آنان را در شــناخت 
منزلت نيما يوشيج در شعر فارسي معاصر 

نمي توان ناديده گرفت.»
ناطق پس از تشكر از دانشگاه تهران 

افزود:
«جاي بحــث در ادبيات معاصر ايران 
و خاصه تجليــل آثار آن ها كــه راهبر و 
راهنمــا بوده اند و طرح نــوي براي كاخ 

بلنــد ادبيات فارســي ريخته انــد، اگر در 
دانشكده ها نباشد، پس در كجاي ديگري 

مي تواند بود؟
نــوآوري كــه بــراي خــودش جــز 
محدوديــت و تنگــي معيشــت چيزي به 
بار نيــاورد. نيمــا با نگاهي رازشــناس از 
آن چشــمان درخشــان، به خلقــي كه از 
شــعرش به هم آمده بودند، مي نگريست 

و مي سرود:
«خود گوشه گرفته ام تماشا را»

«آب در خوابگــه مورچــگان   
ريخته ام»

اما بــذري كــه نيما در مزرعة شــعر 
فارسي افشاند، اينك نهالي شده است.

آن گاه خانم دانشــور دربــاره فروغ 
فرخزاد و تصميم كانون نويسندگان ايران 
بــراي تجليــل مقــام او در فرصتي ديگر 
ســخن گفــت و برنامة مجلــس را اعالم 
كرد كه از دو قســمت تشــكيل شده بود: 

1- سخنراني ها. 2- شعرخواني ها.
اســماعيل شــاهرودي مرثيه اي را كه 
بــراي نيما ســروده بــود خوانــد و آنگاه 

سياوش كسرايي به سخن پرداخت:
. . . نخســتين بار كه نيما، روســتايي 
غريب، به شــهر آمد برگزيدگان او را به 
نيشــخند گرفتند كه اين بيگانه مرد با همة 
سماجت بر عرضه كاالهاي به جان بافته اش 

چيزي به عوض نمي خواست . . .
ولــي زنگ خطــر هنگامي بــه صدا 
درآمد كه علت پيچ و تاب هايي كه غريبة 
آوازخوان به كالم خويش مي داد، آشكار 
گرديد. مردي با نخســتين ضربة تبر، تبار 

كانون به روايت اسناد
گزارش از: اسماعيل نوري عالء

خويش را به دور افكنــد . . . باري «علي 
اســفندياري» اســت كه «نيما يوشيج» را 
انتخاب مي كند. . . . شــماتت اش كردند، 
طــردش كردند، او را بــه خلوت گاهش 
باز پس راندند. ولي او در خلوتگاه خود 
كارگاهي ساخت كه در كورة آن پوالد 
شــعر كهن را بگداخت و به زير چكش 

آزمون هاي دشوارتر گرفت. . . .
كليــد  برآمــد،  از كــوره  آن چــه 
بــود. كليد كــه درهاي رســتگاري را بر 

خسته دالن مي گشود.
در چشــم انداز شــعر نيمــا، چنان كه 
بتــوان مقادير جداجــدا را كنار هم ديد، 
«رنــگ» و «حركــت» نقش برجســته اي 

دارند.
رنگ تيره است و حركت مدام. شب 

است و تالشي در شب و چرا شب؟
«كــه از اين روســت نمي يابــد اگــر 
گمشــده اي راهــش را!» و چرا حركت؟ 
چون حركت زندگي است و نيما مشتاق 
زندگي. «من بر آن عاشقم كه رونده ست» 
و حركــت نيما ســمت بــه آزادي دارد. 
آزادي از همــة قيدهــاي دســت وپاگير 
زندگــي . . . امــا حركــت اصطكاك را 
ســبب مي شــود و اصطكاك ايجاد صدا 
مي كند. و اين صداهــا پديدآورندة نيرو 
هســتند. «در كجــا؟ در صــداي هــر دم 
آميــن گفتــن مــردم!» و در هنگامة اين 
سمفوني بزرگ حماسه گون مرغان نيما، 

