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  بود تبعيد و مهاجرت رنگين كماني از ترسيم ،هدف

  آرش  100ي شماره كوتاه گذشتسر

  

- تا بيست نفر از پيش بزرگداشت پانزده 100ي . طرح من براي شمارهگو نشستموآرش به گفت100ي شماره در مورد در پاريس چند دوسال پيش، با تني

 خصوصبه –معتقد بودم و هستم، كه فرق است بين تبعيدي  ها تبعيديان را در نظر داشتم، چرا كهبود. تن» تبعيدي«فرهنگي  كسوتان، سياسي، ادبي،

  با مهاجر.  -دي سياسيتبعي

آن  در شمارِ ديگراني كه اين پروژه بر اعتقاد داشتند اكثر اين دوستان .مشورت كردم گذاشته دوستانِ قديمي و پا به سن در اين مورد بارها با برخي از   
ياد پوران عنوان مثال زندهاز كانديداها نيز حاضر نبودند در اين پروژه شركت كنند؛ به برخي نيستند، تأثيرِ منفي خواهد گذاشت. »پانزده ـ بيست نفر«

  .بازرگان

 را ،مرور مهاجرت نيز به آن اضافه شدبه گرد موضوع تبعيد، كه ايمهناويژه انتشار آرش، يدبير تحريريه نجمه موسوي، نهاد، به پيشهابحثگيرودارِ اين  در 
  .اسد سيف و احمد سيف، در ميان گذاشتم. هر سه استقبال كردند با بهروز شيدا،

ادبيات زندان، جنبش زنان،   :بود تربيش هاگرفت كه امكان اجراي آندر دستور كار قرار  هايينهادهاي اين دوستان موضوعبر مبناي برآيند پيش ،در نهايت 
   نويسي.گيت و وبالنويسي، شعر، احزاب سياسي چپ، ساخاطره سرايي، نشر،ادبي، طنز، ترانه نقد و پژوهش ، ادبيات داستاني،تئاتر ،نماسي

 ؛ينجمه موسو جنبش زنان را بخش اسد سيف؛ را نويسي و نشرخاطره هايبخش ؛ادبيات داستاني و نقد و پژوهش ادبي را بهروز شيدا هايمسئوليت بخش   
نژاد در مورد مسئوليت بخش تئاتر تي عطايي، قبول كردند. قرار شد ناصر رحمانيسرايي را ايرج جنترانه بخش منصور خاكسار و مجيد نفيسي؛ بخش شعر را

  نويسي.بخش طنز و وبالگ مسئوليت در مورد مسئوليت بخشِ سينما و احمد سيف در مورد زاده،رضا عالمهفكر كند؛ 

ي ي تخصصي خود براي شمارهاي در مورد رشتهمقاله حتماٌ كه داهي كردند، ولي قول دادنرخوعذ مدتي از پذيرش مسئوليت اين دوستان پس از يهر سه   
  . ي احمد سيف به تحريريه رسيدها، تنها مقالهآخرين لحظهتا  اما .آماده كنند 100

- از ديدگاه سراييدر مورد ترانه هايي كههلي با داريوش اقبالي داشته باشم تا در كنار مقاامن مصاحبه نيز با مشكل روبرو شد. قرار بود  ييسرابخش ترانه    

 دست ماهب هاآخرين لحظه در و سه مقاله ي كوتاه جنتي عطايي ايرج يتنها مقاله متأسفانه معناي خاص خود را داشته باشد. شود،ميتهيه  هاي مختلف

  رسيد. 

  رسيد. دست ماه منصور خاكسار، ب ي ها تنها مقالههظز مشكل خالي نبود. تا آخرين لحا بخش شعر نيز   

اول مديون نجمه  يدر درجه نامه رااين ويژه بايد اذعان كنم كه من را ياري كردند، صميمانه بخش ادبيات زندان كه در »هاي زندانبچه«ضمن تشكر از    
   پذيرفتند. دريغبي ي مقاله راسفارش من براي تهيه پايان كار، ماه دانم كه در دومي امدار كسانيخود را و هستم؛ سپس بهروز شيدا موسوي و

  .نامه وجود داردهايي كه در اين ويژهي كاستيبا پوزش از همه   

  خاني پرويز قليچ                                                                                          
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  خاني پرويز قليچ:  و سردبير  مدير مسئول

  موسوي نجمه : دبير تحريريه

  بهروز شيدا و اسد سيفدبيرانِ مهمانِ اين شماره: 

*****   

  همكاري شما آرش را پر بارتر خواهد كرد

   حك و اصالح مقاالت با موافقت نويسنده است

  ، لزوماً نظر آرش نيست آراء و عقايد نويسندگان

  پس فرستادن مطالب امكان پذير نيست

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد

  . با ذكر منبع، آزاد است گذشت دو ماهپس از  ها و نشريات، سايت

  و فاكس سردبيريتلفن 

  كُد فرانسه + 6 20 12  62 25:  تلفن

  +كُد فرانسه139831657:    فاكس و تلفن 

E -mail 
arashmag@yahoo.fr 

parvizghlich@hotmail.com 

  تار نمايِ آرش

www.arashmag.com  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash  - Ghlichkhani – 2  AV  Du   GAL 

 de Gaulle – 95360  Montmagny - FRANCE  

 

(  1369، سياسي و اجتماعي كه از بهمن ماه  اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991فوريه 

  براي شش شمارهاشتراك ساالنه 

  دالر آمريكا 55، ساير نقاط جهان معادل  ) يورو 45 : چهل ( اروپا

  فرهاد فروتنيانجلد:  هاي طرح

  حجت كسرائيان و .... : فرهاد فروتنيان ،طرح هاي داخل مجله

اش براي راه  دريغ هاي فنيِ بي به خاطر كمك عزيز اميلِ« با تشكر از
   تارنماي آرشاندازي 

  :  رسيده يِهاي  مال كمك

ابطحي شيكاگو  دالر/ حاد فدائيان در آمريكا، دوهزارهوادارانِ  ات
بيژن و ديويد سن   /دالر 700سن خوزه   محمد امير و دالر/1000

   يورو/  240/ رضا يورو 360بيژن پاريس   /دالر 250خوزه 

  در اروپا يورو  20 اين شماره: تك فروشي

  كا و استراليا، امري كانادادر  دالر امريكا،  25
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    ؟ادبيات تبعيد يا مهاجرت

 ٤  100 ي آرش شماره

  

  

  بازگشتي در كار نيست

  ؛به بازي گرفته اند ما را در شكننده ترين نقطه مان،

  در عشقِ سرخورده مان به وطني كه ديگر نيست

  

  نجمه موسوي

  
بـا  » دف«چندي پيش به اميد يافتن سحرِ سـازهاي ايرانـي، خاصـه شـنيدنِ     

  دخترم همراه شدم و به شنيدنِ كنسرت شهرام ناظري رفتم.
ترم، كارِ جهان وارونه گشته است. چرا كـه اوسـت كـه در پـيِ     ميانِ من و دخ

يافتنِ ريشه هاي نديده و نشناخته اش مي باشد. در فرانسه زاده شده و هـيچ  
گاه ايران را نديده است. از كودكي آموزش موسـيقيِ كالسـيك ديـده، دوران    
تحصيل ابتدايي و متوسطه را در مدرسه ي موسيقي درس خوانده و سازهايي 

ن ويلن آلتو، كالوسن و پيانو را فراگرفتـه اسـت. موسـيقي را بـا مـوزارت،      چو
بالبارتوك و باخ شناخته است امـا نهايتـاٌ و در دورانِ بلـوغ، وقتـي بـه دنبـالِ       

را يافت كه به قولِ خودش صـداي دورنِ  » دف« خويشتنِ خويش مي گشت 
  او بود.  

از شـانزده سـالگي    و من كه از جواني موسيقيِ كالسيك گوش كـرده بـودم و  
شناخته بودم، شب هـاي   "تعريف"و  "بنان"، "شجريان"موسيقيِ ايراني را با 

بسياري از خوابم زده بودم تا فالن كنسـرت سـمفوني را روي فـالن ايسـتگاه     
راديو گوش كنم، حال در ميانسالي، گرايش به موزيكي زنده داشتم. موسـيقي  

است و نه موزارت، بلكه خـود را   اي كه امروز با من حرف مي زند نه شجريان
مي يابم. موزيـك آن هاسـت كـه    » ميوز«و » جك دري پر«در طنين صداي 

  قلبم را مي لرزاند و با من حرف مي زند. 
از ريشه ام فاصله مي گيرم و گاه به عمد. امـا بـراي همراهـي بـا دختـرم بـه       

و  در ايـران بـود  » خلسـه  -ترانس« كنسرت شهرام ناظري كه سمبل موزيك 
دف در اين موسيقي مي توانست بهترين جلوه اش را بيابـد رفـتم تـا دختـرم     

  بتواند بخشي از ريشه هاي نديده و نشناخته اش را بيابد.
گليم هاي روي سن ايراني بودند. سازها ايراني بودند. خواننده از شـاهنامه ي  

  كردي خواند و من هيچ يك از شعرها را نفهميدم.
كه شايد زاييده  -يم ترها در نقش رقيبي براي شجريانشهرام ناظري را از قد

نمي پسنديدم، پس تغيير و تحوالت او را نيز دنبـال نكـرده    -ي ذهن من بود
بودم. خواننده اي كه روي سن بود با من هيچ پيوندي نداشت. حتا تـا وقتـي   
نگفت، نمي دانستم دارد شـعرهاي شـاهنامه ي كـردي را مـي خوانـد. نمـي       

مه ي كردي هم وجود دارد. نمي فهميدم چرا اول نگفت و چـرا  دانستم شاهنا
اين همه وقت گذاشت در اشعارش دقت كنم تا بلكه كالمي بفهمـم تـا بـراي    

  دخترم ترجمه كنم.
 "تئـاتر شـهر  "اما نه تنها اين را در انتها گفت بلكه با اين كه نيمـي از سـالن   

رد. يك خوش آمد هم پاريس فرانسوي بودند يك سالم هم به زبانِ فرانسه نك
چرا كه حتمـا  . به انگليسي يا به فرانسه نگفت. در اين زمينه كامال ايراني ماند

مثل بسياري از هموطنان فكر مي كرد كـه فارسـي شـكر اسـت و وظيفـه ي      
  ديگران است كه زبان و تاريخ او را ياد بگيرند.

كنسـرت بـه   بي آن كه موسيقي و يا كالم، قلبم را ذره اي تكان داده باشـند،  
 -بـه رسـمِ فرانسـوي هـا     -پايانِ خود نزديك شد. بعد از كف زدن هاي بسيار

» اندك اندك جمع مستان مي رسد« ناظري دوباره به صحنه برگشت و شعر 
را خواند. يك باره بغض گلويم را فشرد. با يادآوريِ آن همه اميد كه از دسـت  

ه هرگز نخواهند رسيد و ما رفته بود، آن لحظه ها كه ديگر نبودند، آن ياران ك
در انتظارشان پير خواهيم شد، دلم لرزيد. بغض از سينه ام باال آمـد و تـا بـه    
گلويم برسد صدها صحنه از دوراني كه اين شعر را همگي با هم مي خوانـديم  

  در خاطرم مرور شد.
بعد يك باره گردن كشيدم. امتناع كردم. قد راست كردم. بغضم را فرو خوردم 

  ين كه هنرمند با عواطفم بازي مي كند سخت رنجيده شدم. و از ا
او مي داند تبعيدي ام، پناهنده ام، از وطنم رانده شده ام، پنـاه داده شـده ام،   
اما هم چنان بي پناهم، هم چنان بـي وطـنم. او مـي دانـد كـه ديگـر جمـع        
مستاني در راه نيست. او از آن ديار مي آيـد و خـوب مـي دانـد كـه همـه ي       

ن را سر بريده اند، مثله كرده اند، بيمار كرده اند، پير كرده اند و با هـزار  مستا
ابزار، مستي را از سرشان پرانده اند. پس چرا با آرزوهاي از دست رفته ام مـرا  

  به بازي مي گيرد؟
  نمي خواهم. نمي گذارم و بغضم را فرو مي خورم.

  »   قشنگ بود. مگرنه؟« صداي دخترم مرا به خود مي آورد: 
  نمي خواهم زهرم را به جانش بريزم. مي گويم: آري.

جمعيت بسيار بود. همه راضي به نظر مي رسيدند. بار دوم بود كه ناظري بـه  
تئاتر شهر پاريس دعوت مـي شـد. مـي گفتنـد شـجريان شـبِ قبـل برنامـه         

گرداننـدگان  -باز هم در رقابتي كه هنوز هم دليلش را نمي فهميـدم  -داشته،
. همـه راضـي بودنـد    -اين طور مي گفتند -ودند سالن را پر كنندسعي كرده ب

اما من در درون برافروخته بودم. دليل بغض فروخورده ام را نمي فهميـدم تـا   
  اين كه هفته ي بعد براي شنيدنِ موسيقيِ ارمنستان رفتيم. 

نفـر.   200وابسته به تئاتر شهر پاريس، با سالني بـه ظرفيـت   » اَبِس«در تئاتر 
ار هم سالن پر بود. با دخترم در بالكن نشسته بـوديم. او محـو موسـيقي    اين ب

بود و من نگاه به جمعيت داشتم. معدلِ سـن، بـاالي پنجـاه بـود. بسـياري از      
سـال   15-20تماشاگران موهاي سفيد داشتند. تنها بودنـد و يـا بـا دوسـتي     

  جوانتر از خود همراهي مي شدند. 
ي صحنه مي آمدند و در تكرار كف زدن هـا  زن و مرد ميان سالي به نوبت رو

قطعاتي از موسيقي ارمنستان را مي خواندند. قطعات كوتـاه بودنـد و رفـت و    
آمد دو خواننده روي صحنه كمي خارج از عرف به نظر مي رسيد، فقـط يـك   

  بار هر دو با هم قطعه اي فوق العاده زيبا را اجرا كردند.   
تماشـاچيان آن قـدر كـف     -مردم فرانسه  و به رسمِ -كنسرت به پايان رسيد 

زدنــد تــا خواننــدگان دوبــاره روي صــحنه آمدنــد و ايــن بــار تكــه اي بســيار 
احساساتي را درباره ي كوه آرارات خواندنـد. بـه چهـره ي آنـان كـه در لژهـا       
نشسته بودند نگاه كردم. همان بغض در صورت هـاي شـان بـود، همـاني كـه      

ه بود. خواننده هاي ارمني بـا آن هـا همـان    هفته ي پيش راه بر نفس ام بست
كار را مي كردند كه شهرام ناظري خواسته بود با من بكند. با ديدن اشكي كه 
بر چهره اي روان شد، سرِ سفيدي كه در لرزش كف زدن تكان مي خورد، زنِ 
جواني كه دست همراه سالمندش را به نشان دلجويي مي فشرد دانسـتم كـه   

» اندك انـدك جمـعِ مسـتان مـي رسـد     « يست و آن شعر بازگشتي در كار ن
فريبي بـيش نبـوده اسـت. دانسـتم كـه آن زنِ ميانسـال كـه دسـت همـراه          
سالمندش را به دلجويي مي فشرد تصويردخترِ من است بيست سالِ بعد. بـي  

رانده شدند گمان مـي بردنـد كـه    1915-1920شك آنان وقتي در سال هاي
شان بازخواهند گشت. حتما آن هـا هـم تـا     چندي نخواهد پاييد كه به وطن

مدت ها از خريد ساده ترين وسايل مايحتاجشان اجتناب كـرده بودنـد و هـر    
روز اميد به برگشت را در خود تازه نگه داشته بودند. حتما آن ها هـم هنگـام   

آراسته بودند. اما آن هـا هـم   » سالِ بعد در وطن«سال نو، شادباش شان را با 
دند و موهاي سرشان را در حسرت چيزي كه ديگر نبود سـفيد  اينجا مانده بو

  كرده بودند و آن چه كه بود ديگر وطني نبود كه آن ها تركش كرده بودند. 
به بازي گرفتـه انـد، در    ما را و دانستم كه درست در شكننده ترين نقطه مان

عشقِ سرخورده مان به وطني كه ديگـر نيسـت، وطنـي كـه ديگـر وطـنِ مـا        
  نيست.  
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 اين بخش، آغاز سر ، قصدم اين بود كه درتحريريهبه  قبل از رسيدن اين مقاله

جان كالم را در اما، بنويسم؛  مهاجرت يا ادبيات تبعيد  هنر و چند خطي در باره ي
 او را مقاله. پس، سخن را كوتاه كردم و يافتم گله همكارمان مليحه تير مقاله و زبانِ

  دي كردم.حه بنزبان مجله در اين جا صف به عنوان سخن و

  پرويز قليچ خاني

 

  

  

  1»ما«ي پيرامون شناسنامه

   

  

  مليحه تيره گل

  

  و نبودي مگر/ انكار روشنايي./

  ماه كپك زده! -نفرين كوليانت بدرقه باد!/ 

  ماني) -(ميرزاآقا عسگري

  
ود، شـ ادبياتي كه در بيرون از مرزهاي ايران به زبـان فارسـي توليـد مـي    

برون «يا » مهاجرت«يا » تبعيد«هاي مستقل از اين كه با كدام يك از شناسه
شناسايي شود، سه دهـه  » غربت«يا » آوارگي«يا » خارج از كشور«يا » مرزي

ي خود ادامه داده است، و تا جايي كه نيروهاي مولد است كه به حيات بالنده
چنـان ادامـه خواهـد    هـم  انديشند، اين فراينـد اين ادبيات به زبان فارسي مي

پردازي، نه در زمان توليد يا انتشار ايـن ادبيـات، بلكـه    داشت. اما لزوم شناسه
ي آن زماني فوريت يافته كه ما در صدد سخن گفـتن يـا پـژوهش در زمينـه    

ايـم كـه ايـن    ايم. يعني در نخستين گام سخن، به ناگزير  از خود پرسيدهبوده
» چه«در » ادبيات فارسي«يي كنيم؟ بگوئيم را با چه هويتي شناسا» ادبيات«

، و »شناسـنامه «ي هـر مـتن بـه    ؟ بدين گونه، بدون نياز درونـي »كجا«يا در 
ي آن خود را تبعيدي يا مهاجر يا آواره يا جهان صرف نظر از اين كه نويسنده

ي نوشتار فارسي از زمان و مكان تولد خود طلب هويـت  وطن بداند، مجموعه
ايم كه اين ادبيات را به اين مطالبه ناگزير بوده ، براي پاسخ»ام«كرده است. و 

هاي بنديي آن تجزيه كنيم، و مفاهيم و شكلبه اجزاء دروني -در عالم نظر -
ي هر يك از اجزاء را در پيوند با كل به مالحظه بگذاريم، تا به شناسـه  دروني

يابيم. بنـا بـر ايـن    هايي براي بخشي از پديده يا براي كل آن دست يا شناسه
(ادبيات » موضوع شناخت«الگوي ذهني، كل پديده عبارت بوده از دو عنصر:  

ي آن (تبعيد يا مهاجرت يا...)، كه دومي تـابعي اسـت از   »شناسه«فارسي)، و 
هـايي  بنـدي ) عناصر و شـكل 2ايم، و ) اجزائي كه ما در اولي شناسايي كرده1

ي مستقيم داشته است با ر دو، بستگيايم. و اين هكه در هر جزء كشف كرده
    ايم.و رويكردي كه براي تحقيق برگزيده» ما«ي هر يك از ي شخصيبينيجهان

  
ي »ما«ي روندهايي كه اين هدف من در اين گفتار عبارت است از بررسي

-ي فراينـدهاي شناسـه  در زمينـه  -ي گذشـته در درازناي سه دهـه  -منتشر 
ي تنگناهـايي كـه در ايـن    است، و چراييي كرده پردازي براي ادبيات خود ط

ام، است؛ بدون آن كه براي تنگناهـاي مـورد اشـاره   رو بوده ها روبهزمينه با آن
ي بـر شناسـه   -به داليلي كه خواهم آورد –راه حلي ارائه دهم. با اين كه من 

ي ي حاضـر، هـم بـراي مجموعـه    پافشـاري دارم، در سراسـر مقالـه   » تبعيد«
» مـا «ي ان بيرون از ايران، و هم براي ادبيات اين مجموعه، از شناسهنويسندگ

ي هاي عينـي و ذهنـي  بنديام. چرا كه اين واژه، هم تكثر شكلاستفاده كرده
ي مـن بـه كـل    ي گزيدهكند، و هم از تحميل شناسهاين ادبيات را متبادر مي
-ر قلمـرو روان كند. از آن جا كه رويكرد ايـن جسـتار، د  پديده، جلوگيري مي

  ام.   هم رسيدگي كرده» ما«گنجد، به واژه/ مفهوم ي اجتماعي ميشناسي
  
1  

آيـد  معتبر پيش مـي  ، اين پرسش»موضوع شناخت«در نخستين نگاه به 
ي ايـن پديـده   چيست؟ اجزاء درونـي » ادبيات فارسي«كه منظور ما از عبارت 

هـاي ادبـي   نهـا آفـرينش  ، ت»ادبيات فارسـي «ها هستند؟ آيا منظور ما از كدام
هاي ادبي، حجم انبـوه ژانرهـاي ديگـر نوشـتاري،     است؟ يا، افزون بر آفرينش

هـا و  هاي سياسي، پژوهشي، خاطرات، خـاطرات زنـدان، مصـاحبه   مانند  متن
هاي تـاريخ، نقـد و نظرهـاي سياسـي/ اجتمـاعي/      ها، كتابها، گزارشمناظره

اهراً غيررسـمي (آماتوريـك،   فرهنگي/ هنري، نقد ادبـي، اظهـار نظرهـايي ظـ    
ادبيـات  «ي اين ژانرها را بايد زيـر چتـر   گيرد؟ اگر همهوبالگي) را نيز دربرمي

-نامـه «، »بيانيه«، »اطالعيه«هايي كه با عنوان بپذيريم، تكليف متن» فارسي
مرزهاي ايـران  ها، به فراواني در برونو مانند اين» فراخوان«، »هاي سرگشاده

هاي كوتاه، اما گاه سرنوشت ساز را هم شود؟ آيا اين متنمنتشر شده، چه مي
هـا، بـه ويـژه،    گنجاند؟  اين پرسـش » ادبيات فارسي«ي توان در مجموعهمي

كنند، كه در صدد نقـد  هاي مشخصي را طلب ميآيند و پاسخزماني پيش مي
تـوان بـه   باشيم. به بياني ديگر، نمي» ادبيات«ي اين شناختي/ فرهنگيجامعه

فراخـوان كـانون نويسـندگان    «ي اين ادبيات پرداخت، اما مـثالً،  قد فرهنگين
هـا نقـد و   كه ده -را» ي نزديك دوردستجشنواره«در مورد » ايران در تبعيد

نظر را به دنبال آورد و پيامدهاي آن در تركيب و حتا موجوديت ايـن كـانون   
ي نقـد فرهنگـي/   مايـه به ميدان مطالعه راه نداد. چرا كـه، دسـت   -دست برد
هاي نويسندگان آن دوره ها و كنشي ادبيات يك دوره، بينششناختيجامعه

هاي انساني و رويدادهاي اجتمـاعي. و اهميـت نقـد    است در برخورد با پديده
در ايـن اسـت كـه افـزون بـر       -ي خـود به نوبـه  -ي ادبيات يك دورهفرهنگي
نويسندگان و پژوهشگران   ي در حال گذار، برايهاي دورهي ويژگيشناسايي

به مثابه مواد خـام   ، فرهنگي، و ادبي نيزهاي سياسي، اجتماعيي تاريخآينده
هاي بـاال، و  كند. به سبب همين اهميت است كه رسيدگي به پرسشعمل مي
تـرين  هاي نسبي، يا دست كم قراردادي، نه تنها از ابتدايييابي به پاسخدست
شـناختي/ فرهنگـي   لكه نخستين گام پژوهش جامعهپردازي، بهاي شناسهقدم

  شود. برشمرده مي» ادبيات فارسي«ي درباره
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ادبيـات  «ي ي اجـزاء متشـكله  اي در زمينـه هـاي پراكنـده  البته، پرسـش 
-هاي ما مطرح شده است، اما با اطمينـان مـي  در گوشه و كنار متن»  فارسي

ي لزوم انديشيدن جـدي  توان گفت كه تاكنون بحثي گسترده و پيگير درباره
بـراي آن، در   نظـري  هـاي ي عظيم اين ادبيات و يافتن پاسـخ به اجزاء پيكره

ي نويسندگان و انديشمندان مـا گشـوده نشـده اسـت. منتهـا، از نظـر       جامعه
ادبيـات  «، »ادبيـات زنـدان  «، »ادبيات مقاومـت «هايي مانند ، به عنوانعملي
ي لـزوم بـاز   ريم، كه نشـان دهنـده  خو، در جستارها و تارنماها برمي»سياسي

نـاميم. ايـن   مـي » ادبيـات فارسـي  «اي اسـت كـه مـا آن را    كردن چتر پديده
هاي يادشده، بلكـه بـه سـبب    ي عنوانضرورت، البته نه تنها با افزايش عددي

ي گذشته بـه نمـايش   ي متوسعي است كه هر يك از اين ژانرها در دههدرونه
ادبيـات  «هـاي  هـايي كـه زيـر عنـوان    انبوه متن اند. به بياني ديگر، درگذاشته
-جمع» ادبيات پژوهشي«يا » ادبيات سياسي«يا » ادبيات زندان«يا » مقاومت

خوريم كه نه تنها از زبـان  هايي برميشوند، اينك و به كرات به متنبندي مي
انـد،  ي سياسي و عنصر تبليغي فاصـله گرفتـه  ها»دفاعيه«يا » اعالميه«و بيان 
» كشـف/ شـناخت  «ه لحاظ ساختارهاي ذهني و بافتار كالمي، به عنصر بلكه ب

هـا،  اند. به عنوان مثال، و فقط يك مثال از انبوه ايـن گونـه مـتن   نزديك شده
ادبيـات سياسـي/   «در قلمروهـاي   –هاي حميد حميـد  ام را به نوشتهخواننده

  )2دهم.(رجوع مي -»فلسفي/ پژوهشي
  

ادبيـات  «ايـن سـه دهـه را در تركيـب      يي نوشتار فارسيحال اگر همه
ي ها از همان ابتدا، نه تنها شناسـه بسياري از آن يدرونهبگنجانيم، » فارسي

ها قابـل اطـالق   نيز بر آن» مهاجرت«ي زدند، بلكه شناسهرا پس مي» تبعيد«
نبود، و هنوز هم نيست. بـه عنـوان مثـال، جسـتارهاي فرهنگـي، مثـل اكثـر        

 )3(»ي شـعر تئوري«كتاب الدين شفا، يا دار يا شجاعهاي آرامش دوستنوشته
، »زبـان «ي هاي داريوش آشوري دربارهي اسماعيل نوري عال، يا نوشتهنوشته

ي عبـاس  ) نوشـته 4» (شناسـي درآمدي بر نقد ساختارهاي زيبـائي «يا كتاب 
كشـور خـارج از   «هـا مقـيم   سماكار، تنها به ايـن داليـل كـه نويسـندگان آن    

هاي تند و در ايران قابل چاپ نيستند (يعني بر اساس شاخصه) هس5»(كشور
بـه لحـاظ    الزاماً  بپذيرند، و نهي تبعيدي را به خود بيروني)، ممكن است واژه

ي بخـش عمـده  ي متن. در عين حال، اين معادله در مورد مختصات دروني
ام هاي ايـن ژانـر، در تمـ   ي متنمعكوس است. چرا كه، درونه» ادبيات زندان«

اند. و فهرسـت ايـن   را به خود نپذيرفته» تبعيد«اي جز طول سه دهه، شناسه
ها، ها و ناهمخوانيچنان ادامه داد. همين ناهمگونيتوان همها را ميناهمگوني

هاي ادبـي، در جسـتارهاي مـا    به آفرينش» ادبيات فارسي«در محدود كردن 
محدود، ضمن ايـن كـه   اي داشته است. گزينش اين قلمرو نقش تعيين كننده

را در پـي دارد، امـا در عـوض    » ادبيات فارسـي «گرفتن اجزاء كل خطر ناديده
 آفـرينش ي درونـه دهد. چـرا كـه   را كاهش مي يابيخطر لغزندگي در هويت

بدانــد يــا » مهــاجر«ي آن خــود را ادبــي، صــرف نظــر از ايــن كــه نويســنده
ها خبر هشگر از اين ويژگي، و فارغ از اين كه پژو»جهان وطن«، يا »تبعيدي«

داشته باشد يا نه، با هر رويكردي كه به آن نزديك شـويم، متـر و معيـاري از    
دهد. همين متر و معيارهاي دروني بوده كه بسـته  هويت خود را به دست مي

هـا در  ي هر يك از پژوهشگران، و بسته به روش هـر يـك از آن  بينيبه جهان
، يـا  »مهـاجرت «يـا  » تبعيـد «هـاي  شناسـه تحقيق و در تحليل متن، تاكنون 

   را متبادر كرده است. » مرزيبرون«، يا »خارج از كشور«
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، »مهـاجرت «و » تبعيد«هاي هاي يادشده، به ويژه شناسهي شناسهدرباره
هاي مستدل بسيار رفته اسـت. برخـي   در نقد و نظرها و جستارهاي ما، سخن

فشرده يا گسـترده، داليـل گـزينش     از نويسندگان اين جستارها، كم يا بيش،
ها نيـز، بـدون ورود بـه    اند. و برخي از آنخود را به صورت نظري تبيين كرده

برنـد. بـا در نظـر    اند و به كار ميها را برگزيدهبحث نظري، يكي از اين شناسه
توان ي اين جستارها، ميدر مجموعه نه چندان مشتركهاي گرفتن ويژگي

ياط به سه گروه تقسيم كرد. گروهـي از تحليلگـران، كـه    كل آن را با قيد احت
كنند، عناصر زمان و مكان معـين  اصوالً از منظر تاريخي به كل پديده نگاه مي

انـد، و  از دوش پديده برداشـته  -كه در اين ادبيات بار آشكارا سياسي دارد -را
-هاند. گروه ديگري بـا سـنج  شناسايي كرده» مهاجرت«ي كل آن را با شناسه

-پردازي براي آفرينشهاي ادبي به سراغ شناسهو تئوري شناختيهاي زيبايي
را بـراي  » تبعيـد «ي اند. اين گروه، در عين حال كـه  شناسـه  هاي ادبي رفته

هـا و  را بـه سـبب حمـل خطـاب    » تبعيد«اند، آثار برخي از آثار ادبي پذيرفته
انـداز،  از ايـن چشـم  بيننـد، و  ارجاعات، از ادبيت و از گوهر هنـري تهـي مـي   

برتـري  » ادبيات مهـاجران «و حتا بر » ادبيات تبعيد«را بر» ادبيات مهاجرت«
اي پرداختـه باشـند. گـروه سـوم     اند؛ بدون آن كه براي كل پديده شناسهداده

ي تبعيـد  تحليلگراني هستند كه اين ادبيات را به عنوان پاسخ ادبي به تجربـه 
-شناختي و جامعـه از، با اتكاء بر عناصر رواناندكنند، و از اين چشمبرآورد مي
هاي مشترك در اين »تجربه«هاي مشترك به »پاسخ«ها، ي اين متنشناختي

  اند.رسيده» تبعيد«ي اند و در اين رهگذر به شناسهادبيات را شناسايي كرده
  

:  مجيد روشنگر، در حالي كه تفـاوت  هاهاي مشخص از اين گروهمثال
را مرور كرده، و در حالي كه هم اختيـار و  » مهاجرت«و » دتبعي«هاي شناسه

هـاي  هم اجبار نويسنده در ترك وطن را به مالحظه گذاشـته، كـل آفـرينش   
) شناسـايي  literature of migrancy» (ادبيات مهـاجرت «ي ادبي را با شناسه

-)  ميرزا آقا عسگري (ماني)، ضمن متمايز كردن برخـي از ويژگـي  6كند.(مي
ي خود ، عنوان گردآورده»مهاجران شاعر«از شعر » شاعران مهاجر«رِ هاي شع

گفتار آن گذاشته است و در سراسر پيش» شاعران مهاجر و مهاجران شاعر«را 
رسـد كـه   ) بـه نظـر مـي   7سود برده است.(» مهاجرت«ي كتاب نيز از شناسه

اي هـ ) چـون در مقالـه  8باشد.(» مهاجرت«ي ي رضا براهني نيز شناسهگزينه
خوريم. احمد كريمي حكاك، روزبهان، و متفاوت او مكرراً به اين شناسه برمي

» مهـاجرت «ي ، از شناسـه »شعر«سهراب رحيمي نيز، در سخن گفتن از ژانر 
، بـا  »شـعر «زاده در جسـتاري در قلمـرو   )  پيمـان وهـاب  9انـد.( سود جسـته 

و حتـا  » تبعيدشعر «را از » شعر مهاجرت«، شناختي/ فلسفيرويكردي زيبايي
)  اسماعيل نوري عال،  با رويكردي 10متمايز كرده است.(» شعر مهاجران«از 

، »اختيـار «و » اجبـار «هـاي  شناختي، ابتدا، با تكيه بـر شاخصـه  جامعه -روان
هـاي ديگـر   ، جدا كرده، و سپس شاخصـه »شعر مهاجرت«را از » شعر تبعيد«

فلكي، با اين كه در برخي از )  محمود 11هر يك را  به بررسي گذاشته است.(
اي هـم دارد  را به كار برده است (او گـردآورده » غربت«ي هايش شناسهنوشته

ي تـر جسـتارهايش از شناسـه   ، امـا در بـيش  »)هاي غربـت داستان«با عنوان 
ي كتـابِ  ).  بهنـام باونـدپور، در عنـوان فرعـي    12بـرد( سود مـي » مهاجرت«
» خـارج از كشـور  «ي از شناسه -ده شاعري شعرهاي هفگردآوره -» انهدوانا«

در عنـوان دو جلـد   » خـارج از كشـور  «ي ) شناسـه 13استفاده كـرده اسـت.(  
-ي داريوش كارگر نيز بـه چشـم مـي   نوشته» ي داستان كوتاهشناسيكتاب«

انــدازي فرازمــاني/ فرامكــاني، ميــان ) فرامــرز ســليماني، از چشــم14خــورد. (
[...]» وطني، آوارگـي، پناهنـدگي، غربـت    مهاجرت، تبعيد، برون«هاي شناسه

ــاوتي نمــي ــد.(تف ــر دو شناســه 15بين ــن، از ه ــا زري ــد«ي )  عليرض و » تبعي
ي خـود،  ) ناصر مهـاجر، بـراي گـردآورده   16استفاده كرده است.(» مهاجرت«

» درآمـد «را برگزيده، و در بخش » داستان كوتاه ايراني در تبعيد 23« عنوان 
ي ايـن  »پـذيري تبديل«، به »هاي مهاجرتآفريده«كتاب، ضمن ياد كردن از 

) مسـعود نقـره كـار، در جلـد چهـارم از      17دو شناسه نيز اشاره كرده اسـت.( 
) ضـمن اشـاره بـه    18،(»ي ايـران بخشـي از تـاريخ روشـنفكري   «ي مجموعه
تـر از  ي كتـاب، در مـتن سـخن، بـيش    در عنوان فرعي» مهاجرت«ي شناسه
هايي كـه  است.  نسيم خاكسار، در تمام متن استفاده كرده» تبعيد«ي شناسه

) 19را به كار برده اسـت.( » تبعيد«ي ام، شناسهمن در اين زمينه از او خوانده
هـا را بـه صـورت    مهدي فالحتي، با اين كه در يك مقاله، هر دوي اين شناسه

» تبعيـد «ي هـايش بـر شناسـه   )  در اكثـر نوشـته  20مترادف بـه كـار بـرده،(   
پافشـاري دارد، و نـام   » تبعيـد «ي ) پرويز صياد، بر شناسـه 21(پافشاري دارد.
حسـن  م) 22اسـت.( » راه دشـوار سـينماي در تبعيـد   «هـاي او  يكي از كتـاب 

ي هاي غيرادبيدر نوشته دارد. حسن حسام» هاتبعيدي«حسام، رماني به نام 
 ي مورد استناد من، ايـن برد، و در نوشتهرا به كار مي» تبعيد«ي شناسه خود

) مسعود مافان (مدير 23كند.(نويسنده برآورد مي» اعتراض«شناسه را حامل 
ها و ي آرش)، در سرمقالهخاني (مدير فصلنامهي باران)  و پرويز قليچفصلنامه
كنند. مـن نيـز از   استفاده مي» تبعيد«ي هاي خود معموالً از شناسهيادداشت

 شـناختي شناختي و جامعـه وانهاي رمايهها و درونمايهي بنطريق شناسايي
) 24ام.(رســيده» تبعيــد«ي در ژانرهــاي شــعر و داســتان و نقــد، بــه شناســه

اسماعيل خويي، نسيم خاكسار، رضا اغنمي، منصور خاكسار و مجيد نفيسـي،  
ي كــانون نامــه«ي ي دفترهــاي نوزدگانــه ويراســتاران و مــديران ادواري 

سندگان عضو اين كانون، حتا اگر در ي نويو كليه» نويسندگان ايران در تبعيد
ي خاصي اعالم شناسه نكرده باشند، با پذيرش عضويت در اين كـانون،  نوشته
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اند. افزون بـر تحليلگـران منفـرد در قلمروهـاي     را برگزيده» تبعيد«ي شناسه
ادبيات يا سينما يا هنرهاي ديگـر، بسـياري از نهادهـاي فرهنگـي و هنـري و      

را بــر پيشــاني دارنــد، و داليــل آن را نيــز در » يــدتبع«ي ادبــي نيــز شناســه
ها، به تعهد هنر و ادبيات در قبـال  اند؛ كه در اكثر آنهاي خود آوردهاساسنامه

) من تـاكنون در ميـان نهادهـاي    25ي انسان، اشاره شده است.(آرمان رهايي
سـينما در  «يـا  » هنـر در مهـاجرت  «هـايي ماننـد   هنري/ فرهنگي، به عنـوان 

  ام.برنخورده» تئاتر در مهاجرت«يا  »مهاجرت
  

ي گرانبهـايي از كنـد و كـاو و    ها در كنار هـم، مجموعـه  البته اين جستار
» نقد ادبيات فارسي«ي هاي ادبي را به حافظهپردازي نسبت به آفرينشنظريه
ي اندازهاي هر يك از ايـن نويسـندگان، بـه نوبـه    ي چشماند، و بررسيسپرده

شـناختي نيـز هسـت. امـا ايـن      هـاي جامعـه  براي پژوهشاي مايهخود، دست
گذارد، و پردازي را در اختيار ميي منسجمي از شناسهبنديمجموعه، نه جمع

ايـن ادبيـات، كمـك     يكل پيكرهي شناختيهاي جامعهنه به قلمرو پژوهش
هاي ادبـي و حـداكثر   را به آفرينش» ادبيات فارسي«كند. چرا كه محتواي مي

ي گذشته (تـا جـايي   است. از آن جا كه در طول سه دههحدود كردهبه نقد، م
كه من خبر دارم)، هيچ مجمع، همايش، سـمينار، يـا سـمپوزيومي بـا هـدف      

ي »ادبيـات فارسـي  «ي ي نظري از عناصر متشـكله بنديرسيدن به يك جمع
هايي مشـخص بـراي اجـزاء    يابي به شناسه يا شناسهما، و بر اساس آن، دست

يات تشكيل نشده است، همان نظرهاي ابراز شده هـم منفـرد مانـده و    اين ادب
هاي تئوريك، كه قلمروهاي دو مفهـوم  ي ما، هنوز به تعريفي پراكندهجامعه

را در مساحت اين ادبيات مشخص كنند، دست نيافته » مهاجرت«و » تبعيد«
ي هـا است. و نتيجه اين شده كه حتا در همان قلمرو مورد مطالعـه (آفـرينش  

ي خود، بـراي آن شناسـه   بينيادبي)، هنوز هر يك از تحليلگران، بنا به جهان
پردازند. شايد يكي از داليل انفراد و اغتشاش اين باشد كه افزون بر تفاوت مي

ها، رويكردهاي ما در پژوهش اين پديده نيز شناسيها و شناختبينيدر جهان
هـاي مشـترك در ايـن    مايهو بن هامايهمتفاوت بوده است. در حالي كه، درون

كننـد و هـم بـراي ايـن ادبيـات،      ادبيات، هم رويكرد پژوهشگر را تعيـين مـي  
اي از شـعرها و  نويسند. به عنوان مثال، اكثريـت قابـل مالحظـه   شناسنامه مي

هـاي توليـد شـده در    ها و نمايشـنامه ها، و فيلمنامههاي كوتاه و رمانداستان
خروج نويسندگان خود از وطن، سنگ به سنگ  ي نخست، در اثبات جبرِدهه
ي هاي مرزيها و بيغولهها و متلهاي مرزي ايران، و هتلها و كوهستاندشت

ي مايـه، در دهـه  اند. افزون بر ايـن بـن  را به شهادت گرفته كشورهاي همسايه
ي پرتاب، ماننـد گسسـت و دوپـارگي،    شناختيهاي بحران رواننخست، نشانه

الوقـوع، سـتون   سبت به شرايط پيش آمده، و اميـد بازگشـت قريـب   ناباوري ن
داد؛ كه مجموعـاً، اجبـار در   ي آن دوره را تشكيل ميهاي ادبيفقرات آفرينش

ي ي دهـه هـاي ادبـي  كرد. از اين رو، آفـرينش ترك وطن را هم نمايندگي مي
شـناختي را بـه پژوهشـگر    جامعه -نخست، خود به خود، هم رويكردهاي روان

» تبعيـدي «كرد، و هم، هويت خود را در فوريتي آشكار به عنوان يشنهاد ميپ
اي پررنـگ  ي دوم، نااميدي نسبت به بازگشت، در آميزهكرد. در دههاعالم مي

ي نزديـك و دور تـاريخي از   از نگاه نوستالژيك از يك سو، و تأمل بر گذشـته 
وي سـوم، بـاز،   سوي ديگر، و سرزنش/ ستايش نسبت به فرهنگ ميزبان از سـ 

را » تبعيـدي «كرد، و هم، هويت شناختي را طلب ميجامعه -هم رويكرد روان
ها، به تأمل جا زد. گيرم كه در اين دوره، فوريتي فارسي رقم ميدر آثار ادبي

-ي فوريتي دوم، اوج منحنيي دههسپرده بودند. يعني در اكثريت آثار ادبي
ي تأمـل رو بـه افـزايش اسـت،     حنـي هاي حسي رو به كاهش است، و اوج من

ي نخست، از ميـان رفتـه باشـند.    هاي دورهمايهها و درونمايهبدون آن كه بن
هـا و تجديـد   هـاي ادبـي، هنـوز هـم تحـول     ي آفـرينش كما اين كه مجموعه

رساند؛ گيرم كـه  ها به اطالع ما ميمايهها و درونمايهنظرهايش را با همان بن
ي آفرينشگر در نگاه كردن به جهان، سبب شده ذهني ي اخير، تحولدر دوره

 نگـاه نخسـت  نشـين شـود كـه در    هاي زيرين اثر چنان تهكه درد، در اليه
تـري  ي اين ويژگي، توضيح بـيش زند. (در زمينهرا پس مي» تبعيد«ي شناسه

  خواهم داد.) 
  

تـوان  گونه و با چه معيـاري مـي  با اين وصف، بر من پوشيده است كه چه
شناسايي كرد. و » مهاجرت«ي ي عظيم درد و اجبار را با شناسهن مجموعهاي

ي معتـرض  ي كل اين پديدهچنين بر من پوشيده است كه براي شناساييهم
  شناختي  هاي زيباييتوان از همان ابتدا، به سنجهگونه ميو مغبون، چرا و چه

  
  

ژانـر  «شناسـه بـراي    بسنده كرد. چرا كـه مـثالً، در خـالء    هاي ادبيو تئوري
هـا از  و تفكيك هر دوي اين» شعر مهاجران«از » شعر تبعيد«، تفكيك »شعر

مـان و بسـياري از   ي بسـياري از شـاعران  ، ما را در شناسايي»شعر مهاجرت«
  آورد كه آيا ها را پيش ميكند، و اين پرسشرو ميبست روبهمان با بنشعرها

ي شعر اسـماعيل خـوئي بايـد بگـوييم شـعر      با  اين الگو، مثالً براي شناسايي
است، امـا  شـعرهاي   » شعر مهاجرت«ي او »بازگشت به بورجوورتزي«زيباي 
؟ يعنـي ايـن   »شعر تبعيد«، »شاعر خلقم، دهن ميهنم«ي ي مجموعهخطابي

شاعر «زمان، هم ؟ و هم»شعر تبيعد«سروده و هم » شعر مهاجرت«شاعر، هم 
؟ يا، زماني كـه مجيـد نفيسـي شـعرهاي     »يشاعر تبعيد«بوده و هم » مهاجر

بود، اما زمـاني  » شاعر تبعيدي«سرود، ي را مي»پس از خاموشي«ي مجموعه
تبديل شـد،  » شاعر مهاجر«كه خطاب و ارجاع مستقيم را از شعرش زدود، به 

و » پلـه تـا شـكوه   سـه «؟ يـا شـعرهاي زيبـاي     »شعر مهاجرت«و شعرش به 
 هستند، اما شعر» شعر مهاجرت«نوري عال، ي اسماعيل »ها و چشمهموريانه«

سروده، يا شعري » به ياد روشن احمد شاملو«او، كه » كدام بامداد«ي خطابي
-مايهشود بر اساس بن؟ مگر نمي»شعر تبعيد«كه براي غفار حسيني سروده، 

اي را شناختي، ابتدا شناسـه جامعه -هاي آثار، و از ديدگاه روانمايهها و درون
هاي ي مورد قبول خود، كيفيتشناختيهاي زيبايي، و سپس، با سنجهبرگزيد
ي مـا  ي نقـدهاي ادبـي  ي اجزاء پديده را سنجيد؟ كما اين كه مجموعههنري

براي كـل  » مهاجرت«يا » تبعيد«هاي دهند كه پافشاري بر شناسهنشان مي
ي اثر تيشناخ، مطلقاً بدان معنا نيست كه منتقد به عناصر زيبايياين ادبيات

تـوان از نقـد   توجه بوده است. به عنوان مثال از اين حجم انبـوه، مـي  ادبي بي
) فالحتـي، بـر بسـتر ادبيـات     26يـاد كـرد.(  » نـاتني «مهدي فالحتي بر رمان 

هـاي  شناختي و هم به كيفيـت هاي زيبائي، هم به كيفيت»تبعيد«فارسي در 
  ي اين اثر رسيدگي كرده است. شناختيمعرفت
  
3  

بـه دو  » ادبيـات فارسـي  «ي اجزاء درونـي ي بينيم اگر در شناساييمي
-برمـي » ي ژانرهاي نوشتار فارسيكليه«يا » هاي ادبيتنها آفرينش«ي راهي

آن، نه به دو راهي، بلكه بـا اغتشـاش و راهـي      هويتي خوريم، در شناسايي
 ي گذشـته بـه  رو هستيم، كه در درازناي سـه دهـه  چندين و چند شاخه روبه

ها نيـز افـزوده شـده اسـت. در ايـن جـا، بـر داليـل ايـن          هاي آنتعداد شاخه
  كنم.اغتشاش و چند شاخگي اندكي درنگ مي

  
ي ي پايــانينــژاد، هنرمنــد و كارشــناس تئــاتر در جلســهناصــر رحمــاني

كلـن، نـوامبر    –در پنجمـين فسـتيوال تئـاتر ايرانـي     » سمينار تئاتر تبعيـد «
  ، گفت: 1998
  

، در پاريس، با چند تن از بازيگران تئاتر 1984[...] سال 
-وگو داشتيم. هدف از آن گفـت ي تبعيد بحث و گفتدرباره

ي تبعيـد و ايرانيـان   اي دربـاره وگو اين بود كه نمايشـنامه 
ي تبعيدي نوشته شود و به روي صحنه بيايد. بحـث دربـاره  

http://dialogt.de/



    ؟ادبيات تبعيد يا مهاجرت

 ٨  100 ي آرش شماره

-تبعيد، بيش از دو يا سه جلسه ادامه نيافت، و از تمام گفت
ي وضـعيت  ها ثمري به بار نيامد. حتا مشخصات عينـي وگو

تبعيد، داليل تبعيد، و از اين قبيل نيز به طور دقيق روشـن  
هـاي مـبهم   وگو روي اين مسائل، از برخي حسنشد و گفت

-فراتر نرفت. [...] و شايد به همين علت، نوشتن نمايشـنامه 
ي تبعيد ادامه پيدا نكـرد، و جلسـات مـا بـدون     اي درباره

تيجه پايان يافت. شايد بتوان گفت چنين طرحي در سـال  ن
؟ [...] بـه  1998نوامبر  28، زودرس بود. اما امروز چه؟ 1984

رسد كه پس از بيست سال، ما كم كم به اين زندگي نظر مي
ايم، و گـويي اساسـاً اتفـاقي    عادت كرده و با آن اخت شده

اثرات نيافتاده است تا ضرورت اين بحث ديده شود. اگر چه 
ي ما را درنورديده، اما چنين بـه نظـر   تبعيد سراسر زندگي

  )27رسد كه گردي بر دامان ما ننشسته است.(مي

  
  نژاد از كمبود بحث نظري در بنا به بازگفت باال، درست زماني كه رحماني

، عمـالً  »تبعيـد «ي گويد، پنج سال بود كه  واژهپردازي سخن ميمورد شناسه
كانون نويسـندگان  «حضور داشته است. افزون بر اين، » ما«ر ي تئاتبر پيشاني

) با اين 1982/ 1361ها پيش از اين سخنراني (از نيز سال» در تبعيد -ايران 
را » كانون هنر در تبعيـد «و » سينما در تبعيد«شناسه اعالم هويت كرده بود. 

هـاي  هها، سمينارهاي متعددي هـم در زمينـ  ها، همايشايم. كنگرههم داشته
ي شـد، كـه شناسـه   در گوشه و كنار جهـان تشـكيل مـي   » ما«هنر و ادبيات 

ها حـك بـود. منتهـا، پيشـنهادهاي     ي راهنماي آن، عمالً  بر كتابچه»تبعيد«
نژاد، نسيم خاكسار، حسن حسام، نعمت ميـرزازاده  افرادي مانند ناصر رحماني

-، و... در مـورد جمـع  (م. آزرم)، اسماعيل خويي، ناصر پاكدامن، و پرويز صياد
هاي نظري در اين زمينه، نه تنها صورت نپذيرفت، بلكه ضـرورت آن در  بندي

اي از مؤثرهاي پيرامـوني و كـانوني، ذهنـي و    طول زمان، در گرد و غبار آميزه
عيني، ايراني و غربي، فرهنگي و سياسي، رنگ باخت. بـه طـوري كـه همـين     

نژاد گذشته است، نـه  دمند رحمانيي درحاال، كه حدود يك دهه از سخنراني
-ي او پرداخته نشده است، بلكه به حكـم شاخصـه  تنها به ضرورت مورد اشاره

» تبعيـدي «نوشتار فارسي ( از جمله اين كـه كـدام نويسـنده     يبيرونيهاي 
، يا كدام اثـر در ايـران چـاپ شـده يـا در      »مهاجر«شود و كدام برشمرده مي

كمرنـگ و حتـا   » مهـاجرت «و » تبعيـد «ي خارج از ايـران)، مـرز دو شناسـه   
مخدوش «درنگ گفته شود كه رسد. اما همين جا بايد بيمخدوش به نظر مي

مـا  «ي اين مرز، الزاماً و فقط، به آن دليل نيست كـه  »باختگيرنگ«و » شدن
هاي ديگري هم دارد، كه در اين جـا  ، بلكه انگيزه»ايمبا اين زندگي اخت شده
  كنم:   ها را مرور ميچند وجه عمده از آن

  
هنـر و  «: آن چه را كه ما  با عنـوان  تنوع ساختارهاي اجتماعي -الف

هاي ي دانش/ انديشه/ تخيل گروهكنيم، فرآوردهشناسايي مي» ادبيات فارسي
بندي توان جمعها را ميي آنبينيناهمگون از نويسندگاني است كه نه جهان

هـا را  كسان بوده است، نه زمان خروج آنها از ايران يكرد، نه سبب خروج آن
ي خاص گنجانيد، و نـه شـكل و راه خـروج    ي زمانيتوان در يك محدودهمي
ي هر يـك از  ها از ايران تابع يك الگوي معين بوده است. اگر فرهنگ ويژهآن

اي را كه بر ذهنيت هـر يـك از نويسـندگان    هاي ميزبان را، و تأثير ويژهكشور
ي ناهمگون بيـافزائيم، و از آن فراتـر، اگـر    د، به آن مجموعهگذارنميهمان مي

ها را ي كامالً متفاوت آنبيني، و جهان»نسل دوم«حضور نيرومند نويسندگان 
ي پراكنده در سراسـر  »جامعه«در نظر بگيريم، به پيچيدگي و تنوع بافت اين 

  سد: نويسبب نيست كه افسانه خاكپور ميبريم. بيتر پي ميسياره، بيش
  

، سعي بـر آن  »ما«[...] اما ما كه هستيم: با كاربرد ضمير 
، يا سـر و تـه   »ما«را » ما«دارم كه به توهمي پايان دهم كه 

هـايي در  ، و با همين استدالل حكـم يك كرباس فرض كرده
-مورد ايـن جمـع نـاهمگون و نـاهمخوان صـادر فرمـوده      

  )28اند.[...](

  
شـود،  ، مربـوط مـي  »پيكـره «ه مثابه يك ، ب »ادبيات«تا جايي كه به اين 

و به مالحظه گذاشتن آن به عنوان » هاها و ناهمخوانيناهمگوني«پافشاري بر 
كنـد،  پردازي را دچار مشكلي اساسـي مـي  ، نه تنها شناسهمطلقيك پارادايم 

شناختي/ فرهنگي و هر گونه نقد و نظـر  بلكه كالً، راه هر گونه پژوهش جامعه
بندد. چرا كه، در آن صورت بايد تك تك آثـار تـك   يكره را ميي اين پدرباره

 مان را بـه مالحظـه بگـذاريم و بـراي هـر يـك، يـك شناسـه        تك نويسندگان
شـمول  همـه » هـاي حكـم «بپردازيم. كما اين كه افسانه خاكپور نيز تنهـا بـه   

هـاي موجـود   اش به لزوم در نظرگرفتن پاراديماعتراض دارد، و در طول مقاله
را، نـه بـه    پرداخته است؛ يعني، اين ناهمگوني» ما«ي اجزاء اين ناساييدر ش

عنوان يك دليل مطلق براي غيرقابل شناسـايي بـودن كـل پديـده، بلكـه بـه       
عنوان عنصري شناسـايي كـرده اسـت، كـه ديـدن و در نظـر گـرفتن آن در        

ي كل پديده، الزامي است. و اين همـان روشـي اسـت كـه بسـياري از      بررسي
اند. مـثالً، از بهـروز شـيدا    هشگران ما در شناخت اين پديده پيگيري كردهپژو
  خوانيم:مي

  
 -ادبيـات تبعيـد  «[...] بايد به اين نكته توجه كرد كـه  

 -ادبيات تبعيد«پارچه نيست. ما يك پيكري يك» مهاجرت

 -ادبيـات تبعيـد  «هـاي گونـاگون   نداريم؛ دوران» مهاجرت

از كشور را شايد بتـوان بـه   داريم. ادبيات خارج » مهاجرت
ي زخـم  سه دوران تقسيم كرد. دوران اول را دوران تـازگي 

هاي سـرزمين پشـت سـر از    خوانيم. در اين دوران، رنجمي
يك سو، و اندوه غربت پيش رو از سـوي ديگـر، خاسـتگاه    

  )29(ادبيات خارج از كشور است. دوران دوم [...]

  
-د را در تعريف هر يك از شناسهبهروز شيدا در اين جا، بدون آن كه خو

درگير كند،  ضمن اشاره بـه  » خارج از كشور«يا » مهاجرت«يا » تبعيد«هاي 
ي ايـن ادبيـات، در سـخن گفـتن از آن، لـزوم تفكيـك       »پـارچگي يـك «عدم 

ي سخنش، از طريق انتزاع قلمروهاي آن را الزم دانسته است؛ و خود در ادامه
  ن، آن را به سه دوره تقسيم كرده است. خصوصيات متنوعِ پيكره در طول زما

ي نـاهمگون، ظرفيـت و   و به اين ترتيب نشان داده است كه كل همين پديده
  چنين،اسماعيل نوري عال ي شناخت قرار گيرد. همقابليت آن را دارد كه سوژه

ــاب ــان وه ــاييو پيم ــراي شناس ــد«و تفكيــك  زاده ب ــعر تبعي ــعر «از » ش ش
انـد. يـا، محمـود فلكـي و مهـدي      نظري سود جسته، از همين ابزار »مهاجرت

هاي اين ادبيات در طـول زمـان،   ي انتزاع برخي از دگرگونيفالحتي، به ياري
ويكردهاي متفاوت ايـن منتقـدان در   راند. منتها بندي كردهآن را مرحله

پـردازي، بـه   ها را در امـر شناسـه  نگاه كردن به موضوع شناخت، آن
ها به لحاظ نظري، فقط از يك كه گردآوردن آنده، اي برهاي پراكندهنقطه

ي با يكديگر، و حول رويكردهاي معيني فعاليت كه در رابطه -گروه پژوهشي 
ي پـردازي دربـاره  شود. چرا كه، به بـاور مـن، نظريـه   ممكن مي -داشته باشند

، كار هيچ كارشناس منفردي نيست. بلكـه بايـد در   »ادبيات«اين  هايهويت
ورزان ما (و حتا با مشـاركت  هاي مختلف انديشهمتشكل از طيف سمپوزيومي

اي كه با آثار مـا آشـنايي دارنـد) صـورت پـذيرد. و      مرزيپروران درونفرهنگ
انديشم كه شايد اين كار زماني امكان اجراء بيابد و سامان گاهي نيز چنين مي

ه باشـد، و  هاي همه تلخ و ملتهب، پايـان يافتـ  پذيرد، كه نسل ما، نسل تجربه
ي شناخت، موضوعيت تاريخي يافته باشد. چرا كه، ايـن نسـل ملتهـب،    سوژه

  -ي ذهن از ديدار استكه بازدارنده -ي پرتاب هاي روانيافزون بر حمل زخم
كنـد، و نـه از   ي سپري نشده به خود و به رويدادها نگاه مياز درون يك دوره

برانـداز  » فراتـاريخي «ا از منظـر  بام تاريخ؛ حتا اگر ادعا كند كه كل پديـده ر 
خوردگان مسـتقيم تعقيـب و   ، فقط زخم»نسل ملتهب«كند. و منظورم از مي

» فارسـي «شكنجه و زندان و فرار نيست، بلكه هر يك از ما، مايي كه به زبان 
نويسـيم، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه، پرتـاب خـود را محصـول        انديشـيم و مـي  مي

گويم دانيم؛ حتا نسل دوم ما. و همين جا ميميها ناپذير همان پديدهاجتناب
  چرا. 

  
جلب كوشــندگان و نويســـندگان    )30(ي ايران:شرايط سياسي -ب

هـا، رخنـه در   ي آنمخالف رژيـم بـه همكـاري بـا رژيـم، يـا حـذف فيزيكـي        
مرزهاي ايـران، آرايـش   هاي سياسي در بروناپوزيسيون  و خنثا كردن فعاليت

هـايي بودنـد كـه    ي جهـاني، از جملـه هـدف   صـحنه سيماي تاريك رژيـم در  
ي ، پـروژه »ي رياسـت جمهـوري   ي فرهنگـي دفتـر اسـتراتژي  «هاي سياست

كرد. تصـويب  دنبال مي» هاوگوي تمدنگفت«ي و پروژه» جنبش اصالحات«
ي سياسـت  به ايران، تبليغ گسـترده » پناهندگان«براي جلب » عفو مشروط«
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هـاي  رژيـم (بـا وجـود تـداوم سـركوب      طلبـان توسط اصـالح » عدم خشونت«
بار اين رژيم) گسيل مأموران اطالعاتي در قالب اپوزيسيون رژيـم بـه   خشونت

ي اسـالمي در  خارج از كشور، تأسـيس نهادهـاي پنهـان و آشـكار جمهـوري     
جوامع مختلف تبعيديان، و از همه فراتر، ايجاد سوءظن در مخالفان نسبت به 

هـا بـود. پيامـدهاي ايـن     همـان سياسـت   هاي مختلف اجـراي يكديگر، شكل
جنـبش   مثبـت ناگزير و به ها، در كنار پيامدهاي جنبيها و تاكتيكاستراتژي

هاي آنان مرزي و مصاحبهاصالحات، مانند چاپ و انتشار آثار نويسندگان برون
انـد، نـه   هايي كه در ايران بـه دسـت آورده  مرزي، و جايزههاي دروندر نشريه

را كمرنـگ كـرد، بلكـه در    » مهـاجران «و » تبعيديان«ي هويتي تنها مرزهاي
هاي اختصاصاً سياسي به مخدوش شدن اين مرزهـا انجاميـد. البتـه در    زمينه

در  -كانون نويسندگان ايـران «و » انجمن هنر در تبعيد«حال حاضر، ما هنوز 
، بـا  داريم. با اين وصف» تبعيد«ي را با شناسه» نهاد جنبشي«ها و ده» تبعيد

هاي فارسي (در سطح عام)، كه افـزون بـر شـكل چـاپي، همـه      نگاهي به متن
ي وار بر اينترنت نيز روان است، پيدا كردن خصوصيات دو شناسـه روزه بهمن

رسد، چه رسد به انتزاع خصوصـيات  آسان به نظر نمي» مهاجرت«و » تبعيد«
دانم شعرها يـا  نميها. به عنوان مثال، من ي آنپردازي دربارههر يك و نظريه

ي اخير از نويسندگان مـا  هايي كه در دههها يا بيوگرافيها يا مصاحبهداستان
ــي از آن  ــده، و برخ ــر ش ــران منتش ــا   در اي ــور ي ــدون سانس ــبالً ب ــز ق ــا ني ه

هاي آشكار، در برون مرزهاي ايران منتشر شده خودسانسوري، يعني با تفاوت
ا اين آثار از ادبيـات فارسـي در تبعيـد    گيرند. آياي جا ميبود، زير چه شناسه

  هستند؟ يا در مهاجرت؟ يا در خانه؟
  
ي : بيـنش بنيادگرايانـه  فرهنگ حاكم بر اپوزيسـيون سياسـي   -پ

مـرزي،  ي اپوزيسـيون بـرون  »هاي سياسيسازمان«ايدئولوژيك در بسياري از 
يكي ديگر از داليل كمرنگ شدن مرز بين اين دو شناسه در ميان نويسندگان 

كند: از سـويي،  وار تجلي ميو كوشندگان مستقل است، كه در فرايندي شبكه
در دست داريم، ايـن واژه بـار   » تبعيد«ي هاي مشابهي كه از واژهبنا بر تعريف

نخسـتين، همانـا   » تبعيـديان «سياسي دارد. از سوي ديگر، بخش عظيمـي از  
بـاز از سـوي    در ايـران بودنـد. و  » هاي سياسـي سازمان«طرفداران يا اعضاي 

ي كنوني »هاي سياسيسازمان«هاي ديگر، در گوشه و كنار بسياري از تحليل
و بـدون   خوردهها، راهكارها، و رهنمودهاي شكستها) به بينشي آن(نه همه

ي مـا  خوريم، كه چهار پنج دهه پيش بر فرهنگ سياسـي تجديد نظري برمي
ي قلمروهاي دانش و هنر و در همه -ي ما شناسيحكمفرما بود، و در شناخت

زيانباري بـر جـا گذاشـت. از راهكارهـاي مبـارزه گذشـته،       تأثيرهاي  -ادبيات
شـود،  ديده مي» سازماني«هاي ها و اظهارنظرهايي كه در برخي از متنداوري

، ضـرورت و سـرعتي   »تبعيد«ي مستقل را از كاربرد شناسه فرار يك نويسنده
ي مسـتقل، غيـر   ، زماني كـه يـك نويسـنده   بخشد. به عنوان مثالمضاعف مي

بينـد  هاي ابدئولوژيك اول قرن بيستم، مـي سازماني، و برگذشته از چهارچوب
ي ، از استالين، اين جنايتكـار شـناخته شـده   »سازمان سياسي«در ارگان يك 

)  حتـا اگـر بـه لحـاظ     31شود،(ياد مي» رفيق استالين«تاريخ، هنوز با عنوان 
-هم باشد، نخستين فكري كه از مخيلـه » چپ«ي وادهگرايش شخصي از خان

ي اين تفكر و خودش خط مرزي خوانا گذرد اين است كه بين شناسهاش مي
گيرد كه برچسـب زدن و  و رسانا رسم كند. لزوم اين خط كشي زماني اوج مي

و » هويت«هاي با همان زبان و  از همان جنس كه در برنامه -حذف شخصيت
بــين برخــي از  -ي اســالمي رايــج اســتماي جمهــوريصــدا و ســي» چــراغ«
شـود. كـه البتـه ايـن     ، به جاي ديالوگ رد و بدل مـي »هاي سياسيسازمان«

-معـين هـم ديـده مـي    » سـازمان «ويژگي در درون اعضـاء و هـواداران يـك    
  ) 32شود.(
  
ي ضعف مـا در رسـيدن   هاي فرهنگي: يكي از ريشهفرهنگ ايراني -ت
ي نگـري ي ما به اجزاء پديده، و كـل همانا جدانگريهاي نظري، بنديبه جمع

ما نسبت به هر جزء تفكيـك شـده اسـت. بـه بيـاني ديگـر، از اسـتثناها كـه         
  ي ما ايرانيان،هاي شناختيشاكلهبگذريم، به عنوان يك سرشت فرهنگي، در 

شـود، بلكـه   خصوصيات يك پديده، در متن كل پديده تجريد  و تعمـيم نمـي  
-پديـده مـي  » خصوصيت«مربوط، به جاي » القائات«اترين آشكارترين و آشن

» القائـات «كند كه يابد. فرقي هم نمينشيند، و تازه، به كل آن هم تعميم مي
ي روز آمده باشد يا از قعر تاريخ؛ امـا بـه ضـرب شـيفتگي يـا      از مدهاي ادبي

  پديده مي» خصوصيات«آيند، و به جاي ها داريم، ميايقاني كه نسبت به آن

  
  
  

  

  
  
  

هاي همين نيز از ريشه» حرف«بر » عمل«ي ي كهنسال برترينشينند. آموزه
ي خورد. افزون بر اين كه در زيرساخت روان جمعيي فرهنگي آب ميويژگي

 نيـز در  » روش ِ شـناختن «بوده اسـت،  » الهوت«همانا » شناخت«ما، مقصد
سـتنتاج شخصـي   طي قرون و اعصار با هر نوع حرف و پرسش و اسـتدالل و ا 

مراد و پير و مرشـد  » حرف«ي ما، بيگانه بوده است. در فرهنگ عرفاني/ ديني
چون و چرا در است كه بي» شبان«و مرجع تقليد، يا به قول محمد مختاري، 

ي / تسليمييابد. از اين روست كه در فرهنگ تعليميمريد سامان مي» عملِ«
ي مـا، همـاني اسـت    »باد هوا«است. اما مترادف بوده » باد هوا«با » حرف«ما 

نـام  » وگـو گفـت «هاي غربي، از همـان بـدو پيـدايشِ مـدنيت،     كه در فرهنگ
هـاي ذهنيتـي اسـت كـه در     از فرآورده» پردازيتئوري«و » فلسفه«داشته، و 

ي انتزاع خصوصيات يـك پديـده (بـه مثابـه     وگو، به تواناييپرتو فرهنگ گفت
هـاي سياسـي/   د ذهنـي) رسـيده باشـد. تـاريخ    تـرين فعاليـت و فراينـ   متعالي

ي گذشته، آكنـده اسـت  از اجراهـايي كـه     ي ما در طول سدهاجتماعي/ ادبي
هاي درگير، به آن دست هاي نظري و بدون شناخت اجزاء پديدهبدون بررسي

هـايي كـه از نرسـيدن بـه هـدف      ايم، و در نتيجه، آكنده اسـت از ناكـامي  زده
اال، ما با رسوب ايـن سـنت و تبعـات آن، اكثـراً در     مان شده است. و حنصيب
ي مبـداء شناسـايي  » حرف«كنيم كه از بدو پيدايش، هايي زندگي ميفرهنگ

بـوده  » عمـل «، و روش، ميـدان  »شناسـي روش«مبداء » شناسايي«پديده، و 
كنيم كه اجتماع ايـن  ها زندگي مياي در اين فرهنگاست. منتها، ما به زمانه

اش را در بسـياري از مـوارد، از جملـه همـين     »حرف«تي است ها، مدفرهنگ
عوض كـرده اسـت، و آن را بـا ابـزار شـبه      » سود«پردازي، به مصلحت شناسه
  كشيده است:  » عمل«ي بازار، به ميدان گراييي نسبيفلسفي

 
هـاي اغتشـاش در   : يكي ديگر از ريشـه شرايط و مناسبات جهاني -ج
خـورد، كـه مـا    ي جهان آب ميدر شرايط سياسي ، از دگرگونيپردازيشناسه

خــواه و نــاخواه از تأثيرهــاي مســتقيم بــا غيرمســتقيم آن در امــان نيســتيم. 
ي كمــپ ي جهــان، از جملــه فروريــزيي سياســي و فرهنگــيهــادگرگــوني

سـپتامير   11، رويـداد  »خلـيج «موسوم بـه   ، جنگ»پياده شده«سوسياليسم 
-ي ايران و احتمال حملهايسالح هسته ي، اشغال كشور عراق، مسئله2001

ي انگيـز تكنولـوژي  ي امريكا به ايران، از يك سو، گسـترش شـگفت  ي نظامي
هـا و  ي بـازار بـر فرهنـگ   نگـري اطالعات از سوي ديگر، و فرهنگي كه نسـبي 

رنـگ شـدن و   هاي مختلف گيتي حاكم كرده است از سوي سوم، به كمتمدن
در ذهنيــت بســياري از » مهــاجرت« و» تبعيــد«رنــگ شــدن مــرز حتــا بــي
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    ؟ادبيات تبعيد يا مهاجرت

١٠  100 ي آرش شماره

  ي ما ياري داد. كوشندگان سياسي و فرهنگي و آفرينشگران ادبي
  
توان به تغيير هاي جهاني، مياين دگرگوني پيامدهايبه عنوان مثال از  

هاي دولت سوئد بـه مهـاجران و   قوانين مهاجرت و پناهندگي و كاهش كمك
تـوان  يا مـي  ) 33(ه اشاره كرد.ي گذشتي دو دههپناهندگان فرهنگي در طي

ي ادبيات مهاجران و تبعيديان در امريكا نگاه كرد. در قوانين به كاربرد شناسه
» مهـاجرت «ي ي اقامـت و مجـوز شـهروندي، در اداره   ي امريكا، پروانـه مدني

شود. اما شناسايي مي» مهاجر«ي ، با شناسهكنندهشود، و درخواستصادر مي
تبعيـد/  «ي ي پناهنـدگان، واژه ليلـي از آثـار ادبـي/ هنـري    هاي تحدر بررسي
، معنا و  مصداق هسـتي و حضـور نويسـندگان و هنرمنـداني بـوده      »تبعيدي

است، كه به دليل دگرانديشي و دگرباشي از سرزمين مادري رانده شده بودند. 
منتها، كاربرد اين شناسه و به ويژه مصداق آن، در طـول زمـان، تـابعي بـوده     

  ي امريكا:در جامعه ز متغيرهاي سياسياست ا
  

هـاي  ي يكـي از پايگـاه  »وجوجست«را در بخش  exileي كافي است واژه
هـاي اصـيل   ي كامپيوتر بنويسيم، تا با فهرسـتي درازدامـن از مـتن   اطالعاتي

ي رو شويم. بعـد، واژه هاي ديگر در اين زمينه روبهانگليسي، يا ترجمه از زبان
migrant  ت يا عبـارmigrant literature   ي يـا واژهdiaspora   را وارد كنـيم، و

ها، و با هاي اين فهرستها را هم بگيريم. با دقيق شدن در منحنيفهرست آن
ي شويم كه از اوايـل دهـه  ها، متوجه ميها يا مقالهتوجه به تاريخ انتشار كتاب

كـرده، و  به سراشيب جدول نمودار ميـل  » تبعيد«ي ي شناسهمنحني 1980
هـا نشـان   ي نزول رسيده است. اين فهرسـت هاي اخير به منتها درجهدر سال

ي دهند كه از جنگ اول جهاني تـا سـقوط آلمـان هيتلـري، در شناسـايي     مي
و » مهاجر«و » تبعيدي«ي نويسندگان و هنرمندان پناهنده، از هر سه شناسه

مصرانه » تبعيد«ي هجنگ سرد، شناس استفاده شده است. اما در اوج»  آواره«
ي ادبيات پناهندگان قرار گرفته اسـت. در دوران جنـگ   ي شناسنامهسرلوحه

چنان حياتي بـوده اسـت، كـه    » تبعيد«ي ي واژهسرد، حضور مستند و علمي
هـاي  ي سازمان ملل (يونسكو)، كارشناسان خود را به پـژوهش بخش فرهنگي

كنـد؛ كـه   مـأمور مـي   هايي مشـخص در ايـن زمينـه   تاريخي و تنظيم تعريف
هــاي آن يكــي از فــرآورده»  Paul Taboriپــال تبــوري«پــژوهش ارجمنــد 

-هايي از ادبيـات و نوشـته  ي نمونه) اين پژوهشگر، بر اساس مطالعه34است.(
بندي فراگير رسـيد، و آن را  هاي تبعيديان جهان در طول تاريخ، به يك جمع

  د: اعالم كر» دموكراسي«هاي زير به جهان در جمله
  

تبعيدي كسي است كه تحـت شـرايط تـرس از آزار و    
شكنجه، به داليل نژادي، مذهبي، مليتي و قومي، و يا عقايد 
سياسي، مجبور به ترك وطن شده باشد، يا مجبور باشد بـه  
اقامت خود در خارج از سرزمين مادري ادامه دهد. تبعيدي 

ـ   –كسي است كه تبعيد خود را  ه حتا اگر تا پايان عمـر ادام
كند و اميدوار است كه با تغيير امري موقتي تلقي مي -يابد

تواند و شرايط به وطن بازگردد. اما در شرايط موجود، نه مي
)  (ترجمه به 27، ص 1972خواهد كه بازگردد. (تبوري نه مي

  فارسي از من است.)
  

اغراق صـدها كتـاب و مقالـه را پديـد     ها، كه بيدر كنار اين گونه پژوهش
هـاي  ي اتحاد جماهير شوروي، در اكثريـت بررسـي  تا پيش از فروريزي آورد،

هـاي امريكـا   اي كـه از سـوي دانشـگاه   شـناختي شناختي، و جامعهادبي، روان
ي ي نويســندگان رانــده شــده از ســرزمين مــادري انجــام شــده، واژه دربــاره

ي موضوع مورد بررسي به كار رفتـه اسـت. افـزون بـر     ، در شناسنامه»تبعيد«
ي امريكا با دعوت از نويسندگان تبعيـدي،  ها و نهادهاي فرهنگياين، دانشگاه

هـايي  ي جهـان، سـمينارها و كنفـرانس   و عمدتاً تبعيديان بلـوك كمونيسـتي  
ي آزار و شـكنجه و سانسـور در كشـور مـادر و     دادند كـه بررسـي  تشكيل مي

داشـتند؛ بـا   ي تبعيديان در كشور ميزبان را در دستور كار هاي زندگيويژگي
ي نظرهـا  شد، دربـاره شد، از آنان نظرخواهي ميوگو مياين نويسندگان گفت

هـاي آن،  ي تبعيـد، انگيـزه  شـد، تـا از ايـن رهگـذر، پديـده     چون و چـرا مـي  
هـا در آثـار   ي آن در شـخص نويسـنده، و بازتـاب آن   شناختيپيامدهاي روان

هـا، از  آيـي ن گـردهم ي ايـ ي او شناسايي شود. طبيعي است كه فرآوردهادبي
هـاي  رفت، و نهايتاً، به افشاي عملكرد رژيمي ادبيات محض فراتر ميمحدوده

رسـيد. بـا سـقوط اتحـاد جمـاهير شـوروي و       خودكامه در سطح جهـان مـي  
، ورق ايــن نــوع »جنــگ ســرد«ي ديــوار بــرلين، يعنــي در پايــان فروريــزي

ي شـته، شناسـه  ي گذي حـدوداً دو دهـه  گـردد، و در طـي  برمـي » مطالعات«
-شود، تا امروز، از شناسه، تبديل مي»سفر«، و بعد به »مهاجرت«به » تبعيد«

ي زندگي و احوال آوارگـان جنگـي و   هم سر درآورد؛ يا، بررسي» توريسم«ي 
احالـه  » درمـاني روان«ي مطالعـات  ي نژادي، بـه دايـره  بازماندگان پاك سازي

ي جاييي جابه، در زمينه»غربي«ي ) يكي از منتقدان ادبي/ فرهنگي35شود(
  نويسد:ها مياين شناسه

  
هاي ديگـري هـم شناسـايي    ديگر تبعيد، حتا اگر با نام

شود، همان تبعيد شناخته شده نيست. [...] جالب است كه 
ي تبعيــد بــه مهــاجرت در نقــد اروپــايي/ تغييــر شناســه

 هاي متبايني را كـه در امريكايي، نمادها و نمودها و استعاره

-ي آوارگي به نمـايش مـي  اين دو مفهوم متفاوت در عرصه
ي تبعيد معموالً ترك گذارند، مخدوش كرده است. مثالً واژه

كـرد [در  ناپذيري را نمايندگي ميي وطن و بازگشتاجباري
اين جا نويسنده، به پيامدهاي زندان و شكنجه و اعـدام در  

كـه   پردازد.] در حـالي صورت بازگشت تبعيدي به وطن مي
اي نسبي، انتخاب آگاهانه بـراي  ، به گونه»مهاجرت«ي واژه

-داد، و امكان بازگشت را متبادر مـي ترك وطن را معني مي
ها در نقد اروپايي/ امريكـايي، از  جا شدن شناسهكرد. جابه

بـه عنـوان   » مهـاجرت «اي را كـه  ي نسـبي يك سو آزادي
 ي يك فرهنگ ديگر به همراه داشـت، كـم اهميـت   تجربه

را » تبعيـد «بست محتوم دهد، و از سوي ديگر، بننشان مي
ي تـازه، چـون و چراهـاي    بنديگيرد. اين شكلناديده مي

ي انگيزد. مثالً اين خطر را دارد كه تغيير دورهفراواني برمي
ناسيونالسيم انقالبي و ستيز ضد كمونيستي، كه تبعيـديان  

داري بـود،  ي سـرمايه فراواني به بارآورد و حاصلش پيروزي
  ) (ترجمه به فارسي از من است.)36در تاريكي قرار گيرد.(

  
خطر ناديده گرفته «انگيز است كه در چون و چراي اين منتقد، از شگفت

بـه  » تبعيـد «رود. در حـالي كـه ذات  تبـديل    سـخن مـي  » شدن تغيير دوره
  ، كه مورد چون و چراي اوست، خودش، تابعي است از متغيير »مهاجرت«
ي مفهومي، حدوداً مقارن است با  شـروع  جاييچرا كه، بروز اين جابه». رهدو«

در غيـاب  » سـرمايه «ي بالمعارض تازيي يكهي تازه؛ يعني، دوره»دوره«يك 
؛ و  دقيقـاً بـراي حفـظ وضـع موجـود و اسـتقرار       »سوسياليسم«بديلي به نام 

بـديل وجـود    مناسبات مربوط به بقاي خود به ميدان آمده است. تا زماني كه
  هاي برآمده از مدعيان پياده ، براي نشان دادن پليدي»سرمايه«داشت، تفكر 

افـزار از انبـان زبـان    را به مثابـه جنـگ  » تبعيد«ي ، واژه»سوسياليسم«كردن 
بيرون كشيد. و حاال كه از يـك سـو بـديلي وجـود نـدارد، و از سـوي ديگـر،        

ي خـود پـرورش   دم زاينـده ها را در زهدان هـر  ي پليديي همهخودش نطفه
» مهاجرت«زند، و آوارگان را لباس را پس مي» تبعيد«ي افشاگر دهد، واژهمي
پوشـاند، تـا سـببيت خـود را در     مـي » بيمار روانـي «و » توريسم«و » سفر«و 

ي نـژادي/  هـا سـازي هاي خودكامه، كشتارهاي گروهي، پاكپيدايش حكومت
ميليوني، پنهان كند. البته در رسـيدن  هاي مذهبي/ قومي/ عقيدتي، و آوارگي

از طريق زدودن   -ي بازار هم نگريي آن، يعني نسبيبه هدف، لشگر فرهنگي
به اين  -هاي موجودفهم مشترك و هر گونه كنش مقاوم و اعتراض به واقعيت

  دهد.تفكر ياري مي
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تر برخـي از نويسـندگان   ي هر چه بيشبراي من مسلم است كه پافشاري
يـا  » غربت«يا » آوارگي«هاي بر كاربرد شناسه»  ما«اخته شده و خوشنام شن
راند. بلكه ايـن  ، الزاماً و  آگاهانه بر اين موج نمي»تبعيد«به جاي » مهاجرت«

به جهان و از تشـخيص و شـناخت متفـاوت     » ما«هاي گزينش، از تفاوت نگاه
هـا و  رم كـه ايـن تشـخيص   خيزد؛ منتها بر اين باوبرمي» ما«هاي افراد و گروه

-توانند كامالً از تأثير مستقيم يا غيرمستقيم رويـدادها و مـوج  ها نميشناخت
هاي جاري در زمانه بر كنار مانده باشند. البته، دليل ديگري نيز براي گزينش 
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و پافشاري بر آن، و خوارشمردن آفرينش ادبي به خاطر » مهاجرت«ي شناسه
توان اين امكان را هـم  توان تصور كرد. يعني مي، مي»تبعيد«هاي حمل نشانه

تر، و از فراز زمان و مكان به گشوده گذاشت كه اين افراد در قلمرويي گسترده
هاي مـرا،  ي هر يك از گمانهكنند. درستي يا نادرستيكل اين پديده نگاه مي

شايد آينده به آينده گزارش دهد. اما، هيچ دليلي در دست نيست (يا مـن در  
يـا كـالً از    -اي از گـروه اخيـر  هاي خود نيافتم) كه ثابت كند نويسندهرسيبر

ي ، شناسه»تبعيدي«هايي كه به سبب حضور افشاگري و مقاومت در اثر گروه
-هايي كه سـبب عدالتيالزاماًً، در برابر تجاوزها و بي -زنندرا پس مي» تبعيد«

-هـاي خـود بـي   ه، در نوشتهي انبوه شدهاها و  آوارگيساز كشتارها و جنايت
ي بخش اعظم كـل ايـن ادبيـات، خـالف آن را     تفاوت مانده است. اتفاقاً درونه

تـوانيم بگـوييم كـه پرهيـز برخـي از      دهد. بـه بيـاني ديگـر، نمـي    شهادت مي
ي ايـن اسـت كـه بـه     نشان دهنده» تبعيد«ي نويسندگان ما از كاربرد شناسه

ي بلكه بـا پشـتوانه  ». ها] ننشسته استگردي بر دامان [آن«نژاد قول رحماني
توانيم بگوييم كه در ميان مـا هسـتند   مان در اين سه دهه، ميادبيات فارسي

/ فرهنگـي/ هنـري/   هاي سياسـي نويسندگان و هنرمنداني كه بر اساس تجربه
ي مؤثرهـاي  ي تمـامي ي جـاري، از يـك سـو، و در احاطـه    ي ايران سدهادبي
ي كنـوني از سـوي ديگـر، حسـاب     پيراموني/ كـانوني زداي و كنش زدهعرفان

هـاي  هـاي اعتراضـي و مقاومـت   ادبيات و هنر را به طور كلي از حساب كنش
هـا  ي آناند. اما اين جدايي الزاماً به آن معنا نيست كه همهمتعارف جدا كرده

هاي انساني پشـت  اند، يا به آرمانمقاومت و اعتراض را از ساحت ادبيات زوده
است. بلكه بسياري از اين پژوهندگان، به ويژه اگر آفرينشـگر ادبـي هـم     كرده

باشند، با انقالب در زبان و فرم، اعتراض و » نسل دوم«باشند، و به ويژه اگر از 
كنند؛ و با اين شورش، ي خود به بيرون منتقل ميمقاومت را از درون اثر ادبي

گيرند. منتهـا  ه چالش ميهاي سلسله مراتبي و فرمايشي را ب»سنت«زيربناي 
ايـن اسـت و جـز    «هاي اين شورش، از يك سو، به شكستن تابوها و چارچوب

ي انتخاب فـردي را بهـا   انجاميده، تكثّر را گرامي داشته، و آزادي» اين نيست
از زبـان، و كـاربرد   » معنـا رسـاني  «دهد، و از سوي ديگـر، بـا زودن تـوان    مي

خواسـته يـا ناخواسـته، بـر امكـان فهـم        هاي ذهني در بافت اثر ادبـي، فاصله
كشد. اين گروه، طبيعتًا در برابر گروه پرشمار ديگري مشترك خط بطالن مي

ي انسـان را در فهـم   گيرند، كه نخستين گام نزديكي به آرمان رهاييقرار مي
  دهند.ي خود، به آرزوي تحقق آن ميدان ميجويند، و در نوشتهمشترك مي

  
 عظيم، يك پاره هايدر گير و دار  اين پاردوكسجاي شگفتي نيست كه 
هاي قلب هزاران اعدامي و هزاران ي واپسين تپشاز نويسندگان ما، با همهمه

صدا باشد، و با گوش سـپردن بـه پـژواك درد    هاي گريز، همراهفراري در كوره
  ي ديگرمان، با صدايهستم. اما پاره» تبعيدي«ي زير سلطه، بگويد من ايراني

-آقا! مـردم نمـي  «اش به احسان طبري فرياد كشيد: نيمايوشيج (كه  در نامه
هسـتم. و بـاز   » مهـاجر «هم آواز باشد، و بگويد مـن  ») خواهند انقالب كنند!

ي ي ديگرمان، با اميد محو مرزهـاي نـژادي/ قـومي/ مـذهبي، بـه هلهلـه      پاره
» جهان وطـن «دل بسپارد، و بگويد من » سازيجهاني«و » ي جهانيدهكده«

هايي نيسـتند كـه   همان الزاماًها، چنان كه اشاره كردم، هستم. اما اين اعالميه
ي كند. مثالً، در ميـان آثـار ادبـي يـا غيرادبـي     ها صادر ميي نوشتار آندرونه

جويند، اعتراض و مقاومت نسبت سود مي» مهاجرت«ي گروهي كه از شناسه
-شود. و يا در ميان آثـار گـروه  ده ميبه نمودهاي سلطه و ستم، به فراواني دي

ي شناسـه دهنـد و نـه بـه    رضـايت مـي  » تبعيـد «ي هايي كه نـه بـه شناسـه   
ي انسان »تنهايي«و » مرگ«شود كه در برابر مي ، هم، آثاري ديد»مهاجرت«

-هاي سركوبگر اجتماعي/ فرهنگـي، مقاومـت نشـان مـي    »سنت«و يا در برابر
هـاي  جز بر صداي بندبازي -ش خود را دهند؛ و هم آثاري وجود دارد كه، هو

اند. و جاي تعجـب نخواهـد بـود اگـر ايـن      بر هر صداي ديگري بسته -مد روز
را بـه خـود نپـذيرد؛    » تمثال كالمـي «ي اي جز شناسهگونه آثار، هيچ شناسه

-آن» وطـن «ي كـه  » جهـان «يعنـي در   -انگار نه انگار كه بيرون از اين آثار 
هـا  ي هر يك از اينسوزد. نمونهزورمندان مي ارتزندگي دارد در شر -هاست

ام. اما به دست داده» روايتي از سي سال ادبيات فارسي در تبعيد«را در كتاب 
ي ي مراحـل سـه گانـه   همين جا الزم است بر يك وجه از تحولي كه در طـي 

ي سي ساله، پديـد آمـده، تأمـل كـنم.     تطبيق هويت، در درون  گروه زيستي
ي هويـت اجـزاء پيكـره    هاي اين تحول، مـا را در شناسـايي  نشانهشايد ديدن 
  ياري دهد. 
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، »الفبـا «ي ي دوم نشـريه در شـماره  1362غالمحسين ساعدي در سـال  
ي دگرديسي و رهـايي «اي با نام ي تبعيد را در مقالهشناختيهاي روانويژگي
مبناي علمي دارد، امـا   ي يادشدهبررسي كرده است. با اين كه مقاله» هاآواره

ي او زبان و فضاي آن آكنده است از ذهنيت خود ساعدي و تجربيات شخصي
  كشيد:از فضايي كه در آن نفس مي

  
ي خـويش، بـه هويـت    ها به هويت گذشـته مدت آواره

ي خويش آويزان است. آويختگي، يكـي از  جسمي و روحي
حاالت تدافعي در مقابـل مـرگ محتـوم در بـرزخ اسـت.      

ي يـاران و  يختگي به ياد وطـن، آويختگـي بـه خـاطره    آو
سـنگران، و بـه چنـد بيتـي از     رزمان و همدوستان، به هم
قولي از چند از الادريون، و گاه گداري چنـد  حافظ، و با نقل

ي صـحبت كـردن، يـا مـزه     المثل عاميانه را چاشنيضرب
ريختن و ديگران را به خنده واداشـتن. امـا آواره مـدام در    

دهـد. نـه مثـل    له است. با سرعت تغيير شـكل مـي  استحا
اي كـه  شدهچون گل چيدهشود، بلكه هماي كه باز ميغنچه

ميرد. [...] مدام در فكر پالسد، ميشود، ميدارد افسرده مي
و هواي وطن بودن، پناه بردن به خويشتن خويش، كه آخـر  

 رود كهشود. يادشان ميسر منجر به نفرت آواره از آواره مي

اند. از كنام گرگاني تيزدندان ي خويشي كاشانههر دو رانده
نمايـد كـه مسـائل    اند. در ظاهر چنين مـي جان به در برده

ي اين نفاق است. و اي بسا كار را بـه  عقيدتي و فكري مايه
رسانند كه كاش ديگري جان از دست جالدان بـه  جايي مي
بـه سـزاي   شد و برد، فالني حقش بود كه گرفتار ميدر نمي

ها ايـن چنـين گـور خيـالي بـراي      رسيد. آوارهاعمالش مي
» مـا و جهـان تبعيـد   «ي (برگرفتـه از مقالـه  كننـد.  همديگر مي

  ي نسيم خاكسار)نوشته

  
) ، يعني حدود يك دهه بعد، نسيم خاكسار، براي 1992( 1371در سال 
ه به مفهـوم  كند و با اشاري همان فضا  از اين بازگفت استفاده مياثبات ادامه

  گويد:ي ساعدي، ميي سريع آواره در مقالهپذيري»استحاله«
بـاره   [...] هميشه اين خطر وجود دارد كه تبعيدي يـك 

ي مراسـم  قالب عوض كند. اگر تا ديـروز سـنگ برگـزاري   
باره آن را به سخره بگيـرد و  زد، يك سياسي را به سينه مي

ـ ي آنبه همه ب و روزش را بـا  ها پشت كند. اگر تا ديروز ش
ها فاصله بگيرد. باره از آنكرد، يك دوستان هموطن سر مي
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ي ي سياسي (منظور، مبـارزه [...] گريز از سياست و مبارزه
گريـزي  ي آن نيست. سياستسياسي به صورت تشكيالتي

با كار نكردن در يك حزب يا سازمان سياسـي فـرق دارد)،   
ادبي كـه در خـارج    هايها و جنگها و مجلهنخواندن كتاب

هاي فرهنگي، شود، عدم تمايل به شركت در شبمنتشر مي
ي اي از خود را بر زندگيدهد كه تسليم، سايههمه نشان مي

ما افكنده است. [...] پس چه بايد كرد؟ تبعيدي بايد نخست 
ي جديدي است كه كامالً به اين باور برسد كه تبعيد، زندگي

ست تفاوت دارد. او اكنون ايـن  با آن چه در گذشته داشته ا
رويـش. او بايـد ايـن جهـان را     جاست، با جهاني در روبـه 

بشناسد و هم به اين جهان غذا بدهد. [...] ما نبايد بترسيم. 
راه درست آموختن، نخست از آري گفتن بـه جهـان تـازه    

شود. بدين سان است كه محتواي كارهامان خرده شروع مي
د شد. آن وقت، اگـر بـه حفـظ    خرده همپا با هويت ما خواه

دانـيم چـه   دانيم چرا، و ميمان انديشيديم، ميزبان مادري
دانيم چرا كنيم، ميبايد بكنيم. اگر شب فرهنگي برقرار مي

ايم. در اين مسير، فرهنگي خواهـد  ي آن كوشيدهدر برپايي
جوشيد كه مهر و نشان ما تبعيديان را در خود دارد؛ مهـر و  

 تا  پا از خانه به بيـرون نگذاشـته بودنـد،    نشان كساني كه

  (تأكيدها از من است.)) 37غيرممكن بود به آن برسند. [...](

  
ي ما، با ايـن كـه بـراي نشـان     ي سي سالهنسيم خاكسار، از گروه زيستي

ي سـاعدي، از  ، يـك دهـه بعـد از مقالـه    »تبعيديان«هاي هويت دادن ويژگي
انداز خودش، محتوميـت  ا با توصيف چشمكند، امقول ميي ساعدي نقلمقاله

ي گريـزي ) ضـمن نشـان دادن سياسـت   1شـكند؛ يعنـي:   رأي ساعدي را مي
بيند. نمي» همه جانبه«نويسندگان وهنرمندان تبعيدي، اين گريز را  يجامعه

بـا آن چـه كـه در    «ي جديـد او كـامالً   ) به اين باور رسيده است كه زندگي2
آن را » شـناخت «بيند و لزوم را مي» جهان) «3» گذشته داشته، تفاوت دارد.
برگـذرد و بـه   » شـناخت متعـارف  «كوشـد كـه از   حس كرده است؛ يعني مي

از » جهـان «ي ) نـه تنهـا در صـدد تغذيـه    4دست يابـد.  » شناخت آلترناتيو«
ي فرهنگ و ادبيات و تفكر ايراني است، بلكـه بـه ايـن دريافـت رسـيده      مائده

بينـيم در گـذران   تبعيد است. مـي مزاياي و نشان از  است كه نهادن اين مهر
ي ما، در مـتن نسـيم خاكسـار كمـر     در متن ساعدي يك دهه، جهان چميده

  قامت و استوار، در برابر جهان بيروني ايستاده است.  راست كرده و بلند
  

  ، و در »تبعيد«ي دوم نسيم خاكسار، در زمان ايراد اين سخنراني در دهه
  ،  »هويت دو فرهنگي«ي ) يعني در مرحله38م تطابق فرهنگي،(ي دومرحله

كند. در اين متن، نه تنها صداي هاي تلخ، زيست ميي نوسانيعني در مرحله
رسـد، بلكـه در تصـويري كـه از كـل      به گوش مي خود او از درون اين مرحله

دهـد، حضـور ايـن جامعـه نيـز در      ي تبعيديان اطرافش به دسـت مـي  جامعه
ي فعال محافـل فرهنگـي/   شود. ادامهتأييد مي» هويت دو فرهنگي«ي مرحله

هـاي سياسـي در   ادبي/ سياسي، و نوشتن و انتشار كتـاب و نشـريه و فعاليـت   
ي آن سخنراني (يعني ده سـال پـس از آن سـخنراني، يعنـي در زمـان      آينده

دهـد كـه دليـل عـدم     حاضر، گيرم كه با شكل/ محتوايي متفاوت)، نشان مـي 
ــركت« ــريه   ش ــاب و نش ــدن كت ــي و خوان ــل فرهنگ ــه» در محاف ي در جامع
نيـز  » تأمـل «، بلكه بـه ضـرورت   »عدم تمايل«آن زمان، الزاماً نه » تبعيديان«

بوده است. يعني، ايستادن و درنگي ژرف بر خود و جهان؛ تا يافتن راهـي بـه   
جهان؛ تا كه بتواني هم خود باشي و هم جهان. چه فرايند ترسـناكي! چـه راه   

)كـه تـا نايسـتي و نگـاه     39»(هاي زنده بـه گـور  جوجه پرنده«دشواري! پر از 
هـا را  ي آنها را در معبر خود نخواهي ديد، و تا نبيني و دانه به دانهنكني، آن

ي خـود  پنداري كـه از خطـر تـرميم هويـت شكسـته     به مالحظه نگذاري، مي
  اي.برگذشته

  
سخنراني، يعني در فروردين نسيم خاكسار، باز حدود يك دهه بعد از آن 

فراخوان كانون نويسندگان ايـران  «)، در پاسخ به 2004ام مارس (سي 1383
نزديـك دور  «ي (در مـورد جشـنواره  » در تبعيد، و انجمن قلم ايران در تبعيد

دو «ي ) كـه نوسـان ذهنيـت او را در مرحلـه    40متني منتشر كـرد،( ») دست
ي كـل  ه نسـيم خاكسـار نماينـده   كند. صـد البتـه كـ   نمايندگي مي» فرهنگي

ي او ي مــن نيســت. امــا از آن جــا كــه ايــن نوشــتهي مــورد مطالعــهپيكــره
اظهارنظرهاي مخالف و موافق بسـياري از نويسـندگان و كوشـندگان ادبـي و     

-ي اين نظرها، اليـه هنري و سياسي را به دنبال آورد، و از آن جا كه مجموعه
-دهـد، از ديـدگاه روان  را گـزارش مـي   اي از بينش  نويسندگان مـا هاي تازه

پـردازي  ي شناسـه و در مقولـه  يـابي، ي دوران هويـت بنـدي شناختي و مرحله
ي موضـوع، ايـن مبحـث را در    بسيار قابل تأمل است. من به سبب گستردگي

باز »  فراخوان كانون«و در رابطه با » كانون نويسندگان ايران در تبعيد«فصل 
اي ي مجموعـه بايد اشاره كنم كه در رهگـذر مطالعـه   ام. منتها همين جاكرده

  ام كه:هاي شخصي رسيدهنسبتاً غني از اين ادبيات، به اين نتيجه
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هـا و نقـد و   ، به ويژه بازتاب»ما«ي هاي غيرادبياي از متنبخش گسترده
، را »هويت دو فرهنگـي «ي ي دوم، يعني مرحلههاي دورهنظرها، هنوز نوسان

هـا، تـا رسـيدن بـه      آيد كـه نويسـندگان آن  كنند. و به نظر ميمينمايندگي 
(اگر چنين هويتي براي فرد اصوالً امكـان وقـوع داشـته    » هويت فرافرهنگي«

هـا،  ي ايـن مـتن  ترينهباشد) هنوز راه درازي در پيش دارند. چرا كه، در بيش
بـه  خـوريم، و هـم   هاي نوآموخته از فرهنگ ميزبان برمـي هم به حضور ارزش

خورنـد.  آب مي هاي فرهنگ توارثيترين ريشههايي كه آشكارا از عميقارزش
نگـري و  هـاي فراوانـي داريـم كـه، ضـمن دفـاع جانانـه از نسـبي        مثالً، مـتن 

-ي نويسندههاي حذفي، به نامداراگريهاي قطعي و داوريمداراگري، با حكم
گـاهي موشـكافانه   ) اما  در ن41ي ديگر يا جريان ديگري اعتراض شده است.(

ي همان افراد، كه اكثراً ماننـد  هاي ادبي (حتا آثار ادبيي آفرينشبه مجموعه
هـاي  ي گذشـته، نشـانه  نسيم خاكسار آفرينشگر ادبي هـم هسـتند) در دهـه   

هـاي  بينيم. در ميـان آفـرينش  ي آثار نيز ميرا در درونه» هويت فرافرهنگي«
-هـا و درون مايـه كه، گرچه هنوز بـن ي اين دوره، اكثريت با آثاري است ادبي
هـا  هاي مربوط به كنده شدن و از دست دادن و اعتراض نويسـنده، در آن مايه

و نمودهاي اعتراض، چنـان در   هاي روانيي زخمقابل رديابي است، اما، نشانه
هـاي زخـم و هـم اعتـراض، بخـش      جان اثر تحليل رفته است كه هـم نشـانه  

-اني را وانهاده، و جاي خود را به ابعاد نـوعي/ همـه  پهناوري از ابعاد بومي/ زم
شده امـا ملمـوس در اكثريـت    نشينزماني سپرده است. به بياني ديگر، درد ته

ي اين دوره، قابل اطالق است به نوع انسان؛ كـه گـاه انسـاني اسـت     آثار ادبي
 ي جهان معاصـر؛ و گـاه  هاي طبيعي و مصنوعي، و گالويز با شرارتتنها، آواره

هـاي  ي خـود و ارزش انساني است فرازماني/ فرافرهنگي، كه بين اميال دروني
هــاي خــود و جهــان، حيــران و ســركوبگر جهــان بيرونــي، و بــين پيچيــدگي

كند. در نتيجه، هم درد و هم مقاومـت، نـه   سرگردان به خود و جهان نگاه مي
داي يابـد. گيـرم كـه صـ    در كالم، بلكه در هستي و حضور كل اثـر معنـا مـي   

اي معلق بـين دو جهـان، و از بـرش مشخصـي از     ي اين آثار، از خانهنويسنده
ي آثـار يـك   ي يادشده، نه در مجموعـه رسد. منتها، ويژگيتاريخ به گوش مي

شماري از شاعران خصوص عموميت دارد، و نه خاص گروه اندكي بهنويسنده
كالمـي، كـه اگـر     هـاي غير از همان شـمايل  -نويسان ما است. بلكه و داستان

ي آثار هر يـك از  در مجموعه -فهممحرفي هم دارند، من متأسفانه آن را نمي
  و بينيدر جهان هاي تفاوتشاعران و نويسندگان ادبيات داستاني (با همه

انگشـت  » اثـر «توان دسـت كـم بـر چنـد     زبان و سبك  ادبي) از يك سو مي
توان آثـاري را ديـد   ديگر، مي اند، و از سويگذاشت كه به اين نخبگي رسيده

برنـد. امـا اكنـون بـا     به سر مـي » دو فرهنگي«هاي هويت كه هنوز در نوسان
توان ادعا كرد كه: صرف نظر از استثناهاي احتمالي، و صرف نظر اطمينان مي

ي عظـيم نويسـندگان مـا و كـل     ، كل پيكره»هاي قالبي/ مأموريتيهويت«از 
را پشـت سـر   » نجـات هويـت  «ي ه مرحلـه هاست كـ ي ادبيات ما مدتپيكره

هاي سياسي/ اجتماعي/ فرهنگي، هنـوز  ها و كنشي داوريگذاشته؛ در زمينه
-ي تبيين هنريبرد؛ و در زمينهبه سر مي» هويت دوفرهنگي«هاي در نوسان

  زند. گام مي» هويت فرافرهنگي«هاي ي خود، افتان و خيزان، بر آستانه
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  هيچ يك از اين  -ي زيرمن، و بنا به داليل فشرده و البته به نظر -اما 
را پـس  » تبعيـد «ي ها بدان معنا نيست كه اين ادبيات، حـاال شناسـه  طرفگي

، برخالف آن چه كه طراح اين الگوي »هويت فرافرهنگي« دليل اول:زند. مي
اي پيشنهاد كـرده اسـت، الزامـاً بـه معنـاي يگانـه شـدن فـرد بـا          سه مرحله
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توانـد بـه   ست. فرد، در درون هر فرهنگي كه باشد، زمـاني مـي  ني» خويشتن«
هـاي  و تفـاوت » جهان«ي را در پهنه» خويشتن«هويت فرافرهنگي برسد، كه 

كنـده شـده از   » خويشـتنِ «جهان را در خويشتن معني كند. اما از آن جا كه 
هاي تفاوت تفسيرهاي پيشين و پسين، معلق  است، يك فرهنگ، بين آموزه

ي او همواره در نوسان خواهـد  هاي شناختينيز، در شاكله» جهان«و » خود«
ي او را تا پايان عمر، كم يا بيش، ماند. و اين نوسان در تفسير، هويت شخصي

دارد. و اين، قانوني طبيعي است، كه با تمـام  در تردد بين دو فرهنگ، نگه مي
ي ر، و فاهمـه ي خودمختـا در مورد مكانيسم مغـز، حافظـه   -هاي دانش يافته
)  امـا ايـن قـانون، بـا خلـق يـك اثـر جهـاني و         42شـود.( تأييد مـي   -انسان

، هـيچ منافـاتي نـدارد.    »دو فرهنگـي «اي با هويت فرافرهنگي توسط نويسنده
تواند با نگاه صادقانه به گسست خود، و بـا تبيـين   ي دو فرهنگي، مينويسنده
ي خـود را بـه   اثـر ادبـي  ي اين گسست (كه از مزايـاي تبعيـد اسـت)،    هنري

تـوان  هاي اين گونـه آثـار مـي   پيوند دهد. از نمونه» فرافرهنگ«و به » جهان«
-فهرست بلند بااليي به دست داد، كه آثار جيمـز جـويس بـر تـارك آن مـي     

، هنـوز كـه هنـوز اسـت بـه      »صداقت در نمايش گسسـت «درخشند، و بنا بر 
، به عنوان »تبيين هنري«بر شوند، و بنا شناسايي مي» تبعيدي«عنوان آثاري 

و تمـام ايـن طرفگـي در حـالي بـروز كـرده اسـت كـه         ». فرافرهنگي«آثاري 
آثار او حضوري غيرقابل انكـار دارد. بـه عبـارت    » خطاب«، در كانون »ايرلند«

در مـتن جهـان، هـم    » ايرلنـد «و حضور  ديگر، جيمز جويس از طريق هستي
وند داده است. بـدون آن كـه او يـا    پي» جهان«خود را و هم زادگاه خود را به 

كس ديگري، خود او را به عنوان شخصيتي بـا هويـت فرافرهنگـي شناسـايي     
كرده باشد. چرا كه، گسست هويت، تا پايان عمر براي تبعيدي/ مهـاجر بـاقي   

شدگان ي هويت شخصي، فقط شامل نسل اول پرتابخواهد ماند. اما دوپارگي
توان گفت كه گسست هويت و ) مي43»(دگيريي ياهاتئوري«نيست. بنا به  

تر است. چـرا كـه، بـه    ي نسل دوم، حتا ژرفهاي شناختيدوپارگي در شاكله
حكم زندگي در فرهنگ توأمانِ خانواده/ مدرسه، از همان كودكي يا نوجواني، 

شوند كه در حـالتي  اي بسته ميهاي فرهنگيي او با ارزشواحدهاي شناختي
كننـد. بـا ايـن    انه، و به طور روزمـره، يكـديگر را نفـي مـي    تقابلي و گاه خصم
نمايد كه نوشتار او نيز، بنا به عدم اختياري كه در گزينش شرايط، طبيعي مي

ي ناشي از زيستگاه خود داشته است، از نمودهاي اعتراض به اجبار و دوپارگي
سل با هاي اين ني شخصيتآن در امان نمانَد. كما اين كه  برخوردهاي قلمي

هاي نسل اول، و نيز شورش بخش اعظم نويسندگان ايـن نسـل بـر    شخصيت
ي دو نسـل بسـي   در اثر ادبي، از حد تقابـل طبيعـي  » تبعيد«ي عناصر ذهني

گذارد. يعني، ور و حذف كننده را به نمايش ميرود، و گرايشي حملهفراتر مي
و بـه   اخواسـته پرتـاب ن  هـاي انگيزه به -دانسته يا نادانسته –نسل دوم هم 

ي هويت خود (يعني به تفكـر نسـل اول)، اعتـراض دارد.    دوپارگي هايسبب
اي بـراي تـرميم گسسـت درونـي دارد،     البته نسل دوم، فرصت و توان بـالقوه 

رسـد.  ي بيروني، به فعل نمـي منتها، اين توان، در برخورد با شرايط  بازدارنده
ط بـر زبـان ميزبـان و جوشـش و     ي نسل دوم نيز، حتا با تسلچرا كه نويسنده

ي تحصـيلي و  ي عـالي آميزش گسترده با جامعـه و فرهنـگ آن، و بـا درجـه    
دارد، تـا  » جهـان وطنـي  «شغلي، و به رغم  آرزويي كه در رسيدن به هويـت  

 -ايرانـي «يـا  » سـوئدي  -ايراني«، »امريكايي -ايراني«ي پايان عمر در شناسه
ر روزمره با پوست و گوشت خـود حـس   يا ... زنداني است. و به طو» فرانسوي

هـاي نـژادي/   او نيست، بلكه با مرزبنـدي » وطن«نه تنها » جهان«كند كه مي
ي خـود، يعنـي بـه همـان     قومي/ مذهبي، او را  تا پايان زنـدگي، بـه حاشـيه   

اشـغال  «ي متزلزل دو قومي تبعيد كرده است؛ و در رويدادهايي مانند شناسه
كنـد. و ايـن   او را بالقوه از دومي نيز اخـراج مـي   » 9/ 11«يا » سفارت امريكا

ي مانـد در شناسـه  جاست كه نسـل دوم هـم، درسـت ماننـد نسـل اول، مـي      
اي از اين فرايند تلـخ، اختيـار   ، بدون آن كه حتا در نقطه»چيننقطه -ايراني«

-گونـه مـي  هاي انكارناپذير، چهيا دخالتي داشته باشد. با توجه به اين واقعيت
ي نيست؟ گيرم كه شـاعر تبعيـدي  » تبعيدي«ي داد كه اين نويسنده توان رأ

به در و ديوار نظم » فسيل«و » دجال«و » ماموت«نسل اول، با واژگاني مانند 
ي نسل دوم، با بـه هـم   تازد، و شاعر تبعيدياش ميشدهحاكم بر وطن اشغال

اژگـاني ماننـد   زبان و بايد/ نبايـدهاي شـعري، و بـا كـاربرد و    » برّ و بحر«زدن 
، هم به در و ديوار نظـم حـاكم   »شاشيدن«و » شاش«و » جنده«و » جاكش«

تازد، و هم بر در و ديوار تفكر و ادبيـات  اش ميبر جهان/ وطنِ داشته/ نداشته
وجـو كـرد و ديـد كـه خشـم و      توان جستنسل اول. در اين صورت، فقط مي

  تر است.شورش تبعيد، در جان كدام يك ژرف

اي را چه شناسه» ما«به باور من، فارغ از اين كه نويسندگان  دوم:دليل 
بر خود بپذيرند، و فارغ از اين كه به ايران رفت و آمد داشته باشـند يـا نـه، و    
فارغ از اين كه اثرشان در ايران چاپ بشود/ شده باشد يا نه، و فارغ از اين كه 

مـرزي، بـه   گر درونبه شوق شنيده شدن در وطن، در سخن گفتن با مصاحبه
خـارج از  «و » مهـاجرت «و » تبعيـد «هـاي  اختيار يا به نـاگزير، بـين شناسـه   

زيگزاگ بزنند يا نه، تا زماني كه كل اين ادبيـات (بـا   » مرزيدرون«و » كشور
نخـورده و بـدون سانسـور در ايـران     تمام اجزائي كه براي آن برشمردم) دست

اسـت. و از  » يات فارسي در تبعيدادب«چنان، قابل چاپ و انتشار نباشد، هم
ي خود را بر ادبيات مسـتقل  ، چتر شناسه»ما«انداز است كه ادبيات اين چشم

  كند. مرزهاي ايران نيز باز ميي درونشدهراندهو به حاشيه
  

  ميزوري -سنت لوئيز

  1386شهريور  29/  2007سپتامبر  20

  

  
  

  ها: يادداشت 

روايتـي از سـي سـال    « ي كتاب منتشـر نشـده  اين متن، بندي از جلد دوم  -1 
است. با اين توضيح كه، در تنظـيم آن بـه صـورت يـك     » ادبيات فارسي در تبعيد

ام ضمن كاهش، افزايش، ي آرش، كوشيدهي نسبتاً مستقل براي چاپ در نشريهمقاله
ا ها، پيوند متن با كل كتاب نيز محفوظ بماند؛ چرها و عبارتو ويرايش برخي از جمله

هـاي  هـاي مـن در ايـن مقالـه، در بخـش     هـا و داوري ي بسياري از گزارهكه، پشتوانه
  پيشين يا پسين آن كتاب آمده است. 

ي اين پژوهشگر، به منابع زيـر نگـاه   هاي سياسي/ فلسفيبه عنوان مثال از نوشته -2
  » نگرش سه جهان«ي بنديكوششي در چهارچوبكنيد:  حميد حميد، 

،  22ي ، به ويرايش ش. واالمنش،  آلمان و امريكا:  شماره»نقد«ي ، گاهنامهماركس
اصول ديالكتيك و نقد روابـط مالكيـت:   ؛ حميد حميد، 1997/ اكتبر 1376مهر 

، مرداد 24ي ، شماره»نقد«ي ، گاهنامه»مانيفست«ي كوششي در تبيين جانمايه
نابع زير نگاه كنيـد:  ي او به مشناختيهاي جامعهي پژوهش. در زمينه1998/ 1377

، »نقـد «ي ، گاهنامـه ي فرهنگـي در ايـران  نهاد ديني و ژوليدگيحميد حميد، 
، دي 17ي ، شـماره »نقـد «ي ، گاهنامـه مالصدرا و نقـد شـيخيه  ، و 13ي شـماره 
1374/1995   .  

لنـدن:   ،»شـعر عشـق  «تـا  » موج نو«ي شعر: از تئورياسماعيل نوري عال،  -3
  ,1373انتشارات غزال، 

شناسي، سـوئد: نشـر آمـوزش،    عباس سماكار، درآمدي بر نقد ساختارهاي زيبائي -4
1374. 

  ام. اين اصطالح را از اسماعيل نوري عال به وام گرفته -5
ي جديـد،  ، دوره»ي كتاببررسي«ي ،امريكا:  فصلنامهچند اشارهمجيد روشنگر،  -6

 1835، صـص  1836ا ت 1835، صص 1373سال پنجم، زير نظر مجيد روشنگر، بهار 
ي مـا  ي آثـار ادبـي  كه با معرفي -. البته بايد يادآوري كنم كه مجيد روشنگر1836تا 

اي با شـاهرخ تنـدرو صـالح، بـراي     در مصاحبه -حق بزرگي به گردن اين ادبيات دارد
هاي مشترك مايهشوندگان پيش از خود، با اشاره به بننخستين بار و بيش از مصاحبه

تيرمـاه   16پافشاري كرد. اين مصـاحبه در تـاريخ   » تبعيد«ي بر شناسه در آثار ادبي،
  منتشر شد.» اعتماد ملي«ي ي الكترونيكيدر نشريه 1385

ي شعر شاعران مهاجر و مهاجران شاعر(گردآوردهميرزاآقا عسگري (ماني)،  -7
  .1371، سوئد: نشر بيان، مرزي)برون

مـتن  «ي معطوف به قدرت، و و ارادهي معطوف به آرزو ارادهرضا براهنـي،    -8
، مدير مسئول بهـزاد الدبـن،   8ي ، شماره»نقطه«ي ، امريكا:  نشريهنويسنده» 134

مـرزي  كنم كـه موضـوع ادبيـات بـرون    . يادآوري مي88تا  79، صص 1376زمستان 
پـردازي  ي شناسـه گرانيگاه سخن براهني در اين مقاله نبوده است. و اگر او در زمينـه 

  ام.  ين ادبيات، جستار مستقلي داشته باشد، من متأسفانه آن را نديدهبراي ا
شـعر  )، روزبهـان ( آهوي كـوهي در دشـت؟  احمد كريمي حكاك (هاي: مقاله -9

-) را در مجموعهپاسخ به پرسش شناخت)،  و سهراب رحيمي (هاي جوانجرأت
وشش منوچهر ي شعر مهاجرت، به كويژه -دفتر شناخت، كتاب پنجمي زير بخوانيد: 

  .1377زاده، كانادا: بهار سليمي و پيمان وهاب
ي شعر ويژه - ، دفتر شناخت، كتاب پنجمتزهاي منفيزاده، پيمان وهاب -10

، صص 1377زاده، كانادا: بهار مهاجرت، به كوشش منوچهر سليمي و پيمان وهاب
  .350تا  343

http://dialogt.de/
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١٤  100 ي آرش شماره

، دفتـر شـناخت،   آن يشعر مهاجر فارسي، حال و آيندهعال، اسماعيل نوري -11
زاده، ي شعر مهاجرت، به كوشش منوچهر سليمي و پيمـان وهـاب  ويژه -كتاب پنجم
  .342تا  333، صص 1377كانادا:  بهار 

، امريكـا:  خوديابي در ادبيات مهـاجرت: مراحـل چهارگانـه   محمود فلكي،  -12
، ، زيـر نظـر مجيـد روشـنگر    17ي ي جديد، شماره، دوره»ي كتاببررسي«ي نشريه
  .2041تا  2034، صص 1374انجلس: پائيز لس
، بـه  ي خـارج از كشـور  شاعر ايرانـي  17شعر از  159ي انهدوانا: گزيده -13

  .1999/ 1377كوشش و ويرايش بهنام باوندپور، سوئد: نشر باران، 
ي داستان كوتاه در خارج از كشور (ايران و شناسيكتابداريوش كارگر،   -14

-؛ كتـاب 1996/ 1375سوئد: انتشارات افسـانه، چـاپ دوم   ، 1373جهان) در سال 
، سـوئد: انتشـارات افسـانه،    1374ي داستان كوتاه در خارج از كشور در سال شناسي

  ,1996/ 1375چاپ اول  
ي ويـژه  -، دفتر شناخت، كتاب پـنجم مرزي و فرامرزي -فرافرامرز سليماني،  -15

، 1377زاده، كانـادا: بهـار   ابشعر مهاجرت، به كوشش منوچهر سليمي و پيمـان وهـ  
  .290تا  279صص 

ي ادبيات مهاجرت ايران در گفت و مروري بر چيستيشاهرخ تندرو صالح،  -16
  .1386تير  2، 887ي ي شرق، شماره، تهران: روزنامهگو با دكتر عليرضا زرين

، به كوشش ناصر مهاجر، بركلي: نشر نقطه، داستان كوتاه ايراني درتبعيد 23 -17
  .1374/ زمستان  1996

ي ي ايـران: بررسـي  بخشي از تاريخ جنبش روشنفكريمسعود نقره كار،  -18
، ويراسـتاران: عبـاس   ي كانون نويسندگان ايـران در تبعيـد  تحليلي -تاريخي

  . 1381/ 2002معروفي و اسد سيف، جلد چهارم، سوئد: نشر باران، 
هـاي كتـاب زيـر    كسار بـه مقالـه  هاي نسيم خابه عنوان مثال از اين گونه نوشته -19

  مراجعه كنيد: 
، وگـو ي مقاله، مصاحبه، نفد، و گفتما و جهان تبعيد: مجموعهنسيم خاكسـار،  

  .1999/ 1378سوئد: نشر باران، 
ي ويـژه  -،  دفتر شناخت، كتاب پـنجم شعر فارسي در تبعيدمهدي فالحتي،  -20

، 1377ده، كانـادا: بهـار   زاشعر مهاجرت، به كوشش منوچهر سليمي و پيمـان وهـاب  
ي مورد البته بايد يادآوري كنم كه موضوع سخن فالحتي در مقاله. 311تا  291صص

ي پردازيبوده است، و نه اختصاصاً شناسه» شعر«ي ي زمانيبندي، مرحلهاستناد من
  آن.
هـاي  جـذابيت سـاختار بـر مـتن روايـت     نگاه كنيد به: مهـدي فالحتـي،    -21

  ي كانون نويسندگان ايران در تبعيد، ، نامهتي بر رمان ناتنيپدرساالر: يادداش
ي منصور خاكسار و مجيد نفيسي، سوئد: نشر باران، پائيز دفتر نوزدهم، به ويراستاري

  .219تا  206، صص 2005/ 1384
  ,1996انجلس: پارسيان، ، لسراه دشوار سينماي در تبعيدپرويز صياد،  -22
با امضاء حسن حسام، كمال رفعت صفايي، رضا مرزبان،  اي»نامه«نگاه كنيد به  -23

ي ايران، و نعمت ميرزادزاده در: مسعود نقره كار، بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري
  ,76تا  69، صص 2002جلد چهارم، سوئد: نشر باران، 

، تكزاس: انتشارات اي بر ادبيات فارسي در تبعيدمقدمهمليحه تيره گل،  -24
  .1378/ 1998يوتاچ، 

، در تارنمـاي  ي انجمن هنر در تبعيداساسنامهبه عنوان مثال، نگاه كنيد بـه   -25
  ي زير: انجمن مزبور، به نشاني

http://artenexil.net/B1.htm  
هاي پدرساالر: يادداشـتي  جذابيت ساختار بر متن روايتمهدي فالحتي،  -26

ي كـانون نويسـندگان ايـران در تبعيـد، دفتـر نـوزدهم، بـه        ، در نامهناتنيبر رمان 
، 2005/ 1384ي منصور خاكسار و مجيد نفيسي، سوئد: نشر باران، پـائيز  ويراستاري

  .219تا  206صص 
ي كـانون  ، در: نامـه تئـاتر تبعيـد و تئـاتر ضـد تبعيـد     ناصر رحماني نژاد،  -27

، به ويرايش نسيم خاكسـار و بـه مـديريت رضـا     11نويسندگان ايران در تبعيد، دفتر 
  .143تا  133)، صص 1999( 1377اغنمي، زمستان 

  .2003اكتبر  31/ 1382، آبان »ادبيات و فرهنگ«افسانه خاكپور، تارنماي  -28
، ي شاهرخ تندرو صالح بـا بهـروز شـيدا   وگوي كتبيتصوير زخم: گفت -29

، ص 1386، پـائيز  15/ 14ي افان شماره، زير نظر مسعود م»باران«ي سوئد: فصلنامه
32 .  
ام، مسـتلزم  هـايي كـه در ابـن بنـد از مقالـه آورده     ها و حكمدانم كه داوريمي  -30

هاي استداللي هسـتند. امـا از آن رو كـه هـر يـك از مفـاهيم و اصـطالحات        پشتوانه
كه  در رسانم ام ميكاربردي، خود موضوع يك جستار طوالني است، به اطالع خواننده

 150، حـدود  »روايتي از سي سـال ادبيـات فارسـي در تبعيـد    «ي جلد اول مجموعه
مـرزي  هاي درون و بـرون ها در جامعهي اين مفاهيم و كاركرد آنصفحه را به بازبيني

ها در اين مقالـه نيسـت. خطـر    ام، كه متأسفانه امكان فشرده كردن آناختصاص داده
تاب منتشر نشده نيز دقيقاً در همين جاست كـه  جدا كردن و انتشار بخشي از يك ك

  كند.  رخ مي
، ي امپرياليستيي كمونيستي و ميهن پرستيميهن پرستينگاه كنيد به:  -31

، در 1386، تيرمـاه  88ي ي حزب كار ايران، شـماره ، ارگان مركزي»توفان«ي نشريه
ي ياسـي)، بـه نشـاني   به عدم وابستگي به هيچ گـروه س  (با اشاره» ايراني ما«تارنماي 

  زير: 
mihan.html-www.iranima.com/toufan88  

در تارنمـاي   ،»پاسـخ بـه سـئواالت   «ي به عنوان مثال نگاه كنيد بـه: مقالـه   -32
ــران   « ــق اي ــدائيان خل ــازمان ف ــت–س ــاني »اقلي ــه نش ــر: ، ب -www.fadaian ي زي

minority.org/kar/kar484/question.html  
ي زيـر مراجعـه   بـه نشـاني  » روزنـا «به گفت و گوي  مجيد روشنگر در تارنماي  -33

  كنيد:  
www.roozna.com/negaresh_site/negaresh_Tools/printVersion/Id=14509&Titl

e.html 

34- Paul Tabori, The Anatomy of Exile: A Semantic and Historical Study, 

London: Harrap, 1972. 

هـاي  ي آوارگان جنـگ در ظرف هشت  سال گذشته، صدها كتاب و مقاله درباره -35
شناسي نوشته شده است. براي مثال هاي رواندرماني و پژوهشبالكان در قلمرو روان

  به مĤخذ زير نگاه كنيد: 
* Barbara McAfee, Instead of Medicine: A Report of the Bosnian Mental 

Health Pilot Project, London: Refugee Action, 1998.  

* International Organization for Migration, Psychosocial and Trauma 
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* Derek Summerfield, War, Exile, Knowledge and the Limits of Psychiatric 

understanding: A Clinical Case Study of a Bosnian Refugee in London, in 

International Journal of Social Psychiatry, London: Sage Publication, vol. 49 

(4), 2003. 
36- Carine M. Mardorossian, From Literature of Exile to Migrant Literature 

in Modern Language Studies, Vol. 32, No.2, p.17. 

وگـو،  ي مقاله، مصاحبه، نفد، و گفـت نسيم خاكسار، ما و جهان تبعيد: مجموعه -37
  .33تا  29، صص 1999/ 1378سوئد: نشر باران، 

اي كه شخص مهاجر يا تبعيدي در كشور ميزبان ي مراحل سه گانهبراي مطالعه -38
  كند، به كتاب زير مراجعه كنيد:طي مي

Nobuko Yoshizawa Meaders, The Transcultural Self, in Immigrant 

Experiences: Personal Narrative and  

psychological analysis, edited by Paul Elovitz and Charlotte Kahn, NJ: 

Associated University Presses, 1997, pp. 47 to 59. 

شناس در كتـابش پيشـنهاد كـرده    اي كه اين روانبا اين توضيح كه: مراحل سه گانه
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  ي زير: ، به نشاني»عصر نو«، تارنماي تبعيد
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ي مـتن فراخـوان   بـازخواني «اي با عنـوان  متن به دست دهم. نسيم خاكسار در مقاله
را بـه خـاطر  صـدور حكـم/     » مـتن فراخـوان  «، »كانون نويسندگان ايـران در تبعيـد  

، به درستي، به استبداد ذهنـي و نامـداراگري مـتهم    »هنرمندان«دستورالعملي براي 
كنـد، كـه نـه تنهـا بـا      هـايي صـادر مـي   ودش در جريان سـخن، حكـم  كند. اما خمي

يك جنايت به ظاهر «گيرد، بلكه متن فراخوان را در تضاد كامل قرار مي» مداراگري«
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-شـناختي و روان هـايي كـه از هـر دو ديـدگاه زيسـت     به عنوان مثال از كتـاب   -42
اند، بـه كتـاب   العه قرار دادهشناختي، مكانيسم مغز و عملكردهاي حافظه را مورد مط

  زير مراجعه كنيد: 
Douwe Draaisma, Metaphors of Memory: A History of Ideas about the 
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Cambridge University Press, 2000, pp. 7-23.     

هـاي  تئـوري «و » هـاي يـادگيري  تئـوري «ي هايي دربارهتنبه عنوان مثال از م -43
ي ها، دربـاره به مĤخذ زير نگاه كنيد. با اين توضيح كه: نويسندگان اين كتاب» شاكله

ي فـرد، و اتصـال   هـاي ذهنـي  تأثير شرايط زندگي و آموزش، در بسته شـدن شـاكله  
ها، از اجزاء مهم كه شاكلهاند و معتقدند ها، مطالعه كردهي او با مفاهيم و ارزشفاهمه
ترين تعريفـي كـه   آيند. شايد  فشردههاي فرهنگي در امر شناخت، به شمار ميتفاوت
هـا، واحـدهاي   شاكله«باشد: » روملهارت«به دست داد، از » شاكله«ي توان از واژهمي

  » : ي انسان هستند.شناخت در ساختمان فاهمه
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  كجاست؟ ام خانه

  * نظري بر دگرگشت هاي رويكرد به ادبيات مهاجرت
  

  

  زاده پيمان وهاب

  

  
اش  وچند ساله براي بررسي آنچه بر ادبيات مهاجرت در عمر بيست

هاي اين ادبيات كه اكنون ديگر به  ي دگرگشت گذشته، و براي مشاهده
در امتداد هويتي مستقل از ادبيات ايران دست يافته اما همچنان همزمان 

توان يكي از دو رهيافت  ادبيات زادگاه و در رابطه با آن در حركت است، مي
اي از آثار ادبي  بندي مجموعه زير را برگزيد. نخستين رهيافت، بررسي و مقوله

اند  تباري نوشته شده است كه پس از انقالب توسط نويسندگان ايراني يا ايراني
اقتصادي، باوري،   ون ـ سياسي، اجتماعي،هاي گوناگ ها يا سبب كه به انگيزه

يا شخصي ـ زندگي در زادگاه خويش را در دوران پساانقالبي خطرناك، 
آوري  اند. بررسي و جمع آينده يافته و جالي وطن گزيده ناپذير، يا بي تحمل

اين آثار خدمت بزرگي به شناخت ادبيات مهاجرت (و نيز ادبيات ايران) 
ةالمعارِفانه به آثار منتشرشده   ر دسترسي دائرامي اين  خواهد نمود. اما الزمه

واندي سال اخير است. تا امروز سترگيِ اين تالش  در خارج از ايران در بيست
هاي چندي هم در راستاي  هرچند كوشش  خطير آن را ناممكن نموده،

هاي  رهيافت ديگر بررسيِ دگرگشت 1گردآوري اين آثار انجام شده است.
 و منتقدان پردازان هائي است كه نظريه جرت از درون  نظريهادبي در مها

هاي خويش از روندهاي  ي مشاهده ادبيات و شعر در خارج از كشور بر پايه
و اين  اند. گيري و دگرگوني و خوديابيِ آثار ادبي مهاجرت پيشنهاد كرده شكل

  رهيافتي است كه من در اين نوشتار به كار خواهم بست.

بندي پنج رويكرد به ادبيات مهاجرت در  ، من به جمعدر نوشتار حاضر
ها و نيز نشان  پردازم. آماجم نشان دادن گوناگوني ديدگاه بيست سال اخير مي

دادنِ اين نكته است كه ادبيات مهاجرت نه تنها ناظر بر چندگانگي و تنوع 
توان به هيچ نظريه يا مفهومِ به ظاهر مركزي  است، بل چنين تنوعي را نمي

هاي جوامع مهاجر نيز بپردازم، زيرا  اهش داد. دوديگر، ناگزيرم به دگرگشتك
جوامع مهاجر ايراني  ي سانهشنا هاي ادبيات مهاجرت خود بازتابِ جامعه نظريه

ي باال درست باشند، بررسي  در غرب نيز هستند. سوم آن كه، اگر دو مشاهده
ي اخير جز بررسيِ  دهههاي ارائه شده در دو  ادبيات مهاجرت از درون تئوري

هاي تجربي و وجوديِ مهاجران نيست. از ديد من، اين  دگرگشت
هاي فردي شامل خوديابي و بازسازي آن خويشتنِ آرماني است كه  دگرگوني

تبعيد يا مهاجرت روند رشد طبيعي آن را دچار وقفه كرده است. از اين رو، 
ي انسان دوپاره و محروم از بررسي ادبيات مهاجرت ناگزير به نوزائي و خودياب

  پردازد. مي زندگي در زادگاه نيز
  

  ناگاه به كجا؟

م كه سيل مهاجرت از ايران بگويي شاهد نيست اگر  نياز چنداني به ارائه
يد. موج اول دوروبر انجامها ايراني  با دو موج پياپي به جابجا شدن ميليون

از آن آغاز شد. انقالب وهفت و نيز بالفاصله پس  پيروزي انقالب بهمن پنجاه
ها هزار تن از دوستداران يا سركردگان و وابستگان به حكومت  آمد و ناگاه ده

هنرمندان،   داران، متخصصان، روشنفكران، و نيز بسياري از سرمايه  ،ادشاهيپ
هاي ديني، خود را تبعيدي يافتند و به خارج از ايران مهاجرت  يا اقليت

ل پس از انقالب آغاز شد و آن زماني بود كه كردند. موج دوم از دومين سا
  ، در روند تحكيم قدرت سياسي،يتر انقالب پيش نيروهاي سياسي دگرانديشِ

آيد، كنار زده شدند. محروميت از مشاركت در  كه ناگزير از پسِ هر انقالبي مي
ناپذير و خونين ميان دولت جديد و  قدرت سياسي به درگيري آشتي

ي تلخي از تاريخ معاصر ايران را براي  انجاميد و دوره »غيرخودي«هاي  گروه
ي شصت) به وجود آورد. موج دوم مهاجرت ناظر بر خروج  يك دهه (دهه

ي سياسي دگرانديش در طول اين دهه است كه به سبب  صدها هزار كوشنده
فروبستگي سياسي و به خاطر نجات جان خود و عزيزانشان از خشونت 

بعيدي يافتند. پس از پايان جنگ با عراق و ناگاه خود را ت ،سياسي
سازي اجتماعي، موج ديگري  سازي سياسي كشور و آغاز روند عادي دست يك

از مهاجرت آغاز شد كه برعكس دو موج پيشين، انفجاري و ناگهاني نبوده، بل 
، دينيهاي  هاي گوناگون اجتماعي ـ اقليت ناظر بر خروج مستمر گروه

ي  و طبقه  گرايان، نويسندگان، دانشگاهيان، همجنس هاي قومي، زنان، اقليت
ي پساانقالبي ـ بوده است. هر چند اين موج شاهد  داران دوره جديد سرمايه

هاي داخلي دولت است، ترديدي  جزر و مدهائي است كه بازتاب سياست
نيست كه موج ترك زادگاه همچنان ادامه دارد. و امروز شمار مهاجران ايراني 

  كنند. ر تا پنج ميليون برآورد ميرا بين چها
هاي اجتماعي ناهمگون  ادبيات مهاجرت و تبعيد بازتاب زندگي اين گروه

هاي اجتماعي، از چند استثناء  است. اما عليرغم چندگانگي و تنوع اين گروه
اي كه جالي وطن  كه بگذريم، مهاجران از هر گروه اجتماعي و به هر انگيزه

هاي بسيار كشيدند و عليرغم تمامي  ها و سختي كردند، در خارج محروميت
و  هي ميزبان يافت هاي فرساينده جائي براي خود در جامعه موانع و دشواري

روايت هر مهاجر، در دل اي براي خويش در سرزمين ميزبان ساختند.  خانه
  اما، داستان غمگيني است كه فراموش نخواهد شد. 

  

  ام چه شد؟ خانه

دور، همين پانزده سال پيش ـ كه سخن گفتن از  زماني بود ـ نه چندان
 شبرابر بود با گناهي نابخشودني كه براي مدافع» مهاجرت«شعر يا ادبيات 

به همراه نداشت. مهاجرت  چيزيهاي رنگارنگ  جز تمسخرهاي شوخ و اتهام
 هاي دگرگشتگونه كه باالتر بدان اشاره كردم، ناظر بر  همان  ايرانيان به خارج،

ي مهمي بوده است. از اين رو، چهارواندي ميليون ايراني  ناسانهش جمعيت
هاي  دست فرض گرفتن خطاست. ناهمگوني مقيم خارج را جمعيتي يك

و ارزشي كه جوامع   اجتماعي، سياسي، طبقاتي، فرهنگي، قومي، جنسي،
  تر با منافع، هاي كوچك ايراني در خارج را ـ همانند مردم ايران ـ به گروه

اندازهاي اجتماعي و فردي گوناگون و متمايز تقسيم  ت، و چشمانتظارا
هاي متفاوتي از ادبيات و شعر در خارج از مرزهاي  كنند، به نگرش مي
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ي يك مفهوم  به منزله» ادبيات مهاجرت«اند.  فرهنگي ايران انجاميده
ي چنين تنوعي است. از سوي ديگر، جاافتادن ايرانيان مهاجر در  دربرگيرنده

هاي تبعيد و كمرنگ شدن  ميزبان به بهبود (اما نه شفاي) زخم جوامع
ي دوستان و هرآنچه  از زادگاه و خانواده و حلقه ئيخاطرات تلخ جدا
تر در  مان، كه پيش . افقِ وجودي و زيستمندانهانجامد ه و ميآشناست، انجاميد

هاي ناشناخته تيره و تار شده بود، با  هنگام جالي وطن به سوي سرزمين
گرفت و ما  يدني ميزبان بار ديگر درخش پيوستنِ ما به روند زندگي در جامعه

ي ميزبان، كه زماني تنها  را به موقعيت مهاجرتي خويش آگاه ساخت. جامعه
نقش ايستگاهي را داشت تا در آن پس از مدتي انتظار قطار بازگشت را 

شد: فهميديم  مان بدل ي تازه بگيريم، به لطف نيروي مهربان زندگي به خانه
ايم بمانيم، هرچند كه غمِ ترك زادگاه را هماره در ته دل به همراه  كه آمده

  خواهيم داشت. تبعيديان ديروز به مهاجرين امروز بدل شدند.
 ي همين روند هاي من در پانزده سال گذشته مشاهده يكي از دغدغه

تر از همه  البوجودي در شعر و ادبيات خارج از ايران بوده است. ج دگرگونيِ
ام  براي من تئوريزه كردن شعر و ادبيات در خارج بوده است و توانسته

خوانيد، تصوير  آوري كنم. آنچه در پي مي ها را جمع ترين اين نظريه مهم
ي پنج رويكرد مهم به شعر و ادبيات است كه در پانزده سال گذشته  شتابزده
اند.  از ايران منتشر شده هاي خارج سايت ها، و يا وب ها، نشريه در كتاب

ت، در داخرپ مخواهها  بدانهائي كه  كه نظريه به جاست يادآوري اين نكته
اي  كنند كه شعر و ادبيات مهاجرت نه پديده واقع خود به اين نكته اشاره مي

  اي دشواري مفهومي است. معلوم و مشخص كه پيش از هر چيز ناظر بر گونه
  

  رترويكرد نخست: ميرائي شعر مهاج

ي يك  نخستين رويكرد به شعر و ادبيات تبعيد و مهاجرت به منزله
شكل گرفت. در  1370ي  و اوان دهه 1360ي  دهه پاياندشواري مفهومي در 

هاي  هاي بزرگي از ايرانيان، عمدتاً كوشندگان سياسي سال ها موج اين سال
 انندم رويكرد ـاين شصت، بيشتر به اروپا پناهنده شدند. مدافعين اصلي 

اي ترديد به ادبيات نوپديدار  احمد كريمي حكاك ـ با گونه و ميرزاآقا عسگري
ي مشترك در بين مدافعان اين ديدگاه آن  كردند. نكته مهاجرت برخورد مي

نسل جوانتر مهاجر ـ  و شود ادبيات فارسي به فارسي توليد مي چون بود كه
ـ به تندي در جوامع واندي سالگي ايران را ترك كرده بودند  كه در بيست

شوند و نسل دوم مهاجران نيز به زبان و فرهنگ كشور  ميزبان خود حل مي
ي مهاجران  نوآورانه  از اين رو، آثار غيرمتعارف و ،ميزبان خواهند پيوست

جوان از حد عمر يك نسل فراتر نخواهد رفت و از اين رو ادبيات مهاجرت 
بايد به  ايان، آثار مهاجران جوان يا مياي زودگذر و ميرا خواهد بود. در پ پديده

بازگردد و يا به  درونمرزهاي امروز در شعر و ادبيات  ها و مكتب دامن سنت
فرض اساسي اين رويكرد آن بود كه  ادبيات سرزمين ميزبان بپيوندد. پيش

خدشه با ادبيات زادگاه. از  ضامن پايداري ادبيات چيزي نيست جز ارتباط بي
 ي  هي نخستين گزين ميرزاآقا عسگري، ويراستار و گردآورندههمين رو بود كه 

را  شاعران مهاجر و مهاجران شاعرشعر تبعيد و مهاجرت در خارج، نام 
» مهاجران شاعر«و » شاعران مهاجر«براي اين دفتر برگزيد. تمايز ميان 

و يا پيوستگي تمايزي مفهومي است كه در ديدگاه عسگري نظر به 
ي ميان شعر مهاجرت و شعر ايران دارد. از سوي ديگر،  رابطه ناپيوستگيِ

اي نهفته به اين امر اشاره دارد كه به عنوان  چنين تمايزي به گونه
خود  خودبه» شاعران مهاجر«شعر ايران در خارج از كشور، » نمايندگان«

   2ي درباني ساحت ادبي را بر عهده دارند. وظيفه
قصد خُردانگاري آثار  ودآگاه،، چه بسا ناخروشن است كه اين رويكرد

در واقع  يتر مهاجر را داشت. اما با اين كار، چنين رويكرد نسل جوان
دهد كه ناگاه، به  هاي نسلي از جاافتادگان ادبي را نشان مي و دغدغه ها نگراني

و به سبب   بازي تلخ زمانه، جايگاه واالي ادبي خود را در زادگاه از دست داده،
انداز روشني براي آينده ندارد.  با ادبيات درونمرزي، چشمقطع ارتباط مفيد 

توانست  ها كسي نمي فراموش نكنيم كه در فضاي روحي آن سال
گسترش جوامع مهاجر و رشد  :بيني كند اخير را پيش هاي هاي سال دگرگوني

اينترنت و برقراري ارتباط موثر با ادبيات ايران و تحوالت سياسي در كشور 
جا نيست  ها ممكن نبود. پس بي بيني آنها در آن سال پيشكه مواردي بودند 

ادبيات و شعر ي  آيندهنسبت به » بدبيني«كه در اين رويكرد نوعي ترديد و 
. اما نهفتگي ديگري هم در اين را ببينيم مهاجرت و كارهاي تازه نوپديدارِ

رويكرد وجود داشت كه از گسستگي ميان دو نسل نشان داشت. يعني نسل 

مهاجران «تر، يا همان  نسبت به نسل جوان» شاعران مهاجر«افتاده و جا
و آثار آنان، بدبين بودند. اين گسست نسلي اما از دشواري ديگري نيز » شاعر

هاي آينده بود. يعني از  دانشي نسبت آثار نسل داد و آن همانا خالء خبر مي
ر نسل جاافتاده به نظ ـ مثل نانام ـ آنجا كه آثار شاعران نوجوي راديكال

به كلي مورد پرسش قرار گرفته و  اين نسل آمد، آثار فهم مي غريب و غيرقابل
هائي كه به اين دشواري نسلي و دانشي اشاره  شدند. از بحث مردود اعالم مي

سبك هندي بود. از ديدگاه » بازگشت«داشت، بحث محمود فلكي در مورد 
از پديداري و زوال سبك » يدرسي تاريخ«كار بايد  وي، نسل نوجو و تازه

گذاشتند كه از ستم  سبك معروف به هندي را شاعراني پايه .گرفت هندي مي
سبكي در شعر به وجود آوردند كه از  مهاجرتصفويان به هند گريخته و در

هاي ادبي  نظر زباني و تصوير نه تنها بس نوآورانه و غني بود، بل غناي نشانه
كرد.  برد كه درك شعر را دشوار مي آنجا پيش ميي سخاوتمندانه تا  را به گونه

هر چند سبك هندي آثار يكتا و ماندني بسياري برجاي گذاشت، اما در واقع 
بود و به زودي زوال گرفت و شعر ايران ماند و همان » نسلي تك«سبكي 

هاي  ي مهاجران جوان در سال سبك خراساني. هماننديِ آثار تازه و نوجويانه
هندي كه چند سده پيش از آن به وجود آمده بود، در واقع به سبك  1370
ونشان كشيدن بود از سوي جاافتادگان و نامداران ادبي براي  اي خط گونه

نوشتن فرجامي جز در حاشيه ماندن  نسل جوان مهاجر: يعني زنهار كه غريب
   3ندارد.

چنين رويكردي ديگر مدافعي جدي ندارد. پايگاه اجتماعي اين رويكرد 
هاي بعد، با افول  مدتاً تبعيديان سياسي ساكن اروپا بودند كه در سالع

پس از  نيز و و زوال اميد بازگشت مستعجل به وطن هاي سياسي افق
هاي ديدگاهي شدند و ديدند كه  فروپاشي سوسياليسم، خود دچار دگرگشت

و  كم به نوجوئي مدافعان اين نظر كماند براي ماندن و نه براي بازگشت.  آمده
تري را  اهميت آثار مهاجرت پي بردند و در كنار نظرهاي نوتر رويكردهاي تازه

  4گزيدند.

  

  رويكرد دوم: تبعيد يا مهاجرت؟ 

اي  ها، رويكرد ديگري نيز پديدار شد كه بر تمايزي پايه در همين سال
ميان دو مفهوم تبعيد و مهاجرت استوار بود. بحث مركزي اين رويكرد آن بود 

كه به سبب خودآگاهي و  استتبعيد بخشي از ادبيات ايران  كه ادبيات
مقاومت سياسي آن اكنون، از بد روزگار، از حضور در ميهن محروم شده و به 

 زيد. بنابراين، شاخص ادبيات تبعيد همانا محتواي سياسيِ ناچار در تبعيد مي
فرياد هاي سياسي و  از آنجا كه دغدغهبه ديگر سخن، ثر ادبي است. ا ستيزگرِ

دادخواهانه در آثار ادبي ادبيات تبعيد را از ديگر آثار آفريده شده در مهاجرت 
هاي سبكي  گر ادبيات تبعيدي است نه لزوماً نوآوري كنند، آنچه نشان جدا مي

در اين ي نهفته  نكتهاين آثار است. » تبعيدي«و ژانري كه همانا محتواي 
ي  ونمرزي و درونمرزي نه بر پايهي ميان ادبيات بر رابطهآن است كه ديدگاه 

ادبيات تبعيد از آن   ،يعنيكه بر اساس پيوستگي است.   گسيختگي و جدائي،
گويد كه به سبب فروبستگي سياسي ديگر جائي براي ابراز  چيزي سخن مي

ي  آن در ادبيات درونمرز نمانده است. پس ادبيات تبعيد نگهدارنده
جائي براي ماندن در زادگاه ندارند. از اين هائي است كه در اين روزگار  انديشه
نفس شدن و براي بازانديشي آنچه بر  ايستگاهي است براي تازه» تبعيد«نظر، 

   5نسلي در اين روزگار سخت رفته است.
از سوي ديگر، اما، ادبيات مهاجرت آني است كه ادبيات تبعيد نيست. 

اند، اما  ستا انجام ندادهكار نظري چنداني در اين را رويكرد گرچه مدافعان اين
اهميت دانستن ادبيات  به طور كلي رويكرد آنان بر اساس خُردانگاري و كم

دست كم از سوي دو تن از هواداران اين نظر   ها، مهاجرت است. در اين زمينه
اي  (به گونه» مدرن پست«ي  گل ـ واژه عال و مليحه تيره ـ اسماعيل نوري

ي شاعران و  ناهمگون و نامتعارف و نوآورانهنادقيق) براي اشاره به آثار 
شود.  نويسندگان مهاجر ـ كه معموالً از نسل جوانتر هستند ـ به كار برده مي

يا » ضدخرد«را با مفاهيمي مانند » مدرن پست«ي  در برخي موارد، از واژه
كردند تا به كيفيت كارهاي تازه و نوآورانه اشاره كرده  برابر مي» افراطي«

  6باشند.
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    ؟ادبيات تبعيد يا مهاجرت

١٧  100 ي آرش شماره

  
  

به هستند و جالب آن كه، مدافعان اصلي اين نظر ساكن امريكاي شمالي 
و به همين سبب ادبيات تبعيد را  رندهاي ادبي گرايش دا پيوستگي با پيشينه

  هاي آنها براي خُردانگاري ند. تالشرانگا باالتر و برتر از ادبيات مهاجرت مي
كمبود شناختي  ادبيات مهاجرت البته گوياي» مدرني كردن پست«يا 
رو هاي شناختي كهنه  هاي نو به دستگاه كه براي شناخت پديده ،آنها بود

هاي  . با اين حال، امتياز اين رويكرد اين بود كه با وجود دشواريآوردند مي
  شناختي هرگز به نفي ادبيات مهاجرت نپرداخت. 

  

  ها ي دگرگوني دهه

ي به پايان رسيد. با دو دگرگوني مهم اجتماعي و جمعيت 1370ي  دهه
ي شصت تا پايان همان دهه با درد و  نخست آن كه تبعيدياني كه از اوان دهه

ي هفتاد اگر نه  اندوه بسيار از زادگاه خويش رانده شده بودند، تا اوايل دهه
  كم چند سالي بود كه در جوامع ميزبان زيسته بودند.  يك دهه، دست

نگام و دادخواهانه را وانهادند و كم اميد بازگشت زوده تبعيديان سياسي كم
هاي نو گشودند. در روان اجتماعي  هاي زندگي را در سرزمين چمدان

چيزي  ،دادند هاي ايراني را تشكيل مي تبعيديان، كه بخش فعال پناهنده
ي ايستگاهي  ي ميزبان به منزله به جامعهاينان ديگر دگرگونه شده بود: 

ي ميزبان  د. جامعهننگريست نميمدت  هويت براي اقامتي كوتاه موقتي و بي
ها شده بود، زيرا سرزميني بود كه  جائي براي ماندن و گسترش ريشه
اي گذاشته بود كه از نظر وجودي در  مهربانانه خود را در اختيار غريبه
فرزندان مهاجران و ديري نپائيد تا رد. ب سردرگمي و گمگشتگي به سر مي
ها آوردند و اين  امع ميزبان را به خانهپناهندگان و تبعيديان فرهنگ جو

عليرغم اكراه آنان، سهيم شدند. در   فرهنگ را با پدران و مادران خويش،
زادگاه  جزي مهاجرتي از خاك سرزميني  هاي هويت تازه جوانه  ها، همين سال

  سر برآوردند. 
هاي  ها را تعريف كرد. موج اي اين سال دوديگر، دگرگوني جمعيتي ويژه

اي پيوسته اما با حجمي كمتر ادامه يافت. اين  ايان ترك ايران به گونهپ بي
هاي  هاي مهاجران را گروه روند تا امروز هم ادامه دارد. اما اين بار، موج

، روشنفكران دينيهاي قومي و  دهند: زنان، اقليت اجتماعي سامان داده و مي
ي  بي. انگيزهي پساانقال داران دوره و دانشگاهيان، متخصصان و سرمايه

اجتماعي همانا زندگي در امنيت اجتماعي و  گونِهاي ناهم مشترك اين گروه
كننده بوده و هست. افزون بر  هاي فلج ها و بحراندردسراي به دور از  جامعه

، دستيابي به ندخوا كوچي مي ها را به برون ي ديگري كه اين گروه اين، انگيزه
اي رشد كنند كه قدر  ندان تا در جامعهاي روشن بوده و هست براي فرز آينده

  كند.  داند و براي آنها امكان فراهم مي جوانانش را مي
ي  ي دهه شناسانه، رويكردهاي ويژه هاي جامعه ي اين دگرگوني در نتيجه

هاي ديگري  كم به فراموشي سپرده شدند و مدافعان آنها به دغدغه شصت كم
ي مهاجران بدل گشتند، و اگر چه  زههاي تا پرداختند. جوامع ميزبان به خانه

با مهاجران مانده و  شي آن سوي مرز و خاطرات زخم ترك زادگاه و غم خانه
اميدهاي نو به شكوفه نشستند اين سوي مرز  ي تازه هاي ماند، اما در خانه مي

هاي مهاجران بدل  نگراني هاي اينجائي به دل و روزهائي رسيدند كه دغدغه
اي پديد آمدند كه  هاي تازه ي اين دوره است كه نظريه بهدر پيامد تجرشدند. 

ديگر دستگاه فكري و مفهومي خود را از دوگانگي تبعيد يا مهاجرت (انگار كه 
ي منتقدان و  يكي به ناچار نافي ديگري است) ـ كه در حدود يك دهه دغدغه

  پردازان ادبيات برونمرزي بود ـ رهانيدند. نظريه
  

  ي آزاد جامعهرويكرد سوم: به سوي 

نويس ساكن  ، ساسان قهرمان، رمان1380ي  هاي دهه سال نخستيندر 
اي در مورد ادبيات مهاجرت پيشنهاد كرد.  ي تازه تورنتوي كانادا، نظريه

شناسانه استوار  ي تمايز ميان سه مفهوم جامعه ي قهرمان بر پايه مشاهده
» ي آزاد. جامعه) «3؛ و (»ي مهاجر جامعه) «2؛ (»ي موقت جامعه) «1است: (

اي  از ديدگاه قهرمان، نويسندگان و شاعران تبعيدي و آنان كه به گونه
هاي ادبي درونمرز باور دارند، در واقع در  ها و جنبش پيوستگي با جريان

و  ،ي ميزبان زيند. ذهنيت اين گروه از جامعه مي» ي موقت جامعه«
و فرهنگ ميزبان و هويتي  اي ترديد در مورد كشور را گونه ،برخوردشان با آن

اما » ي مهاجر جامعه«دهد. در  سامان مي» اينها«و » ما«دوگانه و گذرا ميان 
اي قطعي از  شوند و فرد مهاجر به گونه هاي پيشين ديگرگونه مي گرايش

داند كه آمده است تا بماند و از اين رو  برَد. مهاجر مي هائي مي چنين ذهنيت
گذارد و نه بر  ي ميزبان بر ماندن مي رابر جامعهرفتار و منش خويش را در ب

ي ميزبان، حتي اگر  رفتن، و از اين رو روندهاي عمومي زندگي در جامعه
مستقيماً به او مربوط نشوند، برايش اهميت دارند. اكنون ديگر آماج مهاجر 

  ي ميزبان و مسائل آن است و جستجوي  آميزي و درگير شدن با جامعه درهم
ي مهاجر است كه فرد  در سرزمين و فرهنگي تازه. در جامعههويت خويش 

هاي جديدي را  شود و پروژه اي براي زندگي خويش متصور مي هاي تازه افق
كند. ادبيات اين گروه شاهد گسست با ادبيات زادگاه است و ادبيات  آغاز مي

ي ا به جامعه» ي آزاد جامعه«شود.  محروم مي شامتيازمند درونمرز از ارجاعِ
چندفرهنگي و بسگانه اشاره دارد كه ادبيات آن شامل آثاري است آزاد از هر 

و مرزشكني تعريف  اعتنائي اي بي را گونه» ي آزاد جامعه«قيدوبند. آثار ادبي 
ي ميزبان هر دو مورد  كند كه در آن هنجارها و انتظارات زادگاه و جامعه مي

» ي آزاد جامعه«د قهرمان، گيرند. در رويكر پرسش نويسنده و شاعر قرار مي
زيرا  ي آن ـ است، ـ يا به تعبير من، افق آينده» ي مهاجر جامعه«ي  سرچشمه

سبب گسترش هميشگي ادبيات به فراسوي كه است » ي آزاد جامعه«همانا 
   7شود. مرزهاي سبكي و محتوائي و ژانري و زباني مي

دهد  نشان مي ي قهرمان كه بگذريم، آنچه اين رويكرد از اصالت مشاهده
ي مهاجرت است. به ديگر سخن،  بخش و اميدواركننده ي زندگي همانا جنبه

مهاجرتي را كه زماني مرگ تدريجي در غربت و مشحون از غم دوري از وطن 
همتا براي  اي بي ي فرصتي دوباره در زندگي و هديه ديديم، اكنون به منزله مي

و از آن رو بازسازي   گذشتهها و رفتارهاي  ها و فرهنگ بازانديشي آرمان
بينيم. به جاي افسرده شدن در غم  ي معيارهاي نوين مي پايه زندگي خود بر

 و درانداختن طرح نوي اي براي فردائي بهتر غربت، مهاجران از اين غم انگيزه
ما را نسبت به  ند.  و اين همه را مديون شور زندگي هستيم كه ديدگاهزسا مي

است. براي بسياري از مهاجران (زنان و اعضاي مهاجرت دگرگون ساخته 
هاي قومي و ديني و جنسي) غم جدائي از زادگاه همچون درد زايماني  اقليت
در مهاجرت. افزون بر اين، رويكرد قهرمان  ستتولدي ديگركه پيامدش است 

  ادبيات چيزي نيست جز آزادي. و افق نشانگر آن است كه سرچشمه
  

  ررسمي ايرانرويكرد چهارم: ادبيات غي

نگار ادبي  نويس و روزنامه ي هشتاد، رمان هاي نخستين دهه و نيز در سال
اي را نسبت به ادبيات  آذر، رويكرد تازه و فرهنگي مقيم آلمان، حسين نوش
و » ادبيات مهاجرت«آذر مفاهيمي چون  مهاجرت مطرح كرد. از آنجا كه نوش

اي به نام  هشت مفهوم دربرگيرندهداند، آنها زيرن را ناكافي مي» ادبيات تبعيد«
هر آن » ادبيات غيررسمي«كند. از ديدگاه وي،  مي» ادبيات غيررسمي ايران«

شده قرار دارد  ادبيات تعريف اثري داستاني يا شعري است كه بيرون از ساحت
ي ادبي را به  هاي چيره و نظريه  انتظارات،  و از اين رو، به ناچار، هنجارها،

شامل آثاري است كه » ادبيات غيررسمي ايران«. پس خواند چالش مي
توانند در درون يا بيرون از ايران آفريده شده باشند، اما به سبب حضور  مي

آنچه جاافتاده و پذيرفته و رسمي است، اين آثار در  برضد» طغيان«عنصر 

http://dialogt.de/
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گر  تعريف» طغيان«گيرند. تا زماني كه  قرار مي» ادبيات غيررسمي«ي  مقوله
دبيات باشد، آثار اين حوزه از انرژي و ديناميسم نوخواهي و نوآفريني اين ا

كم به آثار  ممكن است كم» غيررسمي«پيشتر  سرشار خواهند بود. اما آثارِ
هاي ادبيات رسمي  تهي گردند، و پايه» طغيان«چيره بدل گردند، از عنصر 

ادبيات « آينده را بگذارند. در اينجاست كه شاهد هويدائي آثار نويني در
خواهيم بود كه هنجارهاي رسمي چيره را به پرسش بكشند و » غيررسمي

   8.اعتنائي كنند ها بي بدان
كند، همانا درك اين نكته است كه  آذر را متمايز مي آنچه رويكرد نوش
سوي مرز به سوي ديگر آن است.  تر از پرش از يك مهاجرت بسيار ژرف

ترديد  زند و از اين بي نقش مي مهاجرت گسستي تاريخي را در وجود فرد
ي نگرش  تولدي ديگر است. اما مهم درك اين نكته است كه با مهاجرت حوزه

شود  اي مي مهاجرت استعاره آذر، شود. در تئوري نوش ما مهاجران گسترده مي
آذر  ي آن را هم نوش براي خروج از هرآنچه رسمي است و چيره. انگيزه

نوآوري است. رويكرد وي لزوماً به موقعيت  ي سرچشمهكه نامد،  مي» انطغي«
اي  رود و نظريه شود و آگاهانه از آن فراتر مي ايرانيان مهاجر مربوط نمي

  كند.  پيشنهاد مي پيرامون آفرينش ادبي جهانشمول را
كنند كه  هائي فرافرهنگي را عرضه مي ديدگاه ، هر دو،آذر قهرمان و نوش

وبستان  بده ،نهاست از مهاجرتآت ي مثب بيش از هر چيز نشانگر تجربه
  .جا شده ، و دركي ژرف از انسان جابهي ميزبان با جامعه شانپربار

  

  رويكرد پنجم: شعر مهاجرت

مطرح  1370 ي نويسنده است كه در اواخر دهه اين رويكرد آخر از آنِ
و نقش بنيادي ـ زاده، كه بر اساس نگرش او به شعر  ي وهاب شد. مشاهده

شعر ) «1كند: ( ر است، سه مفهوم را از يكديگر متمايز مياستوا ـ شعر
شعر «در اين تمايز، » شعر مهاجرت.) «3؛ و (»شعر مهاجران) «2؛ (»تبعيد
هاي عروضي و چه  گر آثاري است كه از نظر سبكي (چه سبك عرضه» تبعيد
گر  گرا و جاافتاده است و از نظر محتوا عرضه هاي نيمائي) سنت سبك
شان آنها را از حضور در ايران محروم  هاي سياسي ست كه پيامهائي ا نشانه
هاي شعري  با سنت» شعر تبعيد«همانند   نيز،» شعر مهاجران«كنند.  مي

ي آنهاست، اما محتواي  دهنده جاافتاده و چيره در ايران پيوستگي دارد و ادامه
   وجود ندارد.» شعر مهاجران«گر تبعيد است در  مضموني روشني كه تعريف

ايران در  هاي شعري اكنونِ گر حضور سنت تر نشان بيش» شعر مهاجران«
ي امروز سفيراني به خارج فرستاده  فراسوي مرزهاست، انگار كه شعر چيره

شاهد پاسخي سياسي به مهاجرت هستيم كه » شعر تبعيد«باشد. در 
بيند، و درست به  اي مي ي سياسي ويژه مهاجرت را از ديدگاه دادخواهانه

ي مهاجرت  گستره و ژرفاي تجربه قادر به درك» شعر تبعيد«ين سبب هم
به  كه ي مهاجرت هستيم شاهد پاسخي به پديده» شعر مهاجران«نيست. در 

ي  پديدهژرفاي درك آن را  هاي درونمرزيِ اين آثار برونمرزي سبب دغدغه
شعر «در مفهومِ » شعر«ي  . در اين رويكرد، واژهكند مي مهاجرت ناتوان

 خدادي اثر ادبي كه همچنين به عنوان ر نه تنها شعر را به منزله» مهاجرت
به » مهاجرت«ي  فهمد. و نيز، واژه ي اثر شعري نيز مي كننده دهنده و ممكن

ي پديداري  شده هاي چيره و تعريف شعر ـ نه شاعر ـ از ساحت» كوچي برون«
اً به معناي آثار شعري لزوم» شعر مهاجرت«رخداد شعر ارجاع دارد. از اين رو، 

اي  رابطه» مهاجرت«و » شعر«برونمرز يا آثار شاعران مهاجر نيست. ميان 
 ناگزير و آنچنان صميمي وجود دارد كه در واقع هر شعر ناب و مرزشكن

كوچي يا مهاجرت اصيلي  كوچ يا مهاجر است و هيچ برون برونشعر هماره 
نداشته داشته باشد. از آنجا ») شاعرانه«وجود ندارد كه خصلت شعري (و نه 

شعر به سبب كوچاندن اثر به بيرون از مرزهاي تاسيس شده و  كه رخداد
شاهدي » شعر مهاجرت»  كند، مندي محروم مي ي ادبي، شعر را از خانه چيره

  9است بر ناخانگي جهان.
  

  پايان هاي پاياني بر ادبياتي بي بازتاب

برم. نخست آن كه،  ه پايان ميي پاياني اين نوشته را ب با چند مشاهده
ي شعر و ادبيات مهاجرت و تبعيد ـ و  هاي پيشنهاد شده درباره تئوري

ها ـ بيش و پيش از هر چيز نشانگر  هاي اين نظريه ها و دگرگوني بازانديشي
ي گذشته است.  هاي اجتماعي و معرفتي ايرانيان مهاجر در دو دهه دگرگوني

ي ايراني نه تنها در شمار، كه از نظر تنوع  در اين دو دهه، جوامع پراكنده

تر آن كه  اند. مهم اجتماعي و چندگانگي فرهنگي نيز افزون و گسترده شده
ايرانيان تبعيدي و مهاجر پس از يكي دو دهه زندگي در غرب به آهنگ 
زندگي در جوامع ميزبان عادت كرده و با نشان دادن توانائيِ ستودنيِ تطابق 

هاي  اي در زندگي فردي خويش يافته، آرمان هاي تازه ن افقي ميزبا با جامعه
  اند. اي برگزيده هاي فردي و جمعي تازه گذشته را بازانديشيده، و آماج

ناپذيرِ  ي روند خجسته و برگشت آنچه براي درك ما مهم است مشاهده
توان در  ي فردي را به ويژه مي ي مهاجرت است. اين تجربه فردي كردنِ تجربه

زاده) ـ و  آذر، و وهاب تئوري مطرح شده در اين نوشتار (قهرمان، نوشسه 
هاي آنها ـ يافت. اهميت اين امر همانا در اين نكته است كه بدون  همانندي

ي مدرن ممكن  ، انديشه هاي جمعي و فردي كردن تجربه گريز از گفتمان
كوچي  ي برون ه دهند اي و شكل ي زمينه ي تبعيد كه تجربه نيست. تجربه

اثر  هاي وجودي مهاجران كم كم با ديگرگونه شدن افق ايرانيان است،  كم
اي  ي تجربه شود. فردي شدن مهاجرت به معناي نفي تبعيد به منزله مي

ي تلخ جمعي،  ي آن است. از درونِ اين تجربه جمعي و نسلي نيست، بل ادامه
اي نو براي  آيندهپايان زندگي،  فرد مهاجر با سختكوشي و تكيه بر نيروي بي

كند. مهاجرت تالشي است دوباره براي ساختن خانه در  خويش ترسيم مي
دادن  ي تبعيد و از دست دنيائي كه ناخانگيِ ناگزير آن، پس از تجربه

  گيرد.  مندي را از ما مي ي خانه، امكانِ خانه ناخواسته
   شعر (و ادبيات) مهاجرت جايگاه پديداري اين تالش هميشگي است.   

  
  

  ها: نويس پايان

ي سخنراني من است كه به  نوشتار حاضر برگردان فارسي متن بازنگري شده *
هاي ايرانيان مقيم  ها: بازسازي تجربه پلي ميان فرهنگ«زبان انگليسي به كنفرانس 

 21، به دعوت انستيتوي دانش در دانشگاه اينديانا، ايندياناپوليس، به تاريخ »خارج

  شده است.ارائه  2006اكتبر 

(سوئد: نشر  شاعران مهاجر و مهاجران شاعرن. ك. ميرزاآقا عسگري،  .1

به » ويژه شعر مهاجرت« 5 دفتر شناخت،). و نيز ن. ك. 1370/1992بيان، 
ها و  ). و نيز ن. ك. ماهنامه1377/1998زاده ( كوشش منوچهر سليمي و پيمان وهاب

  ه كوشش مجيد روشنگر (امريكا)؛ببررسي كتاب هاي مهاجر:  ها و فصلنامه گاهنامه

به كوشش بهروز شيدا، عباس  سنگبه كوشش قاسم نصرتي (سوئد)؛  قلم 
به كوشش منصور خاكسار،  دفترهاي شنبهآذر (آلمان)؛  نوش صفاري و حسين

به كوشش مجيد روشنگر و عباس  كاكتوسخسرو دوامي و مجيد نفيسي (امريكا)؛ 
  صفاري (امريكا)؛ 

دفتر عال و شكوه ميرزادگي (امريكا)؛ و  اسماعيل نوري به كوشش پويشگران
  زاده (كانادا).  به كوشش منوچهر سليمي و پيمان وهاب شناخت

شاعران در » پيرامون اين مجموعه«در اين زمينه ن. ك.: ميرزاآقا عسگري، . 2
آهوي كوهي در «، صص. الف ـ ز؛ احمد كريمي حكاك، مهاجر و مهاجران شاعر

؛ 324- 332)، صص. 1377/1998» (ويژه شعر مهاجرت« 5 اخت،دفتر شن» دشت؟
ويژه « 5 دفتر شناخت، »ي شعر مهاجر آينده«عال،  و نيز ن. ك.: اسماعيل نوري

ي  ، تئوريعال ؛ اسماعيل نوري333- 342)، صص. 1377/1998» (شعر مهاجرت
  .23)، فصل 1373انتشارات غزال،  (لندن: »شعر عشق«تا » موج نو«شعر: از 

» سبك مهاجر هندي و ادبيات مهاجرت امروز«محمود فلكي، « ن. ك.:  .3

  .43-68)، صص.1377/1998(بهار  2 سنجش

(تابستان  10 قلم» نوگرائي و ادبيات ما«ن. ك.: ميرزاآقا عسگري،  .4
» شعر مهاجرت: از توهم تا واقعيت«محمود فلكي، ؛ 10-28)، صص. 1378/1999

؛ محمود 312-323)، صص. 1377/1998» (ويژه شعر مهاجرت« 5 دفتر شناخت،
ها (هامبورگ: انتشارات سنبله،  در نقطه» خوديابي در ادبيات مهاجرت«فلكي، 
1375 ،(408 -395 .  

(بهمن  10 پويشگران» اي بر ادبيات تبعيد مقدمه«گل،  ن. ك.: مليحه تيره .5
دفتر » شعر فارسي در تبعيد«؛ مهدي فالحتي، 13- 35)، صص. 1375/1997
؛ و نيز: مليحه 291-311)، صص. 1377/1998» (ويژه شعر مهاجرت« 5 خت،شنا
  به نشاني: ي آخر غرفهدر سايت  »سي سال ادبيات فارسي در تبعيد« گل،  تيره

perlit.htm-http://www.mtirehgol.com/30   

به  ي آخر غرفهدر سايت » گل مليحه تيره از» يلقاب«پرسشِ «گل،  مليحه تيره
  نشاني:

http://www.mtirehgol.com/archive/interviews/ghabil.htm   
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. و نيز نگاه كنيد به بحث 22، فصل ي شعر ، تئوريعال ن.ك.: اسماعيل نوري .6
  به نشاني: ي آخر غرفهتيره گل و ساسان قهرمان در سايت مليحه 

http://www.mtirehgol.com/   

خطوط موازي و نقطه ي تقاطع، سخنراني « ،ساسان قهرمانن. ك.:  .7
 به نشاني: گويادر سايت » ساسان قهرمان در كانون ايرانيان دانشگاه تورنتو

http://news.gooya.com/culture/archives/007218.php  

كه  مداددر سايت ادبي » ادبيات غيررسمي ايران«آذر،  ن. ك.: حسين نوش .8
ادبيات چفت و بست «لينك آن عجالتاً موجود نيست. و نيز ن. ك.: حسين نوش آذر، 

در » آذر با حسين نوشجن و پري ي ادبي اينترنتي  اطفي ماست: گفتگوي نشريهع
  به نشاني زير:جن و پري سايت 

http://www.jenopari.com/article.aspx?id=73   

ويژه شعر « 5 دفتر شناخت،» تزهاي منفي«زاده،  ن. ك.: پيمان وهاب .9
  .343 - 350 )، صص.1377/1998» (مهاجرت

  
*  

  

  

  

  در دوسوي مرزهاادبيات ايران 

  

  

  )ميرزاآقاعسگري(ماني
                                                                                   

ها، گفتگوها و  سال گذشته، من نيز به سهم خود نوشته  28در 
ي ادبيات درتبعيد داشته ام. بخشي از آنها در  ارههائي در ب سخنراني

 300دسترس همگان است و مجموعه ي تازه اي ازاين مقاالت در كتابي 
  صفحه اي پيرامون ادبيات، زبان و سياست آماده ي انتشارند.

  
ايرانيان، تفاوت چنداني در كاربرد دو واژه ي مهاجر و  در آغاز برونكوچي 

بسياراني از اهل قلم، درحال مهاجرت ناخواسته و  گذاشتيم، زيرا تبعيد نمي
ها  ها بودند و تبعيدي رفتن به تبعيد بودند. در آغاز، مهاجرين، همانا تبعيدي

همانا مهاجرين. اما پس از گذشت دو دهه ي نخست، برخي دلزدگان از 
زندگي در تبعيد، و ماندگان در نااميدي، راه رفت و بازگشت به جمهوري 

ه هرقيمتي بود براي خود گشودند. برخي از اينان، اندك اندك و اسالمي را ب
كردند، و » ادبيات تبعيد«را جانشين » ادبيات مهاجرت«زيركانه اصطالح 

ادبيات «براي هريك از اين دو اصطالح، تعريف هاي تازه اي به دست دادند. 
را به درستي در معناي آثار كساني تعريف كردند كه با رژيم » مهاجرت

هوري اسالمي در ايران مشكل سياسي ندارند، و داوطلبانه، حوزه ي جم
» ادبيات تبعيد«جغرافيائي تازه اي را براي سكونت دائمي خود برگزيده اند، و 

از ترك ايران شده  ناگزيررا هم به درستي آفريده ي كساني تعريف كردند كه 
قلم خود در  اند، با رژيم جمهوري اسالمي دشمن اند، از خالقيت و توان و

  گيرند و... هاي سياسي و فرهنگي حكومت اسالمي بهره مي افشاي بنيان
هاي سياسي و تبليغاتي رژيم، و مطبوعات وابسته   جالب است كه دستگاه

يا همروندش هم بسيار آگاهانه و زيركانه، ادبيات برونمرزي را ادبيات 
ميان همان هم  نامند، و نمايندگان اينگونه ادبيات را هم از مهاجرت مي

  كنند كه به ايران رفت و آمد دارند. انديشاني انتخاب مي
در درازاي » مهاجرت«و » تبعيد«هاي  با تغيير محتواي كاربردي واژه

ها:  سال گذشته، اگر بخواهم يكبار ديگر نخستين كتاب شعر تبعيدي 30
ا به را تجديد چاپ كنم، بناگزير نام آن ر» شاعران مهاجر و مهاجران شاعر«
ام  »مهاجرين«تغيير خواهم داد، و شعر » شاعران تبعيدي و تبعيديان شاعر«

  خواهم ناميد.» ها تبعيدي«را شعر 
  دهه دگرگشت 3 - سه دهه درجا 

ها دچار  عرصهبسياري ايران در در سال است كه ادبيات 30نزديك به 
، بي آشفتگي و سردرگمي است. بريده از گذشته و ريشه، كم ارتباط با امروز

ها ودستاوردهاي سه  داند شاخص چشم اندازي روشن براي آينده. كسي نمي
ي  دهه ي گذشته در اين عرصه را دقيقا معين و نامگذاري كند. در سه دهه

ادبيات ايران كه از رنج سانسور هم در امان نبود،  ،1357ي  پيش از فاجعه
عدي و همانندانشان، دوراني از شكوفائي ادبي را از خود بروز داد. هدايت و سا

برغم كنجكاوي و مميزي ساواك و وزارت فرهنگ، توانستند داستان نويسي 
ايران را به عصر مدرن نزديك كنند. نيما و فروغ و شاملو و اخوان توانستند 
شعر ايران را از مرزهاي ممنوعه ي شعر سنتي عبور دهند و وارد دنياي تازه 

هاي روحوضي و الله  نمايش خواني، يهدر كنار تعز. تئاتر ايران نماينداي 
نقاشي و كاريكاتور به  ،زاري به تئاتر مدرن نزديك شد. مجسمه سازي

هاي جديدي راه يافتند كه اردشيرمححص و مهندس سيحون و ديگران  پهنه
از فرايندهاي آن دوران بودند. با وجودي كه خواندن رمان مادر از ماگسيم 

در ايران كم يا بيش جريمه ي زندان  گوركي و نويسندگان هم انديش او
داشت، كساني مانند آل احمد و شريعتي كه مناديان بازگشت ايران به دوران 
تاريك دين ساالري بودند، توانستند همه ي كارهاي خود را منتشر كنند. 

از اينان نماند تا رژيمي برود و در رژيم پس از آن اجازه ي انتشار  نوشته اي
  سور بود، اما مرز و حدي داشت.يابد. سركوب و سان

  
سال، ديگر نه از بزرگمرداني مانند نيما، شاملو،  28اكنون پس از 

ساعدي، اخوان، فروغ، سپهري و نادرپور خبري هست، و نه از نام آوراني مانند 
از  يو صمدبهرنگي و به آذين و شفيعي كدكني. ديگر نه نشان ابراهيم گلستان

هائي همچون كاليگوال در  نه از اجراي نمايشنامهمنتقدان تأثيرگذار هست، و 
تئاترهاي ايران. شهريار رفت، اما از شهرياري ديگر خبري نيست. اخوان رفت 

هاي ديگري خبري نيست. فروغ رفت اما كو فروغي ديگر كه  اما از اخوان
چه بوده ايم؟ به كجا رسيده  ؟ه چالش بگيردزمانه ي خود را در شعرش ب

  فرهنگي دچار گسيختگي شده است؟ ايم؟ چرا تداوم
انتخاباتي آخوند كروبي  –سياسي و بازيگر محمود دولت آبادي ياريگر 

به تقبيح  ش،رمان شود. هوشنگ گلشيري براي خوشامد رژيم، در مي
پردازد. محمدعلي سپانلو تئوريسين فرهنگي رژيم آخوندي  تبعيديان مي

رگ را در معرض نابودي قرار شود و در حالي كه رژيم، آرامگاه كوروش بز مي
كند! نادرابراهيمي معلم  ، خانه ي سپانلو را جزو ابنيه ي تاريخي ثبت ميداده

شود. يكي دوشاعر قد ونيم قد هم با ادعاي  ادبيات حوزه ي علميه ي قم مي
رهبري ادبي، مجالت مستقل را صباحي چند عرصه ي تاخت و تاز خود 

 ،هد كه نه حرفي تازه براي گفتن دارندد كنند، اما گذشت زمان نشان مي مي
هاي فرهنگي رژيم  دنباله و نه توان و توشه اي براي پركردن جاهاي خالي.

ها، هم،  كنند با اهداي جوايز ادبي به برخي از برونمرزي هم سعي مي
كبوترهاي پرقيچي درست كنند، هم، پز تساهل بگيرند، هم، تبعيديان واقعي 

د فضائي متفاوت يا تازه را در تاريكناي ادبيات اسير را منزوي كنند، و هم شاي
در ازاي دريافت » جايزه بگيرها«در درون مرز ايجاد نمايند. برخي از 

شكنند، و نرم  ، مي-اگر كه داشته اند -را  شان ، قلم معترض»جوايزادبي«
  پرورند. را در دهان مي» جايزه دهندگان«ها و نيات  نرمك، حرف
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  ات درايراندوپارگي بين ادبي

اكنون ادبيات ايران به راستي كه دوقطبي شده است. در يك قطب 
ها و پرخاشگران ادبي، و در قطب ديگر همراهان و هم انديشان  تبعيدي

  آشكار و نهان رژيم قرار گرفته اند.
  

ايران و در تبعيد، از فرايندهاي سه دهه ي  دوپارگي بين ادبيات در
ت، تنها چيز مشتركي كه دارند زبان فارسي گذشته است. اين دو گونه ادبيا

 چندان مشترك يا همسان. اين دوگونه ادبيات درنه است. آن هم ديگر 
هاي اجتماعي و فلسفي، در  منظرهاي دروني و بيروني، در نگرش محتوا، در
با جهان مدرن، در بريدن از باورهاي پنهان ديني و  يا ناهمخواني همروندي

اند و  و حسي راهي ديگر و متفاوت پيموده خرافه، در بافت تصويري
ميرآفتابي، مسعود نقره كار، ساسان قهرمان،  د. آنچه امثال مرتضانپيماي مي

 مينااسدي، عال، عال، ژيالمساعد، پرتونوري اسماعيل نوريوفايغمائي،
نويسند به  خوئي و... مياسماعيل  وفا يغمايي، م.سحر، اسماعيل اسدسيف،

در  نگارند. ا آنچه شاعران و نويسندگان در ايران ميتمامي متفاوت است ب
ميان نسل جوان شاعران و نويسندگان هم اين دوقطبي شدن ادبي سيمائي 

شده  جدا به ميزان درخور توجهي راه و نگاه اينها از يكديگر روشن دارد.
ست. يكي از شاعران ايراني در آمريكا كه يك پايش در ايران است، يك ا

ي  رانندهمن و تو مانند «رنيا در يادداشتي به من نوشته بود پايش در كاليف
شويم و  ها از روبروي هم رد مي دو كاميون هستيم كه گاهي در جاده

اين حرف معاني گوناگوني دارد. از جمله »! كنيم چراغي براي هم روشن مي
اين كه ما نه در يك جهت، بل كه در جهتي كامال مخالف يكديگر حركت 

عناي ديگرش اين است كه ما مقصد و مقصودي متفاوت داريم و كنيم. م مي
د. آن تك چراغي را هم كه گاهي به رسيهم نخواهيم  ههرگز در يكجا ب

كنيم، تنها نشانه اي از اين  عالمت آشنائي براي هم روشن و خاموش مي
است كه در گذشته، همدلي يا آشنائي اندكي با هم داشته ايم! البته كه حرف 

  تصوير بجائي است!  درست و 
  

اجتماعي و تئوريهاي ادبي در  ،فلسفي ،ديني ،پژوهشهاي تاريخي  
برونمرز هم اغلب راه و روش و منشي ديگر و متفاوت از آنچه در داخل ايران 

د. راه و ديدگاه شجاع الدين شفا، علي نشود دار ها نگاشته مي و در اين زمينه
انصاري، دكترروشنگر، بهرام بهرام مشيري، دكتر بهروزشيدا،ميرفطروس،

، هوشنگ معين زاده، و... چشم اندازي شهال شفيق، آرامش دوستدار چوبينه
  بكلي متفاوت را در برابر ديدگان ايرانيان گشوده اند.

  
و نه  ،آفرينند يكسره به سامان است نه همه ي آنچه تبعيديان ميالبته 

سره همخوان با فضاي آفرينند يك همه ي آنچه كه همكاران ما در ايران مي
. (مثال برخي از آثار درويشيان، لنگرودي و تحميلي جمهوري اسالمي است

توان پرسيد: روند ادبيات  با اين همه مي سيمين بهبهاني و چند تن ديگر)
ها و دستاوردهاي مهمي داشته است؟ چه  ايران در ايران چه فرازها، شاخص

به كدام مقصد و مقصود دست  خواهد پيمايد و مي ها و جهاتي را مي سويه
يابد؟ سخن بر سر اين يا آن اثر از اين يا آن فرد نيست، سخن بر سر جريانات 

كه توانسته باشند همپاي نيما و فروغ  است ادبي، و سرآمدان چنين جرياناتي
در جستجوي روندي  ، وو شاملو نفوذ ادبي و اجتماعي به هم زده باشند

ايراني كه بويژه هم دولتش مدعي است و هم  در باشندكارساز و آينده ساز 
  اهل قلمش. 

  
  هاي دوگونه ادبيات شاخص

هاي  ها، رويكردها، و ديدگاه ها، شناسه اشاره كردم كه برخي از مؤلفه
حاكم بر هر دو گونه ادبيات درونمرزي و برونمرزي را در جاهاي ديگر (و از 

مرده ام. تكرار آنها جمله در گفتگو با خانم نجمه موسوي. مجله آرش) برش
توانم بنويسم اين  امري خسته كننده است. آنچه در اينجا و به كوتاهي مي

است كه ديد و دنياي اديبان و ادبيات ايران درميان دوگروهي كه جمهوري 
نامد، در  داند و مي مي» غيرخودي«و » خودي«اسالمي به درستي آنها را 

ان ناهمروند شده، كه اكنون سرشت، آينده، زبان، محتوي، و نگرش، آنچن
توان به راحتي، آنها را دو ساحت ناهمسو و ناهمسرنوشت ادبيات و شعر  مي

  پارسي در دهه ي كنوني ناميد.
  

  و يك پرسش

آيا اين رژيم به موازات تخريب هويت ايراني، فرهنگ ايراني، تاريخ ايران، 
است؟!  نداده به سوي تباهي سوقاخالق و عرف ايراني، ادبيات ايران را هم 

به رژيم » شاعران و نويسندگان«برخي از سياسي - آيا نزديكي فرهنگي
ضدايراني، نشانه ي دفن و كفن ادبي، فرهنگي و اجتماعي اينان خواهد بود؟ 

  آيد! شايد هم آمده و از نسل ما گذشته است. آينده غربال بدست از پي مي
  

  و اما،

  تبعيد و آفرينش هنرى

و ، فرايند همهى توانائىها و اندوختههاى ذهنى اگر آفرينش هنرى را
نيز آمادگى همه  زبان) و، (درمورد شعر و ادبيات بر ابزار ارائهى كارچيرگي 

هر شاعر و ، بايد گفت، سويهى ذهن براى بهرهگيرى از آنها بدانيم
نيروى ، چه در زادبوم خود و چه در تبعيد، نويسندهاى در هر كجاى دنيا

دست نمىدهد. يك نمونه بياورم. براى يك كُشتىگير آفرينش خود را از
فرق چندانى ندارد كه درميهن خود كشتى بگيرد يا دركشورى ديگر. ، ورزيده

براى يك رانندهى كاركشته تفاوتى ندارد كه در جادههاى كشور خود 
رانندگى كند يا در جادههاى كشورى ديگر. سخن اين است كه انبوهى از 

و اندوختههاى فكرى درهر فرد گرد آمده باشند تا  آموختهها، توانمندىها
از قبيله ، درسرشت خود، د.هنر و ادبياتاندازبتواند آفرينش خودرا بهكار 

و نژادگرائى گريزان است. ازهرچيزى كه زدگي مليت ، قومانديشى، گرائى
همانا فراروى ، انسان را به گروه هاى كوچك بخش كند گريزان است. هنر

يگانه شدن باجهان وهستى است. هرچند كه هنروادبيات به  و، ازخود وخودى
همگانىترين و فراگيرترين پديدهها شناسنامهى فردى مىدهد. اّما سرشت 

برگذشتن از كل براى رسيدن ، همگرائى با جهان است. يعنى، فرجامين آنها
تنها ، و رسيدن به كلى تازه. صورت مثالىء و سپس فرارفتن از جزء، به جز
و برونافكنى مىيابد. يكى از سنجههاى زندگي توان ء مين فرد و جزازراه ه

سزاوار در ارزيابى يك آفريدهى هنرى اين است كه آن كار تا چه اندازه در 
فرابومى و جهانشمول است. يعنى تا چه اندازه توانسته ، سرشت و آماج خود

از بستمان بيانگر انسان همه مكانى وهمه زمانى باشد. تا چه اندازه توانسته 
، قبيله و ملت فراتر رفته و به اسطوره اى جاودانه، ايدهئولوژى، مذهب، نژاد

و نه ، بپيوندد. چرا كه كمال در جهانشمولى است، يعنى انسان و جهانش
در صورت ازلى و جهانى انسان و كمال درقبيله يا مليت گرائى. بسندگى 

در هستىِ فراگير  بسندگيو نه در صورتى از صور بومى يا گروهى. ، است
و نه درپارههائى از آن. هنر وادبيات صورتى از صور جهانى ، پديدار مىشود

يعنى ادبياتى كه نمىتواند از جغرافياى ، انسان است. ادبيات بسته درخويش
  همه زمانى و همه مكانى شود. همگاني، نمىتواند ، معنوى خود فراتر رود
، را مىخواهد. شاعر و نويسندهشاعر و نويسندهاى جهانگ، ادبيات بى مرز

 - يا دستِ كم ميهن آرمانى اش -مگرهمهى جهان ندارد. ميهن او، ميهنى
همهى هستى است. ميهن او هر آن جائى است كه او بتواند با جهان 

بده بستان فرهنگى برپا كند. از اين روى به جهان ميهنى هنرى نش پيرامو
مرا به هنگام كوهنوردى ، ىويوالدى اروپائم چرا كه ديده ام. باور دار

دركوهستانهاى زادگاهم همراهى و نوازش كرده است. داستايفسكى 
روزى سه ، پسركى نيمه روستائى در اسدآبادچگونه نمىتوانست گمان برد كه 

ريال پول توجيبىاش را جمع مىكند تا بتواند نوشتههاى او را پنهان از چشم 
بخواند. بىگمان ، پنداشتكه كتاب خواندن را كارى بيهوده مى، پدرش

رودكى نمىتوانست گمان برد كه سدهها پس از او يك شاعر همميهناش 
  درتبعيد سروده هاى او را خطاب بخودش خواهد خواند كه:

  
  ؟هموار كرد خواهى گيتى را

  گيتى ست كى پذيرد هموارى 
  شو تا قيامت آيد زارى كن 

  ؟با زارى كى گذشته را باز آرى 
  

مكان را درمىنوردد. بنابراين نه ميهن دارد و نه دوران. زمان و ، ادبيات
شاعر و نويسنده نيز چنين است يا بايد باشد. گرچه ممكن است زمان و مكان 

امّا آفريدهى هنرى يا ادبى از دايرهى زمان و ، در يك كار ادبى روشن باشد
وبه آنها سرشتى فراگستر ، مكان شناخته شده فراترمىنشيند

، ى كه هميشه در پيوند با ادبيات در تبعيد مطرح مىشودمىبخشد.پرسمان
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و اين كه دورى از سرچشمه هاى زبان مادرى و دگرگشتهاى ، زبان است
پديدارى فرجامين خود ، ادبيات تبعيدى را برباد مى دهد. ادبيات و شعر، آن

  چون همه چيز را درخود و ، همه چيز است، را در زبان مىيابند. زبان در شعر
ذهنيت و فرهنگ او تبديل به واژه ، ه خود بيان مىكند. عاطفهى شاعراز را

همهى آن هاست.آنها درهيچ برونهى ديگرى مگر واژه ، مىشوند. يعنى واژه
نمىتوانند هستى يابند. واژه بايد همانند شبنمى باشد كه خورشيد را در 

 چكيدهى جهان است. چكيدهى روان، درون خود فشرده و بازمىنمايد. واژه
است. امّا هر زبانى براى ملتى كاربرد دارد. هرگاه شاعر و نويسندهاى از ميدان 

ديگر توان ارائهى جهان خود را ندارد. همين ، زبان زادبومى خود بدور ماند
جاست كه واژهى تبعيد بسيارى از ما را مىترساند و از خود نوميدمان 

ند كه در تهِ خط مىكند. چندان كه برخى از همكاران تبعيدى ما مىپندار
هستند و پاى ادبىشان لب گور است. چرا كه مىانديشند ديگر نافشان از 

آئين ، و بايد براى خود، زهدان مام ميهن و زبان كوچه و بازار بريده شده
چنين نيست. نخست اين كه پايهى ، خاكسپارى برپا كنند! من مىگويم نه

اش را مىبُرند. و به خودبودگى كودك درهمان زمانى ريخته مىشود كه ناف
مليتگرائى و ، ناف شاعر و نويسنده از روح و فرهنگ قبيلهاىتا گفتهى ديگر 
نمىتواند نويسندهاى براى همهى جهان شود. سخن من به معنى ، نژادى نَبُرد

جا به ، بريدن از جانمايهها و دستاوردهاى فرهنگ خودى نيست و نيز
  ديگر را در نظر ندارم. مىتوان جاشدن شاعر و نويسنده از كشورى به كشور 

در همان شيراز سدهى هفتم بود و در آنهمه كشمكشهاى قومى و 
  مذهبى سرود:

  
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

  رهِ افسانه زدند!، چون نديدند حقيقت 
  

مهم نيست در كجاى زمان و مكان باشيم. مهم اين است كه لاك سختى 
كافيم و بيرون بيائيم و بتوانيم چهره را كه برپشت ما كشيده شده بش

  برچهرهى جهان بسائيم. باجهان يكى و يگانه شويم آن را درگوارشى ذهنى به 
ادبياتى با سرشتى فردى بدل كنيم. دوم اين كه ما يكباره از زبان و فرهنگ 

هر يك از ما مىتوانيم از تازه ، خود جدا نشدهايم. درجهانِ ارتباطات گسترده
كه ، و با بالندگى زبان فارسى، دهاى ادبى درون ايران آگاه شويمترين دستاور

در پيوند باشيم. سوم اين كه كدام شاعر ، شوربختانه بسيار كُند و خزنده است
، ميليون ايرانى كوچيده 3و نويسندهى توانمند ايرانى است كه درميان همين 

جهان  جمعيتى كه گرچه در پنج قارهى؟ خود را نداشته باشدشنوندگان 
امّا نزديك به جمعيت كشورى مانند دانمارك است! جمعيت ، پراكنده است

و در چند ، شاعر و نويسندهاش را با هواپيما، پراكندهاى كه هرگاه بخواهد
و ، . با آن كه ما در اين جا از ناشران بزرگدركنارخود خواهد داشت، ساعت

همين دهكدهى  تيراژ كتابهاى خوب در، شبكهى پخش برازنده بى بهرهايم
به  -ميليونىمان ايران60با تيراژ كتاب در آن دهكدهى ، ميليونى ايرانيان3

، فرق چندانى ندارد. چرا كه بىسوادى گسترده - نسبت سرانه ي جمعيت 
و گرايش اندك ايرانيان به كتاب در ، كمبود زمان آسودگى، غم نان، گرانى

، ايش براى شعرخوانىجلوگير افزايش تيراژ كتاب هستند. هم، درون كشور
، ودرهمين دهكدهى كوچك، سال اخير10داستانخوانى وسخنرانى درهمين 

است. حتى برخى از  نبوده كمتراز شمار اين گونه همايشها در ايران 
همكاران ما در درون كشور آرزو دارند به ميان ما بيايند و شعر و داستان 

ميان ما تبعيدى ها روشن بخوانند و چراغشان را كه در خانه خاموش مانده در
كنند! و كتابهايشان را براى نخستين بار دراين جا وبراى ما چاپ كنند.آنها 
آفريدههاى خود را به ناچار به تبعيد و به ميان تبعيدىها مىآورند! (هرچند 

و ، كه برخىشان كه با فراخوان همين تبعيدىها به بيرون مىآيند
براى ، چون به خانه برمىگردند ،شنوندههاشان هم همين تبعيدىها هستند

و هرچه فرياد دارند بر سر تبعيدىها ،نمكدان مىشكنند، خوشايند اين و آن
مىكشند!) پس چرا منِ تبعيدى بايد اينجا زانوى غم به بغل گيرم و اشك 

يار و ديار ، اگر چه منِ تبعيدى؟ بريزم و براى خود آئين خاكسپارى برپا كنم
عاطفه و ، خرد، توان، انديشه، امّا خلاقيت، شتهامخود را بناگزير برجاى گذا

اندوخته هاى ذهنىام را كه جا نگذاشتهام. اگر درمن و ما خلاقيتى باشد 
  همين جا و در ما و با ما است.

پديدگاه شعر است. يعنى سرشت و گوهر شعر را با خود ، زبان          
ناسازگارى و  فرايند، مىآميزد و به آن هستىِ مادى مىدهد. اين سرشت

، يگانگى شاعر با هستى است. فرايند داد و ستد ذهن او وجهان است. پس
ء هرآن جائى كه انسان (جامعه) وطبيعت (هستى وپبوندهاى پيچيدهى اجزا

و اين بده بستان ، اين كنش و واكنش، اين همگريزى و همگرائى، آن) هست
ر و هوا كه هم هست. درست مانند عنصرهاى چهارگانهى آب و خاك و نو

ديگرچه گردد.  ممكن ميگياه و درخت زندگي، پيدايش ، چون فراهم باشند
، اصلسيب؟ موز يا ، فرق مىكند كه ميوهى درختى انار باشد يا انگور

، براى آفرينش، زيستمندى است و ثمربخشى. شاعر و نويسندهى در تبعيد
رسنگى و هيچ كم از شاعر مانده در ميهن ندارد. اگر بنا باشد مثلاً گ

شاعر را به سوى آفرينش شعرى در دفاع از گرسنگان رهنمون ، تنگدستى
و هم در همان دهكدهى خودمان. ، شود. هم در بيافرا و سومالى گرسنه هست

  كه اولى البته جان گدازتر است. 
  
  هبر اركستر در سنفونى زبانر

آزادىبخش ، هنگامى كه به پهنهى فرديت شاعر منتقل مىشود، زبان
عاطفه و روان هنرى شاعر ونويسنده را آزاد مىكند. ، . چرا كه انديشهاست

و با سانسور آنها را به سود خود ، هنگامى كه حكومتى بر واژهها نظارت دارد
بيان خود را با واژههاى سزاوار ، و نمىگذارد شاعر و نويسنده، غربال مىكند

، سرزمينهائى وخفه مىكند. درچنين گنگ، آنها را درخودشان زندانى، كند
بيمار  ،واژهها نماد آزادى نيستند. ادبيات درچنين كشورهائى عقدهاى مىشود

پرپر مى  ،سرو دم بريده مىشود ،به تته پته مىافتد ،و ناقص الخلقه مىشود
و گاهى نيز مىميرد. نويسندهى تبعيدى چنين گيروگرفتى ندارد. واژه ، زند

ل خود او هستند. دستچين هاى شاعر و نويسندهى كوچيده يا تبعيدى ما
رهبر اركستر در سنفونى زبان شاعر، شدهى سانسور و خودسانسورى نيستند. 

سرچشمهى ، همان گونه كه شاعر، واژه ها سرچشمهى رهائى او هستند .است
رهائى ، رهائى واژهها از بندِ تداول و قرارداد و مسخ شدگى است. تبعيد

عرف و ، دين، ز پادافره قانونشاعرى است كه مىخواهد جهان را بىوحشت ا
رهائى واژههاى اوست. آزادى آفرينشگرى ، سانسور دگرگون كند. تبعيد

اوست. البته اگر او بخواهد و بتواند راهى به جهانِ برتر معنوى و هنرى 
  بگشايد.

گوهر آدمى همخوان نيست.زيرا كه ناخواسته است. اين كه  تبعيد اما با
، را ندارد -انسانى آزاددر جايگاه  -خود حق بازگشت به زادگاه، تبعيدى

و نوستالوژى پردامنهاى را در او ، گرايش او را به بازگشت دو چندان مىكند
نويسندگان پديد مىآورد. بيهوده نيست كه حتى كامياب ترين شاعران و 

برابر ، عليه تبعيد نوشتهاند. بااينهمه به روشنى مىگويم كه تبعيد،تبعيدى
هنرمند و ، سنده نيست.اين را سرگذشت هزاران نويسندهنوي و بامرگ شاعر

شاعر برتر تبعيدى درجهان روشن كرده است. آوردن يك نمونه براى بيان 
، گاهِ تازهتدرخشش صادق هدايت است كه زيس، مقصود بسنده است وآن

كه در ، درايشى منفى نگذاشت و ديگرى لاهوتى است، درآن چه كه او آفريد
وفائىِ بيشتر را از دست داد. اين نمونهها نشان مىدهند فرصتهاى شك، تبعيد

و درمواردى با ، تبعيد با شكوفائى تبعيدى فرجام يافته، كه در برخى موارد
فروكشى دردناك ، ما در تبعيدنويسندگان پژمردن او. برخى از شاعران و 

 اگر درايران هم مىماندند سرنوشت بهترى نداشتند. اخوان دراينان يافتهاند. 
امّا ديگر آن شكوفائىِ ِ پيشينتر را نداشت. برخى ديگر از شاعران ، ايران ماند

اگر در ايران مىماندند ، آفرينشگر و كارا هستند، ما كه درتبعيدنويسندگان و 
، به سطح كنونى كارهايشان دست نمىيافتند. سخن اين است كه تبعيدشايد 

نهى فروكش اين يا آن زمي، گرچه مىتواند، كُشندهى آفرينشِ ادبى نيست
، اريش فريد، صائب، برشت، شاعر و نويسنده را فراهمتركند. ناظم حكمت

نه تنها درتبعيد ، كوندراو برادوفسكى ، چارلى چاپلين، هاينريش هاينه
و گروهى ديگر در تبعيد ، بل كه به اوج هاى تازه ترى دست يافتند ،نمردند

بيشتر با خود و ، ار اينانبه مرگ ادبى گرفتار آمدند. فراز و فرود ك
  نه با تبعيد.، خلاقيتشان پيوند داشت

روشن است كه سالهاى نخستِ تبعيد با پريشانى و بى سروسامانى 
همراه است. نمىتوان بهسادگى در ديارى ديگر سامانى تازه بپا كرد. اين كار 

چشم به ، به گذشت زمان نياز دارد. پس از خوديابىِ دوباره است كه تبعيدى
  نياى تازه مىگشايد.د

در ، برخيزيم. به كوچههاى زندگى برويم. تا ما در اتاق دربستهى خود     
و ، اندوه غربت فرورفته بوديم چكههاى خون تازهاى برسنگفرشها چكيده

خون ، دانههاى تازهى شبنم بربرگهاى درختان زندگى پيدا شدهاند. و يعنى
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نسيم ، يعنىومىچكد.  پيشانى شكافتهى آن كودك سوماليائى برشعرمن
همانند دانههاى شبنم روى برگ برگ شعر من مىنشيند. ، نمناكى كه وزيده

شعر مرا ، و آتشى را كه نئونازيستهاى آلمان در خانهى آن تُرك برپا كردهاند
، فرزندش را خورده است، مىسوزاند. و چروكهاى پيشانى مادرى كه انقلاب

شعر مرا روشن ، اين بانوى عاشقبه كاغذ من مىنشيند. و زيبائى تابان 
در جهان تجزيه شدهام و جهان در واژههاى ، من درتبعيد، مىكند. و يعنى

همچون ، اگر با زبان خليل جبران سخن بگويم، من تجزيه مى شود. و واژه
  !به چليپاىات نيز مىكشاند، عشقى است كه همچنان كه تاج بر سرت مىنهد

*  

  

  

  مروري بر 

  رت و تبعيد ايرانچيستي ادبيات مهاج

   
بازنگاري و تركيبي است از يك مقاله و يك مصاحبه.  مقاله ام   اين نوشتار

پيش در آمدي بر شعر "كه بيانيه وار و بسيار كوتاه بود تحت عنوان 
، نخست در بررسي كتاب و سپس در شهروند به انتشار رسيد.  "مهاجرت

نجاندن در كتاب او كه در مصاحبه ام  اما با شاهرخ تندرو صالح بود براي گ
زمينة ادبيات مهاجرت و تبعيد است و هنوز به انتشار نرسيده و  نيز انتشار در 

كه پيش از انتشار مصاحبه ام، شرق را توقيف  1385روزنامة شرق در سال 
كردند و باالخره امسال بخش هايي از آن مصاحبه در دو شمارة شرق در 

چند هفته پيش از توقيف دوبارة اين  -1386تير 4تير و دوشنبه  2شنبه 
تا به حال   به اين شكل و طرح و اندازه   مقاله ام به انتشار رسيد.   -روزنامه

آنچه كه در بررسي كتاب به چاپ رسيد از يك   در جايي انتشار نيافته است.
چهارم مقالة حاضر كمتر بود و حجم مصاحبة منتشر شده در شرق تنها در 

(شما  ، آنهم به اصطالح جرح و تعديل شده،صاحبه اماز م برگيرندة نيمي
.  البته من در اينجا سؤال ها را حذف كرده ام تا متن بخوانيد سانسور شده) 

يك دست تر و يك پارچه تر شود. واضح است كه تنها من مسئول گفته ها و 
نوشته هاي خود هستم. در پايان از آرش و سردبيرش سپاسگزارم كه هماره 

  ت تبعيد و مهاجرت ارج نهاده اند. به ادبيا
   

   علي رضا زرين                                                  

  

  

مهاجرت و تبعيد هر دو از كهن ترين گفتمان ها در طول تاريخ ادبيات كتبي 
و شفاهي دنياست و رد پا يابي، سير و تحقيق تحوالت معنايي در آن، بحثي 

مفصل.  حضور موضوعيت ادبيات تبعيد  در ادبيات است بسيار دامنگير و 
ديني (تبعيد آدم وحوا از بهشت) و در ادبيات به طور كلي، واضح و مسجل 
است. در ادبيات كهن ما نيز به طور مثال در شاهنامه به شكل تبعيد سياوش 
و مهاجرت او وجود دارد.  از مهاجرت گروهي در بين شاعران ايران بايد از 

هندي نام آورد و بالفاصله نبايد فراموش كرد كه يكي از  شاعران سبك
بزرگترين شاعران پارسي زبان (و در اصل شاعري چند زبانه) موالنا جالل 
الدين بلخي يا رومي خود زندگي اش دستخوش مهاجرتي شگرف بوده است 
و همين انتساب بلخي يا رومي به نام او، حكايت از اين دوگانگي  يا چند 

زندگي و كار و هويت اوست كه در رابطة مستقيم است با مهاجرت گانگي در 
.  در دوراني نزديكتر به ما، يعني از حدود انقالب "روم"خانوادگي او از بلخ به 

مشروطيت، كه در اصل آغاز ورود اجتماعي و سياسي ملت ايران  به دوران 
يد در تجدد است.  ديباچة اين تجدد در ادبيات را در نخستين مظاهرش با

كار پيشكسوتاني  چون ميرزافتحعلى آخوندزاده، ميرزاآقاخان كرمانى، ميرزا 
ملكم خان و زين العابدين مراغه اى جستجو كرد كه كارهاشان به سادگي و 

راحتي در فرايند تحول گفتمان ادبيات مهاجرت و تبعيد، قابل بررسي است  
فلسفي هر تغيير و  –ي و سهمي در خور توجه دارند. البته از نقطه نظري ادب

تحول در نظام بوطيقايي ، نوعي مهاجرت ذهني و فرهنگي و ادبي است، 
يعني رخت بربستن از محيط بومي آشنا به محيطي ناشناخته و تازه كه زبان 

و بيان عامل تغيير و تحول در آن است.   در اينجا البته دغدغة اصلي ما  
، البته مهاجر به  "مهاجران"ر كلي دوران معاصر است.   از ديدگاه من ،  بطو

معناي وسيع ترش، مانند مهاجرت از يوش به تهران يا از تبريز و مشهد به 
تهران، سهمي بسيار بزرگ در انقالب ادبي مدرن ما داشته اند، كافي است كه 
تنها به نقش نيمايوشيح در شعر معاصر و رضا براهني در نقد معاصر (به ويژه 

) بينديشيم.  از سوي ديگر،  دوره اي از آثار ابوالقاسم  در سالهاي دهة چهل
الهوتي ، صادق هدايت ، بزرگ علوي، و حتي سيد محمد علي جمالزاده را 
مي توان از ديدگاه وسيع تري در همين حوزة  ادبي ديد. به هرحال، اين چند 

ي، نفر در  دوره اي از زندگي شان ، و البته چه بسا ديگر شاعران و نويسندگان
مهاجر يا تبعيدي بودند.  در بخش تبعيدي، بايد به خاطر بسپاريم كه مقوله 

؛ يعني تبعيد اختياري خود.  البته تبعيد "تبعيد خود"اي هم داريم بنام 
شير پاك "اختياري خود نيز از سر اجبارهاي سياسي و اجتماعي است . هيچ 

علتي قوي ترك  سرزمين آبا و اجدادي خود را از سر هوس و بي "خورده اي
نمي كند.  معلوم است كه بيشترين و وسيعترين طيف مهاجرت و تبعيد بعد 
از انقالب به وقوع پيوسته ، اما پيش از آن نيز پديده اي بنام مهاجرت و 
تبعيد وجود داشت وبازگوكننده تكوين گونه اي ذهنيت برخاسته از وضعيتي 

  نوين در اوضاع بين المللي بود.
مهاجرت تنها يك پديدة ايراني يا پارسي نيست، هم چنانكه البته ادبيات 

رمانتيسم، سمبوليسم، رئاليسم، يا مدرنيسم نيز جنبش هايي مختص به يك 
مليت يا يك منطقة جغرافيايي نبودند.  منظورم اين است كه اينگونه ادبيات 
زادگاهي و گستره اي جهاني دارد و شرايطي جهاني نيز بر آن حكمفرماست 

هايتاً به شكل نوين آن در رابطه است با گلوباليسم  و جهاني شدن كه ن
سرمايه.  مطلب مهم ديگر در اين ميان تفكيك اين دو گونه ادبيات است و 
تميزشان از يكديگر كه اميدوارم طي اين نوشتارتا اندازه اي به آن دست 

ادبيات  يابيم.  بگذاريد به شكلي گذرا نيز بگويم كه مهاجران و تبعيديان در
مدرن آمريكايي انگليسي نيز سهمي بسزا داشتند: تي. اس. اليوت كه از 
آمريكا به انگلستان مهاجرت كرد و در آن كشور شاهكارهاي خود را آفريد، 
ازرا پاوند كه ايتاليا را وطن نوين خود كرد و يكي از پايه گذاران شعر نوين 

را براي هميشه ترك آمريكا و زبان انگليسي است، جيمز جويس كه وطنش 
گفت و شاهكار هاي خود را  در مهاجرت خلق كرد و يكي از بزرگترين 

  نويسندگان جهان شد. 
  

من چشم انداز اين ادبيات و مشخصه هايش را در صورت هاي موضعي زير 
  مي بينم.

  
:  ادبيات مهاجرت سرگذشت انساني است از جا كنده شده، تبعيدي، جا  اول 

مانده است. در انگليسي  "اين جا"انِ از خانه رانده و در به  جا شده، سرگرد
خوانده ام كه همان مابين بودن است؛  inbetweennessمن اين حالت را بنام 
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بين دو حالت و دو وضع قرار گرفتن.  البته، عمال خود يك حالت و يك وضع 
 است:  مهاجر بودن  يا تبعيدي بودن، هر دو در نوع خود عمالٌ يك حالت يا

يك وضعيت است.  اما در ذهن و روان،  نماينده و نمايش دهندة دو گانگي و 
باريدن براي حالت  "دو دانگ"دو شقگي است.  ُكردها  اصطالحي دارند بنام 

و زماني كه برف و باران با هم و توامان  مي بارد؛ كه مي شود از آن  در 
دانگ مي بارد:  توجيه اين موضوع استفاده كرد.  ذهن شاعر مهاجر نيز دو

باران وطني كه پشت سر اوست و برف سرزمين نويني كه اكنون براي زندگي 
  به آن رو آورده است.

  
: انسان مهاجر نه تنها خانة خاكي اش را از دست داده كه خانة زبانش  دوم 

را نيز گم  و يا فراموش كرده است. يعني هم مأمن و پناهگاه جسمي و هم 
ز دست داده است.  ادوار شناسي و بحثي دقيقتر در اين مأمن ِ ذهني خود را ا

باره نيازمند فرصتي بيشتر و زمينه اي فراختر است براي تحقيق و كند و كاو 
در اين مبحث و تاريخ نگاري تحول معنايي و زمينه سازي در شكل و شمايل 

هنم اينگونه ادبيات.  دو نام در رابطه با اينگونه ادبيات (در سطح جهاني) به ذ
خطور مي كند : سلما ن رشدي و ايزابل آينده (كه در ايران بنام  آلنده 
شناخته شده است).  در ارتباط با سلمان رشدي بايد خاطر نشان كنم 
خطري را كه هماره بر سر راه اينگونه ادبيات بوده و هست و آن همان 

رد؛كه نام مي ب "اورينتاليسم"چالشي است كه ادوارد سعيد از آن به عنوان 
شكل سادة بيان موضوع اصلي آن قابل هضم كردن و مورد پذيرش قرار دادن 

(داستان يا شعرو غيرو..) است براي استفادة  عموم  "مهاجرت"متن ادبي 
نگريستن  به فرهنگ  "غربي"شان.  يعني از ديدگاهي  "ادبي"غربيان و بازار 

ايران يا هند  به طور كلي و به شكل مشخص مثالٌ "شرق"و ادبيات و تمدن 
يا عربستان.  (بگذريم از آنكه تمام شرق يا غرب را در يك نشست و با يك 
نگاه نگريستن خود مي تواند زمينه اي واقعي باشد براي متهم شدن به 
ارتكاب كلي نگري هاي افراطي و ناشايست.)   ادبيات مهاجرت در عالي ترين 

از اين برزخ يا گرداب مي  و ناب ترين حالتش بر اين چالش تفوق مي يابد و
گذرد و جان سالم بدر مي برد، زيرا كه دغدغة اصلي اش مصرف بازار و 
جنجال و جبهه گيري و تن در دادن به دو گانكي هاي معمولي و پيش پا 

نيست.  فراتر مي رود و فراتر و ژرف تر دست مي  "غرب"و  "شرق"افتادة 
اقعي و قالب نخورده و در زر يازد.  دغدغة اصلي اش آفرينش بي واسطه و و

ورق بازار متاع ِ داغ پيچيده نشده است.  ادبيات مهاجرت گوسفند قرباني 
هيچ درگاه و آستانه و درباري نمي تواند باشد و به پاسپورت تجارتي و غيرو 
نيازمند نيست.  اصل آفرينش و نياز به آفرينش قلب اين آثار را به تپش وا 

  مي دارد.  همين و بس. 
    