نوازندگان هميشگي اند.
مرغان نيما روح حركت اند. حركت 
هرچه  هم اندك، هرچه هم كوتاه همين 
قدر كه ما را از سطح اين خاكدان كه بر 
آنيم، برآورد و به دريچة روشني برساند. 
چه رفته اســت كه نيماي «افسانه» پرداز با 

زبان مرغان سخن مي گويد؟
دشــمنان بيدارند و پــر كار! راه را بر 

يادبود نيما يوشيج
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او مي بنــدد و او بي پنــاه و آزرده بانــگ 
برمــي دارد كه «به كجاي اين شــب تيره 
بياويزم قبــاي ژندة خود را؟» و مي گريزد 
بــه همــان پس كوچه ها كه شــب رواني 
ديگر از جمله خسته جاني به نام «هدايت» 
دوســت زودســفر نيما، نفســش را پس 
مي زند. نيما زير بــال مرغان پناه مي برد و 
با دنبال گرفتن پاره اي از اين مرغان است 
كــه مي توان بــه تصوير مه آلــود زندگي 
نيما دســت يافت. آن چه «خــروس» نيما 
مي بيند تنها ديوارهاي ســياهي نيست كه 
ديوارســازان با فــرود آوردن ضربه هاي 
تازيانه و با مصالح تن وجان آدمي به گرد 
او مي كشند، او انديشــه هاي ديوارسازان 
را مي بيند كــه در كار نوشــتن خطوطي 
به سياهي هســتند. . . . و چون «از خفته ي 
چند» جوابي نمي شــند، «خواب در چشم 
تــرش مي شــكند». اما دشــمن كــه نگاه 
حيله اندوز و گوش شنواتري دارد تنگناي 
خانــه اش را مي يابد. مرغ پيام آور را از بام 
فرو مي كشــند و بال و پــرش رامي بندند، 
اما صبورانه او گشايش را «قطار روزهاي 
تازه مي بندد» و به هنگامي كه بازار مرغان 
خانگي گرم است، و دانه اي برمي چينند. 
و فضلــه اي مي اندازنــد، او  چــون قوئي 
مي كنــد «فكرهاي دريايــي». تنها كاري 
از پيــش نمــي رود و پيوند موج هاســت 
كه طوفــان را ســهمگين تر مي كند. پس 
مشكلش را با كســان در ميان مي گذارد: 
«امــدادي اي رفيقــان با مــن» دل به دريا 
مي زنــد تــا آواز آدميان را كــه يك بار 
هــم بر اين پهنه شــنيده اســت دوباره در 
گــوش گيرد. مانلي ديگــر هرگز به كلبه 
ساحلي اش نخواهد رســيد، چرا كه او از 
آِن درياي موج خيز شــده اســت. از اين 
پس شاعر را تني است به وسعت انسانيت، 
و ايــن اســت كــه در هر كجــاي جهان 
خنجــري فرود مي آيــد، خونش از تن او 
مي رود. و او بيهوده دســت وپا مي كند تا 
براي عبور از بيابان هالك دل فوالدي به 
دست آرد. چه دل او درخون برادرهايش 
زنگ مي زند، اينست كه عنان مي گرداند 
كه «ول كنيد اســب مرا». هر دري را كه 

تاريكي بر شــاعر مي گشايد مشكل او را 
افزون تــر مي كند. به هواي روشــني پرپر 
مي زند و در خانه را مي گشايد. و سپس بر 
فراز ديوارهاي دودآلودة غم، چشم به راه 
مي نشيند اما به روشــني هاي دروغين دل 
نمي سپارد و هرگاه كه اميد منشاء رسمي 
دارد و درخشــندگي افق از نيم سوزست 
در كــف اهريمن، يــا «پرده مــي درد» و 
يــا فرمان يأس مي راند. و چــون باز او را 
مي جوييــم، اين بار با خشــمي از حرمان 
برآمــده مي آيــد. جنبشــي در جماعت 
مي افتد، مي خواهنــدش و مي نامندش، و 
هركجا كه آرزو هســت و ارادة خواستن 
هســت، مرغ آمين گوي حاضر اســت و 
عاقبــت در جايي كه «نه گيــاه در آن جا 
هســت، و نه دمي تركيده اســت آفتاب 
سمج روي سنگ هاش» ققنوس پير تن به 