: همان گونه كه پاي انسان مهاجر هرگز بر خاك غير، محكم و استوار  سوم
نيست، آبشخورِ ذهن او نيز مهجور است و در نتيجه زبان، يا در واقع خود او 
سر درگم مي باشد.  اين سر در گمي  شاعر و نويسندة مهاجر را مي توان به 

ر نقاشان امپرسيونيست مهي، ابهامي،  يا سايه روشني مشابه دانست كه در آثا
وجود دارد.  اما آنان كه زيبايي هاي بسيار ويژة اينگونه هنر را مي ستايند، 
مي دانند  كه اين گونه ابهام و مه و سايه روشن پردازي در ذات هنر است و 
بدان خاطر است كه چشمان هنرمند به زواياي ديگري از هستي و شناخت 

ر آن صراحت و صداقت و زيبايي و آن دست يافته است و به همين جهت د
حرفهاي "طراوت ويژه اي نهفته است. (در خصوص ابهام در شعرنگاه كنيد به 

از نيمايوشيج).   ضمنا مهاجرت ذهني و تلفيق هنري نيز نقشي  "همسايه
انكار ناپذير در آفرينش امپرسيونيست ها داشت، به طور مثال تاثير نقاشي 

و ژاپن در نحوة پرسپكتيو و رنگ پردازي [تاثير مينياتور ايران و هند و چين 
رنگ پيروزه اي مينياتور هاي ايراني و كاشي هاي مساجد تاريخي ايران، يكي 
از رنگهاي بسيار مورد عالقة امپرسيونيستهاي فرانسه بود].  بايد به نكته اي 
 -ديگر نيز در اين باره توجه كرد: نخست اينكه سبك ها يا روند هاي ادبي

كامال از هم مجزا نيستند و با هم توارد و تداخل دارند، دو ديگر آنكه  هنري
Paradigm ادبي، كهن  -اينگونه ادب و هنري، مانند هرگونة ديگر هنري

است و از ادوار و چرخش ها و چالش هاي بسياري گذشته است.  اساساٌ 
ه تاريخ بشريت، تاريخ كوچ و مهاجرت است، چه به شكل اساطيري آن و چه ب

شكل عملي و واقعي. برايم شگفت انگيز است كه نخستين نوشته ام يا شعر 
در اطالعات كودكان به انتشار رسيد، موضوعش  1343آزادم كه  در سال 

كوچ پرندگان بود؛ كه در نهايت سرنوشت مرا پيش بيني كرد و پيشاپيش  

و نگاشت و رقم  زد.  (همچنين شايد در اين حرفي كه سال هاست در ذهن 
شاعران و نويسندگان هماره يك "بيان ام بوده است، حقيقتي نهفته باشد، 

تما م شعرها و داستانهاي يك شاعر يا  "شعر يا يك داستان را مي نويسند
يك نويسنده، تالش هاي گوناگون اوست براي گفتن يك حرف، يك پيام، 
يك مقصود خاص و يك موضوعي كه براي او مهم است و در اصل گوياگر  

  وافشاگر راز نهان اوست.) 
  

و در  "بيگانه":  ادبيات مهاجرت، ادبيات رويارويي فرهنگي و زباني با  چهارم
خودپذيري ذهن و زندگي و زبان بيگانه است. اينگونه تعليق و آويزان و آونگ 

بودن خود بخشي مهم از سرنوشت انسان است. در اصل  روح زمانه  
zeitgeist  كه سرنوشت خود را با نوشتار و متن رقم و موقعيت انساني است

مي زند و از نخستين نوشته هاي تاريخ بشري تالش بر ابراز و پرداخت آن 
مبين همين   ecritureداشته است. خود متن و نوشتار يا به قول فرانسوي ها 

تالش است؛ و هماره در حالت تعليق خاص خود بسر مي برد: تعليق بين 
ه، تعليق بين آنگونه كه اكنون دريافت مي شود و نويسنده/ شاعر و خوانند

گونه اي كه فردا دريافت خواهد شد؛ تعليق بين فهم افراد گوناگون از يك 
متن مشخص.  هر متني خود آونگ است بين متون پيشين و متون پسين 
اش.  مثالٌ غزليات حافظ آونگ است بين غزليات خواجو و غزليات سايه از 

ن ساوجي و سيد حسين شهريار از سوي ديگر.  تي يك سو و غزليات سلما
اس. اليوت مي گويد هر متن پر حادثه و پر ماجرايي، يا هر شاهكار نويني، 
خوانش متون پيشين را دچار تغيير و تحول مي كند.  اما هر متني چون 
رازي سربسته و زيبا در انتظار كشف و شهود و بررسي باقي مي ماند و اين 

  ير و تحول بر خطي مستقيم نيست كه بين گذشته و امروز و داد و ستد و تغي
فردا كشيده شده است، بل دايره يا دوايري است كه بر گرد دواير ديگر تابيده 

است و دوران دارد و مدارهاي گوناگوني را با متون ديگر مشترك است.  
ريك اين بحث جدا نيست و همانطور كه در تئوادبيات مهاجرت از موضوعات 

مقوله اي ديگر نيز گفته ام، ادبيات مهاجرت بي پيشينه و پسينه نيست.  جاي
ديگر نيز وجود دارد كه به پيچيدگي و زيبايي مطلب مي افزايد: مهاجرت 
فورم ها و نوع هاي ادبي به همديگر ، و مهاجرت به رسانه ها  و البته به 

ه را طي كرده زبانهاي ديگر.  مثال فورم يا نوع ادبي غزل كه مهاجرتي گسترد
و ديگر اكنون نوعي تثبيت شده و زنده است در چندين سنت ادبي و 
فرهنگي از جمله پشتو، اردو، بلوچي، سندي، پنجابي، كشميري، انگليسي و 
البته آلماني (ديوان شرقي گوته و گرته برداري اش از حافظ و غزل او) و 

ال زيادي كه در غيرو...  جالب توجه است كه اين نوع ادبي عليرغم استقب
زبان و ادبيات انگليسي از آن به عمل آمده است، تن به تغييرات ژرفي داده 

است، اوج عالي آن (و نيز قالب دست و پا گير آن در پارسي يا اردو،)  
نتوانسته كه از انعطاف پذيري آن در انگليسي بكاهد.  اين است كه در 

ت.  حال كسي چون من انگليسي به شكل باز و آزاد خود تحول يافته اس
تالش كرده است كه اين شكل تحول يافته (يا آزاد) را باز به موطن اصلي 
غزل باز گرداند [نگاه كنيد به گزينة غزلهاي آزادم].  البته خود من عاشق 
غزل به شكل و شمايل سنتي اش هستم و ديده ام كه چگونه غزل حيات 

شعرمان ادامه داده است و از  آرام و زيباي خود را در كنار تحوالت ديگر در
خود انعطاف بسياري نشان داده است.  بي شك انقالب شعري نيما يوشيج در 
غزلسرايان ناب معاصر(مانند حسين منزوي) تاثير گذار بوده است.  البته كندو 
كاو در اين تاثير گذاري و گرته برداري خود مي تواند موضوع جا مع بحثي 

  ديگر باشد.
  

د شيفتگي محدود و مختص به ايرانيان و پارسي زبانان نيست و  كژ بيني و خو
با اطمينان مي توانم بگويم كه وجه مشخصة آناني است كه بـا فرهنـگ هـا و    
مردمان و ادبيات هاي ديگر كمتر تماس داشته اند و هماره از درون خود و به 

ه و هنرشان نگريسته انـد. يكـي از عللـي كـ     "ديگران"شكل بسيار محدود به 
نيما يوشيج و صـادق هـدايت، در ادبيـات معاصـر مـا تحـول ايجـاد كردنـد،         
مستقيماٌ در ارتباط بود با گرته برداريشان از ادبيات اروپا و آمريكا.  بـه نظـرم   
آنها ، تا سر حد توانايي شان ، توازني به وجود آوردند مابين آنچه كه ايراني و 

بيات غـرب آموختنـد. از سـوي    پارسي بود با آنچه كه از فرهنگ و تمدن و اد
و  "خـود "ديگر هردوي آنها توانستند بـا ديـدي واقـع بـين و موشـكافانه بـه       

غـرب  "فرهنگ و ادب خود بنگرند.  در گذشته، حتي پيش از آنكـه موضـوع   
شيوع يابد، نيما بارها به تقليد از غربيان متهم شده بود. ديـده ام كـه    "زدگي
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ريكا نيز، از روي آشـنايي نـا كـافي بـا آثـار      برخي استادان تاريخ در اروپا و آم
هدايت و روح نوشته هايش او را متهم مي كنند به كژبيني و خود شيفتگي و 
نوعي شووينسم ملي. حرف نادرست شان اين است كه هـدايت شـيفتة ايـران    
باستان و تاريخ و فرهنگ ايران بود و البته به شكلي شووينستي و افراطي. در 

كـه  فصـلي از آن مخـتص     "در داستانهاي كوتـاه معاصـر   خود و غير"كتابم 
هدايت است نشان داده ام كه هدايت بسيار طنز گـرا   "تخت ابو نصر"داستان 

تر و گزنده تر و ژرف انديش تر از آن است كه به سادگي و دربست و در همه 
وقت دچار اين گونه كژبيني و خود شيفتگي شود.  يكي از زيبايي هاي كار او 

به شـوخي گـرفتن و تمسـخر آنچـه بـود كـه ديگـران سـخت جـدي          همين 
قلمدادش مي كردند.  او حتي نيمـا يوشـيج را در نوشـته اي دسـت انداختـه      

خود را  بـه هـدايت تقـديم كـرده      "مانلي"است در صورتي كه نيما منظومة 
است.   راه حل درست در ايـن ميـان تعـديل و تـوازن اسـت: كـه گفتـه انـد         

.  نه شيفتة خود بودن اسـت و نـه شـيفتة ديگـران.  بـا      "اخيراالمور اوساطه"
چشم و دل بينا و باز پيش رفتن.  از همه جا و همه كس بهره گرفتن ، از هر 
خرمني خوشه اي چيدن و از هر باغچه اي گلـي بوييـدن، از نعمـات بيكـران     

  پروردگاري استفاده كردن.
    
ي ي جغرافيـايي  : گرچه زمينة اصلي ي ادبيـات مهـاجرت سرگشـتگ    پنجم 

اســت، امــا  مــتن ادبيــات مهــاجرت،  نمــودي ذهنــي، روانــي و زبــاني دارد.  
سرگشتكي يا دربدري، تبعيد يا مهاجرت، در هر حال خود شخص، دست كم 
در زمينة بر خورد با وضعيت موجودش به تصميماتي مي رسد.  اينجاست كه 

تصميم گيري شان جهان بيني و نوع نگرش انسانها مي تواند تفاوتي در نحوة 
داشته باشد و در سرنوشت شان تاثير بگذارد.  آري، پيمانه نيم پر است، ولـي  
يكي بر نيم ِ تهي چشم مي دوزد و ديگري بر نيم ِ پر.  بازگشت  بـه گذشـته   
هماره پر از جاذبه است ، اما اين سفر كه خود نيـز نـوعي كـوچ اسـت ، بهتـر      

ار مفيد صورت بگيرد و با علم به اينكه بـه  است با توشه اي از دستاوردها و ابز
  "هر گز نمي توان دوباره به خانه باز گشـت . "قول شاعر و نويسندة آمريكايي 

هم خانه عوض شده است و هم ما تغيير كرده ايم.  ايـن تعـويض و اسـتحاله    
براي برخي اشكال تراش است  و براي برخي ديگر چالشـي همچـون هـزاران    

گيري از ادبيات مان اما در هر صـورت و هـر جـايي مـي      چالش ديگر.  ا بهره
تواند و بايد صورت پذيرد، به ويژه اگر مـي خـواهيم پـاره اي كوچـك از ايـن      

ادبيات باشيم و در مقابل نعمت هاي بيشمار آن، پاسخگو و سپاسگزار باشـيم.   
پس كشش به گذشته وجود دارد و مي تواند بازدارنده و مخرب باشد و البتـه  

به آينده كه محركي عالي است بـراي پيشـروي و كشـف جهـاني نـوين.        اميد
چشم اميدت را به بهترين ها ببنـد، امـا   "شعار مهاجري چون من اين است : 

از محمد علي كلي بوكس بـاز بـزرگ     "براي بدترين ها خود را آماده نگاهدار!
فقـط چشـم بـه    "در مبارزه اش با مرض پاركينسون، آموختم كه مـي گويـد:   

و اين از دهـان كسـي اسـت كـه گذشـته اش سرشـار اسـت از          "آينده بدوز!
افتخارات بي همتا و بسيار پر شكوه.    مهاجر در هر حـال آونـگ اسـت بـين     

كـه نـامش را اسـماعيل     "نـا وطنـي  "گذشته و حال، بين وطن و به اصطالح 
 گذاشته است.  نهايتا اين وضعيت تـاثير و پژواكـي در   "بيدركجا"خويي گويا 

(ششـم) گرانيگـاه ادبيـات     ذهن و روان كوچنده دارد.  به اين دليل است كـه 
   مهاجرت بر مبنايي روانشناختي است كه حاكي از ذهني دو شقه شده است.

  
: ادبيات مهاجرت سرگذشت كسي اسـت كـه از سـنت رو برتافتـه، بـا       هفتم

بـاز   كسي ازدواج كرده كه طبق سنت نبايد ازدواج مي كرد، طالقي گرفته كه
هم  طبق سنت، قابل تأييد نبوده است. به جايي رفتـه و سـكني گزيـده كـه     

، حتـي  "بيگانگان"نبايد ميرفت . زبانها و فرهنگ هايي را ياد گرفته كه از آنِ 
واقعي و پر از خشونت.  اينها همـه تـاثيرات    "دشمنان" –او بوده  "دشمنان"

گونه تغيير و تحـول اساسـي در   روانشناختي داشته و دارد.  البته ، نهايتا،  هر 
هنــر و ادبيــات و موســيقي رابطــه اي مســتقيم و بــي واســطه بــا موضــوعات 
روانشناختي دارد.  يعني حاكي است از ضربه و تكاني كه موجـب  تالطمـاتي   
شده در روان هنرمند و شاعر.  مثال در گيورنيكاي پابلو پيكاسو، تنها تكنيـك  

و مقدمتر از آن،  روان هنرمنـد اسـت    نيست كه تحول يافته است، بل مهمتر
كه مورد شوك واقع گرفته است.  انساني كه تجربة  جنگ جهـاني را تحمـل   
كرد، ديگر نيازمند تكنيك و هنري بود، كه بتوانـد ابعـاد فاجعـه را بـه شـكل      
نوين آن پاسخگو شود و منعكس كند.   والت ويتمني كه شاهد جنگ داخلي 

مثابه يك پرسـتار) در آن شـركت جسـت ، ديگـر     آمريكا بود و از نزديك (به 

نمي توانست با اشكال وافكار و احساسات كهنه ، شعر بيافريند.  مـي خـواهم   
بگويم آنچه كه براي او تغيير كرده بود، تنها واقعيت نبود، بل نمود و نمـاد آن  
واقعيت بود در ذهنش، در روانش.  تكنيـك و تركيـب رنـگ و نـوع پرداخـت      

پدر "هنرمندي كه برخي از او به مثابه   ،Francisco de Goya فرانسيسكوگويا
يــاد مــي كننــد، بــاز گــو كننــدة تراوشــات و تراشــه كاريهــاي  "هنــر مــدرن

روانشناختي اوست.     در اينجا تالشم اين نيست كه تحليلي روانشناختي يـا  
پسيكوآناليتيك از كار اين هنرمندان و شاعران، عرضه كنم.  آن خـود مقولـه   

  جداگانه و جالب است.  توجه اصلي من به خاستگاههاي اين نوع هنر و  اي
ادب است و نيازهايي رواني و حسي كه موجب آفرينش اش بوده اند و  تغيير 

  در شيوة بيان كه در رابطة مستقيم است با اين خاستگاهها و نيازها. 
  

ر : گرچه ادبيات مهاجرت سرشار از عناصري است كه زندگي ي حاضـ هشتم 
و در هجرت شاعر/نويسنده را مي سازد، در عين حال،  گذشتة دور يا نزديـك  

در خودآگاه يا ناخودآگاهش بـا اوسـت و    - -هرچند به طور مجرٌد  - -او نيز 
  در نوشته هايش چون رؤيا يا كابوس رخ مينمايد.

   
: ادبيات مهاجرت در يك قالب نمي ماند؛ از تمـام جنبشـها و مكتبهـاي     نهم
هنري وام ميگيرد. كالژهايي گوناگون، تلفيقـاتي متفـاوت، امـا در بنـد      -ادبي

  هيچ يك از  نظام  هاي بوطيقايي و سبك هايي مانند ايماژيسم، ابژكتيويسم،  
نيمايي، فروغي، شاملويي، موج نويي، رئاليسم، رئاليسم جادويي، جريان سيال 

  ذهن و غيرو نيست.  
  

ها انسان آوارة جهان اسـت كـه شـرايط    : ادبيات مهاجرت، ادبيات ميليون دهم
سياسي ي  سرمايه داري جهان، و شركتهاي چند ملٌيتي، بـه  –نوين اقتصادي

ي جهـاني سـاختن سـرمايه ،  نتيجـه ي     "زائـده "وجود آورده است. زاييده و 
  قدرت روزافزون شركتهاي چند ملٌيتي بسيار بزرگ  است كه تسلط مالي و 

ي پراكنند و استيال مي بخشند  و درنتيجه سياسي خود را در سرتاسرجهان م
  قدرتهاي كوچك را يا طبق ميل خود درمي آورند يا آنها را برمي اندازند و از 

نو حكومتي ايجاد مي كنند كه موافق بـا برنامـه هـاي آنـان باشـد و پيشـكار       
  پيشروي برنامه هاشان در كشورهاي كوچك و مناطق به ويژه مهم دنيا از نظر 

الي و نظامي، از جمله كشورهايي چون افغانستان، عراق، پاكستان استراتژي م
  و امثالهم .... 

  
:  ادبيات مهاجرت ادبيات دوران اينترنت و تلفن هـاي بـي سـيم ، و     يازدهم

  ايراني پيغام هاي  "مهاجر"پيغام هاي آني در اينترنت است، شاعريا نويسندة 
در حالي كه در همان زمـان  آني به دوست آمريكايي اش در تايپه مي فرستد 

   دوست او در تايپه با دوست آلماني خود دربرلين گپ مي زند. 
  

براي اينگونه ادبيات دسـتخوش تغييـرات اساسـي     "وطن":  معناي دوازدهم
شده است.  نه اينكه او ديگر و فقط جهان وطن است ، بل اينكه ذهـن چنـد   

سـت، گرانيگـاه   شقه شدة او وطن اوست.  ذهن اوسـت كـه حـافظ هويـت او    
انديشه و حافظه و پيشينة اوست.  (البته مي گويند: وطـن آنجاسـت كـه دل    

يعني جايي كه مي تواند در رفاه و آسايش و صلح و صفا —انسان خوش باشد
با عزيزانش زندگي كند.)    در تعميم موضوع وطن و ذهن مهـاجر بـه مثابـه    

القيت او و بازتابش كـه  وطن اش بايد بگويم، براي شاعر و نويسندة مهاجر، خ
بر متن نوشته اش سايه  انداخته يا نورافكنده است، نيز وطن اوست.    شعري 

كه به اين موضوع خوب مي خورد: در اين شعر مفهـوم   "چمدانم"دارم به نام 
وطن و چمدان و ذهن در تبديل و تبادلي ابدي و ادبي (از نظر معنايي) قـرار  

جه گرفت كه خود شعر تبـديل مـي شـود بـه     مي گيرند و نهايتا مي شود نتي
  وطن شاعر:

  
چمداني داشتم كه گم شد/ مشق هايم در آن بودند/خاطراتي كه درزير زمين 
آن خانه ماندند/ چمداني خاطره در زير زميني نمناك./ چمداني خـاطره نيـز   
در زير زمين ذهنم گم شد/ كه با من به سفر نرفت و به جايي هـم نتوانسـت   

رفت بنويسم چمدان خاطره را بفرستند/ و به جا ماند مثـل خانـه    برود./ يادم
اي كه در پشت سرم باقي است/ ذهن اما از آنها تنها خاطره اي با خـود دارد/  
همسفر با او به هر سويي/ خانه اي آواره كه به مقصد نرسيده است هنوز/ زيـر  

انم را زميني كه در آن خاطرات زنگ زدند./ چه كسي وقت فروش خانه، چمد
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٢٥  100 ي آرش شماره

نيز فروخت؟/ چه كسي مشقهاي خط نخورده ام را خط زد؟/چه كسـي دفتـر   
نخواندة روحم را خواند؟/ انشاهايم را چه كسي تصحيح كرد؟/خُنُكا زير زميني 
كه در گرماي تابستان به پناهگاهي كوچك مـي مانـد/ دور از آزار خيابانهـاي    

كه چه ها را بـا آن گـم    داغ./ چمدانم گم شد و بدبختانه كامال هم نمي دانم /
  )  1367كردم. (سال

ــژه در      ــه وي ــي خــورد، ب ــه چشــم م ــو ضــوع ب ــن م ــز اي ــرم ني ــار ديگ در آث
  كه از همان آغاز مي سرايد: "كرمانشاهنامه"
  
كسي كه در جادة مهاجرت / بدنش رشد مي كند/ شـهرش مـي گسـترد/ و    " 

مي كنـد/ و   كشورش پهناور مي شود/ وآنگاه جهاني از ستارگان را/ از آن خود
  "خود را از آن شان.

  
سـندي اسـت حـاكي از هويـت و      "كرمانشـاهنامه "باز هم در تحليل نهـايي،  

ذهنيت و روان شاعر و حس تعلق اش به زادگاهش و منشور هزار بعـدي ايـن   
زادگاه در تغيير و تولدهايي  نوين؛ و صد البته عشق بـي حـد و حصـر شـاعر     

ه عليرغم استفاده اش از زبانهاي گونـاگون  به زبان پارسي، ك  "كرمانشاهنامه"
(پارسي، عربي، انگليسي، ژاپني، آلماني، كردي، تركي، اردو، و غيرو) در بدنـة  

ر زبـان مـتن اوسـت.        اين نوشته، باز هم  زبان پارسي است كه شاه زبـان و ابـ
زبانهاي ديگر به نحوي فرعي اند و اصل همـان زبـان جـادويي و سـحر آميـز      

پس مي توان گفت كه زبان پارسـي در تحـول معنـايي اش در    پارسي است.  
اين متن تبديل مي شود به وطن شاعر و البته به شكل و شمايلي كه در متن 
شعرش جاري است و مطرح مي شود.   به همين خاطراست كه بـا توجـه بـه    

ــاگون،   ــات گون ــاجرت "نظري ــعر مه ــايش را    "ش ــه بوطيق ــت ك ــعري اس ش
 "ناميده ام. در خصوص اين بوطيقـا يـا در اصـل     Interpoeticsبينابوطيقايي  

حرفهاي بيشتري هست كه در فرصـتهاي ديگـر بـه آن خـواهم      "بينا بوطيقا
همينقدر بگويم كه ذهن چند شقه شده را با يـك  گونـه بوطيقـا        پرداخت.

از سوي ديگر، براي شـاعر مهـاجر كتـاب     نمي توان بيان ، عرضه يا ارضا كرد.
همانقـدر مطـرح اسـت كـه مقالـة بوطيقـاي        "ر شعر عجمالمعجم في معايي"

نيما يوشيج، يا نوشته هـاي سـاموئل كـولريج يـا      "تعريف و تبصرة"ارسطو يا 
و الخ.    اساسا طبق نظريـة   "شعر حجم"استفان ماالرمه يا ازرا پاند يا بيانية 

بين البوطيقا، هيچ بوطيقـايي، بـو طيقـاي ديگـر را خنثـي نمـي كنـد.  هـر         
ي با  بوطيقاي ديگر تفاوت دارد اما متضاد با آن بوطيقا نيسـت.  نيمـا   بوطيقاي

هم غزل و قصيده و رباعي سروده است، امـا نبـوغ واقعـي و اصـلي او در نـوع      
شعري است كه به نام نامي او مشهور شد.  حتـي نظريـة بينـا بوطيقـا، اول و     

طيقا هـا بـا   آخر بوطيقا ها نيست، و سپاسا كه چنين نيست و نخواهد بود.  بو
هم دعوا ندارند؛ مثل كتاب هايي كه در كتابخانه هـا در كنـار يكـديگر بـراي     

  سالها و قرنها در مسالمت و مهرباني بسرمي برند.
البته در اين مقطع و فرصت برايم ممكن نيست كه تحليلي مشخص از ديگـر  

  آثار مهاجرت هموطنان شاعر و نويسنده ام در كشورهاي مختلف به شما 
كنم.  اما به يقين و اطمينان مي تـوانم بگـويم كـه ايـن ويژگيهـا و يـا        عرضه

به چشم مي خورد و خود مبنايي بوده است  "كرمانشاهنامه"ضوابط در كتابم 
 "كرمانشـاهنامه "براي من كه اين ويژگيها را فرموله كنم.  من نسخة نخست 

نرا در مجله نوشتم و هفت سال طول كشيد تا باالخره آ  1367را  در تابستان 
) به شكل كامـل اش بـه چـاپ رسـاندم.  يكـي از      1995("سانسور جديد"ام 

ويژگي هاي اين متن بندبازي اش بين به اصطالح نثر و شعر است.  انگار كـه  
اين دوگانگي در طول متن تحت سوال قـرار مـي گيـرد و سـاختارزدايي مـي      

هـر دو، امـا از    شعر است يا نثـر؟  مـن مـي گـويم     "كرمانشاهنامه"شود.  آيا 
ماهيت و شعريتي برخوردار است كه مي تواند براحتي به اين مـتن رواديـدي   
به سرزمين كبريايي شعر بدهد.  مهم است كه اين موضوع كامال روشن شود، 
كه نخست ادبيات مهاجرت (شـعر و داسـتان) زاده شـد و نقـد و شناسـايي و      

دارد نوشته مـي شـود.     ارزيابي و ويژگي هاي آن پس از تولدش نوشته شد يا
با وصف آنكه يكي از نخستين شعرهاي مهاجرتم را (مهاجرت به معناي ويـژة  

در تابسـتان   "من از جهنم مي آيـم "روانشناختي و زبان پرداختي آن) به نام 
بـه   "پـر "به هنگام سفري تابستاني در ايران نوشتم (بعدها در مجلـة    1351

ا مقولة ادب مهاجرت به مثابه يك رونـد  انتشار رسيد)، اما سالها طول كشيد ت
ادبي براي خود من شناخته شود.  مـن آنچنـان در درونـش غـرق بـودم كـه        
اينگونه تمايز و تفاوت برايم مطرح نبود.  خود خلق آثار  دغدغة اصلي ام بـود  

  ، نه اينكه اين كار ها نامشان از نظر نوعي چيست و متعلق به چه روندي 

  

  

  
  
  

خود حركت  و حركت ها بود، و سپس روند شـكل گرفـت و   هستند.  نخست 
هويدا و هويدا تر شد تا اين مرحله كه در ايران نيز در باره اش، انشـااله، مـي   
ــز در      ــلي آن ني ــدگان اص ــدگان و خواهن ــه خوانن ــي خوانند،ك ــند و م نويس

  همانجاست. 
ايط تبعيد يك قلمرو جغرافيائي خاص ندارد.  مي توان در زادگاه خود نيز شر 

و موقعيت روحي و رواني يك تبعيدي را داشت.  تفاوت بزرگ در ايـن ميـان   
تبعيدي اسـت يـا بـه قـول      "وطن خود"در زمينة زبان است. آن كس كه در 

، هنوز آبشخوري مستقيم در زبان مادري خود "در وطن خويش غريب"شاعر 
قرار گرفتـه  دارد.  البته او نيز از نظر رواني در موقعيت يك مهاجر يا تبعيدي 

است.  حدس من اين است كه بـا گسـترش قـدرت و سـاختار سـرمايه هـاي       
جهاني و نيز همگاني شدن وسايل شستشوي مغزي و كنترل انديشه ها، اصال 

قديمي خود را از دست خواهد داد.   "ملي"كم كم معناي  "قلمرو جغرافيايي"
به دهكـده  اين تحول پيشاپيش در حال تكوين است: تبديل سطح كرة زمين 

  اي كوچك و البته سياست حاكم بر صنعت نوين در اين ميان نقش بزرگي را 
و البته تجارت نوين را نيز نمي تـوان   —بر عهده دارد و خود صنعت نوين نيز

كه گسترش و سودجويي نهايي آن، انسان را بيشتر تنها —از آن تفكيك كرد
بعيد است و از اصـل و  و مستقل و مجرد مي خواهد و اين خود نيز گونه اي ت

  از جمع دور افتادن. 
كسي كه تبعيد مي شود يا خود را تبعيد مي كند با ايـن عمـل در فراسـوي     

متني قرار مي گيرد كه به اصطالح بدنة اصلي آن زبان و فرهنـگ را تشـكيل   
  ناف خود را  همچنان  با فرهنگ و مي دهد.  البته، تبعيدي دوست دارد بند

ل نگاهـدارد. در حـالي كـه  مهـاجر ايـن بنـد نـاف را        محيط بومي اش  متص
باالخره مي برد و رها مي شود و اين رهايي نيز نتـايجي روانـي و زبـاني دارد.     

 –برخي از عوارض آن بر خود نويسنده و شاعر مي تواند بسيار ويرانگـر باشـد   
چنانكه به نابودي و خودكشي و افسردگي شديد او بيانجامد.  مـثال شـادروان   

محسين ساعدي.  اما باز هـم بـا ذكـر خيـر از كـار او و مثـل او، تبعيـد و        غال
  مهاجرت يك بعد بسيار آفريننده و با تخيل قوي در كار هاي او به وجود 

آورد.  انگار كه او با ذهن و تخيل خود مي خواست به جبران كمبـود حضـور   
كـاروان  "وطن اش در كنار او و يا او در وطن اش بپردازد. (رجـوع كنيـد بـه    

به سردبيري خود او  "الفبا"او كه قسمت هايي از آن در  "سفيران خديو مصر
به انتشار رسيد.) البته او نويسنده اي بسيار كار كشته و با تجربه بود و توانايي 
هاي بسيار ويژه اي در درون خود نهفته داشت كـه متاسـفانه خيلـي زود بـه     

ديان و مهاجران شاعر و نويسـنده ،  هدر رفت.  اما رهيافت اين جبران در تبعي
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به ويژه آنان كه عليرغم تمامي سختي ها باز به كار آفرينندگي خود ادامه مي 
دهند ، وجود دارد و نتايج خوبي به وجود آورده است.  به قول جيمز جـويس  

(در شعر شاعران عارف مـا نيـز ايـن     "غياب ، عالي ترين شكل حضور است."
همواره گرامي بـوده اسـت.)  ايـن دوري از وطـن      حس و معنا وجود داشته و

باعث مي شود كه هماره وطن در ذهن و مخيلة شاعر و نويسـندة مهـاجر بـه    
شكلي پويا وجود داشته باشد و او از آن به مثابه سرچشمة الهام و خيال بهره 
ور شود.   باز درست همانطور كه در ذهن جويس،  دوبلين تابان و زنده و پويا 

  متن اوليس باز آفريده  و زنده مي شود.   هماره در
از ســوي ديگــر، ادبيــات مهــاجرت خــود را از تــاثير پــذيري بســيار بيشــتري 
برخوردار كرده است و اساسا به علت آن كه طبيعت و ماهيت مهاجرت يعنـي  
پذيرش گرته ها و آميزش با تازه ها و با زمينه هاي ذهني و فرهنگي و ادبـي  

خست تاثيرپذيري است و كم كم نوبت به تاثير گذاري .  ن"ديگري"و  "ديگر"
نيز رسيده يا مي رسد.  فكر مي كنم كه در عرض ده يـا بيسـت سـال آينـده     
فرايند تاثير گذاري بر ما بيشتر هويدا خواهد شد.  از سوي ديگر ميزان عرضه 
و تقاضا نيز مهم است.  هنوز انبوه عظيمي از آثـار خـالق ايرانيـان مهـاجر در     

نيزمشكل  "در وطن خويش غريبان"ن عرضه نشده است.  البته واقفم كه ايرا
عرضه و انتشار بي ممانعت نيز دارند و شايد شديد تر ، زيـرا كـه حضورشـان    
بايد ضامن نوشته هاشان باشد.  يك مطلب مهـم ديگـر ايـن اسـت كـه بايـد       
چشمان و دستاني چيره و ورزيده و آموخته در كـار باشـد كـه حـد و حـدود      

ــا ــي    ت ــاند؛ يعن ــد و بشناس ــد و بشناس ــاو و جســتجو كن ــد و ك ــا را كن ثير ه
پژوهشگراني كه ابزار كار و توان اين گونه پشتكار را داشته باشند و اين بدنـة  
گستردة پراكنده را فراهم آورند و با حوصله و دقت و انصاف و كارشناسي يك 

  محقق و منتقد حرفه اي و بي طرف به اين كار مهم بپردازند. 
شرط نخست موفقيت و شكوفايي،  كار عرضه و تقاضا در ايجاد و حفظ بـازار   

آزاد براي كاالي فكري و هنري است.  هر گونه انحصار طلبي و فرقه گرايـي و  
مطلق انديشي به گسترش و رويش و حيات اين عرضه و تقاضا لطمه خواهـد  

ار را بر ناشران زد.  در آمريكا، شركت هاي بسيار بزرگ عمال ، عرصة كار و باز
كوچك محدود و محدود تر كرده اند.  كتابفروشـي هـاي زنجيـره اي بـزرگ،     
كتابفروشي هاي كوچك را بلعيده اند.  زماني بود كه دولت آمريكا، بودجه اي 
اختصاص داده بود براي كمك بـه هنرمنـدان و نويسـندگان و شـاعران بـراي      

رسيده است، از صدقة سـر و  عرضه و نشر آثارشان.  اين بودجه اكنون به هيچ 
يمن دولتي كه جنگ و ستيز را سر لوح برنامه هايش قرار داده است و بودجة 
نظامي اش بيشتر است از كل بودجة نظامي تمام كشورهاي دنيا.   هنر و هنر 
مند نيازمند مخاطب است، نيازمند بده و بستان اسـت.  يكـي از جنبـه هـاي     

حالت اجـرا و نقـالي    –فردوسي تا اكنون دست كم از زمان –ويژة شعر ايران 
آن است.  نيما يوشيج اين كيفيت را به نحوي ديگر براي شعر معاصـر حفـظ   
كرد و البته گسترش داد: براي خواندن شعر، كيفيت اجرا و دكلماسيون قائـل  
شد.  يعني اينكه شاعر در برابر مخاطبانش قرار بگيرد و شعر خود را با صداي 

كند.  با آن ، با اجراي دراماتيك  آن،  برقصد، بجنبد و فرياد  بلند و زنده اجرا
بزند و بخواند.  اين حالت شفايي اجرا هماره در حيات شعر بسيار مهـم بـوده   

)   در همگـاني كـردن و محبـوب    1347(سـال "شبهاي شـعر خوشـه  "است.  
ده "ساختن شعرمعاصر با تاثير بود.  شبهاي شعر انستيتو گوته   كـه بـه نـام    

تاريخي آفريد.  يكـي   -معروف شد.  از شعر و ادب يك حادثة اجتماعي "بش
از عللي كه شعر در دهة چهل درخشيد در همين افزايش امكانات  عرضـة آن  
بود، هم به شكل نشر كتاب و هم به شـكل شـبهاي شـعر.  شـعر خواننـده و      

ويژة  شنونده و هوادار خود را پيدا كرد.  يك علت ديگرش را بايد در موقعيت 
شاعران آن دوره جستجو كرد. در نقد نامه اي كه جاودانيـاد محمـود مشـرف    

)  نوشـت، خـاطر   1358("در جاي هر گلولـه "تهراني بر نخستين دفتر شعرم 
—شاعر و دوسـتدار شـعر  —نشان كرده است كه : روزگاري بود كه جماعتي

د.  دائـم  هميشه دور هم وبا هم بودند   و رابطه اي خالق و موثر با هم داشتن
بحث و بگو مگو بود و اگر از انتقاد نمي رنجيدي، مي توانستي انتقادها را هـم  
بشنوي، بخصوص انتقاد آنهايي كه به سالمت طبع و نظر صائب شـان عقيـده   
داشتي.  در چنان شرائطي بود كه شعر ما رشد كرد.  حـاال متاسـفانه چنـين    

بيشتر تعارف مـي كننـد،    فراهم نيست.  دوستان -مگر به استثناء  -شرائطي 
هم راستش حوصله اش را ندارنـد يـا    "اهل نظر"بي حو صله اند يا تعارفي، و 

   )  1359( سال "نمي خواهند كسي را از خود برنجانند.
حال باز برگرديم به تفاوتها و چالش هـاي ادبيـات مهـاجرت و تبعيـد.  زبـان      

ت  مهاجرت ادامه مي گفتاري و نوشتاري به زندگي پوياي خود در متون ادبيا

دهد.  اين موضوع حتي در مورد ادبيات تبعيد نيز صـدق مـي كنـد.  مسـلماً     
تفاوتهايي شايد وجود دارد.  بايد توجه داشت كه دوري دراز جيمز جـويس از  

اوليس و فنگنزويـك.   -ايرلند نتوانست مانعي باشد در راه خلق شاهكارهاي او
و هيچگاه ديگر به وطن خـود بـاز   ترك گفت  1912جويس ايرلند را در سال 
در زوريخ چشم از جهان فرو بست.  بـه ايـن    1941نگشت و باالخره در سال 

بـومي تـرين و   "سال دور از ايرلند زيست، ولي بقولي او  30ترتيب نزديك به 
نويسندة ايرلند است.  تازه جويس در دوراني مي  "در عين حال جهاني ترين 

محدود و ابتدايي بودند.   تلفن و اينترنـت و   زيست كه وسايل ارتباط عمومي
غيرو...نبود، كتابها و مجالت به شكلي محدود به چاپ و پخش مـي رسـيدند.     

اساساً اين نظريه كه مهـاجران شـاعر و نويسـنده بـه خـاطر دوري از وطـن و       
دوري از زبان جاري مردم در كوچه و بازار و خيابانهاي ايران، قادر به آفرينش 

چشمگيري نخواهند بود،  نطريه اي است متعصـبانه كـه سالهاسـت در    واال و 
كلّـة  "بين برخي اديبان ما مطرح بوده و هر از چندگاه به اصالح آمريكايي ها 

خود را از زير لحاف نشان ميدهد.  اين ديدگاه خود نوعي بنيـادگرايي   "زشت
مينـة  ادبي است.  گونه اي انحصار طلبي و شووينستي انديشـيدن اسـت در ز  

يكي از جاندارترين و پوياترين بخشهاي آفرينندگي ادبي و فرهنگـي و هنـري   
ايرانيان.  مسلماً ايرانياني كه سعة صدر دارند و سالم اند و صالح اند و با ذهني 
  فراخ و آغوشي باز پذيرندة خالقيت هاي نوين هستند، اينگونه نمي انديشند.   

پذيري به طور ضمني، مقـوالتي   موضوعات ادبي بطور كلي و موضوع مخاطب
نيستند كه به شكلي معادله اي و حساب گرانه به آنها پرداخت.  داد و ستدها 

پيچيده و مركب هستند و دوره اي فراگير و كند و كاوي گسترده مي طلبند.  
مهم اين است كه تعدادي قابل توجه از نويسندگان و شاعران ايراني اكنون دو 

صحنة ادبي حضوري فعال دارند.  مثال خود من كه از  يعني در دو—زبانه اند
اشعارم به انگليسي نيز به نشـر رسـيده انـد و دربرخـي از      1350حدود سال 

مجموعه هاي شعري آمريكا عرضه شـده انـد.  آن كـس كـه اهـل تحقيـق و       
بررسي است ، چه بسا مي تواند سايه روشن زبان و ادبيات فارسي را در اشعار 

  بيابد .  اين گونه است كه زبانها و ادبيات  در فرايند  انگليسي ام نيز
تاثيرگذاريشان بر يكديگر حالت هايي پيچيده و مركب بـه خـود مـي گيرنـد.      

  اين امر بر اشعار فارسي ام نيز صدق مي كند، بي شك نزديك به چهل سال 
در ادبيات انگليسي غوطه خوردن و با آن دست و پنجه نرم كـردن ، بـاالخره   

  ه اي از ضمير خود آگاه و نا خود آگاه ذهن و مخيلة ادبي من شده است.   پار
بخاطر بسپاريم كه عمده ترين موضـوعات در آثـار ادبـي نويسـندگان مهـاجر      

  ايراني  در قلمرو هاي فرهنگ  امريكا يي  و اروپايي به اشكال و انحاء ذيل 
نظر فرهنگي  هم از –است: جابجا شدن ، ارزش هاي سنتي را از دست دادن 

هنري، بي پشت و پناه شدن، بي خانه و بي وطن شـدن،   –و هم از نظر ادبي 
جهان وطن شدن ، اصال تحول ذهني كامل و چند اليه از موضوع وطـن پيـدا   
كردن، به حـدي رسـيدن كـه ديگـر ذهـن و تخيـل و انگـارة خـود را وطـن          

ز فرهنـگ هـاي   و نهايتاً پذيرش جنبه هايي ا "ديگري"پنداشتن، رويارويي با 
حل كردن، بـه حـد و    "ما"را  به نفع  "ديگري "و "خود"ديگران، تضاد بين 

  مرز جهاني مدرن و پسامدرن رسيدن و دغدغه هاي اينگونه انساني را تجربه 
كردن، بي هويت شدن،  چند هويتي شدن، در برزخهاي فرهنگـي و زبـاني و   

  .  سياسي و روانشناختي قرار گرفتن و الخ... -اجتماعي
بايد توجه داشت كه جمعيت مهاجر ايراني در صد بسيار كوچكي از جمعيـت  
يك كشور ميزبـان را تشـكيل مـي دهـد و بـه همـين نسـبت ميـزان توجـه          
كشورهاي ميزبان به اينگونه ادبيات هم نمي تواند سهمي بزرگ را از آن خود 

بـا  كند.  در هر صورت، به عنوان مثـال در آمريكـا، كـم كـم  شـاعران مهاجر     
شاعران و نويسـندگان آمريكـايي و شـاعران و نويسـندگان مهـاجر ديگـر بـه        

  همكاري بيشتر مي پردازند.  در جنوب كاليفرنيا كه تعداد ايراني بيشتر از 
نقاط ديگر آمريكاست، ديده ام كه شاعران ايراني به جشن هاي محلي هنـري  

  اي خود من، ادبي دعوت مي شوند و كارهاي خود را عرضه مي كنند.    بر–
همپاي فعاليت هايم در زمينة شعر و ادب پارسـي،  حضـور در صـحنة ادبـي     
آمريكا، حتي المقدور، به شكل يك ضرورت و نياز بوده است.  به همين خاطر 
چند كتاب شعربه انگليسي به انتشار رسانده ام، شـعر خـواني هـا و مصـاحبه     

نفرانسـهاي شـاعران و   هاي بسياري در اطراف آمريكـا اجـرا نمـوده ام ، در ك   
نويســندگان آمريكــا شــركت كــرده ام و كارگاههــاي متعــددي ارائــه داده ام.  
آخرين شعر انگليسي بلندم  را الرنس فرلينگتي شاعر بزرگ آمريكا و ناشـر و  
دوست نزديك آلن گينزبرگ سال پيش به انتشار رساند.   رابطه اي سي ساله 

مـايي و مهربـاني او برخـوردار بـودم و     با آلن گينزبرگ داشتم و هماره از راهن
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به من نوشـته  و بوطيقـاي اسـتاد     1982كه در سال  --يكي از نامه هايش را
همشهري خود و شاعر بزرگ آمريكايي ويليام كارلوس ويليامز را به من خاطر 

قـرار دادم و   Modern Marriageبه مثابة ديباچة كتـابم   ----نشان كرده بود 
م چاپ كردم.  جالب است كه محمد علي سپانلو پـس از  ا "كرمانشاهنامه"در 

در حاشية اين كتاب كه از او گرفته بودم تـا بـا نظـر     "كرمانشاهنامه"مطالعة 
بيـان نصـيحت كـارلوس ويليـامز، ولـي      "هايش خود را آشنا كنم، نوشته بود: 

پس نصيحت شـاعركه   "ودر جاي ديگرش:    "شاعر ما به آن عمل نمي كند.
مي بينيد، با بهـره و گرتـه     "را با اشياء بيان كن، چه مي شود؟گفت انديشه 

گيري از شعر آمريكا و شاعران بزرگش،  دربسـت خـود را ، بـه قـول مهـدي      
از "آنان نكرده ام.{رجوع كنيد به مـوخرة   "مستعمرة"اخوان ثالث، تبديل به 

دب ي او}  هدف من تلفيق و ازدواج و معاملة پايپـاي بـا شـعر و ا   "اين اوستا
انگليسي است، نه صرفا اقتباس و تقليد.  من هماره به سترگي و ژرفي و بلند 
  بااليي شعر و ادب پارسي واقف بوده ام و عاشق پاكباختة آن.  سعي كرده ام ، 
شعرم را، به مثابه شاعري ايران زاد، در رگ آمريكايي ها تزريق كنم ، شـعر و  

  ادب پارسي  را بزنم در شاهرگشان.  
     
،  تعداد قابل مالحظه اي از شاعران و نويسندگان ايراني اكنون دست الصهخ 

كم در صحنة دو ادبيات حضور دارند.  اين حالت از كسي چـون مـن انسـاني    
آفريده و اين در اصل پاره اي اسـت از آن عنصـر دوشـقگي در     "ذو حياتين"

و چنين  ذهن نويسنده و شاعر مهاجر.    البته بي شك زمينه هاي آمار گيري
ن نا معلوم است.  طبيعي است كه زنان نويسنده و شاعر خـارج  بر آوردي بر م

از كشور بسيار بي پرده از احساسات و عواطف خود مي نويسند و مي سـرايند  
و اينگونه پرده دري مسلما جلب توجه مي كند و برخي را خوش نمـي آيـد و   

چه از نقطه نظر جامعه براي برخي بسيار جالب است، چه از نقطه نظر ادبي و 
  شناختي و روانشناختي.   

اين عبور و گذر يا در اصل در دو معبر و دو گذر قرار گرفتن، عاقبـت خوشـي   
خواهد داشت.  ببينيد اكثريت قريب به اتفاق شاعران و نويسندگان بزرگ مـا  

ي دو زبانه و چند زبانه بوده اند.  انگار كه اين چند زبانه بودن، ابعاد و اليه هـا 
نويني به ذهنيت و تخيل آنان مي افزايد.  البته دو زبانه يا چند زبانه بودن در 

   مورد تمام شاعران خوب صدق نمي كند.  هميشه استثنا ها وجود دارند.  
در هر كدام از زمينه هاي ادبيات داستاني ، ادبيات منظوم ، نمايشنامه نويسي 

ت هـايي صـورت پذيرفتـه امـا     ، نقد ادبي و يا مباحث تئوريك ادبي،  پيشـرف 
پراكندگي بسيار گسترده و سـازماندهي هـاي ابتـدايي و كـم بضـاعت هنـوز       
نتوانسته در عرضه و تقاضاي كاال هاي فرهنگي  كمك الزم را براي  بالنـدگي  
كامل تر و بيشتر آن اعمال بدارد. در زمينة شعر از گروهـي كـه شـمارش در    

نوري عال، نانام ، مجيد نفيسي، محمود خور توجه است مي توان نام برد: پرتو 
فلكي ، سهراب رحيمي ، ساقي قهرمان ، ربـاب محـب ، مـريم هولـه ، شـيما      
كلباسي، زيبا كرباسي،افشين بابازاده،  ايرج رحماني، دنا رباطي، مريم هولـه ،  
رضا فرمند، ميـرزا آقـا عسـگري ، نسـرين رنجبـر ايرانـي، روشـنك بيگنـاه، ،         

  الرضايي،  كوشيار پارسي، بهروز سيمايي، ياشار احد صمصام كشفي، علي عبد
صارمي، اسماعيل خويي، ساقي قهرمان ، محمود كيانوش ، ليال فرجامي، مانـا  

پرهام شـهرجردي، منصـور    آقايي ، الله ايراني ،عباس صفاري، خليل كلباسي،
خاكسار، فرامرز سليماني، رضا براهني ، اميـر حسـين افراسـيابي ، اسـماعيل     

عال، اصغر واقدي ، رويا حكاكيان ، رامين احمدي ، نادر نـادرپورو يدالـه   نوري 
رويايي .  در داستان،حسين نوش آذر، حسن زرهـي ، رضـا قاسـمي، محمـود     
مسعودي ، مسعود نقره كار، اكبر سردوزامي، شكوه ميرزادگـي ، بيـژن كـارگر    
مقدم، داريوش كـارگر ، مهرنـوش مزارعـي، شـهرنوش پارسـي پـور، ساسـان        
قهرمان، عباس معروفـي ، مهـري يلفـاني، خسـرو دوامـي، سـودابه اشـرفي ،        
مهستي شاهرخي ، و نسيم خاكسار.  در نقد ادبـي پيمـان وهـابزاده، محمـود     
فلكي، حورا ياوري، احمد كريمي حكاك، و  مليحه تيره گـل.  در نمايشـنامه   
 نويسي و كار نمايش محسن يلفاني، هوشنگ توزيـع، نيلـوفر بيضـايي، عـزت    

گوشه گير، و پرويز صياد، و البته در طنز هادي خرسندي و بيژن اسدي پـور.  
نامهايي كه در اين ميان بايد از آنان نيز ذكري مي شد كم نيستند و اميدوارم 
دوستان عزيزي كه نامشا ن از قلم افتاده بر من خـرده نگيرنـد كـه اشـكال از     

در كـار ايشـان.     فراموشكاري من و ضيق وقت است و نـه ميـزان ارزشـمندي   
منطور اصلي ام از ذكر اين نامها، ترسيم  طيـف وسـيع فعاليـت هاسـت و نـه      
تمايز و تشخيص بر مبناي ارزشهاي ويژه بر مبناي محك هاي ادبي؛ در اصـل  
  نوعي كتابشناسي كوتاه  ازادبيات تبعيد و مهاجرت امروزين پارسي . ضمناٌ به 

  

  

  
  

ين بالندگي ها بي پشتيباني سـازمان يافتـه   ياد داشته باشيم كه تقريبا تمام ا
صورت پذيرفته است و بيشتر از روي عشق و عالقة وافـر بـه ادبيـات و زبـان     
پارسي  وزادگاهشان ايران بوده اسـت و البتـه غريـزة نيـاز بـه آفريننـدگي  و       
حضور فعـال در زبـان مـادري و ادب وطـن. (مـثال دورانـي بـود كـه احـزاب          

آثار نويسندگان و شاعران چپگرا بودند و برخـي از  كمونيست بزرگترين مبلغ 
بزرگترين شاعران و هنرمندان از چنين شبكة ارتباطي موجود بهره گرفتنـد و  

شدند: به طور مثال مي توان از دو پابلوي  "جهاني"خيلي آسان تر و سريعتر 
بزرگ نام برد؛ پيكاسو و نرودا.  اين شبكه ديگر وجود نـدارد، ولـي در عـوض    

وسيع تر و عظيم  تر اينترنت به وجود آمده و استقالل و در عين حا ل شبكة 
پراكندگي و هرج و مرجي هم زشت و هم زيبا ايجـاد كـرده اسـت.  نهايتـا از     
ديدگاه من،  ادبيات مهاجرت،  به شكل ويـژة آن،  در بـر گيرنـدة آثـار تمـام      

شت شماري شاعران و نويسندگان ذكر شده در باال نيست و در اصل تعداد انگ
از اين شاعران و نويسندگان توليدكنندگان ادب ناب مهاجرت بوده اند.  آري، 
ادبيات مهاجرت امروزين نوعي خاص از تحول در ادبيـات پارسـي اسـت كـه     

  ويژگيهاي مشخص خود را دارد.   
در زمينة مطبوعات مهاجرت و تبعيد نيز پيشرفتهايي شكل گرفته اما هنوز تا 

امور ، فاصله و شكاف وجود دارد.  برخي مشكالت در اين سطح حرفه اي اين 
راه خيلي پيش پا افتاده و حقيرانـه هسـتند: مـثالً موضـوع سـرمايه گـذاري،       
پخش و اشتراك مكفي، حق تاليف پردازي، و غيرو.... اما نشرياتي بـه هرحـال   
موفق بوده اند و با شرايط شاقي كه وجود داشته خوب پيشرفت كرده انـد: از  

ه شهروند به سردبيري حسن زرهي و نسرين سلماسي (كانـادا)، بررسـي   جمل
كتاب به سردبيري مجيد روشنگر(آمريكا) و آرش بـه سـردبيري پرويـز قلـيچ     
خواني (فرانسه) و نشر باران با تالش مسعود مافـان (سـوئد).  البتـه نشـريات     

ده اند : بسياري آمده و رفته اند و در تكوين و توسعة ادبيات مهاجرت موثر بو
از جمله شناخت به سردبيري پيمان وهـابزاده و منـوچهر سـليمي. اميـدوارم     
دوستان عزيز ي كه نامشا ن از قلم افتاده بر من خرده نگيرنـد كـه اشـكال از    
فراموشكاري من و تعداد كثير نويسندگان و شاعران ايراني  مهاجر و تبعيـدي  

ن ليست البته بايد وب الگهـا  است و نه ميزان ارزشمندي در كار ايشان.  به اي
  و وبسايت ها را نيز افزود كه روز به روز به شمارشان مي افزايد. 

نهايتاٌ سانسور عمال مانعي است در پيش روي نويسندگان و شاعران مهـاجر و  
تبعيدي.  البته شرايط سوق الجيشي و جغرافيايي نيز كـار را دشـوارتر كـرده     

سندگان و شاعران برونمرزي بـا سرنوشـت   است.  در اين زمينه، سرنوشت نوي
همكاران درونمرزي شان چندان تفاوتي ندارد. سانسور فقط براي مهاجران يـا  
تبعيديان نيست.  اما  خود سانسوري بيشتر برمي گردد به شـرايطي روانـي و   
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سياسي: يعنـي اگـر از كـودكي بـه مـا       -ذهني و تاريخي و سنتي و اجتماعي
ضوعات تابو هستند و به سراغشان نبايد رفت ، بـه  آموخته شد كه برخي از مو

اين گونه و از ابتدا سانسور خود در وجود ما نظـام مـي گيـرد و بـه اصـطالح      
يكـي از    "با جان به در رود."مي شود و  "اندروني"همان نوشيدن شير مادر 

دغدغه هاي هنرمند و شاعر و نويسنده همين بازي با تابو هاست.  در ادبيات، 
همـين در هـم كوبيـدن     "جريـان سـيال ذهـن   "علت هاي وجـودي   يكي از

بيت  نديوارهاي خود سانسوري در ذهن شاعر و نويسنده بود. حتي نويسندگا
Beat يا بيت نكBeatnik        جنبشي ادبي كـه آلـن گينزبـرگ شـاعر معـروف]

تـرس از  "آمريكايي يكي از رهبران آن بود.  اين جنبش در دوراني كـه بنـام   
از كمونيسم معـروف شـد، آغازيـد و همزمـان بـود بـا اعمـال        يا ترس  "سرخ

تفتيش عقايد به رهبري سناتور  جوزف مك كارتي كه موجـب سـختي هـاي    
فراوانـي بـراي  روشـنفكران و هنرمنـدان و شـاعران و نويسـندگان پيشـروي        

ها نوعي عصيان بود بر عليه ساختتار هاي قدرت،  "بيت"آمريكايي شد.  روند 
انسور، ارعاب عموم، كنترل رسانه ها و غيرو].  در ايـن دوره،  تفتيش عقايد، س

نويسندگاني  چون جك كرواك تا حدي در مورد سانسور زدايي پيش رفتنـد،  
كه پيراستن و ويراستن متن را در مراحل بعدي و بـاز نويسـي ، نـوعي خـود     
سانسوري تلقي مي كردند.  اين نظريه براي شاعر بيت نك ديگري چون آلـن  

رگ غير قابل قبول بود، زيـرا كـه او نسـخة نخسـت را مـادة خـام مـي        گينزب
پنداشت كه در مراحل باز نويسي به پختگي و رسيدگي تحول مي يافت. البته 
تفاوت بزرگي هست بـين ويـرايش و مميـزي.  بعـد هـم ويـرايش داريـم تـا         
ويرايش.  تاريخ به هرحال در سير و تحول خود ويرايشـگرو ويراسـتار بزرگـي    

يعني در مسير تاريخ متون بازنويسي  و ويرايش مي شوند. حتي خواجه  است.
حافظ شيراز هم از اين دخالت و تخطي مصون نمانده است و مـي بينيـد كـه    

كـرده انـد. سانسـور و خـود      "تصـحيح "ديوانش را چندين بـار بـه اصـطالح    
ي سانسوري اما انواع و اقسام دارد، مثال همـين االن مـن خـود را تـا انـدازه ا     

سانسور مي كنم زيرا كه به كندي و با دو انگشت تايپ مي كنم و تايپ كردن 
را دوست ندارم زيرا كه به شكل اصولي آنرا ياد نگرفتم و از آن گريـزانم و بـه   
همين خاطر حرفهايم را درز مي گيرم و يا اصالٌ بيـان نمـي كـنم. امـا اساسـاٌ      

ورگر مي ترسد و هـم آن  ريشة سانسور در ترس است (و البته زور)، هم سانس
كه  خود را سانسور مي كند.  معلوم است كه اين ترس براي مهـاجران وجـوه   
محدودتري دارد.  اين ترس عواقب وخيمي دارد كـه يكـي از نتـايج آن انكـار     

ست.  يعني به خاطر زور و قدرت من و  "ما"ونهايتاٌ انكار  "ديگري"و  "خود"
ترا انكار كرده و نا ديده مـي انگـارم و    ، من وجود و هستي"تو"البته ترس از 

ترا سانسور مي كنم ، ترا به شكلي مي پردازم و عرضه مي كنم كـه بـه هـيچ    
وجه وجود مرا در خطر و زحمت قرار نمي دهد.  حـال خـود را سانسـور مـي     
كنم، زيرا كه اين ترس يك بيماري مزمن و مسري است و در من نيز سـرايت  

ست و عواقب واقعي نيز دارد.  در هر صورت وجـود  كرده است و البته واقعي ا
و اعمال سانسور، در خود و ديگـران حـاكي از يـك بيمـاري و يـك اجتمـاع       

را گوژپشت مي  "خود و ديگران"بيماراست.  قوزي است بر گردة آدمياني كه 
پسندند.  ناشي از بيماري ترس و واهمه و انكار و زور گويي و پايمـال كـردن   

يل كردن مو هبتي الهي است كه پروردگار بر انسـانها ارزانـي   حق انساني و زا
داشته و بخيالن ناديده اش مي انگارند.  هركس آزاد است كـه هـر چـه مـي     
خواهد بگو يد و بنويسد و انتشار بدهد و هر كس نيز آزاد است كه آنرا گـوش  

ـ  ه آزادي نكند و نخواند و نا ديده بگيرد يا اينكه بخواند و انتقاد كند.  اين گون
محض به معناي صحه گذاردن بر هر چرت و پرتي نيست ، بل احترام به خود 
قاموس آزادي بي حد و حصربيان است.  با آزادي بيان واقعي اسـت كـه مـي    
توان به تميز سره از نا سره پرداخت و افشا كـرد آنچـه را كـه از سـر كينـه و      

بيشك گروهـي از   دشمني با انسانيت و دشنام و دژ خويي نوشته شده است. 
شاعران و نويسندگان مهاجر كم كم به ايـن سرچشـمة روان و حيـاتي بـراي     
وجود و بقاي روحي انسانها رسيده اند و به اصطالح انگليسي ديگـر جـن (يـا    
جيني) از درون بطري يا شيشه به بيرون جسته است و نمي شود آنرا دو باره 

سپاس كه چنـين اسـت و جـز    مهار كرد و به درون بطري برگرداند و (خدايرا 
  اين مباد.)  آزادي بيان يعني اكسيژن الزم براي تنفس!     

حال اگر تابوهايي براي تبعيديان و مهاجران هست در رابطه با سـاختار هـاي   
مبادا تبعيد از اصل جـدايم كنـد.  مبـادا    "سنتي و البته رواني است: -فرهنگي

اين است كه تبعيدي دايم در  ".بيگانه شوم.  مبادا زبان مادري فراموشم شود
حال جبران اين خُسران ها و كمبودهاست كه كم كـم بـه شـكل تـابو تغييـر      

من نبايد از اصلم جـدا شـوم.  نبايـد    "ماهيت مي دهند و تبديل مي شوند به 

و الخ... بازهم در اين مورد مهاجر تابو شكن است. بايد ها را بـه    "بيگانه شوم،
قلمروهاي  هويتي نوين راهسپار مـي كنـد.  مهـاجر از    شايدها  و باالخره  به 

بريدن بند ناف نه تنها نمي هراسد، بلكه بقاي روحي و جسمي خود را در اين 
شدن مي بيند.  اين گونه استقالل بي شباهت نيسـت بـه انقـالب     "مستقل"

شعري نيما يوشيج و آنچه كه باعث شد نحوة كار و نگرش و پرداخـت و اجـرا   
ا عوض كند.  همين كار را محمد علي جمالزاده و صادق هـدايت  را در شعر م

در داستانسرايي، به ويژه در داستان كوتاه انجام دادند و پيشزمنية كار آنهـا را  
كساني چون ملكم خان و آخونـد زاده فـراهم آورده بودنـد.   پـس مهـاجران      

روثي شجره نامه اي بسيار مشخص و روشن دارند و به بهره ها و سهم هاي مو
خود خوب آگاهند ، هر چند كه كساني باز از روي بد خويي و بد عادتي و بي 
انصافي اين سهم به حق و واقعي را براي آنان قايـل نشـوند و بـه آن احتـرام     

ــادا     ــرس از آن كــه مب ــدگي كننــد.  ت ــاراحتي زن ــد و و در واهمــه و ن نگذارن
، يـا ارث پـدري و   به ميدان در آيند و جا را بـر آنـان تنـگ كننـد     "ديگراني"

همان ترسـهايي كـه دسـت رد    —بر باد رود "نا خلفان"مادري آنان به دست 
برسينة كساني چون نيما يا فروغ گذاردند و هنوز هم مـي گذارنـد و كارنامـة    

  درخشان ادبي آنان را مردود مي شمرند. 
 تاثير  قلمروهاي جغرافيايي و فرهنگي خارج از  كشور را  بر روند  توليد آثـار 

ادبي ايرانيان رونـدي اسـت بسـيار زاينـده و گسـترده و پـر بـار و در ارتبـاط         
مستقيم است با ميزان آمـادگي و پـذيرش و خواسـت و توانـايي نويسـندگان      
ايراني.   فرايند آن اما هنوز بر ما روشـن نيسـت.  نويسـندگان و شـاعران مـا      

يـن فعاليـت روز   حضوري فعال در زبان ها و ادبيات هاي ميزبانانشان دارند و ا
به روز در حال افزايش است.  نتيجة ديگر آن بر روند توليد خـود آنـان اسـت    
كه در اين باره پيشاپيش كمي صحبت كردم.  در اصل يكـي از زيبـايي هـاي    

يكـي از    -ويژه در كار مهاجران در همين تاثير قلمروهـاي جغرافيـايي اسـت   
ه ارمغان آورد: يعني صبغه و كارهايي كه نيما يوشيج به ادبيات نوين پارسي ب

رنگ و طعم بومي به نوشته هاي خود دادن.  در اين زمينه باز هم مـي شـود   
بسيار كـار كـرد و كـار عرضـه داد.  يعنـي مـي تـوان بـي تـرس و واهمـه و           
خودسانسوري قلمروي جغرافيايي و فرهنگي محيط به اصطالح كشور ميزبان 

  در آن پرداخت و از آن استخراج را از آن خود كرد و به كشف و كند و كاو 
كرد. براي من زيباست كه مثال در شعر رضا فرمند محله هاي پاريس را ديدار 
مي كنم، از طريق داستانهاي زهره رحمانيان گوشه اي از زندگي تبعيديان  و 
مهاجران ايراني را در آلمان به تماشا مي نشينم، يا با داستانهاي وريا مظهر در 

ند پرسه مـي زنـم ووو... ايـن لـذت و ليسـت البتـه طـوالني و        خيابانهاي فنال
  زيباست. 

ادبيات مهاجرت به سرچشمه هـايي دسـت يافـت كـه آبشـخور آغـازه هـاي        
  براي  "ارزش احساسات"مدرنيسم در ايران بودند.  مثالً اگر نيما يوشيج در 

توجيه نوگرايي شعرش به والت ويـتمن آمريكـايي توسـل مـي جويـد، شـاعر       
ي چون من، اين توجيه را در حد معرفي ويتمن مي پذيرد و ديگـر در  مهاجر

بست و يك سره به سراغ اين شاعر بزرگ آمريكايي مـي رود و رابطـه اي بـي    
واسطه و مستقيم با او بر قرار مي كند.  به همين شكل مي تـوان آثـار تـاثير    

بـه   گذار بسياري ديگر از نويسـندگان و شـاعران و هنرمنـدان مـدرن دنيـا را     
حساب آورد: كساني چون ازرا پاوند، ويليام كارلوس ويليامز، فـالكنر، آراگـون،   
پال سالن، و ديگران.  هر نويسنده وشاعر مهاجر ايران به فراخور حد اشـتها و  
پذيرش از اين مواهب مي تواند بهـره بگيـرد.  يكـي ديگـر از مشخصـه هـاي       

رتـه بـرداري هاسـت.     ادبيات مدرن در همين پذيرشها و بهـره جـويي هـا و گ   
مسلما آشنايي با زبان و ادبيات فرانسه، دريچه اي به دنيـايي نـوين بـر نيمـا     
يوشيج گشود.  در اصل درست به آن خاطر كه او حاضر نبود كه خود را فقط 
و فقط به ادبيات پارسي محدود كند، باعث شد كه با ديدي فراخ و انديشه اي 

ديگرانـي چـون آخونـدزاده، هـدايت ،      باز به كار تحول در شـعرش بپـردازد.   
علوي، جمالزاده، چوبك ، براهني ، شاملو و فروغ نيز از اين مهم غافـل نبـوده   
اند.  بيشترين موهبت در همين فراخ انديشي است و با آغوش باز پذيراي هـر  
نداي زيبا و هر متن پر از بار معنايي بودن.  كالسيكهاي بزرگ ما نيـز از ايـن   

نبوده اند، در دوره و زمان خود از هر كجـا كـه توانسـته انـد ،     قاعده مستثني 
بهره ور شده اند.  اگر خوب توجه كنيم مدرنيستهاي خوب ما آنهايي بودنـد و  

نبوده اند، و البته بنيـاد گـرا    "بنياد گرا"هستند كه اهل تعصب و به اصطالح 
و  "فراگيرخود "به زعم خودشان و بنيادي بسيار محدود و  "بنياد"به معناي 

.  بزرگان شعر عارفانـه و صـوفيانة مـا از     "ديگري"سرشار از ترس و واهمه از 
اين حصار تنگ تعصب فرا رفتند و جهاني شدند و درست به همين خاطر كه 
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جهاني انديشيدند و قادر متعال خود را فقط در چـارچوب يـك زبـان و يـك     
سي و بابـا طـاهرو    محيط محصورو زنداني نكردند.  بيشك شاعراني چون فردو

خيام و عطار و رومي و نظامي  و سعدي و حافظ شاعراني جهاني اند و روز به 
روز هم جهاني تر خواهند شد.  شاعران و نويسندگان مهاجر ما نيز ديگـر بـه   

  اند، به راهي پر ماجرا كه باز هراهي پر از پيچ و خم و بي برگشت رفته 
ي ايران هويدا شوند.  ولي اطمينان مواهب آن وقت مي گيرد كه در صحنة ادب

دارم كه آن روز نيز خواهد رسيد، هر چند اگر عمر نوح و صبر ايوب را بطلبد. 
براي شاعر و هنرمند مهم تر از هر چيز آفرينندگي و راستي و درستي اسـت   

و سپس در دسترس يا رو در روي خواننده و مخاطبش قـرار گـرفتن و از آن   
          "ر كرا خواهد و ميلش به كه باشد.تا يا"دم به فراسويش: 

در پايان ، من ادبيات تبعيد را كمابيش در حال رشد مي بينم اما اين تكامـل  
رو به خود و محدود و صرفاً خود كفاست.  ادبيات تبعيد يك دايرة بسته است 
و در اين دايره سياست در مركز قرار دارد. در مورد ادبيات مهاجرت اما اينطور 

و اين طيف در ابتدا بسيار محدود اما اكنون به شـكلي تصـاعدي و روز    نيست
افزونانه گسترده و بالنده مي شود.  يعنـي ادبيـات مهـاجرت كـم كـم دارد از      
شكل حاشيه اي بودن به زمينة اصلي متن ادبيات خود را مي رساند.  دراصل، 

بتوانيم  زماني مي شود از مخاطب به شكل واقعي آن صحبت كرد كه در ابتدا
زمينه هاي مساعد و مناسبي براي عرضه و سپس تقاضا، حتي بشكل بـازاري  

  و تجارتي آن به وجود بياوريم.  يعني زمينه هاي واقعي وجود داشته باشند 
كه اين گونه ادبيات به انتشار برسد و در دسترس عمـوم قـرار بگيـرد، شـاعر     

شب شعر بگذارد و شعرش  مهاجر يا تبعيدي، يا اصال شاعر،  بتواند بي دغدغه
را با احساسات و شور خاص خودش دكلمه كند.  كنار خيابان يا در پـارك يـا   
در ميدان دانشگاه بايستد و بي مزاحمت با صداي بلند بخوانـد و بسـرايد.  در   
دوراني كه حتي خود نويسندگان و شاعران در وطن زي، قادر به ارايه بي قيد 

ستند، از مهاجران و تبعيـديان نبايـد انتظـار    و شرط و بي درد سر آثارشان ني
معجزه داشت.  البته در چند سال گذشته تعدادي كار از مهاجران در ايران به 

   انتشار رسيده، ولي بي اغراق فقط مشتي از خروار است.  
من در مورد ادبيات مهاجرت ايران خوشبينم و دورنماي آنرا ، بگيـريم آينـدة   

 "ديگر"كه در تالقي و مراودة هميشگي  با ادبياتهاي  آنرا، عالي مي بينم زيرا
است.  گرته گيري و گرتـه گـذاري در آن فـراوان اسـت. از آزادي و جنـبش      
بيكرانه اي برخوردار است و به اين وسيله مي تواند تاثيري بسزا داشته باشـد  
در ساخت فكري و پرداخت هنري ايرانيـان درون و بـرون.   مهـاجرت جنبـة     

ن گونه ادبيات است. شعري كه در بندرها و فرودگاه هاي مـرزي و  اصلي ي اي
فرامرزي زاده مي شود. آيندة ادبيـات مهـاجرت سـكني گزيـدن در سـرزمين      
هاي تازه و باز هم مهاجرت است. (ادبيـاتي اسـت كـه در هـر شـهر مـرزي و       
فرامرزي، يك اداره دارد با كارمندان اغلب اخمو و خشن).  بطور كلي ادبيـات  

سي، به ويژه در زمينة شعر، در طول تاريخش ، بـه دسـتاوردهاي شـگفتي    پار
رسيده است.  از رباعيات عمر خيام به ترجمة ادوارد فيتز جرالد كـه بگـذريم   
كه شايد از پر فروش ترين كتابهاي شعر در دنياست، تازه مي رسيم به موالنـا  

ي جالل الدين رومـي (بلخـي) كـه در عـرض دهسـال گذشـته ، ترجمـه هـا        
شعرش، او را در مقام پـر فـروش تـرين شـاعردر آمريكـا قـرار داده و برخـي        
متفكران مسيحي او را حتي در مقام دوم، از نظـر روحانيـت، بعـد از حضـرت     

(نگـاه كنيـد بـه نوشـته هـاي اسـكات پـك). هيچوقـت          مسيح قرار داد ه اند
يي فراموش نمي كنم كه هر وقت به ديدار آلن گينزبرگ شاعر مشهور آمريكـا 

مي رفتم ،هر بار با حالت تحسين و غبطه از ميراث گرانقـدرادب پارسـي مـن    
سخن مي گفت و مرا مفتخر و مغرورمي كرد.  پس بايد بگويم كـه دورنمـاي   
ادبيات مهاجرت ، كامالً مجزا از دورنماي ادبيات پارسي نيست.  آنچـه كـه از   

يار جزيـي و  ادبيات پارسي ، چه مهاجر و چه غير مهـاجر ترجمـه شـده ، بسـ    
حاشيه اي است.  يكي از كارها و كاركردهاي شـاعران و نويسـندگان مهـاجر    
مي تواند همين باشد: ترجمه و شناساندن ادبيات سترگ پارسي به جهانيان و 
خلق آثاري كه خود بخود نتيجة بهره گيري است از گنجينـه اي كـه نـامش    

آثاري نوين به شكلي  ادب پارسي هست.  والبته تدوام و رشد دايمي در ايجاد
كه گوياي حقيقت و واقعيت زندگي و تجربيات آنهـا در مهـاجرت باشـد و در    
عين حال نمايندة پويش و بالندگي در ادب كهنسال و بسيار غنـي پارسـي و   
نشاندهندة آمال و آرزوهاي مردمي كه فرهنگشان سرشار است از زيبايي هاي 

  و جز اين نيز مباد! بكر و جادويي و ديرين. باشد كه چنين باد 
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  ادبيان زندان در تبعيد

  
  

، نوشتن در مورد زندان و 1360پس از قتل عام زندانيان سياسي در دهه ي 
جناح  تماميشكنجه و تيربارانِ زندانيان سياسي ، از حوزه هاي ممنوعه ي 

،  با  67هاي رژيم فقها، در ايران شد. هر چند كه پس از قتل عام تابستان 
 شدن ابعاد اين جنايت توسط خانوادهاي مرگ موضع گيري منتظري و برمال

قتل هاي «، و با رو شدن سلسله قتل هاي موسوم به 67آگاهانِ تابستان 
، هر از گاهي در ابعادي بسيار سربسته، از طرف برخي در ايران،  » زنجيره اي

ها، شتاركسكوت در مورد اين  ،ولي هم چنان به اين مسئله اشاره شده است؛
  است.. جمهوري اسالميكاربدستانِ  ه ي جناح ها ومورد توافق هم
ايت ، تنها حوزه ي است كه با بر مال كردنِ ابعاد جندر تبعيد ادبيات زندان

ادبيات  اين حكومت سياه، لحظه اي از افشاي آن غافل نيست. اين بخشِ
رغم همه ي كاستي ها و ناپختگي هايش، تنها عرصه ايست كه علي تبعيد،

  افكنده است. مه ي جناح هاي حكومت را به زيره طشت رسوايي
دهم شهريورماه هر سال، به مناسبت يادمانِ كشتارهاي  در كه نشريه آرش

شماره نيز كه ويژه تبعيد و  در اين، ويژه نامه اي منتشر مي كند،  60دهه ي 
وحشيگري حكومت اسالمي  ه هايي از اين گوشطرح ، به مهاجرت است
  پرداخته است.

شماره هميار و كمك  اين از همه ي دوستان و عزيزانِ زنداني كه در با تشكر
  .و همنشين بهار خصوصاٌ مهدي اصالني ما بودند.

  همكارانِ اين شماره :
مهدي اصالني، احمد موسوي، ثريا علي محمدي، بهروز جليليان، مينا 

 اري، رحمان دركشيده،يبا ثابت، محمود خليلي، ثريا زنگبانتظاري، فر

 فرخ قهرماني، شهاب آناهيتا رحماني، ايرج مصداقي، ث كياني،تهمور

 صالشكوهي، اكبر شالگوني، منيره برادران، محمد زاهدي، عزت م

  ردوان، نوريمان قهاري و مسعود نقره كارنژاد، همنشين بهار، سودابه ا

  آرش                                                                       
  

  "حظه ديدارل"
  

  لحظه ي ديدار نزديك است

  تمباز من ديوانه ام ، مس

               باز مي لرزد، دلم، دستم

  بازگويي در جهان ديگري هستم

   اي ! نخراشي به غفلت گونه ام را ، تيغه

  ا، دستاي ، نپريشي صفاي زلفكم ره

 دل  آبرويم را نريزي، و

  اي نخورده مست     

  .  حظه ي ديدار نزديك استل                    

                "مهدي اخوان ثا لث"                                                     

  

  

  

  مهدي اصالني 

  
  
از ميا ن تمامي كانال هاي ارتباطي  زنداني با دنياي خارج ، هم چون داشتن  

كنترل (تنها در  روزنا مه و راديو تلويزيون و نامه نگاري هاي ماهانه و تحت
پنج سطر، و با بستگان درجه يك)، مالقا ت حضوري از ويژه گي و تمايزي 

باط مستقيم  منحصر به فرد برخوردار است. مالقات حضوري تنها كانال ارت
رج است. معموال و به طور رايج هر زنداني حكم گرفته اي زنداني  با دنياي خا

اش به پايان رسيده باشد، از امكان  كه تخليه اطالعاتي شده، و موارد بازجويي
مالقا ت بهره مند ميشد. (جز مواردي  كه به ريز پرونده مرتبط است و با 
صالحديد تيم بازجويان زنداني از مال قات محروم است) مالقات ها معموال هر 
دو هفته يك بار و از پشت شيشه، به وسيله تلفون، در فاصله  زماني بين ده 

يان زنداني و منسوبين درجه يك چون: همسر، پدر، مادر و تاپانزده دقيقه م
فرزندان صورت مي گرفت. مالقات با حضور ناپيداي گوش سوم و نا محرمي 
كه از آن سوي سيم به فالگوشي ايستاده بود  انجام مي شد، و هر لحظه مي 
توانست به بهانه ي رد و بدل شدن كالمي ممنوعه، قطع شود. لحظه اوج و 

گيزترين قسمت مالقات براي متاهلين و كساني كه كودك خردسال هيجان ان
(زير سن مدرسه) داشتند، زماني بود كه وقت مالقات به پايان مي رسيد و 
زنداني ميتوانست براي دقايقي كوتاه در پشت پرده، فرزندش را براي لحظاتي 

مي كوتاه لمس كرده و در آغوش بكشد.، مالقاتي ها، خصوصاٌ زنداني، از تما
لحظه هاي ديدار ميبايست با برنامه ريزي كه از قبل  انجام ميشد، بهترين 
استفاده را ببرد. گاهأ زنداني ساعت ها آن چه  كه در مالقا ت مي بايست به 
آن سوي ديوار منتقل كند را با خود تمرين مي كرد. حركات دست و صورت 

عبور كند، را به و اشارات قابل فهمي كه مي بايست از زير نگاه قرق بان 
دفعات تكرار مي كرد. اين گونه موارد به خصوص درمالقات هاي اوليه كه 
فضاي اضطراب و مسائل پرونده اي بر آن سنگيني مي كند، آشكاره گي 
بيشتري را داشت. مالقات اما در حبس هاي طوالني براي زنداني، بخشي 

ندان است. متنوع  از گذران كرختي آور و سنگين زندگي طوالني در ز
بسياري از مالقات ها و پست و بلند هاي تلخ و شيرين آن، همواره با زنداني  
و خانواده اش خواهد ماند، مال قات هايي از قبيل دريافت حكم قطعي، 
انتقالي به زندان ديگر، اعدام رفقاي راه و واكنش به آن. و از آن طرف ديوار 

ان. و به ندرت خبري خوش. اما خبر دق مرگ شدن مادران و سكته هاي پدر
هم چون ازدواج اهلي از فاميل، سالگرد ها، تولد بچه و... از ميان اين همه اما، 
مال قات اول، حادثه اي است فراموش ناشدني كه با هيچ گسل از حافظه و 
ياد زنداني زدودني نيست. به جرأت مي توان گفت  هيچ زنداني خاطره اولين 
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٣١  100 ي آرش شماره

هد برد، و اين رويداد حك شده،  بر ذهن و روان وي مال قات اش را ازياد نخوا
كه ويژه نامه  100همواره باقي خواهد مانداز اين رو با نزديك بودن چاپ آرش

اي است در ارتباط با تبعيد، ومقوالت مرتبط با آن، و از مدت ها قبل موضوع 
 بندي شده و هر كس گوشه اي از كار را گرفته بود، در ميانه راه، ثبت اولين

مالقات درزندان ازجانب بنديان را ،از آن جا كه به نقش خانواده ها مرتبط 
مي شود را به رفيق هميشه ام پرويز قليچ خاني پيش نهاد كردم. پرويز پيش 

  نهاد را سرضرب گرفت. هر دو دست به كار شديم. 
راهان زندان همه جانبه آن و مراجعه به همه همزمان اما به سود پيپگيري 

ساندن به موقع آرش به چاپ خانه اي كه قرار است چاپ اين شماره نبود. ر
آرش را  با اين تعداد از صفحات و حجم كمياب با توجه به مشكالت نشر 
درخارج عهده دار شود، و سقف زماني كه مسئولين چاپ خانه تعيين كرده 

  اند، سدي بود براي كامل نبودن تبث همه جانبه مالقات ها. 
و من همان گوشه اي را كه قرار  "با اين زمان كم نمي شود"به پرويز گفتم 

برخي برخوردها به  و 67طرح ماجراي تابستان - بود قبالٌ پيگير آن باشم
را عهده دار مي شوم. وقتي مقاله  -مناسبت نوزدهمين سالگشت كشتاربزرگ

را طبق وفاي به عهد تحويل دادم. پرويز دبه كرد و  "جنايت بدون مكافات؟!"
پس مالقات ها چه مي شود؟ پرويز با تعدادي از بنديان تماس گرفته و  گفت

سفارش نوشتن دو مالقات را داده بود و منتظر بخش ديگر كار از طرف من 
  بود. 

 15كار «گفت  در مقابل اين پرسش من كه مگر زمان به آخرنرسيده است؟
يم. تو قرار حيف است ما به داستان مالقات ها، كم بپرداز روز عقب افتاده و

! حرف شنوي من از بزرگ تر كار خودش را كرد. با "بود  گوشه كار را بگيري 
و اين توضيحات، با مراجعه به تني چند از زنده مانده گان دهه شصت 

  نوشتن دو خاطره از خود نيز كردم. اقدام به  سفارش موضوع،
ده را در اين كه اين قبيله آدم خوار به سان گذشته توان سركوب گستر 

نداشته و حال و روزش خراب تر از خراب است ترديدي وجود ندارد؛ اما 
شعبده بازان اسالمي و مارگيران حوزوي، تغيير شرايط را تغيير خود جا مي 
زنند. و با اين اقدام در عمل بر روي جنايت دهه شصت خاك مي پاشند. آن 

ا دانسته، ها زندان دهه شصت را محصول شرايط روز و خشونت طرفين دعو
يسه زندان پاستوريزه شده و بوتيكي امروزين را نيز، محصول تغيير خود. مقا

با آنچه امروز  60قات در دهه شصتاي اجمالي نسبت به شرايط مال
با تبليغ فراوان سعي در به نمايش گذاشتن آن دارند،  سرجنبانان حكومت

دسترسي به  ون تلفن روزانه،تاييدي بر همين معنا است. امكا ناتي هم چ
نت مالقات هاي خصوصي مرخصي هاي ماهانه، و ثبت نام در دانشگاه. اينتر

آن هم نه براي همه زندانيان! تالشي است براي نشان دادن و نمايش زندان 
اسالمي.  با اين مقدمه و با اين اميد كه درشماره هاي آتي آرش. به ثبت 

  از ياد مانده هاي زندان بپردازيم. برخي ديگر
   

  اولين مالقات: 

سازمان  1363كوتاه زماني پس از تشكيل وزارت اطالعات در پايئز سال 
در ضربه اي سنگين و كمر  آذر)16پيروان كنگره فدايئان خلق ايران (

شكن و در عملياتي كه از مدت ها قبل تدارك شده بود، به دام افتاد. و اين  
يك سال قبل 1362 درست بعد از آن خزان و پايئز ديگر بود كه در سال

وزيده بود و قصد داشت دار و ندار اين جريان را به يغما برد. كه البته بخشي 
از با كيفيت ترين افراد اين سازمان در همان زمان از دست رفتند و يا 

حكايت ديگري بود. اكثريت كادرها واعضاء،   63) اما پايئز1دستگير شدند.(
، در توري كه وزارت اطالعات به همراه كميته سه نفره ي رهبري داخل

) تقريبا همه ي دستگير شده گان به كميته 2گسترده بود گرفتار شدند.(
نامگذاري شده بود،  "توحيد"مشترك ضد خرابكاري سابق كه به يمن انقالب 

منتقل شدند. قبل از آن اما اكثر توده اي هاي مستقر در كميته را به مكان 
  اده پذيرايي توحيدي! كرده بودند.ديگري منتقل كرده و كميته را آم

سكوت مرگبار كميته با بهم خوردن درب هاي آهني 1364اواخر بهار 
سلول ها كه از سر بند، يكي پس از ديگري باز و بسته مي شدند، شكسته 

آذري بودند با لباس هاي فرم خاكستري  16شد. به صف شده گان كه عمدتاٌ 
بند در راهرو به صف شدند. هر و چرك رنگ زندان كميته، همگي با چشم 

زنداني دست روي شانه ي نفر جلويي به حيا ط زندان منتقل شده و همگي 
مان را در دو ميني بوس، كه شيشه هاي آن كامال مات بود، جاي دادند. 

شيشه ها طوري پوشانده شده بود كه از داخل و خارج امكان ديدن وجود 
به راننده بود مي توانستيم مسير  نداشت. تنها از طريق شيشه جلو كه متعلق

راه را حدس زده و ببينيم. داخل ميني بوس همه گي مان را به صورت هر دو 
نفر يكي با دستبند به دستگيره هاي ميني بوس دستبند كردند. نصيب دست 

دستان پينه بسته و بيش از اندازه بزرگي شد كه بعدها و با  -اما -هاي من
است، كه  زين العابدين كاظميرگ و مهربان تاخير دانستم، دست هاي بز

پوست "ميخواند. انسان تنومند و قوي هيكلي كه  "عبدي"اهل زندان وي را 
سه سال بعد شصت و هفتي شد. و نمي  "اش از شير بود و قلب اش از پرنده

  )3دانم تنه تنومند و قلب مهربانش را كجاي خاوران پنهان كرده اند.(
معروف  حسين صدراييه و بلند باال و باريك، از آن ميان چهره ي سبز 

كه نمي توانست يكي از دستانش را از كتف حركت   "حسين اقدامي"به 
دهد را به تنهايي و از دست نسبتاٌ سالم ديگرش به دستگيره ميني بوس 
دستبند كردند. كتف هاي شاعر و مترجم آثار ادبي و عضو كانون نويسندگان، 

شدن  عملكرد خود را از دست داده بود و "پانيق"حسين اقدامي، در اثر 
حسين تا آخرين روزهاي حيات پر افتخارش اين درد را با خود حمل ميكرد. 
  شصت و هفتي شد و هم چون  رفيق ديگرش عبدي سهميه تابستان خاوران.

محمد علي بيگدلي، امير از سرنشينان آن روز ميني بوس مرگ.  
انصاري، ستاركياني، عليرضا زبر باقري، محمد رضا طبابتي، مسعود 

  ).4.همه گي شان آرام در خاوران خفته اند( ، و..دست، محمد بداغي
بعد از  رسيدن به درب اصلي و مركزي زندان كميته، دستور دادند تا  

سرها همه پايين "همگي چشم بند هايمان را بر داريم و با تذكر و تاكيد آنكه 
ميني بوس از سمت  "اش را ندارد و هيچ كس حق حرف زدن با بغل دستي

ميدان توپ خانه به سمت اتوبان پارك وي به حركت خود ادامه داد. همه 
است. اما علت؟ هنوز برايمان  "اوين"دانستيم كه مسير و سمت حركت  

دو باره چشم بند  "اوين"نامشخص بود. با رسيدن به درب اصلي و بزرگ 
مان اداري كه در همان ابتداي هايمان را زده و در فضاي باز جلوي ساخت

زندان قرار داشت، پياده شديم. اعالم كردند كه مال قات داريم وحق هيچ گونه 
صحبت در ارتباط با پرونده ها، و اينكه در كدام زندان بسر مي بريم را به خا 
نواده ها، نداريم . با صراحت گفتند، مكالمات گوش داده ميشود و حرف 

ال قات، تنبيهات ديگري را نيز در پي خواهد داشت. ممنوعه عالوه بر قطع م
در ضمن هيچ كس  حق حرف زدن با بغل دستي اش را نيز ندارد. در اثر 
مسير طوالني حركت از اوين تا كميته، آن هم با دست هاي بسته، و بعد از 
ماه ها باز داشت بدون هوا خوري، اكثر سرنشينان بعد از پياده شدن از ميني 

  ا لت تهوع و استفراغ شدند.بوس دچار ح
امكان اين كه همه گي مان را به دستشويي ببرند وجود نداشت! لذا همه  

را در كنار جوي آبي كه در حال عبور بود قرار دادند تا بتوانيم آبي به سر 
وصورت بزنيم. با داشتن چهره هاي رنگ  پريده و زرد و استفراغ كرده، و 

واقع چهره همه گي مان به اسرا ي نبردي ريش هاي نتراشيده و انبوه، به 
نابرابر شباهت داشت. همه را به سالني  كه ديواره اي شيشه اي دو سمت اش 
را از هم جدا مي كرد جاي دادند . هر نفر را در مقابل كابين تلفن داري قرار 
دادند. لحظات به كندي و چون فرود آمدن آوار بر عصب، مي گذشت. لحظه 

. دقايقي بعد به خانواده ها اجازه ورود به سالن مالقات داده ديدار نزديك بود
شد. خانواده ها به داخل سرريز شدند. هركس عزيز خود را مي جست. مادري 
كه توان راه رفتن نداشته و با كمك ديگران همراهي مي شد؛ پدري كه با ريز 
كردن چشم هايش و اظطراب نفس گير ديدار، سالن را براي يافتن عزيزش 

پدر   طي مي كرد. و همسراني كه هنوز قبراق تر، به همراه كودك
بياييد "ناشناخته اش، و بعد از يافتن يار، ديگران را مژده به يافتن مي دهد.

  و تركيدگي اشك است و بغض و آوار.  "اين جاست
من اما پدر ندارم و از داشتن همسر و بچه نيز محروم شده ام. داش امير 

پدري بر من دارد، همراه با مادرم كه به سختي قدم بر  برادر بزرگم كه حكم
مي دارد از دور نمايان مي شوند. دست تكان مي دهم و به كابين و تلفن 
اشاره مي كنم. يعني كه هي! داداش،هي! مادر، من اينجام . بي توجه به 
اشارات من از جلوي كابين عبور مي كنند و به جست و جو مشغول. يعني 

م مرا نشناخته اند؟ مگر مي شود؟ شده است ديگر . آن ها تا ته مادر و برادر
سا لن مال قات مي روند و در برگشت و اين بار با دقت بيشتر و با تأكيد بر 
تك چهره ها بر مي گردند. اضطراب در چهره شان موج مي زند. پيش خود 

سرو  البد گفته اند پس مهدي كو؟! در باز گشت اما، داش امير با تكا ن دادن
كم مانده است پس بيا فتد.  -اما–اشارات من، شناسايي ام! مي كند. مادر 
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سكندري مي خورد و در حال افتادن، برادرم به كمك اش مي شتابد. به زور 
مي خندم و از درون در حال انفجارم. فرصت گريستن اما نيست. مادر مي 

چرا اين طوري ببم، چه كارت كردند ؟  "چه به روزات آوردند نه نه؟"گويد 
) اي نه نه ات برات بميره. اين چه 5شدي؟ كجا مي خوابي؟ تشك داري؟(

باليي بود سر خودت آوردي. داش امير اما پدرانه و منطقي تر تنها 
جان داداش مواظب خودت "درخواستش آن است و مدام تكرار مي كند، كه 

فن ها ،هم زمان ده دقيقه اي مكالمه به سرعت باد مي گذرد. تمام تل "باش
زمان قطع مي شوند. دست تكان مي دهم و سعي ميكنم لب خواني كنم. و 
داش امير را متوجه كنم كه در اوين سكونت نداشته و در كميته بسر مي 

تركيب توپ+خانه.متوجه  "خانه"و لب خواني "توپ"بريم. با در آوردن شكل 
گيرد و  مي شود در توپ خانه وكميته مشترك بسر ميبريم. پيام را مي

متوجه مي شود ما را از كميته آورده اند. بعد از بيرون راندن خانواده ها همه 
را به پشت پرده اي هدايت مي كنند و دوباره حكايت چشم بند است و 
دستبند و كميته. سعي ميكنم مزه ديدار با مادر را جرعه جرعه سر بكشم تا 

اندارم. گريه امان نمي تمام نشود. مادري كه اطمينان به ديدار بعدي اش ر
  دهد، و از زير چشم بند رها مي شود.چشم بند ها همه نمناك اند.

  

  كوپن فروش دومين مالقات: خلقِ

با بركناري اسداهللا الجوردي از سمت دادستاني انقالب 1363در اواخر سال 
مركز، سياست ادارهي زندان ها دستخوش تغييرات اساسي و جدي شد. در 

وردي ادامه سياستي بود كه در ماه هاي مياني همين سال واقع بركناري الج
و در پي بركناري حاج داوود رحماني از زندان قزل حصار آغاز شده بود. اداره 

واگذار  "ميثم"عمالٌ  به تيم 1364زندان هاي تهران در ماه هاي مياني سال
شد. اولين نشانه هاي تغييرات، عبارت بود از: برداشتن سيطره ي كامل 

ابين و به حاشيه راندن آن ها، بهبود شرايط غذايي، هواخوري تمام وقت، تو
مجوز ورود كتاب، خصوصا كتاب هاي درسي وآموزشي، و.... برنامه خالي 
كردن زندان، كه به لحاظ آماري خارج از اندازه و ظرفيت شده بود. در اواخر 

شرط وضعيت در زندان قزل حصار به گونه اي درآمده بود كه 1364سال 
آزادي (البته نه براي همه) براي بسياري، كه حتا هنوز حكم شان پايان 
نگرفته بود به مصاحبه ويدئويي صرف تقليل يافته بود. اين مصاحبه به نقل از 
طرف برخي آزاد شدگان و شواهد موجود، در اتاقي در بسته و تنها با حضور 

ر گذاشته بودند گرفته نماينده داديار زندان و دوربيني كه با پايه ثابت كا
ميشد. مصاحبه اي كه بيشتر جنبه رو كم كني و ثبت در پرونده را داشت. 
مصاحبه شونده با روخواني فرمي ثابت و تقاضاي عفو ضمن معرفي خود و 

اعالم انزجار از كليه گروهك هاي ضد انقالب به خصوص گروه منصوب به "
ندان گردن مي نهاد. به شرط آزادي تعيين شده از طرف دادياري ز "آن

شرايط و موقعيت سياسي زندان اما در آن دوره به گونه اي بود كه به لحاظ 
كيفي زندان در موقعيت بسيار مطلوبي  قرارداشت. و زندانيان اكثرا 

بودند. در بدو ورود به زندان گوهردشت كه پس از تخليه كامل  "سرموضع"
تا آرام حبس، در بند باز قزل حصار صورت گرفت، و در يكي از روزهاي نسب

شد و در زماني غير مرسوم كه وقت مالقات هم نبود، نام مرا خواندند. با 
چشم بند بيرون رفتم  و به دفتر داديار زندان ناصريان فراخوانده شدم. 
ناصريان بسيار موءدبانه كه معموالٌ روش او نبود، مرا دعوت به نشستن كرد. 

ه من نداد. همين امر دلهره و اضطرابي اما اجازه برداشتن چشم بندرا ب
ناخواسته را بر من مستولي كرد، چرا كه براي همه زندانيان از جمله من 
چهره ناصريان شناخته شده بود. برنداشتن چشم بند مي بايست دليل مهمي 
داشته ياشد. افزون برآن، و معموال در دفتر دادياري زندان كارهاي بيشتر 

تاد. هزار فكر خام و ناخوشايند را با خود باال و پايين اداري  به جريان مي اف
كردم، كه چرا اجازه برداشتن چشم بند را نمي دهد؟ آيا دستگيري جديدي 
اتفاق افتاده و غريبه اي در اتاق است؟ مي خواهند مرا باكسي روبرو كنند؟ 

ده. و... با اولين سئوال آرام شدم، و دانستم كه هيچ يك از تصوراتم واقعي نبو
ابتدا با طرح سئواالتي هم چون نام و فاميل و اتهام گروهي به سر وقت 
سئوال اصلي رسيد. گروهت را قبول داري؟ من همواره در پاسخ به اين 
سئوال زندانبان برخوردم آن بودكه ،تا وقتي عضو اين جريان بودم و كار 

اضر به تشكيالتي ميكردم قبول داشتم، االن هم نمي دانم چه مي گويند. ح
دادن انزجار و مصاحبه ويدئويي هستي؟ نه! در جمع زندانيان حاضري 
گروهت را محكوم كني؟ نه! سپس و با آرامش و نه تندي و فحاشي، خطاب 

ميداني كه بسياري از پرونده ها براي عفو و بخشوده گي در "به من گقت 
ه حال بررسي است و شرط آزادي همين هاست كه گفتم. بعد اضافه كرد ب

جان امام اگر شرط مصاحبه را بپذيري هفته آينده ميفرستمت دادياري كه 
  پاسخم به اين همه منفي بود. منطقم آن  "بروي اتاق آزادي، قبول ميكني؟

بود كه چون كار سياسي نمي خواهم بكنم، حاضر به انزجار دادن نيستم. 
دت اين جواب منافقانه است و دروغ ميگويي؛ مگر خو"سپس اضافه كرد 

نگفتي در صورت آزادي با سياست كار نخواهي داشت و ميخواهي دنبال كار 
چرا اما اين كاري كه شما از من مي خواهيد "گفتم   "و زندگي ات بروي؟

. (ناصريان "اقدامي است سياسي. من نه كسي را محكوم مي كنم  و نه تايئد
رگ كه به در مقابل هيئت م1367بارها و از جمله در جريان كشتارهاي سال

وقت سئوال و جواب نيري او نيز در اتاق حضورداشت، و پاسخ دوگانه من كه 
مسلمانم اما نمازنمي "در دادگاه دوم و در مقابل سئوال مسلماني يا نه؟ گفتم 

رو به نيري كرد و گفت حاج آقا منافق واقعي يعني اين). سپس و با  "خوانم
رط آزادي ات را نمي پس مصاحبه نمي دهي و ش"تاكيد و شمرده گفت 

. قديمي ها مي گفتند چشم "پذيري؟ بسيارخوب حاال چشم بندت را بزن باال
ات روز بد نبيند؛ اما روز بد درست مقابل چشمانم و آن سوي ميز قرار داشت؛ 
مادرم و برادر بزرگم آن جا نشسته بودند. ناصريان با يك اقدام اطالعاتي و 

قبل مادر و برادر بزرگم را به اتاق دعوت شيوه اي كثيف و ناجوانمردانه از 
كرده و آنها را تهديد كرده بود كه حق هيچ گونه صحبت كردن را ندارند. تا 
به آنها اثبات كند كه اين ها خودشان نمي خواهند بيايند بيرون و هنوز آدم 
نشدند. ناصريان با لبخندي فاتحانه ضمن تنها گذاشتن من با خانواده ام و در 

ديدي حاج خانم خودش "ون رفتن از اتاق رو به مادرم كرده و گفت حال بير
نمي خواهد، حاال برو هي خودت رو پرت كن زير ماشين مقامات و هر روز 
يك جايي عارض شو و نامه پراكني كن. گفتم كه خودش نمي خواهد. تنها 

اين را گفت و از اتاق بيرون رفت و ما را  "تون مي زارم تا نصيحتش كنيد
ا گذاشت. مادرم بي وقفه گريه مي كرد و سيستم عصبي ام بهم خورده تنه

بود. در آن لحظات احساس آدم فريب خورده اي را داشتم كه به راحتي در 
تور ناصريان گند زده بود. آخر اگر مي دانستم مادر و برادرم آن جا هستد فرم 

هيچ گونه ديگري برخورد مي كردم. بدنم سرد شده بود و در آن لحظات توان 
برخورد منطقي را نداشتم. مادرم هرروز به يك نهادي، و مقامي مراجعه مي 
كرد و بچه اش را از آن ها مي خواست. شير زني بود. پير زن، دو بار خودش 
را زير ماشين يكي از مقام هاي اداري زندان پرت كرده، و عريضه داده بود. 

ا براي بستن صداي خالصه حسابي موي دماغشان شده بود. ناصريان ام
مادرم، راه حل را در اين ديدار دانسته بود.  وحاال من مانده بودم وسط اين 
معركه اي كه ناصريان برايم درست كرده بود. مادرم يه ريز مي گفت بچه چرا 
نمي خواي بياي بيرون؟ مي خواي وقتي اومدي بيرون يه راست بياي سر 

ميگه اگه دو خط بنويسي هفته ديگه  قبرم. تورو خدا كوتاه بيا . حاج آقا كه
ميتوني خونه باشي. مادر را در آغوش گرفته بودم و نمي دانستم چه بگويم. 
داش امير اما اين بار نيز به كمكم آمد. داش امير برادر بزرگم است و شيريني 
كالمش فحش است. تقريبا كمتر كالمي را بي شيريني فحش هايش 

ي اين چند خط رو بنويسي و مصاحبه كني داداش چرا نمي خواه"اداميكند 
تازه حاجي بيرون قسم خورد مصاحبه رو پخش نمي كنه و كسي اون رو 

داداش دروغ "سعي مي كنم با ادبيات خودش جواب بدهم ميگويم  "نميبينه
مي گه. به جون خودت دروغ مي گه تازه كسي نبينه. خودم كه ميبينم 

صدتا بدتر از من تو بند با بچه و زن و داداش. بعدش! من كه تنها نيستم االن 
هزار بدبختي دارند حكم شان را مي كشند؛ خون من كه از اون ها رنگين 

سال تمام شده و اومدم بيرون. داش امير آهسته 7ترنيست؛ چشم بهم بزاري 
خودت ميدوني اما اين پير زن فردا  "تر وجوري كه مادر متوجه نشود گفت

ميخواي با لباس سياه دم درمسجد، ملت بيان  پس مي افته؛ پاش لب گوره.
بهت تسليت بگن.؟! تازه اين خلقي كه تو ازش هي دم ميزني به تخمشم  
نيست كه تو اين  جا بپوسي. همه اش خلق خلق ميكني. كدوم خلق؟ اين 

گفتم:  "خلق خارجنده اي روكه من ميبينم، همشون شدند كوپن فروش .
ار كنار. مگه خودت يادمون ندادي لقمه داداش داستان خلق و ملق را بز"

حرومي نكنيم؛ مگه هزار بار بيشتر نگفتي چه جوري تربيتمون كردي و 
پدري در حقمون. مگه نگفتي كسي كه سر سفره بابا نَنه بزرگ شده، نامردي 
نميكنه. اين جاكش، اين هارو از من ميخواد، ديگه. ميگه با گُه روزه ات رو 

رومي كنم؟! اون وقت ديگه، جون داداش راست واكن. مي خواي لقمه ح
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ميگم، بيام بيرون خودم نيستم. ساالر! توكه لَشم رو نميخواي؟! خودم رو 
  ميخواي. غير اينه؟ 

بروند تا  منطق ام كارگر مي افتد و داداش مادر را راضي مي كند كه فعالٌ
  ببينند بعد قسمت چه مي شود. 

يان خورده بودم، بهم ميخورد. تا مدت دندان هايم از خشم فريبي كه از ناصر
  ها توي بند، حوصله كسي را نداشتم و با كسي حرف نميزدم. 

كالغ وگل -(حكايت مادرم ومادران درد را به تفصيل در كتاب خاطرات ام
  خواهدآورد). -سرخ

                                              
  پانوشت: 

كالغ و گل "شرح آن در كتاب در حال تدوينآذر و 16: چرايي دستگيري جريان1-2
آذر دركميته مشترك  16به همين قلم خواهد آمد .تيم بازجويا ن جريا ن "سرخ

  "همه جريانات مي فهمند از كجا خوردند غير از شما"معتقد بودند 
با صداي پوررضا برگرفته از يكي از آواز هاي "لي لو"داستان گونه اي به نام  - 4-3

عبدي بسيار آن را دوست مي داشت. هم چنين روايت هايي از " محلي گيالن كه
  خواهد آمد"كالغ و گل سرخ"نامبرده گان در

بعد تر از خانواده ام شنيدم زماني كه من دستگير شدم مادرم تا مدت ها روي  -5
بسياري از مادران بدون  "بچه ام االن تشك نداره"زمين خشك مي خوابيده كه 

 دستگيري فرزندانشان اين گونه عمل كرده اند هماهنگي با هم بعد از

*  

  
  

  سنگيني بار زندان
  

  

  ثريا علي محمدي

  

سالهاست تالش مي كنم خودم را از زندان خاطرات زندان رها كنم. اما 
بيهوده است. بارخاطرات زندان سنگين تر از آن است كه بشود از زير آن شانه 

ند ودرخواب هم با من است خالي كرد. خاطراتي كه مثل سايه دنبالم مي ك
وگاه مثل بختك روي سينه ام مي افتد و تا فرياد نزنم رهايم نمي كند. در 
بيداري تماشاي هر صحنه خشن و ظالمانه اي، شنيدن فرياد يا ناله اي از 

  روي درد. حتي بوي بعضي از غذاها زندان را بيادم مي آورد. 
و مشغول شنيدن  چند روز پيش يكشنبه بود با نشاط وسرحال بودم

موسيقي مورد عالقه ام. آفتاب درخشان و آسمان آبي شاديم را تكميل كرده 
بود. فكرهاي مثبت توي ذهنم مي چرخيد، در همان حال كالغي پريد 
ونشست روي نرده پشت بام همسايه ام وشروع كرد به غار غار كردن. 

 سالهاست دربچگي صداي كالغ نشانه آمدن مسافر بود وخوش خبر. اما حاال
غارغار كالغ مرا مي برد به زندان اوين، غار غار كالغ يكباره آسمان آبي را در 

  نظرم دلگير وخاكستري كرد ونشاط و سرخوشي ام را بباد داد.
  1355خاطره اول 

مجله آرش خواسته است دوخاطره از مالقات هايم را بنويسم؛ به 
سته مي شود. برمي جستجوي خاطره هايم مي روم ودو خاطره درذهنم برج

زمان شاه در زندان قصر. وقتي براي  1355گردم به سالهاي دور به سال 
  اولين بار دخترم به مالقات آمد. دوسال بود نديده بودمش.

اتاق مالقات بند زنان زندان قصر يك اتاق بزرگ بود با دورديف توري 
دو توري آهني كه ما را از مالقات كنندگان جدا مي كرد و در فضاي خالي 

نگهبان مي ايستاد. درهرنوبت هفت هشت نفر را مي بردند براي مالقات واتاق 
مالقات از همهمه و فرياد وكلمات مهرآميز وردوبدل كردن اخبار سياسي 
وخانوادگي پر مي شد وهركدام از ما براي اينكه صدايمان به گوش مخاطبمان 

نروز خواهرم آمده بود برسد مجبور بوديم با صداي خيلي بلند حرف بزنيم. آ
ودركنارش يك دختر جوان كه چهره محجوبي داشت ايستاده بود. در چند 
لحظه اول نتوانستم او را بجا بياورم باورم نمي شد دخترم باشد. وقتي 
دستگير شدم سيزده سال داشت و هنوز چهره واندامش كودكانه بود.حاال 

ده بود با چشم هاي زيبا آنجا پشت توري آهني در مقابلم دختر جواني ايستا
ونگاه نگران وپرمهر، همه بدنم مي لرزيد، صداي كوبش قلبم را مي شنيدم 
كه سنگين و رم كرده به ديواره سينه ام مي كوبيد كوشيدم حرفي بزنم. 
صدايي شكسته و سنگين و گرفته از گلويم بيرون آمد كه با طنين آن بيگانه 

ز كلمات پراكنده ونامفهوم چيزي بودم هرچه سعي مي كردم نمي توانستم ج
بگويم. كف دستهايم را گذاشته بودم روي توري آهني و در آرزوي ودر آغوش 
گرفتن دخترم توري آهني را فشار مي دادم.مي خواستم دخترم را توي بغلم 
بگيرم. لمسش كنم، ببوسمش و به او كلمات مهرآميز بگويم. همه نيرويم در 

مي كردم. مي خواستم خطوط چهره و  چشمهايم جمع شده بود ونگاهش
جواني تابناك ودرخشانش را مثل بيتي از يك شعر از بركنم و با آن به بند 
برگردم و زمزمه اش كنم وبا آن زندگي كنم. پس از مالقات تا روزهاي 
متمادي از هر فرصتي براي فرو رفتن در خاطره شيرين و آميخته به حسرت 

شبيه بود فرو مي رفتم ونمي دانستم كه سالها ديدار با دخترم كه به رويايي 
بعد و اين بار در زندان جمهوري اسالمي دخترم باز هم به مالقاتم مي آيد 

  واين بار در هيئت مادري جوان با كودكي در آغوش. با نوه ام مي آيد.
  

  

  خاطره دوم 

بعد از سه ماه بي خبري از همه جا وهمه چيز. بعد از اينكه هزاران نفر  
مجاهد ها وچپ ها را اعدام كردند. و زن هاي چپ را تا سرحد مرگ براي  از

پذيرش نماز خواندن وتوبه كردن روز پنج نوبت شالق زدند و همه تحقيري را 
كه از شكست در جنگ و پذيرش قطعنامه نصيب شان شده بود با كشتن و 

زندانها به دار زدن وشكنجه و ريختن خون زنداني ها  تسكين دادند. آنوقت در
را باز كردند و به خانواده ها اجازه مالقات دادند تا اخبار هولناك را برايمان 

  بياورند.
روز مالقات در تب انتظار واضطراب مي سوختيم. خانواده ها پريشان 
حال و آشفته گريه مي كردند وبا التماس و تمنا وگاه با نصيحت از ما مي 

مان را به كشتن ندهيم. خانواده ها خواستند شرايط آزادي را بپذيريم و خود
اسامي اعدامي ها را مي دادند. به بعضي از آنها وسايل بچه هايشان را داده 
بودند. تمام پنجاه مجاهدي كه از بند ما برده بودند اعدام كرده بودند.همسران 
هم بنديهايم زهره، مريم، عفت و فريده و...برادر چند تا از بچه ها را اعدام 

آذر)  جزو  16ند. نام چندين نفر از رفقاي سازمان( طرفداران بيانيه كرده بود
اعدام شده ها بود. درميان اعدامي ها چند نفر را از نزديك مي شناختم، 

  حسين اقدامي، رسول رضائيان، حسن شهيدي و هبت اله معيني(همايون).
ه در زندان اوين بود. چندروزي بود ك 66آخرين ديدارم با همايون پائيز 

به درمانگاه زندان منتقلم كرده بودند. يكشب از همانجا  209ازبند تنبيهي 
بردنم شعبه پنج. بخاطر درد شديد كمر به سختي راه مي رفتم و پاسداري 
كه مامور بردنم بود غر مي زد و مي خواست تندتر راه بروم. در راهروي شعبه 

ديدم كه توي راهرو پنج از زير چشم بند چند نفر از رفقاي سازماني ام را 
نشسته اند. دلم شور مي زد و نمي دانستم براي چي ما را آنجا جمع كرده 

  اند.
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پاسدار مرا هم نشاند توي راهرو. از توي يكي از اتاق ها صداي آشنايي 
شنيدم. صداي همايون بود كه با بازجو جروبحث مي كرد. صدا دور بود و 

تي يكي آمد وآهسته توي گوشم بطور پراكنده كلماتي مي شنيدم بعد از مد
گفت دنبالش بروم. ته راهرو جلوي دري ايستاد وگفت برو توي اتاق چشم 
بندت را بردار اما حق نداري پشت سرت را نگاه كني. صداي قلبم را شنيدم، 
بدنم يخ كرده بود نمي دانستم با چه صحنه اي روبرو مي شوم. وارد اتاق 

ق روبه ديوار دو تا صندلي بود كه با فاصله شدم چشم بندم را برداشتم. ته اتا
كمي كنار هم گذاشته بودند روي يكي از آنها مردي نشسته بود. بازجوگفت 
بنشينم روي صندلي كنار او. مي ترسيدم به كسي كه كنارم نشسته بود نگاه 
كنم. مردي كه روي صندلي نشسته بود سالم كرد. سالمي آشنا. نگاهش 

اوردم فقط لبخند ورنگ سبز چشم هايش شبيه همايون كردم اول او را بجا ني
بود. از فرط هيجان مي لرزيدم. بالفاصله بفكرم رسيد چرا به ما مالقات داده 
اند. انگار فكرم را خواند. گفت من تقاضاي مالقات كردم. بعد حالم را پرسيد و 

نتقل به بهداري م 209اينكه آيا مالقات دارم. گفتم هنوز مالقات ندارم و از 
شده ام و متقابالحال همسر ودخترش را پرسيدم. بيشتر موهايش سفيد شده 
بود و چند تا از دندان هايش افتاده بود اما چشم هايش مي خنديد و اميد 
مي بخشيد. بازجو باالي سرمان ايستاده بود همايون سيگاري به من تعارف 

م بازجو اعتراضي كرد. در زندان به زن ها سيگار نمي دادند. سيگار را گرفت
نكرد. وقتي همايون مي خواست سيگارم را با كبريتش روشن كند دستش را 
به سختي باال گرفت. شنيده بودم كه كتف اش را شكسته اند. همايون پرسيد 
آيا حكم گرفته ام. گفتم هنوزنه و پرسيدم خودت چي. گفت منهم هنوز حكم 

بد مي خواهند اعدامش كنند و نگرفته ام. باورم نشد. يكباره به نظرم رسيد ال
اين مالقات را به همين خاطر داده اند. دوباره پرسيدم و بجان دخترش قسم 
اش دادم كه حقيقت را بگويد. خنديد وبجان ميهن وهوشنگ وبهروز قسم 
خورد كه هنوز حكم نگرفته است. اما باور نمي كردم ودر آن لحظات بحدي 

وبد حرفهايم فكر نمي كردم و نمي هيجان زده و متاثر بودم كه به خوب 
توانستم تاثرم را پنهان كنم و به يكباره برگشتم و با لحني تند به بازجو گفتم 
اگر مي خواهيد اعدامش كنيد مرا بجاي او اعدام كنيد. بازجوتشر زد كه چرا 
سرم را برگردانده ام و با عصبانيت اعالم كرد كه مالقات تمام شد. همايون 

شده بود اما همچنان محكم ومتكي به خود و با لبخندي بلند شد. پير 
اميدبخش در مقابلم ايستاد و با من كه من منتظر عكس العمل او بودم دست 

  داد و سفارش كرد كه مواظب سالمتيم باشم. 
آنشب مرا به همراه چندتن ديگربه بندهايمان فرستادند وقتي از پله هاي 

ديد نمي توانستم با آنها همگام شوم شعبه پنج پائين مي رفتيم بعلت درد ش
درنتيجه آهسته قدم برمي داشتم رفقايم گام هايشان رابا من هماهنگ كرده 
بودند وهرچه پاسدارها تشرمي زدند و فحش مي دادند كه تندتر بروند كسي 
توجه نمي كرد. ما را سوارميني بوس كردند. چشم بندم را كمي باال زدم 

ت شيشه جلوي ميني بوس ديده مي شد. ازته آسمان صاف وپرستاره از پش
اتوبوس صداي زمزمه مسعود كه يك شعر غمگين وپرحسرت لري را مي 

  خواند دلم را به درد مي آورد. 
رفقايي كه آنشب درشعبه پنج ديدم همه اعدام شدند هبت اله معيني 

درحاليكه حكم ابد داشت اعدام شد. اسفند ماه  67(همايون) هم در شهريور 
همايون براي من ودونفر ديگر از رفقاي دختر كه با هم در يك بند  1366

بوديم بمناسبت عيد وبوسيله همسر يكي از هم بنديها كه مالقات داخلي 
داشت كارت تبريك فرستاده بود. درگوشه كارت من (كه تا امروز آن را حفظ 

  كرده ام) در كنار يك گل خشك شده شعري از فردوسي نوشته شده است.
  
  ودابه نيرنگ شب خشم آتشي افروختهس

  چونان سياوش سحر بايد از آتش بگذرم
  2007سپتامبر  30
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  مالقات در زندان

  

  احمد موسوي

  

  

بود. مادر و خواهرم به مالقات من آمده بودند. قامت خميده ي  65مرداد ماه 
وياي مادرم كه از حد كمان گذشته و به زاويه قائمه بيشتر شباهت داشت، گ

رنجي بود كه در آن پنج سال نيمه اول دوران محكوميتم  بر جسم و جانش 
نشسته بود. مادر و خواهرم آنسوي تور مالقات بودند و من در اين سوي. در 

رد و  "ممنوعه"فاصله ميان دو تور مالقات نيز نگهبان حضور داشت تا كالمي 
براي  در آغوش گرفتن و  بدل نشود. نگهبان پايان مالقات را اعالم كرد. مادرم

بوسيدن من، از نگهبان خواست تا به اين سوي تور مالقات بيايد. دقايقي با 
اصرار مادرم و انكار نگهبان گذشت. سر انجام با استدالل مادرم كه چطور به 
گروه هاي قبلي اجازه دادي اما به من اجازه نمي دهي؟، نگهبان قبول كرد 

طرف كابين مالقات (تور سيمي) بيايد. اصرار  كه فقط براي چند لحظه به اين
مادرم و تكرار درخواست او از نگهبان، كمي تعجبم را بر انگيخته بود. با قامت 
خميده خود را به اين سوي تور مالقات رساند. نيمي من خم شدم و نيمي او 
قامت راست كرد. در آغوشش گرفتم و او مرا بوسيد. با عجله از شالي كه بر 

سته بود، بسته اي بيرون آورد. از من خواست بسته را بگيرم. با كمرش ب
التماس كه كم كم لحن تزرع در آن پيدا بود، از من خواست نماز بخوانم تا 
زودتر آزاد شوم. آنچه در دستش بود مهر، تسبيح و جانماز بود. با تعجب به 

اره خواهرم نگاه كردم. چشمكي زد و گفت: يك جوري قضيه را حل كن. دوب
بوسيدمش تا كمي آرام شود. بسته را از او گرفتم. نگهبان وقت جدا شدن را 

شدم. در كنار در ورودي، گوشه  "بندك"اعالم كرد. به دنبال نگهبان راهي 
سطل آشغالي بود. بسته را در سطل آشغال انداختم. بچه ها گرم  "بندك"

ايم پيوستم. صحبت بودند و از مالقات حرف مي زدند. من نيز به جمع رفق
ناصر پرسيد: كيا آمده بودند؟ با خنده گفتم: مي دوني در مالقات چه اتفاقي 
افتاد؟ و سپس ماجرا را برايشان تعريف كردم. ناصر در ميان خنده پرسيد: 

تو سطل آشغاله. فضاي اتاق با شوخي و " حاال جانماز را چه كار كردي؟ گفتم
  .خنده همچنان در حواشي مالقات آن روز بود

  
* * * 

در ارتباط با موضوع زندان و زنداني سياسي تا كنون مطالب زيادي گفته شده 
است. زندانيان زيادي بوده اند كه با نوشتن خاطرات زندان، سعي كرده اند 
تجاربشان را پيش روي خوانندگان بگذارند. به رغم همه اينها با توجه به اين 

هاي پيچيده اجتماعي درون هر  كه زندان و موضوع زنداني سياسي، از مقوله
جامعه است، كنكاش در زواياي مختلف زندان و زنداني مي تواند ما را به بيان 
تجربه هاي تازه اي برساند.  اين تجارب هر چند ممكن است ناقص باشند، 

http://dialogt.de/



    ادبيات  زندان در تبعيد

٣٥  100 ي آرش شماره

اما، در جهت روشنگري پديده زندان و عوارض ناشي از آن بر جسم و جان 
  ع شوند. زندانيان، مي توانند مفيد واق

از آنجايي كه در چهار ديواري زندان، فقط جسم آدمي نيست كه در معرض 
آزار و شكنجه قرار مي گيرد، بلكه به موازات آن، روان و انديشه ي زنداني 
سياسي نيز همواره در تير رس تهاجم بازجويان و زندانبانان قرار دارد، لذا 

ي زندان و در صورت شناخت درست از عوامل مخرب و تاثير گذار بر فضا
ممكن دوري جستن از آن، بر پايداري و سالمت سياسي زنداني كمك خواهد 
كرد. خصوصا براي زندانياني كه دوران حبس طوالني مدت را پيش رو داشته 

  و دارند. 
و نحوه چگونه روبرو شدن زنداني با خانواده و بالعكس، ، مالقات در زندان

ندانيشان، مي تواند يكي از موضوعات حساس برخورد اعضاي خانواده با عزيز ز
 اما، فاصله زماني و نيز كوتاه بودن زمان مالقات دوران حبس باشد. به رغم

تاثير آن برروحيات طرفين كه در دو سوي كابين مالقات ايستاده اند، بسيار 
  ماندگار است.

ات در اين نوشتار تالش خواهم كرد دريچه اي به مقوله لحظه هاي كوتاه مالق
باز كنم. به اين اميد كه كمكي باشد در ايجاد شناخت و فهم بهتر زنداني و 
خانواده، از موقعيت و جايگاه تازه اي كه هر كدام از طرفين در آن قرار مي 

  گيرند.
با دستگيري عضوي از اعضاي خانواده و قرار گرفتن او در چهار ديواري 

ين به وجود مي آيد، كه با زندان، طبيعتا شرايط جديدي براي هر يك از طرف
موقعيت گذشته آنها بسيار متفاوت است. لذا ابتدا به ساكن، هر يك از طرفين 
اين معادله مي باست يك ارزيابي تازه، درست و واقع بينانه از موقعيت جديد 
يكديگر به دست آورند. صرف شناخت و فهم هر چند دقيق آنان از يكديگر 

د، نافي اين نخواهد بود كه آنان خود را بي نياز تا پيش از ورود به شرايط جدي
از پاسخ گويي به اين مهم بدانند. آنها مي بايست مجددا تعريف جديدي از 
روابط و موقعيت ويژه خود، داشته باشند. عدم پاسخگوي به اين ضرورت  به 
ظاهر ساده و بي اهميت، بدون شك تاثيرات زيانباري در روند لحظه هاي 

هاي دوران زندان، بر روابط زنداني و خانواده  بر جاي مي گذارد  كوتاه مالقات
  كه گاها مي تواند براي هر يك از طرفين فاجعه به بار آورد.

از آنجا كه زنداني، مسير مبارزاتي خود را آگاهانه و بر بستر باورهاي سياسي 
خود انتخاب كرده است، انتظار اينكه او مي بايست در گام نخست، شرايط 

يد به وجود آمده براي پدر، مادر، همسر و ديگر اعضاي خانواده را بهتر جد
درك كند و بفهمد، نه تنها انتظار غير معقولي نيست، بلكه پاسخگويي به آن، 
دقيقا بخشي از رسالت اوليه مبارزاتي فرد زنداني به شمار مي آيد. فهم 

به سر مي  "زادآ"موقعيت خانواده كه در آن سوي ديوار و در فضاي به ظاهر 
  برند، به داليلي بر فهم موقعيت زنداني از طرف خانواده، ارجحيت دارد.

نخست اينكه پدر، مادر، همسر و ديگر اعضاي خانواده، علي القائده ممكن 
است هيچ نقشي در انتخاب مسير مبارزاتي فرد زنداني نداشته باشند، لذا 

ر انتخاب مسير آن تحمل دشواري ها براي افرادي كه خود هيچ نقشي د
نداشته اند، همواره  روح و جان آدمي را فرسوده تر مي سازد. دوم اينكه، بر 
اساس واقعيت هاي عيني جامعه، در بسياري موارد، خانواده ممكن است به 

اجتماعي و نيز پيچيدگي هاي  –لحاظ ذهني، آگاهي از مسائل سياسي 
آن دست به گريبان است، مبارزه طبقاتي، در آن سطحي كه فرد زنداني با 

قرار نداشته باشد. خصوصا آن دسته از زندانياني كه در خانواده هاي روستايي 
و كارگري بزرگ شده اند. به رغم وجود رابطه عاطفي عميق تر با زندانيشان، 
اين امكان نيز هست كه به سادگي در دام تبليغات رژيم و دست اندركاران 

تر اينكه در جوامع طبقاتي و به طور اخص در زندان قرار بگيرند. سوم و مهم
ايران، آنهم در حاكميت ديني و قرون وسطايي جمهوري اسالمي، خانواده ها 
و به خصوص همسران زندانيان سياسي، اگر نگوييم بيشتر از خود زندانيان 
تحت فشار هستند، الاقل كمتر نيستند. اين فشارها اگر چه مستقيما از نوع 

يي و شكنجه نيست، اما به شكل هاي مختلف، از طرف عوامل انفرادي، بازجو
آشكار و نهان رژيم و شرايط حاكم بر جامعه بر خانواده ها نيز اعمال مي 
گردد. خانواده ها عالوه بر تحمل هر آنچه كه بر سر زندانيشان مي آيد، مي 
را  بايست صدها توهين وتحقير پاسداران، زندانبانان و ديگر عمله و اكره رژيم

نيز تحمل كنند. و اين ها، جدا از همه ي ناماليماتي است كه خانواده براي 
  ديدار زنداني خود در روزهاي مالقات، به جان مي خرد.

از همان لحظه كه ماموران امنيتي رژيم، عضوي از خانواده را دستگير و با  
شيب خود به ناكجا آبادي به نام زندان منتقل مي كنند، زندگي پر فراز و ن

خانواده نيز آغاز مي گردد. كه در تمام فصول، بي توجه به سرما و گرما، 
تاريكي و روشنايي  لحظه ها، جسم و جانشان در جاده ي  بي انتهاي ميان 
خانه و زندان فرسوده مي شود. و از اين روست كه انتظار شناخت موقعيت 

، به مراتب جديد خانواده و فهميدن حال و هوايشان، از طرف فرد زنداني
  ارجحيت بيشتري دارد تا فهميده شدن موقعيت زنداني، از طرف خانواده. 

درك و برداشتي اين گونه، آنهم با پيشگامي فرد زنداني، به سرعت موجب 
افزايش غناي رابطه زنداني با خانواده و بالعكس، از يك رابطه صرف عاطفي، 

خواهد شد. تقابل اعتماد مبه يك رابطه همدردي، حس مشترك همراه با 
اين حس اعتماد متقابل، تضمين كننده مصونيت رواني طرفين در طول سال 
هاي زندان، به خصوص در لحظه هاي مالقات خواهد بود. تا هم زنداني، 
بخشي از سختي زندان را و هم خانواده، اندكي از غبار نشسته بر جسم و جان 

  را، به شوق ديدار به فراموشي بسپارند.
ي به اين موضوع، مي تواند لحظه هاي خوش مالقات را براي هر كم توجه

يك از طرفين، به جدال و تلخكامي بي سر انجامي تبديل كند. كم نبوده و 
نيستند زندانياني كه در دوران حبسشان، بعد از هر مالقات با اعصابي فرسوده 

. كه در به درون بند باز گشته و ساعت ها در چنبره تنهايي خود فرو رفته اند
بسياري موارد مسايل و موضوعاتي بسيار ساده، باعث بروز چنين تلخكامي 
هايي مي شده است. كه ناشي از عدم درك موقعيت جديد پيش آمده براي 
خانواده و فرد زنداني بوده است. چرا كه فرد زنداني بيشتر تمايل دارد از 

نگاه كند، نه در جايگاه خودش به عنوان يك عنصر آگاه سياسي، به خانواده 
جايگاهي كه آنها به لحاط اجتماعي و فهم سياسي قرار دارند. و طبيعتا از اين 
منظر انتظار دارد كه آنها نيز به روشني موقعيت و جايگاه سياسي او را درك 
كنند و بر بستر آن، سخنان و رفتار خود را در طول دوران زندان و لحظه 

مايند. و از آنجاييكه در مواردي به اين هاي مالقات با فرد زنداني تنظيم ن
توقع و انتظار پاسخ مطلوب داده نمي شود، جدل و تلخكامي بر فضاي مالقات 
و روزهاي پس از آن بر روحيات طرفين حاكم مي گردد. كه تكرار آن، نه تنها 
مي تواند فضاي مالقات را سرد و بي روح سازد، بلكه چه بسا تاثيرات مخرب 

ري نيز، بر رابطه ي عاطفي فرد زنداني با خانواده و به طور و جبران ناپذي
  اخص با همسر فرد زنداني بر جاي بگذارد.

رفتار سنجيده و توام با  بردباري فرد زنداني با خانواده، همراه با كار توضيحي 
 برابر و روشنگري در حد فهم آنان، و اينكه خانواده خود را در يك رابطه ي 

ند، و بتواند تمامي ذهنيت و رفتار بيروني خود را بي با زنداني احساس ك
واهمه از واكنش هاي  تند و عصبي آن طرف كابين مالقات، با عزيز زندانيش 
طرح و درميان بگذارد، اوال اين فرصت را به زنداني مي دهد تا از عمق فضاي 

نيز ذهني خانواده و آنچه در باورشان مي گذرد آگاه گردد و ثانيا به خانواده 
فرصت داده مي شود تا آنان نيز بيشتر به فهم زنداني خود دست يابند و در 
جهت ايجاد فضاي عاطفي واعتماد به او، گام هاي بلند تري از خود زنداني 

  بردارند. 
كار ارزشمند محسن يلفاني، مي تواند نمونه قابل ذكري  "مالقات"نمايشنامه 

  )1(در تبيين و توضيح روشن اين نوشتار باشد.
بدون شك، هر كدام از زندانيان در طول سالهاي زندان، شاهد اندوه تعدادي 
از رفقا و همبندان خود بوده اند. رفقايي كه بعد از ترك كابين مالقات، 
شكيبايي خود را از دست داده و با اعصابي فرسوده و متشنج به داخل بند باز 

سران خود، از درك گشته اند. چرا كه در مواجهه با خانواده و بعضا هم
شناخت موقعيت جديد آنها و پاسخ دادن به اين ضرورت  عاجز بوده اند. و 
دردناكتر اينكه شاهد بوده ايم، زندانياني به قسمت دادياري زندان فرا خوانده 
مي شدند، تا درخواست طالق همسران خود را تاييد و زير حكم دادگاه را 

هاي آشكار و نهان آن را، در ايجاد امضاء كنند. اگر چه نقش رژيم و ترفند
چنين فضايي ميان زندانيان و خانواده ها يشان،  هرگز نبايد از نظر دور 
داشت، اما درك ضرورت شناخت از موقعيت جديد پيش آمده براي خانواده، 
مي تواند در ايجاد فضاي بهتر ميان فرد زنداني و خانواده  در دو سوي كابين 

د و اتفاقات تلخكام روز هاي مالقات را، به حد اقل مالقات بسيار مفيد باش
ممكن برساند. طرح اين بحث هرگز نبايد به معناي كم رنگ كردن فداكاري 
هاي بي دريغ خانواده ها ي زندانيان تلقي گردد. بلكه بر عكس گامي ست در 
جهت ارج گذاري به فداكاري هاي بي دريغ آنان. چرا كه قريب به اتفاق 

و همسران زندانيان، در سال هاي پر تالطم زندان، همه سختي ها خانواده ها 
را به جان خريدند و بي آنكه تسليم لحظه ها شوند، دوشا دوش زندانيان، 
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صفحات زريني از عاطفه و عشق، بر تاريخ مبارزاتي مردم ايران به يادگار 
  گذاشتند.   

ده گوشه اي از اثر محسن يلفاني، باز تاب دهن "مالقات" نمايش نامه -)1(
سرنوشت مبارزاتي زنان و مردان ايران در زندان هاي رژيم سلطنتي شاه 

در زندان، و ديالوگ ميان آن دو،  "وحيد"و  "سيما"است. صحنه هاي ديدار 
را پر كرده است، به روشني بيانگر فهم  "مالقات"كه تمام فضاي نمايشنامه 

خود و همسرش  از درك شرايط جديد پيش آمده براي "وحيد"عميق 
  است. "سيما"
، زمان كوتاهي گذشته است كه وحيد توسط "وحيد"و  "سيما"از ازدواج  

نيروهاي امنيتي رژيم شاه، دستگير و راهي زندان و شكنجه گاه مي شود. 
كه فردي غير سياسي ست، براي آزادي او  "وحيد"همسر جوان  "سيما"

توجه به موقعيت و جايگاه  دست به هر اقدامي مي زند. او در اين مسير، بي
سياسي همسرش، حتا به مالقات و دستبوسي تيمساري از سركردگان ساواك 
و رژيم نيز مي رود. ديداري توام با گريه و التماس، كه به طور ضمني با 
درخواست نامشروع تيمسار نيز مواجه مي شود. و اينها فشارهاي روحي 

است او را در هم بشكند و به ، كه هر آينه ممكن "سيما"مظاعفي ست براي 
  فروپاشي بكشاند.

نيز، عالوه بر تحمل فشارهاي زندان، در هر مالقات با برخوردهاي  "وحيد" 
عالوه بر تالش هاي بيرونيش،  "سيما"اين چنيني همسرش نيز روبرو ست. 

از زندان  هر شكل ممكننيز فشار مي آورد تا به  "وحيد"در هر مالقات بر 
از  "وحيد"ما در آن طرف كابين، لحن كالم، شكيبايي و فهم بيرون بيايد. ا

موقعت به وجود آمده و نقش مسئوالنه اش در برخورد با همسرش، دنياي 
ديگري را در مقابل چشمان ما به نمايش مي گذارد. دنيايي از شكيبايي توام 

خشم نمي گيرد.  "سيما"با احساس مسئوليت در قبال خانواده. او نه فقط بر 
را سرزنش نمي كند. بلكه با درك شرايط و موقعيت جديد  "سيما"تنها،  نه

و متناسب با نوع نگاهش به جامعه و مسائل  "سيما"پيش آمده براي 
اجتماعي، با آرامش و بردباري تالش مي كند تا شرايط حاكم بر خود و 

 رخداده، "سيما"جامعه را، براي او توضيح دهد. دقيقا از اتفاقاتي كه براي 
جهت روشنگري و زدودن توهمات او نسبت به رژيم و عناصر شكنجه گرش 

قائل مي شود تا با  "سيما"سود مي برد. او حتا اين حق و آزادي را براي 
مي خواهد  "سيما"انتخاب همسري جديد، زندگي ديگري را آغاز كند و از 

كه،  . وقتي سيما با اتكاء به اين استدالل"به جاي او هم زندگي كند"كه، 
رژيم قدرتمند است و مبارزه تو و امثال تو خللي در اركان رژيم وارد نمي 

را  جهت آزاد شدن به هر قيمت ترغيب كند،  "وحيد"كند، سعي مي كند 
، اعتماد به نفس و آرامشش، انگار مسكني ست بر فضاي "وحيد"پاسخ 

تا قبل . وحيد به آرامي مي گويد: اتفاقا من هم "مالقات"ملتهب لحظه هاي 
از دستگيري مثل تو فكر مي كردم. اما با دستگيري من دنياي ديگري به 
رويم گشوده شده است. وقتي رژيم از من كه فقط چند كتاب خوانده ام 
اينگونه وحشت دارد و اقدام به دستگيري من مي كند، اين دقيقا بيانگر 

  ضعف رژيم است نه اقتدار آن. 
گردد. چند ماه قبل از اتمام حكم و  به پنج سال حبس محكوم مي "وحيد"

ها  "مالقات"دستگير و به ده سال زندان محكوم مي شود.  "سيما"آزاديش، 
در دوطرف كابين عوض مي  "سيما"و  "وحيد"دوباره تكرار مي شوند. جاي 

مالقات كننده. اما فضاي مالقات  "وحيد"زنداني ست و  "سيما"شود. اينبار 
دو سوي كابين، نمادي از فهم مشترك دو  چيز ديگري ست. حال و هواي

است. زندگي در عالي ترين شكل خود، در روزهاي مالقات ميان  "انسان"
  استمرار مي يابد.  "وحيد"و  "سيما"

* * * 
خوانده ام. در همان سال هم  58محسن يلفاني را در سال  "مالقات"من 

گيالن به روي  موفق شدم اجراي آن را كه توسط دانشجويان پيشگام دانشگاه
سال گذشته است. براي بيان  28صحنه آورده شده بود ببينم. از آن تاريخ 

مقصود از آنجا كه، از حافظه ام كمك گرفته ام. اين اهتمال وجود دارد در 
بيان موضوع، رعايت كامل امانت نشده باشد. حتا ممكن است در كار برد 

لذا در صورت چنين نيز اشتباه كرده باشم.  "وحيد"و  "سيما"اسامي 
  اشتباهي، پيشا پيش از آقاي محسن يلفاني پوزش مي خواهم.
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 اولين مالقات در ميدان شهر
  

  بهروز جليليان

  

من و رفقاى ديگر هم پرونده اى ام بعد از ،بود 1361دهم ارديبهشت سال 
ال به زندان براى انتق، بازجويى و دادگاهى چند دقيقه اى  نزديك به دو ماه

ديزل آباد در كرمانشاه به همراه زندانيان ديگرى از هواداران اقليت و اشرف 
دهقانى از بازداشتگاهى موقت در شهرى ديگر به محل دستگيريم در اسالم 
آباد غرب آوردند. در آنجا با عده ديگرى كه در طى چند ماه گذشته بازداشت 

بوديم. طى اين مدت من و عده اى  منتظر انتقالمان به ديزل آباد ،شده بودند
ديگر را به بازداشگاه موقت سپاه در كرند غرب فرستاده بودند و ما تا مدت ها 
بخاطر اين كه در شب و با چشمبند منتقل شده بوديم نمى دانستيم 
كجاست. مالقات نداشتيم و حتى خانواده هاى ما نيز تا مدت ها نمى دانستند 

و سرانجاممان چه شده است. يكى دو روز كه ما در چه زندانى هستيم 
پيشترش ما را در دادگاه هاى چند دقيقه اى محاكمه كرده بودند و حتى 
قاضى شرع كه آخوند شكم گنده اى به نام موحدى بود در همان چند 

  يك سيلى هم به من زد. ،دقيقه
 عده اى از ،بعد از چند ساعتى كه در بازداشتگاهى در اسالم آباد غرب بوديم

ما را دوباره سوار مينى بوس كردند و به ميدان اصلى اين شهر كوچك 
آوردند. ميدان پر از جمعيت بود و پاسداران دور مينى بوس حلقه بزرگى 
درست كرده بودند و ما هنوز نمى دانستيم كه براى چه ما را به آنجا آورده 

  هيچ كس از محكوميت خود خبر نداشت. ،اند
و جلو در داخل مينى بوس با اسلحه نشسته بودند دو پاسدارى كه در عقب 

مردم را به جمع شدن و  ،هم چيزى نمى گفتند. آخوندى در بيرون با بلند گو
اجراى حكم دعوت مى كرد. همه ما در داخل مينى بوس با دلهره در ميان 
جمعيت مى گشتيم كه بستگانمان را ببينيم و يا حداقل از سرنوشتمان مطلع 

با  -همه ما از محكومين سياسى بوديم  -ه يكى از زندانى ها تا اين ك،شويم
صداى بلند گفت كه احتماال مى خواهند ما را در برابر مردم شالق بزنند. 
پاسدارى كه در جلو نشسته بود هم پوزخندى زد و سرش را به نشانه تاييد 

  تكان داد.
ار درش قرار يكباره چند پاسدار به مينى بوس هجوم آوردند و نردبانى در كن

دادند و به باالى آن رفتند و شروع به خواندن آيه هايى از قرآن كردند و از ما 
به عنوان اعضاى گروه هاى مرتد و ضد انقالبى ياد كردند كه به ضربات شالق 

ما اين صدا ها را در همهمه مردم مى شنيديم كه اغلب از  ،محكوم شده اند
ند. نمى دانستيم چه كار مى توان انجام روستاييان و مردها و پسران جوان بود

داد. يك ترفند و اقدام عجيب رژيم بود و ما تا بحال نشنيده بوديم كه رژيم 
زندانيان سياسى را كه به آنها زندانيان گروهكى هم مى گفت در حضور مردم 
شالق بزند. مردمى كه ما خودمان را از آنها مى دانستيم و در مبارزه براى 

و زيباتر براى همگى مان به زندان افتاده بوديم و شكنجه و اعدام دنيايى بهتر 
مى شديم. خانواده ما از آبادان جنگزده بودند و بخاطر وابستگى هاى 
خانوادگى به اين منطقه آمده بوديم كه خود منطقه اى جنگ زده بود. مردم 
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ل با شعارهاى پاسداران در اواي ،كه صرفا از روى كنجكاوى جمع شده بودند
اما كم كم با مقاومت زندانيان در برابر اين هشتاد ضربه  ،همراهى مى كردند

تكرار شعارها به همان حلقه  ،شالق و بى اعتنايى به درد و سربلندى زندانيان
  پاسداران و تعداد كمى از مردم محدود شد.

پاسدارى ورقه مچاله شده  ،وقتى نوبت من شد و به باالى مينى بوس رفتم
داشت و از روى آن حكم هشتاد ضربه شالق به خاطر هوادارى  اى در دست

برادر بزرگترم را در ميان جمعيت ديدم  ،از سازمان پيكار را خواند. به ناگاه
كه بدون پلك زدن به من نگاه مى كرد و مشتش را جلو دهانش گرفته بود. 

ران اين اولين مالقات من به همراه طعم سوزناك شالق بود كه پيشتر و در دو
بازجويى بدتر و بيشترش را تحمل كرده بودم. زمانى كه پاسدار مرا به زور 

شالقش را ديدم كه شلنگ پالستيكى خشك شده  ،روى مينى بوس خواباند
اى بود و به چوب خوش تراشى مى ماند. وى با شدت و حدت زياد بخاطر 

نت شالق مى زد و زير لب به من لع ،مقاومتم در خوابيدن روى مينى بوس
مى فرستاد. من چشم از برادرم بر نمى داشتم كه وى را در ميان جمعيت گم 
نكنم. مالقات با برادرم در حالى كه ضربات دردآور شالق گاه به جاى ضربات 

تجربه غريبى بود. او همچنان مرا  ،قبلى مى خورد و درد را بيشتر مى كرد
در چشم من نگاه مى كرد و سعى مى كرد با فشار جمعيت همواره چشم 

داشته باشد. در عين حال افسردگى و خشم توامان را هم در چهره اش مى 
ديدم. پاسدار شالق زن به نفس نفس افتاده بود و جايش را به يك نفر ديگر 
داد كه او هم براى اين كه از قافله عقب نماند با شدت هرچه بيشتر مى زد. 

معيت اعتراض كرد و به يك باره يك فرد ريشو با صداى بلند از ميان ج
خطاب به پاسدار شالق زن گفت كه اين خالف شرع است و بايستى كتاب 

نبايد از روى قرآن  ،قرآن زير بغل داشته باشى و دستى كه شالق مى زند
كه عده اى ديگر از پاسداران او را به كنارى كشيدند و با خود  ،بلند شود

  بردند.
كه نشانى از ضعف در من شالق كه تمام شد من به سرعت بلند شدم  

اما پشتم بشدت مى سوخت و احساس مى كردم كه زير پيراهنم به  ،نبينند
شانه هايم را باال انداختم كه  ،خون آغشته شده است. وقتى كه بلند شدم

آنها نيز به گونه اى  ،حداقل اعتراضى كرده باشم و بعد كه از بقيه هم پرسيدم
برادرم  ،به داخل مينى بوس كه برگشتماعتراض خودش را نشان داده بودند. 

شايد او هم از ناراحتى به گوشه اى رفته بود.  ،را در ميان جمعيت گم كردم
هيچ آشناى ديگرى هم در ميان جمعيت نديدم. البته خوشحال بودم كه مادر 

هيچ مالقات خوشايندى نمى توانست براى آنها باشد.  ،آنجا نبودند ،و پدرم
زير پيراهن من با خون به  ،زندانيان به كمك ما آمدند ،در زندان ديزل آباد

اما بايستى اين كار را مى  ،پشتم چسبيده بود و جدا كردن آن دردناك بود
  زخم به چرك مى نشست. ،كرديم وگرنه

چند هفته بعد كه اولين مالقات متعارف و از پشت شيشه با پدرم براى اولين 
و گفتم كه پنج سال محكوميت از طريق گوشى تلفن به ا ،دست داد ربا

كه چهره اش درهم رفت. در هر حال فكر مى كنم كمتر كسانى  ،گرفته ام
مالقات به همراه شالق نصيبشان شده باشد كه تنها از ابداعات اين حكومت 

  پليد است.
  

  مالقات مادرانِ
تا  ،به نظرم از همه بيشتر، اين مادران بوده اند كه رنج مالقات مى كشيدند

زندان ديزل  25افراد خانواده و يا حتى خود زندانى. زمانى كه در بند  بقيه
 ،مترى 15آباد به عنوان زنداني سر موضعى در يك سالن هشت متر در 

زمانى كه داشت غروب مى شد و تقريبا وقت  ،حدود نود نفر بسر مى برديم
قات من و يكى دو نفر ديگر در آخرين سرى به مال ،مالقات هم تمام شده بود

رفتيم. سالن مالقات كه شامل ده اتاقك بود كه يك ضلعش ديوار نداشت و 
در اين اتاقك ها تلفن بود  ،ضلع روبرويش ديوارى از شيشه بسيار ضخيم بود

خانواده هايمان را كه آن سوى  ،كه بوسيله لته هايى از هم جدا مى شد ما
ر مادرم تنها و از مالقات مى كرديم. اين با ،يك ديوار شيشه اى ضخيم بودند

شهرستان آمده بود. مادرم از نظر جسمى هميشه ضعيف بود و عينك بسيار 
و  ؛كلفتى به چشم مى زد و خيلى كم پيش مى آمد به تنهايى جايى برود

انتظار نداشتم كه به شهر ديگرى آن هم در اين وقت تنگ به مالقات من 
ه قربان صدقه رفتن و بيايد. آنقدر نگران سالمت و برگشتنش بودم كه متوج

احوال پرسى اش نمى شدم. با وجود گرفتارى و بيمارى اعضاى ديگر 

بخاطر اين كه مالقات ها هيچ حساب و كتابى نداشت و گاه براى ماه  ،خانواده
نداشتم. مادرم راهش را گرفته بود و به مالقات آمده بود. بعد ها ها مالقات 

ن بارى كه فاصله مالقات ها به ماه فهميدم كه مادرم در چندي ،كه آزاد شدم
كه از  ،دچار سكته و از دست دادن يك چشمش شده بود ،ها كشيده مى شد

ارمغان هاى حكومت وحشت بود. مى دانم كه هيچگاه نمى توانم جبرانش 
  كنم.

با اين مقدمه مى خواستم از تجربه يك مادر ديگر در مالقات پسرش بنويسم. 
ديدار مادر محمد رفتيم كه پسرش پس از بعد از آزادى با مادرم به 

دستگيرى در زندان عادل آباد شيراز زندانى شده بود. محمد از اعضاى 
دانشجويان مبارز بود و بعدها در آبادان با وحدت انقالبى و سپس گروه اتحاد 

فريدون در اواخر سال  ،براى آزادى كار فعاليت مى كرد. برادر بزرگترش
كانجاودانه شده بود. مادر محمد كه همسر يك در درگيرى هاى بو 1359

زنى قوى و با  ،كارگر شركت نفت در آبادان و فرزندان بسيارى را بزرگ كرد
در اواخر آبان ماه  ،اراده بود. او كه چند ماهى از دستگيرى پسرش مى گذشت

پسرش برود. روز بعد با واهمه و  توانسته بود براى اولين بار به مالقات ، 1360
اب از كابوسى كه ديده از خواب شب پيشين برخاسته و با دلهره بسيار اضطر

دوباره به در زندان براى مالقات پسرش مى رود. هر چه تقاضا و حتى التماس 
مى كند به او مالقات نمى دهند و با وجود ناراحتى بسيار و دلهره زياد مادر 

 ،او سالم است زندانبانان تنها وى را مطمن مى كنند كه ،براى ديدن پسرش
  اما نمى تواند مالقات كند.

مادر كه از آن همه خواهش و درخواست خسته شده و روز هم كم كم به 
هم  ،پايان مى رسيد. در كنارى مى نشيند كه پدر و برادر بزرگتر جمشيد

پرونده اى و رفيق پسرش را مى بيند كه بسيار مشوش و ناراحت بودند. برادر 
د كه چون زن است به همراه آنها به گورستان جمشيد از مادر مى خواه

زندانبانان به  ،چرا كه چند شب قبل او را اعدام كرده ،بهايى هاى شيراز بيايد
آنها گفته بودند كه جمشيد را در گورستان بهايى ها دفن كرده اند. برادر 
جمشيد هم براى امنيت شان بهتر مى ديد كه زنى به همراهشان باشد و 

بر كردن كسى ديگر در همراهى با خود نداشت. در هر حال فرصتى براى خ
مادر محمد كه خود از احوال پسرش بى خبر بود و بخاطر يك كابوس 

شروع به دلدارى  ،وحشتناك براى ديدار مجدد پسرش به در زندان آمده بود
پدر پير جمشيد مى كند و به همراه آنها به گورستان بهايى هاى شيراز مى 

  رود.
ره تلخ را مادر محمد با تلخكامى و قلب رنجيده اش مى گفت و ما اين  خاط

بخشى از درد و رنج اين مادر را مى فهميد و  ،مى شنيديم. شايد تنها مادرم
خود تجربه كرده بود. زمانى كه به گورستان مى رسند و از سرايدار سراغ 

وى كه جايى كه خاكش تازه  ،محل دفن اعدامى هاى ديشب را مى پرسند
ابجا شده بود و به نظر يك گور دسته جمعى مى آمد را نشان داد و كاغذ ج

مچاله شده و چركى را به آنها نشان مى دهد كه ليست اعدامى هاى شب 
با واقعيت تلخ ترى روبرو مى  ،قبل در آن بود. در اين ليست برادر جمشيد

در شود. وى نام محمد را در ليست مى يابد و بخاطر حزن و تشويشى كه ما
مجبور مى شود كه حقيقت را به اين مادر باز گو كند. مادر  ،محمد دارد

محمد براى ما تعريف كرد كه چگونه با دست خاك گودال بسيار كم عمق را 
پس زد و جسد پسرش را مى يابد كه يك كفش به پا داشت و دمر روى 
خاك افتاده بود. وى جسد محمد را به بغلش مى گيرد و همچون دوران 

نه الاليى كه اين بار شروه  مى خواند. كمى  ،ساله اش 26كى براى جوان كود
غم خود را فراموش مى كنند  ،بعد برادر و پدر جمشيد كه خود داغدار بودند

پتويى براى  ،حتى سرايدار فقير گورستان ،و به دلدارى اين مادر مى پردازند
رتش را پاك مى محمد را درونش مى پيچد. سر و صو ،آنها مى آورد كه مادر

كند و با دست هاى خودش دوباره به خاك مى سپارد. حتى تصور آن زمان و 
رويداد برايم كه خود سال ها رنج شكنجه و از دست دادن رفقاى بسيارى را 

باوركردنى نبود. درد و رنجى كه اين مادران مالقات برده  ،تجربه كرده بودم
  ن قابل بخشش نيست.اند با هيچ مجازات و غرامتى عليه عاملين آ

behrouzan@gmail.com 
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  مالقات در زندان

  

  مينا انتظاري

  

  زندانيان درصف اعدام، مالقات ممنوع ،  60تابستان و پائيز سال 

ديدار و مالقات با عزيزان خانواده، در شرايط معمولي و بخصوص وقتي كه 
ميت به همگي زير يك سقف زندگي ميكنيم، موضوعي خيلي عادي و كم اه

نظر ميرسد. اگر در اين بين بدليل امورات جاري زندگي، فاصله يا جدايي 
موقتي پيش بيايد، طبعĤ مالقات و تجديد ديدار با افراد خانواده اهميت 
بيشتري پيدا ميكند. البته در برخي جدايي هاي ناخواسته و ناگوار ناشي از 

عزيزان و بستگان خانواده از اتفاقات و اجبارات ناخوشايند و تلخ، ديدار دوباره 
  ويژه گي خاص تري برخوردار ميشود.

ولي وقتي به موضوع زندان و زندانيان سياسي، تحت حاكميت واليت فقيه، و 
مقوله مالقات خانوادگي زندانيان ميرسيم، مسئله اساسĤ  و بطور كيفي وارد 

بقه بوده مداري ميشود كه الاقل در تاريخ معاصر از هرنظر، بي نظير و بي سا
  است.

با شروع سركوب گسترده و سراسري تابستان سال شصت، در طي چند ماه 
دهها هزار انسان آزاديخواه كه عمدتĤ جوان و نوجوان و از سطوح و اليه هاي 
مختلف جامعه بودند، راهي زندانهاي سراسر كشور شدند. بخش اعظم اين 

حل تحصيل و يا در افراد يا در منزل مسكوني و خانوادگي شان و يا در م
محيط كار و يا در محلّه زندگي شان دستگير شدند. انگار كه زلزله اي در يك 

  آن، زندگي و سرنوشت بسياري را زير و رو كرده باشد. 
صحبت از رژيمي است كه برخالف همه موازين پايه ايي حقوق بشر و 
ير معيارهاي شناخته شده قضايي، از همان لحظه نخست، همه افراد دستگ

ميدانست، مگر اينكه فرضĤ كسي  "گناهكار"و  "مجرم"شده و زنداني را 
ميتوانست بي گناهي و برائت خود را اثبات كند. اين در شرايطي بود كه همه 

پر كرده بود. بر سر هر منبر و در  "جنگ"و  "مرگ"جا را شعارهاي شريرانه 
تيتر روزنامه هاي پشت هر تريبون و در صدر اخبار راديو و تلويزيون و در سر

حكومتي و حتي بطور انحصاري بر روي ديوارها و بر كف خيابانها هم شعار 
  نقش بسته بود... "مرگ"

داخل زندانها نيز مسئولين زندان و حكام شرع دادستاني، با بربريت غيرقابل 
اقدام عليه نظام "تصوري به صراحت ميگفتند كه همه شما زندانيان بجرم 

م شرع، مفسد و مهدورالدم و محكوم به مرگ هستيد و به حك "مقدس الهي
آن تعدادي كه هنوز زنده مانده اند در واقع مشمول رحمت و رأفت حضرت 

  امام گرديده اند...
در چنين فضايي بخش اعظم زندانيان سياسي، از همه حقوق فردي و 

ممنوع "اجتماعي خود و از جمله حق مالقات با خانواده، محروم و باصطالح 
بودند. به اين ترتيب هزاران تن از زندانيان، حتي بدون يك مالقات  "لمالقاتا

و يا ديدار چند لحظه اي با عزيزان و بستگان خود، به قتلگاه برده شدند. 
مالقات كه جاي خود دارد، دريغ از يك تماس ساده تلفني يا چند خط نامه 

برابر فاشيسم خداحافظي براي خيل آن جانهاي شيفته اي كه بي پروا در 
مذهبي ايستادند و تسليم نشدند. حتي پيكرهاي شرحه شرحه و سوراخ 
سوراخ شده شان را هم گمنام دفن كردند و هنوز هزاران هزار خانواده داغدار 

  ايراني، در حسرت يك ديدار و يا الاقل زيارت سنگ قبر عزيزانشان ميسوزند.
  

  عدامزندان اوين، مالقات بعد از ا،  60زمستان سال 

مريم "توي بند ما دو دختر دانش آموز سال آخر دبيرستان به نامهاي 
شهريور به  18بودند كه در  "مهناز"و همكالسي اش  "عبدالرحيم كاشي

اتهام هواداري از مجاهدين خلق و مشكوك به شركت در تظاهرات خيابان 
ني وليعصر تهران دستگير و بشدت با كابل شكنجه شده بودند. دو يار دبستا

كه هر دو زير حكم اعدام قرار داشتند و هميشه با هم بودند. بچه هاي مقاوم 
  و با انگيزه اي بودند و در كارهاي جمعي داخل بند نيز شركت فعال داشتند...

نام  240بود كه از بلندگوي بند  60عصر يكي از روزهاي اوايل دي ماه 
ند كه براي خروج از بند تعدادي از بچه ها و از جمله مريم و مهناز را خواند

آماده باشند. در آن ايام وقتي بچه ها را با تمام وسايلشان، كه معموآل يك 
كيسه پالستيكي بيشتر نميشد، به خصوص حوالي غروب ازبند ميبردند، 
عمومĤ پيامي جز اعدام نداشت. اتفاقĤ در آن دوره عمده اعدامهاي اوين در 

  پشت بند ما انجام ميگرفت.
شب بود كه با صداي مهيبي همچون فرو ريختن تعداد  9  ـ 8 حدود ساعت

زيادي تيرآهن از يك تريلي، جوخه اعدام، كار آن شب خود را با رگبار دسته 
جمعي آغاز كرد. حتي دود و بوي باروت هم از الي پنجره ها وارد بند ميشد. 
لحظاتي بعد صداي منقطع تيرهاي خالص بود كه به قلب و مغز ياران 

يرمان شليك ميشد و ما، تك تك ما، با هر شليك تا اعماق وجود با همزنج
آن عزيزان ميسوختيم... و ناخوداگاه تعداد تيرهاي خالص را در دل 

  ... 79 .. 65..  50 .. 35ميشمرديم ... 
پس از ماهها كشتار و شكنجه، حدود اواسط دي ماه، باالخره مالقاتهاي 

گروه هاي بيست نفره كه براي مالقات عمومي در اوين آغاز شد. در يكي از 
نيز قرار داشت... توي بند مات و  "مريم عبدالرحيم كاشي"خوانده شد نام 

مبهوت به همديگر نگاه كرديم. او يك هفته بود كه تيرباران شده بود و حاال 
پدر و مادر مظلومش در آنطرف ديوارها و ميله ها منتظر مالقات عزيزشان 

مان چند ماه زندان، آنقدر سنگدلي و شقاوت در حق بودند... البته در ه
زندانيان اسير ديده و تجربه كرده بوديم كه جاي هيچ توهمي نسبت به رژيم 
در ذهن باقي نمانده بود و هيچ توقعي حتي در حد ذره اي از انسانيت و 
انصاف، از آن جالدان نداشتيم؛ ولي تصور حال و روز آن پدر و مادر بي پناه 

از ماهها دوندگي، با بي تابي چشم انتظار ديدار فرزند دلبندشان بودند كه بعد 
و حاال خبر مرگ او را به همراه كيسه پالستيكي لباسهايش دريافت ميكردند، 
براي ما سخت تكان دهنده و تلخ بود... خدايا اينجا ديگر كجاست و در دست 

هد فهميد كه اين چه كساني گرفتار و اسير هستيم! راستي آيا روزي دنيا خوا
  سياه دالن تبهكار با اين نسل و با اين خلق چه كردند!؟

  

  ، زندان قزلحصار، اولين مالقات61بهار سال 

چندين ماه از دستگيريم ميگذشت. دوران سخت بازجويي را در شعبه هاي 
دادستاني اوين پشت سر گذاشتم. روزگار سياه و شرايط طاقت فرسايي بود. 

ر هر روز و هر شب و در هر بند و سلولي كه بودم شاهد مثل هر زنداني ديگ
گوشه اي از جناياتي بودم كه شايد ابعاد كمي و كيفي آن، هيچوقت به تمام 
و كمال، در حافظه تاريخي بشريت معاصر نگنجد. بهرحال اواخر دي ماه سال 

در يك دادگاه چند دقيقه اي به رياست آخوند نيري محكوم به هفت  60
ن شدم و سپس در بيستم بهمن ماه به همراه گروه ديگري از سال زندا

  زندانيان، به زندان قزلحصار منتقل شديم.
طبعĤ در تمام دوران قبل از دادگاه، ممنوع المالقات بودم و حتي بعد از انتقال 
به قزلحصار نيز به سفارش برخي از مسئولين اوين، باز هم مالقاتي نداشتم. 

ار نيز تازه شروع شده بود. در آن دوران زندانهاي مالقاتهاي عمومي قزلحص
تهران فقط به پدر و مادر و احيانĤ برادر و خواهر باالتر از سي سال اجازه 

  مالقات ميدادند.
  

و يكي از روزهاي مالقات بود. آخرين گروه مالقاتي هاي  61ايام نوروز سال 
واندند. باالخره بعد از بندمان نيز برگشتند... ناگهان نام مرا از بلندگوي بند خ
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حدود هفت ماه موعد اولين مالقات من هم رسيد. در لحظه اول دستپاچه 
شدم و براي اولين بار احساس كردم آمادگي ديدار با خانواده ام را ندارم! 
نميدانم شايد ذوق زده شده بودم؛ شايد نگران شنيدن خبرهاي ناگوار و 

ابي بود كه مدتها داشتم و غيرمنتظره بيرون بودم؛ شايد بخاطر اضطر
نميدانستم چه بر سر خانواده ام آمده؛ شايد چون جاي بچه ها و ياراني را كه 
بدون مالقات جاودانه شدند خالي ميديدم؛ شايد پيش بچه هاي ديگر بند كه 
هنوز بدون مالقات بودند احساس شرم ميكردم؛ شايد هم مجموعه همه اين 

  برايم ايجاد كرده بود... احساسات متناقض چنين حالتي را 
بعد از لحظاتي درنگ بسرعت راهي سالن مالقات شدم. راهروي درازي بود با 
بيست كابين تلفن و حاال من به تنهايي، با دلهره و تشويش در طول اين 
سالن با عجله ميرفتم تا كابين خودم را پيدا كنم. توي يكي از كابين ها پدر و 

يدم. يك لحظه فكر كردم شيشه آن كابين مادرم را پشت شيشه مالقات د
كدر و غيرشفاف است، ولي نه؛ شايد چشمهايم تار مي ديدند، اينهم واقعيت 
نداشت... پدرم در همين چند ماه انگار كه غبار سفيد رنگي بر سر و رويش 
نشسته باشد، پير و مغموم در حاليكه فقط اشك ميريخت به من زل زده بود. 

دو سال بيشتر نداشت چنان چهره اش شكسته به نظر مادرم كه چهل و يكي 
  ميرسيد كه انگار سالهاي سال بر او گذشته است.

با ديدن آنها هم غمگين و هم خوشحال شدم. انگار كه تمام فشارها و خون 
دل خوردنها و رنج و عذاب كشيدن آن چند ماه را در چهره و چشمهاي آنان 

زنده و در پيش روي خودم داشتم. بهر  ميديدم. هرچند كه الاقل آنها را هنوز
روي در آن جهنم مجسم، ديدن روي عزيزان خانواده، برايم همچون نوري از 

  بهشت بود.
گوشي تلفن را برداشتم و با لبخندي مصنوعي سالم كردم. پدر با اشكهايش 
جواب سالمم را داد و مادر با لبخند دلنشيني، كه هميشه بر لب دارد حتي 

در دل داشته باشد، از حالم پرسيد. سعي ميكردم دلداريشان اگر هزار غم 
بدهم. مادرم ميگفت كه تقريبĤ هر هفته پشت در زندان اوين و قزلحصار بوده 
تا باالخره امروز به آنها اجازه مالقات دادند. در طي اين مدت تنها دلخوشي 

ول و شان اين بوده كه توانسته بودند چند بار از طريق فرستادن مقداري پ
ديدن امضاي من بر روي برگه رسيد زندان، متوجه شوند كه هنوز زنده 
هستم. البته يكبار اواسط مهرماه پشت در اوين براي زجر دادن خانواده، به 
مادرم گفته بودند دخترت اعدام شده و ديگر اينجا نيا... مادرم همانجا نقش 

ميگردد كه  بر زمين ميشود و در واقع دچار حمله قلبي و سكته ناقص
  خوشبختانه با كمك خانواده زندانيان به بيمارستان منتقل ميشود و بهبود ميابد...

خواستم خوشحال شان كنم، گفتم: هفت سال حكم گرفتم (منظورم اين بود 
كه فعآل اعدام منتفي است). پدر با تأسف سرش را تكان داد و اشكهايش ادامه 

ه او داد كه خوددار باشد و گفت: خدا را پيدا كرد. ولي مادرم به آرامي تكاني ب
  شكر كه زنده هستي. براي اينكه بخندانم شان گفتم: البته قاچاقي! 

از نگاه مضطربشان فهميدم شوخي بي جايي كردم. مادرم كه هميشه و در 
همه حال روحيه بخش و غمخوارم ميباشد موضوع را عوض كرد و با مهرباني 

د، همه شما بيگناه هستيد و انشاأهللا به زودي گفت: اين حكمها اعتباري ندارن
آزاد ميشويد!.. فقط خدا ميدانست كه چقدر به اين صداي مهربان و محبت 

  آميز احتياج داشتم.
ده دقيقه مثل برق گذشت و مالقات ما هم بسر آمد... با لبخند از آنان دل 
كندم ولي آنها در آنطرف سالن، حين خروج مرتب به پشت سرشان نگاه 
ميكردند و دست تكان ميدادند...  وقتي به بند برميگشتم، مثل هر زنداني 
ديگري افكار و احساسات ضد و نقيضي از ذهنم ميگذشت... آيا مالقات 
ديگري هم خواهم داشت؟ نكند اتفاق بدي براي آنها بيافتد و نتوانم دوباره 

نسوخته  مالقاتشان كنم؛ چقدر شكسته و پير شده بودند؛ نكند برخي مسائل
مرتبط با پرونده ام لو برود و دوباره بروم به زير بازجويي و اعدام؛ اصآل كي 
ميداند شايد اتفاق خوبي بيافتد و همگي با پيروزي آزاد شويم... لحظاتي بعد 
به بند رسيدم و در شلوغي و گرمي حضور ياران همبند، خودم را فراموش 

ميدانست چه خواهد شد. كردم و چشم به آينده اي دوختم كه هيچ كس ن
 ماجراي پر فراز و فرود ما در زندان تازه آغاز شده بود...

mina.entezari@yahoo.com  

http://www.mina-entezari.blogspot.com  
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  ات داشتمبه ندرت مالق

                               فريبا ثابت

  

 مامان كي نوبت  ما ميشه؟ 
   گروه بعدي

  با هر صداي بلندگو از جا بلند مي شود.
  دوبار سه بار

پس ازمدتي به سرعت به طرفم ميĤيد موهايم را مي كشد و با صداي بلند 
  دادمي زند. 

  گفتم كي نوبت ما ميشه؟
  از كوره درمي روم.

  وقت. هيچ
  با چشمان پر از اشك نگاهي به من مي اندازد و مي گويد.

  هيچ وقت ؟
در هفت هشت سالي كه در  زندان بودم به ندرت مالقات داشتم  شش يا 

چرائي آن از حوصله  ]روز در ميان بود 15وبعدها  20مالقات اوايل  [هفت بار،
چقدر دلم  اين مقاله خارج است. فقط اشارهاي كوچكي، براي اينكه بگويم

  مي كرد، جز مالقات. مي خواست آرش هر سئوالي در مورد زندان از من 
اما   ؛ مالقات تنها ارتباط با زندگي بود .ائي كه همه چيز رنگ مرگ داشتج

گاهي ساعت ها قدم  .نمي كردروزهاي مالقات  جز اندوه چيزي نصيب من 
زير پتو مي خزيدم  مي زدم، گاهي به تنها تخت گوشه اتاق پناه مي بردم  و

دل به  ،تا با خاطرهايم دل خوش كنم. هر ازگاهي هم كه سر حال تر بودم
  غم ديگران باشم. د مي دادم تا شاهد شادي يا احياناٌهياهوي  بن

خواهرم بزرگ شده و مي خواد عروسي كنه، برادرم دانشگاه قبول شده، آه 
 خانم ها ......... ميزند.........بلند گو هر بار تعدادي را صدا .... بزرگم مرده مادر

  براي مالقات  آماده شويد.
و من پس از مدتي باز به ياد دختر نازنينم مي افتم و آشوبي در دلم بر پا مي 

  شود.
و اما از مالقات هايم : همه شان به ياد ماندني است هر شش يا هفت بارش، 

  اما بايد يكي را انتخاب كنم .
س ار دو سال دخترم تا درِ سالن مالقات آمد اما از از مالقاتي نمي گويم كه پ

  تظر در كابين ايستاده بودم نيامد.پاسدارها ترسيد و به مالقات من كه من
  از مالقاتي نمي گويم كه خبر مرگ پدرم را دادند.

  ابدي  ما شد. نه از تنها ديدار با خواهرم كه اخرين ديدار و
  ديدم. 67كشتارهاي  و اما از آخرين باري كه دخترم را پس از

روسري گلداري محكم دور سرش پيجده بود  بلوزش با لبه هاي روسري 
هيجان زده مي نمود. به محض اينكه  پوشيده بود و شلوارش جين آبي بود.

  در ياز شد به طرفم آمد و مرا در آغوش گرفت.
  مامان خوبي؟

  اشك هايم را پاك كردم و گفتم خوبم.
  ي كني! مي دونم!مي دونم مامان چرا گريه م

 راستي مامان شما چطور ميخوابيديد؟
شهين را  خواب مان نمي برد. منتظر جواب من نشد.ميدوني مامان ما اصإلٌ

 .همش گريه زاري بود وعزا .حسن  او هم اعدام شده ميشناسي اعدام شد.
جوابم نمي  ،؟ هر چي سئوال مي كنمراستي مامان چطوري اعدام مي كنند

 دن.
 .حرف زدن به من نمي داد فرصت اصالٌ

 راستي چرا اون ها را كشتند؟ بعد يكباره پريد و مرا در آغوش گرفت.
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 هم ميكشن. رو نه تو! وگربيا بيرون مامان همان چيزي كه ميگن بنويس و
خودشان نمي خوان بيان بيرون و گر نه « جاج آقا دم در به بابا بزرگ گفت :

 ».تمام است ن و امضا كنند، كارچند تا كلمه بنويس
 سخت در آغوش مي فشارمش .

 نگران نباش.  ،نه مامان ما را نمي كشن -
ر كرد، امامزاده رفت و گريه كرد نذچقدر برات دعا كرد،  ،ميدوني مادر جون -

تا تو را نكشن. من هم باهاش ميرفتم. چادر به سر شب عاشورا رفتيم شربت 
 داديم من گفتم:

 نم را نكش.  مامان حاال ديگه بسه، بيا بيرون.دوست داري ماماو خدا اگر من -
 دخترم من كه دلم نمي خواد اين جا بمونم ولي نمي تونم.

 چرا نمي توني؟ -
 وقتي بزرگ شدي مي فهمي.

 حاال بزرگ ام، مدرسه مي رم. -
 مدرسه رفتن را آهسته ميگويد.

 چي ؟ نشنيدم  ؟چرا آهسته حرف مي رني؟
بچه ها تا پنج سال حق دارند بيان . ساله ام مامان به پاسدارها نگفتم شش -

 ..اين طرف شيشه مالفات حضوري. من گفتم پنچ ساله ام تا بيام تو..
وقتي مرا مي  مامان راستي برات پول آوردم، يواشكي، مادر جون داد. -

مادر جون آن را خوب قايم  اما پول را پيدا نكردند. گشتند كلي ترسيدم،
 كرده بود.

تومان به من مي دهد.  پانصدرا به جيبش مي برد و  به سرعت دستش
 –از باباش  خوشحال مي شوم كه موضوع آزادي را فراموش كرده است.

 مي پرسم. -همسرم
تلفن كرده اما نگرانته اگر فردا تلفن كرد مي گم كه به مالقاتت  خوبه، -

 آمديم.
ت تمام معلوم است وقت مالقا پاسدار مامور سالن مالقات نزديك مي شود.

مي بوسمش. او هم مرا مي  شده است.با عجله او را در آغوش مي گيرم و
 بوسد.

 پاسدار مامور دست او را مي گيرد.
 ، با اينكه راه دوره و من خيلي خسته مي شم بازمواظب خودت باش مامان،

 دوست دارم بيام مالقاتت.
 برايم مي فرستد. و در حال رفتن يوسه اي
من هم به ناچار به طرف ميني بوسي  لي مي شود .سالن مالقات كم كم خا

 كه ما را به بند مي برد  مي روم.
. سرم سنگين است و عالقه اي به گوش ت برگشته اندهمه از مالقا تقريباٌ

 .دادن خبرهاي مالقات ندارم
  به زير پتو پناه مي برم. .تخت طبقه دوم خالي است

  

*  

  

  تلخي ديدار
  

  محمود خليلي

  
قات را تنها كانال ارتباطي،عاطفي يك زنداني با دنياي خارج از شايد بشود مال

توان براي  ها را مي ديوارهاي سرد سلول و زندان دانست كه زيباترين ترانه
آن سرود. اما همين كانال ارتباطي و حياتي و بيان حوادثي كه بر يك خانواده 

ن و گذشته است گاهي چنان تلخ و دردناك است كه ترسيم آن غير ممك
شود. از اين زاويه است كه مي بينيم برخالف تصور همگاني،  سخت مي

گردد بلكه غمگين و  زنداني نه تنها از بعضي از اين ديدارها مسرور و شاد نمي
دهد همچنان بدون  كند و ترجيح مي ياد مي ها مضطرب از اين لحظه

اوت در ها و تجربيات متفاوت است و قض مالقات باقي بماند. البته برداشت
  اين مورد گاهي دور از ذهن.

من در نوشته زير، با بيان دو مالقات، در دو شرايط متفاوت، تالش دارم اين 
نگر نيستم. شايد عزيزان  وضعيت را ترسيم كنم و در اين خصوص مطلق
  متفاوتي را بيان كنند. "ديگري باشند كه با تجربيات مشابه نظرات كامال

  

  گام اول:

باري از اندوه و تجربه به زندان  دوسال حكم گرفتم و با كوله بعد از نزديك به
ام و رفقاي  حصار منتقل شدم. اندوهي كه در فراق ياران از دست رفته قزل

متري 36عزيزي كه در اين مدت شب و روزمان را در يك اتاق درب بسته 
 گذرانده بوديم، در دل داشتم و كوله باري از تجربه اگر چه اندك ولي در آن

ماه زندان از دستگيري گرفته  21مقطع و مدت بس مهم و گرانبها و حاصل 
هاي تلخ وداع با  تا باز جوئي، از شكنجه گرفته تا دو باردادگاه، از لحظه

عزيزان تا شور و شوق گرفتن حكم كه اين قسمت در آن مقطع تا حدودي 
  مايه تعجب مجيزگويان رژيم بود.
داشتي كه شايد ضرورت بيان آن در اين در اين مدت بنا به هر علت و بر

پاسخ از  اي بي يا سه بار نامه 2مطلب نباشد ممنوع المالقات بودم و تنها 
اي از آنها مطلع بودم كه   ام نوشته شد و با دريافت نشانه طرف من به خانواده

از من نشاني در اين در اين وادي عاشقان دارند. البته طي تمام اين مدت به 
نام و  هاي بي عزيزي كه امروزگرد خاكشان عطرافشان گورستانلطف رفقاي 

با نام ايران است يا سپيدي اين گرد بر رخسار عزيزشان سايه افكنده است 
  هيچگاه كمبود مادي (لباس و پول) را احساس نكردم.

حصار هنوز دوران خدائي حاج داود رحماني با قيامتش سايه  در زندان قزل
نداخته بود و حكايت من با رفقاي هم سلوليم بر بند يك واحد يك نيا

همچون اوين برقرار بود بطوري كه هر كدام از اين عزيزان بعد از مالقات و 
آمدند تا آن چه را كه احتياج دارم بدون  دريافت وسائل، اول به سراغ من مي

اينكه خودشان ديده يا انتخاب كنند، من بردارم و انتخاب كنم، البته هم در 
كردند كه   هم در قزل خانواده براي من وسائل اوليه را ارسال مي اوين و

گرفتند. در اين ميان  ها نمي رسيد و گاهي هم از آن گاهي به دستم مي
ترين اين كارهاي رفقايم، كار  داد. از جالب  اتفاقاتي جالب نيز رخ مي

ود بود. او كه يك دوره كاپيتان تيم ملي بسكتبال ايران ب» طوالني«رفيقمان 
ها يا  شرت و با قدي بيش از دو متر و هيكلي ورزيده اصرار داشت يكي از تي

پيراهن او را بردارم كه خود مايه تفنن و مزاح بود! تا اولين ديدار در 
ها رسيده   ام نوشتم كه هر دو به دست آن نامه به خانواده 2حصار، من  قزل
  بود.

ها در  بندي  ها و هم يمهر روز مالقات بود و همه هم سلول 16روز شنبه 
ها بود بعد از دومين  تكاپو و تدارك مالقات بودند. شايد آخرين سري مالقات

يا سومين گروه مالقات متوجه شدم پيرزني با سماجت خودش را دو بار به 
سالن مالقات رسانده و با زور پاسداران از آنجا خارج شده است. برايم جالب 

بود كه بدانم اين مادر، مادر كدام يك از بچه ام را برانگيخته  بود و كنجكاوي
خيال همه چيز از روي تخت  ها است. چون تصوري از مالقات نداشتم بي

طبقه سوم حياط زندان را كه در قرق توابين بود، تماشا مي كردم. در افكار 
كردند به  ها كه اسم مرا صدا مي خودم غوطه ور بودم، با داد و بيداد بچه

تخت پائين آمدم. تازه متوجه شدم كه اين همه هياهو براي  خودم آمدم و از
اند. با عجله لباس پوشيدم و در  اين است كه اسم مرا هم براي مالقات خوانده

حالي كه دلهره داشتم به سمت زير هشت رفتم. رفيق عزيزم مهدي دائي هم 
دم. با من بود. وارد سالن مالقات شدم و توي كابين قرار گرفتم و منتظر مان

ها باز شد و من مادرم را جلو همه ديدم. سعي كردم  درب مخصوص خانواده
با تكان دادن دست او را متوجه كابين خود كنم ولي ديدم او به آرامي جلوي 

مهدي  "كند و احوالپرسي (بعدا ايستد و نگاهي مي  ها مي يكايك كابين
لوغي  گرفته و چند سري هم هر جور بوده توي ش گفت او سراغ مرا مي

خودش را به سالن مالقات رسانده) در همين هنگام پاسداري به سمت او 
كشيد، قصد آن را  مي در حالي كه دست او را گرفته بود و يورش برد و

داشت كه او را از سالن بيرون ببرد كه چشمش به من افتاد و با حركتي 
بين غيرقابل تصور دستش را از دست پاسدار خارج كرد و خودش را جلو كا

من رساند و شروع به گريستن كرد. با دست شيشه را لمس مي كرد و اشك 
كرد او به اشتباه ايستاده خواست او را دور كند  ريخت. پاسدار كه فكر مي  مي

كه مادرم شروع به فريادزدن و فحش دادن كرد. با اينكه من با اشاره فهماندم 
د و من دست از پا درازتر كه مادرم است ولي او را از سالن به زور خارج كردن

مرا صدا كردند و به سالن  "به بند برگشتم ولي بعد از چند دقيقه مجددا
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مالقات بردند و اين بار به تنهائي. پيرزن در يك كابين مچاله شده ايستاده 
بود. خودم را به پشت شيشه رساندم و با ايما واشاره به او فهماندم بايد از 

هايش فقط  كرد به حرف زدن توي حرف طريق آيفن حرف بزنيم. شروع
هايش مفهوم بود بارها و بارها گفت چرا تو بري جبهه  قربان صدقه رفتن

هاي خيلي خوبي   خودشان برن جبهه اينجا خيلي خوبه همينجا بمون آدم
ها) سالم عليك كردم، فقط اينا كه  باهات هستند من با همه اينها (زنداني

مونن و اال همه حاضر بودن  مثل شمر مي رخت سربازي تنشونه (پاسدارها)
نوبتشون را به من بدن. با مقداري حرف زدن تعجبم دو چندان شد او تعريف 

فهميدم.  زد و من نمي  زده شده بودم. او حرف مي كرد و من شگفت  مي
خالصه وقت مالقات تمام شد و من با دنيائي از غم به بند برگشتم. اين 

سال رسيد و اجازه مالقات گرفت و  35اهرم به كابوس را تا زماني كه سن خو
آمد، هر چند وقت يكبار داشتم و بعدها متوجه شدم در اثر   همراه او مي

او دچار بيماري روحي رواني، پرخاشگري و... شده  60شوك وارده در سال 
  است.

  

  گام آخر:

ما بازماندگان لشكر بدون سالحي بوديم كه در يك مصاف نابرابر قلع وقمع 
ها و وسائل  ه بود و در سوگ سرداران سپاه خود، به انبوهي از ساكشد

كرديم و در دل و ديده خون مي  ها در حياط زندان نگاه مي تلمبار شده آن
  گريستيم.

صبح پاسدران با ليست بلند باالئي جلو درب  9از ساعت  67آذر  19شنبه 
  چ تصوري جز خواندند، هي  سالن حاضر شدند در ابتدا كه اين اسامي را مي

هاي مجدد در ذهن ما خطور نمي كرد، اما با پايان گرفتن ليست  دادگاه
اي كه خوانده شد براي مالقات حاضر  اسامي«واعالم كردن اين جمله كه 

بند به تكاپوي ديگري افتاد و شور وهيجان فراواني بند را در برگرفت. » شوند
هاي  ت مادرم و گرفتاريمن طبق معمول در انتظار كسي نبودم چرا كه با فو

هاي بسيار نامنظمي داشتم. از اينرو به كمك  برادران و خواهرانم مالقات
رفقاي كارگري اتاق كه براي مالقات آماده مي شدند رفتم. پاسداران ليست 
اسامي ديگري را براي مالقات خواندند بدون اينكه گروه قبلي به سالن باز 

نصف بيشتر افراد  "يب بود. حاال تقريباگردد و اين مقداري براي همه ما عج
هاي شهرستان و تعدادي كه كم و بيش  سالن براي مالقات رفته بودند و بچه

وضعيت مرا داشتند باقي مانده بود و ما كنجكاو كه اين چگونه مالقاتي است 
كه هنوز حتي يك نفر هم از مالقات برنگشته است. حوالي ساعت يازده و نيم 

نفر را براي مالقات خواند كه  4سالن را باز كرد و نام  پاسدار مجدد درب
از رفقاي »ممدو«از رفقاي شمال و » اسفند«كرديم  فكرش را هم نمي "اصال

و من با سرعت لباس پوشيديم و از سالن بيرون رفتيم » توحيد«آباداني 
برخالف هميشه چشم بندي در كار نبود. با سرعت ما را از سالن اصلي عبور 

ولي به جاي سالن مالقات به طرف عكس مسير كه همان آمفي تئاتر دادند 
ها به طرف  شديم و زماني كه خواستيم از پله  مرگ قرار داشت هدايت مي

پائين برويم توجه من به دكوراسيون ديوارها جلب شد با گوني و وسائل 
اي كه كشته شده بودند را به  تزئيني عكس پاسدارها و نيروهاي امنيتي

هاي قديمي به   ا آويزان كرده بودند و فضائي نيمه تاريك مثل دخمهديواره
وجود آورده بودند. جلو درب آمفي تئاتر كه رسيديم تازه متوجه شديم كه 

داده بودند و داخل » مالقات حضوري«گشتند.  چرا مالقاتي ها به بند بر نمي
شاني از ن "هاي معمولي ظاهرا  آمفي تئاتر قيامتي بود. حتي برخالف مالقات

ها نبود با اندكي دقت  كنترل و حضور گسترده پاسداران در بين خانواده
اش در نزديكي سن ديدم.  و خانواده» طوالني«برادرم را كنار رفيق عزيزم 

خودم را به او رساندم و در كنارش نشستم. او گفت كه طي اين مدت بارها و 
ها  ثل خيلي از خانوادهبارها به اينجا آمده و به قم هم رفته بود. امروز م

نااميدانه به اينجا آمده تا شايد بتواند خبري از من بگيرد. از رفقاي اوين گفت 
اي كه براي دريافت خبر  و از رفقاي اينجا (گوهردشت) گفت. از انتظاركشنده

ها دقيقه شماري   داشتند و يا جهت مراجعه براي دريافت وسائل از كميته
من فهميدم در ابتداي دستگيري سه ماه تمام به كردند. در آنجا بود كه   مي

م كه خودش دستبند به دستم ا همراه عامل دستگيريم (پسر خواهر بسيجي
ها را گشته بودند و سر آخر او  ها و گورستان زده بود) تمامي بيمارستان

(پسر خواهرم) گفته بود زنده است، دنبالش نگرديد محل نگهداريش زندان 
پوشان كله تاس كه كنار  م از همه چيز، به ويژه از سياهاوين است. منهم گفت
هاي آمفي تئاتر ايستاده بودند. از سن آمفي تئاتر و  ديوار و جلو خروجي

هاي برافراشته شده آزادي برفراز اين سن گفتم. از   هاي آويزان و پرچم طناب
براي او گفتم و  67تا تابستان  60جاي خالي عزيزانم و از كشتارهاي سال 

احساس آرامش نمودم كه حداقل يكنفر از خانواده ام مي داند بر من چه 
  گذشته است.

*  

    

  
  مالقات حضوري

  
  

  ثريا زنگباري

  

  
آوردن اسباب بازي به داخل زندان ممنوع بود بنابراين خانواده ام نمي 
توانستند هيچ نوع اسباب بازي اي براي داود بياورند. در داخل بند با پارچه 

يزهاي معدودي كه وجود داشت گاه هم بنديانم و يا خود من لباس و چ
اسباب بازي هائي براي او درست مي كرديم. اين اسباب بازي ها اما نمي 
توانستند مدت زيادي دوام داشته باشند زيرا كه كار دستي در زندان ممنوع 
و  بود و نگهبانان گاه و بيگاه همه بند را از زندانيان خالي كرده تمام اسباب

وسايل ما را بهم مي ريختند و هر چيزي را كه پيدا مي كردند با خود مي 
بردند از جمله اسباب بازي هاي داود و نيز لباس هائي را كه هم بنديانم براي 
داود مي دوختند. يكي از اين لباس ها جليقه بسيار زيبائي بود كه به 

رويش انجام داده  مناسبت سومين تولد داود فريبا دوخته و گل دوزي زيبائي
بود اما هرگز نتوانستم تن داود بكنم چرا كه در يكي از همين حمله ها به 
غارت نگهبانان رفت. بدون اين حمله ها هم اگر نگهباني به داخل بند مي آمد 

  و چشمش به اسباب بازي اي مي افتاد، آن را با خود مي برد.
داشت شتر پارچه اي يكي از اسباب بازي هائي كه داود مدت نسبت زيادي 

بزرگ و زيبائي بود كه زندانيان براي بچه هائي كه قبال در زندان بوده اند 
ساخته بودند و زندانبانان به دالئلي به بودن آن در بند حساسيتي نشان نمي 
دادند. شتر تقريبا هم قد خود داود بود و داود عالقه بسيار زيادي به آن 

ا تعداد ديگري از زندانيان در راهرو بند داشت. يك روز مالقات كه همراه ب
ايستاده و منتظر بوديم كه به مالقات بستگانمان برويم ناگهان نگهبان  206

نجفي را ديدم كه از بند ما خارج شد و در حالي كه گردن شتر را گرفته و آن 
را روي زمين مي كشيد از جلوي ما رد شد. خشم شديدي تمام وجودم را 

به هاي قبلي خود مي دانستم كه هرگونه اعتراضي نه تنها گرفت اما طبق تجر
وضع را بهتر نخواهد كرد بلكه باعث كنترل و مصادرهاي بيشتري خواهد شد. 
بنابراين چيزي نگفتم اما براي اينكه خشم خود را بيرون ريخته باشم آهسته 
متلكي راجع به او به نفر بغل دستي خود گفتم كه ناگهان زد زير خنده. 

بان نجفي متوجه شد كه من چيزي راجع به او به نفر بغل دستي ام گفتم نگه
كه باعث خنده او شد، نگاه غضب آلودي به من كرد و رد شد. او هم به تجربه 
دريافته بود كه هركاري هم كه مي كرد نه از من و نه از نفر بغل دستي من 

م كه نمي نمي توانست دربياورد كه موضوع چه چيزي بود و براي  چيزي ه
دانست، نمي توانست مرا مجازات كند. او به دفتر بند رفت، شتر را در آن جا 
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برگرد داخل بند و وسائل بچه را بردار، حاج "گذاشت، برگشت و به من گفت: 
من ناگهان شوكه شدم،  "آقا گفته كه بچه را بايد به خانواده ات تحويل بدهي!

ر را كرد؟ بچه ام ديوانه مي شود! مگر مي شود همين االن و لحظه اي، اين كا
بچه كه لباس نيست كه در يك لحظه بشود تصميم گرفت و از اين طرف به 
آن طرف فرستاد! عالوه بر اين به چه كسي بايد او را مي دادم. از وضعيت 

گفت:  "امكان ندارد، نمي توانم!"سالمتي مادرم هيچ اطالعي نداشتم. گفتم: 
كار را بكني! حاج آقا گفته كه اين بچه امشب  مالقات نمي روي! بايد اين"

  "نبايد توي بند باشد.
او مرا مجبور كرد كه به داخل بند بر گشته، وسايل داود را جمع كرده و 
همراه خود ببرم. به داخل بند برگشتم اما تصميم قطعي داشتم كه بچه را 

و به  بيرون ندهم. براي راضي كردن نجفي مقداري وسائل با خودم برداشتم
مالقات رفتم. براي پانزده دقيقه مالقات معموال ساعت ها در راهروه هاي 
مختلف با چشم هاي بسته منتظر مي مانديم. تمام اين ساعت ها را ديوانه وار 
با خودم كلنجار مي رفتم تا راهي پيدا كنم. هيچ راهي نبود. بايد با ايما و 

يل گرفتن بچه امتنا كنند و اشاره به خانواده ام حالي مي كردم كه از تحو
بگويند كه امكان نگهداريش را ندارند. در سالن مالقات مسئول سالن مالقات 
مرا از بقيه جدا كرد و گفت كه من مالقات حضوري دارم. ناگهان تنم شروع 
به لرزيدن كرد. من به طرف سالن مالقات حضوري رفتم. قبل از رسيدن به 

بچه را همين االن مي "يد و با غيظ گفت: آن جا، نجفي خود را به من رسان
دهي به خانواده ات ببرند! او را به بند بر نمي گرداني! امشب ديگر نمي تواني 

جوابي به او ندادم و با زانوان لرزان به اتاق  "بچه را در داخل بند داشته باشي!
  مالقات رفتم.

را ديدم. ناگهان به جاي پدر و مادرم كه معموال به مالقاتم مي آمدند، سهراب 
مادرم  خوشحالي صاعقه مانندي از تمام بدنم رد شد! سهراب گفت كه پدرو

در مسافرت بودند و او به جاي آن ها به مالقات من آمده بود. پرسيد كه 
چطور شد كه تصميم گرفتم كه بچه را بيرون بدهم. گفتم من تصميم نگرفتم 

ي من نمي خواهم!  گفت كه در بلكه به من گفتند كه بايد اين كار را بكنم ول
بيرون سالن مالقات به او گفته اند كه مالقات حضوري دارد تا بچه را تحويل 
بگيرد و او گفته است كه او يك مرد تنهاست و نمي تواند از بچه مواظبت 
كند! اين و تنها اين، از نظر آن ها دليل قانع كننده اي بود براي بيرون ندادن 

  بچه!
حاال بر مي "برگشتم. در موقع برگشتن نجفي به من گفت:  با داود به بند

 "گردي بند، ولي حاج آقا گفته كه در مالقات بعدي بايد بچه را بدهي بيرون.
بعد از آن مالقات، تا مالقات بعدي،  دو هفته جهنمي بر من گذشت. نمي 

ه. آيا دانستم كه آيا بايد بچه را از نظر روحي براي بيرون رفتن آماده بكنم يا ن
مجبورم خواهند كرد كه او را بفرستم بيرون و يا اينكه موفق خواهم شد كه 
او را نگه دارم. اگر آماده اش مي كردم و نمي رفت چي مي شد و اگر آماده 
اش نمي كردم و مجبور مي شد بي هيچ آمادگي اي برود بين مردمي كه 

ات بعدي و نه مالقات كامال با او بيگانه بودند چي مي شد.  اما ديگر نه مالق
  هاي بعد از آن خبري نشد و بچه در زندان ماند.

***  

روزه ام در تهران دستگير شدم  53و پسر  همراه با همسر 1364من در سال 
اعدام شد. من مدت  67و به زندان اوين منتقل شدم. همسرم در كشتار هاي 

  چهار سال همراه با پسرم در زندان اوين بودم.
قيم سوئد هستم و در تمام اين مدت سعي كردم براي همه م 1993از سال 

  تعريف كنم كه در زندان هاي ايران چه گذشت و چه مي گذرد. 
تجربه چندين سال تعريف خاطرات زندان در خارج از كشور به من نشان داد 
كه تعريف گزارش گونه از زندان، همان تأثيري را روي شنونده دارد كه 

و تلويزيون. گزارش هاي خبري در مورد بي رحمانه گزارش هاي خبري راديو 
ترين كشتارها و شكنجه ها، خواننده را براي لحظه اي، ساعتي، روزي و يا در 
بهترين (بدترين) حالت آن چند روزي متأثر مي كند و به خود مشغول مي 
دارد اما سپس فراموش مي شود. علت اين فراموشي اين است كه خبر با 

او رابطه حسي برقرار نمي كند. شنونده كامال در خارج خبر  خواننده و زندگي
ايستاده و از بيرون به آن مي نگرد و يا آن را مي شنود. شنونده خود را در آن 

  نمي بيند، در آن سهيم نيست.
من همچنين تجربه كردم كه خبر كوچكي كه من بطور مثال در اتاق 

ه، و در حالي كه هر كسي استراحت محل كار و در حين خوردن غذا و يا قهو

خاطره اي تعريف مي كرده، تعريف كردم، شنونده را كامال به شرايطي كه آن 
موضوع اتفاق افتاده، برده و مدت بسيار طوالني تري در ذهن شنونده باقي 
مانده است. حتي بارها اتفاق افتاده كه همكاري را بعد از سال ها مالقات 

نتوانسته موضوعي را كه من در آن روز  كرده ام كه گفته است كه او هرگز
تعريف كردم، فراموش كند. و حتي اينكه او بطور مرتب به آن فكر مي كند و 

  براي ديگران هم تعريف مي كند.
من سالها در فكر نوشتن خاطرات خود بودم به دنبال راهي بودم كه به جاي 

ن آن چه را دادن يك گزارش خبري، خواننده را همراه خود سازم تا همراه م
  كه من تجربه كردم، خود تجربه كند.

به همين دليل مي بايست سعي كنم كه خواننده را در سفري به گذشته 
همراه خود ببرم. خواننده هم به همراه من به گذشته خود برگردد و همراه با 
من رشد كند و در طول رشد خود رابطه اي زنده با من برقرار كند. وقتي اين 

شد، او را با خود به زندان ببرم و در تمام آن چه كه بر سر من،  رابطه برقرار
  همسر من و كودك من آمد سهيم كنم .

و من خاطراتم را به اين ترتيب به صورت يك رمان نوشتم كه در حال حاضر 
در مرحله ويراستاري است. مراحل بعدي آن تا انتشار چقدر طول خواهد 

حال جستجو براي مترجمي هستم كه كشيد، هيچ اطالعي ندارم. و نيز در 
  آن را به سوئدي ترجمه كند.

*  

    "ديدار"نخستين 
  

                    تهمورس كياني

  
از آن نيمه شب هراس آلود تابستان كه با فرياد هاي بيم آلود و نگران 
مادر بزرگ از خواب جسته، و با باال رفتن از ديوار خانه و گذشتن از خانه 

را بر قرار ترجيح دادم , كمي بيش از دو سال مي گذشت.  نيمه همسايه، فرار 
شبي از شب هاي گرم و مهتابي تابستان بود. به عادت مألوف شب هاي 
تابستان، همه در حياط بزرگ و پر درخت خانه پدري در خواب بوديم. مادر 
بزرگ , اما , مانند هميشه كمي پيش از وقت اذان صبح بيدار شده و گوش به 

بود. آنچه اين بار او را از جايش بر خيزاند ,  اما ,صداي بانگ اذان نبود ؛ زنگ 
همهمه اي در كوچه و صداهايي بي موقع و نا آشنا موجب گشته بود تا او به 
سان اسب تيز هوشي خطر را حس كند. آخر او از وضعيت من و آن  خطري 

همين شب پيش كه اكنون در كمين من و دوستانم بود به خوبي با خبر بود. 
با تحليل وضعيت جديد پس از حادثه تروريستي بمب گذاري در دفتر بود كه 

مركزي حزب جمهوري اسالمي  و كشتار بسياري از رهبران جمهوري 
با آماده كردن تصميم گرفته بوديم تا  پسر عمو و رفيقم، كوروش،اسالمي، با 

نه هاي برخي شب  را در خا مكان هاي تازه اي، از يكي دو شبِ آينده،
مانند اغلب اوقات با شنيدن  . مادر بزرگ نيز،مخويشان به صبح برساني

براي "گفتگوي ما با نگراني بر احتياط بيشتر تاكيد كرده و از ما مي خواست 
او  .دست از كارمان بداريم "خاطر خدا و براي سالمتي خودمان هم كه شده

زن پر بيراه هم نمي . پير"شما را نه هوش است و نه گوش است"مي گفت 
ما چشم آتشين در خواب كرديم، او را اما، چشم و دل  در آن شب نيز،گفت.  

در آن نيمه شب، او مرا  باري، براي ما كباب بود و در خواب نمي رفت.
وشيدن تن پوش خود از سراسيمه بيدار كرد و از من خواست بي درنگ با پ

از  با عبور  خويشان جدا مي كرد،كه خانه ما را از خانه  يكي از  راه ديوار،
و خود را به جاي امني رسانم. گريخته  ،پشتخانه بعدي و سپس باغچه پس 

نيمه  كه خطر را به خوبي از برق چشمان وحشت زده مادر بزرگ در آن من،
از جايم جسته و با پوشيدن لباس از همان راهي  شب تابستاني دريافته بودم،

با خود گفتم  به شهر بزرگ شيراز رفتم، يختم. گر كرد،كه مادر بزرگ ترسيم 
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و پس از نخستين تماس با  روزهاي بعد، "ه بيابد؟در انبوهي شهرم ك"كه 
با خبر شدم كه مأموران سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آن شب  خانواده،

لعنتي برخي از افراد وابسته به گروه هاي سياسي از جمله كوروش را دستگير 
يك سال و اندي را دور از خانه پدري با دربدري،   پس از آن،كرده اند. 

نيمه تيمي، در بيم دستگيري و اميد و   -زندگي در خانه هاي نيمه سري 
دكتر كوروش  چند ماهي پس از گريختن من، به سر بردم.  ،آرزوي پيروزي

كردند. از شنيدن خبر شوكه شدم. كوروش، در  نكياني  را در كازرون تير بارا
خرين نامه اش از زندان، پيغام داده بود مي تواند از زندان كازرون بگريزد، اما آ

چون محتمال حبس كوتاهي خواهد گرفت به خطر كردن آن و پيچيده كردن 
پرونده هم بندي هايش نمي ارزد. در آن دوران، ارتباط با خانواده  به ندرت و 

ام مي گرفت. از تلفن در تنها از رهگذر دادن پيامي و درودي از راه دور انج
شهر كوچك ما هنوز خبري نبود، اينترنت و پست الكترونيكي، نيز. در آن 
زمان تازه داشت از در وزارت دفاع اياالت متحده به ميان مردم آنجا مي رفت.  
سرانجام، اما، شتر ِ دستگيري و بازداشت فعالين سياسي گروههاي سياسي 

ر و سيصد و شصت و يك در كنار ضد جمهوري اسالمي، در سال يك هزا
  خانه من نيز خوابيد.  

پنج شش ماهي از دوران بازداشت و بازجويي هاي نخستين مي گذشت، 
اما همچنان من از خانه، و اهل خانه از من، بي خبر بوديم. از زمان ِ محتمل ِ 
مالقات، نيز خبري نبود. شنيده ها حاكي از آن بودند كه تا پايان بازجويي ها 

ديدار با خانواده و كسان خود منع خواهم بود. بر كسي نيز آشكار نبود كه  از
باز جويي ها كي به سر خواهد رسيد. بازداشتگاه كوچكي از آن ِ سپاه 
پاسداران و در يكي از خيابان هاي مركز شهر اصفهان، در نزديك ساحل 

ما  را بهره  زيبايي و طراوت، البته هزيباي زاينده رود،  قرار داشت. از آن هم
 10اي نبود. بخش مردان بازداشتگاه، داراي راهروي ِ بالنسبه درازي بود كه 

  اتاق در دو سوي آن،  بندي ها را در خود جاي داده بود. من در اتاق ته ِ اين 
راهروي، همراه با چهار نفر ديگر به سر مي بردم. اين اتاق از سوي زندانيان و 

  نام گرفته بود. به جز يك نفر،  "بزرگان اهل تميز" برخي از زندانبان ها، اتاق ِ
همه افراد اين اتاق از متهمين درجه نخست گروه سياسي خود  در آن شهر و 

سياسي راه كارگر اصفهان، حسن مقتدر  لدر آن روزها بودند. من مسئو
رياحي، از  رتاج مي مسئول ِ موقت بخش ايران  مانده گروه سهند، صدر اهللا

در اصفهان، و ساسان  امير احمدي از  "اتحاديه كمونيست ها"مسئولين 
سازمان مجاهدين خلق در اين اتاق به   -و زنده مانده  -فعالين بالنسبه مهم 

سر مي برديم.  از گروهي كه من به آن تعلق داشتم،  تقريبا بيست نفري، 
ميان آنها مرد و زن در بازداشتگاه بودند. بردار ِ كوچك  و دختر عمويم نيز در 

بودند، و اين بر تنگي زندان و هراس آن، براي من، مي افزود. دوران ِ نخستين 
 نو سخت بازجويي،  سپري گشته بود. همه ما، بنا بر آن مثل معروف:  آرد ما

شده  "تخليه اطالعاتي"را بيخته و الك خود را آويخته؛ يا به گفته بازجويان 
آمد بهار ِ "بازداشت ِ مان  خبر رسيد كه  بوديم. به گمانم، در هفتمين  ماه  ِ

. آري، "جانها، اي شاخ تر به رقص آ، از پا و سر بريدي، بي پا و سر به رقص آ
خبر رسيد كه ديداري با خانواده در راه است. كمي پيش از آن به ما اجازه 
داده بودند تا از طريق پيغام و تلگراف اهل خانه را از وضع و روز خود با خبر 

زيم. شور و شوق وصف ناشدني در دل داشتم. بيش از دو سال از زماني مي سا
گذشت كه شبانه از خانه گريخته بودم. تا آن زمان هنوز نتوانسته بودم روي ِ 
چونان ماه مادر و چشمان پر مهر و اميد پدر را ببينم. در زندان بود كه در 

مري مرا قرين شد/ به ميان حبس ناگه ق"يافتم چقدر آنها را دوست دارم ؛ 
.  ني، دريافتم چقدر به آنان نيازمندم؛ "كه فكند در دماغم هوسش هزار سودا

و چگونه قدر ِ با آنها بودن را نمي دانسته ام. اينك، اما دلم براي آنها چنان 
  تنگ گشته بود كه براستي بي تابي مي كردم. 

ب آنكه در اين از ديگر بندي ها شنيده بودم كه مالقات با خانواده، به سب
بازداشتگاه كوچك تجهيزات الزم سالن مالقات تلفني با دستگاه شنود  
موجود نيست، حضوري خواهد بود. البته، يكي از نگهبانان نيز در مالقات 
حضور خواهد داشت، اما آن مايه نگراني نبود. قرار نبود با خانواده جز گفت و 

يدن صداي گرم آنها و لبخند شنود عادي، سخني ديگر بگويم. ديدن آنها، شن
شيرين آنها، قرار بود به من جاني ديگر دهد و بي رمقي و هول و هراس 

  زندان را دمي از من بزدايد.
يكي دو روز پيش از ديدار، بنا به رسم معمول زندان، هر كس در كار 
آماده شدن براي آن است. مي بايد كه بهترين لباس را برتن كرده و تا حد 

صورت را چنان پيرايش داده كه جز اميد و شادابي  پيامي ديگر  امكان سر و

نرساند. بر خالف امروزه  و دوران ِ اينترنت، در آن ايام قرار  نبه ديدار كنند گا
نبود در چنين ديداري از شكنجه و هول و هراس چيزي بر لب برانيم.  كس 

تلخ كند.  نمي خواست تا  شيريني يك ديدار كوتاه را با  گزارش سختي ها
دوران بسيار سخت و هراس آلودي بود، زنداني شدن در آن دوران، و متهم 

مفسد "،  فاصله اي با "محارب يا محلد"شدن به عضويت يكي از گروههاي 
شدن و سپس راهي ميدان تير باران شدن نداشت.  بنابراين،  "في االرض

همه انتظار،   هيچكس از بندي ها نمي خواست تا  ديدار خود را، پس از اين
به هراس همه جا گستر ِ آن دوران آلوده كند. تالش ِ هر كدام از بندي ها، 

را از آن فضاي ِ  ناما، بر آن بود تا براي دمي كوتاه، خود و ديدار كنند گا
  ترسناك دور سازد. 

نمي دانم شبي را كه در بامداد ِ آن مي بايست به ديدار خويشان ِ خود  
رساندم.  شب به نظر بس روشن مي رسيد، به ستارگان، روم، چگونه به صبح 

آسمان دور از چشمان بندي ها مي درخشند،  تكه مي دانستم در پهن دش
.  همين قدر به يادم مانده است تا پاسي از "مه با من است امشب"گفتم 

شب خوابم نبرد، نيز, مي دانم  پيش از آن هيچگاه اين همه آهنگ اذان 
و پخش مي گشت، موجب شادماني ام نشده بود. به آن مي صبح، كه با بلند گ

انديشيدم كه چگونه از پانزده دقيقه وقتي كه براي ديدار به هر كدام از بندي 
ها داده بودند, به بهترين وجهي استفاده كنم. بامدادان با حالي دگر از جاي 

دگر, برخاستم. در اتاق شور و حالي بر پا بود , همينطور در همه اتاق هاي 
شور حال من كه براي نخستين ديدار خود را آماده مي كردم از همه بيشتر 
بود. در اتاق ما  حسن مقتدر مالقاتي نداشت ؛ اين كمي از شور ما مي كاست 
, دست كم نمي گذارد تا هيجان خود را آشكار سازيم. حسن، كه هم بندي 

ي دور دست بسيار دوست داشتني و با معرفتي بود، از اهالي روستا ها
آذربايجان بود. او هنوز نتوانسته بود با خانواده خود ارتباط بر قرار كند. 
سرانجام ساعتي بعد، نگهباني به ما خبر داد تا پشت درب اتاق در يك صف 
به انتظار بايستيم. پس از دقايقي چند، درب اتاق باز شد و به هر كدام از ما 

و آنرا ببنديم. ما مي دانستيم  چشم بندي دادند تا بر چشمان خود گذاشته
هر گونه جابجايي در بازداشتگاه و هرگونه گفتگو و بازجويي مي بايد  با 
چشمان بسته باشد. من فكر مي كردم قرار است با چشمان بسته از نقاط 
داخلي بازداشتگاه بگذريم و سپس پيش از ديدن خويشان چشم بند ها را 

گذاشتن دست خود بر شانه فرد پيش از بداريم. همه ما در يك صف شده و با 
خود، آماده عزيمت شديم. من جلودار صف بودم و يكي از نگهبانان چوبي در 
دست ِمن گذاشت  و با كشيدن آن , همه ما به حركت درآمديم. من 
خوشحال بودم كه جلو داري صف , اين امتياز را به من خواهد داد تا از دور، 

كنند گان را ببينم. با خود  شعر موالنا را و پيش از نزديك شدن , ديدار 
زمزمه مي كردم: پايان جنگ آمد، آواز چنگ آمد. يوسف زه چاه آمد، اي بي 

  هنر به رقص آ.  
برخالف خوش بيني من، اما نگهبانان، صف ما را با چشمان بسته، در 
حاليكه دست بر شانه همديگر گذاشته و بسان نابينا ها با تامل و ترديد گام 

ر ميداشتيم، تا يك ميدان كوچك باز، كه خانواده ها در آن در انتظار ما بي ب
تابي مي كردند , پيش بردند. برخالف تصور نخستين ِ من، جلو دار شدن از 
بخت ِ بد ِ من بود. من نمي دانستم در همان نخستين لحظاتي كه خانواده ام 

يده اند با تداعي مرا از دور، به سان كوري كه عصا كش كوران دگر است، د
برده مي شوند , چه حال و روزي يافته اند.  نصف كساني كه براي تير بارا

از چشم بداريم , من گروهي  ددمي بعد , هنگاميكه فرمان رسيد چشم بن
وحشت زده و بيمناك را ديدم.  با دقت بيشتر در ميان ديدار كنند گان، كه 

ايستاده بودند،  در ميان   به صورت گروههاي كوچك با فاصله اندكي از هم
دو سه تا از زنان كه در حال  غش كردن و شيون بودند , مادرم را شناختم. 
خواهرم او را در آغوش گرفته تا از بر زمين افتادن او جلوگيري كند. نمي 
دانستم به نيم خنده هاي خواهرم نگاه كنم يا به چهره وحشت زده و گريان 

داري  گرم و خندان  و داد و ستد ِ اميد و شادي مادر. همه نقشه ما , براي دي
, به يكباره نقش بر آب شده بود. هنوز بر اين گمان خود هستم كه بي دقتي 

از سوي نگهبانان و مديريت زندان موجب آن كار شد  و قصدي در كار نبود.  
كوشيدم با لبخند ها و خنده هاي مدام و شوخي  آنان را آرام سازم.  مي 

هفتصد كيلومتر راه را با اتوبوس آمده اند تا   –چه اميدي ششصد  دانستم با
با ديدن من و برادرم كمي از هراس دو سال گذشته را بزدايند. هراسي كه 
نشانه آن را در چهره هاي آنان به خوبي ديدم. از ديدن پدرم يكه خوردم؛ پير 

دستگيري مردي كامل شده بود. گويي بيست سالي مي شد او را نديده بودم. 
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خواهر بزرگم، كه آموزگار سرشناس و محبوب بهداشت ِ مدارس شهر كوچك 
ِ ما بود , او را در هم شكسته بود. او به من گفت ,  در ميان ما عشاير , تاب  ِ 
پسر در بند داشتن، بس آسان تر از تاب ِ دختر در بند ديدن است. او راست 

ميد و دلگرمي جاي ترس و بيم مي گفت. با اين همه اما، در آخرين دقايق، ا
را گرفت. مادرم گفت تالش ها در كار كرده اند تا خطر مرگ را از ما دور 
سازند. در آن زمان محكوميت به حبس ابد براي اغلب خانواده ها خبر 
شادمان كننده اي بود. او گفت راهي قم خواهد شد تا با واسطه كردن يك 

ار آيت اهللا منتظري رود. آيت اهللا و سرشناس محلي به ديد مروحاني خوش نا
, در آن زمان پناه بي پناه ها بود. همچنين به من گفت، پول بالنسبه 
هنگفتي فراهم خواهند كرد تا بتوانند با رشوه دادن كاري برايم انجام دهند. 
به آنها دلداري دادم و گفتم به نظر مي رسد گروه ما چون در جنگ مسلحانه 

بهتري دارد. همچنين،  به آنها گفتم من در دادگاه نبوده است كمي وضعيت 
از مواضع خود دفاع نخواهم كرد و كار را سخت تر از آنچه هست نخواهم 
كرد. مالقات پايان گرفت؛ به رغم يك آغاز بد , اكنون , اما ,  دريافته بودم 
چقدر آن ديدار براي من , و آنها نيز،  الزم بود. هنوز , پس از گذشت بيست 

  نج سال , شيريني آن ديدار به قوت خود باقي است.     و پ
tahmoures_kiani@yahoo.com 

*  

  
  مالقاتي كه هرگز انجام نشد

  

 رحمان دركشيده

  

مادرم كه يكبار سكته قلبي كرده بود، همراه با دايي ام براي  64پاييز سال 
ل به تهران آمد. مادرم هنوز به طور كامل از عواقب آن سكته مالقات از شما

رها نشده بود و از اين رو دايي ام او را با ماشين خود به تهران براي مالقات 
  آورده بود.

آن چه در آن روز براي مادرم اتفاق افتاد، پس از آزادي از زبان مادر بزرگم 
مي كند، مسووالن آن  شنيدم. مادرم وقتي كه براي گرفتن مالقات مراجعه

روز زندان اوين، برخورد بسيار بدي با او مي كنند و مي گويند كه پسرت 
مالقات ممنوع است و ديگر پسرت را نمي بيني. او تا حاال همه را دروغ گفته 

  بوده و حتا نام اش نيز عوضي است.
بعد از برخورد توهين آميزي كه جالدان اوين با مادرم كه هنوز مريض بود، 
مي كنند و تهديداتي كه همراه آن در مورد من بود، مادرم دوباره حال اش 
بد شده و دايي ام مجبور مي شود، او را با همان حال به خانه (شمال) 

  برگرداند.
به هر حال مادرم دو ماه بعد درگذشت و همان طور كه جالدان زندان به او 

  گفته بودند او ديگر هرگز فرزندش را نديد.
  
1  

سال داشتم به علت هواداري از اقليت دستگير  16در حالي كه تنها  59سال 
شدم. وقتي دستگير شدم، مانند بسياري ديگر از بچه ها، از دادن اسم اصلي 
خودداري كرده و اسم مستعار دادم. در آن زمان براي اين كه مادرم بتواند به 

را دست كاري  مالقات ام بيايد، رفقاي بيرون از زندان، شناسنامه ي مادرم
  مي كنند، به گونه اي كه مادرم بتواند به مالقات من در زندان بيايد.

در تمام آن سال ها (پنج سال) مادرم تنها كسي بود كه مي توانست به 
مالقات بيايد و البته در دو مورد استثنايي كساني ديگر نيز آمدند. در تمام 

نم و اين در حالي بود كه به اين مدت پدرم را تنها يك بار توانسته بودم ببي
  ، بسيار نگران حال او بودم.62و  61دليل بيماري سخت پدرم در سال هاي 

با لو رفتن من توسط يكي از توابين، مادرم نيز نتوانست به  64اما در سال 
ديدار من بيايد. مادرم به دليل بيماري اش مدت ها بود كه نمي توانست به 

او كه تنها كسي بود كه مي توانست به مالقات  مالقات ام بيايد و اين براي
بيايد و از اوضاع و احوال من خبري بگيرد به طور حتم بسيار سخت بود. او 

  سال سن داشت. 48موقعي كه ما را تنها گذاشت تنها 
  
  
2  

مرا به همراه تعدادي ديگر از زندانيان سياسي كه حكم  64در اواخر فروردين 
ان گوهر دشت به اوين منتقل كردند. پس از حدود شان تمام شده بود، از زند

به اصطالح آموزشگاه  3ماه كه در سلول هاي آسايشگاه بوديم، ما را به بند  2
منتقل كردند. در اين اتاق و برحسب اتفاق دو روز پشت سرهم  70اوين اتاق 

برخوردي بين من با نگهبان هاي بند پيش آمد كه هر دو بار مرا با چشم بند 
  يرهشت آموزشگاه برده و سرپا نگه داشتند.به ز

دفعه دوم، جالد معروف اوين، مجيد قدوسي در آموزشگاه مسئول شيفت بود. 
فرستاد  5كه اتاق هاي اش دربسته بودند به بند  3وي براي تنبيه، مرا از بند 

  كه عمومي اما كنترل آن در دست توابين بود.
ردي به نام روزبه مسئول اتاق بود (و فرستادند كه ف 105مرا به اتاق  5در بند 

يا نامي كه توابين بر آن نهاده بودند: خادم اتاق!!). وي به اتهام هواداري از 
مجاهدين دستگير شده و آملي بود. مسئول (خادم) اتاق مجاور ما فردي به 
نام حسن رضوي بود. وي از هواداران پيكار و از بچه هاي محله ي سيزده 

اما اصليت او نيزآملي بود. وي به محض كه ديدن من در بند، آبان تهران بود، 
مرا شناخت و با همشهري خود به سراغ من آمدند و سعي كرد آشنايي بدهد 

  كه از فالني چه خبر و غيره كه من گفتم عوضي گرفتي.
مرا صدا كرد و او را نيز آورد و به اصطالح با  "امجد"يكي، دو روز بعد پاسدار 

از او مي خواهد  "امجد"كه من باز هم انكار كردم. بعد پاسدار من رودرو كرد 
كه يك گزارش در اين رابطه بنويسد كه حسن رضوي نيز فوري اوامر برادر 
پاسدارش را اطاعت كرده، به اتاق رفت و قلم و كاغذي به دست گرفت و 
خالصه هر چه را كه از من مي دانست نوشت. به اين ترتيب بود كه اسم 

  لو رفت و مالقات ممنوع شدم. اصلي من
  
3  

از نظر من كه بيش از هشت سال در زندان هاي جمهوري اسالمي بودم و 
دوره هاي گوناگوني را تجربه كردم، مالقات براي زنداني يك نياز ضروريست. 
نيازي هم چون غذا، خواب و ورزش. در آن سال ها مالقات با خانواده ضمن 

خانواده ات قرار مي داد، گاهي تنها كانال  آن كه تو را در جريان و وضعيت
كه در  63تا  61ارتباطي تو با دنياي خارج نيز بود. به طور مثال در سال هاي 

انفرادي هاي گوهردشت بودم. شايد از دو سالي كه در آن جا بودم تنها سه تا 
چهار ماه روزنامه داشتيم. هيچ چيز نبود و مالقاتي كه هر سه هفته يك بار 

مي گرفت، به رغم كوتاهي آن، به رغم آن كه بايد از طريق گوشي  صورت
  صداي خانواده ات را مي شنيدي، دنيايي مي ارزيد.

بي شك در مورد مالقات زندانيان سياسي با خانواده هاي شان، حرف هاي 
بسياري براي گفتن وجود دارد. فشاري كه به خانواده هاي زندانيان براي يك 

ي مي آمد، خود روايتي طوالني ست. استفاده هايي كه مالقات چند دقيقه ا
  رژيم سعي مي كرد در جريان مالقات ها بكند، آن هم داستان خود را دارد.

اما در رابطه با مالقات ها، مالقات هايي نيز بودند كه نه از جنبه شخصي، بل 
كه از جنبه ي عمومي آن و براي تمامي زندانياني كه در آن بند بودند مهم 

اشاره   67ود. به طور مثال مي توان به آغاز مجدد مالقات ها در پايان سال ب
  كرد.

تمامي مالقات ها به يكباره قطع شد و فشار   60با شروع كشتار در تابستان 
  در زندان ها اوج گرفت.

اولين باري بود كه دوباره مالقات ها در زندان قزل حصار از سر   60اسفند 
مالقات بعد از تحمل آن شرايط سياه، براي ما بسيار گرفته شد و از سرگيري 
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روحيه بخش بود. همين طور اولين مالقاتي كه در انفرادي هاي گوهر دشت 
  به ما دادند.

نيز به گونه اي  67اولين تماس تلفني با خانواده ها بعد از كشتار تابستان 
اولين بار  ، براي67همين شرايط را دارد. ملي كش هاي به جا مانده از كشتار 

تنها توانستند از طريق يك تلفن با خانواده هاي خود كه در برابر زندان تجمع 
كرده بودند صحبت كنند. اما همين صحبت كوتاه و تلفني باز براي زنداني 

  معناي بسياري داشت.
به هر حال قرار بود من يك خاطره از مالقات هايي را كه داشتم براي چاپ 

درآورم، اما بي مناسبت نديدم كه توضيحاتي چند را  در نشريه آرش به تحرير
  .به آن اضافه كنم

*  

عزيز شنيدن خبر مرگ  
  

  آناهيتا رحماني

  

تازه به بند عمومي رفته بودم . بند عمومي  209بعد از يكسال در سلول هاي 
كه مي گويم منظورم اتاق هاي در بسته اي بود كه در هر يك از آنها بيش از 

پس از يك  -ندگي مي كرد. هنگام ورودم به جمع زندانيانچهل  زنداني ز
سال در سلول و زير بازجويي و محروميت از ابتدايي ترين امكانات مثل 

هيجان خاصي داشتم.  زندانيان سر موضعي را از بند  -هواخوري و روزنامه 
هاي مختلف به اين اتاق ها آورده بودند. تقريباٌ همه زندانيان سر موضعي با 

محروم شده بودند، ولي خوشحال  -ديكه از امكانات بند باز بودن درهاوجو
بودند؛ چون توابي در بين ما نبود. زندانيان از شكنجه هاي روحي كه از توابان 
ديده بودند، حرف هاي زيادي داشتند. اين اتاق كوچك چنان نظم و ترتيبي 

كند. بهترين  داشت كه اصالٌ معلوم نبود بيش از چهل نفر در آن زندگي مي
قسمت اتاق براي خواب به افراد شكنجه ديده يا مادران و يا افراد سالخورده و 

دقيقه  براي رفتن به  20پير اختصاص داشت. روزي سه بار در را به مدت 
دستشويي باز مي كردند. در اين مدت بايد اتاق جارو مي شد، ظرف ها شسته 

تاق باز مي شد مثل اينكه فيلم و تعدادي هم به حمام مي رفتند. وقتي در ا
  زندگي زندان، تند شده باشد همه در حال دو براي انجام كاري بودند.

حدود يك هفته از آمدنم به اين اتاق مي گذشت كه روز مالقات فرا رسيد. 
از.شب قبل جنب و جوش خاصي وجود داشت. همه  به حمام رفته بودند و 

نيان از خانواده، فرزندشان و از لباس زيباي خود را به تن داشتند. زندا
خاطرات شاد گذشته براي هم صحبت  مي كردند. موقع مالقات دسته، دسته 
اسامي زندانيان را صدا مي كردند. بعد از هر مالقات  دور زنداني مالقات رفته 
حلقه مي زديم تا او مالقاتش را و احياناٌ خبري از بيرون را براي ما تعريف 

به حمام رفته و خوش رنگ ترين لباسم را  پوشيده  كند. من هم شب قبل
بودم. با وجودي كه همه مي دانستيم كه از زير چادر امكان ندارد كه خانواده 
مان بتواند لباسمان را ببيند ولي كماكان اصرار داشتيم كه بهترين لباس 
تنمان باشد. مطمئن نبودم كه مالقات دارم. هم اتاقي هايم مي گفتند كه با 

ن ات به اين بند، مالقات تو، براي خانواده ات آزاد خواهد بود. دل تو دلم آمد
نبود تقريباٌ همه را براي مالقات خوانده بودند و تنها  من  مانده بودم. پشت 
پنچره نشسته بودم  و به آسمان نگاه مي كردم. هوا صاف و روشن بود يك 

پنجره  گذشتند.  با دسته پرنده در حالي كه آواز مي خواندند، از باالي 
وجوي كه فقط يك سال بود دستگير شده بودم، ولي برايم  بيش از ده سال 
بنظر مي رسيد. ساعت از ظهر هم گذشته بود با گذر زمان داشتم  مطمئن 
مي شدم كه مالقات نخواهم داشت. نگهبان بند كه زن  كمي چاق و سبزه 

رفته بود در اتاق را باز اي بود در حالي كه قسمتي از چادرش را در دهان گ
. از جا پريدم. "مالقات"كرد و اسمم را بلند و خيلي سريع خواند و گفت: 

را  دوستانم كه نگرانم بودند به طرفم آمدند. يكي چادرم و ديگري چشم بندم
مسير راه  پرواز مي كردم. چند زنداني ديگر هم از اتاق هاي ديگر  . دروردآ

ستان داشت روزهاي آخر خود را مي گذراند.  اولين بودند. هوا ماليم بود و تاب
بار بود كه سوار ميني بوس مي شدم. پس از يك سال دستگيري، مالقات 
برايم امكاني بود كه بتوانم از اوضاع بيرون خبر كسب كنم و از همه مهم تر 
بي خبريم از بهروز پايان مي يافت. آخرين صداي فرياد او را زير شكنجه در 

زجوها  او را توپ فوتبال كرده بودند و به هم پاس مي دادند، شنيده حاليكه با
بودم. آن صداي وحشتناك افتادن بهروز روي زمين و سكوت مرگبار، لحظه 
اي از فكرم دور نمي شد. پشت در اتاق مالقات به صف ايستاديم. با فرمان 

. سالن داخل شويد به طرف كابينمان كه قبال شماره آنرا داده بودند دويديم
مالقات سالن بسيار بزرگي بود كه  وسط آن ديوار شيشه اي وجود داشت كه 
به وسيله تخته هايي به كابين هاي كوچكي  تقسيم شده بود. در هر دو طرف 
كابين، گوشي تلفن بود. بعد از استقرار ما، خانواده ها از  طرف ديگر وارد 

محل مالقات شدند. پدر و مادرم را وسط جمعيت ديدم كه به طرف 
ميدويدند. موهاي پدرم كامالٌ سفيد شده بود و مادرم زير چادر مشكي تكيده 
و كوچك شده بود. بيش از ده سال پير شده بودند. با كمال تعجب ديدم كه 
از مقابل كابين من گذشتند. دستم را برايشان تكان دادم ولي آنها به جست و 

ندادند و براي يافتن من تا  خيزها و دست تكان دادن هاي من واكنشي نشان
انتهاي سالن رفتند و در هر كابين سر مي كشيدند تا اينكه چشم مادرم با 

ناباوري مرا به پدرم نشان داد و هر دو با عجله به  اچشمانم تالقي كرد. ب
طرفم آمدند. مادرم به محض ديدن من نمي توانست از ريزش شديد اشك 

رش اشكهايش را پاك مي كرد، ولي من هايش جلوگيري كند و مرتباٌ با چاد
هيجان زده و خندان بودم. پدر گوشي را برداشت و آنرا به مادرم داد. مادرم 
همانطور كه گريه مي كرد گفت چه باليي سرت آوردن چرا اين طور شده 
اي؟! خيلي شكلم تغيير كرده بود. حتي خودم وقتي چهره ام را در يك تكه 

ديده بودم، خودم را نشناخته بودم. خيلي الغر  آينه شكسته موجود در اتاق 
شد و چشمانم در دو گودال سياه فرو رفته بودند و پوست صورتم به طرز 

  عجيبي  زرد و پريده شده بود. 
مامان، من حالم خوبه چرا گريه ميكني؟ تازه از سلولهاي زير بازجويي سالم  -

ه  و تلويزيون دارم. اصالٌ به اتاق عمومي منتقل شده ام از اين به بعد روزنام
نگران من نباشيد من حالم خوبه  فقط خيلي نگران بهروز هستم،  هيچ 
خبري از او ندارم. روز اول دستگيري مان وقتي زير بازجويي بود گاهي او را 

  مي ديدم؟ شما مي دانيد در چه وضعيه؟ 
به من  مادرم با صداي بلند زد زير گريه. گفتم: چرا گريه مي كني چي شده؟!

بگو! مگر اونو كشتن؟ مادرم كه سيالب اشك امانش نمي داد، سرش را تكان 
داد و گفت او همان اول دستگيريتان كشته شد. همان يك سال پيش. با 
ناباوري به پدرم نگاه كردم او سرش را پايين انداخته بود و سعي مي كرد 

مام وجود چشمانش را از من بدزدد. كوه سنگيني روي سرم خراب شد با ت
فرياد كشيدم. بيشرف ها  اونو كشتن. مي دانستم ولي نمي خواستم باور كنم. 
يكي از زندانيان كه با او بود مي گفت كه او زير شكنجه رفته. فرياد مي 
كشيدم وسيالب اشك سرازير بود. پدرم گوشي را از مادرم گرفت و گفت چرا 

ن از داشتن چنين گريه مي كني؟ براي چنين مرگي نبايد گريه كرد. م
دامادي افتخار مي كنم. تنها چنين مرگي اليق انسان بزرگي چون بهروزه 
بود. اگر او با آن ها همكاري مي كرد و زنده ميماند راضي بودي ؟ مسلماٌ نه. 
براي چنين مرگي اصالٌ نبايد گريه كرد بلكه بايد افتخار كرد. حرف هاي پدرم 

ان شد، ولي آن لحظه براي من  مثل  نم هر چند منجر به قطع سه بارمالقاتم
نم باراني بود كه برآتش وجودم فرود ميامد. و دريچه روشن و سبز زندگي را 
در گودال تاريك و ظلماني مرگ  برويم  مي گشود. لحظه اي به چشمانش 

  نگاه كردم سرخ بودند .لبخند زدم. به هم لبخند زديم.
تمام عضالت بدنم درد مي كرد  .وقتي به اتاق برگشتم ، سرم سنگين بود و

ولي لبخند را هم چنان بر لبانم داشتم. دوستانم دورم حلقه زدند خبر را 
شنيده بودند. گفتم بچه ها امشب بايد زندگي يك انسان بزرگ  را جشن 

  بگيريم. 
،  مهندس مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف بود و 1331بهروز فتحي متولد 

به آمريكا رفت و بزودي يكي از فعالين  55رد. سال مبارزه را از آنجا آغاز ك
به  1357كنفدراسيون براي احياي جنبش دانشجويي در امريكا شد. در سال 

ايران بازگشت. او يكي از رهبران مبارزات صنايع فوالد اهواز و كارگران 
با آغاز مبارزه مسلحانه سربداران بعنوان يك  60شركت نفت بود. بعد از سال 
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ه در اين مبارزه شركت كرد ولي  بزودي بخاطر وفاداري و از خود عضو ساد
گذشتگي، استقامت، مسئوليت پذيري و درائت سياسي اش عضوشوراي 
رهبري سربداران شد. بعد از شكست قيام آمل و ضربه خوردن اتحاديه  

، بهروز نقش محوري دربرگزاري شوراي چهارم و سازماندهي 1361درسال 
دستگير و همان سال در زندان   1362اشت . او در سال دوباره اتحاديه د

  اوين زير شكنجه كشته شد. يادش گرامي باد 
  2007اكتبر 

*  

  
  

  

  برگشتگان از ديار مردگان
  

  ايرج مصداقي

  67 ماه آبان

. بار اول تعداد زندانيان از سرگرفته شده بود از اواخر مهرماه مالقات 
هاي بند به مالقات رفتند.  تر بچه بيش ماه تقريباً و بار دوم در آبان اندكي

گشت، مانند اين بود كه از ديار مردگان  هر كس كه از مالقات بر مي
بازگشته است. لبخندي به لب نداشت. جز خبرهاي بد و جز غم و اندوه 

ي زندانيان نيز چونان   آورد. خانواده چيزي با خود به ارمغان نمي
خواستي از صميم قلب فرياد  مي ند.گريست سوگواراني بودند كه تنها مي

  بزني:
  گريند روي ساحل نزديك مي" گويند: گرچه مي

   "سوگواران در ميان سوگواران
  )1(رسد باران؟ قاصد روزان ابري داروك! كي مي

  
ها بارها به زندان و  ها گذشته بود، خانواده طي مدتي كه از قطع مالقات

ت نكرده بودند. سرانجام در مراجع قضايي مراجعه كرده ولي پاسخي درياف
كرده بودند، تاريخي براي   هايي كه به زندان مراجعه مهرماه به خانواده
شود. و به همين خاطر در اولين نوبت مالقات پس از  مالقات داده مي

  م، تعداد معدودي توانستند با فرزندانشان ديدار كنند.عا دوران قتل
   

  زندگي آرام بگير
  بمير آرام

  بيرون از رحم مادران ديگر كودكي نيست
  

ها  شد. بچه تر مي رسيد. دردمان افزون مي جسته و گريخته خبرهاي اوين
هايي كه به اوين منتقل شده  بچهدر رابطه با شان، ي ها از طريق خانواده

. هيچ كس از آنان خبري نداشت. حدسي كه كردند پرس و جو ميبودند، 
زديم، به  ادامه داشت مي م در گوهردشتعا روزهايي كه قتل در خالل

هايي كه به اوين  تر كسي از بچه پيوست. باورنكردني بود، كم حقيقت مي
تر از انگشتان دست. همه و همه  منتقل شده بودند، زنده مانده بود! كم

رهاي اآوارها فرو خفته بودند. آو در زير  ها فرياد و پژواك قرنرفته بودند. 

هاي مرگ، ما را  و خيزابهها  موجسنگين بر سرمان فرو ريخته بود. گويي 
شدند.  تر مي شان هر دم افزون هاي سهمگين احاطه كرده بودند و ضربه

احساس رفتند.  ها چون خيلي از ستارگان، از پيش نظرم رژه مي بچه
  كردم: مي
  

  درند ه ميچنان نجابت عشاق را سين آن
  ياران را  كه

  شود، شمرد هاي باران نمي مثل قطره
  كتاب يادهاي رفتگان 

  شود از هجوم تصاوير پاره مي
  زمين براي اين همه كشته كوچك است

  گريد وجوي مخلوق ديگري مي و خدا تنها به جست
  

تش پس سمندر گشتم و در آ" خواند: حاال به راستي مي سمندرمحمود 
  )2("مردم نشستم

اي به گوش توابي  ؛ سيليافتادم: سيدعلي حيدري به ياد دوران حاج داوود
فحش داده است و در نزد حاج داوود  زده بود كه چرا به مسعود رجوي

بار ديگر  گفت: اگر خورد كه فحش ناموسي داده است! مي قسم و آيه مي
اش  ي شيرين آذري با لهجه زنم! مجيد قدكساز تكرار كند، اين بار بدتر مي

در حالي كه اين  كرد را برايمان زمزمه مي "ساغرم شكسته ساقي"دوباره 
ون ج"گفت:  از بس مي كه حسين نجاتي بار واقعاً ساغرمان شكسته بود.

تنها چند روز از  ،كرديم صدايش مي "حسين جون من"ا او ر، " من؟
ازدواجش گذشته بود كه همسرش را در مقابل ديدگانش شكنجه 

كنند تا لب به سخن گشايد و حاال حسين براي هميشه لب فرو بسته  مي
ي كوتاهي پس از آزادي، دوباره  كه به فاصله فرشاد اسفندياري بود.

بهار را پشت سر  15وقتي تنها او كه  شده بود. سهيل دانياليدستگير 
بار خود داشت، براي  اي طوالني از درد و رنج را در كوله تجربه ،گذارده بود

دفتر سرخ "مانند برادرش حميد  مجيد طالقانيهميشه خاموش شده بود. 
مرتضي  )3(."خون شيرازه بسته بود را با كفن سرخ يك اش زندگي

 .مان بود ي زندان هاي تيره (مرتضي چراغي) چراغ شبمالعبدالحسيني
 .هاي زيادي را بيرون و داخل زندان با هم سپري كرده بوديم روزها و شب

 نواخت؛ اين احساس را از زماني هايم را مي هايش گونه هنوز گرماي نفس
ها از آن گذشته  زديم و حاال ماه با خود داشتم كه زير در با هم حرف مي

ديد. برادرش اكبر نيز جاودانه  او را نخواهمكردم كه ديگر  باور نمي ؛بود
براي  64ها؛ سال  كند با اين داغ كردم حاال مادر چه مي فكر مي .گشته بود

 . كامبيزندادتن  كه ندخواست مي زادي زودرس تنها يك مصاحبه از اوآ
خطابش  "سيد"خواست به جاي كامبيز،  چقدر دلش مي تهراني عطايي

خوانديم؛ با چه عذابي موهايم  ش مي"سيدكامبيز"كنيم و ما نيز لجوجانه 
كردم  رقصاني مي كرد تا آرايشگري ياد بگيرد و من چقدر گربه را كوتاه مي

 "سيدكامبيز"خواستم فرياد بزنم:  ه دستش بسپارم. ميتا موهايم را ب
چه  فباباصحا  كجايي تا با كمال ميل سرم را در اختيارت قرار دهم! بيوك

داد به انسان  چه آرامشي داشت و چه تسكيني مي ،ريا ساده بود و بي
 رضا مشاطنشستي و حاال صبر و قرارم را برده بود. محمد وقتي با او مي

چهار سال انفرادي را پشت سر گذارده بود؛ موهايش سپيده شده بود و 
اي كه وعده داده بودند ولي خللي در  پشتش خم، درست به همان گونه

ساله بود كه به 15(جاويد)؛  اش وارد نشده بود. محمدرضا مجيدي اراده
گشته بود؛ فروغي جاويد در دل  "جاويد"اقبت جهنم قدم گذاشت. ع

آوردم وقتي كه  زد؛ به خاطر مي ي ميهن؛ يادش آتشم مي هاي تيره شب
گرداندند، پاسدار بند با حماقت هر چه  ، مرا از انفرادي باز مي66در سال 

گفتم: نه! گفت: زماني كه در   تان است؟ تر پرسيد: جاويد فاميل تمام
شديم! دم به دم از تو پرس  هايش نمي و و اعتراضانفرادي بودي، حريف ا

مان كرده بود؛ حاال او رفته بود و  من جز سكوت  كرد، كالفه و جو مي
پيچيد. عبدالحميد  كاري نكرده بودم و اين تار و پودم را در هم مي

 ؛ جالدان پاهايش را شخم زده بودند براي اين كه از ديدنصفاييان
هايش را از پا در  گاه جوراب وضعيت پاهايش ناراحت نشويم، هيچ

اش ول  ؛ نگاه سرشار از حجب و حياي ذاتيآورد. مسعود افتخاري نمي
دانستم ديگر حمزه  مي نيز گشته بود؛ "قافتخار آفا"كنم نبود؛ حاال ديگر 

چگونه امكان داشت او با آن سر نترس و  را نخواهم ديد.) 4(شاللوند
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آمدند و  و... يارانم ميزنده مانده باشد.  اش زدني قاطعيت و شهامت مثال
  تكاندند.  شان را در قلبم مي گذشتند و بار درد و رنج مي

هايي كه فرزندانشان اعدام شده بودند،  مسئوالن زندان در پاسخ خانواده
ت است. گاهي المالقا برد و يا ممنوع يگفتند: وي در انفرادي به سر م مي

براي نشان دادن حسن نيت و راضي كردن خانواده، مبادرت به گرفتن 
كردند. البد  اند، مي دانستند اعدام شده پول و لباس براي زندانياني كه مي

 آوردند! به حساب مي "غنايم جنگي"دريافتي را جزو  هاي  جنس پول و
گويان، قاتالن فرزندانشان  دانستند كه اين پاسخ هاي زندانيان نمي دهخانوا

مسئول سالن  "خاكي"يك از آنان آگاهي نداشت كه   هستند. هيچ
، مسئوليت اجرايي به داركشيدن فرزندانشان را داشته مالقات گوهردشت

اط بين زنداني است. در واقع كسي كه مسئوليت برقراركردن ارتب
اش را داشته بود، اين بار مسئوليت قطع هميشگي اين ارتباط را  وخانواده

ي كساني كه به رتق و  همهكه  ها مطلع نبودند به عهده گرفته بود. آن
پردازند،  فتق امور مالقات و ديگر كارهاي رايج آنان در ارتباط با زندان مي

 ردندك با كسي صحبت مي شان هستند و چه بساندر واقع قاتالن فرزندا
ي عزيزشان زده است تا مراسم اعدام به تمامي  كه آخرين لگد را بر سينه

  اجرا گردد!
 ،هايي كه شانس ديدن عزيزانشان را داشتند ها خانواده بعد از ماه

چشم انتظار  ،هايي كه بيرون از زندان توانستند پاسخي براي خانواده نمي
انشان بودند، داشته باشند. اين يكي از آزادي و يا الاقل مالقات فرزند

ها در اين خالصه  هاي اين تراژدي بود. تالش بچه بارترين صحنه مصيبت
هركس مالقات ندارد و رژيم از كه ها را متقاعد كنند  شده بود كه خانواده

ي اين است كه  به منزله ،رود دادن مالقات به او تحت هرعنواني طفره مي
شان خبر اعدام يها ي آنان است كه به خانواده  اعدام شده است و وظيفه

  :فرزندانشان را بدهند
  جا كنون ندارد سر اين يبگو كه سركش
  )5(جا كنون ندارد قلب اين يبگو كه عاشق

گفتيم چه بر سر عاشقان و سرداران آمده است. بايد آنان را مطلع  بايد مي
  :باورانديم ها مي كرديم. بايد به آن مي
  

  باور مكن
  ماه است  گويند كه ماه؛ ي به تو ميوقت

  اين صداي من است بر نوار

                        كه اين امضاي من است بر كاغذ

             
  باور مكن!

  باور مكن هيچ چيز را
  گويند،  از هر آن چه به تو مي

  دهند،  هيچ را از آن چه به تو قول مي
  )6(دهند هيچ چيز را از آن چه به تو نشان مي

  
توانست خبر  توانست قاصد مرگ باشد؟ كدام مادري مي اما چه كسي مي
ي مادري را به او اطالع دهد، وقتي خود از مالقات با  اعدام جگرگوشه

توانست همسري را كه ساليان  فرزندش بازگشته بود؟ كدام همسري مي
سال در انتظار بازگشت عزيزش به سر برده بود، نااميد كند؟ چه كسي 

خواستيم كه  با اين همه ما از آنان مينجام اين كار عظيم را داشت؟ توان ا
خواستيم پيام آخرينِ  ما مي. اين كار سخت و دردآور را انجام دهند

  مان را به مادرانشان برسانيم: عزيزان
  

  گريه مكن مادر
  پنجره را ببند
  پيچ ات را به كمر به چادر خانگي

  ها كوچ كن به كوچه
  ها نقش بزن  يوارها و دروازهو پيام ما را بر د

  و سالم ما را 
  به سپيدي لبخند كودكان برسان 

  گفتيم كه:  ها مي ما بايد به آن
  ي آفتاب عاشقان فروغ جاودانه
  گردند دوباره به سايه باز نمي

كرد  تالش ميشده بود و هاي قرن  يكي از بزرگترين جنايت مرتكبرژيم 
هاي ما تنها كانالي بود كه  اتتا ابعاد فاجعه را پنهان دارد. مالق

كرد تا خبر  توانست ابعاد اين فاجعه را افشا كند. رژيم تالش مي مي
ترين رسالت ما در آن  م زندانيان به بيرون درز نكند. پس مهمعا قتل

روزها، به گوش جهانيان رساندن خبر اين واقعه و اسامي قربانيان آن بود. 
ه در درستي آن شكي نداشتيم ولي چه كسي اين منطق ما بود ك

توانست اين بار عظيم را به مقصد برساند؟ بدون شك منطق  مي
ها  گاه بچهدانم!  مان نيز درست بود. حق با چه كسي بود؟ نمي بستگان

رساندند و  بايد خبر اعدام خواهران و برادرانشان را به اطالع خانواده مي
ت ديگر فرزندشان را به اطالع گاه اين خانواده بود كه خبر شهاد

هايي حماسي خلق  رساندند. گاه مادران صحنه ميدر زندان عزيزانشان 
در  افتد. مادر سيد احمدي كردند كه تكرارش به ندرت اتفاق مي مي

شود و براي  ي اعدام دو پسر ديگرش مي مالقات با پسرش رضا، متوجه
شود كه خبر دارد و به آنان افتخار  ي ميي فرزندش مدع حفظ روحيه

زند:  كند، نهيب مي كند و به فرزندش كه تاب نياورده و گريه مي مي
كشان  كني! براي مادر سخت بود كه آدم خجالت بكش! براي چه گريه مي
او حتا بعد از مالقات به دخترانش كه اشك او يا فرزندش را ببينند. 
ادرانشان بودند، حقيقت را نگفته بود و بيرون از زندان منتظر خبري از بر

نيز وقتي با  در اوينمدعي شده بود كه همگي خوب و سالم هستند. 
به اطالع او  آن دو را رسماًخبر اعدام هاي فرزندانش،  تحويل ساك

كنم كه حسرت يك  شيرم حالل بود. افتخار مي"گويد:  ، ميرسانند مي
جزو زندانيان  60از سال  فرزند او محسن "ندتان گذاشت آري را به دل

ها كم نبود. من هنوز  ها در ميان خانواده از اين نمونهش مجاهد بود. ك ملي
دادم  توانست داشته باشد. احتمال مي مالقات نداشتم. دليل خاصي نمي

ام و... به هر  كردند كه اعدام شده مياتفاق ناگواري افتاده باشد. شايد فكر 
ماه نيز بدون مالقات بر من گذشت. در اواخر ماه بود كه  صورت، آبان

توانند براي  اند، مي روزي پاسدار بند گفت: كساني كه مالقات نداشته
شان بيايند. براي  شان نامه بنويسند و بگويند براي مالقاتيها خانواده

اي نوشتم. به سختي  ام نامه خانواده سومين بار در طول زندان براي
اي در پنج خط كنم. چرا كه  توانستم خودم را راضي به نوشتن نامه مي

  معتقد بودم: 
  

  كه در دورها  شود براي آن نمي
  چشم به راه قاصدك دوخته است، 

  زندگي خونين خلق را در پنج خط نگاشت
  ي قلم گفت: شود با لبان بسته و نمي

  هميشه آفتابيست سوي آسمان ابري آن
  هاي مشابه، نامه نوشته بودم. تر نيز در وضعيت پيش

  
  67آذرماه 

باالخره بعد از گذشت هفت ماه، موفق به ديدار خانواده شدم. مادربزرگم، 
كرد كه اعدام  مادرم و پدرم به مالقات آمده بودند. بيچاره مادرم فكرمي

كه مالقات ندارد يا  ام. بارها مراجعه كرده بود. به او گفته بودند شده
ريخت.  ام را دريافت كرده بود. مادرم اشك مي جا نيست تا اين كه نامه اين

بار پرسيد كه آيا از او  را گرفت. با چشماني اشك سراغ مرتضي مدني
مان  خبري دارم يا نه؟ هنوز پاسخ نداده بودم، گفت: مالقات ندارد، دل

دادم كه شايد  يخت پايين. به خودم دلداري ميزند. دلم هري ر شور مي
تر از هم  زنده مانده باشد. با هم بزرگ شده بوديم. بعد از انقالب ديگر كم

  چند لحظهتا دستگير شده بود درحالي كه  شديم. روز پنج مهر جدا مي
واقع، در بندي خيلي از م در كنارم بود. در گوهردشتاز دستگيري  قبل

ي دوم. حياط  ي سوم بود و من در طبقه برد كه در طبقه به سر مي
بردند، او به  ها را براي هواخوري مي ما مشترك بود. وقتي آن هواخوري

شد، آمده و از زير در با  پشت در عقبي بند ما كه به هواخوري منتهي مي
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مان را به سختي تاحافظي دسكرديم. هر بار به هنگام خد هم صحبت مي
ي  زديم. اين بهترين لحظه مان را به هم ميي ها از زير در رد كرده و ناخن

ام. و حاال  كردم او را در آغوش گرفته مان بود. احساس مي تماس
  فهميدم: مي

  آن آهوي سيه چشم از دام ما برون شد
  )8(ياران چه چاره سازم با اين دل رميده

ش منفي بود. ا چي، آيا مالقات داشته است؟ پاسخ پرسيدم: جالل كزازي
سوزشي در پشتم احساس كردم. فكر كردم پاهايم تحمل بدنم را ندارد. 

صميمي. به اتفاق مادر و  شناختم. زالل بود و جالل را نيز از بچگي مي
يك خواهر مجموعاً هفت نفر، ساليان سال در يك  پدرش و سه برادر و

ي نظام آباد تهران زندگي  اريك و نمور و بسيار كوچك در محلهاتاق ت
اعدام شده بود. ياد مادرش  63كردند و خواهرش فاطمه در تيرماه  مي

هاي  هاي روشنش درست مثل چشم افتادم با آن موهاي طاليي و چشم
كردم. مادرم دوباره گفت: مالقات د سؤال نژا . راجع به وحيد سعيديفاطي

حكم محكوميت به حبس ابد را  65نداشته! روزي را كه باالخره در سال 
ره به من جآمده بود از طريق پن گرفت، به ياد آوردم. وقتي به هواخوري

 خبر داد. ابتدا خوشحال شدم، بعد رفتم تو الك خودم. محمود سمندر
اش بودي، حاال جاي  پرسيد: چرا ناراحت شدي؟ تو كه نگران وضعيت

شكرش باقي است كه حكم گرفته! گفتم: يك لحظه به فكر اين افتادم كه 
هرگاه شرايط حاد و بحراني شود، نخست افرادي مانند او را قرباني 

ها در  ام درست از آب در آمده بود. چهره بيني خواهند كرد. حاال پيش
خواستم هرچه زودتر مالقات  رفتند. مي در هم و برهم رژه ميپيش نظرم 

خواستم  مالقات نداشت. ديگر نمي را تمام كنم. تقريباً هيچ كس در اوين
پرسيد. چه داشتم  نامي را بر زبان بياورم. مادرم راجع به مصطفي مردفرد

اش بيرون در  م. گفت: خانوادهها را نداشت بگويم؟ تحمل شنيدن نام
چه  آن"  منتظرند! كوتاه گفتم: هر كس مالقات ندارد، اعدام شده است!

ها شده  گرفته مادرم مثل برق "زند اي پر پر مي بيني برف نيست، پرنده مي
خواند و به در و  رفت و دائم دعا مي ام مي بود. مادر بزرگم، قربان صدقه

رستاد بر ظالمان، بر شمر و يزيد و عمر ف كرد و لعنت مي ديوار فوت مي
بيچاره مادربزرگ  ها سقف جنايتكاري در ذهن او بودند. اين سعد و خولي!

و ناچيزترين   جا، كوچكترين دانست كه در اين قلب من! نمي خوش
شان دست صدتا شمر و خولي و يزيد و حرمله را از پشت بسته  جاني
  است.

  نيازي به آفتاب نيست
  ها در پس پنجره

  كند  سوزد و زمستان را گرم مي دلي مي
  

نمايشگاهي در قتلگاه زندانيان برپا ساخته بودند.  ،بهمن 22به مناسبت 
خود اجراي پروژه را زير نظر داشت. كساني كه  ناصريان ،ها قبل از مدت

زندانيان دي از كردند و به عالوه تعداد محدو كار مي در كارگاه گوهردشت
شده به كار آماده سازي نمايشگاه مشغول  ،منفعل و خسته از شرايط

سابقه نداشت در گوهردشت مراسمي از اين جز يك بار بودند. تا آن سال 
زندان را فوق  )9(دست برپا شود و يا نمايشگاهي ترتيب داده شود.

 بترتيهاي زندانيان سياسي نيز با  كردند و خانواده مي امنيتي تصور
 بود كه به شدند. براي اولين بار خاصي به سالن مالقات زندان هدايت مي

. تمامي دادند مي مالقات حضوري شاني ها با خانواده غيركارگاهيزندانيان 
شان پوشاندن جنايتي بود كه مرتكب شده بودند. وقتي از بند  تالش

كف  ي هم الن مالقات به طبقهكه به جاي سبيرون رفتيم و متوجه شدم 
ها  به سمت قتلگاه بچه . ما را، هول برم داشت. حدسم درست بودرويم مي
عرق سردي بر  .ند. پاهايم قدرت تحمل و كشاندن بدنم را نداشتبردند مي

به مرا خواستم زمين دهان باز كند و مرا فرو بلعد ولي  . ميتنم نشست
جا مالقات كنم؟ چگونه  ام را در آن دهتوانستم خانوا . چگونه ميبرندجا ن آن
جا آويزان  ها را در آن جا نظر كنم؛ جايي كه بچه توانستم بر سن آن مي

شان را خالي يها عقدهخواستند  زندانبانان با اين كار، ميكرده بودند. 
كردند.  ي نويني روي ما تجربه مي رنج و شكنجه را به شيوهها  آن. كنند

بر هايش بگذارم و تقريباً خودم را  كه دست بر شانهام نبود  اگر نفر جلويي
ها كه حاال سالن مالقات  گاه بچه دانم آيا به قتل كنم، نمي او آويزان

جا  بدان ،بودكه كندني  رسيدم يا نه؟ با هر جان حضوري ما شده بود، مي

 ،ما در انتظارجا هدايت شده بودند و  ها از قبل به آن رسيدم. خانواده
اش را  خانواده ،شد اي نشسته بودند. هركس كه وارد مي شههريك در گو

گريه امانم  ،بندم را كه برداشتم نشست. چشم يافت و در كنارش مي مي
توانستم روي از  نمي ،دست خودم نبود .لرزيد داد. پاهايم آشكارا مي نمي
به دنبال جاي  ،اي كه باالي سن بود ها بردارم. بر روي ميله گاه بچه قتل
   هر چند: ها را دار زده بودند. گشتم كه با آن بچه هايي مي و قالب قرقره

  اند  ها را از ياد برده ها، نام دارها، داركوب
  اند  ها، نقش خون را از خويش شسته دشنه

رقصند. همه از جلوي  ها بر دار خويش مي كردم هنوز بچه ولي احساس مي
چشمانم زدم تا كسي دلم آشوب بود. عينكم را به  رفتند. چشمم رژه مي

كسي در گوشم فرياد گويي شمانم نشود. چي حالت غيرعادي  متوجه
  :زد مي
  

  ات تا بكشي! ننگ حيات را كنم در برزخ احتضار رها مي
  تر از زخم خنجر تلخ

  بچشي
  قطره به قطره

   )10(چكه به چكه...
  

گريستم. فراموش كرده بودم براي چه به  من مرگ خود را بر دارها مي
كردم گيج و مبهوتم و  م. اولين باري بود كه احساس ميا هجا آورده شد اين

ديدم. يعني در واقع  ام را نمي درك درستي از محيط ندارم. اصالً خانواده
گشتم.  شان به خرج نداده بودم. به دنبال راه فراري مي تالشي براي ديدن

  :خواستم فرياد بزنم مي .كردم روي سن را نگاه مي
ام! ناگاه صداي مادرم را شنيدم كه آغوش برايم  ام واي گل گلام واي،  گل
جا بوسه  خواستم زانو زده و بر خاك آن مي .گشود! من خشكم زده بود مي

گفتم كه پاي بر چه  ها مي گريستند. بايستي به آن زنم. مادر و پدرم مي
ي به داركشيدن ناصر  ي خيالم، صحنه اند؟ بر پرده خاك مقدسي نهاده

ناصريِ شعر شاملو بود كه بر "دانم  آمد. نمي تصوير در ميبه  منصوري
چونان قويي مغرور در زاللي خويش "چليپا كشيده بودندش و او 

   ."سر دار از او گشت بلند "بود كه  ِ شعر حافظ"منصور"يا كه  "نگريست مي
گاه باشد. مراسم اعدام به لتواند قت هاي فاشيستي، هرجايي مي در رژيم

، سالن حسينيه و تواند اجرا شود. در گوهردشت گي در همه جا مي ساد
، پاركينگ سن نمايش آن به اين كار اختصاص داده شده بود و در اوين

اس  هاي آن. سربازان اس و اتاق 209زندان و سپس زيرزمين ساختمان 
ها براي اجراي  ي مكان هاي قومي و نژادي، از همه سازي پاك نيز در خالل

در  "بولنهوسر دام"كردند. براي مثال مدرسه  چنين مراسمي استفاده مي
  بود: 1945آوريل  20ها در  هامبورگ، يكي از اين مكان

هاي مختلف در شوفاژخانه مدرسه كه در زير زمين  قربانيان در گروه
د. براي اجراي مراسم ابتدا افراد آن قرار داشت به دار آويخته شدن

اي در سقف آويزان كردند و بعد نوبت كودكان  سال را از لوله بزرگ
  )11(رسيد.

اي افتادم. از  به بند كه برگشتم گوشه ،دانم مالقات چگونه گذشت نمي
. چنان كه را به آتش كشيده بودتمام بدنم ، ام م! دل سوختهختسو تب مي

  !نيست ام پوش به تن نيازي ،زمستانماي سر كردم در ميان احساس مي
 
  يوشيج. نيماد -1   

  .احمد شاملو - 2

  .احمد شاملو - 3

ي او كه يكي از  در باره "تاريخ زنده"  كتاب 181ي  در صفحه متأسفانه فريبا مرزبان - 4
و معتقد مجاهدين بود و در بيان و دفاع از آن شكي به خود راه    شوريده هواداران استوار،

حمزه به هيچ گروه و دسته "نويسد:  داد و بارها بهاي آن را به سنگيني پراخته بود، مي نمي
   "سياسي وابسته نبود

  سياووش كسرايي. - 5

  ي باقر مؤمني. وصيت، اميل دورفمان، ترجمه -6

  .حافظ - 7

نيز نمايشگاه بزرگي در حسينيه گوهردشت از سوي  64بهمن در سال  22به مناسبت  - 8
هايي از  مقامات زندان و با همكاري بخشي از زندانيان ترتيب داده شده بود و ماكت

زهرا و... به همراه صدها عروسك كه نقش مردم  آزادي، محل سخنراني خميني در بهشت ميدان
بزرگ ايران كه مناطق بمباران شده توسط عراق در روي   بود. نقشهرا داشتند، قرار داده شده 
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  آن با چراغ مشخص بود نيز از ديگر كارهاي نمايشگاه فوق بود.

  .احمد شاملو - 9

  .احمد شاملو -10

  .3ي  و پل آ.لوين، صفحه بر شماست كه اين واقعه را بازگو كنيد، استفان بروشفلد -11

*  

  
  بازهم زندان؟!

  

  شهاب شكوهي

  

بنا به خواست مجله آرش من هم به سهم خود خاطراتي كوتاه از اولين 
  مالقات هايم در زندان براي خوانندگان عزيز مي نويسم.

نجا كه من سه بار در تاريخ هاي مختلف دستگير شده ام بنابراين به سه آ از 
  ين مالقات هايم  در زندان به طور فشرده مي پردازم.بار از اول

باد انجام گرفت. من با شش در زندان خرم آ 53در پاييز سال اولين مالقاتم، 
ساله بوديم در راستاي فعاليت هاي چريك  16ويا 15نفر ديگر كه همگي 

عملياتي انجام داديم كه كمي بعدش دستگيرمان كردند.  ،هاي فدائي خلق
ا در زندان بروجرد در يك انفرادي نگاه داشتند تا دوران بازجوئي ابتدا ما ر

 را به مركز مان تمام شود. نزديك به چهار ماه ممنوع المالقات بوديم. بعد ما
ن جداگانه اي براي ن جا كه در بيشتر شهرستا ن ها زنداآ از استان بردند و

ن ها نداشتند، ما ) به ويژه كم سافراد سياسي (به گفته پاسبان ها خرابكاران
يمان اطاق ها يك جا قرار دادند. هر چند كه معموالٌ را با زندانيان عادي در

ن زمان اطاق مالقات ها هنوز مجهز به مستقل از زندانيان عادي بود. در آ
تلفن و از پشت شيشه انجام نمي گرفت، دو رديف  ميله آهني با فاصله 

هني هم توسط  اين ميله آ يك متر وجود داشت كه قسمت هاي از حدوداٌ
اين دو رديف قدم ميزد و  پوشيده شده بود. يك پاسبان در ميان ،توري فلزي
كردند . به مرور صدا ها باال  بلند بلند صحبت مي ،هم در دو طرف جمعيت

. زندانيان عادي هم كه اهل رعايت نبودند و تبديل مي شد مي رفت وبه هوار
م و دلتنگي يكشيد همگي هوار مي گاهي اصال صدا به صدا نمي رسيد.

هايمان را با هوار بيان ميكرديم!. چه معركه اي بود مالقات ها!! گاهي ميان 
ن طرف ميله ها آ ن ها درشد و ما شاهد كتك كاري آ خانواده ها دعوا مي

در اين  شان،فحش هاي ركيك بين خود  بدلِ و گاهي هم شاهد رد و ؛بوديم
  ن بي نصيب نمي ماندند. نيز از آانوادها ي  ما خ كه ؛طرف ميله ها مي شديم

، قرار ميگرفت از اين راهرو ميله هاها به قسمتي  هنگامي كه پشت پاسبان
شد تا انواع گوناگون مواد مخدر و  سيخ و چوب به كارگرفته مي انواع

حال قدم زدن برمي  و هنگامي كه پاسبان در .بدل شوند و چيزهاي ديگر رد
شد. البته نحوه كار به  در طرفي ديگر تكرار ميهمين صحنه  ،گشت
يا قبال حق حساب ها پرداخت ري پاسبان هم بستگي داشت و اينكه آسختگي

حرف هايمان را مي زديم و اگر  ،ما هم با وجود سختي مالقات شده اند يا نه؟
 اطالعاتي داشتيم رد وبدل مي كرديم. به هر حال اولين مالقات زندگيم در

خانواده ام  - نوجوان و محالي انجام شد كه در تناقض بين مرد بودندر  ،زندان
  بودنم كه واقعيتم بود، قرار داشتم.  - به من ميگفتند 

هنگام عبور با قطار از قم به  60در ارديبهشت ماه سال  ،ين مالقاتدوم
دستگير شدم همراه من دو نفر ديگر هم كه همراهشان  سمت خوزستان 

دستگير شدند. خانواده  ،نوشته هاي سازماني داشتندمقداري (مالط) دست 
را هم به مرا با ضمانت آزاد كردند. غروب كه شد  هاي آنها آمدند و هر دو

صداي باز شدن در  ،ساعتي بعد از وارد شدن من در سلول .سلولي انداختند
، همه چيز در گذشت ها . ساعتختري را به سلول كناري بردندآمد و ظاهراً د

د كه صداي باز شدن چفت در سلول آمد. كمي بعد هم الي دريچه سكوت بو
سلول من باز شد و سايه اي از كنار دريچه سالم داد من كه انگار جن مي 

كرد ولي كمي بعد راحت  بينم جوابش را دادم. ابتدا از الي دريچه نگاه مي
. سر حرف را شروع كرد. او را با پسر عمويش در خيابان دستگير كرده بودند

پسر عمو را آزاد كرده و از اين خانوم مي خواستند كه يا برگ ازدواج را امضا 
كند يا در زندان بماند. او ضمن اينكه پسر عمو را دوست نداشت و قصد 
داشته كه اين موضوع را به او بفهماند توسط پاسداران دستگير مي شود. در 

كه قصد دارد به  گفت و اين از فشار هاي خانواده مي و دلش باز شده بود
ما تا نزديك  از من مي خواست كه به او كمك كنم. .تهران براي زندگي برود

. از من پرسيد كه كنمازش حمايت  به او قول دادم كه .رديمصبح صحبت ك
اگر فردا آزادش كنند از من چه كمكي مي خواهد. اعالرغم تريدم از گفتن آن 

او به قولش  ده ام و رفقايم برساند ومطالب، به او مواردي را گفتم كه به خانوا
عمل كرد، هرچند من يك سال بعد آزاد شدم و نتوانستم ردي از او داشته 

وزادي در بغل به مالقاتم باشم كه حداقل جبران كنم . روز بعد خواهرم با ن
ها دور  نها از آمد. من از بچه دار شدن خواهرم خبر نداشتم چرا كه مدت آ

با نوزادي در آغوش كه عرق ريزان خودش را هواي گرم  آن بودم. ديدن او در
ن جا رسانده بود هم شادي آور بود و هم ناراحت كننده. اسم نوزادش را به آ

علي گذاشته بود، شايد مي دانست سرنوشت برادرمان عليرضا به كجا خواهد 
ن را تا شروع اعدام گرماي محبت آميز آرسيد. مالقات بسيار كوتاه بود ولي 

ن روزها به علت با خود داشتم. يادم هست كه آ  60دسته جمعي سال   هاي
اصال دلم نمي خواست در يك  ،شور وشوق عمومي فعالين سياسي در بيرون

اين مالقات بيش از سلول انفرادي و در شهري غريب محبوس باشم . 
و اين دلتنگي را روزها باخود  مالقات هاي ديگر برايم دلتنگ كننده بود

  داشتم.
دان اوين در پشت شيشه در زن 62در پائيز سال  :سومين مالقاتاما  و

مي زد . ميدانستم كه به علت بي نظمي اشتباها  . دلم كامال شورمنتظر بودم
اين مالقات را داده بودند تا كساني  عمداٌ !اين مالقات داده شده، شايد هم نه

بينم ها را ب ناشتم آبا وجود نگراني ها دوست درا دستگير و يا تعقيب كنند. 
ن بودم. باالخره در باز شد و مالقات كننده ها و از طرف ديگر نگران عواقب آ

خواهرم بودند با چشم هائي نگران. معلوم بود كه خبرهاي  وارد شدند. مادر و
ن موقع نمي دانستم كه برادرم دستگير بد بوده. البته من در آ بيرون بسيار

علي رغم پنهان  ها حالم را پرسيدند ، نرد. آر داشده و در خطر اعدام قرا
بازجوئي دستم را  يا دركه آ پرسيدند ن ها متوجه شدند وآكردن دستم، 

. مجبور شدم دستم را كه در گفتم نه هنگام فرار تير خورده امشكسته اند. 
كند. بيچاره خانواده ها!  گچ بود كمي تكان بدهم كه ببينند كه هنوز كار مي

خاطر موقعيتش زير فشار بدترين شكنجه ها و تيغ اعدام بود، يك برادر به 
برادر بزرگتر هم  ارد.دومي هم با دست تير خورده  سرنوشتي بهتر از اولي ند

. ما چه مي بمباران و آوارگيفراري و خانواده ها هم در شرائط  سخت 
، خواهرم گفت بازهم با هم بگوييم!. فقط يادم هستتوانستيم در مالقات 

زندگيشان در  68تا سال   50ان!. چرا كه خانواده هاي بي چاره از سال زند
  زندانها سپري شده بود.                                                                

*  
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  خانواده ها 

  قربانيان آن طرف ديوار

  
  نيفرخ قهرما

  

  

ه برداشه صحبت ازمالقات شد خوشحال شدم كه بالخره شايد اين قدمي ك
شده وخاطرات زندانيان تا نزديك درب زندان رسيده، مقدمه اي باشد كه 
چند قدم ديگرهم برداشته شود و به آن طرف درب زندان كه همانا خانواده 
ها باشند هم برسد، وبه خاطرات آنان  كه بخشي ازتاريخ خونبارملت ايران 

  دراين دهه را تشكيل ميدهد بپردازد.
ن وظيفه در وحله ي اول بردوش وسائل ارتباط جمعي بنظرمن سنگيني اي

است، چرا كه اكثر خانواده هاي زندانيان بدور از گرايشات سياسي اجتماعي 
بوده و در نتيجه اگركسي تماسي با آنان برقرارنكند آنان خود براي شرح آنچه 
بر آنان رفته پا پيش نخواهند گذاشت. اينان قربانيان طرف ديگر ديوارند كه 

اخواسته به اين بازي تلخ كشيده شدند، و قبل از دستگيري عزيز يا ن
عزيزانشان نه انتظار چنين سرنوشتي را داشتند و نه انگيزه اي براي تحمل 
آنچه برآنان رفته است را، اما با اين وجود زندانيان بخشي از امكانات داخل 

پيگير همين زندان، و بخشي از تقليل فشار زندانبانان را مديون مبارزات 
خانواده ها مي باشند. سرگذشت خانواده هاي زندانيان سياسي بخش تفكيك 
ناپذير تاريخ اين دهه از مبارزات مردم كشور ماست كه جداٌ جايش خالي 

  است.
خودم بايد بگويم؛ پس از  اولين مالقاتپس از اين مقدمه در  رابطه با  

مورد زندان جمشيديه  دستگيري ابتدا به زندان جمشيديه منتقل شدم، در
شايد تا كنون كمترچيزي نوشته شده چرا كه اين زندان بيشتر در رابطه با 
نظاميان قرار داشته است، قسمت بزرگ زندان عمومي و متعلق به غير 
سياسي ها بود. در قسمت سياسي، سلول ها تماماٌ انفرادي و كامالٌ از نظر 

د، و در همكاري نزديك با اداره زندان از بخش عمومي مجزا و مستقل بو
كميته مشترك و سپاه و تحت نظر دادستاني ارتش اداره مي شد، اساساٌ 
سالن مالقاتي نداشت. بخاطر ندارم دقيقاٌ چه مدتي از دستگيريم گذشته بود 
فقط بياد دارم صدمات و جراحات صورتم كه در اولين روز دستگيري در اثر 

لتيام ياقته و اگر هم چيزي باقي مانده ضربات مشت و لگد بوجود آمده بودند ا
بود در پس ريش هائي كه بلند شده بودند پنهان، اما اثار شكنجه بر روي 
پاهايم هنوزكامالٌ مشهود و از نظرجسماني هم وضعيت مناسبي نداشتم. 
بهمين دليل هم وقتي غروب درب سلول بازشد و مسئول سياسي ايدئولوژي 

فردا به علت جشن  تولد امام دوازدهم  زندان وارد سلول شد و گفت كه
بعنوان عيدي به خانواده ها مالقاتي ترتيب داده شده بسيار متعجب و خب 
طبيعتاٌ بسيار خوشحال شدم. آن شب تمام دردهاي جسمي ام را فراموش 
كردم. مي دانستم همسر و مادرم حتماٌ خواهند آمد و بچه ها را هم خواهند 

بل از خواب و فرداي آنروز را تا قبل از مالقات در آورد، تمام آن شب را تا ق
اين فكر بودم كه در مقابل سئواالتي كه بيشترمي توانست در باره ميزان 
فعاليت و زمان آزاديم دور بزند چه جوابي بايد بدهم، همسرو مادر من هم 
ازجمله خيل عظيم خانواده هائي بودند كه اين مصيبت (به گفته مادرم) به 

يل شده بود و خود انگيزه اي براي تحمل اين سختي را نداشتند. آنها تحم
نمي دانستم چه جوابي بايد به آنها بدهم! هنوز از سرنوشت خود هيچ اطالعي 
نداشتم. بالخره فكري  به ذهنم رسيد! پيش خود گفتم، براي شروع شايد بد 

امش نباشد كه هم قدري   با آنها شوخي كرده باشم و از اين طريق كمي آر
به آنها بدهم و ضمناٌ آنها را هم محكي زده باشم. مطمئن بودم يكي از 
سئواالت همسر يا مادرم و يا هردوي آنها اين خواهد بود كه چه زماني آزاد 

  خواهم شد.

بعد از ظهر روز بعد درب سلول باز شد، همان شخص ديروزي همراه يك 
آورده بودند كه  نگهبان وارد سلول شدند، يك جفت جوراب بلند سربازي

بايستي آنرا مي پوشيدم. مسئول سياسي ايدئولوژي با تاكيد گفت كه به هيچ 
وجه حق صحبت كردن در باره پرونده و مسائل داخل زندان را ندارم. منظور 
از مسائل داخل زندان شكنجه يا به تعبير خود آنها تعزير بود. او اضافه كرد 

تو نشسته است، و تاكيد كرد چنانچه در تمام مدت مالقات ماًموري دركنار 
در مورد مسائل فوق حرف بزني نه تنها بالفاصله مالقات را قطع خواهند كرد 
بلكه  عواقب آنرا هم بايد تحمل كنم. وي اضافه كرد، حاضر باش نگهبان 
حدود نيم ساعت ديگر براي بردنت خواهد آمد و سپس سلول را ترك كردند. 

مي كردم، مشغول تحليل هم بودم كه چرا به اين در حالي كه خود را آماده 
شدت حساسيت نسبت به پنهان كردن آثار شكنجه خصوصا روي پاهايم 
دارند؟! چرا نگهبان قرار است كنار من بنشيند و چراهاي ديگركه نهايتاٌ 
حدس زدم مالقات بايد حضوري باشد. صداي بازشدن درب سلول مرا از 

وله را برداشتم و مشغول بستن چشمهاي خود افكارم بيرون آورد بالفاصله ح
شدم، اين كار را به اين خاطر انجام دادم كه نگهبان چشمهايم را نبندد، چون 
وقتي نگهبان ها چشم ها را مي بستند حتي زيرپاي خودمان را هم نمي 
توانستيم ببينيم. در آن زمان در جمشيديه چشم بند آماده وجود نداشت و 

زحوله صورت استفاده مي كرديم. وقتي سالن ها را براي بستن چشم ها ا
پشت سرگذاشتم و وارد هواي آزاد شدم، پشت ديواري براي برداشتن چشم 
بند ايستادم و به درخواست نگهبان چشم بندم را باز كردم. در اين حالت، 
متوجه شدم كه حدسم درست بوده و مالقات در حياط نسبتاٌ كوچكي انجام 

  مي شود.
حياط شدم اولين چيزي كه نظرم را جلب كرد چند پتوي سربازي  وقتي وارد

بود كه با فاصله چند متري از هم روي زمين پهن كرده بودند و مادر زن هم 
پرونده اي من هم روي يكي از پتوها نشسته است. اول فكر كردم شايد به 
مالقات دخترش آمده ولي خيلي زود به اشتباه خود پي بردم چرا كه اوالٌ 

نوز هيچ يك از مالقات كنندگان نيامده بودند ضمن اينكه كنار او هم ه
نگهباني نشسته بود. در ميان راه دور از چشم نگهبانان نگاهمان به يكديگر 
افتاد فقط لبخندي كه بهر حال لبخند شادي هم نبود ميانمان رد و بدل شد، 

كرد، بالخره وقتي روي پتو نشستم نگهبان مجدداٌ مقررات مالقات را گوشزد 
لحظه موعود سررسيد. مادرم و يكي از برادران و خورهرانم به همراه همسر و 

آمده بودند. ازپدرم و پسربزرگم  -كه چند ماه بيشترنداشت - پسركوچكم 
خبري نبود. پسربزرگم پنج ساله بود و تقريباٌ درتمام تمرين فوتبالي كه 

ورزشگاه آزادي تمرين  معموال هفته اي دو روز در يكي از زمين هاي چمن
فوتبال مي كردم  همراه من مي دويد. پس از سالم و احوال پرسي هاي 
معمول، اولين سئوالي كه كردم اين بود كه پدرم كجاست؟ چرا او را نياورده 
ايد؟ ظاهراٌ همه ي خانواده به توافق رسيده، و به او گفته بودند كه من در 

با خود نياورده بودند تا در روحيه اش مسافرت هستم؛ و به همين خاطر او را 
  اثر بد نگذارد.

پس از آن مالقات، پانزده ماه  طول كشيد تا براي اولين بار پدرم را در اوين 
مالقات كردم. همانطوركه پيش بيني كرده بودم اولين سئوالي كه تقريباٌ 
همزمان همسر و مادرم كردند اين بود: كي آزاد ميشي؟ طبق برنامه ي پيش 

يني شده ي شب قبل گفتم:كي آزاد ميشم؟، امروز چند شنبه است؟ ب
همسرم با عجله گفت سه شنبه، گفتم: سه شنبه؟ خب سه شنبه، چهارشنبه، 
همينطوركه از سه شنبه با انگشتانم شروع به شماره كردم برق خوشحالي 
توام با اضطراب را در چشم هاي همه آنها احساس مي كردم. بقدري طبيعي 

را مطرح كردم كه آنها فكر مي كردند روزها را مي شمارم كه بگويم مسئله 
چند شنبه قرار است آزاد شوم، همين طوركه به آهستگي روزها را مي 
شمردم ادامه دادم، پنجشنبه، جمعه، شنبه سپس به تندي گفتم: ده ساله 
ديگه. با ديدن چهره هاي مبهوت همسر و مادر، خواهر و برادرم، و آهي كه 

رم كشيد و گفت: چي گفتي؟ ده سال!؟ بالفاصله دريافتم كه اصالٌ همس
شوخي جالبي نبوده بهمين خاطرگفتم نه بابا شوخي ميكنم من كه كاري 
نكردم، دراين لحظه فكر كردم بهترين فرصت براي طرح دو مسئله است، 
ابتدا گفتم من اجازه ندارم راجع به مسائل داخل زندان و پروندم حرفي بزنم، 

ين جمله باعث تغير فضاي حاكم و جلب توجه آنان به من و ورنداز كردن هم
من شد، و ادامه دادم وگرنه مي گفتم شما كه ميدونيد من كاره اي نبودم. 
شما و همه ي فاميل و دوستان و آشنايان، همگي خيالتون راحت باشه، من 

به اين هيچ كاري نكردم، تأكيد روي دوستان و اينكه من هيچ كاري نكردم  
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خاطر بود كه شايد همسرم به چند دوست نزديك كه او ميشناخت اين خبر 
  را برساند كه از من چيزي ندارند تا آنها هم خيالشان آسوده شود.

حدود هفت سال بعد وقتي از زندان آزاد شدم همسرم به من گفت كه پس از 
وكالي  آن مالقات نزد يكي از دوستان خيلي نزديك مان كه در آن زمان جزو

جوان و فعال هم بوده ميرود، اما با كمال تعجب مي بيند كه عكسي بزرگ از 
خميني درخانه شان زده و از آن بدتر، اين كه در واقع به او روي خوشي هم 
نشان نداده است. و براي همسرم اين تداعي را بوجود آورده كه بهتر است 

ي آنها دردسر ايجاد ديگربا آنها تماسي بر قرار نكند چون ممكن است برا
شود. و وقتي ناراحتي و بيشتر از آن، شرمندگي مرا از رفتار يك به اصطالح 
كمونيست ديد، با كمال بزرگواري به من گفت كه، ناراحت نباش آدمها با هم 
فرق دارند من مطمئنم اگ تو بودي همان كاري را مي كردي كه من 

      انتظارش را داشتم.

*  

  

  

  شده زندگي هاي ربوده
  

  منيره برادران

  

  
در چهار قفسه كتابخانه ام كتابهاي مربوط به زندان، تنگ هم جا گرفته 
اند. بزرگ و كوچك و هر يك به رنگ و تصويري. گرچه حكايت همگي زندان 
است، اما هر كتاب تجربه اي ويژه و منحصر به فرد است. بيشترشان را 

ى پر راز و رمز زندان است. موضوع آنها دنياخاطرات زندان تشكيل مي دهد. 
نويسنده شان چيزهايى را تجربه كرده و از سر گذرانده است كه ديگران به 

 –آنها با روايت خود حادثه اى  توانند تصورى از آن داشته باشند. سختى مى
خواه حادثه اى كه بيرون از راوى اتفاق افتاده و خواه رويدادى يا احساسى 

تنها نقشى از آن در حافظه مانده است، بازسازى ـ را كه سپرى شده و  درونى
مى كنند. با عبور از زمان ومكان، گذشته را براى مخاطب خود به زمان حال 

  مى آورند.
در درون هر يك از اين كتابها دو انسان نشسته اند: يكي آن زنداني  

راويان با  ديروز است كه حاال در خاطره ماندگار شده  و ديگري راوي امروز.
» جديدي«هر وقت يك قل خاطرات خود ما را به زندان آن روزها مى برند. ن

به اين قفسه اضافه مي شود، به او مي گويم: متاسفم بابت رنجهايت، اما 
زنداني تازه دستگيرشده بود. » جديدي«خوش آمدي به قلمرو ادبيات زندان. 

م كه خوش آمد ما چه مي توانست باشد جز اينكه به او بگوئيم: متاسفي
  دستگير شده اي، اما حاال كه كار از كار گذشته، به نزد ما خوش آمده اي.

 50و  40گاه كتاب جديد ازآن يك زنداني قديمي تر است. زنداني دهه 
نوشته » نسل«پنج –يا حتي پيشتر از آن. در قفسه كتابهاي زندان، چهار 

  دارم:
ه ديگر كمتر در اولي مربوط به خاطرات مربوط به زندانهاي رضاشاهي، ك

تجديد چاپ شدند.  58يا  57بازار يافت مي شوند. بعضي از آنها در سال 

نويسندگان اين كتابها بيشتر برجستگان سياسي و روشنفكري زمانه خود 
بودند: بزرگ علوي، پيشه وري، خليل ملكي، آوانسيان، انورخامه اي و 

  نوشته شدند.  20چندتاي ديگر، كه در دهه 
 40و  30، دهه 20ته هاي زندان از زندانهاي اواخر دهه نسل دوم نوش

سخن مي گويند: راضيه ابراهيم زاده و همچنين خاطرات زندانهاي تبعيد. 
كريم كشاورز، منوچهر كي مرام و ديگران. و بار ديگر خليل ملكي و اين بار 

  زندان فلك االفالك.
دهند كه نشكيل مي  50نسل سوم را خاطرات مربوط به زندانهاي دهه 
نوشته مي شدند. يا  1357قاعدتا بايد بعد از آزادي باشكوه زندانيان در سال 

فرصت كم بود و يا تب و تابها و بگير و ببندهاي مجدد مجالي براي نوشتن به 
زندانيان تازه آزادشده نداد. شايد بايد زمان مي گذشت تا آنها بتوانند از بيرون 

  به زندان بنگرند. 
برمي گردد، كه  60اطره نويسي هاي زندان، به دهه و نسل چهارم خ

  بيشترين سهم نوشته هاي زندان را بخود اختصاص داده است. 
و باالخره ما شاهد نسل پنجمي از خاطره نويسي زندان هستيم: از 

نوشته مهرانگيز، خاطرات فرج سركوهي از زندان » گردنبند مقدس«
نگاري ابراهيم نبوي تا نوشته  ، خاطره»ياسها و داسها«جمهوري اسالمي در 

 ي هاي اخير زناني كه در اسفند ماه در خيابان دستگيرشدند. آنها با بهره گير
از سيستم تارنما گزارش دستگيري خود را از ديوارهاي ممنوع و خط قرمزها 

  عبور دادند. 
عالوه بر كتابها انبوهي نوشته در باره زندان هست پراكنده در اين جا و 

پ شده در مجله ها، در جزوه ها و در تارنماها. ايكاش مي شد كه آنجا، چا
اينها همگي در جائي گردآوري شوند. تارنما گرچه اين حسن را دارد كه 
دسترسي به نوشته را ساده تر و همگاني تر مي كند، اما در ضمن اين خطر را 
هم دارد كه با پاك شدن از حافظه كامپيوتر از حافظه تاريخي هم حذف 

  ود. ش
است: سياه  60بيشترين كتابهاي زندان در قفسه من مربوط به دهه 

ترين دوره در تاريخ زندانهاي كشورمان. با اين نسل از نوشته ها، كه عمدتا در 
قابل توجهى از ادبيات ما را در   تبعيد منتشر شده اند، موضوع زندان بخش

  دهد.  تبعيد تشكيل مى
در مقايسه با پيشينيان از چند  60دهه  هاى هاى بازماندگان زندان نوشته

ويژگى برخوردار است. نويسندگان اين دوره از زندانها، نه برجستگان سياسي 
 20از دهه   پيش  آنچه كه مثال در ادبيات زندان -و روشنفكرى زمان خود 

بلكه عموما افراد گمنامي هستند كه براي اولين بار  -شمسى مشهود است 
صدها هزارانى كه طعم زندان و شالق حاكمان اسالمى را مي نويسند. يكى از 
نويسند. نكته قابل توجه در نوشته  مى "ها اى غير حرفه"چشيده اند. اين بار 

هاي اين نسل سهم چشمگير زنان در نوشتن است. نيمي از خاطره نگاريهاي 
  اين دوره از زندان ازآن زنان است.

   
آنهاست. جمهوري اسالمي » زنده بودن«ويژگي ديگر اين نوشته ها، 

هنوز پابرجاست و با زندانهايش. از اين جهت اين نوشته ها نقش سياسي و 
افشاگر را ايفا مي كنند. حكومت كنندگان در ايران مثل ديگر مستبدان تاريخ 
باكي ندارند از اينكه همه بدانند كه زندان هست و شكنجه. اما حقيقت بايد 

هاى اين حكومتهاست. همگان بايد حضور  ناقضپوشيده بمانند. اين يكى از ت
كنند. اما نبايد گفت و نوشت كه زندان   انگيز زندان را لمس و سايه ارعاب بر

هست و زندانى سياسى. زندان بايد ديوارهاى بلند داشته باشد بى روزن تا هر 
گذرد بر همگان پوشيده بماند. اما وجود اين ديوارها را همه  آنچه در آن مى

كنند. آنها چهره تحريف شده زندان را مي خواهند و دستگاه   حس بايد
تبليغاتي شان دركار است تا واقعيتها وارونه جلوه داده شوند. نوشتن و سخن 

كنند تا زماني همه چيز به فراموشي سپرده شود.  گفتن از زندان را ممنوع مى
و خاطره، اما، انكار چنين حذف و تحريفى و دشمن سياست فراموشى 

كاران است و  ديكتاتورهاست. خاطره نويسي افشاي تبه كاريها و چهره جنايت
زندان و محدوده  برمال كردن سيماي تاريخ سياه جامعه. اين نوشته ها

معماري ديوار و سلول را از واژه مجرد به واقعيت تبديل مي كنند. حضور 
حضور اين دو  زنداني و زندانبان است كه در و دخمه را زندان مي سازد. بدون

زندان موزه مي شود. ما مي نويسيم كه روزي در كشور ما هم، زندانها از 
  زنداني و زندانبان خالي شده و تبديل به موزه گردند. 
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هاى اين نسل به چشم  ها، ويژگى ديگرى هم در نوشته عالوه بر اين
يم. هست  ها به گذشته و خويش خورد. ما شاهد تحولى در نگاه اين نويسنده مى

و حضور » من«هائى را مي بينيم در جهت ارائه تصوير  در اين نوشته ها تالش
فرديت راوي و همچنين مسئوليت پذيرى فرد در مقابل اعمال و رفتار خود. 

هاى بعد از انقالب، فروپاشى  تجربه هاى وخيم اجتماعى و سياسى سال
و  ذشتهاردوگاه سوسياليستى، زير سوال رفتن بسيارى از آرمان هاى گ

براى اين نسل ترديدهاست و   هاى ايدئولوژيك ارمغانش شكست نگرش
پشتيبان، ديگر حضورى به قوت  "ما"هاى ديروز و آن  ها. آن پشتوانه تنهائى

را  "من"كوشد فرديت خود و  ديروز ندارند. فرد دچار سرگشتگى است و مى
  سازد. "ما"جانشين 

ا همچنين در نوشته هاي اين نوع نگرش به زندان و زنداني، خود ر 
پانزده سال گذشته نوشته شده اند، مي نماياند.  -زندانهاي پيشين كه در ده

حاصل اين نحوه نگرش توجه بيشتر به نوشتن خاطرات، طرح و داستان و 
كارهاى پژوهشى در باره زندان بوده است. اينكه امروزعده بيشتري از زندانيان 

بخشا ناشي از همين حس تنهائي است . سابق جسارت نوشتن را يافته اند، 
پانزده سال گذشته تعداد كتابهائي كه در باره زندان منتشر شده  -در ده

است، بمراتب بيشتر از دهه هاي پيشين بوده است. حال مقوله اى به نام 
جائي براي خود  -به ويژه در ادبيات تبعيد -ادبيات زندان در ادبيات ما 

  گشوده است. 
سى به عنوان يك نوع ادبى، به دليل حضور مستقيم در خاطره نوي

 "من"نويسى  اى برجسته دارد. جوهر اصلى خاطره نويسنده، فرديت جنبه
را براى خواننده بنماياند. در  "من"كوشد در بستر حوادث  است. نويسنده مى

گيرد تا ابتدا  نگرد. از او فاصله مى از بيرون مى "من"اين پروسه نويسنده به 
ديد و داورى خواننده   قادر شود آن را به معرض  آن را ببيند و سپس بتواند

چگونه  "من"شوند كه بداند  مى  بگذارد. براى خواننده زمانى رويدادها ملموس
شود خود را به جاى  آنها را زيسته است. آن وقت است كه خواننده قادر مى

هاى  متوجه تفاوت  سان بپندارد يا برعكس راوى بنشاند. خود را با او هم "من"
   .خود با او گردد. داور باشد يا تنها شاهد

نويسى  توان يك نوع ادبى به شمار آورد. در خاطره خاطره نويسى را مى
هم مثل هر نوع ادبى ديگر شگردهاى نوشتن، نحوه پرداخت، فضاآفرينى، 

شوند. از اين زاويه كه بنگريم  و نقد واقع مى  دقت و ايجاز، ميزان سنجش
شود. از زاويه  مى  طره نويسى به عنوان يك نوع ادبى با رمان قابل قياسخا

باشد چرا كه مصالح آن   تواند با رمان قابل قياس ديگر، اما، خاطره نويسى نمى
  دهند. اگر تالش ها تشكيل مى را نه تخيل و جريان آزاد ذهن، بلكه واقعيت

  كوشش  سرمان خلق ماجرايى است پرداخته تخيل نويسنده، برعك
بازآفرينى دقيق رويدادهاست، رويدادهايى كه به گذشته تعلق   نويس خاطره

گيرند. خاطره نگاري به  دوباره جان مى  دارند و امروز با قلم خاطره نويس
نوشته » زنداني تهران«حافظه تكيه دارد تا به خيال پردازي. چاپ كتاب 
ه تا بر حافظه، اين حسن مارينا نعمت، كه به نظر مي رسد بر بال تخيل نشست

    نويسى تامل كنيم ي رمان و  خاطرهرا براي ما داشت كه روي تفاوتها
حافظه و خاطره وقتى به روايت درمى آيند همانى نيستند كه در ذهن  

روايت نوشتاري و همينطور بازگوئي، پروسه بيروني كردن  نقش بسته اند.
ائي از آن را انتخاب مي حافظه است. حافظه انباري است كه راوي گوشه ه

كند، با آنها كلنجار مي رود، به تامل در آنها مي نشيند و سپس آنها را در 
گوشه   گوشه هايى از گذشته در سايه قرار مى گيرند،قالب واژه مي ريزد. 

 بطور خودآگاه يا ناخودآگاههايى برجسته مى شوند و چه بسا بخش هايى 
است. پروسه اي كه در آن  افظهمسكوت مى مانند. روايت دخالت در ح

خاطره هاي تلخ و رنج آور به ثبت درمي آيند، روندي دردناك است. به دليل 
بازسازي حوادث دردناك، كه به نوعي حس و زيستن دوباره آنهاست و 
همچنين به دليل چالشهائي كه شخص در اين روند با آنها روبروست. چالش 

اجتماعي به هدف زنده كردن  با گذشته چه در بعد فردي و چه در بعد
رنجهاي گذشته نيست. غايت غلبه بر گذشته است. اگر گذشته به حال خود 

  رها شود، شبح آن همواره بر حال و آينده سنگيني خواهد كرد
  

. اش سهيم شود خاطره مي خواهد كه با او درخواننده راوي با نوشتن از 
آيد و واژه ها  لب واژه درمىخاطره، كه ابتدا پروسه اى است فردى، وقتى به قا

  گيرى حافظه جمعى هموار مى كند شوند، راه را براى شكل ثبت مى

سه قفسه سند و شاهد دارم از زندانهاي سياسي كشورمان. اينها را اما 
تنها به عنوان سند نبينيم. در اين كتابها زندگيهاي بيشمار نهفته است: 

  ند، زندگي هاي ربوده شده.   زندگي آنها كه ماندند و زندگي آنها كه رفت

*  

  
  ياد ياران ياد باد!

 
  علي اكبر شالگوني

   

با درود به پرويز قليچ خاني كه با اصرار وبردباري خواست اين خاطره را در 
  اين شماره آرش بگنجاند.

و به اين  .زندان اوين 209خاطره اي كه مي نويسم مربوط مي شود به بند 
كه  209ه اين بند توضيح بدهم. ساختمان بند خاطر ناگزيرم اندكي در بار

 209بند  درمجموعة زندان قديم اوين قرارگرفته شامل دوطبقه است .
معروف  "زيرزمين "درطبقه اول ساختمان قرار دارد وطبقه همكف آن به 

و  محل شكنجه بود ، شالق زدن و آويزان كردن 60است كه در سال هاي 
وآشپزخانه زندان قرارگرفته است . وقتي ازدر  اين بند در كنار بهداري. غيره 

بزرگي است كه دست چپتان اتاق  مي شويد ، ابتدا راهرو 209بزرگ وارد بند
كه من درآنجا   64تا اوايل سال  61 هاي نسبتا بزرگي قراردارد كه از سال

       6و  5زنداني بودم ، به عنوان اتاق هاي بازجويي شعبه هاي 
بازجويي از اعضا  مسؤوليت 5فاده قرار مي گرفت.شعبه دادستاني مورد است

بازجويي ازاعضا  6شعبه  وهواداران سازمان فداييان اكثريت وحزب توده بود و
،سازمان اتحاديه  سازمان رزمندگان وهواداران حزب رنجبران ،سازمان  پيكار ،

 سا سازمان  وحدت كمونيستي ، سازمان فداييان خلق اقليت ، ، كمونيست ها
 زمان كارگران سوسيا ليستي ،سازمان كارگران انقالبي ايران (راه كارگر) ،

دست  سازمان سهند و ديگر سازمانهاي چپ سرنگوني طلب رابعهده داشت .
راست راهرو اصلي ده راهرو باريك جدا مي شود كه انتهاي راهرو ها بوسيله 

وصل ميكند. در  به موازات راهرو اصلي همه آ نها را به هم يك راهرو باريك 
دو سر هر راهرو باريك درب آهني مشبكي است كه بصورت آكوردئوني به دو 

سلول ساخته شده  10چپ  راهرو فرعي در طرف درهر. طرف باز شده است
باميلگرد  كه سلول اول به اندازه حدوداً سه درسه متر است و روي آن را

سلول هاي آن بصورت مشبك پوشانده اند كه به عنوان محوطه هواخوري 
حدوداً  بعد از آن  سلول  باريكي است ،.  راهرو مورد استفاده قرار مي گرفت

 8سه در يك ونيم ، با يك دوش در انتهاي آن كه حمام بند است. وبعدازآن 
و درهر سلول يك توالت ويك  بيست ، و دو سلول به اندازه تقريباً سه در

اخل سلول قراردارد. از در دستشويي ويك هواكش تعبيه شده كه كليد آن د
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٥٣  100 ي آرش شماره

 بعد سلول به عمق حدوداً يك متر ، سقف سلول تقريبا به ارتفاع دراست و
تا شيب معكوسي سقف   ازآن ، سقف به صورت يك ديواره ارتفاع مي گيرد

سلول را بپوشاند بين سقف كوتاه تا ارتفاع سقف سلول ، پنجره اي قرار دارد 
ياركثيف پنجره و از الي ميله هاي كه روزها نور از پشت شيشه هاي بس

به اتاق مي تابد.ودرباالي ديوار مقابل ِ در ِ  عمودي ويك شبكه توري فلزي
پشت شيشه وتوري فلزي المپي نصب شده كه شب  ورودي ،  سمت راست ،

براي تعويض المپ وتنطيم  ها نوري بسيار كم سو به داخل سلول مي تابد .
پشتي به آنها دست رسي دارند.سلولها ي اولين رادياتور ، نگهبانان از راهرو 

كه آخرين سلول اولين راهرو بود . وبه  18شروع مي شد تاشماره  11راهرو از 
  تا ... الي آخر. 31و سومي از  28تا  21همين ترتيب ، دومي از

زنان بود كه به وسيله پرده كلفتي از  درآن سالها بند دومين راهرو اولين و
يشد.اولين سلول از رديف دوم را به توالت عمومي تبديل اصلي جدا م راهرو

كرده بودند . معموال دستگير شده هاي جديد نيروهاي چپ توسط دادستاني 
آ ورده مي شدند. فرد دستگير شده اگر درحين دستگيري فعال بود  209به 

از بازرسي بدني و چند سوال  منتقل مي شد. وبعد 209مستقيماً به زيرزمين 
كه براي شناخت روحيه فرد دستگير شده انجام ميشد ، اورا به روي وجواب 

تخت بسته وكابل زدن بر كف پاي متهم راشروع مي كردند. واگراطالعات فرد 
درعمليات  209بند  دستگير شده ازنظر  بازجومهم بود تقريباً همه نگهبانان

الق شالق زني شركت مي كردند. گاهي بسته به پرونده شخص ومقاومت او ش
تاآنجا ادامه مي يافت كه  متهم چند باربيهوش مي شد و كف پاهايش زير 
شالق مداوم كامال متالشي مي شدند. هر بار كه بازجو تشخيص مي داد كه 
پاهاي زنداني زير شالق بي حس شده ، او را از تخت باز مي كردند و با فشار 

اي باد كرده  بدود زدن  كابل  او را مجبور مي كردند روي پا ه مشت و لگد و
 يا در جا بزند تا پا ها دو باره حس خود را باز يابند . وبعد از آن كه كف پا

كامالً بي حس مي شد وديگر ادامه شالق زدن ميسر نبود به قول رفقايي كه 
) تجربه اي را پشت سر گذاشته بودند  كه چنين( در بهداري آ نهارا ديدم 

كردند ، يعني به زخمها چيزي شبيه  را شروع مي "بيفتك زني"عمليا ت  
سيخ فرو مي كردند وعصب هاي حسي پا راتحريك مي كردند كه فريادهاي 

  جگرخراش زنداني را به دنبال داشت. 
عمليات كابل زني  معموالً درحالي صورت ميگرفت  كه پاها ودستهاي زنداني 

ن خوردن آ نچنان بسته مي شدند كه بدن او كامالً كشيده شود و امكان تكا
نماند. آنگاه بازجو برگرده اومي نشست وباهر فريادي كه زنداني با فرود آمدن 

پر گردو خاكي را كم كم به  ضربات كابل مي  كشيد ، پتوي سربازي كثيف و
دهان او فرو مي كرد ، به طوري كه طنين هر فرياد ( فريادي كه در بيرون 

و با هر فرياد  بيشتر  دچار خود متهم مي پيچيد و ا در سر شنيده نمي شد )
خفگي ودرد مضاعف مي شد. در مواردي نادر فرد شكنجه شده را  به بهداري 
منتقل مي كردند كه حتي در آن صورت ، بعد از يك پانسمان سرپايي زخم 

درراهرو بند باپاهاي خون آلود ،   بازگردانده مي شد و 209به بند  ، دو باره ها
مربوطه صدايش  بازجوي چشم بند  مي نشست  تاروبروي اطاق بازجويي زير 

يك پتو به سر مي برد  بكند. گاهي متهم روزها وهفته ها درهمان  راهرو با
 منتقل كنند.  209تااو را به داخل يكي  از سلولهاي 

درطول بازجويي هاي اوليه تنها هدف ، بيرون كشيدن اطالعات داغ ، يعني 
تا بتوانند افراد جديد مرتبط با او را  اردقرارهايي است كه متهم با ديگران د

دستگير كنند. بسته به مقاومت ، فرد دستگير شده بارها به  زير زمين و 
زيرشالق فرستاده مي شد. و دراطاقهاي بازجويي نيز هميشه مشت ولگد 

ودندان  دهان پرخون بارها اتفاق مي افتاد كه متهم با چاشني بازجويي بود.
به روي اتاقهاي بازجويي  مي گشت . درراهرو بزرگ روشكسته به سلول باز 

به ديوار  معموالً همه متهمين باچشم بند و بسته به تشخيص نگهبان ، رو
 ياپشت به ديوارمي نشستند. 

از زير چشم بند ، زندانياني را مي ديدي كه در سر  گاهي اتفاق مي افتاد كه
ها چرا ايستاده اند وهيچ و كنجكاو مي شدي كه آن .راهرو باريك ايستاده اند

تكان نمي خورند. اما بعدها كه خودت تجربه مي كردي ، مي فهميدي كه 
آنها متهميني هستند كه يكي از دستانشان رابه باالي در آهني طوري بسته 

اين . تنها كف پايشان روي زمين قراردارد اند كه بدن شان كشيده شده و
تر ادامه يابد. به اين صورت كه حالت مي توانست تايكماه يا شايد هم بيش

روزانه سه بار آن  يكي از دستان را به دلخواه خودت به باالي در مي بستند و
همان روز  .صورت نياز به توالت بروي در راباز ميكردند تابتواني غذا بخوري و

هاي  اول ، زنداني ياد مي گرفت كه تنها از يك دست استفاده كند ، چون 

نمي  از مورمور شدن ديگر بي حس مي شود و ت بعددرمي يا فت  كه دس
با آ ن كاركرد و بنابراين ، باعوض كردن دستها ، عمالً هردو دست  توان

 در اين حالت ، تقريبا تاچهارروز اول آدم خوابش مي گيرد .ازكارمي افتادند
يكي  خواب رفتن به يكباره زانوها خم مي شوند و مي افتي ، ولي چون وبا

 ا دستبند به باالي دربسته شده سقوط همراه است با سروصداازدستانت ب
ودرد وحشتناك درمچ دست كه گاهي حسابي دور مچ دست زخمي مي شود. 

درطي اين  و همه اينها باعث شوكي مي شود كه آدم را از خواب بيدار ميكند.
زانوانت ديگر به راحتي خم نمي شوند  كرده و چهارروز كم كم پاهايت باد

چون مي تواني با به كمك . وغذاخوردن ديگر برايت مقدورنيستونشستن 
بنشيني يا بهتر بگويم ليز بخوري ،  گرفتن ميله ها ، بدو ن خم كرد ن زانوها

نگهبان  ولي ديگر نمي تواني بدن خودت را با يك دست سالم باال بكشي تا
ه كه بعد از چهارروز ديگر پاهايت چنان بادكرد دستت را به ميله ها ببندد.

تكان نمي خورد . ديگر نه ميتواني بنشيني ونه به راحتي راه بروي ؛  شلوارت
ديگر اشتهايي به غذا خوردن نداري ، به خصوص مي داني كه درتوالت نمي 

به خوردن چاي وآب غذا ، آن  تواني بجز سرپايي كارديگري بكني. پس فقط
خواب بروي  هم درحال سرپايي قناعت مي كني.در عوض ميتواني راحت به

گر چه  تمام خوابها همراه باكابوس اند. . كه زانوانت خم شوند بدون اين
بيشتر خوابها به اين جا ختم ميشود كه هرجايي كه مي روي ، خانه فاميل 

نمي تواني بنشيني . هرچه  شوخي مي كنند و تو تو ديگران با ودوستان و...
 دستاني كه در تواني باب بدهند تا خواهش مي كني حداقل يك صندلي به تو
گوش نمي دهد. وقتي خون به  بند گذاشته اند بنشيني ، كسي به حرف تو

شدت بيشتر پيدا مي كنند تاجايي كه باافراد  مغز كم مي رسد اين كابوس ها
بازجوها كه اين . ديگري كه در كنارت ايستاده اند  مشغول صحبت مي شوي

ريت مي دادند كه براي بيرون مراحل را مي شناختند ، به نگهبانان مأمو
جالب اين  كشيدن اطالعات ، وارد صحبت هاي(هذياني ) زنداني بشوند.  و

زنداني حتي در اوج خستگي و هذيان  ) به تجربه خود من بود ( كه الاقل
مي فهميد كه بازجو به  ديگران داشت ، گويي كه در كابوس هايش  با

دهد كه چيزهايي از او بپرسد. پچ پچ به ديگري ياد مي  سراغش آمده وبا
ودراينجا زنداني بي آن كه  پروائي داشته باشد ، پاسخ هاي دلخواه خود را با 
فحش هاي ركيك به بازجو و  نگهبان مي گفت.او ميدانست كه آنها مي دانند 

كار جان و تن خسته زنداني را آرام  او در حال كابوس ديدن است و اين
با همه بي حالي اين حس شادي بخش را آرام آرام ميكرد، به او نيرو ميداد ،

 كار و اين.او فراموش نمي كرد كه همين ها رفقايش را كشته اند. مزه ميكرد
  . اين بازجويي مي توانست در مراحل مختلف  تاساعت ها طول بكشد

بسته به پرونده و مراحل بازجويي ، زنداني  در سلول تكي  209درسلول هاي 
ند نفره همراه با زندانيان ديگر به سرمي برد.ازهمان ابتدا يا در سلول هاي چ

 تذكر  ضرب وشتم و زنداني با
به  نگهبانان  بند يادمي گرفت كه وقتي نگهبان ميخواهد وارد اتاق شود رو

مثال ( ديوار بنشيند . حق در زدن ندارد واگر به چيزي احتياج داشته باشد 
در ، قطعه كارتني را كه به صورت فلش بايد از پايين ) رفتن به بهداري يا...

ورزش درسلول ممنوع بود . نخ  نرمش و بريده شده بود ، بيرون بگذارد.
تشخيص نگهبان مربوطه صورت مي  رفتن به بهداري با تابيدن ممنوع بود.

،  گرفت . بعضي ازنگهبانان درپاسخ درخواست زنداني براي رفتن به بهداري
نتونستي تكان  ي؟ هر وقت دراز كشيدي وكه هنوز سرپاي تو :مي گفتند

از گذشتن از هفت خوان رستم ، وقتي  بعد بري. بخوري ، مي توني به بهداري
به بهداري مي رسيدي ، اگر احتياج به آمپول مي شد معموال چندين نگهبان 

وقتي به سلول برمي گشتي يا دربيمارستان  آزمايش مي كردند و روي تو
نرفته  از جاي آمپولهايي كه به اشتباه ، به رگ دستت بستري مي شدي هردو
 بود. گاهي ، نيمه شب ها ،  صداي فحاشي نگهبان و تزريق مي شد ، كبود

بعد صداي كشيدن جسدي روي  صداي دويدن وخبركردن بقيه نگهبانان و
  رامي شكست كه حكايت  گفتن ها ، سكوت شب ناسزا زمين ، همراه با

احتمال  زنداني زيربازجويي معموالً با. ي داشتازخودكشي زنداني زير بازجوي
  وسايلي ابتدايي مانند  غيرقابل تحمل بودن شرايط ، با يا رفتن اطالعات و لو

  ساعت يا تكه سيمي كه از توري مشبك مقابل رادياتور  شيشه عينك ، شيشه
قطع مي كرد. اما اگر  را رگهاي دست يا پاي خود جدا مي كرد ، يكي از

بازجو  به دليل اين كاررا ه مي ماند حتما زير فشار مي رفت تازنداني زند
  بگويد. 
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يك بسته جيره  مي آمد و "فروشگاه  "بار ، روزهاي جمعه ،  هفته اي يك
بار ،  درصورت نياز ، مسواك  هردو هفته يك سيگار به زنداني مي فروخت و

مي داد.  اني راپودر لباسشويي زند و صابون جيره خميردندان مي فروخت و و
عصر بعد ازشام ، منتظر  جز روزهاي جمعه ، زنداني معموالً از صبح زود تا

شنيده مي شود ،  بازجويي است وهروقت صداي پاي نگهبان درراهرو سلول او
زيرزمين رفتن وشالق  دلشوره او بيشتر مي شود . چراكه بازجويي معموالً با

 ه خواهدبود. همرا حداقل ، مشت ولگد بازجو يا خوردن و
ازلحظه  مسؤول رسيدگي به سازمانهاي چپ سرنگوني طلب) ( 6متهم شعبه 

 اين سؤال كه آيا است و زياد دستگيري مي دانست كه احتمال اعدام او
 داشت يا نه ، همواره  ذهن اش را آزار مي داد و شانس زنده ماندن خواهد

 مي خواهد محض راتسليم  فشارهاي همه جانبه زير بازجويي كه از او تنها
امكان مانوري براي او نمي گذاشت .هرحركتي مي توانست نشانه سرموضع 

،اين چيزي بود كه هم زنداني مي دانست و هم  بودن زنداني قلم داد شود
بوي داروهاي  بوي خاصي داشت . بوي چرك وخون كه با 209بند  بازجو.

 پانسمان درهم آميخته بود. 
ندگي ومقاومت به آرامي وپيوسته جريان داشت. باوجود همه اين شرايط ، ز

زنداني از كوچك ترين غفلت بازجو استفاده مي كرد تا خودكاري بدست 
بياورد. اگر سوزن ته گردي جايي مي ديد ، به يك ترتيبي آن رابرمي داشت ، 
براي حل كردن جدول وبازي با ديگر همسلولي ها بهترين وسيله بود . در 

بتواند لباس هاي شسته شده اش را آويزان  ي تابيد تاخفا نخ جورابش را م
نايلونهاي نان لوله هاي باريكي درست مي كرد  روزنامه هاي باطله و كند. با

تااز آنها زير دستشويي قفسه اي درست كند تا ظروف خود وديگران را در آن 
كه  شدن زنداني روزنامه او هم قطع مي شد . كافي بود هربار تنها با جابگذارد.

زندانيان   ديگران براي او و. به حمام مي رود زير سطل آ شغال رانگاه كند
 آ نجا گذاشته اند ديگري كه تنها هستند ، بخشهايي از روزنامه هارا بريده و

تا دور از چشم نگهبان محفوظ بماند . زنداني در قدم زدن هاي متوالي درطي 
ساعاتي را به  مروركند. روز سعي مي كند همه چيز را درباره پرونده خود

خواندن اشعاري در حافظه مي گذراند. شب ها اگر ماه از پنجره ديده مي 
انسانهاي ديگري كه مثل او ماه را مي  با فكر ارتباط با جهان خارج و شود ،
گاهي شبها در گوشه سلول . كند مشت اش را به سوي ماه گره مي ، نگرند

بنماي رخ كه باغ گلستانم  "  خواند: به آهنگي في البداهه مي مي نشيند  و
آرزوست   ... زين همرهان سست عنا صر دلم گرفت ... كز ديو ودد ملولم 

مي داند كه براي  . هيچ تماشاگري دركار نيست ."وانسانم آرزوست ...
رفقايش كه به خاك افتاده اند ، نيزهيچ تماشاگري وجود نداشت . بااين حال 

، مي داند كه سرپاست ، مي داند كه باهمه  دلش غنج مي رود مي خندد و
 عهد بسته است. باهمه انسانها ، باماه ، رفقايش ،

وقتي بعد از شام وسيگار ، كه نگهبان روشن مي كر د، مثل  63دراواسط سال 
تقريبا  بودم ، هوا)  68هميشه مشغول قدم زدن در سلولم ( سلول شماره 

ر تنها شده بودم ، ناگهان صدايي از چندين ماه بود كه ديگ تاريك شده بود ،
دوردست به گوشم رسيد كه شبيه بشكن بود . تاآن موقع صداي فرياد يا 
صداي سوت يا صداي آرام ترنم ترانه اي را شنيده بودم ولي اين اولين بار بود 

تنها يك بشكن . در گوشه سلول روبروي در  كه صداي بشكن مي شنيدم ،
حضور نگهبان را بهتر متو جه  زير دررا ببينم و نشستم از آ نجا مي توانستم

شو م . به ترديد افتادم كه آيا صداي بشكن بوده يا چيز ديگري، سكوت 
صداي بشكن ديگري از مسافتي نزديك تر به گوش رسيد ،  .طولي نكشيد

 و !بشكن و 209 بند:  اين بار دوبار پشت سرهم . بي اختيار لبخند مي زدم
شايد دو زنداني بودند كه به اين شكل به هم پيام مي  !اين بار با دوضرب

حضور خود را اعالم مي كردند. بااين همه احساس خوبي به آ دم مي  دادند و
داد ، احساسي كه به ندرت در آنجا سراغ آدم مي آيد. از صبح تاشب منتظر 

به قول معروف زير زبانت هميشه تلخ  رو شدن مسايلت هستي و بازجويي و
را بدهم كه  ها چه ريتمي پاسخ بشكن شتم فكر مي كردم كه بااست . دا

صداي شمرده سه بشكن از فاصله اي نه چندان دور به گوش رسيد . آماده 
 .زدم آخر را بودم ، باكمي مكث ، دوبار پشت سرهم وباكمي مكث يك ضرب

حاال ديگر بلندشده بودم راه مي رفتم . از شدت هيجان به سرعت قدمهايم 
طولي نكشيد كه صداي بشكن  !عجب صفايي !چه اتفاقي .مي شد افزوده

دوباره نشستم ، مي خواستم كامال واقعه اي   ديگري باچند ضرب پاسخ داد.
صداي بشكن ها باكمي سكوت ادامه داشت  كه رخ داده را هضم كنم  .

به خاطر نمي آ  .هربشكني باضربات خاصي اجرا مي شد ومثل ديگري نبود
 از دور ونزديك به هم پاسخ دادند. وع شايد بيش از ده بارورم ، در مجم

بي صبرانه  سيگار ،  در گوشه سلول نشسته بودم و فرداي آن روز بعد ازشام و
مي دانستم رفقاي ناشناخته وناديده ام همگي منتظرند . باالخره  . منتظربودم

نوبت من  . را شكافت209 ديگر سكوت  تك ضرب بشكن شليك شد وضربات
همچنان  .منتظر پاسخها شدم .زدم باقدرت هرچه بيشتر سومين ضربه را .ودب

 پيش مي رفت ، بيش از روز گذشته بود حد اقل چهار يا پنج نفر ديگروارد
بشكن زني شده بودند. روز بعد ، همه اش مي ديدم چه حس شادمانه اي به 

ه سرشان را ب 209 من دست داده واصالً مرا تركم نمي كند.با خود مي گفتم
 آواركرده ايم .

بعد نتيجه مي گرفتم كه  مي دانستم همه آنها كه بشكن زده اند شادند و
 بشكن ها راشنيده اند وهمه آنها مطمئنا لبخندي به لب آورده اند. 209همه 

روزهاي بعد هم به ! ديوار ه رعب ووحشت زده شد و وعجب مهري به در
بعداز شايد يك هفته ،  د تاباهمين هيجان ادامه پيدا كر همين صورت و

نگهبانها كه بسيج شده بودند ، يكي ازراهروهاي وسطي را انتخاب كردند 
   وفكر مي كنم همه را

مي زدند كه صداي فريادشان را همه بشنوند ، به  بيرون كشيدند ، آنهارا
احتمال زياد با چوب. بعد از آن ، دريچه هاي همه سلولها را باز مي كردند 

مي كوبيدند ولي فايده  رون مي انداختند وباخشم دريچه را به همنگاهي به د
  ترك برداشته بود. 209وحشت  نداشت  فضاي رعب و

امروز كه به اين خاطره مي انديشم به ياد مي آورم كه چگونه هيچكدام ازما 
از خود نپرسيد چه كسي شروع كرد؟ چرا من پنجمي هستم ياهشتمي؟ و 

مي آورم آن روزها  همبسته شدم؟ به ياد چرا بدون هيچ شناختي چنين
هركسي كه سرموضعي بود برايمان عزيز ورفيق وقابل اعتماد بود، فرق نمي 

 راه كارگري ، سربدار ، مجاهد ، اقليتي رزمندگاني ، كرد رنجبري ، پيكاري ،
 سهندي ؛ همه با هم همدلي داشتند. يا

ه سالمي دوباره بايد امروز كه به اين خاطره  مي انديشم احساس مي كنم ك
داد ، به همه رفقاي ناديده كه آن حركت زيبا را شروع كردند و تا پايان ادامه 

شدند ؛ به همه  سالمي دوباره بايد داد به همه آنها كه آ ن روزتنبيه.  دادند
آنها كه صداي بشكن را شنيدند ولبخند زدند؛سالمي دوباره بايد داد به ياران  

سالمي دوباره بايد داد به همه آنها كه همچنان از   به شمع هاي خاموش  و
 .ديو ودد ملولند وانسان شان آزروست

  
*  
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فاجعه زمانِ وقوع  در زندان گوهردشت در 20موقعيت بند يا فرعي 
قرار  انتهاي زندان اين رو كه اين بند در از ، 67كشتار تابستان

في تئاتر ها يعني آم زديك ترين مكان به محل اعدامن -داشت
در  اهميتي فراوان دارد. اين اهميت خصوصاٌ - تزندان گوهردش

شايد هيچ يك از زنده  روايت زنده ماندگان اين بند نهفته است.
ماندگان بندهاي زندان گوهردشت آن مقدار ازحادثه را كه  بند 

نفره   48 اين بند در بيستي ها شاهد بوده اند به تماشا نايستاده اند.
(معروف به تنبيهي  شامل توده اي ها  كشتار،  عمدتاٌزمان  كه در

از يك سال قبل از كشتار دست چين شده  هاي توده اي كه حدوداٌ
معدود نفراتي از جريانات  بودند) و تعدادي از نيروهاي اكثريت و

  ،شهريور 5ديگر بود را در همان روز اول كشتار نيروهاي چپ در 
زاهدي از جان بدر بردگان آن نزد هيئت مرگ روانه كردند. محمد 

بوده  20از زندانيان فرعي(بند) -فاجعه اين زمان وقوع در -كشتار
روايت مي جنايت را  كوتاهي از آن روزهاي خون و او بخش .است

  كند.

  

   20بند   ،زندان گوهردشت 

  1367سال 
  

  محمد زاهدي

  

مي بيش از پنج سال بود كه در زندان هاي  رژيم ضد بشري جمهوري اسال
ايران به سر مي بردم و رفته رفته به زندگي در زندان خوگرفته بودم.  به ويژه 
از هنگامي كه طي يك جا به جائي مهم، ما توده ائي ها و فدائي ها را با هم 
در يك بند حبس كرده بودند . البته هيچ يك از ما نمي توانست حدس بزند 

كشتار زندانيان سرچشمه مي  كه اين تصميم اخير، از آماده كردن زمينه براي
گرفت. جالد فقط در انتظار موقعيتي مناسب بود كه كشتار زندانيان را آغاز 

فاز رو در  "كند و توجيهي نيز براي آن در دست داشته باشد : توجيه آن 
مجاهدين در زندان بود كه طي آن پاسداران را درون زندان مورد  "روئي

شونت بي سابقه آنان در زندان شدند و تهاجم قرار دادند و موجب اعمال خ
موقعيت نيز با حمله مجاهدين به غرب ايران ( فروغ جاويدان يا مرصاد) به 

  دست جالدان افتاد .
. بند به كارهاي روزمره خود مشغول بود. بند ما آخرين 1367مرداد  7آدينه 

ن نفر بوديم كه پس از برد 52بند واقع در راهروي عريض زندان بود. نخست 
نفر رسيد كه در  48چند نفر از رفقا و آوردن  ديگران سرانجام شمارمان به 

سلول انفرادي ما را تقسيم كرده بودند. سلول هائي كه بنا بر تعريف براي  17
متر  1,80متر طول و  3يك نفر در نظر گرفته شده بودند . هر يك از آن ها 

ه حياط زندان باز مي عرض داشت. پنجره اي  رو به روي در ورودي آن رو ب
يا قرار بود باز شود . چون پشت هر يك از پنجره ها ورق هاي فلزي به   ؛شد

سانتي متر جوش داده شده بود. اين ورق  25سانتي متر هر 20عرض تقريباً 
درجه به سمت باال بودند كه به اين  30ها داراي شيبي با زاويه ائي تقريباً 
رو مي شدند. برعكس همواره مي توانستي  ترتيب مانع ديدن پائين يا رو به

آسمان را از البه الي دو ورق آهني بنگري. دستشوئي ها و حمام  در انتهاي 
بند قرار داشتند. بچه هاي ما، با كارائي ويژه خود موفق شده بودند يكي دو 
ورق واپسين پنجره حمام  را كمي بلند كنند. به گونه ائي كه مي توانستي از 

بعد از ظهر. از راديوي بند كه به  1مي نيز افق را ببيني .ساعت آن محل و ك
صدا و سيماي سراسري وصل بود به نماز جمعه آن روز را گوش مي داديم. 

. درب ايران آغاز كرده انغناگهان دريافتيم كه مجاهدين حمله مهمي را از 
و  رفسنجاني ضمن دادن اين خبر افزود كه اين موقعيتي استثنائي براي قلع

بعد از ظهر چند پاسدار وارد بند شدند و بدون  2ساعت  قمع مجاهدين است.
كوچك ترين توضيحي، تلويزيون را به همراه خود برند. اعتراض ما نيز به 
جائي نرسيد. بحث و حدسيات ما نيز بي نتيجه  ماند. عصر كه شد، 

سداري پاسدارهاي هميشگي جيره غذائي ما را نياوردند، اين كار برعهده پا
افغاني كه از دور توسط پاسداران ايراني كنترل مي شد صورت گرفت. كوچك 
ترين تماسي با فرد مذكور امكان پذير نبود. جيره را دادند و رفتند و ما را با 
هزاران سئوال در ذهن، باقي گذاشتند؛ چه مي گذرد؟ باز چه خوابي براي ما 

شنبه . خود نمي يافتيم آشكار است كه پاسخي براي پرسش هاي د.ديده ان
صبح هنوز نمي دانستيم  ماجرا از چه قرار است، با قطع هواخوري متوجه 
شديم كه موضوع جدي تر از اين هاست. ولي باز هيچ نمي دانستيم. ديگر از 
پاسدارها نيز نمي توانستيم چيزي بيرون بكشيم. نگراني سراسر بند را فرا 

 د،ال به گوش رسيد. سكوت موجود در بنگرفته بود. ناگهان صدائي از طبقه با
مطلق شد. چند نفر به گوش نشستند. به زودي مشخص شد كه دستگاه 
اعدام جانيان به راه افتاده است. نخستين قربانيان اين فاجعه مجاهدين بودند. 

  آوردند .  آن ها را يكي پس از ديگري مي
  .مجاهدم. اعدام -عضو چه گروهكي هستي ؟

بهانه ديگري  "منافقم"ي مطابق ميل جالدان پاسخ مي داد اگر زنداني بعد 
  در پيش بود : 

. پاسخ منفي به اين  "آيا حاضري طناب دار را به گردن دوستت بياندازي ؟ "
  پرسش اعدام را در پي داشت و پاسخ مثبت هم اين پيامد را :

  .اعدام ،"ولي ما ديديم كه تو سرود دست جمعي مي خواندي " 
ب يكي پس از ديگري اعضاي سازمان مجاهدين را به سوي قتلگاه به اين ترتي

مي فرستادند. ما البته نمي دانستيم آنان را كجا اعدام مي كنند. ولي همه 
سخناني را كه رد و بدل مي شد مي شنيديم. از جمله شنيديم كه يكي به 

حاج آقا، ده دقيقه پس از حلق آويز كردن، اين دختر "ديگري مي گفت : 
   "ز تكان مي خورد . آيا امكان ندارد راه ديگري برايش پيدا كنيم ؟ هنو

يكشنبه شب از  تجسم كرد. را به اين ترتيب مي توان جو ايجاد شده در بند
همان انتهاي حمام ديديم كاميون يخچال داري را كه معموالً براي حمل 
ه. گوشت استفاده مي شود  به حياط زندان آوردند. نمي دانستيم براي چ

ناگهان يكي گفت براي حمل اجساد است، كه درست هم بود. بعد ما 
جسد را در كاميون بشماريم. و اين  25تا  20توانستيم هر بار صداي افتادن 

موضوع سه يا چهار بار در روز تكرار مي شد. فرداي آن روز، پس فردا و 
ي با روزهاي ديگر.....و ما كماكان بدون هواخوري و بدون هيچ گونه تماس

  خارج از زندان بوديم .
چند روز بعد، هنگام دادن جيره غذايمان، يكي از بچه ها از پاسدار خواست 
كه نزديك بيايد و به او پيشنهاد برگزاري نمايشگاه كتاب را داد ! پاسدار نگاه 
غريبي به او كرد و آهسته، نجوا كنان به او گفت بهتر است مواظب سر خود 

  كتاب. باشد تا در جست و جوي
محمد رضا دليلي، كه به همراه برادرش احمد رضا دليلي در بند ما بودند، 

سال بخورد  باز  7ترشي سيري را كه خود انداخته بود و مي خواست پس از 
ن استفاده كنم. آكرد و گفت با اين اوضاع معلوم نيست كه بعداً بتوانم از 

. ما تقريباً هر روز سر حدسش درست بود. چون او نيز جزو قربانيان فاجعه شد
نهار با يكديگر درباره برخي از مسائل از قبيل فيزيك و كهكشان ها، نور و 

بحث  مي كرديم. به گونه اي كه   ،حركت در سرعت هاي نزديك به آن
برادرش احمد رضا به ستوه آمده بود و مي گفت آيا موضوع بحث ديگري 

  دش گرامي باد .نداريد كه من هم بتوانم در آن شركت كنم . يا
سه هفته بعد، سيراب از خون هاي ريخته شده، حيوان درنده، گوئي از اين 

اوضاع دوباره مانند سابق شد. درها  همه جنايت صورت گرفته راضي شده بود.
باز شده و پاسدارهاي سابق باز گشتند. ولي ما با آن همه جنايتي كه 

م زندگي كنيم. بعدها شاهدانشان بوديم، ديگر مانند سابق نمي توانستي
  قرار داشت . 67فهميديم كه تنها بندي بوديم كه در جريان كشتار

. صبح رفيق گرانمايه مان مرتضي كمپاني را كه از درد 1367شهريور  5
دندان رنج مي كشيد به درمانگاه بردند. ما كه در سرلوحه مبارزه مان مي 

آن روز چنين انساني را نوشتيم كه براي انسان تراز نوين فعاليت مي كنيم، 
مرتضي كمپاني يكي از بهترين نمونه هاي انسان تراز نوين . پيش رو داشتيم

بود. زندان جائي است كه افراد در تمام طول روز و شب تحت نظر ديگران 
هستند. امكان ندارد فردي بتواند خلق و خوي خود يا نقاط ضعفش را به 

اين مدت  نتوانسته بوديم مدت زيادي پنهان كند. هيچ يك از ما در 
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كوچكترين نقطه ضعفي در اين رفيق بيابيم. همواره روشن و با درايت بود. 
صفاي ويژه او حكايت از شفافيت درون او داشت. ذهن بيدار او همواره در 

 30جست و جو بود. هر چه مي دانست به ديگران مي آموخت. بيش از 
تي براي او باقي مي ماند، آن ساعت درس در هفته داشت. تازه هنگامي كه وق

را براي روشن كردن ذهن ديگران مي گذاشت. او را به سختي زده بودند. 
درجه باال نمي آمد. برايم مي گفت كه رفيق  90يكي از دست هاي او بيش از 

مسئول او را شكنجه كرده  و به مرتضي گفته بودند كه او همه چيز را گفته و 
هي. در حالي كه چنين نبود. مرتضي اظهار مي تو بيهوده خود را آزار مي د

دارد كه اگر راست مي گوئيد مرا با او رو به رو كنيد. همين كار را مي كنند. 
ولي مرتضي كمپاني به محض ورود به اتاق و ديدن رفيقش پيش از اينكه 
بازجوها بتوانند مانع او شوند به سرعت مي گويد من چيزي نگفته ام. تا 

او شكنجه ها را تحمل كرده ولي كسي يا چيزي را لو نداده  رفيقش بداند كه
است. اين موضوع با خشم بازجوها رو به رو مي شود كه بسيار او را مي زنند و 

  او را ناقص مي كنند .
آن روز صبح، در حالي كه دست خود را براي آرام كردن درد دندانش به 

ته بود كه توفان آغاز صورت گذاشته بود وارد بند شد. هنوز چند لحظه نگذش
شد. در ورودي  بند با خشونتي غير عادي باز شد و رئيس زندان عربده كشان 

ما را به صف كرد و به بيرون از بند برد و در  –واقعاً عربده كشان  –
روي زمين نشاند. دوازده نفر  –هميشه با چشم بند  مانند –راهروهاي زندان 

اً فهميدم، به هر صورت جزو كساني در سمت راست من قرار داشتند كه بعد
بودند كه دژخيم قصد جانشان را كرده بود. سپس كساني قرار داشتند كه 
سرنوشت شان با عالمت سئوالي همراه بود و بستگي به پاسخ ها و رفتارشان 

  داشت . "دادگاه  "در
بدين سان ما را به نزديكي اتاقي بردند كه حكام شرع در آن بودند. شايد 

يك ساعت به همان صورت نشستم تا نوبت من شود. سرانجام كسي  بيش از
بازوي مرا گرفت و به اتاق كذائي هدايت كرد. چشم بند را از سرم برداشتند . 
نيري، اشراقي و دادستان كرج در جلوي من روي صندلي هاي خود نشسته 
بودند و در پشت سرم نيز كساني بودند كه آنها را نمي ديدم ولي حضورشان 
را حس مي كردم . عالمت هائي مي دادند كه فكر مي كنم مانند زمان 

  گالدياتورها در روم باستان مي توانست سرنوشت هر يك را رقم زند .
پرسش ها كوتاه بودند   نام . نام خانوادگي، سال و محل تولد. شغل ؟ در چه 

آن را  رشته اي ؟ كه گفتم .. . پس از اين پاسخ، اشراقي نگاهي كرد كه معني
مانند آن كاري را كه با ديگران كرده   -نفهميدم . نيري با پرسش هاي خود 

مي كوشيد برايم دام بگسترد : آيا نماز مي خواني ؟ نه . چرا ؟  بلد  –بود 
يا مسلماني؟ اگر تا آن لحظه طي اين چند نيستم. اشراقي وارد ميدان شد: آ

قانون اساسي هرگونه  23ل سال در برابر اين پرسش همواره نوشته بودم اص
تفتيش عقايد را ممنوع مي كند، يا به خودم مربوط است يا مانند آن، در آن 
جا نمي دانم تحت تاثير جو قرار گرفته بودم يا به علت در جريان كشتارها 
بودن يا به هر دليل ديگري اين طور شد كه به هر حال پاسخ مثبت دادم. تير 

و بالغ به مسلمان بودن خود  "عاقل"قل سه شاهد رها شده بود. در برابر حدا
اعتراف كرده بودم و ديگر نمي توانستند مرا به دليل كافر بودن اعدام كنند. 
پرونده ام نيز چيزي نداشت كه كفه ترازو را به جهت ميل دژخيم خم كند. 

سال زندان  7(گرچه با همين پرونده سبك، پس از دو سال و دو ماه مرا به 
ده بودند) . نيري مانند كسي كه شكار خود را از دست داده باشد و محكوم كر

برود، برود، "گفت:  شيئي نجس را از خود دور كند با حركت دادن دستش
. مرا بيرون بردند و روي صندلي دسته داري مانند "نماز بخواند، روزه بگيرد

كاغذي جلوي رويم قرار  ،صندلي هاي مدارس نشاندند. پس از چند لحظه
دادند كه بايد آن را امضا مي كردم: قبول مي كردم كه من ديگر ماركسيست 
نيستم، دين، امامت و معاد را قبول دارم و غيره. امضا نكردم و به انتظار 
نشستم. در حالي كه گلويم خشك شده بود و شقيقه هايم محكم مي زد. 

غذ را امضا نه من اين كا" ؟"امضا كردي"ناگهان سر و كله حاج آقا پيدا شد. 
. آن را از جلويم محكم كشيد و رفت. چند لحظه بعد برگشت و  "نمي كنم

امضا كن. حاج آقا گفته كه اگر امضا نكني مي داني كه چه در "گفت 
. گلويم هر لحظه خشك تر مي شد . آيا بايد امضا كنم ؟ آيا  "انتظارت است !

نجام به اين نتيجه اصالً امضاي من در چنين شرايطي ارزش دارد يا نه؟ سرا
رسيدم كه امضاي من در اين شرايط فاقد ارزش است. امضا كردم. آمدند و 

 20مرا به گوشه ائي بردند. از زير چشم بند نگاه كردم شماري از رفقاي بند 
را ديدم كه در يك صف در وسط راهرو ايستاده اند .اين واپسين ديدار ما بود. 

. اين در "اين ها را ببر باال  " ران گفت:مسئول زندان خطاب به يكي از پاسدا
واقع رمزي بود بين او و پاسدار: كه آنها بايد به دار آويخته شوند. فكر مي 
كردم باقي را نيز به همين ترتيب از بين خواهند برد. از خودم بدم آمده بود 
كه چرا آن كاغذ را امضا كرده بودم. مي پنداشتم كه اگر اين كار را نكرده 

در كنار ديگر رفقا بودم. حالم هر لحظه بدتر مي شد. احتمال مي دادم بودم 
هستم و از اين انديشه به خود مي لرزيدم. خود را  20كه تنها بازمانده بند

كامالً باخته بودم. ناگهان صدائي آشنا از آن سوتر بلند شد و اجازه رفتن به 
كه شنيده بودم. دستشوئي خواست. اين شايد يكي از زيباترين جمالتي بود 

 پس من تنها نبودم. ديگراني نيز بودند كه كشتار دژخيم شامل حال آنان
ما را به بندي در  نشده بود .... اما كسي هنوز ابعاد فاجعه را نمي دانست.

طبقه اول بردند. از ديگر بندها نيز آمده بودند. به جز ما كسي در جريان 
ران را آگاه كرديم. يكي از بچه ها كه كشتار نبود. تا آنجا كه مي توانستيم ديگ

در برابر رفيق مان اصغر محبوب نشسته بود، وقتي به او مي گويد اعدام مي 
كنند، او با لبخندي به كمك دست راست خود عالمت پيروزي را نشان مي 

شب را چگونه به صبح رسانديم، بماند. از فرداي آن روز بازماندگان را  دهد.
. از اوايل صبح، صداي فرياد مردي را كه با شالق مي در چند سلول گذاشتند

واي ددم، واي "زدند به گوش مي رسيد. او در حين فرياد زدن مي گفت 
كه حكايت از آذري بودن او داشت. معلوم نبود از او چه مي خواهند و  "ددم

او چه پاسخ مي دهد. تا عصر اين امر چند بار تكرار شد. فرداي آن روز پاسدار 
. روز بعد از طريق "به درك واصل شد"ا زهر خندي گفت كه فرد مزبور بند ب

مورس دريافتيم كه او جليل شهبازي بود كه نتوانسته بود شالق ها را تحمل 
و دوست و هم  كند و با شيشه اي شكسته شكمش را پاره كرده  بود. او

بودند رزمش سعداهللا زارع (كه آزاد شد)، از همان اوايل انقالب دستگير شده 
و در زندان به مواضع اكثريت پيوسته بودند. در واقع آنان بيشتر توده اي 
بودند تا اكثريتي. رفتارشان با ما بدون خدشه و در نهايت دوستي بود. يادش 
گرامي باد. او را واقعاً دوست مي داشتيم .طي شالق هائي كه به جليل در 

د. با فرياد هاي او اين پشت در سلول ما وارد مي آمد، دل پيچه ام شروع ش
مساله تشديد مي يافت. هر چه به در مي زدم كه به من اجازه رفتن به 
دستشوئي را بدهند بي فايده بود. سرانجام يكي از بچه ها دبه بزرگي را تهيه 
كرد ديگران به من پشت كردند تا من بتوانم كارم را انجام بدهم . پس از 

تا بتوانم آن را بعداً در دست شوئي  اتمام كار سرپوشي روي دبه گذاشتند
صبح روز بعد، در ناگهان باز شد و رئيس زندان با يك پاسدار به  خالي كنم.

درون پريد. همه را دور سلول نشاند و پرسش خود را آغاز كرد. آيا حاضريد 
اعالم جرم كنيد ؟ يكي يكي  )عليه حزب (يا اگر اكثريتي بودند عليه سازمان

ده مي شد. به من كه رسيد گفتم هنوز در اين باره فكر پاسخ هاي آري دا
نكرده ام . گفت بلند شو. دو نفر ديگر نيز مانند من به بيرون كشانده شدند. 
ما را همراه پانزده نفر ديگر كه از ساير سلول ها آورده بودند به كنار تختي 

اشتم، هنگامي كه ده يازده سال بيشتر ند بردند و شالق زدن را آغاز كردند.
خوانده بودم كه در آن امير  "خواجه نصيرالدين شهر آشوب"داستاني درباره 

بلخ آهنگري را كه در جهت منافع زحمت كشان شهر گام برداشته بود به 
شالق خوردن محكوم كرده بود. به هنگام شالق خوردن كوچك ترين شكوه 

ا تحمل كنم اي از او شنيده نشده بود. من نيز چنين تصميم گرفتم كه درد ر
ولي دادي نزنم كه موجب خوشحالي شكنجه گر شود! بدين سان با اولين 
ضربه فقط آهي از دهانم بيرون آمد. ولي از ضربه دوم مانند ديگران و شايد 
هم بيش از ديگران فرياد مي زدم! ضربان قلبم شديدتر شده بود. نمي دانستم 

است ولي پس  قلبم طرف راست است يا طرف چپ. مي دانستم طرف چپ
چرا ضربان آن را در طرف راست خود احساس مي كردم؟! نمي دانم چند 
ضربه خوردم. شايد پانزده شايد هم بيشتر. فقط به ياد دارم كه طي تمام اين 
مدت كوتاه مي خواستم جالد را مسخره كنم و به او بخندم. بايد اعتراف كنم 

بر روي آن مي كه بر عكس تخت هاي شكنجه معمولي كه زنداني را 
خواباندند، به گونه اي كه پاهاي او كمي از انتهاي تخت بيرون بود و به اين 
ترتيب اثر ضربه هاي شالق در اثر حركت پاها به سمت پائين كمتراحساس 
مي شد، اين جا پاها را روي ميله اي آهني قرار مي دادند كه در چهل يا 

ن سان ضربه هاي وارده پنجاه سانتي متري سطح تخت نصب شده بود . بدي
بسيار دردناك تر از ضربه هاي معمولي بود . شايد هم تحمل ما همگي كمتر 

  شده بود . نمي دانم .
مرا به همراه پاسداري به سلول قبلي بازگرداندند و خواستند وسائلم را كه 
شامل مسواك و يكي دو رخت و چند دفترچه بود جمع كنم. بعدها به من 
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ر مي كردند مرا نيز براي اعدام مي برند. ولي در واقع به گفتند كه رفقا فك
سلول ديگري بردند كه در آنجا همه كساني كه شالق نوش جان كرده بودند 
قرار داشتند . با پاهاي ورم كرده مشغول راه رفتن بوديم تا از شدت درد 
بكاهيم  و خون درون رگ هاي پا جريان بيابد تا از عوارض بعدي كاسته 

ب را به صبح رسانديم. ما را به بند ديگري بردند. در آن بند، جان به ش شود.
در بردگان يكديگر را  يافتيم،  بوسيديم، گريستيم و خنديديم. از سرنوشت 

  ديگران پرسيديم. كساني كه ديگر با ما نبودند .
به احمد رضا دليلي، كه هنوز از سرنوشت برادرش بي خبر بوديم دلداري 

ي از بچه ها به دروغ  به او گفت كه برادرش را در بند داديم و حتي يك
باز گرداندند تا وسائل كساني كه با ما  20ديگري ديده است. ما را به بند 

جمع كنيم و   –و مي گفتند آن ها به بند ديگري منتقل شده اند  –نبودند 
مي خواستند برايشان پول بگذاريم . ما نيز هر آنچه مي توانستيم برايشان 

ذاشتيم . بعد ها فهميديم كه پاسداران اين وسائل و پول ها را به عنوان گ
  غرامت جنگي، عليه كفار بين خود تقسيم كرده بودند .

به مدت سه تا چهار روز همه فعالين ديگر گروه هاي چپ كه با ما درآن بند 
بودند با ما سالم و عليك مي كردند. امري كه قبالً از آن پرهيز مي كردند. 

را با ما توده ائي ها اختالف شديد سياسي داشتند .... ولي پس از چند روز، زي
  دوباره همان آش شد و همان كاسه !

با جمع آوري اطالعات ديگر رفقا به اين نتيجه رسيديم كه نزديك سي صد 
. فقط از بند ما بيست و چهار نفر را كشته نفر از رفقا را اعدام كرده بودند

  .بودند
د گرد آوردند و گفتند بايد نماز بخوانيد. گفتيم ما هنوز به اين ما را در بن

نتيجه نرسيده ايم كه نماز بخوانيم. گفتند يا نماز يا .... خود دانيد . اما گرفتن 
وضو براي اين همه زنداني با آن تعداد  شير آب امكان پذير نبود. اين است 

هم درست نماز كه اغلب بدون گرفتن وضو به نماز مي ايستاديم. كسي 
خواندن بلد نبود. برايمان بچه آخوندي كه هنوز پشت لبش سبز نشده بود و 
معلوم نبود از كدام دهات آمده است، آوردند. نخستين سئوالي كه كرد اين 
بود: آقايان سواد دارند؟ ما هيچ نگفتيم. پاسدار بند گفت آقايان همه دكتر و 

و سپس آموزش نماز را آغاز  مهندس هستند. كمي خود را جمع و جور كرد
نمود. ولي فرداي آن روز بخشي از آنچه را كه روز پيش ياد داده بود فراموش 
كرد. به هنگام ركوع، با تكرار بسم اهللا از ته حلق تصور مي كرد كه صواب 
بيشتري مي كند. پس از چهار يا پنج روز پاسدار بند كه به نظرعميقاً معتقد 

من كه تا آن لحظه در عمرم نماز نخوانده بودم مي  مي آمد جاي او را گرفت.
كوشيدم ياد بگيرم. ولي بايد اذعان داشته باشم كه در اين مورد كوچك ترين 
استعدادي نداشتم .اگر حواسم به دوال راست شدن مي رفت، آن چه را 
خوانده بودم فراموش مي كردم و اگر فكرم را به آنچه مي بايست مي گفتم 

م فراموش مي كردم چه موقع بايد خم شد يا چه هنگام بايد متمركز مي كرد
دست را جلو گرفت. ديگران نيز بهتر از من نبودند. در صف آخر كه معركه 

  اي بود. مهرها را روي هم مي گذاشتند و ايستاده به ركوع مي رفتند . يا به 
محض اين كه در صف ماقبل آخر كسي به ركوع مي رفت مهرها را در جيب 

الي مي كردند يا ديگر شوخي ها . پاسداران نيز پس از هر چند روز او خ
متوجه شدند كه از اين جماعت نماز خوان پديد نمي آيد و برنامه را تعطيل 

  كردند .
پس از سه روز كه از اعدام رفقا مي گذشت گوئي تازه متوجه مطلب شده  

ود را باشم، در آن روز صبح هر كاري مي كردم جلوي ريزش اشك هاي خ
بگيرم نتوانستم. شايد بيش از يك ساعت گريستم. هنگامي كه به يكي از رفقا 
گفتم ديگران را اعدام كردند، بدون هيچ واكنشي به گوشه اي رفت. يك 
ساعت بعد او را ديديم كه كمرش ديگر راست نمي شد و دچار لكنت زبان 

مد. او شديدي شده بود. فقط صداهاي نا مفهومي از دهانش بيرون مي آ
چندين روز به همين صورت باقي ماند. ولي آهسته آهسته رو به بهبودي 

  گذاشت .
سرانجام ما را به اوين بردند. يك شب كه مشغول گوش كردن به اخبار بوديم 
ناگهان از سالن بغلي فرياد شادي كساني را كه سرگرم گوش كردن اخبار به 

ين بود كه طي اخبار گفته زبان انگليسي بودند شنيديم. دليل شادي آنان ا
  بودند زنداني هاي سياسي آزاد خواهند شد.

چند روز بعد دوباره ما را به صف كردند. آيا حاضريد تظاهرات كنيد؟ يكديگر 
را نگريستيم. همه مردد ايستاده بودند. جو اعدام ها را دوباره با رفتارشان به 

د و آمادگي خود را وجود آورده بودند. سرانجام يكي از رفقا از صف جدا ش

براي شركت در تظاهرات اعالم كرد. آهسته آهسته شمار افراد بيشتر شد. ما 
چند نفر بيشتر نمانده بوديم . گفتم تظاهرات درباره چيست و چگونه صورت 
مي گيرد؟ گفتند بايد جلوي مقر سازمان ملل راه پيمائي كنيد . من هم 

  سرانجام به ديگران پيوستم .
در برابر مقر سازمان ملل راه پيمائي كرديم. از ما  67 اسفند 14روز 

فيلمبرداري كردند. به مجرد اينكه متوجه اين امر شدم دستم را جلوي 
صورتم بردم. پس از چند ساعتي بازگشتيم. اتوبوس ها با خانواده هائي كه 
براي آزادي عزيزان خود شيريني پخش مي كردند در انتظارمان بودند. ما را 

  اختمان مجلس (اگر اشتباه نكرده باشم ) بردند .جلوي س
و سپس آزادي در پيش رو. هفت سال ممنوع الخروج بودن و ديگر مسائل از 
جمله اين كه خانواده رفقائي كه هم بند ما بودند نمي خواستند قبول كنند 
كه ما را آزاد كرده و عزيزان شان را اعدام كرده باشند. ما را تا حدي مسئول 

ستند! مدت ها به كار توضيحي براي بازماندگان مشغول بوديم. پيدا مي دان
كردن كار براي گذران زندگي با داشتن پرونده اي نزد دادستاني انقالب  نيز 

  مشكل ديگري بود كه به اين آساني حل نشد .
سال زندگي پس از آن موفق شدم  8سال زندان و  6و سر انجام پس از 

  خانواده كشور را ترك كنم.  گذرنامه بگيرم و به همراه
 

*  
  
  

  
   67كشتارِ  تابستان 

  در زندانِ عادل آباد شيراز

  

  تهمورس كياني

  
به گمانم نيمه نخست مرداد ماه سال يك هزار و سيصد و شصت و هفت 
بود. ديوار هاي لخت و بتوني بند چهار زندان بزرگ عادل آباد شيراز با بي 

ذخيره كرده و يك جا به درون بند  رحمي، همه گرماي خورشيد را در خود
مي فرستاد. در آن روزها، اما، گرماي سوزان تابستان در عادل آباد نبود كه 
 هبندي ها را آزار مي داد. بيم و هراس مهيبي بر همه زندان سايه گستر انيد

بود. خبر هاي ترسناك و بدي از بيرون مي رسيد و برخي از بندي ها زمزمه 
هم خبر را مي رساندند. همه با بيم و ناباوري به همديگر وار و در گوشي به 

نگاه مي كردند. خبر كوتاه، اما، بس هولناك بود؛ قرار است عده اي از 
زندانيان را به قتل رسانند. اغلب بندي ها خبر را باور نمي كردند، من نيز در 

از  ميان آنها بودم.  ده روزي مي شد كه با بلندگو هر روز نام گروه كوچكي
بندي ها را مي خواندند و آنها را به بازداشتگاه اطالعات مي بردند. برخي يكي 
دو روز بعد باز گردانده مي شدند، برخي هفته اي بعد، تني چند نيز در آنجا 
مي ماندند، و برخي را نيز پس از بازگشت، دوباره مي بردند.  همه از بندي 

در زندان عادل آباد هيچ كس  هاي وابسته به سازمان مجاهدين خلق بودند.
عقيدتي پيشين خود دفاع نمي كرد. دست   - از بندي ها از مواضع سياسي 

كم،هيچ كس به طور آشكار چنين نمي كرد. بنابراين، هيچ ترتيب و سياست 
خاصي نيز در اعالم اسامي نبود، همه گيج شده بودند.  برخي از كساني كه به 

از فعال ترين و برجسته ترين تواب ها بودند.  بازداشتگاه فرا خوانده مي شدند،
برخي از آنها شب ها در زندان به نگهباني مي پرداختند، برخي حتي در 
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گشت هاي خياباني، به همراه مأموران وزارت اطالعات، در كار شناسايي و 
 "فروغ جاودان"دستگيري كساني بودند كه گفته مي شد پس از عمليات 

درون ايران رخنه كرده بودند. در يكي از همين سازمان مجاهدين خلق به 
و يكي   - از عرب هاي خوزستان - روزها، عباس ميرائيان، دوست نازنين من 

از  هم اتاقي هايم در بند چهار، مرا صدا زد و گفت مي خواهد با من سخن 
بگويد. عباس از كساني نبود كه زياد درگير مباحاث نظري گروهها باشد. مرا 

، به رغم مخالفت خودم، با نام فاميل صدا مي كرد، من او را ديده نيز همواره
به نظر مي رسد. فورا  ربودم كه پس از بازگشت بسيار گيج و هراسناك و نا باو

استقبال كردم و به او گفتم  من نيز مي خواستم با او گفتگو كنم، اما ترديد 
ر مي ترسد. از داشتم. او گفت كه بنا نبوده است با كسي حرف بزند و بسيا

سر لطف به من گفت تنها به من اعتماد دارد و خواستار آن است كه نظر مرا 
بداند. عباس گفت كه بازجويي مختصري از او كرده اند. سئواالتي درباره 
پايبندي او به عقايد سابقش كرده اند، به او گفته اند به هيچ توابي، خاصه از 

دارند. گفته بودند، همه كار تواب ها، هواداران سابق مجاهدين خلق، اعتماد ن
تواب نمايي و بر اساس دستور عمل سازماني است. اما، آنچه عباس مي 
خواست به من بگويد همه اين نبود. او گفت در بازداشتگاه   در حاليكه 

بازجويي خود  "نوبت"چشمانش بسته بود و در گوشه اي نشسته و منتظر 
آذر را شنيده است كه به بازجويان مي  بوده است، با گوش خود صداي مختار

نامرد ها شما كه خود مي دانيد من اگر چه شما را قبول ندارم، اما از "گويد: 
كار هاي مجاهدين هم مدتها است ديگر دفاع نمي كنم، پس چرا مي خواهيد 

. عباس مي گفت او با "مرا در حاليكه به حبس محكوم شده ام دار بزنيد
نحوه بازجويي و لحن تازه بازجو ها در يافته است كه  شنيدن سخنان مختار و

كاري جدي در شرف وقوع است و اخبار و شايعات گذشته را اكنون باور كرده 
است. او مي خواست هم خبر را به من داده باشد، و هم نظر مرا بداند. معلوم 
بود هنوز چنين كاري برايش كمي غير قابل باور مي بود؛ و نظر من در تحليل 
خبر برايش مهم بود.  حق داشت؛ براي من نيز باور ِ آن دشوار بود. مختار آذر 
را من به خوبي مي شناختم. اگر چه به نظر ساكت و گوشه گير مي آمد و 
كمتر با افراد ِ گوناگون در مي آميخت، اما دانشجويي با سواد و اهل فكر بود. 

ر درگيري به قتل مي با توجه به اينكه اغلب هواداران جدي مجاهدين يا د
مي شدند، مختار از معدود هواداران  نرسيدند يا بالفاصله محكوم به تير بارا

تشكيالتي از ميان ِ دانشجويان ِ مجاهد بود كه اهللا بختي از دم تير جسته بود. 
بين من با او نوعي همدلي و دوستي پديد آمده بود؛ با هم بسيار بحث و 

يدگاه هاي بالنسبه مشتركي درباره اوضاع گفتگو مي كرديم ؛ هر دو به د
سياسي ايران ِ آن زمان و گروههاي سياسي اپوزيسيون رسيده بوديم. سخني 
كه عباس از گفتگو و برخورد ِ مختار با بازجويان نقل مي كرد، شكي برايم 
باقي نگذاشت كه ماجرا حقيقت دارد. مختار به جز به من به كس ديگري در 

اره عقايد جديدش چيزي نگفته بود. اكنون ديگر زندان به صراحت درب
دريافته بودم  ماجرا جدي است و اخبار ِ هولناك، كه برخي  از بندي ها از  
گوشه و كنار و اغلب از رهگذر كسب خبر از مالقاتي ها به داخل زندان مي 
آوردند، بيراه و شايعه نيست. روزهاي بعد شمار بيشتري از بچه ها را به 

ه بردند و شمار بسيار كمتري بازگشتند. در اتاق من از شانزده نفر، بازداشتگا
تنها سه نفر باقي مانده بودند كه مانند من در ارتباط با گروههاي چپ 

مورد  "توابين "دستگير شده بودند. حتي مسئول اتاق را، كه همواره از ميان  
ر، كه تا پيش از ِ اعتماد انتخاب مي شدند،به بازداشتگاه برده بودند. بند چها

  اين بيش از پانصد نفر را در خود جاي داده بود، تقريبا خالي شده بود. 
روز بعد مالقات داشتم. به طور گروهي به سالن مالقات برده  شديم. 
گويي خاك مرگ بر در و ديوار سالن مالقات پاشيده بودند ؛ بوي مرگ را از 

براي آخرين بار به  همه جا ميشد حس كرد. برخي از خانواده ها گويي
فرزندان خود نگاه مي كردند. هيچ كس نمي دانست كه فرزند او هفته ديگر 
زنده خواهد بود يا نه. سالن مالقات،برخالف هميشه، خلوت بود. غم انگيز 

صحنه در آن روز ديدن چهره خانواده هايي بود كه به مالقات فرزندان  نتري
ندان عادل آباد نبود. همه از آنچه در خود آمده بودند اما از آنها خبري در ز

زندان و بازداشتگاه در آن روزها مي گذشت، غافلگير شده بودند. فراخواني 
بسياري از زندانيان به بازداشتگاه و نگهداشتن آنان در آنجا، چنان به سرعت 
انجام شده بود، و چنان ماجرا سرّي بود كه حتي برخي از مسئوالن زندان كه 

بودند نمي دانستند كه  چه كسي در زندان هست و  چه  متصدي مالقات
كسي به بازداشتگاه رفته است. همين موجب شده بود كه به برخي از خانواده 
ها اجازه ورود به سالن مالقات داده شود در حاليكه فرزندان آنها در زندان 

يدن نبودند. از ديدن مادر و پدر سالمند علي، كه از راه دور آذربايجان براي د
او به شيراز آمده بودند، براستي بغض گلويم را گرفت و مي خواستم بگريم. با 

و اشاره، و يا از طريق خانواده خود، چه مي بايد به آنان بگويم؛ بگويم  ءايما
علي كجاست و براي چه او را برده اند. علي اكبر قرباني جاويد؛ داراي دكتراي 

ه هنگام آمدن به ايران براي ديدار با الكترونيك و مقيم آلمان غربي بود كه ب
خانواده اش، او را دستگير كرده و سپس به پانزده سال زندان محكوم كرده 
بودند. صميميت و يك رنگي خاصي بين ما ايجاد شده و با هم دوست شده 
بوديم. من پيش او زبان آلماني ياد مي گرفتم و او به من تمرين انگليسي مي 

گفت تنها به سبب شركت در تظاهر اتي از سوي  كرد. آنطور كه خود مي
هواداران سازمان مجاهدين در آلمان بازداشت شده است. گويا به اصرار 
دوستي در آلمان در آن تظاهرات شركت كرده بود و ماموران جمهوري 
اسالمي از او عكس گرفته بودند.  او خود مي گفت از هيچ كدام از گروههاي 

نمي كند. زندگي اش نيز به خوبي گوياي اين سياسي هواداري نكرده و 
مطلب بود. او در واقع تكنو كراتي دموكرات و ملي، اما بودن هيچ وابستگي 
سياسي و تشكيالتي به گروه خاصي بود. با بچه هاي سياسي زندان نيز در 
نمي آميخت. مي گفت مهمترين دل نگراني اش در زندان درباره همسر 

آنجا است. آنها را نمي توانست ببيند و مي گفت نمي آلماني و فرزند خود، در 
داند آنها با خبر شنيدن حكم محكوميت او به زندان طوالني چه حالي يافته 
اند. او مي گفت بيم از آن دارد كه همسرش، كه با وضعيت ايران و احكام 
زندان در آن دوران آشنايي ندارد، درباره او چه فكر مي كند.  مي گفت در 

محكوميت پانزده سال زندان تنها براي اعضاي گروههايي تروريستي  آلمان 
نظير بادر ماينهوف  يا جانيان حرفه اي صادر مي شود. مي گفت بيم از آن 
دارد كه همسرش فكر كند علي اكبر سال ها عضو فعال و حرفه اي سازمان 
سياسي خاصي بوده است اما در همه سالهاي زندگي مشترك از همسرش 

علي را به بازداشتگاه برده بودند و خانواده اش  مي كرده است. اكنون،پنهان 
نمي دانشتند كجاست و چه سرنوشتي دارد. باري، در مالقات  اخبار بيشتري 

و اشاره به من فهماندند كه قتل عامي در همه زندان ها به  ءشنيدم. با ايما
است و اكنون  جريان افتاده است. در تهران گويا كار ديگر تمام شده بوده

نوبت شهرستان ها بود. مادرم مي گفت با مراجعه با آقايي كه از خويشان 
شيراز كار مي  "دادستاني انقالب"يكي از دوستان خانوادگي ما بود، و در 

كند، دريافته است خطري مرا تهديد نمي كند. گويي آن آقا به آنها گفته بود 
  .  "اهدين نيستخانم برويد خدا را شكر كنيد پسرتان از مج"

آن روز پس از بازگشت از مالقات، گويي از تشييع جنازه و مراسم 
خاكسپاري خويشان و دوستان برگشته بودم. به هر چهره اي نگاه مي كردم 
همين حالت را مي ديدم. اكنون، با واقعي شدن خبر كشتار زندانيان،فكر و 

گرد اصفهان و به چند سال پيش در زندان دست  -با فالش بك    -ذهنم 
بررسي  ِ آنچه از يك روحاني جوان شنيده بودم، بازگشت. در آن روز،بنا به 

 "رسم آن دوران ِ زندان هاي جمهوري اسالمي، روحاني جواني  به نام  
به بند سه زندان آمده بود تا براي بندي ها سخنراني  "خَلج محجت اال سال

رخالف زندانهاي عادل آباد كند. زندان اصفهان ب "ارشاد"كرده و آنها را 
شيراز، وكيل آباد مشهد،قزل حصار و اوين تهران، و گوهر دشت كرج , فضاي 
بالنسبه آرام  و تا حدي قابل تحمل و عادي داشت. در اين جا،برخالف زندان 

ايجاد  "توابين "هاي نامبرده،فضاي ايدولوژيك بسيار شديدي  با سازماندهي 
د در اتاق هاي خود آنطور كه خود مي خواهند  شده بود، بندي ها آزاد بودن

در گروههاي كوچك دور هم جمع شوند و غذا خورند يا گاهي گفت و شنود 
آهسته اي داشته باشند. زندان به دست زندانبان هاي تقريبا حرفه اي اداره 

در كنترل آن نقشي نداشتند. برخي مي گفتند به سبب  "توابين"مي شد و 
   -و در آن دوران با قدرت   -يانه رو و اهل تسامح  حضور دو آيت اهللا م

لبته درست بود ؛ اما عالوه بر منتظري و طاهري، در نزديكي آن بود.  اين ا
، به نظر من،اسالم سنتي در اصفهان ريشه دار تر از بسيار ديگر از نقاط آن

و  اعتقادي نداشت. اين فضاي آرام كبود،  اين اسالم به تواب سازي ايدئولوژي
عادي به برخي از زندانيان، از جمله من ، اين شجاعت را داد تا در آن روز با 
آقاي خلج كمي صريح گفتگو كنند. او نيز، البته،بيشتر قصد داشت با گروهي 

 "ارشادي "نمي دانستند به گفتگويي  "تواب"از زندانيان،كه هنوز خود را 
  دهد. "بيم و اندرز"ه و آنها را پرداخت

گفتگو ها ي مربوط به زندانيان سياسي در اسالم  نظريه هاي  در يكي از
مختلف درباره  آزادي  سياسي و وضعيت زندانيان ،او كه با سرسختي برخي 
از ما روبرو شده بود و كمي نيز خشمگين شده بود، مستقيما رو به من كردو 
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برخي از شما كاري مي كنيد كه نظريه همان گروهي در حكومت ِ "گفت  
ري اسالمي  كه معتقد اند زندانيان را بايد به سه دسته تفكيك كرد و جمهو

.  او كه اكنون به "كل جريان زندان را حل كرد، درست و معتبر به نظر رسد
خوبي نشان مي داد كه خود  نيز به جريان تندرو و افراطي  تعلق دارد، در 

زندانيان   نگارنده] -از نظر ما [همان گروهي كه او مي گفت "توضيح گفت 
گرو هكي سه دسته هستند، سي درصد از آنها علنا يا در پنهاني از مواضع 
گذشته خود دفاع مي كنند و محتمال در صورت آزادي به فعاليت بر ضد 
جمهوري اسالمي ادامه خواهند داد. اين سي  درصد را بايد كشت. شصت و 

به جمهوري پنج د رصد نيز كساني هستند كه به رغم عدم اعتقاد محتمل 
اسالمي , در صورت آزاد شدن كاري نخواهند كرد؛ آنها را بايد پس از كشتن 
گروه نخست آزاد كرد. سرانجام , پنج درصد باقي مانده را ميبايد به  يك 

چنين كاري براي دوره اي ". او سپس گفت "زندان در تهران  منتقل كرد
سبي انجام گيرد، خبر كوتاه سروصدا ايجاد خواهد كرد،اما اگر در فرصت منا

مهمي نخواهد شد و پس از آن جمهوري اسالمي مي تواند بگويد زنداني 
  . "سياسي وجود ندارد و اين مشكل حل و فصل گردد

اكنون و پس از بازگشت از مالقات، با مرور ِ دوباره  آن گفتگو، به ياد 
ما  آوردم كه جدي بودن آقاي خلج در نظر خود و برخي ديگر از اخباري كه

يكي از بندي ها دوستي بود  از خانواده   -سپس از منابع ديگر شنيده بوديم 
شهداي جمهوري اسالمي كه خويشاوندي با خانواده مطهري داشت و گه گاه 
خبري را از بحث هاي دروني گروه هاي حكومت درباره زندانيان به دست مي 

اين تحليل برسم  من را برآن داشت تا با جدي گرفتن اين اخبار به  -آورد 
  -دير يا زود  -كه قتل عامي محتمل در زندان هاي اصلي جمهوري اسالمي 

رخ خواهد داد. نظرم را با برخي از نزديك ترين دوستان در ميان گذاشتم. 
كه از شهرهاي دور و نزديك اصفهان بوده و به سبب فعاليت   -گروهي از ما 

تصميم   - فهان به سر مي برديم در آن شهر، در آنجا دستگير و در زندان اص
گرفتيم كه هر چه زودتر از خانواده خود بخواهيم  از مسئوالن قضايي و زندان 
اصفهان خواستار انتقال ما  به زندان كوچك شهر خود شوند. من و بردارم و 

ِ فارس  دنور آبا  -يكي ديگر از دوستان خواستار انتقال به شهر كوچك خود 
به رغم دوري بسيار آن از   -اشتيم زندان اصفهان را شديم. ما دوست ند  -

ترك كنيم. همانطور كه گفتم، وضعيت اين   -محل زندگي خانواده خود 
زندان به مراتب از آنچه ما درباره  عادل آباد ِ شيراز شنيده بوديم ، بهتر بود. 

ا به به همين سبب , ما از خانواده خود خواستيم تا بجاي عادل آباد، انتقال ِ م
كه در واقع دو اتاق كوچك واقع در مركز سپاه   - زندان كوچك  نورآباد را 

تقاضا  كنند. من در آن زمان بر اين باور بودم   - پاسداران كوچك شهر بود 
كه در صورت وقوع قتل عام محتمل در زندان هاي بزرگ، بخت كساني كه از 

  - و مسلط است كه بر سر نوشت قضايي ا   - دادسراي محل محكوميت خود 
  - دور هستند براي زنده مانده بس بيشتر است.  چنين شد كه ما سه نفر 

به زندان كوچك نورآباد منتقل   -من، برادرم  و يكي از دوستان همشهري ام 
شديم. داستان انتقال ناخواسته ما به شيراز، داستاني شنيدني و مفصل است 

  كه  در اين مقاله نمي گنجد. 
نون گروهي كه آقاي خلج خود را از آنان ميدانست، دست باال بنابراين، اك

ِ سازمان مجاهدين  "فروغ جاويدان"را در قوه قضائيه يافته اند. عمليات ِ      
ِسپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيز، همان فرصتي است  "مرصاد"و عمليات ِ 

وه كه خلج از آن به عنوان شرط كافي براي عملي كردن طرح كشتار گر
  بزرگي از زندانيان ياد مي كرد. 

چند روز بعد، هنگاميكه به سان روزهاي پيش بلند گوي بند چهار اعالم 
اسامي افرادي كه خوانده مي شوند با پوشيدن لباس خود براي "كرد كه 

، با ناباوري نام خود را نيز "رفتن به بازداشتگاه در دفتر ِ بند جمع شوند
دن نام ماشاءاهللا خاكسار نيز موجب شگفتي من شنيدم. پس از نام خود، شني

شد. تا كنون هيچ كدام از كساني كه به بازداشتگاه فراخوانده شده بودند از 
  پ غير مذهبي نبودند. محكومان وابسته به گروههاي چ

از اعضاي   -خاكسار برادر كوچك نويسندگان منصور و نسيم -ماشاءاهللا 
بازگشت از  تاشكند دستگير شده بود. او سازمان فدائيان اكثريت بود كه در 

براي شركت در كنفرانس آن سازمان در تاشكند به شوروي سابق رفته بود. 
در آن زمان من محكوم به حبس ابد بودم و تقريبا وارد هفتمين سال حبس 
خود مي گشتم و ماشاءاهللا محكوم به پانزده سال حبس شده و دو سه سالي 

  ما دو نفر، به لحاظ پرونده و رتبه سازماني و نوع  را در زندان گذرانده بود.
  

  
  

فعاليت خود در پيش از دستگيري، برجسته ترين بندي هاي منتسب به 
گروههاي چپ در زندان عادل آباد بوديم. بي شك، همين موجب شده بود تا 
ما دو تا را نيز به بازداشتگاه فراخوانند. خود را آماده كردم و به گروه كوچكي 

در دفتر ِ بند گرد آمده بودند، پيوستم. گويي اين گروه كوچك بقيه كه 
السيف بود كه اكنون مي رفتند تا در آزمايشي شركت جويند كه نتيجه اش 

 نيزو  مرگ يا زندگي بود. روزگار غريبي بود؛ مرگ را دريك قدمي ميديدي
  ميدانستي كاري از تو ساخته نيست.

در آنجا با بيم و هراس در دل، و ترديد  به بازداشتگاه برده شديم؛ شب را 
و هزاران پرسش ِ بي پاسخ در ذهن به روز آوردم. من،و هيچ كدام از تمام 
زندانيان آن زمان ِ عادل آباد از مواضع گذشته خود و سازمان هاي سياسي 
كه به آن وابسته بوديم، دفاع نمي كرديم. دست كم بطور علني كسي چنين 

ر دل بود و هر كس راز درون دل را با محرم ترين افراد نمي كرد. هرچه بود د
  - كه در زندان عادل آباد از انگشتان يك دست براي هر كس كمتر بود   -

خود در ميان مي گذاشت. اگر فرصت ناچيز بحث و گفتگويي بود مي بايد با 
هزار شيوه و ترفند و تردستي با كلمات نظر خود را به ديگري بازگفت، تا 

ها را زدود. چنين بود كه در  "نفوذي"خوردن از  تارش يا رود سخطر گز
يد مي آمد. ميزان بخش فرهنگي گذشت ايام نوعي همدلي در بين برخي پد

عقايد ِ ظاهري آنان نبود. آنان بس فراتر  ،،نيز در ارزيابي زندانيان زندان  -
يد دست زنداني مي با "توابين واقعي"رفته بودند؛ براي وارد شدن به جرگه 

به همكاري جدي با بخش فرهنگي ميزد. اين همكاري از فعاليت هاي 
فرهنگي و سياسي بر ضد گروههاي سياسي مخالف جمهوري اسالمي ، بازي 

تا  و فراهم كردن گزارش از سخنان ديگر زندانيان، "نفوذي"كردن نقش 
له مسئ"شركت در ضرب و شتم زندانيان ِ هنوز   -در اغلب موارد  - سرانجام 

سازمان  نبستگاخاصه اگر از وا -اما، چنين توابي  را شامل ميشد. تازه، "دار
هيچگاه اطمينان بخش فرهنگي را كامال جلب نمي  -مجاهدين خلق بود 

كرد. به همين سبب بيش از هشتاد در صد كساني كه در آن سال در عادل 
در گذشته  آباد كشتار شدند از چنين زندانياني تشكيل ميشدند. برخي زماني

، از فعالين تواب از آن دسته توابين بودند و برخي نيز در همان زمان كشتار
. در مجموع، اما، هيچكس از زندانيان به طور آشكار از باورهاي گذشته ها

، شرحي دردناك "تواب سازي"خود دفاع نمي كرد. شرح اين نظام و كارخانه 
كه  "ست پر آب و چشميكي داستان ا"و به قول حماسه سراي بزرگ توس، 

همه بندي  آيد. چنين بود كه من و محتمالٌ همي بايد در جاي ديگر باز گفت
م كه فردا چه خواهد شد؛ با ما يآن شب ِ بازداشتگاه، در آن انديشه بود هاي 

چه خواهند كرد؛ چه بگوييم و چه واكنشي نشان دهيم؛ چه آزمايشي در 
  فت و چشم به خواب ره نسپرد. پيش است. تا بامداد دل در دل قرار نگر

در نيمه هاي روز بعد، درب سلول من باز شد و نگهباني نام مرا  
فراخواند. از جا برخاستم و خود را براي برده شدن آماده كردم. با چشمان 
بسته و در پي نگهبان كه دستم را گرفته بود روان شدم. مرا در اتاقي گذارد و 

كه بر  -؛ چنين كردم. كمتر از ساعتي بعدبه من گفت در جايم منتظر بمانم
چند نفر وارد اتاق شدند و روي صندلي ها   -من به سان ِ سالي گذشت 

نشستند. نخست، نام مرا پرسيدند، سپس پرسش ها آغاز شد. از من پرسيدند 
چه خبر از درون بند؟ مي دانستم آنان مي دانند در بند و در ميان بندي ها 

بر بوده است و در باره چه چيزي سخن مي رفته در روزهاي گذشته چه خ
است. نيز،ميدانستم خود را به بي خبري زدن كارم را بدتر خواهد كرد.  به 
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صراحت گفتم چه خبر است؛ گفتم همه از كشتار عده اي از بندي ها سخن 
مي گويند. گفتند از كه خبر را نخست شنيده ام،پاسخ دادم از خانواده خود, و 

راديوها و دهان به دهان. بي پرده پوشي يكي از آنان گفت آنچه آنان نيز از 
به دنبال عمليات  ِاخير ِ منافقين و كشف "شنيده ام درست است؛ گفت 

شبكه اي از آنها در زندانهاي كشور، حضرت امام هيئتي را متشكل از 
منتخبين وزارت اطالعات ، قوه قضائيه، و سازمان زندانيان كشور مامور كرده 

تا با بررسي مجدد وضعيت زندانيان كل كشور،آن گروهي از آنان را كه  است
اين هيئت تشخيص ميدهد هنوز در دل يا علنا از مواضع گذشته خود دفاع 

. صراحت او، در تاييد خبر كشتار گروهي از "مي كند دوباره محاكمه كند
ا درباره زندانيان، پشتم را لرزاند؛ سخنان عباس به يادم آمد. پرسش بعدي آنه

عقايد خودم بود. بناي كارم بر آن بود تا رك و صادقانه درباره عقايد خود 
سخن بگويم. من گفتم كه از عقايد خود دست شسته ام و مسئوالن زندان 
نيز به رغم عدم رضايت از من، اين موضوع را دريافته اند. به آنان گفتم اگرچه 

لمان معتقد هستم، اما به نا نمي توانم ادعا كنم يك مس كبه لحاظ ايدولوژي
مسلماني نيز تظاهر نمي كنم، و به لحاظ سياسي در اغلب نظرات پيشين 
خود تجديد نظر كرده ام. آنها در پاسخ از من سئوال كردند آيا من از موضع 
گروههايي مانند حزب توده ايران و سازمان فدائيان اكثريت به نظرات پيشين 

 - گفتم  قطعا ديگر به كمونيسم، ماركسيسم  خود نقد دارم. جواب رد دادم و
لنينيسم و انقالب سوسياليستي باور ندارم. به آنان گفتم در صورت آزادي 

 –قطعا با هيچ گروه سياسي كار نخواهم كرد و اصوال ديگر به كار سياسي 
تشكيالتي و فعاليت براي حزب خاصي باور نداشته و قصد چنين كاري را 

ردم   معيارهاي نظام ِ حاكم بر زندان، كه بر اساس آن نخواهم كرد.  تاكيد ك
طبقه بندي شده اند، بسيار سخت  "بدها"برخي از جمله من در شمار 

گيرانه، تنگ نظرانه و مخالف قوانين جمهوري اسالمي و سخنان امام و آيت 
  اهللا منتظري است. 

بود؛ آيا پرسش بعدي آنها درباره نظر من درباره همكاري با جمهوري اسالمي 
حاضر بودم در سخنراني در مراسم نماز جمعه شهر زادگاهم به افشا گري در 
باره گروههاي سياسي بپردازم، آيا حاضر بودم از زندانيان سياسي بازجويي 
كنم، چرا تا كنون در زندان درباره فعاليت محتمل برخي گزارشي نداده 

گفتم تصميم من براي بودم،و.... پاسخ من به همه اين پرسش ها منفي بود. 
تشكيالتي شامل جمهوري اسالمي نيز مي شود.   -ترك فعاليت سياسي 

گفتم سخنراني در شهر زادگاهم دوباره من را به مركز جدل هايي در آنجا 
تبديل خواهد كرد و براي من و خانواده ام تنش خواهد آفريد. گفتم من 

جمهوري اسالمي سخني و چيزي در زندان نديدم كه از فعاليتي بر ضد 
در ضمن گزارش دادن كار يك مامور  حكايت كند تا آن را گزارش كنم،

مؤمن بي طرف مي تواند باشد كه من نيستم و به آن باور ندارم. هر كس نيز 
چنين مي كند نه از روي باور و فداكاري براي جمهوري اسالمي است،از روي 

اري من با جمهوري ريا و براي نجات خود چنين مي كند. گفتم  عدم همك
اسالمي نه از سر مخالفت با اين نظام است، نه از سر عناد و مبارزه جويي 

سودي    -با توجه به از بين رفتن همه گروههاي سياسي مخالف  -است، و
  نيز براي جمهوري اسالمي نخواهد داشت. 

ي از بند بود. پاسخ دادم آخرين پرسش درباره  برنامه و هدف من پس از آزاد
ن است به تحصيل خود در دانشگاه تهران ادامه دهم و زندگي رزويم آآ

روزنامه نگاري حرفه و كارهايي از اين سنخ را، بدون  آكادميك حرفه اي،
يكي از آنها  وابستگي سياسي به گروه خاصي، براي خود بر گزينم. سرانجام،

ست، در سخناني،كه به نظر مي رسيد جمع بندي آنها از گفتگوي ما بوده ا
آقاي كياني نظر ما اين است كه شما چپ ها اگرچه اغلب هيچگاه "گفت 

اما تفاوت شما با  مسلمان معتقد نخواهيد شد كه مثال به آخرت باور بيابيد،
مجاهدين اين است كه پس از تواب نمايي و آزاد شدن ديگر به فعاليت 

پايين درصد افراد رده مياني و  97تشكيالتي ادامه نمي دهيد. بيش از 
گروهها ي چپ پس از آزادي به دنبال كار عادي زندگي خود رفته اند و بيش 

پس از آزادي  ند،اگر چه در زندان تواب شده بود درصد مجاهدين، 85از 
دوباره به مجاهدين پيوسته اند. اين تفاوت در سرنوشت شما و برخورد با شما 

  . "بسيار مؤثر است
در اتاق بمانم تا كسي از نگهبانان براي  گفتگو تمام شده بود؛ به من گفتند

بردن به  سلول به سراغم بيايد. اكنون،وبا اين سخنان،به نظر مي رسيد من 
در آزمايش مرگ و زندگي با نمره اي كه قبولي من را براي ادامه زندگي 

  برآورده مي ساخت،قبول شده بودم. هنوز نمي دانستم.  

بندي ها به بند چهار عادل آباد باز  دو روز بعد من را به همراه گروهي از
. پس از وارد شدن به بند و برداشتن چشم بندها از روي چشمان دگرداندن

خود توانستم بقيه افراد گروه را ببينم. از ديدن و بازگشت اغلب افراد گروه، 
خاصه از ديدن ماشاءاهللا بسيار خوشحال شدم. شايد در همه روزهاي آن 

تنها موردي بود كه  با ديدن بازگشت گروه كوچكي از دوران كوتاه، آن لحظه 
بندي ها، برق شادي در چشمان برخي از ما پديدار شد. اكنون، به بند چهار 
كه نگاه مي كردم به نظر مي رسيد به باقي مانده سپاه كوچك و بي دفاعي 
مي نگريستم كه پس از محاصره، قتل عام شده اند. غصه تمام سينه ام را پر 

ود. اكنون در مي يافتم كه نبود محمد بهاري،كوچك مرد بزرگ كه كرده ب
سنگ صبور همه بود و به هيچ گروهي نيز تعلق نداشت،چقدر سخت و 
محسوس است. مختار آذر, علي قرباني جاويد،احمد حسيني,رضا حسيني، 
اكبر حقيقي، پرويز روزي طلب،حسن، حسين،و اسماعيل علي پور(سه 

ه مسئول اتاق ما بود و ما به نرم خويي و شرافت برادر)،شهباز گودرزي ك
عشايري اش دلخوش بوديم و هميشه، بعد از هر مالقاتي، از پسر خردسال 
خود براي ما مي گفت. عباس ميرائيان،همشهري هاي دوست داشتني ام قوام 
مرادي و علي نيكنام و... كه همه نيك مرداني بودند. قوام در يكي از مرخصي 

ن، ازدواج كرده بود و فرزندي نيز داشت. نام ها بسپارند. براستي هايش از زندا
  قاتالن چگونه توانستند چنين كنند؟ 

نفر قتل عام شده  180تا  150به گمانم از زندانيان بند چهار رقمي بين 
بودند. هنوز نيز كسي از ما با اطمينان از قتل عام سخن نمي گفت. هنوز 

در دست نداشته و ندارد.   نكشته شد گاكسي آمار دقيق و صحيح از شمار 
پس از آن اخبار و شايعات گونه گوني در بند رواج يافت؛ خبري از فراري 
دادن برخي از زندانيان حكايت مي كرد. من خود از خانواده ام شنيدم كه 
يكي از بچه هاي مجاهدين، كه نسبت خويشي دوري نيز با من داشت، بنام 

است. هنوز نيز  ميزان درستي خبر را نمي  نشدگاپرويز شر افتي جزو فراري 
دانم. خبري ديگر مي گفت اغلب زندانيان را در اتاق بزرگي جا داده بوده اند 
و سپس با باز كردن شيرهاي گاز طبيعي، همه را به قتل رسانده اند. نمي 
دانم، نمي دانم، نمي دانيم؛ زان پس ما گروه  بندي هاي بر جا مانده مي بايد 

كابوسي نو و ترسناك كه  بر كابوس هايمان در شب هاي تاريك و ساكت با 
زندان افزوده شده بود، خو مي گرفتيم. در اتاق هايي شب را به روز مي 
رسانديم كه تخت هاي خالي بيش از نيمي از اتاق تا همين ديروز خوابگاه 

خَلج دوستانمان بودند. كمتر از يك سال بعد، بخش ديگر سناريويي كه آقاي 
از ان سخن گفته بود،اجرا شد. همه باقي ماندگان زندان عادل آباد در زمره 

  طبقه بندي شده و ما به طور دسته جمعي آزاد شديم. "شصت و پنج درصد"آن
تاريكي ها و ابهامات بسياري هنوز درباره اين قتل عام هولناك نا آشكار  

ي تواند پرده از اين مانده است. به نظر مي رسد تالشي ملي و از همه سو م
ابهامات بردارد. نقش گروههاي اصالح طلب در روشني انداختن بر اين فاجعه 
به سبب دسترسي داشتن به برخي از اطالعات سري دروني بسيار مهم است. 
من در شمار گروهي نيستم كه با متهم كردن همه در جمهوري اسالمي، 

. سال پيش, عليرضا علوي تبار خاصه اصالح طلبان، تنها بر ابهامات مي افزايد
از روشنفكران ديني و فعالين اصالح طلب ديني در اين باره پيشنهادي داد 
كه با سكوت ديگران روبرو شد. تحليل هاي فراوان و خاطرات فراواني در اين 
باره تا كنون منتشر شده است. با اين همه، اما هنوز، نا دانستني ها از 

رنده خود در گروهي قرار دارد كه معتقدند اين دانستني ها بيشتر است. نگا
اگر چه با اجازه نهايي آيت   - به سان اغلب كارهايي از اين سنخ  -قتل عام 

اهللا خميني صورت گرفت، اما با كارگرداني و ابتكار همان گروه كوچك و 
قدرتمندي رخ داد كه در پس قتل هاي زنجيره اي دوران رياست جمهوري 

رار دارند. همان گروهي كه سعيد امامي عامل عملياتي سيد محمد خاتمي ق
آنها بود؛ همان گروهي كه  بركناري آيت اهللا منتظري را كارگرداني كردند، 
همان گروهي كه هنگامي كه قرار بود فرانسوا ميتران به ايران بيايد، براي لغو 
 سفراو، به طور قاچاق خمپاره انداز به بلژيك فرستادند. همان گروهي كه

سالها پيش آقاي خلج در زندان اصفهان درباره آن سخن گفت. شناختن اين 
گروه و چگونگي كاركرد سازماني آنها نخستين و مهمترين گام در پرده 

  برداشتن و آشكار كردن همه ابعاد اين فاجعه خواهد بود.   
   

*  
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  جنايت بدون مكافات!؟

  

 مهدي اصالني

  
  

سازمان ملل، با اجراي طرح از  598نامه كوتاه زماني پس از پذيرش قطع
قبل آماده شده كشتار زندانيان سياسي در ايران و در فاصله يك ماهه مرداد 

كار به دستان حكومت حوزه و چاه، به دستور مستقيم 1367تا شهريور
هويت 4000خميني و همراهي تمام پوزيسيون وقت، بي هيچ اما واگربيش از

را معدوم كردند. استخوان هاي هزاران گم  -دهتا كنون ثبت ش - شناسنامه اي
شده از جان هاي جوان نايافته  بر خاكپشته هاي اسالمي شيارشد.وخاطره 

تباهي جنايت كارانه كه وعظيم ملتي را پرپركردند.اين حكم وفرمان مذهبي 
برمداركينه ميچرخيد درتاريخ معاصر خونين ميهنمان حادثه اي بي بديل 

را به نمايش گذاشت. اين حكم بي سابقه عليه  درعرصه ي مخالف كشي
بديهي ترين حقوق دموكراتيك و انساني و حق شهروندي صادر شد . حكم را 
اما آن كس صادر كرد كه  دردوره حياتش همواره باشمشيربه جنگ با انديشه 
برخواست. تنها در مدتي كوتاه و در فاصله يك ماه هزاران نفر درمحاكمات 

قه اي به مرگ محكوم شدند.در بين جان باخته گان بودند سريايي وچند دقي
  كساني كه مدت محكوميتشان يايان يافته و يا رو به اتمام بود. 

تمامي جان باخته گان با چند يرسش عقيدتي كه ياد آور انگيزاسيون در 
دوران مدرن است، در آتش كينه اي تماميت خواه شعله ور شدند. در 

 بستان سياه كه هنوز مي بايد و مي بايست درنوزدهمين سال گشت آن تا
 باره اش بسيار گفت، و به جرأت ميتوان آن را هنجار جنايت در حكومت فقها

 بود در چه بسا و ده ابهام قراردارد،پ درسايه و هنوز نكاتي  بسيار ناميد،
 اين رو تابستان از همه زواياي آن روشن نشود. ،نامبارك حكومت اسالمي

سيستم جنايت حكومت  ،ناگشوده. با اين تعريف اي است هنوز پرونده 1367
 67 تابستان كشتار بخش كرد. 67تابستان از بعد اسالمي را ميتوان به قبل و

 به عنوان عيار سنجش جنايت در هاي بيدار توافق عمومي وجدان با امروز
داشت و يادمان اين  زنده گرفته است. در ساليان اخير حكومت اسالمي قرار

برخوردار شده است كه تقريبا تمامي  نايت هولناك از چنان گستردگيج
هاي فكري درگير به موضعگيري درباره ي اين جنايت پرداخته اند.  نحله

كثرت بزرگداشت هاي ساليانه (باتمام ايرادات واقعي نهفته درآن) كه ديگر به 
 رغلبه وديگر، كه ب هيچ چيز نه در آيئني ارزنده بدل شده است، اگر سنت و

بتوان حرف اول  اگر افتاده است. حافظه به جاي فراموشي موثر و نشاندن ياد
توافق عمومي بر آن باشد كه  و پنهان كاري آن دانست، را سريت و 67كشتار

عمومي متوجه كل خانواده بشري است، آن وقت  اين جنايت نفس گير و
جان  شاهدان و بلندگويي درباره آن، تنها متوجه همه گويي و فاش گويي و
 - نوشته زير نگاهي دارد خانواده هاي قربانيان جنايت نمي باشد. بدربردگان و

موضعگيري سرجنبانان  ايران. به جنبش مادران وخانواده ها در -مختصر
خارج  زمان وقوع فاجعه، برخي برخورد هاي مختلف سياسي در حكومت در

داخل كشور كه  در كشور ،هم چنين نگاهي به برخي موضعگيري هاي افراد
فراموش نكنيم تا  عمومي يافته است. انتشار 67سال گشت فاجعه تابستان در

كالم ممنوعه درحكومت فقها محسوب  67چندي پيش سخن گفتن از فاجعه 
 قدرت واماندگان امروز و از حكومت و سرجنبانان ديروز بسياري از و ميشد.
فراموشمان  تا مارده بودند.به حفظ آن همت گ شده، دركمال رازداري، اصالح!
صداي بلند بگوييم كه، رهبركاريزماي حكومت اسالمي آيت اهللا  نشده با

 شود، توهين به دنياي مدرن تلقي مينامش  خميني كه ديگر حتا تكرار
گفت، كه برخي  باصداي بلند بايداين رو  از ميباشد. 67مسئول اصلي كشتار

به دنبال ناكجاآباد از آرمان  ت زبان وبا لكن اصالح نشده، هنوز اصالح  طلبان!
نفرتي  خشم و آوار آرمان خميني اما، ورند.آسخن به ميان مي  ،هاي خميني

خود كين خواهي كم يابي را در تاريخ ايران بدعت گذاشت  با بي بد يل بود و
رهايي از آن به  كه هم چون  ديگر دست آورد هاي انقالب شكوه مندش!

تصفيه فيزيكي  كشتار و هر ايراني بدل گشته است.رويا ي دست نايافته ي 
به دستور مستقيم خميني و اتوريته مذهبي وي نزد پايوران نظام   67سال 

خود، دستان تمام پايوران  "وحدت كلمه"به فعل درآمد. وي با شعار معروف 
 ارتقا بخشيد. "وحدت عمل"نظام را در طشت خون شستشو داد و آن را به 

قبل  از كشتار هنوز كالم ممنوعه حكومت فقهاست. 67تان اين رو تابس از
ساله  8پايان جنگ  در زمان وقوع و كه در 67تصميم گرفته شده ي تابستان

بيخبري مطلق جامعه به فعل درآمد را ميبايست يكي از دست  عراق در با
تصميم  جانيان حكومت اسالمي قلمداد كرد. و آوردهاي استراتژيست ها

به خوبي  درپشت اتاق هاي دربسته شوراي امنيت ملي ايران، گيرندگان اصلي
 فجايع و پاره ايراني، در پايان جنگ ،با آگاه بودند كه جامعه جنگ زده و چند

نكبتي كه رهبر انقالبش آن را نعمت خوانده بود  مصائب بيشمار
خياباني نبود كه بر گذرش حجله اي آذين نشده باشد.  درگيراست.كوچه و

 كوپن و حكايت پناهگاه و مردن و شب هاي صدبار ل شده ايراني درپاما غرور
به  و جست وجوي نوش دارو و التيام زخم هاي بيشمار آن مشغول، در آژير،

 كربال و در نماز ظهر را آن نهاده بودند تا بر قرار آخر دنبال مرهم ميگشت.
 ل نشست واما كشتي انقالب جهاني به گ قدس به جاي آورند. در را نماز عصر

كرد تا  حلقوم بيمار خميني، كفايت مي نوشاندن جرعه اي ازجام زهر در
 آن يعني زنداني سياسي اسراي نبرد نابرابر آن را به خورد جامعه و دريايي از

شهدايش افزون تر از نام  تعدادخود  صورت ادامه جنگي كه در چشانند. به
خود، كه  هركرده ازق كوچه هايش ميگشت. جامعه ي خسته و خيابان ها و

سرحد  در و كمياب ترين كاالي جيره بندي شده زمانه اش اخالق شده بود،
فاجعه، توان   صورت مطلع شدن از در -حتا -  برد آيا مي بيزاري ازخود به سر

تصميم  به دستان و اين گونه بود كه كار كرد؟ مي پيدا را خود واكنش از
 سانسور ت جامعه ي جنگ زده و باموقعي آگاهي كامل از با گيرندگان اصلي،
پنهان كاري، دست  نهايت رازداري و در باال، و ديكته شده از كامل خبري و

 ماه اول بيخبري مطلق بود و چند. خانواده هااول:  به آن پليدي كمياب زدند.
هيچ نهادي مسئوليت به گردن نمي  نگرفتند. خانواده ها نيز درجريان قرار

 و شهر فاجعه در دهان به دهان شدن خبر نبود. هيچ كس پاسخگو گرفت و
زندان ها و گورستان  هجوم خانواده ها به بيمارستان ها و نهادهاي امنيتي و

 "فعال خبري نيست خودمان خبرتان ميكنيم"بر داشت  ها همه يك پاسخ در
 روي كاغذ هاي بي مهر بر آنكه طي مكالماتي غيررسمي و مدت ها گذشت تا

 به كميته هاي چندگانه اي كه در تا ،نواده ها خواسته شدازخاو بي نشان 
شمع  هنوز خوشبيني رخت برنبسته بود و بهم رسانند. شهر اعالم شده حضور

با در دست  بسياري ازخانواده ها حتا بود. شي نگزيدهخبري خامو بي اميد در
 در. كردند از ساعت ها قبل در كميته ها حضور پيدا ،منازلشان سند داشتن

با خشونت اعالم كردند  ساكي تحويل دادند و با خواندن هر نام كميته اما ره
حكايت . "به حكم دادگاه عدل اسالمي معدوم شد و انقالب بود فرزندت ضد"

راست  كمر حكايت سكته هاي ناقص مادران است و ي تحويل ساك،آن روزها
ني كه فرزندا هنگام همسران درد و كردن زود گيسو سپيد نكردن پدران و

رياحي مادري كه  زنده ياد مادر كودكي شان به همين سادگي به يغما رفت.
فرزند ديگرش علي  آن پيشتر از كردند و شهريورماه سربدار دو فرزندش را در

بودند،  اش صادق و تمام سرمايه اش جعفر دست داده بود و از 61سال در را
ي بعد با يك رفت داخل كم هركس مي "كند آن روز را چنين روايت مي

رسيدن نوبت  و خانوادگي مان خواندن نام از همسرم بعد گشت. ساك برمي
تا  دو شم .لحظه اي بعد بيرون آمد و همين جا بمون من داخل مي گفت تو

يك  گفتم حاجي همه با  .رويش را ازمن برگرداند ،ساك تحويلش دادند
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اون  ر وتا شده؟ گفت يكي اش ساك جعف سهم تو دو چرا ساك برگشتند،
  )1( "هم صادق را هم جعفر را و يكي ساك صادق. آخه هر دوتاشون را زدند.

 زماني كه مادران داغدار و همه ي راه ها اما به خاوران ختم ميشد. 
، با تراشه ي ناخن وخون برگورهاي فرضي با هجوم به خاوران، همسران درد

وييدند، طشت ب در جست وجوي نايافته ي نعش عزيزان، خاك خاوران را مي
 جدان هاي زخم خورده شد. خاوران تفاهم و و بام به زمين آمد، رسوايي از

 ها را بي غسل و آن كه شد، نجس ها و سهم كفار 67خاوران اما تنها درسال
.هنوز از سرنوشت   پنهان كردند جا) درآن اند نداشته كه بدان نياز بي كفن (

دانيم  بي اطالع هستيم و نمي 67  مرداد ماه هزاران مجاهد اعدام شده در
 تأخيري چند با ؟ اند پنهان كرده ها را در كدامين گوشه و مكان جمعي آن

طرف خانواده ها،  آن از تأيئد و به دنبال دريافت فاجعه بار خبر ماهه و
دست داده بودند درخارج  از هوادارانشان را و گروههاي سياسي كه اعضاء
اما هنوز  اين رابطه كردند. اقدام در كردن ومال بر كشور دست به افشا گري و

برگذاري  ابتدا با جنبش مادران اما از نشده بود. عمق فاجعه خبردار كسي از
كه  زير شديدترين برخوردهاي امنيتي، در يادمان و مراسم هاي سوگ و

گاه همراه با ضرب  وه است توهين آغشته بود و به تحقير -تابه امروز -همواره
تا  پايداري را عرصه اي از مقاومت و، دستگيري  توأم ميشد ديد وته شتم و و

يك گورستان عادي ، به  ازامروز  . خاورانه استبه نمايش گذاشت به امروز
   .بدل شده استمكاني براي فراموش نكردن 

سال اول رياست جمهوري احمدي نژاد شاهد آن بوديم كه حكومتيان  در
 و بانيت پاك كردن نشانه هاي جرم ،مي خاوران "ساماندهي" به بهانه طرح

 ي به نامگل كاري آنجا طرح با و دارند درخت برپا و خاوران دار در خواهند
خانواده ها به فرجام  مقاومت شديد با اين امر پيش برند. را "ساماندهي"

 برگل كاري و اگرقرار" روشن بود -اما– درخواست خانواده ها  حرف و نرسيد.
 بگوييد چه تعداد را به ما تنهادهيم شما  دمان انجام ميساماندهي است خو

به  حكومت ناچار و "بدهيد را اجازه گزاردن سنگ قبر اينجا پنهان كرده ايد و
 را ميي اسالمي اش آبادگر مهر و مهرورز!! و دولت آبادگر عقب گردشد.

كنند "ساماندهي"خواستند خاوران را  مي كند. خواست باگورستان ها آغاز
؛  درختي بر پا سازند بكشند و گلي بكارند و دار و  جا جدولي كه آن ي آنيعن

با تعدادي انسان معمولي  ،عادي است جا يك گورستان يعني كه بگويند اين
  .  اند و ديگر هيچ كه آرام آن زير خفته

 نگويند هبت را با آن پيراهن چهارخانه در وقت مالقات و آن يعني كه
داشت به كجاي آن دشت  اش حتا دريغ نمي منلبخندي كه از نوزاد دش

منتظري وحاج محسن  يعني آنكه نگويند انوش وحميد سرخ پنهان كرده اند.
 اسفندياري فرشاد و و آقا محمود و جليل وخوشابي و جهانبخش و رياحي ها

 ميان كدامين يك از كانال هاي فاضالب پنهان كرده اند و در را "شاميت"و 
  اكسازي تاريخ كمربه قتل جغرافياي جنايت ببندند.پ از يعني آنكه بعد

زني كه پسران  شير -باشد جايش هميشه سبز و كه ياد-رياحي مادر
وصيت اش آن  آرزو و و دست داده بود رشيدش را در كشتار از نازنين و

آن روزهاي خون را چنين توصيف  درخاوران دفن كنند ، نيز بودكه وي را
. داديم مي نشانه اي را به صورت فرضي قرار كه ميرفتيم بار هر": ميكند
زمين  چوبي را در كرديم و مي را متري فرضي گور ديوار تا باطناب از گاهي
داديم  مي نشانه ديگري قرار كرديم كه مثال اين جا جاي صادق است. مي فرو

ديديم  رفتيم مي مي بار آنجا هم خانه ابدي جعفر  است  و ...هر كه مثال
يك بار كانال  با بولودوزر آن جا را صاف كرده اند. سته اند و سنگ ها را شك

 اينجا كانال فاضالب بكشيم. اعتراض مي خواهيم از حفر كرده بودند كه مي
. ديگر مادران لطفي و مادر مادر معيني و هم .من و همه مادران با كرديم.

مان دستگير گاهي كتكمان ميزدند، ،دادند فحشمان مي ،كردند تحقيرمان مي
   ) .2("بردند و... به حبس مي كرده و

پايي يادمان هاي سنتي هم چون آيين جمع  بر كار مداوم خانواده ها در
 هم عزيزان در شروع سال نو و گور باركي برم عيد سال و هر نوروز شدن در

كه اين روز با  - سال  هر شهريور10دهم بزرگداشت آن در چنين سالروز و
داخل  در - وان سال گرد كشتار شناخته شده استتوافق خانواده ها به عن

تبديل اين فاجعه به حافظه  آگاهي رساني و  به رشدي از  روند رو كشور
 جان بدربردگان آن كشتار نقل روايت شاهدان و برداشته است. جمعي در

هم چون  ،ساليان اخير رساني در مخوف با دسترسي سهل تر به امكانات خبر
دست  چاپ خاطرات و برخي شبكه هاي تلويزيوني، شبكه جهاني اينترنت،

داخل  قابل دسترس بودن آن در مقاالت شاهدان دست اول، و نوشته ها و

 به نمايش گذاشتن آن نزد خدمت عريان كردن جنايت و تماما در، كشور
نامه سرگشاده ! دوره اصالحات قبل از آن اما در عمومي قرارگرفته است. افكار

خاتمي كه  وقت محمد به رياست جمهور  67يان كشتارخانواده هاي قربان
كابينه ميرحسين موسوي وزارت ارشاد را  بزرگ در خود به هنگام كشتار

روشن  درخواست خانواده ها بسيار ساده و سرپرستي ميكرد بي پاسخ ماند.
بگوييد بچه هايمان را كجا " بود. آن ها حتا مجازات آمرين را نخواسته بودند.

رياست محترم  "بگذاريم. ايد؟ واجازه دهيد برايشان سنگ قبر پنهان كرده
زير قبال به مسئولين   جمهوري اسالمي ايران به استحضار ميرساند كه متن

ارائه شده است ولي از آنجا كه پاسخي دريافت نشده است جهت  ذيربط
تاريخ فوت و محل دفن بسياري از اعدام  ميرسانيم پيگيري به اطالع شما

كه جنازه  1367 انقالب اسالمي به ويژه جان باختگان سال س ازشدگان پ
هاي داغدارشان  جمعي دفن كردند براي خانواده هايشان را در گورهاي دسته

اين زمينه پاسخگو نيستند  يك از ارگانهاي مربوطه در مشخص نشده و هيچ
هاي  و گروه اي از دگرانديشان و اعضاي احزاب هائي كه عده يكي از مكان

 اند مزار خاوران ياسي را در آن به شكل انفرادي يا دسته جمعي دفن كردهس
ها مشترك بوده و  است كه با گورستان بهائي –جنب قبرستان ارامنه  –

اي روبرو هستند از  ها و فشارهاي عديده محدوديت هاي داعدار با خانواده
 –ب  .ندارند اجازه هيچگونه نشانه گذاري بر خاك مزار را –جمله الف 

جنازه هاي عزيزان ما مرده  يابد و بر ها هر روز گسترش مي گورستان بهائي
معلوم  هاي ديگري كه برما شود بسياري از عزيزان ما را در مكان دفن مي

 داغدار از مسئولين مربوطه هاي  نيست دفن كرده اند ما بازماندگان و خانواده
 دفن عزيزان ما را اعالماسامي ، زمان فوت و محل  – 1مصرانه ميخواهيم كه

نمايند.  از دفن اموات ديگر بر خاك جان باختگان ما جلوگيري –2 .نمايند
  .ما تحميل گرديده و ما را از آن گريزي نيست چراكه اين مكانها ناخواسته بر

توان چاره اي انديشيد و محلي ديگر در  ولي براي تازه درگذشتگان بهائي مي
 كاري در مزار و محل خاك نشانه گذاري و گل مانع – 3 .گذاشت اختيارشان

سپاري عزيزان ما نشوند. رونوشت به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
بي پاسخ  ).3("و گزارشگران  محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد متحد.

ماندن اينگونه دادخواست هاي ابتدايي از طرف مسئولين كه خود شريك 
اسامي  دادن نشانه هاي گور و ادامه دارد.شوند تا به امروز  جرم تلقي مي

 پاسخ به پرسش هاي بي جواب بعدي و قربانيان يعني اعتراف به جنايت ،
   .خانواده ها

قرق بانان  بي هيچ گونه هراس از ،گير مادران در و جنبش هميشه پيگير
سال اول،  شدن ابعاد جنايت در وگزمه گان حكومتي از همان زمان آشكار

به  خانواده ها نامه اولبه  پيشينه اين امر عزيزانشان بودند.وضعيت  پيگير
حبيبي كه خود سمت مهمي را  .برمي گرددحسن حبيبي وزير دادگستري 

حكومت  تصميم گيرنده  در مسئوالن درجه اول و از كابينه جنگ داشت و در
خاتمي بي  هم چون محمد دادخواهي خانواده ها را به شمار ميرفت، نامه و

آقاي دكتر حبيبي وزير دادگستري شما را به عنوان وزير  " ذاردپاسخ گ
هاي اخير  دهيم. در ماه خطاب قرار مي دادگستري جمهوري اسالمي مورد

پيوسته است. اعدام هزاران  هاي كشور ما بوقوع اقدامات هولناكي در زندان
كم محاكمه شده و ح تن از زندانيان سياسي كه اكثر قريب به اتفاق آنان قبال

 دريافت كرده و دوران محكوميت خود را سپري مي كرده اند و حتي دوران
عمومي ايران  محكوميتشان سپري شده بوده، موجي از حيرت و تاثر در افكار 

برانگيخته است و همگان جوياي  پاسخي درخوربراي اين اقدام مي  و جهان
حظه از خود ل باشند.ما كه مادر و پدر و بستگان اين قربانيان هستيم، هر

 مبپرسيم چرا بايد چنين بي رحمانه، اين فرزندان برومندمان را به خاك و
خون كشند؟. ادعاهائي كه مي خواهند اينان را به عمليات نظامي اين يا آن 

مرزهاي كشور منتسب كنند، با توجه به اوضاعي كه در زندانها حاكم  گروه در
ما در سخت ترين شرايط بسر  باطل است، چرا كه فرزندان بوده، به طور كلي

يكبار آن هم به مدت ده دقيقه از پشت شيشه و  روز 15ميبردند، مالقاتهاي 
هر گونه وسيله ارتباط با خارج  بوسيله تلفن و محروميت اينان از داشتن

كرده ايم، حقانيت  زندان، كه ما آن را در هفت سال اخير از نزديك تجربه
: اگراقدامات مقامات   ماسئوال ميكنيم  دادعاهاي ما را به اثبات ميرسان

قانوني بوده است، چرا اعدامها از چشم همگان پنهان نگاه داشته 
ماسئوال ميكنيم: اگر اين اقدامات موجه بوده چرا صريحا اعالم   شد؟

  چرا بايد مالقاتها كه حق طبيعي هر فرد زنداني است قطع شود؟  ،؟نميگردد
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اري كه حتي  بسياري از مسئولين نيز بعنوان حص چرا فرزندان ما را در
گروه به جوجه هاي اعدام سپرده  در آنجا تلقي ميشدند گروه "نامحرم"

: چرا مقامات با بازديد يك هيئت بي طرف بين  ما سئوال مي كنيم اند؟
زندانها و مذاكره با زندانيان و خانواده هاي زندانيان و قربانيان  المللي از
: كدام اصل قانون اساسي به مقامات اين  ما سئوال ميكنيم مينمايد؟ مخالفت

است كه چه در گذشته و چه در حال حاضر محاكمات خود را  اجازه را داده
شرايطي كه زنداني حق حتي يك كالم دفاع  در پشت درهاي بسته و آنهم در

: كدام محكمه، به چه اتهامي،  ما سئوال ميكنيم راندارد انجام دهند؟ از خود
عزيزان ما را صادر كرده است؟ آنهم در شرايطي  تاريخي، حكم اعدام ر چهد

نبوت ماهها مورد بررسي قرار ميگيرد، در حالي كه  كه پرنده مثال بنياد
ما سئوال   مردم ايران مثل روز روشن است اتهامات و جرائم آنها براي تمام

صادر  عي: كدام قانون اجازه داده است كه حكم اعدام دسته جم  ميكنيم
سئوال ريز و درشت ديگر...ما خانواده هاي قربانيان فاجعه  و هزاران .كنند؟

زندانيان سياسي خواستار اقدام فوري ، جدي و مسئوالنه  اخير و خانواده هاي
تاريخ محاكمه، -1  با شما در ميان ميگذاريم شما هستيم. و خواستهاي زير را

از قربانيان بوده، دليل  يك مدتي كه محكمه مشغول بررسي پرونده هر
محل  - 2.داريد محاكمه دوباره، و محل محاكمه براي تك تك قربانيان اعالم

 -3هاي آنان اطالع دهيد. دفن و تاريخ اعدام كليه قربانيان را به خانواده
تعداد و  - 4مسترد كنيد. وصيت نامه هاي قربانيان را به خانواده هاي آنان

دليل اينكه اين اقدام ناقص صريح  به-5مائيد. اسامي اعدام شدگان را اعالم ن
حقوق بشر است، ما  اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي و اعالميه جهاني

هستيم  عليه مسئولين اين فاجعه دردناك اعالم جرم مي كنيم و خواهان آن
ما خواهان  - 6.كه اينان بازداشت و در يك محكمه علني محاكمه گردند

بين المللي براي بررسي  با بازديد يك هيئت موافقت جمهوري اسالمي،
سياسي و  وضعيت زندانهاي كشور و اجازه مذاكره اين هيئت با زندانيان

خانواده هاي قربانيان فاجعه اخيرهستيم.امضاء گروه كثيري از خانواده هاي 
دفتر آيت اهللا العظمي  - 1زندانيان سياسي رونوشت. شهداي قتل عام اخير

آقاي خاوير پرز دكوئيار دبير  -3مان ملل متحد در ايران.دفتر ساز - 2منتظري
كليه سازمانها و محافل بشر دوست و  -4كل سازمان ملل متحد.

خطاب  67).نامه سرگشاده ديگري كه ازطرف خانواده ها ي فاجعه4("مترقي
  به گزارشگران كميسيون 

حقوق بشرسازمان ملل نگاشته شد و به طور مستقيم افزون بر شكايت 
: هيئت محترم  به"نيز به ميان كشيد  را نواده ها،طرح دادخواهيخا

 ي: خانواده ها ملل متحد ازسوي گزارشگران كميسيون حقوق بشر سازمان
بازديدكنندگان عزيز اميد داريم 1367داغدار شهداي زنداني فاجعه ملي سال

ما را به محافل و مجامع، سازمان ها  يبانگ دادخواه بعد از گذشت يك دهه
بشريت ترقي  يبرسانيد، به آنان كه نداها و مراجع انساندوست و دمكرات

دشمنان  بشريت تالش مي كنند  خواهي را شنوا هستند و براي داد ستاني از
 فرزندان دختر و پسر، شوهران و همسران، پدران ما را از.عزمشان گرامي باد

هاي ايراني دستگير كردند به جرم عدالتخواهي در سلول  1360سال 
محوطه هاي نظامي، زيرزمين ها، اعماق دره ها در  انفرادي، بيابان ها،

بلند، مجاورت جريان هاي بي حفاظ  حفاظت سيم هاي خاردار، ديوارهاي
طوالني زير شديدترين  برق فشار قوي، جزيره هاي متروك و ... مدت هاي

واده ها خان شوك هاي فيزيكي ورواني در معرض شكنجه قرار دارند. به دور از
 و بدون مالقات، بدون هواخوري، بدور از آفتاب و در تاريكي و يا در مقابل

نورهاي خيره كننده و صداهاي دلخراش. بوسيله بازجويان مخصوص نظامي و 
حق استفاده از وكيل مورد بازجويي همراه با شكنجه قرار  پاسدار ظلم بدون

ند يا زير مراقبت دقيق با خانواده قطع كرد دادند. ارتباط عاطفي آنها را
ضدانقالب و  در مراجعات به خانواده ها جواب مي دادند كه اينان .داشتند

 نوعي صواب و عبادت .ضد دين و اسالم هستند و تعزير و آزار آنها خود
ي كه همگ پيش گفته يعزيزان ما را به جرم ها 60سرتاسر دوران دهه .است
 و ديدار خانواده محروم يعاد يو اتهام واهي بود از آسايش و زندگ يتصنع

بودن  يخود بودند و زندان يداشتند. اغلب خانواده تحت تكفل عزيزان زندان
عادي و گذران روزمره در فشار و تنگنا  يخانواده آنها را نيز از زندگ نان آور

 ياكنون نيز مي دهد. از آن گذشته در راه اشتغال و كار و زندگ قرار داده و
اين زندانيان نيز محدوديت هاي بسياري ايجاد كرده و يهاي روزمره ي خانواده

 .از تحصيل در دانشگاه محروم نمودند حتي بسياري از فرزندان آنان را
را كه از شكنجه ها  آن تعداد 1367سرانجام نيز در مرداد ماه تا اواخر سال 

ا كساني ر مانده بودند به ميدان هاي تير بردند و حتي يسالم و يا عليل باق
 يبودند به جوخه ها يكه دوره زندانشان تمام شده بود و چشم براه آزاد

 سان در نبود آمار و پنهانكاري از لحاظ محل اعدام و اعدام سپردند بدين
تنها با حدس و گمان، هر خانواده در مجاورت گورستان  يمكان خاك سپار

ر گورهاي دسته اقليت ها محلي را يافتند، كه اعدام شدگان را د ارامنه و ساير
كوهستان ها و  يخاك سپرده يافتند. در دره ها به يبا لباس زندان يجمع

يافته شد و آنجا را  يشهيدان زندان شده يبيابان هاي متروك نيز اجساد تالش
 يخانواده هاي بسيار نام نهادند. اينك 1367مزار شهيدان فاجعه ملي سال 

و با  .دانند يان شهيد خود ماز قتل گاه زنداني يگوستان خاوران را نماد
پليس در آنجا گردهم مي آيند و ياد عزيزان خود را  يوجود مزاحمت ها

دارند. مصاحبه كنندگان عزيز از آغاز دهه شصت تا پايان اين دهه  مي يگرام
كند. اين  يرا در گورستان خاوران از دو هزار نفر تجاوز م تعداد اين اعداميان
گوئيم و حتم داريم كه بيشتر هم  يمان مگ حدس و يرقم را هم از رو

نداريم. همه ما خانواده ها به خاطر  هستند. اما اگر نام نمي بريم  تامين
بسر مي بريم اين را  فقدان عزيزان و نان آوران خود در فشار و محدوديت

ما  كنيم اما آنچه را انتظار داريم اينست كه خون هاي عزيزان يتحمل م
ن جهت از شما خواهانيم كه در مراجع ذيصالح بازگو پايمال شده است بهمي

ها و خونخواه عزيزان ما باشيد. اينان قربانيان تماميت خواهي  كننده سختي
تبليغ مردم ساالري و دينداري مي كند. ما  حكومتي هستند كه پيوسته

ترقي خواه آنها را به  ميخواهيم جامعه جهاني و بشريت صلح دوست و
با تشكر. خانواده زندانيان .ما. ملت ايران وتاريخ وادار نمايد پاسخگويي در برابر

  ) 5("ايران1367فاجعه ملي سال  سياسي اعدام شده و شهيد
 راه برگذاري مراسم يادمان در مانع در ايجاد سد و فشار به خانواده ها و
مدام برسرخانواده ها  مستمرو كشتار، به طور از خاوران كه درساليان بعد

 كند درنوزدهمين سالگشت كشتاربزرگ همراه با تهديد وسنگيني مي
.سرسپرده گان حوزه وچاه در فشاربرخانواده ها ادامه يافت بازداشت و

نوزدهمين سالگرد كشتار بسياري را با تهديد هاي تلفني ،و بستن راه هاي 
منتهي به خاوران به خانه نشيني محكوم كردند، اما با همه تهديدات و در زير 

نفره خانواده  3000شار هاي امنيتي خبرهاي منتشره برحضور حداقل سايه ف
  ) 6ها شهادت ميداد(

  قدرت از شده گان و وامانده گان طرد برخورد برخي از

 در 67نوزدهمين سال گشت كشتار  در دولتي آلمان(دويچه وله) راديو
ده نظر سه تن از حكومتيان و بازمان ،ارسال يك نمابر گوي تلفني و گفت و دو

كوتاه ترين پاسخ يا  صريح ترين و گان از گردونه قدرت را جويا شده است.
تئوريسين اصلي اصالح  متفكر و سعيد حجاريان مغز دعوت به سكوت را

به «دهد كه  وله گزارش مي راديو دويچه "طلبان حكومتي بيان كرده است.
ي ها به سراغ بسياري كسان كه از خود 67هاي سال  مناسبت سالگرد اعدام

شان را جويا شويم ولي متاسفانه  اند رفتيم تا علت اين سكوت هستند يا بوده
 "شكوفه منتظري"گو را نپذيرفتند. شايد گفت و گوي  و عمدتا دعوت به گفت

باشد  مي 67خانواده ي قربانيان سال از مصاحبه گر جوان دويچه وله كه خود
وي زنده  ن اسالمي پدررا بتوان نوعي دادخواهي نيز تلقي كرد. مرگ فروشا
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 زمان وقوع جنايت، كودكي غارت شده اش و در ياد حميدمنتظري را در
با ارسال نمابري به  "دويچه وله راديو خاوران پنهان كرده اند. در ربوده اند و

آقاي سعيد حجاريان، كه در بنيانگذاري دستگاه امنيتي حكومت نقش مهمي 
طرح كرديم و اميد  67مهاي اعدا مورد داشته است، پرسشهايي را در

اين  به موضوع بپردازد. صورت مستقيم وي به آنها پاسخ گفته و به داشتيم
كه آن موقع من معاون سياسي استانداري  با اين" ايشان  گرفتيم: از پاسخ را

طلبان  الوصف بايد اين پرونده باز باشد و اصالح اهواز (خوزستان) بودم، مع
اكنون كه شرايط در داخل كشور مساعد نيست و  بگيرند. اما  روي آن موضع

ها و احزاب و نهادهاي جامعه مدني قوي نيستند، امكان پرداختن به  رسانه
  )7("اين موضوع وجود ندارد.

تصميم  گذشته اي نه چندان دور از معاونين و سعيد حجاريان كه در 
اين يعني واحدگزينش  گيرندگان اصلي، كليدي ترين بخش وزارت اطالعات،

(كه صد درصد مطلع  ماجرا خبرنداشتم گويد از وزارت خانه بوده است نمي
من آن موقع معاون سياسي استانداري خوزستان "گويد  بوده است) بلكه مي

زمان مناسب آن فرا  " پاسخ اطالعاتي سعيدحجاريان دال برآنكه "بودم
آن  ان وتباهي است كه دامنگير همه حكومتي فرار از نكبت و ."نرسيده است

به راستي تئوريسين  هايي كه آگاهانه تا به امروز سكوت كرده اند ميباشد.
  كه او فاصله دارد؟ خود ديروز نظر ظاهري و  با اين باور ارشد اصالحات چقدر

 مي را "دانستن حق مردم است" اصالح طلب شعار موضع يك رهبر از ديروز
مسئوليت  بار آنكه شانه از راز آن بدت و كند. امروز توصيه به سكوت مي داد.

من آن " پهلو دو باگفتن اين جمله اطالعاتي و اوال: حجاريان كند. خالي مي
 شعور و منصب كليدي خود "موقع معاون سياسي استانداري خوزستان بودم

توگويي معاون سياسي  دهد. ممكن تنزل مي مخاطب را تاپايين ترين حد
ايران  شاهرگ حياتي اقتصاد و دوره جنگ استانداري مهمترين استان در

زندان  يا در درآن موقعيت، شغلي عادي مانند رانندگي تاكسي بوده است.
 كسي را اعدام نكرده اند. و آب تكان نخورده است، آب از 67تابستان اهواز در

تمام مقام هاي   شود. فرار به جلو تنها به حجاريان ختم نمي اين انكار و
جاكه دستاني  از آن راي كشتار هاي حكومتي،ويكرد به ماج اطالعاتي در

   كنند. آلوده دارند، سياستي  مشابه اتخاذ مي
رابطه با محل خدمت آقاي حجاريان يعني  در اين مورد و ببينيم در

اين  معاونت سياسي استانداري خوزستان آيت اهللا منتظري چه روايتي دارند .
چند روز " .شود ي نقل ميروي سايت آيت اهللا منتظر نوشته عينا از بخش از

بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام حجه االسالم آقاي محمد حسين 
احمدي پسر آيت اهللا آقاي آشيخ علي اصغر احمدي شاهرودي آمد پيش من 

در آنجا تند تند دارند اعدام مي كنند، به يك "گفت :  خيلي ناراحت بود مي 
نمي دهند، اينها از  كنند، خوب تشخيص يشكلي نظر اكثريت درست م

درست در "عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده اند به جان زندانيان 
افتاده اند به جان ، چشمانشان روي پيش محل خدمت آقاي حجاريان و

آنكه من درآن زمان معاونت سياسي  با" گويند ميهنوز  ايشان زندانيان و
ريئس سابق آقاي كشتار). (بخوان بي ارتباط با  "استانداري خوزستان بودم

مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري ايران، حجت در  حجاريان
االسالم موسوي خوييني ها كه آقاي حجاريان مدت ها معاون ارشد ايشان 

 گردونه قدرت به دور حال كه از و ،مقام يك اصالح طلب امروزي در بوده اند،
 محمد دكتر مي آيند. ماجرا برندانستن  صدد انكار و در -نيز - افتاده اند

افرادي است كه به سهم  معدود يكي از ملكي رييس پيشين دانشگاه تهران،
اعتراض به آن را  نگاه داشتن اين فاجعه و  زنده داخل كشور سعي بر در خود

داشته است، در نوشته اي خطاب به دوست ديروزش موسوي خوييني ها 
بوديد و اگر ادعا كنيد آنچه در  شما  دادستان كل كشور" شود مي يادآور

دانستيد واى بر شما. راستى  گذشت را نمي زندانهاى جمهورى اسالمى مي
محاكمه   گذرد و هر روز چند صد نفر بي دانستيد در زندانها چه مي شما نمي

اعدام  هشدند و به جوخ اى محكوم به مرگ مي دقيقه هاى چند يا در دادگاه
مي به دختران تجاوز و سپس آنها را اعدام  دانستيد يسپرده ميشدند؟ نم

اهللا منتظرى افراد زير نظر شما با شكنجه و  قول آيت  انستيد بهد ؟ نمي كنند
دانستيد در  اند؟ نمي انسانى خود روى ساواك شاه را سفيد كرده اعمال ضد

گذرانيدند با يك فرمان  هزاران زندانى كه دوره ي اسارت را مي  67سال 
سعيدحجاريان بايد توضيح دهد آن وقت كه دوره : ) دوما8ٌ("د.عام شدن قتل

آن وقت هم زمان مناسب  دولت اصالحات بود چه؟ علي اكبر خواني شان در

فرمان دست آقاي  اگر  به راستي نداشته است.؟ براي طرح ماجرا وجود
  وقت فرا ميرسد؟چ هي  67حجاريان باشد زمان مناسب طرح كشتار

 ديگر از "فاطمه حقيقت جو"ي آقاي حجاريان برخالف پاسخ امنيت 
زمان وقوع ماجرا معلمي نوزده ساله  را در اصالح طلبان ساكن آمريكاكه خود

داده) در  سالشان به ماجرا قد نمي ( يعني آنكه سن و كند، معرفي مي
اينكه كشتار در اليه هاي دروني حكومت  و در  پرسش دويچه وله  در

ها را در  من بازتاب اعدام" بازتابي داشت؟ ميگويدمجموع دردرون دستگاه چه 
ساله بودم و اولين 19ها من  دانم. آن سال ساختار حكومتي  آن زمان نمي
 از صراحتي بيشتر حقيقت جو با )9("سال تدريسم در مدرسه بود.

به عنوان نسل دوم حاكميت، آيا  "سعيدحجاريان در مقابل اين پرسش كه
طلب آن زمان  ي شما و ديگر نيروهاي اصالح دغدغه 67هاي سال  اعدام  هرگز

ي اصلي. زيرا در آن  حقيقت اين است، كه نه به عنوان دغدغه": بود؟ ميگويد
فكري  زمان به قدري مسائل سياسي روز پيچيده بود و ما محتاج ائتالف و هم 

ي چالش برانگيزي چون  ي آن مسئله بوديم، كه در مورد مسئله در باره
حقيقت جو هم چنين يكي  )10("شد، سخني گفت نمي 67سال هاي  اعدام
اين دليل  هم فكران اصالح طلبش را در و داليل اصلي سكوت خود از ديگر

گذار  ها توسط بنيان فرمان اصلي اين اعدام" كند كه عمده ارزيابي مي
طلب از حاميان  هاي اصالح جمهوري اسالمي صادر شده بود و بسياري از گروه

خواستند حداقل با سكوت از كنار اين ماجرا رد  ها مي گذار بودند. آن بنيان
كردند، مطرح كردن اين مسئله به بحث رهبري و  شوند. زيرا فكر مي

توان كروكي سكوت  اين نمي از سرراست تر )11شود. ( مي  گذار كشيده بنيان
   را ترسيم كرد.