آتش مي سپارد. .»
ناطق ســوم دكتر رضا براهني بود كه 
درباره چهار موضوع سخن گفت: 1- نثر 
و شــعر. 2- تجزيه و تركيب و يا جمع و 
تفريق در شــعر. 3- عناصر در شعر زمان 
ما. 4- موقعيت شــاعر. بحث ناطق به طور 
كلــي درباره شــعر بود و بــه طور اخص 
دربارة نيما. براهني مسايل اساسي شعر را 
به اختصار مورد بحث قرار داد و از جمله 

راجع به نيما چنين گفت:
شــعر نيما نشــان دهندة وضــع دقيق 
حــال  عيــن  در  و  اســت،  اجتماعــي 
نشان دهندة موقعيت خاص خود نيماست 
به عنوان يك فرد و هم چنين نشــان دهندة 
موقعيت اوست به عنوان يك شاعر كه با 
زبان روبروست. و اين همه به عناصر ذات 
و جوهر شــعر او برمي گردد كه آن را از 
نثر جدا مي كنــد. امكان آن كه انقالبي به 
بزرگي مشــروطه چيزي به وجود بياورد 
كه بالفاصله تبديل شود به ادبيات وجود 
ندارد. ادبيان بالفاصله بعد از يك انقالب 
اجتماعي به وجود نمي آيد. به دليل آنكه 
ادبيات احتياج دارد بــه يك مقدار تعليم 
خــاص كه مدت هــا طول مي كشــد. در 
مــورد نيمــا و پيدايش نيما ايــن مدت را 
در حدود سي ســال تخمين مي زنيم. بعد 

از گذشــتن اين مدت در مشــروطه است 
كه شــعر اجتماعي به معنــي واقعيش در 
تاريخ ادبيات فارســي به وســيلة  او پيدا 
مي شــود. و اين تفاوت اساســي نيماست 
با شعرايي كه بالفاصله بعد از آن انقالب 
به شــعر اجتماعي رو مي آورند. همه آن 
برداشــت هاي نيما از آزادي يا از «شــب» 
كه آقاي كســرايي گفتند و به طور كلي 
تيرگي ها وظلمت هاي اجتماعي در شــعر 
كه مثال در شــعر «بهار» هم هست، اما در 
نيما شكل شــاعرانه داردو در بهار شكل 
ناظمانه. در شعر بهار مثال افكار با دريافت 
شاعرانه كه بيش تر حسي و اشراقي است 
توأم است. ..  به طور كلي با بررسي شعر 
نيما ما به ســه عامل شــعري پي مي بريم. 
يكي شــكل ظاهري شعر است كه هدف 
آن چشم يا گوش ماســت. ولي اين اول 
كار اســت. بعد مي رســيم به يك شكل 
از حركــت تصاويــر و  بزرگ تــر كــه 
برخــورد آن ها با هــم و برخورد تمثيل ها 
و اســتعارات درك مي شــود. اين شكل 
ذهني است. و عامل سوم، عامل مفهوم و 
محتوي است. . . در شعر گذشته، اجتماع 
به عنوان حســي و عاطفي و رواني نيست. 
در حالي كه شــاعر امروز به اين مســئله 
وقــوف پيدا كرده كه چــه موقعيتي دارد 
و در معرض چه خواست ها و برنامه هايي 
است. پس شاعر در شعرش سعي مي كند 
از طريــق منعكــس كــردن خــودش در 
واژه ها يك دنياي بهتري به وجود آورد: 
نقبي بــه طرف نور مي زند. و از همين راه 
است كه شــعر او به همة زمان ها منعكس 
مي شــود و براي همة زمان ها صادق است 
و اين طرز فكر در شــعر فارسي به وسيلة 

نيما يوشيج وارد شده است.
ناطــق ديگــر محمــد حقوقــي بود، 
عضو اصفهاني كانون نويســندگان ايران. 
حقوقي دربارة «مباني شــعر نيما و تفاوت 

آن با شعر كالسيك ايران» سخن گفت:
عادت بــه منزله  چتري اســت كه بر 
سر ما گرفته شده اســت. اين چتر حدود 
دنياي ما را مشخص مي كند. اين شاعران 
بزرگ هســتند كه هر چند ده سال يا قرن 
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مي آيند و بــا ضربه هايي بر آن چتر آن  را 
مي شــكافند و دنياي تازه اي را به ما نشان 
مي دهند. تا ســال ها بگذرد و ما دوباره به 
آن دنيــاي تازه عادت كنيم و در حقيقت 
عــادت ما در حكم وصله اي شــود بر آن 
چتر. تا شــاعر بزرگ ديگري بيايد و باز 
آن وصلــة دوم را، آن چتــر را، پاره كند 
و گوشــه اي ديگر از دنيا را به ما بنماياند. 
حافظ يكي از شــاعراني بــود كه يكي از 
قوي تريــن ضربه هــا را به ايــن چتر زد و 
پس از او آن قدر شــاعر آمدند و آن قدر 
فعاليــت كردند تــا آن چتر را بشــكافند 
و نشــد. تا زمان نيما. او شــاعري بود كه 
چتر را شــكافت و به ما كــه عادتي هزار 
و صدساله داشــتيم دنياي تازه اي را نشان 
داد.  نيما نخســتين كســي است كه پس 
از چندين قرن كوچك داشــِت نام شاعر، 
ديگربــاره اين عنوان را زنــده كرد و نام 
بخشــيد. از استثنا كه بگذريم، از رودكي 
تــا زمان حافظ همة شــاعران زبان خاص 
خود را داشــتند تنها پس از حافظ بود كه 
روزگار تقليد شــروع شــد. همه شاعران 
پس از او مقلد محض بودند نه اســتقالل 
انديشــه داشــتند و نه در شعرشــان رگة 

فكري بود.
فقط شــيوه هنــدي را از نظر ظاهري 
مي توان انقالبي دانســت چــرا كه از نظر 
باطني اصالت شعر پيشين را از دست داده 
بود. تنها در اين ميان نيماســت كه ناگهان 
ظهــور مي كنــد و پــس از قرن هــا چون 
اطمينان كامل به اصالت و درستي كارش 
دارد در خلوت سي ساله  خود مي نشيند و 
اولين كسي مي شود كه مرده شعر فارسي 
را ديگر بار به حياتــي تازه زنده مي كند. 
قبــل از نيما به جز تني چنــد كه در مقام 
شــعري آنان شك نيســت مثل رودكي، 
فردوسي، خيام، مولوي،   حافظ، و نظامي 
و ســعدي در حقيقت شــعر يا سخنوري 
تمام قصيده سرايان  يا مضمون سازي.  بود 
ايــران را جز در مــواردي كــه يكي دو 
بيت خودبخود به جوهر شــعري نزديك 
شده بايد ســخنور ناميد. تمام غزل سرايان 
ايران را نيز به جز صدوپنجاه بيتي در تمام 

ديوان هاي آن ها، به جز آن ها كه نام بردم، 
بايد مضمون ساز خواند.