اصالح طلبان حكومتي اولويت هايي را  واقع جنبش اصالحات و در
بزرگ را آگاهانه  بازي قدرت براي خود داشتند كه به ناچار كشتار درگردونه و

كردن  اولويت هايي از قبيل پاسخگو بايست به بوته فراموشي ميسپاردند. مي
جالب آن كه فاطمه حقيقت  براي روزنامه ها. آزادي عمل بيشتر قوه قضاييه و

گيرد با اولويت هايش  هركس درقدرت قرارمي"جو اين اصل درست را كه 
پاسخ  پرسش و كند. توجيه سكوت ارزيابي مي را، بهانه و "حركت ميكند

شما در " دويچه وله است. دويچه وله با حقيقت جو به قدركافي روشنگر
چنين خط   هايتان، درگيري با مسائل روز آن زمان و هم بخشي از صحبت

دانستيد.  67هاي سال  ي اعدام قرمز ها را دليل عدم بررسي و تحقيق درباره 
هاي قرمز و عدم سكوت در اين مورد،    كنيد شكستن خط آيا فكر نمي

نجه و فشارهاي ي اتفاقات اخير باشد. منظورم شك توانست عامل بازدارنده مي
يايد، امروز بر  هاي گروهي انتشار مي اي است كه، بنابر آنچه در رسانه گسترده

ببينيد، هر كس در قدرت قرار ": حقيقت جو شود؟ دگرانديشان اعمال مي
مداري،  گيرد كاستي زياد دارد. در اين هيچ ترديدي نيست. اما هر سياست مي

كند. من  هايش عمل مي هايي دارد و برطبق الويت گذاري اولويت
ي اصالحات الويت ما اين نبود. زيرا ما اگر وارد اين  گويم، در دوره مي صادقانه

طلبان مطرح  هايي كه در آن زمان براي اصالح شديم، ديگر الويت موضوع مي
قضاييه را  خواستيم قوه شد. مثالً در آن زمان ما مي بود با مانع مواجه مي

ي شكاف بين نيروهاي  شديم، زمينه ين مسئله ميپاسخگو كنيم و اگر وارد ا
شد و كمترين قدرت مانوري براي ما در مجلس  سياسي فراهم مي

ها بازهم موفق به  گذاشت. هر چند كه ما بدون ورود به موضوع اعدام نمي
قضاييه نشديم. يا الويت ديگر ما آزادي عمل بيشتر براي  پاسخگو كردن قوه

ها آزادي عمل داشته  كنم، اين كه روزنامه هم فكر ميها بود. من هنوز  روزنامه
ديگري الويت دارد. چراكه اين مطبوعات هستند كه بايد    باشند، به هر مسئله

دفاع  نهايت خانم حقيقت جوبا تأكيد و در )12به چنين موضوعاتي بپردازند.(
 دهند كه زمان طرح ماجرا رضايت مي گذشته، درستي عدم طرح ماجرا در از
 خارج كشور در حكومت نيستند و و حال كه ايشان در فرارسيده است.ن اال

 من هنوز معتقدم در آن " به پيگيري پرونده برخواست. برند بايد به سرمي
فاطمه - "كرديم. اما امروز وقتش است زمان ما نبايد اين موضوع را مطرح مي 

دگي پيچي البته ساختار كالمي خانم حقيقت جو فاقد )13(- حقيقت جو
نظر برمي  ماحصل دو برآيند و اطالعاتي سعيدحجاريان است، اما از برخورد

 بسازبفروش هاي جماران وجمكران در زمانيكه چاه زدگان حوزه و آيد كه تا
  رسيد. قدرت هستند هيچ وقت زمان دادخواهي نخواهد

هركس سعي  "هولوكاست ايراني"نوزدهمين سال گشت اين  اينك اما در
اين دست آورد  نه  نمايد. انكار را با آن كشتار ي ارتباط خودميكند به نحو

تاريخ  آشكاره گي آن تباهي مرگبار چندان كم بها براي هرچه علني ترشدن و
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٦٥  100 ي آرش شماره

 ياد به جاي فراموشي ندارد. خونبار ميهنمان محصولي جز نشاندن حافظه و
بنيان گذاران سپاه پاسداران كه هم چون حقيقت جو  محسن سازگارا از

پاسخ دويچه وله به ماجراي كشتار نيز مسئوليت  در، باشد كن آمريكا ميسا
   .كند مي مجموعه دولت را انكار زير خود به عنوان عضوي از

هاي متفاوت  اي را در بخش شما به عنوان فردي كه دوره وله:  دويچه
چه شنيديد؟ به عبارتي خبر  1367هاي سال  ايد، از اعدام حاكميت گذرانده

ا را كي شنيديد؟ روايت آن چگونه بود و در مجموع بازتاب آن در ه اعدام
، رييس هيئت عامل 67من در سال "دستگاه چه بود؟محسن سازگارا: 

و در بخش صنعت كشور بودم.  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
)سازگارا بال فاصله و 14("متأسفانه اطالعات بيشتري از مردم عادي نداشتم

وبه داليل سكوت  شود، خبرمي با 67ماه، از فاجعه كشتار چندتنها پس از 
تدوين كنندگان  وي به عنوان يكي از ماجرا نمي پردازد. طوالني خود از

سركوب نيروهاي " كه جوهره آن 60اطالعيه ده ماده اي دادستاني درسال
 ظاهرا ايشان قبل از كند. مي اتخاذ نيز سياستي مشابه را بود "ضدانقالب
 به كارهاي عمراني و گرفتند و محل جنايت فاصله مي ر جنايتي ازوقوع ه

شما به عنوان عضو هيئت مؤسس سپاه ": دويچه وله پرداختند. سازندگي مي
اطالع پيدا   60ي  هاي اوايل دهه هاي آغازين انقالب، آيا از اعدام ل در سا

 58سال من در ارديبهشت : سازگارا داشتيد؟  كرديد؟ چه واكنشي در قبال آن
از شوراي فرماندهي موقت سپاه بيرون آمدم و به راديو رفتم. در مقطع آغاز 

خوردها از باالي سر بروزير بودم. زد و  ها، من معاون سياسي نخست درگيري
ما بين رهبران مجاهدين خلق و آقاي الجوردي و دادستاني انقالب شروع 

ا عقيم گذاشتند. در دست هم دادند و طرح ما ر  جناح دست به دو  شد. اين
معروف است، ما  "اي دادستاني ي ده ماده اعالميه"اين طرح كه به نام 

ي خود را تحويل دهند و فعاليت  خواستيم گروه هاي مسلح اسلحه مي
ها به رسميت شناخته شود.  آميز و غيرمسلح آن سياسي غير خشونت

 يان خلق وها به فداي مجاهدين خلق با جعل كردن صورت جلسات و دادن آن
 )15("هاي ديگر، از زير بار آن اعالميه شانه خالي كردند آن و جوسازي انتشار

چيلي را به فدايئان  معلوم نيست چرا بايد مجاهدين لقمه اي به اين چرب و
  خودشان آن را افشاء نكنند؟ خلق پيشكش كنند و

مهندسي رياضي شان مسئوليتي مشترك  ايشان با نگاهي هندسي و 
وي  قايل هستند.  60پنجاه براي طرفين درگيري هاي خونين دهه وپنجاه 

آشكارا با حكمي كه هنوز با نگاه امنيتي شان صادر ميفرمايند سهم گروههاي 
قصاب اوين را  اسداهللا الجوردي آيشمن و سياسي  به زعم ايشان مسلح و

شود همسان سازي كرد و به قول  پس نمي": دويچه وله دانند. يكسان مي
براي قضاوت هنوز زود است. ": سازگارا "دو طرف دعوا را مقصر دانست شما

هاي مسلحي چون  اما شايد بتوان در ايجاد آن فضاي جنگ، سازمان
هاي مسلح كرد را همان قدر مقصر  مجاهدين خلق و فدائيان اقليت و گروه

ا ه رسيدكه آن گونه به نظر مي دانست، كه امثال آقاي الجوردي را. چرا كه اين
هايشان  ها و بيانيه هم براي دست به اسلحه بردن عجله داشتند.. از اعالميه

 10ي  اعالميه آميز به مسير صلح گونه حاضر نبودند آمد و هيچ گونه برمي اين
 رياضي مي تراش و بااين نگاه مقصر )16("اي دادستاني گردن بگذارند ماده

 اعدام نيروهاي مجاهد در عمق نگاه آقاي سازگارا حداقل در توان به  كنه و
آن مطلع  از كشتار از كه به گفته خود چند ماه بعد سازگارا پي برد. 67سال

تازه وقتي ما متوجه شديم، چند ماهي از ماجرا گذشته بود. زيرا " ميشود،
 ) وي هم چنين تاكيد17("دادند ها خبراعدام را مي ها به تدريج به خانواده آن
هايي مثل آقاي  اد اين حكومت منتشر شود و آدمبايد صبر كرد تا اسن" دارد

پورمحمدي، وزير فعلي كشور، كه از عامالن كشتار بودند به سخن در آيند. 
مطمئناً از دل وزارت اطالعات بايد منتظر بود تا اين اسرار منتشر شود و كم و 

  ) 18("گيري عجيب منتشر شود كيف اين فاجعه و داليل اين تصميم
موقعيت  يان گذشته اما، چون درزمان وقوع جنايت در.بسياري ازحكومت

تصميم گيري نبوده اند ويا اساسا نمي توانستند درآن موقعيت قرارداشته 
بزرگ رو  واكنش به كشتار به جهت حساسيت اجتماعي كه هرساله در باشند.

اگر بتوان در برخي از  تحليل ماجرا پرداخته اند. به فزوني دارد به واكنش و
را  انتقاد از خود درجه اي از پوزش خواهي و واكنش ها ، برخوردها و اينگونه

فرصت طلبي  دربرخي از آن ها جز اكبرگنجي). (نظيربرخورد مشاهده كرد
  توان گرفت. سياسي سراغي نمي

كه در  "انصار حزب اهللا" ازتشكيل دهندگان سابق، اميرفرشادابراهيمي 
  ساله  12 بسيجي رزمنده بزرگ به عنوان يك زمان كشتار در و 67سال

  

  
  

در واكنش به آن جنايت، ضمن  مشغول خدمت در جبهه ها  بوده است.
  !دادن برخي اطالعات غلط با 67خواندن تابستان "قتل عام حكومتي"

من امروز بزرگترين خطر را "مطلبش را اينگونه بيان ميكند   جوهره حرف و
احمدي نژاد معلوم است، هر  براي ايران هاشمي مي دانم، تكليف خامنه اي و

دو در دايره حجتيه اي ها و مشتي پاسدار وحشي جنگ طلب گرفتار هستند 
و نهايت ضرري هم كه به ايران مي رسانند شروع آتش جنگ در ايران 

نظر زماني دچار مشكل  وي سپس با نقل داستاني كه از ).19("هست......
ندارد معتقداست كه بعد از واقعيت آن سال ها خوانايي  با باشد و جدي مي

احمد خميني اجازه  ،هاشمي رفسنجاني و، بيماري خميني حمالت مغزي و
سيد احمد خميني هر  رفسنجاني و" ديدار با خميني را به كسي نميدادند.

دو در جماران در دفتر امام مانع از هرگونه ديدار و يا جلسه مستقيمي با وي 
ر نيز از جمله مجيد انصاري و يا آيت مي شدند و حتي نزديكترين اعضاي دفت

اهللا موسوي خوئيني ها براي ديدار با خميني با مشكل مواجه بودند ، سيد 
احمد و رفسنجاني با ايجاد آن سد اعالم مي داشتند كه كارتان را بگوئيد ما 
خالصه شده اش را به امام مي گوئيم و نتيجه را به شما اعالم مي كنيم 

ني عمال از بسياري از حواث آن روزها دور بود و يا اصال .اينگونه بود كه خمي
اطالعي نداشته است و به واقع رهبر ايران در دو سال آخر عمر خميني اين 

امير فرشاد ابراهيمي سپس با اطالعاتي سراپا جعلي يادآور  )20("دو بودند.
چنين  ها و اعتراض آيت اهللا منتظري و هم در ايام آن قتل عام" شود مي
چون مجيد انصاري به عملكرد الجوردي  دادي از نيروهاي خط امامي همتع

در زندان اوين كه گاها حتي در يك شبانه روز تعداد اعدامها به صد تن 
ميرسيد مجيد انصاري مصمم مي شود موضوع را به اطالع خميني 

اعتراض منتظري به آن اعدام ها قاعدتا بايد به سال   اوالٌ )21("برساند
ابراهيمي،  طبق گفته خود اميرفرشاد دوماٌ نه قبل از آن. ردد وبرگ1367

 مانع تراشي هاشمي و احمدخميني بايد به سال هاي بعد بيماري خميني و
مهم تر از همه، آن كه الجوردي در اواخر  آن. نه قبل از و برگردد 1366از

تار بعد از كش 1368تا سال  شود و مي دادستاني انقالب بركنار از 1363 سال
(دراين  مسئوليت اجرايي نيز نداشته است. و نگشته، بزرگ هرگز به اوين باز

پست خدماتي  رياست سازمان زندان  عهده دار -68نيمه شهريور –تاريخ وي 
ابراهيمي اما ول كن ماجرا نيست و با سناريويي كه  اميرفرشاد شود). ها مي

 "رمبو"ا هم چون بي شباهت به فيلم هاي هندي نمي باشد مجيد انصاري ر
مجيد انصاري مصمم مي شود " نويسد فرستد و مي به باالي درخت مي

موضوع را به اطالع خميني برساند به جماران مي رود كه سيد احمد و 
رفسنجاني مانع ديدار مي شوند و مي گويند به امام اطالع مي دهيم (كه 

مجيد انصاري در  هايتاٌالبته از اين كار نيز عمال سر باز مي زنند) ، تا اينكه ن
كه خميني در ايوان جماران قصد خواندن نماز شب  نيمه هاي شب هنگامي

داشته اند از غفلت پاسداران اطراف وي استفاده مي كند و موضوع را به اطالع 
خميني مي رساند و مي گويد همين امروز بيش از دويست نفر را الجوردي 

ن وجه ممكن و ماجراي كشتن يك در اوين اعدام كرده است آنهم به بدتري
زن را شرح مي دهد كه شيلنگ آب را به پشت وي فرو كرده اند و پس از 
تركيدن روده هايش او كشته شده است مجيد انصاري مي گويد در بعد از 

جمع مي كند و به انصاري مي گويد قلم و  اين گفتگو خميني سجاده نماز را
ر است و فرمان تحقيق از زندان اوين كاغذ بياور اين از نماز شب هم واجب ت

انصاري فردايش به اوين مي  و بازداشت الجوردي و محاكمه وي را مينويسد
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ها را آغاز مي كند و  رود و به فرمان خميني تحقيق از كميت و كيفيت اعدام
حكم بازداشت الجوردي را از سوي خميني به اطالع وي مي رساند ، پس از 

سنجاني و خامنه اي و محسن رفيقدوست به اين ماجرا ري شهري ، رف
جماران مي روند وسيد احمد و ري شهري ، رفسنجاني و خامنه اي عمامه 
هايشان را بر مي دارند و جلوي خميني مي گذارند و مي گويند با اين كار 
ديگر آبرويي براي ما و نظام نمي ماند و ما كنار مي كشيم ، رفيق دوست 

شكاف بزرگي در جبهه ها ايجاد مي كند و عمال  اعالم مي كند كه اين كار
نظام ساقط مي شود و خميني را مجاب مي كنند از بازداشت الجوردي و 
محاكمه وي صرفنظر كنند و اعدامها را بسيار محدود مي شمارند و حرفهاي 
انصاري و موسوي خوئيني ها و ... را توطئه منتظري و باند مهدي هاشمي مي 

خوانند ، كه با اين كار و با استفاده از زود  ن كردن وي ميخوانند براي سرنگو
باوري و ساده لوحي خميني و البته اعتمادي كه خميني به آنها داشته مانع 

اري و ديگر نيروهاي خط امامي با وي مي از هر گونه تماس نزديك طيف انص
شوند . خميني حكم را پس مي گيرد و البته هاشمي با ترفندهاي ديگر نيز 
مانع از هرگونه اقدام افرادي مثل موسوي تبريزي و مجيد انصاري و موسوي 
خوئيني ها در دستگاه قضائي و از جمله دادستاني و زندان اوين مي 

  ).22("شود
شاه خودش خوب بود اما اطرافيانش "اهت به اين حكايت بي شب

عضوسابق انصارحزب اهللا براي نخستين بار خميني را با  ميباشد. "نگذاشتند
ميدهد. هم چنين  خطاب قرار مورد"باور زود ساده لوح و"صفاتي هم چون 

بخش فارسي راديو فرانسه به مناسبت نوزدهمين سالگرد كشتار بزرگ، با 
 ،رضا عليجاني روزنامه نگار ملي مذهبي و 67قربانيان  فرهاد فرجاد ازخانواده

 زنداني بوده است و خود 67زمان اعدام هاي از طرفداران خط شريعتي كه در
ميان اين  از ابراهيم نبوي نويسنده ساكن بلژيك به گفت وگو نشسته است.

اولين روزنامه نگاري است   67سه تن رضا عليجاني ازجان بدربردگان كشتار
شهامتي ستودني  با خطر كردن و درداخل كشور "آريا"هفته نامه كه در
 وزارت اطالعات به عنوان يكي از به عرصه مطبوعات كشاند. را 67كشتار

دستگيري هاي  شكايت در طرح اتهامات و در  67عامالن جنايت  وارثان و
 كيفرخواست وي حذف مي موارد از را 67 مورد، عليه عليجاني 1379 سال

 افكار را  به سود باورعليجاني وزارت اطالعات طرح عمومي كشتاركند. به 
آن  براي جامعه توسط كارشناسان اين وزارت  اطالع از و عمومي ندانسته
  )23تشخيص داده ميشود( خانه زيان بار

تاريخ  در آن را خوانده و "هولوكاست ايراني" را 67عليجاني كشتار 
ابراهيم نبوي اما در پاسخ به اين  ).24("كند معاصر بي سابقه ارزيابي مي

به مراكز  شما كه درآن سال ها" فرانسه كه راديو سئوال بيژن برهمندي از
تصميم گيري نزديك بوديد اما االن همه ميدانندكه يك نويسنده تبعيدي 

 ظاهراٌ" گويد مي )25("هستيد راجع به آن حادثه چگونه بايد داوري كرد
همه  ست كه من يك نويسنده تبعيدي هستم.دانند آن ا چيزي كه مردم نمي

مسئله آن است  قدرت نزديك هستم. چنان به مراكز كنند من هم گمان مي
 به عنوان كارشناس سياسي وزارت كشور كار 64 تا 61سال هاي كه من در

مجله  من در 67درسال مسئول دفترسياسي وزارت كشور بودم... كردم و مي
 همان موقع ما كردم. مي دوستان كار ازگروهي  سروش با آقاي مخملباف و

دوستان  يكي از اتفاقاٌ زندان تحت فشار بوديم. هم به شكل ديگري بيرون از
 .توابين زندان بود وقتي من بركنارشدم ايشان به جاي من منصوب شد كه از

نبوي در ادامه ماجراي كشتار  "ايشان البته از بچه هاي گروههاي چپ بود.
 داند كه در برخي كشورها هم چون روسيه و شده اي مي رداستان تكرا را 67

كسي كه "به اعتراف نبوي  چين اتفاق افتاده است. كامبوج و عراق و شيلي و
انجام داده، به هرانگيزه اي، عملي كه انجام داده  يك جنايت  را اين كار
سئوال ديگر راديو فرانسه موضوع فراكسيون هاي درون حكومتي  )26.("است

آن كه مطلع  بعد از آن بي اطالع بودند و زمان وقوع جنايت از ه دراست ك
 اصالح طلباني كه خود در نايت سكوت اختياركرده اند.جقبال  شده اند در

رابطه با علل  در )27("مجريه نيز بوده اند دوره اصالحات صاحب قوه مقننه و
ارد يك دليل د سكوت دو" ابراهيم نبوي چنين پاسخ ميدهد داليل سكوت؟ و

   )28("بگويند خواهند تعداد نميدانستند يك تعداد هم نمي
قبول ندارم  من صحبت هاي آقاي عليجاني را" نبوي سپس با بيان اينكه

سال  شود كه وي پس از يازده متذكرمي دانستند... كه اصالح طلبان همه مي
وي رضا عليجاني اما برخالف نب شود. مي خبر ماجرا با فرانكفورت از شهر در

رنج نامه نيمي  نامه هاي ايشان و در دوره بركناري منتظري و در" معتقداست

 حتا" آن زمان عليجاني در به اعتقاد "شود ماجرا براي همه گان آشكارمي از
  )29("ماجرا بي اطالع نمانده بود هم از -عادي - هيچ فرد روزنامه خوان

موسوي  ريان وسعيدحجا به طور مستقيم از عليجاني بدون لكنت زبان و 
خوانند و واكنش  اصالح طلب مي را مطلعين جنايت كه خود خوييني ها از

من " پرسد ادعاي عليجاني مي ابراهيم نبوي با رد نشان نداده اند نام ميبرد.
 )30("نگفته است؟ بگويد و پرسم چيه كه حجاريان بايد آقاي عليجاني مي از
 كشتارها و مركز ني كه دركسا" پاسخ عليجاني به اين پرسش چنين است و

كه ابراهيم نبوي  اين در ).31( "هستند نشسته بودند به جامعه بدهكار ماجرا
را  خود قصد پنهان كردن باور به عنوان نويسنده اي ضد چپ شهره است و

فرصتي براي حساب  هر از و ندارد، ندارد ترديدي وجود اين مورد نيز در
بازي  مجله سروش و از بركناري خود ايشان كنند. شويي با چپ استفاده مي

تازه آن هم چپ  نويسند و آن دوره را نيز به پاي چپ مي جناح در قدرت دو
   دوستان هم بوده اند!! توابي كه از

پي اثبات چه  البته مشخص است كه آقاي نبوي با طرح اين ماجرا در
ده فرصتي براي زدن مجموعه چپ استفا بهانه و هر ايشان از چيزي هستند.

راديو فرانسه باالخره بايد به شنونده اش بگويد درمورد  اما گزارشگر كنند. مي
مطلع  بوده است و ماجرا بي خبر سراغ كسي رفته است كه از چرا 67ماجراي

 علت مصاحبه راديو فرانسه با ابراهيم نبوي را شايد در هم نيست؟ بهانه  و
 نبوي كه در"يافت كه  فرانسه بتوان راديو اين گفته بيژن برهمندي مفسر

 "- ي-قدرت وصل بوده است امروز نويسنده اي است تبعيد دوره اي به مراكز
 همه را در "دانند همه مي" برهمندي با سخاوت مندي هرچه تمام تر با بيان

دانندكه ابراهيم نبوي يك  اما االن همه مي"كند كه  شريك مي خود اين باور
ظاهرا " اين نظر است كه وي نيز برنب خود ) و32("نويسنده تبعيدي است
يدانند آن است كه من يك نويسنده تبعيدي  چيزي كه مردم نم

تفاوت  مهاجرت و تفاوت تبعيد و مورد با بحث در شايد ).33("هستم.
بتوان به برخي  هم، مقوله با فرق اين دو مهاجر و نويسنده تبعيدي و

مجال اين نوشته  حوصله و اين باره پاسخ گفت،كه البته در ناروشنايي ها در
گفته  از كند كه با اين مهم ترين فراز اما همين قدر كفايت مي نمي باشد.

انجام داده، به هرانگيزه اي، عملي كه انجام  را كسي كه اين كار"ابراهيم نبوي
 19از بعد ايشان كرد، كه آيا هنوز اين  پرسش را از "داده  يك جنايت است
براي ابراهيم نبوي مشخص نشده  جنايتكاران) (بخوان سال اين چه كساني؟

روي مهمترين نام  براي تلنگر به حافظه هاي هنوز له نشده، بهتراست از اند؟
يكي  "علي اكبرهاشمي رفسنجاني" رونويسي كنيم تا يادمان نرود چندين بار

آينده  ازجانيان موردتوافق است. كسي كه شما هنوز به او اقتدا ميكنيد و
كنترل " آخرين مقاالت شما از وي ميسر ميدانيد. ا با حضورخوش ايران ر

بعد از خبر خوش ديروز آزادي "شهادت ميگيرم  "بازي دردست رفسنجاني
هاله اسفندياري، باالخره امروز دومين خبر خوش را پس از دو روز متوالي 
شنيديم. هاشمي رفسنجاني با راي اكثريت خبرگان رئيس اين مجلس شد 

خوب نزديك مي شود، اگر از يك عصبيت كوتاه بگذريم، شايد روزهاي  ".."
انتخاب هاشمي به رياست مجلس آغاز محدود كردن احمدي نژاد ديوانه و 
متوقف كردن قطار بي ترمز او و رفتن به استقبال انتخاباتي نسبتا آزاد باشد. 
اين يعني كاهش احتمال حمله آمريكا و يعني كنترل اوضاع در ايران. اگرچه 
رهبري اين بار هم خود را از ماجرا كنار مي كشد، ولي هاشمي و خاتمي بايد 
نشان بدهند كه ديگر بچه هاي خوب و نجيب بيت نيستند، از طرف ديگر 
اصالح طلبان هم بايد حزب خودشان را در جريان انتخابات تشكيل بدهند. 

نتقاد به قبل هرگونه ا نبوي حتا از )34.("شايد مدل تركيه اي هم بد نباشد
 كند ارزيابي مي "الت ولوت ها"خارج را كار  داخل و هاشمي وخاتمي  در

اگر اوضاع همين جور پيش برود، در يكي دو هفته آينده شاهد حمله وسيع "
دسته الت هاي دور و بر احمدي نژاد در داخل و خارج به  و بي حاصل دارو

  )..35("هاشمي و خاتمي خواهيم بود،
اكثر كساني  " را متوجه سه دسته كرده است 67 يتابراهيم نبوي جنا 

كه اين جنايت را انجام دادند، از بين رفتند و گروهي ديگر از آنها جزو 
اقتدارگرايان حاكم هستند، برخي از آنها نيز فهميدند چه غلطي كردند و خود 

نبوي دسته اول كه اكثريت را  ) به باور36("را براي هميشه پنهان كردند.
داده اند كساني هستند كه ازبين رفته اند  (نبوي اين اكثريت  يتشكيل م
بين  پسر كسي از و ظاهرا جز خميني پدر بين رفته اند نام نميبرد، راكه از
دسته دوم االن  جايشان نشستند). گنده سر مرو همه سرو نرفته و
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 خود دسته سوم هم فهميدند چه غلطي كرده اند و جزءاقتدارگرايان هستند.
   ).37("نهان كرده اندرا پ

تقسيم بندي شان اما دسته چهارمي را عامدانه حذف و  آقاي نبوي در
 به عنوان مثال جايگاه امثال هاشمي رفسنجاني وخاتمي و معاف ميدارند.

 در نميباشند، طبيعتا با تعريف نبوي جزء اقتدارگراها برخي اصالح طلبان كه،
سته كه برخي شان مستقيما تكليف اين د اين تقسيم بندي نامشخص است.

 اين لحظه خفقان گرفته اند و برخي كه تا آمرين اصلي جنايت بوده اند و از
آقاي نبوي البته هيچ  شود؟ باسكوت خود همراه جنايت بوده اند چه مي

آنان كه سالگرد قتل " است نبوي اما معتقد دهند. پاسخي به اين سئوال نمي
مشكل شان يادآوري فاجعه كشتار  را هر سال برگزار مي كنند، 67عام 

نيست، بلكه نمي خواهند خودشان به عنوان كساني كه ممكن بود كشته 
شوند، فراموش شوند. براي بعضي هم اين موضوع تنها عمل سياسي است كه 
در طول سال انجام مي دهند، تا به خودشان بگويند كه هنوز هستند و زنده 

برسر هيچ و پوچ در جريان است.  اند. در اين ميان بازي، رقابت سياسي
كساني كه شش سال قبل از آن اعدام ها از كشور بيرون آمدند، كساني را كه 
پنج سال قبل از آن اعدام ها از حكومت بيرون آمده بودند، به همدستي در 
جنايت متهم مي كنند، تنها به اين دليل كه دست شان به عامالن اصلي نمي 

ان دارد و فكر مي كنم هر سال تكرار رسد. اين بازي هر سال جري
 شايد مضحكه همين بازي قدرت باشد كه امثال ابراهيم نبوي در ).38("شود.

چرا  سكوت اختيار كرده اند، "روز آن الين"محل كارشان  در روزنوشت ها و
 "روز" بسياري مطالب ديگر خط قرمز و  67كشتار كه هنوز صحبت از

سايتي كه  از محل كار بدان پرداخت.خارج  بايد در و شود، محسوب مي
شود نبايد هم به   ايران هماهنگ مي عاشورا در تعطيالتش با تاسوعا و

آقاي  موضوعاتي كه ديگر به گفته آقاي نبوي به تاريخ پيوسته اند بپردازد.
توان سايت  بفرماييد اين سايت را مي - ي - "داور"وجدانĤ، خودتان  نبوي!

 به ميان آمد بد "روزآن الين "حرف محل كارتان حال كه  تبعيد نام نهاد.؟
استثنايي ترين سايت  "روز"نيست اشاره اي به اين نكته داشته باشيم كه

ايراني نپرداخته  "هولوكاست" باشد كه تا به امروز به ماجراي خارج كشور مي
كه بعضا سابقه  "روز" چند اسمه  سندگان ثابت وجالب آنكه برخي نوي است.

 "گويا نيوز"قرمزشان! را عمدتا در  - به زعم خود -ارند حرف هايزندان هم د
ممر  يعني آنكه شغل و در سايت هاي شخصي شان به زبان مي آورند. و

  كنند.! نجس نمي درآمدشان را آلوده و
هايي هستند كه تقريبا با  زمره گروه هواداران پادشاهي وسلطنت  نيز در 

نظري  و را عرصه ي درگيري ذهني آن كرده و عبور 67كشتار سكوت ازكنار
انگشتان  ميان معدود نظريه پردازان جناح راست كه از از ندانسته اند. خود

آقاي داريوش همايون از معروفترين نظريه پردازان  نميروند، يك دست فراتر
پيروزي خشم " تحت عنوان 2004سپتامبر 9مطلبي كه در راست ايران در

 از 67به اين رويداد پرداختند. كشتار د.دركيهان لندن منتشركردن "وكين
زورآزمائي نابرابر دو نيروي سياسي بود كه اگرچه  " نگاه داريوش همايون

ماموريت شان تفاوت داشت ــ جامعه بي طبقه توحيدي دربرابر جامعه بي 
طبقه سوسياليستي ــ در خصلت انقالبي خود تفاوتي با هم نداشتند. دژخيم 

  توانستند جاي خود را با هم عوض كنند. اگر يكي دست  و قرباني به آساني مي
) داريوش 39("كرد. باال تر نيافته بود ديگري به پيشدستي، همان را مي

يكي ازكين توزانه ترين قضاوت  در، همايون بانگاهي مقصر تراش به تاريخ
به  (كه حق وي ميباشد) با انديشه چپ را عرصه مخالفت  هاي اخالقي اش

مورد كشتاري كه هنوز جامعه ايران زخم  آن هم در تنزل داد. آن دشمني با
آگاهانه طرفين  را شركت فعال و 67داريوش همايون فاجعه  آن است. دار

دو  رويدادي با شركت فعال و آگاهانه همدستان فاجعه. هر" ماجرا دانست
باران براي آن لحظه سالها كوشيده و بسيجيده بودند. خشم و  سوي صف تير

داريوش همايون باكمي  )40("انقالبي يكي بر ديگري پيشي جسته بود.كينه 
كه  "گافي"هرچه كرد نتوانست  قلم توانايش، به كمك تيزهوشي و و فاصله،

كيهان لندن با بازچاپ تجديد نظرشده  داده را جبران كند. اين مورد در
زنده  هم چنين چاپ پاسخ داريوش همايون به برخي از مطلب همايون و

به داريوش  67پاسخ جمعي اززنده مانده گان  انتشار از 67ده گان كشتارمان
آن  بخشي از در ).41زد( تمام ادعاي به چند صدايي داشتن سرباز با ،همايون

شما هر چه ديوار  "پاسخ چاپ نشده دركيهان خطاب به همايون آمده بود
د. كني بر سر چپ قدرت نگرفته و هميشه خون داده آوار مي  كينه است

خانواده سياسي كه هميشه در صف اول عدالت خواهي، مورد تهاجم دو 

شيخ و شاه قرار داشته است. به راستي آقاي همايون چرا  حاكميت رفوزه
 - "معرفت "است و اين بي احساسي و بي  دلتان از اين كشتار خنك شده

نكند به جهت  . غيرقابل درك را در چه معنايي بايد جستجو كرد  - ي
 كار ناتمامي باشد كه تاريخ خونبارمان به تباهي آن شهادت دادهتكميل 

است. ماجراي تپه هاي اوين را كه فراموش نكرده ايد. آن جا كه خوب 
سر بريديد. آيا تفاوت ها را بايد در ارقام كشته شدگان و  اين ملك را  خواهان

 كسي بيشتر كشته است، جستجو كرد و نه نفس تعداد صفرها و اين كه چه
و ما را  خميني بيشتر از شاه كشت. جنايت؟ آقاي همايون لطفا به ما نگوييد

نيست كه ميان آن ها  نخوانيد. آخر قرار به مهماني و ضيافت قصاب ها فرا
   )42ملكه زيبايي انتخاب كنيم(

 "بخشودن و فراموش نكردن" مطلبي با عنوان داريوش همايون سپس در
موضوع اين نيست كه در " مافات برآمدجبران  اين چنين به پاسخ گويي و

هاي چريكي  سراسر دوران پهلوي شمار اعدام شدگان و كشتگان زد و خورد
هاي  هنگامي كه بيژن جزني و هشت تن از سران چريك "نرسيد.... 350به 

فدائي خلق را در زندان به عنوان جلوگيري از اقدام به گريز از پشت به تير 
رفت، به  از نظر قانوني حق حكومت به شمار ميبستند خشونتي كه بهر حال 

هاي پس از انقالب  هاي فوري ماه جنايتي آلوده شد كه آثار خود را در اعدام
هاي  اسالمي ظاهر ساخت. حكومت، از حوزه خود بيرون رفت و شيوه

گانگستري را به خدمت گرفت. اعدام كسي مانند گلسرخي يك آدمكشي 
  ).43("كرد. تر ور ود و تنها آتش انتقام را شعلهرسمي و از منطق دولت بيرون ب

  

  
  

  برخي سازمان هاي سياسي 
 كشتار در را هواداران خود و ميان سازمان هاي سياسي كه اعضاء از 
بزرگ تنها  نوزدهمين سال گشت كشتار دست داده اند، در از  67سال

مراسم با فاصله اي نسبتا طوالني اقدام به برگذاري  و -اكثريت –سازمان 
بيانيه اي مشترك  در 1364ارديبهشت ماه  اين سازمان كه در مستقل كرد.

هجوم  مورد 1365سال سرنگوني سرداده بود، در با حزب توده ايران شعار
 و اعضاء زيادي از تعداد بسيار همه جانبه وزارت اطالعات قرارگرفت و

فاجعه  اواني دراين ميان تعداد فر از كادرهاي سازماني اش به زندان افتادند.
 سرنگوني توسط رهبري وقت فداييان از طرح شعار اعدام شدند. 67 كشتار

نيروهاي خارج  بازگشت بسياري از رهنمود اين رهبري به اعزام و تاشكند و
كه  1365اين سازمان به داخل، بهانه اي شد براي يورش پليسي سال كشور
 از سر -اكثريت –سازمان  كادرهاي و اعضاء از )1000نفر( آن بيش از هزار در

حزب توده ايران به لحاظ  سازمان اكثريت و )44(خاوران برآوردند. اوين و
نيروهاي چپ باال  آماري و با احتساب ضريب جمعيتي شان نسبت به ديگر

). 45اختصا ص دادند( زندان به خود در را 67ترين تعداد اعدام شده گان سال
طرف جمعيت ها  از عمدتا 67كشتاربرگذاري آيين هاي بزرگداشت ساالنه 

چپ  نيروهايي كه  به طيف راديكال تر و  زندانيان و وكميته هاي دفاع از
برگذاري مراسم مستقل  گيرد. به آن شهره اند صورت مي نزديكي داشته، و

برلين را شايد بتوان نوعي  در "فدائيان اكثريت" سازماني امسال ازطرف
 حاشيه قرارگرفتن اين سازمان در و در واكنش سازماني به تحويل نگرفتن

 اقدام به برگذاري مراسم مستقل با شناسنامه سازماني، ساليان اخيرتعبيركرد.
خواندن  "فاجعه ملي" تناقض آشكاربا نيت كه صورت گرفته باشد در با هر
 و 67فرياد تمام خانواده هاي جان باخته گان تالش و باشد. بزرگ مي كشتار

دارند  زنده داشت اين فاجعه ملي قدم برمي وهايي كه درنير كوشنده گان و
متوجه كل خانواده  جنايتي فراسازماني است و 67آن است كه كشتارتابستان

  باشد. بشري مي
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٦٨  100 ي آرش شماره

 با 67نوزدهمين سال گشت كشتار سازمان مجاهدين خلق ايران اما در 
را  ااشرف پ شهر در 67زنده مانده گان كشتار از تني چند مصاحبه تصويري با

داوري  گان را مورد شهادت اين زنده مانده گذاشته و ساليان اخير از فراتر
اين  اعدام شده (تا 4000مجموع بيش از اين سازمان كه از داد. عموم قرار

آن اختصاص  اعضاء پنجم آن به هواداران و چهار لحظه ثبت شده) بيش از
آن هم تنها  -اعدام شده (سي هزار) 30000طبل تعداد چنان بر هم. دارد

 برتري طلب مجاهدين اعدام ديگر نگاه تماميت خواه و كوبد. مي - مجاهد
 در را اساسا به حساب نمي آورد. روايت جان بدربرده گان مجاهد نيروها
تواند اين امكان را فراهم  سازد تا با زواياي  مكتوب شدن آن مي و 67سال

 5 ماه تا مرداد 5( وارآن سوي دي پنهان مانده آن يك ماهه جنون در مهم و
 4جلد سوم كتاب اگر روايت ايرج مصداقي در آشنا شويم. بيشتر شهريور)

زنده  مجاهد را به عنوان تنها 67كشتار شمار جلدي نه زيستن نه مرگ وروز
تك روايت  و قلمي كرده است، را يك استثناء كشتار، كه شهادتش را مانده از
 67 طيف چپ تنها راويان كشتار مانده ازتا اين لحظه نيروهاي زنده  بدانيم ،

  )46بوده اند (
ميان برخي جريانات  منافع گروهي وشخصي در تنگ ترين تعابير آن در 

تفكرات تماميت خواه و موضوع حساب شويي با رقباي سياسي سابق با  و
اين لحظه به كم بها شدن نفس جنايت منجرشده  تا هرنيت انجام شده،

  )47است.(
ميان تمامي سرجنبانان حكومت وقت تنها كسي  نتظري اما ازآيت اهللا م 

نيابت رهبري نظام، كاسه  به وقت واليتعهدي و زمان قدرت و است كه در
پوست  قبل آماده شده و با نقشه اي از وي بعدتر خميني جداكرد. را از خود

 با مهدي هاشمي كه زيرپايش سردادند و خربزه اي موسوم به ماجراي بيت و
منتظري  گردونه قدرت به حاشيه پرت شد. يي برنامه ريزي شده ازكودتا

مرادش خميني رسما  خطاب به مقتدا و  1367مرداد 9 درنامه اي به تاريخ
نامه ايكه  بازتاب ميدهد، اختالفات درون حكومت را ازاعدام ها شكايت كرده و

 پخش عمومي آن طشت با از بي بي سي درآورد و سر 68سال ششم نوروز در
تشريح آن رويداد به افشاي  منتظري خود در بام به زمين مي افتد. رسوايي از

راس آن  در بودن نقشه مجريان و هدفمند ماجراي بركناري اش و
عرض  خواهم نكته ديگري را كه من همين جا مي " پردازد. احمدخميني مي

 )67/5/9 كنم اين است كه چه كسي باعث شد كه اين نامه من (نامه مورخه 
به دست راديو بي بي سي برسد و حدودا پس از هشت ماه از گذشتن قضيه، 

، از بي 68/1/6 در ايام عيد نوروز يعني شب پنجم عيد يك روز قبل از نامه 
كه هيچ توضيحي راجع به كل جريانات داده  بي سي پخش شود بدون اين

و زمينه شود و جو احساسات را به عنوان دفاع فالني از منافقين باال ببرد 
با اينكه من آن نامه را  ;منسوب به امام را فراهم نمايد 68/1/6 نوشتن نامه 

فقط براي امام و شوراي عالي قضايي فرستاده بودم و در اين مدت آن را به 
احدي نداده بودم، البته بعضي آن نامه را در همان زمانها در دانشگاه تهران 

د! من حدس ميزنم دستهايي در در دست آقاي سيد حميد روحاني ديده بودن
كار بوده كه زمينه را براي نتيجه گيري نهايي آماده مي كرده 

علني شدن  از بعد ابعاد فاجعه و )منتظري درادامه ومطلع شدن از48("است
  .ميكند مسائل مهم ديگري را آشكار نامه اول در نامه دوم اش به خميني، ريز

 در جسارت بيشتري رو با و نامه دوم با رفع تكليف شرعي منتظري در
چند روز بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام " روي خميني مي ايستد.

اصغر  يحجه االسالم آقاي محمد حسين احمدي پسر آيت اهللا آقاي آشيخ عل
در آنجا تند "احمدي شاهرودي آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي گفت : 

كنند، خوب  اكثريت درست ميتند دارند اعدام مي كنند، به يك شكلي نظر 
تشخيص نمي دهند، اينها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده اند به 

، من عين مطالب ايشان را نيز در نامه اي بدين شكل براي "جان زندانيان
امام منعكس كردم : محضر مبارك آيت اهللا العظمي امام خميني مدظله 

براي رفع مسئوليت  67/5/9 ه مورخه العالي پس از سالم و تحيت، پيرو نام
شرعي از خود به عرض ميرسانم سه روز قبل قاضي شرع يكي از استانهاي 

باشد با ناراحتي از نحوه اجراي فرمان  كشور كه مرد مورد اعتمادي مي 
ترديد  -حضرتعالي به قم آمده بود و مي گفت : مسئول اطالعات يا دادستان 

يان براي تشخيص اينكه سرموضع است يا نه از يكي از زندان -از من است 
پرسيد: تو حاضري سازمان منافقين را محكوم كني ؟ گفت آري، پرسيد 
حاضري مصاحبه كني ؟ گفت آري، پرسيد حاضري براي جنگ عراق به 
جبهه بروي ؟ گفت آري، پرسيد حاضري روي مين بروي ؟ گفت مگر همه 

تازه مسلمان نبايد تا اين حد مردم حاضرند روي مين بروند! وانگهي از من 
شود تو هنوز سر موضعي و با او معامله  انتظار داشت، گفت معلوم مي 

گفت من هر چه اصرار كردم پس  سرموضع انجام داد و اين قاضي شرع مي 
مالك اتفاق آراء باشد نه اكثريت، پذيرفته نشد و نقش اساسي را همه جا 

باشند. حضرتعالي  تاثير مي مسئول اطالعات دارد و ديگران عمال تحت
مالحظه فرماييد كه چه كساني با چه ديدي مسئول اجراي فرمان مهم 

والسالم عليكم و باشند.  حضرتعالي كه به دماء هزاران نفر مربوط است مي
   )49("حسينعلي منتظري - 1367مرداد13رحمه اهللا و بركاته 

تظري چنين پاسخ اطمينان از بركناري من با احمدخميني اما وقيحانه و 
حضرت آيت اهللا العظمي آقاي " منتظري ميدهدگستاخانه اي را به نامه دوم 

منتظري دامت بركاته پس از عرض سالم، حضرت امام فرمودند: نامه دوم 
جنابعالي موجب تعجب شد، شما فرد مذكور را بگوئيد بيايد تهران تا مسائلش 

مانه ميماند. شما كه مي دانيد را بگويد و مطمئن باشيد و باشد كه مساله محر
من نمي خواهم سرسوزني به بي گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضد 
انقالب و بخصوص منافقين را قبول ندارم . مسئوليت شرعي حكم مورد بحث 
با من است جنابعالي نگران نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر همه كوتاه 

نوزدهمين  در ) و50("خميني. احمد مند،ارادت 1367مرداد 15 " فرمايد.
   بزرگ حكايت همچنان باقي است. سالگشت كشتار

يك قصه بيش نيست " روايتي ناخوانده دارد ،زنده مانده از آن آتش هر 
زشتي بزرگترين مخالف  شناعت و "است شنويم نامكرر هرزبان كه مي از و

شده  دگي برخورداراز چنان گستر ،ساليان اخير كشي تاريخ سياسي ايران در
به  مارگيران حوزوي نيز امروز كمتر به دستان اسالمي و است كه حتا كار

ترجيع بند  آن جنايت دست ميزنند. آن ها اما با بازي ماهرانه شان و انكار
گذشته اتفاق افتاده مربوط به  به هرحال آنچه در" نخ نما شده ي و تهوع آور
 كنند.  زمان مي ت را شامل مرورجناي "محصول شرايط روز بوده گذشته و

تبه كاري بي مانند، براي جنبش دموكراسي  اين پليدي و درس آموزي از
 جنايت وكه  درستي اين درس تاريخ، مهري است بر -اما -خواهي در ايران

و سيستم  بررسي آن شايد تنها موردي است كه شامل مرور زمان نمي شود
دنيا  و پنهان كرد. خطا نگاه داشت اسارتجنايت را نمي توان تامدت ها در 

هيچ جنايتي بدون مكافات  و شود مي براي ديكتاتورها كوچك تر به روز روز
  نمي ماند.

tabestan67@hotmail.com  
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  *شكنجه و تبعيد

  

 عزت مصلي نژاد

   

  پيشگفتار

شكنجه يكي از هولناك ترين جنايات انسان عليه انسان است كه متاسفانه به 
اندازه ي تاريخ بشر قدمت دارد. اگر در گذشته هاي دور و دراز شكنجه را به 

ي كردند، در نوعي تنبيه عليه متخلفان و مخالفان نظام هاي حاكم اعمال م
دوران مدرن از شكنجه به عنوان يك ابزار سياسي به خاطر كسب اطالعات يا 
گرفتن اعتراف يا ايجاد ترس و وحشت در بين مردم استفاده مي كنند. در 
حوزه حقوق بين الملل، در هيچ زمينه اي تابدين حد قرارداد، اعالميه، مقاوله 

خالفت با شكنجه و مجازات نامه و مصوبه وجود ندارد كه در رابطه با م
شكنجه گران. با وجود اين براساس گرازشات منتشره توسط سازمان عفو بين 

شكنجه در  (Human Rights Watch) "سازمان نگهبان حقوق بشر"المللي و 
كشور شكنجه به صورت منظم  80نيمي از ممالك جهان اعمال مي شود. در 

رباني منتهي مـــي گردد و در اعمال مي شود به نوعي كه مرتباً به مرگ ق
  )1كشور كودكان را نيز شكنــــجه مي كنند.( 50

جنايت شكنجه در كليه كشورهاي دنيا به صورت مخفي و دور از چشم 
ديگران انجام مي شود. حتي قربانيان شكنجه به خاطر ترس از دستگيري 
ه مجدد و داليل ديگر مانند عدم يادآوري خاطرات گذشته وقدر قدرت جلو

ندادن قدرت هاي حاكم، داستان شكنجه ي خود را در اعماق سينه پنهان 
نگاه مي دارند. بنابر اين جنايت شكنجه همواره مورد انكار قرار مي گيرد و با 

مي شود. از اين لحاظ است كه شكنجه تاثير هاله هاي گوناگون پوشانيده 
از  ه ، كهمخرب و پايداري بر قربانيان ــ بخصوص تبعيديان شكنجه شد

  حمايت خانواده و زادگاه خويش محروم مانده اند ـ به جاي مي گذارد.
شكنجه يكي از جنايات بين المللي و در واقع جنايتي ست عليه خانواده ي 
بشري. به همين دليل است كه سازمان ملل متحد از بدو تأسيس ، شكنجه را 

 10در تاريخ   )2ممنوع اعالم كرده است.(  تحت  هر شرايطيمطلقاً و 
مجمع عمومي سازمان ملل مهمترين قانون بين المللي ضد  1984دسامبر 

كنوانسيون ضد شكنجه وديگررفتارها "شكنجه را مورد قبول قرارداد كه  
) نام دارد. سازمان ملل 3( "وتنبهات شقاوت بار، غيرانساني وتوهين آميز

جهاني همبستگي با ژوئن را به عنوان روز  26روز  1997متحد در اواخر سال 
  بازماندگان شكنجه اعالم نمود.

كنوانسيون باال يكي از جامع ترين قوانين بين المللي ضد شكنجه است كه 
هم شكنجه را تعريف مي كند و هم يك نهاد بين المللي براي بازبيني 
عملكرد كشورها از لحاظ ارتكاب جنايت شكنجه را ايجاد مي كند. از نظر اين 

جه جنايتي است عليه خانواده ي بشري. كشورهاي عضو بايد كنوانسيون شكن
شكنجه را غيرقانوني اعالم دارند و شكنجه گران داخلي را تحت پيگرد قرار 

اين كنوانسيون، اگر شكنجه گري از هر جاي دنيا در  6دهند. طبق ماده 
فرد   كشور عضو كنوانسيون پيدا شود، بايد فوراً به عدالت سپرده شود.

يده هم مي تواند عليه شكنجه گران خود اعالم جرم كند و هم از شكنجه د
آنان غرامت مالي دريافت دارد. هيچ دولتي اجازه ندارد كسي را به جايي 
تبعيد كند كه ممكن است مورد شكنجه قرار گيرد. قرباني شكنجه يا كسي 
كه درخطر تبعيد يا اخراج به جايي است كه ممكن است مورد شكنجه 

ملل متحد شكايت  "كميته ضد شكنجه"مي تواند تحت شرايطي به  قراردارد،
  كند.
سالي كه در مركز پشتيباني از قربانيان شكنجه به عنوان محقق و  15طي 

مشاور كار مي كنم وظايفي را انجام مي دهم كه مشتمل است بر ارائه ي 
خدمت مستقيم به بازماندگان شكنجه در زمينه هاي ، مختلف تقويت رواني، 
مشكالت حقوقي، استقرار در جامعه ي كانادا، و مسائل و معضالت پناهندگي 
و مهاجرت. اگرچه ياري جويان من از كشورهاي مختلف به كانادا آمده اند،  
ليكن اكثريت آنان را ياري جويان ايراني تشكيل مي دهند و مركز ما موارد 

اني از بدو شكنجه، روش هاي شكنجه و تأثير شكنجه را بر تبعيديان اير
ثبت و مستند نموده است.  اين مقاله تالشي  1977تأسيس خود در سال 

است فروتنانه در راه شناخت تاثير شكنجه بر تبعيديان ايراني كانادا با تكيه بر 
تجارب شخصي نويسنده و مدارك و گزارشاتي كه در اختيار وي قرار گرفته و 

جريان مشاوره با وي در ميان همچنين گواهي قربانيان ايراني شكنجه كه در 
  گذاشته اند. 

  

  ويژگي شكنجه در ايران 

متأسفانه جمهوري اسالمي ايران از لحاظ شدت و وسعت جنايت شكنجه ، 
دست جبارترين و ستم پيشه ترين رژيم ها را از پشت بسته است. در دنيايي 

لغو كه مجازات اعدام به سرعت به عنوان يكي از ميراث هاي سده هاي ميانه 
مي شود، ايران از معدود كشورهايي است كه بي رحمانه انسان ها را اعدام و 

يكي از وحشتناك ترين  1367حتي قتل عام مي كند. كشتار جمعي سال 
جناياتي است كه هنوز هم وجدان بشري را تكان مي دهد و نسل هاي 

را بسياري را آزار خواهد داد. ايران از معدود كشورهايي است كه كودكان 
  اعدام مي كند و اعدام ها را در جلوي چشم همگان به نمايش مي گذارد. 

يكي از ويژگي هاي شكنجه در ايران اسالمي آميزش آن با مذهب و جزم 
هاي ديني است. دريغ و درد كه در دهه اول قرن بيست ويكم در جامعه اي 
 كه زماني مهد تمدن بشري بود جنايت شكنجه تقديس مي شود. به عنوان

مثال تجاوز جنسي كه بر اساس مصوبه ي رم و اساسنامه ي دادگاه بين 
المللي جنايي ، جنايتي است عليه بشريت در ايران امروز به عنوان امري 
مقدس در زندان ها اعمال مي گردد. سنگسار كه جنايتي است كه حتي 
انسان هاي عادي را به صورت شكنجه گر در مي آورد به عنوان فعلي ثواب 

  پاداش اخروي دارد، مورد تقديس و احترام قرار مي گيرد. كه
مفهوم جهنم به عنوان شكنجه گاه الهي كه قبال در كتاب هاي قديمي 
مذهبي ديده مي شد امروز در جامعه ي ايران سر از قبر به در آورده و رژيم 
مذبوحانه تالش مي كند كه آن را به عنوان يك كاالي مصرفي به خورد مردم 

اين مفهوم به طور مداوم درجهت شستشوي مغزي انسان ها به كاربرده بدهد. 
مي شود. رژيم به توده هاي مردم تلقين مي كند كه شكنجه هاي اين جهاني 
آنان با شكنجه ي الهي در جهنم تكميل خواهد شد. مثال زن يا مردي را كه 

ردن به قتلگاه سنگسار مي برند مرتبا تهديد مي كنند كه فكر نكني با خو
چند سنگ بعد از چند ساعت راحت خواهي شد، تو گناهكاري و به جرم اين 
گناه تا ابد در جهنم الهي خواهي سوخت وشكنجه ي سنگسار در برابر عذاب 

  اخروي تو هيچ است. 
تلقينات اينچنيني همراه با تحميل قوانين شريعت بويژه قانون قصاص كه آن 

ان ناميد از جامعه ي ايران يك جهنم را بايد قانون بربرمنشانه ي شكنجه گر
واقعي ساخته است و باعث شده كه هزاران نفر انسان روشنفكر و روشني 

  )4طلب از جامعه ي ايران فرار كنند.(
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  تاثير شكنجه بر بازماندگان 

پس از پايان جنگ هاي آسياي جنوب شرقي، پزشكان و روانپزشكاني كه 
ويتنام و كامبوج را معالجه مي قربانيان شكنجه و بازماندگان جنگ هاي 

كردند، به اين نتيجه رسيدند كه معالجه ي باليني اين افراد كافي نيست و 
بايد عالوه بر معالجات باليني (درمان پزشكي، روانپزشكي و روانشناسي) به 
آنان كمك كرد تا قدرت دروني خود را باال ببرند و به صورتي معني دار در 

د. اين روش را شيوه ي جامع بازسازي قرباني زندگي اجتماعي شركت كنن
شكنجه مي نامند.  روش جامع و همه جانبه نياز به ايجاد تغييرات مثبت هم 

  در قرباني شكنجه دارد و هم در جامعه اي كه او در آن زندگي مي كند.
با توجه به تجربيات مربوط به معالجه ي بازماندگان جنگ آسياي جنوب 

 American)انجمن روانپزشكان آمريكا  1980شرقي بود كه در سال 

Psychiatric Association)   مقوله ي جديدي را در معالجه ي قربانيان
شكنجه معرفي كرد. اين موسسه اعالم داشت كه قربانيان شكنجه و جنگ 

رنج مي برند. مقوله ي  "اضطراب پس از سانحه"معموالً از ناهنجاري 
گسترش يافت. اضطراب پس از  1987در سال  "اضطراب پس از سانحه"

يك وضعيت رواني است "سانحه براساس نظر دو تن از روانشناسان مشهور 
كه در مورد افرادي اتفاق مي افتد كه واقعه ي بسيار اضطراب انگيز و فاجعه 

) كساني به اين عارضه مبتال مي شوند 5("باري را در زندگي تجربه كرده اند.
جربه كرده اند كه از حد تحمل يك انسان عادي كه فاجعه يا ضربه اي  را ت

  )  6فراتر مي رود.(
اجازه دهيد برخي از تجربيات خود را در اين زمينه شرح دهم. در اين رابطه 
توضيح اين نكته الزم است كه به خاطر رعايت اصل محرمانه نگه داشتن 
 زندگي ياري جويان مجبور به تغييراتي در سرگذشت ها شده ام، ليكن به

  اصل واقعه وفادار مانده ام.  
كودكي از مدرسه به خانه مي رود. او و خانواده اش در منطقه ي جنگي و زير 
بمباران زندگي مي كنند. ناگهان آژير به صدا درمي آيد، راهگذري كودك را 
با خود به پناهگاه مي برد. بمباران به مدت نيم ساعت ادامه مي يابد. بعد از 

ن بسياري از جمله كودك مورد بحث ما از پناهگاه بيرون قطع بمباران مردما
مي آيند. كودك به خانه مي رود. ساختماني كه تمام اعضاي خانواده اش (از 
جمله عموها و خاله ها و عموزاده هايش) در آن زندگي مي كردند با خاك 
يكسان شده است. او در ميان ويرانه هاي ساختمان به سر و دست و ديگر 

ن عزيزترين عزيزانش برخورد مي كند. كودك تا مدت زيادي منگ اعضاي بد
باقي مي ماند: نه گريه مي كند و نه با كسي كالمي رد و بدل مي نمايد. پس 
از چند روز كه به خود مي آيد رفتارش غيرعادي است. او را به يتيم خانه اي 

يهات مي برند كه در آنجا تا مدتها به خاطر رفتار غيرعادي اش مورد تنب
شديد بدني قرار مي گيرد. اين كودك هم اكنون به عنوان يك مرد ميانسال 
در كانادا زندگي مي كند ليكن متاسفانه دچار ناهنجاري شديد رواني است و 

  تا به امروز روانشناسان از درمان او عاجز مانده اند. 
 ما درمركزكانادايي پشتيباني هرروزداستان هاي هولناكي از شقاوت انسان

عليه انسان مي شنويم: زنان جواني كه توسط نيروهاي نظامي وشبه  نظامي 
در برابر ديدگان بستگان نزديك شان مورد تجاوز جمعي قرارگرفته اند، پدران 
پيري كه تمامي اعضاي خانواده ي خود را درجريان يك بمباران هوايي از 

ز دست داده اند دست داده اند، كودكاني كه والدين خود را درجريان شكنجه ا
وموارد مشابه و دردناك ديگر. باز ماندگان اين فجاِيع  در كانادا زندگي مي 
كنند و گرچه تالش دارند تخته پاره هاي زندگي خود را جمع و جور ساخته 

  )7و زندگي را از صفر شروع كنند، ليكن تا به امروز چندان موفق نبوده اند. (
بر بازماندگان شكنجه هولناك است.  تأثير تجارب فاجعه بار اين چنيني

براساس تجربه ي ما در مركز پشتيباني از قربانيان شكنجه برخي از 
بازماندگان به صورتي باورنكردني در برابر آثار شكنجه مقاومت مي ورزند. آنان 
از چنان قدرت روحي برخوردارند و چنان شور و شوقي براي زندگي نشان مي 

نسل هاي آينده درسي ارزشمند از پايداري و نرمش دهند كه مي توانند براي 
انساني به جاي بگذارند. اينان به گذشته فكر نمي كنند، بلكه از گذشته براي 
ساختن آينده اي روشن درس مي گيرند. اين افراد در هر لحظه براي زندگي 
بديل پيدا مي كنند. ليكن تعداد اين افراد بسيار اندك است و فقط بين پنج 

  درصد از قربانيان شكنجه را تشكيل مي دهند. تا ده
نقطه ي مقابل اين افراد كساني هستند كه تجربه ي شكنجه و شقاوت هاي 

، آنان را دچار افسردگي شديد رواني كرده است. زندگي روزمره ي اين  جنگي
افراد مختل شده ، به نوعي كه نمي توانند به هيچ كاري  اشتغال ورزند. اينان 

لي دائماً در رنج و عذابند. برخي از اين قربانيان ، تمايل زيادي به بي هيچ دلي
  خودنابودي و يا خودكشي دارند. 

بين دو گروه باال ، گروه وسيعي از قربانيان شكنجه قرار مي گيرند كه به 
درجات مختلف از عوارض اضطراب پس از سانحه رنج مي برند و به درمان 

نياز دارند. دليل اين امر اين است كه جسمي و روحي و مراقبت هاي ويژه 
عوارض جسمي و روحي شكنجه (بويژه عوارض روحي آن) هرگز از بين نمي 
رود. انسان بايد تا آخر عمر آنها را با خود يدك بكشد، چرا كه شكنجه با 
فجايع ديگري كه ممكن است زندگي هر انساني را دچار نابساماني كند 

ن ارتكاب جنايت شكنجه ، تالش مي كند كه تفاوت دارد. شكنجه گر در جريا
شخصيت قرباني خود را نابود سازد بدون آن كه او را الزاماً از نظر جسمي 
بكشد. قصابان بشريت در حالي كه قربانيان خود را شكنجه مي كنند آنان را 
مورد انواع و اقسام تحقيرها و توهين ها قرار مي دهند به نوعي كه به قرباني 

كه وجودي است بي ارزش. شكنجه گران ، انسان شكنجه ديده را تلقين شود 
گاهي تا حد دفاع از ابتدايي ترين غريزه ي بقا پايين مي آورند. در آن زمان 
ممكن است فرد دوستان خود را لو دهد و يا اسراري را برمال سازد كه تا آخر 

يش را عمر او را دچار عذاب وجدان سازد. كمتر كسي است كه وقتي باسن ها
مي سوزانند بتواند زبان باز نكند. عالوه بر همه ي اينها يك زنداني سياسي 
در تمام دوران زندان نه تنها بايد عليه زندانبان مقاومت كند بلكه بايد در 
برابر وسواس دائم خود كه ممكن است او را در حد يك انسان بريده يا 

رد آثار مخربي بر روان جاسوس پايين بياورد، مقاومت نمايد. تمام اين موا
  انسان شكنجه ديده به جاي مي گذارد. 

قربانيان شكنجه معموالً از عوارضي مانند حواس پرتي، فراموشي، يادآوري 
دائم شكنجه هاي قبلي، كابوس، حساسيت بيش از حد، نگراني، كم اشتهائي 

در  و سردرد رنج مي برند.  تقريباً همه ي قربانياني را كه اينجانب با آنان
ارتباط بودم از بي خوابي رنج مي بردند. يكي از وخيم ترين عوارض شكنجه 
زماني رخ مي دهد كه فرد تصور مي كند پليس، افراد نظامي يا شكنجه 
گرانش و يا عوامل سازمان مخوفي كه او را شكنجه داده اند، همه جا به دنبال 

. اين وهم او هستند و جزئي ترين شرايط زندگي اش را كنترل مي كنند
رواني قرباني شكنجه را به سوي روان نژندي و گاهي خودكشي سوق مي 

  دهد. 
روانپزشكان تحقيقات زيادي را در مورد عوارض پس از سانحه انجام داده اند. 
يكي از عالئم عوارض اضطراب پس از سانحه آن است كه فرد مرتباً شكنجه 

خود زنده مي سازد و آن را  ها و رفتارهاي نامناسبي را كه تجربه كرده براي
به صورت جزء جدايي ناپذير زندگي روزمره ي خود درمي آورد. براي چنين 
كساني زندگي جهنم مي شود حتي اگر سالها از تجربه ي شكنجه شان 
گذشته باشد، چنان زندگي مي كنند كه گويي هر روز و هر ساعت شكنجه 

سانحه رنج مي برند  مي شوند. انسان هايي كه از عوارض اضطراب پس از
) آنان ممكن است در كنج تنهايي 8ممكن است به مرگ عاطفي دچار شوند.(

بخزند و حتي از ديدن مناظر زيبا هم  دوري گزينند.  اين افراد ممكن است 
  )  9دوست نداشته باشند ، نزديك ترين اعضاي خانواده ي خود را هم ببينند. (

پرهيز كنند و از فراموشي به عنوان اين قربانيان ممكن است از فكر كردن 
يك مكانيسم دفاعي استفاده كنند. آنان ممكن است از شكنجه ي نخستين 

  )10خويش براي خود ديوي بسازند كه گويي همه جا در كمين آنان است.(
عوارض مربوط به اضطراب هاي پس از سانحه ممكن است با ديگر ناهنجاري 

چشمه گرفته باشد. افراد مبتال به اين هاي روحي همراه باشد يا از آنها سر
ناهنجاري ، ممكن است با مصرف زياد الكل يا مواد مخدر تالش كنند كه آثار 
اين عوارض را در خود تخفيف دهند، ليكن افسوس به قول صادق هدايت اين 
چيزها پس از مدتي بر شدت درد مي افزايد. بيمار حتي ممكن است به 

له به ديگران يا دزدي دست يازد. روانپزشك فعاليت هاي جنايي مانند حم
برجسته ي ايراني دكتر عباس آزاديان كه سالهاست به درمان رواني 
بازماندگان شكنجه اشتغال دارد، معتقد است كه در بدترين حالت ، در فرد 
تمايل به مرگ به وجود مي آيد و درصد خودكشي در بين اين بيماران بسيار 

  ) 11باالست. (
  

  پس از سانحه آنگاه كه همگاني مي شوداضطراب 

درمان عوارض شكنجه آنگاه مشكل مي شود كه تمام جامعه به علت جنگ، 
نسل كشي، كشتار جمعي و يا شكنجه ي عمومي  ، چنان ضربه اي را تحمل 
كرده است كه همه ي افراد جامعه بيمار شده اند ، و تا زماني كه علل و 
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حي مرتبا خود را بازتوليد مي سازد. تا شرايط فاجعه وجود دارد، ضربه رو
زماني كه شكنجه گران و جباران و خونخواران مردم آزادانه زندگي مي كنند، 
و به جنايات خود ادامه مي دهند، بيماري روحي جامعه هر روز بيش از روز 
پيش شدت  مي يابد. در اين صورت كل فرهنگ جامعه ممكن است با درد 

ر مي آيد كه فرهنگ درد را هيچ درماني نيست جز قرين شود. و چنان به نظ
  درد.

  يقصه نيستم كه بگوي
  ينغمه نيستم كه بخوان
  يصدا نيستم كه بشنو

  يچنان كه ببين ييا چيز
 ...يچنان كه بدان ييا چيز

  ام من درد مشترك
 )12(مرا فرياد كن.

فريدون مشيري نيز غم زدگي دروني شده انسان غربت زده را درشعر 
  به تصوير كشيده است:  "گل غمسرگذشت "

  تا در اين دهر ديده كردم باز
  گل غم در دلم شكفت به ناز
  بر لبم تا كه خنده پيدا شد

          گل او هم به خنده اي وا شد

  هرچه برمن زمانه مي آزرد
  گل غم هم از آن نصيبي بود

  هم چو جان در ميان سينه نشست
  رشته ي عمرما بهم پيوست

  ي خويش است گل غم مست جلوه
  )13هرزمان تازه روتر از پيش است (

  

  درباره ي تبعيد

تبعيد به احتمال قوي يكي از ويژگي هاي دائمي تحول تاريخي در هر جامعه 
به قدمت خود بشريت "است و بنا به گفته ي يكي از نويسندگان ، قدمت آن 

د ) دراسطوره هاي مذهبي مفهوم تبعيد به زماني برمي گرد14( "مي رسد.
كه گناه نخستين  ، خود را به صورت برادر كشي نمودار مي كند. براساس 
اسطوره ي تورات زماني كه قابيل برادر خود هابيل را به قتل مي رساند ، 

تو  "يهوه (خدا )، تبعيد را به عنوان يك تنبيه احتمالي مطرح مي سازد: 
درحالي كه به قابيل  "فراري خواهي بود ودر سرتاسر زمين آواره خواهي شد.

گناه خود اعتراف مي كند اين مجازات را سنگين تراز جرمي كه مرتكب شده 
  است اعالم مي دارد وبه خدا چنين اعتراض مي كند:

مجازات من از حد تحمل ام فراتر است. بنگر! امروز تو مرا از سرزمين ام مي "
شوم  راني. من بايد خويشتن از ديد رس تو نهان سازم وبه يك فراري بدل

وآواره باشم دركرانه هاي زمين چرا كه هركس به من  برخورد كند درپي 
  )15( "قتل ام خواهد بود.

ي يا بيرون كردن فرد ازمحل ، به شكل نفتبعيد دردوران ما برخالف گذشته
زندگي اش به عنوان يك مجازات سياسي يا غيرسياسي نيست، بلكه شكل 

از معدودي رهبران سياسي وهواداران فرارجمعي و ميليوني توده ها را دارد. 
پروپا قرص مرام هاي اجتماعي كه بگذريم اين انسان ها معموالً قربانيان بي 
گناه نظام هاي موجود و سياست هاي ملي وبين المللي هستند كه خود 

  درايجاد وتداوم شان هيچ نقشي نداشته وندارند. 
  اين كوچ جمعي ، اشكال مختلف ذيل را بخود مي گيرد:

ـ آوارگي كه درمورد انسان هايي صدق مي كند كه به داليل سياسي، 1
اجتماعي، اقتصادي، ملي، مذهبي، جنگ، خشونت ونظاير اينها ناگزيراز ترك 
وطن مي شوند وازمرزهاي بين المللي مي گذرند. مساله ي مهم دراين رابطه 

اهد نداشتن حق انتخاب است. ازاين لحاظ آواره كسي است كه دلش نمي خو
  آواره باشد. 

ـ تيعيدي وخود تبعيدي كه كسي را شامل مي شود كه اورا ازوطن رانده اند 2
و يا خود نمي خواهد به وطن برگردد چرا كه درآنجا قادربه زندگي وفعاليت 

  نيست .
ـ مهاجر كه بنا به داليل اقتصادي وفرهنگي وطن را ترك مي كند وحق 3

  تواند به زادگاه خود بازگردد. انتخاب دارد وهرزمان اراده كند مي 

ـ كارگرمهاجر كه با انگيزه ي كار ، جالي وطن كرده و اغلب به صورت 4
غيرقانوني وبا حداقل مزد در كشورهايي كه به نيروي كارنيازدارند به سختي 

  زندگي مي كند.
ـ بازگردانيده شده كه به آوارگاني گفته مي شود كه پس ازسال ها دربدري 5

جنگ يا واژگوني رژيم هاي جبار بصورت دواطلبانه ويا براثر فشار با خاتمه ي 
سازمان هاي بين المللي ويا دولت ميزبان به كشورخود باز گردانيده مي 

  شوند. 
ـ آواره ي درون مرزي كه درداخل كشور خويش بنا به همان داليلي كه فرد 6

  را آواره ي  بين المللي مي كند به كوچ اجباري دچارشده است.
مرز وحد فاصل روشني بين مقوله هاي مربوط به جابجايي وجودندارد. گاهي 
غربت زدگي همه ي اين مرزها را درهم مي نوردد. درمورد تبعيد ادوارد 

مي توان درمورد تبعيد فكركرد، "سعيد، استاد تبعيدي فلسطيني، مي گويد: 
رمان ليكن وحشتناك است اگرانسان آنرا تجربه كند. تبعيد شكافي است د

ناپذيركه بين يك انسان وزادگاهش برقرار مي شود. هرگز نمي توان براندوه 
بنيادي ناشي از تبعيد چيرگي يافت. گرچه درست است كه ادبيات وتاريخ 
شامل رويدادهاي قهرمانانه، عاشقانه ي شكوهمند وحتي پيروزمندانه 
ي درزندگي انسان تبعيدي است. ليكن اين ها چيزي بيش از كوشش برا

چيره شدن براندوه فلج كننده ي غربت نيستند. دستاوردهاي تبعيد همواره 
با زيان ناشي از چيزهايي كه انسان آنها را براي هميشه پشت سرنهاده است 

  )16( "تضعيف مي گردد.
تبعيد اساسا وضعيتي است نا پيوسته از وجود. هستي انسان آواره با نوعي 

زاد وبوم وگذشته اش كنده شده است.  گسستگي همراه است. آواره از ريشه،
زندگي درتبعيد دردوران ما به مراتب مشكل تراز گذشته است. آنگاه كه 
تبعيدي خودرا بخشي از يك آرمان درحال پيروزي يا يك جنبش بالنده ي 
سياسي ببيند، درد غربت را مي تواند به جان بخرد. ليكن با توجه به بحران 

امروز براي انسان تبعيدي به آساني ميسر مرامي وسياسي موجود درجهان 
نيست كه تخته پاره هاي زورق شكسته ي زندگي خويش را جمع وجوركند 

  وزندگي چند پاره ي خود را پيوند زند.
رد غربت دردي است كه درهمه ي زمان ها جان وروح انسان ها را سوهان 

چشم به حساب مي كند و "بي دركجا"زده است. دردوران انتقال فرد خودرا 
افق هاي نوميدي دوخته است. قديم ها زماني كه مي خواستند بدترين نفرين 

ژزف  "خدا ريشه ات را بكند و يا بسوزاند!"را نثار كسي كنند مي گفتند 
هربرگ گياه نشان "كنراد نويسنده ي انگليسي دراين رابطه مي نويسند 

. انسان خودرا برزميني كه از آن كسب حيات ونيرو مي كند مي گذارد
) زماني 17( "نيزريشه درسرزميني دارد كه ازآنجا ايمان وجان يافته است.

اين ريشه كنده مي شود فرد دچار پريشاني مي شود. ضرب المثلي است 
  ) 18( "اگر مرغ هم جابجا شود چهل روز تخم نمي كند."مشهوركه 

يق ريشه كن شدن بهر دليل كه باشد دشوار است چون انسان بايد تمام عال
  اش را پشت سر نهد واين آسان نيست: 

  چو بو با هرگل اين باغ پيوند است جانم را
  زشاخ اي باغبان اهسته بردار آشيانم را

  ويا به قول غالم احمد نويد شاعر فقيد افغان:
  من نكهتم به سينه ي گل دارم آشيان

  اي باد صبح دورمكن از چمن مرا
  :الهوتي نيز دراين زمينه چنين سروده است
  ناله ي بلبل بي دل نه زبي بال و پري است
  دردش اين است كه افتاده جدا از چمنش

انسان تبعيدي يك پرنده ي مهاجرنيست، او مرغي آشيان سوخته است كه 
دربدر، ويالن وسرگردان به دنبال سرپناهي مي گردد ولي در پهنه ي اين 

كه قدم مي نهد دنياي دون آنرا نمي يابد. او احساس مي كند ، به هرجايي 
كس وناكس ته مانده خاكستري را كه از سوخته شدن خرمن هستي اش 

  برايش بجاي مانده به باد فنا مي سپارند. به قول ميرزا نصير جهرمي:
  فلك را عادت ديرينه اين است
  كه با آزادگان دايم به كين است

  شنيدم وقتي از فرزانه استاد
  دراين خاكي طلسم سست بنياد

  طايري دربوستانيخوش الحان 
  به شاخي ريخت طرح آشياني
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  به محنت خاروخاشاكي كشيدي
  درآن شاخش به صد اميد چيدي
  چو طرفي زآن خراب آباد كردي 

                                    زشادي نعمه اي بنياد كردي
  چو وقت آمد كه كه بختش ياورآيد

  گل اميدش از گلبن برآيد
  ن شدكه ابري ناگهان دامن كشا

  وزآن برقي عجب آتشفشان شد
  شراري ريخت در كاشانه ي او

  )19كه يكسرسوخت عشرت خانه ي او (
  

دريك نگاه دقيق تر ، آوارگي ازآشيان سوختگي نيزبدتراست. آشيان 
سوختگي  پرنده ي دربدررا عوامل طبيعي وگريز ناپذير رقم زده است، 

  ان عليه انسان است. درحالي كه آوارگي يكي از دهشتبارترين فجايع انس
  شكنجه تبعيد وتعبيدي شكنجه ديده

تبعيد تاريخاً خود نوعي شكنجه محسوب ميشود ـ زماني كه فرد را بزور از 
زادگاهش ميرانند و او مجبور است كه براي هميشه با تمام عاليق و 
وابستگيهاي خود بدرود بگويد. عبيد زاكاني شاعر طنز پرداز قرن هشتم 

كه به زور از شيراز بيرون كردند تبعيد خود را با مرگ برابر  هجري را زماني
  دانست: 

        رفتم از خطه شيراز و بجان در خطرم 
  اين كزين رفتن نا چار چه خونين جگرم
  مي روم دست زنان برسر و پاي اندرگل

  زين سفر تا چه شود حال وچه آيد به سرم
  گاه چون بلبل شوريده درآيم به خروش

  ي دلتنگ گريبان بدرم گاه چون غنچه
              من ازاين شهر اگر برشكنم درشكنم
  من ازاين كوي اگر برگذرم درگذرم

  بي خود وبي دل وبي يار برون از شيراز
  "مي روم وزسرحسرت به قفا مي نگرم"

  قوت دست ندارم چون عنان مي گيرم
  خبراز پاي ندارم كه زمين مي سپرم

  م عشقاين چنين راز كه امروز منم درغ
  قول ناصح نكند چاره و پند پدرم

  اي عبيد اين سفري نيست كه من مي خواهم
  )20مي كشد دهر به زنجير قضا وقدرم (

پس از جابجايي وريشه كن شدن اجباري، انسان تبعيدي ناگزيراست براي 
بسازد. ليكن او ناگزيراست كه يك  "بيدركجا"خود آشيانه ي تازه اي در

با بدبختي را ادامه دهد. اوريپيدس اديب يوناني در  زندگي نا بسامان وتوأم
هيچ دردي باالتراز ، از دست دادن زادگاه "دوهزار وپانصدسال پيش نوشت: 

تصورش را بكنيد كه فرد تبعيدي قرباني شكنجه نيزباشد.  "نيست.
دراينصورت شكنجه ي تبعيد چند برابر خواهد شد وگاهي زندگي تبعيدي را 

  گشت نا پذير مي سازد.دچار ناساماني باز
براساس تجربه من د ر ارائه خدمات همه جانبه به تبعيدياني كه از آثار 
شكنجه رنج مي برند، اين انسان هاي رانده شده در مسيرساختن آشيانه اي 

با يك سلسله معضالت اساسي دست وينجه نرم تازه دركشور ميزبان بايد 
  كنند:

  
  گذشته اي كه نگذشته

عث مي شود كه گاهي احساس غربت زدگي لحظه اي دست گذشته ي فرد با
از سر انسان زجركشيده وشكنجه ديده برندارد واو را هرروز وهرساعت ـ حتي 
درخواب و رؤيا ـ غربت زده كند. شاعري درباره ي تأثيرگذشته برزندگي 

  انسان مي گويد:
  اين عقده ي غم كه دردل ماست

  ازعمرگذشته حاصل ماست
، نويسنده ي نامدار آمريكاي جنوبي، دركتاب آغوش هاي خود ادواردو گاليانو
شكنجه  "هيچ پوششي نمي تواند زباله ي خاطره را بپوشاند."مي نويسد: 

هايي كه انسان آواره ديده، نامردمي هايي كه ازسرگذرانيد، رنج وشوربختي 
ودربدري دركشورهاي مختلف چيزي نيست كه با چند قرص وآمپول درمان 

  شود. 
رابطه با تأثيرگذشته برزندگي و عملكرد انسان، بازگويي يك خاطره ي در 

شخصي مي تواند روشن كننده باشد: بياد مي آورم دردوران شكنجه خود، 
كه اگر خود شكنجه نمي شديم درتمام مدت شبانه روز صداي 1352درسال 

ضجه ي انسان درحال شكنجه شدن را مي شنيديم. ما از شيوه ي ضجه 
اني كه داشت شكنجه مي شد به نوع شكنجه ي او پي مي برديم كشيدن انس

ومي دانستيم كه آيا شكنجه گران دارند قرباني خود را مي سوزانند يا شالق 
مي زنند يا آويزان كرده اند ويا ناخن مي كشند. براي من ازخواب خبري 
 نبود. ليكن اگراتفاق مي افتاد كه چشمانم برروي هم مي افتادند وخواب مرا
درمي ربود به دوران كودكي وبه باغ زيباي خودمان بازمي گشتم. پدربود 
وبرادر كه با من درباره ي بهترين شيوه ي نگهداري از درختان بحث مي 
كردند. آب جاري بود و چه لذت بخش بودند گل وسبزه ونسيم. مي گويند 
ب انسان معموالً سياه وسفيد خواب مي بيند، ولي دراين دوران اغلب خوا

هاي من رنگي بودند: سبزي روشن درختان ليمو، سبزي تيره ي درختان 
نخل، سرخي گل و سفيدي بهارنارنج. بعد مادر بود وخواهران كه با كوله باري 
از غدا، خوراكي ها و ميوه هاي رنگارنگ مي آمدند وجشن خانوادگي، پاي 

واب بيدار كوبي ودست افشاني ما آغاز مي شد. ناگهان با يك جيغ ممتد از خ
مي شدم. رؤياهاي شيرينم درهم مي شكستند وخودرا در سياهچال 

  درزيرچنگال هاي خون آلود مرگ احساس مي كردم.
اكنون سال ها ازاين ماجرا گذشته است. هنوز هم كابوس دست از سرم 
برنمي دارد، ليكن به گونه اي ديگر. هرزمان كه پس از بي خوابي طوالني 

ند، رؤياهايم به كابوس بدل مي گردند. گاه سربازان پلك هايم سنگين مي شو
داري برپا مي   ،براي كشتنم نشانه گيري مي كنند. زماني درزندان قصر

سازند وطناب داررا برگردنم مي اندازند. اتقاق مي افتد كه درعالم خواب به 
زادگاه خويش بازمي گردم. ليكن همه جا بدنبال منند. گاهي نيروهاي 

وشبه نظامي درپي كشتنم هستند. هميشه درحال اختفا مختلف نظامي 
وگريزم. درلحظه ي حساسي كه ازخواب مي پرم خود را دراتاقم روي تخت 
مي بينم. تا چند لحظه گيجم ونمي دانم آنچه كه ديده ام درخواب بوده است 
با بيداري. ليكن آنگاه كه مطمئن مي شوم همه ي اينها را درخواب ديده ام 

  مي كشم و با خود مي گويم:نفس راحتي 
  "چه خوب كه همه ي اينها خواب بود وواقعيت ندارند."ـ 

هرانسان آواره داستان هاي مشابهي دارد كه گاه ازيادآوري شان براي خودش 
وحشت مي كند. شرايط آوارگي طوري است كه اين فشارها مرتباً براي انسان 

ق با محيط جديد مشكالت آواره بازتوليد مي شوند ودرسرراه او براي انطبا
عظيم ايجاد مي كنند. انسان آواره به چتربازي مي ماند كه به ناگهان 
درمحيطي تاره وكامالً ناشناخته فرو افتاده است ـ بي هيچ آمادگي قبلي. 
انسان آواره گاهي درسنين باال مجبوراست مثل يك كودك تازه متولد شده 

يرد. نيروهاي خارج از اراده اش دائماً چيزهاي تازه ونديده و ناشنيده را ياد بگ
  النه اش را ويران مي سازند: 

  طاير آواره ام از شاخشار من مپرس
  كرد ويران باغبان هرجا كه مأمن ساختم

دردوران آوارگي هرچيزي ممكن است مثل جرقه اي كه به انبارباروت مي 
افتد تبعيدي شكنجه ديده را به دوران شكنجه باز گرداند. مثالً 

  فتارمأمورمرزي چه بسا فرد را به ياد بازجوهاي دوران زندان بيندازد:ر
اسمت چيست؟ اسم پدرت چيست؟ اسم مادرت چيست؟ اسم پدرمادر، 
مادرپدرو پدرپدرت چيست؟ چند بارازدواج كرده اي؟ اسم همسرقبلي ات 
چيست؟ چندبار به زندان افتاده اي؟ سوابق جنايي ات را برشمار! عضو كدام 

ها بوده اي يا هستي؟ كدامشان از خشونت جانبداري مي كنند؟ كه  سازمان
به تو گفت كه اينجا بيايي؟ ازچه مسيري آمدي؟ چرا آمدي؟ بايد برگردي. 
كي برمي گردي؟ ازكجا بدانيم كه خودت هستي؟  راستي نگفتي اسم 

  مادرمادرت چيست؟....
ارگي اسكان مي اغلب پناه جويان را كشورهاي ميزبان يا دراردوگاه هاي آو

دهند يا مجبورند زيرزميني بيغوله مانند با بوي نموربي نوروهواي كافي اجاره 
كنند. همه ي اين ها فرد را به ياد سياه چال هاي دوران شكنجه مي اندازد 

باز توليد مي كند . پس از آن تنهايي وفشارهاي آن دوران را برايش 
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ند خودرا با جامعه ي جديد وحشتناك تبعيد آغاز مي شود كه اگرفرد نتوا
  وشرايط تازه تطبيق دهد سال ها ادامه خواهد يافت.

    

  ديوان ساالري سنگدل

بسياري ازانسان هاي آواره مجبورند به صورت غيرقانوني وبا مايه گذاشتن از 
جان خود ازمرزهاي ملي بگذرند ودركشورهمسايه به صورت غيرقانوني 

ام خود را عوض كنند وهويتشان را پنهان زندگي كنند. آنان گاهي ناگزيرند ن
نگه دارند. همه جا بايد دروغ بگويند وچنان بنمايند كه راست گفته اند. تو 
بايد به همه بگويي نه چرا كه اغلب گفتن آري مانند خنجري است كه به 
چانه ات فرو مي رود. دراين مرحله بايد با قاچاقچيان جورواجورسروكله بزني 

ود تو هستند وبه نام كمك به هموطن ترا فريب مي كه برخي هموطن خ
دهند وگاهي اهل كشورمحل اقامت تواند كه درلباس مساعدت ترا سروكيسه 
مي كنند. واي به روزي كه تو زن تنهايي باشي كه چند برابر آسيب پذيرتري. 
مركزما به زنان پناهنده اي كمك كرده است كه دركشورهمسايه مورد تجاوز 

تي براثراين تجاوز باردار شده بودند وبعداً نمي دانستند كه با قرارگرفته وح
  نوزاد حاصل از تجاوز چكاركنند. 

اگرپناه جويي خوش شانس باشد وبه يكي از كشورهاي غربي فرار كند ويا 
توسط مأموران بي تفاوت سازمان ملل بعدازبارها مراجعه وگرفتن وكيل 

دوردوم تشريفات پناهندگي دريكي از كشورهاي غربي اسكان داده شود، 
آغازمي شود. دراينجا نيز انسان آواره يك مهمان ناخوانده است. وزارت 
مهاجرت يا وزارت كشور كه مأموررسيدگي به تقاضاي پناهندگي است نه به 
مشكالت فردي و خانوادگي پناه جو كاردارد ونه عجله اي براي تصميم گيري 

وه براين پس از فروپاشيدن ديوار برلين دررابطه با تقاضاي پناهندگي فرد. عال
كشورهاي مختلف غربي ديوارهاي بس سهمگين تري دربرابر تحرك انسان 
هايي كه به پناهندگي سياسي نياز دارند كشيده اند. دنياي غرب به سرعت 
بصورت جهاني بسته براي پناه جويان درمي آيد. بسياري از كشورهاي جهان 

ن دركمتر كشوري است كه بتوان پيوندي بين از حقوق بشردم مي زنند، ليك
  حقوق بشرومساله ي پناهندگي ومهاجرت پيدا كرد. 

سال از قبول اعالميه ي جهاني حقوق بشر توسط مجمع  50نزديك به 
عمومي سازمان ملل متحد مي گذرد. ازآن زمان تا بحال جامعه ي بين 

كرده است، المللي پيشرفت قابل توجهي درزمينه ي حقوق سياسي ومدني 
ليكن دولت ها هنوز نتوانسته اند حتي دررابطه با حق تحرك آزادانه ي انسان 
ها برروي اين سياره ي خاكي سخن بگويند. درجهان امروز سرمايه آزاد است 
كه بهركجا كه بخواهد برود. ثروتمندان وصاحبان سرمايه نيزمي توانند دريك 

ند. براي آوارگان سياسي دهكده ي جهاني به هرجا كه مي خواهند سفركن
برعكس  انتخابي جز سوختن و ساختن باقي نمانده است. قوانين پناهندگي 
درسطح جهاني روزبروز سخت تر مي شود و كميسيارياي ملل متحد براي 

) سال به سال ضعيف تر مي شود وبحران زده تر. متقاضيان 21آوارگان (
با نظامي روبرويند كه پناهندگي ومهاجرت، دركشورهاي باصطالح ميزبان، 

  گويي قلبي از سنگ دارد. به قول فريدون مشيري:
  بيا زسنگ بپرسيم زآنكه كه غير از سنگ 

  كسي حكايت فرجام را نمي داند
  هميشه از همه نزديكتربه ما سنگ است

  نگاه كن
  نگاه ها همه سنگ است وقلب ها همه سنگ

  چه سنگباراني! 
  گيرم گريختي همه عمر

                                  ؟ كجا پناه بري

  خانه ي خدا سنگ است
  به قصه هاي غريبانه ام ببخشاييد

  كه من نه سنگ صبورم 
  )22نه سنگم ونه صبور (

  
  برزخ شكنجه و شكنجه برزخ    

برزخ دركتاب هاي ديني جايگاهي يا وضعيتي است بين بهشت وجهنم كه 
كوم شده است وهمواره بين بيم درآن فرد به سرگرداني وبالتكليفي ابدي مح

واميد زندگي مي كند. هندوها، سيك ها وجيني ها وبودايي ها به تناسخ 

باوردارند. ازديدگاه آنان روح دريك چرخه ي پايان ناپذير، نامشخص وغيرقابل 
پيش بيني تولد، مرگ وحلول دوباره دراجسام گوناگون گرفتاراست كه ممكن 

فه ادامه يابد. اين حالت برزخ تا زماني كه است بسان يك چرخ گردان بي وق
يا روشنگري دست يابد چه بسا ميليون ها سال بطول انجامد.  نيرواناروح به 

درتورات برزخ را مي توانيم درداستان يونس بازيابيم كه سه شبانه روزدرشكم 
ماهي بين مرگ وزندگي دست وپا زد. دانته دركمدي الهي ديدگاه كاتوليكي 

معرض نمايش گذاشته است. آنان كه كامالً از گناه پالوده نشده اند  برزخ را به
ويا به اندازه ي كافي عقوبت نديده اند دراين حالت بالتكليفي قرار خواهند 
گرفت. طبق احاديث اسالمي روزبازخواست، آدميان بايستي در يك صف 
وز طوالني منتظربازپس دادن حساب ثواب وگناه دنيوي خويش بمانند. اين ر

معادل پنجاه هزارسال زمين است. قرآن شكنجه روحي انسان ها را، چه 
  گناهكاروچه بي گناه، دراين روزپايان ناپذير چنين توصيف كرده است:

وآن زماني است كه خورشيد تاريك مي شود؛ ستارگان خاموش مي گردند؛ "
كوه ها ازهم فرو مي پاشند؛ درياها خشك مي شوند ونامه اعمال انسان 

  )23( "وده مي شودگش
برزخ مستتردراديان گوناگون درواقع بازتابي است ازواقعيت زندگي انسان 
بيگانه وازخود بيگانه درسرتاسرجهان ودر درازناي تاريخ. اين بدان معني است 
كه بشريت درهمه ي زمان ها ومكان ها از قرارگرفتن دربرزخ رنج برده و 

  ين حالت سرگرداني بدرآيد. همواره اميد داشته است كه به نوعي از ا
شكنجه گران تحت رژيم هاي ستم پيشه هميشه اين تجربه ي تلخ زندگي 
انساني را به عنوان وسيله اي براي تشديد شكنجه هاي خويش مورد سوء 
استفاده قرارداده اند. جبـّاران ستم پيشه و شكنجه گران جوراجورشان 

نجه آنان را جانكاه ترنموده اند همواره با دربرزخ قراردادن قربانيان خويش شك
بطوريكه مي توان گفت دربرزخ قراردادن ، خود نوعي شكنجه است. مثالً 
درزمان شاه وهمچنين درجمهوري اسالمي ايران شكنجه گران قبل از 
شكنجه كردن قرباني خويش اورا مدت ها جلو اتاق شكنجه نگه مي داشتند 

و مقاومت شان را درهم تا صداي ضجه انسان تحت شكنجه را بشنوند 
بشكنند. گاهي انسان ها را براي شكنجه شدن با چشم هاي بسته درصفوف 
طوالني قرار مي دهند. درجمهوري اسالمي شب وروز قرباني شكنجه 
درتاريكي مطلق با چشم وگاهي دستبند وپاي بند مي گذرد. برخي ازقربانيان 

زيرپوشش خدمات  شكنجه كه هم اكنون، بخاطردرمان وتوان بخشي خويش،
مركز ما هستند تجربه زنداني شدن درگاوداني ويا صندوق هاي دربسته اي 
مانند قبررا ازسرگذرانيده اند. آنان را دركاسكت هاي دربسته هفته هاي 
متمادي بين مرگ وزندگي زنداني كرده اند. برخي از ياري جويان مركزما را ، 

ولناك ترين برزخ هايي است كه بارها اعدام مصنوعي كرده اند. اين يكي ازه
  ) 24ممكن است براي يك انسان اتفاق بيفتد (

جالدان ، گاهي فرد را مدت ها بالتكليف ، و بي حكم محكوميت درزندان نگه 
مي دارند. اصطالح اعدام يا حبس تعليقي از دست پخت هاي جمهوري 

يك  اسالمي براي استفاده از رنج جانكاه برزخ براي تشديد شكنجه توسط
رژيم بنيادگراي ديني است. اتفاق افتاده است كه رژيم قرباني خود را مدت ها 
پس ازگذرانيدن دوران محكوميتش درزندان نگه داشته وبعد اورا به جوخه ي 
اعدام سپرده است. نمونه ي ديگر استفاده از برزخ ، براي درهم شكستن 

هاي مرگ است. قرباني ، نگاه داشتن او براي مدت هاي طوالني درسلول 
رژيم جمهوري اسالمي با ندادن هيچگونه آگاهي به خانواده هاي زنداني 
درمورد زنده بودن يا نبودن عزيزانشان، همواره آنها را نيزدر زجر جانكاه برزخ 

  قرارداده است. 
انسان شكنجه ديده اي كه چند نوع برزخ را دردوران شكنجه تحمل كرده 

اگزيرخانه وكاشانه به نوع ديگري دچاربرزخ مي است با فراراززادگاه و ترك ن
شود. پناهجو گاهي به مدت چندين سال دركشورهمسايه بصورت غير قانوني 
وبدون آنكه حتي به عنوان پناهنده به رسميت شناخته شود، درعالم برزخ 
زندگي مي كند. اگرخوش اقبال باشد ودفترسازمان ملل اورا به رسميت 

زمي شود. اونمي داند چه وقت اورا به يك كشورامن بشناسد، برزخ ديگري آغا
منتقل مي كنند وآيا هرگز اسكان مجدد او صورت خواهد پذيرفت. برخي از 
كشورها، ازجمله تركيه، حتي آن زمان كه فرد رسماً به عنوان پناهنده 
زيرپوشش سازمان ملل شناخته شده، ازخروج او ممانعت به عمل مي آورند. 

ست كه حتي پناهنده ي قبول شده را از مناطق مرزي ( بسيار پيش آمده ا
كه عمداً براي عذاب بيشترپناهجويان برايشان انتخاب كرده اند) به ايران 
بازگردانيده اند. اگربين ده ها پناهنده، زن يا مردي شانس بياورد كه به يكي 
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از كشورهاي غربي انتقال داده شود، بازهم زندگي برزخي دست از سراو 
اهد داشت. اين كشورها (ازجمله كانادايي كه من درآن زندگي مي كنم) برنخو

از نوعي وسواس بيمارگونه نسبت به تروريسم وخرابكاري رنج مي برند. پس 
اين كشورها به كليه ي خارجيان   2001سپتامبر 11ازواقعه تروريستي 

بخصوص كساني كه ازخاورميانه آمده اند به چشم تروريست نگاه مي كنند. 
مقامات اين كشورها به چنان جنوني دربين مردم دامن زده اند كه گويي 

  كشورتوسط نيروهاي مرموزي از كهكشاني  ناشناخته تهديد مي شود. 
اين پيش زمينه ي ذهني باعث شده است كه كشورهاي غربي قوانين محدود 
كنند ه ترو شديدتر عليه انسان هاي در تبعيد ازمجالس قانون گذاري خود 

رانند وكاري كنند كه مردم مرتباً برضد خارجيان موضع بگيرند ومأموران بگذ
رسمي با انسان هاي آواره ازدردشمني درآيند. همه ي اينها فرد را درمسير 
اسكان دادن خود درجامعه ي تازه وساختن النه اي دربي دركجا دربرزخ قرار 

ه ودارد كه مي دهد. مركزما با بيش از ده ها قرباني شنكجه سروكارداشت
برخي ازآنان هنوزپس از نوزده سال زندگي دربرزخ از هيچگونه موقعيت 

جسمي ورواني رسمي مهاجرتي برخوردار نيستند. چنين وضعيتي داغ هاي 
انسان شكنجه ديده را تازه مي كند واورا دچارانواع واقسام پريشاني هاي گاه 

  درمان ناپذيرمي سازد. 

  بيگانگي وازخود بيگانگي

ع بشري بطورعام وجوامع غربي بصورت خاص بايد راه درازي را طي جوام
كنند كه ازتبعيض ونژاد پرستي رهايي يابند. دريك جامعه نژاد پرست 
ومتنفراز خارجي، انسان تبعيدي همه جا اجنبي ومهمان ناخوانده به حساب 
مي آيد. اوبايد جابجا خود را اثبات كند. درحوزه ي شغل آخرين كسي است 

ستخدام مي شود وچون اخراج پيش آيد اورا قبل ازهمه اخراج مي كنند. كه ا
او نه تنها درشمار ارتش ذخيره ي بيكاران است كه بايد با مزدي 
بخورونميروتبعيض آميز به سخت ترين كارها دست زند، بلكه هميشه اورا 
بصورت سپربالي جامعه وبام كوتاه كس وناكس درمي آورند وهمه ي نارسايي 

  اجتماعي وفرهنگي را به او نسبت مي دهند. به قول فدايي الهيجي:هاي 
  خلقم همه آشناي خود مي خواهد
  الحق سپربالي خود مي خواهد

  خود را زبراي ما نمي خواهد كس
  مارا همه از براي خود مي خواهد
  ويا بنا به گفته ي شاعري ديگر: 

  دستي كه نهد مرهمي برسينه ي ما نيست
  ك عقده گشا نيستداريم بسي عقده وي

  
انسان آواره اي كه درغربت همگان اورا وتوانش را نفي مي كنند گاهي خود را 
نيز نفي مي سازد وازخويشتن خويش بيگانه مي شود. دراينصورت فرد 
احساس مي كند آنچه كه برايش عزيز است به نفع ديگران وبرضد خود او 

  بكار مي افتد:
  سياه روز تراز خود كسي نمي بينم

  ه محفل دگران روشن ازچراغ من استك
زبان انسان آواره نا آشناست. سخنانش نا مفهوم وآرمان هايش خيال بافانه و 
غيرمرسوم است. از تظاهرات رواني بيگانگي وازخود بيگانگي ، عقده ي خود 

آْنگاه كه همه جا انسان آواره را نفي مي  كم بيني يا خود بزرگ بيني است.
  بيفتد كه او خودومليت خويش را نفي كند:  كنند، چه بسا اتفاق

  جهان را نيست گردي پس ترازمن
  نبيني هيج كس بي كس ترازمن

ازنمودهاي ديگرازخود بيگانگي عقده ي خود بزرگ بيني است. درچنين 
حالتي انسان آواره براي جبران نارسايي خود جامعه ي ميزبان وفرهنگ آن را 

فرهنگ "اجدادي مي چسبد ومثالً نفي مي كند، به سنت ومذهب آباء و 
قرار مي دهد. با  "فرهنگ پوسيده ي غرب"خود را دربرابر   "واالي بومي

برخي از آوارگان شكنجه ديده ي برخورد داشته ام  كه با شرح شكنجه 
راحت طلبان برج عاج نشين "ومقاومت هاي جانانه خود و رفقاي شان، 

را ازجنبه هاي مترقي فرهنگ  را تحقيركرده اند. چنين ديدگاهي فرد "غرب
جامعه اي كه درآن زندگي مي كنند ودستاوردهاي آن محروم مي سازد واورا 

  از اتحاد با نيروهاي مترقي و بشردوست جامعه ي ميزان بازمي دارد. 
  

  

  
  
  

بيگانگي واز خود بيگانگي ممكن است به جايي برسد كه رشته  بحران هويت
بدر ببرد تا جايي كه او نداند كيست وچكاره را بطوركلي ازدست انسان آواره 

دراين حالت مي گويند فرد  معروف قطارش از خط خارج شود. بقول است و
به بحران هويت دچار شده است. دراين رابطه واشنگتن آيروينگ، مؤلف 

برشته ي تحريردرآورده است، مي  1819آمريكايي، دراثري كه به سال 
  نويسد:

نيستم. من كس ديگري هستم. اين منم؟ نه. كسي خدا مي داند. من خودم "
پا دركفش من كرده است. من توي كوه خوابيدم وآنها تفنگم را عوض كردند؛ 
همه چيزعوض شد ومن عوض شدم ونمي توانم بگويم كه هستم واسمم 

  )25( "چيست.
ضمن عرضه  "آليس درسرزمين عجايب"لويي كارول دراثرجاودانه خود 

حال روز يك انسان تبعيدي بحران زده را به نمايش داشتن مفهومي مشابه 
  مي گذارد:

دردنيا من كي ام؟ آه كه اين بزرگترين معماست. سعي مي كنم ببينم "
چيزهايي كه مي دانستم بلدم يا نه. بگذار ببينم: پنج چهارتا دوازده تا؛ چهار 
شش تا سيزده تا، چهارهفت تا، آه دريغ! با اين آهنگ هيچوقت به بيست 

مي رسم. كاري از دست جدول ضرب هم ساخته نيست. بگذار جغرافي را ن
امتحان كنم: لندن پايتخت پاريس است وپاريس پايتخت رم و رم... نه همه 

  )26( "ي اينها اشتباه است. من مطمئنم.
اين بحران هويت ممكن است انسان آواره ـ بويژه آنكه تجربه ي دردناك 

رانيده است ـ به جايي بكشاند كه فرد از سايه وغيرانساني شكنجه را از سرگذ
ي خودش بترسد وبه هيچ كس وهيچ چيزاعتماد نكند. به قول قاآني 

  شيرازي: 
  ناخن خويش همي بيند وپندارد تيغ
  دست برمژه همي مالد وانگارد مار

  سايه ي خويش همي بيند بگريزد ازاو
  كه همي لشكرميراست كه آيد به شمار

  د فرياد كند شفق از چرخ همي بين
  كه پي سوختنم ميربرافروخته نار
  هركجا سرو بني بيند بگريزد ازاو

  كه پي كشتن من مير برافراخته دار
ادواردو گايانو، نويسنده تبعيدي آمريكاي التين، در نوشته ي خود بنام 

  با هنزمندي بحران هويت را ترسيم كرده است: "روزهاي منگ"
، شب هاي بدون ماه، هيچ جايي به من درآن روزها، روزهاي بدون آفتاب"

تعلق ندارد ومن خود را هيچ چيز وهيچ كس باز نمي شناسم. كلمات به 
معاني شان شباهت ندارند وحتي با صداهاي خود تطبيق نمي كنند. آنگاه من 
درآنجايي كه هستم نيستم. جسم را ترك مي گويم وبه دوردستها سفرمي 

خواهم كه باهيچ كس باشم حتي با خودم كنم، به سوي سرزمين نابوده ونمي 
ونه نامي دارم ونه آرزويي كه بكنم. آنگاه تمناي خود را براي آنكه خود را فرا 

  )27( "خوانم يا كس مرا خواند ازدست مي دهم.
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يكي از نمودهاي بحران هويت اين است كه انسان آواره كه درغربت توقع 
سرخورده شود، هويت ملي  ياري از هموطن اش دارد، آنگاه كه بدي  بيند

خود را نفي نمايد وخود را فراتر ازجامعه اي تصور كند كه ازآن برخاسته 
است. درچنين حالتي او همه ي هموطنان خود را به يك چوب مي راند. 
تبعيديان شكنجه ديده، ايراني و غيرايراني، بسياري را مالقات كرده ام كه با 

كس از زادگاه خود رابطه اي ندارند. خوشحالي اعالم كرده اند كه با هيچ 
روزي به يكي از ياري جويان آفريقايي مركز پشتيباني ازقربانيان شكنجه 
پيشنهاد كردم كه اورا براي دريافت خدمات تكميلي به يكي از نهادهاي 
هموطن اش معرفي كنم. او ازاين انديشه چنان برآشفته شد كه تا چند 

  .روزرابطه اش را با مركز قطع كرد
متاسفانه اين گرايش را دربين ياري جويان ايراني مركز بيشتر مشاهده كرده  

ام. چنين ديدگاهي براي همه ي كساني كه به قرباني شكنجه ياري مي 
رسانند قابل درك است. انسان شكنجه ديده، مانند مارگزيده اي كه از 
ي ريسمان مي ترسد، گاه به همه بي اعتماد مي شود. ليكن اين بيگانگ

وتعميم براي انسان آواره سمي كشنده است. او با ايجاد سد سكندري بين 
خود وانسان هم زبان وهم دردش، به دست خود خويش را از خوراك 
فرهنگي، عاطفي و انساني كه مانند آب وهوا بدان نيازدارد محروم مي سازد . 

ه خود اين بحران هويت انسان آواره را درتنهايي وحشتناكي قرار مي دهد ك
  علت ومعلول فشارهاي رواني دوران تبعيد است. 

بحران هويت وفشارهاي تبعيد ممكن است باعث شود كه آواره ي شكنجه 
ديده شور زندگي را ازدست بدهد، از خود جوشي بيفتد، دلمرده وافسرده 

  شود ـ نوعي مرگ معنوي.
الش مي ازآنجا كه بقا اساسي ترين قانون زندگي است، انسان شكنجه ديده ت

كند كه گونه اي از مكانيسم دفاعي را براي ادامه ي زندگي پيدا كند. تنهايي 
گاهي با فعاليت هاي مثبت پرمي شود، ليكن اغلب جانشين هاي عجيب 
وغريب وگاهاً مخرب براي آن پيدا مي شود. دربهترين حالت فرد خود را 

خرخره مشروب  ازجامعه منزوي مي سازد و دربدترين حالت فرد بحران زده تا
  الكلي مي نوشد يا تا مرز مرگ  به مواد مخدر پناه مي برد.  

هرگزاين خاطره ي تلخ را فراموش نمي كنم كه يكي از ياري جويان مركزما 
براثرافراط در استعمال مواد مخدرهستي باخت و نيمروز جسدش را دراتاقش 

ده بود، بجاي آنكه تكه او كه دركانادا از آنجا رانده وازاينجا مانده ش  يافتند.
پاره هاي زندگي خود را جمع كند وزندگي را ازنو بسازد به مشروب و سپس 
به مواد مخدر روي برد. دوستان وخانواده اش جملگي اورا ترك گفتند و او 

  چنان دچار بحران هويت شد كه تا مغاك مرگ خود را پايين كشانيد.
    

  تبعيد وزندگي خانوادگي

وآوازگي اغلب باعث جدايي خانواده ها و چند پاره شدن  ناگزيربودن تبعيد
زندگي خانوداگي مي شود. انسان آواره، بويژه آنكه از شكنجه جان بدر برده 

ست، براي حفظ جان خود، اغلب به اصرار خانواده، همه چيز ازجمله ا
مي گذارد وبه سوي سرنوشتي نامعلوم فرار مي كند. تا عزيزانش را پشت سر 

م رسد اين تخته پاره ها. اگرفرد خوش شانس باشد وپس ازسالي كي مگربه
چند دريكي از كشورهاي غربي به عنوان پناهنده قبول شود تازه بايد چند 
سال ديگر صبر كند تا چنانچه واجد شرايط باشد همسر وفرزندان خود را 
قانوناً نزد خود بياورد. كمتر كشوري است كه برادروخواهر وديگر بستگان 

يك انسان تبعيدي را به عنوان اعضاي خانواده ي او برسميت بشناسد نزد
وبراي  آنان براي ديداراو ويزا صادر كند. به اين ترتيب انسان آواره تا پايان 

  عمرازنوعي جدايي خانوادگي زنج مي برد. 
فراوان ديده ام كه اتحاد خانوادگي درغربت، به دنبال سال ها جدايي، مشكل 

جدائي طوالني باعث مي شود كه هربخش از خانواده  آفرين شده است.
فرهنگ وارزش هاي متفاوتي را با خود حمل كنند وچون پيوند مجددشان 
برقرارشود نتوانند باهم كنارآيند. اين تضاد فرهنگي به خشونت خانوادگي و 

  جدايي هاي دردناك خانواده هاي تبعيدي دامن مي زند. 
  كودكان درتبعيد

اگور، شاعربزرگ هندي و برنده ي جايزه ي نوبل، هرزمان كه رابيندرانات ت
  زني كودكي را به دنيا مي آورد  مي رقصيد وسرود ذيل را ترنم مي كرد:

  هم اكنون شاه وگدا، قديس و گنه كار
  دانا ونادان زانو مي زنند و غريو برمي دارند

  پيروزي از آن آدمي است

  كودكي متولد شده است
  )28ش دارد. (آنكه زندگي را درپي

جهان واژگونه ي امروز با رنج وشكنج روبروست وكمتر كسي است،  دريغ كه
از ساكنين اين سياره ي گردان، كه بخواهد به دوران كودكي بازگردد. 

هزاركودك براثر جنگ ومحروميت مي  40براساس آمارسازمان ملل هرروز 
مند. ميليون كودك درسن تحصيل ازهرنوع آموزشي محرو 120ميرند. 

ميليون تن از كودكان  246ميليون كودك از سوء تغذيه رنج مي برند و150
برند به كارهاي شاق وتوان فرسا مشغولند. يك بيليون كودك درفقربسرمي 

  )29هزار تن از آنان از بيماري ايدز مي ميرند. ( 500وسالي 
ستم وتبعيض عليه كودكان را درهم پيچِيده  جمهوري اسالمي ايران طومار

است. بدترازهمه، شكنجه عليه كودكان است كه گاه به سبب فعاليت هاي 
سياسي خود شكنجه مي شوند وگاهي بخاطر به اعتراف كشانيدن مادر، پدر، 
برادر يا خواهرانشان. وضع حمل زنان زنداني سياسي درزندان ونگهداري 
نوزادان وكودكان درزندان هاي سياسي درشرايط فشاروجو شكنجه دركمتر 

شوري مانند ايران به چنين ابعاد هولناكي رسيده است. جمهوري اسالمي از ك
معدود كشورهاي جهان است كه كودكان را اعدام مي كند. رژيم جمهوري 

ساله را با اتهامات سياسي وضد اسالمي  12اسالمي با بي شرمي كودكان 
ه اعدام كرده است. بسياري از كودكان تحت حمايت مركز ما درجريان شكنج

وزنداني شدن والدين يا بستگان خود قرارگرفته و گرچه خود مشتقيماً 
شكنجه نشده اند، ليكن ضمن سركشي مكرربه زندان وشنيدن ماجراهاي 
مربوط به شكنجه وديدن آثارآن درديگران از عوارض ثانوي شكنجه رنح برده 

رده اند. كودكاني را مي شناسم كه با مادر يا پدر شكنجه ديده خود فرار ك
  وخاطرات هولناكي را با خود حمل مي كنند. 

تأثير تبعيد بركودكي كه گذشته ي دردناكي را از سرگذرانيده است، 
درمقايسه با بزرگسان، به مراتب خورد كننده تر است. دخترنوجواني را مي 

سالگي در منطقه ي جنگي مورد آزار جنسي يك  5شناسم كه درسن 
درحدود ده سالگي همراه با مادر وپدرش از مرز  سربازعراقي قرارگرفته بود. او

مي گذرد و پس ازتحمل مشقات فراوان سرانجام به كانادا فرار مي كند. پس 
ازچندي والدين كودك از هم جدا مي شوند. پدر به اياالت متخده ي آمريكا 
مهاجرت مي كند و مادربا يك تاجر كانادايي پيوند زناشويي مي بندد. دختر 

سال دارد از مادروناپدري خود جدا مي شود، ليكن غربت  18ن كه هم اكنو
وبي كسي اورا ازپاي درمي آورد. اورا، كه دچار روان نژندي شده بود، به 
برجسته ترين روانشناساني كه مي شناختم معرفي كردم وخود نيز در مراقبت 
وز او كوشيدم. متأسفانه هيچكداممان نتوانستيم كاري ازپيش ببريم. روز به ر

حال او بدتر مي شد وسرانجام به اتهام كتك كاري به يك راهگذر به زندان 
افتاد وهم اكنون دربخش مخصوص مجرمين رواني بصورتي نامحدود بستري 

  (درواقع زنداني) است. 
  

يكي ازمعضالت كودكان در تبعيد اختالف نسل هاست. درتبعيد مرد، نقش 
زدست مي دهد. اختالف نسل هاي خود را به عنوان پدر به مفهوم شرقي اش ا

كه درتمام جوامع بشري وجود دارد، درشرايط تبعيد ـ به ويژه دربين خانواده 
هاي قربانيان شكنجه ـ به مراتب شديدتر مي شود. علتش هم اين است كه 
كودكان نه تنها ارزش هاي نسل خودشان را به آساني پذيرا مي شوند بلكه 

جديد را جذب مي كنند. ازطرف ديگر  ارزش هاي كامالً متفاوت جامعه
والدين بخاطر حفظ هويت خويش، آگاه يا ناآگاه، برحفظ سنت ها وارزش 
هاي گذشته ي خود وزادگاه خويش تأكيد مي ورزد. شكاف نسل ها مي تواند 

  تضادي آشتي نا پذير بين والدين و فرزندان شان را ايجاد كند. 
ارند كه شكاف نسل ها را تشديد درشرايط تبعيد عوامل ديگري نيز وجود د

مي كنند. يكي از اين عوامل وجود نژاد پرستي ساختاري درجامعه ي ميزبان 
است كه به سبت آن درمدرسه، ورزشگاه ودرمحافل دوستانه همساالن كودك 
تبعيدي ، سرو وضع ظاهر، لهجه وفرهنگ والدين كودك را به ريشخند مي 

ن خود دورمي كنند. عامل ديگر تشديد گيرند وكودك را نا خواسته از والدي
اين فاصله فرا گيري زبان است كه كودك به سرعت وبا شيوه ولهجه ي 
درست ياد مي گيرد و پدرو مادر را با فاصله ي زياد پشت سر مي گذارد. 
برنامه ي آموزش زبان مادري درتبعيد به كودك معموالً موفق نيست زيرا 

  ان وجود ندارد. زمينه مادي براي ياد گيري اين زب
تتيجه ي فاصله ي بين نسل ها اين مي شود كه به قول استاد باستاني 

  بچه ها بزرگ مي شوند، اخالق وروحيات ديگري دارند، با آدم "پاريزي 
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 "غريبند، نه شعرحافظ مي فهمند ونه كالم سعدي، نه سالم بلدند ونه عليك.
ه كه قبالً مفهوم يك پناهگاه ) به اين ترتيب فاصله تكميل مي شود. خان30(

و يك جاي آرام داشت و محلي بود كه انسان از درد ورنج وكاروخستگي 
روزانه به آن پناه مي برد، آرامش مي يافت وتجديد قوا پيدا مي كرد، مفهوم 
خود را از دست مي دهد وبه صورت جهنمي از پريشاني ها در مي آيد. دراين 

  فرار بچه ها ازخانه است كه من شش موردسناريو غم انگيز، بدترين حالت 
دردناك آنرا ديده ام كه در پنج مورد آن بچه ها دررويارويي مستقيم با پدر 
قرار داشتند. متأسفانه در سه مورد نوجوان فراري را كشتند ويك مورد دختر 

 جواني بود كه خود كشي كرد.
 

  دستاوردهاي تبعيد

و مهاجرت همگاني است. هيچ  دوران ما دوران آوارگي، كوچ درون مرزي
 9دنياي امروز درحدود انساني نمي تواند ازپديده ي مهاجرت بركنار بماند. 

ميليون انسان قرباني كوچ درون مرزي، صدها  30، ميليون نفرآواره
كارگرمهاجرو ميليون ها تن افراد بي دولت وافراد باصطالح غيرقانوني را 

ميليون انسان برروي  200تا  100درخود جاي داده است. درحال حاضربين 
) بارحمايت از آوارگان برروي دوش 31كره ي خاكي درحال كوچند.(

فقيرترين كشورهاست. دولت هاي غربي با مهاجرت ثروتمندان وسرمايه داران 
نه تنها مشكلي ندارند بلكه آنرا تشويق هم مي كنند. هيچ دوراني به اندازه 

وده است. با وجود اين دولت ها با وضع يك دوران ما سرمايه آزاد وبي مرز نب
سلسله قوانين وانجام اقدامات عملي منظم درراه مهاجرت انسان هاي فقير 
وبي مال ومنال سد سكندري ايجاد مي كنند. هنوز هم تبعيد به صورت نوعي 
مجازات سياسي عمل مي كند. ما انسان هاي آواره چه بخواهيم وچه نخواهيم 

جدا نيستيم. ناگزيربايد شرايط را بشناسيم وياد بگيريم  ازاين شرايط جهاني
كه با حداكثراستفاده از قوانين وشرايط موجود زندگي كنيم وبا تالش مافوق 

  انساني خويش خود را باال بكشيم.  
پيش سرمايه وادامه ي بحران نظام سرمايه داري كه با جهاني شدن بيش ار 

، انسان هاي فزاينده درآمده استبه صورت همه جايي، چند بعدي، دائمي و
جوامع غربي درخانه ي خود از خود بيگانه شده اند. بسياري ازآنان بي هيچ 
اميدي به آينده دردلهره ي حال زندگي مي كنند وبه سبب فشارهاي 
اجتماعي زندگي شان روز به روز ازعشق وعاطفه انساني تهي تر مي شود. كم 

درجستجوي مهرودوستي ازهاي وهوي  نيستند جانهاي آگاه ووارسته اي كه
زندگي مادي كشورهاي سرمايه داري شمال به جنوب فقيرزده پناه مي برند. 
درد غربت مي رود كه جنبه ي جهاني پيدا كند.  آيا هرگزبا خود انديشيده 
ايد كه جبنه هاي مهم زندگي انساني كدام اند؟ بنظر من دريك طبقه بندي 

وان در دو مقوله ي متفاوت قرارداد: عاطفه و كلي زندگي انسان ها را مي ت
اقتصاد. نظام سرمايه داري معاصراين دوجنبه مهم زندگي را دربرابرهم 

قرارداده است. اين مي تواند درآينده به عنوان منشاء و مبناي اتحاد 
  وهمبستگي جهان براي رفع بيگانگي وازخود بيگانگي انسان عمل كند. 

حياتي روبروست كه با محيط تازه اش تماس هاي انسان تبعيدي با اين نياز
رضايت بخشي به عمل آورد ودرزندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وحتي 
سياسي جامعه ي ميزبان شركت فعال داشته باشد. هگل درنوشته هاي 

را بكارمي برد كه درزبان آلماني چند معناي  "آفهبن"فلسفي خود اصطالح 
نند حفظ كردن، به دورافكندن وبه پيش رفتن. مختلف را درخود نهان دارد ما

بنظرمن، انسان آواره دررابطه با حفظ كردن وبه دورافكندن با چالشي بزرگ 
روبروست. او ناگزيراست دائماً بين چيزهاي بالنده ازيكطرف  وترمزكننده 
ازطرف ديگر چه درفرهنگ سنتي خود وچه فرهنگ جامعه ي ميزبان به 

خواهد برسردر گمي خود چيره شود بايد همواره به داوري بنشيند. او اگرب
  پيش تازد وبسياري از چيزها را درحال حركت بياموزد. 

انسان آواره درحالي كه نيازمند گره خوردن باجامعه ي محل اقامت است، با 
نياز مبرم ديگري نيز سروكار دارد كه ظاهر مغاير نياز اخيراست. اوسخت 

لي خويش را بازسازي كند. اوبايد ازخالل نيازمند است كه هويت فردي وم
گسست ها، تفرقه ها و ناپيوستگي هاي تبعيد هويتي نو براي خود بسازد ـ 
هويتي كه هرلحظه درمعرض تهديد قراردارد. دراين رابطه نخستين پرسشي 
كه مطرح مي شود اين است كه اين هويت كدام است؟ درحال 

يكا، كانادا واستراليا هويت بومي حاضركشورهايي مانند اياالت متحده ي آمر
آوارگان سياسي ومهاجرين را درچهارچوب انطباق وادغام با موازين جامعه ي 
خودشان پذيرا هستند. باوجود اين اگراين گروه هاي قومي درآينده نيرومند 
شوند ويك سلسله حقوق پايه اي راطلب كنند معلوم نيست اين مداراي 

ان چيزي است كه ما امروز درآلمان وبرخي لفظي ادامه پيدا كند. اين هم
ديگراز كشورهاي اروپايي مشاهده مي كنيم. دراين صورت آيا تأكيد برهويت 
اصلي ورگ وريشه هاي كهن، انسان آواره را درخطر انزواي بيشترقرار نخواهد 
داد؟  اين مشكلي بود كه فلسطيني ها دركشورهاي عرب همجواركه برپان 

د با آن دست به گريبان بودند. من پاسخي براي اين عربيسم تكيه مي كردن
مشكل ندارم. ولي تالش براي يافتن پاسخ ومبارزه ي پي گيرو جمعي براي 

  حل اين تضاد بايد دردستوركار انسان هاي تبعيدي قرارگيرد. 
آن دسته ازانسان هاي تبعيدي كه درغربت استقراريافته اند مي توانند با 

عه ي ميزبان به شكوفايي علمي، هنري وادبي نايل بكارگرفتن امكانات جام
آيند. اين كه دنياي تازه ي تبعيد غيرطبيعي است وغيرعادي بودن آن به 
قصه شبيه است باعث مي شود كه انسان آواره با بكارگرفتن تخيل وعاطفه ي 
خود دنيايي بسازد كه تا حدودي با دنيايي كه هميشه آنرا پشت سرنهاده 

ه باشد. اين امر به آفرينش رمان هاي ارزشمند كمك مي است تفاوت داشت
كند. گئورگ لوكاچ درنظريه رمان خود با اتخاذ موضعي نيرومند بحث مي 
كند كه رمان يك شكل ادبي است كه ازعدم واقعيت آرزو وتخيل بوجود مي 

  )32. ("بي خانماني فراسورفته"آيد ـ نوعي 
نمي شود. ادوارد دبليو سعيد مي خدمت ادبي انسان هاي آواره به رمان ختم 

فرهنگ مدرن غرب عمدتاً كارتبعيديان، مهاجرين وانسان هاي "نويسد كه 
آواره است. منتقدي بنام جورج استاينر تا آنجا پيش رفت كه گفت كل 
ادبيات قرن بيستم برون مرزي است: ادبياتي كه توسط تبعيديان ويا درباره 

  ) 33( "نمادي است ازعصرآوارگي. ي آنان نوشته شده است، ادبياتي كه
درك اين نكته كه آوارگي ناگزيربوده و انسان درآن دخالت نداشته است 
ومهاجرت ناشي از درهم ريختن دهشتناك اوضاع وطن است مي تواند درد 
غربت را تسكين بخش باشد. اين غرورآفرين است كه انسان هاي آواره الاقل 

درمان رفته اند. درهمين رابطه سعدي  دربدو امرهمره درد نشده اند ودرپي
  گفته است: 

  سعديا حب وطن گرچه حديثي است صحيح
  نتوان مرد به سختي كه من اينجا زادم

وتبعيد  1852ويكتورهوگو پس از آوارگي از زاد وبوم خويش، فرانسه، درسال 
به جزيره ي ژرسه ي انگلستان معني دارترين چكامه هاي تبعيد را سرود كه 

  رخي ازآنها چنين است: مضمون ب
اكنون كه درستكاران را جاي در حضيض ذلت و خائنان را مقام به اوج "ـ 

اقبال است، اكنون كه حقوق حقه را پايمال كرده اند وهركه صالح تراست 
  )34( "ذليل تراست، اي جالي وطن، اي درد ورنج ترا دوست مي دارم.

يان با تبعيد آزادگي وفاداربه تعهد خويش دربرابر وجدانم، تا پا"ـ 
  )35( "دمسازخواهم ماند. آنگاه كه آزادي بازگردد من نيزبازخواهم گشت.
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فراموش نكنيم كه ريشه كن شدن جنبه ي زماني دارد نه مكاني وحتي 
بازگشت به وطن عالج آن نيست زيرا روابط زبياي گذشته تكرار شدني 

ين مورد چنين سروده نيستند. يك شاعرمجارستاني مقيم تورنتو (كانادا) درا
  است: 

  درتورنتو براي بوداپست دلتنگم
  دربوداپست براي تورنتو 

  )36ودرهرجاي ديگر براي دلتنگي هايم دلتنگم (
) ليكن 37رايج ترين عكس العمل شرايط سخت آوارگي تمايل به فرار است. (

واقعيت اين است كه فرارچاره ي درد نيست. چرا بايد ازخودمان فراركنيم؟ 
د با شرايط گالويز شويم، مشكالت را دورزنيم يا شكيبائي را پيشه سازيم. باي

يكي ازجنبه هاي مثبت تبعيد اين است كه به قول دكترهايده مغيثي انسان 
آواره با مهاجرت به موقع خويش سيستمي را كه مي خواست اورا بكشد ويا از 

ش درون ) اگر نيروهاي دگراندي38او جاسوس بسازد شكست داده است. (
  مرزي تجربه تبعيد را مي داشتند مي توانستند به مراتب بهترعمل كنند. 

تبعيد به انسان آواره يك احساس جهان وطني مي بخشد. به قول رابيندرانات  
  تاگور:

  همه جا وطن من است
  من درهمه جا خانه دارم

  ودرهرگوشه جهان نزديك ترين 
  خويشاوندان خويش را مي يابم

ي است كه مي تواند از ارزش هاي تنگ نظرانه ي فردي انسان درآوارگ
فراتررود ودريابد كه مسائل اساسي انسان ها درهرجاي اين سياره خاكي يكي 

. به اين فراسو روي يا ورا پري استاست. مهمترين جنبه ي مثبت تبعيد 
ترتيب كه انسان آواره اوج مي گيرد و وراي زمان ومكان پروازمي كند. استاد 

دوارد سعيد اعالم مي دارد كه تبعيد مرزها را درهم در مي نوردد فقيد ا
وهرمانعي را برسرراه انديشه وتجربه درهمي مي شكند. او ازقول هوگو سن 

  سد:، راهبي اهل ساكسوني، مي نويويكتور
وبدينسان  واالترين درجه ي پارسايي براي يك ذهن فعال اين است كه ياد "

د را ازهمه چيزهاي ... گذرا رها سازد به گونه اي بگيرد گام به گام ديدگاه خو
) انساني كه هنوزوطن خود 39كه بعدها  بتواند همه را يكباره پشت سرنهد. (

را دوست دارد، يك نوباوه ي ظريف است. آنكه هرخاكي را وطن خود مي 
داند انساني نيرومند است. ليكن انساني كه برايش همه ي دنيا يك سرزمين 

انساني است كامل. نوباوه ي ظريف ، عشق خودرا برروي يك  بيگانه است،
نقطه ي جهان متمركزساخته است. انسان كامل عشق خود را به همه جا 

 "گسترش داده است. انسان كامل اين احساس خود را خاموش ساخته است.
)40(  

 اين ديدگاه ياد آور شعري است پرمغز از شاعر عهد صفويه شيخ حسن طبيب
   كه فرمود: 

  ناله پنداشت كه درسينه ي ما جا تنگ است
 رفت وبرگشت سراسيمه كه دنيا تنگ است

  
دراينجا ما با داستان پيوستگي وگسستگي سروكارداريم. انسان زماني مي   

تواند از دوستي وطن فراتررود كه به مرحله اي از گذشت وبزرگواري برسد كه 
(مرز جغرافيايي، نژاد، ازبسياري از عاليق تنگ نظرانه ي ناسيوناليستي 

قوميت، زبان، دين، سنت وغيره) دل بركند. انسان بندرت مي تواند، با 
سيرآفاق وانفس، به چنان درجه اي از كمال برسد كه همه جا درچشم همه 
بيگانه بنظرآيد و دنيا برايش بصورت قفسي تنگ درآيد. يك انسان فراسورفته 

ت) را خوار مي شمارد وبه چنان ارزش هاي اكثريت مردم (مانند قدرت وثرو
مرحله اي از بي نيازي ووارستگي مي رسد كه ديگردرپي نوسانات اراده 
گرايانه ي زندگي نيست بلكه به تماميت هستي مي انديشد. چنين انساني 

  )41ازميان خارستان ره به سوي دورترين كهكشان ها دارد. (

  

  گفتار واپسين

مانه همه جا انسان ها را بيگانه وازخود سوگمندانه عصرما عصري است يتيم. ز
بيگانه ساخته است. كمتركسي است كه برروي اين سياره ي خاكي خود را 
درخانه احساس كند. خطربزرگي كه انسان آواره را تهديد مي كند غرق شدن 
دريك زندگي مصرفي وتبديل شدن به انسان نكروفيلي است كه به قول 

االي قابل تصاحب تصورمي كند، روابط اريش فروم همه چيزرا به صورت ك
كاالئي را برزندگي خود حاكم مي سازد ودست آخرخودش را هم به صورت 

  كاال درمي آورد. 
دررابطه با كودكان ونسل دوم وسوم تبعيد مسئوليت بزرگي بردوش بزرگترها 
قراردارد. چالش بزرگي كه دراين رابطه خودنمايي مي كند اين است كه 

درجوامع سرمايه داري غرب كه خود گرفتاربحران شديد  چگونه مي توان
  فرهنگي اند كودكي را سالم بارآورد؟ تقريباً درهمه جا، بويژه در ممالك غربي، 
نظام آموزشي برنخبه پروري استواراست. به كودك ونوجوان مرتباً تلقين مي 

ت كه شود كه دراين نظام رقابتي جلوتراز ديگران باشد. اين وظيفه والدين اس
با تالش خستگي ناپذيرخويش بكوشند كودك را از جريان اصلي زندگي جدا 
نسازند وچنان سرمشقي از خود بجاي گذارند كه كودك ياد بگيرد كه حقايق 
را براي خود كشف كند و با هركشف جديد انسان تازه اي بشود. كودك بايد 

مي كمك دريابد كه با شرايط سخت زندگي آينده بسازد وبه ساختن سيست
كند كه بتواند همه را دركنارهم جاي دهد. كودكان ونوجوانان درتبعيد بايد 
بياموزند كه دراين دنياي واژگونه خوب وسالم زندگي كنند ودوستاني سالم 

  ونيك كرداربيابند. 
انسان آواره نبايد هرگز حق طبيعي وتفكيك ناپذيرخود را براي بازگشت به 

ق بازگشت را بايد حتي براي نسل دوم وسوم زادگاهش از ياد ببرد. شوروشو
درتبعيد كه هرگزخاك وطن را نديده اند زنده نگاه داشت. هيچ چيزمانند 
اميد به بازگشت نمي تواند ميراث فرهنگي انسان آواره را حفظ كند ويك 
هويت دوررا زنده نگه دارد. تبعيدي بايد تا آن دم كه به سرزمين خود گام 

براي بازگشت تأكيد ورزد. انجام اين مهم تنها با يك ننهاده است برحق خود
داد وستد فرهنگي با زادگاه ومبارزه ي بي امان براي رهايي وطن ميسراست. 
محمود درويش، شاعرونويسنده ي فلسطيني، احساس منفي آوارگي وبي 
خانماني را مي گيرد وازآن تصويرمثبتي ازمطالبات به عقب افتاده ارائه مي 

  دهد:
  ن تبعيديماما م

  مهرديدگانت را برمن فروكوب
  هرآنجا كه هستي مرا باخود ببر

  رنگ چهره ات را به من بازگردان 
  وگرمي بدن را

   مرا بسان بيتي از داستان جانگدازم برگير
  مرا چونان لعبتي

  مانند آجري از خانه با خود ببر
  )42باشد كه كودكانمان بازگشت را بخاطرآورند. (

از حق بازگشت است كه شاعرطنزپرداز ايراني زنده ياد با انگيزه يافتن 
  منوچهر محجوبي در واپسين روزهاي زندگي خود سرود: 

  كنون كه مي روم دل از هزارجاي بركنم
  وسوسه مي كند مرا رفتن سوي ميهنم
  دانم اگرچه دروطن نيست درانتظارمن

  غيربال ودرد وغم باز به فكررفتنم
 د قلب همگنان را با اميد به، دردوران تبعيوناظم حكمت، شاعرانقالبي ترك

  بازگشت زنده كرد:
  دوستان من

  ما يكديگررا خواهيم ديد
  باوركنيد ما با يكديگر مالقات خواهيم كرد

  ودربهاردرخشان فردا 
  دركنارساحل خواهيم ايستاد 
  خورشيد را نظاره خواهيم كرد

  
انه ام دنالي به دوست واستاد فرزسروده ي  خوشه ي گندم مقاله را با غزل

پايان مي برم كه آرزوهاي دورونزديك ميليون ها انسان درتبعيد را پژواك 
 است: 

  دوباره جوشش مي درترانه مي رويد
  دوباره آتش پاك مغانه مي رويد

   گيسوي مواج تان چمد بر دوش  دوباره
  دوباره گل غزل عاشقانه مي رويد

  به باغ برگ خروج تبراگر آرند
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                  صد آشيانه مي رويدبه نيم شاخه دو

  به كشتزار چو آفت رسد زيان خيزد
  باز دانه مي رويد ، ولي به لطف نمي

  نهان زچشم بد انديش دردل آن خاك
  نوپا شبانه مي رويدنهضت نهال 

  حقيقتي است وليكن به چيستان ماند
  كه سيل خانه برافكن زخانه مي رويد

  جوبه جاي خوشه ي گندم بجاي سنبله ي 
  زكشتزار ددان تازيانه مي رويد

  زمينه ساز بال خود شدي چسان گوئي
  چه فتنه ها كه زدور زمانه مي رويد

  سراي كهنه چو صاحب سرا رها سازد
  براي محو بنا موريانه مي رويد

  چو دست تربيت با غبان زكار افتد 
  گياه هرزه كران تا كرانه مي رويد

  چوكار خلق به خيل دعا نويس افتد
  سحر وفسانه مي رويد ، ن و دمدمهفسو

  تودامن طلب از كف مهل تالش آغاز
  كزاين درخت كهن بس جوانه مي رويد
  به جستجوي علل ديده را نيازي نيست 

  بهانه مي رويد، دونالي   هبراي گري
   

 ميالد 2007سپتامبر سال  7تورنتو ، 

  
افته است: اين وجيزه كاري است جمعي كه از بسياري از عزيزان بهره ي   *

دوست ديرينم خانم فرح طاهري مرا هم درنگارش مقاله ياري رسانيد و هم 
ساختارمقاله و  خانم پزشكزاد درتنظيمدر ماشين كردن آن؛ دوست قرزانه ام 

ويراستكاري آن يارم بود؛ دوست فرهيخته ام خانم منيره محمدي ساعت 
شكنجه با من به هاي متمادي در مورد مقوله هاي مختلف مربوط به تبعيد و

بحث نشست و سرانجام تمام مقاله را باديدي انتقادي مطالعه كرد و 
پيشنهادات سازنده اي ارائه داد. استاد گرانمايه وعاليقدرم بهمني دو بارمقاله 
را باديدي موشكافانه مرور فرمود و آنرا ويراستكاري كرد. اگرچه بدون 

ي تحريردر نمي آمد، نگارنده همياري اين نازنينان اين نوشته هرگز برشته 
  خود را مسئول هرنوع اشتباه احتمالي مي داند.       
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آن چه در زير مي خوانيد، تالش چندين ماهه ي هميار خوب ماست كه 
بدون تالش شبانه روزي او و همياري برخي از دوستانِ مشترك، در اين مدت 

  كم، امكان پذير نبود. يادآوري چند نكته نيز ضروري ست:

متن به علت طوالني بودن، كوتاه شده است. همانگونه كه همنشين گرامي   
به معني دقيق كلمه  »كتاب شناسي زندان« تاكيد كرده است اين ليست

كه  با تالش ارزشمند گردآورنده و همياري ديگر همبنديان، در  . اميدنيست
  باشيم.. "كتاب شناسي زندان"آينده اي نزديك شاهد انتشار 

  آرش

  

  خاطرات خانه ي زندگان
  

  كتاب و مقاله در مورد زندان) 850(

  

  همنشينِ بهار

    

  
 من اين روزگاران اسارت بزرگ را، نه در نوحه سرائي بر ويرانه ها و طلب

ها، بلكه در گردآوري و آمار برداري هاي بر هم انباشته مان  ُمصرّانه از آسمان
تواند از ما برُبايد، يادمان  ام، دارائي هائي كه هيچ دشمن پيروز نمي صرف كرده

  ها... بله يادمان ها 
  رومن روالن                                      

  

 
ي، بخش عمده اي از تاريخ كشور ما را دردآور است كه حديث ِ زندان و زندان

دهد، اما اين واقعيت نشانگر اين هم هست كه جامعه ما ُمرداب  تشكيل مي
نيست، رود خروشاني است كه سكوت و سكون در آن راه ندارد و سنگ 

 تواند راهش را سد كند. انداختن ها نمي
پيرامون فهرست (البته ناقصِ) زير ليست كتاب ها يا مقاالتي است كه 

را به آن دسته از زندانيان سياسي  ، نوشته شده و آن»هاي شاه و شيخ زندان«
كنم كه يك سينه سخن دارند كه از آن همه مردم ايران است، ولي  تقديم مي

هاست، با امروز و فردا كردن  آنان اين مهم را كه چون كوله باري بر دوش آن
 دهند.  و برباد مي حبس نموده»! زندانِ روزمرّگي«و دلخوشي در 

اگر آثاري چون تاريخ بيداري ايرانيان و مشروطه كسروي و تاريخ سي ساله 
نگاري صرف اكتفا  و شعاعيان و جزني... نيز به وقايع نبود، اگر نظائر مكّي 

نموده و امثال روزبه و پاك نژاد و سعيد محسن، پته  جنايتكاران را روي آب 
شيخ فضل اهللا نوري و  ،»فروش قلم« ريختند، نويسندگان مرتجع و نمي
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٨٠  100 ي آرش شماره

مرداد را قيام  28زدند و كودتاي  ناصرالملك را صوراسرافيل و ستارخان جا مي
  كردند. را مصدق! و منتسكيو! قالب مي شالق به دستان دهه شصتِ ملّي! و 

***  
اي كه شاعر در  ) را تنها به قصيدهو شعر زندان (زندان نامه»  حبسيه «اگر 

مربوط به حبس خود ساخته، محدود نكنيم، اگر بپذيريم كه فرهنگ  زندان و
رود و دريچه  يا فرهنگ زندان بخشي از فرهنگ مردم به شمار مي حبسيه

ادبيات زندان  مان به زندان نويسي و گشايد، نگاه هاي تاريخ را بر روي ما مي
 شود. متفاوت مي

و سوز و ، »ناله از حصار ناي« ،خي يزديو فرّ شرواني خاقانيهاي » حبسيه«
زا،  تقديرگرايي كور و نديدن نظم ستمگداز امثال مسعود سعد سلمان، 

هاي زنداني دوره صفوي  شكايت از شپش و پشه در سلّول كه در سروده
شود، آرام آرام جاي خود  (ابوالقاسم امري) و ملك الشعراي بهار، هم ديده مي

ايام «به جاي نقالّي و وقايع نگاري  دهد و را به چالش كشيدن استبداد مي
نه زيستن، «، و وقايع نمايي كتاب »بزرگ علوي«علي دشتي، نقادي » محبس
 نشيند. مي» نه مرگ

ارزشمندي را  و بايد آثارتوان  يم، ميعبور كن كه» حبسيه« از تعريف رسمي
  ناميد. »  حبسيه «اند،   خلق كردهكه زندانيان سياسي در زندان 

سيد جعفر پيشه » رمان نادره«آيه اهللا مدرس،  "خواف  گنجينه"نظر من  به
دكتر محمد مصدق،  »تقريرات«وري، نامه هاي سرگرد جعفر وكيلي، 

تحقيقات عبدالحسين نوشين روي شاهنامه، دكتر شايگان، » گذشت عمر«
پرتوي «احمد محمود، » زمين سوخته«علي محمد افغاني، » شوهر اهو خانم«

دكتر يداهللا » داستان تكامل و خلقت انسان«آيه اهللا طالقاني، » قرآناز 
غزل شماره  «بازرگان،   مهندس» جوي  هاي پديده«و » باد و باران«سحابي، 

محمد شمس  »قصيده لبخند چاك چاك« مهدي اخوان ثالث،» هفت
[همنشيني با] غالمحسين ساعدي،  »تاتار خندان«رمان  «لنگرودي،

 زاده،  عالمه» شناخت اجتماعي هنر«آبادي،  حمود دولت، م»كليدر«
عباس  »ايران اختر شبانه سرود«احمد شاملو،  »شده هاي فراموش آهنگ«

بيژن جزني، دنياميسم قرآن موسي خياباني... و » تاريخ سي ساله« ،رستگار
  بي چون:ترجمه كت

شكسپير » هياهوي بسيار براي هيچ«، »فيروز ميرزا«اسكاروايلد » از اعماق» 
» دن آرام«برناردشاو (بزرگ علوي)، » خانم وارن«، )نينوش ني(عبدالحس

ژان پل سارتر (جهانگير » شكر در كوبا   جنگ «شولوخوف (به آذين)، 
 »هنر ياجتماع خيتار«، )طرفي بني هاشماپارين (» ُمنشاء حيات«افكاري)، 

و  راند راسلبرت »تاريخ فلسفه غرب«، )ديمؤ نيام ديآرنول هاوزر، (مج
) مارك توين، (نجف دريا بندري)، Mysterious Stranger( »ناشناس اسرارآميز«

Приключения барона из Мунчаусен »سروژ ( »بارون مونچهازن يماجراها
و آثاري در باره پاولوف و فرويد... كه در زندان و زير سايه  ،)انياستپان

   است.» حبسيه«ي ــ نوع ، همه و همهديكتاتوري تهيه شده اند
هاي  همچنين كارهاي نمايشي هنرمنداني چون: ناصر رحماني نژاد در زندان

ر » ميرد  انسان فقط بوسيله ي نان نمي«قصر و قزل حصار، ( ث Joا r g e  
Diaz ، مه ا يشن ما ر«ن ب ا ر ب ر  د پردة آخر نمايشنامة «...)، و اجراي »مرگ 
 و »گاليله«ل مث» برشت«و برخي آثار  شكسپير» هملت«، و »اتللو

(توسط زنان  ساعدي »چشمِ در برابر چشم«...و »سيمون ماشار هاي چهره«
  است.  »حبسيه«زنداني در رژيم پيشين) ــ  

ها، » حبسيه«يادآوري كنم كه در زندان هاي بعد از انقالب هم، از اينگونه 
  » يخواه يمانيفست جمهور «ايم  داشته

  و...
نوشته  كتبي كه در زندان هاي جمهوري اسالمي از برخي» صاحب كار«البته 

است.  از اينگونه كتب، بفرموده! نگاشته شده شماريشده، بازجويان بوده اند و 
 (مثل خاطرات فردوست، كژراهه طبري...)
***  
  

آنچه در اين نوشته برجسته شده، خاطرات و روايت زندانيان رژيم هاي شاه و 
و كشتار دگر  عي به زندان و زندانيانشيخ و كتب و مقاالتي است كه به نو

پرداخته است. با اين يادآوري كه شناسنامه كامل آثار زندان فقط با  انديشان
 كنم: رسد، به نكات چند اشاره مي جمعي به سرانجام مي تالش

ــ  اين ليست به اين دليل كه تمام جزئيات مربوط به يك اثر را ارائه  
  .ه معني دقيق كلمه نيستب» كتاب شناسي زندان«دهد،  نمي

شود و روشن است كه ماهيت  نيز ديده مي» ناكسان«ــ در اين فهرست نام  
خاطره نويساني چون ازغندي و هادي غفاري با صفر قهرماني و مرضيه 

 قابل قياس نيست. ،اسكوئي
ــ جدا از كتب و مقاالت مربوط به زندان، به ترانه سرودها، آثار هنري و  

هايي كه مسئله زندان را برجسته  وط به زندان و نيز به سايتهاي مرب فيلم
  .ام كنند ــ اشارات كوتاهي كرده مي

نگاري است كه از  دانيم كه تاريخ شفاهي مكتب جديدي در تاريخ  ــ مي 
حدود سه دهه پيش ظهور كرده است. تاريخ شفاهي، ثبت و ضبط رويدادها و 

مكتوب است، عالوه بر اين، تاريخ نگاري به شيوه غير  حوادث براي تاريخ 
اي براي تاريخ مكتوب هم هست. در حال حاضر مؤسسات  شفاهي مقدمه 

مختلفي درباره تاريخ شفاهي ايران در خارج از كشور وجود دارد كه پروژه 
تاريخ شفاهي هاروارد، تاريخ شفاهي جنبش چپ در ايران، بنياد مطالعات 

ها هستند در  ه يهوديان ايران)، از جمله آنايران و تاريخ شفاهي يهود (دربار
همين رابطه آقاي حميد احمدي با بسياري از حادثه سازان تاريخ معاصر ما 

  هاي باارزشي انجام داده است.  مصاحبه
اميدوارم ، »نخوانيم بيزاري از شب فريب است اگر در ستايش روز ترانه اي«

تعمان   لق به مردم شريف ميهنامروز و فردا نكنيم تا خاطراتي كه در اصل م
كه در اصل  پاي صحبت خانواده زندانياناست گم و گور نشود و بخصوص 

  ها بوده است، بنشينيم.  آن ها بر دوش بار همه محنت
ايراني بدون زندان، شكنجه و اعدام ممكن «با اعتقاد به اين واقعيت كه 

از آثاري كه به به برخي  ،، و از درون شب تار، گل صبح خواهد شكفت»است
من به آن دسترسي داشته ام، نگاه و پردازد  هاي شاه و شيخ مي زندان
  كنيم.  مي

  

 هاي دوره پهلوي: زندان ي در باره يخاطرات و اسناد

 انتشارات اميركبير) 1352(چاپ ششم: خرداد  ايام محبس ــ علي دشتي  -1
اهه حبس ايام محبس، يادداشت هايي است كه علي دشتي در اثناي سه م

) به طبع 15تا  1نگاشته و ابتدا در قسمت پاورقي شفق سرخ (از شماره 
منتشر شد و اينك به چاپ هفتم  رسيد. پس از آن نيز چندين بار چاپ و

  رسيده است.
   )يه و قصرنظم در زندان (ايام محبسخاطرات نصرت الدوله فيروز  -2

با عنوان  1370سال اين يادداشت ها در بخشى از جلد دوم كتابى كه به 
نشر «اسناد و خاطرات و آثار فيروز ميرزا نصرت الدوله از سوى انتشارات 

  چاپ و منتشر شده مندرج است. » تاريخ
الدوله): /  مجموعه مكاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فيروز ميرزا فيروز (نصرت«

يه (نظام مافي)، سيروس سعدونديانبه كوشش منصوره اتحاد«   
به دستور و از جمله وله در زندان قصر بازداشت بود، زنداني كه نصرت الد

  .تالش خودش در سمت وزير عدليه ساخته شده بود
تيمورتاش در صحنه سياست ايران، باقر عاقلي، نشر جاويدان، تهران  -3

1371  
[تيمورتاش هم كه خود از بانيان زندان قصر بود، در همانجا زنداني شد و 

 روايت كرده، بد جوري به ذلّت افتاد] آنگونه كه پيشه وري
واقعه اعدام جهانسوز و ريشه هاي اجتماعي و سياسي آن، تجفعلي  -4

  1370پسيان، مدبر، تهران، 
زندگي نامه محرمعلي شميده، ازبنيانگذاران سازمان جوانان كمونيست و  -5

  1373اتحاّديه هاي كارگري به كوشش بهرام چوبينه آلمان 
  1980 ان از: ع شميده (باكو )خاطرات زند - 6
 1365قيام افسران خراسان ــ پروفسور احمد شفاهي، كتابسرا، تهران  -7
 هاي زندان ــ  جعفر پيشه وري. ناشر: پسيان تهران  ياداشت -8
از انقالب  باكو و بعد وري، (اول بار در هاي زندان، پيشه خاطرات و يادداشت -

كتاب «منتشر شد. بنياد حافظ ) »  ماينز آلمان«در  پنجاه و هفت
با امضاء  1320وري،  بعد از شهريور  نوشته پيشه» هاي زندان يادداشت

،  »روزنامه داد«در »از زندان تا كاشان«مستعار سيمرغ،  ابتدا  زير عنوان 
هم دنباله آن را منتشر كرد. بعدا تمام اين » نامه ناهيد هفته«درج شد. 
 ، تجديد چاپ شد.  »ر آژي« ها در روزنامه يادداشت

خاطرات دوران سپري شده، (خاطرات و اسناد يوسف افتخاري)، به  -9
  1370كوشش كاوه بيات و مجيد تفرشي، نشر فردوس، تهران، 
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٨١  100 ي آرش شماره

  

  
  

دفاعيات احمد كسروي از سرپاس مختاري و پزشك احمدي، به كوشش  -10
 1383باهماد آزادگان، خاوران پاريس 

، نشر »شريفي –ي «، و  »گلبان -م«، تهران، ــ محاكمه محاكمه گران -11
(در مورد مباحثات دادگاه عامالن كشتار مدرس، اراني،  1363نقره، تهران 

 فرخي و سردار اسعد...)
راهيان خطر (در مورد زندان با اشاراتي به مهندس ُعلوي، علوي، اراني،  -12

 1385سعيد سلطان پور...) ــ باقر مومني، خاوران 
طرات يك زن توده اي، اولين زن قزاّق در ايران ــ راضيه ابراهيم خا -13

(با عنوان   2005چاپ جديد: توسط نشر آيدا در آلمان،  1373زاده، كلن، 
 ، هم چاپ شده است.)»خاطرات يك زن ايراني«
 -زاده (به كوشش: بهرام چوبينه  اي ــ راضيه ابراهيم خاطرات يك زن توده -

 نشر: دادار)
(بار اول   1357جاه و سه نفر، بزرگ علوي، انتشارات جاويدان، تهران، پن -14

انتشارات اميركبير، و بعداً در  1357منتشر شده، در سال  1323در سال 
 را تجديد چاپ كرده است) ، آن»نگاه«نشر 1384سال 

پنجاه نفر...و سه نفر ــ جلد اول از خاطرات دكتر انور خامه اي (چاپ  -15
 چاپ دوم آلمان غربي انتشارات نويد)1357ان انتشارات هفته، اول، اير

دفاعيات تقي اراني يك اثر فناناپذير، (فدراسيون محصلين و دانشجويان  - 16
  ايراني در آلمان فدرال و برلن غربي، سال...)

نفر ــ دنيا دوره چهارم شماره يك و دو  53دفاعيات دكتر اراني در دادگاه  -
  1342سال 

، بخشي از جريان 1317آبان سال  26تا  11مه اطالعات از تاريخ روزنا -
 محاكمه اراني  را درج كرده است.

مرگ ستارگان ــ دكتر س. وحدت نيا، (در اين كتاب به شالق خوردن  -17
دكتر اراني در زندان قصر و انداختن او بدون هيچ گونه لباسي در سلّول 

  مرطوب، اشاره شده است.)
هاي سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي در زندان  ياداشت«ارك، نوروز در خ -18

ــ به اهتمام ميهن صداقت پيشه  1370، نوروز 57و  56ــ آدينه » خارك
 )  1384(نشر چاو 

 1379از تهران تا استالين آباد، محمد تربتي، نشر نقطه، تابستان  -19
از سوي ش، در دو مجلّد،  1322اسكندري) در  –كتاب آرزو، (عباس  -20

 1361منتشر شد. انتشارات غزل، زمستان  مؤسسه مطبوعاتي پروين، 
حسن خان  نامة محمد يا خواب ،»كتاب خلسه«در جلد اول، به تقليد از 

السلطنه، به محاكمة خيالي مخالفان حكومت مشروطه و حقوق ملّت،   اعتماد
ن محاكمه در دورة سلطنت رضاشاه، پرداخته است. البته پايان ماجراي اي

روشن نيست... (عباس اسكندري نزديك به ده بار، در دورة رضا شاه بازداشت 
 و هر بار، پس از تحمل چند ماه زندان، آزاد شده است.)

ــ بهروز طيراني،  1357تا 1333محاكمات سياسي در ايران از سال  -21
مرداد كه رژيم شاه  28، در مورد دستگيري هاي پس از 1381نشر علم سال

 تهيه نموده است و اسناد باارزشي دارد

نامه  (در اين كتاب وصيت 1380گذار از برزخ ــ ناصرزربخت، نشر آتيه  -22
هايش به باقر مؤمني به همراه مقاله يي مفصل از مؤمني را  زربخت و نامه

 خوانيم.) مي
گذز از طوفان ــ گفتگوي حميد احمدي با مرتضي زربخت نشر ققنوس   -23

1382 
اردشير آوانسيان، حزب توده  1942تا 1928هاي زندان، از  ياداشت -24

 )1378ايران،  به كوشش علي دهباشي، انتشارات شهاب، تهران 
به اهتمام سرهنگ جليل بزركمهر  ،تقريرات دكتر مصدق در زندان -25

. كوشش ايرج افشار، تنظيم شده ، و باوكيل مصدق در دادگاههاي نظامي
 1359فرهنگ ايران زمين، انتشارات  ،تهران

 خاطرات شاپور رپورتر (ناشر...سال...) - 26
تهران (به انگليسي هم ترجمه   خاطرات حسين مكّي، انتشارات علمي -27

، انتشارات كروم هلم) اين كتاب از جمله به 1986شده، لندن و نيويورك، 
ه كند، فردي ك مرداد شاپور رپورتر اشاره مي 28چهره پشت پرده كودتاي 

 گفتند. مورخين تا اين اواخر چندان از او نمي
 1335زندان فلك االفالك، خليل ملكي، مجلّه فردوسي، تهران،  -28
 انتشار  ـ شركت سهامي 1368خاطرات سياسي خليل ملكي، تهران پائيز  -29
خاطرات سياسي خليل ملكي (با مقدمه همايون كاتوزيان)، انتشارات  -30

  1360رواق، پائيز 
 

احمد ناظرزاده «، »خليلي ملكي«خاطرات روزنامه نگاران زنداني  -31
(تهران: نشر     ــ گردآوري و تدوين: سيد فريد قاسمي» ايرج نبوي«و » كرماني

  ، چاپ اول)2004آبي، 
دفاعيات خسرو روزبه در دادگاه تجديد نظر نظامي، انتشارات حزب توده  -32

وزبه را با حذف بخش هاي مربوط به (البته انتشارات حزب توده، دفاعيات ر
ترور محمد مسعود و انتقاد از رهبران توده اي منتشر كرد و نام آن را 

 گذاشت.) » دفاعيات خسرو روزبه، قهرمان مّلي«
 )1944از انزلي تا دوشنبه ــ محمد روزگار (استكهلم، انتشارات آرش،  -33
 1384تهران  دنياي اراني ــ باقر مومني، انتشارات خجسته، -34
 نيم قرن مبارزه ــ خاطرات دبير كل حزب دموكرات عبداهللا حياكي -35
(خاطرات دكتر غالمحسين فروتن) به كوشش: علي   يادهايي از گذشته - 36

  1380تهران، انتشارات سخن،   دهباشي
افسانه ما، سروان توپخانه غالمعباس فروتن (بعد از انقالب بصورت چاپ  -37

توان  ، مي»راه توده«منتشر شده، و هم اكنون در سايت  سفيد در ايران
 مطالعه نمود.)

اسالم)   خاطرات محمدمهدي عبدخدايي (مروري بر تاريخچه فدائيان -38
 1379 تهران تاريخ نشر: محل نشر: ناشر:مركز اسناد انقالب اسالمي

 )  ناشر: شباويز 1374رفقاي باال ــ منوچهر كي مرام (تهران ارديبهشت  -39
خاطرات سياسي، ايرج اسكندري (بخش نخست)، به كوشش بابك  -40

  1366اميرخسروي و فريدون آذرنور، پائيز 
 خاطرات ايرج اسكندري (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي)   -
خاطرات سياسي ايرج اسكندري، بكوشش علي دهباشي، چاپ اول،  -

چاپ سوم،  1368رات علمي، . چاپ دوم، انتشا1368انتشارات علمي، تهران، 
 1379انتشارات علمي، 

هاي پراكنده ــ ايرج اسكندري به كوشش بهرام  يادمانده ها و ياداشت -
 چوبينه، آلمان، انتشارات مرد امروز

 كتاب سياه يا كتابچه حقيقت  -41
درپي دستگيري  1334در  (به دستور تيمور بختيار ادارة فرمانداري نظامي

حزب توده پرونده هاي بازجويي و محاكمه هاي آنان را با  شبكه هاي نظامي
امان اهللا  عنوان كتاب سياه دربارة افسران حزب توده منتشر كرد. گفته اند كه 

قريشي از سران نادم حزب توده كتاب اخير را به نام تيمور بختيار تأليف 
يا ، چاپ دوم: آمريكا، كاليفرن1334كرده است). چاپ اول: تهران اسفند 

   ، انتشارات جهان1989
جالب اينجاست كه با اقتباس از امثال تيمور بختيار و سرهنگ زيبايي، در 

، در تهران جزوه اي با نام مشابه (كتابچه حقيقت)، انتشار 1377تيرماه سال 
يافت كه  از ارتباطات داخلي و شيوه دستگيري رهبران حزب توده و اعمال 

در واكنش به » حميد احمدي«كند.  بت ميپس از انقالب اين تشكيالت...صح
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را نوشته » كتابچه حقيقت، پديده نوظهوري در عرصه جنگ رواني...«آن 
 است.

شكنجه در رژيم شاه ــ سعيد صمدي پور، ناشر: مركز اسناد انقالب  -42
 اسالمي

(چاپ اول آن در سال  1349م.به آذين، تهران،  -ميهمان اين آقايان  -43
نيز تجديد چاپ 1371در سال 1358منتشر شد. نشر آگاه، در آلمان  1352

 شده است)
اجتماعي م به آذين)، نشر  -از هر دري... (زندگي نامه سياسي  -44

(دو جلد آن چاپ شده و جلد سوم تا هفتم آن مجوز  1372تهران،     جامي
(شماره تابستان » گيالن ما«انتشار نگرفته است. به آذين خود در فصلنامه 

) نوشته است كه جلد هاي بعدي تا كنون به صورت دست نويس نزدم 1380
 اند...) مانده

، توسط 1357ناگفته ها ــ خاطرات مهدي عراقي چاپ اول پاريس  -45
 به چاپ رسيده است.1370موسسه خدمات فرهنگي رسا، نيز در سال 

ان ، تنظيم از مكري (گويا در مي خاطرات من از زنده ياد حسين فاطمي - 46
اسنادي كه كودتاچيان از خانه دكتر مصدق، غارت كرده بودند، خاطرات دكتر 

هاي او به همسرش نيز، بدست آمده است. اين خاطرات  و نامه  حسين فاطمي
  كشد.) دوران اختفاي پس از كودتا را به تصوير مي

  
  

  
  

به كوشش: بهرام افراسيابي،  خاطرات و مبارزات دكتر حسين فاطمي -47
 1370رات سخن بهار انتشا
نگاه نو،  سازمان افسران حزب توده ايران ـ محمد حسين خسروپناه،  -48

 1377نتشارات شيرازه، تهران، . نيز  ا 76، تابستان 33شماره 
سازمان افسران حزب توده ايران از درون ـ محمد حسين خسروپناه،  -49

 1383انتشارات پيام امروز، تهران، 
، (بخشي از »بازجويي تا تيرباران«يونسي با عنوان از  خاطرات ابراهيم -50

 »)كسي شبيه خودم«زندگي نامه منتشرنشده نويسنده با عنوان 
انگيزه (خاطراتي از دوران فعاليت حزب توده) ــ  سرگرد غالمحسين  -51

 1373بقيعي، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 
) و جلد دوم 1326- - 1324جلد اول، ( يمحرمانه شهربان يگزارش ها -52

تهران، سازمان  ،يمحمود طاهراحمد ،ي)  ـــ مجيد تفرش1328 - 1327(
 1371ايران،  ياسناد مل

حسن ضياء ظريفي، از دانشگاه تهران تا قتلگاه اوين ــ دكتر ابوالحسن  -53
 1383ضياء ظريفي ــ انتشارات امين دژ 

و مؤسسه تحقيقاتي و خاطرات مريم فيروز (تهران مؤسسه تحقيقاتي  -54
 )1373انتشاراتي ديدگاه 

گفتگوي حميد احمدي با محمود روغني از اعضاي پيشين حزب توده  -55
 ايران

(برگ سبز)، خاطرات غني بلوريان ترجمه رضا خيري » ئاله كوك« - 56
 )1382مطلق (انتشارات  موسسه خدمات فرهنگي رسا 

، تهران، كتاب نادر كتاب مرتضي كيوان، به كوشش شاهرخ مسكوب -57
1382 

 )1370فصولي از تاريخ ــ ضياءالدين الموتي (تهران چاپخش  -58
  [...] (يازده جلد)  خاطرات كريم حسامي -59
 خاطرات عبدالرحمن قاسملو (ناشر...سال...)  - 60

 خاطرات جهانگير تقضّلي به كوشش: يعقوب توكلي انتشارات سوره - 61
د شد، اطالعات فشرده اي از رفتار رژيم ضد درهاي زندان گشوده خواه - 62

ملّي و ضد دموكراتيك شاه، با مخالفين سياسي، ــ احسان طبري 
سالنامه حزب توده به مناسبت پنجاهمين سال تأسيس حزب 1349(

 كمونيست ايران و سي امين سال تأسيس حزب توده ايران)
ايران)  خاطرات آلبرت سهرابيان (برگي ازجنبش كارگري كمونيستي - 63

  1379ناشر بيدار 
(نشر: مركز اسناد  محمد نخشب به روايت اسناد ــ روح اهللا بهرامي - 64

 )1383انقالب اسالمي
هفت سال در زندان آريامهر ــ احمد آرامش، تهران: انتشارات بنگاه  - 65

در پارك  1352مهر ماه  24(احمد آرامش، در    ،1358ترجمه و نشر كتاب 
 اواك ترور شد)وسيله س الله به

پيكار من با اهريمن : يادداشت هاى زندان  ــ احمد آرامش ؛ به  -  -66
  كوشش خسرو آرامش، انتشارات فردوس و انتشارات مجيد، [بى تا] 

خاطرات يك چريك در زندان، يوسف زركار، انتشارات چريكهاي فدائي  - 67
ثير انجمن ، (تك1353، انتشارات جبهه ملّي خارج از كشور، مرداد 1351

 )1355دانشجويان و محصلين ايراني در برلن غربي، تير ماه 
حماسه مقاومت، (چريك فدائي خلق رفيق اشرف دهقاني سخن  - 68
گويد) اشرف دهقاني، انتشارات جبهه ملّي ايران خارج از كشور (بخش  مي

 1357بهمن 1353خرداد  –خاورميانه)، چاپ دوم 
، (خاطرات صفرخان) بهروز حقّي، نشر  انيانلحظاتي از زندگي صفر قهرم  - 69

 1372آذربايجان، آلمان، كلن، آذر
سال مقاومت در زندان شاه / در  32خاطرات صفرخان (صفر قهرمانيان)  -70

 1378گفتگو با علي اشرف درويشيان ، تهران، نشر چشمه، 
)، علي عموئي، تهران، 1320-1357ُدرد زمانه، (خاطراتي از سال هاي  -71

  1380و نشر اشاره، تهران  1377نشر آنزان  1373
داد بيداد (خاطرات زنان زندانيان سياسي در زمان شاه دو جلد) ــ به  -72

 -كوشش ويدا حاجبي تبريزي، جلد اول صحاّفي و چاپ باقر مرتضوي، كلن
، 1383آلمان، خرداد -/ جلد دوم، انتشارات فروغ، كلن1381آلمان، اسفند 
  »بازتاب نگار«و نيز انتشارات  ،انتشارات فروغ

انجامد. دادي كه جوهر و اصل آن  داد مي [داد بيداد = اعمال دادي كه به بي
ها بر جامعة ما اعمال  گون طي قرن هاي گونه داد است. بيدادي كه به شكل بي

 انجاميده: اي! داد بيداد!...] المثلي مردمي شده و به رايج شدن ضرب
خاطرات محسن نجات حسيني، تهران، نشر ني، سال بر فراز خليج،  -73

  1380و  1379
 2004سفر بر بالهاي آرزو، نقي حميديان، انتشارات آرش، استكهلم  -74
هاي انار، عباس مظاهري، توسط گفتگوهاي زندان منتشر شده،  شكوفه -75

 سال هشتاد و پنجكلن، 
 1385، چاپ دوم ها، كاوه داداش زاده، نشر نارنجستان پادشاه زندان - 76
 )2002در گذر خيال ــ ناصر كاخساز (نشر نيما ــ اسن آلمان  -77
 1385هاي ديگر، حمزه فراهتي، فروغ كلن، پائيز  ها و سال از آن سال -78
شصت سال خدمت و مقاومت ــ خاطرات مهندس بازرگان ناشر: رسا  -79

  سال هفتاد و پنج
 ــ بخش زندان، ناشر... هاي روزانه مهندس بازرگان يادداشت -80
 خاطرات سيد احمد صدر حاج سيد جوادي، ناشر... -81
ها را  [اينگونه كتاب 1378شريعتي به روايت اسنادساواك ــ سه جلد  -82

 ه است.]منتشر كرد، » مركزاسناد انقالب اسالمي«اي موسوم به  موسسه
 ششصد شب تنهائي ــ دكتر علي شريعتي  -83

شب تنهائي، شنيده شده  600بند از دكتر شريعتي تعبير بعد از رهائي از 
 است كه »گفتگوهاي تنهائي«است. اين خاطرات جدا از كتاب دو جلدي 

 اميدوارم بعدها پيدا شود. 
ــ رضا براهني  [با دكتر شريعتي] دكتر علي شريعتي، ديدار در زندان -84

 )هشتاد و ششسال  30(هم ميهن شماره 
ار (خاطرات من و همسرم) ــ فريده كمالوند (همسر يادهاي ماندگ  -85

 1381دكتر اعظمي) نشر اشاره، تهران 
و ياران ــ ااتحاّديه جوانان   برگي از تاريخ، گروه دكتر اعظمي - 86

 سوسياليست انقالبي 
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امروز  سازمان مجاهدين خلق از درون ــ محمد مهدي جعفري (نگاه -87
1381( 

 و زندان ــ سازمان مجاهدين (جزوه) گفتاري در باره شكنجه -88
 هوشياري انقالبي، مبارز اسير در زندان ــ سازمان مجاهدين (جزوه) -89
 طرح فرار من (رضا رضائي) ــ سازمان مجاهدين -90
ــ انجمن محصلين و  54زندان شاهنشاهي، نشريه پيك مبارز، دي ماه  -91

 دانشجويان ايراني در برلن غربي   
 (...) 1323هايي از زندان تهران، ياداشت  -92
 1979، استكهلم 42 – 1928ياداشت هاي زندان: سال  -93
راه توده  –اعدام هاي دسته جمعي بر پايه اظهارات يك شاهد عيني  -94

   1997سپتامبر 
(دفاعيات شكراهللا پاك نژاد)  آخرين دفاع گروه فلسطين در دادگاه نظامي -95

 جويان ايراني در آلمان فدرال و برلن غربي ــ فدراسيون محصلين و دانش
از ديدار خويشتن (يادنامه زندگي) ــ احسان طبري، به كوشش ف. شيوا  - 96

 (فرهمند)، نشر باران سوئد 
 خاطرات كيانوري، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه  -97
، 1368با گام هاي فاجعه ــ ف. شيوا (فرهمند)، چاپ اول پاريش  -98
 ارات حزب دموكراتيك مردم ايرانانتش
  1373خاطرات در خاطرات ــ رحيم زهتاب فرد، ناشر: ويستار آذر -99

من يك شورشي هستم خاطرات زندان ــ عباس سماكار، نشر كتاب  -100
در ايران نيز اين كتاب بدون اجازه نويسنده چاپ شده  1380لس آنجلس 

 )1381(انتشارات مهر انديش، تهران 
خرداد  31)، روزنامه اطالعات بهمن نادري پور» (اكمه تهرانيمح« -101

1358  
به آيه اهللا الهوتي و آيه اهللا ) بهمن نادري پور(نامه تهراني شكنجه گر  -

   1357طالقاني، سال 
(چاپ اعترافات دو تن از بازجويان ساواك شاه، » شكنجه گران« -102

 تي ضميمه كتاب است) ـ تنظيم كتاب توسط محافل حكوم
نژاد در زندان ــ مسعود رجوي، مجله شوراي ملي مقاومت شماره  پاك -103

     1363پانزده، سال 
 خاطرات حميد اسديان (كاظم مصطفوي) از زندان شاه  -104
خاطرات شكنجه گر ساواك منوچهر وظيفه خواه (ازغندي مشهور به  -105

 منوچهري) 
وذري)، حسين زاده اي كاش ديگر بازجويان ساواك بخصوص رسولي (ن

نوشتند  (عطاپور)، جوان، عضدي، متقّي (بهار) و... نيز خاطرات خويش را مي
ها است و بويژه از پرونده بسياري از آدمكشان  ــ اسرار بسياري در سينه آن

 ها دارند. كنوني و زبوني توبه فرمايان در زير فشارهاي زندان، داستان
از انقالب با مجاهدين بوده  خاطرات دكتر محمد محمدي (پيش - 106

 است.) 
، خاطرات لطف اهللا »آنها كه رفتند«و از نهضت آزادي تا مجاهدين  -107

 ، دو جلد (تهران نشر صمديه)   ميثمي
سازمان مجاهدين خلق ــ حسين احمدي روحاني (مركز اسناد انقالب  -108

 )1384تهران  اسالمي
109- د حسن خاكساران (فصل سوم كتاب مربوط به سـاواك،  خاطرات محم

 زندان شاه، قصه سپاس و...است)
قلعه  فرمان مقاومت (خاطرات ابراهيم شوشتري از شورش پادگان -110

 1376شيرازه. تهران  ناشر: 1320شهريور  8 ،مرغي)
   ، سوئدباران :  ناشر، ياس و داس ــ فرج سركوهي -111

تاريخچه كه از جمله، ران. گزارشي توصيفي ــ تحليلي از مقطعي از تاريخ اي(
كرده تصوير و تحليل  1375تا  1364بخشي از جنبش روشنفكري ايران را از 

  ).است
راوي بهاران ــ مبارزات و زندگي كرامت اهللا دانشيان ــ  انوش صالحي  -112

 ــ نشر قطره ــ تهران                                             
(مؤسسه چاپ  به كوشش محسن كاظمي –خاطرات احمد احمد  -113

 سوره)
عروج از زندان (زندگي و مبارزات آيت اهللا سعيدي) نشر: مركز اسناد  -114

 ) 1385بهمن،  14( انقالب اسالمي

دار ــ رضا براهني (چاپ رندوم هائوس، وينتج، سال  آدمخواران تاج -115
1977( 

 ) خاطرات ناصر تكميل همايون (ناشر...سال...  – 116
تاريخچه سازمان مجاهدين ــ احمدرضا كريمي، ناشر: مركز اسناد  -117

 1384انقالب اسالمي، 
، درباره دكتر شريعتي »احمد رضا كريمي«گزارش سي صفحه اي  -118

 (براي ساواك) [در هردو نوشته فوق، به مسائل زندان هم اشاره شده است)  
 1383صيده سرا. تهران ها ــ مرتضي كاظميان، ق اسرار تاريكخانه -119
، 1343تا  1340مقاومت در زندان: (خاطرات عباس رادنيا سالهاي  -120

نگار ــ   اسنادي از محاكمات و مدافعات وي, مصطفي مفيدي و محمد بسته
 1378قلم. تهران  به اهتمام:ابراهيم يزدي ناشر:

شر علم، اكبر ارداقي)  ناشر: ن اسراري از كميته مجازات (خاطرات علي -121
 1376،تهران
خاطرات و دردها (در چند جلد) ــ  سنار مامدي، ناشر: آلفابت ماكزيما  -122

 2001و  2000سوئد، سال 
از وانان تا اوين ــ عزت اهللا باقري، تهران، چاپ اول، انتشارات حنا  -123

1381 
پري حاجبي در خاطره دوستانش ــ ويدا حاجبي تبريزي، خارج  -124

  1383اول، ناشر نويسنده كشور، چاپ 
، "سرافيم"ــ عزت اهللا مصلي نژاد ، انتشارات » شكنجه در عصر ترس« -125

  2006در كانادا سال 
 1353خاطراتي از يك رفيق ــ م احمدي اسكويي، چاپ عدن  - 126
ش ــ پرويز قليچ خاني، انتشارات آلباني  پوزشي از خلق و جانبازان -127

  1356(بركلي) 
زندان كميته [مشترك ضد خرابكاري] بر ما چه گذشت ــ  در  -128

 11، شماره هفت، »تهران مصور«نويسنده (زنداني زمان شاه...)، هفته نامه 
  57اسفند 

ــ بي نام، هفته نامه تهران مصور دوره جديد شماره » خاطرات زندان« -129
  1358فروردين  24، 12

شهريور  11لّه شورا شماره خاطره اي از مهدي ــ خليل رضائي، مج -130
 خانم آبي ــ ثريا عليمحمدي  64

  قصه ساواك ــ پاريس انتشارات برنگ، نويسنده...؟ -131
وظيفه يك مبارز اسير در زندان، سازمان مجاهدين خلق ايران،  -132

  1351نشر...سال 
سيستم پليس سياسي ــ سازمان چريك هاي فدايي خلق، چاپ  -133

  1353بيروت 
ساعت چهار آن روز، مهين محتاج، نشر قصيده سرا (تهران) تهران  -134

 1381و 1378
زندان شاه ــ مجيد دارابيگي (وريا بامداد)، ناشر: خود نويسنده،  -135

  1384انتشارات البرز  
ــ روح اهللا عباسي، مونترال  1335 -1330خاطرات يك افسر توده اي - 136

  68كانادا، انتشارات فرهنگ، سال

  

  هاي جمهوري اسالمي: زندان ي در باره يات و اسنادخاطر

چاپ دوم  1360ديوار اهللا اكبر، سياوش بشيري، انتشارات پرنگ پاريس  -1
 هم شده

، انتشارات پرنگ (در تأئيد 1366ساواك ــ سياوش بشيري، پاريس  -2
 ساواك نوشته شده است)

 1366، پاريس خوب نگاه كنيد راستكي است ــ پروانه عليزاده، خاوران -3
  انتشارات خاوران پاريس

چاپ مجدد هم دارد و به زبان آلماني و فرانسه نيز ترجمه شده  .1366مهر 
  است

قبيله آتش در تله گرگ، فريدون گيالني، چاپ اول، انتشارات طالقاني  -4
  آلمان 1367چاپ دوم 

ب، خاطرات زندان توحيدي، قصر در بهار آزادي ــ پرويز اوصيا، بازتا -5
   1368آلمان 
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، تجديد چاپ: نشر 1374تا  1371حقيقت ساده، منيره برادران، سال  - 6
هاي  آلمان (در مورد زندان، از همين نويسنده چندين مقاله و نيز كتاب -نيما

Erwachen aus dem Alptraum  وDe Naakte Waarheid  به زبان آلماني منتشر
 شده است.)

 8و  7، 4، 3هاي  يه ميزگرد شمارهخاطرات زندان، كتايون، نشر -7
فريبا ثابت، انجمن دفاع اززندانيان سياسي و  -دوجلد -يادهاي زندان -8

 و نيز ــ نشر خاوران، پاريس  1376عقيدتي در ايران پاريس، تابستان 
  1996خاطرات زندان، شهرنوش پارسي پور، نشر باران، (سوئد)،  -9

دكتر رضا غفاري،   جمهوري اسالميهاي  خاطرات يك زنداني از زندان -10
(انتشارات  98، ناشر استكهلم سوئد سال »الف. سامان«ترجمه از انگليسي 

تن از زندانيان  1539   مهر در كلن آلمان نيز منتشر نموده است. اسامي
زن را فهرست كرده است. اين كتاب با اضافاتي در آلمان به چاپ دوم     اعدامي

 ي نيز ترجمه شده است) رسيد و به زبان آلمان
و هنوز قصه برباد است ــ حسن درويش چاپ يكم، اياالت متحده،  -11

 ، نشر نقطه 1376
به 1377ميرند از: شهرزاد، ناشرخاوران تابستان  دراينجا دختران نمي -12

 چاپ دوم هم رسيد. 
 .1379فريب خوردگان قرآن، آزاده ايراني، (خاطرات)، پاريس، سال  -  13
 هائي از داخل زندان، محسن فاضل، نشر انديشه و پيكار يادداشت -14
، ناشر حزب كمونيست 1375زير بوته الله عباسي، نسرين پرواز  -15

 2001/  1995كارگري (نسيم) 
- 1368هاي داخل و خارج كشور از اوين تا پاسيال، (خاطراتي از زندان - 16

 1379و ، تورنت1379البرز، تورنتو، زمستان  –) ــ د 1361
  يادنگاره هاي زندان، سودابه اردوان (ويراستار علي حصوري)، سوئد  -17

1382  
 ، سوئد2002گردن بند مقدس، مهرانگيز كار، باران،  -  18
جلد خاطرات زندان ــ ايرج مصداقي ناشر:  4نه زيستن نه مرگ در  -19

ازنگري به (اين كتاب با افزوده ها و ب 1383آلفابت ماكزيماسوئد چاپ اول: 
 چاپ دوم هم رسيده)

در مهماني حاجي آقا ــ حبيب اهللا داوران، داستان يك انسان ــ فرهاد - 20
نفري به خاتمي،  90بهبهاني ــ خاطرات دو تن از دستگير شدگان نامه 

   1382انتشارات اميد فردا 
 1382چشم در چشم، هنگامه حاج حسن، نشر هما، فرانسه  -  21
ذشت (بند انقالب و محكومين زندان ديزل آباد كرمانشاه بر ما چه گ - 22

 1383و...) محمد رضا اسكندري، خاوران 
بهاي انسان بودن، خاطرات زندان ــ اعظم حاج حيدري (فرانسه،  -23

 )  83انتشارات انجمن هما، زمستان 
از كاخ شاه تا زندان اوين ــ احسان نراقي. ترجمه سعيد آذري، موسسه  -24

 1372فرهنگي رسا،  تهران، چاپ اول  خدمات
احمدموسوي،  ــ شب بخير رفيق (طرف تيره تاريخ خاطرات زندان)  - 25

 ) 1383انتشارات باران چاپ اول (
   2005در جستجوي رهائي، مريم نوري، باران  - 26
هاي زنان در جمهوري  فريبا مرزبان، حقايقي از زندان -تاريخ زنده - 27

  2005جلد ــ جلد اول چاپ پكاء انگلستان  3ايران،  اسالمي
 1380(كلن)  -مصلوب، كتايون آذرلي، نشر فروغ -28
اوين: گاهنامه ي پنج سال و اندي، (جامعه شناسي زنداني و زندانبان)،  -29

چاپ اول، انتشارات پرزاوند، محمد جعفري، از مسئولين روزنامه انقالب 
 1380و از همكاران بني صدر،   اسالمي

در دهه  هاي جمهوري اسالمي (تحليلي از زندان» در جدال با خاموشي«-  30
 )  ــ اشرف دهقاني، انتشارات چريكهاي فدايي خلقشصت

 ــ شهرزاد 1364زندان سيد علي خان (اصفهان)  -31
 .1381ــ مسعود انصاري واشنگتن، امريكا،  67كشتار  -32
 . 2003فرنوش مشيري ــ  خاطرات زندان  -33
  1379قهرمانان در زنجير، انتشارات سازمان مجاهدين خلق  -34
گناهان دمادم متغّير اميرانتظام ــ رامين احمدي، مجّله نگين شماره  -35
 ميالدي 2004، 21

 –گزارش تحليلي «(مجيد دارابيگي)،  ها، وريا بامداد جمهوري زندان - 36
جلد)  2، (»بها , بازجويي , شكنجه و سركو مستند در باره ي زندان

  1380,فرانكفورت, مركز پخش كتاب 
چند نامه از تقي شهرام از زندان به مقامات دادستاني جمهوري  -37

  59كميته پشتيباني از زندانيان انقالبي ــ تهران سال   اسالمي
هاي تقي شهرام  ــ جزوه اي حدود سي صفحه كه نامبرده پس  ياداشت -38

 به بيرون ارسال نموده است. در اوين نوشته و  از دستگيري
  يادها  ــ گلرخ جهانگيري (آذر آذري) -39
هاي ايران  يازده گزارش از راهروهاي خون (خاطرات)، جامعه دموكرات -40

 1364در فرانسه سال 
پشت ديوارهاي بلند، از كاخ تا زندان ــ آذر آريانپور (همسر دكتر شيخ  -41

درمان سلطنت پهلوي) تهران، چاپ اول، االسالم زاده، آخرين وزير بهداشت و 
 1379انتشارات آيينه 

)  ــ به انگليسي  67تا  61سال زندان از سال  7نبردي نابرابر (گزارش  -42
 آلمان 1374هم ترجمه شده ــ نيما پرورش، ناشر انديشه وپيكار

 بر ما چه گذشت؟ ــ نيما پرورش انتشارات خاوران 1367در سال  -43
 تازيانه ــ خاطرات اكبر محمدي، شركت كتاب آمريكا انديشه و -44
هاي  مطلب از زندان 16كابوس بلندتيزدندان ــ ويراستار: بهروزشيدا ( -45

 1382شهرستان هاي ايران)، ناشر باران استكهلم 
آلمان، چاپ اول  -، ناشر بازتاب، ساربروكن»بهار آزادي! «قصر در   - 46

  1368تابستان 
مه من است (من قرباني نقشه و طرحي شدم كه وزارت اين زجرنا -47

 را طراحي و اجرا كرده است) ــ فرج سركوهي اطالعات آن
 خاطرات زندان ــ شهال الهيجي  -48
ابراهيم نبوي، نشر ني، محل   هاي روزانه زندان ــ : يادداشت6سالن  –49

لي از (مولف در بخش پاياني كتاب فهرست مفص 1380نشر:تهران تاريخ نشر 
هاي متداول در زندان, همراه با تلفّظ و شرح معني و مفهوم  اصطالحات و واژه

   ها درج نموده است.) آن
، 1379روزانه زندان  يماه عسل پائيزي ــ سيد ابراهيم نبوي ( يادداشتها -

 )1380انتشارات جامعه ايرانيان، 
شر علم، محل نشر: خاطرات زندان مسعود بهنود (دربند اما سبز)، ناشر: ن -50

   1380تهران تاريخ نشر 
هاي زندان كه بيشتر مربوط به  آنجلس تا قزوين: (بخش يادداشت از لس  -51

زندانيان عادي است) ــ عباس عبدي، ناشر: حنانه، محل نشر: تهران  تاريخ 
 1378نشر 
 شناختي ــ اعظم كياكجوري ي زبان اي از زاويه خاطرات زندان اشاره -52
پرنده نوپرداز ــ حزب كمونيست ايران ماركسيست لنينيست  - 53

 2004مائوئيست، 
كتاب سمينار بين المللي استكهلم، ناشر: زندان زنان، كانون زندانيان  -54

 1998سياسي ايران در تبعيد، اكتبر 
متن كامل دفاعيات عبداهللا نوري، زنداني سياسي، انتشار از: ميهن  -55

 1378(پاريس)، آذر ماه 
الت ااي -فتنه دور قمري ــ (خاطرات زندان) ــ بهداد، لس آنجلس - 56

 انتشارات ما 1377امريكا، ارديبهشت  متحده
تير باران كرديد بي [به خاطر ماجراي سينما ركس آبادان] كسي را كه  -57

 خانواده سروان منير طاهري  گناه بود ــ
انه)، چاپ اول: ژانويه سرود پايداري خاطرات مادر سنجري (ماه منيرفرز -58

 انتشارات فروغ آلمان   2005
هاي فدايي خلق و نقد  بذرهاي ماندگار خاطراتي از مبارزات چريك -59

ناشر: چريكهاي فدايي خلق  2005برخي ايده ها ــ اشرف دهقاني، چاپ اول: 
 ايران. مركز پخش و فروش انتشارات نيما آلمان

 ــ شهاب شكوهي» ولدزف«خاطراتي از زندان يونسكو  - 60
خاطرات دكتر فريبرز بقايي (گفتگوي او با حميد احمدي در سپتامبر  - 61

جلسه ضبط ويديويي شده است و بخش  15در شهر فرانكفورت در  1999
بنياد فرهنگي دكتر فريبرز بقايي «چهارم مربوط به زندان است. در سايت 

 موجود است.)» براي روشنگري
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62 - رهر، (خاطرات رضا طاهري در گفتگو با حميد گذر از گوههاي س
احمدي) ناشر: انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران در برلين مهر 

1386 
خاطرات عّزت مطهري (عّزت شاهي)، تدوين و تحقيق محسن كاظمي،  - 63

 1385تهران شركت انتشارات سوره مهر 
) ــ  محسن 60خرداد  تا  59هاي روزانه زندان، (از  فروردين  يادداشت - 64

(به آلماني هم ترجمه شده است) ــ هواداران  1364فاضل، هواداران پيكار، 
 سابق سازمان پيكار، فرانسه

زن ــ طيفور  4گفتگو با  4روايت بر اساس  4از آنچه بر ما گذشت،  - 65
 1998سوئد، 

 1365لبخند مقاومت ــ بهرام چوبينه، انتشارات مرد امروز  -66
نژاد، انتشارات اميرخيز ـ  م، ابزار حاكميت ملّايان ــ نادر رفيعياعدا - 67

 84اشرف تابستان 
  پرونده قتلهاي زنجيره اي ــ عليرضا نوري زاده - 68
) ــ راجر 1364 - 1369(خاطرات زندان اوين » اعدام به اضافه ده سال« - 69
 كوپر
، (در »ه مذهبيايران: طرح مخفيانه ايران براي نابودي يك جامع«بيانيه  -70

است و ليستي از  مورد آزار اعضاي جامعه بهائيان ايران در جمهوري اسالمي
 كشته شده اند را در بردارد.)   1357بهائياني كه از سال 

پروازها و يادگارها ــ ماه مهر گلستانه چاپ اول، سوپريم، آبان ماه  -71
 (در مورد آزار و رنج بهائيان)  1371

 ــ عليا روحي زادگان (در مورد آزار و رنج بهائيان)داستان عليا  -72
هنوز هم ورق پاره هاي زندان ــ امير عباس فخر آور (ناشر: شركت  -73

  كتاب)
صفحه يي كه در گزارش هابه (پشت ديوار ندامت ــ ابراهيم ايماني فر  -74

 پردازد ــ مياجتماعي روزنامه كيهان با نام پشت ديوار ندامت به چاپ رسيده 
   )و مربوط به زندانيان عير سياسي است

آلمان، زمستان  ميم طاهري انتشاران فروغ، كلن  ميهمان يك زنداني ــ -75
1384   

 1381آن سوي اتهام (خاطرات) ــ عباس اميرانتظام، نشر ني (تهران)،  - 76
(اين زنداني   هاي جمهوري اسالمي خاطرات يك اسير عراقي از زندان -77

 ل از عمرش را در زندان بوده است)، سايت كوردستان نيوز  بيست و سه سا
(گزارش به تاريخ) [در مورد زندان شيراز]  ما در زندان جمهوري اسالمي -78

  ، نروژ85ــ علي مهرآساي، چاپ نخست بهار 
  هاي پنهان (روايتي نانوشته از جنايتهاي رژيم آخوندي) ــ حميد اسديان جنايت -79
  2002ـ بهروز سورن، نشر بيدار آلمان، سيماي  شكنجه ـ -80
گاههاي  از شكنجهگشودند ــ خاطرات مهين لطيف  اگر ديوارها لب مي -81

  انتشارات اميرخيز (مجاهدين)، رژيم خميني
  1375، تابستان6زندان شيراز ــ نقطه شماره  -82
 ــ ايرج جنتي عطايي» پرومته در اوين«نمايشنامه  -83
اد نسل كشي كمونيست ها، انقالبيون و زندانيان : اسن67كتاب سياه  -84

  1378سياسي ايران، نشر گفتگوهاي زندان، 
  هاي خون ــ انجمن ايرانيان دموكراتيك، (...) راهه پيچ -85
  آخرين خنده ليال ــ خاطرات زندان مهري جاجي نژاد درد ها و ديوارها - 86
  1997خاطراتي از زندان اوين ــ حميد آزادي، پاريس -87
صفحه اي، مدتي  600خاطرات زندان دكتر محمد ملكي (اين خاطرات  -88

  آماده شده، ولي اجازه چاپ ندارد.) است كه 
  

 تحقيق و بررسي در باره زندان:

تاريخ شكنجه از قديم االيام تا پايان ساسانيان (تاريخ كشتار و آزار در  - 1 
(اين  1359تابستان    ،ايران) ــ مهيار خليلي، نشر قصيده سرا، چاپ دوم 

هاي  سال كتاب 23به چاپ رسيد و ناياب است. در اين 1359كتاب در سال 
هاي خود جاي دهد. نويسنده  بسياري بايد تا تاريخ شكنجه را در سينه

هاي داريوش گرفته  كوشيده است از ابتداي تاريخ مدون ايران از سنگ نوشته
دست آورده گزارش دهد. اين كتاب  تا در هركجا كه ثبتي از شكنجه و آزار به

 سه مجلّد ديگر هم دارد كه هنوز چاپ نشده است.)
ايران ــ دفتر هماهنگي جامعه  ها و زندانيان در جمهوري اسالمي زندان -2

  65دفاع از حقوق بشر در ايران، بهمن 

كه به طور تخصصي    ،»آنگهوريگين اينفو«هاي نشريه آلماني  اكثر شماره -3
 ماه دسامبر 2002پردازد،  له زندانيان سياسي در جهان و ايران ميبه مسئ

هائي از زندان ــ سرگرد جعفر وكيلي (سرگرد جعفر وكيلي در تاريخ  نامه -4
 تيرباران شد.) 1333هفده آبان 

هائي كه زندانيان در مورد زندان و شكنجه هاي رژيم، به گاليندوپل  نامه -5
(از صفحه  68، دي و بهمن 51مقاومت، شماره  اند. مجّله شوراي ملّي نوشته

 ) 55تا  7
  53هاي زندان، ــ مجيد نفيسي، مجلّه آرش  بررسي نامه - 6
واپسين نامه ها ,اسناد خونين مقاومت، نامه ها و وصيت نامه ها ي تير  -7

باران شده ها ـــ گرد آورنده آرش ( مسعود نقره كار)،  انتشارات شقايق ) 
 ت آلمان، فرانكفور1368

ــ نشر كانون زندانيان  98كتاب سمينار بين المللي استكهلم اكتبر  -8
 سياسي ايران (در تبعيد)

  2003نويسنده م. افق، ناشر آرش سوئد  ــ كتاب پرده آخر -9
ها)، به كوشش مهدي اصالني و  نامه ها و وصيت جنگل شوكران (نامه -10

 1385مسعود نقره كار، 
، مهر و آبان 52(نقد وبررسي)، مجيد نفيسي، آرش  هاي زندان نامه -11

1374 
ها از زندانيان  ها، اسناد و نامه ها و اعدام ها مجموعه از ياداشت زندان -12

 1368سياسي ــ مجلّه چشم انداز تابستان 
 ــ مجيد نفيسي  » هاي زندان نامه«پيش در آمدي بر  -13
الب نوين ايران به انضمام تن از شهداي انق 12028و مشخّصات   اسامي -14

شهريور  15عكس از شهدا، از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران،  1199
1364 

 1000گنجينه سرخ فام آزادي (ليست بيست هزار شهيد راه آزادي)  -15
 صفحه ــ مجاهدين خلق ايران 

 - آزاده، ب-(ب 67قربانيان كشتار زندانيان سياسي در سال   اسامي - 16
 )، سايت عصر نوآذركاله

) ــ كمسيون 68 -58شهداي حزب دموكرات كردستان ايران ( اسامي -17
 1368تبليغات حزب دموكرات كردستان، چاپ اول، فرانسه 

شهيدان ما... در راه آزادي و سوسياليسم، آلبوم شهيدان سازمان  -18
 1367ه كارگران انقالبي (راه كارگر)، انتشارات راه كارگر، چاپ اول، آبان ما

 ها) ها و بخشي ازيادنامه (به ضميمه عكس
)، از انتشارات حزب توده 1361تامرداد1320شهيدان توده اي (ازمهر -19

 ها نامه ايران همراه باعكس و وصيت
   1361نامور تهران  -شهيدان توده اي ايران ــ ر 

 67تا قتل عام  1330شهيدان توده اي از سال 
اجعه ملّي كشتار قهرمانان خلق ــ جلد دوم مجموعه مطالبي درباره ف -20

 كتاب شهيدان توده اي
اعدام شدگان، انجمن دفاع از زندانيان سياسي  آنان كه نه گفتند، اسامي -21

 پاريس  67و عقيدتي، سال 
سياوشان، يادواره جانباختگان حزب رنجبران ايران، باقر مرتضوي  -22

 انتشارات فروغ
 كار ــ سايت انديشه و پيكارليست شهداي سازمان پي -23
 باختگان چريكهاي فدايي خلق ايران ــ سايت اشرف دهقاني جان اسامي -24
   كارواني از شهيدان كردستان ـــ كريم حسامي -25
و  مظهر جامعه نوين بودند و در مرگ بذر آن ، اسامي يآنان كه در زندگ - 26

ايران (سربداران) ــ  ياز جانباختگان اتحاديه كمونيستها يزندگينامه شمار
  سربداران موجود است.  تيدر سا

 (نشر؟) فريبا مرزبان ــ تاريخچه زندان زنان در ايران (تحقيق) -27
ها و ابراز ندامت هاي  اعترافات شكنجه شدگان، يرواند آبراهاميان، زندان -28

 علني در ايران نوين، مترجم رضا شريفها، نشر باران (سوئد)
اميري، انتشارات  )، نوشابه1361-67هاي زندان  اميد (نامه از عشق و از -29

 1381خاوران، پاريس 
 زندان، مقاومت، عدم مقاومت ــ نسرين پرواز   -30
گفتگوهاي زندان (در چند شماره)، الپزيك كتاب، درباره سركوب،  -21

، در مورد مبارز شهيد محمود 5-7اختناق و زندان، نشر سنبله آلمان (شماره 
 )1382دي است.  تابستان محمو
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 1385فرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، اعظم كياكجوري، باران  -32
 1384توتاليتاريسم اسالمي، پندار يا واقعيت، شهال شفيق، خاوران  -33
گفتگوي سعيد شاهسوندي با حسين مهري (بخشي كه به زندان اشاه  -34

 اشاره دارد) ــ در سايت راديو ايران موجود است.
 2005عليه فراموشي ـــ منيره برادران، نشرباران، سوئد چاپ نخست  -35
(جلد دوم)، نشر  -1377كتاب زندان، جلد اول، نشر نقطه (امريكا)،  - 36

 . ويراستار ناصر مهاجر، 1380نقطه (امريكا)، 
 1370، پائيز 8هاي بي پاسخ (به ياد نژال قاسملو) فرزانه افشار، آغازي نو  پرسش -37
ها ــ كاظم مصطفوي (حميد اسديان)، انتشارات  كتاب از سلسله شقاوت -38

 تصوير رنگي از تخريب سنگ مزار شهيدان راه آزادي) 230هما فرانسه (با
پاره اي از اسناد ساواك ــ كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان  -39

 1376ايراني، دسامبر 
ط به زندان و قتل عام سال [بخش مربو   خاطرات آيت اهللا منتظري،  -40
 ]، (در سايت اينترنتي وي در دسترس همگان قرارگرفته است)67
 .138روانشناسي شكنجه، منيره برادران، نشر باران  -41
مراقبت و تنبيه، تولّد زندان ــ ميشل فوكو (ترجمه نيكو سرخوش و  -42

  1378افشين جهانديده)، نشر ني 
سايت روز ( مهدي فتاح پورلعه و...) ــ (زندان قزل ق اعجاز يك كالم -43
 )86روردين 7

 (در باره زندان) 1375، تابستان 6ويژه نامه نقطه  -44
تاريخ در زندان قصر [با اشاره به تاريخچه زندان قصر] ـ پايگاه اطالع  -45

  رسانس شهرسازي و معماري
ر) ــ نامي كه ماند (بازجستي در زندگي و مبارزات شهيد كاظم ذواالنوا - 46

، ( كتاب حاضر در دو محور 1386جواد كامور بخشايش، انتشارات سوره 
» ذواالنواركاظم «يعني اسناد و تاريخ شفاهي به بررسي زندگي و فعاليت هاي 

 مي پردازد و به مسائل زندان شاه اشاره دارد.)
***  

  

  
  

  

  زندان در قالب داستان:

انتشارات  1357ان، تهران، ورق پاره هاي زندان، بزرگ علوي، نشر جاويد -1
تهران، (اين كتاب در خارج 1384مرداد  23 -امير كبير، و انتشارات نگاه 

  ازكشور چندين بار تجديد چاپ شده است)
ــ د. رفعت، انتشارات دانشگاه » نوشته هاي زندان بزرگ علوي« -

  1985سيريكيوس، 
 همسايه ها ـ احمد محمود -2
 حمود ــ احمد م» داستان يك شهر« -3
  1369ديدار، احمد محمود، نشرنو، تهران،  -4
  بريم ــ جالل آل احمد از رنجي كه مي -5
  آخر پائيز ــ ابراهيم گلستان - 6
 1364نمازخانه كوچك من ــ هوشنگ گلشيري، كتاب تهران،  -7
 1380شاه سياهپوشان ــ هوشنگ گلشيري، سوئد  -8
  1370ان، اسپرك، تهران، سالهاي ابري (جلد چهارم) علي اشرف درويشي -9

  1362(دوره جديد)، پاريس  3اگر مرا بزنند ــ غالمحسين ساعدي، الفبا  -10
هاي شني پنج  هاي شني (مجموعه داستان) ــ حميدرضا نجفي (باغ باغ -11

» نيلوفر«افتد.) ــ انتشارات  داستان دارد كه چهار تاي آن در زندان اتفاق مي
1384 

، ارديبشت 58و  57خيلي عالم، رضا براهني، آدينه كوتاه ترين قصه ت -12
1370 

  رازهاي سرزمين من ــ رضا براهني -13
  چاه به چاه ــ رضا براهني -14
  آواز كشتگان ــ رضا براهني -15
 1368، ايران، خرداد 52عروس ــ قاضي ربيحاوي، آدينه  - 16
 1372گيسو ــ قاضي ربيحاوي، نشر مولف، تهران، پائيز -17
، شهريور 60ت و هفت ــ اميرحسين چهل تن، آدينه صتابستان ش -18

1360 
 1990روضه قاسم ــ اميرحسين چهل تن، نشر گستره، آلمان، اكتبر  -19
از شيخ صنعان تا مرگ در زندان، به مناسبت سالروز درگذشت علي  -20

) (متن اصلي به زبان 1995( 1374اكبر  سعيدي سيرجاني، انتشارات پر، 
  سي است)انگلي
وقايع اتفاقّيه گزارش خُفيه نويسان انگليسي ــ سعيدي سيرجاني،  -21

 1362تهران: انتشارات نوين، 
  پور، نشر مركز ــ منيرو روانيكنار آتش  يكول -22
ي بهناز  نوشته» بگذريم « (از مجموعه داستان » چرنگ سوخته« -23
  پور گسكري)، ناشر: چشمه علي
 1992ين ــ ناصر فاخته، نشر آرش در سوئد، هاي دهكده او داستان -24
  انتشارات روزبهان صنيعي، پري نوش سهم من ــ -25
  1373، سال 42و  41طاووس ــ حسين دولت آبادي، آرش  - 26
  هاي غايب ــ تقي مدرسي آدم -27
  شب گرگ ــ احمد آقايي -28
  دهند ــ جمال ميرصادقي بادها خبر از تغئير فصل مي -29
  ، نشر چشمهحسين سناپورآيي ــ  ميويران  -30
  هاي يك ماهي كه دل به دريا زد ــ عليرضا بديع  حبسيه  -31
آيا كسي هست؟ (چند داستان كوتاه) ــ احمد گلزاده غفوري، تهران،  -32

  1382شركت انتشارات لحظه 
 1370محكوم به اعدام، محمد علي افغاني، نشر نگاه، تهران  -33
بيا برويم خانه ــ علي شيرازي، كانون فرهنگ بين  تابوي گل سرخ، -34

 .در هلند هم تجديد چاپ شده است1375، سال 1373الملل، آلمان 
(با داستان كوتاهي به همين نام كه انديشه هاي يك » بوي تلخ قهوه« -35 

كند) ــ سعيد عباس پور (نويسنده نابينا  شكنجه گر بازنشسته را توصيف مي
 )60نام سياسي در دهه و از زندانيان خوش

پرنده هاي كوچك بال طالئي من زير چادر مادربزرگ، محسن حسام،  - 36
  1367خاوران، پاريس 

 1995نوبت رقص من (حكايت آن روزها) ــ اكبر سردوزامي، سوئد  -37
  1998، دانمارك    گوشه اي از روايت اعظم ــ اكبر سردوزامي -38
 1372سوئد،  -دوزامي، نشر آرشبازنويسي روايت شفق ــ اكبر سر -39

 ) 1998به آلماني،  CD(روي 
) (خاطرات و داستان)، جواد زمان Beyond Enduranceتحمل ناپذير ( -40

 )2001زاده، به زبان فارسي و انگليسي، كتابفروشي ايران (واشنگتن 
) ــ مهدي اصالني، آرش 67شاميت (داستان اعدام شاميت در عاشوراي  -41

 پنجاه و دو
هاي محمد حسين، حميد اسديان (كاظم مصطفوي)، آبان  به زخم -42

 256مجاهد شماره  1364
مادر ــ گفتگوي در باغچه خانه  مداستان به خاك سپردن فرزندان دلير -43

 حميد اسديان (كاظم مصطفوي)با ابراهيم پور 
 (صدرايي) ــ  شيداتر از آنم كه در سكوت بميرم، درباره حسين اقدامي -44

   1372، تابستان 2مسعود نقره كار، مهرگان، شماره 
  17هاي بزرگ مهرباني، مسعود نقره كار، نبرد  دست -45
پنجره كوچك سلّول من (رمان، خاطرات زندان) ــ مسعود نقره كار،  - 46

  1377نشر كتاب (امريكا)، 
 1381الف قامت دوست (رمان) ــ منصور آذرنوش، مشهد: نشر نيكا،  -47
هاي زندانيان ــ زندانيان بند چهار واحد سه قزل حصار (زير نظر  قصه -48

  اند)  رژيم نوشته
  1374، مهر و آبان 52مرثيه رعنا ــ جواد طالعي، آرش  - 49 
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حق  - ت  -بازنده، داستاني از دستگيري، شكنجه و تسليم قاسم عابديني -50
 1364سوئد  1363شناس، هواداران پيكار، پاريس 

 1364(دوره جديد) پاريس  6بهروز آذر، الفبا فتح،  -51
 1367، تهران، 31مرگ شقايق، بتول افسري، آدينه  -52
از انتشارات سازمان اتحاّد «با من از درخت بگوئيد ــ مسعود فرازمند،  -53

 »فدائيان خلق
 1368، شهريور 35زاري نه، فرياد بايد كرد، سعيد همايون، اتحاّد كار  -54
 1369، بهار 11در بند، مجّله نيمه ديگر  نهال، دمي -55
ي شصت نشريه باران (در  هايي با تم زندان و دهه فهرستي از داستان - 56

 )9و  8شماره 
57- 1369لف، كانادا، باالتر از سياهي ــ علي بويري، نشر مو  
، فروردين 14و  14(منيره برادران)، آرش  گريست ــ م. رها زندان مي -58

 هفتاد و يك
59- ل، آشيان ويران ــ م. رها (منيره برادران)، كتاب نقطه شماره او
 1374پائيز
و بهار  1371، زمستان 4و 3بهار در سلّول ــ زهرا لنگرودي، فاخته  - 60

 ، هلند  1372
   1375، 17گلدان ــ زهرا لنگرودي، چشم انداز  - 61
 1373ر ، شهريو42و  41فريدون توئي ــ محمدرضا همايون، آرش  - 62
است) ــ مهري   ي يك زن زنداني زنان باغ نارنج (داستاني درباره - 63

 ي زندگي حيدرزاده، انتشارات نغمه
 1366، پاريس 2مقّدم، چشم انداز كارگر بازپرسي، بيژن  - 64
  ــ سيروس سيف (در وبالگ وي موجود است)» باغ«در » باغ« - 65
  دوزخيان بهشتي ــ علي عرفان  -66
تن، جراحت جان (حاشيه اي بر سه قصه زندان هاي جمهوري تاراج  - 67

 اسالمي:شاه سياه پوشان، مرائي كافر است و دوزخيان بهشتي) ــ بهروز شيدا
دورانِ مدرن تصويرِ مجازات جاى خود را به تصور مجازات مى دهد و به  در(

  )شود گى ى تن مى بند كشيده شدن روح جايگزين از هم پاشيده
ل انار، فرزانه راجي ــ انتشارات خاوران، فرانسه، تابستان جمهوري د - 68

1384  
  66پرواز در چاه ــ محمود فلكي، نشر نويد (آلمان)، سال  - 69
سال ،  غُريفي  عدناناعدام (از مجموعه چهار آپارتمان در تهرانپارس) ــ  -70

داستان حرفه «، وبالگ هاي آخر دهه هفتاد، در هلند به چاپ رسيده است
  »اي
فرار (داستاني از مبارزات گذشته) ــ سازمان ماركسيست لنينيست  -71

  طوفان
  شهرزاد نيوز –ــ نوشين شاهرخي  "هاي زندان داستانك" -72
گير، نشر باران،  السادات گوشه عزت  آن زن، آن اتاق كوچك و عشق ــ -73

   1383سوئدچاپ اول: 
هاي -ن شامل داستانكداستا 7داستان كوتاه است كه  18(اين كتاب شامل 

، »گل آفتابگردان قهرآلود«، »گل شب بو چند پر دارد؟«شود: -زندان مي
ابريشم «، »دار-دستمال لكه«، »گل مريم سفيد«، »هاي طغيانگر-سايه«

  ») مهدي بيا... مهدي بيا...«و » موها
، ترجمه از  نقده -داستان كردي ــ كاوه حسن پور -»چيمن و زندان« -74

  شعري (سايت روژهه الت)كردي:حسن ا
 1367مرائي كافر است ــ نسيم خاكسار، چشم انداز ، پائيز  -75
 1366ها ــ نسيم خاكسار، نشر ايران فردا، فروردين  ديروزي - 76
 46نان ــ نسيم خاكسار، نشريه فدائي  -77
 1360روشنفكر كوچك ــ نسيم خاكسار، ققنوس، تهران  -78
 –نسيم خاكسار، اوترخت  جمهوري اسالميهفته زندان در  3خاطرات  -79

 1998هلند 
 (صدرايي)، شاعر تيرباران شده ــ نسيم خاكسار  حسين اقدامي -80
 و چهره دوگانه انقالب ــ نسيم خاكسار» اهواز«بازداشتگاه كمپلو  -81
 از زير خاك ــ نسيم خاكسار -82
ت اله يب، ه يك روز دودي ــ نسيم خاكسار (با ياد محمود محمودي -83

  ) ــ سايت بيداران...معيني
كشم ــ مرتضي مير آفتابي، انتشارات سيمرغ  من امشب الجوردي را مي -84

 1375و كارون، كانادا، 

هاي فارسي  ـ دكتر  نقد روانشناختي تصويرپردازي پرندگان در حبسيه -85
(دانشكده ادبياّت و علوم انساني تبريزسال چهل و هشتم،   سكينه رسمي

  )1384، 196ماره ش
(داستان بلند) ــ ناهيد طباطبايي، انتشارات  »خنكاي سپيده دم سحر« - 86

  1380خجسته 
  1991انتشارات آرش، استكهلم  ،يداستان مانا ــ سردار صالح - 87 

انتشارات آرش،  ،يعشق و كين تعزيه داران ــ سردار صالح ينه تو -88
 اسكهلم  

 رگرپايان يك عمر ــ داريوش كا -89
 (...) يــ اصغر اله» نمانده يديگر سياوش« -90
  فرنوش مشيري ــ  The bathhouse )،مانر( »حمام« -91

  يــ ايرج رحمان افتد يم شود ياتفاق آنطور كه نوشته م
  

  ترانه و سرود زندان       

، جاي پاي زندان و زنداني را به زمين ايرانيك نگاه گذرا به ترانه سرودهاي 
  دهد.  ينشان موضوح 

امشب در سر شوري دارم، يه گلي سايه چمن تازه  :ترانه سرودهائي چون
زنداني اي اوج فرياد، ژاله  مرغ سحر ناله سر كن،شكفته، بشنو آواز ياران را، 

بر سنگ افتاد چون شد، به من گفتي كه دل دريا كن اي دوست، چه كسي 
از خون جوانان وطن الله خواهد من و تو ما نشويم، اي جوانان رفقا قهرمانان، 

ي پر در خون، گفته بودم زندگي  وطن پرندهستاره،  يستاره آدميده، 
قهرمانان در زنجير،  ،گل پونه، كي ظالمه كي مظلوم، اي آزاديزيباست، 
گنجشكك اشي  ،»خاوران خاوران دشت عاشقان« اهپوشان،يس ،جمعه سياه

ياه، زنداني از ديوار مشي، مرا ببوس، به جوش آمده است خون درون رگ گ
سواران دشت اميد، خورشيد خانم  ،تلنگر بيزاره، ببار اي بارون ببار، ققنوس،

رسد بهار، پائيز آمد البالي درختان النه كرده  آفتاب كن، مرغك بخوان مي
، اي سرودآوران سپيده، آن »آيي آي...گل سرخ و سپيدم كي مي«كبوتر، 

ب است و چهره ميهن سياهه، امشب در زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي، ش
  سر شوري دارم، تا خزان شوم شب سرداده آواي حزين،...