قسمت اعظم سخن حقوقي به اثبات 
اين مدعي گذشت. آنگاه افزود:

نيمــا در بحبوحــة ايــن دوران بــود 
كه ظهــور كرد. بســياري تصور مي كنند 
كه اگــر او نيامده بــود، ديگري مي آمد. 
بســياري از شعراي معاصر متأسفانه قدر و 
منزلت او را تكذيب مي كنند. ولي اطالع 
ندارند كه ما شاعري به آگاهي نيما مطلقاً 
نداشته ايم. درين مورد بايد حرف هاي نيما 
را راجع به شعر خواند. عده اي از شعراي 
معاصر در دفــاع ازو مي گويند كه او در 
شعر قديم استاد بود. در صورتي كه هيچ 
لزومــي ندارد كه از ايــن طريق ازو دفاع 
كنيم. او واقعاً در شــعر كالسيك قدرت 
نداشــت و اتفاقــاً چنين قدرت نداشــتني 
بود كه بســيار به نفع او شد. در حالي كه 
مثًال  اخوان ثالث به علت آشــنايي بسيار با 
ادب قديم، گرفتار آن شد و نتوانست آن 

طوري كه بايد نوپردازي كند.
اما نيما چه كــرد؟ آيا فقط مصرع ها 
را كوتــاه و بلنــد كــرد؟ آيــا فقط جاي 
كلمات رااز نظر دستور زبان در سطرهاي 
شــعر عوض كرد؟ آيا خواست در مقابل 
شــعر كالسيك كه شــعر حرفي و ذهني 
بود شــعر تصويري و عينــي را جايگزين 
كنــد؟ آيا شــعر كنايــي را كه در شــعر 
شــاعران بزرگ كالســيك وجود دارد، 
او احيا كرد؟ آيا كًال نحوة بيان را عوض 
كرد؟ آيا فقط ســادگي را جانشــين آن 
تصنع ها كرد؟ آيا اولين شــاعري بود كه 
به بيان حال پرداخت، يعني از خود سخن 
گفت؟ يعني از درد هميشة انسان؟ آيا هم 
او بود كه پس از قرن ها شــعر را به مفهوم 
واقعــي اش عرضه داشــت و بســيار زود 
فهميد كه شــعر نتيجة برخــورد آگاهانه 
انســان با طبيعت اســت؟ آيا فقــط نمرة 
ديد خود را در مواجهــه با دنياي اطراف 
خويش عوض كرد؟ آيا او اولين شاعري 
بود كه زبان خود را به زبان مردم نزديك 
كرد و شعر را از دســت خواص گرفت: 
آيا او بــود كه براي اولين بار شــعر را از 

موسيقي و همگامي با موسيقي جدا كرد؟
بايد گفــت اين ها بود و نه فقط اين ها 
– اگر بخواهــم اين عناوين را بشــمارم 

بسيار طوالني مي شود.
وقت تنگ بود و حقوقي هنوز حرف 
داشت. ده دقيقه اي برنامه استراحت اعالم 
شد و سپس اســماعيل نوري عالء قسمت 
دوم برنامــه را گردانــد؛ در اين قســمت 
برنامه، شــعراي عضو كانون نويسندگان 
ايــران اشــعاري از نيمــا خواندنــد كه به 
ترتيب نادر نادرپور بود و منوچهر آتشي، 
اســماعيل شاهرودي، ســيروس مشفقي، 
منوچهر شيباني، م. آزاد (كه شعر خود را 
درباره ي نيما خواند)، محمدعلي سپانلو و 

احمد شاملو.
مجلس را جــالل آل احمــد برچيد.  
آل احمــد گفت حــرف تــازه اي دربارة 
نيما ندارد. از حضار خواســت تا هر كس 
ســؤالي دربــارة نيمــا و شــعر او و برنامة 
آن شــب دارد مطرح كند تــا او يا ديگر 
اعضاي كانون نويسندگان توضيح بدهند. 
ماحصل ســخناني كه آل احمد در جواب 
ســؤال حضار و دانشجويان مجلس گفت 

چنين بود:
اگر هنــوز اهميتــي براي نيمــا قايل 
هستيم به آن علت است كه نيما يك شاعر 
«پولي تيزه» اســت. شــعر معاصر متأسفانه 
دارد به ســمت اين سراشيِب «دپولي تيزه» 
شــدن مــي رود و ســر هر كــس دارد به 
آخوري بند مي شود. نيما «موضع» گرفته 
است در مقابل يك عده مسايل اجتماعي 
و سياسي. نيما با شعراي بعد از مشروطه از 
نظر سياســي بودن فرق دارد. مثًال عشقي 
در زماني به ســر مي برد كه انقالب اكتبر 
رخ داده بود و لي او خبر نداشت. اما نيما 
از تمــام دوران خودش خبر داشــت. نيما 
بدبيــن نيود. ممكن اســت هدايت را هم 
بدبيــن ببينيد. ولي من هــردوي اين ها را 
واقع بين مي بينــم. در زندگي خصوصي، 
من هميشــه نيما را به صــورت «گاندي» 
مي ديدم. بــه علت وجــود او بود كه من 
و عيالم رفتيم آن باال، شــميران و خانه دار 
شــديم. اگر نيما آن جا زندگي نمي كرد، 
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تاريخ: 47/3/27
شماره: 10522/ هـ - 2

بهرام بيضائي
پيرو: 9047/ هـ 2- 47/3/1

برابر گزارشــات رســيده كه بــه آن اداره كل نيــز ايفاد گرديده 
نامبرده فــوق اخيراً به عنوان عضو علي البدل كانون نويســندگان 
ايران انتخاب شده. مشاراليه به اين ساواك احضار و در تحقيقاتي 
كه از وي به عمل آمد اظهار داشــت ســمتش در كانون مذكور 
عضو علي البدل هيئت مديره كانون نويســندگان مي باشــد و نوع 
فعاليتش شركت در جلسات هيئت مديره و دادن نظرات مشورتي 
بدون داشــتن حــق رأي و در صــورت غيبت يكي يــا دو تن از 
اعضــاي هيئت مديــره حق رأي خواهد داشــت. در مورد هدف 
كانون نويسندگان ايران گفت منظور دفاع از منافع و حقوق مادي 
و معنوي اهل قلم در چهارچوب قوانين موجود و در كادر قانون 
اساسي ايران اســت و ادامه داد در حال حاضر كانون محل ثابتي 
ندارد و داشــتن محل ثابت موكول شده به ثبت كانون در مراجع 
ثبتي و به علت نداشتن محل ثابت جلسات مرتبي هم ندارد و محل 
تشــكيل جلسه بعدي در جلسه قبل تعيين مي گردد. نامبرده ضمن 
اين كه از جريان كنگره نويسندگان اظهار بي اطالعي نمود گفت 
كه اطالعاتش در اين مورد فقط اخباري است كه از راديو شنيده 

و در روزنامه ها خوانده اســت. در مورد محل تشــكيل انتخابات 
كانون اظهار داشت انتخابات گويا در منزل كوش آبادي واقع در 
خيابان شهباز برگزار گرديد و تعداد اعضاء كانون فعًال  در حدود 
50 نفر است و اعضاي هيئت دبيران آن عبارتند از سيمين دانشور، 
نــادر نادرپور، به آذين، ســياوش كســرائي، داريوش آشــوري،  
غالمحسين ســاعدي، بهرام بيضايي و رياســت كانون را سيمين 
دانشــور عهده دار اســت و از بقيه اعضاء نام اسماعيل نوري عالء 
– محمدعلــي ســپانلو- احمدرضا احمدي- منوچهر شــيباني- 
علي اكبر كسمايي- كيومرث منشي زاده- م. آزاد- اكبر رادي را 
بيان نمود و در خاتمه گفت فعًال  تشــكيل كانون در مراحل ثبت 
در اداره ثبت شــركت ها مي باشــد. عليهذا با توجه به نامه شماره 
312/33095-[ناخوانــا] گزارش خبري شــماره 20/10306هـ2- 
47/3/19 و اين كه افراد مؤســس اين كانون اكثراً داراي ســوابق 
مضره اي مي باشــند و اداره كانون با ســيمين دانشور همسر جالل 
آل احمــد كه از همفكران خليل ملكي مي باشــد و بالطبع به طور 
غيرمســتقيم اداره كننــده واقعي جالل آل احمــد خواهد بود و از 
طرفي اين كانون هم زمان با تحريم كنگره نويسندگان و در مقابل 
آن تشــكيل گرديد به نظر اين ساواك اصلح است كه با تشكيل 
آن مخالفــت گردد. مقرر فرمائيد چنانچه آن اداره كل با نظر اين 
ســاواك دائر بر مخالفت با تشــكيل كانون مذكور موافق اســت 
ضمن اقدامــات الزم مراتب را به اين ســاواك نيز اعالم نمايند. 