ن خوشه  ن چه هه وته»  [تركي]،» آراز آراز قان آراز سلطان آزار خان آزار«
ميززا چقدر جنگل «[لري]، » دايه دايه وقت جنگه«[كردي]، » ويستي

ود ديگر كه در خاطره مردم و دهها و صدها شعر و سر[گيلگي]،...» خوسي...
. آزاديخواهان ميهن ما در محبس است رهاييماالمال از عشق به ــ ما است 

آنها زندان و زنداني و   ها را كه در تمامي و كوهستان بارها و بارها اينگونه نغمه
  اند. شب تار و صبح سپيد حضور دارد ــ زمزمه كرده

(پيش از  ي يزدي، احسان طبريفرخّ ابوالقاسم الهوتي، ملك الشعرا بهار، آثار
حميد مصدق، ايرج جنتي عطائي،   ، شفيعي كدكني، سياوش كسرائي،كژراهه)

اردالن سرفراز، شهريارقنبري، زويا زاكاريان، سيد علي صالحي (سراومد 
، )يوي سپيده اوراتور( امانوئل مليك اصالنيان ،زمستون ــ شكفته بهارون)
، كمال )سر ميزند دوباره خورشيد مهربانى( عباس رستگار، اسماعيل وفا

رفعت صفايي، سعيد سلطان پور، غزاله آيتي، سعيد يوسف، كرامت اهللا 
» ! تيغ و طال و تسبيح«ــ  همه و همه،  دانشيان، علي طلوع، احمد شاملو ...

  كشند. را به تصوير مي رهائي از زندان ستمگراناستبداد، و 
كاشفان  ،انه (اگر كه بيهده زيباست شب)شبدرآثار شاملو نمونه هائي چون 

زندان و زنداني، و به نازلي ... كم نيست كه همه به نوعي به و فروتن شوكران 
اخوان ثالث و شفيعي  اشعارشهيدان و اسيران اشاره دارد، از اين دست در 

خوئي...بسيار اسماعيل كدكني و فروغ و نادرپور و سپهري و هوشنگ ابتهاج و 
ص و طنزهاي حصاينكه در ميان كاريكاتورهاي امثال اردشير مداريم، كما 

هاي حنّانه و  مان، در آهنگ هادي خرسندي، درتابلوهاي نقاشان شريف ميهن
منفردزاده و طاهرزاده و...، در ترانه هاي پروين و شمس و محجوبي و لطفي و 

اي ه فرهاد و فروغي و شجريان و مرضيه و داريوش و عماد رام... در فيلم
يلفاني و ساعدي نوشين و هاي  سينمائي مهرجوئي و بيضائي و... در نمايشنامه

اولياء و  ،و ناصر رحماني نژاد و... در مجسمه ها و تنديس هاي بهروز حشمت
و فرزانه  هاي با شكوه نصيريان و انتظامي م، در بازيشناس ديگراني كه من نمي

يري و دولت آبادي...  و حتي در گلش و هاي احمد محمود مانتائيدي و... در ر
ها، جاي پاي زندان و زنداني و در يك كالم نفرت از  ها و كنده كاري خطاطي

 ، حي و حاضر است.استبداد و شوق به آزادي
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 زندان در قالب شعر:
حبسيه در ادب فارسي (دو جلد) ــ ولي اهللا ظفري، انتشارات اميركبير،  -1

(پژوهشي پيرامون شناخت شاعران زنداني  1380دوم  . جلد 1364جلد اول 
از آغاز شعر فارسي تا زمان انقالب، كه در زمينه زندان و بند اشعاري سروده 

 اند.)   
  حبسيه سرايي در ادب فارسي ــ مهدي نوريان، نشر دانش -2
  ش1331ــ عبدالحسين نوايي » حبسيه شاه شيخ ابواسحاق«  -3
  ي (ادبيّات زندان) ــ دكتر بهروز عزبدفتريحبسيه نويس -4
شعر زندان، برگزيده و شرح اشعار مسعود سعد سلمان ــ پرويز اتابكي،  -5

  1381نشر پژوهش فرزان، تهران 
دو شاعر زنداني (مسعود سعد سلمان و ملك الشعراي بهار) ــ كاظم   - 6

 )1380دزفوليان، (نشريه آينه پژوهش 
ت زندان از آغاز تا عصر حاضر، پايان نامه (دكترا) ي ادبياويژگيهاي فنّ -7

عرب  اتيبر ادب شتريــ مرضيه آباد (البته ب  1376دانشگاه تربيت مدرس، 
  دارد) هيتك
(ناشر:  ياصغر زند ياشعار عل دهيگز ،يشابورياج نزندان حلّ يها شب -8

 )1381نويسنده 
كه از » اني شاعرچكامه زند(«ــ ميرزاده عشقي » چكامه زنداني شاعر « -9

رود در  دهه سوم شهريور  حبسيه هاي خوب دوران معاصر به شمار مي
1298 يه تهران در قلهك سروده شده است)شمسي در زندان نظم  

  كتاب شعرهاي زندان ــ رضا براهني، چاپ دانشگاه اينديانا  -10
   1382باختگان به بوي فردائي نو ــ سعيد يوسف، نشر نقطه  جان -11
تا بهار  1347ها از پاييز  آوازهاي بند، سعيد سلطانپور، مجموعه سروده -12

  1377انتشارات صفا  1351
هفتاد سعيد سلطانپور، ناشر سازمان اتحاّد فدائيان زمستان  از كشتارگاه، -13

 ، صداي ميراو هفت
 به بانگ بلند (شعر) ــ دكتر اسماعيل خويي 67كشتار  -14
 اره احسان طبري و زندان) ـ هوشنگ ابتهاج (سايه)شعر مناجات (در ب -15
ارغوان، نعمت آزرم ــ درمورد شهادت بيژن  9خورشيد خون گرفته  - 16

  جزني و كاظم ذواالنوار و يارانشان سروده شده 
 دفتر شعر، حسين صدرايي، ناشر اتحاّد فدائيان -فريادهاي بند -17
(شعري از مجاهد شهيد  ناقوس بتكانيد نقاره خوان سحر بيدار است، -18

  علي خليلي در وصف موسي خياباني) سايت ديدگاه 
فرياد، برگزيده اشعار سرور (مادر يكي از قربانيان حكومت اسالمي)،  -19

  تايپ سروش، زمستان 
ـــ رضا  67چكامة سوگ و خشم، به ياد جانباختگان كشتار سال  -20

  (سايت روشنگري) 1367مرزبان،  آذر ماه 
شهروند، 1380گلت بچينم (دفترچه شعر) ــ مجيد نفيسي، باران رفتم -21

 1382، اسفند و فروردين 657-663هاي  شماره
   (...) دفترهاى شعر زندان ــ حسن حسام -22

/  اوجا«) و يبند (به فارس ي، غزل هاشمشت و درفشعرهاي زندان ( -23
  ( م. راما )  يجياله ينيــ  محمد ام ي)ليشعرگ(پژواك 

بشكن «و  »با من از زندان مگو«به ياد همايون چاغروند) و (آشترانكوه،  -24
سروده  ــكه در زندان اوين جان باخت)  براي زيبا كاظمي(، »تنم شكنجه

 هاي حجت كسرائيان، سايت عصر نو  
  مرزبان  (دفتر شعر)...خاك خوب ــ ف» زخمه ها« -25
دان ــ هاله رازي (سايت هاي زن انسانه خونين در زندان / يكي از شب - 26

  )2003همبستگي نت، 
دراينجا هرچي زندان است ــ فاروق فاراني (شاعر افغان)، جاي چاپ:  -27

 مامه) هلند بنگاه ويرايش (شاه
  1381 - ناشر: آبانگاه  ه،يسجاد نيرحسيام  زندان ــ يترانه ها -28
رج مصداقي، بر ساقه تابيده كنف (سروده هاي زندان) ــ گردآوري از اي -29

  1384 ناشر: آلفايت ماكزيما، سوئد
  

  زندان: در باره كتبخاطرات و  برخي از  نقد و بررسي

 »نه زيستن، نه مرگ«در مورد كتاب 

 كشد مرگ نيست فراموشي است ــ  محمد رضا معيني    آنچه مي -1
تا طلوع انگور چند سال مانده است؟ نگاهي به كتاب خاطرات زندان  -2

  ـ احمد موسوي، (سايت كانون زندانيان سياسي ايران در تبعيد)ايرج... ـ
به استقبال كتاب نه زيستن، نه  ،گفتگوي مجيد خوشدل با ايرج مصداقي -3

 گو)   مرگ ــ مجيد خوشدل (سايت گفت
   )سايت خاوران( رسد ــ  محمود خليلي هردم از اين باغ بري مي -4
احمد موسوي بر » نقد«ت به غشم آرزوست... پاسخي به ضرور نقد بي -5

 ــ ايرج مصداقي (سايت خاوران)      » نه زيستن نه مرگ«كتاب 
سايت گفتگوهاي ( علي دروازه غاري ــ نقد بي غل و غشش آرزوست - 6

   زندان)
آيم. در مورد كتاب نه زيستن نه مرگ ــ  من از دهليزهاي مرگ مي -7

 كوروش گلنام (سايت پيك ايران)  
نه زيستن نه «نه مرگ، در مسير جاودانگي، درباره كتاب  نه زيستن -8

 نوشته ايرج مصداقي، محمد محمدي ــ شيرزاد (سايت ديدگاه)  » مرگ
(سايت   ، سيروس معظمي»نه زيستن، نه مرگ«تلويزيون آپادانا و كتاب   -9

  ديدگاه)
همزيستي با مرگ (در مورد كتاب نه زيستن، نه مرگ) ــ بهروز  -10

  انجليلي
سكوت يا روشنگري؟ در مورد كتاب ِ نه زيستن، نه مرگ ــ گلرخ  -11

 جهانگيري (آذر آذري)  
نه «پيكار براي همزيستي، در رابطه با نقد بهروز جليليان به كتاب  -12

 ــ  اردشير غريب » زيستن، نه مرگ
توان گرفت ــ پاسخ ايرج مصداقي به نوشته بهروز  يقه واقعيت را نمي -13
 يان، در مورد كتاب نه زيستن نه مرگ، (سايت روشنگري)جليل

، (نوشته  عليرضا نوري »دولت آن است كه بي خون دل آيد به كنار« - 14 
در ستون  1308زاده  عليه كتاب نه زيستن نه مرگ)، كيهان لندن ( شماره 

 يك هفته با خبر)
ته به نوش» همنشين بهار«كلمه را با كلمه پاسخ دهيم ــ پاسخ  - 15 

 رضا نوري زاده (سايت ديدگاه)   علي
 گفتگوي علي ناظر با ايرج مصداقي (ديدگاه)   - 16
داستان من و شمع ــ در مورد كتاب نه زيستن نه مرگ ــ فريبا اكبري  -17

 (ديدگاه)  
، خاطرات زندان، نوشته ايرج مصداقي ــ »نه زيستن نه مرگ«نگاهي به  -18

 )  84آذر  15تاريخ  شهرنوش پارسي پور (شهروند، به
د سركوب (در مورد كتاب نه زيستن نه مرگ)، ادبياّت سركوب يا ضّ -19

 نوشته نسرين پرواز (سايت گويا)  
 ــ جالل ياسيني (سايت ديدگاه)  » نه زيستن نه مرگ«نقدي بر كتاب  -20
» نه زيستن، نه مرگ«مشكل ما در كجا نهفته است؟ در رابطه با كتاب  -21

 كاشاني  ــ سيروس 
(سايت ايران  مارهاي دروغ كتاب نه زيستن، نه مرگ، علي رضاآ  بر عليه -22

   ليبرتي)
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٨٩  100 ي آرش شماره

در باره كتاب نه زيستن و نه  -ــ فريبا مرزبان 2بازگويي يك حقيقت  -23
 مرگ

ميز گرد بيداران با شركت مهين روستا، منيره برادران، مهدي اصالني،  -24
ورد كتاب نه زيستن نه مرگ ــ دو قسمت  ناصر مهاجر و ايرج مصداقي در م

 (در سايت بيداران و ديدگاه موجود است)  
 از فريبا طبرين  » نه زيستن نه مرگ«نگرشي ديگر بر كتاب  -25
با آقاي ايرج مصداقي از شاهدان  67بازخواني ماجراي كشتار شهريور  - 26

 حسن پوياــ ها و فضاي پس از آن)   عيني (آغاز اعدام
كتاب نه  ردتگوي فرخنده آشنا از زندانيان سابق با نسرين پرواز در گف -27

 زيستن و نه مرگ (سايت نسرين پرواز)
در خانه اگر كس است، يك حرف بس است ــ سياوش جعفري  -28

 (گفتگوهاي زندان)  
  گر، شاكي تاريخ ساز ــ محمد رضا معيني  شاهد روايت -29
نخواهد ُمرد، در مورد كتاب نه  چراغ حقيقت در طوفان كشمكش ها -30

 زيستن، نه مرگ ــ همنشين بهار  
زيستن، براي افشاي دستگاه جنايت و مرگ ــ شيوا فرهمند (+ پاسخ  -31

  ايرج مصداقي در سايت زير:)
 http://web.comhem.se/shivaf/Zistan.htm 

   

  در باره كتاب داد بيداد

  85ي، آرش نگاهي به كتاب داد بيداد ــ شيدا نبو -1
مرحله اي جديد در نگارش خاطرات زندان ــ كيواندخت »: داد بي داد« -2

 قهاري 
گفت و گوي بهمن سياووشان با ويدا حاجبي تبريزي در سه بخش ــ  -3

   84عصرنو دي ماه 
، محمد »داد بيداد «دلدادگان آزادي و دلدادگانِ قدرت، پيرامونِ كتاب  -4

 ملكي  
 تميزند! صديقه صرافت   ناه بيگ هاي بي واژه -5
خرداد  3گفتگوي زري طبايي با ويدا حاجبي نويسنده كتاب داد بي داد،  - 6

 »  زنان صلح«، سايت هشتاد و شش
، زينت »داد بيداد «يادداشتي پيرامون نقد آقاي ملكي بر كتاب  -7

  ميرهاشمي
8- لّيون ايران، الف (سايت م -بي داد، نخستين زندان زنان سياسي، ف   داد

 )  1385شهريور 21
 )  32(چشم اندار ايران، شماره   داد بيداد، پروين امامي -9

 -مدلول استعاليي خود درد ــ بهروز شيدا (سايت بيداران سال چهارم  -10
 ) 1385آذر ماه  15شماره 

درباره   85نقش زنداني در مبارزه طبقاتي ــ همايون ايواني، آرش  -11
 » داد داد بي«كتاب 

 17جنگ حقيقت و راه افسانه ــ خسرو پارسا (روزنامه شرق سه شنبه  -12
 )  1384خرداد 

، محمد »)داد بيداد«نامه سرگشاده به آقاي محمد ملكي (در باره كتاب  -13
   84اعظمي، سايت ميهن، ارديبهشت 

   2004 داد بي داد، نشانه اي از بلوغ  ــ خسرو پارسا ، مجّله ي آرش، مي -14
وجوي زندگي در آنسوي نيك و بد ــ حميد    داد بي داد، يا جست -15

 ) 2004 (مجلّه ي آرش مي  نعيمي
 13ــ منيره برادران (عصر نو، شنبه » داد بي داد«تاملّي بر كتاب  - 16

  )1382ارديبهشت 
عصرنو  تيها ــ منيره برادران، سا پايان سلطنت به زندان يب يسفرها -17
   2004بر نوام 12
ــ نوشين شاهرخي (سايت ادبي نوشين » داد بي داد«نگاهي بر  -18

 ) 2003شاهرخي سال 
  نگاهي به كتاب داد بي داد ــ شيدا نبوي (سايت سازمان اتحاّد  -19

 فدائيان خلق)...   
از سودابه اردوان   يادنگاره هاي زنداندو ارمغان جديد از دو زن مبارز  -20
 از فريبا ثابت ــ  تراب حق شناس (سايت انديشه و پيكار) يادهاي زندانو 

از زندان نقاشي هاي سودابه اردوان نگاهي به  -هنر روايتي ماندگار  -21
  ــ  شهرام درياني (سايت گفتگوهاي زندان

 در باره كتاب تاريخ زنده 

 مروري بر تاريخ زنده ــ رضا اغنمي -1
 پديسار    مروري مجمل بر كتاب تاريخ زنده ــ -2
تاريخ زنده در باره ددمنشي و قساوت ملّاياني كه بر مسند قضاء و عدل  -3

  1069گذاري البرز، كيهان لندن شماره  اند ــ كتاب نشسته
ماجراي سـاده چـاپ كتـاب تـاريخ زنـده ـــ فريبـا           (طنز، تلخ و شيرين)، -4

 مرزبان
 »  با ياد اشرف فدايي«در باره مقاله 

 _شمه را تلخ كنند، به ياد جاودانه فروغ آزادي شكر محمدزاده نگذاريم چ -1
 ايرج مصداقي 

 ــ فريبا مرزبان، سايت گزارشگران» با ياد اشرف فدايي« -2
با ياد اشرف «خيزد؟ (در مورد مقاله  عدالتي از كجا بر مي اين همه بي -3

به  67 ، روايت نادرست فريبا مرزبان در مورد عزيزي كه در قتل عام»فدايي
 شهادت رسيد) ــ راضيه متيني، سايت كانون هنرمندان ايراني در تبعيد

نويسند... ــ نرگس شايسته، سايت آفتابكاران  آنان كه درمورد زندان مي -4
 2007مارس 

باشم ــ گلرخ جهانگيري (آذر آذري)،  به جستجوي دست ديگري مي -5
 وبالگ نيلگون

  

 در مورد كتاب پنجاه و سه نفر

آبان  7مهر تا  30ــ پيشه وري، روزنامه آژير » نفر 53در باره كتاب « -1
  1323سال 

ي پنجاه و سه نفر ــ حسين فرزانه (باقر مومني)، انتشارات نگاه،  پرونده -2
   1372تهران، 

چند نكته در مورد كتاب پنجاه و سه نفر انور خامه اي ــ باقر مومني  -3
 )83(اواخر سال 

 عمويي» رد زمانهد«در باره كتاب 

 69حاشيه اي بر خاطرات عمويي ــ طيفور بطحايي، مجلّه آرش -1
احتمال (واكنش مهدي پرتوي  5زنداني سياسي و تجديد نظر در مواضع:  -2

 به قضاوت عمويي، نويسنده كتاب درد زمانه، در مورد او) ــ سايت آشيان 
 » زنداني تهران«در مورد كتاب 

 عيت محض است ــ مارينا نمت (سايت راديو زمانه)واق» زنداني تهران« -1
از ديد من كتاب مارينا نعمت بخشي حتي جزيي از جنايات رژيم ايران  -2

 »زن ايراني«است ـ شيما كلباسي ــ سايت 
يورش تراژيك كميك قهرمانان تبعيدي به مارينا نعمت ــ داريوش  -3

 برادري (عصر نو)
ها (در مورد نوشته داريوش برابري  ر زندانيورش تراژيك، تداوم كشتار د -4

در دفاع از امثال مارينا نمت و...) ــ عباس منصوران (سايت گفتگوهاي 
 زندان)

 چوب حراج به خاطرات زندان ــ ايرج مصداقي  ». زنداني تهران« -5
مارينـا نمـت ـــ ايـرج     » خـاطرات زنـدان  «ي دو متن متفـاوت از   مقايسه -6

 مصداقي  
چرخد. پيرامون فضاي پيرامون  ست كه چرخه هم چنان ميو چنين ا -7
 ) 2007, اگوست  ، مليحه تيره گل (سايت اثر»زنداني تهران«
 -رسد!.. كتاب مارينا و... خيانتي ديگر از او  هر دم از اين باغ بري مي -8

 سودابه ارودان  
ين گلرخ جهانگيري (آذر آذري)، شادي ام -پيرامون جعليات مارينا نعمت  -9

  2007, سايت اثر , جوالي و ستاره عباسي 
زنداني تهران يا طعمه جديدي براي جماعت سانسور و قاطعيت تبعيـد،   -10

 مهستي شاهرخي  
 و برخورد راست روانه، آذر درخشان  » رنداني تهران« -11
, سايت اثر ,جوالي ، تخيالت يك تواّب، آناهيتا رحماني »رنداني تهران« -12

2007  
 تحريفي از زندان اوين، مونا روشن  » رنداني تهران« -13
  باز هم قصه ي مارينا ـ حسين گلزاري (سايت خاوران) -14
,  شهرزاد مجاب - زنداني تهران: دانشگاه، رسانه ها و جامعه ايراني  -15

  سايت پيك ايران
 حقيقت و نادرست بودن آن، فريبا مرزبان   - 16
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    ادبيات  زندان در تبعيد

٩٠  100 ي آرش شماره

 جهان، عزيزه شاهمرادي   عمومي اعالم جرم در دادگاه افكار -17
ي جمعي از زندانيان سابق به انتشارات پنگوئن در اعتراض به انتشار  نامه -18

 ، شبكه سراسري همكاري زنان ايراني»رنداني تهران«كتاب 
فرصت طلبي مارينا و تحريف حقايق، مرجان » زنداني تهران«كتاب  -19

 2007, سايت اثر , جوالي  افتخاري
 ــ همنشين بهار  » زنداني تهران«ات آبگوشتي خاطر -20

 »پرنده نو پرواز«در مورد كتاب 

نظري در مورد كتاب پرنده نو پرواز (نشريه فرانسوي زبان ژورنال دو  -1
 ايران) ــ محمود دلفاني

 نظري در مورد كتاب پرنده نو پرواز ــ حشمت (سايت سربداران) -2
 (سايت سربداران)» پرواز پرنده نو«گفتگو با نويسنده كتاب  -3

 )در باره كتاب مصلوب (كتايون آذرلي
 ــ ايرج مصداقي  » مصلوب«كتايون آذرلي و كتاب  -1
آن روي ديگرت زشتي ي هالكت باري است...  ــ مهشيد (سايت زنانه ها  -2

ــ سيمين مستا (سايت آينده » مصلوب«) اشاره به نقد كتاب 2005اگوست 
 )  2005مارس  17نگر 

 نگاهي به آثار كتايون آذرلي (مصلوب) ــ شهروز   -3
كتاب مصلوب: خاطرات زندان كتايون آذرلي، كيواندخت قهاري، صداي  -4

 آلمان
 در مورد خاطرات كيانوري:

ع.الف.خلخالي (در رد خاطرات كيانوري، حاوي مقاالت و  -پرتو گفت و گو
  شود) نوشته هايي كه به نوعي با خاطرات كيانوري مرتبط مي

 2 -0688-00 -964 :ISBN 
تراوشات سيانوري قلم كيانوري ــ نصرت اهللا جهانشاه لو، (نشريه روزگار  -1

 )1373نو, خرداد 
 سيروس آموزگار  ــ» پاي چوبين« -2
(از زنان فعال حزب توده) با عنوان    خالصه اي از خاطرات شهناز اعالمي -3
شماره در نشريه روزگارنو به  طّي سه 1372كه در سال » به ياد آن روزها«

 چاپ رسيده است.
باقر   (در حاشيه خاطرات نورالدين كيانوري) ــ» انبان مرد جهان ديده« -4

 ». در ماهنامه راه آزادي منتشر شده 1372مومني، در فروردين  
در سال » راه آزادي«ماهنامه  28نامه هوشنگ بهزادي (در شماره  -5

 انتشار يافت.)     1372
 چهل سال عذاب به خاطر سراب ــ عباس دانشخواه - 6
در  1372ــ آرمان نهچيري (در شهريور » كشتگاه خشك خليل ملكي« -7

 نشريه نگاه نو به چاپ رسيد)  
، درپاسخ به مقاله نهچيري ـــ »كشتگاه خليل ملكي و عينك كبود« -8

 در نشريه نگاه نو انتشاريافت)   1372(در مهرماه  مصطفي رحيمي
 نامه فرخ گلريز به سردبير نشريه نگاه نو (در باره خاطرات كيانوري) -9

 ، پاسخ به آرمان نهچيري ــ عبداهللا برهان »زير پرده گلريز شب و...« -10
ـــ پرويز بابايي (در » توده هاي صادق و اشتباهات بزرگ رهبري« -11

 به چاپ رسيد)   1372مجلّه آدينه در سال 80-81شماره
مجّله آدينه  80-81ــ بزرگ ادبي (در شماره» نمايد نيست كه مي آن«  -12

 منتسر شد) 1372در سال
 80-81عبداهللا برهان (در شماره  ـــ» سه نسل حسرت به دل شدند« -13

 ) 1372مجلّه آدينه در سال 
  (در نقد خاطرات كيانوري) ــ بابك امير خسروي...»  نگاهي از درون«  -14
  1373ايش ــ فريده خلعتبري، تهران، شباويز، سال كيانوري و ادعاه -15
  ناشر : پروين ،يــ عبدالحسين مستوف  يپيرامون خاطرات نورالدين كيانور - 16
 نيو خاطرات نورالد ياسكندر رجيا ياسيبه خاطرات س يادب ينگاه -17
   سوئد –ها)، نشر باران  آب ي يشيدا (ازكتاب در سوك آب بهروزــ  يانوريك

بر خاطرات نورالدين  ينقد  ايران، ياز درون به نقش حزب توده نظر  -18
  يــ  بابك امير خسرو يكيانور

.. ــ دكتر عطا .و من كتاب خاطرات كيانورى را با حرص و جوش خواندم -19
  »كليدر«، وبالگ » در ماندگان كسى پير نمى شود «صفوي روايتگر كتاب 

  80شماره نقدهايي بر ياس و داسِ فرج سركوهي، آرشِ 

 يمخدوش، رضا براهن يحافظه  يرنج نامه  -1
 داس بر ياس، حسن حسام -2

 يسكوت بهتر بود تا...  گاظم كردوان يسخن نگفتن ادامه  يبرا -3
 منصور كوشان ،يحقيقت پوياتر از علت وجود -4
 نسيم خاكسار ،يفرج سركوه يها»ياس و داس« -5
 يزد، اصغر اي»راست تر نوشتن تاريخ«اخالق  - 6
 يخيزد؟ محمد رضا شالگون اين همه عداوت از كجا بر مي -7
 يپاسخ به يك اتهام، مجيد دارا بيگ -8
 و ناصر مهاجر يتاريخ را چگونه بايد نوشت، محمود باباعل -9

 ياصالن يآرمان باختگان هتل هليتون، مهد -10
  يبه آوازه خوان، بهزاد كريم ينيم نگاه -11

***  

  »گپ  كلَ«وبالگ  ،يــ عل ينوشته فرج سركوه به گريد يا اشاره -12
  

  ، خاطرات منيره بردران»حقيقت ساده«در مورد 

  6نسيم خاكسار، نشريه نقطه شماره  -در مورد كتاب حقيقت ساده (...) -  1
  شهال شفيق، مجلّه نقطه شماره يك   -تأملّي در حقيقت ساده  -2

***  

  نقدهايي ديگر:
 ــ روزبه آبادان (بهروز جليليان)  شي هستم كتاب من يك شورمروري بر  -
ــ صبا  گاهي به انفرادي كه مينا زرين نگاشته استدر باره مقاله ن -

 اسكوئي، خاوران ــ پويا  
 70ــ وحيد بديعي، آرش شماره كتاب زندان بررسي  -
) ــ شهرنوش 1380) و جلد دوم (1377نگاهي به كتاب زندان، جلد اول ( -

 1381اسفند  23، جمعه 608شهروند، شماره پارسي پور، 
، نوشته مريم نوري، انتشارات باران سوئد در جستجوي رهايينقد كتاب  -

 عفت ماهباز _ 2004
زندان، زنداني و زندانبان در واليت مطلقه فقيه (نقدي بر سه كتاب)،  -

. (منصور فرهنگ در 1373، آبان 123منصور فرهنگ، علم و جامعه، شماره 
نوشته ي منيره برادران (م. رها)، » حقيقت ساده«ي خود سه كتاب  مقاله

 اتهام، روزنامه نگار و بازرگان انگليسي، كه به »خاطرات زندان راجر كوپر«
خاطرات زندان جاسوسي به اعدام و ده سال زندان محكوم شده بود، و نيز 

وپر روز پردازد. راجر ك ، از جامعه ي بهائيان شيراز ميعليا روحي زادگان
، پس از تحمل پنج سال و چهار ماه شكنجه و زندان آزاد 1991اول آوريل 

 شد.) 
)، نوشته وريا بامداد (مجيد كتاب زندان شاهيادهاي آشفته (مروري بر  -

 دارابيگي) ــ بهروز جليليان سايت انديشه و پيكار
با عنوان زن » دال –ث «نوشته چه كسي مسئول است؟ (در اعتراض به  -

 ) سايت خاورانايراني در رژيم جنايتكاران
سه جلد اسناد ساواك در باره ي شريعتي و ساواك (مروري تحليلي بر  -

 ) ـــ رضا عليجاني، ناشر: كويردكتر شريعتي
نگاهي به كتاب شريعتي به روايت اسناد شريعتي سيماي يك زنداني ( -

تي ديگر از ققنوس عصيان، رواي «ي، [از كتاب ساواك) ــ سوسن شريعت
  »)  انديشه دكتر شريعتي

 گفتگوي مجيد خوشدل با احمد موسوي در مورد خاطرات زندان،  -
حمله، اعدام، يورش و ياوه سرائي بلوريان و فهرستي از خاطرات سياسي  -

ك، برگ ۆك  هڵبا عنوان ئĤ خاطرات غني بلوريانمن ، [در واكنش به 
 ) 1999 سبز]  چاپ ــ كاك سنّار مامدي (چاپ سوئد

 »زير بوته الله عباسي«در مورد كتاب 

خاطرات زندان يا افسانه براي خردساالن؟ ــ صبا اسكويي (سايت  -1
 گفتگوهاي زندان) 

واين بارالالئي براي ...؟! ــ صبا اسكويي [اشاره به نوشته هاي نسرين  -2
 پرواز] 

 30يمروز ــ مجيد خوشدل، ن» زنداني سياسي آزاد بايد گردد«من و پالتاك 
  81فروردين 

 كند ــ كامران كامياب نسرين، پرواز مي -
 فردا در راه است ــ ا. ش  -
  رضا اغنمي  زير بوته الله عباسي ــ -
 را شكستيد ـــ رئوف افسايي...  هاي جمهوري اسالمي چال سياه شما اقتدار -
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٩١  100 ي آرش شماره

نسرين سهيال شريفي (موارد فوق در سايت  پرواز از زندان جمهوري اسالمي -
 پرواز موجود است)

) ــ بابك در جستجوي رهائي و شب بخير رفيقدو كتاب جديد زندان ( -
 عماد (سايت كانون زندانيان سياسي در تبعيد)

 ــ رسول جعفريان خاطرات غالمرضا حسني امام جمعه اروميهبررسي  -
ــ شاهرخ مسكوب  خاطرات مبارزان حزب توده ايرانمالحظاتي درباره  -

 ) 37ه بخارا شماره (مجلّ
(خاطرات دكتر غالمحسين فروتن) ــ  كتاب يادهايي از گذشتهنقدي بر  -

 )34و  33هاشم بناپور (مجلّه بخارا  شماره 
بر فراز «خاني با تراب حق شناس در باره ي كتاب  گوي پرويز قليچ و  گفت -  

 »خليج

(كيهان پرويز اتابكي ــ هادي اكبرزاده  »شعر زندان«كتاب قدي بر ن
  )1383فرهنگي تير 
   آقا ميهمان حاجى در موردكتاب

  2005سپتامبر  ،يــ بهمن سقاي آقا ميهمان حاجىخاطرات زندان: 
 خاطرات  دكتر رضا غفاريكتاب 

 مصاحبه مينو همتي از تلويزيون رهايي زن با  دكتر رضا غفاري -
  )85 ريت اخبار روز تي(سا ــ رضا اغنمي يزندان كي همانيمكتاب  يبررس -
  داريوش كارگر »پايان يك عمر«كتاب  در مورد -
تراژدي هاي ناتمام در قاب  «بخشي از كتاب » برگريزانِ باغِ چشمِ برادر«

« پردازد.  مي »پايان يك عمر«كه به كتاب » بهروز شيدا«نوشته ــ » قدرت
پايان يك عمرداريوش كارگر تصوير جواني ي از دست رفته است، تصوير 

” شب”ا و ستيزها، عشق ها و كودكي ها، تصوير هستي ي آرماني در آرمان ه
  »، تصوير خونيني كه در ساختارها و متن ها جاري است.”ميهن”بلند 

  

 زندان به روايت زندانبانان 
زندان قصر بود، همانند  از انقالب همه كاره شيكه پ يسرهنگ منصور زمان

با پنبه سر ببرد، دم  ستخوا يكه م گاهيگاه و ب ،»يحررم«اش   سيرئ
ما  همانيزندان ندامتگاه است، دانشگاه است و شما هم م«كه:  گرفت يم

 ...»ديهست
 3و  2بند  اطيبه ح يرا زورك انيكه زندان 1354مرداد سال  28در وي  

با اشاره  ديكش به اصطالح عفو ملوكانه را به رخ مي يزندان قصر آوردند، وقت
بلكه  ،يعده كه نه زندان نيگفت: ا ،شدند ينروز آزاد مكه هما ميبه مداّحان رژ

 د،يو بپوس ديبمان اندر زند ديخواه ما بودند، برخالف شما كه مي »همانيم«
 شوند. مي ليالتحص امروز از دانشگاه قصر فارغ

هم با اقتدا به روش و منش زندانبانان  يو حاج داود رحمان يالجورد امثال
(دادستان كل دادگاه هاي » ويشينسكي«امثال زماني و محرري و  ن،يشيپ

كه  ي! دانشگاهدندينام زندان را دانشگاه مينمايشي مسكو در عصر استالين)، 
  .بود »يونيزيتلو يندامت و مصاحبه ها«كنكورش از جمله، 

بودند كه به دالئل گوناگون (از جمله رها شدن از  يكسان انيزندان انيدر م
ند. داد تن مي يونيزيتلو يمصاحبه ها به ،سا)مداوم و طاقت فر يها زيتعز
شده و به قول خودشان متحول شده  مانيهم واقعاً از كرده خود پش يبرخ

دانستند تا جبران مافات نموده و  خودشان مي فهيوظ اصالٌ يشمارو  بودند
است كه عمرمان را  يگروه و سازمان هيعل يگناه ما، افشاگر كفارهگفتند:  مي

  ...ميده ادر آن تلف كر
 -1332مرداد  28در دستگيري هاي بعد از كودتاي  -كه » تقي افراخان«

نفري كه تنّفرنامه هايشان در حد  2844باب استغفار را گشود؛ و راه را براي 
در روزنامه اطالعات منتشر 1336تا ارديبهشت  1332فاصل شهريور سال 

اصحاب قدرت، هميشه شد، باز كرد؛ البته، بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
  خواهان به زانو درآوردن و زمين زدن مخالفين شان بوده و خواهند بود.

ضمناٌ، فراموش نكنيم همه مرتضي يزدي و پرويز نيكخواه و محمود جعفريان 
و  و وحيد افراخته و حسين روحاني و محمد مهدي پرتوي و بهزاد نظامي 

طالح توابين با دوز و كلك حميد مهدي شيرازي...نبودند. بسياري از به اص
دانستند كه با زور و اجبار   بانان مي افتادند. زندان ، به دام مي»دستان به شالق«

  را گرفت. و البته ديديم بسياري از كساني  توان براي هميشه آرمان آدمي  نمي
  
  
  

  
  

از دم تيغ  67را كه به مصاحبه تلويزيوني كشيده بودند در قتل عام تابستان 
  راندند.گذ

بازي هايي كه در رژيم شاه وشيخ بر سر زندانيان سياسي آوردند، به ويژه بعد 
كند و كاو همه پرداختن به اين موضوع و  از انقالب، قابل مطالعه است.

(كه از جمله تلويزيوني نمايشات  علت جانبه در مورد اعترافات علني و
  كاري است جمعي. منابع تحقيق در مورد زندان است)، 

در سمينار زنان در آلمان،  -زنداني سياسيِ تواب –شركت سيبا معمار نوبري 
زمينه اي شد تا اپوزيسيون در خارج از كشور، به طور جدي به اين مسئله 

بپردازد. در همين رابطه، مقاالت زيادي در  باره تواب و توابين در نشريات و 
  شده است. سايت ها منتشر شد كه در زير به بخشي از آن ها اشاره

  : در باره ي توابين

روشنفكران سياسي ايران و «با عنوانِ  97ويژه نامه ي آرشِ شماره ي  -1
   زير: مقاالت با» مقوله توّاب

حقايق را بازگو كنند از بنفشه، روايت آن ديگري از سعيد يوسف، دفاع از 
ز داد ا» تواّبين«فاشيسم جرم است از مژده ارسي، نبايد تريبون آزاد به 

مرجان افتخاري، تواّبانِ قرباني و قربانيان تواّب از شهاب برهان، شبكه توّاب 
سازي در مقابل زندانيان سياسي از مينا زرين، تواّب عنصري از عوامل رژيم از 

هاي  احمد موسوي، ويژگي هاي تراژيك زندان ها از منيره برادران، بد فهمي
فرزند » تواّب“فريبا ثابت،  پايه اي از محمود خليلي، جايگاه و هدف از

داقي، گفتگو بي صسركوب از محمد اعظمي، خطر تواّبان جديد از ايرج م
معناست از رحمان دركشيده، تواّب پي آمد خشونت ايدئولوژيك از ناصر 

الدين، طرح  صنفي زندان از مينو خواجه سائلكاخساز، گفتگو بر مبناي م
زان از مهدي اصالني، تواّب سئواالت ساده از سياوش محمودي، تواّب سا

مسئوليت غرد » قربان«همكار زندانبان عليه زندانيان از اكبر شالگوني، اطالق 
كند از رضا اكرمي، حيثّيت آدمي، برترين ارزش است ــ گلرخ  را منتفي نمي

و  ،گفتگوي آرش با سيبا معمار نوبري زنداني سياسيِ تواّب، جهانگيري
  مهدي اصالني با كاوهگفتگوي » ساكن بند تواّبين«
اي از تاريخ جنبش چپ ايران، در قالب يك سرگذشت ــ سياوش  گوشه -2

گرفتار ساواك و  40پارسانژاد، (نويسنده كتاب كه خود در اواخر دهه 
هاي زوركي آن شده، مقوله تواب سازي را با نگاه تازه اي بررسي  مصاحبه

  1381كند) نشر نيما، آلمان  مي
اي نوظهور در زندان ــ اشرف دهقاني (متن كامل كتاب در تواّب، پديده  -3

  قابل دسترس است) سايت چريكهاي فدايي
گفتگوي مجيد خوشدل با شهرنوش پارسي پور درباره زندان، شكنجه و  -4

     تواّبين (گفت گو)
 سايت آشيان  هاي جمهوري اسالمي،  توبه و تواّب در زندان -5
شكوفه سايت اينترنتي گويا، يكشنبه پنج  تواّبيت، دوست و دشمن، سخي - 6

 1382مهر ماه 
   68ارديبهشت  28قانون تواّب ــ اكثرّيت،  -7
 50و  46هاي  كار اكثرّيت شماره –حبس  -8
از آن سالها و سالهاي «قصه آن شب ــ محسن درزي (ضميمه كتاب  -9

 ، نوشته حمزه فراهتي)   »ديگر
 جواد قاسم آبادي  ت مثل تواّب، ب مثل بريده ــ  -10
  1988، فوريه 48توابين ــ كار شماره   -11
  خوار داشت حرمت فردي در پاي آرمان ــ علي نگهبان (وبالگ خويشتن) -12
   (سايت گفتگوهاي زندان) فرخ قهرماني - سفارت و پديده تواّب سازي  -13
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٩٢  100 ي آرش شماره

 هاي ارشاد و تواّب، محصول شكنجه ــ منيره نكاتي پيرامون پديده -14
 برادران (وبالگ حقيقت ساده) 

روياروئي انديشه ها و احترام به فرهنگ گفتگو به سبك يك همكار   -15
 مسعود كوچك  -رژيم جمهوري اسالمي

   (سايت روزنه) شهاب شكوهي -بحثي در رابطه با تواّبين  - 16
   5بريده ــ ايمان، مجلّه شوراي ملّي مقاومت ايران شماره  -17
 منيره برادران -يرامون پيشامد سمينار زنان در هانوفر چند تأمل پ -18

  (گفتگوهاي زندان)
همكار شكنجه گران در جلسه زنان رفرميست و ليبرال در هانوفر آلمان  -19

 (گفتگوهاي زندان) صبا اسكويي -
 تواّب، در حاشيه سمينار سراسري ساالنه زنان در هانوفر، بنفشه.  -20
 سرور   -شود مي آن گاه كه غولي ساخته -21
بحثي در اطاق پالتاكي اتحاّد ( و بررسي پديده تواّبين جمهوري اسالمي -22

     (گفتگوهاي زندان) محمود خليلي ــ )سوسياليست ها
مرجان  -هاي جمهوري اسالمي زمينه هاي توّاب سازي در زندان -23

   (گزارشگران) افتخاري
 (وبالگ خويشتن) ابه اردوانسود –هر لحظه به رنگي بت عيار در آيد  -24
  تأملّي چند در برخورد با تواّبين (ايرج مصداقي) - -25
نود و با ماهنامه آرش، شماره  يايرج مصداق يبه مصاحبه آقا ينگاه - 26

   يفرشاد بهرنگ  ــ» ينچند در برخورد با تواب يتأمل«، هفت
 شيان)زندان و بند در بسته، بحثي در رابطه با تواّبين (سايت آ -27
(سايت زندان ادامه دارد و من از تواّبين دفاع ميكنم ــ نسرين پرواز  -28

  آزادي بيان)
در حول و حوش نوشته ي نسرين پرواز ــ شباهنگ راد (سايت من و  -29

 پالتاك)  
   (بيداران) فريده عبداهللا پور -قرباني يا مجرم  -30
 ــ اتحاّد زنان آزاديخواه تواّبين و تالشي دوباره در خدمت به ارتجاع! -31
  دستگاه توّاب سازي و صداي انساني ــ نسيم خاكسار -32
تواّب يا قرباني سياسي؟ (درحاشيه شيوه برخورد به مارينا نعمت) ــ  -33

 2007اوت  26 ، سايت اخبار روز،سعيد كرامت
حبس و انديشه ها و نكات پراكنده در باره زندان و زنداني ــ سايت  -34

   آشيان
ها) ــ  ها غير قابل بخشش هستند؟ (قضاوت در مورد انواع تواّب آيا تواّب -35

 سايت آشيان
  1386آلمان  ، زينب معمار نوبري (زندان) ـ نشر نيما -كتاب سيبا  - 36
فراخوان سيباي تواّب، (زينب معمار نوبري)، پيرامون رويدادهاي سمينار  -37

 ...) (در سايت وي موجود است)زنان در هانوفر (از كتاب عادتي، عادتي
 چهار ماه در تابوت خوابيدم ــ گفتگو با سيبا معمار نوبري (زمانه) -38
گفتگو ناصر مهاجر با نازلي ــ ها  اندازد ميان تواّب خواست انقالبي راه مي -39

  (سايت بيداران) پرتوي
  بازجويي و تكرار تراژدي آيين توّاب سازي در قالب مصاحبه مدرن ــ -40

 داريوش برادري (وبالگ خويشتن)
 كالبدشكافي يك رويارويي ــ مهستي شاهرخي (وبالگ خويشتن) -41
همچنان تاريك ماند ــ بهروز   سازي رژيم اسالمي تاريك خانه توّاب -42

 سورن (وبالگ خويشتن)
از هواداران عباسي  -زندانيان سياسي مبارز، و خائنين به خلق ــ ر -43

  (سايت كانون زنان مترقي) لق ايرانچريكهاي فدائي خ
 مجيد خوشدل   -گفتگو با شهاب شكوهي، زنداني دو نظام - توّاب  -44
(با اشاره به  نيبرخورد با تواب يمفهوم تواب وچگونگ رامونيپ يليتحل -45

 ن،يس مي) ــ نوشته ميبه خامنه ا نياز زندان او يانورينامه افشاگرانه ك
   1386خرداد  ستميب سمياليسالم بر سوس تيسا
دسامبر  30تواّبين زندان ها: واقعي يا ساختگي ــ هفته نامه ايران تايمز  - 46

  هشتاد و شش
  صبا اسكوئي -سايت گفتگوهاي زندان و بحث توّاب  -47
گزارش گزارشگران كيهان هوايي » صبح آزادي براي بازگشتگان به نور« -48

پيشنهاد زندانيان مشمول عفو، گردهمايي به «كردند:  كه ادعا مي از مراسمي
، 820ــ كيهان هوايي، شماره » تشكيل و به وسيله آنان تدارك شده است

  1367اسفند  24، چهارشنبه 26ص 

  محمود خليلي - كدام ت  مثل تواّب وكدام ت مثل تواّب نيست  -49
  

    :     است منتشر شده و ... كه در سايت ها ي در باره ي زندان،مقاالت

سايت كانون زندانيان سياسي ايران (در  در رخي مقاالتعناوين ب
 تبعيد)،:

 زمينه هاي قتل عام زندانيان سياسي ــ اسماعيل حق شناس -1
 اسماعيل حق شناس  ــ 60تابستان سياه  -2
 اوين: اختراع شكنجه اي تازه ــ م.پيوند (مهدي فالحتي) 211بند  -3
 فالحتي)م.پيوند (مهدي   كوچكترين سلّول بند ــ -4
 ــ م.پيوند (مهدي فالحتي) » سگدوني« -5
 اتفاقات خنده دار در زندان ــ م. پيوند (مهدي فالحتي) - 6
  تجربه اي از مقاومت در زندان ــ عباس افشم  -7
 دو ماه با نوزادم در زندان ــ ثرّيا -8
 هيئت عفو، يا كميسيون مرگ ــ محمود خليلي   -9

  رضيه شايستهــ م 1367تابستان خونين  -10
***  

هاي زندانيان سياسي  نامه ها و وصيت نامه (در مورد» جنگل شوكران« -11
، تدوين نموده اند)  سايت از »مسعود نقره كار«و » مهدي اصالني«كتابي كه 

 2006رضا عالمه زاده، آوريل  -دور بر آتش 
يده با احترام به دكتر سوسن نيلي و دكتر فر» دو اختر فروزان زندان« -12

 (سايت جنگ حبر) طباطبايي ــ فريبا مرزبان
 )سايت كانون هنرمندان( يادي از خانم واال ــ فريبا مرزبان -13
 (ديدگاه) گفتگوي علي ناظر با فريبا مرزبان -14
         »(گفتگوهاي زندان ــ صبا اسكويي...» 67روزهاي پر از رعب و وحشت سال « -15

ي مه و سراب (تقديم به معصوميت غارت شده نيلوفري شكفته در انتها -16 
 پ (سايت ديدگاه) –نيلوفر تشيد)، خاطره اي از: مهتاب 

اهللا  اعدام اولين جرّاح پيوند كليه در ايران (نامه دكتراحمد دانش به آيت -17
 منتظري) ــ سايت كار آنالين 

ــ   فشار و رنج و شكنجه ها و نداري ها را به هيچ گرفتصفرخان  -18
  (ايران امروز) غني بلوريان يادمانده هايي از زبان

حميد  ،در باره صفرخان ،[به زبان تركي]» صفر خانين حيات سفري« -19
   (وبالگ داديزاده) داديزاده

در ستايش دولت عشق و رهايي از رنگ تعلق و آنكه خان نبود صفرخان.  -20
(سايت عصر نو)، آذر  دهقان بود و از ملك آذربايجان بود ــ ناصر رحيم خاني

       هشتاد و يك
 داشت! ــ وهاب انصاري خاطره صفرخان را آنگونه كه هست، بايد گرامي -21

   (سايت كار، اكثريت)
جمشيد طاهري پور ... (در مورد صفر  -صفرخان! » زيست جهان« -22

 قهرماني مقاالت بسياري نوشته شده است)
ــ  67هاي دسته جمعي سال  ز اعدامكابوس مهيب ــ گفتگو با سه تن ا -23

  1992، 93و  90راه كارگر 
خانه تاريخ ــ اميرانتظام، (گردآورنده رامين احمدي)،  نامه به عدالت -24

ركتاب پ 
، ايران استار »مرا از زندان اخراج كردند«مصاحبه با عباس اميرانتظام  -25

 .2000ژانويه  14، 294(كانادا)، شماره 
  م قرباني انحصاري شدن حاكميت ــ علي فياضامير انتظا - 26
    و جنايت عليه بشريت ــ منيره برادران هاي اسالمي زندان -27
 جمهوري جنايت ــ محمود خاور   -28
گفتگو با راديو ايرانيان پيرامون آخرين لحظات حيات نورالدين كيانوري  -29

 ــ مريم فيروز  (خاطرات زندان به زبان انگليسي)
سخنراني در كنفرانس يادمان قتل عام زندانيان سياسي تابستان تن م -30

)، بنياد مهر، لس آنجلس، Lortta Sanchezسنچز، ( لورتا  ــ 67سال 
 1381، بيست و شش مهر ماه 587، شهروند، شماره 2000سپتامبر 

گاه نداشت، نامه ي سرگشاده به آيت اهللا خامنه اي،  علي شكنجه« -31
 1380فروردين  24، جمعه 631، نيمروز، شماره »ديحشمت اهللا طبرز«

خاطرات زندان زنان  ــ عزّت السادات گوشه گير ـ شيكاگو (شهروند  -32
) از كتاب ما و جهان تبعيد (مجموعه مقاله)، نشر 1382اسفند  15جمعه 

 .1378باران (سوئد)، 
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هيأت به  نامه احمد باطبي، دانشجوي زنداني از زندان جمهوري اسالمي -33
 .1378ويژه قوه قضائيه، سال 

 يادهاي زندان ــ كاوه (سايت كانون زندانيان سياسي در تبعيد)  -34
اوين، دانشگاهي كه در آن ترس آموختم، علم و جامعه، واشنگتن، از  -35

 .1367شماره پنجاه و سه تا شصت و يك، سال 
د برقعي، ، محم»اوين دانشگاهي كه در آن ترس آموختم«سخني درباره  - 36

 .1367، سال 61علم و جامعه، شماره 
 8گل پـرپـرشـدة مـادر ــ نرگس غفاري (سايت عصر نو سه شنبه  -37

 )     1384شهريور 
نشريه پيام كارگر شماره   من شاهد سالّخي زندانيان سياسي بودم ــ -38

 تا شصت و هشت     شصت و چهار
كنجه شده بود!  محمد علي گويم كيانوري به شّدت ش با قاطعيت مي -39

 »  آفتاب امروز«عموئي ــ گفتگو با 
، مجّله نقطه  اعتصاب غذاي بزرگ زندانيان زندان قصر ــ محمد اعظمي -40

  ــ شماره پنج و شش 
  (...) نيمه پنهان زنداني سياسي ــ هاله سحابي -41
   (سايت سالم دموكرات) يادي از رفيق يوسف آلياري ـ شهاب شكوهي -42
   )كنفدراسيون (از اسناد ها در ايران ــ حميد شوكت در باره وضع زندان -43
در كميته » سچفخا«چند گزارش از دستگيري و شكنجه هواداران  -44

   (...) مارالن و ديگر كميته ها
آيا مالقات ديگري وجود خواهد داشت؟ ــ مهين عصمتي ناشر: نقطه.  -45

   1997تاريخ انتشار: 
   61به گوران اوين ــ راه آينده، بهمن  زنده - 46
، 1981-82زندان اوين، زندان بيگناهان ــ بابك، سلسله گزارش از  -47

اين گزارش ها با عنوان آيت اهللا زنداني و پيشنماز  19ايران تايمز (شماره 
 منتشر شد)  1361دي ماه  3، جمعه 579زناكار، در شماره 

اه هاي خميني، دختران آفتاب، گ حماسه هاي مقاومت در شكنجه -48
 .1375گلوبند شفق رنگتان مبارك باد، ايران زمين، سال 

، بيژن آقاسي، 67شانزدهمين سالگرد كشتار زندانيان سياسي در سال  -49
 هشتاد و سهسال سايت روشنگري، 

باختگان، علي اصغر حاج سيدجوادي، سايت عصرنو،  اداي دين به جان -50
 1383شهريور 

فيروزه بني صدر و مهران  –دگي به جنايات سياسي عقيدتي رسي -51
 )1383(شهريور  2004مصطفوي، سايت عصرنو، سپتامبر 

از زبان زندانيان سياسي ــ ب.  هاي جمهوري اسالمي روايت زندان -52
 .2004آذركاله، پ. آزاد، سايت اينترنتي عصر نو، ژوئن 

دشتي، سايت گويا، سه ها: لغزش مرگ روي طناب ــ همايون  اعدامي -53
 ارديبهشت هشتاد و سه 5شنبه 

  1375، تابستان 6از مرگ نهراسيدم ــ ا. نسيم، نقطه شماره  -54
 1383حسن پويا، سايت اينترنتي عصر نو، شهريور   ــ 67پروژه كشتار تابستان  -55
برآمد حاكميت استبداد ــ هاتف رحماني، سايت  67كشتار تابستان  - 56

 شهريور هشتاد و سه 17بار روز، اينترنتي اخ
زندان و اسطوره مقاومت، مبارزي به نام سيمين به مناسبت سالروز  -57

، 67الميرا مرادي، شهريور   اعدام گسترده زندانيان در جمهوري اسالمي
 شهريور هشتاد و دو 7، 632شهروند، شماره 

اخبار  ــ محمدرضا نسب عبدالهي، سايت 67سال هاي پس از تابستان  -58
 )2004اوت  12( 1383مرداد ماه   22روز، 
ل شود چون پاي كّ مطرح نمي 67قتل عام سال  در جمهوري اسالمي -59

 .1383نظام در ميان است ــ بهرام بيگدلي، سايت اينترنتي عصر نو، شهريور 
 1383ــ مرضيه شايسته، سايت عصر نو، شهريور 1367تابستان خونين  - 60
ك جنايت از پيش اعالم شده، گوشه هايي از خاطرات وقايع نگاري ي - 61

جبيبي نيا، سايت عصرنو شهريور اميد زندان در سال شصت و هفت ــ 
1383. 

در بند زنان سياسي سر موضع ــ  67روزهاي پر از رعب و وحشت سال  - 62
 صبا اسكوئي (سايت گفتگوهاي زندان)

ــ احمد موسوي  67تا كشتار تابستان  57نگاهي كوتاه از زمستان  - 63
 (سايت كار آنالين)

ــ فرنگيس  67درباره اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي در سال  - 64
 ).1383( 2004جبيبي (راديو بين الملل فرانسه)، سايت عصرنو، سپتامبر 

 .2994ــ شيوا نظرآهاري، سايت عصرنو، سپتامبر  209زندان اوين، بند  - 65
 )1383ـ مهرزاد خليلي، سايت اينترنتي روشنگري، (ـ 67فاجعه ملّي تابستان  -66
يت و دادگاه هاي بين المللي، گفت و گو ، جنايت بر عليه بشر67ّسال  - 67

با كامبيز روستا و هدايت اهللا متين دفتري، نادر ساده، سايت بيداران و سايت 
 عصرنو، مهر ماه هشتاد و سه

مهر  9روز، پنجشنبه اعدام ــ بنارس، سايت ايران ام،شكنجه رواني - 68
1383 

ها جلوگيري كنيم  با بازگويي و افشاي خشونت هاي گذشته از تكرار آن - 69
 .1383مهر  10ــ رضا فاني يزدي، سايت ايران امروز، جمعه 

آقا پورمحمدي از قتل عام زندانيان سياسي تا وزارت كشور ــ رضا  حاج -70
 ) 1384فاني يزدي (سايت ديدگاه 

رد آنكه دلش زنده شد به عشق ــ جبهه همبستگي براي دفاع هرگز نمي -71
 از حقوق دموكراتيك مردم ايران  

زندان  325گلهاي مالقات (بيش از يك هفته از انتقال ما به ساختمان  -72
  گذرد) ــ حوري (سايت كانون زندانيان سياسي در تبعيد) اوين مي

  
  

  
 
   

اتريش سال  4و  3هاي  ارهگزارش مسلخ اوين ــ انديشه رهائي شم -73
  شصت و سه  

هاي خميني ــ مينا وطني، مجلّه آزادي،  مادران و كودكان در زندان -74
 دوره دوم شماره سه  

قانون جنگل حكمفرما است ــ شماره    هاي جمهوري اسالمي در زندان -75
 راه توده 81
76 - عدالت ت چرا فرياد نزدم يادآوري كشتارهاي رژيم اسالمي، به هم

   78و  77خواهان زمين مربوط است ــ نجمه موسوي، آرش 
 زبان زن زنداني ــ نجمه موسوي  شكنجه ــ بهروز ارمغاني    -77
 ــ مجيد دارابيگي (وريا بامداد)   4در پشت بند  -78
 )    1987زندان اوين، زنداني براي بيگناهان (هفته نامه ايران تايمز  -79
(زندان قم) ــ شهاب  60شتار زندانيان سياسي سال عليه فراموشي: ك -80

 (سايت روزنه) شكوهي
   1987كرامت دانشيان در زندان (شكراهللا پاكنژاد) آزادي شماره يك  -81
چرا به بزرگترين جنايت ضد بشري تاريخ معاصر ايران توجه و رسيدگي  -82

 الزم نشد و نمي شود؟ پيام آرماندوست (سايت گفتگوهاي زندان) 
سال زندان اوين به روايت يك سرباز وظيفه  ــ نشريه جنبش تير  -83

   هشتاد
ــ رضا نويامه،   )مصاحبه با محمود خليلي(پشت ديوار شب آلوده بند  -84

 نشريه نقطه كتاب دو
   1996، تابستان 6ــ نشريه نقطه شماره  1367زندگي پس از سال  -85
نواده هاي درگير مسئله زندان در تأثير زندان و شكنجه و اعدام بر خا - 86

 ايران ــ  مهين روستا، خبرنامه كانون زندانيان سياسي  
  78 -77ــ مجيد دارابيگي، نشريه آرش شماره  خميني رهبر رهايل هيتل -87

http://dialogt.de/



    ادبيات  زندان در تبعيد

٩٤  100 ي آرش شماره

   1386مهر  7، سايت عصرنو، گزارش يك فرار ــ گلرخ جهانگيري (آذر آذري) -88
  (سايت بيداران) مبيني تك پنجره اي به زندگي ــ شكوفه -89
ــ خاطره معيني  )67هاي سال  [درباره اعدام همه شور بود و اميد -90

 (سايت خاوران)
 1990 9 – 11اتحّاد كار  –تجربيات زندان   -91
 و... توفان 18 - 17 -  16هاي  هاي زندان ــ شماره ياداشت -92
 بررسي كشتار جمعي زندانيان سياسي ــ بابك عماد   -93
 هاي اوين چه گذشت ــ فريده ثابتي  با مرگ خميني در سلّول -94
ها) ــ فريده ثابتي، سايت  (تابوت» ها تخت«بازنويسي يك جنايت  -95

 گفتگوهاي زندان 
ها به وسيله حاج داود رحماني ــ پروانه (سايت  شكنجه در تابوت - 96

 گفتگوهاي زندان) 
 ويژه نامه نشريه آغازي نو     جاي آنست كه خون موج زند در دل لعل ــ -97
   نشريه آزادي، تنگستاني .هاي خميني بودم (شهادت يك زن) ــ آ من در زندان -98
 روزشمار سركوب ــ جبهه ملّي ايران   -99

   1991، شماره دو. سه) 1حسيني (گنجينه  –زندان و زنداني در ايران ــ م  -100
   1985دانش  .حقوق زندانيان ــ ت -101
102- ــ ف  درخت ساني 1986اي انتشار نيافته) ــ  نوشته اوين (دست دروازه 
 2003اكتبر  30، بهرام رحماني، سايت اينترنتي عصر نو، 67كشتار  -103

)1382.( 
 گفتگوهاي زندان) سايت زندان در چرخه مبارزه طبقاتي ــ فرهاد سپهر ( -104
، كه در 60خرداد  22تا  59فروردين  22هاي زندان اوين، از  يادداشت -105

آن از جمله به ليست مخالفين كه در دست ساواك بوده و بعد در رژيم جديد 
 مورد استفاده قرار گرفته اشاره شده است ــ از انتشارات پيكار  

تاكتيك هاي دشمن در تعقيب و مراقبت و راهنمائي براي مقابله با آن  - 106
 ــ از انتشارات راه كارگر  

 پارسا    - را هرگز فراموش نخواهد كرد ــ ر  67يخ تابستان تار -107
  (من و پالتاك)جعفر اميري   اثرات شكنجه رواني بر زندانيان ــ -108
 زنان ملّي كش ــ رها آفتابگردان   -109
 مقتول لعنت آباد ــ حسن حسام   -110
 نينا اقدم  هاي رژيم جمهوري اسالمي تجاوز به زنان در زندان -111
 ثريا دانياليان   تجاوز به زنان در جمهوري اسالمي -112
گزارش بودار سازمان عفو بين الملل در مورد تجاوز جنسي در زندان  -113

يا داالئيان) ــ فريدون گيالني، نيمروز، شماره اوين (درباره پرونده خانم ثرّ
  1381فروردين  16، سال چهاردهم، 679
  بود؟ ــ دنيا روشن آيا تجاوز يك اتفاق ساده  -114
انسان آزاديخواه انساني تحقير پذير نيست، كه صنوبر، نويسنده آن  -115

تجاوز به زنان زنداني در زندان اصفهان (كه خود زنداني بوده)، از داستان 
   309، صفحه د ــ  كتاب زندان جلد يككن صحبت مي

سايت مجيد محمدي،  ؟شوند چرا شكنجه مي ؟كنند چرا شكنجه مي - 116
 1383ارديبهشت  14گويا، 
يلي بود از سيستان! (خاطراتي از زندان اصفهان تحت حاكميت » امير« -117

 ماليان) ــ حميد دوستي
 سكوت مطلق، خاطراتي از زندان تبريز ــ وبالگ آشيان -118
 كيانوش سنجري (سايت ديدگاه) ــ 57سلّول شماره  -119
  نجري (سايت ديدگاه)داستان من و ديوار ــ كيانوش س -120
در ( يزندان اوين بر من چه گذشت؟ ــ كيانوش سنجر 209در بند  -121

 ) وبالگ وي موجود است
نشريه نيمروز قصه ها و غصه هاي بازداشتگاه ــ كيانوش سنجري ( -122

 ) 2005دسامبر  2چاپ لندن 
   1996، تابستان 6هرگز از مرگ نهراسيدم ــ  نقطه  -123
 7(شهروند  ساواك، اعدام جزني و ديگران ــ رضا براهني اسناد -124

  )82شهريور 
در قلب بزرگ خلق، ياد بيژن و همراهان هميشه زنده است ــ شهيد  -125
سازمان اتحاّد فدائيان خلق ايران،  ،اهللا معيني چاغروند (همايون) هيبت

  82تابستان 
ــ ناصر مهاجر،  گزارش يك قتل (در مورد زندگي و مزگ بيژن جزني) - 126

  1374نقطه، شمار يك سال 

مصاحبه در مورد شهادت بيژن جزني ــ پ. نويدي، مجله آغازي نو،  -127
   1992مارس 

همايون،  .ــ ك 1367- 1357بررسي اجمالي زندان در دوره دهساله  -128
   1990، 68و  64فداپي 

مشاركت زنان  هاي شاه ــ خاطرهء من از زنان مجاهد و مبارز در زندان -129
ــ پوران بازرگان، سايت  50و  1340حانهء دو دههء در بخشي از جنبش مسلّ

 انديشه و پيكار  
هاي ايران ــ مرجان، سپيده، ستاره   گزارش كوتاه از وضعيت زندان-130

 .1375، شكنجه و زندان، سال دوم، تابستان 6نشريه نقطه، شماره 
، در يبه خامنه ا نياز زندان او »ينورايك نينورالد« نامه افشاگرانه  -131

كه از جمله در مورد مرگ جانگداز مرتضي باباخاني و  67بهمن  16تاريخ 
رضا شلتوكي كه منهاي اشتباهات حزب توده مورد احترام زندانيان سياسي 

  (سايت راه توده) .بودند، افشاگري نموده است
132- ت محسني  پديده ناشناخته زندان ــ حج 
 فت روز زندان، تصوير يا واقعيت در زندان ــ رضا شفق  ه -133
 كابوس وحشت ــ راه كارگر، دي و اسفند هفتاد -134
نشريه  ،كشتار زندانيان سياسي در گوهردشت ــ كامبيز همايون -135
 فروردين شصت و نه  ، فدائي
ــ ) 68تا   58(از    تحليلي كوتاه از يك دهه زندان در جمهوري اسالمي - 136

  69نشريه فدائي تير و آبان 
 شهريور پنجاه و هشت   142از آن روزهاي تلخ...  ــ كار  -137
 ماه فوريه   1990نامه اي از گوهر دشت ــ نامه مردم، سال  -138
    76اعدام هاي جمعي به روايت شهود عيني ــ راه توده مهر  -139
ملل پيرامون كشتار  سازمان  گاليندوپل، نماينده رسمي گزارش رسمي -140

زندانيان سياسي در ايران ــ مجلّه شوراي ملّي مقاومت (گزارش نهايي سفر 
 1371، خرداد 3(گزارش سوم) شماره  – 1370ديماه  –دوم) شماره صفر 

متن كامل گزارش گاليندوپل، سومين فرستاده ويژه كميسيون حقوق بشر به 
 1370-71ايران، ايران تايمز، سال هاي 

كاري اطالعاتي از طرف دولت،  رش سازمان عفو بين الملل، ايران: پنهانگزا
 ميالدي 1995ماه مه  21پوششي براي استمرار سركوب، 

سرا پرده،  ،67به مناسبت كشتار زندانيان سياسي در سال     پيام خاتمي -141
 9,5,2003هاي هادي خرسندي  روزنوشت

و... با صاحبنظران و زندانيان  گفتگوهاي راديو آشنا و راديو برابري -142
  (در آرشيو سايت راديو برابري موجود است) 67سياسي پيرامون قتل عام سال 

اتاق معجزه و تاريخ آن ــ حسين جعفري (كه از جمله از خسرو  -143
 قشقائي و عباس حجري و... ياد كرده است.)

 مهيار   -هفت سال در زندان ــ ي  -144
 29نسيم، نشريه شماره  .شهادت بيژن جزني ــ امصاحبه در مورد  -145

 1992آغازي نو 
هاي رژيم خميني (زندان رشت) ــ روزنامه  گاه ها و شكنجه زندان - 146

تا  61مجاهد شماره دويست و چهل و چهار، (در نشريه مجاهد، از اواخر سال 
فا اسماعيل و«، مقاالتي به فلم »زندان و زنداني«، تحت عنوان 65اوائل سال 

 ، موجود است كه با تكيه بر گزارشات زندان تنظيم شده)»يغمايي
، زندان قم روزنامه مجاهد 246زندان الهيجان روزنامه مجاهد شماره  -147

 شماره دويست و سي و چهار 
قزل حصار  - اوين  -هاي رژيم ضد بشري ــ گوهردشت  نوروز در زندان -148

 285، مجاهد شماره  64تا  62ي اصفهان... در سالها -يه اروم -اراك  -
، 186تا 180هاي  ، خاطرات زندانيان ــ روزنامه مجاهد شماره64فروردين 

 به بعد  198، 188
شهر آمريكا ــ  7افشاي جنايات رژيم توسط مجاهدين از بند رسته در  -149

 ، دي ماه شصت و چهار  285مجاهد شماره 
 - 40 - 32 - 30 - 28هاي  مارهيه راه كارگر شنشرّ(در مورد زندان)،  -150
  ... تا صد و سي و چهار- 57 -  55 - 48 - 47 -  44

 - 100 - 95 -  66 - 28هاي  (زندان و زندانيان سياسي) نشريه پيكار شماره
  آبان شصت 126تا  - 105 -  101
 ــ شباهنگ راد سايت تريبون شما      1360به ياد دوم شهريور ماه  -151
 91يان سياسي را افشا كنيم ــ كار، فدائيان اقليت شماره شكنجه زندان -152

 دي ماه پنجاه و نه  
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٩٥  100 ي آرش شماره

 فروردين شصت    105اعتصاب غذا و اعتراض زندانيان سياسي ــ كار، اقليت  -153
ــ اقليت  209تا  204هاي  شود ــ شماره نجا كه فوالد آبديده ميآ -154

 شوراي عالي
اقليت  -از شكنجه در زندان ــ كار دروغ پردازي حزب جمهوري  - 155 

 خرداد شصت   11شماره 
شهريور شصت و  66آن روزها چگونه گذشت ــ كار اكثرّيت، شماره  - 156

 شش  
ــ كار اكثرّيت  67احساس تلخ و وجدان بيدار ــ در باره قتل عام  -157

 مهر هفتاد و يك   44شماره 
خرداد  17سرخ ــ آرش شماره تن از زندانيان سابق به صليب  90نامه  -158

 هفتاد و يك  
 68 67 66 64 65من شاهد قتل عام زندانيان بودم ــ پيام كارگر  -159

 زمستان هفتاد و سه  
آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند، مصاحبه با ميهن عصمتي،  - 160

 .1370، پاييز سال 8آغازي نو، دوره دوم، شماره 
 تا دوازده ــ سال شصت و هشت   8وات ، جز»بانك رهائي«نشريه  - 161
وطني، نشريه آزادي  .م ــهاي خميني  مادران و فرزندان در زندان - 162
 1987 سال ،3و  2هاي  شماره
 اعدام صادق قطب زاده،  ، پيشينه زندان جمهوري اسالمي - 163
 مراحل و اشكال مختلف دستگيري ــ محمد رضا همايون   - 164
  ديروزي  .ز، شكنجه گر امروز ــ عشكنجه شده ديرو - 165
 تأملّي در باره شكنجه ــ پوالد همايوني   -166
 دادرسي در نظام فقاهتي ــ هدايت اهللا متين دفتري   - 167
 حركت هاي تك روانه در زندان ــ الله مستور   - 168
 آزادي در زندان ــ الله مستور   - 169
 پيروزي الئيتسه بر مرگ ــ شهال شفيق   -170
گزارش) ــ مجّله  5شان را ( همه بال تكليف بوديم، باور نكرديم رفتن -171

   73، زمستان 14چشم انداز شماره 
 از زندان موقت تا كميته مشترك ساواك و شهرباني ــ سايت كار آن الين -172
گفتگوهاي زندان، شماره سوم، زمستان ، حموديياد ايام ــ سياوش م -173

 هفتاد و هشت
اسه پيكارگران شهيد در سپيده دم اعدام ــ هواداران پيكار، حم -174

 اتحاّديه دانشجويان ايراني در خارج كشور  
 )86(عصرنو، شهريور  بازجو ــ محمد سطوتاعتراف  -175
 )86شهريور  5(عصرنو،  محمد سطوتبازجو ــ  - 176
 ، حسين باقرزاده،67زمينه هاي ايدئولوژيك و سياسي كشتار سال  -177

 .1383شهريور  7و  6سخنراني مالمو و گوتنبرگ (سوئد)، 
هاي خميني ــ ايرج مصداقي، هفته نامه  حماسه مقاومت در زندان -178

، به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي 75تير ماه  101ايران زمين شماره 
  ژنده خود را؟ ــ ايرج مصداقي 

   74مرداد و شهريور  129ه (در مورد زندان) سر مقاله  راه كارگر  شمار -179
 ي  ــ مجّله نقطه، شماره شش ــ هرمز متقّ 67زندگي پس از  -180
 هاي كميته همبستگي با زندانيان سياسي ايران   خبرنامه -181
182- د تقي شهرام و گزارشي از محاكمهوي توسط يك ناظر  يادي از محم

  (انديشه و پيكار) آلماني بهروز جليليان
آمدند ــ ناصر  ها مي ها هر روز تعدادي نقابدار به اتاق روع اعدامبا ش -183

  (سايت كانون زندانيان سياسي در تبعيد)
سال سن داشتم (از خاطرات فروزان سعيدپور)،  13آن موقع فقط  -184

 سايت همبستگي ملّي  
زنداني سياسي در رژيم شاه، سكوت و توجيه مشروطه طلبان  9كشتار  -185

 بهروز خليق (سايت كار آنالين) سلطنتي ــ 
حاكم شرع با استخاره «مصاحبه اسداهللا الجوردي و آيت اهللا گيالني،  - 186

   1360مرداد 4، يكشنبه 38، پيام امروز، شماره »حكم اعدام صادر كرد
  

  
  

، من درد مشتركم 1367به مناسبت كشتار زندانيان سياسي در سال  -187
   (سايت كار آنالين) ارمرا فرياد كن! ــ ميهن اميدو

 مهرنوشــ 1367نماز،به مناسبت قتل عام زندانيان سال  -188
   )83(سايت گويا، شهريور  گودرزي معظمي

 هايش  ــ يداهللا بلدي زندان قصر و يادمان -189
در زندان اوين (هفت قسمت) ــ رضا شميراني  67عام سال  قتل -190

 (سايت ديدگاه)  
 (سايت ديدگاه)   ــ رضا شميراني 67تيرماه تا هشت مهرماه  29زندان اوين از  -191
 ژاله احمدي     زن در بند هويت اسالمي -هاي شاه  زندان رزن د -192
) ــ ژاله احمدي، آرش 67و  60مرگ و دختر بچه (كشتارهاي سالهاي  -193

 نود و نه   / نود و هشت
مصاحبه نشريه  جنايت بزرگ و حماسه هاي مقاومت ــ 67كشتار  -194

 ، زندانيان سياسي سابق (سايت خاوران)»ندا«، با »حقيقت«
 ــ بانو صابري 67نامه ي همسر يِكي از قربانيان كشتار شهريور  -195

   (وبالگ آرش كمانگر)
(تلويزيون  67در مورد كشتار تابستان  يگفتگو با بابك يزد - 196

 انترناسيونال) 
 نويسد ــ همايون فرزاد مي 67از كشتار وقتي آقاي داريوش همايون  -197

   )83(اخبار روز شهريور 
 محمدرضا اسكندري و جنايت رژيم جمهوري اسالمي 67تابستان شوم  -198

  (وبالگ پائيز)
بهارانه (بهار در راه بود، شور و نشاط سراسر بند را فرا گرفته بود...) ــ  - 199

 تبعيد)الف پويان (سايت كانون زندانيان سياسي در 
قسمتي حماسه بزرگ عشق (به مناسبت تير باران خسرو گلسرخي) ــ  -200

 )85(سايت اخبار روز، بهمن  عاطفه گرگين ــ» تصوير ها و تصورها«از كتاب 
مه  14، جمعه 206، ايران استار (كانادا)، شماره »رؤياهاي يك زنداني« -201

1999 (...) ،  
ــ نازلي پرتوي، مصاحبه با مجّله   69تا  61زنداني سياسي در سالهاي  -202

 نيمروز   529مدوسا  ــ  شماره 
در  67سخنراني حسين مختار زيبائي، از بازماندگان قتل عام سال  -203

  (...)اكتبر دوهزار و سه  24دانشگاه جورج واشنگتن در 
آرش  -حسين پايدار  - 67كالبد شكافي يك جنايت، كشتار تابستان  -204

    پنجاه و يك
يادواره اي از روزهاي فاجعه قتل عام زندانيان سياسي از زبان خانواده  -205

 69هاي زندانيان ــ اتحاّد كار، مرداد 
   (سايت ديدگاه) زندان اوين ــ دريا هنرمند 209بند  - 206
ــ حميدرضا برهون ــ نشريه  67قتل عام زندانيان سياسي در سال  -207

 وز  ميهن و نيز سايت ايران امر
جهان ندانست كه بر خلق ما چه گذشت ــ ماهنامه در راه حنيف ــ  -208

 رضا غفاري  
تجاربي چند از مبارزه در اسارت كه به چگونگي به اصطالح فرار سيروس  -209

  پنجاه و دوشماره ويژه نشريه توده ــ ارديبهشت  .پردازد نهاوندي از زندان مي
يت رفقاي سابق، و چهره منفور داستان سيروس نهاوندي به روا -210

  (سايت روشنگري) تلويزيوني ـــ سعيد رهبر 
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٩٦  100 ي آرش شماره

(سالم  چهار هزار و چهارصد و هشتاد و پنج نفر... ـــ  شكوفه منتظري -211
   )86سوسياليسم، شهريور 

كه سر در راه آزادي و عدالت نهادند ــ دكتر  67به شهداء تابستان  -212
   )86د (پيك ايران، مردا محمد ملكي

دو مالحظه در باره فدائيان شهيد مناف فلكي و نابدل و نقل خاطره اي  -213
   84از محمد حنيف نژاد ــ پوران بازرگان مجّله آرش 

   (سايت كانون هنرمندان) پرنده كوچك قزل حصار ــ عاطفه اقبال -214
   67سال  16رويند ــ نبرد شماره  ان مييمروياهايمان با كشته ها -215
 ي زبانشناختي ــ ناصر رحيمخاني اي از زاويه خاطرات زندان اشاره - 216

 )   9و  8، شماره »باران«ي فرهنگي و ادبي  فصلنامه(
روايت ديكري از دستگيري سعيد سلطان پور ــ سرور علي محمدي  -217

  84مجلّه آرش شماره 
جامعه  واقعه مصاحبه تلويزيوني من ــ غالمحسين ساعدي ــ علم و -218

    1987شماره پنجاه و هفت، نوامبر 
درباره كشته شدن حميد رضوان، انديشه آزاد، نشريه كانون  -219

 1359فروردين ماه  26، سه شنبه 4نويسندگان ايران، شماره 
در زندان قصر به عنوان يك زنداني سياسي شناختمش ــ يادي از  -220

   ، سايت آبيدركريم منبري (كارگر)زنده ياد ابراهيم طاهري، آن كارگر شريف ــ 
يادي از زندان و ميارز دلير بهروز سليماني (خاطراتي از محمد اعظمي،  -221

   اد كاراتح ، سايتناصر رحيم خاني، يوسف اردالن، اكبر سيف)
  (عصرنو) گل پـرپـرشـدة مـادر ــ  نرگس غفاري -222
   1987دسامبر ، 57خاطرات دكتر فاست، علم و جامعه شماره  -223
 31مرگ شقايق ــ بتول افسري ــ آدينه شماره  -224
 ــ مهدي اصالني، حسن حسام  67به ياد كشتار تابستان  -225
  (گفتگوهاي زندان) نقش شخصيت در مقاومت ـ سعيد يوسف - 226
 ، اخبار روز)83زندان و تاثير آن بر رشد كودكان ــ غالمرضا بقايي (شهريور   -227
هاي  آيم ــ فريدون گيالني، نيمروز، شماره از بند نسوان اوين ميمن  -228
 1380، ارديبهشت ماه 636-635

   11در بند ــ نهال، نشريه  نيمه ديگر  شماره  دمي - 229 
سخنان ثرّيا علي محمدي در مراسم يادمان فاجعه متن قصه هاي من ( -230

در پاريس  79 مهر ماه ، كه در67سال  قتل عام زندانيان سياسي ايران در 
 79، سايت ميهن آبان برگزار شد.)

 26، پنجشنبه 133زندان واژه ها، علي عباس نعمتي، آزادگان، شماره  -231
 1378اسفند ماه 

 (نيمروز، زنان و مجازات به خاطر عقيده در ايران ــ عفت ماهباز -232
    )1382فروردين  -  727شماره 

  (خاوران)ا فصل طناب كشي ــ حسن پوي -233
  (سايت فارسي بي بي سي) ــ روايت مهدي اصالني 1367هاي سال  اعدام -234
 مرسده   -همه شريك جرم هستند ــ د   در جمهوري اسالمي -235
 ) ــ همايون ايواني  67پيش لرزه ها (مربوط به اعدام هاي سال  - 236
 چرا دستگيري؟ ــ هستي، سخنراني در هانوفر آلمان   -237
 لحظه دستگيري ــ بيژن ميرزائي   -238
  ي (سايت گزارشگران)با ياد بهرام و بهرام ها ــ شهاب فيض -239
 يادي از اول ماه مه در بند ــ سايت سياهكل   -240
به بعد)  10انقالب، طلوع يا غروب ــ مهدي خدائي صفت، (صفحات  -241
   1376، »ايران كتاب«نشر 
 باور داشت ــ رسول عباسي  ها را بايد  ناباوري  -242
 ها را باز گفت؟ سهيال وحدتي   چرا بايد زندان -243
دفاعيات گلسرخي و دانشيان، دفاعيات سعيد محسن و ناصر صادق و  -244

  ميهن دوست و... و نيز وصيت نامه محمد خرم آبادي، از چريكهاي فدائي خلق
 تابوت ها در زندان ــ نازلي   -245
 جه در ايران ــ كتاب زندان   تاريخ شكن - 246
 ناراحتي ها و بيماري هاي زنانه در زندان ــ فرحناز روشن   -247
ميثم كراسي (ميثم نام فردي است كه به جاي حاج داود رحماني به  -248

  قزل حصار آمد) ــ مژده ارسي، سياوش، فرهاد سپهر  
 زندان و آفرينش هنر ــ ــ شراره كيا -249
شد و  زنده ماند ــ  ها به ميدان تير برده مي ر ميان اعداميكسي كه  د -250

  29و  28گفتگوي مجلّه آزادي با محمد رضا آشوغ، شماره 

 كشتار زندانيان سياسي ده ساله شد ــ مريم متين دفتري   -251
و  24، مجلّه آزادي دوره دوم شماره )شكراهللا پاك نژاد(از شهر ُشكري  -252
 ئي  ــ غالمرضا بقا 25

   (سايت عصرنو) نامه به فرزند يك بازجوي شكنجه گر ــ غالمرضا بقايي -253
ــ مرگ بر مرگ! ضرورت نفي  67به انگيزه سالگرد فاجعه شهريور   -254

(سايت  مجازات اعدام هم در پوزيسيون، هم در اپوزيسيون! ـــ آرش كمانگر
   سالم دمكرات)

سعادتي) ــ محمد تهرانچي، هفته به ياد قهرمان سيكو (محمد رضا  -255
  1386مرداد،   864نامه مجاهد شماره 

از پنجره يادها ــ گفتگوي حميد اسديان با مصطفي نادري (زنداني  - 256
  ، وبالگ رگبارسياسي)

   11در باره زندان و شكنجه ــ اكثرّيت شماره  -257
 نان الهيجاننكاتي از گزارش تكان دهنده يك زن توده اي از زندان ز -258

   (سايت حزب توده)
   (سايت حزب توده) كشتار جمعي زندانيان سياسي: يك فاجعه ملّي -259
گفتگوي راديو همبستگي با ناصر مهاجر، بهروز شيدا و مريم نوري  - 260

   ، قابل دسترس است)»ها ماني«پيرامون زندان (در سايت 
تاب سيماي شكنجه) ــ فرمان قتل عام  و نحوه اجراي آن (بخشي از ك - 261

 بهروز سورن    
 آزادي، نويد  -   86پيش درآمدي بر سيماي شكنجه ــ فرامرز پدرام، آرش  - 262
 22، جمعه 299درآمدي بر شكنجه، شهروند (سلسله مقاله)، شماره  - 263

 1376فروردين 
براي بيست و چند ساله هاي امروز، كه بدانند بر نسل گذشته چه  - 264

  ته آ بهراميپان -گذشت؟ 
 (سايت گزارشگران) يادمانده هاي تلخ از روزهاي سياه ــ ايرج شكري - 265
 ي اكبر گنجي (از زندان) به آزادگان جهان ــ وبالگ دوات  نامه -266
فنجاني از خون داغ بر سر ميز صبحانه آخوندها ــ گفتگو با اسماعيل  - 267

 (سايت ايران ليبرتي) 67وفا يغمائي در باره قتل عام زندانيان در سال 
 ــ كاوه   61آتش سوزي در زندان رشت سال  - 268
 امام حسين  اسمر آذري   و روضه 60قتل عام زندانيان سياسي در دهه  - 269
 اينجا زندان زنان است! ــ مهري اميري، سايت گزارشگران   -270
 بخش   2خاطرات مينا زرين در  -271
زنان ومردان سر بر دار و سربلند است،  چوبه هاي دار از بركت وجود -272

 .1383جواهري لنگرودي، امير سايت عصرنو، شهريور 
و پانزهمين سال قتل  60در بيست و دومين سال جنايت تابستان  -273

، يك تن از آن جان هاي بيقرار را نبايد فراموش كرد ــ 67عامهاي تابستان 
 امير جواهري لنگرودي 

را فراموش نشايد! امير جواهري لنگرودي ,  اسالمينسل كشي به شيوه  -274
(در مقاله فوق، به نام سيصد و  1384مهر   92- 93مجلّه آرش , شماره 

هشتاد و هشت نفر از كساني كه در رنج و شكنج زندانيان سياسي دست 
 داشته اند، اشاره شده است.)

ين دو چرا  خودي  ها در رابطه با چگونگي ابعاد جنايت كشتار خون -275
   كنند؟ ــ امير جواهري لنگرودي (سايت عصر نو) لب تر نمي 67و  60تابستان  

 مروري بر تاثير شكنجه و زندان بر شخصيت زنداني ــ احمد اربابي - 276
 )  9و  8، شماره »باران«ي فرهنگي و ادبي  فصلنامه(

 بارون مياد شرو شر ــ محمود خليلي   -277
 ولي چركين، كتابي ناگشوده ــ مجيد خوشدل  زندان عادل آباد، تا -278
  نويسي زندانيان سياسي، احمد علوي نگاهي به زندان و خاطره -279
شمائي از وضعيت زندان و زنداني در رژيم شاه ــ سخنراني يوسف  -280

 زركار در شب يادمان زندانيان سياسي در وين  
عام زندانيان سياسي  سخنراني بهروز سورن در مراسم شب يادمان قتل -281

 وين   –در ايران 
زن چريك فدايي ــ مليحه  4خاطراتي از  -چهار پري كوچك مسلح  -282
  گل   تيره
 )9و  8نشريه باران (در شماره (نويسي ايرانيان گزارشي اجمالي از روند خاطره -283
نشريه ( ــ حسين مختار زيبائي 67قتل عام زندانيان سياسي در سال  -284
 )9و  8(در شماره  باران
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چند پيرامون توحش قرون وسطي رژيم عليه زندانيان سياسي  كالمي -285
  )9و  8نشريه باران (در شماره  ــ بهمن اديب

  84 وريعصرنو، شهر ،يـ باقر مومن 67ه دربارة كشتار جمعي تابستان چند نكت - 286
   يگل فروش خاوران ــ محمود خليل -287
  (سايت بيداران) يفراموش نكردن ــ محمد رضا معين يبرا ست ا يخاوران نام -288
 ي) ــ محمود خليل67شب يلدا، بر آسمان خاوران (در باره قتل عام  -289

 نت) ي(سايت همبستگ
در خاوران، سايت  67از مراسم جان باختنگان قتل عام  يگزارش -290

 عصرنو، شهريور هشتاد و سه
 .1383شهريور  13، جمعه 800 اجتماع خاوران، نيمروز، شماره -291
 است، ياسالم يوحشيانه رژيم جمهور يخاوران، يك سنداز جنايت ها -292

 ) 84(ايران امروز، شهريور  يفريبا كاويان
  81خاوران (به ياد ليال) ــ پويان، آرش  -293
هميشه بهار گلستان خاوران جايگاه عاشقان را هميشه زنده  يگل ها -294

    يله بلدنگهداريم. ــ يداّ
مرداد  22خاوران در چشم انداز فردا ــ حسن پويا، سايت اخبار روز،  -295

 هشتاد و سه
ــ  يو زندان و ترور و شكنجه و اعدام و كشتار دسته جمع يدستگير - 296

 ينادر عرفان
 بودند؟ ــ نويد اخگر يچه كسان 67تا  60 يها قربانيان قتل -297
 ادمانيدر  يبهاره (متن سخنران ــ» تابوت«دستگاه شكنجه  -298

كانون  تيدر استكهلم) سا ياسيس انيسالگرد قتل عام زندان نيپانزدهم
  ديدر تبع ياسيس انيزندان
 شكنجه ـــ بهروز سورن يكتاب سيما ياز البال يخاطره هائ -299
  69، مرداد 65 ييفدا ون،يزندان ــ هما ياجمال يبررس - -300
 1990 ي، جوال65شماره  ييفدا ون،يماكشتار گوهردشت ــ ه -301
  يچه بنويسم كه ديگران ننوشته باشند ــ  پويان انصار -302
 منيره برادران (وبالگ حقيقت ساده)  زندان در هنر و ادبيّات ــ -303
 كودكان زندان ــ منيره برادران (وبالگ حقيقت ساده) -304
  (سايت ديدگاه) يمانفري يخاطرات تلخ ديماه خونين ــ محبوبه گوهر -305
گاه بام هاي دو مدرسه، پورشريعتي، هوشنگ  نيمروز، شماره  شكنجه - 306
  1381ارديبهشت  20، 684
  آرش و مقوله زندان ــ منيره برادران (در سايت حقيقت ساده موجود است) -307

   1996سال  6تراژدي نسل ما از: باقر مومني مجلّه نقطه شماره  -308
در باره شكنجه و بارجوئي توسط الجوردي  لطف اهللا ميثميمصاحبه با  -309

و اينكه قصد داشته در اعتراض به شكنجه زندانيان خودش را در ميدان 
  43آزادي تهران به آتش بكشد  ــ ايران فردا شماره 

 زن ــ عفت ماهباز   36و  209بند  -310
 يا و سال هاازآن سال ه  يدر باره زندان اوين وضعيت زندانيان سياس -311

 يديگر ــ حمزه فراهت
نشريه  يبودم شهادت يك زن ــ تنگستان يخمين يها من در زندان -312
بر تاثير شكنجه و زندان  يمرور  خفته در تابوت! ــ يحماسه  - 377 يآزاد

 زندان)  يفرمانده (سايت گفتگوها يــ عل يبر شخصيت زندان
 ــ شباهنگ راد يياسدر نوزدهمين سالگرد كُشتار زندانيان س -313
 هدايت ييا غياث المستغيثين ــ نامه انصافعل -314
در مورد شرائط طاقت فرسا در زندان، خطاب به  ياحمد باطب نامه -315

 به اوين آمده بودند. يرسيدگ يويژه كه مثالً برا أتيه
 كه از تن انقالب رفت! (سايت حزب توده)     يـ خون يقتل عام زندانيان سياس - 316
 ،يزندان اوين، و مكاشفات زندان ــ عمادالدين باق يدگرگشت ها -317

 .2001، فوريه 349ايران استار (كانادا)، شماره 
زندان  ــ سيد  يها ياداشت  يدر زندان اوين ــ عمادالدين باق يزندگ -318

 يابراهيم نبو
 آسان... ــ پروانه زرگر   گذرد يكه نم يياد روزهاي -319
كه به  شكنجه گر تبديل شد ــ  يشكنجه شده ا يالجورداسداله  -320

   يعباس مظاهر
    1984فاضل، سوپد  –) ــ م جوشد يكه م يخاطرات زندان (از آرمان -321

  

  
  
  

    1991، 21و  16 يها زندان ــ م . فراز، اتحاّد كار شماره ييادها -322
 اهنامه اتحاّد كار  است، سعيد همايون، م يو اين شط خون كه از مردم جار -323
ما نبايد شكسته شويم، ما بستگان ايستادگانيم (مصاحبه با خانواده  -324

 شهدا) اتحاّد كار شماره دوازده  
 )ديدر تبع ياسيس انيكانون زندان تيپژمان (سا يدر زندان ــ عل 66نوروز  -325
   69از زندان ــ اتحاّد كار، ارديبهشت و تير   يتجارب - 326
، اتحاّد كار ارگان 14از زندان ــ شماره  يقيب و مراقبت و تجاربتع -327

 سازمان فدائيان خلق ايران، 
، اتحاّد كار، ارگان 67در تابستان  يويژه نامه قتل عام زندانيان سياس -328
 .1382، شهريور 112سازمان فدائيان خلق ايران، شماره  يمركز
   (بيداران) دات حسينيزندان و زنداني در ايران ــ مريم السا -329
  فيلم گلزار خاوران ــ تهيه و تدوين: دلناز آبادي -330
در مورد نقاشي هاي سودابه اردوان  از اين فرياد تا آن فرياد ــ فيلمي -331

  ــ پانته آ بهرامي
 فيلم مستند درخت درباره زندانيان سياسي  ــ  مسعود رئوف -332
رگرداني منيژه حكمت. اين فيلم در ايران به كا» زندان زنان«فيلم بلند  -333

دهد زنداني و زندانبان هر دو  نشان مي» ساخته شده است. فيلم :زندان زنان
 قرباني و زنداني اند.  

هاي زنان جمهوري  هاي آتشين (روايتي از زندان شبنم  نمايش -334
 )پروانه سلطاني اسالمي

پذيري (بحثي  پي آمدهاي شكنجه ي سياسي و مسئله ي واگشت -335
 فراسوي بيماري در فرد) ــ نورايمان قهاري   

 ــ ژاله متين    67به مناسبت هجدهمين سالگرد كشتار سال  - 336
 كالم ممنوعه حكومت فقها ــ مهدي اصالني   -337
 جايگاه دو سنّت در زندان، شباهنگ راد،  -338
   94خودويژگي زندان زنان ــ مژده ارسي، آرش  -339
  در بند ــ الف پويان (سايت كانون زندانيان سياسي در تبعيد) حكومت نظامي -340
  قسمت)   15مصاحبه حسين مهري با مهدي اصالني ( -341
 خاطره اي از زندان شاه  ــ شهرتاش سمر   -342
  زندان و سينماي ايران در تبعيد، بصير نصيبي -343
 خاطرات يك رفيق بازيافته ــ جمشيد صفاپور -344
مروري بر روايت هاي زندان در گفتگو با ناصر مهاجر ــ مجيد خوشدل  -345

  گو) (سايت گفت
فاجعه ملّي كشتار زندانيان سياسي ــ  همايون فرهادي اتحاّد كار،  - 346

    .1383شماره صد و بيست، مرداد ماه 
روزنامه  5حماسه بزرگ مقاومت زن [در رژيم شاه] ــ صفحه  -347

  57اسفند سال  17، 3307آيندگان، شماره 
سايت اينترنتي ايرانيان (مسعود نقره كار ــ اعتراف گيري مخملّي  -348

  )1385شهريور 
 راديو زمانه –ــ منيره برادران  گذرد ينم 67تابستان  -349
زنداني سياسي زن، اعالن جنگ عليه نظم موجود و پدرساالري ــ  -350
   (سايت ديدگاه) زينت
  (سايت ديدگاه)شهال عبقريــ  هاي جمهوري اسالمي زنان در زندان -351
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 است؟ ــ منيره برادران (وبالگ حقيقت ساده) يتا من چقدر گورستان باق -352
  دنيا خبر دار نشد چه بر سر مردم ايران آمد ــ ژري عرفاني  -353
  هڵر چي قوو ، هه نيه ڵقوو  مناكه ر چي خه ؟ هه يهێريف ك قادر شه -354
ترجمه كردي مقاله همنشين بهار (آنچه غمناك است عميق !  مناكه خه

مربوط به قادر شريف، مبارز دالور  )نيست، آنچه عميق است غمناك است
  (سايت گزينگ)  ريمي كرد ــ شاهين كه

برخي از نوشته هاي مينا انتظاري (در مورد زندان) در آرشيو سايت  -355
 ديدگاه و وبالگ خانم انتظاري، موجود است:

/  ياد ياران ياد باد/  راستي گناه نسل ما چه بود؟/ ان در زندان بزرگ ايران! زن
شراره هاي شصت /  سالم بر سروهاي سرفراز آزادي/  پذيرد اوين دانشجو مي

اولين نام در شبانگاه قتل /  خواهر و برادر، بر دار/  وهفت! (در چند بخش)
زنان در زندان بزرگ / ق دختران آفتاب با گلوبندي از شب/  عام: مريم گل

  / جيران با چشماني همچون آهو /  مادر، باز هم برايمان حرف بزن /ايران 
(در مورد زندان): در آرشيو سايت  برخي از نوشته هاي ايرج مصداقي - 356

 ديدگاه و بيداران موجود است.
هايي از حسينعلي نيري،  عام زندانيان سياسي همراه با عكس مسئوالن قتل

اي به حسينعلي نيري رئيس هيئت  احكام خميني و خامنه/ بشري و... علي م
پارس شغاالن ِ گر، به ماه / (بيداران) 67عام زندانيان سياسي در سال  قتل

چه خوبان  آن/  ي سفيد سازي روز آنالين، حمزه فراهتي و پروژه/  بلند زندان
حصار،  وين، قزلهاي ا هاي زندان  بخشي از نقشه/  همه دارند تو تنها داري!

نگاهي دوباره به كشتار /  67عام تابستان هاي قتل لگوهردشت و نيز مح
مظلوميت زنداني سياسي از محسن محمدباقر تا عليرضا /  67تابستان 

عام  روزشمار قتل/  هاي جمهوري اسالمي شكنجه در زندان /شريعت پناه 
  ...1367زندانيان سياسي در تابستان 

ته هاي همنشين بهار در مورد زندان (در آرشيو سايت برخي از نوش -357
 ديدگاه موجود است)عصرنو و 

شب ُسرودش را /  يادي از زندان كميته، زندان آپولو و پاهاي آش و الش
خواند، نوبت پنجره هاست  (گفت و شنود با نويسنده كتاب نه زيستن نه 

بايد باز كرد تا  پنجره ها را/  67دادگاه نورنبرگ و اسيرُكشي سال /  مرگ)
و عمليات  (مأمور نفوذي ساواك) محمد توكلي خواه/  انديشه هوا بخورد

[يادي از ابوذر ورداسبي] /  لنگي؟ ابوذر...چي شده مادر؟...چرا مي/  شهرگردي
سفره هفت سين در هتل  پوك ترين گردو نيز دوست دارد بشكنندش...

واي خميني و قتل عام سال پشت فت/ قصه سپاس و فتنه اهل بخيه /   اموات
/  (يادي از اهللا قلي جهانگيري، آن جان شيفته) -مسيح ِ باز مصلوب /  67

اي عشق چهره آبي ات پيدا نيست. /  عباس شهرياري، آن مرد هزار چهره
يادي از شكراهللا پاك نژاد، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم 

باَرد. يادي از شكراهللا  عشق، بال ميدر كوچه باغ هاي /  ايران (بخش نخست)
پاك نژاد، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش 

ت، مثل تواّب، /  يادي از محمد حنيف نژاد (اين صدا ُگم نخواهد شد)/  دوم)
هاي شاه و خميني، از عباس  خ، مثل خائن، تواّبين و خائنين در رژيم

نفر و عبدالصمد  53شود (در مورد  صمد توّاب مي/  شهرياري تا بهزاد نظامي
فتواي ريش و شامپو، به كجاها كه نكشيد!! (عبرت نويسان، پس /  كامبخش)
   آيا براستي، سخن نگفت / »نازلي«، و اين چنين بود كه )32مرداد  28از كودتاي 

  ما نجس هستيم؟ يادي از سعيد ُسلطان پور، آن حاضرترين ِ ُحضار... 
 : 78 -  77آرش، شماره  يمجّله  ي نامه هويژ  -358
 يــ مهد انتيو خ تيسال جنا 60شيخ و شاه از زبان زندانيان، سال  زندان
با  يپرويز قليچ خان يو امروز، گفتگو ديروز ياسالم يزندان جمهور ،ياصالن

سر  ،يــ حسن ابات و همايون ايوان 60كشتار در سال  يناصر مهاجر، منحن
(نعمت آزرم)، مسائل زندان و...، مصاحبه با تراب  ينجيره از يآغاز اعدام ها
(مهناز متين و ناصر » مرز شيار كردند يب انچند يو گورستان« ،حق شناس

  )... يمهاجر). شكنجه (بهروز ارمغان
» به ياد مادر سنجري«، »بخشي از خاطرات مادر سنجري: «84آرش  -359

  :86آرش  اشرف دهقاني،...
يادنگاره ها و «، محمد تقي سيداحمدي» 50در سال گزارشي از اوين «

در  يكشتارِ زندانيان سياس: «89آرش  ...شهرزاد مجاب »خاطرات زندان زنان
از زنده ماندگان  يپاسخ جمع«، »و فرياد خشمِ داماد كودتا 67تابستان 
  صدور حكم اعدام توسط خميني در « ،»به داريوش همايون 67شهريور 

  

زندانيان با  يحذف فيزيك« :82و  81مجله آرش شماره  و..ر داو »67شهريور 
  و .... نژاد يناصر رحمان »بند زده شاهدان چشم« رحمان دركشيده، »تجربه
 ي سمينار زندانيان با مطالب زير:  ويژه 93و  92آرش شماره  - 360

مه و هدف سمينار زندانيان ــ مقد، ــ آرش 67بازماندگان كُشتار تابستان 
پروراند  سمينار و آرزوهايي كه در دل مي، خاوران، جاودانه است، ارسي مژده

، گزارش سمينار سه روزه زندانيان سياسي ــ مهدي اصالني، ــ ستاره عباسي
اين بانگ آزادي كز خاوران خيزد، فرياد ، عشق كشي ــ مهدي اصالني

سوي ، آن  سوي ديوار اين، انسانهاست كز عمق جان خيزد ــ اصغر غضنفري
انتقال به زندان اصفهان ــ عباس ، ، فيروز مستعان ديوار ــ مينا زرين

،  اردوانِ زيبرم هاي سلطنتي و جمهوري اسالمي نقش ديكتاتوري، مظاهري
، نسل ــ فريبرز  سنجري 50ي  هاي دهه تأثير جنبش مسلحانه در زندان

  يرا فراموشي نشايد! ــ امير جواهري لنگرود كشي به شيوه اسالمي
سرگذشت ( جابشهزاد مسايت در ميان سايت هاي اينترنتي عالوه بر  - 361

و  »دكتر عبدالرحمن برومند«سايت  ) وها و هنر زنان زنداني سياسي ايران
كانون زندانيان  و گفتگو هاي زندانو  آشيان و خاطرات زندان و خاوران

ان مطالب ويژه نيز در باره زندان و زنداني ،»بيداران«ــ سايت  سياسي ايران
  ، مفيد است.تحقيق و بررسي در باره زندان و براي دارد

***  
مئزكننده  دا از بازي با مقوله هنر و نمايشنامهجهاي مبتذل و سناريوهاي ُمش

و فيلم »  حيِ روحجراّ قصه«آثار اوليه محسن مخملباف  سينمائي مثل
با  »چشم انداز«جدا از گفتگوهاي خوب مجلّه ..، و .»بايكوت«ارتجاعي 

در مورد  امثال معاديخواه و هادي خامنه اي، و نيز با نزندانيان رژيم پيشي
شود)، و غير از  از زندان شاه طرح مي  مي(كه مطالب مه 60سي خرداد سال 

جلد)، از  5» (كارنامه سياه«(دو جلد) و » سيماي اوين«هاي موسوم به  جزوه
 »پيوند«و » رجعت«كز، و نشرياتي چون مر انتشارات دادستاني انقالب اسالمي

بايد از كتاب سه جلدي ــ  شد ها چاپ مي و...كه در زندان »مشكوة«و 
و نيز، خاطرات بسياري از » سازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام«

به حقايق   آن،توان از البالي  سردمداران رژيم آخوندي ياد نمود كه مي
  ن سياسي) پي برد. بسياري (در مورد زندان و زندانيا

 كنم. نوشته ها اشاره مي گونهاينبه شماري از 
 (با مطالب زير):  1384بهمن  3دوره جديد شماره  -) ياران ي(حكومت نشريه

   يساواك، زندان و زندانيان سياس -
  يكروب يروحانيت و زندان ــ گفت و شنود با مهد -
  يگرام يبا محمدعلدر گفت و شنود (و مسائل زندان)  54سال  يفتوا -
 زندان در گفت و شنود با اسداله بادامچيان  در  مؤتلفه اسالمي -
   يعبدخداي يفدائيان اسالم در زندان در گفت و شنود با مهد -
   يمجاهدين در زندان در گفت و شنود با جواد منصور -
 )  ي(عزّت شاه يشكنجه و شكنجه گران در گفت و شنود با عزّت مطهر يتبارشناس - 
   يشاه ــ حسن شريعتمدار يها حقوق بشر و زندان يجهان ينهادها -
   يو فاطمه اسماعيل نظر يزنان و زندان در گفت و شنود با پروين سليح -
 يو مهد يمشترك در زندان در گفت و شنود با طاهره سجاد يزندگ -

 غيوران    
 له صفا  از زندان شاه تا دادگاه انقالب در گفت و شنود با اسدا -
   يطالقان يو زندان در گفت و شنود با مهد يدوران نوجوان -
)، موزه ياز كميته مشترك ضد خرابكار يگزارش واره ا( گذر از رنجها -

 عبرت ايران 
  (سايت تبيان) يبر خاطرات اسداهللا الجورد يگذر -

شرع دادگاههاي انقالب  خاطرات خلخالي: از ايام طلبگي تا دوران حاكم
، اياّم انزوا: جلد دوم خاطرات 1379ناشر: سايه، محل نشر: تهران  ياسالم

خاطرات غالمرضا حسني امام جمعه اروميه/ خاطرات فلسفي/ / خلخالي
خاطرات جواد منصوري/ خاطرات سيد كاظم بجنوردي/  خاطرات محمد علي 

/ خاطرات محمدي ري شهري،  وزير اسبق اطالعات /  خاطرات جالل  گرامي
ن فارسي/  خاطرات مهدي كروبي/  خاطرات غالمعلي حداد عادل/ الدي 

/ خاطرات  خاطرات احمد توكلي/ خاطرات بهزاد نبوي/ خاطرات هادي غفاري
/ خاطرات مرتضي الويري/  خاطرات طاهري خرم آبادي/  اكبر محتشمي علي

خاطرات عبد خدايي/ خاطرات عميد زنجاني/ خاطرات جعفر شجوني/ زندگي 
خاطرات عبور از شط شب، / خاطرات علي جنتي/   ت شهيد اندرزگوو مبارزا

/ خاطرات رحيم صفوي/  محمد بشارتي/ خاطرات محمد حسن رحيميان

http://dialogt.de/



    ادبيات  زندان در تبعيد
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خاطرات محسن رفيق دوست/ خاطرات علي اكبر ناطق نوري/ خاطرات 
محسن دعاگو/  خاطرات ابوالقاسم خزعلي/ خاطرات عبدالمجيد معاديخواه/ 

/  (معاون الجوردي) احمد قديريانحاج / خاطرات  نياخاطرات رسول منتجب 
خاطرات قربانعلي دري نجف آبادي/ خاطرات علي اصغر جعفري اصفهاني/  

/خاطرات مهدوي كني/ خورشيد واره، خاطرات  خاطرات اسداهللا بادامچيان
/ خاطرات مرضيه حديدچي(دباغ)/ خاطرات  طاهره سجادي تهراني، (غيوران)

مجلس  تر مدير كل خدمات عمومي ودآبادي) [نامبرده پيشمحمد مهرآيين (دا
، مديريت كل پشتيباني سپاه پاسداران، مدير كل تربيت بدني بنياد جانبازان 

بود. پيش از انقالب همراه    هاي رزمي، و از مسئولين پيشين فدراسيون ورزش
غار با مجاهدين در طرح ربودن شهرام پهلوي شركت داشت، بعدها يار 

لقب گرفت، در اوين با نام هاي محمد » ستون دادستاني«دي شد و الجور
 .جودو، محمد موتوري، حاج داودي و... سربازجو بود

تمام كتب مزبور توسط انتشارات حكومتي و مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ 
 و منتشر شده است. 

  زيرنويس:

ات خانه زندگان ، خاطرفئودور داستايوفسكيعنوان اين نوشته را با اقتباس از 
 ام.  گذاشته

  داستايفسكي در رابطه با  زندانش، رمان با ارزشي نوشته با عنوان: 

   ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА  خاطرات خانه مردگان

 (زاپيسكي  ايز  مئورتواوا  دما )
در پايان محاكمه گروه انقالبي پتراشفسكي،   Федор Достоевскийداستايفسكي، 

عدام شد، سپس حكم اعدامش به زندان بااعمال شاقه تخفيف نخست محكوم به ا
به تبعيدگاه سيبري فرستاده شد. او با خاطراتش، يعني خاطرات  1849يافت و در 

 كشد.  خانه مردگان ــ انسانيت در زندان  را به تصوير مي
دهد،  نويسنده نه تنها از زندان سيبري و شرايط زندگي حاكم بر آن شرح كاملّي مي

ها  شناسي دقيقي حاالتĤن پردازد و با روان اي از محكومان نيز مي ه به توصيف عدهبلك
شدند چند  هاي جامعه شمرده مي كند.  او با كساني كه تفاله را مشاهده و ترسيم مي

ترين مردمان، در  افتاده دهم در ميان عقب سال زندگي كرد و نوشت:  شهادت مي
 نهايت زنده موجود است.  ناپذر از معنويتي بيهايي ترديد روزان، نشانه ميان تيره

داستايفسكي اين عقيده را كه براي فهم كليه آثار او اهميت دارد حاصل كرد كه  
  »ستمديگان گناهي ندارند. تقصير از ستم است.«

com.yahoo@bahar_hamneshine  

  زبان انگليسي (در مورد زندان)  عناوين چند مطلب به 
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    ادبيات  زندان در تبعيد

١٠٠  100 ي آرش شماره

 

 
 

  هنر در زندان
  سودابه اردوان

  
  هنر شهادتي است از سر صدق:

  نوري كه فاجعه را ترجمه مي كند
  تا آدمي

  حشمت موهون اش را بازشناسد.
  شاملو                                                

  »مدايح بي صله«                                          
  

بسيار وقت ها روانشناسان، محيط خاصي را براي تحقيقات در آزمايشات خود 
فراهم مي سازند تا تأثير و فرايند پديده هاي مشخصي را با محرك هايي كه 

  گزينند، تجربه كنند.خود بر مي 
روان انسان با تمامي قدرت و ضعف خويش هنوز مورد بحث و موضوع تحقيق 
روانشناسان است. تعريف ها و ارزيابي ها و آن چه كه به نوع آدمي بر مي 
گردد، هميشه يكسان نيست چرا كه اغلب اين تحقيقات و نتيجه گيري ها 

  ق مي دهند.خود را با يك جامعه ي بورژوايي و طبقاتي، وف
آما آن چه روشن است، روح و روان آدمي اساساٌ در برخورد با ناهنجاري ها 
بطور عموم، گريزان است و اين عكس العمل در همه يكسان است. انسان ها 

 حل هاي به هنگام گرفتاري براي راندن اين ناهنجاري و درد، متوسل به راه
ن از زندگيِ انسان متفاوتي مي شوند كه حاصل اش روايت هاي گوناگو

هاست. طبيعت آدمي از زندان و شكنجه بيزار است و حس آزادي در بيان و 
  رفتار، در ذات همه ي انسان ها نهفته است.

كه براي جلوگيري از  60زندان، بخصوص زندان جمهوري اسالمي در دهه ي 
ا انديشيدن آزاد انسان ها بوجود آمده بقود، در نوع خود منحصر بفرد بود؛ چر

كه كار فقط به نينديشيدن ختم نمي شد؛ جايگزين كردن شيوه ي تفكر 
ارتجاعي و غير انساني زندانبانان و حاكمان وقت، امري اجباري بود. بدين 
منظور زندانبانان تا جايي كه مي توانستند، محيط زندگي را تنگ و امكانات 

ي كوچكي تشكيل براي نشو و نما را به حداقل رسانده بودند.. بندها از فضاها
مي شد كه عاري از هر وسيله ي ابتداييِ زندگي بود. در مقابل آن، زندانيان 
بيشماري بودند كه با هزاران درد جسمي و روحي، مجبور به زندگي در اين 
فضاها بودند؛ و تمامي كمبودها را با آنچه كه در بيرون از زندان در درون خود 

  اندوخته بودند، حل مي كردند.
، براي كمبود جا و داشتن وسايل ضروريِ زندگي، از قوه ي ابتكار خود مثالٌ

مدد مي جستند و ابزارِ الزم را به شكل كامالٌ ابتدايي مي ساختند و يا با 
سازماندهي و برنامه ريزي، امكان خواب و استراحت را در كمبود شديد جا به 

كمبود غذا و طور برابر، براي همه فراهم مي كردند. اغلب اوقات بخاطر 
گرسنگيِ مزمن، صحبت هاي شيريني در مورد غذاهاي خوب به راه مي افتاد. 
از سرِ گرسنگي، تعريف و توصيف هايي در ذكر انواع و اقسامِ خوردني ها و 
نوشيدني ها، مي شد. و البته چاشني اش، شوخي و طنزي بود كه هميشه در 

  ام مي رسيد. انتها با مقايسه ي وضع و امكانات موجود، به اتم
تكه ناني كوچك، يك يا دو حبه قند براي هر نفر، يك چاييِ پر از كافور، 

قاشق براي هر نفر، مدت ها غذاي زندانيانِ  3يا  2كمي برنج به اندازه ي 

زندان اوين بود. البته، اين گرسنگي مزمن در كنار اعدام ها و شكنجه ها و 
  رعادي نبود.ساير بيدادگري هاي رژيم اسالمي، امري غي

اين محروميت ها از آن چه ما نيازهاي اوليه ي انساني مي ناميم، شكل هاي 
. نيازهاي عاطفي كه با دوستي هاي عميق بين افراد كه بطور متعددي داشت

طبيعي شكل مي گرفت، برآورده مي شد؛ و نيازهاي جنسي كه در محيط 
  اده بود.خشن و پر اضطراب زندان، فرصت وجودي خود را از دست د

حس زيبايي شناسي و بحث در مورد آن حتا امروز در بسياري موارد به 
عنوان يك بحث روشنفكرانه و غير ضروري قلمداد مي شود، با تجربه ام در 

آن هم در زماني نه چندان كوتاه و در شرايطي كامالٌ متفاوت از  - زندان
از به ديدن اين يقين را دارم كه اين حس يعني ني -محيط طبيعي انساني

رنگ و فرم و زيبايي در روح انسان ها دقيقاٌ همان كاركردي را دارد كه بدن 
به طور طبيعي خواهان گرفتن مواد غذايي در اندام هاي خود براي حفظ بقا 

  و سالمتي است.
در شرايط بيرون از زندان و در محيطي كه ما زندگي مي كنيم درك اين نياز 

نمايد مثال ما تلويزيون نگاه مي كنيم، سينما  سخت و يا حتا قابل انكار مي
مي رويم، درختان خيابان را و گل هاي كاشته شده در باغچه ها را مي بينيم 
و از كنارش رد مي شويم. هر روز و در هر ساعتي شاهد ويترين هاي تزيين 
شده مغازه ها و چراغ هاي رنگارنگ هستيم و در بسياري مواقع بي تفاوت از 

ا مي گذريم. آيا هيچ وقت فكر كرده ايد اگر اين همه را نمي ديديد كنار آن ه
و به جاي آن ديوارهايي به رنگ كرم و زميني به رنگ خاكستري فقط محيط 
زندگي شما را تشكيل مي داد و حتا امكان ديدن آسمان اليتناهي را 

ربه نداشتيد، چه اتفاقي برايتان مي افتاد؟ اين جا من به بازگويي يكي از تج
  هايم مي پردازم:

مدتي را در سلول كوچكي در زندان اوين به سر مي بردم. سلول خالي بود 
حتا لباس هاي اضافه ي مرا به من نداده بودند. ديوارهاي سلول به رنگ كرم 
بود. پتويم خاكستري، چادرم سياه و لباسم قهوه اي بود. من به اين رنگ ها 

كارم در آن جا سپري مي كردم، روزي باد فكر نمي كردم و روز و شبم را با اف
از شيار پايينِ درريا، تكه نخ كوچك قرمزي را به درون سلولم آورد. در حالي 
كه در سلول قدم مي زدم چشمم به اين تكه نخ افتاد سراسيمه به طرفش 
رفتم، نشستم و با ولع تمام به زيبايي اين نخ خيره شدم. تحسين اش كردم و 

از اين عكس العمل » اين فقط يك تكه نخ است«آمدم: بالفاصله به خود 
غيرعادي خودم متعجب شدم، آن فقط يك تكه نخ بي مصرف بود اما من چرا 

  شيفته ي آن شده بود؟
خوب به خاطر دارم روزي الجوردي به بند ما در زندان اوين آمده بود. چند 

ح، ساعتي باز نفر با او وارد بحث شدند و خواستند تا درِ هواخوري هنگام صب
باشد تا زندانيان در هواي صبح بتوانند قدم بزنند. الجوردي مخالفت كرد و 
گفت: ما مي دانيم كه حتا ديدن يك درخت براي شما اهميت دارد و ما عمداٌ 
شما را از ديدن آن محروم كرده ايم. درِ هواخوري هنگام صبح باز نخواهد 

  شد.
ه هاي مختلف جريان داشت. هم اين محروميت ها در داخل بندها در عرص

چنان كه ورزش  به عنوان يك فعاليت در بازسازي ذهن و سالمتي جسم 
ممنوع اعالم شده بود. كاردستي نيز به عنوان يك فعاليت كه زندانيان وقت 
خود را با آن مي گذراندند و آرامش مي گرفتند و آرزوها و ايده هاي خود را 

  الم شده بود. در آن باز مي تاباندند ممنوع اع
كارهاي دستي كوچك كه زندانيان با امكانات صفر زندان مي ساختند در 
مراسم هايي مانند هديه براي همسر، خانواده در نشان دادن رابطه عاطفي 
زندانيان نقش پراهميتي را ايفا مي كرد.  حك يك گل الله بر روي يك قلوه 

اعدام شده بود تأثيرش سنگ براي ارج گذاشتن ياد برادر و يا خواهري كه 
بيشتر از ساختن آن مجسمه ي بزرگ وسط شهر تهران بود كه خانم زهرا 
رهنورد با استثمار كارگران افغاني ساخته بود. در پس پشت فضاي شلوغ بند، 
در ميان همهمه ها و رفت و آمدها ، تواب ها و خبرچين ها، زندانبانان و 

، زندانيان افكار و آرزوها و نهايتا اذيت هاي شان، بازجويي ها و اعدام ها
فرهنگي را كه به آن دلبسته بودند در پچپچ هاي در گوشي، در كارهاي 
هنري كه اغلب اوقات مخفيانه انجام مي گرفت، زنده نگه مي داشتند. 
فرهنگي كه در روح و اصالت خود عشق به مردم زحتمكش و مبارزه با رژيم 

ار خود نهاده بود. اين روحيه و اين فضا بر ستمگر جمهوري اسالمي را بنياد ك
ضد بيدادگري موجود بعضي وقت ها شكلي به غايت سمبليك و انساني پيدا 
مي كرد و همه را تحت تأثير خود قرار مي داد. مثالٌ روزي مادر پيري بعد از 
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مالقات هفت دقيقه اي اش با دختر خود زماني كه تلفن ها قطع شده بود و 
بين زندانيان و خانواده هاي شان رد و بدل مي شد ، دست آخرين نگاه ها 

پدر زنداني ديگري را به عالمت اتحاد و مبارزه در مقابل زندانيان در سالن 
مالقات باال مي برد... احساس شوق و اميد با اين حركت لحظه اي تأثير 

  جاودانه ي خود را بر روح زندانيان در بند به جا مي گذارد.
باد! هيچ كدام از اين دو نفر در حال حاضر در قيد حيات يادشان گرامي 

  نيستند. 
در موقعيتي كه من در زندان قرار داشتم و كارهاي ذوقي و هنري جزيي از 
زندگي ام را تشكيل مي داد ناخودآگاه محرم راز تعداد بيشماري از زندانيان 

به عنوان  شده بودم كه در رابطه با نيازهاي عاطفي شان براي خلق كار هنري
هديه، براي عزيزي مورد مشورت قرار مي گرفتم. ساختن يك كار دستي به 
عنوان هديه قطره اي بود از آن درياي متالطم احساسات كه شايد يك زنداني 

و هم  در طول حيات خود در زندان، هميشه آن را با خود حمل مي كرد
چه در خارج از  چنين نياز به ابراز عشق و اميد براي عزيزي كه چه داخل و

زندان به سر مي برد جزء ضروريات زندگي به شمار مي آمد چرا كه دوري ها 
و جدايي ها در نوع خود دردآور شده بودند. خوشحال بودم كه در اين همدلي 
شريك هستم و نهايت سعي خودم را براي انجام اين هدف به كار مي بردم؛ 

اني بود كه از ديگران به من كه نتيجه اش كوله باري از حس هاي زيباي انس
  انتقال داده مي شد.

متقابالٌ كارهايي را هم كه من و يا ديگران به عنوان كار هنري در زندان انجام 
مي داديم، مي توانست اطرافيان را كمك كند تا وجود و افكار خود را 
ز لحظاتي، دقايقي و يا حتا ساعاتي در دنيايي فراتر از آن بند كه بوديم به پروا

  درآورد.
دفتري داشتم در زندان قزل حصار كه پرتره هم بندي هاي بسياري را در آن 
كشيده بودم. روزي از طرف عده اي مورد انتقاد قرار گرفتم كه چرا همه ي 
پرتره ها غمگين هستند؟ گفتم: براي اين كه هر كس مدل ام مي شود بعد از 

ا مي كند. يكي از بچه لحظه اي در خود فرو مي رود و چهره ي غمگيني پيد
ها همان موقع اعالم كرد من مدل ات مي شوم و تا آخر مي خندم. جالب 
بود. من هم قبول كردم و از او پرسيدم به راستي مي تواني كمِ كم يك ربع 

  بخندي؟ و او گفت تو كارت نباشد من مي خندم. 
ته بود و ما نشستيم و مشغول به كار شديم. خنده ي او مرا هم به خنده واداش

هم چنين اطرافيان كه به تماشا ايستاده بودند. كم كم تعداد تماشاچي ها 
زياد مي شدند و خنده به همه ي آن ها سرايت مي كرد. صداي خنده باال 

از اتاقش  - از زندانياني كه تواب شده بود -گرفته بود كه مسئول بند هما كلهر
گر توانست گزارشي بر ضد بيرون آمد تا ببيند چرا زندانيان مي خندند و ا

  زندانيان رد بكند.
شرايط زندانيان سياسي سرِ موضعي در نوع خود بسيار بديع بود. اغلب اوقات 
فشار و محروميت در اوج خود بود. بسياري از زندانيان بودند كه در تنبيه 
هاي سخت مانند تابوت هاي حاج داوود در زندان قزل حصار تعادل رواني 

از دست دادند. تابوت ها با برنامه اي كه حاج داوود چيده خود را به كلي 
بودند دقيقا براي شستشوي مغزي زندانيان به كار گرفته مي شد. امكان 
دسترسي هيچ محققي در خارج از زندان به چنين محيط هايي براي تحقيق 
فراهم نيست چرا كه شايد بتوان فضاها و انسان ها را به همان شكل و نظير 

ان ها قرار داد و تحقيق كرد اما آن محيط رعب و وحشتي كه همان مك
جانيان و شكنجه گران فراهم مي كنند خارج از توان هر محقق انسان 

  دوستي است. 
ايجاد آثار هنري در زندان كامالٌ از سر نياز براي روح و روان انسان هاي در 

ن ها. در بند است. آفريدن در هر شكل خود پيامي است از زنده بودن انسا
زندان انفرادي گوهردشت يكي از دوستانم با عوض كردن تاروپود يك تكه 
پارچه ي سفيد آن را تبديل به پارچه ي رنگي با طرح يك گل سرخ كرده 
بود. اين كار هنري در مقايسه با امكانات و زندگي رنگارنگ بيرون اصالٌ زيبا 

دازه هاي ميليمتري آن نبود اما وقتي به رفت و آمدهاي آن تكه پارچه در ان
مي نگريستم زندگي يك دختر جواني را مي ديدم كه توانسته بود اعتقادات و 
سالمتي روح و روان خود را در انفرادي هاي مخوف گوهردشت در عرض ماه 
ها و سال ها به اين وسيله زنده نگه دارد. با نگاه كردن به اين گل سرخ رنگ 

  رگ شمردن روح بزرگ انساني او.پريده حسي نداشتم جز تحسين، جز بز
  دوازده ژوييه دوهزار و هفت

 

 

 

 
 

  شعر زندان
  

 احمد موسوي

 

  آيدبي قراري مكن اي دل كه سحر مي
  آيدشب فرو ريزد و بيداد به سر مي
  آيد دي رود، گلشن ايام به بر مي

  آيدي غم نوش خبر ميرود قصهمي
  زن، خنده به لبما همه هلهله

  آيدفقش همچو شرر ميزان كه حور از ا
                 ***  

  مادران از غم هجران به در آيند همه
  ي شادي بسرايند همهزنان نغمهپدران چنگ

  اي خوش آن لحظه كه صف اندر صف
  ور آيند همه حمله

  مشت افشان در زندان ستم را بگشايند همه
  تاب، به شادي بنشين و به طربدل بي

 آيدر ميكه نويدش سر هر كوي و گذ
  

***  
هاي تنهايي و خلوت انسان رسان لحظهاگر چه شعر و رمان هميشه يار و مدد

گير داغ و درفش، هاي نفساند، اما تأثير  شعر در زندان، آن هم در لحظهبوده
توان يافت كه براي استقامت و اي را ميچيز ديگري بوده است. كمتر زنداني
- اي انفرادي، در روزهاي تبعيد، در لحظههماندگاري خود در زندان، در سلول

بان امن شعر پناه نگرفته باشد. كمتر هاي شالق و شكنجه، به زير سايه
پناهي روزهاي هاي تنهايي و بيتوان يافت، كه در لحظهاي را ميزنداني

ي شعري از شعرهاي مقاومت، جان نگرفته زندان، با خواندن سرودي يا زمزمه
  باشد. 

ي زنداني را، بايد ايجاز شعر تأثير جادوئي شعر در جان و انديشهشايد رمز    
اي شعر؛ ي مفاهيم انساني در قامت اسطورهجستجو كرد؛ بيان فشرده

مفاهيمي چون استقامت، حفظ اسرار، تسليم نشدن و پاسداري از حريم 
سياسي خود، آنگاه كه زنداني دردمندانه نيازمند كسي   - باورهاي انساني 

ي فرود آمده بر جان و تنهائي خود را با او قسمت كند، زخم تازيانه است كه
ي خود را با او التيام بخشد و بر ترديدهاي خود در كشاكش استقامت انديشه

 و شكست فائق آيد. از اين روست كه در جاي جاي زندان، هر كجا كه زنداني
ديوارها به  سياسي در آن جاي گرفته باشد، رد پايي از شعر مقاومت را بر

  تر از شعر وضعيت آن تواند روشناي نميتوان نشست. هيچ پديدهتماشا مي
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١٠٢  100 ي آرش شماره

ي زنداني كه شعر را بر ديوار سلول به يادگار گذاشته، بيان كند. خواه لحظه
  شعر را خود سروده باشد، يا براي بيان مقصود، از ديگران وام گرفته باشد.

توان يافت كه زندانيان سياسي، دوران بازجويي را در آن تر سلولي را ميكم   
بر ديوار آن نقش » ن نگفتوارتان سخ«اي گذرانده باشند، اما شعر اسطوره

ي هاي پايداري خود را با زمزمهنبسته باشد. بسياري از زندانيان، لحظه
وارتان سخن نگفت/ وارتان بنفشه بود/ گل داد، مژده داد/ زمستان شكست «...

اند. بسياري ديگر با زمزمه هاي انفرادي به ثبت رسانده، بر ديوار سلول»و رفت
اش پيك بهار/ با هزاران يد زمستان گذرد/ وز پينيست ترد«يا نوشتن شعر 
، اميد به آينده و تباهي دشمن را، به خود و »آيدگمان ميگل سرخ/ بي

در اين «اند. بسياري ديگر، با نوشتن و تكرار شعر زندانيان ديگر نويد داده
، »زندزند/ به دشت پر مالل ما/ پرنده پر نميكسي/ كسي به در نميسراي بي

  اند. ي و دلتنگي خود را با زندانيان ديگر تقسيم كردهتنهاي
ي زنداني سياسي، سرايش اما فراتر از تأثير شعر مقاومت، بر جان و انديشه   

هاي مؤثر ماندگاري زندانيان شعر مقاومت توسط خود زندانيان، يكي از راه
سياسي در شرايط سخت بوده است. بسياري از زندانياني كه در زندان به 

اي ترين تجربهاند، در بيرون از زندان كمميدان سرودن شعر پا گذاشته
هايي از آن چه را كه خود با پوست و گوشت اند. اين زندانيان، لحظهنداشته

ها، نخست براي اند. آناند، با استفاده از زبان شعر، روايت كردهتجربه كرده
درونشان و سپس براي  هاي مانده دري زخمالتيام جسم و جان خود و تخليه

ي زندان در ذهن تاريخ و انتقال آن به ديگران، زير هاي دردمندانه ثبت لحظه
  اند.سار درخت تنومند شعر به انديشه نشستهسايه

هاي فني و تكنيكي شعر ما را از درك بنا بر اين انگشت گذاشتن بر جنبه   
از خواهد داشت. ي شعر تجربه كرده است، بهايي كه سرايندهضرورت لحظه

ي زندان را نيز همين جا الزم است اشاره كنم شاعران بزرگي كه تجربه
اند، بخشي از زيباترين و ماندگارترين اشعار خود را با عنوان شعر داشته

اند كه در اند. در اين ميان زندانياني نيز بودهمقاومت در دوران زندان سروده
اند. ماندگاري به يادگار گذاشتههاي ي شعري خود، سرودهنخستين تجربه
اند كه تنها با سرودن يك شعر، شعر و نامشان، بر زبان نسلي از زندانياني بوده

باخته احمد مبارزين و انقالبيون بوده است. شعر بلند و ماندگار فدايي جان
-تر از ده، روشن»و چه زندان بزرگي كه بود كشور ايران«آبادي، با عنوان خرم

هاي رژيم سلطنتي را و تفسير، فضاي پر داغ و درفش حاكم بر زندانها مقاله 
» شهها به در ميشه/ سياهيشه، سحر ميسحر مي«به تصوير كشيده است. 

هاي دي و ي رقيه دانشگري، با عبور از چهار ديواري زندان، در ماهسروده
اسر هم فشرده، سرهاي بهي تودهشدههاي گره، سوار بر مشت1357بهمن 

باخته، سعيد سلطانپور، شاعر، نويسنده و ايران را در نورديد. فدايي جان
هاي شاه، كارگردان، و علي ميرفطروس، با سرودن شعرهاي مقاومت در زندان

نه فقط استقامت را براي انقالبيون درون زندان، بلكه شور و عشق را در 
ها، فقط راكندند. ايناي به وسعت ايران پكشتگاه نسلي از مبارزين، در گستره

هايي از خرمن شعر زندان هستند؛ وگرنه بررسي شعر زندان نه هدف خوشه
  اين نوشتار است نه در صالحيت من. 

ام و در اين سطور، به عنوان كسي كه بيرون از زندان، به شعر عالقمند بوده   
من  اين تعلق خاطر به دنياي شعر، يكي از عوامل تأثيرگذار ده سال استقامت

هاي جمهوري اسالمي بوده است، خواستم اشارتي به تأثير شعر در زندان
ي زندانيان سياسي داشته باشم و سپس مقاومت و زندان بر جان و انديشه

هايي كه روايت آن هاي خودم در زندان. سرودهاي از سرودهنقبي بزنم به پاره
جهالت جمهوري هاي اسب ضربههايي كه زير سمهاست؛ لحظهروزها و سال

هاي اميد و پايداري ي سرودهاسالمي ايستاديم، مقاومت كرديم و خواننده
  بوديم. 

***  
هاي زندان و بيان كوتاهي از موقعيت و هاي سالو اينك سه شعر از سروده

، 63ماه بردم. در آبانفضايي كه در هنگام سرايش هر شعر در آن به سر مي
گذراندم، پس از يد را در زندان قزلحصار ميي تبعهنگامي كه دوران دو ساله

هاي زندان را در اي از تجربهها دوري از شعر وقتي تصميم گرفتم پارهسال
 كردماما احساس مي .توانم يا نهدانستم مينميغالب سروده به تصوير بكشم، 

ها آوردم. سالآمدند. كم ميكلمات به آساني نمي .كار راحتي نخواهد بود
ام افزوده بود و كلمات در ذهنم دانشيدن از شعر و ادبيات بر بيدورمان

كنم   اما به اين باور رسيده بودم كه بايد تالش ند.محدود و محدودتر شده بود
ي وجود با همه بود وام شخصي ربياتاي از وقايع زندان را كه جزو تجتا پاره

ذهنم  ن باوريچنيبا . در قالب شعر ثبت كنم بودم، تجربه كرده و  حس
شرايطي كه من . البته شد. روزهاي بازجويي و شكنجه  متوجه زندان چالوس

مشترك،  ي، كميته ي ديگر چالوسمقايسه با هزاران زنداني گذرانده بودم در
آمد. من تنها حساب نميبه ديگر جمهوري اسالمي اصالً اوين و صدها زندان

در  مي يارانبازجويي و شكنجه به نقبي خود ي شخصيتوانستم از تجربهمي
نوشتم و زماني براي در دست گرفتم. گاهي ميقلم به. ايران بزنم يگستره

، »زايش«. در پايان اين سپردمبه ذهن مي ، بندهايي از شعر راامان ماندن
من «اي با عنوان هاي زندان باشم. سرودهتوانستم آوازخوان روايتي از لحظه

  »: يك فدايي خلقم

  

  يك فدايي خلقم من

   كه از وراي ديوارهاي بلند
  سلول كوچكم  ياز پشت تك دريچه

  ـ  اين استوار زخمي در بندـ به ميهنم 
  گويم هر بامداد سالم مي يدر سپيده
   ، سنگين و باوقارو ميهنم

   نگرد.طلوع خونين خورشيد را مي
  برپشت او زخم هزار دشنه 

   سوگ هزار مرد دلير  اشبرچهره
   غليان خشم فروخفته از روزگار دور  اشسينه در

  سان كنون اين

  

  

  

  
   داردمي  ترين ترانه گوشبه خونين

  هاي شكنجه كه از درون سيه چال
   ياران سربلند

 .دهنددر مرگ و زندگي آواز مي
* * *   

  من يك فدايي خلقم 
  هاي تازيانه به پشت با زخم

  با پاهاي سياه نشسته به خون 
  ام نشسته  هاي خشم به آتشبا خوشه
    هاي استقامت خويشدر لحظه

  خوانم زيباترين سرود بودن را به زمزمه مي
  چه درد غريبي است ...  آه

  سفرت رزم و هموقتي غريو دردناك هم
 گران هاي سنگين شالق شكنجهضربهحركت تك  در پيچش

   پيچددر سكوت شبانه مي
  چه درد غريبي است  ... آه

  سكوت  وقتي
  شكند سفرت در زير تازيانه ميبا مرگ هم

    ي خويشمن، با نگاه خسته
   اين پير سربلندـ به ميهنم 

   نگرممي ـ اين زخمي هزارساله
   كه از سوگ اين همه ياران سربلند

  كه از درد اين همه بيداد ستمگران 
  اشكي نشسته است.   اشبرگونه

 * * *  
  من يك فدايي خلقم 

   ارت راكه رنج اس
  ميهنم   بر دوش

  انبوه مادران نشسته به غم  ياز قامت خميده
  مردان رنج و كار  ياز عمق هر شيار چهره
   شمار كودك اين سرزمين كهنآلود بياز سوسوي نگاه تب
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  هاي زخمي و خونين هر رفيق در بندم از شانه
  ام كرده  احساس  ي خويشلحظهدر لحظه

   من بار رنج اسارت را
  ميهنم   ر دوشب

  در جام سرخ شقايق 
   بوداز شبنمي كه به خون آغشته گشته 

  . امديريست ديده
* * *   

                                   من يك فدايي خلقم 
   اسارت دشمن نيز كه در

  آزاد و سربلند 
  پايدار و پر اميد 

  مان سرود رهايي را، تا بردميدن خورشيد فتح
  ن زنجير و بندمان هاي گسستتا لحظه

  ام در جاي جاي ميهن در خون نشسته
  دهم آواز مي

  

  

  

  
  
  

* * *  
روزه خواري، درگيري با «، نخست به اتهام 64در نخستين روز از ماه رمضان

، پس از اجراي حكم شالق، با چشمان بسته به »تواب و اغتشاش در بند
ز رفتن به بيگاري در قرنطينه انتقالم دادند. و در ادامه، به دليل امتناع ا

هاي خرداد و تير به درازا كشيد. ي زندان، ايام قرنطينه در ماهآشپزخانه
روزهاي قرنطينه را مجبور بوديم با چشمان بسته در جاي خود بنشينيم يا 

حاج داود بر چيده شده بود و » قيامت«و » تابوت«دراز بكشيم. اگرچه دوران 
گذرانديم، اما شرايط قرنطينه و ن را ميزندا» دوم خرداد«ما دوران ميثم و 

، تماماً بر »دوم خردادي«قوانين حاكم بر آن، با كمي تعديل و با رنگ و بوي 
  حاج داود بود. » قيامت«ي دوران گرفته از تجربه

رسيد. وقتي بهار بود و صداي گنجشكان در سكوت قرنطينه به گوش مي   
ي نيمه باز و چشمبند، دريچهدر جاي خود به پشت دراز كشيدم، از زير 

هايي از درخت بيد پشت ديوار قرنطينه، در افق ديدگانم قرار گرفت. شاخه
هاي بيد در نوازش نسيم بهاري و جنبش گنجشكان بر حركت نرم شاخه

هاي نخست شعر ديگري از روايت زندان شد. شاخسار درخت بيد، جرقه
ت. روايت ديگري از حاصل دوران سكون و سكوت آن روزهاس» قرنطينه«

ست كه با چشمان بسته، بدون دفتر و مداد، بر هاي جمهوري اسالميزندان
  ذهنم نگاشتم:

    
  خورشيد با مهرباني خويش

  آن سوي
  ي نموردر پشت اين دخمه

  -اين دشت سرخ گون -در پهن دشت شقايق
  همراه با نسيم

  اندبه رقص بهارانه نشسته
  و بلبالن مست از شكفتن گل

  هاي سرخ نشانده به لبنچهبا غ
  اي به شاخسار دگركشند از شاخهپر مي

  تا شكست زمستان را آذين ديگري بندند.
* * *  

  جااين
  ي نمور و سياهدر اين دخمه

  اند بي هيچ كالمزنان و مرداني نشسته
  هاي درازدر پس گذشت ماه
  ست به وسعت شبچه، هر كالم جرمي

  جااين
  هيچ حركتيد بيانمردان و زناني نشسته

  در پس گذشت روزهاي بلند
  هاي سربلندگويي بدان سان كه كوه
  اندبه هيأت انسان درآمده
  ستچه، هر حركتي جرمي

  به درازاي يك دو روز و شبي
  ماندن به زير هشت

  اش.هاي سنگين هميشگيبا ره توشه
* * *  

  آن سوي بهار است و شكفتن گل
  آواز قمريان سپيد، خاكستري، سياه

  ي بيدهمراه با رقص شادمانه
  آواي پر ترنم جويباران پر نشاط

  كه از دل كوهساران
  جوشان و پر خروش

  كشند تا دشت سبزگون.تن مي
* * *  
  جااين

  اين سوي
  در اين فضاي مدهش و درد

  هاي نورس سبزاند چون خوشهمرداني نشسته
  در تطاول باد
  و زناني نيز
  شانهاي عاشقانهآنان با نگاه

  ر تطاول و چپاول توفان نيزد
  مرغ عشق را 

  دهندپرواز مي
  تا دورهاي دور

  اينان عشق و كين را
  اندهاي روشنشان جاي دادهبه تساوي در چشم

  عشق، به رويش سبز بهار
  كين، به نامردمان پست

  كه در دل شب 
  اي سياهبا دشنه

  گيرند.قلب سپيده را نشانه مي
* * *  

  آن سوي
                                                   پرندگان مهاجر

  خواننددر گوش هم به نغمه مي
  شكفتن گل را
  هاي نورس بيدبه روي شاخه

  و سوسن و زنبق
  در خنكاي نسيم

  اند وشادمانه به نجوا نشسته
  خوانند.حديث عشق مي

* * *  
  جا، اين سوياين

  به جاي رقص سوسن و زنبق
  ا گرفته استست كه معنتنها نگاه ا

  جااين
  در اين فضاي وحشت و درد

  ستتنها مرغ نگاه ا
  كشد مدامكه بيقرارانه پر مي

  ي نمور هاي زخمي ياران آرميده در اين دخمهتا بر شانه
  آشيانه بگيرد.

  جااين
  آهنگ هر كالم بعد از گذشت زمان
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  ها نا آشنا مانده است دگربا گوش
  ها بي سخنيها در پس ماهو حنجره

  اند.ارتعاش را از ياد برده
  جااين

  به اختيار برخاستن جرم است
  به اختيار نوشيدن جرم است

  آري!
  به اختيار نوشيدن جرم است.

  جااين
  در اين فضاي سرد و سكوت

  -اين آشناي دير پاي –كالم 
  حتا به خلوت شب نيز 

  سايدپنجه در گوش كس نمي
  شانهاي گرگيچه دژخيمان با چشم

  تن لب را حتي شكف
  گيرند.نشانه مي

  جااين
  در اين فضاي هميشه دلتنگي

  گفتن يك سالم
  به گاه رسيدن صبح

  يك شب بخير
  به گاه خلوت شب

  جرم است.
  آري!

  حتي گفتن يك سالم
  سفرترزم و همبه هم
  هاست همسان توكه ماه

  در كنارت آرميده است 
  جرم است

  جرمي كه يك دو روز و شبي
  دارنداز نشستن بازت مي

  سازنداز خوابيدن منعت مي
  كارندو چشمانت را در پشت يك نقاب سياه مي

  شانتا در گمان تيره
  اند.باور كنند خورشيد را از تو گرفته

  غافل!
  -اين ياران سربلند  –كه اينان 
    _هاي جوشان پر خروش اين چشمه

  خود خورشيدهاي فروزان اين ديارا نند
  ويو بهار، مهربانانه آن س

  هاي پر طراوت گل سرخبا شاخه
  به ميعادشان نشسته است

  تا خورشيد را 
  شان بيند.هاي روشندر چشم

  
* * *  

هاي و نيرو . بورژوازي، يلتسين بر مسند قدرت نشست1370ماه در شهريور
تا  ندكردكه هميشه نيروهاي كمونيست را به ديكتاتوري متهم مي دار آنهوا

هاي چاكان آزاديسينه در مقابل خود را واهيخدروغين آزادي يچهره
. حزب نددر همان حركت آغازين پارلمان را به توپ بست بپوشانند،بورژوايي 

 خواهيآزادي مدافعانو هيچ كدام از  ندكمونيست را غيرقانوني اعالم كرد
نيز شادمانه هورا براي يلتسين نه تنها فريادي برنياوردند كه  بورژوايي،

و پايكوبي پرداختند. شرايط   هاي سرزمين شوراها به رقصويرانه كشيدند و بر
آمد اما واقعيت داشت و دشواري بود. همه چيز مثل خواب و رويا به نظر مي

از يافتن آرامش نسبي   پذير نبود. روزهايي گذشت و من پسفرار از آن امكان
  پيش يحهفدر سرآغاز ص .قلم به دست گرفتم 1370ماه شهريور 16در روز 

و آنگاه قلم در سطور  »ام بر سكوي بلند دردمن سوگوار نشسته« :رويم نوشتم
  رفت:  بعدي دردناك لغزيد و پيش

  
  ام بر سكوي بلند دردمن سوگوار نشسته

 ها با درد زندگي كردممن سال

 اما به سوگ ننشستم 

 در كشتگاه شادماني من نيز 

 را شخمي اگر زنيد  اشهر گوشه

 هاي دريغ و درداز خاربناي ريشه

 به آرامي سالمتان خواهد داد.

 ها با درد زندگي كردم من سال

 اما به سوگ ننشستم  

 هاي درد در چشم من گلواژه

 زيور باورم هستند. 

 در زير شاخسار درخت تنومند باورم 

 هاي هجوم درد را سال

 عاشقانه پذيرفتم 

 -ها نيز پذيرنده خواهم بود سال -
 سوگ ننشستم.  اما به

 ام بزدايم  قبيله يتا رنج را از چهره

 هاي عشق را تا گلبوته

 »سرمايه«در سرزمين  »كار«با دستان 
 بنشانم.                                              

 

  
*   *   * 

 من عشق كوچك خود را 

   در معبد عشق بزرگ خويش
 -برهاي خوب و ستمرهايي توده -

 ني باورم فرستادم به قربا

 اما به سوگ ننشستم 

 و دل به سوگواري اندوه و درد 

 نسپردم.                     

 كه شادماني من نيز 

 گيرد. با رنگ درد جلوه مي

 بايدم به سوگ بنشينممي اما كنون

 »مام وطن«سوگوار 
 -سرزمين شوراها  -                 

   كه يهوداي ناخلفش
 دست  اي بهبا دشنه

 نشست.   اشبر سينه

 بايدم بر سكوي بلند درد اينك، مي    

 به سوگ بنشينم 

   نه سوگوار باور خويش
 كه باورم پيوسته استوار خواهد ماند. 

 و سوسياليزم 

 ام زيباترين گل باغ انديشه

 خواهد بود.              

 من غمگسار ملتي هستم 

 باورشان را  كه افتخار و

 فروختند به رايگان 

 و انقالب بزرگ لنين را 

 »سرمايه«گاه دروغين در جلوه
 به ذبح بنشستند. 

 زين سان 

 ام من سوگوار نشسته

  بر سكوي بلند درد.         

 * * * 

ام شعري بود هاي پاياني دوران محكوميت ده سالهام در ماهو آخرين سروده
زندانياني كه  يهمه بهكه  1370آذرماه  20، به تاريخ »اميد«با عنوان 
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و هرگز فرصت ديدار عزيزانشان را پيدا نكردند و جان باختند مظلومانه 
  كرده بودم:هاي داغدارشان تقديم خانواده

  
  شماران سرو اين خاك كهن از خزان بي

  رسدمين شماراعاقبت سرو بهاران بي
  ليك      ،گرچه ما را فرصت ديدار ياران نيست

  رسدمي »دوستدارانروز وصل «همرهان را 
  اي          ها بگذشت و ما در انتظار جرعهسال

  رسد كشتگاه خشك ما را نيز باران مي
  قرار      ما همه روديم و از هجران دريا بي

  رسداز كوهساران مي  زان سبب ما را خروش
  بر گلوي زخمي ما خنجري بگذاشتند           

 د رسكاران ميمرغ حق را گو سزاي زخم
  گرچه كشت ما به تاراج است از ايام دور     

  رسدشاد زي! روزي به دست كشتكاران مي
  يلداي ما                 داغداران را بگوييد از پس

  رسد شادكامان روزگار داغداران مي
 8تيرماه 

*  

  

  

  نگاهي گذرا 

  هاي زندان به نمايشنامه

  

  ايرح مصداقي

  
ينش است. اين ضرورت در زندان نمود هر بقاي انسان در گرو زايش و آفر

يابد. زنداني با زايش و خلق اثر هنري بقاي خود را تضمين  چه بيشتري مي
نيست كه در محيط زندان، گاه زيباترين و ماندگارترين آثار  دليلكند. بي  مي

جمهوري اسالمي نيز از اين قاعده مستثني  هايشوند. زندان  هنري خلق مي
وجود   بود كه زنداني با آن نه تنها زايش، تداوم و پويايي ابزارينبود. هنر 

 زوال و ميرايي محتوم او كرد بلكه رو در روي رژيم ايستاده، مي خود را اثبات
   كرد. را فرياد مي

محقق ارجمند آقاي همنشين بهار كه خود از زندانيان سياسي دوران 
هاي  ه نيز نمايشكرد كه در دوران شا شاه و خميني است، برايم تعريف مي

غالمحسين  جدا ازشدند.  هاي مختلف كشور اجرا مي متعددي در زندان
اصغر رستگار، آبادي،  پور، محمود دولت ساعدي، محسن يلفاني، سعيد سلطان

...، ناصر رحماني نژاد هم در كار تئاتر و نمايش بود كه البته منوچهر يزديان 
  از سايرين شاخص تر بود. يليبه دال

نيز عرصه هنرهاي نمايشي كشور،  32مرداد  28پس از كودتاي البته 
از   -هنرمندان ارزنده ايي همچون عبدالحسين نوشين و محمدتقي كهنمويي 

  را اسير زندانهاي شاه ديده بود.   -پيشكسوتان تئاتر و نمايش ايران 
 ،"My Heart, My Homeland"رحماني نژاد، نويسنده نمايشنامه  ناصر

 -سرجيو«كه به قول همنشين بهار انسان را به ياد  -) طن منقلب من، و(
اندازد كه با كودتاي  مي شيليايي، نمايشنامه نويس بزرگ »سس په دوس 

، در پي افشاي اجراي نمايش باژنرال پينوشه، به زندان افتاد و در زندان نيز 
 8ي كوتاه ( نمايشنامه ده ، 1351سال  و در در زندان شاه - بود  استبداد

. اجرا كرددر زندان قزل حصار)  نمايشنامه 2نمايشنامه در زندان قصر و 
ها به شرايط زندان و بويژه زندگي و روابط كمون زندان  نمايشنامه

 پرداخت. مي
M"ي  نمايشنامه  a n  D o e s  N o t  D i e  B y  B r e a d  A l o n e") انسان ، 
ر )ي نان نمي ميرد وسيلهه فقط ب ث J" ا o r g e  D i a z"  مه ا شن ي ما ن

ويس  ورن ب ز م مايش  ن است.  شيلي  هل  در   51سال  در تابستان  ا
ماسيس « رحماني نژاد و با بازي  ناصرزندان قزل حصار با كارگرداني 

 ،  احد... اجرا شد.»جالل زاده حميد « ، حبيب...،»عزيزخانيان
مرگ «دومين نمايشنامه كه در زندان قزل حصار تنظيم شد، نمايشنامه 

  .بود ه نويس بلغاري نوشته نمايشنام» در برابر
رحماني  ناصر اقتباس يا تأليف، قصرزندان هشت نمايشنامه مربوط به 

   .هاي مختلف اجرا شدند به مناسبتدر زندان  نژاد بود كه
بخش  زمان شاه، در در شود كه همنشين بهار در همين زمينه يادآور مي

، »لهگالي«برشت از جمله برتولت زندان قصر نيز گويا آثاري از  زنان
ارباب « ، ارباب جمشيد روايت يا برگردان »هاي سيمون ماشار چهره«

«  شكسپير، اثر "تللوا " آخر نمايشنامة ي هپرد هاملت وهمچنين  ،»پونتيال
حيدر خان «نمايشنامه سنت اگزوپري،  نوشته آنتوان دو ،»شازده كوچولو

 بود.ساعدي اجرا شده  غالمحسين »چشم در برابر چشِم«، و »عمواوغلو
  در صحنه آرايي نمايشنامه اتللو، نقش داشت.» اشرف ربيعي«شهيد 

هاي هنر در زندان تام ي پرداختن به مقوله تارقصد من در اين نوش
هايي از هنر نمايش و تئاتر  گوشه بازنمايي بلكه تنها ؛نيست اسالمي جمهوري 
  ايي ازه بيان خاطره از رهگذر مورد نظر قرار گرفته است؛ آن همدر زندان 

ي شصت در  در دههمرد توسط زندانيان مجاهد  ي چند نمايشاجرا
  هاي تهران.  زندان

پس از سركوب   يژهوب  در زندان، اجراي آثار مرتبط  با هنرهاي نمايشي
زندانيان از هر مراحل مختلفي را به خود ديد.  60سال  خرداد 30خونين 

 كردهن و رفقايشان استفاده دوستا ،گونه خالقيتي براي باال بردن روحيه خود
هاي مخوف جمهوري  ي زندان كننده كوشيدند شرايط دشوار و خفه و مي

. بسياري از اين پذير كنند تحمل خويش  همبندان خود و اسالمي را براي
هاي شخص انجام  و با توجه به توانايي خودجوشبه صورت  فعاليتهاي هنري

   گرفت.  مي
 يهاي اجرايي تئاتر الگو و سبك هاي  از همهگروه تئاتر زندانيان فعال در 

پرده و نيز  ، كمدي، موزيكال، پانتوميم، ميانديمانند درام، ملودرام، تراژ
خواني و روحوضي و.. استفاده  هاي سنتي نمايش ايراني مانند پرده شيوه
كه يكي از اهداف اجراي  كردند. اما با توجه به شرايط زندان و اين مي

ي روحيه  ستن فضاي يأس و نااميدي بود و  بيشتر مسئلهها شك نمايشنامه
مراتب  به موضوعات ، هاي كمدي و نيز بيان طنز دادن مد نظر بود، گونه

شد. كمتر نمايشي بود كه  هاي ديگر نمايش ترجيح داده مي نسبت به شكل
هاي  صحنه خلق طنز و فضاي خالقيت خود را براي آفرينش زندانياندر آن 

ها توسط  برخالف دوران شاه غالب نمايشنامهنگرفته باشند. كار  كميك به
هاي مشهور جهان رغبت نشان داده   زندانيان نوشته شده و كمتر به نمايشنامه

مي شد. البته يكي از علل  اين بي رغبتي مي توانست در دسترس نبودن 
ها گذشته برخالف دوران شاه ،  منابع اين گونه نمايشنامه ها باشد. از اين

اي   پرداختند تجربه عموم كساني كه به اجراي نمايشنامه و تئاتر در زندان مي
در اين زمينه نداشتند و نوعأ به خاطر تقويت روحيه، حس نياز به برقراري 
پيوند با ديگر زندانيان و از سر گذراندن شرايط  دهشتبار زندان، به تجربه 

   فعاليت در عرصه هنر تئاتر زندان روي  مي آوردند.
هاي گوناگون و متنوع  ها زمينه نمايشنامهدر دهه شصت معموال متون  

را . مذهبي و.. يها روايت، مسائل سياسي اجتماعي روز، وقايع تاريخي و ملي
به بينندگان  اميدواري و استقامت اصلي اين متون، القاي پيام .گرفت  در برمي
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اجراي تك تك نمايشها   . هنرمندان زندان باپيمودن راه آزادي بود ايمان به و
  دادند كه پيروز نهايي اين ميدان مردم مي را نويد به خود و همرزمان خود اين

  هستند و هيچ ظلمي و شقاوتي پايدار نخواهد ماند و...
  

  و سرگرمي  هاي زندانيان براي اجراي نمايش اولين تالش

اسداران باال، پس از اين كه پ 2اتاق  2بند  در زندان اوين 60ر زمستاند
يكي از زندانيان با   هنگام غروببه صورت تنبيهي تلويزيون اتاق را بردند، 

ايستادن زير چهارچوبي كه تلويزيون روي آن قرار داشت و به ديوار پيچ شده 
كرد. كار او چنان زيبا و  بود يك مسابقه فوتبال پرهيجان را گزارش مي

پاسداران پس  كرد. ميميخكوب  گرفت كه تمام افراد اتاق را  اي انجام مي حرفه
ها به ديدن نمايش او، تلويزيون را  ي فوق و اشتياق بيشتر بچه از ديدن صحنه

   بازگرداندند. 
به همت اسحاق  24آموزشگاه اتاق  1در سالن  60در سال همچنين 

زندان به شغل  از تقويان اشكوري، يكي از روحانيون خوشنام كه پس از آزادي
اجرا شد كه خود وي نقش اول آن  نمايشي ،اوه پرداختآهنگري در جاده س

بود كه در  " اميرارسالن "نمايش را به عهده داشت. اگر اشتباه نكنم نام 
را نديدم. در مهر نمايش زمان شاه نيز در زندان اجرا شده بود. من خود اين 

در كميته پل رومي اسحاق تقويان موضوع و چگونگي اجراي آن در زمان  60
كردند به هنگام  دوستانم تعريف مي آن گونه كها برايم تعريف كرده بود. شاه ر

كه خود  و اسحاق تقويان بدون آن هپاسداري وارد اتاق شده بود نمايشاجراي 
را ببازد شروع كرده بود به خواندن روضه امام حسين و پاسدار نيز كنار ديوار 

  ! به گريه و زاريبوده   نشسته 
  

  جالوت و طالوت

علي  ،حسين نواب صفوي ،كه شكراهللا پاكنژاد بعد از آن 60سال پاييز در 
 معماريان و اسماعيل كارگر را به رگبار بستند، سناريوي تئاتري كه توسط

اجرا شد. موضوع آن بر  پايين اوين 1محمد جعفري نوشته شده بود، در بند 
  قرآن.  قصصيكي از  ؛ گشت به داستان طالوت و جالوت مي

اسرائيل نشيب و فرازهاى  گذشت موسى وهارون، قوم بنىپس از در
بسياري را متحمل شدند تا اين كه خداوند پيامبرى بر آنها فرستاد كه نام او 
شمعون بود. او براي مقابله با دشمنان بني اسرائيل چوپاني فقير به نام طالوت 

  د. را كه فردي توانا و كاردان بود به فرماندهي سپاهيان خود انتخاب كر
طالوت با گروه اندكي به مقابله با سپاه عظيم دشمن كه تحت فرماندهي 
جالوت بود پرداخت.  بعضى از سپاهيان با ديدن عظمت سپاه دشمن به 

ولى بعضى از آنها  "ما قدرت رويارويى با اين سپاه را نداريم"  طالوت گفتند 
  ."جنگيم با همين تعداد اندك با آنها مى" گفتند

ر آمد و مبارز طلبيد، كن هنگامي كه جالوت به ميان دو لشدر اين ميا
طالوت با فالخنى كه در دست داشت، جالوت  لشكراز » داود «جوانى به نام 

كشته  .را هدف قرار داد و سنگى به پيشانى او زد، جالوت درجا كشته شد
شكست  ؛ آنها به وجود آورد ششدن او رعب و وحشت فراوانى ميان سپاهيان

  .اسرائيل پيروز شدند و بنى ندخورد
و در  بودجالوت داراي قدرت و حشمت و عظمت بر اساس روايت قرآن  

سمبل رژيم بود و  زندان جمهوري اسالمي هم از منظر زندانيان ، جالوت 
  طالوت سمبل مبارزان. 

كه  بودطالوت داراي عصايي  نمايش اجرا شده توسط زندانيان ،در 
  كرد.  . نقش طالوت را رضا طيبي بازي ميبود ادامه راهاستمرار و  سمبل
  

  تئاترهاي روحوضي و كميك 

تئاترهاي روحوضي و كميكي نيز براي سرگرم كردن   در اين دوره
رفت. من شاهد اجراي چند  هاي گوناگون روي صحنه مي زندانيان به مناسبت

 : بودم 62و عيد  61گوهردشت در سال  19نمونه از اين تئاترها در  سالن 
هايي  صاحبخانه و مستأجر، مصيبت روابط پر از سو ء تفاهم و مسئله دار ميان

شوهر دادن ، كشيد  كه يك پدر از دست فرزند كوچكش در راه مدرسه مي
زد توسط پدر زرنگ و هفت خط  پهلو مي  به ديو از بدگلي دختري كه
  .و... اصفهاني

كردند.  بازي ميرا دو نفر از زندانيان توأمان  اين نمايشنقش دختر  
يزدان تيموريان داراي هيكلي بزرگ و چاق بود و فردين صادقي داراي قدي 

اي كوچك بود؛ فردين روي دوش يزدان نشسته و دو نفري  كوتاه و جثه
    !كردند چادري را سر مي

پس از برداشته شدن نسبي فشارها و كم شدن از بار  63در سال 
دانيان سرباز كرده و در زمينه تئاتر و سركوب، انرژي و پتانسيل نهفته در زن

غالباً ها كه  هنرهاي نمايشي نيز كارهاي زيادي توليد شد كه به تعدادي از آن
  كنم.  قرلحصار اجرا شد، اشاره مي 1واحد  3در بند 
  

  وضعيت كارگران معدن: 

به و مضمون آن  ز نوشته و كارگرداني شد - توسط ع نامهاين نمايش
ها براي رهايي از ستمي كه بر  هاي آن ان معدن و تالشوضعيت اسفبار كارگر

تاريكي و  ، كه صحنه نمايش  . براي آنداشتشد اشاره  ها تحميل مي آن
ها و  سياهي معدن را تداعي كند پتوهاي سياهرنگ سربازي را جلو تخت

ها آويزان كرده و سطلي قرمز را نيز روي چراغ اتاق گذاشته بودند تا  پنجره
  رمز شود.  نور صحنه ق

نفر بودند. جليل بازيگر اصلي نمايش صورتش  ششبازيگران اين نمايش 
كارگران براي احقاق حقوقشان دست به در متن نمايش ، را سياه كرده بود. 
  كشند.  ها را مي زنند و نيروهاي سركوب چند نفر از آن اعتصاب غذا مي

گويند به  ها مي گيرد، عده اي از آن هاي زيادي بين كارگران در مي بحث
اين ناني كه داريم بسنده كنيم و از درگير شدن با صاحبان معدن و نيروهاي 

  سركوب خودداري كنيم. 
پدر و مادر جليل هم همزمان در معدن مشغول كار بودند. به اين ترتيب 
تالش شده بود نشان داده شود كه نسل اندر نسل وضعيت اسفبار كارگران 

براي هميشه در اي فراگير نزنند  كه دست به مبارزهادامه داشته و در صورتي 
  ي بدختي اسير خواهند بود. اين دايره

خواهند كه دست از   پدر و مادر جليل او را نصيحت كرده و از او مي
  اي ندارد.   مقاومت و تالش بردارد چرا كه جز مرگ نتيجه

گويد: من يك دفعه مردن را به مرگ  جليل منطق ديگري دارد او مي
  دهم.  تدريجي ترجيح مي

  پيچد:  اما در اين حال صداي لنين در فضا مي
  »دهند زنجير پايشان است كارگران تنها چيزي را كه از دست مي«
  

  ترور صدوقي در نماز جمعه يزد

شود ولي همه چيز دال بر  اسمي از صدوقي برده نمي نامهدر اين نمايش
داراي عبا، عمامه  صدوقي عملياتي است كه در نماز جمعه يزد صورت گرفت.

  و ريش است. 
ي اول، گوينده اخبار تلويزيون به ذكر چند خبر از استان يزد  در صحنه

امام جمعه و نماينده » اهللا صدوقي آيت«هاي  پرداخته و به يكي از صحبت
هاي مسلحانه  كند كه در پاسخ به عمليات خميني در استان يزد اشاره مي

شدن تعدادي از مسئوالن و نيروهاي رژيم شده مجاهدين كه منجر به كشته 
مرغابي را از آب «گويد:   ضمن توصيف شهادت و آرزوي شهادت مي

  »ترسانيد؟ مي
  دهد. صحنه بعدي نماز جمعه يزد را نشان مي

و فردي كه قرار است عمليات انتحاري بر  عمليات پشت صحنه: مسئول
گوها حول و حوش شوند. گفت عليه صدوقي را اجرا كند نشان داده مي

  كشد. كه فرد به دوش مي است عمليات، داليل انجام آن و رسالتي
  رسد.  ناگهان صداي انفجاري به گوش مي

 شود. صداي انفجار توسط كوبيده شدن يك چوب به پيت پنير توليد مي
در  است.  3ها شبيه به ام  ي آن پاسداران در صحنه مسلح هستند. اسلحه

كند) براي درست  اي فلز كه تخت را به پايه وصل مي عهاز تايليور ( قطنمايش 
اطالعيه ي آخر نمايشنامه  در صحنهكردن اسلحه پاسداران استفاده شده بود. 

  مجاهدين در اين رابطه خوانده شده و سپس سرود اجرا مي شود.
  

  هواپيما ربايي 

شرايط سختي در كشور حكمفرما است. به خاطر جنگ و به منظور 
تواند  فرار افراد از كشور، مرزها بسته است و به سختي كسي مي جلوگيري از

برند. تعدادي  از كشور خارج شود. بسياري در آروزي خروج از كشور به سر مي
ه تهران شيراز و بندرعباس ربوده شده و ويژهواپيما در مسيرهاي داخلي و ب
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فر چنين كنند مسا شود. جوانان بسياري هستند كه آرزو مي به خارج برده مي
  شدند.  هواپيمايي بوده و بدون دردسر قادر به ترك كشور مي

نمايش هواپيماربايي بازتاب تمايالت دروني زندانيان و بخش زيادي از 
   بود.جوانان كشور 

دهد. مهماندار از مسافرين محترم  پرده اول داخل هواپيما را نشان مي
  خواهد كه كمربندهايشان را محكم ببندند.  مي

  كند:   ز مسافرين با خود صحبت مييكي ا
م تا بلكه ه ام و اين مسير را آمده اگرفت بليتاين چهارمين بار است كه «

  ! »هواپيما ربوده شود
 "مسافرين محترم"شود. مهماندار از  هواپيما به فرودگاه شيراز نزديك مي

  خواهد كه كمربندهايشان را ببندند. مي
 بارد ي و غم و اندوه از سر و رويش ميدر حالي كه نااميد ياد شدهمسافر  

  » اين دفعه هم موفق نشدم« گويد:  مي زير لب
هواپيما ربوده «رسد:  ناگهان صدايي از بلندگوي هواپيما به گوش مي

  !»شده، خشنود باشيد
مسافر خوش شانس با كوله و چمدان خوشحال و خندان از هواپيما 

  ود تقاضاي پناهندگي دهد. شود تا هر چه زودتر در سرزمين موع خارج مي
  
  

  جمهوري خيليم

» اصالحات«هاي رژيم در دوره  اي دارد به سياست اشاره نامهاين نمايش
 ادامه داشت. 65آغاز شد و تا اواخر  63اين دوره كه از اواسط سال  . در زندان

شود. اين دوره پس  از فشارها كاسته مي» دوم خرداد«در اين دوران به مانند 
غربي كه به نمايندگي از سوي اروپا به ايران  نشر وزير خارجه آلماناز حضور گ

  هاي رژيم داده شد.  آمده بود آغاز شد و تغييراتي در سياست
اي است به وضعيت جمهوري اسالمي. در  جمهوري خيليم در واقع اشاره     

ابتدا سرود جمهوري خيليم با ملودي سرود جمهوري اسالمي خوانده 
  شود:  مي

  دسرو
  شد جمهوري خيليم به پا

  كه هم پول دهد، هم دالر به ما..
ريش داشتند، در   خيليم الهي ها(اهالي خيليم) قبل از آمدن گنشر، همه

  ها موسيقي حرام بود، كتك و شكنجه خوراك روزانه بود. سرزمين آن
  شد استفاده ميهاي نمايندگان مجلس  براي بيان آن روزگار از صحبت

ها را اعدام كنند ابتدا  خواستند زنداني الحات وقتي مياما در دوران اص
  كردند.   ها را  اعدام مي آمپول بيهوشي زده و سپس آن

   
  اعتصاب كارگران شيالت

موضوع اين نمايشنامه حول محور اعتصاب كارگران شيالت شكل گرفته 
بخشي از داستان زندگي . در خالل روايت مبارزه و اعتصاب كارگران، بود

و در اثر آتش گرفتن  كند زندگي مي يقشماهيگير فقيري كه در قا عبدو،
اي  زندگي او و چگونگي مرگش بعدها بهانه .شود ميرد نيز بازگو مي مي  قايق

  هاي فولكوريك شد.   براي خلق ترانه
  شد:  در خالل نمايش شعر عبدو به زبان گيلكي خوانده مي

  بيا عبدو پير گجمه خوس
  فانوسبيا عبدو خاموشه تي 

  بيا عبدو بسوخته تي كومه 
  بيا آب ببرده  آب رو دميه (پارو رو آب برده)
  بشو آن  بشو آن به اميد صيد ماهي بهرنان 

  بدمون بدمون به انتظار جغالن
  

  سرود رهايي

بر اساس سرود رهايي مجاهدين اجرا شد. سرود رهايي  نامهاين نمايش
  اي حقيقت، ... ،اي خدا ،اي خدا ت:و خلق به تبيين هستياشاره دارد 

توان با مسامحه  نفر شركت داشتند و مي ششدر اجراي اين نمايش 
  گفت كه نمايش به شكل نوعي از باله و حركات موزون اجرا شد. 

  
  نمايشنامه آرش

  بر اساس شعر آرش سياوش كسرايي تنظيم و اجرا شد. نامهاين نمايش
بيوك خود در نامه بود. بازيگر نقش آرش در اين نمايش ،بيوك بابا صحاف 

نمايش كه در نبردي واقعي چونان   ي بار نه در صحنه اين 67جريان كشتار 
  اش كرد.  آرش جان خود را فداي آزادي مردم

  

  ورزش خواهران

هايي كه رژيم براي ورزش زنان به وجود آورده بود دستمايه   محدوديت
  شد.   در اين زمينه مي   كمدي يهاي اجراي نمايش

  ها بود.  ش مسابقات زنان توسط تلويزيون يكي از اين نمايشگزار
كه ضوابط شرعي رعايت شود، يك زن خبرنگار از داخل  براي آن

كه در بيرون  يخبرنگار ديگرو كرد گزارش مي ، مسابقه رااستاديوم خواهران
  ! كرد و... استاديوم ايستاده بود گزارش او را براي بينندگان تلويزيون رله مي

  
  دينارسه 

اي بود به سمينارهايي كه رژيم در ارتباط با  در واقع اشاره» دينار  سه«
اي از نيروهاي  كرد و عده هاي ديگر برگزار مي بهمن و مناسبت 22سالروز 
افتاده و ارتجاعي دنيا نظير امام بخاري، شيخ كفتار، صبحي طفيلي و... را  عقب

  كرد.  آن دعوت مي المللي براي حضور در هاي بين به عنوان شخصيت
تأكيد نمايشنامه بر اين بود كه افراد با دريافت پول و امكانات در چنين 

در واقع مبلغي بود كه شركت » سه دينار«كنند.  سمينارهايي شركت مي
كنندگان براي شركت در سمينار دريافت كرده بودند! نمايشنامه به چگونگي 

ها و  آن  ي سخنراني  نحوه راضي كردن اين افراد براي شركت در برنامه و
  افتاد اشاره داشت. ماجراهايي كه در اين ميان اتفاق مي

  
  حاج داوود نمايش

حاج داوود رحماني رئيس  63در سال پس از تغيير و تحوالت زندان 
كه ها  ها بود. در بسياري از اين نمايش زندان قزلحصار محور بسياري از نمايش

هاي  برخورد حاج داوود با سوژهصلي نمايش ي ا  در همه بندها اجرا شد صحنه
  هاي اجباري بود.  مختلف به هنگام گرفتن مصاحبه

هاي خود حاج داوود  ها سعي بر اين بود كه از ديالوگ در اين نمايش
شد جمالت به همان لحن و شكلي كه او   استفاده شود. همچنين تالش مي

   و با تقليد صدا وحركاتش اجرا شود.كرد  ادا مي
ها بينندگان در نقش اصلي خود يعني به عنوان  اين گونه نمايش در

شدند و در خالل نمايش به نفع و يا بر عليه مصاحبه كننده  تماشاگر ظاهر مي
  دادند.  شعار مي

كساني كه  -1كردند.  دسته زنداني مصاحبه مي سهدر دوران حاج داوود 
كساني كه در بندها  -2 ؛دادند شكستند و تن به مصاحبه مي در زير فشار مي

به خدمت رژيم درآمده و براي ارشاد ديگران  طاقت فرسافشار تحمل  و بدون 
كساني كه پس از اتمام محكوميت براي آزادي از  -3 ؛كردند مصاحبه مي

ها از ميان دسته سوم زندانيان انتخاب  نمايش  كردند. سوژه زندان مصاحبه مي
شد و  ها اشاره مي به اين موضوعي هاي شد. به هنگام اخذ چنين مصاحبه مي

  گرفت. داري شكل مي هاي مضحك  و خنده گاهي صحنه
شور اتاق بود كه به لحاظ شكل ظاهري  ميكروفون جلو حاج داوود، ليوان

كرد حتماً بايد  به ميكروفون شبيه بود. كسي كه نقش حاج داوود را اجرا مي
  بود.  داراي شكم برآمده و ريش مي

متجاوز از  قزلحصار 1واحد  3هاي بند  قط در يكي از اتاقدر اين دوران ف
   ساسان محمودي و سيامك سعيدپور نوشته و اجرا شد.شهيد  نمايش توسط  20

شدند.  ها اجرا مي مخفيانه و دور از چشم تواب ها اين نمايشنامهبسياري از 
ر بود. چرا كه د هايي هنگام نظافت روزانه بهترين زمان اجراي چنين نمايش

اجازه  شد، مياين ساعت مسئول نظافت كه از ميان زندانيان مقاوم انتخاب 
نيز  انداد و به همين دليل تواب خروج از اتاق به هيچ يك از افراد بند نمي

 تبديل به  بند ،يافتند. در واقع در ساعت نظافت امكان حضور در بند را نمي
هاي نامحرم به انجام   ها دور از چشم و افراد اتاق مي شدمنطقه آزاد شده 

  پرداختند.  ن زندان ممنوع بود ميكارهايي كه از نظر مسئوال
ديگر توابي در بند حضور نداشت و زندانيان با گذاردن  65از اواسط سال 

اين   ي نگهبان پرداختند. وظيفه  نگهبان در بند به انجام كارهاي ممنوع مي
  نيان برساند. بود كه حضور پاسدار در بند را به اطالع زندا
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  نمايش مك فارلين

خرداد در  30و به مناسبت  66هايي كه در سال   نامهيكي از نمايش
  مك فارلين (كلت و كيك) بود. ي نامهگوهردشت اجرا شد نمايش

نفر  هشتنويسنده و كارگردان آن فريدون نجفي آريا بود كه به همراه  
  ديگر از زندانيان آن را اجرا كردند. 

گشت به ديدار مك فارلين از ايران و تحويل سالح  بر مي ش نماي موضوع
  ايران.  وقت  به دولت

جايي كه بازيگران احتياج به گريم داشتند، نمايش در يكي از  از آن
نفر از زندانيان  پانزده هاي بند و در چند نوبت اجرا شد و هر بار  سلول
  توانستند آن را تماشا كنند.   مي

  
ح در نقش مك  -م  ن نجفي در نقش رفسنجاني ودر اين نمايش فريدو

خاني به عهده  فارلين ظاهر شدند. كارگرداني اين نمايش را مجيد معروف
نقش خميني را به عهده داشت و به نيز داشت. پرويز يكي از زندانيان كرج 

  خوبي گريم شده بود.  
  

  هاي مختلف در نوروز نمايش

راي شعرهايي كه توسط زندانيان فيروز و  بابا نوروز با اج نمايش حاجي
  هاي برگزار شده در سال نو بودند. هاي اصلي جشن شد يكي از برنامه سروده مي

  
  

  پانتوميم و ميان پرده

ها و مراسم مختلف برگزار شده از  يكي ديگر از مواردي كه در جشن
  هاي مختلف بود.  پرده و ميان  كرد اجراي پانتوميم سوي زندانيان جلوه مي

آالت  نبراي جلوه دادن به يك نمايش زندانيان مجبور به ساختگاه 
  سنتور تمامي  او بهپور گرگري كه عشق  نوراهللا خليل شدند.  موسيقي نيز مي

سنتور را داشت، در طول دوران  يك نداشت و در همه عمرش آرزوي داشتن
اش استفاده  زندان از هر فرصتي براي ساختن آلت موسيقي مورد عالقه

هاي تخت و نواختن   اش با بستن نخ به پايه هاي ابتدايي رد. او در تالشك مي
بعدها تالش كرد  نوراهللاكرد آهنگي موزون را بنوازد.  ها تالش مي بر روي آن

اي انجام دهد و سرانجام با كمك  به دو سوي جعبه   اين كار را با بستن سيم
هاي  سابقاً آهنگ علي بلوريان، سازي ساخت كه به سنتور شبيه بود. علي
هاي پر و خالي آب  مختلف را با سنتور ابداعي خود كه تشكيل يافته از ليوان

نواخت. او بعدها به كمك نوراهللا شتافت و با كمك يكديگر با  ميبه زيبايي بود 
هاي ميوه سنتوري ساختند كه صدايي فرحبخش را  سيم جارو و چوب جعبه

بر باالي  67سال  ن قتل عام زندانيان درجرياكرد. نوراهللا عاقبت در توليد مي
اش را با شكوهي وصف  زيباترين آهنگ زندگيدار اين بار بدون سنتورش، 

  .جاودانه شدو  ناشدني نواخت
  

  استفاده از هنر نمايشي در گفتار درماني

و  كه سابقاً در زمينه تئاتر و هنرهاي نمايشي كار كرده بود ب –علي 
ين بود كه يك تنه آواز گروه كر كليسا را هايش ا كاري يكي از شيرين

از تخصص خود براي درمان كساني كه لكنت زبان داشتند استفاده  خواند مي
ها شركت  كرد. او هر روز كالسي داشت كه در آن اين دسته از بچه مي
با اجراي  ندكرد و هر يك با عالقه و تالش بسيار سعي مي ردندك مي

ها به شكلي كه علي  آند. نلكنت زبان فائق آيهاي علي بر مشكل  العمل دستور
داد لب و دهان خود را باز و بسته كرده و صداهايي را  با حوصله نشانشان مي

ها را هنگام  داد اعتماد به نفس آن هايي كه او مي كردند. تمرين تكرار مي
ها چيزي نبود  برد. انگيزه اصلي تشكيل اين كالس صحبت كردن نيز باال مي

  ها و تالش براي حل يا تخفيف مشكالت و آالم همديگر. ه بچهجز عشق ب
   

  هاي رژيم،  تقليد صدا، رفتار و حركات مهره

  هاي سياسي، اجتماعي و زندانيان چهره

ابراهيم (عباس) محمدرحيمي يكي از استعدادهاي شگرف زندان در 
خواهرش ي تقليد رفتار بازجويان، زندانبانان و زندانيان بود. او كه دو  زمينه

جاودانه شده بودند يكي از افراد مؤثر در  67مهري و سهيال در جريان كشتار 
ايجاد جو شاداب و سرزنده در بند بود. روز و شبي نبود كه او رفتار پاسداران 

در زندان گوهردشت را به  67عام  و به ويژه ناصريان يكي از عوامل اصلي قتل

عام  آميز ناصريان پس از قتل هديدصورتي كميك و طنز اجرا نكند. سخنراني ت
  هاي طنز او بود. گوهردشت يكي از دستمايه 13در سالن  67

عباس از دقت و ريزبيني بااليي برخوردار بود. با يك نگاه گويي فيلمي از 
كرد. تقريباً چيزي  گرفت و سپس آن را بازسازي مي رفتار فرد در ذهنش مي

او خالصي نداشتند. تقريباً كسي در  شبيه به اصل بود. زندانيان نيز از دست
  هاي او قرار نگرفته باشد.  بند نبود كه سوژه طنز

غ نيز از استعدادي شگرف برخوردار بود. يكي از جلسات دروني  –ع 
رژيم را با تقليد صداي، خميني، منتظري، فخرالدين حجازي، رفسنجاني، 

تهيه كرده و با صداي كرد. او  ابتدا سناريويي جالب  بهشتي و... بازسازي مي
هاي اصلي او بود. به ويژه  كرد. بهشتي يكي از سوژه افراد فوق آن را تعريف مي

و بعد » آقاي ريگان! بشنو اين خروش مردم ايران است«گفت:  وقتي كه مي
داد: مرگ بر آمريكا. او همين جمله را با صداي بهشتي  جمعيت شعار مي

ي  داد: مرگ بر بهشتي. رابطه ار ميكرد و بعد به جاي جمعيت شع تكرار مي
هاي او بود.  منتظري، خميني و بتول ثقفي همسرخميني يكي ديگز از سوژه

اي ديگر او  زد. در سوژه موضوع حول سينما رفتن منتظري و بتول دور مي
كرد. بعد از زدن مارش پيروزي  هاي جنگ را تبليغ مي رژيم در جبهه  پيروزي

گفت: شنوندگان عزيز در دقايقي  و و تلويزيون ميي رادي او با صداي گوينده
صهيونيستي،  –پيش در يورش قهرمانانه رزمندگان اسالم به قواي بعثي 

» قواي صدامي«شدند كه  قزوين آزاد شد. در اينجا تازه مردم متوجه مي
ها خبر نداشتند. وي  قزوين را هم به تصرف خود در آورده بودند و آن

كارتوني، محمدرضا پهلوي، فريدون فرخزاد،  هاي همچنين صداي شخصيت
مارش جنگ و صداي   وين، دوبلور آلن دلون، اندوز، جان فريدون فرح

  كرد. گويندگان اخبار تلويزيون و صداي دهها نفر ديگر را به زيبايي تقليد مي
  

  هاي زندان شعرهاي طنز و فكاهي

ه توسط هاي ساخته شد هاي گوناگون، اشعار و فكاهي در كنار نمايش
اي در باالبردن روحيه و دامن زدن به شور و  زندانيان، از يك سو جايگاه ويژه

گونه  نشاط در ميان زندانيان داشتند و از سوي ديگر به نوعي روايت طنز
اي  شرايط دهشتناك زندان را نيز برعهده داشتند. اين اشعار گاه به گونه

كي از كساني بود كه نقش ياد احمد غفارمنش ي شدند. زنده نمايشي اجرا مي
اساسي و بدون گفتگويي در خلق چنين آثاري داشت. تعداد اين گونه اشعار 

  زند.  سر به صدها شعر و فكاهي مي
  "گـارون گـارون گارونـه   " شـعري بـر وزن آهنـگ    آقاي غفارمنش  مثالً 

ايـن دسـته    داد. زندان را توضـيح مـي  شرايط  سادگيبه كه ويگن سروده بود 
هاي گونـاگون توسـط زنـدانيان مجاهـد بـه صـورت دسـت         وقعيتاشعار در م

  جمعي اجرا مي شد. شعر مزبور به اين شكل شروع مي شد:
  گارون گارون گارونه، آزادي نامعلومه،  

  ده سال و بگذروني، ده سال ديگه مي مونه  

شـد و   هايي كه حكمشان تمام مي اين بيت غفار منش به وضعيت بچهدر 
  كند. بيت بعدي چنين بود:  ، اشاره ميزد ها سر باز مي نرژيم از آزاد كردن آ

  سيگار زر مثل هما نميشه، عفو امسال مشمول شما نميشه

به سيگارهايي دارد كه به زندانيان فروختـه مـي شـد و      اول اشارهمصرع 
ي  دهنـده   شـد، نشـان   دوم كه با اشاره دسـت بـه توابـان خوانـده مـي     مصرع 

جا به شـكل طنـز خـودش را نشـان      ست كه در اينن ااها با تواب مرزبندي بچه
  گفت: دهد. بعد مي ها از همكاري با رژيم را توصيح مي داده و هدف آن

  برند گاودوني تو كه از الغري مثل ناودوني، شلوغ نكن مي

 67عـام   مهـرداد اشـتري كـه در قتـل     شهيد به است اي اول اشارهمصرع 
هـا را بـه    رساند كـه بچـه   را مي 62-61  دوم شرايط سال مصرع جاودانه شد و 

  بردند.  شكل تنبيهي به گاودوني مي
  خواندند: ها مي در بيت چهارم بچه

  سيرون سيرون سيرونه، هواخوري بيرونه،

  هات آويزونه سبيل چون بهت عفو ندادند،  

  .ها و بيان روزهاي سخت زندان  اي است رو به تواب باز هم خطابه
  آمد: در ادامه چنين مي

  اينجا مسئول حمومه، تا خيس ميشي ميگه وقتت تمومه كريمي

  .كند  ها براي رفتن به حمام هفتگي را بيان مي مشكالت بچه
  گويد:  جا كه مي يا آن

  ها پر ميشه، كثافت ها با دست توي نايلونه آب قطع ميشه توالت

http://dialogt.de/



    ادبيات  زندان در تبعيد

١٠٩  100 ي آرش شماره

كـه بـا مشـكل     61اي است به مشكالت زندان قزل حصار در سـال   اشاره
ها مجبور به انجام كارهايي كه در شعر بيـان شـده    ود و بچهقطع آب مواجه ب

  .نيز بودند
به مناسبت محرم، مجلس سوگواري در حضور خميني در جماران برگزار 
شد. كوثري يكي از  مداحان كشور كه پيرمردي خـوش صـدا بـود بـه نوحـه      
سرايي پرداخته و خميني نيز در حالي كه دستمالي جلو صورتش گرفته بـود  

ي تركـي   ، كـوثري بـا سـوز  دل و بـا لهجـه      يست. در قسمتي از نوحـه گر مي
  كه پيراهن چاك چاك... ساعتيخواند: واي از آن  مي

ي توليـد يكـي از    منتهي با مفهومي متفاوت، دستمايه »ساعت«موضوع 
ي  ها به صورت دسته جمعي با لهجه شعرهاي طنز زندان شد كه از سوي بچه

شـد.   خوانـد، خوانـده مـي    ه شكلي كه كوثري ميتركي و همراه با سينه زني ب
  قسمتي از آن به اين شكل بود: 

  اش بسته بود كه بر مچ ساعتيواي از آن 
  ساعت سيكو نبود، وستندواچ هم نبود

  اش شكسته بود عقربه 
  بردم دكان بسته بود

  صاحب دكان خسته بود 
  ز جاي خود جسته بود 

  ادگار مصطفي بود. ، ييادگار مصطفي بودامام ما گفته بود:  
  اشاره به مصطفي، پسر بزرگ خميني است. 

  
  

  آخرين نمايش زندان

  شويم.  ها مي ما تماشاگر آخرين نمايش زندگي بچه 67در تابستان 
  شوند پرده ها دريده مي«

  از دهليزهاي اين زهدان غرق خون
  خنياگران نيلگون
  با آئينه و آفتاب
  با آبيان و آب

  تاب ماهيان عاشق ماهتاب و  چاي از مه و پي در هاله
  نقاب مرگ  ي بي به سبزي انديشه

    »شوند زاده مي
بينيم كه  و آنگاه كنجكاوانه و حيران بازيگران را در هيأت بندبازاني مي

  : كنند پرواز آغاز مي
  ست ي زندگي اين آغاز آخرين پرده«

  آخرين بند زندگي را
  كند بندباز، با صبح دست خويش باز مي

  ، در سكوت عاشقانه
  »كند پرواز مي

  2007سپتامبر  - 1386شهريور 

Irajmesdaghi@yahoo.com  

ياي ؤر«ــ نيز با اقتباس از » غيرممكن، غيرممكن است«در زندان اصفهان نمايشنامه 
ديل « نوشته –» مردي از المانچا«و نمايش » جو داريون«سروده » ناممكن
را به تصوير » دن كيشوت«، و داستان »سروانتس«، كه زنداني شدن »واسرمن

 يكشد ــ تنظيم شد اما نويسنده آن كه يكي از دوستان نزديك من است به زندان مي
هم بازجويي پس » سروانتس«، افتاد و در مورد »هتل اموات«دورافتاده موسوم به 

 . آورم اين روايت را به نقل از او مي داد!

مضمون نمايشنامه دفاع از آرمانخواهي در برابر تسليم و زبوني است. مفتشان كليسا، 
اند. زندانيان تصميم  هاي ديگر را زنداني كرده سروانتس (خالق دن كيشوت)، و خيلي

سخره بگبرند و داستان ه را ب يدگيرند با اجراي يك نمايش، تفتيش عقا مي
كشد. خود زندانيان  روانتس را به تصوير مي، محاكمه س»غيرممكن، غيرممكن است«

كنند و در ابتدا بگير و ببند راه انداخته، به  نقش مرتجعين مذهبي را بازي مي
كنند و دادگاه تفتيش عقايد داخل زندان را براي او تشكيل  سروانتس حمله مي

دون «دهند. اين وسط تمام فكر و ذكر سروانتس، دست نوشته ناتمامش يعني  مي
  را بسوزانند و به باد فنا رود.  ترسد آن است كه مي» تكيشو

ي بي  سروانتس با تكيه بر اصول  آرماني خود بر واقعيت پليد تفتيش عقايد در جامعه
اخالق خط بطالن كشيده و خواهان دنياي ديگري سرشار از انسانيت است و از 

خودم را  بياييدحتا  ؛ خواهيد بكنيد هر كاري مي :گويد همين رو به بازجويان خود مي

ايم!  گويند: ما فرزند تو را نگرفته بكشيد. اما فرزند مرا نكشيد. بازجويان در پاسخ مي
دن «هاي ناتمام من است كه در باره  دهد: فرزند من دست نوشته سروانتس پاسخ مي

همه مال و اندوخته خودم را به شما  ، ام. درعوض اگر محكوم شدم ، نوشته»كيشوت
  هايم را نسوزانيد.  صالً مرا از اين دنيا خالص كنيد اما دست نوشتهدهم. ا مي

در حين اجراي نمايش، صداي باز و بسته شدن درهاي زندان و پچ پچ بازجويان 
اج ححاج داودها و ها،  الجورديرسد و مفتشان كليسا، ( زندان به گوش مي

گيرد!  واقعيت ميرسند. انگار نمايش زندانيان، صورت  هاي زندان)، سر مي اخروي
برند. بازجوها بر سر سروانتس داد  سروانتس را كشان كشان به محاكمه اصلي مي

آرمانخواهي تو  ؛ گيريم كه حق با تو است، اما قدرت در دست ما است"زنند كه  مي
هاي  آيد و گفته اما سروانتس كوتاه نمي " چيزي جز حماقت و ديوانگي نيست...

غيرممكن، «كنيد. اما  ا صحبت از غير ممكن ميكند: شم خودش را تكرار مي
ياي ناممكن باشد، ؤوظيفه هر انساني چنين است، كه پيگير ر» غيرممكن است

محنت جانكاه را بر جان هموار كند و به آوردگاهي رود كه شجاعان را نيز ياراي آن 
وأم اي دست نيافتني باشد! ت نيست، وظيفه هر انساني چنين است كه در پيگرد ستاره

خواهم آن ستاره را  اگرچه با بازواني فرسوده. مي ؛با عشقي زالل و پاك، توأم با تالش 
خواهم بنوردم از براي  پيگيري كنم، صرفنظر از دوري مسافت و چيرگي نوميدي، مي

خواهم بر جهنم بتازم،... و بدين گونه است كه  درنگ و بي پرسش، مي راستي، بي
ها، با  (چرا؟ چون) انساني، ناسزا شنيده و مملو از زخمشود...  تر مي بخت جهان نيك

كوشد تا به ستاره  دست نيافتني دست  ايثار آخرين ذره از شهامتش، همچنان مي
  .»غير ممكن، غير ممكن است«بيابد! آري 

*  

  

  

  در شعر زندان  67كشتار  

  

  ايرج مصداقي

  

  
  كنند ميي پاييز را/ پربار  ترند/ كوله ها/ آنگاه كه شكفته باغ

  
ي   گذشت كه فاجعه مي 60سال از سركوب گسترده پس از سي خرداد   هفت

كشتار سراسري زندانيان سياسي به مورد اجرا گذاشته شد. اين كشتار بيش 
ي نظامي بود كه به جنگ انسانيت  از هر چيز مبين عملكرد بيرحمانه

ر روي تأثيرات عميق و دردناك اين كشتار باي از  گوشهبرخاسته بود. 
  ديد.  توان در شعر زندان كه پس از آن سروده شد  بازماندگان را مي

تالش  است،  زندان  هايي از شعر كه تنها معرفي گوشه ي حاضر در نوشته
، شما را همراه خود به راهروها هاي گزينش شده نيزي شعر كنم از دريچه مي

مدد تصاوير زيبا هاي گوهردشت و اوين برده تا به  و دهليزهاي مرگ در زندان
بين مرگ و زندگي جريان داشت آن روزها و بكر، نبرد نابرابري را كه 

  .تان دهم نشان
تواند فضاي زندان  اي بدون شعر زندان نمي چرا كه عميقاً باور دارم هيچ نوشته

هاي سياه و شوم و به ويژه كشتار  و حال و هواي زندانيان سياسي در آن سال
را بازتاب دهد. اين شعرها از يك طرف نماد شور  67 زندانيان سياسي در سال

و مقاومت زندانيان و از سوي ديگر بازگو كننده شقاوت و بيرحمي 
ها و  ها، نگراني ها و تشويش جنايتكاران است. در اين شعرها با دغدغه

  شويم.    به صورتي عريان آشنا مي 67هاي بازماندگان كشتار  دلتنگي
ي  بر ساقه«اند از كتاب  ه مورد استفاده قرار گرفتهاشعاري كه در اين مقال

اند. من اين شانس و اقبال بلند را داشتم كه  ) انتخاب شده1» (تابيده كنف
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ها را  هاي گوهردشت و اوين، آن شدن اين اشعار در زندان  پس از سروده
ها در حفظ و  دريافت و به خاطر سپرده و از طريق چاپ و  انتشار آن

  بكوشم.  شان نگهداري
كه » ها طوقي«به نام  استشعر بلندي  67عام  اولين شعر زندان پس از قتل 

شود تأكيد اين شعر بر  در زندان گوهردشت سروده شد. چنانچه مشاهده مي
  ي دار براي اجراي اين كشتار سراسري است.   استفاده از چوبه

چكند/ و  قطره مي-ساله/ قطره  هاي هفت ي كنف/ شراب هاي بافته از ساقه
  مكد ذره مي-ي پير/ ذره زمين، اين عجوزه

اي  را بيان كرده و به گوشه 67در اين شعر شاعر غم و اندوه حاصل از كشتار 
در راهروي مرگ كند.  عام اشاره مي از بيرحمي به كار گرفته شده در اين قتل

و شاعر  شد شدند شنيده مي برده مي قلتگاهصداي ضرب و شتم كساني كه به 
  كند:  را به شكل زير بيان ميآن 

رقصيدند/ كه داركوبان به  ...طوقيان كبود/ هنوز بر دارهاي جنگلي مي
شان در كارگاه جهان/ بالشت  كوبيدند/ پرهاي ريخته دارهاشان نيز دشنه مي

  هاست.   هاست/ هنوز هم بر بلند بالشان جا پاي تازيانه موريانه
ار گرفته بود تا از ماترك دوستان و پس از كشتار، تالش زندانيان بر اين قر

ها را در  رفقايشان يادگاري براي خود برداشته و به اين ترتيب ياد آن
  گيرد:  شاعر دوستانش را به پرسش ميضميرشان زنده نگاه دارند. 

اي هميشه و هميشه نازنين/ ما وارثان چه هستيم/ جوراب گره بزن به جبين/ 
ده ساعتي در عبور زمان/ يا پيراهني به رنگ اي فرو رفته در درد/ وامان كهنه

  سرخ سحرگهان
   :كند شاعر دردش را بيان ميسپس 

  ي تيز در دست/ مست مست، برخيز نازنين!/ با تاولي چركين در قلب/ كينه
  ات شكست تر از آن كه بگويند / پياله پيش

  گويد:  و سر آخر مي
ي  خوان/ بر ساقه طوقي به گردنت ببند/ مثل كبوتران حق/ مست و ترانه

  ...ي كنف برقص/ با آهنگ سحرگهان/ كه چنين است رسم عاشقان تابيده
شاعر دوباره بر روي دار زدن  ،كه در اوين سروده شده »مرگ بند باز«در شعر 

  برد:  زندانيان تأكيد كرده و شعر را به اين شكل به پايان مي
ي  آغاز آخرين پردههاتان را بتابانيد/ اين  اي ستارگان هفت آسمان/ چراغ

كند/  آخرين بند زندگي را/ بندباز، با صبح دست خويش باز ميست/  زندگي
شود پريد/ بندبازان اين  / اگر بي بال نميكند عاشقانه، در سكوت / پرواز مي

درند/ مرگ اين  قرار پرده پندار را مي پرند/ اين گونه هشيار و بي گونه مي
   ست.  فصل/ مرگ ديگري

در اولين سالگرد كشتار زندانيان سياسي در اوين سروده شده  »كوچ«شعر 
   شود: و هر سال دوباره تازه مي است

زندان هاي اوين و گوهردشت  1367مرداد  23پيش از آغاز ماه محرم در 
گذراندند. جانيان در زندان يك دم از تالش  ترين روزهاي خود را مي سهمگين

اي كه در اين روزها به  هاي شيفته جانماندند. چه  براي جان ستاندن باز نمي
  افتادند.  خاك مي

هاي  در همان روزها، چنانچه رسم كشور ماست پيش از فرا رسيدن ماه
شد. در شهر  زيادي تدارك ديده مي  عزاداري محرم و صفر مجالس عروسي

بردند  مي و داماد هايي كه عروس گوهردشت هر شب صداي بوق ممتد ماشين
  شد.  شنيده مي

رفتند/ ميهمانان از خال رخ يار/ و  سي نبود و نبودي/ عروسان به حجله ميك
  .گفتند ي نگار، قصه مي ي زندگي/ از گيسوان بافته شاعران شهر/ در كناره

كشيده و بيهودگي  شاعر در اين شعر نبردي را كه جريان داشت به تصوير 
  گذارد: به نمايش ميتالش جانيان را 

شود كشيد/ كينه را از آواز يوز  ادها/ ريسمان نميبه گلوي هميشه خونين ب
هاي تفاهم  اند/ جنگل و پائيز/ پرده شود گرفت/ موج و مرداب با هم غريبه نمي

  .اند را دريده
كه  دردناكي  و سپس بر فرارسيدن اولين سالگرد اين جنايت بزرگ و فاجعه

  كند:  تأكيد مي به وقوع پيوست
/ هر روز/  گل سرخ ما گذشت/ و هنوزهاي وحشي جن سالي از كوچ تمشك

  شويد. ي اشك مي آواي پر سوز يوز/ چشم ماه را/ در چشمه
مرگ را به تصوير  يكه در زندان گوهردشت سروده شده راهرو »تماشا«شعر 
» هيئت عفو«پس از حضور در مقابل كشد. در زندان گوهردشت زندانيان  مي

حسينيه زندان منتهي  در راهروي اصلي زندان كه بهيا كميسيون مرگ 

اي  نام عده نماندند تا جانيا شد كنار ديوار با چشم بند نشسته و منتظر مي مي
  :را براي رفتن به سوي مرگ بخوانند

راه توفان سياه  به روهاي گذرگه تزوير نشسته بوديم/ چشم ما ديديم/ در پياده
  هاي دلمان را از شاخه بكند. پاييز/ تا برگ

هاي زندان را با  خود را از شنيدن نام عزيزي كه سال احساس همچنين شاعر
  كند:  او سپري كرده بود بيان مي
/  ي باراني در آن لحظه نام ستارگان بود/ هر قطره نامش را صدا زدند/ انگار هم

  شد با نام او صدا زد نام او را داشت/ و هر نسيمي را مي
  د: كن تا سلول مرگ بدرقه مياز زير چشم بند بعد او را 

رفت/ و مثل حوصله ما كم كم  مان مي ما ديديم/ او را كه مثل تفاهمي از ميان
  برد. و سوسوي چشم ما را با خود مي/ شد دور مي
هاي انتهاي راهروي اصلي گوهردشت را كه به حسينيه  بانان، چراغ زندان

وقتي به انتهاي راهرو  جاودانگان .شد آگاهانه خاموش كرده بودند منتهي مي
  شدند:  ميو غبار راه گم رسيدند در تاريكي  مي

ها تار  شدند/ چراغ صدا غبار مي ها چه بي زديم/ كوه صدا فرياد مي آي، چه بي
قرار  / آي، چه بي هاش اي به گونه هايمان در آرزوي بوسه دل/ شدند مي
/ ديديمش پريد و اوج گرفت/ رخمي روشن در روحش بود و طوقي شدند مي

  بر گردنش.
و  ها جاودانهاز زبان  در اوين سروده شده است. شاعر» اي از بهشت نامه«

   گويد:  سخن مي خطاب به مادرانشان
ها بيانديشند/  گريه مكن، حجله را برچين/ به عروسانت بگو/ به پشت لحظه

گلبرگ نگاهشان را/ به دست فقير كودكان بياميزند/ و با لبخندي گل عشق 
  بياويزند. ها ي مردمان كوچه / به سينه را
  گويند:  از انتظاراتشان ميهمچنين ها  آن

ي ستيزه ديو است و  وقت باران نيست/ روزگار آينه و چشمه نيست/ هنگامه
ها/ گاه رزم آخرين پاييز است و شاهراه بهار/ امروز هر بوسه بايد،  باغ كوكب

  .آوايي  ي خوش آتشفشاني باشد/ و هر مردمك رعنايي، گلوله
  ها كوچ كنند: خوانند كه به كوچه مادران خود را ميها  سرانجام آن

ها  ات را به كمر به پيچ/ به كوچه گريه مكن مادر/ پنجره را ببند/ چادر خانگي
ها نقش بزن/ و سالم ما را به  / و پيام ما را بر ديوارها و دروازه كوچ كن

  سپيدي لبخند كودكان برسان.
از زندگي  ها جاودانه، شدهكه در اوين سروده » همسرايان مرگ«در شعر 

گويند و تفاوت دنياي امروز و  دوباره خود در گورهاي دسته جمعي سخن مي
  د: كنن گو ميديروز خود را باز

تر نيز همه در يك گور، زيسته بوديم/ آن  ايم/ پيش همه در يك گور خفته
/ بخشيد ي هر روز تازه بود/ كه دژخيم به رايگان مي روزها، جامه، از تازيانه

مان پر از  اي از مادر ابر/ آن روزها، دست هديه/ اين روزها، كفني داريم از برف
پرنده بود/ و گودي چشمان ما را / چلچله آشيانه داشت/ اين روزها، 

ماري آشيانه كرده  هاست/ و گودي چشمان ما را مان، ريگزار موريانه دست
  است.
  كنند:  ها در اين شعر همچنين از تنهايي خود شكوه مي آن

تر از مجنون و مهجور/  وطن/ عاشق  كفن، در سرزمين خويش و بي  همه بي
ي عالم / اما تنها/ همه، به زير  سالح/ آشنا با همه جنگجوتر از هزار ساالر و بي

  ايم يك بام خفته
  گويند:  عاقبت از رسالت امروز خود مي

ها  يم/ و باهم شبا همه با هم، يك سرود تازه را / با آهنگ پاي موريانه ساخته
ايم/ همه باهم / دل را  ي نبرد خفته كه از گيسوان تو بلندترند/ بر يك پهنه را

هاي يك ابريم/ و  ايم/ ما همه، قطره به ترنم باران و برگ و پرنده باخته
هاي يك برگيم/ آن روزها، با  ي يك درد/ ما همه سبزينه خوان قافله چاووش

رسم ستيزه ا زها، در مغاك خويش/ دانه ررقصيديم/ اين رو نسيم ستيزه مي
  آموزيم مي

ها را بيان  اش به جاودانه عميق  و عشق  شيفتگي» رهرو«شاعر در شعر 
  كند:  مي

هايي/ درياهاي غريب را تو با اشكت  ي جنگل آلود/ تو فاصله  آه، اي رهرو خون
خند خرم/ تو رايگان لب دهي/ به عابري كه منم و اندوه مي هم پيوند مي به
آيد/ اگر دري  رود و باز مي پرد/ اگر پري در ابر فرو مي دهي/ اگر پرنده مي مي

خندد/ همه، هر چه تصوير  بندد/ اگر كسي مي شود و باد مي در بر گشوده مي
هايي رو به سوي تواند/ هر چه تفسير هست/ تكرار نام توست/ اي  هست/ آينه
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/ بر ميزهاي تشريح  نام را ي بي آخرين رهرو زمين/ بي تو، طبيبان، كدام مرده
زند/  كنند/ بي تو درد را چه كسي بر بوم زمان نقش مي شرحه مي-شرحه
گويي/ هر چه درياست در اشك  گونه است كه جز از شقايق، سخن نمي اين

  آيند گونه است كه قايقرانان، صبح رو به سوي تو مي توست/ اين
اني كه با جاودانگان از سر پس از يادآوري دور» يادها«او همچنين در شعر 

  كند:  گذرانده اين چنين مويه مي
شود چشمه را شست/ يادش بخير/  شود، نمي اند/ نمي نازنين!/ تنت را نشسته

نشستي/  ي دق مي گرد/ در آينه ي مرگ آواي دوره آن روزها كه تو در دلشوره
ي پلك تو ها با پارو برد/ موج / تو را به طوفان مي و اين زورق زنگار گرفته

كرد/  هاي تو بودند/ و زندگي، و زندگي حس مي جنگيدند/ ابرها، در هاي مي
/ مثل يك  / در گلدان كوچك كنار قفس / كه گل آزادي را كسي هم هست
  لبخند بشكُفاند

/ شود/ چشمان آفتابي تو را بست اي نمي اند/ با سكه ....آه چشمت را نبسته
هاي تو بود/ كه در آن  با چشم يادش بخير/ چشمت آن سوي شناخت بود/

شود/ جنگجويي زخمي/ اسبي به  ها گم مي جا كه سپيدي برف ها/ آن تاريكي
هاي  تيرگي مردمكت ديد/ بر آن نشست/ و تا آن سوي ستيزه دويد/ با چشم

تاب آفتاب/ بيد، باد نيست، آينه  تو بود كه هستي دانست/ مه، ماه نيست، شب
  آب.

اي اصلي بازماندگان ه شاعر به دغدغه» ر مجاهدگو«و  »گورستان«در شعر 
   :دهد پاسخ ميها  جاوادنهعام و خويشاوندان و دوستان  قتل

گردي  آفتاب دوره/  تاب در سوسوي شب/ هاست جا موج در شبنم سحري اين
به  هاست ها و سينه چكاچاك نيزه/ صداي ما هوي بي و در هاي/ است

  ميرند/  مكان مي بي/ ماه و زيبايي  جستجوي گور كه هستي
  نامند نامند/ همه هم ...به جستجوي گور كه هستي/ همه بي

ي خويش  ترين بادهاست/ آزادي، نام گمشده گاه عاصي جا، وعده ها اين ...شب
هاي  / از استخوان هاي اين دشت عشق / در پيچ و خم ناپيداي كوچه را

خورده  انگشتان تركپرسد/ رودخانه رسم دوباره رفتن را/ از  ي ما مي پوسيده
  جاست ي رهروان و سپيدي همه سپيدارها اين جويد/ راه همه پاي ما مي

اند/ و زائران  / پلنگان در كوه غرور خويش آرميده ... جستجوي گور كه هستي
  / چيزي نخواهند شنيد هاي زخمي پلنگي اين گورستان/ جز نعره

اند  ها خفته بچهرا به جايي كه  جستجوگران شاعر » گور مجاهد«در شعر 
  كند:  رهنمون مي

ها/ مثل آهوان بلورين/ شفاف و شرمگين درهم فرو  جا كه بركه جا / آن آن
اند/ و سروي سر در اين تفاهم آبي خم كرده است/ و جرعه جرعه،  رفته

/ با شاخكان مهربان خويش/  هاي كوهي جا كه/ گوزن نوشد/ آن زندگي مي
ها، به بازي بادها دلخوشند/ و  اند/ كوه ههاي ستاره را به بازي گرفت خوشه
  شوند ها/ در آرامش شبانه آرام مي سنگ
تابند/ از ترنم مرغك سحري/ و  ها/ كه مي تاب جا، پشت سوسوي شب آن
  بخشد و... / عطر جاني مي ي صبح بويي به راه سپيده شب
جا كه رودها سرخوش از رفتار خويشند/ و مثل كولي مستي،  جا، آن آن

  خوان و آفتابي آوازه
كنند/  گذرند/ و دهان دره را از مرواريد قطره پر مي از كوي و كوه و سنگ مي

  بخشند ها مي ي كودك باغ و شبنمي به گونه
در /  اش را ي پروازها/ مهرباني گمشده جا كه زني/ به شكل مادر همه جا، آن آن

خيال و عطر جا/ كه هياهوي رويا و  جويد/ آري، آن ها مي ميان فراموشي خاك
ها/  ي كوچه هايش چراغ همه كه چشم/ ست ست/ گور كسي تابي و اشك و بي

  ها/ و تفنگش، عصاي دوره گرد آزادي بود ي رفتن هايش، تصوير همه گام
  سرايد:  غمگنانه مي» رؤيا«شاعر در شعر 

هاي تو كوچكند/ چشمان من/ براي اين همه ترنم  هاي من، براي اشك دست
ست/ اگر  ي گمنامي بارند/ و دل من، براي درياي تو/ بركه يزيبا/ حقيرانه م

شستم/ و چتري از آوازهاي تابستان/ بر  هايت را مي دستم گشوده بود/ اشك
   گرفتم. سرت مي
شناخته » آفتاب«يا » سرودهاي مرداد«سروده كه با نام  16شاعر در 

شت متولد نماياند. سرودهاي مرداد در گوهرد شوند سنگيني فاجعه را مي مي
  شدند:

هاي انساني مرداد/  در  بارد/ گريه كن/ در مكان بي نامي/ دانه اگر باران نمي
  اند خاك خفته

  گويد:  ميها  يا در وصف جاودانه

هاي دار/ مثل   فهمد، فهميدند/ به حلقه اي كه آب را مي / مثل تشنه پرواز را
ي  ي رؤياي شكفته خندد، خنديدند/ بر ارابه آفتابگرداني/ كه به آفتاب مي

دار مرداد/  در اين سوزش تف/ خويش نشستند/ و تا آن سوي حيات كوچيدند
اي ببار و گريه  مثل گلوله/ / با تفنگ چشمت بارد اند/ اگر باران نمي آنان تشنه

  كن
  سرايد:  اش را اين چنين مي اي ديگر غم و يا در سروده

/ كسي به در  نيست شود/ انگار كسي ماه مرده است/ و خرمن بشر درو مي
گويد/ ماه مرده است/ و  كوبد/ كسي به كس نمي كوبد/ كسي به سر نمي نمي

  كنند خويش را بر دار عشق آونگ مي/ هاي مرداد پلنگان بر قله
  گويد: اي ديگر از ناباوري خويش مي در سروده

/  انديشيدم / من رهروي اين سرزمين زمستانم/ هرگز نمي آتش بزن به جانم
كردم/ در فصلي كه  رگان مرا/ از برف تاريخ پر كند/ باور نمي ردادگرمي م

/ كه  كنند/ در آن هنگام به سمت ستاره كوچ مي آتش به دل ترين نيلوفران
تركد/ و ماه  گرد آوايش/ از گرمي عشق مي گيرد/ دوره ققنوس جشن شعله مي

دم بود/ كه اجاق زمستاني مر هاي ياران من تر است/ سينه از خورشيد سوزان
  اين گونه سرد شود

  گويد:  مي 67شاعر در جاي ديگري از دگرگون شدن زندگي پس از كشتار 
/  چه دگرگون شد/ چيزي نبود/  جز زندگي پس از فروغ خورشيدي مرداد/ آن

/  درد/  چنان بادي كه امروز به جستجوي شمشير مرگ/ پيراهن از سينه مي
/ در  اي رود/ مثل سپيده ون و كوه ميدر ابتداي درك حيات/ تا به قتلگاه سك

  خرد /  از بازار مردگان مي ي سياه شب را ابتداي شكفتن/ جامه
  فشرد:  شاعر به درستي بر اين نكته پاي مي

/ منطق  اي گريه كن/ كه رستن يك ساقه علف نيز بر اين خاك كويري/ قطره
  ريزد نمكزارها را درهم مي

  گويد:  او همچنين مي
ي جادو/ عروس جوان ترين جنگجوي اين  كافي بود/ تا عجوزه... يك بوسه 

  توانست/ طوفان و كوه را آشتي دهد. قبيله شود/ و يك لبخند مي
  سرايد:  او در جاي ديگري چنين مي

فروشند/ در بازارهاي مكر/ حزن  ي شيطان مي  / به بوسه شهيدان اين فصل را
درند/ كه ياران  ا سينه ميكنند/ و آن چنان نجابت عشاق ر بشري را حراج مي

  شود شمرد. هاي باران نمي / مثل قطره را
  خواند:   شاعر همه را به جستجو فرا مي 

/  بايد جستجو كنيم/ با كفشي از آهن و عصايي از سنگ/ گورستان مردگان را
/ مثل قطره شبنمي بر پيشاني خورشيد مرداد ناپيداست/ در  كه آواز و آوا

توان جانان/ حرفي بيابيم/ حرفي به كوچكي  و جان بيجايي ميان گور ياران 
  فريادي از گلوي ياري بر دار.