ضمناً دو برگ اوراق مصاحبه با وي به پيوست ايفاد مي گردد.

گزارش ساواك در مورد بهرام بيضائى

شــايد ما هم االن آن جا نبوديم. من او را 
هميشه،  در نزديكي هايي كه داشتيم، يك 

«جوكي» مي ديدم.
آدمــي بــود كه هنــوز گرفتــار اين 
بيمــاري مصــرف و رفاه نشــده بــود. به 
صورت همان دهاتي قديمي، همة اشــياء 
و ابزارهــا را بــراي ماندن و بــراي حفظ 
شدن و براي نسل هاي بعدي مي خواست. 
بلــد نبود مصرف كند. حتــي ناليده ام كه 
شــايد اين مســئله او را كمي حقير كرده 
بود. ولي حاال مي بينم نــه. خيلي گنده تر 
از ماهــا، و بيرون تر از ديد ما را ،  مي ديد. 
بندة مصرف نشده بود. به كمترين قناعت 
مي كرد. ولي در كار شعرش به بيش ترين 
هــم قانع نبــود. گاهي وقتي، از شــما چه 
پنهــان، كــه مــن مي خواهــم اداي او را 
درآورم. مثًال  به خودم ســخت مي گيرم. 
ازيــن جوكي گري ها ديگــر. اين كار را 
نيمــا مي كرد. بار آخر هــم همين كار را 

كرد. توي زمستان و سرماي يوش، پاشد 
رفت آن جا. همه مي دانســتيم كه پيرمرد 
دوام نمــي آورد. ولي رفــت. بعد هم كه 
برگشــت لطمه را خورده بود. و پيدا بود 
كــه يك چنين آدمي، آن چه كه ما به آن 
خــو گرفته ايم، از مصــرف و رفاه، اصًال  

آشنا نبود.
جلسه حدود ساعت نه ختم شد. ولي 
شــور و عالقة دانشــجويان شركت كننده 
در برنامه، نيمساعتي ديگر را هم به سؤال 
و جــواب و گفتگــو بــا اعضــاي كانون 
نويســندگان ايران، در راهروها و ورودي 

دانشكده هنرهاي زيبا گذراند.

مـرگ صمـد    و    كانـون
خبر مرگ صمد بهرنگي ضربه ي ديگري 
بــود بــر پيكــر روشــنفكران ســتم ديده 
كشــورمان. كانــون نويســندگان ايــران 

اطالعية زير را منتشر كرد:

ارزشــمند  نويســندة  نابهنگام  مرگ 
صمد بهرنگــي را به اطالع نويســندگان 
جامعه ايران مي رســاند و خود را در اين 
ضايعه بــزرگ عزادار مي دانــد. بهرنگي 
از معــدود كســاني بود كــه همه زندگي 
نويسندگي خود را براي مردم و به خاطر 
آنان گذراند. او روح روســتاها و وجدان 
بيدار كســاني بود كه قلــم خويش را جز 
به راه حــق و تنوير افــكار در جهتي كه 
منجر به ساختن انســاني سازنده و روشن 
مي شــود به كار نمي برد. فقدان او خالئي 
جبران ناپذير براي ما به وجود مي آورد و 
خسراني اســت براي جامعه ما كه در راه 
تحقق بخشــيدن به آرمان هاي بشري گرد 

هم آمده ايم.
كانون نويسندگان ايران
بيستم شهريورماه 1347