را به اين شكل بيان  67گري به كار گرفته شده در كشتار  شاعر وحشي
  كند:  مي

نهند/ روزي ديدم/  جا به راه آهوان نطفه نبسته نيز دام مي بگذريم/ اين
رقصيد/ اسير تار  د و ميقاصدكي كه در باد/ به ترنم آواز خويش خوش بو
ي  / كه به زييايي خنده تاريكي شد/ و پيغامش را دزديدند/ ديدم حباب آبي را
ها را به آتش  ي زنبق چريكي در سپيده بود، ربودند/ و در ماه مرداد/ دره

  فروختند
  كند:  شاعر بيهودگي تالش جانيان را در اين شعر بيان مي

رقصند به نطفه  ا/ كه بر شاخه ميشود/ كودكان برگ ر چگونه، چگونه مي
كوچاند/ به تندرها گفت/ فرياد خويش را از كوچه جمع كنند/ و عطر منتشر 

هاي جهان  ي خونين تو را/ اي چريك حزن كودكان گمشده/ از باغ گلوله
  گرفت

/ بر دار ديد و فرياد زنان/  شود رقص خواهر تمام تنهايي خلق را ....چگونه مي
   ي كوه نزد ها ندويد/ و مشت را به سينه بيابان چون كوليان باد در

  كند:  او سرانجام چنين مويه مي
  زندگي آرام بگير/ آرام بمير/ بيرون از رحم مادران ديگر كودكي نيست

 در گوهردشت كه در وصف محسن محمد باقر »اي با عصا  پرنده«در شعر 
ه تصوير عام شده را ب سروده شده شاعر مظلوميت زندانيان سياسي قتل

و در كودكي در  بودكشد. محسن محمد باقر به طور مادر زاد از دو پا فلج  مي
. محسن كرده بودفيلم غريبه و مه بهرام بيضايي در نقش كودكي فلج بازي 

  در گوهردشت جاودانه شد: 67مرداد  15در روز شنبه 
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    ادبيات  زندان در تبعيد

١١٢  100 ي آرش شماره

واز را دود/ پر دانستم كسي كه نمي / و نمي اي با عصا نديده بودم هرگز پرنده
هايي از آهن دارد/  / گام گذرد اي كه از سنگالخ مي و رودخانه/  داند مي

نشنيده بودم كسي به سادگي قطره شبنم كوير/ مرگ را اين گونه تفسير 
/ رگان عاطفه خورشيد را بدرد/   اي تاريك كند/ اين گونه با نگاهي از پس پرده

/  اكنون حيات و  از آهن / و رودي اي بر آسمان / دونده اي بر زمين پرنده
  منطقند مرگ دگرگون و بي

در وصف فرزين نصرتي سروده شده است. فرزين در اين » شطرنج«شعر 
گونه آغاز  ي شطرنج را دارد. شعر اين صفحه» فرزين«شعر نقش وزير يا 

  شود: مي
/ برخيز و باز بر زين بنشين/  كه سايه ها غولند/ و غولي چون تو در  نه فرزين!

  سايه
  يابد:  گونه پايان مي و سرانجام اين

اي از روح كيش شد/ و  شطرنج در طوفاني از مه و رنج پايان يافت/ و پرنده
  ميشي از نگاه مات. 

  
در وصف سهيال و مهري محمدرحيمي سروده شده » گلوبندي از شبق«

است كه در اوين به خاك افتادند. اين دو از كنار مادرشان (مادر صونا) به 
  ه برده شدند:گا قتل

ها و تشنگي/ از ميان شما كسي آيا/ نام خواهران گمنام  آي مردان دشنه
/ در جنگل  ها را بر بوم ماه خواهد نوشت/ آواي دختران سرو و صنوبر را بركه

ها گفتم/ آيا شما/ فرياد مادران بكر  ها خواهد شنيد/ به شيران بيشه بكر ستيزه
  ايد شهامت و شمشير را شنيده

اند/ و بر  زخم مرده ها/ هميشه، هميشه بي اند/ ماهيان آب زخم خفته يآنان ب
/ هرگز كسي زخمي نديد/ آي  جان بادها/ در اين سكون بيكران پيكر بي

دختران آفتاب/ خواهران ستيزه و مهتاب/ مادران بكر زاللي آب/ گلوبند 
  /در اين فروغ جاودان مبارك باد. رنگتان شبق

عه بهاري در اوين سروده شد. اين شعر بيش از هر در يك جم» جان ناميرا«
ها كه از داس مرگ رهايي  چيز نشانگر شكوه و پايداري زندانيان است. آن

  اند:  و زندگي از سر گرفته   اند دوباره به جنب و جوش افتاده يافته
نوشند/ هر چه از  چه شكوهي دارد/ جان ناميراي درياها/ هرچه از آبش مي

چه راز / ست. ست/ باز دريا لبريز ماهي / باز دريا آبيگيرند ماهيش مي
گيرد/ باز  / سبزمان را مي ست/ در سرسبزي ما/ هرچه خزان شيريني
  سرسبزيم

  / بر شاخه گل داريم چيند/ باز هر شب هر چه تاريكي از ما/ ستاره مي
  چه شكوهي دارد/ راز سرسبزي و سرشاري ما

عام  را به تصوير  ردشت پس از قتلاولين هواخوري زندان گوه» پاييز«شعر 
  كشد:  مي

شود گل داد  شود در باغچه حس نيلوفر كاشت/ نمي ست/ نمي رمقي آفتاب بي
ي نمداري  گر گرفت/ در آتشدان خورشيد/ هيمه و گل گرفت/ يا گل گفت و

اند/ و  هاي تابستاني سوخته اي از باران/ هيمه اند/ و بر تن ما جامه ريخته
  .ست رمقي تي، پيرمرد بيراس  خورشيد به

بازماندگان كشتار براي در امان ماندن از پيامدهاي اين جنايت فجيع در 
كنند و اين فشاري  گيري سياسي اجنتاب مي برخورد با زندانبانان از موضع

كه در  »مترسك«شعر كند با  كند. شاعر تالش مي ها وارد مي مضاعف را بر آن
  را نشان دهد:   ماندگانباززندان اوين سروده شده اقتدار 

  
  

اي/ كه بر خاك قرون خفته بود/ با  از فراموشي نپرهيز/ جوهر فراموش گشته
ترنم بهاري، آشناي هستي خواهد شد/ از خاموشي مگريز/ در انتهاي هر 

  ي لبخندي هاي اخم/ باغچه ست/ و در پس بيابان كويري/ جبر دريائي
تفنگ/  هاست كه بي شكان قرنست/ مهم نيست/ گنج اگر امروز تفنگ تهي...

  .خندند بلعند و مي ي چشم مترسك را / مي دانه
اي همگاني  در اوين سروده شد. بازماندگان به عارضه» پرسه در سكوت«

كه كالمي رد  زدند بدون آن ها با هم قدم مي دو نفر مدت  دچار شده بودند. گاه
  و بدل كنند: 
روابط، چه نيلوفر نيلگوني كه   / در باغچه هاي زيبايي كه نگفتيم چه سخن

/ و چشمان مرا تر نكرد/ چه  نروئيد/ چه باراني كه خورشيد را غرق كرد
/ كه در دستان من جان نگرفت/ و آن نگاه  /  آن حس دريايي پرشكوه بود

صدا  / بي ها كه تو / كه بر نگاه جادوشكنيم به خواب نرفت/ و آن قصه جادو
  د نشنيدم/ در سكوتي جاوي خواندي و من

ست/ از  ي عميق ناشكيبا/ از جوهر رنج بشري ...سكوت را نشكنيم/ اين شيشه
/ به آخرين برگ  هاست/ از آخرين نگاه مبارزي آشيان تهي گشته چكاوك

هاي زيبايش كه كسي نشنيد/  از دستان  از نغمه ست/ جهان پر است زندگي
  .ان آن را شست/ كه بار ي خونينش / كه كسي نگرفت/ و از سينه مهربانش

ها بعد از  آروزهاي زنداني، تعريف او از زندگي، مبارزه، و نگاه او به پديده
رنگ و بوي ديگري يافته است. در شعرهاي زير نمونه هايي از اين  67كشتار 

  توان ديد:  نگاه را مي
   در گوهردشت سروده شده: » كليد«

گذر زندگي را  ايستاد/ و كاش از جنس شيشه بودم/ كسي در يك سويم مي
نگريست كه  ديد/ و كسي ديگر در ديگر سويم به عروسي مي در كوچه مي

  برند هاي جشن به دوش مي ها / چون خنچه اش را طبق كش مرده
/ از  نهادم و آرام و سوت زنان اي فراخ بودم/ بار جهان را به شانه مي كاش شانه

  گذشتم زن مي ها/ پرسه ها و دره كوه
آرميد/ ياري  ام مي اي بودم/ پلنگي در سايه ي يا دل درهكاش درختي بر كوه
ي غارش نقش  ديد/ و شكل مرا با خونش / بر ديواره از پناهگاهش مرا مي

  زد مي
/ و با انگشتي دلم را / با آتش  بوسيدي / مرا مي ...كاش تفنگ دست تو بودم

   گشودي / درهاي آفتاب را / با گلوله مي / با من مثل كليدي دادي آشتي مي
  در گوهردشت سروده شده: » جنگ زندگي«

/ و  ات به هنگام شرم بار زندگي نيست/ سرخي گونه ...چيز عجيبي در كوله
اي كه  ست/ پرنده / هر دو همرنگ زندگي سرخي شقايقي به هنگام خون

ست/ و آنگاه كه  افتد باز زندگي ست/ چون به خاك مي پرد / مثل زندگي مي
  ست مرنگ زندگيميرد روح سرخش/ ه مي

رويد/ روزي درخت  رو/ هر صبح شاخك نازكي بر تو مي  مثل نهال تازه
/ به سينه  ست/ مثل شهاب كوچكي / نهال و درخت هم مثل زندگي شوي مي

  ست. / جنگ زندگي / جنگ شهاب و شب هم زني شب چنگ مي
  در اوين سروده شده » نياز«

ها/ زاده اوج و فرود  ام/ موج / عاشقانه زيسته اند/ من اما عاشقان گريسته
ي  خويش نيستند/ آنان/ خاشاكي در تهاجم بادند/ رودها/ بر بستر اراده

دوند/ آنان در تهاجم تنهايي/ به دريا  سنگين خويش نيست/ كه تا به دريا مي
  خندند مي

دريا / غني نيست/ يك جهان آفتابي/ آفت جان درياهاست/ و تو، از جان 
  و را، نياز همزاد/ تا بازار معشوق برده است. اي/ ت عشق زاده نگشته

  : در گوهردشت سروده شده: »بين سراب و آب فرقي نيست«
/ در  ي تشنه را / سرابي دريايي بين سراب و آب فرقي نيست/ قايق شكسته

هاست/ در سراب زيبايي آب  كند/ و آن كه كنار چشمه امواج خويش غرق مي
دود/ و خود را از آب  ايش مي هاي شيشه جبر مو/ ميرد/ با اسبي از خيال مي

  شود ي زيبا سر مي كند/ و زندگيش در اين منظومه وهم تر مي
فهمد/ از عطرش مست  هاي كاغذين را / آن كه به جستجوي باغ است مي گل
كشد/ و گنج  ي هستي/ بر او دست مي شود و در خواهش بيكرانه با همه مي

  بيند اي مي آهنگ را در ورق پاره رنگ خوش
كنند/ در هوايش  كه از نژاد ققنوسند درك مي / آنان هاي آتشين را / تنها گل

كنند/  اي سركش است/ تمام هستي را هم رنگ مرگ مي كه چون شراره
ست كه  ي راهي / زاده جوييم چه مي كنند/ آن سرخي شعله را گلبرگ مي

  پوئيم مي
  در گوهردشت سروده شده: » درك عميق زيبا نيست«

/  ست / بانگ هنگ هماهنگ آهنگي شنوي چه مي ميق زيبا نيست/ آندرك ع
ميرد/ در تشريح  رسد/ و در بي زماني مي هاي تو مي كه به وسعت گوش

ها/  رسيم/ و در تركيب قله به كرم كوچك حقيري مي/ ها زيبايي شاپرك
  اند سخن كنار هم نشسته غبارهايي بي

  : در گوهردشت سروده شده »من و ماه«
ي  ن يكي است/ تاريك است و بي سوسو/ تو به جستجوي آن آشيان همهبيابا

هايي/ تو به جستجوي آن دقيقه سپيد سحري/ و من تنها به  زيبايي
ست/ كوچك به وسعت  اش اتاق كوچكي جستجوي دري هستم/ كه در پس

  ها ي آزادي همه
  : در گوهردشت سروده شده» شكيبايي«
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١١٣  100 ي آرش شماره

شكيبايي دويدنش/ روزي به انتهاي  اي در مرگ يعني شكيبايي/ هر دونده
ي سپيد،  زند/  تا يك لحظه چنان صبور سوسو مي رسد/  ستاره آن زمان مي
  ماند/ تا روزي شعله بگيرد. چنان پا برجا مي اش را بگيرد/ و دريا آن هستي

هاي بسيار  روزهاي دشوار، همراه با احساس  آنعام است.  دوران پس از قتل
چنين ثبت  »هافاتح رنج« گرفت، در شعر داني پا ميمتناقضي كه در جان زن

  است:  شده
هاي اميد/ چيزي  ريز در/ و خرده بار جز زخم، / جز كليدهاي بي در اين كوله

ست بر بستر خويش/ سراب  ها پچ پچ نانند و خواب/ رودها، قرني كوچه/ نيست
شود، با  مي زند/ در اين فريب/ كجا اند/ و خورشيد يخ مي برند/ درياها تشنه مي

  چشمان تو/ كمي براي مرگ عاشقان گريست.
اند، از جمله   وهوا در چند شعر ديگر كه جملگي در اوين سروده شده اين حال

    ادامه يافته است:» ي يارم به جستجوي نشانه«شعر 
شود  شود كليدي يافت/ با آهن خيال و سوهان حس/ هميشه مي هميشه مي

شود اميدي يافت/ در   اند/ هميشه مي شتهگ  كليدي ساخت/ اما درها مهر
تپش  ها/ بي ريزي هست/ اما كومه بار زندگي/ هميشه خرده زواياي تاريك كوله

  اند گشته
ها، نقش خون را/ از خويش  اند/ دشنه ها را از ياد برده ها/ نام ... دارها، داركوب

زار باد/  هها كه چون مشتي گندمند/ در شور اند/ از كه بايد پرسيد/ خوب شسته
تماشاي  اند/ و چشمان مست دختران شهر/ كه بي ها كه زير باران مانده شعله

  اند يار/ چه مهجور مانده
  »: مالقات« و يا در شعر

ي خواهران تنهايي و زخم رفتم/ در كه گشوده شد/ آفتاب  / به آشيانه با تو
رنج  جا كه از هايم را بستم/ آن اي نشستم/ گوش تابيد/ من كنار ترانه

  خوانند/ نبايد شنيد/ بايد مرد مي
  :»پرنده دريايي« و همچنين در شعر

ام و دريا/ پري بخوان/ چنان رسوا، كه صدف بميرد/ و من ميان  من مانده
  امواج كالم خويش/ قايقي بسازم

ام/ از پشت تهاجم  پري بخوان، دريايي و آبي/ من از جنگل جهان آمده
  نشيند ي من مي اي/ بر شانه پرنده اي چون جا كه دشنه وحوش/ از آن
/ / ميان دهي / كه من به جستجوي دري آلود/ در شبان مهتاب اي پري مه

هاي مهتابي/ كه كوچه باغ  / از خاطرات اسب گردم/ بخوان دل به دل مي
/ از رنگ  ي سبزها را داد/ و همه ي سپيدش نقره مي با شيهه/ تمشك را

  شست مي
***  

يي است از بازتاب احساس زندانيان به هنگام سربرآوردن ها هاي زير نمونه شعر
ها و  وبازگشت ، از رفت67انداز پس از كشتار تابستان  ديوار يأس  در چشم

پايان، و دلداري دادن  به  بي  ها و اندوه هاي مدام شاعر ميان دغدغه زدن  پرسه
ي بندان و راهي به اميد جستن؛ لحن شاعر در اين شعرها گاه خويش و هم

  وار است و گاهي انگاري نهيبي به خود و دوستان در زنجيرش: پچپچه
   (سروده شده در اوين) »تنگنا«

گرييم/ ما، تنگناي كوليان  اند/ ما، مرگ خويش را بر دارها مي راه كالم را بسته
  هاي مرگ، دلگيريم/ ما، به جستجوي گور گمنام خويشيم را / در تنگه

اند/ در كجاي توست/  كجاي تو، به گور بردهگرد/ ما را در  اي زمين هرزه
ي  گشود/ لباني كه با سالمي/ روزنامه ها را مي مردمكي كه با نگاهي، دريچه

  فشرد كرد/ و دستي كه گلوي مرگ را مي تفاهم را منتشر مي
  »:اي براي تو نامه«

هاي  داني كه زندگي/ بر حلقه اي/ و مي ترين سلول بي بازگشت آرميده در تيره
تري دارد/ زيستن در  كه در جان ماست/ شور شيرين / از اين مرگ جانكاه/دار

جا  جا كه نسيم رهگذري نيست/ زيستن در خرناسه و خواب/ آن ها/ آن سردابه
  كه هياهوي لبخندي نيست

  : »يادها«
گل گيتي   گيرد/ و آخرين شاخه اي كه با آفتاب پر مي خيزم/ مثل قطره بر مي

بخشم/ و دور  نام تو مي سرخ گشته است/ به گور بي كه از شرم حضور تو را
  كشم / از دارهاي روزگار تو به زير مي يادهاي كبود تو را شوم و آرام مي

  كند. گويا ديگر اميدي نيست:  شاعر همچنان درد دل مي
اند/ و  ها ديگر، مثل لبان تو بسته اند/ دست ها نيز به گور خفته بي تو، تفنگ
   .اند هاي شهر به دار برده در كوچه  / مثل تو خاطرات را

  »: در اين هياهو«

ام را بشكند/ دستي،  صبور باشم/ نگذارم سنگي در اين كهكشان/ آينه
ي نگاهم را ببندد/ و مه غبار روي دو ديده  نهايت زيبا/ مثل بادي/ دريچه بي

  شود/ نگذارم چشمه را تلخ كنند. 
يابم/ روحم را مثل نوري/ از آن ... مثل رزمجويي، از اين شبيخون/ روزني ب

  ي دلم بسازم اي براي خواب كودكانه گذر دهم/ و از زندگي/ قصه
  »:زمزمه«

/ اي كجا/ اي آواز  هاي ماه/ اي تالءلو خفته در درون چاه/ اي كجاوه اي آفتاب
صدا/ اي نشسته بر شكسته/ اي پرنده با دو ديده/ اي نرفته تا خدا/  تا كجا/  بي

  كند آه را/  ترسيم مي/ راه، اين راهتا كجا/ اين 
  »: دوباره«

ها را  باشم/ كه به دورها اشاره كند/ نزديكي به جستجوي دست ديگري مي
ي  هاي غربتم/ ترانه شماره كند/ كه مرا از اين گذرگاه گذر دهد/ و در لحظه

آشنايي بخواند/ و دشت را تعريف كند/ عشق را خوب بنويسد/ قصه را روان 
هاي زندگي  ي مرا/ از كوچه نچره را آسان بگشايد/ تفنگ گمشدهبخواند/ پ

  ات بشويد هاي تو را/ مثل نسيمي از گونه بيابد/ و اشك
  »: پرنده تاريخي«

/ ريزد شويد/ مي ي تابان/ نترس از تير/ نترس از باران/ تيرباران مي اي پرنده
   .خيزد مي  / دانه بر گاه آن
  »: هاي ساده رسم«

ها  كبوتر است/ كه بر دار/ از سرب كبودتر است/ در اين سادگي / ِ پنجره  پس
تر/ و كشيدن نفسي/ كشيدن  كه ديدم/ آزادي، از قفس تنگ بود

  ست بر شانه كهكشاني
  »: اي ساده پرنده«

اي  ست/ كه با لكه اي ي ترسم از آسمان ساده در پرواز پرنده ترديد نيست/ همه
اي كه هزار آينه/ روبروي  دانم/ پرنده شود/ با اين همه، مي ابر پيچيده مي

  كند. پلنگان نهاده است/ اين آسمان مه گرفته را ساده مي
  : »در مسير هجر«

نشيند/ جايي، بيرون  نه زيستن/ نه مرگ/ آن درنا، كه ميان هجران و باران مي
/ جهان را به  شكيل ميرد/ بيرون از شاخسار و درختان/ كه بس بي از زمان مي

جا/ كمي دورتر از  زيد/ آن آن سوي مرگ مي كند / و ا بدل ميآن سوي دري
  اند تا كجاها  ناكجا/ كه تو را مثل درناها/ كوچ داده

شعري كه در گوهردشت سروده شده است و نمايانگر  »چه... زيباست آن«
  : هاي زندان است محدويت

كليد/  شود ديد/ گم شدن در مه و مهتاب/ درهاي بي چه نمي زيباست آن
/ سراب  اي در باران اي گيسو/ كوچه گاه بيد/ گوشه روف رقصان آواز در سايهح

  لبخندي در اين بيابان
شود شنيد/ هاي و هوي موج و دريا/ چكاچاك شمشير باد و  چه نمي ...و آن

  ي تفنگ ي يك آهنگ/ نفير گلوله استخوان سنگ/ بانگ عاشقانه
به رواني يك رود سرود/ و  شود شود نوشت/ با دست بسته نمي چه نمي ...و آن

شود براي آن كه در دورها/ چشم به راه  از آسمان سحر ستاره چيد/ و نمي
/ در پنج خط، نگاشت/ و  قاصدك دوخته است/ زندگي خونين خلق را

  ست / هميشه آفتابي سوي آسمان ابري ي قلم گفت/ آن شود/ با لبان بسته نمي
  روده شده است: س 69در اوين و به مناسبت نوروز » نوروز«

در تمام اين فصول/ من نگرانم/ نوروز/ امروز يا ديروز/ يا هر روز ابري و آفتابي/ 
هاي تو هستم/ كه كي  ست/ من نگران چشم ي شرمي عنابي كه جهان پوشيده

  .شوند گشوده مي
***  

به زيبايي و با  شاعر در گوهردشت سروده شده و» تقديم به دژخيم«
  كند:  ن را تحقير ميلطافتي كم نظير دژخيما

داني/  رقصد/ و نمي ي زمان، مي اي/ كه بر طناب پوسيده ي كهنه تو آن جامه
كند/ و تو را چون  / كه با نسيم پلكش/ طناب را پاره مي من دلداري دارم
  پيچد اخمي/ درهم مي
دانم رفتگر/  روهاي باران/ مي اي/ افتاده در پياده ي مچاله گشته تو آن روزنامه

  ي تو را به مردارها خواهد سپردبامداد
ي زيبا را  تو آن شمايل هدفي/ كه دلدار من/ تنها با نگاه خشمش/ دو گلوله

  ي قلبت/ خواهد افروخت در تاريكخانه
مرگ خميني سروده  چند روز پس ازدر اوين و » غزلي براي مرگ دژخيم«

  شد: 
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/ بر زين پس چه كسي/ چه كسي زين پس/ خرمن باران را آتش خواهد زد
ي مرگ نيست/  هنگامه /زخم عميق پلنگ/ چه كسي نمك خواهد ريخت

اي به وسعت يك  ها/ دو سپيدار عاشق همند/ و حنجره هنوز در دوردست
زند/  خواند/ برگ لبخندي/ بر پرچين لبي جوانه مي در ميان دو كوه مي پنجره

/  با نفسيبرخيز و / پرند اي ماهيان آزاد / به گرد حباب رهايي مي و بر بركه
دريا را كوير كن/ جنگل جان را بسوزان/ باغ را برهوت كن/ بر دشت شوم 

اي روبروي  ي تيره ترانه بكار/ چكاوك را از هستي بگير/ و آينه كور/ دانه شب
  سايه بگذار

هاي كهن بودي/ دو چشمت/ دو كركس خمار برخاسته از مردار  از تبار مرداب
ي كوثر را  تو، بي تو/ ديگر چه كسي/ چشمهگاه ابليس/ بي  بود/ لبانت، بوسه

به زهر خواهد آميخت/ ديگر چه كسي/ آواي نسيم را/ به دار خواهد 
 ...آويخت

را كه خطاب به زنان » ليالي ابدي«هايي از شعر زيباي  در پايان بخش
ي  كه روزي همه آورم؛ با اين اميد  ي ميهن سروده شده است مي آزاده

هاي جمهوري اسالمي گردآوري شده و در  دانشعرهاي سروده شده در زن
ي مردم بزرگوار ايران زمين ثبت  جويانه خواهانه و عدالت تاريخ مبارزات آزادي

   شود:
هاي  / و ليال افسانه است/ اما دروغ نيست/ اگرنه، شكوفه دروغ زيبا نيست

 پرند/ شوند/ يا كه پروانگان در هواي روشنش نمي آينه دار او نمي سيب، هرگز
سر  هاي قرن را آسيمه / كوچه اش هاي آشيانه جستجوگر نشانه عابدان عشق

/ بر پرده  / هر صبح و شام هاي دل ها/ با زخمه دوند/ چنگ نوازان قصه نمي
هاي سرد/ جز براي آتش جاويدي كه  زنند/ زخمداران غول هاي او چنگ نمي

  دهند / جان را آسان نمي در نگاه اوست
ي ابدي!/ تا خاك هست/ روئيدن من و دانه است/ تا آب  ... ليال، اي معشوقه

مانند/ تا گلوله هست/ نام تو  اي تشنه نمي ماهيان به جستجوي جرعه/ هست
شود شنيد/ و عاشقان كوچكت / هرگز سر به  ها مي را در كوچه پس كوچه

  گريند بالين ابرها نمي
ي شيري  دي/ و شانه... بياد بياور، ليال!/ تو شكوه شعر و شور شيرين چشمه بو

/  هاي من شد/ و دست به زير بار تفاهم تو بود كه فراخ مي/  مردان صبح
گرفت/ و بهاران  كه در اجاق زمستان گر مي/  هاي تو بود هميشه با ياد دست

شكست/ و مثل  هاي تو بود/ كه پنجره ديروز را مي / هميشه با دست عمر
  كشيد اي به آفتاب پر مي پرنده

پيچم/ با هزار زخم ژرف به سينه و  هاي تو مي مثل پيچكي به دست ... ليال!/
رسم/ و چون مرواريدي / كه از كهكشان كمي  / به موي و روي تو مي دلم

  ميرم. ات مي رنگ انديشه قطورتر است/ در گودي آبي
  2007سپتامبر  -استكهلم

Irajmesdaghi@yahoo.com 
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  درس هايي از اعتصاب اوين
  

زندان اوين  3تحريم غذاي يك ماهه زندانيان سياسي مرد در سالن "
  "1365سال

  

  

  
  

  شهاب شكوهي

  

   

آموزشگاه  زندان اوين در  3به تائيد خيلي از زندانيان سياسي حوادث  سالن  
، از مهم ترين و پربارترين دوران زندان جمهوري اسالمي بوده 1365لسا

است. در واقع بعد از اجراي سياست سركوب شديد زندانيان در سال هاي 
حركات جمعي و اعتراضي در زندان، زير سايه سركوب خشن  61- 63

حكومتي به شدت هرچه تمام تر در نطفه خفه مي شد . اما به تبع تحوالت 
، جوي در زندان ها به وجود آمد كه به 64-  63ه در سال هايعمومي جامع

ناگزير تغيراتي در ارتباط با نحوه اداره  زندان  شكل گرفت؛ كه اوج آن در 
بركناري حاج داوود رحماني از مديريت زندان قزل حصار و اسداهللا الجوردي 

جوردي از دادستاني انقالب معنا يافت. جناح سركوب گر و تندرو در زندان (ال
و داود رحماني) موقتاٌ از مديريت مستقيم زندان كنار گذاشته شدند  و جناح 

يعني طرفداران منتظري، ميثم و ناصري مديريت » اصالح طلب«به اصطالح 
را در دست گرفتند. ضرورت آرام كردن جامعه با مذاكرات پشت پرده با مك 

وعده آزادي هاي  فارلين و مصاحبه هاي مهم  با خبرگذاري هاي خارجي با
فردي به اضافه امنيت سرمايه گذاري، همه و همه به طور موقت خطر از 
دست دادن سكان حكومت را تخفيف داد. متعاقب آن، در هاي بسته اطاق 
هاي بندهاي زندان موقتاٌ به روي زندانيان باز شد و  به قول زندانيان، ميثم 

ي، فرصتي پيدا كردند كه در كراسي به وجود آمد. زندانيان داغ خورده و زخم
جهت حداقل نيازهاي به يغما برده شده ي سال هاي قبل، دست به اتحاد و 
اعتراضاتي مشترك بزنند. در نتيجه آن اتحادها، اكثريت باالي زندانيان سالن 

توانستند تحريم غذاي يك ماهه اي را سازمان بدهند كه در تاريخ زندان  3
ود.  آن حركت، برغم آن همه كشتار و  ب كم نظيرهاي جمهوري اسالمي 

تواب سازي و رواني كردن، نه تنها درسي شد براي زندانبانان كه مقاومت در 
 -1زندان ها نمرده است، بلكه هم چنين درسي براي زندانيان سياسي بود كه 

فقط با اتحاد همه جريانات   - 2مي توانند غرور لطمه خورده خود را باز يابند 
كرد. و جالب اين كه آن اتحاد و هم بستگي  موثرحركاتي  سياسي مي شود

در شرائطي شكل گرفت كه سال هاي قبل از آن به علت بي اعتمادي در جو 
ناسالم زندان و وجود تعداد قابل توجهي تواب در همه قسمت هاي زندان، 
اساساٌ روحيه جمعي كم رنگ شده بود. از طرفي  غالب زندانيان جمع شده 

دقيقاٌ از گذشته دوران زندان همديگر، اطالع نداشتند. هركسي  3در سالن 
ممكن بود مد ت ها در انفرادي بوده و اصالٌ نمي دانستند كه در بند هاي 
ديگر چه خبر شده است. چه كسي بريده وچه كسي دارد مخفيانه همكاري 
مي كند. هنوز هم خطر سركوب باالي سر زنداني قرار داشت. با اين حال با 
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ساعته، باالخره  24ش شبانه روزي زندانيان و جلسات ديوانه كننده تال
اتحادي از همه گروه هاي موجود در زندان به ويژه همراهي بسياري از 
رهبران جريانات سياسي شكل گرفت. به دنبال آن، توافق شد تحريم غذائي 
ا (كه البته زندانبانان تحميل كرده بودند) به مدت حدود يك ماه ادامه پيد

كند. حاصل حركت فرخنده آن شد كه با اتحاد مي شود مبارزه را به پيش 
اگر در راستاي برد. به ما آموخت كه ما مي توانيم با دورترين تفكر سياسي  

اتحاد داشته باشيم. ما در آن زمان تمام  منافع مشترك قرار گيريم
ز يك سياسي را كه سالها براي به كرسي نشاندن آن مغ موضوعات به ظاهر

ديگر راخورده بوديم، به كناري گذاشته و بر سر  مسائل مشخص و صنفي، 
توافق كرديم. آن حركت به ما آموخت كه مي توان با حفظ تعلقات سياسي 
وگروهي، روي نيازهاي مشترك به همكاري و همياري دست زد. در اين جا 

ده بود) كه اين سئوال پيش مي آيد (كه قبال هم از بند زنان اين سوال ازما ش
بنابراين مرز  با سياست راست و پرنسيب هاي سياسي چه خواهد شد؟. من 
نمي دانم جواب بقيه چه بود ولي جواب مشخص من به اين سوال در رابطه با 
منافع زندانيان و تا ثير آن در بيرون مطرح بود. چرا كه من به  اين فكر 

ضد انقالب خطاب مي ميكردم چرا برخي جريان هاي سياسي كه قبال ما را 
كردند حاال حاضر شدند در يك حركت جمعي مشترك عليه زندانبانان 

من به پيشرفت  چيزي كه قبالً عكس آن راعمل مي كردند.قرارگيرند. 
كار نگاه مي كردم . حال اگر مجاهدي تا وسط كار پيش مي آمد! خوش مي 

ل روي مي كرد  آمد، و يا  توده اي، اكثريتي كه از خط مورد قبول ما دنبا
مانعي نمي توانستيم باشيم و حتي منفردين تند رو و به  اصطالح چپ،  كه 
كسي را هم بنده نبودند، در اين حركت شركت كنند. كه البته حركت آن ها 

در  -در اين اقدام جمعي بسيار عجيب بود. اين حركت نشان داد كه اوالٌ
ندان مجبور و محكوم به شرايط مشابه زندان جريانات سياسي و نيرو هاي ز

متحدانه عمل كردن در مقابل زندان بان خواهند بود و بايد  براي پاسخگوئي 
به معضل زندان، با هم همراه شوند. ما در همين سال ها در خارج از كشور 
شاهد بوده ايم كه بعضي از اعتراضات عمومي كه با هم راهي طيف وسيعي از 

ه، چه دست آورد هاي ارزنده اي داشته افراد و جريانات مختلف  انجام شد
است. در حالي كه به طور طبيعي اين جريانات با هم كلي بحث و اختالف 

. مرز من در رابطه با آنها آنجاست  كه منافع مردم نظر نيز داشته اند
. براي مثال  من مي خواهم در يك مخدوش و در نظر گرفته نشود

مانع حضور كسي شوم. اما تظاهرات ضد جنگ شركت كنم و نمي توانم 
حتماٌ، به عنوان شركت كننده در اين حركت، موضع ام را روشن خواهم كرد؛ 
و مسلماً مواضع كساني را كه با نظر من خوانايي ندارد، نقد خواهم كرد. ولي 
حق شركت آن ها را محترم مي شمارم. من فقط موظف به روشن كردن 

است. ماجراي تحريم غذاي  موضوع خودم هستم و حق انتخاب با ديگران
در واقع اين را روشن كرد كه اساساٌ چه كساني دلسوزانه و پيگيرانه  3سالن 

به دنبال منافع جمع زندانيان بودند و شيوه هائي كه درطرح هاي آن ها آمده 
بود مي توانست بيان كننده انديشه آنها باشد.  همان زمان تعدادي نيز  

مذاكره بوده و طرح تقاضا براي نيازها!  طرح  طرحي داشتند كه فقط خواهان 
ديگري تنها خواهان درگيري با پاسدار ها بود. و نكته جالب اين كه ضرورت 
مبارزه مشترك همه آن ها را واداشت تن به راي نصف به عالوه يك بدهند و 
همين طور هم شد. از اين رو ما مي توانيم طرح هائي داشته و معقوالنه بر 

توافق كنيم و به صورت بسيار وسيع  و موثر بر تالش هايمان در روي آن ها 
خارج ازكشور رنگي تازه ببخشيم. من در اين جا طرح كلي را بر اساس تجربه 

مطرح كردم با اين اميد كه رفقاي بازمانده از آن دوران  3مقاومت سالن 
 زندانيانزواياي ديگري را مورد بحث قرار دهند. بر اساس تجربه مشخص، 

بدون آن كه پرنسيب هاي شان مخدوش شود در يك حركت  3سالن 
 اعتراضي و در مقابله با پليس،  از راست ترين تا چپ ترين گرايشات

همراه شدند. همكاري ما (خصوصا همكاري زندانيان سياسي سابق كه 
بسياري شان حتا ديگر سازماني نيز نيستند. در موارد مشخصي هم چون 

ان ها) در بيرون از زندان، بدون آن كه پرنسيب هاي بزرگ داشت ها ويادم
يمان مخدوش شود، امكان پذير خواهد بود. از طرفي اگر باور داريم كه همه 
گي مان  به نيروي بزرگ براي سرنگوني احتياج داريم،  نمي شود در عرصه 

من در هاي كار مشترك از قبل تعريف شده، هم ديگر را تحمل نكنيم. 
ود با اين مثال سعي در طرح بحث و راه كارهاي عملي نوشته كوتاه خ

اتحاد هاي مشخص وتعريف وتوافق شده  زدم. چرا كه موقعيت زندان 
با بيرون فرق دارد و مسلم است افراد و جرياناتي كه امروز نيز دارند 

با جمهوري اسالمي هم كاري مي كنند از اين قاعده مستثنا هستند، و 
آن ها، همانا  بره را به دهان گرگ نزديك  پيشنهاد همكاري دادن به

    كردن است.
  

*  
  

  
  

  

   ناهماهنگي مابين دو معرفت
  

  نورايمان قهاري

  

  

نوشته اي كه پيش رو داريد تالشي است در بررسي برخي از ساختارهاي 
ايط  زندان و شكنجه، نقش ن زنداني در شررواني كه در به شكست كشاند
له زندانيان سياسي اي هستند كه به اشكال و بازي مي كنند. موضوع اين مقا

، در زندان از مواضع خود دست كاملدرجات متفاوت، به طور مقطعي يا 
شسته يا با زندانبانان همكاري كرده اند، و رژيم جمهوري اسالمي آنان را 
تواب ناميده است. الزم به توضيح است با وجود اينكه نگارنده از تقسيم بندي 

ميان اين گروه از زندانيان آگاه است، در اين مقاله به اين و تفكيك پذيري 
تمايزات نخواهد پرداخت و صرفا به توضيح در مورد بازيافته هاي پژوهشي، 

  در حوزه روانشناسي، پيرامون اين مسئله بسنده خواهد كرد. 
  

  شكنجه

خود در توكيو  1973در نشست سال “ بين المللي پزشكي ةجامع”
شكنجه اعمال رنجي جسمي يا : ”مي كنده تعريف شكنجه را اين گون

سيستماتيك و خودسرانه از طرف افراد  ،ناپذير، به عمد ست كه توجيه رواني
گيرد تا فرد را مجبور به دادن  انجام  شانمأموران ها و بدستيا به دستور دولت
همچنين، كانون اصلي تعريفي “ كنند. ييا هر عمل ديگر، اطالعات، اعتراف

د بدين قرار مي دهاز شكنجه بدست  1984مان ملل متحد در سال كه ساز
به عمد و براي ايجاد  ،شكنجه عملي است كه به وسيله ماموران دولت :است

  گيرد. درد شديد جسمي يا رواني انجام مي
تعريفهاي "واقعيت تجربة شكنجه شدگان اما حاكي از آن است كه 

چنين ي باشند كه قربانيان نجر توانند بيانگر شدت شكنجه نمي "قانوني
آوردن  شوند. در حالي كه ويژگي اصلي شكنجه وارد متحمل ميفاجعه اي 

 شخصيت فردي و قرباني است، هدف نهايي آن به نابودي كشاندنبه درد 
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آيد،   عمال شكنجه در دنياي قرباني بوجود ميست. تغييري كه با اوانسانيت ا
ا تآثار جسمي شكنجه  ، وگذارد ثير مي تا شهمه جانبه بوده، بر تمامي روابط

و زجرش  يادآور دوران شكنجه با جان بدربرده همراه بوده و پايان عمر
  1(است.

به بار مي مكانيزم هايي كه شكنجه بر اساس آن عواقب تخريبي خود را 
، و من در صفحات بعد به توضيح آنها خواهم پرداخت، مشابه همان آورد

يربناي تاثيرات فجايع ديگري از قبيل آدم ربايي و مكانيزم هايي هستند كه ز
تجربه اردوگاه هاي مرگ را تشكيل مي دهند. به همين جهت، مي توان گفت 

، ويژگي هايي ي كه پي در پي و مداومندكه تجربيات تكان دهنده و ناگوار
روانيِ همساني مي شوند. - مشابه داشته، باعث بروز واكنشهاي جسمي

تا به امروز بر اين گواهي مي دهند كه داشتن  چند تحقيقات روانشناسي 
رواني پس  -ويژگي تاثيري مستقيم بر روي چگونگي بروز واكنشهاي جسمي

)،   2ين ويژگي ها عبارتند از: پيشينه آسيب ديدگي(ااز سانحه مي گذارند. 
فرهنگي، و  محيط اجتماعي و - )، چهارچوب سياسي3معناي دروني و ذهني(

ط به وقايع ناگوار. بنابراين، عوارض ناشي از آسيب ديدگي از فردي مربو- ميان
روابط پيچيده اي تأثير مي پذيرند كه بين عوامل بيولوژيك، رواني،  

  فرهنگي، و  تجربيات شخصي انسان موجودند. -اجتماعي
)، روانشناس آمريكايي مي گويد، دربسياري از موارد، 4جوديث هرمن(

يير در شخصيت قرباني مي شود. قرباني اسارت دراز مدت باعث بروز تغ
خشمي را كه نمي تواند به زندانبان نشان دهد متوجه خود كرده و درون 
ريزي اين خشم به شكل افسردگي در او بروز مي كند. او مي گويد، قربانيان 

عارضه بعد از "اسارت هاي طو الني و آسيب ديدگيِ مكرر دچار نوعي 
غيير در شخصيت، عوارض ديگري چون مي شوند كه افزون بر ت "سانحه

حساسيت بيش از حد، دلهره مداوم، نا آرامي، تغييرات فوق العاده در روابط 
  فردي، و محدوديت در ابتكار و نوآوري را در برمي گيرد.- ميان

روانشناسيِ آسيب در ) ، متخصصين 5ساپِِرتا و وان دركُلك(به گفته 
اين است كه مكانيزم هاي رواني و ويژگي واقعه آسيب زا ديدگي، عملكرد و 

جسمي الزم براي كنار آمدن و مقابله با مشكالت را در قرباني خود از كار مي 
اندازد؛ در نتيجه، آسيب ديدگي در حالي صورت مي گيرد كه منابع دروني و 
بيرونيِ فرد براي مقابلة موفقيت آميز با تهديدي خارجي كافي نبوده و ناتوان 

)،  پيوند ناشي 6بل درك بودن،  پيوند متالشي شده(غير قامي شوند. 
چهار مكانيزم پايه اي وقايع آسيب  از آسيب ديدگي،  و اجتناب ناپذيري

ماهيت حاد آسيب ديدگي، و  به طور مشخص، تأثير توانكاه  كه زا هستند
تجربه شكنجه را توضيح مي دهند. در ادامه به توضيح و چگونگي عملكرد 

  پيچيده خواهم پرداخت.   اين چهار مكانيزم
غير قابل درك بودن به معني عدم توانايي فرد غير قابل درك بودن.   

در يافتن معاني براي رويدادهاي ناگواري است كه خارج از محدودة متعارف 
معلومات انسان بوده و قابل تلفيق  و يكپارچه شدن با تجربيات روزمره او 

اني براي تجربيات فاجعه آميز تا نيستند. اين دشواري در پيدا كردن مع
  حدودي بخاطر باورهاي فرد نسبت به خود و جايگاهش در جهان است.

گرايش طبيعي انسان به سوي باوري است كه در روانشناسي اجتماعي به 
) مي گويند. اين فرضيه، كه اولين بار توسط 7("جهان عادل"آن فرضية 
اين باور را توضيح مي دهد  )معرفي شد،  كشش انسان به سوي8ملوين لرنر(

مردم هر آنچه كه عايدشان مي "كه جهان مكاني ست امن و عادل و 
. بر اساس اين فرضيه، از زاوية نگاه جامعه، هر فرد مسئول "شودحقشان است

  اتفاقات، از جمله نابساماني هايي است كه برايش پيش مي آيند.  
  

دهند افرادي كه گواهي مي  "جهان عادل"تحقيقات در مورد فرضية 
چنين گرايشي دارند بر اين باورند كه وقايع بد تنها براي افراد بد اتفاق مي 

زناني كه مورد تجاوز "افتند. نمونه هايي از اين قبيل باورها عبارتند از: 
زناني كه " "،جنسي قرار مي گيرند مسلما لباس تحريك كننده به تن دارند

كساني " يا "،ر بدي انجام داده باشنداز شوهرانشان كتك مي خورند بايد كا
   "كه مريض مي شوند خود موجب مريضي خويشند.

توضيح مي دهد كه دليل گرايش انسان نسبت به  "جهان عادل"فرضية 
چنين باورهايي را مي توان در احتياج او به حس مصونيت از فجايع يافت. 

زيرا انسان خوبي  من از بي عدالتي و وقايع بد مصونم،"گرايش به اين باور كه 
، در فرد حس امنيت بوجود مي آورد. تجربيات مهلك و طاقت فرسا "هستم

اما اين حس مصونيت را مخدوش كرده، توانايي فرد در مقابل نابساماني ها را 

 روند پيدايش و درجهدر نقض باورها يكي از عوامل اساسي در هم مي شكند. 
   .آسيب ديدگي است

ت، بدرفتاري، و بي عدالتي، ديد قرباني نسبت پس از رودررويي با خشون
به عنوان مكاني  - ، و به جهان -به عنوان موجودي شكست ناپذير - به خود 

، هرگز نمي تواند ديگر  همانگونه كه پيش از اين بوده باقي - امن و عادل
بماند. بعد از وقوع فاجعه، قرباني معموال در بازسازي ديدگاهش نسبت به 

رامونش دچار افكاري منفي مي شود ، از اين قبيل كه او خويش و جهان پي
فردي است بي ارزش، ناتوان، و فاقد صالحيت. بايد گفت كه اين حس در 
مورد فجايعي كه عامل وقوع آنها انسان يا انسان هاي ديگرند شدت بيشتري 

  پيدا مي كند تا در مقابل فجايعي طبيعي از قبيل زلزله و سيل.
گان از زندان هاي رژيم شاه و جمهوري اسالمي در يكي از جان بدربرد

  مورد تأثير شكنجه بر روي ديد و شخصيت انسان چنين مي گويد: 
كنم كه يكي از مشكالت  ... من اين را بعد از سالها هم احساس مي " 
درگير هستم اين هست كه من جسارت ندارم، جسارتم  آن  هميشه با همن ك

از دست داده ام. يك جمله اي هست از ژان اعتماد به نفسم را   كم شده.
گويد كسي  آمري، يكي از بازمانده هاي اردوگاه هاي مرگ آلمان نازي ها، مي

كند ديگر هيچوقت نمي تواند دنيا خانه اش باشد.  كه شكنجه را تجربه مي
 . كنم كه اين به تعبيري در مورد همه صادق است كم و بيش من فكر مي

كند، در  بعد هم دوباره اعتماد مي ،آدم ترميم كردهبهرحال يك بخش ها را 
ولي شايد نتواند هيچوقت  .كند اين جهان جايي براي خودش احساس مي

ن جهان را ببيند. هميشه ترس هايي هست، هميشه ايمثل آدم هاي ديگر 
كه آدم را هميشه  ،ن آدم هاي ديگرآبيگانگي هايي هست از اين دنيا، از  كي

شكند اعتماد آدم  چيزي كه در اثر شكنجه در انسان مين آ  كشد عقب. مي
يك  ،بيند از انسان ديگر ها. آدم چيزي رو مي است به دنيا و به انسان

بيند كه ... اين  بيند، يك وحشيگري را مي ددمنشي، يك بربريتي را مي
   )9(»كند. ... اعتماد به انسانيت را در انسان خيلي متزلزل مي

بلكه با اين امر  ،است به طور ذاتي غير قابل درك تجربه شكنجه نه تنها
ايجاد سر  بودن، غير قابل درك آميخته است كه شكنجه گر محيط را براي

سازمان دهي مي كند. ناآشنا بودن قرباني  و آشفتگي هر چه تمام ترِ ،در گمي
محيط، چشم بند، انزوا، و غير قابل پيش بيني بودن حوادث، همگي دست به 

كاهش براي پيدا كردن معاني در اين تجربه را ده، توانايي قرباني دست هم دا
مثال زير كه از تجربيات شخصي يكي از جان بدربردگان زندان هاي . مي دهد

شاه و جمهوري اسالمي است نشان دهنده سردرگمي ها و اغتشاش هاي 
رواني اي است كه شكنجه گر به طور سيستماتيك و حساب شده در قرباني 

  خود ايجاد مي كند:
بود دو فشار جسمي، يعني به شكل كابل و بي خوابي و اين حرف ها  ..."
 ن يعني بياآويز  . فقط رن كردن ديگاآويز نبود.  ر. بعد از دو سه بار ديگرسه با

دست   ست.ا ن هم ديوانه كنندهآ خوابي دادن كه بي.خوابي منظورم هست
نجا، گوش تا آدري بود  كنم ياد باال يه جائي، مثال چه مي دبندن مي اآدم ر

ي تو  دديدي ، شما ميدجا بودننآگوش ها، نه اين كه من، همه بچه هايي كه 
و  دت هم ورم داريپا د،بعد البته قبال كابل خوردي  .ن فضا از زير چشمبندآ

براي  د،بخوابي دنياتو تا چند روز به اين صورت.  نمي دشما هستي  است. زخم
يه  دنه اچون با دستبند بست ادستت ر دبخوابي ديهخوا اين كه وقتي مي

دوباره  دبيدار ميكن اتو ر ،اين درد آورد ار ميفش ود،خرده بدن ات شل ميش
 كل روز زياد يد،. شما حساب كن.... د. همينجور ادامه پيدا ميكندايستي وامي
روز، دو روز. روز سوم آدم  ك. يدبخوابي دنيانميتو دبر . بعد خوابت مياست

. خواب، در حالي كه يديا بيدار يدخواب يد. اصال بلد نيستويدهذيان ميگ
اتاق   ،راهروي گنده ايي بود   كي  راهرو هم، ي. تويدخيلي ناجور نيست،

زمين هم  يرو  .ناجوري آويز هاي بازجوئي اينطرف اين سمت هم همين
زمين خون ريخته،  .به ديوار نشسته يا پشت به ديوار با چشمبند يهمه رو
دعاي كميل و   بلند، يا قرآن يا دگذاشتن مي اآهنگ  آهنگران ر  دائم هم

من پشيمانم، من بدبختم، من  :يم تمامواينها تو مضمون اش بر .دعاي ندبه
بعد،   ن دعا.اتو هم  گناهكارم اينهاست. دعاي ندبه بخصوص اينه، گريه، گريه،

ن آ، اصال دزنن مي ديا يكي رو دارن دنور مي دبازجوها هم كه از اينجا دارن 
، همه اينها با دخورن ن زير كابل ميآ دي كه دارننصداي جيغ و فرياد كسا

آدم. يك ساعت تو اين  ودبه هيچ وجه جدا از هم نه. اصال ديوانه ميش ،هم
. همه د؟  همه تعادل آدم بهم ميخوراست چه جوري ويدگ مي د،فضا آدم باش

ت يبه پا دلگد ميزن كي شود اينها يك طرف، هر لحظه بازجو از بغلت رد مي
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 دكتك ميزنن اتو ر آيند . دوباره ميدنخون فواره ميز ،كه خونين و مالين بود
د بيني هو ميكي ايستاده ايدجا  همين  ،. بعد....ه ايچرا اينجا رو كثيف كرد

 دريد. به اين معني كه داربود، ش بازجوئي مي دكه اتاق بغلي يك دختري دار
او  ، كرد ا، او فالن كار راست او يكي اين است،  او آدرسش اين ويد: گ مي

آدم  ،ريداين ب ويد.گ هي مي و، ا دبازجو هي سؤال ميكن  كرد. اربهمان كار 
 . نگاه ميرجوري خواهم شد ديگ خب پس من هم فردا اين ،كه دفهم مي
يعني خيلي  است. دختره تا زانو پانسمان دبيني ن زير ميآخرده از  كي دكني

  »است. ها بريده بهش. حاال بعد از مدت دنه افشار آورد
بل پيش بيني شده معموال تأثيري به مراتب آزاردهنده فشارهاي غير قا

، زيرا گرايش و باقي مي گذارندبر روي افراد تر ازفشارهاي پيش بيني شده 
انگيزه انسان اين است كه حس كنترل و تداوم را در زندگي خويش حفظ 

حوادث ناگوار به غير قابل درك بودن آن ها  بيني بودن غير قابل پيش كند.
آسيب  پيدايش و درجه در رونداساسي عامل  شد و اولينشدت مي بخ

بيني  غير قابل پيشمقوله  است. يكي از جان بدر بردگان در موردديدگي 
  ، چنين مي گويد:بودن
 ك. ي....انفرادي يتو ودر كه آدم با چه ديدي مي است مهم اين رآخ" 

ني كه دو اد تو مي .انفرادي ديوبه شما كه شما دو ماه بايد بر دنويگ وقت مي
، براي دو ماه خودت است ي انفرادي. خب اين خيلي مشخصوبايد بر هما

م اكنم، دو ماه تم كنم، چي مي قدم ميزنم، ورزش مي :برنامه ريزي ميكني
م اروز تا تم كروز ي كي يويگ شمري مي شيني ميي ن. اصال مرديگ ودش مي
انفرادي،  يتو دگذار وسط بازجوئي مي اد تو رآي وقت مي ك. ولي يودش مي

ت يد صداآي بعضي روزها هم مي ،بعد آيد. كنارت هم هي صداي شكنجه مي
بازجوئي دوباره  دبر يم بازجوئي. ميوبيا بر  ،نزدي ات ريحرف ها ويدميگ دميزن
ني كه چه اد . تو اوال نميدكن انفرادي. خب، اين خيلي فرق مي وردرآ مي

. ...نيه بعد چه اتفاقي خواهد افتادني هر ثااد مدت اينجا خواهي بود. بعد نمي
 ني دو ماه، تا دو ماه روزي سه وعده بهت غذا مياد مي .نياد مي ااون يكي ر

 ااين يكي ر  عمومي. دبرن مي ام شد تو رادو ماه تم  بعد از سه وعده، د،نهد
ني كه از اين ثانيه تا ثانيه بعد چه اتفاقي خواهد افتاد. در نتيجه خيلي اد نمي

د كه چكار آي جسمي نه،  به آدم فشار مي ...از نظر روحي و آيد يفشار م
 دكن بعدأ كه اين نگاه مي ،بعد از يك سال هم است، هم ممكن  بكنم من.

نه كابل هم نخورد. پس چه ام بود كه ادر تمام دوره انفرادي يك د دبين مي
 ده بودم. خب نخوردي، ولي در فكرش بودي كه ممكنش نجا داشتم ديوانهآ

  ...»بخوري است
- ) ؛ فواء و همكاران و جنف10بسياري از محققين (باش اوغلو و مي نكا (

) 12) گفته اند كه واگشت پذيريِ(11بالمن، درج شده در باش اوغلو(
باورنكردني برخي از جان بدربردگان در مقابل شكنجه هاي طاقت فرسا را در 

مبني بر عدم اعتماد  چهارچوب سياسي ميتوان تا حدودي بوسيله باورهايشان
به دولت، و همچنين قابل پيش بيني بودن دستگيري و شكنجه شان توضيح 

باوري ممكن است نقش  ايدئولوژي سياسي و سيستمِ داد. بدين معني كه
حفاظتي در مقابل ميزان صدمه اي كه بر جان بدر بردگان از شكنجه وارد 

يكي از جان بدر  .)13(قهاري ؛مي شود بازي كنند (باش اوغلو و همكارانش
بردگان دو زندان شاه و جمهوري اسالمي در مورد تجربه خود در اين رابطه 

  چنين مي گويد: 
دهيم، خيلي از  كرديم داريم يك كاري انجام مي ... ولي ما احساس مي"

كرديم كه مثال براي وطن خودمان، براي مردم خودمان،  ماها. احساس مي
ردي، اينها دشمنان ما اند و ما اينجا اگر فعاليتي ك كبراي زحمتكشان ي

ضعف نشان ندهيم و در مقابل اينها بايستيم اين سختي ها را تحمل بكنيم به 
نفع مردم، به نفع حيثيت مردم، به نفع جنبش ... است. به هيچ وجه من 

گويم، يك ثانيه هم  مي اراق هم نيست اين رغخودم يادم نيست كه حتي، ا
م كه هدر دارد ميرود عمرم. اين خيلي مهم است چون كرد به اين فكر نمي

كردم كه من اينجام  كردند. من اصال احساس نمي بعضي ها اينجورفكر مي
بينم،  نمي ابينم، بچه ام ر نمي افهميدم من همسرم ر دارم عمر...چرا مي

 ، ولي...  اين را هم به حساب اين مياست بينم چقدر رنج آور نمي امادرم ر
خب اين يك سختي اي است كه بايد تحمل بشود ديگر... انگار  گذاشتم كه

بعد اينها هم  ،دهم، يعني آن اسمش مبارزه است كاري را انجام مي كدارم ي
 اشايد يكي از بزرگترين داليلي كه تعادل خودم ر ...سختي هايش است.

گرفتم،  توانستم حفظ كنم همين است، يعني انگار كه اينجوري روحيه مي
   »..دهم اينجا.. م كاري انجام ميمن دار

   

  

  
  

در باال، براي بررسي ماهيت آسيب ديدگي و، به طور مشخص، تاثير 
بيني  غير قابل پيششكنجه بر روي فرد، به توضيح مسئله غير قابل درك و 

فجايع پرداختيم. در ادامه، به  مسئله پيوند و پيوند ناشي از آسيب  بودن
  د شكل گيري آسيب ديدگي مي پردازيم.  ديدگي و نقش اين دو در رون

    
   پيوند متالشي شده و پيوند ناشي از آسيب ديدگي

در مورد نقشي كه پيوند با ديگران در كنار آمدن و برخورد موفقيت آميز  
ساپِرتا و وان با پي آمدهاي حوادث ناگوار بازي مي كند، محققاني از قبيل 

بيولوژيك براي نياز به پيوند با ديگران گفته اند كه در انسان پايه اي  دركُلك
موجود است كه در مواقع ضعف، خطر و فشار افزايش مي يابد. ساپِرتا و وان 

) توضيح مي دهند كه درد، 15) و فاكس(14دركُلك با اشاره به تحقيقات بكر(
خستگي مفرط، حس وحشت، و صدمات جسمي اي كه قربانيان شكنجه 

زه ميدهد تا مراقبت بيشتري را طلب كنند، و متحمل مي شوند به آنان انگي
كساني كه داراي منابع دروني ضعيف تري براي پايداري در مقابل چنين 
شرايطي هستند به قصد برقراريِ دوبارة حس پايداري و ايمني به ديگران 

  چسبيده و متكي مي شوند.  
تجربيات زندانيان سياسي، از جمله آنان كه در زندان هاي جمهوري 

المي متحمل شكنجه هايي توان فرسا بوده اند، بيانگر اين است كه امكان اس
شكستن توانايي زنداني و به ستوه آوردن وي در انزوا به مراتب بيشتر است. 
نقش جمع در موقعيت فشار و بحران نقشي ويژه و حياتي است. جمع، منبع 

در مورد )، روانشناس آمريكايي، 16اميد و قوت براي زنداني است. والش(
اهميت نقش جمع مي گويد: هنگامي كه مسئوليت رودررويي با وضعيتي حاد 
و بحراني امري جمعي به شمار مي آيد، پيوندها مستحكمتر و قويتر مي 
شوند. پيوند ميان زندانيان هم نقش حفاظتي اي را ايفا مي كند، كه به 

مواضع خود واسطة آن، زندانيان مي توانند مستحكمتر و با اراده تر روي 
ايستادگي و در مقابل زندانبان مقاومت كنند. اين پيوندها همچنين نقشي 
حفاظتي در مورد برقراري تعادل ذهني و رواني در افراد بازي مي كنند. اين 
پديده را مي شود در البه الي گفته هاي جان بدر بردگان از زندان هاي 

يان در مورد اين مقوله جمهوري اسالمي به وضوح مشاهده كرد. يكي از زندان
  چنين مي گويد:

 ن مثل مااش كردم كسان ديگري هم هستند كه شرايط احساس مي"
كند. يعني فكرمي كني كس  ست و اين ترس و نگراني تو را كمتر ميا

كند. جمع يك نقطه اتكايي است براي  ديگري هم هست كه مثل تو فكر مي
ه زندانبان با تمام قوايش كند، آن چيزي ك تو .وقتي جمع تو را تأئيد مي

در تأئيدي كه ، تالش ميكند كه در تو بشكند، يعني حس اعتماد به نفس را
به تو اعتماد به نفس  يعني .گيرد شوي اين جلوي آن را مي توي جمع مي
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تكي ميشود در مقابل آن  - كند. در حقيقت يك پاد تو را تقويت مي ،دهد مي
ن زندگي جمعي كلي برنامه هاي مشترك اي يرژيم، زندانبانان. و بعد تو تك

 براي است يك استراحت، كه خنده ها، شوخي ها، بازي هاي مختلف:داشتيم
شد كه واقعأ  دوستي ها، مهر و محبتهايي كه ايجاد مي .ن زندگي يكنواختآ

خيلي مهم  .م براي خودشامانست يعني عشقي بود در هر كد به عشقي مي
در  اه سال رقرار بود من نُ ركنم كه اگ يمن براي همين همه اش فكر م .بو

يعني من تجربه كردم  .انفرادي بسر ببرم من قطعأ فكر كنم ديوانه شده بودم
هم و و د.زن و با خودش حرف مي دريز كه آدم تمام تعادلش بهم مي

م او كد است م خيالياكه كد دكن د، آدم اصال قاطي ميآي خيالبافي مي
 نقطه قوتي بوده كي كنم كه جمع فكر مي .  يعني زندگي تواست واقعي
  .»براي ما است

يكي از مخرب ترين آثار شكنجه در تالش فرد براي نگه داشتن پيوندها 
نمايان مي شود. در اين عمل، قرباني به نزديكترين منبع اميد روي مي آورد 
تا دوباره به حالت آرامش رواني و جسمي دست يابد. در شرايط محروميت از 

نجگانه، از قبيل بينايي و شنوايي، و محروميت روحي، از قبيل تحمل حواس پ
انزوا و تحقير، قرباني ممكن است با شكنجه گران خويش پيوندهايي قوي 
برقرار كند. براي مثال خانم سيبا معمار نوبري، كه در انزواي كامل چهار ماه 

آدمي  را در تابوت مي گذراند، تحول دروني اش را، كه از او به عنوان
فردي بريده از اعتقادات سابق خويش و همكار زندانبان مي سازد،  "انقالبي،"

  چنين توضيح مي دهد:
... به خاطر اين كه در دوراني كه در تابوت ها بودم حالت هايي كه من " 

از اين آدم ديدم رابطه مرا با اين آدم تغيير داد... بعد از اين كه با خود من 
وض مي شود... يك رابطه اي برقرار مي شود كه هر برخورد مي كند نظرش ع

  )17( »چه من مي خواستم فراهم مي كرد...
) و دوري جستن و فرار از آن، 18نياز به پيوند، به انكار تجربة آسيب زا (

كمك مي كند. قرباني ممكن است براي حفظ تصويري كه از امنيت دارد و 
حامي اي وجود دارد، شروع خودداري در مقابل از دست دادن اين اميد كه 

به تنظيم وبرنامه ريزي زندگي خود گرداگرد نگهداري پيوند با اسير كنندة 
  خانم معمار نوبري در جايي ديگر مي گويد: .خود و راضي نگاه داشتن او كند

بعد از زينب شدن من، يك رابطه عرفاني عاطفي بين من و حاج داوود "
وقتي آزاد شدم بروم او را پيدا كنم.  ايجاد شد... براي همين تصميم داشتم

   )19»(زيرا تنها كسي كه هميشه پشت من بود، حاج داوود بود.
ميان يك نوبري به آن اشاره مي كند در  معمارمشابه تجربه اي كه خانم 

 )20(و به سيندرم استكهلم گروه گروگان گرفته  شده مشاهده گرديده
براي توضيح  ،1970 ةوليه دهدر سالهاي ا ،معروف است. سيندرم استكهلم

كارمندان يك بانك نسبت به سارقيني كه آنان را به  "گيج كننده"برخورد 
سه زن و يك مرد براي در اين واقعه،  گروگان گرفته بودند بكار برده شد.

ي اين مدت، طشش روز در بانكي در استكهلم به گروگان گرفته شده و در 
هم به آنان مهرباني نشان داده بودند. سارقين هم جانشان را تهديد كرده و 

و مقاومت كرده تمام گروگان ها در مقابل تالش هاي دولت براي آزادي شان 
چندين ماه گروگان ها . در واقع، پرداخته بودندپشتيباني از گروگانگيرها  به

گروگانگير سارقين هنوز نسبت به  هم داده بود شانبعد از اين كه پليس نجات
و حتي دو تن از زنان گروگان به نامزدي  ندداشت نه ايدوستااحساسات 

    ، در آمدند.گيرهاي خود، كه جانشان را تهديد كرده بودند گروگان
و  به متعرض همدردي نسبت حسسيندرم استكهلم بيانگر اين است كه 

در ابتدا به عنوان مكانيزمي دفاعي عمل مي كند كه در اثر طرفداري از او 
، مهرباني هاي پيدايش اين حس د مي آيد. در روندترس از خشونت بوجو

هرگونه گروگان شده، و  بزرگديد زنداني،  در، هاگروگان گير بسيار ناچيزِ
به عنوان  د. اين رفتار كنتعرض آميز ارزيابي مي  خود راعملياتي براي نجات 

تلقي شده  فردي-عادي براي بقا در ميان قربانيان خشونت هاي ميان واكنشي
، كودكان آزار ديده، خانگي مي شوندخشونت ي كه قرباني از قبيل زنان ،است

  .اي مرگهزندانيان جنگي، و جان بدر بردگان از اردوگاه
خانم ويدا حاجبي، كه از مبارزان زنداني زمان شاه بوده است، در كتاب 

كه شامل خاطرات وي و جمعي ديگر از زندانيان زن آن دوران  داد بيداد،
  ة رابطه خود با شكنجه گرش چنين مي گويد:است، در بار

تمام مدتي كه اوين بودم مي كوشيدم با حسيني مودبانه صحبت كنم، "
جلوي پايش بايستم و هر نيازي دارم فقط به او بگويم. هم نسبت به او 
احساس ترحم مي كردم، و هم اين كه مي كوشيدم با رفتاري مودبانه جلو 

گيرم. بعد از مدتي، او هم شروع كرد با من خشونت ها و بد دهني هايش را ب
مودب صحبت كردن، هيچ وقت بدون در زدن وارد اتاقم نشد و به مرور سر 
درد دلش با من باز شد. مي گفت شب ها نمي تواند بخوابد و مشت مشت 
قرص مي خورد. يك بار هم ساق پايش را به من نشان داد؛ ورم داشت و لكه 

اي زندانياني كه شالق مي زد. دلم برايش هاي سرخ و كبود. شبيه پاه
سوخت، گر چه مي دانستم كه اگر به او دستور بدهند، مرا دوباره به شالق 

  )21("خواهد بست، تا پاي مرگ.
كه چگونه گروگان ها با گروگانگير  مي دهدسيندرم استكهلم توضيح 

)، كه 22( استرنتزبه گفته  خود احساس نزديكي و همدلي مي كنند.
نياز قرباني به بقاء، قوي تر از ميل قاتي در اين زمينه انجام داده  است، تحقي

به تنفر از شخصي  است كه در او تناقض بوجود آورده است. قرباني كم كم 
در صورتي زندانبان خود را فردي خوب، يا حتي ناجي مي بيند. اين وضعيت 

 زير حاصل شده باشد: چهار شرط  مي آيد كه وجودب
قادر او را شخص ديگري را تهديد به مرگ مي كند، و قرباني  الف) فردي

  .مي بيندبه انجام اين كار  
بنابراين زندگي اش وابسته به فردي و ب) قرباني قادر به فرار نيست، 

  است كه تهديدش مي كند.
موجود در  ديگرِنقطه نظر در انزوا بسر مي برد، بنابراين تنها قرباني پ)  

  او را تهديد مي كند. جان ت كه كسي اس محيطش ازآنِ
، ي كه موجود استدر چهارچوب وحشت را،هديد كننده قرباني فرد تت) 

  د.كن مي تلقيبه گونه اي مهربان 
بين اسير و  اي وابستگي و عاطفي، پيوند يسيندرم استكهلم، اتصال

كسي به مرگ تهديدتان مي "در جايي بوجود مي آيد كه  واست،  ارتگراس
. آسودگي ناشي از برطرف شدن )23((سيموندز) "را نمي كشد كند ولي شما

كه  را در قرباني بر مي انگيزد يخطر مرگ حس عميق قدرداني توام با ترس
ارتگر امتناع به اسنسبت ت منفي انشان دادن احساس از باعث مي شود قرباني

گروگان هاي آزاد شده به  از همين رو است كه در موارد متعددي. ورزد
اسير كنندگان خود در زندان رفته اند، پيشنهاد كمك به دفاع از آنان  مالقات

 سمرا داده، و حتي براي دفاع از آنان كمك مالي جمع كرده اند. اين دينامي
وارد آمده  صدماتباعث مي شود كه گروگان هاي آزاد شده و قربانيان آزار، 

ه گرانشان شكنج ةمحاكم براي به خودشان را دست كم گرفته و از همكاري
  سرباز زنند. 

سيبا معمار نوبري هم نمونه اي از اين نوع پشتيباني از زندانبان خويش، 
  حاج داوود رحماني، را چنين به ياد مي آورد:

... اولين باري كه در آكاكلوپ هامبورگ منو بيرون كردند، براي اين "
مي جمله بود كه بلند شدم و گفتم شما كه صد تا كار منفي اونو مطرح 

كنيد، اين را هم مطرح كنيد كه جلوي پنج هزار نفر آمد گفت كه: من آهنگر 
بي سواد فكر مي كردم كه اين دكتر مهندس ها و باسوادهاي سطح باال، همه 

 ) 24("دنبال دختر بازي و پسر بازي هستند، از جمله خود من...
همان طوري كه يكي از ويران كننده ترين اثرهاي شكنجه خود را در 
كوشش فرد براي نگه داشتن پيوندها نشان مي دهد، پيوندهاي پايدار ممكن 
است به محدود كردن تاثير توانكاه برانگيختگي فيزيولوژيكي كمك كنند. 
تجربيات قبلي افراد در اين مورد مي توانند در پيدا كردن معاني در برخورد 

ر مورد تأثير با اين فاجعه به كار آيند. يكي از جان بدر بردگان شكنجه د
  تجربيات در پايداري اش مي گويد:

اون اعتقادي بود كه  من به  عواملي كه كمك كرد به من تو زندان يكي"
علم و عدم اعتقاد به مسائل ماوراي طبيعي و اينجور چيزها داشتم، و  اون 

و يكي  ،وجود داشت نم كه به ضديت ام با بي عدالتي در اياعتقاد ديگه 
نستم كه اين توقع وجود اد و مي دكه ديگران از من داشتن وقعيت هم  ر ديگ
و من  دكنن من حساب مي يها رو نستم كه در بيرون خيلياد .  من ميددار
نستم  همسر من اد . بخصوص مي ودخواستم كه اين حساب نااميد نش مي

خواستم   نمي .من اثر داشت يو اين مسئله خيلي رو داين توقع رو از من دار
و البته در كنار اين مسئله تجربياتي كه  . راجع به من دسته باشاو سر شك
.  من اين توقع رو است خيلي مؤثر دو توقعي كه كال از خودش دار دآدم دار

م ا تو همه زندگي رديگ ،من اينجا شكست بخورم راز خودم داشتم  كه اگ
ي من آدم عادي ا رنستم كه ديگاد يعني مي بلند كنم.  انم سرم راتو نمي
جوري باشم.  خصوصيات فردي در اين  خواستم اون نم باشم و نمياتو نمي
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    ادبيات  زندان در تبعيد

١١٩  100 ي آرش شماره

مورد كمك كرد به اضافه اعتقاداتي كه داشتم و توقعي كه ديگران براي من 
      ».د..داشتن

توضيح مي دهد كه بعد از در ميان  شحاجبي هم در خاطرات ويدا
خويش با شكنجه گر با همبندان  احساسات خود در مورد حسينيِ گذاشتن

ايثار و "واكنش شديد آنان مواجه مي شود. اين باور و اذعان خانم حاجبي به 
همبندان خود است كه در احساسات او نسبت به حسيني  "مقاومت دالورانه

  خلل وارد مي آورد. ويدا حاجبي مي گويد:
به زندان قصر كه منتقل شدم، روزي به دوستان نزديك همبندم از "

ت به حسيني گفتم. با چنان واكنشي منفي روبرو شدم احساس دلسوزيم نسب
كه حرفم را فرو خوردم. ميزان نفرت آنان از حسيني برايم شگفت انگيز بود، 
اما چنان مجذوب و مرعوب ايثار و مقاومت دالورانه آنان بودم كه به خودم و 

  ) 25("احساسم شك كردم.
بر سر مچنان هدرگيري با اين احساسات  البته ويدا حاجبي با وجود
سر سازش نشان نمي و به هيچ وجه  ي ماندمواضع خود در زندان باقي م

بروز چنين احساساتي  نشان دهنده اين مسئله است كهچنين موردي . دهد
دفاعي، كه در اثر ترس از خشونت غريزي مكانيزم يك در ابتدا به عنوان 
حفظ براي  يو انسان عادي اي است استراتژيند و كمي  بوجود مي آيد عمل

ء. بي شك چنين پديده اي مي تواند شامل حال بسياري گردد، چنانچه بقا
تحقيقات در اين زمينه نشان مي دهند كه قربانيان خشونت هاي دراز مدت 
از قبيل بازماندگان اردوگاه هاي مرگ يا زنان قرباني خشونت خانگي نيز از 

همچنين نشانگر آن  خود چنين احساساتي نشان داده و مي دهند. اين مورد
مؤثرند. كشاندن  زنداني شكست استقامت يا به عوامل متعددي در  است كه

به طور مثال، عالوه بر تكيه بر يك سيستم باوري مستحكم، پشتيباني جمع 
منبع مهم ديگري براي پايداري در مقابل فجايع شناخته شده است. به عنوان 

وع حادثه اي مصيبت بار به معني ناتواني در كمك گيري از ديگران بعد از وق
 مواجهه از دست دادن منبع مهم خارجي اي است كه انسان ها براي 

  آسيب ديدگي در اختيار دارند. پي آمدهاي اموفقيت آميز ب
فردي در تجربه شكنجه، -نقش آسيب زاي شكسته شدن پيوندهاي ميان

ان را به اسارت و كه در آن قربانيان در انزوا نگه داشته شده و شكنجه گران آن
آقاي مرگ افراد خانواده و دوستانشان تهديد مي كنند، بسيار مهم است. 
دست كاوه، زنداني ديگري كه در زندان جمهوري اسالمي از مواضع خود 

   چنين مي گويد: شسته بود
... وقتي در اين اتاق قرار گرفتم يا بايد مقابله مي كردم و يا همسان مي "

وي من بيشتر فشار گذاشته نشود، تصميم گرفتم كه با شدم. براي اين كه ر
اين مسئله، خودم را همسان كنم و منافاتي در اين مسئله نمي ديدم كه 
متحول شوم. ضمن اين كه در آن شرايط روحي بد كه من قرار گرفته بودم، 
نياز به يك تكيه گاه داشتم. .... در آن شرايط  احتياج به يك تكيه گاه 

داشتم كه خالء اي را كه از محيط باز، به يك محيط در  معنوي و روحي
بسته آمده بودم رابتوانم در خودم پر كنم. نه اين كه من از يك انساني كه 
ماترياليسم را قبول داشت، تبديل به يك انساني شوم كه ايدئولوژي مذهب را 

ياز به پذيرفته و حزب اهللا شده. .... خداباوري هم شايد نه، به اين مفهوم كه ن
 40متري  12يك تكيه گاه داشتم. كه اين خالء را پر كنم. .... در يك اتاق 

نفره. كسي را نمي شناسي، هيچ كس به كس ديگري اعتمادي ندارد: خودت 
هستي و خودت. شايد اگر من در جاي ديگري قرار مي گرفتم، و با بچه هايي 

االن اينجا نبودم و بودم كه سر موضع بودند و نماز نمي خواندند! شايد من 
  )   26....»(سرنوشت ديگري برام رقم مي خورد. 

از  "خيانتي"شكنجه اي كه بوسيله دولت اعمال مي شود را مي توان 
طرف دولت در حق قرباني شكنجه قلمداد كرد كه مي تواند به عنوان از 

) و هم واقعي، تلقي شود. 27دست دادن پيوندي مهم، هم به طور نمادي(
بر اين باورند كه علي رغم نگرش آگاهانه فرد نسبت به  وان دركُلكو  ساپِرتا

دولت خود، در او تمايلي است مبني بر اين اميد يا آرزو كه دولت داراي 
ويژگي هايي پدرانه و مادرانه از قبيل تأمين حمايت و امنيت باشد. از اين رو، 

ز پيوند با تأثير خيانت به اين توقعات و بنابراين از دست دادن اين شكل ا
  شكنجه تركيب مي شود.  

عالوه بر آنچه كه تا كنون بيان شد، نظريه هاي ديگري نيز در مورد 
)، كه 28آسيب ديدگي ناشي از شكنجه مطرح شده اند. براي نمونه، ميلگرم(

تحقيقش در مورد فرمانبري افراد از  اشخاصِ داراي مقام از مهمترين دست 
  ته شده است،  مي گويد كه ترس از دست دادن آوردهاي روانشناسي شناخ

  

  
  

اختيار و تسلط بر خود و رويدادها عاملي است كه باعث ايجاد بحران در 
فرد شده، و تهديدي كه به سيستم باوري او وارد مي شود فرد را مأيوس 

  كرده، باعث تخريب روحيه او مي گردد.
  

  اجتناب ناپذيري

صورت غير قابل پيش بيني و غير شكنجه به طور منظم و به عمد، به 
قابل گريز اعمال مي شود و قرباني نمي تواند با انجام هيچ كاري اعمال آن را 
مهار كند. در برخي موارد، حتي همكاري و اعتراف به ندرت باعث پايان 

) چون ديگر محققان اظهار مي 29شكنجه مي شوند. مالمد و همكارانش(
ردن حس كنترل و تسلط فرد بر خود است. دارند كه شكنجه عامل از بين ب

به غير قابل كنترل بودن زمان آغاز و پايان تعدي  )30(پيترسون و سليگمن 
به قرباني و آزار او اشاره كرده، نتيجه مي گيرند كه آغاز غير قابل پيش بيني 
و اجتناب ناپذير اين واقعه فاجعه آميز منجر به كوشش هايي بي ثمر براي 

نارآمدن با اين واقعه، و همچنين سبب كاهش عزت نفس و رودرروئي و ك
 سرزنشي در قرباني مي شود.   -ايجاد خود

مدت و دوران شكنجه روحي و جسمي مي تواند در چگونگي و شدت 
) نقشي تعيين كننده بازي كند 31("اختالالت پس از سانحه در قرباني"بروز 

ها همچنين به تكرار و ( مالمد و همكارانش).  ميزان وخامت اين اختالل 
وان ). ساپِرتا و وان دركُلكشدت حادثه فاجعه آميز بستگي دارد (ساپِرتا و 

با تكيه بر نتايج به دست آمده از تحقيق در مورد حيوانات آسيب  دركُلك
)، 32("مادري"ديده، پيش بيني مي كنند كه تاريخچه محروميت از توجه 

ن كودكي امكان آسيب پذيري برخي جدائي مكرر، يا آسيب ديدگي در دورا
از افراد شكنجه شده را افزايش داده، ممكن است باعث باال رفتن خطر بروز 

  اختالل پس از سانحه گردد. 
بر اين باورند كه ناتواني در فرار و غلبه بر فشار  وان دركُلكساپِرتا و 

و مي منجر به افزايش هجوم وحشت در قرباني و برانگيختگيِ فيزيولوژيكي ا
شود. فشار شديد و طوالني مدت آنگاه مي تواند باعث بروز اختالل هاي 

هشدار و "مزمن بيولوژيكي در فرد شود، كه براثر آن مكانيسم ابتدايي 
بدن ناتوان گردد. در اين صورت، فرد آسيب ديده ممكن است يا  "امنيت

ن عكس العمل هاي رواني و فيزيولوژيك هيجاني بيش از حد از خود نشا
دهد، و يا از سوي ديگر، دچار بي حسي در واكنش نسبت به وقايعي شود كه 
به طور عادي احساسات مختلفي را بر مي انگيزند. اين ناتواني ظاهري در 
اداره كردن مكانيسم بيولوژيكي هشدار و برانگيختگي، ممكن است در نوع 

نمونه، برخورد قرباني نسبت به محرك هاي متفاوت نقش بازي كند. براي 
فرد ممكن است حتي با شنيدن بسته شدن آرام دري از جا بپرد و بلرزد يا 
در اثر شنيدن لغت ويژه اي كه براي او يادآور فاجعه اي است، خشونت به 
خرج دهد. از سوي ديگر، بي حسي در واكنش ممكن است خود را بصورت 

ناگوار حس نكردن غم، ترس، يا خشم در مقابل شنيدن يا ديدن واقعه اي 
  نشان دهد. 

در  افرادواكنش هاي عالوه بر تحقيقات پيرامون شكنجه و اثرات آن، 
هاي تحميلي  بويژه در زندان، و تأثير نقش ،"در بند بودن" همقابله با مقول

در تحقيقي  ، به طور مشخص زنداني و زندانبان،اجتماعي بر روي رفتار آنان
روانشناسي به در اين پژوهش،  بررسي شده است. زندان استنفوردمعروف به 

و تيم تحقيقي او ، با استفاده از داوطلباني كه نقشهاي  )33( زيمباردونام 
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ساختگي يك زندان را  محيطعهده گرفتند، ه را ب "زندانبان"و  "زنداني"
ي كردند. اين تحقيق به دليل مسايل اخالقي عمر بسيار كوتاهي داشت زبازسا

  و خيلي زود متوقف شد. 
وي دريايي آمريكا پشتيباني مالي اين پروژه را به عهده گرفته بود تا نير

با زندان هاي تفنگداران را تفاوت ميان سيستم دروني زندان هاي خود 
 به نشان دهد. به اين منظور، زيمباردو و همكارانش اين فرضيه را) 34(دريايي

 هايي گرايش )35(گزينشي-آزمايش گذاشتند كه زندانبانان و زندانيان با خود
شرايط بد در آن وضعيت مي ايجاد از خود بروز مي دهند كه طبيعتا به 

شركت كنندگان در اين تحقيق بوسيله آگهي در روزنامه گردآوري  .انجامد
مساوي  ةبه دو دست بدون نقشه و بي ترتيبشدند. بيست و چهار مرد جوان 

  ند. گشتتقسيم  "زندانبانان"و  "زندانيان"
، )36(سردرگمي احساس شركت كنندگاندر كه  هدفبا اين ، زيمباردو

شرايط خاصي را براي ، ايجاد كند )38(، و هويت باختگي)37بيگانگي( از خود
   چنين رهنمود داد: "زندانبانان"به  آورد. او فراهم آنان

شما مي توانيد در زنداني ها حس بطالت و وحشت ايجاد كنيد.  مي "
شان كامال تحت كنترل شما، من، و سيستم  توانيد نشان دهيد كه زندگي

است، و آنان هيچگونه حقوق فردي و  حريم خصوصي ندارند. ما قصد داريم 
فرديت شان را از راه هاي گوناگون از آنان صلب كنيم. سرانجام چيزي كه 
حاصل خواهد آمد حس ناتواني در آنان است. در اين وضعيت ما قدرت كامل 

 )39» (هيچ.را خواهيم داشت و آنان 
كاربرد چنين روش هايي را به وضوح عليه زندانيان سياسي در 
ايران، به خصوص در دهه شصت، مشاهده كرده ايم. در آن دوران، 

چنين  ديگر زندانبانان و حاج داوود رحماني اسداللّه الجوردي، 
  رساندند:  زندانيان مي گوشجمالتي را به 

شغال مچاله آمثل يك تكه  با همين دست هاي خودم لهتان مي كنم."
تان مي كنم. شماها كثافت هايي هستيد كه الي زرورق پيچيدندتون. كاري 

بيرون بيايي يا تواب شده باشي و براي ما كار   "دستگاه"مي كنم كه وقتي از
بكني، يا بري اوين گوشه ديوار. به اين تخت ها ميگن دستگاه تواب سازي. 

د. اول مثل يك تكه كثافت لهتان ميكنم؛ آنقدر آنجا مي مونيد تا خرد بشي
بعد ازتان تواب صفر كيلومتر مي سازم. حواست باشه تا من اينجا هستم، اين 

  )40(»تخت ها هم هستند. مي فهمي، اينجا آخر خطه.
به سرعت غير بهداشتي و غير قابل تحمل شد. حق  "زندانِ زيمباردو"

ه درخواست استفاده از آن ه صورت انحصاري در آمد و عموما بتوالت رفتن ب
به تميز كردن توالت ها با دست  "زندانيان"جواب رد داده مي شد.  برخي از 

از سلول ها بيرون برده شده و خالي واداشته شدند. تشك هاي خواب 
وادار به خوابيدن بر روي زمين سيماني سلول گشتند. غذا هم  "زندانيان"

مجبور به  "زندانيان"ريغ مي شد. د "زندانيان"مكررا به منظور تنبيه، از 
گذراندن در  برهنگي و متحمل اعمال تحقيرآميز هم جنسگرايانه شدند. با 

زندانبان "ادامه يافتن تحقيق، رفتار آزارگرايانه و ساديستيِ چندين تن از 
، به خصوص در طول شب، در زماني كه فكر مي كردند دوربين ها "ها

زندانبان "ارش دادند كه تقريبا يك سوم خاموشند، فزوني يافت. محققان گز
رفتار ساديستي از خود بروز دادند، و وقتي كه تحقيق زودتر از وقت  "ها

  موعد خاتمه يافت، بيشتر اين افراد از اين مسئله ناراضي بودند.
براي سركوب و  "زندانبانان"در روز دوم، بعد از وقوع يك شورش،  

عات كار خود افزودند. از اين لحظه، ، داوطلبانه به سا"زندانيان"كنترل 
 "زندانيان"در دو سلول  "زندانيان" با تقسيم و قراردادن "زندانبانان"
 ،  آنان را عليه يكديگر برانگيختند تا اين تصور را در آنان"بد"و  "خوب"

ايجاد كنند كه در ميان آنان خبرچين وجود دارد. اين طرح با موفقيت روبرو 
شورش بزرگي صورت نگرفت. سر شماري  "زندان"در  شد و پس از آن ديگر

، كه در ابتدا براي آشنايي آنان با هويت جديدشان انجام مي "زندانيان"
 "زندانبانان"گرفت، تبديل به عذاب هايي چند ساعته گرديد كه در طي آن 

  را تنبيه هاي بدني نيز مي كردند.  "زندانيان"
ن آسيب هاي رواني حاد از به علت متحمل شد "زندانيان"دو نفر از 

تحقيق حذف شده و بوسيله دو داوطلب ديگر جايگزين گشتند. يكي از 
دست به اعتصاب غذا زد.  "زندانبانان"داوطلبانان جديد، در پاسخ به رفتار 

ديري نپائيد كه او به زور به درون يك انفرادي كه گنجه اي كوچك بود 
 "زندانبانان"ا بود به وسيله انداخته شد، و در مدت سه ساعتي كه در آنج

وادار گشت تا غذايي را كه از خوردنش ممانعت ورزيده بود در دست نگهدارد. 

ديگر او  را مسئله ساز و آشوبگر فرض مي كردند. براي سوء  "زندانيان"
ديگر گفتند انتخاب كنيد: يا  "زندانيان"به  "زندانبانان"استفاده از اين حس، 

تمام شب در انفرادي  "مسئله ساز"هيد، يا زنداني  پتوهاي خود را تحويل د
نگه داشته خواهد شد. زندانيان ديگر نگه داشتن پتوهاي خود را انتخاب 

  مذكور به سلولش بازگردانده شد.  "زنداني"كردند. بعدا با دخالت زيمباردو، 
رفتار  "زندانيان"تحقيق زيمباردو و همكارانش به سرعت متوقف شد زيرا 

را پذيرفته، رنج بسيار  "زندانبانان"آزاردهنده، و تحقيرآميز  ساديستي،
متحمل شده، و در انتها، اغلب دچار عوارض و واكنش هاي شديد روحي 

پيشنهاد آزادي زودتر از زمان مقرر  شد، آن هم  "زندانيان"گشتند. وقتي به 
در ازاي عدم پرداخت پولي كه به آن ها براي شركت در تحقيق تعلق مي 

ت، بيشتر آنان اين مسئله را پذيرفتند، اما وقتي اين پيشنهاد آزادي گرف
مشروط پس گرفته شد هيچكدام پروژه تحقيقي را ترك نكردند. زيمباردو  از 
اين رفتار نتيجه گرفت كه شركت كنندگان با نقش هاي خود سازگاري نشان 

در ) 41("شناينترناليزي"داده و آنان را دروني ساخته اند. دروني ساختن يا 
، آداب، معيارها و ها ، نگرشها روانشناسي به معني پذيرش باورها، ارزش

    .شخص است غيره براي خود
رفته رفته اختالل هاي  "زندانيان"زيمباردو در تحقيق خود نوشت كه 

شديد رواني از خود نشان دادند. براي نمونه، بر روي سطح بدن يكي از 
اين كه با آزادي مشروطش موافقت نشده،  ، پس از پي بردن به"زندانيان"

) بروز كرد. گريه هاي بدون اراده و غير قابل كنترل 42تني( -كهيرهاي روان
  و افكار پراكنده و پريشان در بين زندانيان رايج گرديد. 

) در كتابي مربوط 43(استاب "،تماشاگران"نقش  ةدر مورد مسئل  
گاهي "مي نويسد:  روهيبه كشتارهاي دست جمعي و ديگر خشونت هاي گ

 ،. مردممي دهدتوضيح ن همه چيز رااوقات خاموشي نتيجه ترس است، اما اين
هنجارهاي در همه جا به قبول توضيح واقعيت از طرف متخصصين، دولت، و 

تمايل نشان مي  ، كه سمبل هاي قدرت و آتوريته هستند،شان يفرهنگ
برخورد و  "جهان عادل، فرضية"دهند. عدم وجود نظرات مخالف، گرايش به 

طوري  ،و حقيقت ،، برداشت تماشاگران را در مورد خودفعال يا منفعل فردي
پس تنها زيمباردو  د.نتغيير مي دهد كه ظلم را توجيه كرده و مجاز مي شمار

دانشجوي زني كه با اين به وسيله  "زندان"از اعتراض به وضعيت وحشتناك 
احبه با شركت كنندگان آورده شده مص برايو تحقيق آشنايي قبلي نداشت 

تصميم گرفت كه به اين پروژه زودتر از موعد خاتمه دهد. بعد از تنها ، بود
شش روز از دو هفته اي كه مد نظر بود، اين تحقيق برچيده شد. زيمباردو 

و   "زندان"تحقيق كه  اه نفر افراد خارج از جبيش از پنميان  در ،ابراز داشت
 از نظر اين پروژه را رده بودند، تنها دانشجوي ذكر شدهوضعيتش را مشاهده ك

  اخالقي زير سؤال برده بود. 
 در حالي كه نشان مي دهد، چگونه افراد زيمباردو تحقيقنتايج 

براي آن  و رده،توجيه اش ك ،آنان جنبه قانوني داده رفتارايدئولوژي به 
مي  رمانبردارتأثيرپذير و ف فراهم مي آورد، پشتيباني اجتماعي و نهادي

كه  )  مطابقت دارد،44(استنلي ميلگرم اتتحقيق نتيجه نتايج با اينگردند. 
 شخصي داراي قدرت و مقام، در اينجا محقق، دستوربه عادي افرادي در آن 

اي را، با وجود آن كه ناله ها و اعتراض هاي او  كشنده ظاهرا يشوك الكتريك
د. يكي ديگر از  نتايجي كه وارد آوردن به همكار محققرا مي شنيدند، 

و  شرايط زيمباردو در خاتمه تحقيقش به آن اشاره مي كند اين است كه
و اعمالي  رفتاربروز باعث  يشخصيت - فطري نه عواملمحيط  اجتماعي، و 

در تحقيق از خود نشان دادند. و سرانجام اين شركت كنندگان  گشتند كه
ناهماهنگي مابين دو دادن پديده براي توضيح زيمباردو از نتايج تحقيق كه، 

 ) هم استفاده مي شود، كه در ادامه به آن مي پردازم. 45(معرفت
  

  نظريه ناهماهنگي مابين دو معرفت  

) ، روانشناس اجتماعي، در پي تحقيقاتش در مورد 46ليون فستينگر(
  باورهاي فرقه اي چنين مي گويد:

توان تغييرش داد. به انسان ايديولوژيك انساني ست كه به سختي مي  "
او بگوييد مخالف نظرش هستيد و او روي بر مي گرداند. واقعيت ها يا ارقام را 
به او نشان دهيد و او منابع تان را زير سؤال خواهد برد. به منطقش متوسل 
شويد و او نقطه نظرتان را نخواهد ديد. اما، چاره انديشي او براي پرهيز از 

ه يك اعتقاد مي رود. فرض كنيم فرد با تمام تناقضات فراتر از حفظ ساد
وجودش به چيزي اعتقاد دارد. فرض ديگر آن كه او به خاطر تعهدي كه به 
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اين اعتقاد دارد به عمال قاطانه اي دست مي زند. و سرانجام، فرض آن كه، به 
او داليل صريح و غير قابل انكاري مبني بر اشتباه بودن باورش ارائه داده مي 

خواهد شد؟ فرد به طور مكرر نه تنها تزلزل ناپذير، بلكه حتي  شود. چه
متقاعدتر از قبل در مورد درستي عقايدش پافشاري خواهد كرد. حتي در 
واقع، او ممكن است براي قانع كردن ديگران به قبول نظرگاهش اشتياق 

  » بيشتري نشان دهد.
حالتي از  است:  "ناجوري شناختي ادراك"ناهماهنگي مابين دو معرفت، 

نابساماني روحي است كه بر اثر وجود تناقضي مابين باور كنوني فرد و 
شواهدي حاكي از اين كه باوري مخالف ممكن است درست باشد حاصل مي 
گردد. اين ناجوري شناختي، حالت اضطراب و كشمكش دروني آزار دهنده 

  مي كند.    اي است كه بر اثر داشتن همزمان دو يا چندين باور متناقض بروز 
يا ناهماهنگي ما بين دو معرفت  "ي ادراكناجوري شناخت"نظريه 

مشاهده  فستينگرشد.  مطرح 1956در  )47(وسط فستينگرنخستين بار ت
معتقد به  آدمهاي فضايي و روز  كرد كه بعد از آن كه پيشگويي رهبر فرقه اي

ن بيشتر در آمد، اعضاي آن فرقه روي اعتقادات شا كاراز  نادرست قيامت
د. او توضيح داشتنپافشاري كرده و حتي سعي در تغيير دادن افكار ديگران 

اعضاي  ،در مي آيند كار شتباه ازاي ا فرقهي داد وقتي كه پيش گويي ها
 ،خدايي شان بع راهنمايِيامن پافشاري برو قوا با تجديد  متعلق به يك فرقه،

  ركز مي شوند. متم اشتباهبر روي به وقوع پيوستن پيش گويي هاي 
نظريه ناهماهنگي ما بين دو معرفت توضيح مي دهد كه پس از اين كه  

فرد با باوري كه با باورهاي قبلي اش هماهنگي ندارد روبرو مي گردد، چه 
اتفاقي مي افتد، و بعد از اين كه دست به عملي مي زند كه با باورهايش در 

معرفت بيان مي كند كه تناقضند چه مي شود. نظريه ناهماهنگي مابين دو 
متناقض بودن معرفت ها ذهن را مجبور به كسب يا اختراع افكار يا عقايد 
جديد يا اصالح عقايد موجود مي كند تا ناسازگاري بين باورها كاهش يابد. 
يك بخش مهم نظريه ناهماهنگي ما بين دو معرفت اين است كه شواهد 

كردني باشند؛ و اگر نه، لزومي متناقضي كه به فرد ارائه مي شوند بايد باور
  ندارد كه فرد براي انتخاب ما بين دو باور متفاوت بجنگد.  

ايجاد مي شود، فرد انگيزه اي قوي براي بين باورها وقتي كه ناهماهنگي 
اقض از دو راه نافراد براي حل اين ت اًحل اين تناقض پيدا مي كند. عموم

متناقض  يا شواهد به دور  مي اندازنداستفاده مي كنند: يا باور اوليه خود را 
را ناديده مي گيرند. براي مثال، در مورد فرقه اي كه پيشتر به آن اشاره شد، 
وقتي كه پيام فرستاده شده بوسيله آدمي فضايي به يك خانم خانه دار مبني 

نگي هدر آمد، ناهمااز كاربر متالشي شدن زمين، انتظاري برآورده نشده 
در فرقه دنباله روي اين باور افزايش يافت. اين مسئله باعث مابين معرفت ها 

به  ،براي كاهش ناجوري شناختي در جا، ،شد كه بيشتر اعضاي اين فرقه
پيشگويي جديدي روي آورند، و بگويند كه موجودات فضايي به خاطر آنان از 

   اين سياره چشم پوشي كرده بودند.
يابد كه باورهاي متناقض  ناهماهنگي مابين دو معرفت زماني كاهش مي

از ميان برداشته شود، درك جديدي جايگزين گردد، يا اهميت باور هماهنگ 
افزايش پيدا كند. احتمال اين كه باوري، براي كاهش يافتن تناقض و 
ناهماهنگي، تغيير يابد به ميزان مقاومت در برابر تغيير بستگي دارد. امكان 

ر مقاومت كمتري دارند بيشتر است تا عوض شدن باورهايي كه در برابر تغيي
باورهايي كه در برابر تغيير پايداري بيشتري دارند. ميزان پايداري در مقابل 
تغيير، بسته به جوابگوئي آن باور به واقعيت و هماهنگي آن با بسياري 
باورهاي ديگر است. مقاومت در مقابل تغييرِ باور و رفتار، بستگي دارد به 

د بايد متحمل شود، بهايي كه بايد بپردازد، و همچنين به مقدار دردي كه فر
  خشنودي و رضايتي كه اين رفتار به بار مي آورد. 

شكنجه اغلب بين تصوري كه فرد از خود دارد و رفتاري كه براي بقاء ”
(كوردن، ادلمن،الگوس، “ الزم تشخيص داده مي شود تناقض ايجاد مي كند

شكنجه گر هم زمان با در هم شكستن   )48(.)نيكولتي، كرسنر، و  گروشاس
باورهاي قرباني نسبت به خود و جهان پيرامونش مي تواند او را وادار به قبول 

و  ذهني جديدي از خود به عنوان فردي ناتوان، فرمانبردار )49(تصور يا طرح
قرباني ممكن است ساختاري را كه ). لكركُرتا و وان دساپِِمطيع كند (

عيت ارائه مي دهد بپذيرد، زيرا او به طرز حادي احتياج دارد شكنجه گر از واق
) را كه در آن بسر مي برد 50كه شدت وحشت ويرانگر و برانگيختگي اي(

  كاهش داده و احساس نظم و امنيت را دوباره براي خود برقرار سازد.
   سيبا معمار نوبري در مصاحبه اش با مجله آرش چنين مي گويد:

  

  
  
رح كرد كه در تو اتفاقي افتاد كه روي من اثر گذاشت و حاج داوود مط"

براي همين من بيشتر سعي كردم كه روي تو كار كنم... مرتب مي آمد پيش 
من مي نشست و حرف مي زد و من چون اونو ضد انقالب ميدانستم باهاش 

  )51("حرف نميزدم.
ود ناهماهنگي وقتي بروز مي كند كه فرد بر عكس باورها يا درك قبلي خ

مي تواند  ما بين دو معرفتناهماهنگي داده يا چيزي مي گويد.  عملي انجام
 با تغيير باور قبلي به باوري كه بيشتر به عمل جديد نزديك است كاهش يابد.

از يك طرف، باور پيشين فرد را از انجام عمل جديد باز مي داشته است؛ از 
د، از قبيل پاداش يا طرف ديگر، فاكتورهايي كه در انجام عمل جديد مؤثرن

تهديد به مجازات، باعث بوجود آمدن باورهايي هماهنگ با اين عمل مي 
شوند. چنين باورهايي براي عمل انجام شده توجيه و دليل مي آفرينند، و هر 
چقدر تعداد و اهميت اين باور توجيهي بيشتر باشد، ناهماهنگي ما بين 

  معرفت ها كمتر خواهد بود. 
ن توضيحات مي توان تصور كرد چه مكانيسم فكري و با اتكاء به اي

) 52رفتاري در توابين، به خصوص آنان كه به خبرچيني بسنده نمي كردند(
عمل كرده و مي كند. مثال زير تصويري از چگونگي عملكرد اين مكانيسم را 
ارائه مي دهد. يكي از جان بدربردگان زندان هاي جمهوري اسالمي چنين 

  مي گويد:
اينها يك نفر را گذاشتند پهلوي من. از رهبرهاي حزب بود كه بريده ...  "

تضعيف كند. او هم آدم  ابود. اين را دو سه روز پهلوي من گذاشتند كه من ر
كاردان تئاتر بود و بسيار با معلومات. بعد هم كه  كواردي بود. خيلي آگاه. ي

 ،ه كشته شدآزاد شد فيلمساز شد براي جمهوري اسالمي، بعدش هم تو جبه
يك جوري كشته شد ..... يعني واقعأ صادقانه خودش  ،نميدانم كجا كشته شد

تا از اين  را به جمهوري اسالمي واگذار كرده بود. اين صبح تا شب اوال هزار
 نمازش مثال يك ساعت و نيم دو ساعت طول مي .دعاها را حفظ كرده بود

مد آ فقط من يادم مي شد. بعد كارهايي كه ش شروع مييكشيد. بعد دعاها
اينجوري   خواند، شد نماز شب مي مادربزرگم اينجوري بود كه شب بلند مي

كرد به ما چيز  مذهبي بود. اين خيلي ديگر افراطي بود. بعد هم شروع مي
كردن. البته من تو اين جنبه عقب نمي ماندم چون من از نظر بحث فلسفي و 

بشوم. تا اين كه يك دفعه من  توانستم باهاش حريف عقب نبودم مي يمذهب
مسئله رابطه سر بهش حمله كردم. سر يك مسئله انساني بود، يعني من 

 بحثي باهاش كردم كه اين دچار تناقض شد كجمهوري اسالمي با انسانيت ي
و بعد ديد  اشتباه كرده اين بحث رو كرده چون خودش متزلزل شد يك 

 ،و فحش داد و داد و فرياد. بعدمقداري. بلند شد و عصباني شد و تمام. رفت 
شناسم. انگار يكهو  من تو را مي :يك دفعه نگاه كرد تو صورت من گفت

چشمهايش دريده شد تو صورت من. يك دفعه موهاي بدنم راست شد. 
 نه اشتباه مي :شناسم. گفتم من تو را مي :فهميدم كه  شناخت من را. گفت

نه و الزم هم نيست به تو  :تما همديگر را نديده ايم هيچوقت. گف د،كني
شناسم. اگر خودت دوست داشتي بگو  بگويم كجا ديده امت ولي تو را مي
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م و بالفاصله هم رفت بيرون و اطالعاتش را داد و يگو ولي من به تو نمي
  "برگشت... 

عليرغم  "نوباوران"نقش ناهماهنگي مابين معرفت ها آنقدر مهم است كه 
اشتباه و  رفتارشان باور وز خود، مي دانند كه سعي در پنهان كردنش، حتي ا

. اين ناهماهنگي مابين معرفت ها نمي تواند تماما با انكار يا ستا پايه بي
افراد  آن است كه تناقضبراي كاهش اين از بين برود. راه ديگر باورها  توجيه

اگر . چه، درست است "نوباوران" بيشتري متقاعد شوند كه سيستم اعتقادي 
: ، آن سيستم بايد درست باشد"ضحابه طور و" وشش به انجام برسد،اين ك

با استفاده از اين توجيه،  "شريك جرم هرچه بيشتر، پذيرش جرم سهل تر."
او  مي تا جايي كاهش مي يابد كه  فردها درون  ناهماهنگي مابين معرفت

. به اين دليل است كه بعد از هر با تناقض دروني خود كنار بيايد تواند
جديد افزايش در متقاعد كردن ديگران به قبول آن باور  ،شكست در يك باور
، و چنين است كه در زندان هاي جمهوري اسالمي شاهد مشاهده مي شود

آنيم كه توابان براي متقاعد كردن زندانيان مقاوم به رودررويي با آنان گمارده 
  .ه شودمي شوند، تا تعدادي بيشتر به شمار معتقدين به رژيم افزود

  
 سخن آخر 

در اين مقاله به مسئله شكنجه و اثرات مهلك آن بر روي قرباني، و 
ساختارهاي رواني اي كه مي توانند در به شكست كشاندن زنداني نقش بازي 
كنند پرداخته و همچنين به عواملي  اشاره كرديم كه در شرايطي مساوي 

يقات در زمينه روانشناسي باعث پايداري افراد مي شوند.  با بهره گيري از تحق
توضيح داده شد كه چگونه شكنجه به طور حساب شده و سيستماتيك اعمال 

شكنجه فاجعه اي است كه  شده و اهداف مشخصي را دنبال مي كند. گفتيم
در قرباني، بين ميل به زنده ماندن از يك طرف و حفظ شخصيت ، فرديت و 

غير قابل درك كند. ديديم   عقايد خويش از طرفي ديگر ، تناقض ايجاد مي 
بودن،   پيوند متالشي شده،   پيوند ناشي از آسيب ديدگي،   و اجتناب 

چگونه عمل كرده  ناپذيري  كه چهار مكانيزم پايه اي وقايع آسيب زا هستند
كه واكنش حاكي از  بيان شد .و چه تأثيري بر روي فرد باقي مي گذارند

ه تمامي راه ها براي فرار بسته اند؛ آسيب ديدگي زماني پديدار مي گردد ك
زماني دچار اختالل شده و از پا  ،يعني، توانايي قرباني براي برخورد به وقايع

 عليهمي افتد كه او ديگر قادر نيست، براي از بين بردن تهديد عظيمي كه 
، دست به كاري بزند. همچنين اشاره اي داشتيم به دريگمي امنيتش صورت 

فردي، و درجه - و حمايت هاي ميان با ديگران دادن پيوند رابطه بين از دست
  اختالل بعد از آسيب ديدگي.

مروري بر تحقيقات روانشناسي نشان داد كه باورها، پيوندها، و در نتيجه 
انتظارات فرد از خود، و تصور او از انتظارات ديگران از وي، امكان مقاومت در 

يم با تكيه بر همكاري و همبستگي گفت مقابل ناماليمات را افزايش مي دهند.
لبه بر مشكالت افزايش مي يابد و از طرف ديگر، در مواقع غبا ديگران امكان 

فردي مستحكم تر مي شوند. در زندان هم، وابستگي -بحراني، روابط ميان
به شمار زندانيان به يكديگر را به عنوان وسيله اي براي مقابله با سختي ها 

حياتي در برقراري استقامت و پايداري  ينه تنها نقش. اين وابستگي آورديم
نيز ضروري آنان  يروانروحي و تعادل  و براي حفظ سالمت ، بلكهدارد افراد
از آن گذشته، آگاهي به اين امر مهم كه نظرات سياسي يا مذهبي . است

مشترك ممكن است به زجر افراد معني و مفهوم بخشيده و تا حدودي در 
شكنجه حائل و حفاظ واقع شود به ما گوشزد كرد تا  بمخرمقابل اثرات 

هنگام نگريستن به نقش پيوند در برخورد موفقيت آميز با آسيب ديدگي،  
  گروهي را در نظر بگيريم. -وابستگي هاي قوي درون

در مورد سيندرم استكهلم و نقش تهديد و ارعاب و روند چگونگي 
ير توضيح داده شد. گفته پيدايش سمپاتي نسبت به شكنجه گر و گروگانگ

شد در اين سيندرم قرباني شخص متعرض به جان خود را به عنوان فردي 
ارزيابي مي كند. اين در شرايطي اتفاق مي افتد كه  "ناجي"و حتي  "خوب"

قرباني حداقل بيش از سه تا چهار روز در بند بوده، متعرض را قادر به پايان 
ري نداشته و براي زنده ماندن به  بخشيدن به زندگي خود ببيند، راه فرا

متعرض وابسته باشد. همچنين بيان گرديد كه شرايط الزم ديگر براي وقوع 
سيندرم استهكلم اين است كه قرباني از دنياي خارج به دور نگهداشته شده و 
تنها از نقطه نظر متعرض آگاه باشد، و در آخر، متعرض را در ذهن خود به 

  رباني مي كند بيابد.عنوان فردي كه به او مه

منطقي  يك توجيه ساختنِ روند )،53(در علم روانشناسي، دليل تراشي
 تعريف شده است. دليل تراشي منفعل بودن، يا رفتاريك تصميم، اتخاذ براي 
پهنه، مي تواند در يك  مي شود كهديگري حاصل  روانيِ فرايند از راه اساساٌ

در اين مقاله به  انجام گيرد.  )55(آگاهانه تا عمدتا نيمه )54(از كامال هوشيار
اين نقش  ها پرداختيم. نتيجه گرفتيم كه ناهماهنگي مابين معرفتمقوله 

عليرغم سعي شان  "نوباوران"كه  اهميتي برخوردار است ناهماهنگي از چنان
 .است اشتباه باورهاشان، حتي از خودشان،  مي دانند كه آن در پنهان كردن
ناهماهنگي مابين معرفت ها نمي تواند تماما با انكار كردن  اشاره كرديم كه

 راه ديگري ، و يا دليل تراشي پيرامون آنچه كه قطعي نبوده است از بين برود
اگر افراد بيشتر و  دهد:كاهش  را باقي مانده تناقض دروني الزم است تا

بيشتري متقاعد شوند كه يك سيستم اعتقادي درست است، پس به طور 
ن دليل هميبه فستينگر توضيح داد كه ، آن سيستم بايد درست باشد. ضحاو

افزايش در متقاعد كردن ديگران به  ،است كه بعد از هر شكست در يك باور
اگر اين كوشش به انجام برسد، ، چرا كه قبول آن باور مشاهده مي شود
ند معتقدان كاهش مي يابد تا جايي كه بتوانناهماهنگي مابين معرفتها درون 
 با آن ناهماهنگي زندگي كنند.  

حال با توجه به توضيحات داده شده، دانسته هايمان را در بارة شكنجه و 
تأثيرات مخرب آن روي هم گذاشته، و ضمن در نظر گرفتن بي تجربگي و 
جواني بسياري از زندانيان، بپردازيم به جايگاهي كه در آن خالء پيوند با 

پيوسته در كاربوده اس، و فراموش نكنيم كه  ديگران موجود، و ترس از مرگ
هم فرد از ابتدا اصراري در باورهاي قبلي خويش نداشته است. در  "شايد"

مهرباني هاي "همراه با  "خواست زنده ماندن"اين خالء، ترس از مرگ و 
براي توجيه قرباني  مي اندازد.را به دام  قربانيزندانبان و شكنجه گر  "ناچيز

را  زندانبان و شكنجه گر تغيير داده و ديدگاهرا  يشباورهااعمال خويش، 
فرو آمده بوجود اش  تناقض درونيكه در اثر تا آشوبي  جايگزين آن مي كند

تناقضي  نمي يابد.كاهش  "خبرچيني"اين آشوب دروني اما تنها با  .كندكش 
به گرد  "نادم"پس تمامي تالش  .دتوجيهي بزرگتر احتياج دار ،عظمت به آن

تنظيم دوبارة باورها، رفتار، و زندگي خود بر اساس هماهنگي با باورها، رفتار، 
و زندگي شكنجه گر خويش مي گردد. حال اگر ديگران را هم به سوي خود 
بياورد چه بسا اين كشاكش، ناهماهنگي، و ناهنجاري دروني كاهش خواهد 

كرسي نشانده  يافت، و اين باور كه از ابتدا حقيقت از آن او بوده است به
  خواهد شد.  

بدون شك، فجايع تاريخي را نمي بايست به دست فراموشي سپرد. 
فراموشي، راه را براي وقوع فجايع ديگر هموار مي كند، و حافظه تاريخي تنها 
ضامن بزرگداشت نام قربانيان جنايات انسان ها عليه انسان ها ست. و اما، اگر 

عي قد علم كرده و پايدار باقي بمانيم، بخواهيم در مقابل سيستم هاي ارتجا
درك اين كه چگونه هويت انساني به نابودي كشيده مي شود، و چرا برخي به 
اين قهقرا سقوط مي كنند الزم است. در جايي كه دولتمردان براي به نابودي 
كشاندن هر چه كه انساني است خود را  به بازيافت هاي روانشناسي مجهز 

نيز بايد بدانند كه چه مكانيزم هايي در از بين بردن هويت مي كنند، مبارزين 
انساني دست اندر كارند، و با استفاده و توسل به چه ساختارهاي رواني اي 
مي توان در مقابل تأثيرات وقايع فاجعه آميز پايداري كرد و واگشت پذيري 

  نشان داد. 
جامعه  سركوب سياسي فرد را خاموش كرده و امواج وحشت را به سراسر

مي فرستد. اين  حقيقت به ما هشدار مي دهد كه بهبود يافتن قربانيان 
آسيب ديدگي ناشي از خشونت سياسي تنها محدود به معناي بهبودي فرد 
نيست بلكه شامل درمان در سطح جامعه مي شود. جامعه ايران با وجود 
تعداد زيادي زندانيِ به شكست كشيده شده، كه محصول موفقيت آميز 

ياست هاي سازمان يافته و سركوب گرانه جمهوري اسالمي است، تنها س
زماني ترميم پيدا خواهد كرد كه مسئولين دولتي براي پاسخگوئي در مورد 
فجايعي كه مرتكب شده اند به پاي ميز محاكمه كشيده شوند و فرد و جامعه 
سركوب شده به موازات هم به سوي بازسازي قدم بردارند. براي ترميم 

، همانند ديگر اقشار صدمه ديده "قربانيان"امعه، مي بايست به درمان اين ج
جامعه ايران، از قبيل كودكان خياباني، معتادان، زنان تحت ستم و ...، كه 

  محصول برنامه ريزي حساب شده رژيمي ضد مردمي هستند پرداخت. 
كه در زندان به عامل  "زنداني به شكست كشيده شده اي،"گفتگو ميان 

در اين مقطع زماني، جايي ندارد،  "مقاوم،"سركوب تبديل شده، و زنداني 
است، كه در روند بازسازي خويش، قدرت  "مقاوم"زيرا اين حق زنداني 
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انتخاب داشته باشد تا با هر كس كه مي خواهد روبرو شده و از هر كس كه 
رش مي خواهد دوري گزيند. حق اوست تا خود را نه تنها از كساني كه آزا

داده اند در امان بدارد، بلكه به آنچه براي او ياد آور روزهاي تلخ زندان است 
پشت كند. اين حق اوست. رسيدگي و درمان افراد متعلق به اين دو گروه 
وظيفه نهادهاي اجتماعي و درماني تخصصي است و نه افرادي كه خود 

انساني  بسياري از سالهاي پر ارزش زندگي شان را تحت شرايطي بس غير
  و زناني با دردي مشترك بوده اند سپري كرده و شاهد مرگ مردان

  
  پانوشت ها:

   
بر گرفته از مقاله ای از همين نگارنده، زير  عنوان " بحثی فراسوی بيماری در  پی آمدهای شکنجه سياسی: -١

 فرد."  

2  History of Psychological Trauma 

3  Subjective 

4 Herman, J. (1997). Trauma and recovery: The aftermath of violence - from domestic 

abuse to political terror. New York: Basic Books.  

5 Saporta, J. & van der Kolk, B. (1992). Psychobiological consequences of severe 

trauma. In M. Basoglu (Ed.), Torture  and its consequences: Current treatment 

approaches (pp. 151-171).  New York: Cambridge University.  

6 Disrupted attachment 

7 The Just-world phenomenon 

8  Lerner, M. (1980). The Belief in a Just World. New York: Plenum Press. 

دادی که منبع آنها ذکر شده،  بر گرفته از مجموعه نقل قول هايی که در اين مقاله آورده شده اند، به جز تع -٩

    در آلمان انجام داده است.    ٢٠٠١بدربردگان شکنجه در سال  مصاحبه هايی هستند که نگارنده با جمعی از جان

10 Basoglu, M., & Mineka, S. (1992). The role of uncontrollable and unpredictable stress 

in posttraumatic stress responses in torture survivors. In M. Basoglu (Ed.), Torture and its 

consequences: Current treatment approaches (pp. 182-225). Cambridge: Cambridge 

University. 

11 Basoglu, M., Parker, M., Ozmen, E., Tasdemir, O., Sahin, D., Ceyhanli, A., 

Incesu, C., & Sarimurat, N. (1996). Appraisal of self, social environment, and state 

authority as a possible mediator of posttraumatic stress disorder in tortured political 

activists. Journal of Abnormal Psychology, 105 (2), 232-236.    
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١٣ Ghahary, N. (2003). Squelae of  political torture: Narratives of trauma and 

resilience by Iranian torture survivors. Doctoral Dissertation. Seton Hall University. 

.http://www.shu.edu   

14 Becker, 1973, as cited in Saporta & van der Kolk, 1992. 
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Fox, 1974, as cited in Saporta & van der Kolk, 1992.  

16 
Walsh, F. (1998). Strengthening family resilience. New York: Guilford.  

17 
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 و موجب بروز انزواطلبي نوروتيك و فقدان هم حسي و حساسيت نسبت به ديگران مي گردد.

19 
٩٧ آرش شماره  - ١٠٢ص     

20 
Stockholm Syndrome  

21 
   داد بی داد، روايت من -٩ص 

22 
Strentz, T. (1980). The Stockholm syndrome: Law enforcement policy and ego 

defenses of the hostage. Annals of the New York Academy of Science, 347, 137-

150.  

23 
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24 
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26 
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27 
Symbolic  

28 
Milgram, 1986, as cited in Melamed, B., Melamed, J., & Bouhoutsos, C. (1990). 

Psychological consequences of torture: A need to formulate new strategies for 

research. In P. Suedfeld (Ed.), Psychology and torture (pp. 13-28).  New York: 

Hemisphere.  
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  تروريسم جمهوري اسالمي ايران

  در تبعيد 
  

  

  نقره كارمسعود 

  

  
 ،ي پوست كندن  مان، سرگذشت هولناك و ناباورانه تاريخ ميهن " 

ميل كشيدن و كور كردن  ،زبان بريدن  ،سر بريدن  ،قطعه قطعه كردن 
آجين كردن ، دار زدن , تيرباران كردن و ترور دگرانديشان و شمع  ،چشم 

كه  دگررفتاران و مخالفان سياسي و عقيدتي است. تاريخي حيرت انگيز
ش دگرانديش كُش بود و رجل سياسي برجسته اش،  "دادگر"پادشاه 

اميركبير، كه خود قرباني دگرانديشي اش شد، فرمان قتل دگرانديشان صادر 
  كرد. 

و پيروان باب، يكي ازبزرگترين قربانيان دگرانديشي در ايران، هنگام كه 
   )1به دو جناح ازلي و بهايي بدل شدند خون يكديگر ريختند. (

تاريخي تلخ و دردناك كه حزب توده ايران، سازمان فداييان خلق، 
مجاهدين خلق و ديگر احزاب و سازمان هاي مدعي آزاديخواهي و عدالت 

حكومت هاي خودكامه، حتي تاب تحمل  "اپوزيسيون"طلبي اش به عنوان 
  دگرانديشي ياران و رفيقان خود نداشتند و دست به طرد و ترور آنان زدند.

خي با رهبراني چون آيت اهللا خميني و حكومت اسالمي اش كه تاري
پياميران و مجريان عدم تحمل و كشتار دگرانديشان و مخالفان خود بوده و 

  "هستند.
در اين ميانه حكومت نا بهنگام اسالمي عريان تر و وحشيانه تر  

ازحكومت هاي ديگر ويژگي عدم تحمل و كشتار دگر انديشان  و مخالفان 
و عقيدتي خود را به نمايش گذاشته است. اين حكومت  نه فقط در  سياسي

داخل كشور، در خارج از مرزهاي جغرافيايي اش نيز به ترور و كشتار 
دگرانديشان و مخالفان سياسي و عقيدتي اش  دست زده است، آن هم در 

  ابعادي كه در جهان بي سابقه  بوده است.

گزارشي در  1994در ماه مارس  .....گروه حقوق بشر پارلمان انگليس" 
باره  ترورها ي جمهوري اسالمي در خارج از كشور منتشر كرد. در مقدمه 

المللي حمايت  ها يكي از اصول حقوق بين  اين گزارش آمده است كه :  قرن
جستند.  از قربانياني بود كه براي فرار از سركوب در كشورهاي ديگر پناه مي

پوت، سوهارتو،  ر، استالين، موسوليني، پلدر قرن بيستم، قربانيان هيتل
وين و چائوشسكو همگي در پناهندگي از امنيت  گالتيري، استرونسر، ني

برخوردار شدند. براي اولين بار در تاريخ، يك كشور براي كشتن مخالفان خود 
اي  كند. اين گزارش مجموعه كه در تبعيد هستند در سراسر جهان اقدام مي

هاي دولت  ان و عالقمندان را در جريان جزييات اقداماست كه اعضاي پارلم
دهد. گزارش به قطعنامه سوكميسيون حمايت از حقوق  ايران قرار مي

ها و تحقيقات  كند و به اقدام اشاره مي 1993اوت  17ها مورخ   اقليت
پردازد و سپس   پروفسور گاليندوپل، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، مي

كند و به ترتيب در مورد پرونده  ور ايران را معرفي ميسازماندهي دستگاه تر
ربايي مهندس مجتهدزاده، قتل دكتر عبدالرحمن قاسملو، بهمن جوادي،   آدم

حسين كشاورز، ترور ناموفق حسين ميرعابديني، ترور دكتر كاظم رجوي، 
سيروس الهي، عبدالرحمن برومند، دكتر شاهپور بخيتار، علي اكبر قرباني، 

ندي و دوستانش، محمد حسين نقدي، محمد حسن ارباب، طه صادق شرفك
كرمانج به تفصيل و با استناد حدود صد و پانزده گزارش و سند گوناگون 

با تسليم دو تروريست  93سال "بندي با ذكر اين كه  كند. در جمع  بحث مي
، مداخله شوراي "مظنون به قتل دكتر كاظم رجوي به ايران خاتمه يافت

ها به  كشي حد را براي تسليم آمران و عامالن اين آدمامنيت ملل مت
   "كند... هاي صالحه درخواست مي دادگاه
ترور و كشتار درخارج از كشور با برقراري حكومت اسالمي آغاز شد, با  

برقراري حكومتي  كه بر اثر بيداد و ستمگري هاي اش در تمامي ابعاد حيات 
هنمان , ميليون ها ايراني به سياسي , اجتماعي, اقتصادي و فرهنگي مي

  ناگزير ترك وطن كردند.
در آغاز تعداد زيادي از وابستگان رژيم شاهنشاهي, نظاميان , ماموران 
امنيتي , سرمايه داران بزرگ و اهالي فرهنگ و هنر درباري از ايران گريختند 
, اينان بيش ازهر جاي  ديگردر امريكا سكني گزيدند. بزرگ ترين موج 

آغاز شد , سالي كه سركوب احزاب و سازمان  1360اما از سال  مهاجرت 
هاي سياسي و تشكل هاي صنفي و دموكراتيك شدت كم سابقه اي يافت. 
اين بار اعضا و هوداران سازمان مجاهدين، طيف گسترده اي از نيرو هاي چپ 
و نيروهاي ملي و چهره ها و شخصيت هاي  مستقل سياسي و فرهنگي، و 

ذهبي تن به تبعيد سپردند. اكثريت اين بخش از مهاجرين  در اقليت هاي م
اروپا ساكن شدند. موجك سومي هم از تبعيد و مهاجرت بعد از شكست 

اصالح طلبان  "اتفاق افتاده است، كه بخشي از  "جنبش دوم خرداد"
  ايران را ترك كردند. "حكومتي

ج از كشور ترور وكشتار دگرانديشان و مخالفان حكومت اسالمي در خار 
( در تبعيد ) ازآغاز برقراري  اين حكومت در دستور كار حكومتي يان قرار 
گرفت و ساليان متمادي ادامه يافت. در طول نزديك به سي سالي كه از عمر 
اين حكومت مي گذرد ده ها نفر از تبعيديان دگرانديش و مخالف حكومت 

در خارج از كشور به  "سربازان امام خميني  و امام زمان"اسالمي به دست 
قتل رسيدند. در اكثر اين جنايات، با اتكا به اسناد و مداركي كه از سوي 
مسيولين كشورهايي كه كشتار ها در آن كشورها  انجام شد، رهبران و 
روحانيون طراز اول حكومتي و كارمندان دولت جمهوري اسالمي آمرين و 

اند.  عاملين دستگير شدهعاملين جنايات معرفي شدند. در برخي موارد نيز 
اما  اكثر قاتلين، كه مقرشان  سفارت خانه هاي  حكومت اسالمي  بود، به 

  اند. ياري امكانات حكومتي از چنگ عدالت گريخته
برخي از آمرين ترور ها آشكارا فرمان كشتار صادر كردند و در باره اش   

  سخن گفتند: 
انقالب اسالمي تهران، به آيت اهللا خلخالي، حاكم شرع و رييس دادگاه   
در يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران  داخلي و خارجي 1358سال 

......ضمن تاكيدحقانيت احكام صادره از سوي دادگاه هاي انقالبي اعالم داشت 
شاه مخلوع، فرح، فريده ديبا( مادر فرح)، غالمرصا پهلوي، اشرف، شاپور  ": 

مامي، ارتشبد اويسي، شپهبد پاليزبان، بختيار، ارتشبد ازهاري، شريف ا
هوشنگ نهاوندي، اردشير زاهدي و شعبان بي مخ، كه از نظر ملت ايران 
مجرم شناخته شده اند، محكوم به مرگ اند و هر ايراني كه يكي از اين افراد 
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را در كشور هاي خارجي  اعدام كند، عامل اجراي حكم دادگاه محسوب 
  )2("خواهد شد.

در يك  1992اگوست  30ير اطالعات و امنيت كشور, در فالحيان , وز
  مصاحبه تلويزيوني گفت : 

ما رد پاي  آنها (مخالفين رژيم) را در خارج نيز تعقيب مي كنيم. ما "
آنها را تحت نظر داريم و سال گذشته موفق شديم كه ضربه هاي سنگيني به 

  )3( "اعضاي برجسته آنها بزنيم
الفان حكومت اسالمي در برلين گفت، اين فالحيان در باره كشتار مخ

نتيجه منطقي اقدامات متقابل عليه مخالفان رژيم ايران، بويژه حزب "
  )4("دموكرات كردستان ايران است.

روح اهللا حسينيان، رييس مركز اسناد انقالب اسالمي، در دفاع از سعيد 
كشور،  امامي ( اسالمي)، طراح و مجري  برخي از كشتارها در داخل و خارج

  در مدرسه حقاني  گفت :
شايد صدها عمليات برون مرزي ....خيلي عمليات داشت و اعتقادش  "

    ) 5( "همين بود....
***  

نخستين  قربانيا ن كشتارها در خارج از كشور شهريار شفيق  وعلي   
) به دست 1358( 1980اكبر طباطبايي  بودند. طباطبايي  در تابستان سال 

سلمان در واشنگتن دي سي به قتل رسيد , گفته شد يك سياه پوست م
بود.. قاتل به ايران گريخت  و بعد ها در  "ساواك  "طباطبايي از كارمندان 

  نقش پزشكي انسان دوست در فيلمي از محسن مخملباف  هنرپيشگي كرد! 
در ادامه ي قتل هاي فوق، زنجيره ي كشتار ها با قتل ارتشبد غالمعلي  

ر نطامي تهران در پيش از انقالب، و برادرش حسين اويسي در اويسي, فرماندا
بهمن  18روز شنبه  - 1984هاي پاريس  ادامه يافت. ( سال  يكي از خيابان

حميد رضا چيتگر (بهمني) ( عضو كميته مركزي و دفتر . ) 1362سال 
در وين به قتل رسيد. عبدالرحمن  1987سياسي حزب كار ايران ) در سال 

همرا با   1989بر حزب دموكرات كردستان  در ماه جوالي سال قاسملو  ره
عبداهللا قادري و فاضل رسول در حين مذاكره با فرستادگان رييس جمهور 
ايران، هاشمي رفسنجاني، در وين به قتل رسيدند. فرستادگان رييس جمهور 
ايران، عاملين اين جنايت، محمدجعفري صحرارودي، حاجي مصطفوي 

كاظم رجوي  از اعضاي سازمان  ر منصور بزرگيان  بودند.الجوردي  و امي
در سوييس  ترور شد. از سوي بازپرس  1990مجاهدين خلق  در سال 

تن از كاركنان رسمي دولت جمهوري اسالمي متهم  13تحقيق در سوييس  
سه ماه  بعد از كشتن عبدالرحمن  به شركت در قتل كا ظم رجوي شدند.

راييه نهضت مقاومت ملي ايران , كه آدمكشان رييس هيُات اجبرومند ( 
از پاي  او را ،1991آوريل  18برابر  1370فروردين  29جمهوري اسالمي روز 

شاپور بختيار آخرين نخست وزير رژيم شاهنشاهي و دستيارش   )در آوردند.
كتيبه سروش نيز به دست مامورين حكومت اسالمي با ضربات كارد در 

پليس فرانسه با ارايه شواهدي قاتلين اين دو را  پاريس به قتل رسيدند,
فريدون فرخزاد  1992سپتامبر  6فرستادگان جمهوري اسالمي اعالم كرد .  

شاعر, خواننده و شومن , كه در برنامه هاي اش  حكومت اسالمي را مورد 
صربه ي كارد به طرزي فجيعي در آلمان كشته  17انتقاد قرار مي داد ، با 

دي صادق شرفكندي دبيركل حزب دموكرات كردستان، فتاح شد. پس از چن
شهريور ماه سال  26عبدلي، همايون اردالن و نوري دهكردي به تاريخ  

) در برلين به دست ماموران حكومت اسالمي به 1992سپتامبر 17(  1371
, پس از رسيدگي  به 1997قتل رسيدند. دادگاه برلين  در دهم آوريل 

رفسنجاني و علي  علي خامنه اي , هاشمي "سكافه ميكونو "جنايت 
فالحيان را آمران اين جنايت معرفي كرد , قاتلين مامور اجراي اين جنايت 
كاظم دارابي  كازروني و عباس رايل به حبس ابد محكوم شدند. چند تن 
ديگر از قاتلين  ( مرتضي غالمي وچند تروريست  حكومت اسالمي و لبناني ) 

نامه اشپيگل، روز  هفتهو لبنان بگريزند. در همين رابطه توانستند به ايران 
در اداره  "گروه ايران"ارديبهشت با استناد به گزارش سري منتسب به  12

  نوشت: 93ژوئن  29فدرال براي امنيت داخلي به تاريخ 
...سوء قصد عليه ايرانيان بايد توسط شعبه سرويس مخفي ايران در بن "

انجام گرفته باشد. بنابر همين گزارش  "گ علويبزر"تدارك و تحت نام رمز 
ايران كه بين سه سرويس مخفي ايران كه  "وزارت اطالعات و امنيت"شعبه 

باشد، سفارت ايران در بن داراي  تر مي در آلمان فعال هستند از همه بزرگ
هايي در سطح اروپاي غربي است. اين شعبه وزارت  مركزي براي اقدام

به وجود آمده است. شعبه مورد  1987و ابتداي  1986ل اطالعات از پايان سا
نظر در يك طبقه حفاظت شده سفارت قرار دارد و يك اتاق مخابرات در 

.....پشت "  "نفر پرسنل مشغول به كارند... 20اختيار دارد. در آن جا حداقل 
سر تمام اين جنايات يك قدرت حكومتي قرار دارد كه از تمام امكانات 

  )5("وردار مي باشد..لجستيكي برخ
حكومت اسالمي در خالل  , و در ادامه ي جنايات  اشاره شده به كشتار  

  دگرانديشان و مخالفان خود در خارج از ايران ادامه داد.
بيژن فاضلي، م. ع. )، س. ميثاقي، 6رضا مظلومان (كورش آريا منش)( 
مرادي طالبي، م.  پور، ا. ذواالنوار، ا. رحيمي طالقاني، ، ع. مرادي، ا. حسين

پناه،   اهري، م. باي احمدي، حاج بلوچ خان، ك. منصور مقدم، ، س. يزدان
كرمانج،  محمد حسين ارباب كاظمي، حامد منفرد، محمد قادري، آزادفر، طاما

زاده، دالوير، هيبت ناروئي،  )، عباس عاقلي7اي، علي اكبر قرباني ( غفورحمزه
فرزانه احمد حامد، محمد حسن  حميد عزيزمرادي، بهروز شاهوردي لو،

منصوري، علي اكبر ناصر مرجانابي، منصور اميني، فاضل رسولي، سيروس 
) 8پور، ا. قاضي، م. نخعي، غالم كشاورز( الهي، محمد حسين نقدي، م. كاشف

پور، صديق كمانگر ، ن. رفيع زاده، س.  ، م. حسن -بهمن جوادي –
(خلبان سابق  رفسنجاني كه در  سليمانپور، ك. منصور مقدم , اكبر محمدي 

در هامبورگ ترور شد) و ..... برخي ديگر از قربانيان حكومت  1987سال 
  اسالمي در خارج از كشور هستند.

ي  چند تن از قربانيان ترور نيز جان سالم به در بردند، و يا با زخمي همه
ن) هدايتي، عمر سر كرده اند. كه براي نمونه مي توان از رافيك ، ابوبكر (كامرا
  مهدي حائري، حسين ميرعابديني، مهندس مجتهدزاده و...نام برد.

نه فقط در اروپا و امريكا , در ديگر كشور هاي همجوار ايران  نيز ماشين 
  كشتار حكومت اسالمي قربانيان 

  ) 9فراواني گرفته است (
***  

اگرچه مدتي ست به د اليل گوناگون , از جمله  مبارزات و افشاگري  
اي اپوزيسيون خارج كشور و محافل بين المللي  ترور ها و كشتارها متوقف ه

شده است اما ترديد نبايد داشت كه اين حكومت بنا به ماهيت اش  از اين 
كار دست نخواهد برداشت. حكومت اسالمي ايران به كشتارشهروندان اش , 

ت بدون حتي آنان كه تن و جان به تبعيد داده اند نياز دارد . اين حكوم
كشتار, زندان , شكنجه و ايجاد ارعاب و وحشت ساقط و سقط  خواهد شد. 
دليل روشن است : حكومت اسالمي , حاكميت تحجر, توهم ,هذيان و روان 
پريشي ست , بديهي ست چنين حكومت بيماري توان و ظرفيت  تحمل 
ل دگرانديشي , مخالفت  وپاسخگويي به نيازهاي شهروند ان اش, و نيز مساي
  جهاني نداشته باشد و برقامت زمانه و جهان  ناقص الخلقه ترين پاره باشد.

با چنين ويژگي هايي  حكومت اسالمي مي پندارد  براي حفظ سالمت  
و قدرت بيضه ي اسالم و گريز از نابهنگامي اش , اقدامي موثرتر و كارا تراز 

ه ترين شكل  ايجاد رعب و وحشت و ترور , آنهم به وحشيانه ترين و سبعان
وجود ندارد , فكر وروشي كه اسالم از بدو پيدايي اش  به كار بسته و بهره ها 

  . برده است
***  

  زير نويس و منابع :

,  306مشهوري , دالرام : رگ تاك, جلد يكم ( چاپ چهارم),ص  -1
  1381انتشارات خاوران,

 1380خاطرات آيت اهللا خلخالي , ايام انزوا , نشر سايه ,  -2
تعقيب مخالفين رژيم در خارج ,علم و جامعه ( واشنگتن دي.سي )  -3

   1372, آذر ماه 114,شماره 
  3منبع شماره  5و 4
دكتر رضا مظلومان , معاون وزير آموزش و پرورش در دوران شاه , و  - 6

در پاريس  به قتل رسيد.(   1996ماه مه  27در  "ما آزادگان "ناشر مجله 
,  3جنبش روشنفكري ايران , مسعود نقره كار , جلد ر.ك به  بخشي از تاريخ 

  ) 674-675صص 
هاي ترك كه در ربودن و قتل  ....بنا به اعترافات يكي از تروريست"  -7

مجاهد شهيد علي اكبر قرباني در تركيه شركت داشت..... تروريست ترك در 
و نوار اعترافاتش گفته بود كه قاتالن قرباني، مجاهد شهيد، از شكنجه دادن ا

ها، از  ها، قرباني را پس از دادن انواع شكنجه گرفتند. تروريست ويدئو هم مي

http://dialogt.de/



    ادبيات  زندان در تبعيد

١٢٦  100 ي آرش شماره

ايران  "جمله قطع آلت تناسلي، قطعه قطعه كرده بودند. ( برگرفته از نشريه 
  )"زمين
غالم كشاورز را مامورين جمهوري اسالمي  در برابر چشم خانواده اش   -8

نواده كشاورز را كه از ايران براي در قبرس به قتل رساندند. آدمكشان خا
  ديدار او به قبرس آمده بودند , تعقيب كرده بودند. 

تن  از افراد  210له در خارج از كشوراسامي  دفتر نمايندگي كومه -9
در كردستان  1997تا  1991هاي   اپوزيسيون ايراني را كه در فاصله سال

ر گرفتند را اعالم عراق مورد سوء قصد عوامل جمهوري اسالمي ايران قرا
( ر.ك به كتاب جنگل شوكران, نامه ها و وصيت نامه ها, از  كرده است .

  مهدي اصالني و مسعود نقره كار , انتشارات آرش, پاريس)
  برخي ديگر از منابع:

مسعود نقره كار , مقدمه اي بر كشتار دگرانديشان در ايران, نشر پيام ,  -
  2007نشر البرز ( فرانكفورت ) 

,  3سعود نقره كار , بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران , جلد م -
  2002نشر باران 

در باره كشتار برلين ر . ك. به: سند افشاگرانه سازمان اطالعات داخل   -
آلمان در رابطه با دادگاه ميكونوس در برلين پيرامون قتل صادق شرفكندي و 

ات داخلي آلمان، در مورد همراهانش: گزارش گروه كار ايران، سازمان اطالع
)، انتشارات سازمان 1993-1994هاي اطالعاتي ايران ( هاي سازمان فعاليت

  اتحاد فدائيان خلق ايران.
اسفند  28, جمعه   1114در باره كشتار برلين , ايران تايمز ,شماره -
1371  
خنياگر درخون ( در شناخت و بزرگداشت  فريدون  فرخزاد) , به  -

ا عسگري ( ماني) , چاپ دوم , شركت كتاب , لس آنجلس, كوشش ميرزا آق
1386  
  

  

  
  
  

  

  گفت و گو با اصغر داوري

 
آقاي اصغر داوري، نقاش و طراح، در شمار هنرمنداني است كه زندان و 
زنداني دستمايه بسياري از آثارش است. در همين رابطه با ايشان به گفتگو 

  نشستيم.
  
منداني هستيد كه در تابلوهاي نقاشي و : آقاي داوري! شما از جمله هنرس
هايتان، زندان و خاطرات زندان نقش برجسته دارند. با توجه به اين  طرح

  ويژگي در كارتان:
  علت حضور اين امر را در آثار خود چگونه توضيح مي دهيد؟

:  طراحي و نقاشي ها ي ارائه شده از سوي من، پس از ترك اصغر داوري
ر امكان انتشار يافتند. در آغاز ورودم به آلمان، با توجه ناگزيرم از ايران بيشت

به درونمايه اي كه در طرح ها و نقاشي هايم به نمايش مي گذاشتم، به 
جنگرژيم جمهوري اسالمي ميرفتم. اينست كه در آن سال ها و سال هاي پي 
آيندش، بي توجه به فضاي ترور جمهوري اسالمي در سراسر دنيا، امضايم را 

  همه كارهايم مي گذاشتم. پائين
طراحي ام كه بيشتر خطي كاريكاتوري داشتند، به موضوعات   در كارهاي

گوناگوني از جمله به معرفي خميني و ماهيت رژيم جمهوري اسالمي، كه 
بهتر از شاه به امپرياليسم امريكا خدمت مي كرد، به موضوع جنگ، كه 

ب نيروهاي پيشرو و به پس پيامدي جز خرابي و تاراج نيروي انساني و سركو

راندن ارزش هاي بدست آمده در جريان قيام نداشت، به موضوع قصاص و 
نقش "سنگسار، به حقوق زنان...و نيز به موضوع زندان مي پرداختم. حضور و 

ي زندان و خاطرات زندان در كارهايم كه شما به آن اشاره مي  "برجسته
در زندان شاه بوده ام و خاطره  كنيد، شايد از اين رو باشد كه خودم مدتي

هاي بسياري از آنجا دارم كه بلحاظ جنس و بو و مزه، از زمره انواع خود در 
رژيم جمهوري اسالمي بوده اند. گيرم من در ارائه ي تصويرموضوعات زندان و 

  تأ ثيربر بيننده، موفق بوده ام.        
دم، از جمله موضوع اعدام در ميان كارهائي كه بر پايه خاطره از زندان كار كر

  پوران جم پور پس از زايمان 
فرزندش در زندان، جايگاهي ويژه در كارهايم داشته است. خاطره ي پوران 

  جم پور و حكم اعدامش به هنگام 
بارداري وي و ايستادگي اش دربرابر رژيم فقها، از جمله خاطرات نانوشته اي 

ه از زندان برايم نقل كرد. او كه است كه يكي از بانوان سالخورده ي آزاد شد
خود از جمله همبندان پوران جم پوربوده، به خواست وي، پيش از اعدامش  
موهاي پوران جم پور را مي بافد تا بزعم وي در برابر جوخه ي اعدام پيراسته 

  باشد.
: ارزش و جايگاه خاطرات منتشر شده از زندان را در خارج از كشور چگونه س

  مي بينيد؟
ال "، نصف"ال عيش": اين، كوششي جانكاه است، زيرا كه وصفريداو

! باشد كه دوستان زندان كشيده در جهنم جمهوري اسالمي بر من "عيش
اين شوخي ببخشند. دوستاني كه در بيرون از كشوردست به نوشتن و انتشار 
خاطرات خود از زندان ها ي شاه يا جمهوري اسالمي مي زنند، كاري 

د. وقتي نهايت كوشش جمهوري اسالمي مخفي نگاهداشتن ارزشمند مي كنن
زندان هاي بيشمارش و پاك كردن آثار دهشتناك موضوعات چند گانه ي 
قتل عام زندانيان در سه دوره ي گوناگون است و اين نيز بسنده اش نيست و 

  حتا در اين ميان بارها دست به ويراني گورهاي دسته جمعي 
زند؛ گورهائي كه مردم شناسائي شان نموده اند، پراكنده ي اعداميان هم مي 

بايستي كه با جديتي هر چه بيشتر با نوشتن و انتشار خاطرات، به جنگ 
الپوشاني آن ها رفت و خاكي را كه رژيم استبدادي جمهوري اسالمي در 

  چشم مردم مي پاشد، زدود.
بسيار واقعيت اين است كه اين دوستان با ياد آوري و نوشتن خاطرات خود  

  آزار مي شوند، ولي آنان با انتشار 
خاطراتشان از زندان هاي جمهوري اسالمي پنجره اي را بر دروغ بسته اند. و 
ناگفته روشن است كه انتشار خاطرات زندان در بيرون از كشور، سرچشمه اي 
تلخ و ارزشمند از موضوعاتي است كه مي توانند دستمايه ي كارهنرمندان 

هاي شعر، نويسندگي، نمايش، تنديسگري و نقاشي قرار  برونمرز در رشته
  گيرند. اين، سرمايه ي بزرگ و ارزشمندي است.

  : ميزان اين تأثير را در آثار ديگر همكارانتان چگونه مي بينيد؟س
: آنچه من تا كنون ديده ام، بسيار اندك بوده است. شايد هنوز زود داوري

ار هنرمندان نقاش و تنديسگر سخني باشد تا از بازتاب خاطرات زندان در آث
گفت. شايد كه بايستي اين خاطرات خوانده شوند و مدتي در ذهنيت جامعه 

  و هنرمندش ته نشين شوند و آنجا رويشان كار شود تا به بار بنشينند.  
ولي بوده اند كساني كه پيش از انتشار حتا نخستين خاطره از زندان هاي 

خوب "فته و بي نظير پروانه عليزاده به نام جمهوري اسالمي به قلم شسته ر
، موضوع زندان را دستمايه كارشان قرار داده بودند. "نگاه كنيد، راستكي ست!

اين موضوع را شايد بتوان با حساسيت ذهن آن دسته از هنر مندان و درگير 
بودنشان با موضوع زندان توضيح داد. هرچه از سال هاي آغازين دهه شصت 

تاد ميالدي دور شده ايم، تعداد كارها كمتر، ولي كيفيت آن خورشيدي و هش
ها بهتر شده است تا بزرگترين و دهشتناك ترين موج كشتار يا قتل عام 
زندانيان سياسي در تابستان سال شصت و هفت و چند ساله ي پسينش كه 
كار در مورد زندان به بهترين شكل ارائه اش از سوي هنرمندان نقاش رسيد. 

مان با اين بهبود در ارائه ي كار، همكاران نقاش در سنجش با ولي همز
گذشته، هر چه كم و كمتر به تصوير ديگر گوشه هاي موضوع زندان پرداخته 

  اند. در اين ميان، حساب من نيز از بقيه جدا نيست. 
شوك و آوار قتل عام زندانيان سياسي ايران در زندان هاي جمهوري اسالمي 

هن جامعه فشار آورده كه خود من مانده ام از كجاي كار آنچنان بر دوش و ذ
بايستي آغاز كرد. كار بر روي تصاوير روزمره ي زندان در برابر پهنه ي باور نا 

  كردني ي اين جنايت تاريخي شانسي نزد هنرمند پيدا نمي كند.
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و باري، در ميان هنرمنداني كه متأثر از خاطرات زندان كار كرده وكارشان را 
گذار يافته ام، ميتوانم از كارهاي خوب همسرم فريده رضوي نام ببرم كه اثر 

حدود سيزده سال پيش روي دو موضوع كار كرده بود. زناني كه در كشاكش 
 "قصاص"مبارزه در برابر رژيم جمهوري اسالمي كشته شده بودند، و موضوع 

سالمي در برابر چشمان زنان زنداني سياسي ي يكي از زندان هاي جمهوري ا
  در شهر شيراز.  

نيز مي توانم از كار بسيار بزرگ شهرام كريمي نام ببرم كه در باره ي قتل 
  عام تابستان شصت و هفت بوده.

ديگري سودابه اردوان است كه خود خاطراتش از زندان جمهوري اسالمي را 
نوشته و كتابش آراسته به طرح ها و نقاشي هايش از زندان است. ارزش 

دان او از آن روست كه حاصلي از دسترنج و عشق او به ايجاد آن كارهاي زن
ها در آن فضاست و نيز خط و ربطي از حركات و سكنات زندانيان و 
صميميتي است كه در آن ها ميتواند وجود داشته باشد، واگرنه اجراي آن ها 

  ابتدائي و از نظر هنري در پله اي پائين جا دارند.
در كارهاشان بازتاب يافته، پرستو فروهر است كه ديگر از كساني كه زندان 

  كارهاي تصويري زندان وي فاقد 
صميميت بوده اند. او در تصوير زندان، فضائي غير واقعي و مكانيكي را 

  ارائه داده كه به دل نمي نشينند
  

*  

  

  شكنجه در عصر وحشت
  

  نويسنده: عزت مصلى نژاد 
  صفحه 304 ، كانادا،2005انتشارات: سرافيم اديشن،  
  با همكارى مركز كانادايى قربانيان شكنجه 
  طراحى جلد: رضا سپهدارى. 

  

operation with -(In Co Torture in the Age of FearEzat Mosalanejat, (2005), 

the      Canadian Centre for Victims of Torture), 304 pp, Seraphim Edition, 

Canada.  

 
  بهروز جليليان

  
از پرداختن به اين كتاب، الزم مى دانم كه درباره نويسنده آن اطالعاتى در پيش 

در شهرستان جهرم است.  1324اختيار خواننده قرار دهم. عزت مصلى نژاد متولد 
، بخاطر فعاليت هاى آزادى خواهانه توسط رژيم شاه 1352وى در ارديبهشت 

، از زندان آزاد 1355اسفند  دستگير و ماه ها مورد شكنجه قرار گرفت و سرانجام در
شد و به تبعيد به هند رفت. پس از انقالب به ايران بازگشت و چند ماه بعد بخاطر 
فعاليت هاى سياسيش در نقاط مختلف كشور، مورد غضب حاكميت قرار گرفت و 
مجبور به فرار مجدد از كشور شد. چندين سال در هند به پناهندگى و تحصيل 

، 1986اد سياسى را در اين كشور بدست آورد و در سال پرداخت و دكتراى اقتص
دهلي نو توسط انتشارات  در "اقتصاد سياسي نفت درايران"كتابى با عنوان، 
كرد. در اين سال به كانادا رفت و در موسسات مختلف براى كمك كريتريون منتشر

ان در مركز كانادايى قرباني 1990به پناهندگان مشغول به كار شد. وى از سال 
 مشاور و محقق وتحليل گرحقوق بشرضد شكنجه فعاليت مي كند.شكنجه، به عنوان 

عزت مصلى نژاد از نظر اعتقادى فردى بى مذهب و از نظر سياسى متعلق به چپ 
  است. امروزه وى يك فعال حقوق بشر است.

اين زندگى نامه مختصر ما را در فهميدن بهتر اين كتاب يارى مى دهد، بويژه اين كه 
نويسنده خود يكى از قربانيان شكنجه بوده است و بخاطر كارش همه روزه با اين 
انسان هاى دردمند روبرو است. درك و بينش آقاى مصلى نژاد از اين مقوله بسيار 
عميق و باور كردنى است. در جايجاى كتاب متوجه نفرت وى از اين خصيصه 

ان خود مى آورند مى شويم، وى شيطانى و شرر بار كه برخى انسان ها بر سر قرباني
براى تفهيم، دانسته ها و تجارب خود به خوانندگان، سعى بسيارى كرده است كه گاه 

تكرار آنها موجب كندى روال خواندن كتاب مى شود، اما خواندن چنين كتابى 
  ارزشمند است و موجب انتقال تجربيات بسيارى به ما مى گردد. 

ت، نام كه مانند عنوان فيلم هاى ترسناك مى ماند، اسم كتاب بسيار تكان دهنده اس
قالب كتاب است، اما همه آن را شامل نمى شود. در اين نام هيچ اميدى نيست و 
بسيار تيره است. خوشبختانه ما در دنيايى هستيم كه هنوز هزاران و يا مليون ها از 

ياى آينده پربار نشانه هاى خوب انسانى وجود دارد كه اميدمان را براى بهتر شدن دن
تر مى كند. اين عنوان بسيار نا اميد كننده است و ما را تقريبا به ورطه غير نا ممكن 

  ها مى برد.

را حيوانى جالب  "خر"، 14آقاى مصلى نژاد البته كمى هم طناز است و در صفحه 
توجه مى پندارد و آرزو مى كند، هر چه زودتر شكنجه از جهان رخت بربندد و تنها 

وز است كه خود را بازنشسته مى كند و به مزرعه كوچكى در گوشه دورافتاده آن ر
مى پردازد، چرا كه اين حيوان بر خالف  "خر "اى از جهان مى رود و به بازپرورى 

دانش عمومى در بسيارى از نقاط جهان، حيوانى خوشحال، سرسخت و بسيار با 
  هوش است. 

را نويسنده با گفتارى از نمايشنامه  "ينوابر خرابه هاى ن"فصل اول كتاب با عنوان 
جوليوس سزار از ويليام شكسپير آغاز مى كند كه كه سخنان خوفناكى است. وجهه 
دراماتيك اين جمالت ما را براى اين فصل آماده مى كند و اساسا به خواننده هشدار 

  مى دهد كه با كتاب ساده و موضوعى آسان روبرو نيست. 
به مقايسه نينوا [ حوالى كربالى كنونى در عراق] در دوران  در اين بخش، نويسنده

ميالدى با از  2003آشوريان با عراق امروزى و تجاوز آمريكا به اين كشور در سال 
سال پيش، دست زده  2600بين رفتن حكومت نينوا توسط كلدانيان در بيش از 

ج دبليو بوش به يك است. آشور بنى پال را با صدام حسين و نابو پوالسار را با جور
همسانى تاريخى گرفته است كه جالب توجه مى نمايد. چند صفحه بعد از مقايسه 
اين دو نيروى متقابل در جنگ كنونى عراق، آن را به تقابل اسالم و فرهنگ غرب 
نسبت داده است، كه به اعتقاد نگارنده، اساسا نادرست است. بنياد اين تقابل در وهله 

كسب برترى به سر منافع است و پس از آن است كه تفاوت  اول، جنگ طبقاتى و
  هاى فرهنگى و اجتماعى موجب تداوم اين جنگ مى گردد. 

، معتقد است كه، حياتى ترين چيزى 21نويسنده در ادامه اين تحليل خود در صفحه 
كه خانواده انسانى در جنگ از دست مى دهد، سيستم ارزش هاست كه تفاوت بين 

يرفتن را ممكن مى سازد. در اينجا نويسنده به يك بحث فلسفى از پذيرفتن و نپذ
موضوع ارزش ها دست مى زند كه در كتاب بصورت مبهم و ناكافى ارائه شده است. 
اين مهم براى فهميدن چرايى شكنجه موضوعى اساسى است و بسيار جالب توجه 

رد به بنيان است كه نويسنده در چنين مبحثى كه پايه هاى حقوقى و اجتماعى دا
  هاى آن اگر چه نا كافى و مبهم پرداخته است.

نويسنده در ادامه توضيحات مبانى شكنجه و در همين صفحه، در تفاوت بين چريك 
آزادى خواه و تروريست، استدالل نادرستى ارائه مى دهد. وى معتقد است كه چريك 

براى رسيدن به آزادى خواه، ترور فردى و حمله به اهداف غير نظامى نمى كند و 
هدفش برخالف تروريست ها، مردم بيگناه را قربانى نمى نمايد. همان گونه كه در 
كشور خودمان در زمان شاه بياد داريم، همه سازمان هاى موافق مبارزه مسلحانه كه 
آرمان هاى آزادى خواهانه داشتند، مطابق تعريف تروريست هاى نويسنده عمل مى 

ى كردند، اين در ميان اغلب گروه ها و سازمان هاى چريكى كردند. آنها ترور فردى م
در آمريكاى التين، اروپا و شرق آسيا رايج بوده است. سازمان هاى مبارزه مسلحانه در 
بسيارى از محل هاى غير نظامى در ايران همچون دفتر مجله ها، مسير خيابان ها، 

انك ها حمله مى كردند، اما آرامگاه رضا شاه، دكل هاى برق، كارخانه ها و حتى به ب
ما به هيچكدام از آنها تروريست خطاب نمى كنيم. معتقدم كه نويسنده براى جلب 
توجه خوانندگان انگليسى زبان، در صدد توجيهى از عملكرد سازمان هاى معتقد به 

  مبارزه مسلحانه و آرمانخواه دست زده است، كه البته راه به ناكجا آباد مى برد.

، نويسنده در باره قدرت مردمى و همبستگى جهانى در كمك به 25و  24در صفحه 
قربانيان سونامى اخير در اقيانوس هند و نتيجه آن در فشار به دولت آمريكا در 
بازگردان، نيروهاى آمريكا و متحدينش، دچار اغراق و خوشباورى شده است. اگر چه 

سرمايه دار و غربى قابل  تاثير افكار عمومى در عملكرد دولت مردان در كشورهاى
توجه است، اما سياست گذارى هاى كالن اين قدرتمندان مجالى براى حتى كند 
كردن برنامه هاى جهانى كردنشان نمى دهند تا چه رسد به متوقف كردن آن، اساسا 
منافع طبقاتى آنها هر چه بيشتر در جهت غارت و دستيابى به منابع و منافع بيشتر 

  ابد.از جهان سوق مى ي
آقاى مصلى نژاد كه خود از قربانيان شكنجه در كشورى همچون ايران با حكومت 

، CCTVهاى ديكتاتورى است، با دست و دلبازى بسيار بارها به تشكر و معرفى 
مركز كانادايى قربانيان شكنجه، دست زده است كه كتاب را از استقالل فكرى 

تاب متوجه، حيرت و مسرت نويسنده بدور مى كند. خواننده در تمام فصول ك
نويسنده از وجود چنين مركزى در كمك به قربانيان شكنجه مى گردد، كه البته از 
نشانه اى از غير بومى بودن نويسنده با دنياى غرب است. نويسندگان بومى در جهان 
غرب به اين موسسه ها، چنين با وجد و سرور برخورد نمى كنند، چرا كه فرهنگ 

ده آن مى دانند. به نظر نگارنده يكى از نقط ضعف كتاب همين خود را باز آورن
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اشارات بسيار به اين مركز است. نويسنده همچنين با آوردن مثال هاى بسيار از 
داستان زندگى مراجعه كنندگانش كه همگى از قربانيان شكنجه هستند، با توجه به 

داده است. اهميت سنگينى موضوع، موجب كندى آن شده، به آن بيشتر بار آموزشى 
  اين كتاب مى توانست با خوانندگان بيشتر و راحت خواندن آن پربار تر شود.

، اشاره مى گردد كه با بحث هاى فراوان، سرانجام روز 53در كتاب و بويژه در صفحه 
، قطعنامه سازمان ملل در مورد ممنوعيت شكنجه تصويب 1987جون در سال  26

نوان روز جهانى همبستگى با قربانيان شكنجه اعالم شد و ده سال بعد اين روز به ع
مى گردد، كه همه سال توسط بسيارى از آزادى خواهان گرامى داشته مى شود. در 
كتاب توضيحى داده نمى شود كه چرا سازمان ملل چنين دير به شناسايى قربانيان 

  شكنجه دست مى زند.
ه، موارد و اليحه هاى فصل هاى ابتدايى كتاب، صرفا به تعريف و توضيح شكنج

قانونى، قطعنامه ها و حركت هاى اجتماعى عليه شكنجه مى پردازد، كه بسيار فنى و 
حقوقى است. در اين فصل ها، كتاب به يك اثر تحقيقى و درسنامه اى دانشگاهى 

، نويسنده به معرفى سازمان 63و  62تبديل مى گردد. در پى اين فصول در صفحات 
بارزه با شكنجه در جهان اشاره مى كند. در البالى اين متون هاى غير دولتى در م

خشك حقوقى، نويسنده در مقام شاهد، از تجربيات زندگى شخصى اش مثال مى 
به دزديده شدن ساعتش توسط پسربچه  89و  88آورد. همچنان كه در صفحه هاى 

  ست.هاى بى خانمان در هند اشاره دارد كه در عين دردناك بودن، جالب توجه ا
، همان گونه كه آقاى مصلى نژاد اشاره كرده "بچه هاى زندان "فصل پنجم با عنوان 

، در مارچ "حقيقت ساده "است، متن سخنرانى خانم منيره برادران، نويسنده كتاب 
و در دانشگاه تورنتو است. اين سخنرانى با همين عنوان و با اجازه اين  2001

ان مكتوب خانم برادران در اين فصل و از سخنران در كتاب منتشر شده است. سخن
با ادعاهاى غريب ايشان در نابرابرى در شكنجه جسمى و روحى در بين  110صفحه 

زنان و مردان در زندان سياسى رژيم جمهورى اسالمى، همراه است. خانم برادران 
معتقد است كه تنها زندانيان زن و نه همسرانشان بودند كه رنج همراهى و نگهدارى 
فرزندان خردسالشان را در آن محيط پليد و دهشتناك زندان و شكنجه تحمل مى 
كردند. ايشان اين مهم را گناه جامعه مردساالر و تلويحا زندانيان مرد را شريك اين 
تراژدى انسانى مى داند كه مردان تنها در نام گذارى فرزندان، نامه نوشتن و يا 

دند. نگارنده كه در آن سال ها به عنوان يك مالقات وظيفه پدرى خود را بجا مى آور
نوجوان زندانى بودم، هيچگاه فرزند خردسالى را به همراه پدرش نديدم اما اين 

  مقايسه توسط خانم برادران نا روا مى دانم.
اساسا مقايسه رنج زندان و شكنجه در بين زندانيان از هر جنس و سن و موقعيت 

تحمل و حساسيت افراد متفاوت است. زنان به  اجتماعى نادرست و نابجاست. ميزان
مالطفت و مهربانى بيشتر از مردان در جامعه مشخص مى گردند. شكنجه و زندان 
مردان بسيار مخوف و هراسناك است. خانم برادران در سخنرانى مكتوبشاب از هر 

. حال چگونه چنين پدرى مى "پدرش اعدام شده بود "كودكى كه مثال آورده، 
از فرزند خردسالش در آن محيط پرمخافت نگهدارى كند، موضوعى است كه توانست 

خانم برادران هرگز نمى توانسته تجربه كند. از سوى ديگر چنين مقايسه هاى زن 
گرايانه و افراطى، پرت كردن خواننده از عامالن اصلى اين جنايت هاست. خانم 

گ و پرمسئوليت پدرانى را برادران به خود اجازه داده است كه احساسات و درد بزر
كه فرزندانشان به همراه همسرانشان در زندان را ناديده بگيرد. درج اين سخنرانى كه 
با ديدگاه افراطى و عقده وار همراه است، بدون همراهى با نظر يك زندانى پدر، 

  موجب عدم تعادل و روانى كتاب شده است.
جنايت هاى جمهورى اسالمى در اما فصل بعدى كتاب، يكى از با ارزشترين اسناد 

، "همراه با فرزندم در زندان "رابطه با زندانيان سياسى است. اين فصل با عنوان، 
، زندانى سياسى سابق از زندان تبريز است كه "سعيده"خاطرات و مكاشفات 

شوهرش اعدام مى گردد و او چهار سال به همراه فرزند خردسالش در آن بيغوله بسر 
صورت  CCTVادها كه طى گفتگو با عزت مصلى نژاد در انستيتو مى برد. اين ي

يكى از دردناكترين و پر مخاطره ترين خاطرات پر آب  132تا  113گرفته، از صفحه 
چشمى است كه متاسفانه بر زنان زندانى سياسى ايران رفته و متاسفانه در هيچ جا 

ت تكاندهنده و پر درد مى نيز بازگو نگرديده است. ترجمه و انتشار تنها همين خاطرا
تواند بسيار تاثير گذار باشد. اين خاطرات برخالف مقاله خانم برادران كه خود تجربه 
مادرى نداشته است، در باره بچه هاى زندان و از زبان يك مادر گفته شده، خواستگاه 
و ديدگاه هاى اين زن پرشور و سرافراز را نشان مى دهد. يكى از نكات ارزشمند اين 
كتاب، انتخاب درست نويسنده در بازگويى و انتشار خاطرات اين زن دالور به زبان 
انگليسى است. با وجودى كه پاراگراف ها به يكباره تغيير موضوع مى دهند و روند 
شرح اين خاطرات مرتب عوض مى شود، اما تاثير ضربات اين يادها و قدرت اين 

اندن متوجه آنها مى گردد. اميدوارم خاطرات بحدى است كه خواننده با يك بار خو
  روزى، كسى همين فصل را به فارسى ترجمه كند.

، نويسنده از تجربيات خود از شكنجه و زندان در رژيم شاهنشاهى و 137در صفحه 
حماقت هاى پليس سياسى آن رژيم مى گويد. آقاى مصلى نژاد اما، با وجود گذراندن 

لى كشى معروف است، دليل آزادى خود يك سال بيش از مدت محكوميتش كه به م
را روى كار آمدن دولت حزب دمكرات آمريكا با رياست جمهورى جيمى كارتر و 

فشار او بر رژيم شاه براى آزادى زندانيان سياسى مى نويسد. نگارش نويسنده در اين 
بخش بعلت عدم توضيح اين تاكتيك دولت كارتر در آن زمان، وجهه اى آبرومند از 

ن رژيم پهلوى نشان مى دهد. با وجودى كه در سراسر كتاب ديدگاه نويسنده به اربابا
عنوان فردى چپ، عدالت خواه، آزادى طلب و آگاه به مسائل سياسى جهان مشخص 
است اما پرداختن به اين واقعه در چند خط يك اشتباه مهم است. آقاى مصلى نژاد 

ه حقوق زندانيان سياسى تقريبا در همه كتاب براى كمترين مسائل مربوط ب
توضيحات مفصلى ارائه داده است و متاسفانه به اين امر مهم كه در تاريخ سياسى 
كشورمان روى داده و در تسريع سرنگونى رژيم پهلوى اهميت داشت، توضيحى نداده 
است. نگارنده اين مسئله را نيز بخاطر جلب توجه خوانندگان انگليسى زبان مى دانم 

  م يك واقعه و نه تشريح آن صورت گرفته است.كه در حد اعال
كارتر و همچنين دولت آمريكا در آن زمان در صدد كم رنگ كردن روش هاى 
سركوب در دولت هاى ديكتاتورى وابسته به خود بودند و اين امر نه از سر خير 
خواهى براى زندانيان سياسى و يا حتى دمكراسى، كه بر مبناى سياست هاى كلى 

كا بود. در آن دوران مسئله حقوق بشر يكى از مهمترين عرصه هاى رقابت دولت آمري
آمريكا و غرب با شوروى و كشورهاى بلوك شرق بود. براى نشان دادن به جهانيان، 
نيازمند آن بودند كه در كشورهاى معروف به ديكتاتورى و خشونت سياسى كه در 

نسبى در سركوب مخالفان حمايت خود داشتند، همچون ايران را وادار به تعديل 
  سياسى كنند.

، نويسنده به "برآمدن از زير شكنجه با خود بازيابى و عشق "در فصل هفتم با عنوان 
موارد بسيارى از قبيل دردمندى، انسانگرايى، فلسفه وجودى، عشق، مددكارى و 
همنوع دوستى پرداخته است. تحصيالت وى در هند و شركت در كالس هاى كريشنا 

وى را بسيار عالقه مند به فلسفه و انسان گرايى نشان مى دهد. از سوى ديگر مورتى 
با توجه به شغل نويسنده به عنوان مشاور اجتماعى و روانى قربانيان شكنجه و 
رويارويى ايشان با آن همه داستان هاى تراژيك انسانى؛ همچنين تجربه شخصى وى 

ندگى پس از آزادى و تبعيد، وى از شكنجه در زندان سياسى و تلخى و سختى هاى ز
را فردى فرهيخته، دردمند و انسانگرا ساخته است، كه بخوبى در اين فصل كتاب به 

  انتقال آن همت نموده است. 
بخشودگى، عنوان فصل هشتم كتاب است كه نويسنده به دوران پس از شكنجه و 

ر مبحث مهمى جنايت عليه بشريت در رابطه با بازماندگان آن مى پردازد كه بسيا
است. به علت اهميت بسيار اين موضوع، نويسنده اما با احتياط به توضيح مسائل آن 
پرداخته است. گاه بخشيدن جنايتكاران را امرى نادرست و گاه آن را مرهم گذاردن 
بر زخم هاى بازماندگان مى داند. به اعتقاد نگارنده، آقاى مصلى نژاد در عنوان و 

بسيار ارزشمندى انجام داده است اما در توضيح و تشريح آن معرفى اين مبحث كار 
موجب سردرگمى خواننده مى گردد. نويسنده مصونيت عاملين جنايت عليه ارمنيان، 
كردها و يهودى ها را يكى از مهم ترين عوامل كينه و نفرت بازماندگان آن مى داند، 

التيام فجايع ملى مى از سوى ديگر بخشيدن جنايت كاران را نيز يكى از راه هاى 
  پندارد. 

آقاى مصلى نژاد، دادگاه نورنبرگ در محاكمه جنايت كاران حكومت نازيسم با وجود 
ناكافى بودن و عدم در اختيار داشتن اختيارات كافى را يكى از نقاط مهم حقوق بشر 

در حقوق بشر و  "مبحث جديد"مى داند. وى معتقد است كه براى اولين بار يك 
يه بشريت در اين دادگاه مطرح شد، با وجود اين ايشان فراموش مى كند جنايت عل

كه اين دادگاه دولت هاى پيروز عليه حكومت هاى مغلوب بود كه بخودى خود 
موجب مقبوليت نمى شود. در هيچ دادگاهى به جنايت هاى ارتش هاى متفقين عليه 

در سركوب مخالفان  مردم سر راه خود نپرداختند. به هيچ دليل به محاكمه شوروى
آنها در كشورهاى پيش روى خود اشاره نشده است. انگلستان را براى بمباران 
شهرهاى آلمان و كشته شدن هزاران نفر از مردم غير نظامى آلمانى مورد محاكمه 
قرار ندادند. در پايان فصل بعد نويسنده به حمايت دولت كانادا از شهروندان خود و 

  هرا كاظمى مى پردازد كه در ايران به طرز فجيعى كشته شد.بويژه به مورد خانم ز
نويسنده در فصل هاى آخر كتاب به مورد پناهندگى و فشار روحى دوران پذيرفته 
شدن توسط كشور پناهنده پذير مى پردازد، كه حقيقت دردناكى است. اين فصل از 

در اخراج و يا كتاب در روشنگرى و افشا نمودن حربه هاى دولت هاى پناهنده پذير 
پادرهوا نگاه داشتن اين گونه پناهندگان سياسى، كارى ستودنى انجام داده است. 
يكى از مباحثى كه آقاى مصلى نژاد در پايان كتابش به آن اشاره مى كند، خشونت 

  ها و شكنجه هاى مذهبى است كه ايشان اين مهم را ذاتى اين اعتقادات مى داند.
، با وجود نام بسيار ترسناكش، اثرى روشنگر و "شكنجه در عصر وحشت"كتاب، 

ارزشمند است. با وجود ضعف هاى نويسنده در تحليل و تشريح برخى از داليل اين 
پديده دهشناك، كتاب در راهنمايى خواننده به سوى آگاهى هر چه بيشتر گامى به 

ود دارد. جلو بر مى دارد. خوشبختانه هنوز روشنايى و اميد در اين دنياى وارونه وج
  جهانى بهتر و زيباتر تنها با آگاهى و سرشت نيكوى انسانى قابل دستيابى است.

behrouzan@gmail.com 
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    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٢٩  100 ي آرش شماره

  

  

  

  نگاهي به تحوالت

  يفمينيسم ايرانفكري و سياسيِ  

    
  هايده مغيثي

  

  
اهللا خميني براي از نو  سه هفته پس از انقالب بهمن، با دستور آيت  تقريباً

سير نزولي انقالب آغاز شد. اين در حقيقت، پايان يك  ،در حجاب كردن زنان
نبال لشكر كشي آغاز بود . سركوب همه آزادي هاي فردي و اجتماعي كه بد

به تركمن صحرا و كردستان روي داد اعالم  مرگ اميدها براي ايجاد جامعه 
  -  استبداد و تحجر بود ،اي آزاد  از خودكامگي 

هدف آيت اهللا روشن بود: زنان باحجاب قراربود نماد نظام اسالمي و     
دد در ايران شوند. جايگزيني مج» اسالم حقيقي«نشانه استقرار دژ مستحكم 

 ،شريعت در قوانين جزايي و مدني، تحميل اخالقيات به اصطالح اسالمي 
جداسازي جنسي زندگي اجتماعي و  به زور زير حجاب بردن زنان بنا بود 

و  1320عرصه هاي زندگي اجتماعي را كه باآغازاصالحات رضا شاه در دهه 
ورد. آبه نيروهاي تجدد تسليم شده بود به چنگ روحانيون باز ،پس از آن 

امت «هاي آهنين حزب اهللا و چوب و چماق و پنجه بوكس هاي  مشت
مسلماني چون زهرا  "زنان انقالبي"ناگهاني  شدنرظاهو» هميشه در صحنه

اسالمي  نشان ميداد كه  ،براي حفظ سنگر اسالم در صحنه خانم معروف
است و نظام جديد ان الويت اصلي كردن حقوق ورفتارهاي اجتماعي زن

چه نوع ابزاري  خود به چه نيروها و فرهنگي  اجراي برنامه هايراي حكومت ب
كاهش سن  ،تعليق قانون حمايت از خانواده قبلي اتكا دارد . بد ين ترتيب 

رد صالحيت   ،قانوني ازدواج براي دختران به سيزده و سپس به نه سالگي 
ممنوعيت تحصيل دختران در مدارس فني و در برخي از ،قضات زن

پاكسازي  ،هاي آموزش عالي مانند مهندسي، كشاورزي و علوم رياضي رشته
يامجبور كردن زنان كارمند به بازنشستگي پيش از موعد از جمله نخستين 

  دولت اسالمي بود.» انقالبي«اقدامات 
اخالقي از طريق زن زدايي زندگي اجتماعي اما مطابق  "پاكسازي"
واقع هجوم ايدئولوژيك روحانيون  هاي بنيادگرايان تحقق نيافت. در بيني پيش

. زنان به ي داشتو كارگزاران حكومتي پي آمدهايي كامالً خالف انتظار
به مبارزه » زنانگي اسالمي«خالقانه با مفهوم و مدل  اشكال متنوع و

تشخيص داده و با به سرعت رژيم انقالبي راواقعي نا ن ماهيت آبرخاستند . 
دولت يا در حقيقت به شخص آيت اهللا  به طرحهاي شهامتي در خور تحسين 

جواب رد دادند. مقاومتي كه با اعتراض و  براي استقرار رژيم عدل اسالمي
نفي حجاب اسالمي آغاز شد و كار بيرون از خانه و ورود به رشته هاي ممنوع 

به عرصه قوانين از جمله قانون خانواده كشيد و  ،تحصيلي را هدف گرفت 
با به متقابال هايي نيز دست يافت. روحانيون حاكم  پس از سالها به موفقيت

مبارزه «هاي مدرن تحت عنوان  راه انداختن جنگ فرهنگي با ارزش
اعتنايي آنان نسبت  كوشيدند سركشي جوانان و زنان و بي» ضدامپرياليستي

را با استفاده از ابزار قانوني و خشونت فرا قانوني سركوب » اصول اسالمي«به 
  كنند.  

مقاومت زنان عليه تبعيضات  ،يك به سه دهه پس از انقالب بهمننزد 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي همچنان ادامه داشته وخارچشم وجنسي 

و به ن است ادرجرياين مبارزه از هر دو طرف هنوز هم   .واپسگرايان است
تالش بي وقفه و اراده راسخ و فداكاري زناني كه به  اصطالح از نفس نيفتاده.

انگيز بازوهاي متعدد فشار براي  خشونت دولت اسالمي و تعرضات نفرترغم 
تالش » كمپين يك ميليون امضاء«تغيير قوانين مذهبي عهد عتيق از طريق 

ثمر  مقاومت زنان و جهاد بي همدانمونه بارزي ازاين مقاومت است . ا،ميكنند 
انده نظام  گي خشن و عقب  م دولت اسالمي عليه آنان ويژ اخالقي و فرهنگي 

ها زن و مردي كه از انقالب اميد  اسالمي را آشكار كرده و بتدريج از ميليون
پي گيري و خالقيت چشمگير  زدايي كرده. تغييراتي اساسي داشتند توهم

گي بر موانع جنسيتي بكار  ي كه براي چير هاي ماهرانه ا زنان ايراني و شيوه
خارج از   داخل و چه در ميگيرند الهام بخش همه كساني است كه چه در

براي دمكراتيزه كردن فرهنگ و  كشور سير اين مبارزه و ساير تالش ها
  ل مي كنند.  ايراني را با عالقه دنبا  جامعه
با فاصله گرفتن از نظراتي كه فعالين داخل و خارج از  اين مقاله كوتاه  

لي برخوردي و به او ،كشور را دو گروه كامال مجزا از يكديگر ارزيابي ميكند
بر اين باور  ، شيفته وار و پوپوليستي و به دومي برخوردي ردگرايانه دارد

ظهوريك تحول بنياني در فعاليت هاي است كه مجموعه اين رويدادها به 
چه كساني كه به اجبار يا  ،انجاميدهفكري و سياسي فمينيست هاي ايراني 

ن داخل كشور. هر دو و چه فعالي اختيار  در خارج از كشور زندگي ميكنند
گروه در حقيقت در دو جبهه يك مبارزه مشترك قرار دارند و بطور مستقيم 
و ياغير مستقيم از فعاليت هاي يكديگر بهره برده و بر يكديگر تَاثيرات تعيين 

بسياري از  ،كننده اي داشته اند. يكي در داخل كشور و ديگري دور از ميهن 
تي متداول و نهادي شده در جنبش ملي  باورها و روشهاي سياسي و تشكيال

و دموكراتيك ايران  قرن گذشته را به مبارزه طلبيده. اين فعاليت ها بر آينده 
جنبش فمينيستي ايران بطور اخص و بر جنبش دموكراتيك كشور بطور عام  
تا ثيرات بسيار تعيين كننده داشته و خواهد داشت . نشانه هاي اين تحول 

  ميتوان در نكات زير خالصه كرد. فكري و سياسي را 
فعاالن جنبش حقوق زنان در ايران بدون هيچ وابستگي نخست آنكه  

يا محدود كردن دست   سياسي ـ تشكيالتي و فكري براي كوتاه كردن
شريعتمداران از مداخله در امور اجتماعي و حقوقي تالش ميكنند. اين 

مسلماني ميشود كه شايد  استقالل هم شامل زنان سكولر و هم بعضي از زنان
به اين علت كه فساد قدرت دولتي و سياستمداران مذهبي را خطري براي 

ويا با جنبه هاي حقوقي اسالمي  ،ادامه حيات باورهاي  مذهبي مي بينند 
گروه تبعا  (مخالف مداخله مذهب در امر حكومت هستند.سازگاري ندارند 

نسبي و  ،وابستگي سببي  كوچكي از زنان مسلمان كه به حكومت اسالمي 
. همانطور كه در ميان زنان سكولر مقوله قرار ندارند در اين ياعقيدتي دارند
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مهاجر و تبعيدي نيز گروه كوچكي كه زير پرچم حزبي فعاليت ميكنند هنوز 
   ).داراي استقالل فكري و سياسي نيستند

ه ازجنبش مشروطه ب ،نزديك به صد سال مبارزه فرهنگي و سياسي زنان
ياد داده كه بكار گرفتن انرژي و روحيه انقالبي و توان  زنان آگاه به  ،اين سو

عاطفي و رواني زنان در مبارزات اجتماعي و بي اعتقادي و بي توجهي به 
اينكه استقراردموكراسي در ايران بدون تغيير سلسه مراتب جنسي وگسست 

يل  سياسي تبدبه يك فرهنگ يا سنت  ،سا الري ممكن نيست -  ازنظام مرد
از دولت و ازاحزاب  زنانشده. استقالل فكري و سياسي كنوني جنبش 

تحول بسيار مهم واميدوار كننده اي براي آينده مبارزات حقوقي و سياسي 
كه خوشبختانه تاكنون به  بي توجهي نسبت به ارتباط  نان استآفرهنگي 

فكري زنان تحول . مبارزات جنسيتي با مبارزه عام دموكراتيك نيا نجاميده 
نتيجه تعمق در تجارب گذشت وآمادگي فعاالن جنبش براي آموختن و فعال 

و نشانه اعتماد بنفس تجارب اين بكار گرفتن و يا كنار گذاشتن بعضي از
روشنفكر خارج  زنان در اين مورد بررسي ها و مباحثات .استجديدي درآنها 

گوش دادن  و ت گذشتهاز كشور و آمادگي بيشتر مردان در پذيرش اشتباها
ريشخند و حمالت سياسي  به صداي زنان يا حد اقل  اجتناب از تحريف،

  . نقش تعيين كننده داشته 
به خصوص زنان فعا ل با پيشينه ارتبا  ،زنانآگاهي  ،جنبه ديگر تحول  

بي  به اين واقعيت است كه  ،ط تشكيالتي با احزاب و سازمانهاي چپ
روش هاي نياموختن از ،به تجارب گذشته نسبت نتوجهي آنا بي اطالعي ويا 

مشخص مبارزاتي پيشكسوتان فمينيسم در ايران در دوران مشروطه و پس از 
از جمله پذيرش فعاليت در سايه حمايت دولت)  ،(و يا از اشتباها ت آنان آن
سال  70يا  60زمينه هاي تاريخي تالشهاي متجددين در نديده گرفتن و ،

از  ، ن به تحوالت حقوقي و اجتماعي دهه هاي پيشينگذشته و بها نداد
نيز برخورد  . هكاستي هاي عمده و مخرب جنبش زنان پس از انقالب بود

مطلق گرايي و سياه و از جمله به ،انتقادي و صادقانه به رفتارهاي گذشته 
حق به جانبي و بي اعتقادي و  ،گرائي فرقه   ،سفيد ديدن مسايل اجتماعي 

تبديل اختالفات سياسي  ،بت به تفاوت هاي عقيدتي و رفتاري بي تحملي نس
فرهنگي  ،بي توجهي به زمينه هاي اجتماعي ،ناپذير سازش يبه خصومت ها

ازموانع عمده همكاري ي مبارزه كه مجموعا  و سياسي در تعيين اولويت ها
پس از انقالب در  در ميان زناني بود كه  وهماهنگي فعاليت هاي سياسي

اي متعدد زنان اما در حقيقت در جهت پيشبرد برنامه سازمان سازمانه
استقرار مجدد ضعف ها سياسي انتخابي خود فعاليت داشتند . بي ترديد اين 

ديكتاتوري در ايران راتسهيل و يا حد اقل تسريع كرد. بنظر ميرسد گرايش و 
 ،شكيبائي بيشتر  ،لب درجنبش زنان اكنون واقع بيني بيشتر  بينش غا

مهاي محتاطانه تر اما پيگيرانه تر و آمادگي بيشتر براي پذيرش گا
وبايد پذيرفت كه در پذيرش اشتباها ت گذ دگرانديشي و دگر باشي است . 

  زنان بمراتب بيش از مردان آمادگي و صداقت نشان داده اند.        ،شته 
جنبه ديگري از تحول ترديد در بعضي از نظرات و راه حل هاي        

بسياري از فعالين جنبش زنان درايران و خارج از ايران ده گذشته است. سا
برداشتها و تحليل هاي يك بعدي گذشته و زندگي با توهمات و روياهاي 

و برخوردهاي بعضا قيم  ،روشنفكرانه از جمله درباره نقش مذهب در اجتماع 
 كنون بهاگرايش  را نمي پذيرند.مابانه چه در داخل و چه در خارج از كشور

برنامه هاي كوتاه مدت و  ، "زميني"ي مشخص به مسايل عاجل و  برخوردها
ولوژي ها و ئ ايدبا تالف هاي مقطعي است . ئكمتر بلند پروازانه اما شدني و ا

اما فعاالنه تربرخورد ميشود و بهمين جهت ترديد تزلزل وترديد  با وري ها ئت
اين ترديد به جامد. بسياري از ما به انفعال نمي ان لزوما  ،بر خالف گذشته ،

و طرح برنامه گذشته تعمق بيشتر در راه حل هاي  ها بعنوان دعوتي براي
ترديد در باورها كار بدي  اساسا  ياد گرفته ايم كههاي آينده نگاه ميكنيم و

به با حسن نيت و به قصد سازندگي ميتوان  همه كس وهمه نظري را ،نيست 
وهيچ نظريه پردازي تقدس سياسي ندارد. و نيز  و هيچ نظري مبارزه طلبيد

وري ها و ئت ،فرضيه ها كه  بتدريج (هرچند هنوز به دشواري) مي آموزيم
مبادله افكار و شنيدن  ،تحليل هاي سياسي و اجتماعي تنها از طريق گفتگو 

يافته و ميتوانند راهنماي پراتيك سياسي نظرات مخالف است كه شفافيت 
يك فمينيست ها در ئورافشاگرانه و ت ،اي اگاهي دهنده.  فعاليت ه شوند

افزايش وتي خارج از كشور خدمت زيادي به گسترش ايده هاي فمينيس
كرد. اما اين جنبش زنان در از كشور آگاهي زنان (و مردان) در داخل و خارج 

  ي و پااليش نظرات برزمينه واقعيات سياس داخل بود كه در تعيين اولويت ها

  

  

  

  
  

  
تاثير موس و درباصطالح جا انداختن خواسته هاي بر حق زنان در جامعه مل

را در  "مسئله زن". آنچه مسلم است مجموع اين فعاليت ها  عمده را داشت
قلب مسايل سياسي ايران نشاند و در دستور كار جمهوري اسالمي و تمام 

  گروهها و تمام گرايش هاي سياسي قرار داد. 
مبارزه ه ها ي زنان در باره رفع تبعيضات قانوني ، امروز در ايران، خواست

خشونت خانگي  ،سنت ها و برداشتهاي تحقير كننده زنان  ،عليه واژه ها 
احتياط اما ي امن براي قربانيان خشونت  گرچه با  ايجاد خانه ها تالش برايو

 گيرند. اين  گامي مهم به آشكارا مورد بحث و گفتگو قرار مي با پيگيري و
هاي نخستين پس از انقالب با روي باز  درسالمسائلي چنين است. پيش 
شده يا حتي ل مهمتركنارگذاشته ئشدند و به بهانه وجود مسا نمي  پذيرفته

خواسته اين مهم تر آنكه پي گيري در مورد . مورد ريشخند قرار ميگرفتند 
 هاي اجتماعي و باورها و ارزش ، ددهمي، سطح آگاهي عمومي را ارتقا ها

زنان را ش توان فكري پذيرو حضور اجتماعي د وطلبمي فرهنگي را به مبارزه 
جنسيتي  اتتبعيضـ اين فعاليت ها نه تنها آگاهي اجتماع به  ندكميتر  آسان 

و پوسيدگي آموزه هاي اخالقي ل  نامرئي در اموري مانند آموزش و اشتغا
تبعا ا از آن مهمتر ام ،ميكند آشكارحكومت و استفاده روزمره آنرا از خشونت 

آگاهي عموم را به ناتواني دولت اسالمي درپاسخگويي به نيازهاي مبرم جامعه 
  د.ماسك تقد س و عدالت خواهي را از چهره رژيم برميدارو  افزايش ميدهد
اگر راه درست بيرون رفتن از اين گرداب  را نشان ندهد حد اقل اين تالش ها 

  گذارد . يد باقي نميدر واقعيت وجود ي گرداب جاي ترد
خواست دگرگوني اجتماعي  ،پس ازتقريبا  سه دهه حكومت بنيادگرايان

و دولت متكي به قانون و احترام بحقوق فردي تقريبا همگاني است . بسياري 
كه بنيادگرايان مدعي  از ايرانيان حال به اين نتيجه رسيده اند كه مادام 

 ينمتون مقدس اسالمي تنها حاملاجراي احكام الهي  باشند و تا زماني كه 
 اجتماعي و سياسي در كشورخرد و عقل مطلق باشد چشم اميد به دگرگوني 

در ايران به انقضا نزديك  ي اسالمي است. تاريخ پروژهبي حاصل دوختن 
. جمهوري اسالمي امروزديگر  يافته گنجايش آن براي تغيير  پايان  و شود مي

نان را كه  بلند گوي گوشخراش نداي  آزادي ناگزيرا ست انتشار چند نشريه ز
زن اسالمي نيستند تحمل كند و قادر نيست عليرغم بكار گرفتن ابزار كنترل 
و سركوب ارتباطات الكترونيكي  فعاالن اجتماعي داخل و خارج از كشور را 
قطع كند . ناگفته پيدا است كه هيچ يك از اين واقعيات به معناي  سازگاري 

ت حاكم با طرحهاي فمينيستي نيست بلكه بيانگر اسالم روحاني
داري و  هاست . چند دهه رشد سرمايه اين دگرگوني» غيراسالمي«ويژگي

مدرنيزاسيون اقتصادي با وجود ناعادالنه و طبقاتي بودن آن، شانس گذار 
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مقاومت گرفته . اي كامالً اسالمي را از بنيادگرايان  دغدغه به جامعه بي
را به   وآنان ه زمامداران جديد را به دردسر افكنددان) (و مرگسترده زنان 

  .  ر خواهد كردواداهاي بيشتري نشيني  عقب
يورش بنياد گرايان اسالمي به حقوق زنان اين نكته نيز گفتني است كه 

و آنان از مفاهيم و بعضي درخواست هاي فمينيستي زيركانه ي  و استفاده
معتمد ديگر به صحنه فعاليت هاي  وارد كردن زنان و دختران خود و زنان

توهماتي در داخل وبخصوص  براي ساكت كردن منتقدينسياسي و اجتماعي 
تعدادي اززنان مسلمان و سكولر درجستجوي در خارج از كشور ايجاد كرد. 

حقوقي و اجتماعي   ،حلي براي درك و مقابله با تبعيضات فرهنگي   يافتن راه
يد ا استفاده ازتعابير و اصطالحات اسالمي كوشبه متون اسالمي روي آورده و ب

پافشاري  . آنها با تفاسير زن باورانه تري از متون اسالمي بدست دهندتا ند 
متون اسالمي نيست زن ستيزي ذاتي ي  موقعيت فرودست زنان ثمرهبر اينكه 

عصبات و تفا سيرمرد محور و تحريف شده و  تي سوءتعبير بلكه نتيجه
براي تحميل اصالحات اجتماعي  يبه گروه فشار تون استجنسيتي از اين م

و با توجه به  سركوب صداي زنان ه ا ند . و قانوني به نفع زنان تبديل شد
ازجمله  ،در خارج از كشورجمعي از روشنفكران غيرمذهبي  ،سكولرمفاهيم 

به اين قرارگرفتند وبعضي  اين فعاليت هاتاثير شيفته وار تحت ها  فمينيست
ند كه تنها صداي موجود يا موثر فمينيسم در ايران فمينيسم يد رس نتيجه

« اي يا  طلبي حرفه اسالمي است. براي عده قليلي اين كار نوعي فرصت 
فكري واقعي .  يك استحاله بعضي و براي  بود» همرنگي با محيط تاريخي 

ظهور فمينيسم كه رسيد نجا به آبه فمينيسم اسالمي آنان پرشور  تمايل
هاي  نشان خشم زنان در مقابله با سياستعكس العمل و را نه المي اس
گيري  ي مثبت قدرت ي جمهوري اسالمي بلكه برعكس ثمره ستيزانه زن

گرايان و تنها استراتژي معقول و كارآمد فرهنگي براي جنبش زنان  اسالم
معدودي حتي دل به نتايج  حضور اجتماعي وتشريفاتي  .ندقلمداد كرد
نان آيتاهللا ها خوش كردند و تبعا گفتمان غيرمذهبي براي پيشبرد دختران وز

، بطور ضمني »نخبگان«امر برابري جنسيتي را به عنوان گفتماني متعلق به 
كه در داخل كشور چنان واين در حالي بود كه اين تحوالت مردود شمردند. 

ن و زنان سرشناسي كه  به واقعيات سياسي ايرابايد هيجاني ايجاد نكرد 
ارتباط دست اول داشتند از جمله شهال الهيجي از خواهران  با آنآگاهي و

بيش از حد از رويدادهاي ايران «كه خواستند خود در خارج از كشور تقاضا 
اين موج را يك جنبش يا شورش تلقي نكرده «و  » . به هيجان و سرور نيايند

رستي هشدارداد بدو شيرين عبادي ) 1(»با تحوالت اندك فريفته نشوند«و » 
گماشتن چند زن به مناصب باال درحالي كه عموم زنان از موقعيت  كه 

  )2(شهروندي كامل برخوردار نيستند معنايي ندارد
اين اختالف نطرات براي مدتي به موضوعي براي بحث و مجادله در   

خارج از كشور تبديل شد. چرا كه گروه ديگري، تنها امكان همزيستي ميان 
بلكه با تكيه بر قرباني شدن  سرسختانه رد ميكردندرا مينييسم اسالم و ف

  .زنا ن نبودندمقاومت زنان حاضر به پذيرش 
و كاهش حضـور و تضـعيف     ترقدرت جناح محافظه كار هپس از اوج دوبار

و ادامه  قلمداد شده بودندن صداي زناني كه قهرمانان جديد جنبش آزادي زنا
 ،ذبه مفاهيم سكولر در ايـران از ميـان نرفتـه   مقاومت زنان كه نشان ميداد جا

در خـارج  و مجـادالت مربوطـه نيـز      فمينيسـم اسـالمي   اوليه هواداران  شور
شايد بتوان گفت كه برخورد به اين مباحث  بتـدريج بـه سـوي    فروكش كرد. 

تعمق و تعميق مي رود و از عكـس العمـل هـاي عـاطفي فاصـله مـي گيـرد.        
انـدازي فمينيسـتي    واني متون اسـالمي از چشـم  و بازخ مطالعه واقعيت آنكه 

مذهبي و سكولر نيز بـه حـدي كـه    مفاهيم  مرز. بعالوه كاري ارزشمند است 
ديگر ا ين سوال را مطـرح كـرده ام     جاي تصور ميشود شفاف نيست . من در 

در استفاده متـداول مـا چنـدان روشـن نيسـت و مـثال       سكولريسم  مفهومكه 
ديـن زدايـي از جامعـه    بلكه ي از حاكميت سياسي دين زداي گاهي نه بمعني 

و اضـافه   0(و در اينجا كاري نداريم كه اين كار شدني است يانـه ) بكار ميرود 
اگر درك  ما دومي يعني زدودن مـذهب از جامعـه باشـد ممكـن     كرده ام كه 

  است گرفتار اراده گرايي و حتي هيستري ضد ديني و برخوردخصومت آميز با 
ه رنگ و بـوي مـذهبي دارد شـويم . بعبـارت ديگـر بايـد در       هركس و هر انچ

تبيين وتعريف جامعه سكولر حساب جامعـه را از حسـاب دولـت جـدا كـرد .      
را بـراي ناميـدن      "مذهبي ـ  سكولر "بهمين سبب بعضي از محققين ، واژه 

افراد يا جوامعي كه مخلوطي از برداشتها، رفتار ها و باورهاي متفاوت را نشان 
يعني افرادو جوامع  ميتواننـد نـه بتمـام معنـي      0د نند پيشنهاد ميكنمي ده

باورها  و رفتارهاي مذهبي  مثال بارز  0سكولر و نه بتمام معني مذهبي باشند 
كه از حكومت اسالمي و برداشتهاي  اخالقي  است بعضي از متجددين ايراني 

و  و روضـه  آن در ايران متنفرند اما در عين حال  آداب مـذهبي مثـل سـفره   
ويژگـي هـاي   بهتر شناخت غرض اينكه   )3(نماز و روزه  را بجا مياورند.حتي 

احسـاس تعلـق بـه    بـراي تقويـت   فرهنگي و مذهبي و تاريخ خويش، نه فقط 
بلكه در تعيين اولويـت هـاي سياسـي    و آرمانهاي اجتماعي الزم است جامعه 

ي همراهـي و   هامـا بهتـرين شـيو    نقش حياتي دارد.برمبناي واقعيات ملموس 
پشتيباني از مبارزات زنان نه مخدوش كـردن تفـاوت هـا از جملـه  تمـايزات      
اساسي ميان ديدگاه هاي غيرمـذهبي و اسـالمي بلكـه پـذيرش و حتـرام بـه       
تفاوت ها و بهره بردن از تنوع نطرات و راه حل ها ي گوناگون است كه عرصه 

ـ . امتيـاز قا زندگي اجتماعي و سياسي را غني ترو جالب تر مي كند ل شـدن  ئ
بـه  ميتوانـد  هاي مذهبي و بها نـدادن بـه ايـده هـاي غيـر مـذهبي        براي ايده

نجامد كه وجود آنهـا  در مبـارزه   بياخاموش كردن ايده ها و صداهاي متنوع  
كردن اهميت  ي سركوبگرانه حاكميت اسالميئراگعليه انحصار طلبي و مطلق 

  حياتي دارد 
پشتيباني از اصالح طلبي در نكته است كه  تاكيد عمده اين نوشته براين 

كشورهاي در حال توسعه و تشويق و تاييد راه حل هاي بومي فرآينـد بسـيار   
اسـتحاله    ظريف و پيچيده اي است . بين مبارزه براي تغييـر وضـع موجـود و   

تنـزل  يـا   واقع بيني در مطالبات و درخواسـت هـا   ،تدريجي در وضع موجود 
 بي آنكهدلخوش شدن به رفرم هاي كوچك   ،ه ها و دادن انتطارات و خواست

مرزهـا ي لغزنـده اي    شـوند رفرم هاي بيشتربراي مطالبه پلي به  رفرم هااين 
. اسـت  طلبـي اصـيل و واقعـي    پيش شرط اصـالح كه توجه به انها  وجود دارد

يافتن بهترين و واقع بينانه ترين  استراتژي مبارزه عليه  نظام پدر ساالري بـا  
حـق دگـر انديشـي وعـدالت      ،آزادي هـاي فـردي    ،براي دمكراسـي   مبارزه

   .دارد ناگسستنياجتماعي ارتباط 
هـا و  فكري و رفتاري فمينيسـت  تحوالت بزرگ كردن نوشته ن هد ف اي

تالشـها  و ناكـامي  پراكنـدگي  عامـل  ناديده گرفتن مسايل بيشماري كـه هنوز 
ازي در ايــراد دســت و دلبــ ، يجمتهــارفتار  ،اســت نيســت . مطلــق گرايــي 

كه هدف سازندگي ندارد و گه وبيگاه در بعضي گردهمايي ها يا در  ي انتقادات
هنوز مشكل عمده ما اعم از زن مكاتبات و مراودات الكترونيكي سر باز ميكند 

در گذشته اي . اگر. اما وقوع يك تحول مهم را نميتوان انكار كرد و مرد است 
ه اختالفات زنان فعال را به ادامه همكاري عليرغم اين گونآنچه نه چندان دور 

بنظـر ميرسـد امـروز     ،رابطه حزبي يا مالحظات سياسي ديگر بود واميداشت 
خشم مشترك از بي عدالتي و تبعيض همه جانبه نسبت به زنان و اراده تغيير 

اسـتفاده ايـده   انگيزه اصلي فعاليت هاي آنان باشد. ممكـن اسـت   اين شرايط 
 ،بوسيله دولـت هـا وا احـزاب سياسـي در گـذ شـته        ززنانولوژيك وابزاري ائ

گروهي را نسبت بـه مشـاركت درفعاليـت هـاي سياسـي دموكراتيـك و ضـد        
استبدادي بي ميل ساخته باشد . اما اين گرايش منفي عاميت ندارد. اكثريـت  

يا اساسي تغييربه اين نكته آگاهند كه عدالت اجتماعي و آزادي سياسي براي 
فضاي الزم اهميت حياتي دارد تا آنكه زنان نيز جنسيتي وابط رحداقل بهبود 
فرهنگ و سنت  ي مقابله بااربو مخالف متفاوت و شنيدن روايات را براي بيان 

دولت ديني، بنا به ماهيت خود تحمل چنين . دنهاي پدرساالرانه به دست آور
 يعنـي    ،حقوق شهروندانترين  اساسي فضا يي را ندارد . چنين دولتي با نقض 

كوشـد   ، مـي و در دسترسـي بـه امكانـات اجتمـاعي      برابري در پيشگاه قانون
ساالر همواره  كند. حكومت دين دگرانديشان و غيرمؤمنان را حذف يا مجازات 

ايجـاد  . يافتن استراتژي مناسب براي تغييـر ايـن شـرايط و    گرا است   تماميت
پروسـه اي  و د بعـدي  چن ،پيچيده گفتگو و بيان نطرات متفاوت امري  فضاي

 . به نظر ميرسد زنا ن ايران مشتاق شـنيدن همـه   گيري است شكل در مرحله
  هستند.صداها و تعمق در باره همه راه حل ها 

  
   1997سال  8 شماره زنان در مبارزهمجله  -1
 1376،سال  34شماره  زنانمجله  -2
ون ،به گامهاي از گامهاي نامطمين ،تا گامهاي ناموز"نگاه كنيد به مقاله  -3

مجموعه سخنرانيهاي كنفرانس    بنياد  "سنجيده: يك قرن مبارزه زنان در ايران
   1386پژوهشهاي زنا ن 
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  "فمينيسم اسالمي "اسالم گرائي  

  مبارزه زنان ايراني براي آزادي و برابري

 و برون مرزي چالش هاي درون مرزي

  

  

  شهال شفيق

  

  

خاصي در ميان موضوعا ت مورد مناقشه  جاي  "فمينيسم اسالمي"مقوله 
فكري ميان ايرانيان تبعيدي و مهاجر، بويژه درمحافل فعال در عرصه مبارزات 
زنان دارد. مناقشه اي كه فقط به بحث در باره ي فمينيسم و تعريف آن 
محدود نمي شود و نيز تنها جدل در باره اسالم را شامل نمي گردد؛ بلكه با 

ه، معضل ماهيت  اسالم گرائي ( اسالميسم )  را مطرح پرداختن به اين وجو
مي كند. وقوع انقالب ايران در سال هاي پاياني دهه هفتاد، سبب طرح اين 
مقوله در سطوح متفاوت  آكادميك، روشنفكري، سياسي و مطبوعاتي  در 

متولد شد و  "فمينيسم اسالمي"جهان غرب گشت. يك دهه بعد، مقوله 
از فمينيست هاي مهاجر و تبعيدي ايراني، در ترويج آن طرفه اين كه برخي 

نقش قابل توجهي ايفا كردند. در مقابل، برخي ديگر از همان ابتدا به مخالفت 
با آن پرداختند. در ايران، شايد به دليل عدم امكان بحث آزاد، اين مجادله در 

در اين ابعاد خارج از كشور مطرح نشد. اما تجربه داخل كشور از همان آغاز 
 "فمينيسم اسالمي"بحث حضور محوري داشت، چرا كه نظريه پردازان ايراني 

براي مستدل كردن ديدگاه خود به زنان ايران استناد مي كردند و مخالفان 
اين  ديدگاه نيز بر تحليل همين تجربه تكيه داشتند. رفته رفته در نوشته 

مروز سنجش و هاي داخل كشور نيز اين مباحثه كم و بيش مطرح شد. ا
در پرتو تحول مبارزه زنان  "فمينيسم اسالمي"ارزيابي نظري و عملي مقوله 

پيشرو در ايران براي تعميق بحث در باره اسالميسم يا اسالم گرايي (به مثابه 

آموزه اي ايدئولوژيك كه اسالم را الگوي سياسي اجتماعي جامعه قرار مي 
  دهد) مهم است و ناگزير.

جهاني اسالم  گرايي آن را به يكي از چالش هاي دوران خاصه آن كه رشد 
  ساز بدل ساخته است.

وسعت و دامنه اين مناقشه طبعا به پيچيدگي آن دامن مي زند اما درعين 
حال باعث مي شود ابعاد و زواياي تاريك آن هر چه بيشتر آشكارتر شود. به 

كمك مي كند  طور مثال طرح اين مقوله در مراكش و در فرانسه و در ايران
هاي بومي اين پديده ماهيت آن را روشن تر  بتوانيم در عين توجه به ويژگي

خود بيانگر  "فمينيسم اسالمي"مالحظه كنيم. بخصوص كه طرح مقوله  
ادعاي وجود  پديد ه اي فراـ مرزي است كه معنا و مشروعيت خود را از 

نگره هاي جهاني اسالم و حضور زنان مسلمان در جهان مي گيرد. برگزاري ك
بيانگر  2006و  2005در اسپانيا در سال  "فمينيسم اسالمي"نظير كنگره 

كوشش در جهت جهاني كردن اين مقوله است. برگزار كنندگان اظهار مي 
دارند كه درهاي كنگره بروي همه مسلمان ها و غير مسلمان ها باز است و 

الم از آموزه مخاطب آن همگان هستند و هدف هاي اصلي آن پيرايش اس
هاي پدرساالرانه و ضد زن و شناساندن تالش هاي زنان مسلمان در جهت 
احقاق حقوق برابر و پيش برد آن است. آنها از يك سو تاكيد مي كنند كه 

تعيين صفت خاصي  براي فمينيسم و  "فمينيسم اسالمي  "هدف از عنوان «
ز سوي ديگر اعالم اما ا». در ضديت  قرار دادن آن با فمينيسم غربي نيست

زناني است كه براي احقاق "مي دارند كه هدف  كنگره دادن امكان سخن به 
ايدئولوژي هاي  حقوق خود درچهارچوب اسالم تالش مي كنند و نه در متن

و تصريح مي نمايند  "كه غالبا با تفكرات استعماري درآميخته انددور از آن 
است   "مهاجم به مذهب"ينيسم منظور از اين ايدئولوژي ها آن نوع فم"كه 

كه هدف  پنهانش اعمال برتري غرب بر خلق هائي است كه عقب مانده تلقي 
  )1. ("مي شوند

كه مترادف با  "تهاجم به اسالم"در برابر  "دفاع از اسالم"اما همين مضمون 
قلمداد مي شود، وجه اسالميستي  "اهداف استعماري غرب"پيشبرد 

روشني مشخص مي كند. و اين مشخصه خود را به  "فمينيسم اسالمي"
  امري تاريخي سياسي است و حاصل رواج اسالم گرايي در دوران كنوني .

  

  "فمينيسم اسالمي"اتوپياي اسالم رهائي بخش و  

در بسياري از جوامعي كه اسالمي خوانده مي شوند، بيش از يك قرن است 
ستيابي به حقوق شاهد جلوه هاي مبارزه فردي و جمعي زنان آگاه براي د

هويت "برابر بود ه ايم. اما پيش از سال هاي دهه هشتاد قرن بيستم هيچگاه 
فمينيسم "در  اين مبارزات براي تعيين تكليف با  به اصطالح  "مذهبي

به كار نيامده بود. برعكس  هر گاه از اسالم و مسلماني سخن مي  "استعماري
و تكفير بود و يا  "ي خداييب"رفت هدف يا دفاع از خود در برابر برچسپ 

تالش براي تطبيق اسالم با مدرنيت و نه آنطور كه خانم ناديا ياسين رهبر 
اسالمي "در مراكش مي گويد براي   "عدالت و احسان"جنبش اسالم گراي 

. طرفه اين كه ناديا ياسين از چهره هاي مشهوري است كه "كردن مدرنيت
سلون جزو ستاره ها باشد. خانم نديه آندو بنا بوده در كنگره برگزار شده در بار

برگزار كننده اين كنگره در مصاحبه اي  "جونتا اسالميكا"جار، رئيس انجمن 
از اين كه خانم ياسين نتوانسته در كنگره حاضر شود اظهار تاسف مي كند و 
با حمايت از مبارزه شجاعانه او اعالم مي دارد كه گفتار ضبط شده او خطاب 

كه  "عدالت و احسان"ش خواهد شد. توجه كنيم كه جنبش به كنگره پخ
امروزي "خانم ياسين با تركيب حجاب اسالمي و سخن گوئي و خنده روئي 

آن را به رخ مي كشد با پيش برد مبارزه اي تند عليه سلطنت براي  "بودن
  استقرار جمهوري اسالمي در مراكش تالش مي كند.

م ناديا ياسين و اعتقادات پرسش اين جاست كه چه رشته الفتي خان
فمينيستي اعالم شده توسط برگزار كنندگان و برخي از شركت كنند گان را 

  بهم پيوند مي دهد؟
پاسخ اين است: ناديا ياسين زن است و اعتقاد دارد كه اسالم سرچشمه 
الگوي سياسي اجتماعي براي برقراري نظامي عادالنه است و در اين راه 

واژگون ساختن تصوير زن محجبه محبوس در خانه و در  مبارزه مي كند. او با
بند سنت از حجاب خود، پرچمي ساخته براي نشان دادن چهره متفاوتي از 

ايدئولوژي هاي دور از "اسالم و مسلمانان، چهره اي كه به زعم برخي  حاصل 
 "چهارچوب اسالم"نيست بلكه در  "آميخته با استعمار غرب "و  "اسالم
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د. به اين داليل خانم ياسين مي تواند از جانب برگزار كنندگان مبارزه مي كن
  شود. "فمينيست اسالمي"اين كنگره، ملقب به 

در متن همان رويكردي معنا مي يابد كه  "فمينيسم اسالمي"در واقع مفهوم 
سيمان هويت خلق هاي ستمديده اي به حساب مي آيد كه  "اسالم"در آن 

، در معرض غارت اقتصادي و فرهنگي قرار تحت استعمار غربِ امپرياليست
از اسالم سالحي براي مبارزه  "رهايي بخش"گرفته اند. پس رجوع به تفاسير 

  ارزيابي مي شود. "خود باختگي"عليه 
پيروزي اسالم اين نكته را شكافته ام كه   "توتاليتاريسم اسالمي"در كتاب 

و بر  سر نبودگرايان بدون همياري نيروهاي غير اسالم گرا هرگز مي
تاكيد كرده ام.   "اسالم رهايي بخش"نقش اينان در توليد و ترويج اوتوپياي 

نظريه پردازاني چون جالل آل احمد و علي شريعتي و نقش آفرينان سياسي 
چون رهبران نهضت آزادي و مجاهدين خلق  با درآميختن اسالم و ايدئولوژي 

را افشاندند و نيروهاي  "شاسالم رهايي بخ"هاي ليبرال و راديكال، بذر 
غيرديني چپ و راست و ميانه كه تحت استبداد شاهي و نيز به سبب 

به نيروي رهائي بخش  "جهان سومي"و  "توده گرايانه"شيفتگي به افكار 
اسالم در بسيج توده ها براي مبارزه در راه رهائي، ايمان آوردند و به آبياري 

شد كه ميوه آن را اسالميان هوادار  اين بذرها ياري رساندند. حاصل، درختي
خميني، البته با بهره گيري از امكانات و ابزارهاي مالي و ارتباطي كه نهاد 
مذهب در كشور ما به لطف حاميان دولتي و بازاري و غير آن در اختيار 

  داشت، چيدند و قدرت را از آن خود كردند.
  

  غرابت سحر انگيز

شل فوكو نيز از اين شيفتگي بركنار نمي فراي مرزهاي ايران، ناظري مثل مي
ماند.  جذابيت سحرانگيز اين رويداد  به ديده فوكو، درغرابت آن با تعاريف 

ديناميك ") فوكو مي گويد در اين انقالب نه 2شناخته شده از انقالب است.(
تضاد هاي درون جامعه، يعني ديناميك مبارزه طبقاتي يا ديناميك رويارويي 

ديناميك سياسي، يعني حضور "ديده مي شود و نه  "اعيهاي بزرگ اجتم
. همين  وجه واژگون "يك پيشگام، يك طبقه، حزب يا ايدئولوژي سياسي

كننده تعاريف معمول، فوكو را به تائيدي مثبت بر مي انگيزد. در وصف 
كنش هاي "انگيز اين انقالب، فوكو بر رابطه موجود ميان  ويژگي هاي تحسين

انگشت مي گذارد،  "بيان حقوق عمومي"و  "آيين مذهبي" و "متقابل جمعي
 "و "نوعي نيايش بي وقفه"و  "تجربه اي دروني"و در آن  پيوند خوردن 

پس مذهب با آن تسلط "مي بيند. فوكو خود مي پرسد:  "تجربه اي جمعي
شگفت انگيزش بر مردم و جايگاهي كه همواره نسبت به قدرت سياسي 

خود كه آن را به مذهب مبارزه و ايثار و غيره بدل  داشته است و با محتواي
كه به نه نقش يك ايدئولوژي "مي كند، چه نقشي دارد؟ و پاسخ مي دهد: 

پنهان كردن تضادها يا به تضمين نوعي وحدت مقدس ميان مجموعه اي از 
مذهب ". و با شوري شاعرانه نتيجه مي گيرد: "منافع ناهمسو امكان مي دهد

بوده كه مي توان درون آن،  و نمايشي بي زمانن، آيين به راستي واژگا
نمايش تاريخي ملتي را جا داد كه هستي شان را در مقابل هستي پادشاه 

  ."شان قرار مي دهند
در اين بيانات فوكو تمامي عواملي را كه در فراهم آوردن اوتوپياي اسالم 

ك نقشي كه رهائي بخش دخيل اند بر مي شمارد اما از ديدن وجه ايدولوژي
مذهب در انقالب بازي كرد باز مي ماند. هنگامي كه از تسلط شگفت انگيز 
مذهب بر مردم و جايگاه آن نسبت به قدرت سياسي حرف مي زند به سادگي 
از تامل بر داليل و چگونگي شكل گيري و تداوم چنين تسلط و چنين 

از عوامل  جايگاهي صرف نظرمي كند. به راحتي از كنار نكته مهمي كه يكي
اين قدرت جادويي است مي گذرد كه همانا نقش دوگانه مذهب است: از يك 
سو، حصور در اركان قدرت حاكمه (حضور در باال) و از سوي ديگر حضور در 
جبهه مخالفان قدرت (حضور در پايين). اين پايگاه دوگانه كه همواره در 

وب گفتارهاي مخالف تاريخ ايران شاهد آن بوده ايم، به سبب استبداد و سرك
( از جمله سركوب گفتار ليبرال و دمكرات و چپ با استفاده از گفتار مذهبي 
ـ سنتي ـ خرافي) نقش مهمي در تداوم تسلط مذهب بر مردم داشته است. 
اما فوكو با حذف تحليل از مذهب به مثابه نهادي كه جايگاه آن در كنش و 

و سياسي شكل مي گيرد و  واكنش متقابل آن با ديگر نهادهاي اجتماعي
مي  "نمايشي بي زمان"تحول مي يابد، به ارائه تصويري از مذهب به مثابه 

  رسد كه مي توان تاريخ ملتي را در آن بازي كرد.

و اين دقيقا همان روشي است كه همه مروجان اسالم سياسي غيرسنتي 
اي انجام پيش از انقالب به آن توسل جسته بودند تا اسالم آموزه اي گردد بر

تحول تاريخي سياسي بومي، كاري كه حاصلي جز تبديل مذهب به 
ايدئولوژي سياسي ندارد. چنانكه ديديم اين اوتوپي سازي ها در خدمت 
استقرار حكومتي ايدئولوژيك قرار گرفت و پس از انقالب تا امروز نيز باز توليد 

نده و مي آن به اشكال متفاوت همچنان به بقاي حكومت اسالمي ياري رسا
  رساند.

فوكو به روند شكل گيري اسالم سياسي در ايران آگاهي و عنايت نداشت و 
چه جاي حيرت كه غالب روشنفكران دنياي به اصطالح مسلمان و از جمله 
ايران از اين روند غافل بوده اند. اما آنچه سبب چشم فرو بستن او (كه در 

به ضرورت تامل بررسي تاريخي مقوالت چشم و دستي متبحر داشت) 
تاريخي در باره پديده اسالم سياسي مي شد، همان شيفتگي بود كه علتش از 
سويي چنان كه اشاره رفت شكل بديع و تازه انقالب بود كه تعريف هاي 
كالسيك را مي شكست و از سوي ديگر شكوه به حركت درآمدن آحاد مردم 

مردم رنگ بومي براي نقش آفريني. خاصه آن كه گفتارغالب در اين قيام 
داشت كه به سبب رجوع به مذهب در مقابل خردگرايي مدرن قرار مي 

نويد و تضمين وسيله اي "گرفت. او با تاكيد بر نقش انقالبي مذهب به مثابه 
، اعالم داشت "قيام كنندگان"براي تغيير ريشه اي ذهنيت (سوبژكتويته) 

ي تغييري در وقتي مي گويم كه آنان از طريق اسالم در جست و جو"
ذهنيت خويش اند، اين گفته كامال سازگار است با اين واقعيت كه روش 

  ."سنتي اسالمي از پيش حضور داشته و به آنان هويت مي داده است
مي دانيم فوكو اين سخنان و ديدگاه ها را در مقاالتي بر پايه مشاهداتش از 

و  "اسالم انقالبي"رويدادها ارائه داد و هيچگاه به نظريه پردازي درباره 
نپرداخت. اما بازشكافي سخنان او به كار تشخيص داليل  "انقالب اسالمي"
مي آيد كه بسياري در مواجهه با پديده هاي منتج از اسالم  "شيفتگي"

سياسي به آن دچارمي شوند. داليلي كه بي وقفه در محافل دانشگاهي، 
ند و به رشد و گسترش مطبوعاتي و مبارزاتي، در قالب هاي نو به روز مي شو

اسالم گرايي مدد مي رسانند. اين داليل كه فوكو را به راحتي به صرف نظر 
در ايران  1357كردن از تامل تاريخي سياسي و فرهنگي در رويداد انقالب 

كشا ند، به طور خالصه عبارت اند از پيچيدگي پديده و غرابت آن، احتراز از 
ربي در ارزيابي رويدادهايي كه در تحميل سنجه هاي اجتماعي ـ سياسي غ

جاي ديگري مي گذرد؛ ستايش هويت بومي در برابر گرايش به يكسان سازي 
؛ جذابيت "خودباختگي"مدرنيت غربي؛ بازگشت به خويش در تقابل با 

انقالب در سنت از طريق  سنت به مثابه خالقيت اصيل فرهنگي و شكوه قيام 
  در برابر قدرت.

  

  "سالميفمينيسم ا"ابداع  

در دهه نود ميالدي هم دقيقا از چنين  "فمينيسم اسالمي"پيدايش مقوله 
زن اسالم گراي حق "عواملي متاثر است: از يك سو شگفتي آفريني پديده 

را در هم مي شكند و  "زن مسلمان"كه تصاوير كالسيك از حجاب و  "طلب
ه زنان مدار در برخورد ب از سوي ديگر احتراز از سنجه هاي ارزشي غرب

كشورهاي مسلمان و كوشش براي بازشناسي اين زنان به مثابه فاعل و مختار 
  و نه فرودست و منفعل.

در اين فضاي فكري، دهه اي پس از انقالب، برخي محققان و كارشناسان و 
دانشگاهيان ايراني، در خارج كشور، با مشاهده و مطالعه آثار حق طلبي در 

 "زن"،  "فرزانه"،  "زن روز"آن در مجالتي مانند گرا و تبارز  ميان زنان اسالم
و ترويج آن  "فمينيسم اسالمي"،  به نظريه پردازي در باره "زنان"و به ويژه 

دست يازيدند. ا ينان در پي كشف صدا هاي بومي زنان، براي ساختارشكني 
سياه و "، يا تالش در نقد جزم انديشي "شرقشناسانه"تثوري هاي استعماري 

به تالش  "ديگري"براي درك  "فاصله گيري از خود "و يا  "دن دنياسفيد دي
طلب را به مثابه  نظري و عملي برخاستند تا حركت زنان اسالم گراي حق

  جريان تاريخ ساز رهائي زنان در ايران برجسته سازند.
 "اسالم گرايي اصالح طلب"پيدائي اين نظريات هم زمان بود با برآمد و رشد 

مراه آشكار شدن بيش از پيش شكست وعده هاي حكومت در ايران كه ه
اسالمي و پايان فضاحت بار جنگ با عراق، خواهان اصالحات با حفظ 
چهارچوب ايدئولوژيك نظام مي گرديد. فراموش نكنيم كه از دهه اي پيش، 
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    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٣٤  100 ي آرش شماره

حكومت اسالمي با سركوب مداوم نيروهاي مخالف و برقراري سانسور، قدم و 
  ني را كه موافق الگوي اجتماعي و سياسي حاكم نبودند قلم همه زنان و مردا

شكسته و راه فعاليت قانوني را بر آنان بسته بود. در همين حال تجربه 
آماده  "اصالح طلبي"انگيز انقالب، ذهنيت مردم را براي پذيرش فكر  يأس

كرده بود. اما در فقدان كامل آزادي هاي سياسي و اجتماعي و تحت سلطه 
اصالح طلبي اسالم "گراي اسالمي تنها بيان ممكن، همين ديدگاه  نظام تمام

بستي بود كه سال ها بعد با صعود و سقوط  بود كه در ذات خود، بن "گرا
بست ريشه در تضاد ساختاري  ، بر همگان آشكار شد. اين بن"خاتمي"پديده 

جمهوري اسالمي دارد كه در آن، وجه اسالمي حكومت جمهوريت آن را به 
  تهي بدل مي سازد. مي ميانمفهو

كه در نوشته  "فمينيسم اسالمي"اما در رويكرد واضعان و مدافعان ايراني 
هاي خود زير كوچكترين تحول مثبت در انديشه هاي زنان اسالم گرا خط 
مي كشيدند، اثري از توجه به اين بن بست نمي بينيم. منسجم ترين 

ميالدي،  90لهاي دهه استدالل هاي فمينيستي را در اين باره طي سا
درنوشته هاي نيره توحيدي وافسانه نجم آبادي خوانده ايم كه  در اينجا به 

  آن مي پردازيم.
را در پيوند مجالت  "وري اسالمي زن"افسانه نجم آبادي نطفه گيري تولد 

دگرگونيهاي قانوني و "مي داند و مي نويسد،  "زنان"و  "فرزانه"و  "زن روز"
ليه پس از انقالب كه مربوط به حال و روزگار زنان مي سياسي سال هاي او

و از راه طرح شد، مطلب بحث و انتقاد در صفحات اين مجله بود 
پيشنهادها و ترميمهاي قانوني بي شك اين سال ها مجله در كاهش 
زن ستيزي اين قوانين و ترميم هاي بعدي آن نقش مهمي بر عهده 

  )3.("گرفت
حات حقوقي انجام شده در جمهوري اسالمي از آغاز با يك نگاه كوتاه به اصال

انگيز است. اما با خواندن  تاكنون، اين حكم از شدت غيرواقعي بودن شگفت
شود. در گفتار  دقيق مقاله، علت رويكرد مبالغه آميز نويسنده روشن مي

از طريق ارائه زباني جديد هم منشا  "زنوري اسالمي"افسانه  نجم آبادي 
كننده در تغيير قوانين است و هم حامل يك دگرگوني عظيم اثراتي تعيين 

در بديهي ترين "فرهنگي. در باره وجه حقوقي تاثيرات اين جريان مي نويسد: 
وجه آن زنان و مرداني كه دست اندر كار ترميم و تغيير وضع قوانين مملكتي 

تدوين  ـ قوانين مدني و كيفري هستند با اتكا به اين بازنگري ها مي توانند به
  ."قوانيني تازه پرداخته در راه تغيير قوانين كنوني بكوشند

در نظام مورد اشاره نويسنده، اين امر كه اسالم بدل به ايدئولوژي حكومتي 
شده و در خدمت شرعي كردن  تبعيضات جنسي قرار گرفته، به فراموشي 

شود. برعكس، با ترسيم وسعت بي نهايت چشم اندازي كه  سپرده مي
فرهنگي سياسي جامعه مي گشايد بر نتايج   در افق "ري اسالميو زن"

آنجا كه ولي فقيه با تكيه بر فقاهت، "ناخواسته واليت فقيه تاكيد مي كند: 
واليت اجتماع را از آن خود مي كند، تك تك افراد اجتماع به خاطر تعلقات 

يب، باب اجتماعي ناگزير به اجتهاد در زمينه فقه اسالمي مي شوند. بدين ترت
تفسير و تاويل متون ديني به جاي آنكه در انحصار فقيهان بماند اكنون بروي 
عامه شهروندان، به صرف حقوق و وظايف شهروندي، گشوده مي شود. آنچه 

در اين چند سال به انجام رسانده اند وجهي بسيار مهم از  "زنان"نويسندگان 
نها براي ديگر مردان اين گشايش مردم ساالرانه فضاي فكري است كه نه ت

غير فقيه، بلكه براي زنان كه بيش از مردان از حيطه تفسير و اجتهاد، قانون 
گذاري و سياست به كنار مانده بوده اند، آفريننده فضاهاي تازه فرهنگي 

ها نويدبخش آن است كه مردم ساالري از  سياسي است. اين كوشش
  )4.("مول شودپيوندهاي مردساالرانه گسسته و زنورانه و زن ش

و در  "راستاي حكومت"نجم آبادي بر اهميت نقش زنوران اسالمي كه در 
الگوهاي تازه "به ساخت و پرداخت  "مفاهيم اكنون رايج زنيت"همفكري با 

دست زده اند، پاي مي فشارد. او از مشروعيت  "اي از زن مسلمان ايراني
ها نسبت به دوره يافتن آن  "اصالت خودي"يافتن مقوالت مربوط به زن و 

از آنجا كه رهبران دولتي و فكري "گويد و معتقد است  پهلوي سخن مي
نظام اسالمي رهگشاي همه مشكالت زندگي انسان آنند كه  اسالمي بر

قرار گرفته اند كه  "پل صراطي"، آنها بر در اين ( و آن) جهان است
ه ميزان شايستگي اسالم و رستگاري انديشمندان و دولتيان اسالمي را ب

فرهنگ  "نهي زن ستيزي"ظلم اجتماعي از زنان و  "رفع"آنان در  "جهد"
  ."غالب  وابسته كرده است

بدين گونه با چرخش قلمي وجه توتاليتر جهان بيني اسالم گرا به يك 
فضيلت ارتقا مي يابد و عامل مشوق حكومتيان در رفع ظلم از زنان و نهي زن 

كه نگاه موشكاف افسانه نجم آبادي در  ستيزي فرهنگ غالب مي گردد. عجبا
آثار تحقيقي باارزش او درباره تاريخ گذشته ايران، در اين نوشته غايب است.  
براستي چه چيز مانع ازروشن بيني محقق  در ارزيابي وجه ايدئولوژيك الگوي 

  پيشنهادي اسالميون مي شود؟
  

  "حفظ سنن ملي"و   "حق طلبي"در منگنه 

موضوع نوشته هاي  نيره  "نهضت اسالمي"در متن  "الگوي زن مسلمان"
دست  "فمينيسم اسالمي"توحيدي هم هست كه در آن به ترويج  مقوله   

به  "نهضت اسالمي"مي يازد. او در توضيح زمينه هاي فكري و اجتماعي 
عقب افتادگي تاريخي تحوالت اقتصادي (سرمايه داري) و سياسي و فرهنگي 

قالب مشروطه و ناتواني آن درنشاندن دمكراسي به ( دمكراسي )، تاخير ان
جاي استبداد و وارداتي بودن مدرنيزاسيون دوره پهلوي اشاره مي كند. در 
چنين زمينه اي توحيدي بر نقش هيوالي استعمار خارجي در بهم زدن روال 

بدعت و سنت، كهنه و نو، فئودال و بورژوا، روشنفكر و "طبيعي نبرد داخلي 
انگشت مي گذارد كه مانع نشو نماي خودجوش فكر  "انديش تاريك

هاي تجددخواهانه و ترقي جويانه  دمكراسي، نهضت آزادي خواهي و انديشه
بومي مي شود. او با نقد نظريات روشنفكران و گروه هاي سياسي معاصر در 

، مي كوشد موقعيت زنان ايراني را در منگنه جدال ميان دو "مسئله زن"باره 
بي و برابري جويي و هويت يابي در مقابله با سنن و قيود پدر حق طل"عرصه 

وطن خواهي و حفظ سنن و فرهنگ و استقالل "از يكسو و  "ساالرانه كهنه
  )5توصيف كند.( "هاي امپرياليستي ملي در برابر رخداد ها و سلطه جويي

فمينيسم "در منگنه اين جدال، ذهن خود نويسنده اما به دفاع از الگوي 
 را تجزيه كنيم،   "فمينيسم اسالمي"كشيده مي شود. اگر تركيب  "ياسالم

 اسالمي رجوع مي دهد و "برابري جويي"و  "حق طلبي"به وجه  فمينيسم
رخداد ها و سلطه "در برابر  "حفظ سنن و فرهنگ و استقالل ملي"بيانگر 
است. در اينجا با همان نظريه سازي از اسالم به  "هاي امپرياليستي جويي

مواجه ايم كه با حفظ  "هويت خلق مسلمان تحت استعمار غرب"ثابه م
غرب "اعتدال مطرح مي شود. نيره توحيدي البته به خوانش انتقادي از 

و  "شرق"آل احمد مي پردازد، در باره خطرات ايدآليزه كردن  "زدگي
كند كه  يهشدار مي دهد. بدرستي تاكيد م "غرب"سره منفي جلوه دادن  يك

معبر و محمل اصلي نفوذ "اه به آنجا مي رسد كه زن و خانواده اين ديدگ
نقطه اشتراك نيروهاي غيرديني و "قلمداد شود. او از يك سو بر  "امپرياليسم

 "تلفيق مسئله زن و مسئله ملي"با نيروهاي مذهبي بر سر  "ليبرال در ايران
قي تل "نگاهبانان سنت و هويت ملي"انگشت مي گذارد كه هردو زنان را 

قصد ندارم واقعيت گم گشتگي، "كرده اند. اما از سوي ديگر مي گويد 
خودباختگي فرهنگي و بي هويتي بسياري از مردان و زنان شهري مدرن در 

را در  "امپرياليسم فرهنگي"دهه هاي اخير ايران را منكر شوم و يا سهم 
گسترش عوارض منفي و مخرب سرمايه داري، چون ابتذال در ارزشها، 

خودبيگانگي، فتيشيسم و مصرف زدگي، سطحي گرايي، دهن بيني و غيره از
به نظر من، سهم زنان مدرن ايراني در ". و تصريح مي كند "ناديده بگيرم

تسليم طلبي و جبهه سايي فرهنگي و سياسي نسبت به غرب بيشتر از مردها 
  )6.("نبوده است

زنان مدرن ايراني  "سهم"نهايتا به تقسيم  "غرب زدگي"پس نقد نويسنده از 
با مردان در تسليم به امپرياليسم فرهنگي مي رسد (شايد با نيت خير تخفيف 

، يعني ديدگاهي كه "غرب زدگي"جرم آنان!). اما معضل اساسي جهان بيني 
و  "امپرياليسم"به يكي انگاشتن  "شرق"و  "غرب"از  "هويتي"با  تلقي 

ت سازي از اسالم مي افتد، دست مي رسد و در نتيجه به دام هوي "مدرنيته "
  ماند. نخورده باقي مي

در اينجا شباهت غريبي ميان ديدگاه نيره توحيدي و علي شريعتي ديده مي 
طلبان به شدت انتقاد  گري سنت شود. شريعتي بر خالف آل احمد از قشري

سره غرب مخالفت مي ورزيد و با تاييد پيشرفت هاي  مي كرد، با نفي يك
و تكنيكي درغرب، به نقد مدرنيته برمي خاست. چرا كه به فكري و علمي 

اليسم ئو ر منطق تحليلي وبينش عقلي  زعم او مدرنيت غربي با غالب نمودن 
طبيعت  نشاندن"به  رمنج "رفاه"و  "غرائز عيني"و  “سود“اصالت  وفرديت و 

   "عفت"به جاي  "لذت"و  "الهام"به جاي ماورا الطبيعه و علم به جاي 
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به جاي  "قدرت" و "تقوا" به جاي "آسايش"و  "كمال" به جاي "سعادت"و
شريعتي با چنين رويكردي در نقد سنت از يك سو و  )7(د.مي ش  “حقيقت “

طلبي و بازيابي  استعمار و استبداد از سوي ديگر مي كوشيد با تكيه برحق
زن "از هويت بر باد رفته و ارزش هاي فرهنگي اسالمي الگوي اصيلي 

  ارائه دهد. "مسلمان
 "زن مسلمان"توحيدي، علي رغم انتقاد به شريعتي و باقي سازندگان الگوي 

در همين چشم انداز باقي مي ماند و به تحليلي دو پهلو از اسالم گرايي 
رسد. او در مقام جامعه شناس براي توضيح  شرايط عيني و ذهني رشد  مي

نام مي برد، به فرايند  "ضت هاي اسالمينه"اسالم گرايي كه از آن به عنوان 
ناموزون رشد سرمايه داري در كشورهاي مسلمان اشاره مي كند و به عوارض 
جهاني شدن سرمايه، مهاجرت هاي داخل كشوري و بين المللي، شكست 
جنبش هاي ملي سكوالر از چپ و سوسياليستي و ناسيوناليستي، احساس 

 "مستضعف"هويت، از خودبيگانگي، استيصال در برابر بي قدرتي، بحران 
) با توصيف اين موقعيت توحيدي  8بودن، سقوط اخالقيات و ترس از آينده.(

جنبش هاي مذهبي سياسي اگر چه خصلت تهاجمي دارند "بر آن است كه 
اما در واقع از انگيزه هاي تدافعي و مقاومت جويانه برمي خيزند: مقاومت در 

و نتيجه مي گيرد  كه  "ازسنت و عادات مأنوسمقابل تغيير و نوگرايي، دفاع 
تمامي اين انگيزه هاي دفاعي و مقاومت جويانه بطور يك دست ناشي از  "

شامل دفاع بحق از واپس گرايي و مقابله با مدرنيسم نيستند كه 
قلمروهاي قدرت اقتصادي و سياسي و هويت ملي، فرهنگي و ديني 

  ."نيز مي شوند

ه با توجيه پيچيده بودن مسئله بسيار رواج دارد، در اين رويكرد متناقض ك
سطوح متفاوت تحليل رواني و فرهنگي و  اجتماعي و سياسي بهم مي آميزد 
تا به يكباره جنبش هاي اسالم گرا نماينده دفاع بحق از قلمروهاي قدرت 
اقتصادي و سياسي و هويت ملي و فرهنگي و ديني شوند. پس چه جاي 

طلب نيز پيشتاز رهايي زنان ايران قلمداد  راي حقحيرت كه زنان اسالم گ
شوند و كمترين تحول گفتار آنان به مثابه بزرگترين دستاورد نگريسته شود. 

در چنين رويكردي معنا پيدا مي  "فمينيسم اسالمي"اختراع و ترويج مقوله 
  كند.

  

  انتصابي "نمايندگان"در بوته پرسش  "فمينيسم اسالمي"

زناني كه در داخل كشور جهت پيش برد مبارزه براي  جالب است توجه كنيم
بهبود موقعيت زنان از طريق مراجعه به تفاسير معتدل از قانون اسالم 
كوشيده اند و در بسياري موارد نام و فعاليت آنها براي توضيح و توجيه مقوله 

خاطرنشان مي شود، با چنين ارزش گذاري متناقضي  "فمينيسم  اسالمي"
  د. تامل بر اين نكته براي روشن شدن بحث مهم است.توافق ندارن

،  "فرشته عدالت و پاره هاي دوزخ"در آغاز دهه نود مهر انگيز كار در كتاب 
در ايران سخن  "الگوئي نوين از زن مسلمان"از اهميت تجربه ايران در ارائه 

مي گويد كه مي تواند از جذب زن مسلمان به سوي جريان هاي ضد خود ـ 
گمان او وجهي از نمايش هاي مبتذل جنسي است ـ جلوگيري كه به 

) او با تاكيد بر نقش اسالم و اعتقادات مذهبي در جامعه مي كوشد با 9كند.(
طلبانه را به پيش ببرد. اما  مبارزه اي حق "فقهاي آگاه"و  "فقه پويا"تكيه بر 

با آن موافق مهر انگيز كار نه مقوله فمينيسم اسالمي را به كار مي گيرد و نه 
) در اين باره پاسخ مي دهد 10به پرسش عفت ماهباز( 1994است. در سال 

ناميده مي شود، جرياني است   "فمينيسم اسالمي"كه آنچه در خارج كشور 
زنان طرفدار نظام كه اغلبشان به مردان حكومتي وابسته بوده و  "كه  طيف

كند كه فمينيسم  . مهر انگيز كار تصريح مي"هستند سازماندهي مي كنند
 "تضاد با فمينيسم"نمي داند و آن را در  "تركيب درستي"اسالمي را اساسا 
اگر بخواهيم مفهوم برابري را قبول كنيم، به نظر من بخش "ارزيابي مي كند: 

عمده اي از فمينيست هايي كه  به عنوان فمينيست اسالمي در ايران شهرت 
توجه مي دهد كه اينان قبول دارند اسالم . "يافته اند به برابري پايبند نيستند

براي زن و مرد تكاليف و نقش هاي متفاوتي مقرر كرده است و نتيجه مي 
گيرد كه نطفه حق طلبي كه مبناي نهضت فمينيستي بوده در ميان اين زنان 
پا گرفته است اما نمي توان خواسته هاي آنان را براي تعديل موقعيت خود 

كند،  ر واقع، همانطور كه مهرانگيز كار اشاره ميفمينيسم قلمداد كرد. د
نظر دارند كه  "انصاف"گرا در تفسيرهاي خود به مفهوم  بسياري از زنان اسالم

ناظر به تكميل كنندگي نقش زن و مرد است و نه برابري جنسيتي كه طرح 
و پيگيري آن به خواست  آزادي و خود مختاري زنان و از جمله اختيار آنان 

  خود راه مي برد.بر جسم 
شيرين عبادي هم در مصاحبه با عفت ماهباز، در عين تائيد امكان تفسيرهاي 

فمينيسم "مناسب و درست تر و منطبق بر زمانه از قوانين اسالمي مقوله 
مقوله اي است از نوع حقوق بشر "را مردود مي شمارد چرا كه  "اسالمي
مي و غير اسالمي ندارد. حقوق بشر يكي است. اسال".  او مي گويد "اسالمي

اگر ما به مسلمان ها اين حق را بدهيم يك حقوق بشر براي خودشان درست 
كنند بنابراين بايد به بهايي ها هم اين حق را بدهيم و زرتشتي ها هم بايد 
حقوق بشر زرتشتي درست كنند، بودايي ها هم به همچنين و يك باره بياييم 

ما نسبيت هاي "تيجه مي گيرد كه . و ن"فاتحه حقوق بشر را بخوانيم
فرهنگي را در مفاهيم  بين المللي وارد كرديم كه مي دانيم تا كجا مي تواند 

  )11( "پيش برود و خطرناك باشد
اما  شهال شركت كه سردبير مجله اي است كه از آن به مثابه دليلي محكم 

در  براي اثبات وجود فمينيسم اسالمي نام برده مي شود در سال دوهزار
من ادعا نمي كنم كه اصال فمينيست "مصاحبه با عفت ماهباز مي گويد 

در مورد فمينيسم اسالمي خيلي  ")   و تاكيد مي كند: 12.("اسالمي هستم
نبايد عجله كنيم براي اين كه برچسب درست كنيم، كه حاال آيا امكان اين 

نه؟ از كدام  است كه بخواهيم فمينيسم در ايران را با اسالم آشتي بدهيم يا
  "اسالم حرف مي زنيم؟ از كدام فمينيسم حرف مي زنيم؟

در  پاسخ به سئواالتي كه شهال شركت طرح مي كند نكته اي بديهي آشكار 
از قلم مي افتد:  "فمينيسم اسالمي"مي گردد كه در نظريه پردازي مروجان 

مرجع  به مثابه يك "اسالم "اين گونه مفهوم سازي خواه ناخواه به ارائه  
فرهنگي ـ هويتي  جامع و فراگير منجر مي شود. همين كليت و جامعيت 
بخشيدن سبب مي شود كه هر كالم و تفسيري كه وجهي از حق خواهي در 
آن باشد و از جانب زني مسلمان طرح شود به فمينيسم ارتقاء يابد. پس  زهرا 

مينيست ها رهنورد، فائزه هاشمي، جميله كديور و شهال شركت و ... همگي ف
  و يا زنوران اسالمي شمرده مي شوند. حال چه باك اگر خود آن را انكار كنند!

  

  نتايج خواسته و ناخواسته  الگو سازي هويتي از اسالم

ترويج مي شود خواسته يا  "فمينيسم اسالمي"الگويي كه توسط نظريه 
از ناخواسته در جهت هويت سازي قومي براي زنان مسلمان قرار مي گيرد و 

باز شناختن تكثر و تنوع چهره هاي اين زنان كه در گرو به رسميت شناختن  
فرديت آنان است جلو مي گيرد. كار عمال به  ترويج دو گونه تحريف مي 
انجامد كه بر مبارزه زنان تاثيري بسيار زيانبار دارد: از يكسو بسياري زنان به 

رند و از سوي  ديگر صرف مسلمان بودن در زمره زنان اسالمي قرار مي گي
زنان غير اسالم گرا به عنوان زناني با هويت كاذب و بي اصالت تلقي مي 
گردند. به اين ترتيب رفته رفته با گسترش اين گونه هويت سازي ها 
نويسندگاني چون فاطمه مرنيسي به سبب  بازخواني تاريخي فرهنگي اسالم 
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ته ها و نوشته هاي در رديف فمينيست هاي اسالمي قرار مي گيرند و گف
قرار  "فمينيسم اسالمي"كساني مانند مهرانگيز كار در رديف فرآورده هاي 

مي گيرند. در همان حال زنان سكوالر و الئيك يعني آنان كه خواهان جدايي 
تلقي مي شوند و مهر  "اصالت بومي"دين از دولت و قانون هستند، فاقد 

ر آنان مي خورد. گويي هر زني بودن  بر رفتار و گفتا "غير خودي"كذب و 
كه مسلمان است بايد اسالم را به عنوان مرجع و منشا قرار داد هاي اجتماعي 

  ـ اخالقي بپذيرد، اگرنه حامل فرهنگ بيگانه است.
بدين سان اگر چه مقوالتي مانند نسبيت فرهنگي مي بايست قاعدتا در 

رفتن آنان در حوزه خدمت شناخت تكثر و تنوع فرهنگ ها باشند اما به كار گ
حقوق بشر و آزادي زنان، علي رغم هر خواست و نيتي، در خدمت انجماد 
فرهنگي و انقياد زنان قرار مي گيرد. آري! جايگاه زنان در جامعه به مثابه 
مكان تالقي تاريخ و فرهنگ و جامعه سياست مقوله اي كليدي براي درك 

در مبارزه براي آزادي و  "نسبيت فرهنگي"تاثيرات زيانبار به كارگيري 
  برابري است.

  

  و تاريخ و سياست "سوژه "

پيش تر گفتم كه عالوه بر تالش در جهت اهميت بخشيدن به هويت بومي 
در تقابل با سلطه تثوري هاي غرب ـ مدار،  كوشش در جهت ارزش بخشيدن 

، انگيزه اي ديگر براي قرباني و نه صرفافاعل و كنشگر  به زنان به مثابه
است. در دهه هاي اخير با رشد و  "فمينيسم اسالمي"تراع و ترويج مفهوم اخ

گسترش رويكرد پيچيده به پديده هاي جامعه، مقوالت جامعه شناسي 
كه به جايگاه افراد نه به مثابه آلت فعل(در موقعيت  "سوژه"همچون ذهنيت 

ج و رونق انفعالي اوبژه)  بلكه به مثابه كنشگر (در مقام سوژه) نظر دارد روا
كه نه فقط به تبيين ساختارها بلكه به   "سوژه"يافته است. جامعه شناسي 

كوشش در فهم كنش و واكنش افراد به مثابه كنشگران اجتماعي مي پردازد 
بي شك به درك و فهم پيچيدگي رويدادها و كنار گذاشتن نگاه يك جانبه 

توجه به ذهنيت به روند تغيير و تحول اجتماعي ياري مي رساند. بعالوه 
او رهنمون مي  "انتخاب"فرد و توان  "قدرت"ما را به كشف و درك  "سوژه"

به  "زن"شود. رويكرد فمينيستي از اين مفهوم بهره مي گيرد تا از مقوله 
درگذرد و كنشگري زنان را در همه حوزه ها نشان دهد و  "قرباني"مثابه 

ده گرفتن نقش عوامل تاريخي ترويج كند. اما مطلق نگري در اين وجه با  نادي
هايي كه  "انتخاب"اجتماعي و فرهنگي و سياسي در  چرايي و چگونگي 

به آن دست مي زند و نيز با به حاشيه راندن تحليل از ماهيت   "سوژه"
ساختار هاي حاكم، عمال در خدمت كم رنگ كردن نقش و مسئوليت 

، بدون سنجش "كنشگري"صاحبان قدرت قرار مي گيرد. بعالوه، تكيه بر 
مي تواند با  "سوژه"بر اين واقعيت پرده مي افكند كه  "كنش"محتواي 

خود به مشاركت و همدستي با قدرت حاكم نيز بپردازد.  "كنش"و  "انتخاب"
اما چنين سنجشي بدون ارزش هاي مرجع نمي تواند صورت گيرد. از همين 

اهي گسترده رواي حقوق بشر (كه در نگ جاست كه نسبي كردن ارزش جهان
پذيرش حقوق زنان براي آزادي و برابري و خودمختاري را هم شامل مي 
گردد) به عدم امكان سنجش ماهيت ارتجاعي سنت هاي ضد زن كه به نام 
فرهنگ و مذهب توجيه مي شوند مي انجامد. و البته با تكيه بر دستاوردهاي 

اي كنشگر مي توان نشان داد كه افراد و گروه ه "سوژه"جامعه شناسي 
اجتماعي بسته به اعتقادات و انگاره هاي ذهني و منافع اجتماعي نه فقط در 
تغيير اين سنت ها بلكه در ترويج و باز توليد آن هم نقش بازي مي كنند. اما 

، "سوژه"چه بسيار كارشناسان علوم اجتماعي با تاكيد يكجانبه بر كنشگري 
د و گروه كنشگر مي پردازند و از به ارزيابي مثبت از هرگونه ذهنيت و نيت فر

آنجا به وارونه سازي مفاهيم و معناها راه مي برند. مطالعات زنان در مشاهده 
تحت ستم را به همرائي و همدستي با صاحب  "سوژه"پيچيدگي روابطي كه 

قدرت ستمگر مي كشاند ياري دهنده است. در مطالعات فمينيستي اما 
كشش و جذابيت بسيار دارد. از آنجا كه  "ژهسو"نگرش مبالغه آميز به جايگاه 

زنان قرن ها غايبان صحنه تاريخ بوده اند و صدا و تصوير آنان مورد حذف 
قرار گرفته، هرگونه حضور آنان در صحنه تاريخ و اجتماع مي تواند همدلي و 
تحسين برانگيزد. به همين ترتيب زن محجبه اي كه بر خالف تصاوير رايج از 

ساكت و منفعل نيست شوق مشاهده كننده را بر مي انگيزد. زن با حجاب، 
كار به آن جا مي كشد كه حجاب در گفتار برخي محققان و كارشناسان علوم 

چرا "اجتماعي نماد رهايي تلقي مي شود و كساني كه سئواالتي بديهي نظير 

را مطرح مي كنند به خشك  "مردان موظف به بر سر كردن حجاب نيستند؟
متهم مي شوند. برخي ديگر با  "اسالم ستيزي"جر ايدولوژيك و مغزي و تح

پوشش براي زنان، اصرار در نقد حجاب را بي مورد و  "انتخاب "تكيه بر امكان
زنان و  اسالم "فرعي مي دانند. حال آنكه حجاب زنان (چنان كه دركتاب 

بدان پرداخته ام) كه به ظاهر، براي پنهان كردن زنان از ديده  "سياسي
مردان نامحرم به كار گرفته مي شود، در واقع همچون آينه اي صادق تمامي 
زواياي پيدا و پنهان موقعيت زنان را در جوامع به اصطالح اسالمي نشان مي 

  دهد.
پس سخن بر سر نفرت از اسالم يا اسالم ستيزي نيست بل بر سر نقش و 

در اين باب  جايگاه قوانين مذهبي در شكل گيري مناسبات جنسيتي است. و
سوژه اي كه دست به انتخاب حجاب مي زند همانقدر  "گفتار"توجه به 

فرد و يا گروه مورد مشاهده از  "ذهنيت"اهميت دارد كه بافتار مناسباتي كه 
آن تاثير مي گيرد. در واقع همانقدر كه مطلق كردن نقش ساختارها و 

ي در نظر و عمل افراد و گروه هاي اجتماع "كنش گري"عنايتي به توان  بي
زيانبار است به همان اندازه هم حذف نگاه تاريخي و سياسي موجب ناروشني 

  و بدفهمي و كج بيني مي گردد.
چنين رويكردي در چشم بستن بر ماهيت ايدئولوژيك اسالم گرايي و ارزيابي 

فمينيسم "مبالغه آميز از مبارزات زنان اسالم گرا و ابداع مفاهيمي چون 
ر به كار مي آيد. و بحث نقادانه در اين باب، نه جنجال بر سر بسيا "اسالمي

هاست و نه دعوا بر سر مقام و لقب بخشيدن به اين يا آن كنشگر  واژه
اجتماعي. موضوع مهم مورد نقد ما ساخت و پرداخت تصاويري است كه در 

گيري و  آلبوم هاي ذهني محقق و نويسنده باقي نمي ماند بلكه در شكل
ن به واقعيات اجتماعي و سياسي مؤثر است. پس بي جهت جهت بخشيد

در خارج از كشور با بحث هاي سياسي  "فمينيسم اسالمي"نيست كه مقوله 
  در باره وضع گيري در برابر رژيم اسالمي حاكم بهم آميخته است.

  در بوته نقد فمينيستي در خارج كشور "فمينيسم اسالمي "

فمينيسم  "ن فمينيست ها بر سر به داليلي كه شرح آن رفت  بحث ميا
از همان ابتدا  با جدال ميان مخالفان رژيم درخارج كشور بر سر   "اسالمي

در آميخت. در اين ميان برچسب هايي از هر دو  "اصالح طلبي اسالم گرا"
جانب رد وبدل شد و مي شود.  برخي اصرار دارند بگويند كه مخالفان 

ند كه با دور افتادن از واقعيت هاي تبعيدي هايي هست "فمينيسم اسالمي"
ايران، ناتوان از درك تحول موجود سخت سرانه به راديكاليسم خود چسبيده 
اند و از به رسميت شناختن تغييرات مثبت هراسانند. برخي نيز از جانب 

را  "فمينيسم اسالمي"و  "اصالح طلبي اسالمي"ديگر، فمينيست هاي مدافع 
وانند. اما آنچه مايلم در اين جا به آن بپردازم رژيم حاكم مي خ "مزدوران"

ياد آوري اين نكته است كه جدال فكري پيرامون اين مقوله در خارج كشور 
برخالف آنچه گمان مي رود، همواره از اين برچسب ها فراتر رفته و مباحثي 
جدي را پيرامون فمينيسم و مذهب و اسالميسم مطرح كرده است. من اما در 

فقط به نوشتارهايي مي پردازم كه از ديدگاه فمينيستي به نقد اين مقاله 
پرداخته اند؛ اگر نه در خارج كشور عرصه قلم و قدم  "فمينيسم  اسالمي"

عليه جمهوري اسالمي، مبارزه فرهنگي اجتماعي و سياسي ( كه  نه تنها  كار 
مي  سازماني و گروهي و انجمني بلكه خالقيت هاي ادبي و هنري را هم در بر

گيرد) بسيار گسترده است و نام هاي زنان در آن ميان پر شمار. در مورد 
مقاالتي كه به آن اشاره خواهد رفت اين توضيح را الزم مي دانم كه آن ها 
تمامي نوشته هاي موجود در آين باره را در بر نمي گيرند بلكه مثالها و نمونه 

وتاه از يكسو نشان مي هايي هستند نشانگر محورهاي مباحثه. اين بررسي ك
نه به قصد ناديده گرفتن  "فمينيسم اسالمي"دهد كه بر خالف نظر رايج، نقد 

يابي و براي تعميق اين  تالش ها و مبارزات زنان در ايران بلكه با هدف روشني
مبارزه انجام گرفته و مي گيرد. از سوي ديگر با روشن كردن ابعاد متفاوت 

براي تامل درجايگاه مذهب در جامعه و تاثير  مباحثه توجه را به اهميت آن
آن بر حقوق بشر و آزادي و برابري زنان جلب مي كند كه امروزه موضوع 

  چالشي جهاني است.

  فمينيسم ، فقه و واليت فقيه

مثال  1995در  سال  "زن، جنسيت و اسالم"سمينار بنياد پژوهش ها حول 
كه سال هاست در خارج  خوبي براي نشان دادن زواياي متعدد  بحثي است

) در آن سال من در تورنتو سخنران مهمان بنياد 13كشور ادامه دارد.(
پژوهش ها بودم و مستقيما درگير جدالي نظري كه رويكرد فمينيستي به 
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    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٣٧  100 ي آرش شماره

موضوع مورد تامل را از زواياي متقاوت مطرح مي كرد. آقاي محسن سعيد 
قلم مي زد، با عنوان كردن  زاده، كه درمجالت ايران با نام مستعار زنانه هم

اين امر كه در اسالم موضوع حكم خدا انسان است و نه زن و مرد، به رد و 
نقد ديدگاه هاي فقهي مدافع نابرابري پرداخت. او با تكيه بر امكان تفسيري 
نو از مسائل كالمي و فقه اسالمي كه استنباط متكلم و فقيه را تابع عصر 

سخن گفت. با نقل و  "فمينيسم و اسالم"حيات او مي داند  در تطبيق 
جز در اندكي از به "تفسير آيات قران و احاديث متعدد نتيجه گرفت كه 

مي باشند شارع  مقررات ديني كه صرفا ناظر به تفاوت هاي طبيعي
. من اما در "مقدس در تشريع خود زن و مرد را به يك ديده نگريسته است

مباحث مورد اشاره آقاي سعيد زاده سخنان خود به اين نكته پرداختم كه 
هاست در كشورهاي موسوم به مسلمان و نيز غرب جريان دارد. تاكيد  سال

كردم كه پديد آمدن چنين پرسش هايي خود ناشي از تحول موقعيت زنان 
در غالب اين كشورها از پايان قرن نوزده تاكنون است و طرح آن در ايران در 

از آن است كه زن ها را نمي توان عروسك  حاكي "زنان"نشرياتي چون مجله 
هايي دانست كه حركتشان از جانب قدرت هاي حاكم هدايت مي شود، ولي 
چهارچوب اين حركت در رجوع به فقه اسالمي به ناگزير آن را بسيار محدود 
كرده و به بن بست مي كشاند. در اين مورد به تحليل منطق دروني قانون 

زنان و مردان بنا شده است تكليف  و حقتنظيم  شريعت پرداختم كه بر پايه
و ياد آور شدم كه اگر چه در آموزه هاي ايماني اسالم، زن و مرد به مثابه 
بندگان خدا و در برابر خدا برابرند اما در شرع كه از اسالم قانون مي سازد، 

اصل است و عين نابرابري زن و مرد بر پايه تفاوت هاي طبيعي آنان  
اد مي شود. با تحليل ماهيت پدر ساالر قانون شرع كه به مرز انصاف قلمد

كشي جنسيتي و جنسي كردن فضاي زيست اجتماعي (كه حجاب نماد آن 
است) راه مي برد، نتيجه گرفتم كه الزمه اصالح ديني جدايي شرع و عرف 
است. بر اين نكته پا فشردم كه علي رغم تالش هاي زناني كه در ايران از 

چون فقهي به مبارزه براي بهبود قوانين مي پردازند اين راه در  طريق چند و
منظر اصالح گرايي به بن بست مي رسد، همان بن بستي كه حاكمان اسالم 
گرا به دليل تناقض جدي قوانين با واقعيت موجود، در آن قرار دارند وحضور 

در انكار الگوي  "بدحجابي"زنان غير اسالم گرا و پديده هائي نظير 
يدئولوژيك حاكمان، بر وجود آن گواهي مي دهد. در پايان سخنم با تاكيد به ا

تاثير و تاثر متقابل ميان چهره هاي متفاوت زنان در ايران، ياد آور شدم كه 
حضور زنان غيراسالم گرا بر تحول زنان اسالمي بي تاثير نبوده است. در 

نتايج تالقي احكام همين سمينارعزيزه ارشدي به عنوان حقوقدان به بررسي  
و سنتهاي مذهبي و احكام قران با قوانين مدني در جايگاه و حقوق زنان در 
جامعه قبل و بعد از انقالب پرداخت. او با بررسي  آثار تداخل شرع در زمينه 
ازدواج و طالق و ارث و حضانت اطفال و حقوق و تكاليف زن و مرد نسبت به 

ساني تقليل يافته و در بسياري از موارد تا يكديگر نشان داد كه زن به نيمه ان
حد يك شيئي و يا  كاال ي قابل تملك تنزل مي كند.  با تاكيد برعقب گرد 
موقعيت حقوقي زنان تحت حكوت اسالمي نتيجه گرفت كه جدايي واقعي 
دين و دولت (كه پيش از انقالب نيز به تمامي تحقق نپذيرفته بوده) تنها 

كه قانون ا ز اسارت شرع خارج شود. سوسن  زماني صورت خواهد گرفت
عميد اما با نقد گرايش جهاني رو به رشد بنياد گرايي مذهبي در جهان امروز 
تاكيد كرد كه اين گرايش (كه محدود به اسالم نيست) نه جنبشي قرون 
وسطايي بلكه نهضتي اجتماعي سياسي و شهري است كه با رجوع به مذهب 

، و عليه تجدد و نو شدن روابط اجتماعي مبارزه عليه جدايي دين از سياست
مي كند. او با تحليل ساختار قدرت در جمهوري اسالمي بر اين نكته انگشت 
گذاشت كه آپارتايد جنسي و نابرابري زن و مرد از پايه هاي اين نظام است. و 
حجاب زن نماد آن است و زنان باحجاب به مثابه پاسداران هويتي تلقي مي 

الگوي پيشنهادي نظام ترويج مي كند. عميد با تمايز ميان زنان شوند كه 
بنياد گراي شريك در قدرت كه به توجيه نظام مي پردازند و زناني همچون 
صاحب نظران مجله زنان كه درگير با فرهنگ پدر ساالري و با اعتقاد به 
م شريعت اسالم براي راهگشايي، خواهان ارائه تعابير ديگري از قران و اسال

مي باشند نتيجه گرفت كه اين گروه از زنان يا در برخورد به ديواره سخت 
چهارچوب هاي نظام به بن بست مي رسند و يا بايستي در اينجا و آنجا به 
رفرم هاي سطحي دل خوش كنند. در همين سمينار هايده درآگاهي با اعالم 

به نقد  جايگاه نظري خود به مثابه يك زن سوسياليست پايان قرن بيستم
مذهب و اخالقيات اسالمي و سنتها، نهاد ها و رفتارهاي اجتماعي كه از آن 

  تاثير گرفته اند  پرداخت تا نشان دهد كه اين نهاد و رفتارها بر پايه كنترل 

  

  
  

مطلق جنسيت زن بنا شده ا ند. او با بررسي ريشه اقتصادي اخالقيات جنسي 
د كرد كه در مفاهيمي مثل بكارت در اسالم بر وجه كااليي جنسيت زن تاكي

و حيا و  نجابت و غيرت متبلور مي شود. قواعد حاكم بر ازدواج كه آن را به 
معامله اي اقتصادي براي مبادله جنسيت زن با تامين اقتصادي و اجتماعي 
(در نوع دايم) و پول (در نوع موقت) تبديل مي كند و ضديت آن را با 

رآگاهي نتيجه گرفت كه با روي كار آمدن اخالقيات مدرن بررسي نمود. د
حكومت اسالمي و تحميل قهرآميز قوانيني كه با واقعيات مادي جامعه در 
تضادند بحران جامعه ايراني در زمينه اخالقيات جنسي چه در داخل و چه در 
خارج از كشور  تشديد شده است و چگونگي گذر از اين بحران از تحوالت 

  سياسي جدا نيست.
وتاه مباحث اين سمينارنشان مي دهد كه مجادله نظري در خارج مرور ك

را نمي توان به هياهو بر  "فمينيسم اسالمي "كشور بر سر مقوالت مرتبط با 
سر هيچ و يا بيان سرخوردگي ها و ناكامي هاي تبعيديان تقليل داد. البته 
ند اين به آن معنا نيست كه در خارج كشور چنين پديده هايي رخ ننموده ا

اما جدال نظري و فكري از جمله در مباحث مربوط به زنان به طور جدي 
جريان داشته است و حاصل آن وجود و تداوم انجمن هاي زنان در كشورهاي 
مختلف و فعاليت هاي آگاه سازي و تبادل  نظر و همينطور انتشار بي وقفه 

ارسي و ديگر مقاالت (از جمله در سايت ها و وبالگ ها) و كتاب ها به زبان ف
  زبان هاست.

فمينيسم "گفتيم كه نگرش انتقادي فمينيستي در برخورد به مقوله 
نه به نفي كنش گري زنان اصالح طلب  اسالم گرا در ايران بلكه به   "اسالمي

چند و چون در اين كنش پرداخته است. چند و چوني كه طبعا از زواياي 
ي اجمالي به نظريات متفاوت متفاوت صورت گرفته اند. در  اين زمينه نگاه

  خالي از فايده نيست.
 

  يا نفي فمينيسم "فمينيسم اسالمي"

آزاده آزاد با تكيه بر تحقيقات موجود در باره فمينيسم ديني در ساير اديان، 
خرده مي گيرد كه  "فمينيسم اسالمي"به مغلطه رايج ميان نظريه پردازان 

ارزيابي مي  "فمينيسم ديني"طلبي زنان در چهارچوب فقه اسالمي را  حق
كنند. آزاد به اين نكته اشاره مي كند كه فمينيست هاي ديني در اديان 
مسيحي و يهودي و بودايي يا در نقد پدرساالري اين اديان گام  برداشته اند 
(رفرميست ها) و يا با خروج از اين اديان در صدد ساختن يك شكل تازه، غير 

ن بر آمده اند. او با نقد نظريات نيره توحيدي و سنتي و فرا پدر ساالري از دي
فمينيسم "و يا  "فمينيسم اسالمي"ناهيد مطيع نتيجه مي گيرد كه آنچه 

لقب گرفته، جز فمينيسمي كاذب نيست كه در تضاد با اهداف و آموزه  "بومي
ستيزي را در ذات اسالم مي داند و  هاي فمينيسم قرار مي گيرد. آزاد، زن
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مثابه يك سنت ايدئولوژي پدرساالر ٍاستبدادي، طبقاتي و نژاد اسالم را به 
پرستانه، در تضاد ماهوي با فمينيسم ارزيابي مي كند. او با تكيه بر تحليل 
نقش تاريخي اسالم مي كوشد تضاد بنيادين آن را با دمكراسي، فرديت و 

يشات آزادي نشان دهد. به ديده او معيار پايه اي فمينيسم، عليرغم تنوع گرا
آن از راديكال تا ليبرال، قبول فرديت آزاد و الئيك است كه در تضاد با ايده 

  )14اساسي اسالم در تسليم زن به مرد و فرمانبرداري از او قرار مي گيرد.(
كه جمهوري اسالمي در  "الگوي زن مسلمان"ژاله احمدي اما در نقد خود از 

حكومت اسالمي انگشت  صدد تحقق آن است بر وجه ايدئولوژيك و فاشيستي
نوين در خدمت آنست كه  "الگوي زن مسلمان"مي گذارد. به نظر احمدي 

فرديت زن در يك الگوي تجريدي از خانواده ناپديد گردد، منفرد شود، به 
پيشاهنگ پرورش انسان "زهدان تنزل داده شود تا در هيئت مادر ارجمند و

ع برنامه بنده سازي نمونه اي كامل از نفي فرديت و تاب "هاي مكتبي
خشونتبار دولت شود. احمدي نتيجه مي گيرد كه بر اساس چنين جهان 

زن مبناي تعريف جديدي از خانواده "بيني در ايران تحت حكومت اسالمي، 
شد كه سرپرستش نه شوهر، بلكه واليت فقيه و دولت جمهوري اسالمي 

كه زن بايد تازه است. وظيفه دولت است كه با نفي زن، الگويي را شكل دهد 
  )15("بر طبق آن انسان درجه دو  بشود

»  "فمينيسم اسالمي "فمينيسم پوپوليستي و "« در مقاله اي تحت عنوان 
فمينيسم ")، هايده مغيثي از زاويه اي ديگر به نقد 13(مجله كنكاش شماره 

مي پردازد. مغيثي با نقد دو گرايش افراطي در خارج از كشور، يكي  "اسالمي
يشي كه هر نوع تغييري را در سياست هاي حاكم در مورد زنان انكار مي گرا

كند و ديگري كه با شيفتگي در برابر تغييرات، خواهان آشتي فمينيسم با 
فمينيسم "شريعت اسالم مي گردد، به تحليل داليل شكل گيري مقوله 

او بويژه در ميان برخي زنان آكادميك در خارج ازكشور مي پردازد.  "اسالمي
دليل را از يك سو در كشانده شدن بخشي از نظريه هاي فمينيستي (تحت 
تاثير برخي جنبه هاي جهان بيني پست مدرن) به نفي يونيورساليسم 

روايي) و عاميت خواست هاي نهايي و استراتژي جنبش زنان در  (جهان
كشورهاي مختف جهان مي داند كه اينان را در دفاع از  نسبيت فرهنگي به 

رم شمردن حتا عقب مانده ترين سنت هاي فرهنگي سوق مي دهد. از محت
و يا   "شرق شناسي"سوي ديگر، مغيثي بر تاثير گرايش رو به رشد ضد 

اشاره مي كند كه به آنجا مي انجامد كه تمام مساثل  "شرق سازي"مقابله با 
 و مصائب جهان اسالم ناشي از سلطه و اعمال نفوذ غرب قلمداد شود و هر كه

از موانع دروني به ويژه نقش ارتجاعي مذهب و روحانيون سخن بگويد 
بخورد. عالوه بر اين داليل، هايده مغيثي به تشديد  "اوريانتايست"برچسب  

نژاد پرستي در غرب اشاره مي كند كه در ايجاد و تقويت گرايش پوپوليستي 
ي ميان فمينيست ها نقش بازي مي كند. و نيز از تاثيرات عقب نشين

جمهوري اسالمي (پس از مرگ خميني ) در رابطه با زنان مي گويد كه به 
آشفته فكري در ميان برخي از فمينيست هاي ايراني خارج از كشور دامن 
زده و به تئوري سازي در باره فمينيسم اسالمي مي انجامد. مغيثي نتايج 

در مورد توهم آفريني "زيانبار اين نظريه پردازي را چنين خالصه مي كند: 
فمينيست هاي "، اغراق در نقش و دستاوردهاي "نقش زنان مسلمان

، حذف نقش عظيم زنان سكوالر، نديدن شرايط مادي و تاثيرات آن "اسالمي
اي از سياست هاي جمهوري اسالمي، عقب نشيني از آرمان هاي  بر تغيير پاره

 فمينيستي و جدا كردن فمينيسم از خواست هايي چون تحول و توسعه
  ."اجتماعي و سياسي

شهرزاد مجاب ديدگاه تقليل گرايانه مدافعان فمينيسم اسالمي را از ديدگاه 
ماركسيست ـ فمينيست مورد نقد قرار مي دهد. مجاب به امكان وجود 
تفاسير متفاوت از اسالم قائل است و تالشهاي اصالح طلبانه چه مذهبي و چه 

و تضاد نيروهاي اجتماعي  الئيك را نه يك ايراد بلكه نتيجه همزيستي
گوناگون در جامعه ايران مي داند. او با تاكيد بر دامنه سركوب حكومت كه به 
اسالمي كردن جامعه دست زده به وسعت مقاومت نظر مي كند و ياد آور مي 
شود كه در فقدان آزادي  تنها آن گروه هايي از زنان مي توانند به مقاومت 

دولت اسالمي سعي درخنثي كردن زن  متشكل دست بزنند كه با پذيرش
ستيزي بي حد و حصر آن نمايند. با توجه به اين نكته، مجاب به نقد برخي 
فمينيست هاي ايراني در خارج از كشور مي پردازد كه علي رغم آزادي بيان، 
تثوريها و گفتار و تحليل هاي خود را هم سطح و گاهي پائين تر از اصالح 

اين ميان خاصه به فمينيست هاي آكادميك اشاره مي طلبان كرده اند. او در 
پسا "، "نسبيت فرهنگي"كند كه نقطه نظراتشان در چهارچوب تثوريهاي 

مي گنجد. مجاب  "سياست هويت"و  "پسا ساختار گرايي"، "مدرنيسم
نتيجه مي گيرد كه چنين نگرش هايي علي رغم نيات خير صاحبان آنها كه 

دارند و مدافع جمهوري اسالمي نيز نيستند، عمال آرزوي رهايي زنان ايران را 
در خدمت تطهير سنت هاي مذهبي و فرهنگي پوسيده قرار مي گيرد كه 
خود درخدمت دوام استثمار سرمايه داري هستند. مجاب به عنوان فمينيست 

جستجو مي كند  "نظم نوين جهاني"ماركسيست راه حل را در شورش عليه 
ست ها را نقد و افشاي هرگونه گفتار و عمل و در اين راه وظيفه فميني

  )16فرهنگ و سنت زن ستيز مي داند.(
  

  ، سكوالريزاسيون و الئيسته"فمينيسم اسالمي"فمينيسم/ 

نقد اسالم و فمينيسم اسالمي در نوشتارهاي برخي ديگر از فمينيست هاي 
كمونيست در خارج كشورنظير آذر ماجدي و اعظم كم گويان و مينا احدي، 

ا ارجمند هم جاي مهمي دارد. اينان مبارزه عليه اسالم سياسي را از عرصه هم
هاي  مهم مبارزه طبقاتي ارزيابي مي كنند و در اين راه براي تلفيق جدال 

  )17ئيستي با مبارزه براي الئيسته گام  بر مي دارند.( آته
و  نويسندگاني چون نيلوفر بيضائي اما به موضوع تلفيق مبارزه سكوالريستي

فمينيسم "فمينيستي از منظر مبارزه براي دمكراسي به نقد اسالم سياسي و 
پرداخته اند. بيضائي سه حلقه اصلي تبعيض در حكومت ديني  را  "اسالمي

شيخ ساالري، مافيا ساالري و پدرساالري ارزيابي مي كند و نتيجه مي گيرد 
نه اي را كه كه جنبش براي الغاي تبعيض جنسيتي  كل ساختار پدر ساالرا

حكومت ديني بر آن بنا نهاده شده به چالش مي كشد و با مبارزه براي  
) مهرداد درويش پور، محقق فمينيست، 18سكوالريزاسيون گره مي خورد.(

در نقد خود به نسبيت فرهنگي به اين مبحث از در يچه اي ديگر نظر مي 
اين مشاهده مي را رد كند به  "فمينيسم اسالمي"كند. او بي آنكه  مقوله 

پردازد كه اگر فمينيسم اسالمي تنها در صدد جايگزيني بنياد گرايي اسالمي 
با نظام فقهي ماليم تري باشد نمي توان به آن اميد بست.  او نتيجه مي گيرد 
كه زبان مشتركي كه مي تواند پيوند بخش مسلمانان فمينيست و سكوالر 

لكه در سپردن آن به حوزه عقايد باشد نه در پذيرش تفسيري واحد از اسالم ب
شخصي و قبول عدم مداخله آن در دولت و نظام حقوقي است. در چنين 
چشم اندازي درويش پور بر استقالل جنبش فمينيستي سكوالر در برابر نحله 

  )19هاي ديني پافشاري مي كند.(
شالوده ريزي جنبش فمينيستي الئيك دغدغه اي است كه مهنازمتين در 

بررسي تطبيقي نشريات ويژه زنان  در داخل و خارج از "يرامون  مقاله ي پ
را  2000) كه بررسي اين نشريات از آغاز حكومت اسالمي تا سال 20("كشور

در بر مي گيرد به آن مي پردازد. او با بررسي نشريات زنان اسالم گرا نتيجه 
ا بحث مي گيرد كه مشخصه جرياني كه از دهه هفتاد در ميان زنان اسالمي ب

آغاز شده و سپس در مجالت فرزانه و زنان تكامل يافته   "زن روز"هاي مجله 
اعتقاد به اين امر است كه نقطه حركت فمينيسم ايراني مي بايد ارزش هاي 
اسالمي باشد. به ديده متين اين جريان  فمينيسم غربي را (كه جرياني يك 

نفي كرده و مي  پارچه و همگون تلقي مي كند) به دليل برابري خواهي
فمينيسم را با اسالم  "پست مدرنيسم"و  "نسبيت فرهنگي "كوشد از طريق

آشتي دهد. نتيجه مي گيرد كه اين اقدام تالشي است براي بيرون كشيدن 
از بن بست تضاد و تناقض ميان اسالم و حقوق پايه اي  "فمينيسم اسالمي"

الئيك. در مرور انتقادي زنان و كوششي براي ارائه بديلي در مقابل فمينيسم 
نشريات زنان در خارج از كشور اما مهناز متين به اين  نتيجه مي رسد كه 
بررسي و بحث در باره مباني فكري جنبش الئيك در حاشيه مانده و اهميتي 
در خور نيافته است. به نظر متين فعاالن حقوق زنان چه در داخل و چه در 

روشن مباني فكري فمينيسم و خارج كشور مي بايست به طرح صريح و 
كاربست آن در جامعه ايران جهت پيشبرد جنبش زنان براي آزادي و برابري 
و حقوق انساني بپردازند، خواست هايي كه تنها در متن جنبش فمينيستي، 
الئيك و مترقي و در پيوند با جنبش عمومي دمكراتيك در ايران امكان پذير 

يختن شالوده هاي فكري جنبش فمينيستي خواهد بود. به ديده متين، براي ر
الئيك مي بايست با كوشش پيگير در شناخت چهره زن ايراني در تاريخ و 
فرهنگ اين سرزمين، به تعمق در باره نقش اسالم در مردساالري حاكم بر 
ايران، چند و چون در باره نياز زن ايراني به الگو يا الگوهاي هويتي و ويژگي 

روند تجدد و روشنگري ايران، نقاط پيوند جنبش حق هاي آن، دستاوردهاي 
  خواهي زنان با دمكراسي و روند دمكراتيزه شدن جامعه، اهميت حكومت 
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الئيك براي دستيابي به حقوق زنان ايراني و جايگاه عدالت اجتماعي در اين 
مبارزه  پرداخت و براي اين پرسش كه خواست هاي مشخص فمينيست هاي 

از چه راه مي توان به آن رسيد پاسخ يافت. با چنين چشم الئيك چيست و 
اندازي است كه  مهناز متين به بررسي نقادانه نشريات زنان دگرانديش در 

و ديدگاه ويراستار آن نوشين احمدي خراساني  "جنس دوم"ايران وخاصه 
مي پردازد. او تاكيد مي كند كه اين مجله در مورد زن و فمينيسم نظري 

اوت با نشريات زنان اسالمي ارائه مي دهد اما نگرش احمدي كامال متف
مي نامد مورد انتقاد قرار مي دهد. به نظر  "دوم خردادي"خراساني را كه 

مهناز متين از يك سو احمدي خراساني وهم نسالن او، با انرژي و پراگماتيك 
و بي توجه به تجربه نسل پيش، بر اين گمانند كه مي شود با اراده، هر 

واستي را طرح كرد و به سرانجام رساند و از سوي ديگر رويداد دوم خرداد خ
به توهمات آنها در باره اصالح پذيري نظام جمهوري اسالمي دامن زده است. 
انتقاد محوري مهناز متين به ديدگاه نوشين احمدي خراساني، رويكرد او در 

ي تغيير و اصالح نفي انقالب و اميد بستن  به اعتراضات قانوني و مدني برا
است. و نتيجه مي گيرد كه گفتار احمدي خراساني در باره  مبارزه اي آرام و 
قانوني و استفاده از حداكثر امكانات براي تشكل يابي جامعه مدني همانقدر 
ساده انديشانه و اراده گرايانه است كه ديد گاه غالب بر جنبش انقالبي ايران 

پنداشته مي شد با پيروزي انقالبات سياسي، ، آنگاه كه 50و  40در دهه هاي 
زنان به طور اجتناب ناپذير به حقوق شان خواهند رسيد بي انكه وضعيت 
جامعه و تاريخچه مبارزات گذشته تجزيه و تحليل شود و يا اينكه پتانسيل 

  هاي اجتماعي، مورد نظر قرار گيرد.
  

  فمينيسم و جنبش اجتماعي زنان در ايران

بر آمدن از "خ و محقق فمينيست  در مقاله اي تحت عنوان ژانت آفاري مور
ظلمت: نسل جديد نشريات زنان  و گفتماني تازه در مورد فمينيسم و حقوق 

) ، با بررسي نشريات زنان در ايران و تكميل آن با نگاهي به فعاليت  21بشر (
ائه هاي فرهنگي و هنري اينان، تحليلي ديگر از تحول جنبش زنان در ايران ار

مي دهد. او با تمايز ميان نشريات آرماني عقيدتي وابسته به اصول جمهوري 
كه از   "دور و سردرگم"اسالمي مثل (پيام زن و پيام هاجر) و نشريات 

ديدگاه بنياد گرايي وارد حوزه اصالحات مي شوند (مثل زن روز و فرزانه) 
بر ونشريات مدافع حقوق زن و فمينيست (مثل زنان و جنس دوم) 

دستاوردهاي آنان انگشت مي گذارد. آفاري ميان جنبش هاي حقوق مدني 
كه جنبش فمينيستي را در زمره آنان ارزيابي مي كند و گرايش هاي 
نوانديشي مذهبي تمايز قائل مي شود. با نگاهي به جنبش هاي دمكراتيك 
 اروپا و آمريكا در قرن بيستم  ياد آور مي گردد كه اين دو گرايش گاه به
تنهايي براي باز نويسي متون و قوانين حركت مي كنند و گاه در كنار هم. از 
مشاهداتش نتيجه مي گيرد كه در ايران هم شاهد نضج گيري هر دوتفكر 

هستيم. آفاري به اين نكته اشاره مي كند كه به سبب ايدئولوژي بنيادي نظام 
ـ فكري و جمهوري اسالمي و قوانين ارتجاعي آن، محدويت هاي فرهنگي 

نهادي نبودن تفكردمكراتيك، نه متفكران سكوالر و نه نوانديشان ديني قادر 
به طرح و بررسي مبسوط مسائلي چون آزاديهاي مدني و حقوق زنان نيستند. 
بر پايه چنين مشاهده اي مي كوشد با در نظر گرفتن تفاوت ها تابلوئي از 

ن عبادي را از زمره وضعيت موجود ترسيم كند. او مهرانگيز كار و شيري
مدافعين سكوالر حقوق زن مي داند كه قوانين كيفري ايران را به زير سئوال 
كشيده اند و با راهنمايي زنان در امور حقوقي تالش مي كنند حقوق ناچيز 
اينان حفظ شود اما خود به محدويت اين پيش گيري هاي كوچك واقفند و 

پافشاري مي  "ري حقوق زن و مردهدف براب"بر ضرورت باز نويسي قوانين با 
كنند. در همان حال به اين موضوع توجه مي دهد كه مسئله حقوق زنان در 
كار نوانديشان ديني به جز معدودي چون محسن سعيد زاده  جاي درخوري 
ندارد و كساني چون سروش ديدي محافظه كار از مقوالت زنانگي و مردانگي 

خط قرمز يا "حمدي تاكيد مي كند كه ارائه مي دهند. بر جمع بندي مجيد م
تابوي روشنفكران ديني در مواجهه با مسئله آزادي هاي اجتماعي، مسئله 

ست نوشتن چنين قانوني بايد با  . و مي افزايد كه طبيعي"جنسيت است
تدوين قانون اساسي جديدي آغاز شود كه خط بطالني بر نظام واليت فقيه و 

د. با بررسي مجله زنان تاكيد مي كند كه قانون اساسي جمهوري اسالمي بكش
اين مجله  در همان حال كه مباحث روشنفكران ديني را هم در باب حقوق 
زنان به پرسش ونقد مي كشد، مقاالتي با محتواي روشنگرانه در باره 
فمينيسم و جنبش فمينيستي چاپ مي كند كه به تقابل فكري با نقطه 

شكايت  "زياده روي فمينيسم"يع كه از نظرات نسبي گرايانه نظير ناهيد مط
دارند كمك مي كند. او بدين لحاظ رويكرد اين مجله را فمينيستي ارزيابي 

رادر طرح  "زنان"مي كند. با تاكيد بر جنبه هاي مثبت محدوديت محتوائي 
مسائل مربوط به حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي به پرسش مي كشد و 

در اين باره قدم هايي برداشته  "نس دومج"اشاره مي كند كه تنها مجله 
به مقاالت آن در زمينه هاي بازخواني تاريخي   "جنس دوم"است. در بررسي 

ادبي جنسيت، تاريخ شفاهي زنان اشاره مي كند و به نگاه انتقادي ويراستار 
مجله نوشين احمدي خراساني به مقوله نسبي گرايي فرهنگي مي پردازد. 

نسبي گرايي "شود به نگرش  "فمينيسم اسالمي"حث آفاري بي آنكه وارد ب
در دهه  "گفتمان پسا استعماري"انتقاد مي كند كه در متن نظريه  "مطلق
قوام يافته و برجسته ترين متفكر آن ادوارد سعيد معتقد است  70ـ 1960

محققين و نويسندگان غرب اثر مخرب  فرهنگي نظام هاي امپرياليستي را 
ي ناديده انگاشته اند، حال آنكه ريشه مشكالت فرهنگي دست كم گرفته يا كل

شرق را بايد در استعمار غرب جستجو كرد. به  نظر آفاري گفتمان 
پسااستعماري علي رغم جنبه هاي مثبت در تاكيد بر گونه گوني و شناسايي 
و احترام به فرهنگ هاي بومي و بيگانه، گاه در برخي محافل آكادميك تا 

ه منجر به نسبي گرايي مطلق شده و به آنجا انجاميده كه آنجا پيش رفته ك
هر فرهنگي پاسخ مخصوص خود را براي مشكالت جامعه خود دارد وبراي 
مثال نبايد ضوابط و قوانين اجتماعي حاكم بر جوامع غربي را در مورد 
كشورهاي در حال توسعه شرقي پياده كرد و بايد تمايزات و تفاوت هاي 

كشورها را پذيرفت و به آن احترام گذاشت حتي اگر با  جنسي حاكم در اين
اصول حقوق بشر در تضاد باشد.  با اين مشاهده كه در مجالتي نظير فرزانه 
به كار گيري اين نگرش به تخطئه دستاوردهاي فمينيسم غرب راه مي برد، 

آفاري به مقاالت  نوشين احمدي خراساني و مهر انگيز كار در نقد نگرش  
توجه مي كند. او نتيجه مي گيرد كه اين گونه نگاه حاكي  "فرهنگينسبيت "

از شكل گرفتن تفكر جديدي در  درون كشور در برخورد به بحث سنت و 
مدرنيسم است: نگاهي كه نه به مانند تئوري مدرنيزاسيون يك پارچه طرفدار 
غرب است و نه به مانند برخي صور تئوري پسااستعماري قائل به نسبي 

مطلق فرهنگي است، بلكه بر يك حقوق مبنايي عام تكيه مي كند كه  گرايي
در فرموله كردن آن زنان و مردان فمينيست شرق و غرب هر دو مشاركت 
دارند. اين گامي است كه به نظر آفاري راه را براي يك گفتمان جديد بين 
ز زنان ازادي خواه شرق و غرب بازتر مي كند. او تاكيد مي كند كه منظورش ا

نشان دادن جنبش جديد زنان ايران، ناچيز انگاشتن محدويت ها و مظالم 
نظام پوسيده جمهوري اسالمي نيست بلكه توجه دادن به اين امر است كه 
اين جنبش به تدريج در راه ايجاد يك جامعه شناسي زنورانه در ايران گام مي 

ر قرن بيستم نهد و درزمينه هاي تاريخي و ادبي، نويسندگان مترقي و سكوال
را زير سئوال كشيده و به تدريج به گفتمان جديدي از زن كارگر و زن شاغل 
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رو مي آورد كه با تقديس و تحقير متداول در نهضت چپ  گسست مي كند و 
قالب هاي كهنه صد ساله را به دور مي ريزد. آفاري نتيجه مي گيرد كه 

ي به بحث داغ جهان عليرغم محدوديت آزادي بيان، ورود زنان مترقي ايران
شمولي و نسبي گرايي فرهنگي و ورود تدريجي قشر وسيع تري از 

  روشنفكران از گفتمان مشاركت به گفتمان حقوق بشر اميدوار كننده است.
حامد شهيد يان پژوهشگر فمينيست كه خاطره اش گرامي باشد و يادش 

مالت خود با تا  "زنده، در مقاله اي به نام چالش هاي جنبش مستقل زنان
بابي ديگر در مباحثه بر سر جنبش فمينيستي به مثابه جنبش اجتماعي مي 

) در مقدمه مقاله شهيديان به اين نكته اشاره مي كند كه آماده 22گشايد.(
نبودن شرايط اجتماعي ـ  سياسي ايران براي بررسي علمي و جامعه شناختي 

است: ارزيابي اين  جنبش هاي اجتماعي سبب محدوديتهايي در اين باره شده
جنبش ها با معيارهاي انقالبي و ضد انقالب، محدود شدن توجه ما به جنبش 
هاي چپ، از جمله مبارزات كارگري و جنبش هاي اجتماعي چند دهه اخير 
در كشورهاي جهان سوم، آموختن از انقالب هاي كالسيك روسيه و چين. 

: غفلت از آموختن از شهيديان نتايج اين محدوديت ها را ياد آور مي شود
انقالب هاي كالسيك اروپا و آمريكا وعدم توجه به جنبش هاي اجتماعي 
نوين در آسيا، اروپا و آمريكاي شمالي. او جنبش زنان را در كنار جنبش 
دانشجويي، جنبش دفاع از محيط زيست و جنبش صلح در زمره جنبش هاي 

وه هاي مختلف به نوين اجتماعي ارزيابي مي كند كه زاييده واكنش گر
  تحوالت ساختار اجتماعي است كه تكامل سرمايه داري به آن دامن زده است. 
تاكيد مي كند كه اين جنبش ها از نظر ارزش، خواسته ها، پايگاه اجتماعي، 
شيوه تدارك و بسيج نيروها و سازماندهي مبارزان با جنبش هاي طبقاتي 

مبارزه آگاهانه، دسته جمعي "ا تفاوت فراوان دارند.  شهيديان جنبش زنان ر
تعريف مي كند كه خواست ها و  "و سازمان يافته زنان براي برابري جنسي

شيوه هاي مبارزه در آن در هر دوره متفاوت بوده است، گاه كسب حقوق 
برابر زنان با مردان در چهارچوب روابط سياسي اجتماعي حاكم (جنبش 

آزادي و برابري اجتماعي از راه محو برابري حقوقي)، و گاه مبارزه براي كسب 
ستم جنسي ( جنبش آزادي زنان ).  با چنين ديدگاهي حامد شهيديان به 
دفاع از  ضرورت جنبش مستقل زنان مي پردازد. او تاكيد مي كند كه 
استقالل جنبش زنان به معناي انزواي آن ازساير جنبش هاي اجتماعي 

باشد مبارزه باستم جنسي در نيست اما تا زماني كه اين جنبش مستقل ن
اولويت هاي مبارزاتي قرار نمي گيرد. به اين نكته نيز مي پردازد كه صرف 
شركت زنان در يك جنبش اجتماعي دليل مردانه نبودن آن جنبش نيست 
چرا كه جنسيت، نه يك پديده تغيير ناپذير زيست شناختي، بلكه هويتي 

كند و تعاريف زنانگي و  است كه در شرايط  تاريخي اجتماعي رشد مي
مردانگي ريشه در ارزشها، نمادها و باورهاي اجتماعي دارد. همراه با رد درك 
گوهرگرا از جنسيت (نگرشي كه معتقد  به گوهرهاي پيش ساخته متفاوتي  
براي زنان و مردان است) حامد شهيديان به اين مهم راه مي برد كه چنين 

اجتماعي، گرايش برخي زنان را به نگرشي باعث مي شود بسياري فعاالن 
ايدئولوژي ها و سامانه هاي جنسي كه آشكارا با منافع جنسي زنان در تضاد 
است ( از جمله فاشسيم ، جنبش هاي بنياد گراي مذهبي و باورهاي سنتي 
جنسي) به مثابه عدم رشد آگاهي در آنان بيانگارند و نه انتخابي در 

عي ايشان. حال آنكه زنان كلي همگن چهارچوب منافع و هويت هاي اجتما
وگوهرين نيستند بلكه جمعي چند گونه اند كه در كردمان تاريخي ـ 
اجتماعي هويت خود را مي سازند. شهيديان نتيجه مي گيرد كه جنبش هاي 
زنان، همانند هر جنبش اجتماعي ديگر، همواره مرزهاي خود را بر اساس 

ند، مرزهايي كه در ميان خود خواست ها و هدف هاي مشخص تعيين مي كن
زنان نيز تضاد هايي ايجاد مي كند كه از تفاوت هاي اجتماعي، طبقاتي، 
وابستگي هاي نظري، پيشينه قومي و فرهنگي و مذهبي بر مي خيزند. او در 

و نقش آن ها در سركوب زنان اشاره مي  "خواهران زينب"اين باره به مثال 
غين نارساست. به نظر شهيديان قبول كند كه نسبت دادن آن به شعور درو

استقالل جنبش زنان به منعاي پذيرش وجود نه يك جنبش، بلكه جنبش 
هاي زنان است. با اين همه بر اهميت جنبش توده اي زنان تاكيد مي كند كه 
مسئله آن مشكالت زنان تمامي طبقات و گروه هاي اجتماعي است و مي 

رفرميست و محافظه كار در راه حل هايي افزايد تمايز جنبش زنان راديكال از 
است كه براي اين مشكالت دارند. با طرح اين نكات شهيديان از يك سو به 
نگرش تنزل گراي سازمان هاي چپ دوره انقالب به مسئله حجاب انتقاد مي 
كند كه آن را مشكل زنان طبقه متوسط و باال و در نتيجه فرعي ارزيابي مي 

نقد ديدگاه هايي مي پردازد كه فعاليت هاي زناني را  كردند. از سوي ديگر به
هاي اسالمي اعتقاد دارند نمادي از مبارزه زنان عليه ستم جنسي  كه به آموزه
مي خواند و به اين ترتيب بر نقش اينان در  "فمينيسم اسالمي"در هيئت 

تدوين و اجراي سياست هاي جنسي دولت اسالمي پرده مي افكنند. 
مي كند كه نظريات فمينيستي در مخالفت و مبارزه زنان با  شهيديان تاكيد

سامانه مرد ساالري ريشه دارند، در حالي كه تعاريف زنان مسلمان از زنانگي 
در آموزه هاي ديني مردانه و مردمحور و ديدگاه هاي افرادي چون شريعتي و 

گي مطهري و خميني ريشه دارد و برخالف فمينيست ها كه به نقد الگوي زنان
بر اساس معيارهاي مرد ساالري و درمحدوده خانواده مردساالر مي پردازند 
اينان به ارزش و اعتبار دادن به نقش هاي سنتي زنانه چون همسريت و 
مادريت مي كوشند. او بر نقش جنبش زنان در نقد راديكال ايدولوژي جنسي 

ده مرد جامعه (و جلوه هاي آن همچون حجاب اجباري، ارزش بكارت، خانوا
ساالر ومنع همجنس گرايي) براي ترويج پذيرش گونه گوني هويت ها و 
رفتارهاي جنسي تاكيد مي كند و نتيجه مي گيرد كه براي جنبش راديكال 
زنان هر مسئله اي كه مانع آزادي زنان و برابري جنسي است مشكل زنان 

را است و مبارزه با آن ضروري است و آنچه هويت و استقالل اين جنبش 
 تضمين مي كند راه حلي است كه براي رفع ستم جنسي ارائه مي دهد.

 

  "فمينيسم اسالمي "خروج از  بن بست 

در  "فمينيسم اسالمي"مرور تحليلي موضوعات محوري مورد بحث بر سر 
ميان پژوهشگران و كوشندگان فمينيست ايراني در خارج كشور نشان دهنده 

قلب آن، پرسش در باره مدرنيت  وجوه گوناگون مباحثه اي است كه در
(مدرنيته) با مسئله هويت در ابعاد مختلف گره خورده است: هويت مذهبي و 
فرهنگي، هويت جنسيتي و هويت سياسي. مي توان گفت كه موضوع محوري 

كه ديديم به وضع گيري  "فمينيسم اسالمي"اختالف بر سر مقوالتي مانند 
براي جامعه و زنان مربوط مي شود،  در باره الگوي پيشنهادي اسالم گرايي

ناديده گرفتن اسالميسم به مثابه يك نگرش ايدئولوژيك است كه در متن 
  مدرنيت  شكل گرفته و بر ضد آن عمل مي كند.

در واقع شعارهاي عدالت و استقالل بر ماهيت ضد مدرن اسالمگرايي پرده 
يكسان انگاشتن  مي افكنند، چنانكه در انقالب ايران چنين شد. به گمان من

، ابزارها و تكنيك و شيوه هاي توليد مقوالت مدرنيزاسيون (نوسازندگي
اقتصادي اجتماعي) و مدرنيت تاسيسات  گسترش شهر نشيني و ايجاد

يت ت شناختن فرديت و رعاي(استقرار ارزشهاي دمكراتيك و انساني و به رسم
يج نقشي اساسي حقوق بشر و آزادي و برابري زنان) در ترويج اين خطاي را

چنين رويكردي دو كاركرد ظاهراً متناقض دارد كه در عمل به هم  دارد.
كه  "پيشرفت"پيوند مي خورند: از يك سو يكي گرفتن مدرنيت با ايدئولوژي 

راهنماي سرمايه داري است، حال آنكه انديشه نقاد كه مدرنيت گهواره آن 
نفي سرمايه داري و است در همين غرب سبب حضور و تداوم نقد مثبت و م

براي رشد دمكراسي  "فرهنگ مصرفي"به پرسش كشيدن تبعات زيانبار 
است. از سوي ديگر اما اين كژفهمي به تاكيد بر مدرن بودن اسالم گرايان به 
دليل گرايش اينان به مدرنيزاسيون مي انجامد و به توجيه مثبت اسالم 

سان اجتماعي و سياسي روي گرايي، تا آنجا كه برخي نظريه پردازان و كارشنا
آوري اسالم گرايان به نوسازي مثال تائيد صنعت، استفاده از اينترنت، آموختن 

هاي خارجي و قبول روسري به جاي  تكنيك هاي مدرن و فرا گيري زبان
كنند و گاه اسالم  چادر و غيره و غيره را تلفيق مدرنيت با سنت تلقي مي

  دانند. درنيت در ميان مسلمان ها ميگرايي را همچون تنها راه نيل به م
هر دوي اين رويكردها، به چشم بستن بر ماهيت ضد دمكراتيك اسالمگرايي 

راهنما براي ساختن رار دادن مذهب در مقام ايدئولوژي منجر مي شود كه با ق
آرنت با   نقل نظر  مروج نوعي الگوي توتاليتر است. آنا "جامعه اسالمي"

پرنسيپي (مرجع ارزشي) مي اسي ماهيتي دارد و كه هر رژيم سي منتسكيو
گويد پرنسيپ توتاليتاريسم ايدئولوژي است وماهيت آن ترور (به اين معني 

حفظ قدرت نيست بلكه در ماهيت چنين وب  صرفا ابزاري براي كه سرك
گر در فاشيسم نظامي است). جمهوري اسالمي به واقع چنين رژيمي است. ا

رسالت "ي ايدئولوژي حاكم است و در استالينيسم، مبنا "نژاد"هيتلري ايده 
ن نقشي را بازي مي كند. چني "مذهب"، در اسالميسم، "تاريخي طبقه

با ساختن ايدئولوژي از مذهب به اقدامي مدرن دست مي زند اما اسالميسم 
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دمكراتيكي اع توتاليتاريسم، بر ضد ارزش هاي آنچه مي سازد مانند ديگر انو
  يت هستند.است كه شاخص مدرن

زن يا مرد مسلمان اين مفهوم را  "الگوي"و  "جامعه اسالمي"انگاره هاي  
از سرشتي ديگرند. دمكراسي البته در  "غربي"و  "غرب"مي پرورانند كه گويا 

گهواره مدرنيت غرب باليده است، اما چنانكه تجربه فاشيسم در آلمان و ايتاليا 
يك است ونه انسان غربي ذاتا دمكرات "سرشت"داراي  "غرب"نشان داد نه 

دمكرات و نه زن غربي داراي گوهري فمينيست. به عكس، مدرنيت همراه با 
اعالم آزادي و برابري به مثابه ارزش هاي مرجع اجتماعي و بازشناختن  جايگاه 
فرد به مثابه شهروند تابع قوانيني كه در وضع و تغيير آن ها دخالت دارد ( 

ي و مذهبي به مثابه منشاء قوانين) انگاره هاي پايان سلطه نهادهاي سنت
ايستاي هويت فردي و جمعي را مداوما به چالش مي طلبد. در چنين  
چهارچوبي، دستاوردهاي دمكراسي و فمينيسم (در مبارزه با هويت ايستاي 
جنسيتي) در مبارزه اي سخت و طوالني با تاريك انديشي و ارتجاع و بي 

پس دمكراسي طرحي سياسي اجتماعي است كه  عدالتي به دست آمده است.
در نگرشي راديكال چشم انداز آن تحقق خودمختاري است و نه سازمان دادن 
جامعه به مثابه فروشگاهي بزرگ كه در آن ارزش هاي آزادي و برابري هم جزو 

  ي هستند كه انتخاب و مصرف مي شوند.يكاالها
ه در معناي دمكراسي و رابطه اين نكات زماني اهميت خود را باز مي يابند ك

تنگاتنگ آن با سكوالريزاسيون به معناي تقدس زدايي از قوانين و نهادهاي 
ي دين و دولت شكل قاطع تر يكه الئيسته با اعالم جدااجتماعي و سياسي (

طرح جامعه دمكراتيك (به مثابه  بينديشيم. الزم است بپذيريم آن است) 
بخش جامعه  عار باقي نمي ماند بلكه قوامي ايده آل) در سطح حرف و شيالگو

مدني است، كه ارزش هاي حقوق بشر و برابري زن و مرد صرفا صوري 
نيستند و كاركرد اين ارزش ها در دمكراسي، اجازه مي دهد كه گسترش 

ابد؛ و مبارزه بر يانديشه آزاد و فكر انتقادي بدون ترس از سانسور گسترش 
سي و قومي و مذهبي بدون وحشت از ضد ستم طبقاتي و تبعيض هاي جن

رد؛ با يغل و زنجير ميسر باشد؛ اصالحات در جامعه همواره صورت پذ
هاي فردي و جمعي  پذيرفتن فكر نقاد و مباحثه انتقادي و اقناعي، خالقيت

و مهار فساد ممكن گردد. اما اگر با اين پيش نهاده ها مخالف  شود شكوفا
ي بيهوده به نظر خواهد يتوتاليتر اسالم گراباشيم طبعا مجادله بر سر ماهيت 

ن صورت، از جذابيت آشكار و پنهان اسالم گرايان در چشم يرسيد. در ا
برخي از روشنفكران و جريانات سياسي ضد امپرياليست و ضد استعمار( از  
چپ و ملي و ميانه گرا و محافظه كار) نبايد حيرت كرد و نيز از اينكه 

براي دفاع از يزي ز به دستاويو فمينيستي ن هاي حقوق بشري استدالل
شوند، نبايد در شگفت شد. آري! چه جاي حيرت است  ي بدل ميياسالمگرا

هاي مشهور(كه در فرانسه براي  ) يكي از فمينيست23وقتي كريسـين دلفي(
پذيرش حجاب در مدارس عمومي الئيك مبارزه مي كند و فمينيست هاي 

قلمداد مي كند) حمايت از كمپين هاي  "استعمارغرب"مخالف را مدافع 
برابري خواهي زنان در ايران را مشاركت در آماده ساختن افكار عمومي براي 

  حمله آمريكا به ايران بنامد!
رغم هر نيتي كه سازندگان يعل "فمينيسم اسالمي"ي مقوله يدر چنين فضا

مي، به رغم موافقت يا مخالفت آنان با جمهوري اساليمروجان آن دارند وعل
ي يكار همان هويت سازي مي آيد كه در خدمت پيشبرد استراتژي اسالم گرا

است. آن هم در زماني كه در ايران زنان پيشرو با تجربه دشوار و پرفراز و 
ي يگرا نشيبِ نزديك به سي سال حكومت اسالمي، براي خروج از بن بست تام

ي كه وصفش رفت ي كه با در نظر گرفتن شرايطيگام برمي دارند، گام ها
است  "كمپين يك ميليون امضا"اهميتي تاريخي دارند. اشاره ام به ويژه به 

المللي حقوق بشر كه ايران هنوز در زمره  هاي بين كه با مرجع قراردادن ميثاق
امضاكنندگان آن به شمار مي رود، براي لغو تمامي قوانين تبعيض آميز 

كه فكر و همت شان پايه گذار  مبارزه مي كند. فمينيست هاي جوان ايراني
اين نهضت است، شكست اصالح طلبي اسالم گرا را تجربه كرده اند. همان 

تا "از آن چنين سخن مي گويد:  2003تجربه اي كه مهرانگيز كار در سال 
سال ها ما مطالبات را مطرح مي كرديم، دليل هم داشتيم برايش، چون 

فقه شيعه اجتهاد هست و با شناخت بعضي از آقايان فقها ادعا مي كردند در 
اجتهادي حقوق زن، جمهوري اسالمي مي تواند همه حقوق زنان را حل كند. 
درعرصه عمل همه فعاالن حقوق زن در ايران متوجه شدند كه به فرض هم 
اين امكانات در فقه شيعه وجود داشته باشد نوع حكومتي كه بر سر كار است 

فقه به نفع زنان استفاده كند. بنابراين ما ديگر عالقه اي ندارد كه از امكانات 

ـ 1از آن دوران هم دور شديم. يعني ما از آن دوراني كه فعاالن حقوق زن: 
براي اينكه به تيرغيب بعنوان مرتد از بين نروند استناد مي كردند به اجتهاد 

ـ مي خواستند درون اين سيستم شايد براي زنان 2برمبناي فقه شيعه و 
جام بشود فاصله گرفته ايم. ما ديگر به نقطه اي رسيديم كه فعاالن كاري ان

ي براي بحث يحقوق زن جز ضوابط حقوق بشر ديگر نمي توانند محور و مبنا
  )24.("هاي خودشان مطرح كنند. همه به شكست منجر شده است

ي كه با درس گيري از اين شكست و با الهام از تجربه زنان ياما فمينيست ها
يك ميليون امضا براي لغو قوانين تبعيض "ه راه اندازي كمپين مراكش ب

همت گماشته اند نه فقط اراده كرده اند  از اين بن بست به در آيند  "آميز
بلكه با بردن خواست لغو قوانين تبعيض آميز به ميان مردم، از طريق گفت و 

از گو به كاري دسته جمعي و آگاه گرانه دست زده اند كه طي آن هر يك 
فعاالن نهضت نيز به مثابه يك كنشگر آموزش مي بيند و در مباحثه انتقادي 
شركت مي جويد. در واقع پيشقراوالن اين نهضت با دست شستن از اميد به 

توانسته اند به تجربه هاي زنده خود در تالش براي  "اصالح طلبي اسالم گرا"
د و با تكيه بر ي حاكم سر و سامان دهنيمقاومت مدني در مقابل تام گرا

كنش گري مستقل فمينيستي طرحي ديگر درافكنند كه زنان و مردان را در 
ي فراتر از محدوده البي گري حقوقي به حركت برانگيزد. اگر توجه كنيم يفضا

كه سركوب تام گرا بيش از هر چيز به ويراني فضاي عمومي و بي قدرت 
اين نهضت مشخصه هاي كردن افراد نظر دارد بي هيچ ترديد مي توانيم در 

يك جنبش نوين اجتماعي را تميز دهيم، جنبشي كه با فاصله گيري از 
تعاريف هويت گراي حاكم، نقطه عطفي درخشان در مبارزات مدني دهه هاي 

  اخير است.
گر ياين نكات اما در نقد هاي نفي گرا نسبت به اين نهضت غايب است و بار د

دهد.  لوژيك حكومت اسالمي نشان ميبي توجهي ناقدان را به ماهيت ايدئو
براي مثال به زعم عده اي، گفتار اين جنبش در قانوني بودن مبارزه آن و 
تكيه بر خواست هاي مدني و سود جستن از همه اشكال مبارزه، در تضاد با 

با  مراجعه به  "لغو تمامي قوانين تبعيض آميز "شعارهاي اين جنبش در 
قرار مي گيرد و به سازش  با حاكمان و ضوابط جهان شمول حقوق بشر  

توهم آفريني در مورد ماهيت آنان منجر مي گردد. و همين موارد، نزد برخي 
ن حاكم هستند، سبب انتفاد به يديگر كه معتقد به اصالح در چهار چوب قوان

تند روي اين جنبش مي گردد. به گمان من اما نقطه قوت اين جنبش در 
ست به مدد تكيه بر مبارزه مدني. و البته چنين  همين  عبور ازخط قرمزها

جنبشي نه مي خواهد و نه مي تواند ادعاي براندازي كند و چنين انتظاري از 
آن بيش از هر چيز نشان دهنده عدم توجه به ويژگي هاي جنبش هاي نوين 

  اجتماعي است.
ئيسته اين غفلت زماني زيانبارتر مي شود كه به بهانه مبارزه طبقاتي و يا ال

اهميت جهت گيري هاي اين جنبش را تحت حكومتي كه اسالم ابزار 
ايدولوژيك آن است نا ديده بگيريم. اين جهت گيري در شعار اصلي  كمپين 

، "قوانين تبعيض آميز"متبلور است كه از يك سو با خواست لغو تمامي 
نون مي كند كه اساس و پايه قا "انصاف"را جايگزين مفهوم  "برابري"مقوله 

شرع است و از سوي ديگر مرجع خواست هاي برابري طلبانه خود را نه 
المللي حقوق بشر قرار مي دهد. براي درك  نيمكتب شرع كه ميثاق هاي ب

اهميت فمينيستي اين جهت گيري كافي است به مباحثات كنفرانس هاي 
 بين المللي در زمينه حقوق زنان توجه كنيم تا ببينم چگونه بنياد گرايان

تمامي مذاهب تحت لواي نسبيت فرهنگي خواهان حذف گفتار برابري 
  هستند.

در چنين شرايطي اما گفتار كمپين درباره اين كه مباني اسالم (و نه قانون 
شرع) در تضاد با خواست هاي برابري طلبانه نيست به آن معناست كه مي 

ب اصول توان در عين اعتقاد به اسالم خواهان برابري حقوقي در چهارچو
ها ارجاع مي دهد). و البته نفي اين  جهان شمول بشري بود (كه كمپين به آن

ي و اين يحكم دقيقا به معناي آن خواهد بود كه مسلماني يعني اسالم گرا
خواهند. بي توجهي به اين نكات  مي يانگرا زي است كه اسالميهمان چ

و يا از نگاه  "ضد ليبرالي"محوري در نقدهاي كنوني به كمپين از زاويه 
كساني كه اصول حقوق بشر را نيرنگ سرمايه داري ارزيابي مي كنند قابل 

همراه با افشاي سركوب هاي فهم است. هم چنانكه تناقض ناقداني كه 
خواهند  از كوشندگان حقوق زنان در ايران مي وحشيانه جمهوري اسالمي

برابري  به جاي خاك پاشيدن در چشم مردم با طرح خواسته هاي حقوقي
! اما و راديكال ترين شعارها را به ميان توده ها ببرندطلبانه  همت كرده 
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نقد منفي به كمپين از ديدگاه دمكراتيك و الئيك با تناقضاتي جدي 
روبروست كه به آن اشاره كرديم. نكته  مهم ديگر، بي توجهي اين گونه نقدها 

داده است. در  هاي اجتماعي است كه كمپين به آن شكل به اهميت حركت
حقيقت كمپين با انتخاب شيوه كار خود به شكل گيري نهضتي اقدام كرده 

و تنوع نظرات در آن آشكار است و انكار ناپذير. روشن است  ييكه چند صدا
كه اين امكان هم وجود دارد كه اين جنبش با عقب نشيني از شعار هاي 

جنبش اجتماعي،  محوري خود به اصالحاتي منفرد بسنده كند و مانند هر
توازن قوا در تحول جهت گيري آن نقش خواهد داشت. تنها با توجه به اين 

توان جايگاه مدافعان سكوالريسم نسبت به اين جنبش را  مهم است كه مي
تعيين نمود و نه فقط با خوانش گفتار اين يا آن فرد فعال و يا با تحليل 

كه هرگونه مبارزه اجتماعي  تجريدي اين يا آن اقدام. مگر آنكه قائل باشيم
حول خواسته هاي مدني بي فايده است و يا توهم آفرين! كه در اين صورت 

يم. شگفت آنكه در اين موارد يي هم نه بگويبايد به جنبش كارگري و دانشجو
 ها ين جنبشناقدان ما در برابر ا يدبا چنين نقدهاي منفي روبرو نيستيم! شا

  چرا؟ راستي يارهاي ديگري دارند!مع
پاسخ به اين پرسش مقاله اي ديگر مي طلبد. اما با توجه به آنچه در پيش 

برسم: وجود و  "فمينيسم اسالمي"گفتم مي خواهم به نتيجه گيري در باره 
را  ، اين گونه نظريه پردازي "يك مليون امضا"ي نظير يحضور كمپين ها

ن امروز درس مورد پرسش جدي قرار مي دهد . امري كه تامل بر آن در جها
ي از بيانيه يآموز است و گرانبها و اميد بخش. در اين باره با نقل بخش ها

ي كه در زمره امضا كنندگان آن بوده ام اين نوشتار را به پايان مي برم. در يها
با  كريم الهيجي نايب رييس فدراسيون جهاني حقوق  2007ماه مارس سال 

ن مرز، بيانيه اي را براي جلب بشر و رضا معيني نماينده گزارشگران بدو
حمايت روشنفكران آزاد انديش فرانسوي در حمايت از فمينيست هاي ايراني 
امضا كرديم كه توجه بسياري از چهره هاي سرشناس جنبش فمينيستي و 
مدافعان آزادي و حقوق بشر را جلب كرد. در اين بيانيه از جمله  آمده است: 

اي بين الملي مدافع حقوق بشر و نافي ايران از امضا كنندگان ميثاق ه"
هاست، اما حكومت مستقر به نام اسالم تبعيض جنسي و  تبعيضات و نابرابري

نابرابري زن و مرد را قانوني كرده است. زنان ايران در عرصه جامعه و فرهنگ 
حضوري قاطع و درخشان دارند اما در نظرگاه قانون مسلط ناقص و فرودست 

قوانين با منع رشد و شكوفايي نيمي از جامعه، زيان  محسوب مي شوند. اين
هاي جبران ناپذيري براي ملت و مملكت در پي دارند. در شرايطي كه در 
فضاي بين المللي شاهد گسترش انواع افراطي گري در بستر رشد منازعات 
ميان دولتي، قومي و مذهبي هستيم، جنبش زنان در ايران افق هاي تازه اي 

حقوق بشري، فمينيستي و دمكراتيك در سطح ملي و دنيايي در چالش هاي 
مي گشايد. اين جنبش با ارجاع به ارزش هاي جهان شمول بشري رويكرد 
ايستا به هويت ملي، قومي و مذهبي را به پرسش مي كشد، حصارهاي بسته 

را در مي نوردد  "حقوق بشر اسالمي"و  "فمينيسم اسالمي"مفاهيمي چون 
م مي كند كه مسلماني در نفي حقوق بشر، نفي آزادي و و به روشني اعال

برابري زنان و نفي دمكراسي نيست. اين جنبش نويد بخش فمينيسمي 
روا ارج مي  پوياست كه به تنوع فرهنگها در چهارچوب ارزش هاي جهان

  ."گذارد
با دهها  تن از زنان فعال ايراني در خارج كشور  2007و در ماه ژوئن  

ي شبكه همبستگي فعاالن حقوق زنان در خارج ييم براي برپافراخواني نوشت
حمايت از جنبش زنان در ايران كه در آن از جمله گفته  يتاز كشور براي تقو

هاي نظري  ما در طول اين سالها، عليرغم تنوع عقايد و داشتن ديد گاه"ايم : 
از ضرورت  "فمينيسم اسالمي "و سياسي متفاوت، در عين نه گفتن به 

ارزه مستقل زنان براي احقاق حقوق برابر و كسب آزادي سخن گفته و مب
هاي مشترك  براي آن تالش كرده ايم .اقدام همگام امروزين ما بر پايه حداقل

  زير صورت گرفته و ادامه خواهد يافت:
ـ درك  ضرورت حمايت فعال از جنبش زنان در ايران، كه با  خواست 1
عيضات جنسي با مراجعه به ميثاق هاي بين در جهت  لغو تمامي تب "برابري"

  الملي ضامن حقوق بشر و آزادي زنان گام برمي دارد.
ـ  اعتقاد مشترك به اين امر كه خواست زنان براي آزادي و برابري را  با 2

هيچ توجيه  و تفسير از جمله رعايت هويت هاي قومي، مذهبي و ملي نمي 
حقوق بشر  "و  "فمينيسم اسالمي"توان  محدود كرد. از هم اين رو است كه 

راه به آزادي و برابري نخواهد برد. حال آنكه همياري اشخاص    "اسالمي
باورمند به  مذاهب گوناگون و يا بي هيچ باور مذهبي در دفاع از ارزشهاي 

جهان رواي  حقوق بشر و آزادي و برابري  زنان راه تحقق بهروزي فرد و 
  جامعه را  هموار خواهد ساخت.

 "آزادي "با خواست  "برابري"تالش در اين جهت  كه طرح  خواسته   -3
گره خورده و زمينه هر چه گسترده شدن جنبش زنان را دراتحاد با ديگر 

  هاي حق طلبانه و دمكراتيك فراهم كند. جنبش
كه نماد انقياد زنان است  و   "حجاب"يقين مشترك به مبارزه با  اجبار  -4

  جنسيتي.ابزار تثبيت تبعيض 
نظر به اين كه دامنه گيري سركوب مي تواند  جنبش زنان  را به ركود   - 5

بكشاند و ما در خارج از كشور با استفاده از امكان آزادي بيان مي توانيم، در 
عين مشاركت در نقد و حفظ استقالل  نظري، در  حمايت از مبارزه 

  )25فمينيستي در ايران  نقشي ضروري ايفا كنيم.(

  م آخر اينكه جاي نقد و بحث همچنان باز است و راه طوالني.و كال
  2007 سپتامبر

  پانوشت:
در  "جونتا اسالميكا  "نقل از بيانيه  اولين كنگره  كه با حمايت يونسكو  توسط انجمن  - 1

  برگزار شد 2005بارسلون در اكتبر 
Junta Islàmica Catalana ـBarcelone (Espagne) du 27 au 29 octobre 

2005 
تمامي نقل قل هائي كه از فوكو در اين مقاله آمده برگرفته از متن گفت و گوئي است ميان  - 2

او و خانم كلر برير و آقاي پي ير بالنشه خبرنگاران روزنامه ليبراسيون كه در دوره انقالب در 
شده در كتاب چاپ  "روح يك جهان بي روح "ايران بودند.  متن اين گفتگو كه تحت عنوان  

به چاپ رسيده است  و توسط نيكو  "انقالب براي خدا "توسط اين دو خبرنگار به نام 
سرخوش و افشين جهانديده به فارسي ترجمه شده است و در كتاب زير به چاپ رسيده. ايران 

 ، تهران1379گفت و گوي ديگر با ميشل فوكو ، نشر ني ،  9: روح يك جهان بي روح و 
 
سالهاي عسرت ،سال هاي رويش: نگارش هاي زنورانه در جمهوري  "،  افسانه نجم آبادي - 3

 1374، مقاله منتشر در مجله كنكاش ، شماره دوازدهم ، پائيز  "اسالمي ايران 
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  ، چاپ خاوران ، پاريس ، نسال  دوهزار به اين نظر پرداخته ام. "اسالم سياسي و زنان 
مجموعه  "زنان ايران ، چراغي در دست ، چراغي در راه  "مصاحبه منتشر در كتاب 6 -10

  2005، عفت ماهباز ، نشر باران ، سوئد ، گفت و گو با فعاالن جنبش زنان ايران 
  مصاحبه منتشر در كتاب ذكر شده در پيش -11
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من در اينجا از  چاپ شده است  . من به اين مقاله دسترسي پيدا نكردم . نقل و برداشت  
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    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٤٣  100 ي آرش شماره

  

  

  د فمينيستينگرشي بر نق

  * از جنبش چپ و ماركسيسم در دياسپورا 

  

  شهرزاد مجاب
  
  

اي از مردم ايـران   باعث شد جمعيت قابل مالحظه 1357شكست انقالب 
در سراسر دنيا پراكنـده بشـوند. اكنـون،  قريـب سـي سـال بعـد از انقـالب،         
دياسپوراي[*] وسيعي بويژه در كشورهاي غربي بوجود آمده كه بـا مهـاجرت   

 28هاي ديگر تـاريخ معاصـر ايـران، مـثالٌ دوران پـس از كودتـاي        دورانهاي 
و يا موج حركت دانشجويان براي تحصيل در اروپـا و آمريكـاي     1332مرداد 

هاي اساسي دارد. اگر قبل از انقالب بيشـتر   ، تفاوت1340هاي  شمالي در سال
ير جمعيت مهاجران، دانشجويان و فعالين سياسي مرد بودند، در چند دورة اخ

هـا و مهارتهـاي    دياسپورا را زنان و مردان از طبقات مختلف شهري، بـا حرفـه  
اي  دهند. امروزه زنان در دياسـپوراي ايرانـي جايگـاه ويـژه     مختلف تشكيل مي

هـاي پژوهشـي، هنـري، سياسـي و اجتمـاعي       دارند و حضورشان در فعاليـت 
  گير است. چشم

ه مطالعات زنان ايران در دو ده«اي كه تحت عنـوان   در مقدمه مطالعه
(شــهرزاد مجــاب و افســانه هژبــري، بنيــاد » تبعيــد: كتابنامــه موضــوعي

) انجام دادم به اين 2000هاي زنان ايران، كمبريج، ماساچوست، سال  پژوهش
) آثار منتشر شده ي زنان بـه زبـان فارسـي از نظـر تئـوري و      1نتايج رسيدم: 

كوالر دارنـد؛ امـا آثـار محققـين     سياسي بسيار متنوع اند و عمدتاٌ رونـدي سـ  
ئي مانند ژانت آفاري، حامد شهيديان و يـا   مطالعات زنان ايراني، بجز استثناها

) 2زن ايرانـي دارنـد.   » اسـالمي بـودن  «هايده مغيثي، عموماٌ تأكيد بر افسانه 
اند مباحثي چون زن و زندان،  پژوهشگران و نويسندگان زن در تبعيد توانسته

ستيزي و توحش بي حـد و حصـر تئوكراسـي     و كالٌ زن جنسيت و دگرجنسي
تر شدن عمر تبعيد، نويسندگان زن روي  ) با طوالني3اسالمي را مطرح كنند. 

به شرايط زندگي در دياسپورا آوردند و به بحث و كنكـاش در مـورد توليـد و    
) در آثـار محققـين   4بازتوليد روابط مردساالرانه در شرايط نـوين پرداختنـد.   

كـرد روابـط    توجهي آشكاري به زنان كارگر، دهقـان، عمـل   ز كشور كمخارج ا
هاي ملي و مذهبي شده است. در پايان ايـن مقدمـه    داري، زنان اقليت سرمايه

  چنين آمده است:

  
اي از مبـارزات فمينيسـتي    دياسپوراي ايراني مقيم غـرب عرصـه  
اي هـ  ها و ديـن  ها و فرهنگ است. با وجود اينكه زنان متعلق به مليت

تـر شـدن    آميزنـد و زمينـه جهـاني    گوناگون بيش از پيش درهم مـي 
كنند، در دو دهه آخر قرن، شاهد رشـد   تر مي جنبش زنان را گسترده

تئوريهايي بوديم كه جنبش زنان را به تقديس تعلقات مذهبي، ملـي،  
كنند. هـواداران   اي تشويق مي اي و قاره اي، منطقه قومي، نژادي، قبيله

، »سياسـت هويـت  «، »نسـبيت گرائـي فرهنگـي   «بـويژه  اين تئوريها 
و غيـره، زنـان ايـران را در گـروه     » تحليل گفتمان«، »پسامدرنيسم«
دهند و آنها را تشويق به مماشـات بـا ديـن و     قرار مي» زن مسلمان«

كننـد. در ايـن نسـخه     پذيرش چـارچوب دينـي دولـت اسـالمي مـي     
گيـرد   قرار مي» غربيزن «ايراني در تقابل با » زن مسلمان«ها،  پيچي

، كتابنامـه كنـد.   و مرزهاي غيرقابل عبوري آنهـا را از هـم جـدا مـي    
پيدايش اين مجادالت تئوريك و سياسي را ثبت كـرده اسـت. امـروز    
فعالين و محققين خارج كشور، عليرغم تنوع مواضع سياسي، تئوريك 

  اند (صفحه د). و عملي خود در دو صف مخالف هم قرار گرفته
  
آرائي سياسي و تئوريـك نيسـت.    مقاله قصد من بازبيني اين صفدر اين 

فمينيسـم، سوسياليسـم و   «اي تحت عنـوان   اين مسئله را به اجمال در مقاله
ام. در اينجا  بحث كرده» تئوري ماركسيستي: مروري بر نظرات حامد شهيديان

فقط به نقد فمينيستي محققين ايراني از جنبش چپ و تئوري ماركسيسـتي  
توانـد گوشـه اي از روابـط پيچيـده بـين       ردازم زيرا مطالعه اين آثـار مـي  پ مي

  دياسپورا و وطن را در عرصه سياست و تئوري تا حدي بدست ترسيم بكند.
هـاي زنـان ايرانـي در     اين مقاله بر اسـاس سـخنرانيم در بنيـاد پـژوهش    

  تنظيم شده است. 2006مونترآل، سال 
  

بعيدي. اين اصطالح معمـوالٌ در مـورد   قوم يا ملت آواره، سرگردان و ت[* 
يهوديان سرگردان به كار برده شده است؛ اما مي توان در مورد تبعيـديان يـا   

  آواره از وطن شدگانِ ايراني يا هر قوم و ملت ديگري به كار برد.]
  

***** 
  

ايران اندكي بعد از  چپهاي  نقد فمينيستي از سياست و پراتيك سازمان
رغم  دوران انقالب، علي چپ هاي فقيه شروع شد. سازماناستقرار رژيم واليت 

شان در برخورد  هاي آشكار در تئوري و ايدئولوژي و سياست، اختالفات تفاوت
رژيم اسالمي و جنبش نوپـاي زنـان    (gender politics)به سياست جنسيتي 

  رنگ باخت.
 ي اسالمي كردن جامعـه  خميني، بالفاصله بعد از به قدرت رسيدن، پروژه

اي كه با مقاومت زنـان و مـردان    و دولت را با حمله به زنان شروع كرد، حمله
چپ و سكوالر در تهران و بعضـي شـهرها پاسـخ داده شـد. اگـر خمينـي بـه        

عنوان يك نيروي اجتماعي و سياسي مهم پي برد و تالش كرد  اهميت زنان به
بـه ايـن     چـپ  هاي كار گيرد، سازمان ي اسالمي كردن به كه آنان را در پروژه
 نيرو پشت كردند. 

ي  ايـران نوشـته   در چـپ از جمله اولين نقدهاي فمينيستي بـه جنـبش   
 )1(منتشر شد. 1982ناهيد يگانه (اسم مستعار پروين پايدار) بود كه در سال 

و  1960هـاي   اين مقاله، با اتكا به نقد فمينيستي از ماركسيسم كـه در سـال  
هاي كمونيسـتي   ي تئوري و پراتيك سازماندر غرب رايج بود، به ارزياب 1970

هاي ايراني به دو گروه ضد حكومت (مـثالً   نظر ناهيد سازمان ايران پرداخت. به
تقسـيم  ») و طرفدار حكومت (مثالً حزب توده») سازمان وحدت كمونيستي«

شدند و سياست هر دو گروه نادرست بـود. آلترنـاتيو ناهيـد يگانـه ايـن بـود:       
پذيرفتن كليت دولت بر اساس تحليل طبقاتي، بايد بر سر  جاي رد كردن يا به

هاي مشخص، با حكومت هم وحـدت   مسائل زنان، آن هم در رابطه با سياست
كرد و هم مخالفت. در رابطه با تئوري، ناهيـد بـه محـدوديت ترجمـه و نشـر      
ادبيات ماركسيستي ـ فمينيستي در ايـران اشـاره كـرد و اظهـار داشـت كـه        

انــد بيشــتر متعلــق بــه  ي زنــان انتشــار يافتــه كــه دربــاره نشــريات معــدودي
بوده و تعدد مواضع را در جـدل بـر روي مسـئله زن،    » ماركسيسم ارتدكس«

انـد. تئـوري ماركسيسـتي ايـن      حتي در ادبيات ماركسيستي، منعكس نكـرده 
ها دترمينيسم اقتصادي است كه رهايي زن را به رهايي زنـان كـارگر از    حزب
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داري و استقرار سوسياليسم  ي و آن را هم به سرنگوني سرمايهاستثمار اقتصاد
كند. دولت، جامعه و زنان همـه بـه مقـوالت طبقـاتي تقليـل داده       موكول مي

شوند. فرهنگ و سنت و اسالم جزو مؤلفات روبنـا هسـتند كـه بـا حـذف       مي
داري و ســاختن زيربنــاي سوسياليســتي ناپديــد  زيربنــاي اقتصــادي ســرمايه

داري  ي طبقـاتي عليـه سـرمايه    اين رو زنـان بايـد درگيـر مبـارزه     شوند. از مي
آورنـد نبايـد مسـتقل از حـزب      وجود مي بشوند، و اگر هم تشكيالت خود را به

  كمونيست باشند.
فمينيسـت ايـران   ـ  اي از زنان سوسياليست ي ناهيد، عده زمان با نوشته هم
ي رژيـم   يزانهسـت  هـاي زن  ضمن نقد سياست 1983در سال  كشور از درخارج

ــازمان    ــد خــط ضــد فمينيســتي س ــه نق ــه، ب ــت فقي ــاي كمونيســتي  والي ه
سـازمان  «براي مثال، ثريا افشـار نوشـته اسـت كـه در ادبيـات       )2(پرداختند.
ندرت بحث شده  ديدگي زنان به پيش از انقالب، ستم» هاي فدايي خلق چريك

نـان بـا   است و نظر غالب در جنبش كمونيستي اين بود كه مسئله سـتم بـر ز  
چنـين بـه نگرانـي     او هـم  )3(شود. داري به سوسياليسم حل مي تغيير سرمايه
سـازمان  «كند تا آن حـد كـه    اشاره مي» فمينيسم بورژوايي«ها از  كمونيست

اي دسـت زد   اعتبار كردن آن به انتشار جزوه براي بي» هاي فدايي خلق چريك
كرد. از جمله  كيد ميشيلي تأ 1973كه بر نقش فعال زنان بورژوا در كودتاي 

هاي ديگر جنبش كمونيستي، عدم توجـه بـه مسـئله سكسـواليته      محدوديت
(sexuality)  عدم اعتقاد بـه وجـود تشـكالت    »آثار كالسيك ماركسيسم«در ،

حقـوق  «مستقل زنان، نداشتن برنامـه بـراي رهـايي زنـان، و ابهـام در شـعار       
هـا، ماننـد    ايـن سـازمان   باشد. در ضمن، زنان فعال در مي» مساوي براي زنان
هـا چيـزي جـز زن     عنوان زن قبـول نداشـتند و زن بـراي آن    مردان، زن را به

  )4(كارگر نبود.
ي  تـرين تحقيـق دربـاره    دنبال اين نقدهاي اوليه، هايده مغيثي مفصـل  به

» هاي فدايي خلق ايران سازمان چريك« (gender politics)سياست جنسيتي 
(پاپوليسم  گرايي خلقي كتاب  ئه داد. مغيثي نويسندهرا ارا» اتحاد ملي زنان«و 

Populismي زنان در يك جنبش انقالبي تعريف  ) و فمينيسم در ايران: مبارزه
، از درون بـا ايـن   »اتحاد ملي زنان«گزاران  و يكي از بنيانشده توسط مردان، 

 تشكيالت آشنا است و بيشتر از يك دهه بعد از انحالل آن با ديد فمينيسـتي 
  )5(كند. ي آن را مرور مي از بيرون كارنامه

ي وسـيع زنـان سوسياليسـت و چـپ در      مغيثي، ضمن اشاره بـه مبـارزه  
كند كه چرا اين تالش بـه   جريان انقالب و بعد از آن، اين سئوال را مطرح مي

جنــبش فمينيســتي پرتــواني عليــه يــورش بنيادگرايــان بــه حقــوق زنــان و  
ها علل زيادي  نظر او شكست سوسياليست به هاي اجتماعي تبديل نشد. آزادي

گرايي (پاپيوليسم)، بود  ها، خلق تر از همه خط فكري و سياسي آن داشت. مهم
كه مسئله اصلي را وحدت تمام خلق يا ملت، از جمله زن و مرد، عليه دشمن 

آورد و به اين بهانه مبارزه براي حقـوق   حساب مي خارجي يعني امپرياليسم به
كـرد. در حـالي كـه ايـن      فرد و دمكراسي را به آينده محول مـي  زنان، حقوق

داد،  گرايـي رژيـم پيونـد مـي     هاي سوسياليستي را بـا خلـق   استراتژي سازمان
گراها تحـت   هاي سوسياليستي مانند اسالم تر اين بود كه سازمان مشكل جدي

ايـي  گر شيعه ـ ايراني بودند و به اين ترتيب خلق   ۀتأثير فرهنگ مرد ـ محوران
شد. ايـن   ي روابط مردساالري همگون مي گرايي اسالمي در عرصه چپ با خلق

هـاي   سياست مانع شـكوفايي جنـبش زنـان شـد و نهايتـاً بـه تحقـق پـروژه        
  ي جمهوري اسالمي كمك رساند. ستيزانه زن

هاي غـرب بـه چـپ سوسياليسـتي وارد      مغيثي ايراداتي را كه فمينيست
ابد. براي مثال، اين دو تشكل نه تنهـا برخـورد   ي اند در هر دو سازمان مي كرده

ي  شـان از فمينيسـم و مبـارزه    خصمانه به فمينيسم غربي داشتند بلكـه درك 
)، ستم بر زنـان را فقـط در اسـتثمار    159-160زنان دنيا ناچيز بود (صفحات 

)، حتي در 154و  118-119كردند (صفحات  ي كارگر جستجو مي زنان طبقه
اي بسـيار   هاي آنـان را بـه شـيوه    ر و زحمتكش نيز خواسترابطه با زنان كارگ

عرصه روابـط خصوصـي   «طوري كه  كردند به محدود و اكونوميستي مطرح مي
از قبيل عشق، ازدواج، روابط جنسي، خشونت عليـه زنـان و كودكـان و سـاير     

ها قـرار   ي سوسياليست مورد توجه و عالقه» تجليات روابط قدرت بين زوجين
جا كه معتقد بودند كه ستم مضاعف بـر زنـان بـا     )، از آن128گرفت (ص  نمي

پيدايش مالكيت خصوصي شروع شد، به اين نتيجه رسيدند كه ستم با از بين 
سـازمان  «)، امـا در خـود   165رسـد (ص   پايـان مـي   رفتن جامعه طبقاتي بـه 

). زنان ماركسيسـت  118زن و مرد برابر نبودند (ص » هاي فدايي خلق چريك
هاي  هاي محدودي كه گاه و بيگاه عليه سياست رغم مقاومت ، عليـ فمينيست

)، نهايتاً تسليم آن شدند و 149و  152كردند (ص  ي سازمان مي محورانه مردـ
سـازمان  «ي زناني اسـت كـه از خـط     مسئوليت اصلي شكست مبارزه بر عهده

). خـط سياسـي ايـن دو    158پشتيباني كردند (ص » هاي فدايي خلق چريك
نه تنها فقدان آگاهي جنسيتي و آنتي فمينيسم رايج در بـين تقريبـاً    سازمان

) را نشـان  102) و نيز سوسياليسم سنتي (ص 92عموم زنان كمونيست (ص 
هاي حـل نشـده بـين سوسياليسـم و فمينيسـم را در       تعارض«دهد، بلكه  مي

نظـر   ). بـا وجـود ايـن، بـه    104كند (ص  تأييد مي» درون سنت سوسياليستي
هـا هـم در    هـا و سوسياليسـت   زيستي و همكاري بين فمينيسـت  هم«مغيثي 
  ).188(ص » ي تئوري و هم پراتيك ميسر است عرصه
بـه  » اتحاد ملي زنـان «اي از رهبران و فعاالن  دنبال اين اثر مغيثي، عده به

 كرد اين سـازمان پرداختنـد.   بررسي انتقادي عمل
همچنـين يكـي از فعـالين     

، ويـدا حـاجبي تبريـزي، در نقـد سياسـت      »خلق هاي فدايي سازمان چريك«
هـاي مبـارزه مخفـي     هاي چپ سوسياليستي نوشته است كه در سـال  سازمان

داده  انديشـيده و اهميـت مـي    موضوع حقوق و رهايي زنان مي كمتر كسي به«
و... زنان بيش از هر چيز وسيله و پوشـش مناسـب بـراي كـار مخفـي تلقـي       

ها شركت داشتند، در اساس مورد اعتـراض   گيري شدند و كمتر در تصميم مي
»و يا حتي جاي پرسش براي خود زنان نداشت.

 
)6(  

در تحقيقات خودش به نتايج مشابهي رسيده است.  نيز شهيديان حامد
ــدگاه  ــز دي ــازمان    او ني ــك س ــوري و پراتي ــاالرانه را در تئ ــاي مردس ــاي  ه ه

هده، مصاحبه و طور مستند، بر اساس مشا سوسياليستي و كمونيستي ايران به
يديان ضمن نقد ماركسيسم بـه درك  هتحقيق متون، به نقد كشيده است. ش

هاي كمونيستي از تئوري ماركسيستي نيز اشـاره   محدود و مكانيستي سازمان
  )7(كند. مي

ايران هم براي شكوفايي جنـبش زنـان و    چپنقد فمينيستي از تشكالت 
زنگري و نوسـازي جنـبش   جنبش فمينيستي ايران اهميت دارد و هم براي با

ها قبل از ايران در غـرب شـروع شـده بـود،      كمونيستي. اما اين نقد، كه مدت
  هاي جدي است. خودش گرفتار محدوديت

  هاي نقد فمينيستي محدوديت

هاي سوسياليستي و كمونيستي، چـه   ي انتقاد فمينيستي از جنبش دامنه
مختلـف تئـوري و   در مورد ايران چه در ساير مـوارد، وسـيع اسـت و جوانـب     

گيرد. محدوديت اصلي اين انتقاد، به نظر من، ايـن اسـت    پراتيك را در بر مي
شـان، از چـارچوب فمينيسـم     انـداز و دورنمـاي   كه آلترناتيو منتقدين، چشـم 

هايي است از قبيـل   رود: آلترناتيو بسياري از منتقدين پروژه ليبرالي فراتر نمي
راليسـم سياسـي و فرهنگـي، گسـترش     جدايي دين و دولت، رفرم قانوني، پلو

ي مدني، تعدد احزاب و ايجاد تشكالت مستقل غيرحزبـي و غيردولتـي    جامعه
ي  زنان، و شركت زنان در زندگي خارج از قلمـرو خانـه و خـانواده. در عرصـه    

تئوري نيـز، ايـن ادبيـات انتقـادي از حـدود و ثغـور ليبراليسـم و دمكراسـي         
ي متـد، ايـن نقـد از درك روش ديالكتيـك      نهرود. در زمي بورژوايي فراتر نمي

  )8(شكافيم. ماركسيستي عاجز است. اين مطالب را در زير بيشتر مي
ي نقد فمينيستي، كه فوقاً به آن اشاره شد، اينست كه روند  اشكال عمده

ــر ســازمان هــاي كمونيســتي، يعنــي درك اكونوميســتي و سياســت   غالــب ب
ي بـين   كنـد و مبـارزه   ا، مـاهوي مـي  هـا ر  مردساالرانه و آنتي فمينيسـتي آن 

فمينيسم و آنتي فمينيسم را در مجموع جنـبش كمونيسـتي دنيـا از جملـه     
صدايي ديـدن جنـبش كمونيسـتي     خطي و تك گيرد. اين تك ايران ناديده مي
تـوان عناصـري از    اطالعي از جنبش كمونيستي نيست و مـي  تنها ناشي از بي

  زنان را در آن مشاهده كرد.بها دادن به جنبش  آنتي كمونيسم و كم
اگر با روش ديالكتيكي به مناسبات بـين جنـبش كمونيسـتي و جنـبش     

كنـيم.   ي ضـدين را مشـاهده مـي    ي همگوني و مبـارزه  زنان نگاه بكنيم، رابطه
جنبش كمونيستي زماني به دنيا آمد (قرن نوزدهم) كه آگاهي زنان به شـكل  

نـان روشـنفكر بـورژوازي و    از يك قـرن پـيش در بـين ز   » فمينيسم ليبرالي«
، خواست اصـلي فمينيسـم ارتقـا    18بعضي از مردان ظهور كرده بود. در قرن 

زنان به شهروندي كامل آن هـم از طريـق تعمـيم حـق رأي دادن و انتخـاب      
حق رأي را تنها به مـردان   18شدن به زنان بود. انقالبات بورژوايي اواخر قرن 

پارلمان انگلستان حـق   (Reform Act) 1867متملك داده بودند. قانون رفرم 
 John)رأي مردان را گسترش بيشتري داد. اما اصالحيه جان استوارت ميـل  

Stewart Mill)    را براي اعطاي حقوق به زنان رد كرد. از اين به بعـد جنـبش
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حق رأي زنان در انگلستان، ساير كشورهاي اروپايي، استراليا، آمريكا و كانـادا  
  حيات نويني يافت.

تـرين   ، فمينيسم ليبرالـي هنـوز بـه مهـم    19در حالي كه در اواسط قرن 
خواستش، شهروندي كامل زنان در دمكراسي بورژوايي آن هم از طريـق حـق   

ي كـارگر   رأي دادن و انتخاب شدن به عضويت پارلمان، نايل نشده بود، طبقه
هـاي كـارگري و    ي تـاريخ شـده بـود. رهبـري و اعضـاي اتحاديـه       وارد عرصه

تأسـيس شـدند،    19هاي سوسياليستي و كمونيستي كه از اوايل قرن  زمانسا
ي سياسـي و اقتصـادي و ايـدئولوژيك     ها مبـارزه  بيشتر مرد بودند و هدف آن

داري زنان  داري بود. در حالي كه سرمايه ي كارگر مرد عليه نظام سرمايه طبقه
ك از ماهيـت  و كودكان را نيز به كار توليدي خارج از خانـه كشـيده بـود، در   

  ي طبقاتي هنوز محدود بود. جنسيتي مبارزه
خاطر محدوديت صـفحات، تنهـا بـه مسـئله حـق رأي بپـردازيم،        اگر، به

توان ديد كه در درون تشكالت سوسياليستي از آغاز مبارزه بر سر خواست  مي
كـاران   ها ماننـد محافظـه   حق رأي زنان در جريان بود. بخشي از سوسياليست

لف اعطاي اين حق بودند در حالي كـه از اواخـر قـرن نـوزدهم     بورژوازي، مخا
هيچ  ها پيگيرترين مدافع اين حق بودند. اما اين به ها و سوسياليست كمونيست

ي  وجه به معناي پايان مبارزه بر سر اين خواست نبود. براي مثـال، در كنگـره  
) نماينــدگان  1907دوازدهــم انترناســيونال سوسياليســتي (اشــتوتگارت،     

ي حق رأي زنان را به اتفاق آرا تصويب كردند. اما لنـين در گزارشـي    عنامهقط
ي  جامعـه «نويسـد كـه يـك زن انگليسـي، از اعضـاي       راجع به اين كنگره مي

نيمه بورژوا معتقد بود كه فقط زنان متملـك بايـد    (Fabian Society)» فابين
ياليسـت  از چنين حقي برخوردار باشند. در ضمن بعضـي از نماينـدگان سوس  

اي فرصت طلبانه، معتقد بودند كه بـراي گسـترش حـق     اطريش نيز، به شيوه
طور موقت بر خواست حق رأي زنان اصـرار   بايست به ي مردان مي رأي به همه

يكـــي ديگـــر از نماينـــدگان  (Zietz)نورزيـــد. كـــالرا زاتكـــين و زايـــتس 
   )9(شدت با اين پيشنهاد مخالفت كردند. هاي آلمان، به سوسياليست

ي مبارزه بـراي رهـايي زنـان     ها به عرصه با وجود اين، ورود سوسياليست
باعث رشد و راديكاليزه شـدن جنـبش زنـان و جنـبش فمينيسـتي شـد. در       

 August)ويژه بعـد از انتشـار كتـاب اگوسـت ببـل       ي دوم قرن نوزده، به نيمه

Bebel) ،1879در  زنان و سوسياليسم (Die Frau und der Sozialismus)  و
) 1884( منشـأ خـانواده، مالكيـت خصوصـي و دولـت     كتاب فردريك انگلس، 

ريـزي شـد و جـدايي     دانـش فمينيسـتي ماركسيسـتي ـ سوسياليسـتي پايـه      
ي تئوري صورت گرفـت.   فمينيسم بورژوايي از فمينيسم پرولتاريايي در عرصه

به اين ترتيب، يك قرن بعد از تولد فمينيسم ليبرالي، فمينيسم سوسياليستي 
انـداز رهـايي زنـان را وارد     و نيز فمينيسم آنارشيستي تئوري، برنامـه و چشـم  

  ي نويني كردند. مرحله
طبقه كارگر و زنان دو نيروي اجتماعي نوين بودند كه بـه قـول گوسـتاو    

رفتند، البته  شمار مي به» طبقات خطرناك«لوبون، در اواخر قرن نوزدهم، جزو 
آور نبود كه بورژوازي و پرولتاريـا بـر    جبداري. تع خطرناك براي نظام سرمايه

داري زنان  ترين قشر اجتماعي يعني زنان به مبارزه بپردازند. سرمايه سر بزرگ
ي توليد اجتماعي كشانده بود، امـا از تبـديل آنـان بـه متحـد يـا        را به عرصه

، 19ي دوم قـرن   ذخبره يا رهبري پرولتاريا در هراس بود. اكنون كه در نيمـه 
هـاي صـنفي، احـزاب سياسـي، تئـوري اقتصـادي،        ارگر با اتحاديـه ي ك طبقه

ي جـدال بـا بـورژوازي وارد     ايدئولوژي، فلسفه، تاريخ و سياست خود به عرصه
ي طبقاتي  توانست چيزي جز مبارزه شده بود، مبارزه بر سر مقدرات زنان نمي

نوني ترين فرم خود، چيزي جز برابـري قـا   باشد. فمينيسم ليبرالي، در راديكال
ي آن اصـالح   توانست ارائه بدهد. پروژه ي طبقات نمي براي زنان و مردان همه

  وضع موجود بود. بزك كردن مردساالري و سازش طبقاتي بود.
ها جنبش زنان را كـه حـول    در اين زمان، اواخر قرن نوزده، سوسياليست

ي ويژه حق رأي شكل گرفته بود، يك حركت بورژواي خواست برابري قانوني به
كردند. اما مبـارزه بـر سـر     آوردند و صفوف خود را از آن جدا مي حساب مي به

اين حق در درون تشكالت سوسياليستي هم شدت گرفت. براي مثال، حـزب  
خود خواستار حق رأي همگاني،  1891ي  سوسيال دمكراتيك آلمان در برنامه

شـد. در   مساوي و مستقيم زن و مرد و لغو تمام قوانين طـالق بـه نفـع زنـان    
ي زوريخ انترناسيونال اعالم كرد كه كارگران همه كشورها  همين سال، كنگره

كنفـرانس  «موظفند كه براي حمايت قانوني از زنان كارگر مبـارزه بكننـد. دو   
 1910(اشـتوتگارت) و   1907هاي  ، كه در سال»المللي زنان سوسياليست بين

  خطوط جنبش زناناي مهمي در ترسيم ه (كوپنهاگ) برگزار شدند، قدم

  

  
  

  
المللي  بين» دبيرخانه«طبقه كارگر برداشتند. كنفرانس اول تصميم گرفت كه 

 مسـاوات ي  را تأسيس بكند و كالرا زتكين دبير ايـن تشـكيالت مجلـه   » زنان
(Die Gleichheit)   بـه   1914را منتشر كرد كه تعداد مشتركين آن در سـال

روز «مـارس را بـه عنـوان     8م، صد و بيست و پنج هزار رسـيد. كنفـرانس دو  
  اي و عملي بين فمينيسم   اين ترتيب جدايي برنامه اعالم كرد. به» جهاني زنان

داري  ليبرالي و فمينيسم سوسياليستي، در شـرايطي كـه كشـورهاي سـرمايه    
گيـر صـورت گرفـت.     اي چشـم  شـيوه  ديدند، به تدارك جنگ جهاني اول را مي

بـارزه در درون جنـبش كمونيسـتي و    ي م خودش به عرصه» روز جهاني زن«
  )10(ها تبديل شد. ها و ناسيوناليست بين سوسياليست

ــاريس ( ــارگران،  1871بعــد از كمــون پ ــاه مــدت ك ) كــه حكومــت كوت
ها در شهر پاريس بود، اولين بار كـه   ها و آنارشيست زحمتكشان، سوسياليست

 1917يك حزب كمونيست قدرت دولتي را به دست گرفت در انقالب اكتبـر  
روسيه بود. انقالب در شرايطي صورت گرفت كه روسـيه در طـول سـه سـال     

بـرد.   سـر مـي   جنگ جهاني كه در جريان بود در ويراني و قحطي و كشتار بـه 
ي نظـامي   اولين دولت سوسياليستي در حالي كه بـا جنـگ داخلـي و حملـه    

تـا   ي تأمين حقوق زنان دست زد كه خارجي مواجه بود به اقداماتي در زمينه
داري صورت نگرفته بود. برابري كامل زنان بـا   آن زمان در هيچ كشور سرمايه

مردان در حقوق كار، حقوق مدني، خانواده و حقوق نكاحي، و تعليم و تربيـت  
بالفاصله بعد از انقالب تأمين شد. ازدواج مدني جاي ازدواج ديني را گرفـت و  

)، سـازمان  1917مبر زنان از حق طالق دادن همسـر برخـوردار شـدند (دسـا    
هفتـه از   16حمايت از مادران و كودكان تأسيس شد، زنان بـاردار بـه مـدت    

مراقبت مجاني برخوردار شدند و اخـراج از كـار و دادن كـار شـبانه بـه زنـان       
). 1918ها الزامي گرديـد (  شيرده و باردار ممنوع شد و دادن كار سبك به آن

فظ بكنند و نام خانوادگي خـود  زنان حق داشتند كه هويت حقوقي خود را ح
توانستند نام خانوادگي زن را اختيار  را بعد از ازدواج تغيير ندهند و مردان مي

ي زن و شوهر بود، سقط جنين  بكنند، مسئوليت نگهداري از فرزندان به عهده
يا ثبت نشـده و   (de facto)هاي دوفاكتو  )، ازدواج1920آزاد و مجاني شد (

  ).1927ها به رسميت شناخته شدند ( ازدواج فرزندان محصول اين
ي موقعيت زنـان   تأكيد كرد در زمينه 1919همان طور كه لنين در سال 

چـه را دولـت    ترين جمهوري بورژوايي نتوانسته اسـت يـك صـدم آن    پيشرفته
شوراها در عرض يك سال انجام داد در طول چند دهه تأمين بكنـد. او اعـالم   

هستند و » ي خانگي برده«چنان  بخش، زنان هم اييكرد كه با وجود قوانين ره
تا وقتـي كـه در اسـارت كـار خـانگي و خـانوادگي بـاقي بماننـد، هنـوز رهـا           

  )11(اند. نشده
هايي كه براي از بين بردن اين موانـع فـرا قـانوني، يعنـي      رغم تالش علي

عمل آمد، اين تغييرات به آساني ميسر  اقتصاد و فرهنگ و سياست خانگي، به
ي طبقـاتي اسـت و    شد. بنياد خانواده محصول هـزاران سـال تحـول جامعـه    ن

ي توليـد، بنيـاد مردسـاالري، بنيـاد ديـن و زبـان و        پيوندهاي محكم با شيوه
فرهنگ جامعه دارد. مبارزه براي زير و رو كردن دنياي كهـن بـا مقاومـت در    

ي رفـرم   ها روبرو شد. حتي در عرصه خارج از حزب و دولت و نيز در درون آن
هاي اوليه مثالً قـانون خـانواده و قـانون سـقط جنـين در       قانوني نيز پيشرفت

گردهاي جدي روبرو شد. در اين تحول زيگزاگـي، ابتـدا    با عقب 1930ي  دهه
ي  ديـدگي زنـان، جسـارت و اراده    شرايط ذهني (درك ماركسيسـتي از سـتم  

رژوايي، اقتصـاد  انقالبي) به شرايط عيني (از قبيل مردسـاالري فئـودالي و بـو   
ي اقتصادي و نظامي، سـقوط درصـد جمعيـت مـردان در اثـر       ويران، محاصره

ي قانون برداشته شد، امـا   هاي مهمي در عرصه جنگ داخلي) غلبه كرد و قدم
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نهايتاً عامل ذهني، عنصر آگاه (حزب رهبر)، در جـدال بـا شـرايط عينـي يـا      
  نشيني كرد.  واقعيت مادي عقب
شـرفت، بعـد از تأسـيس انترناسـيونال كمونيسـتي      هاي پي در همين سال

، زنان كمونيست پيشنهاد كردند كه براي پيشـبرد  1919(كمينترن) در سال 
تحـت تابعيـت   » ي زنـان انترناسـيونال   دبيرخانـه «بخـش زنـان    مبارزه رهايي

ايجـاد بشـود. هـدف دبيرخانـه كـه در سـال       » ي اجرايي انترناسيونال كميته«
كه كار احزاب كمونيستي را در بين زنان تشـويق   تأسيس شد اين بود 1920

بكند و از همه درخواست كرد كه، ماننـد كميتـه مركـزي حـزب كمونيسـت      
تأسيس بكنند. دبيرخانه موظف بود كـه فعاليـت ايـن    » بخش زنان«شوروي، 
المللي را هماهنگ بكند. دبيرخانه و احزاب شركت كننـده در آن   ي بين شبكه

درگيـر مبـارزه بـر سـر مسـايل خطـي و        1935در سال از آغاز تا انحالل آن 
تشكيالتي و فعاليتي بودند. هنگامي كه الكساندرا كولونتاي بعد از شـش مـاه   

را ارزيابي كرد، معلوم شد كه پيشرفت » دبيرخانه زنان انترناسيونال«كرد  عمل
محدود بوده است. هنوز بيشتر احزاب كمونيسـت عضـو انترناسـيونال بخـش     

ي زنـان،   ند و در بين احزاب شركت كننده در كنفرانس دبيرخانـه زنان نداشت
فقط هفت حزب (سـوئد، انگلسـتان، آمريكـا، فرانسـه، سـويس، بلغارسـتان و       

  آلمان) با آمادگي و با مدارك حضور يافتند.
تـاريخ مبـارزه بـين    » ي زنـان انترناسـيونال   دبيرخانه«پانزده سال حيات 

ر بستر مبارزه بين خـط سوسياليسـتي و   فمينيسم و آنتي فمينيسم بود كه د
المللي كمونيستي به رهبـري حـزب كمونيسـت     خط بورژوايي در جنبش بين

ايـن   )12(شوروي شكل گرفت. در اين جا فرصت بازگويي اين تـاريخ نيسـت.  
مبارزه در ساير كشورهاي سوسياليسـتي از جملـه در چـين، قبـل از انقـالب      

ن انقـالب فرهنگـي پرولتاريـايي ادامـه     ويـژه در جريـا   و بعد از آن و به 1949
و امروز نيز در جنبش كمونيستي دنيا از جمله در ايران در جريـان   )13(يافت
  است.

با وجود اين كه جنبش كمونيستي ايران از آغاز پيدايش خود، در مقايسه 
خاطر تـأمين حقـوق    تر به تر و پيگيرانه هاي بورژوا، دمكراتيك، جدي با جنبش

ي خط اكونوميستي و ضد فمينيستي را بـر   غلبه )14(رده است،زنان مبارزه ك
اي از آشفتگي تئوريـك و   توان نشانه اين جنبش، كه قبالً به آن اشاره شد، مي

ي ايـن جنـبش نـه ضـد      حسـاب آورد. از ايـن رو مشخصـه    ايدئولوژيك آن به
ي بين فمينيسم و آنتي  ي ضدين است: مبارزه فمينيسم بلكه وحدت و مبارزه

نيسم بخشي از ديالكتيك رشد و تحـول تئـوري ماركسيسـتي و جنـبش     فمي
كمونيستي است. حتي در جنبش كمونيستي ايـران كـه سـهمي در پيشـبرد     
تئوري ماركسيستي و دانش فمينيستي نداشته است، مبارزه بر سـر تئـوري و   
پراتيك جنبش رهايي زنان در جريان است. بـراي مثـال، مطـرح شـدن حـق      

و جدل، در عرصـه تئـوري و ايـدئولوژي، كشـيده شـده      سقط جنين به بحث 
مخالفت خود را با آزادي » حزب كمونيست كارگري ايران«است. هنگامي كه 

» هـاي ايـران   اتحاديـه كمونيسـت  «قيد و شرط سقط جنين تئوريزه كـرد،   بي
(حزب كمونيست ايران، ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست فعلي) در رد اين   

  :)15(زب (منصور حكمت) نوشتكاري رهبر ح محافظه
  

دهيد كه آزادي سقط جنـين را تـا سـه     شما سخاوتمندانه به زنان قول مي
كنيد.  قانوني مي» در فرداي تحوالت«شناسيد و آن را  ماهگي به رسميت مي

اما به اين سخاوتمندي بايد با ديده شك نگريست. چون قبل از اعطاي ايـن  
دهيد كـه   جلوه مي» غير انساني« چنان عمل سقط جنين را شنيع و حق آن

اگر زني بخواهد از اين حق اعطايي شما استفاده كند، عطايش را به لقـايش  
وجـود   گيـري بـه   چنان جوي در جامعه با اين موضـع  بخشد. يا آن كه آن مي
آيد كه حتي با داشتن حق قانوني سقط جنين، كسي جرأت نكند دسـت   مي

طـور   هاي مخروبه به ز زنان در سرداببه چنين كاري بزند و در دولت شما ني
  پنهاني سقط جنين كنند.

ها را اعتقاد به خدا و روح به اتخاذ مواضعي اين چنـين   اگر مالها و كشيش
بر سر مسئله زنان و جوانب مختلف مبارزه آنان كشانده است، آقاي حكمـت  

  ]...[جا رسانده است.  اش به اين را رفرميسم و اومانيسم بورژوايي
خـود  «بـروي از   حكمت يك پايه بحث خود را در مورد سقط جنـين  آقاي 
 كنـد. ايشـان   مورد آن را با كار مزدي مقايسه مي دهد و بي قرار مي» بيگانگي

  ».كار مزدي هم مانند سقط جنين گواه از خودبيگانگي بشر است«گويد:  مي
ز ا«شود كه اين چه تفكر و منطقي است كه مفهوم  اما اين سئوال طرح مي  

برد و هم در ارتباط با زنان،  كار مي را هم در ارتباط با كارگر به» خودبيگانگي

داند؟ اين تفكر كالسيك بورژوازي است.  چيند و يكي مي آنها را كنار هم مي
افتد و بـا شـنيدن    ياد توليد مي اين بورژوازي است كه با شنيدن نام كارگر به

زن از وظيفـه  » از خودبيگـانگي «نام زن ياد توليد مثل. آقاي حكمت نگران 
تواند زن را يـك ابـزار توليـد، يـك ماشـين       اش است. اين تفكر نمي توليدي
كشي، نبيند و هر واقعه و تصميمي كه مانع حـداكثر اسـتفاده از ايـن     جوجه

  اش نشود. شود موجب نگراني ماشين مي
  

يسم جا، در رد نقد فمينيستي كه ماركسيسم را در عناد با فمين من تا اين
ام.  حول رهايي زنان تأكيـد كـرده   چپي دو خط در جنبش  يابد بر مبارزه مي

يـابيم   اگر با متد ديالكتيكي به پيدايش ماركسيسم و تكامل آن بنگريم در مي
كه تئوري ماركسيستي تنهـا تـراوش فكـري مـاركس و انگلـس نبـوده بلكـه        

ن تئوري در داري است. اي ي تضادهاي دنياي سرمايه ي پيچيده محصول شبكه
هاي بورژوازي و فئودالي به دنيـا آمـد و متـأثر از     بيني تضاد و تعارض با جهان

بينش، شناخت و فرهنگ دنياي كهن است. از ديد ديالكتيكي، هـر پروسـه و   
هاي كهنه است. ماركس و انگلـس در   ها و پديده ي نو آميخته به پروسه پديده

ي  بينـي طبقـه   ر از جهـان ي كـارگ  بينـي طبقـه   تالش براي جدا كردن جهـان 
راه انداختند و مسير نويني بـراي سـاختن جهـاني     دار انقالب فكري به سرمايه

ويـژه مـاركس) از    ها (بـه  فارغ از استثمار و ستم ترسيم كردند. اما برداشت آن
شان از تضاد طبقاتي نرسيد.  تضاد تاريخي بين دو جنسيت هرگز به پاي درك

ي  پرتو رشد دانش زمان خود و تـداوم مبـارزه  اگرچه اگوست ببل و انگلس در 
توان گفت كه يك قـرن بعـد    هاي مهمي در اين مسير برداشتند، مي زنان، گام

ي سوسياليسـتي،   ي سـاختن جامعـه   ها سال تجربـه  ها، آن هم بعد از ده از آن
هــاي ماركسيســت هنــوز دركــي را كــه مــاركس در مــورد نظــام   فمينيســت

انـد.   دست نيـاورده  شناخت از نظام مردساالري بهدست داد در  داري به سرمايه
جنبش كمونيستي ايران نه تنها به چنين دركي دست نيافتـه اسـت بلكـه بـا     

هـاي فمينيسـم بـورژوايي     بست غرق شدن در باطالق اكونوميسم به همان بن
  رسيده است.

ــرمايه   ــاني س ــام جه ــه نظ ــرايطي ك ــگ     در ش ــاالري جن داري ـ مردس
راه انداخته است و آنـان را بـيش از هـر زمـان      ن دنيا بهاي عليه زنا رحمانه بي

نظر من مانع اصلي بر سر رشد جنـبش زنـان    ديگر به مبارزه طلبيده است، به
ماندگي عامل ذهني است. در عرصه آگاهي، كـه بـدون آن مبـارزه عليـه      عقب

رسد، فمينيسـم بـورژوايي و فمينيسـم ماركسيسـتي      جايي نمي مردساالري به
  اند. در حالي كه فمينيسم بورژوازي با  ه در مقابل هم قرار گرفتهمانند گذشت

گـرا، پساسـاختارگرا، پسامدرنيسـتي و سياسـت      هـاي نسـبيت   پيدايش تئوري
اي يافتـه اسـت، فمينيسـم ماركسيسـتي نتوانسـته اسـت        هويت حيـات تـازه  

توهمات اكونوميستي را دور بريزد. اگر فمينيسم بورژوايي زنـان غـرب را رهـا    
پندارد يا تداوم ايـن رهـايي را در سـاختار حقـوقي ـ سياسـي دمكراسـي         مي

يابــد، جريــان  ي مــدني تضــمين شــده مــي بــورژوايي و در نهادهــاي جامعــه
ويژه در جنبش كمونيستي، هنوز ستم  اكونوميستي در تئوري ماركسيستي، به

دهد و رهايي زنـان را بـه سـرنگوني     جنسيتي را به استثمار طبقاتي تقليل مي
هـايي كـه از ديـد     كند. در عين حـال فمينيسـت   دار مشروط مي بقه سرمايهط

يـافتي جـز اصـالح     پردازند، راه غيرماركسيستي به نقد تئوري ماركسيستي مي
وضع موجود از طريق رشد جامعه مدني، برقراري حكومت قانون، شـهروندي،  

يـق  هاي اخير، دمكراتيـزه كـردن جامعـه از طر    جدايي دين و دولت و در سال
دهند. گويي كه دو قرن  ارائه نمي (NGO)» هاي غيردولتي سازمان«گسترش 

ي بورژوازي در غرب نظام مردساالري را برانداخته و يا آن را به حاشـيه   سلطه
هـاي توليـد و    ي مـدني عرصـه   رانده است. گويي كه دولـت، قـانون و جامعـه   

  بازتوليد نظام مردساالري نيستند.  
  

  آمد پي

سياسي در ايران و مسلح شدن نيروهاي بنيادگرا به تئوري پيروزي اسالم 
ــال    ــين س ــود. در هم ــالمي ب ــت اس ــرمايه  حكوم ــا، س ــوليبرال و  ه داران نئ

ي  دسـت گرفتنـد و برنامـه    كار) در غرب حكومت را به نئوكانسرواتيو (محافظه
داري بـر زنـدگي مـردم دنيـا را پـيش       چون و چراي بازار سـرمايه  ي بي سلطه

ا، ابرقدرت بدون رقيب، بـا اسـلحه در يـك دسـت و سـرمايه در      بردند. آمريك
دست ديگر به مردم دنيا اعالم جنـگ داد. كشـتارهاي ملـي، دينـي، نـژادي،      

هــا انســان را در  اي، ژنوســيد، بيمــاري و قحطــي ميليــون اي و عشــيره قبيلــه
بيست سال اخير در كشتارگاه دنياي كهن قتل عام كرد. ناسيوناليسـم،  ـ  پانزده
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ي راه انـداختن سـيل خـون در     دپرستي و بنيادگرايي دينـي امـروز آمـاده   نژا
  سرتاسر دنيا هستند.

در چنين شرايطي، در كشورهاي غرب دوران شكوفايي فكري و سياسـي  
كاري فكري و سياسي بـر   به پايان رسيده و محافظه 1970و  1960هاي  سال

ي هــاي اجتمــاعي مســلط شــده اســت. هژمــون  دنيــاي آكادميــك و جنــبش
گرايـي فرهنگـي و سياسـت هويـت بـه       پسامدرنيسم، پساساختگرايي، نسبيت

هـا تعلقـات قـومي و ملـي و      رساند. اين تئـوري  توجيه وضع موجود كمك مي
داري و  كنند. با وجود اين كـه سـرمايه   اي را تقديس مي نژادي و ديني و قبيله

ــديل شــده   ــاني تب ــه سيســتمي جه ــد، هــم پدرســاالري هــر دو ب بســتگي  ان
رناسيوناليستي و فمينيستي عليه ايـن دو نظـام را مـتهم بـه توتاليتاريسـم      انت
  كنند. مي

تـرين مفـاهيم فمينيسـم از قبيـل      ها، حتي مهـم  بعضي از اين تئوريسين
ــا » زن«، »مردســاالري« ــه ايــن كــه  » مــرد«ي ــه بهان ــه ماهيــت«را ب » گرايان

(essentialist) اي غربـي   كننـد. خـود فمينيسـم را بـه پديـده      هستند، رد مي
هـاي غيرغربـي    كنند كه قابل درك و قابـل اسـتفاده بـراي جامعـه     تبديل مي

نيست. به اين ترتيب، اگر فمينيسم در گذشته با تهاجم مدافعين مردسـاالري  
  مواجه بود، امروز از درون مورد حمله قرار گرفته است.
ما رسيده و در حال حاضر  مردساالري، اين نظام كهنسال كه از گذشته به

ما را به اسارت كشيده است، قلمرو ضرورت است. رهـايي مسـتلزم نفـي ايـن     
ضرورت است، اما نفي ضرورت بـدون آگـاهي، بـدون دانـش تئوريـك ميسـر       

تواند وجود داشته باشـد جـزء    نيست. اين كه بدون تئوري انقالبي انقالب نمي
ي  ي سـنگين نفـي جامعـه    ايران كه وظيفـه  چپ الفباي مبارزه است. جنبش 

ي خود قرار داده، آگاهي تئوريك الزم بـراي رسـيدن بـه     قاتي را در برنامهطب
چنين در مبارزه با مردساالري ناتوان است. امـا مشـكل    اين هدف را ندارد. هم

اطالعي از تئوري  خبري از تئوري فمينيستي نيست، بي بي  چپاصلي جنبش 
ت ايـن  فمينيستي و حتي مقاومت در برابر آن بـدون شـك يكـي از مشخصـا    

جنبش است. اما به نظر من درك نادرست از تئوري فمينيستي بـيش از هـر   
  چيز ناشي از عدم درك درست از ماركسيسم است.
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   شهين نوائي

  

  
  مقدمه

بدون شك تظاهرات خود جوش و بسيار وسيع زنان عليه تجاوز به حق 
 8انتخاب پوشش ـ كه به تظاهرات عليه حجاب اجباري معروف شد ـ در 

)، آغازگر وسيع ترين جنبش اجتماعي 1357اسفند 17( 1979مارس 
ه در ايران شد. جنبشي كه جوش و خروش همه سكوالر در خدمت مدرنيت

جانبه اش در دفاع از آزادي، ارتجاع مذهبي تازه به قدرت رسيده را وادار به 
).  آن چه در ايران گذشت، پايه گذار تشكل هاي فراواني 1عقب نشيني كرد(

شد كه در دوران كوتاه آزادي پس از انقالب، بارور شدند، تجربه اندوختند و با 
اكثراٌ در انتظار فرصت بعدي عقب نشستند.  1981سيع ارتجاع پس از حمله و

مارس را در  8اما، ارتباط خود را در محافل كوچك ادامه دادند و همه ساله 
خانه ها جشن گرفتند و در فرصت بعدي به فعاليت علني روي آوردند. 

، در سراسر جهان منعكس شد؛ و 1979مارس  8خروش زنان در تظاهرات 
هاي گروهي از اين تظاهرات كه به طور ويژه، در برابر قدرت سر  رسانه

آزادي نه شرقي است،  "برآورده از انقالب ايستاده بود و شعار اصلي اش 
  ايستاده بود، ياد كردند."نه غربي، جهاني است
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بسياري از فعالين اجتماعي زنان ايراني كه در خارج از ايران زندگي مي 
ت اين تظاهرات برآمدند، و اولين تشكل هاي زنان كردند، به حمايت ازخواس

ايراني برون مرزي را پس از انقالب، پايه گذاري كردند. از آن هايي كه سندي 
در دست است، مي توان از: زنان آزادي خواه در برلن غربي ـ آلمان غربي؛ 
كميته دفاع از حقوق زن ـ لندن ؛ كميته زنان ـ اتحاديه دانشجويان ايراني در 

انوور ـ عضو كنفدراسيون آلمان غربي و گروه همبستگي زنان ايراني ـ لندن ه
نام برد كه فعاليت وسيع آن ها در رساندن اخبار مبارزات زنان به رسانه هاي 

  گروهي جهان، مانع از مخدوش كردن وقايع آن روزها شد.
ي وقتي كه زنجير اسارت از پا "شعار زنان فرانسوي در آن روزها  اين بود: 

و هم آن ها بودند كه از ".زنان ايران باز شود، زنان دنيا آزاد خواهند شد
اين تظاهرات، فيلمي مستند تهيه كردند كه در سراسر جهان باز تاب يافت. 

  .MLFگروه تهيه كننده چهار زن بودند از گروه سياسي و روانشناسي 
جمهوري دو سال پس از اين تظاهرات، و انسجام يافتن نيروهاي ارتجاعي 

اسالمي،  دست اندازي به حقوق زنان وسعت يافت، و شامل زنان ايراني 
) كليه سفارت خانه 1359(1980ساكن خارج از ايران نيز گرديد. در پائيز 

هاي ايراني خارج از كشور اعالم كردند، كه پاسپورت زنان فقط با عكس با 
راوان زنان حجاب، معتبر خواهد بود. اين گستاخي جمهوري اسالمي خشم ف

يكي از مبارزين فمينيست، ديگران را به مسعوده آزاد مبارز را برانگيخت و 
... در اين بين "در اين باره  مي نويسد:  زادآ ايراندختمقاومت فراخواند. 

نوشته اي به دستمان مي رسد؛ نوشته اي سياه بر كاغذي نارنجي، نوشته را 
ستوه آمده و تا سر حد توان در راه زني بر كاغذ آورده كه تا مغز استخوان به 

  )2("آرمان زنان فعاليت كرده است.
به اين ترتيب، اولين تجمع وسيع زنان فعال فمينيست در آلمان غربي، شكل 
مي گيرد. تصميم اولين بحث و گفت وگوها مقاومت است؛ و رسوا كردن 

مي جمهوري اسالمي به قدرت رسيده. به اين ترتيب پاسپورت هاي زنان مقاو
كه پذيراي تجاوز به حقوق خود نشدند، لغو شد و باالجبار در خواست 
پناهندگي سياسي دادند. اين زنان، اولين پناهندگان سياسي اين دوره 

  هستند كه در سراسر اروپا زندگي مي كردند.
ارتباط با زنان فعال در ديگر كشورهاي اروپاي غربي و شمال امريكا، و در 

اومت، فعالين ديگري نيز به آن ها پيوستند. ادامه ميان گذاشتن داليل مق
ارتباط، به همكاري و برگزاري سمينارهاي مشترك و مركزي انجاميد. يكي از 

جنبش مستقل زنان ايراني "فعاليت هاي مشترك سازماندهي و تشكيل 
بود. اين تشكل نه به شكل سنتي تشكل هاي سياسي،  "در خارج از كشور

تباطات و همكاري و برنامه ريزي بود؛ كه در عين حال بلكه شبكه اي براي ار
واحدها در شهرها و كشورهاي ديگر، خود مختار بودند. در مدت كوتاهي، 
تعدادي از فعالين جنبش فمينيستي آلمان غربي نيز، به همكاري و حمايت از 
اين جنبش پرداختند. اسناد كافي از همه اين تشكل ها در دست نيست؛ ولي 

كه زنان از شهرهاي متعدد آلمان غربي، انگلستان، فرانسه و هلند مي دانيم 
در سمينارهاي اوليه شركت داشته اند. تداوم اين سمينارها با كليه افت و 

  خيزهاي دروني تشكل هاي زنان، تا به امروز ادامه دارد.
جنبش مستقل زنان ايراني در خارج "اولين تفرق بين زنان متشكل در  

بر سر درك از وظايف فمينيستي، مبارزه طبقاتي  1983ل در سا "از كشور
و تشكل زنان شكل مي گيرد؛ كه پس از بحث و برگزاري چند سمينار، منجر 

تشكل مستقل دموكراتيك زنان "به شكل گيري گروه جديدي به نام 
جنبش مستقل زنان "مي شود. اختالف نظرات از منظر  "ايراني در اروپا

) منعكس 2در نوشته ذكر شده از ايراندخت آزاد( "رايراني در خارج از كشو
  است.

  
با يورش وسيع و همه جانبه به كليه حقوق دموكراتيك در ايران، و قلع و 

، تعداد 1982ـ 1981قمع و كشتار وسيع فعالين سياسي در سال هاي 
پناهندگان سياسي زن در كشورهاي اروپاي غربي، به طور تصاعدي باال مي 

رابطه مستقيمي با شكل گيري تشكل هاي متعدد زنان در  رود. اين مقطع،
اروپا و امريكاي شمالي دارد. ليستي از اين تشكل ها در انتهاي مقاله درج 

  شده است كه در برگيرنده  نام اكثر آن هاست.
به دليل وسعت پراكندگي تشكل هاي زنان در اقصي نقاط جهان، عدم تمركز 

ميالدي، كه استفاده از  2000ي قبل از و خبر رساني، به خصوص در سال ها
رسانه هاي الكترونيكي همگاني نبود، دست يابي به اسناد و انتشارات آن ها 

  به آساني ميسر نيست.

 180به راستي چه خواست و عاملي باعث اين همه تحرك است كه بيش از 
تشكل را به وجود مي آورد؟ به اعتقاد من، خواست آزادي و رهائي، مهمترين 

نگيزه آن ها بوده است. اين پديده، در بين مهاجرينِ كشورهاي در حال ا
توسعه، ويژه است. زنان ايراني در دياسپورا، رفته رفته به خودباوري رسيده و 
آگاهي فمينيستي را ارتقاء داده، و با دخالت در محيط جديد، در كنكاش 

  براي تغيير به نفع خود هستند.
  زمينه، معتقد است: با تحقيق در اين هاله قريشي

زناني كه در دوران انقالب فعاالنه در انقالب شركت كرده و به دليل همين  " 
فعاليت ها مجبور به ترك وطن شده اند، در تمام نقاط جهان نمونه پشتكار و 
مبارزه با سختي ها هستند. موفقيت هاي زنان ايراني در كشورهاي اروپا و 

ت. براي خيلي ها اين نيروي مبارزه و امريكا باعث شگفتي همگان شده اس
تالش خستگي ناپذير غير قابل توضيح است. بعضي از محققان مي گويند كه 
مهاجرت و تالش براي ساختن زندگي جديد يكي از داليل اين پيشرفت 
است. توضيح آنان اين است كه زناني كه از كشورهاي در حال توسعه مي 

ه زن مستقل و مدرن آشنا شده و از آيند به كشورهاي پيش رفته، با پديد
نظر فكري و اجتماعي دچار تحول مي شوند. اما سئوالي كه من اغلب با آن 
مواجه مي شوم اين است كه : فرق بين زنان ايراني و ساير زنان مهاجر 

، به نظر من، دگرگوني و ايران تجربه انقالبچيست؟ جواب من اين است : 
روع شد و در خارج از كشور آنان آزادي شناخت زنان ايراني، از ايران ش

از ديد من تجربه انقالب، باعث شد كه زنان ما به  حركت پيدا كردند.
و سال ها طول  .حق و حقوق شان و نيروي اجتماعي شان واقف شوند

 ) (تاكيد از من) 3( "كشيد كه اين آگاهي متبلور شود.
  

مستمرترين گردهمĤئي  در اين نوشته، به بررسي بخشي از اين فعاليت ها، و
سمينار سراسري ساالنه تشكل هاي زنان و زنان "هاي ساليانه آن ها 

كنفرانس ساليانه بين "و  "دگر و هم جنس گراي ايراني در آلمان
  خواهم پرداخت. "المللي بنياد پژوهش هاي زنان ايران

  
  سمينارهاي سراسري زنان و زنان دگر و هم جنس گراي ايراني در آلمانـ 1

  اريخچه ت

، اولين فراخوان از هانوور توسط مسعوده آزاد به ديگر شهرها 1981در پائيز 
بود.  "ي زنان مبارز ايران هشدار به همه"فرستاده شد. عنوان اين فراخوان 

در شهر برلن غربي،  1981,11,24در نخستين گردهمĤئي سراسري در 
د. در فاصله پايه گذاري ش جنبش مستقل زنان ايراني در خارج از كشور

ماه پس از اولين گردهم آئي، شش سمينار سراسري برگزار مي شود و در  15
در شهر فرانكفورت آلمان غربي،  1982هفتمين سمينار در ماه مارس 

تصويب و به ثبت  "جنبش مستقل زنان ايراني در خارج از كشور"اساسنامه 
  مي رسد.

) در شهر ماينز در 25ـ 1982,4,24ـ سمينار بعدي در ماه آوريل( 1982
، طرح ايده ها و نظرهاي گوناگون«ي  آلمان غربي برگزار شده و بحث در باره

بوده است. اين سمينار را واحد ماربورگ جنبش  "زمينه هاي تالش و منشور
  مستقل زنان ايراني در خارج از كشور برگزار كرده است.

نهمين سمينار ماه ماي جوالي در شهر ماربورگ،  4تا  3ـ از تاريخ 1982
  است. "ستم مضاعف زن است؟ "برگزار مي شود. موضوع  اين سمينار 

جوالي در شهر هانوور، برگزار  19تا  17ـ دهمين سمينار در تاريخ 1983
مي شود. در اين سمينار به دليل اختالف نظر و درك متفاوت از وظايف 

تشكل مستقل  "تشكل زنان، عده اي از جنبش مستقل جدا شده و
را پايه گذاري مي كنند. موضوع اين  "وكراتيك زنان ايراني در اروپادم

  ـ برخورد فمينيستي بوده است.2ـ برخورد طبقاتي به مساله زن و 1سمينار: 
 "جنبش مستقل زنان ايراني در خارج از كشور"ـ يازدهمين سمينار را 1983

وع در برلن غربي برگزار مي كند. موض 1983اكتبر  16و  15در تاريخ 
  ست."باكرگي، فحشا "سمينار : 

دسامبر در شهر فرانكفورت، توسط  4و  3دوازدهمين سمينار،  ـ1983
برگزار مي شود. موضوع  "جنبش مستقل زنان ايراني در خارج از كشور"

  سمينار: بحث، تكميل، تصويب منشور.
ژانويه سمينار در شهر گوتينگن، آلمان غربي برگزار مي  8و  7ـ  در 1984
  .شود
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فوريه در شهر كلن توسط  11ـ چهاردهمين سمينار سراسري در 1984
 "جامعه فارغ التحصيالن آزادي خواه ايراني مقيم آلمان فدرال و برلن غربي"

جنبش مستقل "، "تشكل مستقل دموكراتيك زنان ايراني در اروپا"با شركت 
ر مي شود. برگزا "زنان ايراني در آلمان غربي ـ گروه فرانكفورت و گروه برلن

  موضوع سمينار: موقعيت و مسائل زنان ايران.
تشكل "نوامبر، در شهر هانوور و توسط  18و  17ـ پانزدهمين سمينار، 1984

برگزار مي شود. موضوع سمينار:  "مستقل و دموكراتيك زنان ايراني در اروپا
  ادامه بحث در مورد منشور تشكل و بحث در مورد فحشا، زن در اسالم.

  انزدهمين سمينار در شهر گوتينگن، آلمان غربي برگزار مي شود.ـ ش1985
سپتامبر، تشكل مستقل و دموكراتيك  7تا  5ـ هفدهمين سمينار را از 1986

زنان ايراني در خارج از كشور (اين امضا را برگزار كننده گان زير دعوت نامه 
برگزار  نوشته بودند. نام تشكل و جنبش، گاهاٌ با يكديگر مخلوط مي شود.)

مي كند. بحث در باره منشور تشكل و مقاله اي از سيمون دوبوار در باره 
ازدواج است. در اين سمينار تصميم گرفته مي شود كه در سمينار بعدي در 

مسائل زنان در رابطه با ازدواج از ديد روانشناسي، "ي  در باره 1987ژانويه 
  بحث شود.  "اجتماعي و فرهنگي

تشكل "نوامبر در شهر هانوور، توسط  15و  14نار ـ هچدهمين سمي1987
برگزار مي شود. موضوع  "مستقل و دموكراتيك زنان ايراني ـ واحد هانوور

  سمينار: سكسواليته و نهاد خانواده.
، در 1988در اين نشست تصميم گرفته مي شود  كه سمينار بعدي در آوريل 

  باشد. "ي روانشناسي هازدواج از جنب"برلن غربي برگزار شود و موضوع آن 
  در فرانكفورت برگزار مي شود. 1988ـ نوزدهمين سمينار در آوريل 1988
برنامه مفصلي به  "جنبش مستقل زنان ايراني در خارج از كشور"ـ 1989

با  "مارس، ده سال پس از روي كار آمدن جمهوري اسالمي 8 "مناسبت 
گروهي از زنان "و  "زنان كانون پناهندگان سياسي در برلن"همكاري 

  در برلن غربي برگزار مي كند. "عالقمند ايراني
 "تشكل مستقل و دموكراتيك زنان ايراني در هانوور"ماه مي،  7و  6ـ 1989

  بيست و يكمين سمينار را برگزار مي كند. موضوع سمينار: فمينيسم.
 15، "تشكل مستقل و دموكراتيك زنان ايراني در اروپاـ فرانكفورت"ـ 1989

دسامبر، بيست و دومين سمينار را با عنوان: بررسي علل جدائي ها در  17تا 
  خارج از كشور(منظور طالق در خانواده ها بوده) برگزار مي كند.

تشكل مستقل و "ـ بيست و سومين سمينار، در دسامبر توسط 1990
در شهر هانوور ـ آلمان غربي، برگزار مي  "دموكراتيك زنان ايراني در اروپا

  موضوع: پراكندگي زنان و بحران جنبش فمينيستي در خارج از كشور.شود. 
فوريه، برگزار  24تا  22در تاريخ  "انجمن زنان ايراني در هلند "ـ 1991

كننده بيست و چهارمين سمينار در شهر آمستردام بود. موضوع : مقوله 
  فمينيسم و رابطه بين دو جنس.

دسامبر در شهر هانوور  29تا  27ـ بيست و پنجمين سمينار در تاريخ 1991
برگزار مي شود. موضوع : هويت يابي زن، گروه هاي خودياري، بررسي شرايط 
و دالئل جدائي زنان ايراني در خارج از كشور. آيا سازمان يابي مستقل زنان 
ضرورت دارد؟ انتقادات، نظرات و پيش نهادات در مورد تشكل مستقل زنان 

  ايراني ـ هانوور.
  ي از برگزاري سمينار در دست نيست.ـ سند1992
برگزار كننده  "تشكل مستقل و دموكراتيك زنان ايراني در هانوور"ـ 1993

اكتبر. موضوع سمينار:  روانكاوي فمينيستي و  3تا  1سمينار بود. در تاريخ 
  تشكيل گروه هاي خوديار. بحث ها حول مطالب چهار كتاب انتخاب شده بود.

نوور برگزار شده، ولي اطالعات دقيقي در دست ـ سميناري  در ها 1994
  نيست.
  ـ سندي از برگزاري سمينار دردست نيست. 1995
تشكل مستقل و  "ژانويه، سمينار سراسري توسط  29تا  27ـ از 1996

در شهر فرانكفورت  برگزار مي شود. موضوع  "دموكراتيك زنان ايراني در اروپا
  : تربيت دختر و پسر.

  اين سمينار را برگزار مي كند. "ان ايراني ـ آلماني در كلنانجمن زن"ـ 1997
در شهر دورتمند سمينار  "پرتو، جنبش زنان ايراني"فوريه،  28و  27ـ 1998

  را برگزار مي كند. موضوع :
  
مارك  75. هزينه شركت در سمينار "سركوب جنسي ـ آزادي جنسي"

  آلمان.

  

  
  

سمينار "دسامبر  13تا  11رگ از ـ در نزديكي شهر هانوور در كاتلن بو1998
برگزار مي شود. اين سمينار را  "سراسري تشكل هاي زنان در خارج از كشور

سازماندهي مي كند. به  "تشكل مستقل و دموكراتيك زنان ايراني در هانور"
دليل بحث هاي قبلي براي تغيير نام سمينارهاي ساليانه و از آن جا كه كليه 

اخر در سمينارها شركت مي كنند يا اعضاي تشكل زناني كه در سال هاي مت
هاي مختلف هستند و يا زنان منفرد فعال مي باشند، تصميم گرفته شد نامي 
انتخاب شود كه در برگيرنده اين واقعيت باشد. از ميان نام هاي پيش نهادي، 

سمينار سراسري تشكل هاي زنان در خارج از "دوستان برگزار كننده نام 
زيدند. در اين سمينار بحث بر سر نام ادامه يافت و  پيشنهادات را برگ "كشور

تكميل نام داده شد، چرا كه همگي زنان شركت كننده در تشكل هاي زنان 
  متشكل نيستند و منفردين بسياري در اين سمينارها شركت دارند.

ـ پرنسيب  1موضوع سمينار: بررسي جنبش زنان ايراني در خارج از كشورـ 
 مارك آلمان.  85رافات. هزينه شركت در سمينار ـ انح2ها، 

در شهر هاتينگنِ آلمان،  "پرتو، جنبش زنان ايراني"فوريه  28تا  26ـ 1999
برگزار مي كند. هزينه  "هويت فردي ـ هويت زنانه"سمينار را با موضوع 

  مارك. 50شركت در سمينار 
ار را در شهر ژوئن سمين  6و 5 "گروه زنان ايراني در فرانكفورت "ـ 1999

برگزار مي كند.  "آرمان ها و چشم اندازها"فرانكفورت آلمان با موضوع 
  مارك. 10ورودي، بدون هزينه محل خواب و غذا 

اكتبر،  10تا  8در شهر هاتينگن از  "پرتو، جنبش زنان ايراني"ـ  1999
برگزار مي كند.  "از ازدواج بي عشق تا عشق بي ازدواج"سمينار را با عنوان 

زندگي "، "خانواده هاي زن سرپرست "گروه هاي كاري عبارت بودند از : 
  مارك. 50. هزينه شركت در سمينار "مادري و اشتغال "،  "مشترك

نوامبر در شهر برلن  7تا  5از  "سمينار ساالنه زنان ايراني در آلمان"ـ 1999
ال نام برگزار مي شود. موضوع سمينار: اخالقيات و تابوهاي جنسي. در اين س

جديدي براي سمينار هاي سراسري انتخاب مي شود. بدون ذكر تشكل هاي 
مارك. بدون  106انتخاب شده بود. هزينه سمينار  1998زنان كه در سال 

  مارك. 50محل خواب 
 19تا  17از  "ي زنان ايراني در آلمان سمينار ساالنه "ـ سمينار با نام 2000

موضوع: فمينيسم، كدام مطالبات؟ كدام نوامبر در شهر كلن برگزار مي شود. 
 80مارك. بدون محل خواب  125اشكال سازمان دهي؟ هزينه سمينار 

  "انجمن زنان ايراني ـ آلماني در كلن"مارك. برگزار كننده : 
سمينار ساالنه زنان "نوامبر در شهر فرانكفورت با نام  18تا  16ـ از 2001

  برگزار مي شود. "ايراني در آلمان
مارك.  40مارك. بدون محل خواب  125ع : خشونت. هزينه سمينار موضو 

  مارك. 9هر وعده غذا 
در شهر هامبورك از  "سمينار ساالنه زنان ايراني در آلمان"ـ با عنوان 2002

نوامبر برگزار مي شود. موضوع: نقش فعال زنان در غلبه بر تبعيض  24تا  22
  ايرو. 30واب ا يرو . بدون محل خ 60جنسي. هزينه سمينار 

برگزار  "پرتو، جنبش زنان ايراني"دسامبر،  7تا  5ـ در شهر دورتمند از 2002
  كننده سمينار بود. موضوع : زنان و دپرسيون.
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سمينار سراسري تشكل "نوامبر  9تا 7ـ در شهر برانشوايگ آلمان ، از  2003
كميته "برگزار مي شود. برگزار كننده سمينار  "ها و زنان ايراني در آلمان

  بوده است. "2003ي سمينار سال  برگزار كننده
موضوع : نقش فعال زنان در عرصه هاي گوناگون و چگونگي همكاري  

  مشتركشان حول خواسته هاي معين.
 ايرو. 30ايرو، بدون محل خواب  60هزينه سمينار با محل خواب 

آن چه خصوصي است، سياسي است ـ هم جنس "ـ موضوع سمينار  2004
انجمن زنان "، در شهر كلن و توسط "ي و دگر جنس گرائي اجباريگرائ

سمينار ساالنه ي زنان ايراني و "نوامبر با عنوان  7تا 5از "ايراني ـ آلماني كلن
برگزار شده است. در اين سمينار براي  "تشكل هاي مستقل زنان در آلمان

  اولين بار از يك زن آلماني براي سخنراني دعوت مي شود.
  سمينار در اين سال برگزار نمي شود.ـ 2005
تشكل هاي زنان و زنان "فوريه در شهر هانوور با عنوان  12تا  10ـ از  2006

توسط كميته برگزاري سمينار  "دگر ـ و هم جنس گراي ايراني در آلمان
سراسري ساالنه تشكل هاي زنان و زنان ـ دگر و هم جنس گراي ايراني در 

  آلمان برگزار مي شود.
، "جنس و جنسيت به عنوان عامل تعيين در تمام عرصه ها "وع :موض

. "جنسيت اجتماعي، سكس، سكسواليته و قدرت در گفتمان فمينيستي"
  ايرو. 60هزينه سمينار 

كجا ايستاده ايم؟ چه مي خواهيم؟ جنبش زنان "ـ سمينار با موضوع 2007
فرانكفورت با  ژانويه در شهر 28تا  26از  "ايراني، افق ها و چشم اندازها

سمينار سراسري ساالنه تشكل هاي زنان و زنان دگر ـ و هم جنس  "عنوان 
گروه زنان ايراني در فرانكفورت با همكاري "توسط  "گراي ايراني در آلمان
  برگزار مي شود. "زنان فعال شهر ماينز

ايرو. سه روز بدون غذا و محل خواب  75هزينه سمينار با محل خواب و غذا 
  ايرو. 25و. روز شنبه همراه با غذا اير 40

گروه زنان برگزار كننده "ژانويه در شهر برلن توسط  20تا  18ـ از 2008
سمينار سراسري ساالنه تشكل هاي زنان و زنان دگر و "، با عنوان "سمينار

  هم جنس گراي ايراني در آلمان برگزار خواهد شد.
  موضوع : تارها را با هم مي تنيم.

  
  رهاي سراسري آلمانويژگي سمينا

* فعالين و برگزار كنندگان خود را فمينيست دانسته و فاقد هر گونه گرايش 
  ناسيوناليستي و مذهبي مي باشند.

  * سمينارها در حيطه مسائل زنان از ديدگاه هاي مختلف است.
  * اين سمينارها براي زنان و توسط زنان برگزار مي شود.

نامه  هنري بخشي از فعاليت فرهنگي * در سال هاي اخير سعي شده كه بر
  باشد.

* اكثر برگزار كنندگان متشكل در تشكل زنان بوده اند، ولي در برخي شهرها 
تعدادي از فعالين داوطلبانه برخي سمينارها را برگزار كرده اند كه گاهاٌ در نام 
برگزار كنندگان منعكس است. ارائه مقاله و يا كارهاي هنري داوطلبانه و 

  ن بوده و هست.رايگا
  * سمينارها در سه روز آخر هفته، جمعه تا يكشنبه برگزار مي شوند.

* هزينه سمينارها كه شامل محل خواب و غذا مي شود،  با پرداخت ورودي 
از طرف شركت كنندگان تامين مي گردد. همواره چاره انديشي شده كه 

  مشكل مالي مانع شركت عالقمندان نشود.
نارها همواره با محل خواب و غذا است، تا تداركات * سالن برگزاري سمي
  وقت گير حذف شوند.

* گردهم آئي ساليانه عالوه بر بحث و گفت و گو و جدل، امكاني است براي 
تجديد ديدارهاي دوستان قديمي و آشنائي بيشتر با تازه واردين. هر ساله 

ن در نظر سعي بوده چند ساعتي براي بيشتر با هم بودن و با هم شادي كرد
  گرفته شود.

شركت در سمينارها براي همه زنان به راحتي ميسر نيست، چرا كه هنوز پس 
از نزديك به سه دهه در محافلي از ايرانيان به كار زنان و بحث هاي زنان با 

و محل تجمع  زنان  "ضد اخالق "تحقير نگريسته شده و گاهاٌ آن ها را 
ميل فشارهاي غير مستقيم روحي و نام نهاده و با تح "خانواده برانداز"

  اخالقي  مانع شركت برخي از آنها شده اند.

عده اي از فعالين اجتماعي زن و مرد به زنانه بودن اين سمينارها انتقاد 
كليه بحث هاي مطرح شده در خور توجه "داشته و استدالل مي كنند: 

انع از و يا تصور مي كنند داليل نظري و تئوري م "مردان نيز مي باشد.
شركت مردان مي باشد. اما فعالين و دست اندر كاران برگزاري اين سمينارها 
استدالل مي كنند كه زنانه بودن اين سمينارها نه به دليل تئوريك و اعتقاد 
به نظريه راديكال فمينيست هائي كه هر گونه همكاري با مردان را رد مي 

ربه براي بحث و درگيري كنند. بلكه صرفاٌ انتخاب شيوه اي است كه به تج
زنان فضاي راحت تري را فراهم مي كند. سعي در به وجود آوردن امكاني 
است تا زناني كه اعتماد به نفس كمتري دارند دخالت كنند. طي صحبت 
هاي شفاهي با شركت كنندگان كم نبوده اند كساني كه گفته اند اولين بار 

و...  "كم دانشي"، "سرزنش"در اين سمينارها نظرات خود را بدون ترس از 
بيان كرده و درگير گفت و گو شده اند. به تجربه اين زنان در سمينارهاي 

  مشترك با مردان ، اين بي پروائي را ندارند.
طي سال ها با شركت در اكثر اين سمينارها، بر اين نظر هستم كه شركت در 

وهي از آنان از اين سمينارها در تقويت اعتماد به نفس زنان موثر بوده و گر
شنوندگاني خموش و منفعل به دخالت گراني مبتكر بدل شده اند. البته اين 
نافي آن نيست كه در اين سمينارها شاهد قدرت طلبي، رهبري طلبي و 
پيشبرد نظرات به شيوه هاي سنتي نبوده ايم. اما اكثر فعالين با آگاهي به 

بت در برطرف كردن مشكالت، در سال هاي اخير همواره نقشي بسيار مث
چنين فضائي داشته اند. چرا كه اولين مشكل ايجاد چنين فضائي بسته شدن 
امكان بحث و اغنا و مانعي است بر آزادي بيان. چالش و درگيري فكري در 
سمينارها بسيار مثبت بوده و بايد توجه داشت كه با شكيبائي و مسئوالنه 

 آزادي و عدالت اجتماعيصورت گرفته و در راستاي اهداف اين جنبش : 
  باشد. 

  
  انتقاد به سيستم پدرـ مرد ساالر و اصرار در تغيير نام سمينارها

بررسي تم سمينارها، نشان دهنده پروسه تغييرات ذهني است كه با به زير 
سوال بردن بايدها و نبايدها در زندگي و رفتار روزمره، به خود نگريستن و با 

  خود كنكاش كردن است.
اين كنكاش ها و درگيري هاي ذهني منتج به تعميق آگاهي  بدون شك

فمينيستي، به خود باوري، رشد و بارور شدن فرديت بوده. اين زنان الگوهاي 
فرهنگي جديدي را تجربه مي كنند و با نگاه تازه اي به روابط خانوادگي، 
تربيت كودك. روابط عاطفي سعي در يافتن خود و انتخاب آگاهانه تر زندگي 

  صوصي مي نمايند.خ
آن ها با به بحث گذاردن برخي تابوها و به زير سوال بردن آن ها مانند 
سكسواليته، روابط سنتي خانوادگي و هترو سكسواليته اجباري با خود در گير 
شده، به تغييراتي در شيوه زندگي روي آورده اند. اين تغييرات در نام گذاري 

سال  20س يافته است. بيش از سمينارهاي سراسري نيز به خوبي انعكا
برگزار كنندگان فقط تشكل هاي زنان هستند، در حالي كه شركت كنندگان 
به جز سال هاي اوليه همگي اعضاي تشكل نبوده و هويت هاي اجتماعي 
متفاوتي براي خود قائل بوده اند. پس از چندين سال بحث، تغييراتي در نام 

عنوان سمينارها چنين بوده :  ،1998سمينارها صورت مي گيرد. تا سال 
در برلن  1999در سال  "سمينار سراسري تشكل هاي زنان در خارج كشور"

تغيير مي كند. اين  "سمينار ساالنه زنان ايراني در آلمان "عنوان سمينار به :
ي زنان  سمينار ساليانه "، به : 2004عنوان پنج سال تكرار شده و در سال 

تغيير مي يابد. ولي اين هنوز  "زنان در آلمانايراني و تشكل هاي مستقل 
  كافي نيست.

تعدادي از فعالين كه سال ها در بحث تغيير نام فعاالنه شركت داشته اند، 
صفحه منتشر مي  32نظرات مختلف را جمع آوري و در جزوه اي در 

  ).  4كنند(
ي تشكل هاي زنان و  سمينار سراسري ساالنه"عنوان  2006در سال 
انتخاب مي شود. اين نام  "ـ و هم جنس گراي ايراني در آلمانزنان دگر

در روز آخر سمينار مورد انتقاد برخي از شركت كنندگان قرار گرفت، با اين 
انتخاب اين نام  "و يا  "هنوز بحث به حد كافي صورت نگرفته"استدالل كه 

 . در اين سال مخالفين، نه در"مانع شركت برخي از زنان عادي خواهد شد
ميز گرد شركت كردند و نه حاضر به ارائه بحث جداگانه اي شدند. عده اي از 

كانون "آن ها استدالل مي كردند بهتر است هم جنس گرايان براي خودشان 
  تشكيل دهند! مريم آزاد از برمن با كمال صميميت  "و يا انجمن مستقلي
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به هم (از) من اگر ده سال پيش سوال مي شد كه نظرت راجع "نوشت: 

جنس گرائي چيست؟ پاسخ مي دادم كه نرمال جامعه اين است كه زن و مرد 
با هم باشند و با اين جواب كوتاه از مساله مي گذشتم... ديگر نرم هائي كه 
جامعه مردساالر براي من تعيين مي كند و كليشه هائي كه در آن وجود 

مساله طبيعي و دارد، برايم ارزشي ندارد. هم جنس گرائي را به عنوان يك 
انساني مي بينم. و اين كه هر انساني در انتخاب نوع زندگي آزاد است. از 
حقوق اجتماعي و سياسي او دفاع مي كنم، همان طور كه از حقوق اقليت ها. 
و معتقدم كه بدون قبول حقوق اقليت نمي توان از دموكراسي صحبت كرد.... 

ن هم جنس گرا بدهم و آن من مايل هستم در اين جا پيشنهادي به دوستا
اين كه خوب است آن ها انجمن و يا كانوني مستقل داشته باشند و بتوانند 
برنامه هاي اجتماعي و هويتي وسياسي خود را گسترش دهند و اين كار با 

  ) (تاكيد از من) 5("پشتيباني و پي گيري همه ي زنان امكان پذير مي باشد.
  

يه نظر سياسي ضد سكسيستي، ضد موافقين تغيير نام بر پااستدالل 
سيستم پدرـ مرد ساالر و سياسي ديدن مساله آزادي انتخاب جنسي 
و نه هويتي كه بر تمايالت جنسي مبتني است بوده. اين افراد كه 
اكثرا دگر جنس گرا بودند، تغيير نام را در راستاي مبارزه با هم جنس 

ي ديده و گرائي ستيزي جامعه ايراني و دگر جنس گرائي اجبار
  .خواهان ديالوگ و بحث در جامعه ايرانيان هستند

، در تماس و همكاري 1980زنان فعال ايراني در آلمان از ابتداي دهه 
تنگاتنگ با جنبش زنان آلمان بوده و از دستاوردهاي آن بسيار آموخته است. 

در نام  "هم جنس گرا"بر مبناي آن تجربيات، موافقين تغيير نام و آوردن 
نار هدف ديگري را دنبال مي كنند، سعيده سعادت در جمع بندي سمي

اين هدف، دادن شجاعت و اعتماد به نفس، و "تجربه زنان آلمان مي نويسد: 
امكان ارتباط به تمام زنان لزبين (هم جنس گرا) بود؛ كه تا اين زمان به دليل 

لزب و  ي مردساالر و دگر جنس گرا، از همرزمان زن فشارها و سركوب جامعه
يا دگر جنس گرايشان، دوري مي گزيدند؛ و عالئق عشقي و جنسي خود را از 
ديگران پنهان مي كردند؛ و يا اصال اين عالئق را خود نيز جدي نمي 

  )6("گرفتند.
موافقين تغيير نام بر مبناي تجربه همكاري با زنان آلماني بر اين اميد هستند 

ئي تشكل زنان هم جنس گرا و ضعف جنبش زنان آلماني مبني بر جدا"كه 
دگر جنس گرا و تنها ماندن زنان دگر جنس گرا در مورد زنان ايراني تكرار 

  )7("نگردد.
، نظر خواهي صورت گرفت كه 2004پس ار بحث هاي نهائي در سمينار 

در صد از شركت كنندگان يا موافق تغيير نام بودند و يا با تغيير  60حدود 
تعدادي از مخالفين تغيير نام در سمينار  2006مشكلي نداشتند. در سال 

همه آن ها شركت كردند و عالوه بر آن  2007حضور نداشتند. ولي در سال 
  تعدادي چهره جديد نيز در سمينار شركت كردند.

به اعتقاد من تغيير نام كه خود نيز از پيشنهاد دهندگان آن بودم، گامي است 
ار زنانه و فمينيستي. يكي از تابوها در در شكستن تابو و باز كردن زبان و افك

جامعه سرمايه داري ـ مرد مدار، بيان آزاد هم جنس گرائي بوده و اين تنها 
به قوانين دولت ايران محدود نمي شود كه مجازات آن اعدام است؛ يكي از 
خشن ترين اشكال برخورد به آزادي جنسي در جهان. اين تفكر سرمايه داري 

ي بر قوانين و سنن اسالمي در ايران امروز در جامعه ايرانيان ـ پدر ساالر، متك
در دياسپورا نيز بي تاثير نيست. با اين تفاوت كه در اثر زندگي و پويائي 
جامعه ايران، اشكال متفاوتي از مقاومت شكل گرفته كه سعي در شكستن 
 اين تابوها دارد. نكته ديگري كه در خور توجه است، تاثير قوانين و سنن

جامعه ميزبان بر ايرانيان در دياسپورا مي باشد. اين مساله به خوبي خود را 
در بررسي عملكرد تشكل هاي زنان و خواسته هاي آنان در كشورهاي 

بنياد پژوهش هاي زنان "مختلف نشان مي دهد. از آن جمله تجربه كنفرانس 
نوان در واشنگتن دي .سي. كه در هنگام بحث ساويز شفائي تحت ع "ايران

در راه عدالت جنسي : نياز به مقابله با غلط انديشي هاي هم جنس "
عده اي سالن كنفرانس را به اعتراض  "تعصبات مردساالرانه گراستيزانه و

ترك كردند. اين بماند كه از ايران خانم شهال الهيجي نامه نوشت و خواهان 
  حذف اين تم از كنفرانس شد.
 "هم جنس گرا گريزي "شه اي مخالفت هاي زنده ياد ساويز شفائي تفكر كلي

  را به خوبي بيان مي كند:
  ـ اين موضوع فاقد اهميت است و اولويت سياسي ندارد."

  ـ بايد به مسائل مهم تر و اساسي تر ارجحيت داد.
ـ هم جنس گرائي پديده اي غربي است و در فرهنگ ايراني ، مفهوم، معنا و 

  جائي ندارد.
ي غرب و كاپيتاليزم است تا جوانان ما را از راه به  ـ هم جنس گرائي دسيسه

  در كند.
  ـ چرا به مسائل خصوصي و شخصي مي پردازيم؟

ـ صحبت از هم جنس گرائي باعث تشويق جوانان به رفتارهاي منحرف و 
  ناشايست مي شود.

ـ صحبت از هم جنس گرائي براي ميهماناني كه از ايران آمده اند خطرناك 
از شركت در كنفرانس بعدي وحشت زده مي كند. اين نوآوري است و افراد را 

ها بي توجهي به موقعيت ايرانيان است و مبادله نظر با نهضت هاي درون و 
  برون مرزي را مشكل مي كند.

ـ درك چنين مسائلي براي ايرانيان مشكل است، برايشان زود است، افراد 
  ين جا جايش نيست.آمادگي ندارند، بايد محتاط بود، بايد صبر كرد، ا

ـ چنين موضوع بحث برانگيزي باعث اختالف نظر و مجادله بين شركت 
  كنندگان مي شود.

 )8( "ـ..........
برگزار كنندگان سمينارهاي آلمان، زنان به خود باوري هستند كه به آگاهي  

فمينيستي رسيده اند. اكثر آن ها از فعالين اجتماعي هستند كه در زمينه 
فعاليت دارند. اين زنان طي سال ها تجربه مبارزاتي آموخته اند  هاي متفاوت

كه نسبت به هم شكيبا باشند و در برخورد به نظرات مخالف، اشكال اصولي 
مبارزه نظري را در پيش گيرند. تنگ نظري و حذف نظرات مخالف به ندرت 
ديده مي شود؛ كه خود نشان دهنده آگاهي است. در نتيجه اكثر سمينارها 

  دون تنش و داراي فضائي صميمي و سازنده بوده است.ب
شركت كنندگان طيف وسيعي را در بر مي گيرد. به جز زنان فعال، عده اي از 
روي كنجكاوي در كار زنان و برخي به دليل درگير بودن با مشكالت 
خانوادگي در زندگي شخصي و راه يابي به اين سمينارها مي آيند، كه آغاز 

  خودياري است.
قاالت ارائه داده شده كمتر يافته هاي مستقيم تحقيقي است. از اين رو م

سطح تئوريك سمينار پيشرفت چنداني نكرده. نكته ديگر آن كه اين 
سمينارها عالقه به درگير شدن در مسائل زناني كه از كشورهاي ديگر مي 
ي آيند، نشان نداده است؛ حتا زنان فارسي زبان افغاني. به اعتقاد من ضرور

است كه گامي پيش گذارده و از تجربه پر بار زنان ديگر بهره جسته و به 
مسائل مشترك در سمينارها بپردازد. اين سمينارها تا كنون دو ميهمان 
آلماني داشته است كه هر كدام گوشه هائي از مسائل نظري و سياسي جنبش 

  زنان آلمان را مطرح كرده اند و مورد استقبال قرار گرفته است.
سوالي كه مطرح است اينست:  سمينارها چه هدفي را دنبال مي 

  كند؟ آيا چشم انداز و برنامه دراز مدتي در پيش دارد؟
  

  كنفرانس هاي ساليانه بين المللي بنياد پژوهش هاي زنان ايران
  

  تاريخچه:

با همكاري شهال  "بنياد پژوهش هاي زنان ايران" 1989تابستان در  
جوردي و افسانه نجم آبادي بنيان گذارده شد و به ثبت حائري، گلناز امين ال

كمك و تشويق به جمع آوري، نگاهداري و ابراز "رسيد. هدف كلي اين بنياد 
فعاليت و پژوهش هاي ادبي، فرهنگي، هنري، مذهبي، سياسي، اقتصادي و 

هيات  1990) بوده است. در ژانويه 9( "علمي زنان ايران در سطوح مختلف
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    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٥٢  100 ي آرش شماره

متشكل از شهال حائري، گلناز امين الجوردي و افسانه نجم آبادي  مديره بنياد
  هدف هاي مورد نظر بنياد را به ترتيب زير منتشر كردند:

  
ـ خريداري و يا اجاره مركزي براي حفظ و نگاه داري اسناد، كتاب، عكس، 1

فيلم، شعر و موسيقي زنان جهت كمك به پژوهش هاي مورد نظر بنياد. 
وابسته به كالج   Schlesingerي كتابخانه معتبر نمونه چنين مركز

دانشگاه هاروارد مي باشد، كه در آن كليه آثار مربوط به زنان  "رادكليف"
آمريكائي جمع آوري، طبقه بندي و نگاهداري شده است. اين كتابخانه اكنون 

  يكي از مهمترين مراكز مطالعه و تحقيق در باره زندگي زنان در آمريكاست.
يب سمينارهائي راجع به مسائل گوناگون زندگي اجتماعي، اقتصادي، ـ  ترت2

سياسي و هنري كه رابطه مستقيم با زندگي روزمره زنان ايران دارد. بدين 
منظور، بنياد سمينار دو روزه اي را در ماه مه آينده ترتيب داده است كه 

ن است. روز مربوط به زندگي زن ايراني بعد از انقالب در داخل و خارج از ايرا
اول سمينار زندگي زن ايراني بعد از انقالب در ايران را بررسي مي كند، و روز 

  مورد بحث قرار مي دهد. "مهاجرت"دوم زندگي زن ايراني را در 
ـ بنياد اميدوار است كه با كمك هاي مالي و معنوي افراد عالقمند بتواند به 3

ن، براي زنان و توسط زنان، انتشار مجالت، كتب و ديگر نشريات راجع به زنا
كمك كند. يكي از علل كمبود انتشارات زنان در طول تاريخ لزوماٌ پائين بودن 
كيفيت و يا عدم وجود آن نبوده است. چاپ و نشر كتاب ها و آثار زنان اغلب 

  با بي توجهي خاصي رو به رو بوده است.
بوده است و  "ذكرتاريخ م "ـ تاريخ ايران، مانند ديگر تواريخ مدون همواره4

اغلب بيانگر شرح حال، رشادت ها، جنگ آوري ها و فتوحات مردان و اثرات 
اعمال آنان در جامعه بوده است. بنياد برآن است كه از طريق پروژه هاي 

اين يك بعدي بودن تاريخ را تا اندازه اي  "تاريخ شفاهي"و  "حديث نفس"
يم از ديد زنان ببيند و صداي جبران كند و دنيائي را كه در آن زندگي مي كن

  آنان را بشنود و به گوش ديگران برساند.
ـ بسياري از زنان به علت گرفتاري هاي خانوادگي و مالي قادر به شركت در 5

كنفرانس هائي كه راجع به زنان تشكيل مي شود نيستند. بنياد بر اين اميد 
ت بليط است كه بتواند با اعطاي كمك هاي كوچك مالي ( مثال پرداخ

هواپيما) ترتيبي فراهم آورد كه افراد با استعداد و لياقت بتوانند در اين قبيل 
كنفرانس ها شركت كنند و از طريق تبادل افكار با ديگر زنان و مردان هم 
  خود غني تر احساس كنند و هم ديگران را از نعمت افكار خود بهره ور كنند.

واند راسا پروژه هاي تحقيقي تدوين ـ بنياد اميدوار است كه در دراز مدت بت6
كند و از طريق مسابقه به پژوهش گران زير نظر بنياد و با كمك هاي مالي و 

  معنوي بنياد فعاليت خواهند كرد.
ـ ديگر از هدف هاي بنياد ايجاد شبكه رابطه اي بين گروه ها و سازمان 7

  هاي مختلف زنان ايراني در اروپا، آمريكا و ايران است.
پژوهش هاي زنان، سازماني است غيرانتفاعي و كليه فعاليت هاي زنان  بنياد

ايراني را در بر مي گيرد. عالقه مندان اعم از زن و مرد، ايراني و غير ايراني، 
مي توانند در فعاليت هاي اين موسسه شركت كرده، از مزاياي آن برخوردار 

تاب، عكس، فيلم يا شوند. ضمنا عالقه مندان مي توانند با ارسال هر گونه ك
مدرك مربوط به زن ايراني اين موسسه را در پيشبرد مقاصد آن كمك كنند. 

)10(  
و به اين ترتيب فصلي تازه در فعاليت زنان ايراني گشوده مي شود. بنيادي كه 
توسط زنان سكوالر و غير مذهبي بنيان گذارده شده، بدون تنگ نظري اعالم 

از زن و مرد ايراني و غير ايراني مي توانند مي كند كه همه عالقمندان، اعم 
در فعاليت هاي اين بنياد شركت كنند و در صدد است كه با فراهم كردن 

امكان شركت زناني را كه به  "اعطاي كمك هاي كوچك مالي"امكانات و 
  دليل گرفتاري هاي مالي و خانوادگي قادر به شركت نيستند، فراهم كند.

د شبكه رابطي بين گروه هاي مختلف زنان ايراني از طرف ديگر خواهان ايجا
  در ايران و در دياسپورا مي باشد.

 1993بنياد در نشريه مربوط به برگزاري كنفرانس چهارم در وين در سال 
  خود را چنين  تعريف مي كند:

بنياد پژوهش هاي زنان ايران سازماني غير انتفاعي است و فعاليت هاي "
در بر مي گيرد. هم اكنون بنياد شبكه ي ارتباطي گوناگون زنان ايراني را 

گسترده اي بين گروه هاي زنان ايراني در اروپا، ايالت متحده و ايران به وجود 
آورده است. از كليه عالقمندان دعوت مي شود براي همكاري با اين سازمان 

  پيشگام شوند.

كالج ردكليف بنياد پزوهش هاي زنان ايراني از روي الگوي كتابخانه شلزينجر 
دانشگاه هاروارد پايه گذاري شده است. در اين مركز كليه آثار زنان امريكائي 
و در باره زنان امريكائي گردآوري مي شود. اين كتابخانه در حال حاضر يكي 

  از مهمترين مراكز پژوهشي زندگي و آثار زنان امريكا به شمار مي رود.
بوده و بيشتر  "تاريخ مذكر"هواره تاريخ ايران چون ديگر نوشته هاي تاريخي،

بيانگر شرح حال، رشادت ها، جنگ آوري ها و پيروزي هاي مردان و اثرات 
اعمال آن ها در جامعه است. بنياد كوشش مي كند از طريق چاپ نشريات، 
مقاالت و رساالت پژوهشي و هم چنين از راه حفظ و نگهداري اسناد، كتاب، 

ي  ايراني ديدگاه  متفاوتي از گذشته عكس، فيلم، شعر و موسيقي زنان
تاريخي ايران را فراهم آورد و زندگي، فعاليت ها و موفقيت هاي زنان ايران را 

  در گذشته و حال، در ايران و خارج از ايران منتشر و بازگو كند.
بنياد در نظر دارد يك مركز پژوهشي معتبر به وجود آورد تا صاحب نظران 

  )11("سترده تري دست بزنند.بتوانند به پژوهش هاي گ
  

در تورنتو كانادا اساسنامه بنياد پژوهش  1995در نشريه مربوط به كنفرانس 
  هاي زنان ايران چنين منتشر شده است:

بنياد پژوهش هاي زنان ايران سازماني است غير انتفاعي كه فعاليت هاي  "
اي بين گروه گوناگون زنان ايراني را در برمي گيرد و شبكه ارتباطي گسترده 

  هاي زنان ايراني در سراسر جهان به وجود  آورده است.
از آن جا كه تاريخ ايران بيشتر بيان گرشرح حال، رشادت ها و پيروزي هاي 
مردان است، بنياد كوشش مي كند از طريق چاپ نشريات و حفظ و اشاعه ي 

  ئه دهد.ي تاريخي ايران را ارا آثار زنان ايران ديدگاه  متفاوتي از گذشته
هر ساله كنفرانسي در نقاط  1990بنياد پژوهش هاي زنان ايران از سال 

مختلف جهان و با شركت زنان ايراني مقيم سراسر جهان برگزار مي كند و 
آثار ارائه شده و گزارش تحقيقات در اين كنفرانس ها را در سطح جهاني 

  منتشر مي كند.
ه هاي خود را با مشاركت و بنياد پژوهش هاي زنان ايران اهداف و برنام

حمايت عالقه مندان به وجود آورده و با پشتيباني مالي و معنوي آنان به 
ي عالقمندان دعوت مي كند با اين نهاد  كارخود ادامه مي دهد. بنياد از كليه

  )12("پژوهشي و غير انتفاعي همراهي و همكاري كنند.
  

زنان ايران،  اساسنامه  بنياد پژوهش هاي 1996يك سال بعد در نشريه سال 
غير انتفاعي، غير سياسي، غير  "خود را با تغيير اندكي منتشر كرده و خود را

  مي نامد: "مذهبي
  
سازماني است غير انتفاعي، غير سياسي و  بنياد پژوهش هاي زنان ايران"

ي  غير مذهبي كه فعاليت هاي گوناگون زنان ايران را در بر مي گيرد و شبكه
رده اي بين گروه هاي زنان ايران در سراسر جهان به وجود ارتباطي گست

  آورده است.
از آن جا كه تاريخ ايران بيشتر بيان گرشرح حال، رشادت ها و پيروزي هاي 
مردان است، بنياد كوشش مي كند از طريق چاپ نشريات و حفظ و اشاعه ي 

رائه ي تاريخي ايران را ا آثار زنان ايران ديدگاه  متفاوتي از گذشته
  )13("دهد...

فعاليت هاي ساليانه بنياد عمدتا به برگزاري كنفرانس هاي ساالنه بين المللي 
كنفرانس موفق در شهرهاي مختلف ايالت متحده  18متمركز شده و تا كنون 

  امريكا، اروپا و كانادا برگزار كرده است.
ز دو در طي اين سال ها تغييراتي در هيات مديره بنياد صورت گرفته. پس ا

سال شهال حائري و افسانه نجم آبادي به دليل گرفتاري هاي كاري از هيات 
مديره كناره مي گيرند. از سال سوم هما سرشار كه از ابتدا همكاري نزديكي 

با پشتكار فراوان به  1996با بنياد داشت به هيات مديره مي پيوندد و تا سال 
، 1997هما سرشار از سال  همكاري در بنياد ادامه مي دهد. با كناره گيري
ي مسئوليت ها مي شود. در  گلناز امين به عنوان مسئول بنياد عهده دار كليه

در كنفرانس لندن، مسئول بنياد، هايده درآگاهي، فيروزه مشرفي  2003سال 
هم "و شهين نوائي را به عنوان مشاوران بنياد انتخاب مي كند و مي نويسد: 

ر ديگر كارها از هايده در آگاهي و شهين نوائي چنين براي پيشبرد هر چه بهت
دو تن از قديمي ترين ياران مان دعوت كرديم كه به مدت دو سال به 

  )14("عضويت هيات مشاوران بنياد در آيند.
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پس از دو سال مسئول بنياد خواهان ادامه همكاري با مشاوران شد. در سال 
فيروزه مشرفي به دليل ، مدتي پس از برگزاري كنفرانس در شهر وين، 2005

مشكالت كاري پس از فوت همسرش عمال از بنياد كناره گرفت. در سال 
به خواست مسئول بنياد، ميهن روستا به هيات مشاوران پيوست. افرا  2006

مسئول برنامه نسل دوم بوده است. اين برنامه كه  2000افشاري پور از سال 
ارائه داده  2000نفرانس سال به ابتكار چند زن جوان دانشگاه بركلي به ك

شد، به يكي از با ارزش ترين برنامه هاي بنياد تبديل شده است. شركت 
 1357كنندگان در اين برنامه، زنانِ جواني هستند كه عمدتاٌ پس از انقالب 

  به دنيا آمده اند.

  

  
  

  كنفرانس هاي بنياد پژوهش هاي زنان ايران

  رتند از:برگزار شده اند عبا 1990كه از سال  

  
در شهر كمبريج،  1990ماه مه  13و  12 ـ زن ايراني پس از انقالب ـ1

  ايالت متحده امريكا. مقاالت ارائه داده شده عبارت بودند از:
  گلناز امين الجوردي "معرفي بنياد و برنامه سمينار" -
  در دوره بعد از انقالب، منيژه صبا. "زن روز"تحليلي از ديباچه هاي  -
، شهرزاد "دولت و مقاومت زنان در عرصه دانشگاه هاي ايران كنترل" -

  مجاب.
، محمد "مفاسد سفور "و  "وجوب نقاب"زني بود، زني نبود: باز خواني -

  توكلي طوقي
  ، فرزانه ميالني"ادبيات زنان بعد از انقالب" -
  در سينماي ايران بعد از انقالب، حميد نفيسي "مساله زن"زن و -
  ،  مهناز افخمي"نان ايراني در خارج از كشورتاريخ شفاهي ز" -
، مينو "وراي قلمرو خصوصي و عمومي: تجربه زنان ايراني در مونترال" -

  معلم
، مرجان محتشمي، "تجربه سازمان ها و گروه هاي زنان ايراني"ميز گرد -

  زهره نژاد، فرانك مير آفتاب، گوهر فراهاني.
  ، هما سرشار، شهين آسايش"يرانيفعاليت هاي مطبوعاتي زنان ا "ميز گرد -
  گزارشي از جلسه زنان شاعر در سان آنتونيو، تگزاس، شهال حائري -
  بعد از ظهري با خانم سيمين بهبهاني در بوستون، شهال حائري -
  "بنياد پژوهش هاي زنان ايران"بيانيه  -
  

يكي از با ارزش ترين اقدامات بنياد پژوهش هاي زنان ايران چاپ كليه 
ت و برنامه هاي هنري ارائه داده شده است. اولين كنفرانس در شماره مقاال
منتشر شد. و از سال دوم تاكنون برنامه هاي  "نيمه ديگر"مجله  14

  كنفرانس ها به طور مرتب در كتابي از طرف بنياد منتشر شده است.
   

 24، عنوان دومين كنفرانس است كه در تاريخ "پژوهش ها و هنرها"ـ  2
در شهر كمبريج برگزار مي شود. مقاالت ارائه داده شده  1991ماه مه   26تا 

  عبارت بودند از:
  معرفي بنياد و برنامه سمينار ، گلناز امين الجوردي -
  ، گيتي نشات"بررسي پژوهش هاي تاريخي در زمينه زنان ايران" -
، حورا "طوبا و معناي شب"در  "آزادي"و  "انديشه "تاملي در دو مفهوم -
  "اهل غرق"اوري و ي

  زن شناسي مردم شناسانه، شهال حائري -
ميز گرد: زنان هنرمندي كه آثارشان در سمينار به نمايش گذاشته شد:  -

مژده برات لو، مژگان حريري، گيسو حريري، صفورا رفيعي زاده، ياسمن 
  عامري، مهين قنبري

  مهشيد امير شاهي، آن گونه كه من شناختم، هما سرشار -
  ، فرهاد آئيش ، سپيده كوشا"نقش زن "شنامه نماي -
  ديروز، امروز، فردا، شهره آغداشلو -
  شعر خواني، آذر خواجوي -
  شعر خواني، پرتو نوري عال -

معرفي هنرمندان شركت كننده در سمينار: شهال نيك فال، سهيال رفيعي زاده، 
  شيده قره چه داغي

وت از سيمين بهبهاني برگزار بنياد برنامه شعر خواني را با دع 1990در سال 
) 15مي كند و در نشر كتابنامه شهرزاد مجاب، همكاري خود را آغازمي كند. (

بنياد در ضمن اعالم مي كند كه قصد انتشار منتخبي از داستان هاي كوتاه 
نويسندگان ايراني به انتخاب مهشيد امير شاهي، و ترجمه جان گرين به زبان 

ـ اولين زن ايراني كه  فخري دولت آبادياز  انگليسي دارد. در اين سال
سهمي به سزا در "و بروكسل بلژيك را به اتمام رسانده، و  "ليژ"كنسراواتوار 

معرفي موسيقي كالسيك غربي به نسل هاي جوان ما داشته اند. در دانشگاه 
تهران و مدرسه عالي موسيقي و در امريكا در كنسراواتوار ميلواكي تدريس كرده 

  ) به عنوان ميهمان اول دعوت مي كنند كه در كنفرانس شركت كند.16( "اند
نفر شركت مي كنند. تعداد شركت كنندگان در  250در اولين كنفرانس بنياد 

كنفرانس دوم افزايش يافته و از امريكا، اروپا و كانادا در كنفرانس حضور مي 
  يابند.

در  1991در سال ، عنوان كنفرانسي است كه ـ چهره زن در فرهنگ ايران3
شهر لس آنجلس ايالت متحده امريكا برگزار مي شود. متاسفانه اسناد اين 

  كنفرانس در دسترس نبود.
،  عنوان چهارمين كنفرانس است كه زن و خانواده در ايران و مهاجرتـ  4

در شهر وين در اتريش برگزار مي شود و زنان از  1993ژوئيه  4تا  2از 
يكي  لرتا هايراپتيانكت مي كنند. در اين كنفرانس شهرهاي مختلف اروپا شر

از قديمي ترين هنرپيشه هاي زن تاتر ايران مورد قدرداني قرار مي گيرد. 
  بود. "جامعه مستقل زنان ايراني وين "ميزبان اين كنفرانس 

  مقاالت و برنامه هاي ارائه داده شده عبارتند از:
قي شب گشايش، فروغ كريمي، هنرمندان شركت كننده در برنامه هاي موسي -

  سروش ايزدي، ويدا عدالت، فرشته صفرعليخاني
  ميز گرد: معرفي فعاليت هاي زنان ايراني در اروپا -
  معرفي بنياد و برنامه سمينار،  گلناز امين -
  زن و خانواده در ايران ـ دگرگوني هاي دهه اخير، گلي امامي -
  هه اخير، ويدا ناصحي ـ بهنامزن و خانواده در مهاجرت ـ دگرگوني هاي د -
  خشونت در خانواده،  فرشته نام آور -
  زندگي نامه لرتا هايراپتيان ـ نوشين، ژيال ديبايان -

  شب شعر:
  از عشق چيزي با جهان نمانده است ـ به خود واگذاريدم،  مينا اسدي -
  اگر من باز گردم ـ تماشاگر، هما سرشار -
  ـ گل مهر، ناهيد ملكي (جوانه)عروس مردم ـ مرغ سپيد بالم كو  -
  در انتهاي ..... ـ بي نام، افسانه افروز -
  مقدمه اي در معرفي منيرو رواني پور، گوهر بهنام -
  منو ـ و ديگري تمام شد، منيرو رواني پور -
  معرفي تهمينه ميالني (كارگردان)، ميترا شاهمرادي -
  شركت كنندگان در نمايش گروهيِ عكس و نقاشي -

پژوهش هاي زنان ايران از ابتدا سعي داشته كه ارتباط فعالي را بين زنان  بنياد
ايراني خارج از ايران و داخل ايران برقرار كند. از اين رو از ابتدا هر ساله ميزبان 

بدون داشتن برنامه هاي "سخنراناني از ايران بوده است. گلناز امين مي نويسد: 
ما، يعني مهاجران و زنان درون متشكل، خطر آن است كه اين دو گروه  

مرزهاي ايران، از يك ديگر جدا افتند و هر يك ديگري را زير پرده فراموشي از 
خاطر خود بيرون راند و در اين داد و ستد هر دو ناكام از آب درآيند. به همت 
اين كوشش ها اميدواريم كه در عوض هر كدام چشمه اميدي براي ديگري 

  ) 17("اني را از ريشه آبياري كند.باشد و استقامت زن اير
        

http://dialogt.de/



    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٥٤  100 ي آرش شماره

،  پنجمين گردهم آئي ساليانه با اين ـ زن و سياست در ايران معاصر 5 
در شهر لس آنجلس ايالت متحده برگزار شد.  1994ژوئن  26تا  24عنوان 

به خاطر خدمات  كيخسرو شاهرخ ـ يگانگيدر اين سال از فرنگيس 
سازمان زنان "د. او تشكيل دهنده فرهنگي و خيريه ايشان قدرداني ش

  بوده و در فعاليت هاي زنان شركت فعال داشته.  "زردشتي
  مقاالت و كار هنري اين سمينار عبارت بود از : -
  زندگي نامه فرنگيس كيخسرو شاهرخ (يگانگي)،  لطيفه يار شاطر -
ت خود، بازيگر، نويسنده و كارگردان تاتر ديوار چهارم، فرزانه تائيدي به رواي -

  بهروز به نژاد به روايت خود.
  پيام بنياد و معرفي برنامه سمينار، گلناز امين -
  زن باوري و خلق زدگي در فرهنگ سياسي ايران، هايده مغيثي -
  روشنفكران و مساله زنان، زهره خيام -
  انتخاب، هوشنگ توزيع -
  زنان ايران شيفته حضور و مشاركت در امور سياسي، مهرانگيز كار -
سياست دولت و اشتغال زنان در جمهوري اسالمي ايران، فاطمه اعتماد  -

  مقدم
  تجربه سازمان هاي زنان ايراني بعد از انقالب، شهين نوائي -
  سيري در موسيقي زنان ايران: از قمر تا سكوت، هما سرشار -
هنرمندان اركستر ملي موسيقي ايران، فرزادخوزين، همايون خسروي،  -

پور، سيامك پويان، گيلدا اسكنداني، سالپي كركنيان، كارمن احمد رحماني 
  دراگون.  

  زن ، سياست و ادبيات، فرزانه ميالني -
  در غربت، گلي ترقي "الف"عادت هاي غريب آقاي  -
  زن: نمونه ي بارز سخت كوشي، سيمين بهبهاني -
  تعريف سياسي از تصوير زن در سينماي ايران،  جميله ندائي -
دگان در نمايشگاه گروهي نقاشي، صفورا رفيعي زاده، شيرين شركت كنن -

  نشاط
بدون "در اين سال فرزانه تائيدي در باره بازيش در فيلم جنجال برانگيز 

عقيده دارم كوشش در پنهان كاري صحيح نيست.  "مي گويد:  "دخترم هرگز
هنگ اين فيلم نه ضد ايران است و نه به فرهنگ ايران كاري دارد. ايران و فر

ايران واالتر از اين حرف هاست. از امكاني كه در اين فيلم داشتم، استفاده 
شرافتمندانه كردم و فرياد مانده در گلويم را بيرون ريختم ـ جمله ي تو اين 

  )18("مملكت زن ها حقي ندارند ـ الاقل براي نسل بعد به يادگار مي ماند.
  
 2س بود كه در تاريخ موضوع ششمين كنفرانـ زن ، جنسيت و اسالم،  6
، در شهر تورنتو كانادا برگزار شد. مقاالت و كارهاي 1995ژوئن سال  4تا 

  هنري ارائه شده عبارت بودند از:
  زندگي نامه ثمينه باغچه بان ـ پيرنظر،  ليلي اصغر زاده -
  پيام پذيرش، ثمينه باغچه بان ـ پيرنظر -
  خوش آمد، شهين آسايش -
بازيگر تاتر: به كجاي اين شب تيره بياويزم، آهو  نويسنده، كارگردان و -

  خردمند
  پيام بنياد و معرفي برنامه سمينار، گلناز امين -
تطبيق فمينيزم با مسائل ديني اسالمي ـ اسالم، پدر ساالري، چند گانگي و  -

  چند گونگي: محسن سعيد زاده
  موقعيت كنوني زنان در دنياي اسالم: شهال شفيق -
  ق اسالمي: هايده درآگاهي جنسيت و اخال -
  زن در قانون مدني ايران: عزيزه ارشدي -
  بنيادگرائي اسالمي و مساله زن: سوسن عميد -
  زندگي، رسالت و اشعار طاهره قره العين: شكوه رضائي -
  زن، جنسيت و اسالم: غزاله علي زاده -
  كتاب خواني:  فهيمه فرسائي -
  كتاب خواني: غزاله علي زاده -
  غذا و جامعه: نجميه باتمانقليچزن،  -
شركت كنندگان در نمايشگاه گروهي عكس و نقاشي: سودابه اسفندياري،  -

  دايان بابايان، ثمينه باغچه بان، پروانه رادمرد، مرجانه صدوقي، ميترا مرتضوي.
مورد قدرداني قرار مي گيرد؛ زني  ثمينه باغچه بان ـ پيرنظردر اين سال 

موزش ناشنوايان مشغول بوده و موفقيت هاي بسيار كه عمري در خدمت به آ

در اين راه داشته. ميهمانان ايران در اين كنفرانس غزاله عليزاده و محسن 
سعيد زاده بودند. غزاله عليزاده به علت بيماري نمي تواند در كنفرانس 
شركت كند و در روز كنفرانس تلفني با شركت كنندگان صحبت مي كند. 

كنفرانس نامه دوستانه اي به هيات مديره بنياد مي نويسد قبل از برگزاري 
)19:(  
امروز پنجمين روز است كه در يكي از آلوده ترين شهرهاي جهان برف  "

سنگيني مي بارد. تقريبا دو هفته پيش براي بزرگداشت نيما از سوي گروهي 
ه خصوصي، مراسمي برپا شده بود. دوستان نويسنده و شاعر در تاالر هتل بادل

شمال، نزديك ساري سخنراني كردند و داستان و شعر خواندند. پس از 
ساليان دراز اين بار اولي بود كه در يك سالن امكان صحبت داشتيم. زير 
سلطه خلق و خوي مردساالرانه كه روز به روز جنبه بحراني تري پيدا مي 

، ميان سي كند، من داستان و شعر خواندم و خانم فرزانه... نامه هائي از نيما
چهل مرد سخنران. از چاپ زيباي داستان و مقاله لذت بردم. حروف خوش 

  نقش بود و صفحه بندي شكيل.
در جهاني كه بعد از حدود يك قرن تالش زن ها هنوز توفيق نيافته اند به 
حقوق انساني خود دست پيدا كنند و امكان برابري در هوا معلق است به 

حال جسمي ام قابل تحمل است. اما روانم  تالش جدي شما ارج مي گذارم.
  پر جراحت از تراكم فشارهاي اجتماعي و خصوصي.

براي نوشتن نمي توانم حداقل تمركز را به دست بياورم. پياپي ضربه مي 
خورم. خانه پدري را فروخته ام. كالهبردارهاي با نفوذ پول آن را نپرداخته 

رگردانم. سامسونيت به اند. با وجود ضعف جسمي بين تهران و مشهد س
دست، تنها و غمزده مي روم به دادگاه ها. ديدن همين موقعيت مردان 
صاحب مقام را به حق كشي وادار مي كند. چون پول و قدرت حرف اول را 
مي زند و مهم تر از آن جنسيت. من خانواده اي را اداره مي كنم اما ذهنيت 

اش نمي تواندبپذيرد. ذره ذره آب  مردساالر حتا اختيار زن را بر امكانات مالي
مي شوم و براي آينده دلهره دارم. درد دل دوستانه اي كردم با همدلي در آن 

  سوي اقيانوس ها.
  با تشكر از محبت شما و آرزوي توفيق در رسيدن به هدف هايتان
  " 74,11,3غزاله عليزاده  

  
شمال ايران  غزاله مدتي پس از برگزاري كنفرانس در گوشه اي از جنگل هاي

  به زندگي خود خاتمه داد. يادش خوش.
  
عنوان كنفرانس هفتم است كه در شهر  ـ زن ايراني و حقوق بشر، 7

 ملك نفيسي ـبرگزار شد.  در اين كنفرانس  1996ژوئن  16تا  14سياتل 
،  به عنوان زن برگزيده معرفي  و از او به خاطر شركت در امور  سنجيده

  اني شد.اجتماعي و خيريه قدرد
  :كارهاي هنري و مقاالت ارائه داده شده عبارت بودند از

  زندگي نامه بانوي برگزيده ملك نفيسي (سنجيده) -
  پيام پذيرش، ملك نفيسي (سنجيده) -
 –، كارگردانان: مهوش آژير، محمود بهروزيان. "بيداري و خواب"نمايش  -

  محمد بازاري -بازيگران: مهوش آژير، محمود بهروزيان، 
  پيام بنياد و معرفي برنامه سمينار، گلناز امين -
  به ياد غزاله عليزاده، شهرنوش پارسي پور -
  راه رسيدن به همبود انساني، پروانه فروهر -
  زن ايراني و حقوق بشر، شيرين عبادي -
  حقوق زنان در ايران، اسالمي يا انساني؟، آن اليزابت ماير -
  ريس كاپيتورنچرا سازمان ملل كاري نمي كند، مو -
  ايران اسالمي، زندان زنان، عفت ماهباز -
نسبيت فرهنگي و جهانشمولي حقوق برابر زنان و مردان، مهرداد درويش  -

  پور
  تاملي در مفهوم آزادي و حقوق بشر در ادبيات معاصر ايران، حورا ياوري -
  گزارش سفر گروه نگهباني حقوق بشر به ايران، الهه هيكس -
نس جهاني زنان در پكن ـ دموكراسي در خانه و جامعه، الهه بررسي كنفرا -

  اماني
  بازانديشي مقوله حقوق بشر زنان در ايران -
: چالشي دموكراتيك يا چرخشي تئوكراتيك؟ نيره "فمينيسم اسالمي" -

  توحيدي
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  فمينيسم يا فمينيسم اسالمي و بنيادگرائي، سيمين رويانيان -
  معه ايران، صديقه فخر آباديتعليم و تربيت دختر بچه در جا -
 ديدگاه يك، "گزارشي از كنفرانس جهاني زنان در پكن "نمايش دو فيلم : -

  جميله ندائي ديدگاه دو:: شادي امين. 
هنرمندان گروه موسيقي: فريبا جواهري و رامين بهرامي، نوشين دخت و  -

  سهراب انديشه. هنرمندان گروه رقص: مژده شهرياري و دوستان
  ي هنرمندان نمايشگاه گروهي، نجميه وثوقيمعرف -
شركت كنندگان در نمايشگاه گروهي مجسمه، عكس و نقاشي: ملوك آزرم،  -

نسرين افروز، فاطمه پازند، رويا پازوكي، پوران درويش، فريده دولت داد، 
شعله داالئي، فريده خرسنديان، افسانه خليل، مينا صديق، پري معتمدي، 

  ئيان، شبنم منادي زاده و مهري يزداني.پري منصف، ياسمن مينا
يكي از دو سخنران از ايران پروانه فروهر است كه چند سال بعد به اتفاق 
همسرش در خانه ي خود، توسط قاتالن جمهوري اسالمي به قتل مي رسد. 

  يادش شاد. او از سال هاي دانشجوئي براي آزادي مبارزه كرده است.
سخنران انگليسي زبان در باره حقوق بشر در  در اين سال براي اولين بار، دو

ايران، صحبت كردند. از اين سال به بعد سعي مي شود كه هر ساله از فعالين 
  زن غير ايراني در شهر ميزبان نيز سخنران دعوت شود.

  
  

  
  

  

تم كنفرانسي است كه در كرتي   ـ فمينيسم و جنبش زنان ايران،8
  ، برگزار شد.1997ژوئيه  20تا  18(حومه پاريس)، فرانسه از تاريخ 

ويژگي اين كنفرانس برگزاري ميز گردي بود به مناسبت سال جهاني زندانيان 
سياسي. در اين ميز گرد سه نسل از زنان، از تجربيات خود در زندان رضا 
شاه، محمد رضا شاه و جمهوري اسالمي قصه ها گفتند. همگي به خاطر 

ت هاي نظري به زندان افتاده بودند. اما به اعتقاد به آزادي و برابري با تفاو
شهادت ادبيات زندان مي دانيم كه مخوف ترين زندان ها از آن جمهوري 
اسالمي ايران است. اما مقاومت هاي بي نظيري نيز در اين دوره صورت 
گرفته كه فقط مي توان گفت: بسيار بيش از توان انساني است. نسرين 

با زني مصاحبه مي كند كه در دو رژيم بصيري در حاشيه اين كنفرانس 
محمد رضا شاه و جمهوري اسالمي در زندان بوده و مورد بدترين شكنجه 

)  هر چند كه اين 20هاي روحي و جسمي قرار گرفته، ولي لب نگشوده. (
همه شكنجه، زندگي و روان او را دگرگون كرده، اما شخصيت انساني، قدرت 

زنده و آشكار تصورات حكومت گران شكنجه  تعقل و استدالل اين زنان، نفي 
  گران در باره زن بوده است.

ايران زندان بزرگ زنان شد؛ زناني كه در خانه خود محروم از حقوق انساني 
شدند، اما با همه آن چه كه اين سال ها گذشته، نسلي كه نابود شده و يا از 

  ايران خارج شده به مبارزه ادامه مي دهند.
به خاطر خدماتي كه در پيشبرد  مهرانگيز دولتشاهينم خا 1997در سال 

مسائل زنان و به خصوص در تدوين قانون حمايت خانواده در اواخر حكومت 
محمد رضا شاه دارد، مورد تقدير قرار مي گيرد. اين انتخاب مورد اعتراض 
عده اي قرار مي گيرد و سالن را ترك مي كنند. اعتراض آن ها به نقش و 

  سي خانم دولتشاهي در حكومت پهلوي بود.جايگاه سيا
  :مقاالت و كارهاي هنري ارائه شده عبارت بودند از

  ، كار جميله ندائي"مهرانگيز دولتشاهي"نمايش فيلم -
  معرفي بانوي برگزيده مهرانگيز دولتشاهي، گيتي فتوحي(كالنتري) -
  پيام پذيرش، مهرانگيز دولتشاهي -
  شعر خواني، عاطفه گرگين -

 MLFتهران سال صفرـ تظاهرات زنان ايران عليه حجاب "يش فيلم نما -
  كار چهار زن فرانسوي گروه سياسي و روانشناسي. "اجباري -  
  زنان ميان برابري و آزادي (به زبان فرانسه)، ژنويو فرس -
  بنيادگرائي در الجزاير(به زبان فرانسه)، ماليكا زويا و ناديا بنسيمي -
  مينپيام بنياد، گلناز ا -
تير واپس گرايان بر تن جنبش برابري طلبانه زنان صدها گل مي روياند،  -

  نسرين بصيري
  جهاني، شهرزاد مجاب "نوين"دولت، زنان و نظم  -
  اسالم در برابر فمينيسم، آزاده آزاد -
  ميز گرد به مناسبت سال جهاني زندانيان سياسي: -

  ه، زن زنداني، ژاله احمديـ از فاطمه اره تا چل گيسو، زن در زندان هاي شا
  هويت اسالمي حقيقت نه چندان ساده، اعظم كرائي -
مرجان، ماني و چند مشكل كوچك، نويسنده و كارگردان نمايش: "نمايش  -

امير رازي،  -نيلوفر بيضائي. گروه نمايش: منوچهر آبرونتن، محسن حسيني، 
مين عشقي، داوود سلطاني، پروين شجاعي، يگانه طاهري، هديه عشقي، هر

  سپيده قديري، منوچهر كابلي، شبنم مددي، همايون مهرپويا، رضا نوروزبيگي.
  شعله ايراني : تاكتيك هاي جنبش فمينيستي ايران -
  ، گلرخ جهانگيري"مجاهدين خلق ايران"رهائي زنان و فمينيسم در سازمان -
  فمينيسم و اشكال فرماندهي،  مژده فرهي -
  جيزنان و كتاب، شهال الهي -
  مشكالت عملي جنبش زنان، ليال قرايي -
  معرفي گروه ها و نشريات زنان خارج از ايران -
از غالمحسين ساعدي، اجرا كنندگان: شكوه نجم آبادي و  "دعوت"نمايش  -

  فرح خرسنديان
هنرمندان نمايشگاه گروهي عكس و نقاشي: پريسا بهرامي، نسرين مير  -

ز، زهره عزيزي، مريم رودباركي، ماريا نيك ور محمدي، ياسمن گلشني،
  روشنك بهرامي، حوا نيكنام.

سخنراني زنان فعال الجزايري كه عليه بنيادگرائي مبارزه مي كنند، با 
استقبال فراوان رو به رو شد. امكان رد و بدل اين تجربه ها يكي از 
دستاوردهاي كنفرانس بنياد است. تدارك كنفرانس ابتدا به شكل ديگري 

قرار بود برخي از برگزار كننده گان كنفرانس با مهشيد امير شروع شد و
شاهي همكاري كنند. اما عدم شكيبائي الزم نسبت به هم نديده گرفتن 

 حذف نظر مخالفاختالف نظر و تنگ نظري يكي از اشكال غير اصولي يعني 
را باعث شد. تجربه نشان داده ضعف آگاهي مشكالت كار جمعي را افزون 

  گر را برنتابيده ايم. كرده و يكدي
  
تم كنفرانس در شهر واشنگتن دي سي ايالت  ـ زن ايراني و مدرنيته، 9

  برگزار شد. 1998ژوئن  28تا  26متحده امريكا بود كه از تاريخ 
ويژگي اين كنفرانس مطرح كردن بحث هموسكسواليته بود كه براي اولين بار 

ن اين تابو به بحث نشست. در كليه مجامع ايراني خارج از ايران براي شكست
در اين گفت و گو نه تنها فعالين جنبش دفاع از حقوق هم جنس گرايان 
صحبت كردند و به زواياي مختلف تعصبات هم جنس گرا ستيزانه پرداختند، 
بلكه مادر يكي از همجنس گرايان، ميهن شفائي نيز از تجربيات خود سخن 

ل نامه نوشته شده بود، بلكه در گفت. در اعتراض به اين بحث نه تنها از قب
محل كنفرانس نيز عده اي از سالن خارج شدند. اين نشان دهنده عمق 
تعصبات حتا در زناني است كه خود را مبارز جنبش زنان مي دانند. در همين 

  مقاله به اين نكات و انواع تعصبات اشاره شد.
  تقدير شد.  ، زن آزاده، مبارز، و بي باكسيمين بهبهانيدر اين سال از 

  كار هنري و مقاالت ارائه شده عبارت بودند از:

  معرفي زن برگزيده سال: سيمين بهبهاني، فرزانه ميالني و عاطفه گرگين -
  پيام پذيرش سيمين بهبهاني -
  دو سخنراني به زبان انگليسي -

. زنان ايراني ناحيه شمال  Mary Catherine Batesonـ زنان، مذهب و تحول 
 Mary Elaine Hegland: خالقيت، شهامت و رنج خود   كاليفرنيا

. كارگردان: حميد احيا، نوشته سپيده كوشا "مرغ سحر"نمايش باز سازي  -
  بازيگران: سپيده كوشا، مريم جاويد، برنادت راد

برنامه موسيقي، زيبا شيرازي به همراهي رعنا منصور(پيانو و آواز)، سعيد  -
  ت)امين(گيتار)، محمد تيوا (فلو
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  پيام بنياد، گلناز امين -
  زنان، تجدد و اسالم سياسي، هايده مغيثي -
  جبر اجتماعي براي تحمل خشونت: بررسي دالئل زنان،  شهال اعزازي -
تحت خشونت خانوادگي براي ادامه زندگي شهروندي مردانه و ديگر سازي  -

  زنان، مينو معلم
  ميز گرد ادبيات: -

  رنجبر ايراني ـ زنان داستاني معاصر، نسرين
  ـ زنان و بحران شعر معاصر، رويا حكاكيان

ميز گرد پيشكسوتان: راضيه ابراهيم زاده، فخر وزيري، فهيمه يمين  -
  اسفندياري (اكبر)، فريده گلسرخي(والي)

  
  رسيتال پيانو، آريانا بركشلي -

اثر پرتو نوري عال، تنظيم و اجرا: شهره  "زن"ـ اجراي نمايشگونه شعر 
  با همكاري هايده ارادت، حميرا اميني، فرشته، ناهيد نوابعاصمي. 

اقتباس از داستان كليدر، اثر محمود دولت  "قصه مارال"ـ برنامه رقص 
  آبادي. طراح و سرپرست، آرام بيات

  با همكاري مهر آفرين امامي لنگرودي، هما عليزاده، انوشيروان ساسان نژاد
ت، آرام بيات، رحيمه ترك پور، رقصندگان شهرزاد ارشدي، بابك ايزد خواس

جواد صاحبي، مارال صرافيان، نيما مشعوف، گيسو نوراللهي. موزيك استاد 
  يگانه، حسين عليزاده و كيهان كلهور.

  به كارگردانيِ رخشان بني اعتماد "بانوي ارديبهشت"ـ فيلم 
  ـ زنان مهاجر ايراني و گرايش هاي جنسيتي تجددگرا، علي اكبر مهدي

  شناخت تعصبات جنسي در ارتباط با هم جنس گرائي ـ ميز گرد
          ي  مادر يك هم جنس گرا: كاربرد منطق براي مقابله با تعصبـ تجربه ها
   يمهين شقاق

  نظري انتقادي بر اشكال  مرسوم دگر ـ هم جنس گرائي: سيما شاخساري -
غلط انديشي هاي همجنس  ـ در راه عدالت جنسي: نياز به مقابله با

  يراستيزانه و تعصبات مردساالرانه : ساويز شقاعگ
  عبور از مرزها: رابطه مدرنيته با بدن زن، بكري تميزي

  شعر خواني شاعران همراه با موسيقي: سعيد امي، گيتار، رويا بهرامي، سنتور
ـ گزارش نمايشگاه گروهي زنان هنرمند ايران: منا خادمي (مشاور هنري 

  بنياد) هنرمندان. 
اه گروهي نقاشي و عكاسي: نگار آثاري صميمي ، فاطمه امان ـ نمايشگ -

مريم اويسي ـ ساغر برزمهري ـ سايه بهنام ـ فريده  توكلي ـ مريم جواهري ـ 
مهشاد حائري ـ گلي حق جوـ منا خادمي ـ مينو خانبابائي ـ بهناز دانشور ـ 
 پروين سپهر ـ شهال سپهر بي بي ـ آمنه (امي) شريفي ـ فاطمه (دخي)

شهشاني ـ فرزانه شفيعي ـ فائزه ـ آيلين فالح ـ هاله فتحي ـ شهين گلبادي 
ـ مهين مستوفي زاده ـ نسرين نواب ـ رويا نور آور ثاني رشتچيان ـ پري 

  وفائي ـ آتي وكيلي ـ ترانه همامي ـ روشن هوشمند.
  بيان اهداف جمعيت زنان لس آنجلس

به كار بردند برگزاري  1998ابتكار جالبي كه برگزاركنندگان كنفرانس سال 
ميز گرد پيش كسوتان بود. زناني كه در زمينه هائي از فعاليت هاي كاري و 
اجتماعي در زمان خود قدم هاي موثري برداشتته و باري از تجربه سال ها 
زندگي بر دوش دارند. در اين سال چند نفري به برگزاري برنامه هنري در 

بخش ارزيابي كنفرانس پيش نهاد مي كنفرانس معترض بودند. دوستي در 
جدي "كاسته شود و وقت را به برنامه هاي  "تفريحي"كند كه از برنامه هاي 

بدهيم. گويا كه برنامه هنري جدي نيست. مسئولين و همكاران بنياد  "تري
همواره معتقد به ارج گزاري كار هنري و آزادي بيان بوده اند. گلناز امين در 

ديريست كه برخي از افراد  "در پيش گفتار مي نويسد:  پاسخ به اين دوستان
جامعه ما ديدي تحقير آميز به هنر و هنرمندان داشته اند. اگر هنرمندي 

نباشد، به عبارت ديگر اگر دقيقاٌ به سليقه اين   "متعهد"برنامه يا نوشته اش 
گونه افراد ننويسد، ارتجاعي خوانده مي شود و هيچ فضاي استقالل فكري و 

  هنري براي او مجاز نيست.
بخش هنري برنامه كنفرانس همانقدر براي ارتقاي يك جنبش الزم است كه 

  "هر بحث پژوهشي آكادميك.
اگر نتوانم برقصم نمي  "او نقل قول زيبائي از اما گلدمن در ابتدا مي آورد: 

  ) 21( "خواهم بخشي از انقالب شما باشم
  

بود كه  1999عنوان كنفرانس سال  ،2000ـ زن ايراني در آستانه سال  10
  ژوئيه برگزار شد. 5تا  2در شهر مونترال در تاريخ 

در اين سال بزرگداشت باشكوهي همراه با برنامه هنري و اساليد از كليه زنان 
پاك باخته اي كه در راه آزادي و براي دنيائي عاري از ستم جان باختند، به 

لوح افتخاري به نام و ياد آن ها ثبت  عمل آمد. بنياد پژوهش هاي زنان ايران،
  كرد. 

  مقاالت و كارهاي هنري ارائه داده شده در طي چهار روز از اين قرار بود:
  (به زبان فرانسه)، فرانسواز داويد 2000 راه پيمايي سال -

  :ميز گرد كردستان
  ـ زن كُرد مهاجر و تضاد دو فرهنگ، صديقه محمدي

  مفتي زاده و ناهيد بهمني، منيره  2000ـ زن كُرد و سال 
  ـ وضعيت زنان كُردستان عراق: گذشته و چشم انداز، سوسن سليم

  مراسم زنان برگزيده سال كنفرانس

  ـ پيام بزرگداشت، الهه شكرائي
، ساخته، امين ضرغام، "نهراسيدند از مرگ، زنان جان باخته"ـ نمايش ويدئو
  شهرزاد ارشدي،

  ياسمن عامري، جواد صاحبي
، نوشته و اجرا: شهره "2000ـ 1982من و لس آنجلس "ك نفره نمايش ت -

  آغداشلو
  پيام بنياد، گلناز امين -
  پيام از ايران، نوشين احمدي خراساني -
  ، آذر درخشان 2000كاراكتر ستم بر زنان در ايران در آستانه سال  -
  تاثير موقعيت زنان ايراني بر زنان پناهنده افغاني، نسترن موسوي -
سال فمينيزم: سازمان هاي زنان در تبعيد، شهين نوائ  20داشت بزرگ -

  1999ـ  1979
دور از  راويان،بعضي هويت پردازي و نقش زنان ايراني: زن ايراني به روايت  -

  افسانه هژبري ايران (به دو زبان فارسي و انگليسي):
  "قمر ملوك وزيري"نمايش  -

ران: مهوش برگي، فرهاد قرنيا، ـ نويسنده و كارگردان: اكبر يادگاري. بازيگ
  رضا كاوه، اكبر يادگاري

  ـ موسيقي،  مجيد درخشاني
چشم انداز فرهنگي جنبش زنان ايران: حامد شهيديان (به دو زبان فارسي  -

  و انگليسي)
  مساله زنان و جنبش چپ: ويدا حاجبي تبريزي -
  : توران عازم2000زن و مذهب در آستانه سال  -
  ران، چشم اندازها و مطالبات: اعظم كم گويانجنبش زنان در اي -
  گفت و گو با هنرمندان زن ايراني شركت كننده  در نمايشگاه گروهي -
  ).هنرمندان نقاش، عكاس، مجسمه ساز و هنرهاي تزئيني(
  هنر درماني، جنبه هاي تاريخي و فرهنگي، شهرزاد شمس آوري -
اني، معصومه فرشته داستان خاله سوسكه، كتمان خشونت در فرهنگ اير -

  نام آور
  طرح شبكه اي پويا ميان گروه هاي زنان ايراني: پرستو درخشنده

، سال تدارك راه پيمائي جهاني زنان در سراسر دنيا عليه فقر و 1999سال 
ستم بود. ميهمان كانادائي اين كنفرانس، فرانسواز داويد، از اعضاي 

يمائي جهاني زنان بود. او كه راه پ و يكي از مبتكرين "فدراسيون زنان كبك"
زني فعال و شناخته شده در سطح جهان است، به طور مبسوط به اهداف و 

خواست زنان در اين راه پيمائي جهاني، برنامه هاي اين راه پيمائي پرداخت. 
  ريشه كن كردن تجاوز و هتك حرمت عليه آنان بود.

، بازديد محالت برنامه جالب ديگري كه در اين سال تدارك ديده شده بود
شهر مونترال بود. به طور اختصاصي، راهنمايي گروه عالقمندان را به كليه 
نقاط تاريخي شهر كه مبارزات زنان در آغاز قرن بيستم در آن شكل گرفته 

  بود، برد.
نيز قدمي در راه  "طرح شبكه اي پويا ميان گروه هاي زنان ايراني"كارگاه 

  تشكيالت سراسري زنان ايراني بود. شناخت مساله همواره مطرح، يعني
  
ـ بررسي مطالعات و مبارزات فمينيستي زنان ايراني در دو دهه  11

مورد بحث  2000ژوئن سال  18تا  15، از  اخير و چشم انداز آينده
  كنفرانس در شهر بركلي امريكا قرار گرفت. 
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نان پيش بازيگر و كارگردان تاتر، يكي از ز مهين اسكوئيدر اين سال 
  كسوت تاتر ايران مورد قدرداني قرار گرفت.

  مقاالت و كارهاي هنري مطرح شده عبارت بودند از: 

  به كارگرداني: ابراهيم مختاري "مكرمه"و  "زينب"نمايش فيلم  -
  جوان ـ زن: دانشجو.يان بركلي"ي  ه پروژ "نسل دوم "ميز گرد -
  پيوندي  آموزش و جنبش اجتماعي زنان در ايران:  سعيد" -
  مراسم بزرگداشت زن برگزيده:  مهين اسكوئي -
  وضعيت زنان در افغانستان: شريفه شريف -
  سخنران مهمان: آنجال ديويس -
اثر آريل درفمن. كارگردان:  "مرگ و آن دختر"گروه داروك: نمايش تاتر  -

  سپيده كوشا. بازيگران: حميد احياء ، بال واردا
  پيام بنياد: گلناز امين

ايران در  است تئوري و تئوري قدرت سياسي: دو دهه مطالعات زنانسي -
  شهرزاد مجاب ،تبعيد

  تاثير خواب نامه ها در فرودست سازي زنان: بنفشه حجازي -
  ميز گرد مطبوعات

  ـ زنان در مطبوعات ايران طي دو دهه اخير و چشم انداز آينده: پروين اردالن
  خل و خارج از كشور: مهناز متينـ بررسي تطبيقي نشريات ويژه زنان در دا

ـ برآمدن از ظلمت : نسل جديد نشريات زنان و گفتماني تازه در مورد  
  فمينيسم و حقوق بشر: ژانت آفاري

  كنسرت موسيقي سنتي ايراني -
  آواي: شهال ساره خاني 

ـ نوازنده گان: حسين بهروزي نيا (عود)، پژمان حدادي (تنبك)، زرين اردالن 
  (دف)

  ن ايراني: بنفشه صيادرقص مدر
  "ادبيات زندان"ميز گرد 

  ـ روايت زندان، صداي زن: شهال شفيق
  ـ تجربه زندان زنان در دو رژيم: شهال طالبي

  ميز گرد ادبيات زنان

  در داستان نويسي زن ايراني در تبعيد: مليحه تيره گل "زن "ـ 
  ه درآگاهيـ زن و زن روشنفكر در آثار ادبي دوره مدرن تاريخ ايران: هايد

چشم انداز آينده وضعيت زنان ايراني در عرصه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
  فرهنگي و خانواده: مريم متين دفتري

هنرمندان دو نمايشگاه گروهي: نقاش، عكاس، مجسمه ساز و هنرهاي  -
  تزئيني.

به ابتكار شش زن جوان دانشجوي  "جوان زن"برنامه نسل دوم با پروژه  -
گرد هم آمدند تا به بررسي جنبه "هر بركلي، تولد يافت. اين زنان ايراني در ش

هاي متفاوت زن جوان ايراني در امريكا بپردازند. تصميم آن ها مبتني بر 
ساختن فيلم مستندي بود كه بتواند عناصري از هويت اين نسل جوان را، به 
 نمايش بگذارد، آن ها را به سفري رهنمون ساخت كه سرانجامش، شناخت

بيشتر از يكديگر و جامعه ايراني ساكن اين شهر شد. آن ها پس از چند ماه 
ناميدند: به اميد آن كه اين پروژه ـ كه تالشي است در  "جوان زن"خود را

  جهت جمع آوري و طرح تجارب زنان جوان ايراني ـ سرآغازي شود براي اين 
هاي زنان  گونه مطالعات و پژوهش هاي كنفرانس هاي آينده بنياد پژوهش

  )22.("ايران
اين بخشي از سخنان افرا افشاري پور، گرداننده اين برنامه در بركلي بود. از 
اين سال به بعد او به عنوان مسئول اين بخش از برنامه بنياد يكي از با ارزش 
  ترين ميزگردها را با شركت زنان جوان در دياسپورا و ايران فراهم آورده است.

ارزش اين كنفرانس شريفه شريف، زن افغاني ساكن كانادا، يكي از مهمانان با 
  زير سلطه طالبان سخن گفت. "وضعيت زنان در افغانستان"در مورد 

سخنران ميهمان ديگر، آنجال ديويس مبارز معروف امريكائي بود كه به خاطر 
پي گيري اش در مبارزه عليه انواع سركوب و ستم شهرتي جهاني دارد. او در 

راز خوشحالي فراوان كرد كه بنياد پژوهش هاي زنان ايران، محلي سخنانش اب
است براي گردهم آئي و اتصال زنان آكادمسين، اكتيويست و هنرمند. او كه 
همراه مستقيم و غير مستقيم فعاليت هاي دانشجويان ايراني عليه  رژيم شاه 

ري بوده، خواهان جست و جوي امكاناتي شد براي برقرا 1960از سا لهاي 
  همبستگي هاي فرامليتي زنان در حمايت از مبارزاتشان.

  
به دنبال كنفرانس بركلي كه به مبارزات دو دهه گذشته  ـ چه بايد كرد؟ 12

برگزار كنندگان كنفرانس دوازدهم در شهر  2001پرداخته بود، در سال 
 "وضعيت زنان ايراني در داخل و خارج كشور: چه بايد كرد؟"استكهلم عنوان 

  ژوئن برگزار شد. 17تا  15انتخاب كردند. اين كنفرانس از را 
سخنران مهمان  ماريا ـ پيا بوئتيوس، روزنامه نگار و نويسنده معروف و فعال 
جنبش زنان سوئد بود. او از بنيان گذاران شبكه ارتباطي زنان سوئدي است 
كه هدفش وارد كردن تعداد بيشتري از زنان در مراجع تصميم گيري و 

لمان سوئد بود. اين جنبش توانسته  تعداد زنان پارلماننتريست را در سوئد پار
  در صد برساند كه بيشترين زنان پارلمانتاريست جهان را دارد. 50به مرز 

در اين سال براي اولين بار دو زن جوان نيز از ايران در ميز گرد زنان جوان 
  بال شده است.شركت كردند. اين روال تاكنون در كليه كنفرانس ها دن

  : مقاالت و كارهاي هنري ارائه داده شده در كنفرانس عبارت بودند از
  سخنران مهمان: ماريا ـ پيا بوئيتيوس -
  برنامه  موسيقي، سي سي گدل و گيسو شاكري -
  مراسم بزرگداشت زن برگزيده سال، مكرمه قنبري دري كنده -
شادي صدر، آنيتا نيك ميز گرد نسل دوم زنان ايراني: پريسا تقي زاده،  -

  خواه، سپيده زرين پناه ، راشين فروتن فرد
تاتر: روياهاي آبي زنان خاكستري. كارگردان: نيلوفر بيضائي. بازيگران:  -

  پروانه حميدي، ژاله شعاري
  پيام بنياد: گلناز امين -
  جامعه سياسي ايران: ژاله احمدي "اندروني"زنان در  -
  آينده: جميله ندائي جنبش زنان ايران و مشكالت  -
  آغازي دگر بايد: شادي امين -
  بررسي موانع و عملكرد تشكل هاي زنان در ايران: عزيزه شاهمرادي -
  برنامه شعر خواني: مريم هوله -
  موسيقي : سروش ايزدي -
  زن ايراني و چند فرهنگي: الهام قيطانچي -
  طاهره ميالنيميز گرد خشونت: شهال حيدري، ماريا رشيدي، الهه اماني،  -
  شعر خواني: ژيال مساعد -
  برنامه هنري، رقص آفتاب: فريده ابالغيان -

بود. زني كه  مكرمه قنبري دري كندهزن برگزيده كنفرانس  2001در سال 
). 23( "مي خواستم شعر بنويسم اما چون سواد نداشتم، نقاشي كردم"گفت 

وهرش را روي كه پس از مرگ گاوش زندگي هوو،  خود و ش  زن روستائي
ديوار و سنگ خانه اش به تصوير در آورد. و بدينسان هنر نقاشي راه رهائي او 
را از بختكي كه بر جانش ريشه دوانده بود، شد. او زني از روستاهاي كرانه 
درياي خزر در شمال ايران، يكي از شناخته شده ترين زنان هنرمند معاصر 

  جهانيان شناسانده. ايران شده و تجربه هاي زندگي خود را به 
  

، تم كنفرانس سيزدهم در شهر دنورِ امريكا  ـ زن، مذهب، ايدئولوژي 13
  برگزار شد. 2002ژوئن  16تا  14بود كه از 
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زن شاعري كه با نام  اتال سلطاني به دنيا آمده، ژاله را به  ژاله اصفهانياز 
اتحاد  تخلص انتخاب كرده، و در اين ميان به نام ژاله بديع تبريزي در

  در  1946جماهير شوروي زندگي كرده، و اولين مجموعه شعرش را در سال 
مسكو به چاپ رسانده، قدر داني شد. او اكنون در لندن زندگي مي كند و 

  سال از عمرش را در تبعيد گذرانده. 65بيش از 
  : سخنراني ها و كار هنري اين كنفرانس عبارت بود از

  سال : ژاله اصفهانيمراسم بزرگداشت زن برگزيده  -
  ، چيمان رحيمي"دمي با ژاله اصفهاني"ـ ويدئوي 

  ـ معرفي زن برگزيده سال: اسماعيل نوري عال
  ـ لوحه سپاس از طرف بنياد
  ـ چند شعر از ژاله اصفهاني

  مذهب و تاثير آن بر روابط جنسي ـ اجتماعي زنان: شهال سپهر -
  زنان، ادبيات و ايدئولوژي: مهرنوش مزارعي -
معرفي هنرمندان نمايشگاه نقاشي و عكاسي: گيتا خشايي، فاطمه دادگز،  -

ليال ساالرتاش، شهال سپهر، نهيد مرندي، -سودابه اردوان، تهمينه كاتوزي، 
  آزيتا حسيني

  گروه رقص ني نوا -
  موسيقي كالسيك ايراني -
  پيام بنياد: گلناز امين -
  سا ساعدروان زن در اسارت سنت، قتل هاي ناموسي:  پري -
ميز گرد نسل دوم زنان ايراني: كاترين چان، بهار مير حسيني، آرزو، سيف  -

  پور، شاليزه نجمي
  زن، يك گره ايدئولوژيك: اسماعيل نوري عال -
  دتاثيرات اسالم بر قوانين ايران و موقعيت زنان: فريده هرندي -
  ، نوشته شكوه ميرزادگي"باران سنگ"نمايش  -
  ي : مهوش آژير و اريك استاينموسيقي مدرن ايران -
ميز گرد اديان: فوزي آصفي، لوئيز باغراميان، هايده درآگاهي، نيكي  -

  ساعدي، نياز كسروي
  حقوق انساني زن و حكومت خدا ساالر: گلبرگ باشي -
                                                                                                   "سنگسار"رقص تك نفره  -

زن كه در خانواده هاي بهائي، يهودي،  4ميز گرد اديان مختلف با شركت 
ارمني و زردشتي به دنيا آمده بودند، برگزار شد. در اين ميز گرد هر كدام از 
زنان گوشه هائي از زن ستيزي را در اديان مختلف برشمردند. برگزاري اين 

س بود در شناساندن بخشي از فرهنگ ميز گرد ابتكار جالب اين كنفران
  مذهبي غير مسلمان ايران در برخورد به زن.

پس از كنفرانس استكهلم، هياهوي پوچي بر سر مسائل مالي برپا شد؛ نمونه 
اي از ستم و آزار در روابط زنان. تهمت و افترا به ياران ديروز، و پايمال كردن 

ين گونه برخوردها، همانا بر شانِ همرزم خود را، شاهد شديم. اما پادزهر ا
  جاماندن و ادامه راه مبارزه است كه درستي خود را نشان داد.

كنفرانس دنور با مشكل ديگري رو به رو شد كه منتج به نثار دشنام و اتهام 
هاي پوچ به مسئول بنياد و برخي از شركت كنندگان شد. گلناز امين در 

زير پا "ني اين تجربه مي نويسد: نشريه بنياد در بازبي  122پيش گفتار جلد 
ي تالش و كوشش  گذاشتن يكي از اصول اوليه كار، كه از تجربه چندين ساله

زناني كه با جان و دل بنياد را زير بال گرفته اند، بزرگ كرده اند و پرورانده 
اند، بر خود نمي بخشم. اصل اوليه اين بود كه برگزاركنندگان كنفرانس با 

وس باشند و حداقل در يكي از كنفرانس ها شركت كرده موازين بنياد مان
باشند. اما كميته دنور متشكل بود از زناني كه هيچ كدام با بنياد و روش كار 
آن آشنائي نداشتند و حتا به يكي از كنفرانس هاي بنياد پا نگذاشته 

  )24("بودند.
انتظار  اما زنان شركت كننده و عالقمند بي اعتنا به چنين پيشامدهائي، در

كنفرانس بعدي باقي ماندند. اگر چه اين گونه برخوردهاي آزار دهنده و نفس 
گير، چند صباحي افسردگي و دلتنگي به همراه داشته، اما هرگز مانع حركت 

  نشده.
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  بررسي كنفرانس لندن انگلستان قرار گرفت.

به خاطر تالش و مبارزه اش در  مهرانگيز كاردر چهاردهمين كنفرانس 
عرصه حقوق و عدالت قضائي زن ايراني، مورد تقدير قرار گرفت. او در نوشته 

اي از عدم حضورش در كنفرانس به علت بيماري ابراز تاسف كرد؛ و از فعاليت 
  هاي بنياد قدرداني نمود.

  : ودند ازسخنراني ها و برنامه هنري عبارت ب
  جهاني شدن: هلن كرولي -
  جنسيت و جهاني شدن: سيلويا والبي -
  شعر خواني: مي مي خلوتي -
  مراسم بزرگداشت زن برگزيده سال: مهرانگيز كار -

  ـ معرفي مهرانگيز كار: مينو جاللي
  ـ نامه پذيرش مهرانگيز كار
  ـ لوحه سپاس از طرف بنياد

يه باقرزاده (تنبك)، ويدا كاشي زاده برنامه موسيقي: تاراجاف (چنگ)، سم -
  "گروه بانو"(ترانه سرا و خوانند)، مريم آخوندي و 

  پيام بنياد: گلناز امين -
  جنگ، فقر و خشونت سرمايه داري جهلتي عليه زنان: شهرزاد مجاب -
  زمينه اقتصادي تاثير روند جهاني شدن بر موقعيت زنان: فهيمه فرسائي -
ين المللي: مباحث مربوط به گفت و گو، نمايندگي و زنان افغان و جامعه ب -

  همبستگي: نيلوفر پورزند
  زنان و جهاني شدن:  نيره توكلي -
  جهاني شدن و رسانه هاي گروهي: سپيده خسروجاه (كوشا) -
شعر خواني سه نسل از شاعران زن: ژاله اصفهاني، شاداب وجدي و زيبا  -

  كرباسي
فيلم مستند:  سينما گران : ن و كارگرداناننمايش فيلم و معرفي فيلم سازا -

  زن ايران، به كارگرداني حميد خيرالدين
  فيلم مستند:  سينماگران زن ايران، به كارگرداني حميد خيرالدين -
  فيلم مستند: سفر ايراني، به كارگرداني ايرج امامي -
 ، تينا  غروي، پرشنگمنيژه حكمت : كارگردانان"زندان زنان"نمايش فيلم  -

  وزيري. فيلمساز: سوگند حماني.
دين باشي، و ه گان: افرا افشاري پور ـ گلبرگميز گرد نسل دوم ـ گردانند

  شبنم هاليدي، ركسانا معصومي، آزاده بابائي فرد، سپيده گلزاري، ليال پوپ
زن كاالئي براي فروش: رابطه جهاني شدن، فحشا و ايدز، درس هائي براي 

     ايران: مريم شهمنش        
  جهاني سازي، اشتغال و خانه نشيني زنان ايران: حوري صهبا

  زنان، كار و جهاني شدن :  ياسمين ميظر
  هنرمندان شركت كننده در كنفرانس

دو سخنراني مهمان انگليسي اين كنفرانس، هلن كرولي و سيلويا والبي از 
صاحب نظران جهاني در عرصه مسائل زنان و جهاني شدن، مقاالت باارزشي 

  ارائه دادند.
در ميز گرد زنان جوان نسل دوم يكي از شركت كنندگان با شهامت بسيار 

سالگي در ايران  10تا 5ماجراي مورد تجاوز قرار گرفتن خودش را در سنين 
توسط سه مرد از افراد خانواده بيان كرد و اين موضوع مورد بحث و گفت و 

سال كنكاش و تحقيق ، گو قرار گرفت. او با شكستن اين تابو، طي چندين 
اين موضوع را از جنبه هاي مختلف نظري و اجتماعي مورد بررسي قرار 
داد.تجاوز جنسي در خانواده يكي از پديده هائي است كه در طبفه متوسط 
شهري و درس خوانده ايراني همواره مورد انكار قرار گرفته و هرگز به آن 

  گشودن اين مشكل است. پرداخته نشده است. طرح اين بحث گامي جديد در
  

، عنوان ـ نقش اجتماعي جنسيت در روند مدرنيته در ايران15
  بود. 2004ژوئيه  4تا  2پانزدهمين كنفرانس در شهر برلن، آلمان در تاريخ 

  :مقاالت و كارهنري ارائه شده عبارت بود از
  نگاهي به جنبش زنان آلمان: كريستيا تورمر ـ رور -
  كنوني: ناسك احمدموقعيت زنان در عراق  -
  مراسم بزرگداشت زن برگزيده سال: هما ناطق، مورخ معاصر -

  ـ معرفي هما ناطق: زهره خيام
  پذيرش هما ناطق -
  لوحه سپاس از طرف بنياد -
  پيام بنياد : گلناز امين -
  فمينيسن لهجه دار شده: سوء برداشت و بدفهمي تئوري: ژانت بائر -
  جنسيتي و تجدد خواهي ايراني هافمينيستي غربي از مناسبات  -  
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مدرنبته در ايران و مساله زن، رويكردها و پيامدهاي مثبت و منفي: رويا  -
  طلوعي

  زنان و جنبش زنان متاثر از نزاع بين مدرنيسم و مذهب: سوسن رخش -
  :برنامه هنري

، در باره دستگيري و مرگ زيبا كاظمي، كارگردان: "بازگشت"فيلم كوتاه  -
  . بازيگران: ميترا زاحدي، آرش سرحدي و محمد سكرآرمان نجم

  : كارگردان ميترا فراهاني "زهره و منوچهر"فيلم -
رقص نمايشي: كاتيا بورس دورف، آرش سرحدي، محمد رضا مرتضوي، با  -

  ايده و كارگرداني : ميترا زاهدي
گروه موسيقي فتنه: گلرخ جهانگيري، پروانه حميدي، ساتيام، سعيده -

  اله لندلسعادت، ت
آواز فولكلور و كالسيك: دريا دادور، با همراهي پيانو واديم شر و ويولن  -

  ديمتري آرته منكو
  موسيقي ايراني: شهره غياثي -
  گروه موسيقي سازهاي بادي زنان برلن، رهبر اركستر: آستريت گراف -
  رقص: آذر شهاب -
  رقص : شاهرخ مشكين قلم -
  "ل، رهائي، پروازگس"رقص: ماندانا علوي كيا ـ   -
بازتاب مناسبات جنسيتي در ادبيات داستاني، پيش و پس از انقالب بهمن  -

  : نسترن موسوي1357
زنان، فرديت و تحول مدرن ـ فروغ فرخزاد، شادي و رنج جستجوي خود:  -

  شهال شفيق
ميز گرد نسل دوم: مهرنوش تركاشوند، آزاده ضميري راد، آتوسا ضيائي،  -

  فق لقائي، رها ناصريناري كاشاني، ش
  هنرمندان هنرهاي تجسمي -
  نقش جنسيت در روند مدرنيته در ايران: فروغ نيري تميمي -

هما ناطق يكي از زنان برجسته تاريخ دان كه در زمينه تاريخ زنان اسناد 
زني سنت شكن و آزاده، كه عمري را به آزادگي "برجسته اي را برشناسانده، 

ورد تقدير قرار گرفت. او در سخنراني اش مشكل در اين كنفرانس م "زيسته
سرنوشت ما تخت بند قوانين "دانست.  "در گرو فرهنگ حاكم"زنان ايراني را 

) و جنبش زنان 25("الهي است. سرگزشت ما را سوره ي بقره  قلم زده است.
ايدئولوژي "دانست كه با  "جنبش همه زن هاي آزاده و آزاد انديش"ايران را 

  )26("قاتي بيگانه اند.و مساله طب
در اين سال نه تنها يكي از شناخته شده ترين چهره هاي مبارز و آكادميك 
زنان آلمان كريستينا تورمر ـ رور، سخنران ميهمان بود. بلكه اركستر بادي 

نفر بر صفحه درخشنده و همبستگي خود را با زنان ايراني در  40زنان برلن با 
شركت ديگر هنرمندان جوان موسيقي و رقص ارائه كار موسيقي نشان داد. 

بار فرهنگي را دو چندان كرد. در اين كنفرانس اولين بار يكي از زنان كُرد از 
اقليت هاي قومي ايران شركت كرده بود و در سخنراني خود از مشكالت زنان 
كُرد در راه مبارزه براي آزادي و تساوي سخن گفت. رويا طلوعي در ادامه 

ايران به زندان افتاد و مورد شكنجه قرار گرفت و به ناگزير از مبارزاتش در 
  ايران فرار كرد.

در ميز گرد نسل دوم دو جوان زن از ايران شركت داشتند كه شركت 
  كنندگان را تحت تاثير قرار دادند.

  
ـ جايگاه زن ايراني در بيست و پنج سال گذشته، در تامين صلح و  16

تا  8. از  ازار كار و استثمار جنسيتيحقوق بشر، مشاركت سياسي ، ب
كنفرانس در شهر وين، اتريش به اين موضوع  2005ژوئيه سال ،  10

  پرداخت.
، زن فيزيك دان، ورزشكار و مادري نمونه مورد بدري خادميدر اين سال 

تقدير قرار گرفت. او علي رغم هنجارهاي گذشته جامعه ايران، زني سنت 
  شكن و نو آور شود.

  :و كارهاي هنري ارائه شده عبارتند ازمقاالت 
زنان در جنبش: مسائل مشترك و برنامه ريزي هاي آينده: اديت شالفر،  -

  سخنران مهمان
  بزرگداشت زن برگزيده سال: بدري خادمي -
  لوه سپاس از طرف بنياد -
  : كارگردان: ناهيد پرشون"فحشا زير حجاب"فيلم  -

  صوري: كارگزدان مسلم من "يادبود "فيلم -
  پيام بنياد: گلناز امين -
براي زنان ايراني غير ممكن وجود ندارد ـ تاثير انقالب بر دستاوردهاي زنان  -

  ايران: هاله قريشي
  سال گذشته در بازار كار: پويا ناصري 25نسل دوم: جايگاه زن ايراني در  -
  زن در عرصه مديريت : شمس السادات زاهدي -
  حشا: شهين عليايي زنداستثمار جنسيتي ـ فقر و ف -
  استثمار جنسيتي و توسعه: نجمه موسوي -
  ميز گرد نسل دوم: آناهيتا شعاعيان -
  گزارش پزشكي در باره زهرا كاظمي: دكتر شهرام اعظم -
  زيبا، روايتي ديگر: شهرزاد ارشدي -
  عدالت، نه تنها براي مادرم: استفان هاشمي -
  ، ياد آرهنرمندان موسيقي، رقص و هنرهاي تجسمي -

سخنران مهمان در اين سال اديت شالفر بود. زني فعال و نويسنده 
پايه گذاري  2002را در سال  "جنبش جهاني زنان بدون مردان"اتريشي

زنان در جنبش: مسائل مشترك و برنامه "كرده است. او در سخنراني اش 
نگاهي جهاني به جنبش زنان داشت و خواسته هاي  "ريزي هاي آينده

  را روشن كرد. "زنان بدون مرز جنبش"
تدارك كنفرانس وين در نيمه راه دچار مشكل جدي شد. به طوري كه عده 
اي از ورزيده ترين زنان پركار كميته برگزاري از كار كناره گرفتند. علت 

زهرا "اصلي اختالف نظر سياسي بود كه خود را در برگزاري برنامه بزرگداشت 
ني عكاسي كه در حين عكس برداري  در تهران ـ زن كانادائي ـ ايرا "كاظمي

روز بعد در زير شكنجه در زندان جان باخت ـ نشان داد. او  10دستگير شد و 
زني بود فعال كه به كليه مناطق جنگي خاور ميانه سفر كرده بود و از زندگي 
زنان و كودكان در شرايط وحشتناك عكس گرفته بود. پيشنهاد شده بود كه 

رش پزشكي مربوط به مرگ او زير شكنجه نمايش داده شده و فيلمي از گزا
برخي از عكس هايي كه او گرفته نيز در سالن نشان داده شود. استدالل 

خطر دارد و اجراي اين  "چون به ايران مي روند"برخي از فعاالن اين بود كه 
برنامه را درست نمي دانستند. برخي از دوستان ديگر كميته برگزار كننده با 
اين نظر مخالف بودند. پافشاري مسئول بنياد در برگزاري اين برنامه كه در 
راه اشاعه تنوع و چند گانگي فكر و نظر در جنبش زنان ديده مي شود، از 
يك طرف و ارج گذاري مبارزه زنان در راه دموكراسي از طرف ديگر بود كه 

س در زماني مورد قبول قرار نگرفت. به اين ترتيب تدارك برگزاري كنفران
كوتاه و با تعداد كمي از افراد كميته برگزاري ادامه يافت. كنفرانس با موفقيت 
برگزار شد، اما برگزار كنندگان متحمل فشار سختي در پيشبرد كار شدند. 
خوشبختانه همه افراد اوليه كميته برگزاري، در كنفرانس شركت كردند و 

  مسئول بنياد از همه آن ها قدرداني كرد.
اين كنفرانس دو سخنران از ايران شركت داشتند. در هنگام معرفي شمس  در

تا كنون همواره به عنوان  1976السادات زاهدي روشن شد، كه او از سال 
مشاور در دستگاه هاي دولتي جمهوري اسالمي مشغول به كار بوده است و 

. در در كنفرانس هاي بين المللي به نمايندگي از دولت ايران سخن مي گويد
حالي كه در معرفي كه همراه با خالصه سخنراني اش قبال فرستاده بود، به 

) پس از معرفي او، تعدادي از شركت 27اين مساله اشاره اي نكرده بود.(
كنندگان معترض بودند كه چگونه يكي از همكاران دولت ايران دعوت شده 

  كه خود اين خالف پرنسيپ هاي بنياد مي باشد.
برنامه از معترضين خواست كه شكيبا باشند. اما در حين  مسئول برگزاري

سخنراني، نظرات مطرح شده از طرف خانم زاهدي و نحوه برخورد او به 
شركت كنندگان در كنفرانس براي عده بسياري غير قابل تحمل شد. 
درگيري هاي نظري و تشنج حاصل از آن برگزار كنندگان را وادار به قطع 

  برنامه كرد.
  به نشان داد شناخت بيشتر سخنرانان ضروري است.اين تجر

  
 ـ فمينيسم سكوالر، انقالب مشروطه، شرايط و چالش هاي كنوني 17 

  برگزار شد. 2006ژوئن  4تا  2، عنوان كنفرانس مونترال، كانادا بود كه از 
  : برنامه هنري و مقاالت مطرح شده در كنفرانس عبارت بودند از

  موده، موريس كاپيتورنبه ياد حامد : نگار آز -
  اعالم جايزه حامد شهيديان از طرف بنياد، گلناز امين -
  فمينيسم، سكوالريسم و مدرنيته در آثار حامد شهيديان: شهرزاد مجاب -
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سه تغيير الگوئي در گفتمان هاي مربوط به مدرنيت: عدالت، طهارت و  -
  جنسيت: ژانت آفاري

  شروطيت: منگل بياتنگاه ديگري به نقش زنان در انقالب م -
از گام هاي محتاطانه تا گام هاي ناموزون، به گام هاي سنجيده: يك قرن  -

مراسم زن برگزيده سال: راضيه غالمي  -مبارزه زنان ايران، هايده مغيثي 
  شعباني ابراهيم زاده

  لوحه بنياد به زن برگزيده سال -
  معرفي زن برگزيده سال (به زبان انگليسي): ژانت باور -
  برنامه هنري : كنسرت: شيرين مهبد. تاتر : سيما بهمنش.  -
  پيام بنياد: گلناز امين -
  زن، هنر و سكوالريسم: آرام بيات -
آزادي اجبار: خصوصي سازي قانون خانواده، اسالم و حقوق اقليت ها در  -

  كانادا(به زبان انگليسي) صبا ضرغامي
  ميز گرد فعالين جنبش زنان در كانادا -
هائي از مبارزه، همبستگي و حمايت ملل مختلف در ايجاد فمينيسم  درس -

  سكوالر (به زبان انگليسي): دلورس چو
نقش سكوالريسم در پيش برد جنبش زنان كبك (به زبان فرانسه):  ميشل  -

  اصالن
  موانع جنبش زنان براي آزادي: هما ارجمند -
  هرداد درويش پورفمينيسم سكوالر: پيش قراوالن مدرنيته در ايران: م -
  صد سال لذت، جنسيت و قدرت: شادي امين -

  ميز گرد نسل دوم: مسئول نسل دوم : افرا افشاري پور
  توليد فرهنگ، سند فرهنگي و آزادي زنان: سميرا محي الدين -

ظهور نخستين مطبوعات و سازمان هاي غير دولتي زنان در سايه مشروطه: 
  سحر نمازي خواه

مورد تقدير قرار گرفت. راضيه  راضيه ابراهيم زادهل در مونترا 2006سال 
كه دو دوره تبعيد را ابتدا در اتحاد جماهير شوروي سابق و اكنون در آلمان 

سالگي هم چنان پر شور و استوار در كليه گرد  80تجربه كرده، در آستانه 
 هم آئي هاي زنان ايراني شركت دارد. او به خاطر دفاع از آزادي و آرمان هاي

  بشر دوستانه در دوران سلطنت پهلوي در زندان بوده است. 
مركز "اين كنفرانس، يكي دلورس چو، از اعضاي موسس  مهمانسخنرانان 

سال قبل پايه گذاري شده.  27در شهر مونترال بوده كه  "زنان آسياي جنوبي
كه در مورد آموزش عمومي و  "مركز آسيا است"او هم چنين فعال در 

و سكوالريسم در جنوب آسيا كار مي كند. سخنراني او در  حمايت از صلح
  بود. "باره : چگونه برپا كردن فمينيسن سكوالر فرا مليتي

 "هماهنگ كننده مركز زنان كبك "سخنران مهمان ميشل اصالن ديگر
نقش "گروه زنان را در كبك در بر مي گيرد. او در باره  95است كه 

  صحبت كرد. "سكوالريسم در پيش برد جنبش كبك
اين سال هاي پاسداري از سكوالريسم در كانادا، به يكي از فعاليت هاي گروه 
هاي زنان كانادائي و مهاجرين تبديل شده، چرا كه به دليل دموكراسي 
موجود در كانادا، گروه هاي بنيادگراي مذهبي و به خصوص مسلمانان، با 

انواده، طبق قوانين استفاده از اين آزادي، خواهان آنند كه كليه حقوق خ
مذهبي اجرا شود؛ و زنان بجاي مراجعه به دادگاه هاي ايالتي، به مراكز شرع 
مربوطه براي رفع مشكل حقوقي مراجعه كنند. مبارزات و فعاليت هاي زنان 
سكوالر عليه اين تبعيض توانسته  قانون را به نفع زنان تغيير دهند و دادگاه 

  هاي شرع را بر كنار كنند.
ـ درگذشت نابهنگام يكي از پژوهشگران جنبش  ه حامد شهيديانجايز

زنان سكوالر به ويژه زنان چپ غير مذهبي، دوستي عزيز و دلسوز براي بنياد 
پژوهش هاي زنان ايران، حامد شهيديان، فاجعه اي جانگداز بود. او سال ها 
با صميميت و جديت به پژوهش فمينيستي پرداخت. متاسفانه در سطح 

متفكران و پژوهشگران مطالعات زنان عمدتا زنان هستند و مردان  جهاني
كمتر خود را در گير بررسي علل پدر ـ مرد ساالي نموده اند. در جامعه 
ايراني خوشبختانه مردان انگشت شماري هستند كه به اين مساله پرداخته 

د او و به به يا "اند. حامد يكي از پي گيرترين آن ها در اين راه بود. از اين رو 
منظور پژوهش هاي اجتماعي و علمي او، بنياد پژوهش هاي زنان ايران 

ي جايزه حامد شهيديان در زمينه پژوهش هاي فمينيسم  تصميم به ارائه
بنياد در شهر مونترال اعالم  2006انتقادي گرفته است كه در كنفرانس سال 

اله جايزه اي ) مقاالت ارسالي توسط دو داور بررسي شده و هر س28( "شد.
  دالر ايالت متحده امريكا پرداخت خواهد شد. 500به مبلغ 

  
ژوئن تا  29در شهر واشنگتن دي سي در تاريخ  ـ كنفرانس هجدهم 18 

چالش هاي زنان ايران: چشم  دستاوردها وبا عنوان :  2007اول ژوئيه 
 برگزار شد. از آن جا كه اسناد آن هنوز منتشر نشده است، انداز نسل ها

  بررسي اين كنفرانس را به بعد وا مي نهيم.   
  

  ويژگي هاي بنياد پژوهش هاي زنان ايران

تداوم بنياد پژوهش هاي زنان، نهادي سكوالر با ديدي غير ناسيوناليستي،  
سال گذشته نويد راه و روشبي را مي دهد كه در بين  19غي مذهبي در 

گونه بحث و گفت و گو بادر  ايرانيان كمتر سراغ داريم. نهادي كه پذيراي هر
برگيرنده طبف وسيعي از نظرات و انديشه ها توانسته هر ساله يك كنفرانس 
بين المللي موفق را برگزار كند. اين تداوم حاصل شكيبائي  بسيار و اعتقادي 
عميق به اصل آزادي بيان و دموكراسي بوده و آينده موفقي را نويد مي دهد. 

قدير است و مديون كار بي وقفه مسئول بنياد، اين عملكرد بي شك قابل ت
همكاران، برگزار كنندگان كنفرانس ها در شهرهاي مختلف دنيا، سخنرانان و 
هنرمنداني است كه با صرف وقت بسيار و پرداخت شخصي هزينه ها اين 

  امكان را فراهم آورده اند.
ل و خارج در * از ابتدا يكي از اهداف بنياد اين بود كه رابطه بين زنان داخ

برقراري ديالوگ، تبادل نظر و رد وبدل  اطالعات مبارزاتي آن ها باشد و 
  امروزه به يك شبكه ارتباطي وسيع در سطح جهان تبريل شده.

* نهادي كه با موفقيت سعي نموده پلي بين آكادميسين هاي مطالعات زنان 
در كنفرانس و اكتيويست هاي مبارز مطالبات زنان برقرار كند كه همه ساله 

ها به تبادل تجربه و نظر پرداخته اند. رابطه اي كه به ندرت بين زنان فعال 
 اروپائي و امريكاي شمالي برقرار شد.

سال گذشته توانسته زنان جوان ايران را در  7* نهادي كه با موفقيت در طي 
اند ارتباط با زنان جواني كه در خانواده هاي ايراني در دياسپورا پرورش يافته 

قرار داده و امكان برقراري ديالوك طرح نقطه نظرات و انتقال تجربه مستقيم 
 آن ها را ميسر كند.

نظير سوء  "ممنوعه"* نهادي كه تابو شكن و مطرح كننده بحث هاي 
 استفاده جنسي در خانواده ها، سكسواليته، فحشا و خشونت بوده.

ني كه در زمان خود سنت * نهادي كه پايه گذار رسمي نو شد قدرداني از زنا
  در زمان حياتشان، و نه پس از مرگشان!شكن بوده اند 

اين همه مديون عالقمندان و شركت كنندگاني است كه هر ساله از اقصي 
نقاط جهان با صرف وقت و هزينه در كنفرانس ها شركت كرده اند. مسلماٌ 

  ن پذير نبود.بدون توجه، عالقه و دخالت مسئوالنه آن ها چنين موفقيتي امكا
هم چنين هر ساله كليه سخنرانان و هنرمندان داوطلبانه به كنفرانس ها 

  آمده و در غني كردن بحث هاي نظري و فرهنگي كوشيده اند.
تقريبا هيچكدام از كنفرانس هاي بنياد بدون درگيري نظري نبوده،  موخره:

ده گان چه حين ندارك يك ساله و چه در طي سه روز كنفرانس. برگزار كنن
هر سال جمعي از زنان هستنند، متفاوت از سال قبل. مسئول بنياد حلقه 
رابطي است بين اين زنان پيشرو در كشورهاي مختلف كه هر ساله با انتقال 
تجربيات گذشته بر مبناي دستور كار تنظيم شده از شهري به شهر ديگر و از 

  كشوري به كشور ديگر در سفر است.
وسيعي از نظرات را در بر مي گيرند و تنها شرط برگزار كنندگان طيف 

همكاري آن ها اين است كه در كنفرانس هاي بنياد شركت كرده باشند و راه 
  و روش همكاري با آن را طبق دستور كار پذيرا باشند.

مسلماٌ، افت و خيزهاي سياسي در ايران بر تفكر و ديدگاه ايرانيان در 
. از اين رو هر كنفرانسي تحت تاثير ديدگاه دياسپورا نيز بي تاثير نبوده است

  غالبِ برگزار كنندگان و دخالت شركت كنندگان بوده.
هر ساله همكاري فشرده با جمعي جديد كار آساني نيست و در اين راه 
سختي هاي بسيار بايد متحمل شد كه فضاي كنفرانس ها سال به سال بازتر 

د. و به جز جمعي از فعاالن كه شود. شركت كنندگان كنفرانس ها نيز متغيران
  تقرييبا هر سال شركت دارند، اكثرا براي اولين بار شركت مي كنند.

بنياد همواره كوشيده كنفرانس ها محلي براي گسترش افق ها و تحمل عقايد 
مخالف و تامين فضاي دموكراتيك باشد. كه البته در سخن آسان و در عمل 
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ه كه به برخي از اين مشكالت قبال اشاره گاه با مشكالت فراوان رو به رو بود
  شد.

جنبش زنان در دياسپورا در صدد بوده در حرمت به آزادي انديشه و تبليغ 
چند انديشي برحذر از جهل و خرافات و مصلحت انديشي باشد. آيا موفق 

  بوده؟ آيندگان به قضاوت خواهند نشست!
ماعي ـ اقتصادي يك من براي دنيائي مبارزه مي كنم كه آزادي و عدالت اجت

  آرزو نباش. به اميد آن روز.
  

سپاس و تشكر فراوان از دوستان عزيزم، فعاالن جنبش زنان آلمان : اقدس 
شعباني، سرور صاحبي و سيمين نصيري كه استاد و اطالعات باارزشي در 

  اختيارم قرار دادند.

  

  
  2007تا  1979نام تشكل هاي زنان در  دياسپورا 

 
گروه را در بر مي گيرد. اين  162وري شده تا كنون  حدود اطالعات جمع آ

تشكل ها در چهار قاره: آسيا، اروپا، امريكاي شمالي و استراليا و در حدود 
چهل شهر فعاليت داشه و يا دارند. برخي از اين تشكل ها فقط يك دوره 
كوتاه فعاليت داشته اند. برخي گروه هاي ديگر فعاليت شان بيش از بيست و 

ش سال ادامه دارند. تعدادي از تشكل ها خود را زير مجموعه اي از گروه ش
  هاي سياسي اعالم كرده  و يا در آن راستا فعاليت مي كنند.

اين پژوهش بر مبناي اسناد چاپ شده اي كه تاكنون به آن ها دسترسي 
  .است.داشته ام صورت گرفته 

  

فعالين و از آن جا كه ليست ارائه داده شده كامل نيست، از 
ارسال نام گروه، تاريخچه، سال با عالقمندانِ جنبش زنان تقاضا دارم 

آغاز فعاليت، محل فعاليت، .... و اسناد مربوط به آن ها (انتشارات، 
  مرا ياري كنند. در تكميل آن عكس  ....)

  comShahin.nawai@gmail.      :ميل آدرس  
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  .133ـ  130پژوهش هاي زنان ايران ـ مونترال، كانادا، صفحات 
نبش مستقل زنان ايراني در خارج از . تاريخچه ج1365ـ ايراندخت آزاد ـ  2
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  13، مونترال، كانادا. ص 2006ه و چالش هاي كنوني ـ مشروط

  

* 

  

  محلي فمينيسم - تعامل جهاني

  در جنبش زنان ايران 
  نيره توحيدي

  

به دنبال افزايش فشار ها در دولت احمدي نژاد بر جامعه مدني ايران و 
) به NGOتشديد كنترل و اخيراً تشديد سركوب سازمان هاي غير دولتي (

غير دولتي زنان، يكي از بهانه هاي اصلي سركوب آنها  ويژه سازمان هاي
عبارت بوده است از داشتن روابط فراملي و بين المللي  از جمله دريافت 

متهم به  "مركز فرهنگي زنان"كمك هاي مالي. براي مثال سال گذشته 
شد و چندي بعد نيز   Hivos) از مؤسسه بين المللي grantدريافت بورس (

يك مركز ياري رساني و خدمات براي زنان خشونت ديده  كه "راهي"مركز 
است را به بهانه چنين ارتباط هايي تعطيل و در دفتر آن را در تهران پلمپ 
كردند. اين در حالي بود كه مركز فرهنگي زنان شايد بنا به پيش بيني چنين 

 Hivosعواقبي يا بر مبناي اصولي ديگر، از مدت ها پيش از دريافت بورس 
روزنامه كيهان كه از مناديان اصلي اين سركوب  )1(م انصراف كرده بود.اعال

ايراني مقيم خارج  ها ست، به اين ها بسنده نكرده، نام چند تن از زنان فعال
به عنوان ياري رسانان مالي و معنوي به كمپين يك ميليون  از كشور را نيز

ر كه كمك رساني امضا مورد تهديد، تهمت و سر زنش قرارد داده بود. انگا
زنان فمنيست و حق طلب مقيم خارج به خواهران حق طلب خود در داخل 
در راه پيش برد تالشهاي موجه و مسالمت آميز، كاري غلط و مستوجب 

  تنبيه است!
  

به راستي مگر داشتن ارتباط بين المللي و پيوندهاي فراملي از جمله در يافت 
وق و كاركرد طبيعي سازمان هاي بورس از مؤسسات بين المللي جزيي از حق

غير دولتي نيست. مگر امروز در عصر جهاني شدن  فزاينده، سازمان هاي غير 
دولتي از جمله سازمانهاي زنان در تمامي جوامع پويا، از طريق ارتباط هاي 
فراملي و بين المللي به منابع خبري، نظري، و مالي و در نتيجه برد تبليغي و 

خود نمي افزايند. آيا فقط در حكومت هاي استبدادي  كار آئي كار كردهاي
كه از سوء ظن و پارانوياي ناشي از احساس نا امني رنج مي برند نيست كه 

محسوب مي  "اقدام عليه امنيت ملي"چنين ارتباط هاي بين المللي جرم و 
شود؟ و يا نه در ايران كنوني شرايط خاصي وجود دارد كه فمينيست ها را 

كه كمك گرفتن و ياري جستن  از بنياد هاي بين المللي را  متقاعد كند
  كاري نادرست، ضد ملي و يا غير اخالقي تلقي كنند؟

  
اصوالً كوشندگان در راه حقوق زنان وفعالين جنبش زنان بر مبناي چه اصول 
و موازين سياسي، ملي، اخالقي و فمينيستي بايد روابط بين المللي و فراملي 

د؟ زنان فعال مهاجر ايراني و فمينيست هاي دياسپوراي خود را تنظيم كنن
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ايران در اين زمنيه چه نقشي را بايد ايفا كنند؟ پاسخ عملي به اين سوال 
هاي مشخص مرتبط است به مسأله بزرگ تري  مربوط به بعد فراملي جنبش 
هاي زنان و درك ار فمينيسم جهاني در دوران كنوني، كه الجرم مباحث 

  و سياست شناسي خاص خود را مي طلبد.نظري گسترده 
  

  اهميت فزاينده پيوندهاي فراملي در جنبش زنان:

اولين بار به دنبال شركت در كنفرانس جهاني زنان در نايروبي (كنيا) در 
خورشيدي) كه توجه من به اهميت  1364ميالدي بود (شهريور  1985ژوئيه 

ين المللي و پيوندهاي جهاني شدن جنبش زنان و نقش فزايندة ارتباط هاي ب
فرا ملي و فرامرزي ميان فمينيست هاي كشورهاي مختلف و بنياد هاي 
حامي فمينيست ها جلب گرديد. اين كنفرانس در واقع سومين گرد همĤيي 

) UNجهاني هزار زن از كشور هاي مختلف دنيا بود كه از طرف سازمان ملل (
داد بسيار بيشتري از دو حمايت و سازماندهي شده بود. در اين كنفرانس تع

كنفرانس ماقبل آن (مكزيكو سيتي و كپنهاك) زنان رنگي و غير اروپايي و 
غير آمريكاي شمالي شركت كرده بودند و شايد همين كنفرانس يكي از نقاط 
عطف مهمي در دگرگوني شكل بندي، تركيب نژادي، ملي و طبقاتي جنبش 

  هاي سياسي غالب بر آن بود.جهاني زنان و نيز ذهنيت، نگرش ها و گرايش 
  

رو در رو شدن زنان از نژاد ها، اقوام و مليت ها و فرهنگ هاي مختلف از 
، رنگا رنگي و تفاوت ، از پوشش "جهان اول"و  "جهان دوم"و  "جهان سوم"

ها و آرايش ها گرفته تا طرز رفتار و تلقي از زن بودن و فمنيسم، روش كار و 
ني ها و اولويت ها، براي بسياري از شركت مبارزه، مسايل زنان و نگرا

كنندگان تلنگر هايي بودند تا دربرداشتها، تعاريف و روش كار خود باز نگري 
كنند. از سوي ديگر مشاهده  تشابهات و نقاط اشتراك در دردها و مشكالت و 
موانع باعث شد كه بيش از پيش و علي رغم تفاوت ها احساس همبستگي 

از وجود يك جنبش جهاني زنان و لذا ضروت ايجاد و بين المللي و تصور 
  گسترش پيوندهاي فراملي تقويت گردد.

  
حتي شركت كنندگان به نمايندگي از جمهوري اسالمي ايران نيز نتوانستند 
از اثرات حسي و چالش هاي نظري حاصل از واقعيات متكثر در سبك 

ورزند. حد اقل زندگي، ديدگاه ها و پوشش هاي مختلف زنان دينا اجتناب 
برخي از آنان متوجه شدند آن الگوي زن اسالمي پيچيده در چادر سياه كه 

نه تنها با كنفرانسي كه يكي ار مباني  "جنگ، جنگ تا پيروزي"فرياد ميزد 
سه گانه اش صلح بود (و دو ديگري برابري و توسعه) ضديت داشت، بلكه 

صدايي، تالشي عبث تحميل يك الگوي واحد از زن بودن يا يك هويت تك 
  )2(است.

  
 1364ميالدي برابر با  1995ده سال بعد، كنفرانس جهاني زنان در پكن (

گترين گرد همايي جهاني تاريخ براي طرح مسايل زنان رخورشيدي) كه بز
بود، بيش از هميشه جهاني شدن فمينيسم و تحول در آگاهي ها و مطالبات 

تم كشي زنان و سلطه جويي زنان و در نتيجه ضرورت پايان بخشي به س
جنسيتي را به نمايش گذاشت. اين بار نيز من شانس آنرا داشتم تا از نزديك 
تحوالتي كه طي اين ده سال فاصله بين كنفرانس نايروبي و پكن به وجود 
آمده بود را از نزديك مشاهده نمايم و هم از چرايي و چگونگي مشكالت زنان 

ات مادي و ذهني در سير گرايش هاي و هم از چگونگي تحوالت و تغيير
  فمنيستي بسيار بياموزم.

  
از جمله اينكه ديدم چگونه فرآيندهاي فراملي و جهاني هم در صف بندي 
هاي نظري و هم در عملكرد سازمان هاي زنان كشور هاي مختلف دگرگوني 
هاي بسياري بوجود آورده بود. اگر در كنفرانس نايروبي هنوز زنان فمينيست 

مانند ساير مبارزين به صفوف ايدئولوژيك، از جمله سمت گيري به طرف نيز 
تقسيم شده بودند و هنوز بسياري ازتنش ها  "بلوك غرب"و  "بلوك شرق"

مربوط به صف بندي هاي نظري و سياسي بين المللي بود كه از ديد برخي 
ارتباط مستقيم با مسايل جنسيتي نداشت، در كنفرانس پكن اما تكيه اصلي 
برسر مسايل عملي زنان، پيدا كردن راه حل هاي عملي و كار ساز ، و رسيدن 

بود تا بيان نامه هاي سياسي و  يك برنامه عمل مشتركبه توافق بر سر 
و  "جهان دوم"، "بلوك شرق"نظري مشترك. در اين كنفرانس ديگر 

ي و تحول در ومفاهيمي امثال آن به تاريخ پيوسته بودند. با فروپاشي شور

اقمار وابسته به آن، سيستم جهاني عمالً به مراكز قدرت متفاوت و متعددي 
گاه صحبت از  "جهان اول و دوم و سوم"تقسيم شده بود. اگر چه جاي 

مي شد، اما آثار فزاينده جهاني شدن و  "جهان جنوب"و  "جهان شمال "
پيچيدگي هاي جديد در نظام جهاني، اين نوع تقسيم بندي ها را ساده 

گارانه جلوه مي داد. تضعيف دولت هاي ملي، كمرنگ شدن مرز هاي ملي و ان
جغرافيايي، قدرت گيري بيشتر كارتل ها، شركت هاي فراملي، فرا مليتي يا 

و  "تعديل ساختاري"چند مليتي، آثار زيانبار سياست هاي نئوليبرالي 
لي، خصوصي سازي به ويژه براي زنان، رشد و افزايش مهاجرت هاي بين المل

كمرنگ يا حتي بي رنگ شدن كمونيسم وايدئولوژي ها و مبارزات طبقاتي و 
در عوض پررنگ شدن جنبش هاي قومي، مذهبي و هويت طلبانه، به ويژه 
جنبش هاي بنياد گراي مذهبي، ار يكسو، و از سوي ديگر رشد جنبش هاي 
 دموكراسي خواهي، جنبش هاي مدني وحق خواهانه، به ويژه جنبش زنان، و

تقويت پراگماتيسم وعمل گرايي و .... همگي باعث شده بودند كه كالن روايت 
ها، تئوري ها و مباني ايدئولوژيك مجرد و انتزاعي اهميت خود را از دست 
بدهند و در عوض فعالين مسايل زنان كار خود را به طور عمده بر مبناي 

بر حقوق بشر، ميثاق ها و كنوانسيون هاي جهاني وبرنامه هاي عملي مبتني 
ن، ضرورت هاي ) حقوق كودكان، حقوق كارگراCEDAWحقوق زنان (مانند

يست و امثال آن به پش ببرند. بيهوده نيست كه مربوط به حفظ محيط ز
كنفرانس جهاني زنان در پكن كه با حضور بيش از چهل هزار زن و يك هزار 

از ماه ها  مرد از كشور هاي مختلف جهان تشكيل شده بود، كار خود را پس
جدل و كشمكش در جلسات كوچك تر منطقه اي بين نمايندگان كشورها و 

 Beijing Platform forگرايش هاي مختلف با تصويب يك پالتفرم عمل (

Action.3() پايان داد(  
 

  چند مالحظه نظري

از زمان كنفرانس پكن تاكنون روند جهاني شدن و عوارض ناشي از آن 
گسترش تكنولوژي جديد ارتباطات، تلفن همراه  سرعت بيشتري يافته است.

و متحرك، فكس، راديو و تلويزيون هاي ماهواره اي ، و به ويژه اينترنت، بيش 
از هميشه ايده ها وجنبش ها ي ملي و محلي را شناور و سيال و در نتيجه 
فراملي و جهاني كرده است. جهاني شدن فمينيسم و اهميت پيدا كردن 

فرامرزي و فرا جغرافيايي (اعم از فضاهاي فيزيكي واقعي يا فضاهاي فراملي و 
، "فمينيسم بومي"فضاهاي مجازي سيبرنتيك)، بازنگري درمفاهيمي چون 

موج هاي "، "فمينيسم امپرياليستي يا اورينتاليستي"، "خواهريت جهاني"
  را ضروري ساخته است. "استراتژي هاي فمينيستي"، "فمينيستي

  
 80-70خورشيدي ( 60و  50مان هاي غالب دهه هاي در ديدگاه ها و گفت

ميالدي) در ايران، حق طلبي هاي زنان و گرايش هاي فمينيستي در ميان 
آنان از عوارض غرب زدگي تلقي ميشدو اكثر نيروهاي سياسي اعم از ملي 

مذهبي ها، اسالم گرايان بنيادگرا،  -گرايان سكوالر، سلطنت طلبان، ملي
حتي بسياري از چپ هاي سكوالر ماركسيست، مذهبي هاي سنتي، و 

اتي، تقليدي از غرب و درن فمينيست ايراني را پديده اي وافمينيسم و زنا
عارضه اي از تهاجم امپرياليستي مي دانستند. اگرچه امروز اين نگرش تا 
حدي زيادي تعديل و تصحيح شده است، اما هنوز بسياري افراد، به ويژه در 

م راپديده اي غربي، غير ايراني، ضد اسالمي و وارداتي محافل حاكم، فمينيس
مي دانند و فعاليت ها و گروهاي فمينيستي را وابسته به خارج (غرب) تلقي 

  كرده و با اين بهانه راحت تر به تخطئه و سركوب آنان مي پردارند.
  

در نتيجه در ميان بسياري از فعالين حقوق زنان و فمنيست هاي ايراني، 
تدافعي (آگاهانه و يا نا آگاهانه) صورت مي گيرد تا ثابت كنند تالش هاي 

تي، از اصالت ملي بر خوردار ااست، نه وارد "محلي"و  "بومي"فمينيسم ايران
است و در تاريخ ايران ريشه و پايه ديرنيه دارد. اما واقعيات تاريخي و جامعه 

د كه از يك شناختي سير فمينيسم در ايران و ساير نقاط جهان نشان مي ده
يسم از جانب مخالفان گوناگون طرف اتهام زني و برچسب غربي بودن به فمين

ا بهانه و پوششي بوده است براي حفظ مناسبات مرد ساالري و منكوب آن ي
كردن حق خواهي زنان، يا ناشي از ناداني وبد فهمي نظري و تاريخي نسبت 

  ست.ده اور خاص و حقوق بشر به طور عام بوبه فمنيسم بط
اصالت ملي و "از طرف ديگر واكنش دفاعي فمنيست هاي ايراني براي ثبوت 

  جنبش زنان نيز اگر چه قابل درك و حتي تحسين است، اما در كنار  "بومي
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آن الزم است نشان داده شود كه در شرايط جهاني شدن فزاينده كنوني، 
اخلي و خارجي، ديگر مرزهاي بومي و غير بومي، ملي يا فراملي و جهاني، د

اصيل و غير اصيل گاه حالتي مصنوعي وغير ضروري (واگر نه غير ممكن) 
پيدا مي كند. در پاسخ به اسالم گرايان ضد فمنيست كه با پوشش بومي 
گرايي و يا برچسب وارداتي بودن به جنگ فمنيسم مي روند بايد گفت آيا 

ديده اي ملي است يا خود اسالم در ايران بومي است يا وارداتي؟ آيا اسالم پ
مي دانند،  "غرب زدگي"فراملي و جهاني؟ اگراسالم گرايان ايران فمينيسم را 

مي  "عرب زدگي"عده اي از ناسيوناليست هاي ايراني نيز اسالم گرايي را 
  دانند كه البته هر دوي اين احكام ساده انگارانه و غيرعلمي است.

  
ري نهضت هاي فكري و واقعيت اين است كه فمينيسم هم مانند بسيا

اجتماعي جلوه ها و خاستگاه هاي ايراني و بومي هم داشته است. همچنانكه 
سوسياليسم، اسالم گرايي، ليبراليسم، و ...حركت ايده ها و روندهاي 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي يك سويه نيست، بلكه از دو سو(محلي به 

تماعي و فكري جهاني و جهاني به محلي) صورت مي گيرد. روندهاي اج
وسبك هاي زندگي، با سيالي و شناوري بي سابقه اي از عرصه ها و فضاهاي 
جهاني وارد مرزهاي محلي شده به سرعت رنگ و بوي محلي مي يابند و در 
مقابل بسياري از پديده هاي محلي و بومي نيز به سرعت مي توانند به فراتر 

  و حتي جهاني پيدا كنند.از مرزها رسوخ كرده، گسترشي فراملي، منطقه اي 
  

به عبارت ديگر، امروز در ايران و يا هر جامعه زنده و پوياي ديگري نمي توان 
به تحليل و ارزيابي ازجنبش زنان و فمينيسم پرداخت بدون آنكه  به 

) بين interplay) يا تعامل يعني كنش و واكنش (intersectionميانبرش (
املي (منطقه اي و بين المللي يا جهاني) عوامل بومي (محلي/ملي) با عوامل فر

آن واقف باشيم. درك واقعيت جهاني شدن فزاينده، بعد فراملي جنبش هاي 
مدني، از جمله جنبش زنان، به ويژه از اين رو اهميت دارد كه اين تعامل هم 
نتاييج و جنبه هاي مثبت، تسهيل كننده، و سازنده دارد و هم نتايج مخرب و 

ن آور. لذا سياست شناسي و روش شناسي خاص خود را مي ناخواسته و زيا
  طلبد.

يكي از جنبه هاي اين سياست شناسي كه از ابتداي بين المللي شدن 
فمينيسم "يا   "فمينيسم امپرياليستي"فمينيسم مطرح بوده است 

است. فمينيسم به مثابه يكي از فر آورده هاي مدرنيسم و  "اورينتاليستي
محور مدرنيته، ابتدا در  - مرد  خصوصياتولين منتقدين درعين حال يكي از ا

غرب (يعني خاستگاه اوليه مدرنيته) رشد و نمو گسترده پيدا كرد. از اواخر 

عده اي از فمنيست هاي سفيد پوست طبقات متوسط و مرفه غربي 19قرن 
همراه با ديپلمات هاي مرد، عاملين پروژه هاي استعماري، نو استعماري، 

ميسيونرهاي مسيحي، پژوهشگران انسان شناسي، سوداگران و  مدرن سازي،
صنعت گران و گاه نير بر خالف جريان و در مقابله با پروژه هاي استعماري به 
جوامع شرقي سفر كردند و بسياري از آنان در طي نوشته ها، عكس ها، 

و  "عقب مانده"سفرنامه ها و گزارش هاي مطبوعاتي خود از اين كشور هاي 
اين  "ن مانده، ناآگاه و قرباني و ناتوانستمديده، در اندرو"ز زنانصوص ابه خ

جوامع به ايجاد و ترويج چهره سازيهاي اورينتاليستي، خواست يا نا حواسته 
كمك رساندند. اين فرايند به تفصيل در ادبيات فمينيستي پسا استعماري 

)post-colonial.4() مورد نقد و تحليل قرار گرفته است(  
بته بايد متذكر شوم كه نقدها و نگرش هاي پست كلونيال بسا اوقات به ال

مسير افراطي و نا سودمند پست مدرنيستي و نسبي گرايانه افتاده اند و از 
و امپرياليستي يا اورينتاليستي پنداشتن هر نوع  "غرب"زوايه  ضديت كور با 

ه گريانه از هر تدافعي و توجي موضعينگرش انتقاد آميز از طرف غربي ها به 
(خودي) است كشانده شدند. آنچه مورد تأكيد من در اين  "شرقي"آنچه 

نوشته مي باشد، عبارت از اين است كه در ديناي جهاني شده امروز ديگر 
دسته بندي هايي چون غربي و شرقي، ملي و غير ملي، بومي و غير بومي به 

تبديل مي گردند. امروز تصنعي  اتدريج به مفاهيمي غير واقع بينانه و چه بس
كه حتي هويت هاي ملي، فرهنگي ، مذهبي، و  مي رود روند جهاني شدن

  قومي را هم فاقد مرز هاي جغرافيايي كند. 
  

محور  -انه و  حد اقل از باالي بسياري از فمينيست هاي اروپانگاه برتري جوي
نشان مي به زنان شرقي نمودهاي خود را درسازمان هاي بين المللي زنان نيز 

 Internationalداد. بسياري از سازمان هاي بين المللي قرن بيستم، نظير 

Alliance of Women; International Council of Women; International 

League for Peace and Freedom  اغلب از زنان اروپايي يا آمريكايي تشكيل
ها مبتني بوده بر  شده و توسط آنان نيز رهبري مي شده است. اين سازمان

) كه علي رغم نيت خير خواهانه global sisterhood( "خواهريت جهاني"ايده 
پشت آن، درعمل استواربود برمناسبات نا برابر وسلسه مراتب قدرتي كه 

انعكاسي بود از مناسبات نا برابر اقتصادي وسياسي بين غرب و شرق.  
ر و توانمندتري را داشتند كه خواهران غربي، لذا حكم خواهران برتر و بزرگ ت

قرار است به خواهران كوچك تر، ضعيف تر و نا آگاه خود راه رهايي را نشان 
  دهند.

  
محور،  -مدت ها طول كشيد تا نقد هاي دروني فمنيسم، بر داشت هاي اروپا

نژاد پرستانه، و ايدلوژيك محدود از فمينيسم را تغيير دهد. غير واقعي و 
با نشان دادن تفاوت هاي نژادي، ملي و  "هريت جهانيخوا"رومانتيك بودن 

فرهنگي ، سياسي و اقتصادي به نمايش گذاشته شد و بسياري از فمنيست 
)، از فمنيسم را جانشين cross-culturalفرهنگي ( -ها به تدريج درك ميان

محور كردند. برداشت يك جانبه از جنسيت گرايي و  -فمنيسم اروپا 
مبتني بر ستم جنسي و تفاوت هايي جنسيتي است،  فمينيسمي كه صرفاً 

جاي خود را به درك هاي عميق تر و همه جانبه تر از تالقي ابعاد مختلف 
قدرت (نژاد، جنس، طبقه، جنسيت، قوميت، مليت و ...) داد. درك از تالقي 

)intersection عوامل چند گانه قدرت در مناسبات بين انسان ها و در شكل (
عيت اجتماعي افراد به جاي تكيه بريك عامل، به الگويي متفاوت دادن به موق

از معرفت شناسي فمينيستي منجر شد كه خود تسهيل كننده روابط 
دمكراتيك تر و تساوي جويانه تر در مناسبات فرا ملي و بين المللي 
فمينيست ها بوده است. يعني به جاي تكيه بر هر يك از تفاوت هاي 

تفاوت ها در جنسيت  يا گرايش ملي يا  -ي قوميطبقاتي، يا تفاوت ها
جنسي به تنهايي، آنچه مناسبات قدرت را تعيين مي كند تالقي و ميان هاي

  ) همه اين عوامل است.intersectionبرشي (
  

از ديد بسياري از فمينيست هاي رنگي اروپا و آمريكا و نيز بسياري 
عاد مختلف قدرت ، اين درهم تنيده شدن اب"جهان سوم"فمينيست هاي 

)(intersectionality )  است كه يك سيستم به هم قفل شدهinterlocking 

system سلطه را به وجود مي اورد. بطوري كه هيج يك از اين ابعاد قدرت (
به تنهايي و جدا از هم قابل درك نبوده و توان عمل ندارند. براي مثال در 
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ع قدرت يعني جنسيت، نژاد و آمريكا از تالقي حد اقل سه عامل اصلي توزي
  )5() به وجود مي آيد.matrix of dominationطبقه است كه زهدان سلطه (

با اين درك نوين و همه جانبه از فمينيسم ديگربه سختي مي توان 
سخن گفت. بلكه مي توان نتيجه گرفت كه فمينيسم و  "خواهريت جهاني"از

كه همبستگي فمينيستي را خواهريت در واقع نه جهاني است و نه بومي، بل
) از طريق مذاكره، گفتگو، contextبايد درهر مقطع ومحيط وزمينه خاصي (

ديالوگ و توافق به دست آورد. به عبارت ديگر فمينيسم و خواهريت هم 
جهاني است و هم بومي و محلي، چرا كه از تقابل و كنش و واكنش مداوم 

ي/ بين المللي/ جهاني است كه بين عوامل بومي /محلي /ملي با عوامل فرامل
  شكل مي گيرد.

  
قبل از اينكه كار برد اين مالحظات كلي در مورد مشخص ايران را بررسي 
كنيم، به چند جنبه تئوريك و عملي ديگر نيز مي پردازم كه در شرايط 
جهاني شده امروز مورد توافق بسياري از كارشناسان فمينيسم قرار گرفته 

  اي برخي فعالين ابراني نيز سودمند واقع شود.است. شايد مرور آن بر
  

  نيست هاياهرم ها و استراتژي هاي مورد استفاده فم

فمنيست هاي دنيا محمل ها و اهرم هاي مختلفي را براي چالش نظام 
مردساالري و ايجاد تحول به سوي تساوي جويي مورد استفاده قرار داده اند 

در شرايط  )6(ين اهرم ها است.كه جنبش زنان البته يكي از اصلي ترين ا
جهاني شده امروز سه دسته استراتژي يا ساز و كار اصلي براي تحول آفريني 

  فمينيستي فراهم شده است كه به سراسر سيستم جهاني منتقل شده است:
  
 women’s policy(ماشين يا دستگاه سايست گزاري زنان  -

machineryروزه در اغلب كشور ) در درون نهاد هاي دولتي و رسمي كه ام
هاي جهان ايجاد شده است. اين اهرم در واقع پس از اولين كنفرانس جهاني 

كه از طرف سازمان ملل بر گزار شد، به  1975زنان در مكزيكو سيتي در 
وجود آمد و گسترش يافت. اين ماشين سياسي در سطح محلي، ملي يا 

ي سياسي مهم مورد منطقه اي سازماندهي شده وزنان را به مثابه يك نيرو
هدف قرار مي دهد. براي مثال وزارت امور زنان، دفتر مشاوره رياست 
جمهوري در امور زنان، مراكز ارتقا مشاركت زنان، آژانس هاي كمك به 
ارتقاي موقعيت زنان و گنجاندن عدالت جنيستي در محتواي برنامه هاي 

دولتي است كه توسعه، وغيره از مصاديق و نمونه هاي اهرم هاي رسمي و 
جهاني شدن فمنيسم، به ويژه نفوذ و نقش فمنيست ها در سازمان ملل باعث 

  ايجاد آنها شده است.
اين نو آوري هاي ساختاري در درون سيستم هاي دولتي و در ميان نخبگان 
حاكم اگر چه توانسته نتايج مثبتي براي زنان در بسياري از كشور ها به وجود 

قابل پيش بيني خود را دارد. چرا كه اين نوع اهرم  آورد، اما محدوديت هاي
ها يا ابزار ها تنها وقتي عمالً و به طور واقعي در خدمت زنان قرار گرفته اند 
كه نخبه هاي دولتي كنترل كننده هاي آنها از يكسو (از باال) و فشار مبارزات 

ابزار  زنان در سطح جامعه مدني (از پائين) توانسته باشند به طو رجدي اين
ها يا اهرام ها را در خدمت زنان به كار اندازند و اال وجود اين اهرم ها، با 
توجه به اينكه دولت هاي كنوني معوالً مرد ساالر هستند، نا همساز يا 
پارادوكسيكال مي باشد و قاعدتاً چاقو دسته خود را نمي برد. تجربه 

م ديگر، يعني فشار كشورهاي مختلف نشان داه است كه معموال با حضور اهر
از پائين از طريق جنبش قوي زنان است كه اين دستگاه يا ماشين دولتي 
سياست گزاري زنان مي تواند نقش مؤثري ايفا كند درغير اين صورت هرگز 
نمي توان تصور كرد كه اهرم دستگاه دولتي مي تواند جاي جنبش زنان را 

  كند.بگيرد ويا خود به خود وظائف مورد نظر را اجرا 
  
 issue advocacy شبكه هاي پشتيباني حول يك موضوع -2

networks) كه خارج از نهاد هاي رسمي و دولتي تشكيل مي شوند تا تغيير (
روي موضوع هاي مشخصي را در سطح محلي، ملي ويا فراملي مورد هدف 
قرار دهند. جهاني شدن باعث شده است كه فمنيست ها بتوانند از اهرم 

ازي ها فراتر از مرز هاي ملي و جغرافيايي استفاده كنند وروي چنين شبكه س
موضوعات مشخصي چون خشونت خانگي، تغيير قوانين تبعيض گراي خانواه، 
قتل هاي ناموسي، سنگسار، قاچاق زنان  و فحشاي اجباري ،  بيماري ايدز، 

 جنگ و ميليتاريسم مبارزه كنند.

  
ودند و يا گاه بين المللي. اما جهاني در گذشته اين نوشبكه ها محلي يا ملي ب

شدن بسياري از اين شبكه ها را كه حول موضوعات فرا مرزي (چون قاچق 
زنان و بيماري ايدز) و يا حتي درون مرزي (چون قوانين تبعيض گرا) تشكيل 

 transnational feminist(را به شبكه هاي فرا ملي فمنيستي شده اند

networksفاوت شبكه هاي بين المللي با شبكه هاي فرا ) تبديل كرده است. ت
ملي در چند زمينه است. از جمله اينكه در سازمان هاي بين المللي زنان در 
گذشته، چندين سازمان زنان ازكشور هاي مختلف از طريق يك چتر 
همĤهنگ كننده به هم وصل مي شدند و معموال سازمان ملي يا محلي 

را به اين مركز يا چتر همĤهنگ كننده  هركشوري، نماينده اي از آن كشور
گسيل مي كرد. اين مركز يا چتر همĤ هنگ كننده (چنانكه در صفحات پيش 
اشاره شد) معموال تركيبي بود عمدتا از زنان سفيد پوست كشور هاي اروپايي 
و آمريكاي شمالي.  در دنياي امروز اما، تكنولوژي جديد ارتباطات به ويژه 

ت در ديگاه هاي اورپا محور سابق باعث شده است كه اينترنت و نيز تحوال
شبكه هاي فمينيستي بتوانند ساختاري سيال تر، دمكراتيك تر با تركيبي 
متنوع تر، چند مليتي تر و چند صدايي تر و از سلسله مراتب كم رنگ تري بر 
خوردار باشند. بر خالف سازمان هاي بين المللي سابق كه فمينيست ها را بر 

اشتراك يك ايدئولوژي و اصول و درك مشترك دور هم جمع مي كرد  مبناي
مثل شوراي بين المللي زنان كه در اوايل قرن بيستم تشكيل شد، شبكه هاي 
فراملي كنوني از اعضاي سازمان هاي مختلف غير دولتي يا دولتي زنان يا 
افراد فمينيست با گرايش هاي گوناگون را حول يك موضوع يا هدف خاص 

هم جمع مي كنند. در نتيجه كانون توجه اين نوع شبكه ها يك موضوع  دور
مشخص و وحدت عمل براي تالش در تغيير آن موضوع خاص مي باشد. براي 

)، در مقابل شبكه و اتحادي كه از 1995مثال در كنفرانس زنان در پكن (
دست راستي ها و محافظه كاران مذهبي مسيحي (كاتوليك) و مسلمان عليه 

ايجاد شده بود؛ زنان از  نامه ها و مصوبات تساوي جويانه سازمان مللقطع
ن  جي  او هاي مختلف نيز يك شبكه و اتحاد عمل انعطاف و ا مليت ها

پذيري عليه بنياد گرايان و درراستاي به تصويب رساندن آن مصوبات بوجود 
  )7(ند.دآور

    
ت و كاركردهاي البته مثل اهرم قبلي، اين اهرم نيز با وجود نقاط قو

مؤثرخود، محدوديت ها و سياست شناسي خاص خود را دارد؛ به ويژه در 
زمينه منابع مادي و تغذيه كننده اين شبكه ها. بنابراين هم جنبه هاي نظري 
 و گفتماني اين شبكه ها و هم جنبه هاي مادي و مالي و ساختاري بنياد ها و

O NG 8(تعددي قرار گرفته است.هاي پشتيبان آنها مورد بحث و نقدهاي م(  
  
) اهرم knowledge creation strategy( استراتژي هاي دانش آفريني -1

سومي است كه امروزه فمينيست ها براي ايجاد يك ديناي رها از سلطه 
جويي جنسي و خشونت به كار مي گيرند كه عبارتند از فعاليت هاي آگاهي 

ثال فمينيست ها در جهاني بخش، فرهنگ پردازي و فرهنگ آفريني. براي م
كردن و يا جهان گرداني و يا بومي كردن و نهادينه كردن مفاهيم و مقوالت 
تساوي جويانه و حق خواهانه نقش مؤثري بازي كرده و مي كنند. گفتمان 
فمينيستي اگر چه هنوز بسيار راه دارد تا به گفتمان مركزي در بسياري از 

فاهيم نوين و مهم فمينيستي مدت ها جوامع تبديل شود، ولي تعدادي از م
است كه از طريق جنبش هاي زنان و گفتمان فمينيستي وارد ادبيات رايج و 
فرهنگ و سيستم ارزش ها شده است كه در گذشته وجود نداشت؛ از جمله 
در فرهنگ و زبان رسمي ايران حتي در دوره كنوني، وعلي رغم سطه گفتمان 

آزاري، همسر آزاري، خشونت خانگي،  بنياد گرايي، مفاهيمي چون كودك
تبعيض جنسيتي، عدالت جنسيتي، كار خانگي، ستم مضاعف، آزار 
جنسي،ستم جنسي، مسأله زن يا مسأله زنان، زن ستيزي، پدر ساالري، 

محوري، حقوق بشر، حقوق زنان، برابري حقوقي، حق  -مردساالري، مرد 
استفاده ابزاري از زن، انتخاب، اجرت المثل (مزد براي كار خانگي)، منع 

كاالي جنسي، جنسيت گرايي، نگاه جنسيتي، فمينيسم، زن وري، و غيره 
نمونه هايي است  ازمقوله هاي كه اغلب در دهه هاي اخير متداول گشته اند 
و مي روند كه به تدريج اثر خود را بر نگرشها و نقش هاي جنسيتي باقي 

نيستي كه خود روندي فراملي و خواهد گذارند. زبان سازي و زبان بازي فمي
جهاني بوده است همراه با شالوده شكني از كليشه ها و مقوالت رايج در 

  گفتمان سنتي مرد ساالر انجام گرفته است.
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اين زبان سازي، فرهنگ پردازي، دانش آفريني و آگاهي بخشي فمينيستي 
تي روزمره در در سطوح مختلف جهان جريان داشته است. ازحركات مبارزا

) grassrootsخانه، مدارس، كارخانه ها و ادارات و  ... در سطح توده اي (
گرفته تا مطالعات و آموزش هاي دانشگاهي، به ويژه دروس ميان رشته اي 

)interdisciplinary مطالعات زنان و جنسيت در سطح نظري و رسانه هاي (
ا همگي در راستاي بيي زو ادبيات و موسيقي  و هنر ها عمومي، سينما، شعر

آگاهي بخشي، توليد، توزيع و تبليغ مقوالت و ارزش ها، و درمجموع در خلق 
گفتمان فمينيستي سهيم بوده اند. جهاني شدن به ويژه به كمك تكنولوژي 
جديد رايانه اي و راديو تلويزيون هاي ماهواره اي، به ترويج اين مفاهيم، ايده 

يستي سرعت و وسعت بي سابقه اي بخشيده ها و نوآوري هاي فرهنگي فمين
  است.

  
بنابراين، دانش زايي فمينيستي اهرم مهمي است كه دو اهرم ديگر يعني 
سياست گزاري دولتي و شبكه سازي غير دولتي را با مجموعه جنبش زنان به 
هم پيوند مي زند. ايده هاي فمنيستي حتي مي توانند بدون حضور محسوس 

ج پيدا كنند. در بسياري كشورها و فرهنگ ها، و مشخص فمنيست ها روا
زنان هنوز از داشتن يا حد اقل ابراز هويت فمينيستي پرهيز مي كنند. در 
حاليكه عمالً ممكن است درحال عمل كردن و پخش و ترويج فرهنگ 
فمينستي كوشا باشند. هنوز كلمه فمينيسم در اذهان اكثريت وسيع جوامع 

هد هستيم كه ارزش ها و مفاهيمي كه فمينيسم بار منفي دارد. لذا گاه شا
آفريده است در شبكه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي  و هنري پخش شده 
است بدون آنكه شاهد جنبش فمينيستي چشم گير و مستقيمًا قابل رؤيت 
باشيم. به عبارت ديگر گاه انگار فمينيسم داريم اما بدون حضور فمينيست ها. 

ا نيز مثل بسياري گفتمان هاي مدني ديگر به پديده جهاني شدن، فمينيسم ر
افراد مشخص اي ماواراي مرزهاي جغرافيايي و زمان و مكان و حتي ماوراي 

  حقوقي تبديل كرده است
  كنوني جنبش جهاني زنان؟ »مادرخوانده«سازمان ملل متحد، 

يكي از پارادوكس ها يا روندهاي طرفه گونه قرن بيستم اين است كه 
ها توانستند بزرگ ترين شبكه فراملي و چند مليتي دنيا، يعني فمينيست 

سازمان ملل متحد را درزمينه هاي مهمي در خدمت اهداف خود قرار دهند. 
سازمان ملل كه در واقع سازمان دول است اگر چه در اصل ماهيت و تركيبي 
 مردانه و مردساالرانه داشته است، اما تالش چندين ساله جنبش هاي زنان در

 دگرگوني هاي مهمي در كاركردهاي آن شده همنجر ب ،كشور هاي مختلف

. ايجاد نهادهاي تازه اي در سازمان ملل متحد نظير كميسيون بررسي است
آن كه از سال  DAW)وضعيت زنان و بخش مربوط به ارتقا موقعيت زنان (

به وجود آمد، و بعد ها آژانس هاي مختلف ديگر نظير  1946و  1945
) با تكيه بر منابع UNIFEMبا تكيه بر حقوق كودكان، و يونيفم ( يونيسف

با تكيه بر توسعه از جمله نقش زنان در توسعه،  UNDPمالي براي زنان، 
همگي نقش مهمي را در قبوالندن دهه زنان، كنفرانس هاي منطقه اي و 
جهاني زنان، و تدوين و تصويب ميثاق ها و كنوانسيون هاي مهم بين المللي 

بازي كرده  CEDAWعليه زنان  تبعيضظير كنوانسيون جهاني رفع هر گونه ن
اند. به طوري كه امروز هيچ يك از دول عضو سازمان ملل نمي تواند درجه 
اي از التزام به مصوبات و اهداف و ادبيات تساوي جويانه حاكم در كنوانسيون 

محدوديت هاي سازمان ملل را نپذيرد. علي رغم همه نقص ها و معايب و 
هايي كه سازمان ملل داشته و دارد، زنان فمنيست وكارشناسان هوشمند و 
عملگراي امور زنان توانسته اند اين سازمان را به ايفاي نقش مثبت غير 
منتظره اي در خدمت جنبش جهاني زنان وا دارند تا آنجا كه برخي ها 

تحوالت مثبت جنبش هاي رشد يابنده زنان و  "مادر خوانده"سازمان ملل را 
  )9(در وضعيت آنان دانسته اند.

  
اثرات سازمان ملل و آژانس هاي مختلف آن روي وضعيت زنان و روندهاي 
فمينيستي در ايران را به جرأت مي توان مثبت و سازنده ارزيابي كرد. 
عالقمندان به اين موضوع را به گزارش هاي تحقيقي مفصل خود در اين 

آن به ويژه به نقش كنفرانس هاي منطقه اي و  زمينه مراجعه مي دهم كه در
جهاني سازمان ملل در مورد زنان پرداخته و اثرات آنها را با توجه به هر سه 
اهرم كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است، يعني درسطح ماشين 
دولتي و نهاد هاي رسمي زنان، در سطح نهادها و شبكه ها و انجمن هاي غير 

درسطح جنبش زنان و نيرو هاي مخالف فمينيستي مستقل  دولتي،  ونيز
در نوشته حاضر اما  )10(داخل و خارج كشور مورد ارزيابي قراد داده ام.

فرصت پرداختن به اين موارد نيست و اين كار را به ويژه در مورد نقش 
  فراملي فمينيست هاي ايراني خارج كشور به نوشته ديگري موكول مي كنم.
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  جنبش زنان در تبعيد

  از نگاه آرش 

  

  

  
  جمه موسوين

  

  

  
مجله ي آرش به مديريت پرويز قليچ خاني و زير نظر شوراي نويسـندگان در  

  پا به عرصه ي وجود گذاشت.  1991معادل فوريه  1369بهمن 
پـس از اعـالم   » بـه رسـم آشـنايي   «در اولين شماره در مقاله اي تحت عنوان 

  د:دلبستگي به وطن و ارزش هاي فرهنگي مواضع آرش چنين اعالم مي شو
براي انساني كه از سرزمين آفتاب تابان، به جلگه ي مه آلود و سرد و غريب «

آمده است، چه متني جز آسـمان وطـن و چـه     -به اجبار يا به اختيار -فرنگ
آهنگي جز كالم همشهري ها در كوچه پس كوچه هاي آشنا، مـتن و آهنـگ   

مده ي مـا در  آرزوهاي رنگ رنگ و حسرت آور را مي سازد؟ .... آرزوهاي برنيا
وطن دفن نشده است، چرا كه با جان وطن به هم درآميخته اند و وطن دفـن  

  ناشدني است.....
هويت باختگي، اصالٌ از آنِ ما نيست كه هستي مان هويت ماست.... پرداختن  

به فرهنگ و عاليـق ملـي، نـه يـك تفـنن بلكـه تقويـت ريشـه ي آرزوهـا و          
ن هاشان در پيوند با خاستگاه ملـي  دلخواسته هاي عميقي است كه اصيل تري

  ما، هويت ما و هستي همبسته ي ما شكل مي بندد...
... آرش تالش مي كند بيان جنبه هاي گوناگون فرهنگ ما باشد..... و اگـر در  
بخش هايي به سياست و اقتصاد پرداخته شده، ناشي از نگاه ماست به انسـان  

مومي سياست و اقتصاد جهان، معاصر كه نمي توان بدون آگاهي از جريانات ع
زمين زير پا را شناخت و نيز بـه جنبـه هـاي گونـاگون ملـي، بينـا و هشـيار        

  »پرداخت.
وابستگي ايرانيان به فرهنگ ملي خودشان بيش «اگر چه در اين چند خط از 

حفظ هويـت  «از همه ي مردم ديگر و داشتن عرق ملي باليده شده و اگر چه 
دانسته، اما از انسان معاصر نيز سخن گفته، » يخود را در گرو حفظ رسوم مل
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از جنگ به عنوان شيوه اي در ايجاد نظمي نـوين نوشـته و قسـمت هـايي از     
سخنراني شاملو در باره ي نگاه او به گذشته، نشانگر ديـدگاه نشـريه اسـت و    

  ميهنيِ منتشر در خارج كشور. -نقطه تمايز آن با ساير نشريات ملي
، آرش يـادي دارد از پـروين دولـت اعتصـامي و ايـن      اولين شمارهدر همين 

  اولين توجه آرش است به زنان.
چنـد نمونـه از مسـائل زنـان در كشـورهاي      «با مقاله ي  ،2شماره در 

شهرنوش پارسي پـور و گفتگـو   » زنان بدون مردان« و نقد كتاب » مختلف
شـب  با ناهيد قزويني قهرمان واليبال و شمشيربازي و هم چنين گزارشـي از  

يــادبود فــروغ بــه عنــوان يــك نشــريه ي غيرتخصصــي در مســائل زنــان در  
  خوانندگاني كه توجهي به مسائل زنان دارند، اميدي ايجاد مي كند.

اما در شماره هاي بعد جز چند شعر و يا مقاالتي گهگاهي توجه ويـژه اي بـه   
مسائل زنان نمي شود و مشخص مي شود كه جمـع شـدن ايـن مجموعـه در     

  بيشتر تصادفي بوده است تا خطي. 2شماره ي 
ويژه «براي اولين بار صفحاتي چند، با عنوان  14-15شماره ي تا اين كه در 

  به مسائل زنان اختصاص داده مي شود.» ي زنان
صفحه اي به مسائل زنان داراي ارج  60صفحه از يك نشريه ي  25اختصاص 

  آرش مي باشد.ويژه اي است، زيرا ناشي از وسعت ديد دست اندركاران 
حتا نشريه اي عمومي چنان چه انسان معاصر را مد نظر داشـته باشـد، نمـي    
تواند نيمي از جمعيت جهان را كه زير سخت ترين فشارها هستند و اكثريـت  
آنان از ابتدايي ترين حقوق انسـاني برخـوردار نيسـتند را ناديـده بگيـرد و از      

  است. همين روست كه آرش رو به سوي مسائل زنان كرده
اين ويژه نامه با شركت سوسن روستا (دو دهه مبارزه ي فمينيستي نتيجـه و  

ازدواج )، سـارا روزبـه (  زن در آثار آخونـدزاده چشم انداز)، حميرا پارسا ( 
جستجوي علل فروپاشـي خـانواده هـاي    )، مهرداد درويش پـور(  موقت

دي بـزرگ  )، ايراندخت آزاد( اشاره اي كوتاه به كمبوايراني در خارج كشور
گفتگو با سحر خليفه، نويسـنده  در مطبوعات خارج كشور)، نوار جـودت ( 

) و اخـالق الرجـال  ترجمـه سـعيد رهـرو)، بهـروز امـين (       -ي فلسطيني
ميزگردي بـا شـركت فيـروزه رضـوي، جميلـه نـدايي، آزاده مكـري، شـيرين         

  خسروي، لي لي بدخشان، فرزانه فرزان و نرگس مرادي تهيه شده است.
به يكي از بحـث هـاي پايـه اي جنـبش      اولين ويژه نامه زنهمين آرش از 

دو دهـه  « مبارزه براي آزادي زنان مي پـردازد. در مقالـه اي تحـت عنـوان     
از سوسن روستا، كوشش مـي  » مبارزه ي فمينيستي نتيجه و چشم انداز

شود با بازنگري به گذشته، سير تحوالت اين جنبش تعريف گردد و با معرفـي  
ي گروه هايي كه حول برجسته ترين نظريه پردازان فمينيسـت دو  فعاليت ها

دهه ي اخير گردآمده اند، وجود ديدگاه هـايي متفـاوت در آمريكـا و اروپـا و     
نقش هر يك در اين مبارزه به خوانندگان معرفي شود. در بخشي از اين مقاله 

وارد  ميالدي 60جنبش مبارزه براي آزادي زنان از اواخر دهه ي «مي خوانيم:
يك دوره تحول شد. گروه هاي متعدد فمينيست تالش وسـيعي را در زمينـه   
ي تئوريك آغاز كردند تا تعريف جديدي از مسـاله ي فشـار تـاريخي بـر زن     

  ارائه دهند و ابعاد جديدي به جنبش زنان بخشند. 
وجود تفكرات مردساالرانه در تعريف فمينيسم به عنوان جنبشي ضد مرد بـي  

در جاانـداختن ايـن تفكـر     60و حركت هاي موجود در سال هاي  تأثير نبوده
در اين مقاله سعي مي شـود انديشـه هـاي    » تأثير به سزايي گذاشته بوده اند

مدرن تري كه در حال شكل گيري هستند را معرفي كند. از جمله به مباحث 
بسيار حساسي كه تا سال ها بعد هنوز در جنبش چپ خـارج از كشـور حتـا    

ه بود پرداخته شده است. از جمله معرفي عكس العمل هـاي زنـان   مطرح نشد
متعلق به گروه هاي چپ اروپا و امريكا در قبال احزاب خـود و توجهشـان بـه    
ويژگي مساله ي زنان، ضرورت استقالل اين جنبش و توجه به منشأ فرهنگي 

  و فشارهاي جنسي بر زنان است. 
گرايـي اش و انكـار درد    در تـوده  سكتاريسم چـپ و هم چنين نفي و نقـد  

  مشترك زنان.
مقاله با جمالت زير چنين نتيجه گيري مي كند: جنبش ارتجاعي اسالمي در 
كشورهاي مسلمان نشين با تهديد مغول آسايش به حقوق زنان همـاوردي را  

باشـد،  » تـوده اي « در قطب مقابل مي طلبد، ايـن همـاورد بـه نـاگزير بايـد      
قتصادي را مورد حمايت قرار دهد، در غيـر ايـن   سياسي باشد، بايد مطالبات ا

صورت هماورد اين دشمن سهمگين نخواهد بود. در جمهوري اسالمي  ايـران  
اين حقيقت را شاهد بوده ايم. و سپس با اشاره به وجود نيروهـاي متفكـر، بـا    
وجود جنبش هاي توده اي موجود در آمريكاي التين، نويسنده با ابـراز اميـد   

ن پيشرفت ها و آرزوي چشم انـدازي روشـن مطلـب خـود را بـه      به اتكا به اي
  پايان مي برد. 

  سال مي گذرد. 13هستيم. از انقالب  1992معادل فوريه  1370در بهمن 
در همين ويژه نامه ميزگردي با حضور تني چنـد از زنـان فعـال فرانسـه درج     
شده كه در سرفصل آن اشاره اي نيز هست به رخـوت عمـومي تشـكل هـاي     

  كراتيك، فعاليت هاي جمعي زنان ايراني در خارج از كشور. دم
  در اين ميزگرد عوامل رخوت چنين تحليل شده و توضيح داده مي شود:

  * پيدا كردن هويت جديد در فرانسه، شغل و به ثبت رساندن موقعيت خود، 
   انعكاس فشار شديد در ايران روي زنان كه خود را در فرانسه هم نشان مي داد،* 
  فشارهاي فرهنگي، اخالقي، اجتماعي، *

  * داليل اقتصادي و مالي،
  * ركود فعاليت هاي جمعي به طور كلي در خارج از كشور،

  * ركود فعاليت هاي سازمان هاي سياسي،
  * عدم شناخت كافي از لزوم طرح مسئله ي زنان در سطح تئوريك و عملي،

ان به عنوان موضوعي * اختالف نظرهاي دروني بر سر لزوم طرح مسئله ي زن
  مستقل،

  * ناآگاهي مردان سياسي و هنرمند نسبت به مسئله زن، 
  * فشار دولت فرانسه در محدود كردن فعاليت ها. 

در توضيح آن چه آن ها را عليرغم وجود موانع دور هـم جمـع مـي كنـد بـه      
تشديد سركوب در ايران و وجود لوايحي چون قصـاص  « مواردي چون 
به معني دفاع از حقوق خود به عنـوان زن  » افع شخصيمن« و »و سنگسار

  اشاره مي شود.
اين ميزگرد كه در مجموع نظـرات مختلفـي را دور هـم گـردآورده اسـت بـا       
جمالت يكي از شركت كنندگان كه در آن زمان نسبتا تازه به فرانسه رسـيده  
چنين خاتمه پيدا مي كند: ما همگي مدينه ي فاضله اي مـي خواسـتيم كـه    

ار زيبا بود اما براي رسيدن به آن، آن قدر حركات غيردمكراتيـك كـرديم   بسي
كه نه تنها مدينه ي فاضله، بلكه خودمان را هم نفـي كـرديم.... مـن مسـائلي     
دارم كه بايد از آن ها رها شوم اما شكوفا شدن من در گرو شكوفا شـدن ايـن   

جتماعي كنم. كـار  دنياست. بايد دنيا را عوض كنم. براي اين منظور بايد كار ا
سياسي كنم. حتا بروم پاي قدرت سياسي. چون اگر قـدرت سياسـي نداشـته    
باشم هيچ كاري نمي توانم بكنم. براي اين كه زنِ كتك خورده را عوض كـنم  

  تا از حقوق خودش دفاع كند بايد خيلي چيزها را عوض كنم.  
توجـه   نيـز نوشـته ي حميـد پارسـا از    » زن در آثار آخونـدزاده «مقاله ي 

روشنفكران به بررسي تاريخي و نگاهي بـه گذشـته بـراي درك امـروز نشـان      
دارد. زيرا در اين مقاله آخوندزاده به مسئله ي بردگي زنان توجه كـرده و بـه   

  اين وضع اعتراض مي كند.
علل فروپاشي خانواده هاي ايراني در خـارج از  «مهرداد درويش پور با بررسي 

ــزرگ در اشــاره اي كوتــاه بــه « رو ايرانــدخت آزاده د» كشــور كمبــودي ب
هر يك به سـهم  » اخالق الرجال«بهروز امين با  »مطبوعات خارج از كشور

خود دستي بر دردي مي گذارند كه هزاره است و جايگير در جامعه، فرهنگ، 
، نويسـنده ي  گفتگويي با سحر خليفـه مذهب و تاريخ ما. اين ويژه نامه بـا  

  انتها مي رسد. به سوسن تسليميفلسطيني و 
-26شماره  ي تا  19شماره در » زناشويي و طالق«جز مقاله اي با عنوان 

) مطلبي در رابطه با زنان در آرش نيست. از ايـن   1993آوريل   -(مارس 25
ويژه نامه  مارس 8پس آرش هر ساله سعي دارد به طور مرتب حول و حوش 

  ي زن تهيه كند.
به نظر مي آيـد ايـن اسـت كـه آرش در      نكته اي كه در اين جا تذكرش الزم

شماره هاي مختلف گفتگوهـايي ترتيـب مـي دهـد در مـورد مسـائل جـاري        
جنبش، موضوعاتي چون دمكراسي و يا بحث پيرامون انقالب بهمـن، ولـي در   
هيچ يك از اين همه پرسـي هـا زنـي مـورد سـوال قـرار نمـي گيـرد و حتـا          

  مترجمين، مرد هستند.
غول شكل دهي نشريات ويژه ي زن مـي باشـند و در   در اين دوران، زنان مش

مردان نيز نشريات عمومي جلوه اي ندارند. البته نبايد از نظر دور داشت كـه  
كه قرن ها بر جامعه ي مـا تسـلط داشـته اسـت از     به علت تفكر مردساالر 

اين اتهام بري نيستند كه آنان نيز كوشش چنداني در گردآوري ايـن نظـرات   
  نكرده باشند. 
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    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٧٠  100 ي آرش شماره

، ويژه نامه اي تهيه شده كـه در آن عـالوه   آرش به درخواست 25شماره در 
برمقاالتي در رابطه با مسائل زنان، فعـاالن تشـكل هـاي زنـان ميزگـردي در      
آلمان پيرامون موقعيت زنان ايراني در خارج از كشور و فعاليت مسـتقل آنـان   

ن ايـن  ترتيب داده اند كه نتيجـه در آرش درج شـده اسـت. شـركت كننـدگا     
منصوره بهادر، پروين آراسته، زنبق شـوريده، لـيال باسـتاني،    ميزگرد 

  مي باشند. سيمين فردوس و هما ثابت
اشاره به ابتكار آرش  -كه به آن خواهم پرداخت -خارج از اهميت خود بحث، 

نشـريه اي  از اهميت بسياري برخوردار است. به ايـن معنـا كـه آرش ماننـد     
سفارش مي دهد. بخصـوص كـه پـرداختن بـه      عمل كرده و مطلب حرفه اي

بـه عنـوان امـري زنانـه      -و هنوز هـم  –مسئله ي زنان كه عمدتاٌ در آن زمان 
بررسي مي شد در اين نشريه جاي خود را مي يابد. خصوصا كه در اين زمـان  
دو سال از انتشار آرش مي گذرد و تا حدودي در ميان خوانندگان جا افتاده و 

  كرده است.مخاطب خود را پيدا 
عليرغم اين كه هنوز براي جمعي از زنان، نوشتن در نشريات زنانـه كـافي بـه    
نظر مي آيد! ولي بايد تاكيد كرد كه مسائل زنان، امري مربوط به كل جامعـه  
است و مردان نيز بايد به همان اندازه و شايد هم بيشتر مـورد خطـاب بحـث    

ـ    د و هسـتند كـه مجـري بـي     هاي مربوط به زنان قرار گيرند. مـردان بـوده ان
عدالتي هاي وارده بر زنان اند. مردان اند كه بر اريكـه ي قـدرت قـرار دارنـد.     
مردان اند كه در مجلس ها قوانين را ارائه و به ثبـت مـي رسـانند. پـس ايـن      
مبارزه اي است كه به يك بخش از جامعه مربـوط نيسـت تـا در درون خـود     

بـه مـردانِ فـردا مربـوط اسـت، بـه        موضوع را حل كند و بفهمد. مسائل زنان
پسرانِ امروز و به دختران امروز و به مادران و زنان فردا مربوط اسـت. و ايـن   
زنان و مردان لزوما و در ابتدا خوانندگان نشريات زنانه نيسـتند پـس بايـد در    
جايي كه هستند به سراغشان رفت يعنـي در مطبوعـات عمـومي تـر. و ايـن      

ن آرش اهميت پيدا مي كند وقتي كه به موضوع جاست كه نقش نشرياتي چو
  زن توجه مي كند. 

بنيـاد  اين مسئله تا همين سال هاي اخير هم چنان ادامـه دارد. هرگـاه كـه    
و يا ديگر نقـاط جهـان    كنفرانس هاي ساالنه در آلمانو يا  پژوهش زنان

آماده سازي و برنامه ريزي مي شوند دست اندركاران اين كنفرانس هـا اغلـب   
راموش مي كنند مسئولين مطبوعات عمومي را دعوت كنند. من گمـانم بـر   ف

  اين است كه اين امر تصادفي نبوده و نيست.
برگردم به ادامه ي بررسي آرش، در ميزگرد اين شماره نيز علل ايجاد تشـكل  

  هاي مستقل زنان بررسي شده و اين عوامل برشمرده شده اند: 
ي سياسـي بـر زنـان در داخـل و خـارج از      * نياز به واكنش در مقابل فشارها

  ايران،
  * واكنش در مقابل فشارهاي اجتماعي و فرهنگي بر زنان،

-* نياز به شناختن خود بـه عنـوان يـك زن و شـناخت موقعيـت اجتمـاعي      
  تاريخي زنان،

  * فشارهاي روحي آميخته با غربت، فشار مشكالت و احساس تنهايي،
  ي.* بحران هاي موجود در زندگي زناشوي

و اما در اين ميزگرد به نداشتن دانـش تئوريـك و نبـودن متـون مربـوط بـه       
مسائل زنان اشاره شده و اين كه كوشش هايي براي ترجمه و در اختيار قـرار  

) جنبش زنـان،  1993دادن ديگران صورت گرفته اما نهايتا مشكل فعلي(سال 
  از طرف يكي از شركت كنندگان ميزگرد چنين رده بندي شده است:

  * ركود جنبش دانشجويي در آلمان،
  * تغييرات سياسي در كشورهاي شرق،

  * تحوالتي در جنبش چپ و جنبش دانشجويي در ايران و خارج از كشور،
  * موقتي نبودن رژيم كنوني،

  * آمدن زنان با هدف ديگري غير از تحصيل به خارج،
  * مشكالت جديد اين زنان،

  * حل مسئله ي خودكفايي مالي افراد.
اين موضوعات گاهاٌ توسط ديگر شركت كنندگان تاييد شده اند امـا نكتـه ي   

پيامدهاي سياست هاي گـروه  قابل توجه اين كه در اين ميزگرد توجه بـه  
و هم چنين تاثير فروپاشي بلوك شرق مورد توجـه ويـژه اي قـرار     هاي چپ

ور سال از انقالب، پناهنـدگان خـارج از كشـ    14مي گيرند. اين كه با گذشت 
شروع مي كنند به درك و دريافت موقعيت خود به عنوان موقعيتي ثابت و نه 

بـراي  « چندان زودگذر. چنان كه يكي از شركت كنندگان اشـاره مـي كنـد؛    
پايگيري هر تشكلي بايد اهدف كوتاه و دراز مدت آن مشخص باشد. بسـياري  

ايـن دوره   در» از اين تشكل ها بدون برنامه ي دراز مدت تشكيل مي شـوند... 
فعاليت ها را محفلي بررسي مي كنند و اين كه زنان بعد از تجربه هاي خـود  
در سازمان هـاي سياسـي و تحـت تـأثير ايـدئولوژي سـازماني، در زمينـه ي        
فعاليت دمكراتيك تازه كارند و به همين دليل با اين كه تعـداد انجمـن هـا و    

ولـي آن هـا نمـي     محافل به دليل آزادي بيشتر در خارج كشور، كـم نيسـت  
توانند با هم كار كنند چرا كه هنوز سابقه هاي سياسي و اختالفـات نظرهـاي   

  گذشته بر اين تشكل ها سايه مي اندازند.  
تحليل نظرات دوستان شركت كننده در اين ميزگرد، كار اين مقاله نيست اما 

ه نكته ي قابل اشاره در رابطه با بررسي آرش و نقش آن در مورد طرح مسـئل 
اين مباحث كه مي  چاپاين است كه با  -كه موضوع اين متن است -ي زنان

توانسته اند مباحث درون جنبش زنان باشند كه حتما هم بوده انـد، آرش آن  
مي كند و خوانندگان آن كه عمدتاٌ فعالين سياسـي حـال و يـا     عمومي ها را

عـي از ايـن   سابق بوده و هستند با اين سوال ها روبرو مي شوند. چرا كـه جم 
زنان كه پيش از اين در همين سازمان ها فعال بودند در آن سـال هـا رابطـه    
شان را كامال با اين جريانات قطع كرده بودند و ديالوگي بـين شـان نبـود تـا     
جمع بندي اي از روش هاي كار سابق صورت گيرد. اما آنـان هـم چنـان كـه     

ر مقابل عملكردهاي بحث هاي دروني خود را پيش مي بردند، هم چنان كه د
مشابه جبهه گيري مي كردند، هم چنان كه به گذشـته ي خـود انتقـاد مـي     
كردند در حال ساختن آينده اي بودند كـه در آن مبـاني دمكراتيـك بيشـتر     

  رعايت شود.
بهرام چوبينه، تراب حق شناس، مهرداد درويش پـور، آزاده مكـري و   

در ايـن ويـژه نامـه     ريپوران بازرگان، تهمينه ميالني و حسين جهـانگي 
  مطالبي دارند. 

) ويژه نامه ي زن از همان طرح جلد  1994آوريل -، (مارس37-38شماره 
است و زني را نشان مي دهد كـه  » ناصر خاور«مطرح مي شود. اين طرح از 

  جهان را شير مي دهد.
يكي از مسئولين سازمان زنان در السالوادور  آنا مندزويژه نامه با گفتگويي با 

شروع مي شود. اين گفتگو بخشي از گزارش سفر رسول رحيم زاده است كـه  
در آن زمان دانشـجو و پناهنـده ي سياسـي اسـت و در چـارچوب پـروژه اي       

  انساني، در السالوادور تهيه شده است. 
طرح اين گفتگو و بيان مشكالت زنان حتا در جبهه هاي جنگ هـاي رهـايي   

د و مي توان آن را چنين تعبير كـرد  بخش گشاينده ي اميدي به نظر مي رس
كه مردان دارند هر چه بيشتر به مسائل زنان توجه مي كنند و از ايـن راه بـه   

  خودنگري  مي رسند.  
طي اين گفتگو وقتي در رابطه با روابط زن و مرد در جبهه ها سوال مي شود، 
 پاسخ آنا مندز به اين سوال بيانگر اين اسـت كـه در ايـن كشـورها بـه دليـل      

حكومــت هــاي مردســاالر مبــارزين اش بــه همــان دردي مبتالينــد كــه در  
كشورهايي چون ايران. آنا مندز چنين پاسخ مـي دهـد: مـا از طرفـي برعليـه      

را  مردسـاالري مردساالري در جامعه مبارزه مي كرديم ولـي در عمـل ايـن    
قبول داشتيم. برخي زنان آمادگي ايـن را نداشـتند كـه بـا شوينيسـم مردهـا       

ه شوند و در برابر متلك هاي دائمي و دسـت درازي هـا ي مردسـاالرانه    مواج
  تسليم مي شدند.

دسـت روي مـورد   آنا منـدز  وقتي در مورد دبيرخانه ي زنان سوال مي شود 
نقش سه گانـه  ديگري مي گذارد كه همه گاني و همه جايي است و آن هم 

از جنـگ   . او اين مشكل را چنين بررسي مـي كنـد: بعـد   ي زنان در زندگي
مسئله حرفه اي و تمام وقـت بـودن مطـرح نبـود. در آن زمـان مـا خـانواده،        
تحصيل و شغل را رها كرده بوديم. اما امـروز هـر كـس بايـد معـاش خـود را       
تأمين كند. در مورد زنان قضيه مشكل تر از اين است. مـا سـه كولـه بـار بـه      

غل ضروري است دوش داريم. بسياري از ما بچه دارند. پيدا كردن مسكن و ش
و سرانجام بايد داراي آموزش و تجربه اي باشيم تا بتوانيم به آساني وارد بازار 

  كار شويم. يعني بايد بچه داري كنيم، كار كنيم و كار سياسي كنيم.
و اما در مورد لزوم نهادهاي زنانه مي گويد: بعضي معتقدند كه حاال مـا همـه   

كيالتي مخـتص زنـان داشـته    عضو يك جبهه هستيم و چه لزومـي دارد تشـ  
باشيم؟ و ما مي گوييم حاال كه وضع عوض شده به اندازه كـافي دليـل بـراي    
فعاليت زنان  وجود دارد. و درست به دليل همان نقش سه گانه بايـد تشـكل   

  داشته باشيم.
  مطلب 1982-1992وضعيت زنان پناهنده ايراني در انگليس در فاصله ي بين

  . نويسنده با اشاره به گزارشي از شورايروحي شفيعيديگري است از 
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پناهندگي كشور نروژ نمونه هايي از زناني كه پناهنده شده اند به دسـت مـي   
  دهد. او آنان را چنين طبقه بندي مي كند: 

زناني كه به دليل عدم مقـررات حجـاب دسـتگير شـده و روسـري شـان را        -
  ه بودند،پاسداران به پيشاني شان با پونز فرو كرد

زن هايي از كشورهاي عربي كه به خاطر از دست دادن بكارت و براي حفظ  -
  ناموس مردان تهديد به مرگ شده بودند،

زناني كه توسط شوهران شان تحقير و اذيت شده و مورد آزار و تجاوز قـرار   -
  گرفته بودند، 

رفته گيا زناني كه به خاطر فعاليت شوهرانشان مورد آزار و پيگرد قرار  -
  بودند.

از جمله زن اريتره اي كه هر هفته يك بار بايد به پليس مراجعه مي كرد و  
سربازي  كه مأمور او بود هر وقت هوس مي كرد مي توانست به او تجاوز كند. 
زنان ويتنامي معروف به قايق نشينان كه مورد تجاوز گروهي قرار گرفته 

دان به خاطر فعاليت سياسي شان بودند. زنان آمريكاي التين كه عالوه بر زن
مورد تجاوز قرار گرفته بودند. آن چه در اين نوشته تكان دهنده است موضوع 
تجاوز جنسي است كه براي زنان چه در جنگ و چه در مبارزه با رژيم هاي 
ديكتاتور عموميت يافته است. زنان سوژه ي تجاوز و آزار جنسي هستند و 

ميليون مي رسد، اغلب شان از  18كه به طبق همين گزارش، تعداد آن ها 
وجود آزار جنسي در مرحله اي از زندگي خود زجر مي كشند و حتا براي 

  زنان جوان اين تهديد با رسيدن به كشورهاي ميزبان هم چنان وجود دارد. 
اين نوشته مانند نوشته هايي از اين دست داراي آمار و ارقام تكان دهنـده اي  

ويسنده خود اصليت ايرانـي دارد و بـه مسـائل ناشـي از     است ولي با اين كه ن
حكومتي خونخوار در ايران اشراف دارد اطالعات چنـداني از ايـران بـه دسـت     

% پناهندگان انگليس را سياسي ارزيابي مي كنـد، بـه   40نمي دهد. با اين كه 
داليل آن نمي پردازد و نهايتا دليل عمده را ترس از فرار و تعقيب و يـا عـدم   

ل اسالمي شدن جامعه بيان مي كند. اين گزارش اما از جهـت پرداخـت   تحم
به مسائلي كه تبعيديان، از هر گونه و به هر دليل با آن مواجهند جالب توجـه  

  است. 
زماني كـه  چنين به پايان مي رسد:  ائولو فررياين مطلب با نقل قولي از پ

ز زنـدگي  ما محيط اصلي خود را ترك مي كنيم، تجربه ي روزمره ما ا
برايمان شكل مي يابد و هر چيز را محركي براي كار و عمل مي يابيم. 
در كشور خود ما آن چنان در كار روزمره غرق هستيم كه برخورهـاي  
مان را مرتبا ارزيابي نمي كنيم اما در محيط جديـد مرتبـا از زنـدگي    

روزمره فاصله مي گيريم و آن را مورد سوال قرار مي دهيم. زندگي در 
بعيد تنها يك گسست در سطح شناخت فلسفي، احساسي  يا حتـا  ت

سياسي نمي باشد، زندگي در تبعيد گسست از زندگي روزمره اسـت  
كه در برگيرنده ي برخوردها، كلمات، روابط دوست داشـتني، انسـان   
هايي آشنا و دوستان و اشيا است كه همه در تبعيد مورد سوال قـرار  

  مي گيرند.
از مهرداد درويـش پـور و مالحظـاتي    » در جامعه ي مدرنفروپاشي خانواده «

درباره ي شعر زنان انگليس از سياگزار برليان اين ويژه نامه را بـه پايـان مـي    
  برد. 

در اين جا بيان نكته اي را الزم مي دانم. ايـن مـردان كـه دربـاره ي زنـان و      
 و خواننـدگان  نشريه اي كه زنانـه نيسـت  مسائل آن ها مي نويسـند و در  

مختلفي دارد به نكته اي اشاره مي كنند. اين مسئله از نظـر مـن اهميـت بـه     
سزايي دارد. فقط اين نيست كه پرداختن به مسائل زنان مد شـده و ايـن هـا    

اگرچه براي جمعي ايـن هـم انگيـزه اي     -مي خواهند از اين مد عقب نمانند 
به اين نكتـه   در مورد شعر زنان انگليس سياگزار برليان اما آن جا كه -است

علت دلسرد شدن زنان شاعر، مـردان بـوده انـد چـرا كـه      «اشاره مي كند كه 
دنياي ناشران مردساالر بود، مولفين و منتقدين عموما مـردان بودنـد، مـردان    
شعر زنان را جدي نمي گرفتند. به هر حال زنان بسيار گرفتار، بسيار سركوب 

نوشـتن بودنـد. شـاعر واژه اي    شده و بسيار محروم از آموزش هاي الزم براي 
مردانه بود. الهه ي شعر، زن بود اما شاعر، مرد بود و اعتقاد راسخ اين بود كـه  

فلور با اين كه اين جمالت را از قول » زنان توان انجام چنين كاري را ندارند.
شاعر مي گويد اما مهم اين است كه مي گويد. مهم ايـن اسـت كـه     آدكوك

در مطلبش مي گنجانـد و ايـن هـا همانـا نقطـه هـاي       مردي اين نقل قول را 
اميدي هستند كه تغييري را در ذهنيت مردانـه بيـان مـي كننـد. راه بسـيار      
است. راه دشوار است اما همين قدم هاي كوچك را مي تـوان بـه فـال نيـك     
گرفت چرا كه از جامعه اي آمده ايم كه حتا در نيروهاي مبارز و روشـنفكرش  

اره ي تشكل ها امري بديهي به نظر مي آمد. از جامعـه اي  برتري مردان در اد
آمده بوديم كه قرار نبود به تفاوت ها چندان جدي نگاه كنيم و بـراي برابـري   

  از همين تفاوت ها چون ابزاري مناسب استفاده كنيم.   
  

» آواي زن« ويژه زن با تماس هايي كه با دوستان تحريريه  47-48شماره 
  ي در اسكانديناوي گرفته شده تهيه شده است. نشريه ي زنان ايران

براي دادن نقشي غلوآميز به آرش نيست كه به اين نكته اشاره مي كنم بلكـه  
آرش صـورت گرفتـه و نـه نشـريه ي     ابتكار  به نظر من همين حركت، كه به

و يا نشريه ي زنانه ي ديگري، از اهميت ويژه اي برخوردار است كه آواي زن 
حساسيتي تش را نشان دهم. اين ابتكار نشان دهنده ي سعي مي كنم اهمي

سالي كه در آن زمـان، از نشـر    4به مسائل زنان است. چرا كه در طي  واقعي
صفحه شروع كرده بـود، مرتـب    40آرش مي گذرد، اين نشريه كه در ابتدا با 

صفحه رسيده است. تمام  60صفحاتش رو به ازدياد است و در اين شماره، به 
بوده و هستند مي  -آن هم در خارج كشور –كه دست اندر كار نشر دوستاني 

دانند كه اين امري نيست كه به سادگي از آن بتـوان گذشـت، آن هـم بـراي     
نشريه اي مستقل كه همه كارش را داوطلبانه مـي كنـد و بـه نويسـندگان و     
محققين و گزارش گرانش حق تأليف پرداخت نمي كند. جـذب ايـن نيـروي    

ه رشد، يكي از هنرهاي گردانندگان آرش است كـه تـا امـروز هـم     ثابت و روب
چنان رو به پيش بوده و اين نشريه را تا امروز زنده نگه داشته است. توجه بـه  
مسائل زنان و حركت ها و ابتكارهايي از اين دست نيز يكي از عوامـل همـين   

 در تبعيـد مـي باشـد. بـه     شانزده سـال نشريه بعد از  زايش و زنده ماندن
  همين دليل نمي خواستم از اين ابتكار بي توجه بگذرم. 

قابل ارج گـزاري اسـت چـرا    » آواي زن« از طرفي پذيرش دوستان نشريه ي
)، آزاده شـكوهي كه با طرح مسائلي چـون ختنـه ي زنـان، پـدر سـاالري(      

(ترجمه ندا آگاه) خشـونت و جامعـه   نوال سعداويخاطراتي از زندان زنان از 
)، ديگر بـه برابـري حقـوقي بسـنده نمـي      فتانه فراهانيبا  مردساالر( گفتگو

)، ظرفيـت سياسـي زنـان و راه حـل خـانم مهرانگيـز       شـعله ايرانـي  كنيم (
)، كلمه ي مينا پويا)، آزارهاي جنسي زنان جهاني است (سوسن روستاكار(

) ايـن مسـائل را بـه دايـره اي وسـيع تـر از       هما فرهنگزن، سياسي است( 
ل مي كنند و به اين ترتيب شايد بر ميزان تاثيرگـذاري  خوانندگان خود منتق

  آن نيز بيفزايند. البته شايد، اميد بر اين است.
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، يك سـري مطالـب و   كنفرانس پكنبا گزارش هايي از  52و  50شماره در 
انعكاس مطالبات زنان در كنفرانس هاي بين المللي مطرح مي شود چـرا كـه   

ر انعكاس خواسته هـا و مطالبـات خـود    طي اين كنفرانس زنان ايراني سعي ب
مي كنند و از طرف ديگر، رژيم جمهوري اسالمي كه در كنفرانس هاي ديگـر  

بر اهميت حضور در اين نوع جوامع  1985از جمله كنفرانس نايروبي در سال 
بين المللي واقف شده سعي كرده بود زنان وابسته بـه رژيـم را بسـيج كنـد و     

غيردولتي به اين كنفرانس بفرسـتد.   -اي مستقل آنان را تحت لواي انجمن ه
در شماره هاي بعدي آرش عواقب و نتايج اين كنفرانس را مي توان هم چنان 

  با وجود مقاالتي چند دنبال كرد. 
يكي از داليل اهميت اين كنفرانس در اين است كه جامعه ي بين المللي بـه  

آن پـامي   ي يا اسـالمي مسيحاعم از نـوع  انواع بنيادگرايي لزوم مبارزه با 
فشارد چرا كه به همت مبارزات زناني كه تحت رژيم هـاي افراطـي اي چـون    
ايران قرار دارند متوجه اين مسئله شدند كه نمي توان بـدون مبـارزه بـا ايـن     
افكار، به مسائل زنان پرداخت، چرا كه زنها هدف اصلي ايدئولوژي هاي عقـب  

  مانده هستند.
منتشر شده است بـاز هـم آرش    1996مارس  –ه كه در فوري 54در شماره 

به توجه خود به مسائل زنان افزوده است. اگرچه در سال قبل نيز ويژه نامه با 
همكاري آواي زن تهيه شده است اما با نگاهي به آرش هاي قبـل مـي تـوان    

مارس آغاز مـي   8دريافت كه در تنظيم صفحه بندي، اين شماره با ويژه نامه 
سياست آرش معني خاصـي دارد. مطالـب تهيـه شـده در ايـن      شود و اين در 

  شماره نيز توضيحي است بر اين اهميت. 
از آزاده  "؟آيا مي توان هم ماركسيست بود و هم فمينيسـت  "مقاله ي 

در اروپـا و آمريكـا مطـرح     70شكوهي بحثي را طرح مي كند كه در دهـه ي  
بال پاسـخ خـود مـي    شده است اما در ميان جنبش فمينيستي ايران هنوز دن

گردد. چرا كه اين نظريه نقدي است بر نگاهي كه جنبش فمينيستي را جزئي 
از مبارزه عليه سرمايه مي دانست. از آن جا كـه جنـبش زنـان ايـران بعـد از      
انقالب در همين محدوده بررسي و تجربه مي شد به گمان من مطرح كـردن  

جاد انديشه و وجود نقد چنين پرسش هايي از قدم هاي مثبتي است كه در اي
  و بررسي و بازبيني برداشته شده است. 

در  "تحريريه ي نشريه ي آواي زن در همين شماره مقاله اي تحـت عنـوان   
دارد. در همـين دوران   "ضرورت پيوند جنبش زنان داخل و خارج كشور

است كه نطفه هاي ارتباطات عميق تر ميان زنان داخـل و خـارج بسـته مـي     
كه گمانم بر اين باشد كه همه چيز با اين مقاله شروع شـده امـا    شود. نه اين

مطرح كردن آن در نشريه اي عمومي و اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار 
مي باشد. چرا كه بعد از دوران هجوم جمهوري اسالمي به جريانات و جنـبش  
هاي موجود و دستگيري و زنداني و تبعيد فعـالين جنـبش تـا شـكل گيـري      

وهاي تازه نفس، خود زماني طول كشـيد و ايـن نيروهـا بـه دليـل وجـود       نير
ممنوعيت هاي ارتباطي با يكديگر قطع بودند. و آن چنان كه بايد نتوانسـتند  
تجربه هاي خود را در اختيار نيروهاي جوان قرار دهند. البته كه آن ها كه در 

نمانـده و قـانون   داخل مانده بودند و يا تازه به صحنه پا مي گذاشتند منتظـر  
مبارزات اجتماعي كار خودش را مي كرد و در مقابله با زورگويي هـا و قـانون   
هاي عقب مانده، زنان مقاومت مي كردند و در طي همين مقاومت ها بود كـه  
انجمن هاي غيردولتي واقعي شكل مي گرفتند.  اما در ايـن سـرمقاله هيئـت    

ن با دعوت از متخصصين و زنـان  تحريريه بر اين نكته پا مي فشارد كه مي توا
فعال و هم چنين با برگزاري سمينارهاي عمومي حول مسائل مربوط به زنـان  
و تشويق آنان به شركت زنان داخل در اين سـمينارها و خبرگيـري از داخـل    

  اين ارتباط را غني تر كرد. 
اسـت در   شيرين عبـادي مقاله ي بعدي كه با استناد از نوشته اي از خـانم  

قانون مجازات است كه طي آن مي بينيم كـه حتـا در    209و   205اده نقد م
قتل نيز، ميان زن و مرد نابرابري وجود دارد. به اين ترتيب باز هم اهميت اين 
همكاري روشن تر مـي شـود چـرا كـه زنـان خـارج از كشـور از آن جـا كـه          

و  محدوديت هاي زنان داخل را ندارند مي توانند در افشاگري، نقش مهـم تـر  
راديكال تري را بازي كنند در حالي كه زنان داخل به دليل اين كه هر روزه و 
بـه طــور روزمـره تحــت فشـارهاي مختلــف انـد از حساســيت هـاي ديگــري      

  برخوردارند و ابزار متفاوتي براي مبارزه شان به كار مي برند.   
(نجمـه موسـوي)، از    وضـع زنـان در فرانسـه   در اين شماره در مطالبي از 

( شعله ايرانـي)   از ايرانترجمه ناصر اعتمادي)  –( تسليه نسرين  گالدشبن

(ناهيـد كشـاورز و   زنـان و طـالق در مهـاجرت   (يوسـف طـه) از    عراقاز 
  ( ندا آگاه) سخن رفته است.الگويابي جنسيتي و هويت جنسي

آمريكـا   -نيز به بهانه ي برگزاري بنيـاد پـژوهش زنـان در سـياتل     57شماره 
درج  "زن ايرانـي و حقـوق بشـر    "ميله ندايي تحت عنوان مقاله اي از ج

نسرين ميرسعيدي، كتايون نفيسي، كرده است و نويسنده در گفتگويي با 
بر اهميت برگـزاري چنـين سـمينارهايي پـامي     نجمي وثوقي و گلناز امين 

فشارد و شركت كنندگان در اين گفتگو، بر اهميت وجود نظرهاي مختلف در 
  د مي كنند.  اين سمينارها تأكي

 "سخنراني مهرداد درويش پور در سمينار پژوهش هـا در آمريكـا بـا عنـوان     
در ايـن   "نسبيت فرهنگي و جهان شمولي حقوق برابر زنـان و مـردان  

شماره درج شده است. در اين سخنراني به مسـائلي چـون وضـعيت زنـان در     
دفاع از جوامع مسلمان از نظر فمينيسم غربي، نسبي گرايي فرهنگي، اهميت 

ارزش هاي جهان شمول بشري پرداخته مي شود تا با اين نتيجه گيري بحث 
خالصه ي كالم آن كه اجازه بدهيد به جاي دنباله روي «خود را به پايان برد: 

و يا شيفتگي در برابر آن، به دشواري هـاي رشـد و   » فمينيسم اسالمي« از 
م و بيشـتر در آن  تحقيق آمال هاي فمينيستي در جوامـع اسـالمي بينديشـي   

تأمل كنيم. يك مسلمان حق دارد بنيادگرايي اسالمي را نتيجه منطقي اعتقاد 
به اسالم بداند و يا نداند و يا بين اعتقاد به برابري زنـان و مـردان و باورهـاي    

  ديني خود تضادي بيابد و يا نيابد.
باشند.  همان طور كه افراد الئيك مي توانند در اين مورد نظر متفاوتي داشته

زبان مشتركي كه بتواند مسلمانان فمينيست و سكوالر را به هم پيونـد دهـد   
بدين ترتيب نه در پذيرش تفسير يكديگر از اسـالم، بلكـه در سـپردن آن بـه     
حوزه تفسيرهاي شخصي و عدم مداخله آن در دولت و نظام حقوقي است. به 

شته باشد) مي زعم من اصول جهاني حقوق بشر( برغم هر كم و كسري كه دا
تواند مبنايي براي استقرار يك نظام سكوالر و دمكراتيك در جامعه باشد كـه  
حداقل هاي الزم را براي تأمين برابري حقوق زنان و مردان فراهم مي سـازد.  
از اين رو من هم چنان بر استقالل جنبش فمينيستيِ سكوالر در برابـر نحلـه   

  »  هاي ديني پافشاري مي كنم.
با ترجمه اي از بهرام چوبينه از هفته نامه ي دي سايت آلمان بـه   58شماره 

حقـوق  "كه با اين جمله آغـاز مـي شـود    » ستم به زنان در سايه اهللا«نام 
زنان، حقوق انسان هاست. در كشـورهاي اسـالمي بـه حقـوق نـيم      
ميليارد زن مسلمان به شدت تجاوز مي شود و حق آن ها به يغما مـي  

اين كه هم چنان بايد در رابطه با تأثيرگذاري حقوق و تأكيدي است بر  "رود
  قوانين اسالمي در ناديده گرفتن حقوق زنان پافشرد. 

به دنبال احساس نياز در تبادل ميان نيروهاي داخل و خارج كشـور كوشـش   
هاي چندي هر از گاهي صورت مي گرفـت كـه عمـدتا در ايـن سـال هـا بـه        

رج از كشور مي باشد. اگرچه جمعي از صورت دعوت از هنرمندان ايراني به خا
اين هنرمندان در بازگشت شان به ايران بهاي گزافي براي پذيرش اين دعوت 
ها مي پرداختند ولي حركتي كه به راه افتاده بود هم چنان راه مـي گشـود و   

–پيش مي رفت. در يكي از اين مراسم كه از خانم سيمين بهبهاني در كلـن  
شـيرين  بود عفت ماهباز گفت و گويي بـا خـانم    آلمان دعوت به عمل آمده

انجام مي دهد. در اين گفتگـو شـيرين عبـادي هـم چنـان بـر لـزوم         عبادي
فعاليت در داخـل پافشـاري مـي كنـد و بـه ايجـاد تغييـر در وضـعيت زنـان          

همان طور كه خورشيد را به چشم خود مي «خوشبين است او مي گويد: 
زنان عوض شـود و فرهنـگ مـا    بينم، آن روز را مي بينم كه وضعيت 

و راه مبارزه بـا قـوانين اسـالمي كـه در ازدواج و طـالق و...      .» دگرگون شود
حقوق زنان را ناديده مي گيرند را روشنگري و نوشتن مقاله و آگاه كردن زنان 
مي داند چرا كه به اعتقاد خانم عبادي در هيچ كشوري حقـوق زنـان رعايـت    

ن زنان است. او به كار دراز مدت اعتقـاد دارد و  نمي شود و تنها راه، آگاه كرد
  خود را در اين گفتگو هم حقوقدان و هم فمينيست اعالم مي كند.

) آرش ويـژه نامـه زن را بـا همكـاري گـروه       1997مارس -(فوريه 60شماره 
تحريريه وسيع تري از زنان فعال تهيه كرده است. اين ويژه نامه  با همكاري 

هلند و گروه پـژوهش   - تحريريه زن در مبارزهوي، در اسكاندينا آواي زن
مهـدي   58زنان شهر مريلند تهيه شده است. الزم به تذكر است كه از شماره 

دبير تحريريه بود از پست خود استعفا داده و نشريه  10فالحتي كه از شماره 
با مديريت پرويز قليچ خاني و زير نظر شوراي نويسندگان ادامه مـي يابـد تـا    

كه نجمه موسوي از همگاران نزديك آرش، مسئوليت اين پست را  90 شماره
  به عهده مي گيرد.  
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دولت، فمينيسم «در اين ويژه نامه شهرزاد مجاب، در مقاله اي تحت عنوان 
موضع قاطعي با نسبي گرايـي فرهنگـي مـي گيـرد:     » و هويت زن مسلمان

اجتمـاعي  -قتصادينسبي گرايان، فرهنگ و دين را از قدرت دولتي و از نظام ا
و روابط طبقاتي جدا مي كنند و به بهانه هاي احترام به تفاوت هاي فرهنگي، 

  زن ستيزي اسالمي را مشروعيت مي بخشند. 
تأكيد مي كند و با اشاره  تشكيالت مستقل زنانمينا پويا بر ضرورت وجود 

در بر ضرورت رهايي از تفكر مردساالرانه كه  57به تجربه هاي پيش از بهمن 
تمامي اقشار جامعه پافشاري كرده و كوشش مي كند تمايز ساختاري و هدف 
هاي احزاب سياسي و تشكيالت مستقل زنـان را آشـكار سـازد، انگشـت مـي      

  گذارد.
تأكيـد ديگـري اسـت بـر      تسـليمه نسـرين  با  سيمين رويانيانگفتگوي 

همبستگي ميان تمام زنان جهان و بهره گيـري از هـر پيشـرفتي كـه در هـر      
نقطه از جهان صورت مي گيرد. هم چنان كه در اين مقاله نيز تأكيد مي شود 
حقوق زنان، حقوق بشر است و حقوق بشر جهاني اسـت. تسـليمه نسـرين در    
اين گفتگو در پاسخ خانم رويانيان علت رشد بنيادگرايي اسـالمي را شكسـت   
سيستم هـاي دمكراتيـك غربـي و بـازار آزاد از يـك سـو و شكسـت اقتصـاد         
سوسياليستي در فراهم آوردن پيشرفت هاي مردم اين مناطق از سوي ديگـر  

  ارزيابي مي كند.
  

انعكــاس بنيــاد پــژوهش هــاي زنــان در پــاريس اســت. در ايــن  62شــماره 
جلسات، خانم شـهال   چند صدايي بودنگردهمايي كه كوششي ديگر بود بر 

ه نجمـه  الهيجي حضور داشت اما چنان چه در گزارش ايـن سـمينار ( نوشـت   
مشاهده نمـي شـود. بـر زن     مداراموسوي) هم آمده است هنوز در برخوردها 

است حمله مي برنـد. امـا در    سناتور زمان شاهنمونه ي انتخابي سمينار كه 
اين سمينار با بازگويي خاطرات زندان و زنداني دريچه اي گشـوده مـي شـود    

تن سـخنراني  كه از آن چه تا به حال كمتر صحبت مي شد حرف زده شود. م
از فاطمه اره تا چل گيسو، زن در زندان هاي  "ژاله احمدي نيز با عنـوان  

گـذاري دارد از برخـورد بـا زنـان در دو      "زن در بند هويت اسالمي -شاه
  زندان شاه و خميني. 

خـارج كشـور را    قتل هاي ناموسي در ميـان ايرانيـان  ناهيد نصرت بحث 
را مـورد  » اسـالمي نويسـي  سـيماي زن در  «مطرح مي كند و اسد سيف 

بررسي قرار مي دهد. اين مقاله كوشش مي شود الگوهـايي را كـه جمهـوري    
اسالمي براي زن مسلمان طراحي مي كند از خالل داستان هاي نوشته شـده  
در ايران بيرون بكشد. خالصه ي اين نتيجه گيري ها چنـين اسـت: اسـالمي    

د. در داستان هاي اسالمي نويسان از زن و دختر باهوش در داستان مي ترسن
هميشه زنان با همند و مـردان بـا هـم. زن روسـتايي چـون مطيـع اسـت در        
داستان ها بيشتر حضور دارد. زن در داستان هاي اسالمي نبايد آرايش داشته 
باشد. شادي موجود و دنيوي در داستان ها حذف مي شـود تـا اجـر اخـروي     

اله خـود را بـه پايـان مـي بـرد:      عايد گردد.  اسد سيف با اين نتيجه گيري مق
نهايت اين كه هنر اسالمي و هنرمند مسلمان در ايـران اسـالمي هـيچ حـرف     
تازه اي براي گفتن ندارد. اين گونه از هنر به مثابـه چيـزي خـارج از زمـان و     
مكان محكوم به زوال است. اين داستان ها در اصل مقاالتي هستند اخالقي و 

  بيابند.سياسي كه نمي توانند تداوم 
» زنـان و تشـكل مسـتقل   «اين بار سوسن بهنام است كه باز هم بر لـزوم  

تأكيد مي كند. او اين استقالل را از دولت، از مـردان، از سياسـت و از احـزاب    
  سياسي تعريف مي كند.

، فيلسـوف فرانسـوي   ژنويـو فـرس  ، در گفتگويي با آرش 63شماره ي در 
مطـرح مـي شـود. در     رابريخواسته ي بتوسط نجمه موسوي بحثي بر سر 

پرداختـه   ميان برابري و يكساني و يا تشـابه اين گفتگو به بررسي تفاوت 
ميان برابـري و  مي شود. ژنويو فرس در بخشي از سخنان خود مي گويد كه 

آزادي تفاوت قائل است چرا كه در بعضي كشورها زنان آزادي دارنـد  
ي نيسـت و هـم   اما برابري ندارند و در بعضـي از كشـورها هـم آزاد   

برابري. از نظر او آزادي يك مفهوم سياسي است و برابري يك مفهوم 
تجريدي. او معتقد است كه زنان و مـردان در ضـمن متفـاوت بـودن     

  .  تشابهاتي دارند و بايد اين تفاوت ها را ناديده نگرفت
موانـع  «از شـعله ايرانـي و   » تاكتيك هاي جنبش فمينيسـتي ايـران  «

ي محمد پاينده و گفتگو بـا شـهره آغداشـلو ادامـه ي     ترجمه » جنبش زنان
  توجه آرش به مسئله ي زنان در اشكال و با نظرات متفاوت است.

 

  
  

از ميشل » تفاوت، برابري، تشابه« نگاهي ديگر دارد به بحث  65شماره 
پرو تاريخ پژوه فرانسوي، شهال الهيجي در گفتگويي با عفت ماهباز نظرات 

سمينار پاريس مطرح مي كند و آن را بيش از آن چه در باره ي  خود را
لزوم «شنيده بوده سياسي ارزيابي مي كند. شادي امين نيز در باره ي 

مقاله اي در اين شماره دارد كه در اين مقاله به » تشكل مستقل زنان
  نظرات سوسن بهنام برخورد مي كند.        

  
ينـا پويـا، هايـده ترابـي،     با دو پرسش نجمه موسوي از م 66ويژه نامه آرش 

شهال حمزاوي، زهره خيام، آذر درخشان، ميهن روستا، شهال شـفيق، فاطمـه   
صفا، فروز.آ، عفت گوهري، تونيا ولي اوغلي، ژيـال مسـاعد، سـارا محمـودي و     

حركت جديدي كـرد،   فمينيسم و فمينيسم اسالميمهناز متين درباره ي 
طه بـا مسـائل سياسـي بـود و     چرا كه تا به حال همه پرسي هاي آرش در راب

عمده ي سوال شوندگان مرد بودند. اين اولين همه پرسي است كـه همـه ي   
كه البته تا به حـال  -پاسخ دهندگان زن هستند و نكته ي قابل توجه ديگري 

تفاوت نظرات اين دوستان اسـت كـه هـر يـك      -آرش آن را رعايت كرده بود
  متعلق به طيف هاي مختلف فكري بودند. 

» اد گرايي اسالمي، تصوير مسخ شده ي انسان و بي اعتباري حقبني«
زندگي اندوهبار زنـان  «از ژاله احمدي در ابتداي اين ويژه نامه آمده است. 

برگردان ناصر مهاجر، گفتگو با كميته برگزاري نهمين كنفرانس زنـان  » هندو
  در واشنگتن توسط شادي امين از ديگر مقاالت اين شماره مي باشند

آزادي پوشش «، » فمينيسم و مذهب«از افسانه نجم آبادي  68شماره در 
  از شكوه جاللي درج شده اند. » را جايگزين يا روسري يا توسري كنيم

در  70آرش كه هم چنان در مطرح كردن مسائل زنان پيگير است در شـماره  
ويژه نامه ي روز زن كه توسط نجمه موسوي تهيه شده است با سوالي مبنـي  

مي كوشد پاسخي هم بر بحث هايي كه حول  "زن مدرن كيست؟"ين كه بر ا
و حوش مدرنيته به طور مبهمي مطرح مي شوند بيابد و هم اين كـه ديـدگاه   

  عميقا سنتي زنان و مردان ايراني را به چالش بگيرد. 
در اين همه پرسي از تعـداد بسـياري از زنـان ايرانـي و فرانسـوي كـه داراي       

و متضـاد هسـتند همـه پرسـي شـده تـا در ايـن ميـان          ديدگاه هاي متفاوت
خواننده در جايگاه واقعي خود قـرار گيـرد و انتخـاب كنـد. همـين سـوال در       

مهرداد باباعلي، مهرداد نيز از مردان بسياري پرسيده شده كه ( 72شماره 
درويش پور، حامد شهيديان، سردار صالحي، مجيـد نفيسـي و رضـا    

كه با مراجعه به ايـن دو شـماره خواننـده خـود      ) به آن پاسخ داده اندعالمه
متوجه اهميت اين سوال و پاسخ هاي متفاوت زنـان و مـردان بـه آن خواهـد     

پشت درهاي با مقاالتي از اعظم كم گويان( 70شد. ادامه ي ويژه زن شماره 
( )، عزيـزه ارشـدي   در بزرگداشت خانم ايران ارانـي )، مهناز متين( بسته

)، مهرانگيـز  بزرگداشـت روز زن )، نسرين رضايي (قانون مجازات اسالمي
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) تهيه شده است. در ما مردان كوچك اين قرن)، اسد سيف ( فراخوانكار(
زن در مسند اجتهاد، «بخش نقد و بررسي اين شماره نيز از شهرزاد مجاب 

دفاع از منافع طبقاتي «و از پروانه پگاه » نويد زنورانه شدن مردساالري
  درج شده است. » با صداي زنورانه

به موضوعي كـه در فرهنـگ مـا هنـوز تـابو اسـت        2000مارس  8ويژه نامه 
. براي بحث حول ايـن  جنسيت و هم جنس گراييپرداخته يعني مسئله ي 

موضوع آرش ميزگردي با شركت ميهن روستا، گلرخ جهانگيري، شادي امـين  
رد چنين و سعيده سعادت را سازمان دهي كرده است. در پيشگفتار اين ميزگ

استثمار، سركوب و فشارهاي اجتمـاعي، خـاص جوامـع    « آمده است: 
عقب مانده نيست. اين پديده ها اجزايي جدايي ناپذير اكثر رژيم هاي 
حاكم بر جهانند. مشكالت زنان در عصر انقالبـات فنـي و تكنولـوژي    
ناشي از تحوالت تاريخي است كه مرد را بر زن و طبقه اي را بر طبقـه  

مسلط كرده است.....اما در جهاني كه بـر مـدار سـلطه مـي     يكديگر 
چرخد، جهاني كه مردان در جاودانه ساختن ستم بر زنان نفـع مـادي   
دارند آزادي خواهاني هستند كه براي رسيدن بـه مـرز آزادي پـا را    
فراتر از نرم هاي سنتي جامعه گذاشته اند و بدين خاطر بهاي سنگين 

ايران اسالمي با وجـود سـلطه ي ويرانگـر    تري هم پرداخته اند.... در 
رژيم جمهوري اسالمي، زنان وطن مان با دامـن زدن بـه بحـث هـاي     
گوناگون در داخل و خارج كشور درباره ي جنسيت، برابـري، تفـاوت،   
سكسواليته روز به روز عرصه را بر حاكمان سياه اسالمي تنگ تر مي 

  .»كنند
اسـالم و هـم   «هيديان در رابطه بـا  عالوه بر اين ميزگرد مقاالتي از حامد ش

از هايده درآگاهي و گفتگو بـا دو هـم   » جنسيت و اسالم«، »جنس گرايي
جنس گراي فرانسوي توسط بهناز معيريان در تعميق بخشيدن به اين بحـث  

پراتيك جامعه ي مدني نيز از شهرزاد مجاب در -تهيه شده اند. زنان و تئوري
  اين شماره به چاپ رسيده است. 

آگاهي مردم از هم جـنس  پيشگفتار مقاله حامد شهيديان مي خـوانيم:   در
. در فرهنگ ما آميزي و هم جنس گرايي در اسالم و ايران محدود است

پرده پوشي اين جنبه از زندگي را به ويژه در مورد زنان، از ديدها پنهان نگـه  
ه داشته است. وقتي كه سكوت را شكسته ايم بيشتر به قضاوت و لعـن نشسـت  

ايم تا به تحليل و شناخت. در چند سال گذشـته، مبـارزه نوپـاي هـم جـنس      
گرايان ايراني فرهنگ ايراني و اسالمي را در رابطه با اين امر به مبارزه خوانده، 
ما را ترغيب كرده است كه به جاي قضاوت، بيـاموزيم و بـه جـاي تكـرار، در     

كراسـي از پـااليش   يقين هاي مـان شـك كنـيم..... مبـارزه بـراي آزادي و دم     
فرهنگ ما از باورهاي تعصب آلود و بي بنياني كه گروهي را به تاريكي سكوت 

  و مخفي زيستن محكوم مي كند، جدا نيست.
) با آرزوي روزي كه زن به عنوان بخش نـاقص  80ويژه نامه ي بعدي آرش(

جامعــه ديــده نشــود و چــون معلــولين و جــذاميان، روز مخصوصــي را بــه او 
در گفـت و گـوي نجمـه    » ساختار شكني زنان ايران«ند  با اختصاص نده

گشـوده   -يكي از فعالين جنبش زنان داخل كشور -موسوي با مريم خراساني
در ايـران  نـوع   «مطـرح مـي كنـد:    مريم خراساني  مي شود. در اين گفتگـو 

ديگري از زندگي در جامعه جريان دارد، زناني كه بعد از تجربه هاي تلخ و غم 
مردها تصميم به ايجاد روابط ديگري با آن ها گرفته انـد، ايـن روابـط    انگيز با 

خيلي تازه است و با روابط سنتي موجود در جامعه ي ايران بسيار فاصله دارد 
و بيشتر هم در نسل جديد ديده مي شود. و هميشه بحث مي شود كـه زنـان   

رنـد و  نويسنده بايد كوشش كنند زندگي اين نسل را هم در داسـتان هـا بياو  
اين نوع زنان را به دنياي ادبيات بشناسانند، حتا اگر خودشان اين نوع زندگي 

  اين گفتگو عموما حول ادبيات و نقد فمينيستي ادبيات مي چرخد.» را ندارند.
نوشـته ي عزيـزه ي   » ازدواج موقت«از سيما راستين، » جنسيت آگاهي«

هـاي شـيعه و سـني،    ارشدي در رابطه با صيغه  و نظرات موافق و مخـالف فق 
نوشـته ي عزيـزه شـاه مـرادي،     » خشونت عليه زنان در موقعيت كنوني«
» نگاهي به روانشناسي گناه و ربط آن با مجازات هايي نظير سنگسار«

مـن  «از كريستين دلفي، » آيا اين جنگي است به نفع زنان«از منيره برادران، 
مسئله ي جنگ و نقش زنان در صورت « از هايده ترابي، » هنرمند نيستم

از الهه اماني و دو دواسـتان از قدسـي قاضـي نـور و فهيمـه فرسـايي       » صلح
  مطالب اين ويژه نامه را تشكيل مي دهند. 

با آن زمان كه بحث زنـان حـول لـزوم تشـكيالت      84در ويژه نامه ي شماره 
مستقل دور مي زد فاصله گرفته ايم. البته گفتني است كه تهيه كننده ي اين 

تأثيرات جهاني شـدن بـر   «امه( نجمه موسوي) بر آن بوده كه حول ويژه ن
ويـژه نامـه اي تهيـه    » مبارزات و موقعيت زنان در منطقه ي خاور ميانـه 

كند اما از آن جا كه بسياري از دوسـتان دسـت بـه قلـم فرصـت انجـام ايـن        
خواسته را نمي يابند اين ويژه نامه با محتواي ديگري ارائه مي شود و از ايـن  

ه هر يك از فعالين جنبش زنان كه پيش از اين فقط در رابطه بـا محـدوده   ك
ي ايران فعاليت مي كردند اما اكنون در كشورهاي ميزبـان، مسـئوليت هـاي    

  مهمي در رابطه با جنبش جهاني زنان دارند ابراز خرسندي مي شود. 
 نئوليبراليسم اقتصـادي و بنيـادگرايي  «در روز جهاني زن، الهه امـاني از  

  مي نويسد.  » مذهبي، چالش زنان در قرن بيستم
» حقوق شهروندي زنان در جوامع غربـي «مقاله ي ديگر اين ويژه نامه از 

  است كه نوشته ي اشرف نوراله خاني است و گواهي بر همين مدعاست.
گامي به سوي سادگي در « سعيد يوسف از سيمين بهبهاني مي نويسـد در  

تش در كابل به هنگام همراهي هيئت نماينـدگي  و الهه اماني از خاطرا» غزل
نفره از زنان آمريكا و زنان افغاني مقيم كاليفرنيا. سه تصوير از يك واقعيت،  8

مجموعــه اي اســت مركــب از نوشــته اي از نجمــه موســوي و دو داســتان از 
ويرجينيا وولف و نانسي هوستون(برگردان نجمه موسوي) كه هر سه سعي بـر  

  دارند و آن هم تبعيض موجود ميان زن و مرد. بيان يك واقعيت 
كه هم چنـان كـه از نـام     غزال ستودهمقاله اي است از » فرزند مهاجرت«

مقاله پيداست نسل دومي است كه در هجرت باليده و چنين آغـاز مـي كنـد:    
فرزند مهاجرتم. نه ميهن زادگاهم را مي شناسم و نه ميهن ميزبـانم  «

  بيگانه اند. خود را در هيچ يك نمي يابم..... را. هر جا كه باشم نگاه ها

آري زمان هر روز، هر سال با گذرش، به تبعيدم براي يكي شـدنم بـا   
اين فرهنگ، خشتي افزوده. بدين ترتيب از يك فرهنـگ، دور و بـه   

  فرهنگ ديگر نزديك شده ام....

فاصله اي موجود است. فاصله اي فرهنگي، ناخواسته، نا مشروع ميان 
نها. اين فاصله به تلخي يادآور فاصله اي اسـت كـه بـا كشـور     من و آ

  .» ميزبانم دارم
و از آنجا كه هنوز براي سواالتش پاسخي نيافته ساده انگارانـه آرزو مـي كنـد    

كاش با نيرويي ديوارهاي زندان ها در هم شكسته شـود، زنـان و   «كه 
جتماعي مردان رها شوند، خانواده ها گرد هم آيند، اقتصاد و شرايط ا

  .»شكوفا گردند و خصوصا مذهب از سياست منفك شود
اين مقاله كه به سادگي نوشته شده، گذر بيست و چند سال در تبعيـد را بـه   
همه گان يادآوري مي كند. و اين كه فرزندان ما حال خود به سني رسيده اند 

  كه سواالتي دارند و حرف هايي كه بايد به آن ها گوش سپرد.
از ژالـه احمـدي و مقالـه اي از    » تاريسم اسالمي و اپوزيسـيون حجاب، توتالي«

از جملـه مطالـب   » نقش زن در نوشته هاي كافكا«شهال حمزاوي در رابطه با 
  اين ويژه نامه مي باشند.

  
با عنوان سهميه بنـدي، مقـاالت و سـمينار كلـن، سـه       90ويژه نامه شماره 

 در باب مشاركت زنان محور دارد. با مقاله اي از نجمه موسوي تحت عنـوان 
شروع مي شود كه در ضمنِ ابراز نظرات خود در اين باب از دوسـتان چنـدي   
درخواست كرده تا درباره ي سهميه بندي و يـا ديگـر اشـكال شـركت زنـان      

  نظرات خود را بيان كنند. 
  اين دوستان با عناويني متفاوت و نظراتي چندگانه به اين بحث پرداخته اند:

سهميه بنـدي زنـان،   )، اصغر اسـالمي(  هميه بندي زنان( سسيمين افشار
)، مهشـيد راسـتي(   قدمي كوچك در راه رسـيدن بـه برابـري حقـوقي    

( سـهميه بنـدي   )، منيره كـاظمي سهميه بندي و ديدگاه هاي مخالفان

سهميه بندي تالشي اسـت  )، مليحه فرهنگ( يكي از كاركردهاي عملي
)، علـي اكبـر مهـدي    نديتأثيرات متفاوت سهميه ب)، مريم سطوت( جدي

 50( پذيرش ) ميهن جزنيبرنامه هاي ايجابي و سهميه بندي جنسيتي(

  ؟)  درصد حق شركت زنان)، عزيزه ارشدي( پاريته چيست
در ادامه گفت و گويي با كاترين تروتمن وزير فرهنگ و ارتباطـات فرانسـه در   

ر مسئله ي مرد و تـراژدي مـاد  «همين زمينه ترجمه شده است. مقاله ي 
از ژاله احمـدي نگـاهي انتقـادي بـر     » اوديپ، تراژدي يك سرزمين پدري
  فرهنگ بنيادگراي اسالمي مي اندازد. 

با تهيه ي ويژه نامه اي در رابطـه بـا برگـزاري كنفـرانس       92-93در شماره 
بنياد پژوهش زنان، مجله ي آرش به اعتقاد هميشگي خود بـر دنبـال كـردن    

  ابرجا مي ماند. مسائل نيمه ي ديگر هم چنان پ

http://dialogt.de/



    جنبش مبارزاتي زنان در تبعيد

١٧٥  100 ي آرش شماره

( گـزارش كنفـرانس)،   از فرزانـه عظيمـي  به بهانه ي اين كنفرانس مطالبي 
فريمهـر  ( مسئولين بنياد بايد نظارت بيشتري داشته باشـند)،  شهين نوايي

( تجربـه ي  شيوا بديهي(بايد عهده دار پژوهش در امور زنان بـود)،  همايوني
ــ    ــدي سياس ــر ج ــاهي(اختالف نظ ــده درآگ ــود)، هاي ــي ب ــزه ي)، بزرگ عزي

(بنياد حتا شهين عليايي زند(مشكل اصلي تناقض بنياد است)، شاهمرادي
(پژوهش گر يا كارگزار رژيم اسالمي؟) و )، شادي امينيك پژوهش ارائه نداد

  در انتها گفتگوي آرش با شهرزاد ارشدي آورده شده است. 
آورده شده است با حمله ي  98-99شماره كه در  2007مارس  8ويژه ي 

مارس تهران شروع مي شـود. سـپس بيانيـه ي     8رد ضد شورش به مراسم گا
جمعي از فعاالن جنبش زنان و كنشگران اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي در    
رابطه با آزادي محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر آورده شده اسـت. و از آن  
جا كه ارتباط با جنبش داخل كشور هميشه مورد توجه آرش بـوده اسـت در   

شماره از آن جا كه فشار روي زنان هم چنان روز به روز و به طور  مداوم  اين
  افزايش يافته سعي شده است اين حركات در نشريه انعكاس داشته باشد.

مقاله اي است از طلعت تقي نيا » تقديم به بچه هاي مركز فرهنگي زنان«
ز از مريم حسين خـواه پـس ا  » ؟بر اساس چه قانوني از سفر منع شدم«و 

مـتهمِ اقـدام عليـه امنيـت مـدني      «دستگيري و بازجويي. هـم چنـين   
از پروين اردالن كه منعكس كننده ي فشاري است كه هـم چنـان   » ؟كيست

تحت عناوين مختلف در دهه هاي مختلف به دگرانديشان و يا انديشـمندان و  
  دلسوزان جامعه صورت گرفته است.

ه هـا و خـاطرات زنـدان    يادنگـار « و » سالم بر روز بين المللي زنان«
از » چهره هاي گوناگون خشونت عليه زنـان «از شهرزاد مجـاب و  » زنان

ترانه روستا چهره هاي ديگري از فشـار وارد بـر زنـان جهـان را مـي تاباننـد.       
شهرزاد مجاب كه معتقد است برنامه رژيم جمهوري اسالمي از بين بردن آثار 

پرژه هاي تحقيقـاتي، كارگـاه    جنايت هاي خود مي باشد در نظر دارد در طي
هايي در زمينه خاطره نويسي براي زنـدانيان سياسـي ترتيـب بدهـد. كارگـاه      
هايي با شركت چند وكيل حقوق بشر و حقوق بين المللي تا در آن جـا روش  

  سنديابي و جمع آوري مدرك قانوني و دقيق، آموزش داده شود.
از الهـه  » جوان در رهبـري  زنان« و » جنگ برعليه زنان و زنان، عليه جنگ« 

تحقق آرزوها و آمال زنان نسل قبل براي «اماني چنين نتيجه گيري مي كند: 
تحقــق برابــري جنســيتي در گــرو آن اســت كــه نســل جــوان و مــوج ســوم 
فمينيستي و ساير جنـبش هـاي اجتمـاعي در جهـت رفـع كليـه تبعيضـات        

  جنسي، جنسيتي گام بردارد.
و شكوفايي اسـتعدادهاي زنـان نسـل جـوان و     آينده جنبش زنان در بالندگي 

اعتماد به اين امر است كه آنان از لياقت و شايستگي در رهبري اين مبـارزات  
  »  برخوردار هستند.
در  2007مـارس   6كـه در   بزرگداشتي از پوران بازرگـان اين ويژه نامه با 

از نجمه موسـوي  » كاش مهر را، قدرت مرگ بود«پاريس درگذشت به نام 
  يان مي رسد.  به پا

الزم مي دانم يادآوري كنم همه ي همكاراني كه طي اين سال هـا   در خاتمه
با مجله همكاري كرده اند، داوطلبانه بوده است و اين نكته بارهـا و بارهـا بـر    

صفحه آغـاز كـرد و    38اهميت نشر آرش و پايايي آن اضافه مي كند. آرش با 
ر شد. آرش بـا تعـداد انگشـت    صفحه منتش 145آخرين شماره ها در بيش از 

شمار يك دست آغـاز كـرد و در هـر شـماره آثـار دههـا تـن از روشـنفكران،         
  انديشمندان و هنرمندان تبعيدي را به چاپ رساند.

هويـت خـود را در پـرداختن بـه      1991آرش امروز از آن آرشي كه در سـال  
ي فرهنگ و عاليق ملي مي جست،؛ بسيار فاصله گرفتـه اسـت و بـه نشـريه ا    

رسيده است كه به جهان پيرامون خود نظر دارد و مسـائل ايـران را جـداي از    
  مسائل جهاني بررسي نمي كند.

سال كوشش مداوم مسئول آرش، ارزشـي اسـت مانـدگار در     16شماره و  99
اين سال هاي تبعيد، بازتابي افكار و انديشه هاي متفاوت در اين نشريه، جمع 

ز و فعال جنبش از اقصي نقـاط جهـان، كـاري    آوري كار دهها نويسنده و مبار
بس دشوار بوده كه جزء پرونده ي آرش ماندگار خواهد بود و فـراي همـه ي   
سايت ها و نوشته هاي انترنتي، در كارنامه ي تبعيديان، ثبت خواهـد مانـد و   
  خود مبارزه اي است عليه فراموشي بر آن چه بر نسل ما و تاريخ ما گذشت.    

                    
*  
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  خاطره نويسي

  

  

  اسد سيف

  

  

كه نخستين دفتر خاطرات را در جهان چه كسي نوشته معلوم نيست، اما  اين
هاست كه انسان مي  را سند قرار دهيم، قرن  نبشه هاي سنگ اگر گزارش

هايي كه  نويسد تا گذشته خويش بر آيندگان معلوم گرداند. نخستين روايت
تواند داستان هم باشد. به روايتي ديگر  ست كه مي ذهن انسان بافته، تاريخي

تاريخ داستان به عمر خود تاريخ است. در سرشت ماست كه زندگي خود و 
ست كه مي  اي " داده"ديگران را به شكلي ثبت كنيم. هر روايتي از زندگي 

اي كه نوعي داوري و ارزش را با خود  "داده"تواند ارزش تاريخي داشته باشد، 
هاي تاريخ را بر مي گزيند تا  هايي از لحظه نويس جنبه طرهبه همراه دارد. خا

بيني خويش، پس از پيراستن و دخل و تصرف الزم، به نام  به مدد جهان
اي از تاريخ، به خواننده عرضه دارد. در واقع هر راوي  تاريخ و يا حداقل گوشه

به با واگذاشتن بخشي از جهان به وصف جهان مي پردازد، الجرم هيچ روايتي 
تنهايي نمي تواند بار تاريخ را حمل كند. خاطرات به شكلي مفر ما انسانهاست 
از درون تنهاي خويش كه به كمك زبان شكل بيان مي يابد. خاطرات محل 

  تالقي داستان و تاريخ است در درون انسان.

نويسي نيز تأثير گذاشت. زماني تاريخ ذكر فتوحات  تحول جهان بر خاطره
بود و داستان عرصه كردار و گفتار همين برگزيدگان كه  شاهان و قديسان

قهرمانان بودند. عصر تجدد در تاريخ و داستان نيز طرحي نو درانداخت، به 
همان شكل كه دموكراسي و جامعه مبتي بر قانون به جاي استبداد نشست و 
انسان اصالت يافت، زندگي و ذهنيات مردم نيز به تاريخ راه يافت و موضوع 

  ان و هنر شد. داست

نويسي  ها نوعي خاطره نبشه هاي فتوحات داريورش را بر سنگ اگر گزارش
نويسي در ايران با  محسوب داريم، مي بينيم كه از همان نخست، خاطره

سياست درآميخته است. از حدود صد كتاب خاطره كه تا پيش از انقالب در 
اند.  ت سياسي بودهايران نوشته شده است، اين آثار در اكثريت خويش خاطرا

نويسي اگر چه پس از انقالب گسترش يافت و اشكال مختلف  روند خاطره

نيز بر آن افزوده شد، اما سياست همچنان بر  "تاريخ شفاهي"چون  هم
  نويسي تسلط دارد. خاطره

، خاطرات جنگ از نظر 57در ميان خاطرات نوشته شده پس از انقالب سال 
ست. بخش اعظم اين خاطرات توسط موضوعي باالترين رقم را دارا

هاي دفاع  بنياد حفظ آثار و ارزش"هايي چون  هاي دولتي كه نام سازمان
هاي  ، و... بر خود داراند، در اصل سياست"مركز اسناد انقالب"، "مقدس

فرهنگي جمهوري اسالمي را نمايندگي مي كنند و در خدمت تبليغات رژيم 
دفتر تبليغات "در زمان جنگ ايران و عراق  قرار دارند. بيشتر اين آثار را نيز

منتشر كرده است. اين مراكز صدها كتاب و هزاران نوشته در  "جنگ
اند كه متأسفانه آماري از آنها  منتشر كرده "رزمندگان"مطبوعات از خاطرات 

  در دست نيست.

خاطرات سياستمداران و فعالين سياسي بخش عمده ديگر خاطرات منتشر 
ي شود كه تعداد آنها چيزي حدود هفتصد عنوان است. شده را شامل م

اي در ايران بود كه پس از انقالب يك شماره  تنها نشريه "رود زنده"فصلنامه 
نويسي در ايران اختصاص  ) به خاطره1374، بهار 10-11خويش را (شماره 

  داد. 

 چاپ آمريكا دو شماره (شمارهاي يك "نامه ايران"در خارج از كشور فصلنامه 

نگاري  ) از نشريه را با مسئوليت احمد اشرف به خاطره1375و چهار سال 
چاپ سوئد نيز با مسئوليت مسعود مافان يك  "باران"اختصاص داد. نشريه 

نويسي در خارج از  ) از نشريه را به خاطره1384سال  8- 9شماره (شماره 
ايي ه كشور اختصاص داده است. اين امر خود نشانگر ارزش انتشار خاطره

  اند.  است كه در اين چند سال اخير در خارج از كشور منتشر شده

چه به خاطرات منتشر شده در خارج از كشور ارزش مي بخشد،  آن
ست كه امكان انتشار در داخل كشور نمي يابند، به روايتي ديگر  موضوعاتي

 وزن و اعتبار "خاطرات زندان"اين آثاز نيز بار سياسي دارند. در ميان آنها 

اي دارد. تا كنون بيش از پنجاه كتاب خاطرات زندان در خارج از كشور  ويژه
اند، كه متأسفانه تا كنون، جز چند نمونه، مورد نقد و بررسي قرار  منتشر شده

اي قرار داد كه در نشريات  اند. اين آثار را بايد در كنار صدها نوشته نگرفته
اند. خاطرات زندان تاريخ  شدههاي جمهوري اسالمي منتشر  گوناگون از زندان

شكنجه است در رژيمي ايدئولوژيك كه هيچ مخالفي را بر نمي تابد. خاطرات 
و از    ست كه شانس آورده زندان حكايت كشتار هزاران زن و مرد ايراني

اند.  بيرون آمدهزنده  تر، با جسمي مجروح و جاني مجروح هاي رژيم چال سياه
د ماست، تاريخ كشوري كه هنوز هم خون از آن آلو خاطرات زندان تاريخ خون

هاي جمهوري  چه در زندان ست از آن مي چكد. خاطرات زندان گوشه كوچكي
اسالمي بر سر قربانيان آوار شده. اين خاطرات آنگاه كامل خواهد شد كه با 

  پايان عمر اين رژيم، اسناد حكومتي نيز در اين مورد آشكار گردند.

فعالين سياسي و اجتماعي از ديگر آثار منتشر شده  خاطرات سياستمداران و
انجمن مطالعات "هاي  در خارج از كشور است. در كنار اين آثار نبايد فعاليت

طرح "به كوشش حميد احمدي و  "و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران در برلين
به كوشش حبيب الجوردي را از ياد برد. در  "تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد

تاريخ شفاهي "ستاست كوشش حميد شوكت در انتشار مجموعه همين را
چنين تاريخ شفاهي يهود  كه در چهار كتاب منتشر شد، و هم "جنبش چپ

  در باره يهوديان ايران كه هما سرشار مسئوليت آن را بر عهده دارند.  

كه بخشي از آن است كه در  نويسي نه خود واقعيت، بل با اين همه خاطره
  تر گرداند. مي تواند ما را به واقعيت نزديك بهترين حالت،

ست كوچك  نويسي مي خوانيد كوششي چه در آرش اين شماره از خاطره آن
در شناساندن و معرفي و پاس داشتن فعاليتي بزرگ از ايرانيان خارج از 

كه مي تواند در كنار ديگر مندرجات آرش در اين زمينه، قرار گيرد. به  ،كشور
آثار به عنوان بخشي از تاريخ كشور ايران، در موقعيتي بهتر  اين اميد كه اين
  جانبه قرار گيرد. مورد بررسي همه

 ژاله پير نظر، مهدي خانبابا تهراني،همكاران ما در اين بخش عبارتند از: 

و اصغر  بهرام چوبينه، حميد شوكتسيروس آموزگار،  هايده سهيم،
  . داوري
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  يهوديان جديد االسالم مشهد

  

  

اشاره به گوشه اي از » يهوديان جديد االسالم مشهد«رساله ي تحقيقي 
به هنگام  1839تاريخ ما دارد و بر مي گردد به جادثه اي كه در سال 

حكومت محمد شاه قاجار، در شهر مشهد رخ داد. اين واقعه ي تاريخي و 
ر پيامدهاي آن، متأسفانه مورد بي توجهي و بي عنايتي مورخين ايراني قرا

  گرفت و در آثار مكتوب اين دوره اشاره بدان نرفت.

حديث آن چه در آن دوران بر هموطنانِ ما رفت، تنها در خاطره ي 
قومي آنان حك شد و نسل به نسل بازگو شد تا فراموش نشود.  - جمعي

هويت اين جمع، بدينسان از راه خاطره شكل گرفت. با وجود كتبي چند كه 
امعه ي جديداالسالم، آن هم در قرن بيستم به همت افرادي از همين ج

اينان  خاطرات جمعي و تجربه ي جمعينگاشته شده، هنوز هم تنها اين 
است كه به مدت يك قرن و اندي يگانه نيروي حفظ كننده ي آنان به عنوان 
يك جامعه ي ويژه در تاريخ ما بوده است. جا دارد تا اين خاطرات هنوز رنگ 

ست، به صورت مكتوب در آيد تا در صفحات تاريخ ما نباخته و محو نشده ا
بجا ماند. از سردبير محترم نشريه ي آرش ممنونم كه به بازگويي اين حديث 

  اقدام مينمايند.

  ژاله پيرنظر

  2007اكتبر 

 
در دوران قاجار تعصب مذهبي، همانند عهد صفويه، بار ديگر شدت 

اي ديني، چون يهوديان، اقليت ه گرفت و خوار شمردن و پايمال كردن حقوق
به مظالم گوناگون از جمله تجاوز به يهوديان، غارت اموال آنان و كشتارهاي 

ترين بهانه  گاه كم )1(0فردي و جمعي اعضاي اين گروه از ايرانيان منجر شد.
و يا نشر يك شايعه ضد يهودي كافي بود تا مردمان متعصب به محله هاي 

و شتم و چپاول پردازند. در جامعه  يهودي نشين يورش آورند و به ضرب
خرافات زده ايران در قرن نوزدهم، كه انحطاط مادي و معنوي در آن ابعادي 
كم سابقه يافته بود، چنين فرصت ها براي تهاجمِ سريع به قربانيان اندك 
نبود. شماري از رهبران مذهبي جامعه نيز بجاي آرام كردن احساسات 

ي خودجوش توده هاي مردم، اغلب به رفتار برانگيخته و خواباندن بلواها
دادند و به آن  تعصب آلوده و متجاوزانه عوام رنگ حق به جانب مذهبي مي

 دامن مي زدند. 
هدف اين نوشته بررسي كم و كيف يكي از اين گونه رويدادهاي تاريخي در 
جامعه ايران قرن نوزدهم و عوامل و عناصر مرتبط با آن است. در اين رويداد 

شهرت يافته است، جامعه يهوديان شهر مشهد در » اهللا داد«كه به واقعه 
ميالدي زير فشار و تهديد مراجع شيعي به صورت دستجمعي  1839سال 

 اسالم آوردند.
پيش از پرداختن به شرح تاريخچه اين رويداد، اشاره به چند نكته پيرامون 

م است. اين منابع و اسناد منابع و اسناد مورد استفاده و استناد اين نوشته الز
 عبارت بوده اند از:

گزارش هائي از جهانگران اروپائي، مبلّغان و كشيش هاي مسيحي كه درآن  -
 سال ها گذارشان به مشهد افتاده بود؛

 گونه ديپلمات ها، پزشكان و مورخين اروپائي؛ "سفرنامه"نوشتارهاي  -
 مشهد؛» جديد االسالم«ه و خاطرات تني چند از افراد جامع اسناد، روايات -
 اسناد دولتي انگليس (به نقل از يكي از پژوهش هاي مورد استفاده)؛ و -
پژوهش هاي شماري از مورخان يهودي (ايراني و غير ايراني)، مطالعات  -

 جامعه شناختي و فلكوريك دانشگاهيان غربي.
اني در اين ميان جاي خالي مدارك و نوشته هاي فارسيِ تاريخ نگاران اير

و بي عنايتي پژوهشگران ايراني غير يهودي به اين رويداد، شديداً چشمگير 
است. واقعيت اين است كه غالب تاريخ نگاران عهد قاجار كه در بيان وقايع و 
شرح احوال كسان، گاه به جزئيات و حواشي بس طوالني هم كشيده مي 

وديت اقليت شوند، از پرداختن به رويدادهائي چون تهاجم به هويت و موج
هاي ديني و ايذاء و آزار و كشتار آنان و عواقب فرهنگي و اجتماعي چنين 

هدف اساسي تاريخ نگار بررسي و تعليل  )2(پرهيزند. خشونت ها يكسره مي
روندها و رويدادها، آراء و انديشه هاي دوره مورد پژوهش است. در عين حال، 

ه هاي تاريخ نگار در زمان يك نوشته تاريخي خود بازتابي از آراء و انديش
نگارش است. با چنين فرضي بايد بپذيريم كه بي اعتنائي تاريخ نگار دوره 
قاجار به وضع زندگي گروه هاي محروم و مورد تبعيض، از جمله زنان، گروه 

 هاي قومي و ديني، چه بسا ناشي از نهادينه شدن فرهنگ تبعيض باشد.
گي و استبداد به همه شئون و درحكومت قاجاريه آثار خودسري، خودكام

سطوح اجتماعي تسرّي يافته بود. به سبب پيامدهاي ناشي از جنگ ها و 
ها در برابر دشمنان خارجي، از يكسو، و رواج تعصب و خرافه و قحطي  شكست

و فقر عمومي، از سوي ديگر، شأن و هويت انسان در جامعه به حد اقل 
م و منزلت اعضاي اجتماع نه رسيده بود. در چنين فضائي تجاوز به حري

يافت و نه رويدادي قابل اعتنا شمرده مي شد. از همين رو،  چندان بازتاب مي
را شايد نتوان غيرعادي دانست. » اهللا داد«بي خبري عمومي نسبت به واقعه 

اين بي خبري به حدي بود كه تا دهه هاي بعد از واقعه، حتي يهوديان ساير 
 بر سر يهوديان مشهد آمد بي اطالع بودند.  شهرهاي ايران نيز از آنچه

» داد اهللا«در هريك از منابع مورد بررسي، بخش ها وجوانبي از حادثه 

بازگو شده است اما شرح تمامي واقعه بصورت يك جريان واحد تاريخي كمتر 
آمده. در نوشته حاضر، با تكيه بر منابع و اسناد ياد شده، سعي بر اين است 

دوران و سرنوشت آن به اختصار  مشهد در اين عه يهوديانكه شرح حال جام
اما منسجم بيان شود. اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه پيامدهاي واقعه 
اي كه بيش از يك قرن و نيم پيش در مشهد روي داد زندگي جمعي از 

هاي پياپي رقم زد و مسير زندگي آنان را دگرگون  يهوديان ايراني را در نسل
 .ساخت

گرچه در تاريخ يهوديان اروپا، به ويژه در اسپانياي قرن شانزدهم، نمونه 
هاي پذيرفتن اجباري مسيحيت بصورت رخدادي كه بر گروهي از يهوديان 
همراه با تجاوز به جان و مال آنان تحميل مي شد بسيار است ولي اين گونه 

داشت. اين كه رويدادها در ايران اسالمي به آن وسعت و شدت چندان سابقه ن
يهوديان جديداالسالم مشهد، به عنوان يك گروه، توانستند در نهايت امر 
هويت يهودي خويش را حفظ كنند نيز خود در تاريخ معاصر ايران امري بي 

 سابقه بوده است. 
*   *   *  

  

 م)1740- 1760( مهاجرت به مشهد
ن مشهد در برپايه روايات شفاهي و باورهاي تاريخي رايج در ميان يهوديا

قرن نوزدهم، اينان ورود اجداد خود و سكونتشان در مشهد را به دوران 
گردانند. پيش از  م) و فرمان وي باز مي1736-1747پادشاهي نادرشاه افشار (

ورود اينان به مشهد در اين دوره، ظاهراً جامعه يهودي دراين شهر وجود 
 نداشت.
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ها و اقوام ساكن در قلمرو نادرشاه به پيروي از سياست جابجائي جمعيت 
حكومت خود، گروه هاي چندهزار نفره را از نقاط مختلف ايران به منطقه 

به حكم او بود كه شماري  )3(خراسان كوچ مي داد و درآنجا ساكن مي كرد.
بزرگ از كردهاي كردستان، از ايل نشينان آذربايجان و مردم فارس در خطه 

اقامت گزيدند. نادرشاه اغلب جمعي هاي شمال خراسان، در قوچان و مشهد 
از تازه واردين را به حفاظت از مهمات، غنائم و ثروت هايي كه در پيشروي 
هاي نظامي به شرق ايران و در جنگ با هندوستان بدست آورده بود، مي 

هاي قيمتي و ذخائر عظيم از جواهرات گرانبها در  گماشت. شاه افشار سنگ
شهور است كه در پي بدگماني شديد و جنون كالت انباشته كرده بود  و م

آميز او نسبت به نگهبانان كالت، اغلب اينان سرنوشتي جز هالكت به دست 
 )4(مأموران شاه نداشتند.

و از -به احتمال بسيار بي اعتمادي شديد شاه افشار نسبت به اطرافيان 
او و عناد  -جمله پسر ارشد خود رضاقلي ميرزا كه بدستور پدر نابينا شد

كه بويژه در جوار حرم امام رضا در مشهد، از اقتدار -نسبت به علماي شيعه 
منشاء انگيزه او براي كوچ دادن اقوام ديگر به  -قابل توجهي برخوردار بودند

 خراسان و گماردن آنان به نگهباني از كالت بوده است.
ي، خانوار يهود 40به همين منوال بود كه به دستور نادرشاه افشار حدود 

عليرغم خواست خود، از شهر قزوين و از شهرهاي شمال ايران به كوچ 
اجباري به خراسان كشانده شدند. اين سفر كه چندين سال به درازا كشيد 
زير نظارت سربازان و به زور اسلحه آنان صورت گرفت. تاريخ نگاران اين 

شاه در  دوران، سند و يا آگاهي هائي به دست نداده اند كه نشان دهد فرمان
اين مورد و كوچ تحميلي يهوديان به مشهد، كه شهري مذهبي و سخت 

شدگان،  متعصب بود، به چه منظور صادر شد. اما در روايات شفاهي كوچانده
از عطوفت و اعتماد شاه نسبت به يهوديان و گماردنشان به امر نگهباني از 

يات شاه افشار معلوم نيست چنانچه اينان در زمان ح )5(كالت ياد شده است.
به مشهد مي رسيدند و به دسته محافظين كالت نادري مي پيوستند، چه 
سرنوشتي در برابر داشتند. خشونت و شقاوت نادر شاه در امر تنبيه هرآنكه 
در نظر وي مظنون و يا متخلف مي آمد چنان ابعاد جنون آميز داشت كه گاه 

نايت وحشت زده و متردد حتي مجريان فرمان را در فرمانبرداري و ارتكاب ج
كرده است. پزشك خصوصي شاه، دكتر بازين فرانسوي، در مشاهدات خود  مي

دهد. طبق گزارش وي شش  شرح مي 1746موردي را در اصفهان به سال 
تاجر هندي، ارمني و يهودي تنها به اتهام ثابت نشده اقدام به خريد يك 

رفته وبراي فروش  كه توسط درباني به سرفت- قطعه فرش از اموال شاه 
دستگير مي شوند. طبق فرمان نادر افشار هر شش نفر  -عرضه شده بود

جملگي در ابتدا كور و سپس زنده به ميان آتش افكنده شدند. مرگ 
  )6(دردناكشان عمال شاه و مشاهده گران را به حيرت و انزجار نشاند.

د در پس از آن كه نادرشاه شهر مشهد را به مقر حكومت خود بدل كر
گسترش و تقويت توان شهر گام هائي برداشت و بويژه براي آماده كردن اين 
خطه براي مقابله باحمالت احتمالي از سوي شرق كوشيد. درميان مهاجرين 
به خراسان، مسافران يهودي از قزوين هنوز به مقصدشان نرسيده بودند كه 

ر به كالت خانوا 17). در زمان مرگ نادرشاه، 1747نادرشاه كشته شد (
خانوار در سبزوار بودند. سربازان  7خانوار هنوز در مشهد و  16رسيده بودند، 

گروهي كه به كالت رسيده  )7(اين گروه ها را در همان شهرها رها كردند.
بودند، با چنان بدرفتاري و آزاري از سوي اهالي آنجا روبرو شدند كه به كوچ 

خارا رفتند و درآن شهرها اقامت خود ادامه دادند و به سمرقند، هرات و ب
كردند. گفته اند كه مردم سني مذهب آن ديار نسبت به اينان رفتاري پذيراتر 
داشتند. اما خانوارهائي كه در اين تحقيق مورد مطالعه اند، در مشهد ماندگار 
شدند. شماري از اين خانوارها در اصل از ديلمان و يا از گيالن به قزوين آمده 

ز به گيلكي سخن مي گفتند. حتي تا يك قرن بعد هم در مشهد بودند و هنو
 )8(زبان تكلمشان در خانواده هنوز گيلكي بود.

اين خانواده هاي يهودي در ورود به مشهد با رفتار سرد و گاه خصمانه 
اهالي شهر روبرو شدند ولي درنهايت امر توانستند منطقه اي را در نزديكي 

محله عيدگاه، از زرتشتياني كه خود به علت  حصار و دروازه شهر، موسوم به
آزار و فشار مردم مشهد اين شهر را ترك مي گفتند، خريداري كنند و درآنجا 
ساكن شوند. به مرور ايام، محله عيدگاه مسدود و در حصار ديوارها و خارج از 
مسير زندگي اكثريت مردم، به پايگاه و محل سكونت يهوديان مشهد بدل 

در اين محله محصور به زندگاني مجزا اما كمابيش موازي با شد. يهوديان 
ساختند.  كوچكي زندگي اهالي شهر ادامه مي دادند. رفته رفته منازل

مذهبي، دكان ها، حمام و كنيسا(عبادگاه) برپاكردندو به  مدارس
 ويژه خودرا نيز در آن بنا نهادند.  قبرستان زودي

صاد متمركز و در حال رشد شهر ساكنان محله عيدگاه به تدريج در اقت
مشهد، كه به مركزي تجاري و سياسي تحول يافته بود، جائي براي خويش باز 
كردند. در مشهد، يهوديان به حرفه اي كه اساساً در گيالن آموخته بودند 
يعني توليد و تجارت ابريشم پرداختند. افزون بر اين، آنان در تهيه نخ پنبه و 

 )9(داشتند و در اين زمينه ها دست به داد و ستد زدند.بافي نيز مهارت  پارچه
با افزايش حجم واردات كاال از انگليس، به ويژه پارچه هاي پشمي، آمد  

و شد و تماس هاي بيشتر با هند، و با گسترش فعاليت هاي سياسي و 
اقتصادي انگليس ها براي تأمين منافع واالي خويش در هندوستان و 

كلي با افزايش سطح تجارت در منطقه، امكانات  افغانستان، و به طور
اقتصادي نويني در برابر محله نشينان يهودي در مشهد فراهم آمد. اين گونه 
فرصت ها از جمله تعدادي از يهوديان مشهد را به قصد تجارت به مسافرت 
هاي دور، به هندوستان، هرات و بخارا كشاند. حتي از شهرهاي ديگر چون 

الر و كاشان، جمعي تازه ازخانواده هاي  1770-ي سال پس از قحط-يزد 
يهودي به مشهد جلب شدند وبدينسان بر تعداد آنان در مشهد افزوده 

 )10(شد.
به اين ترتيب، در ابتداي قرن نوزدهم، جمعيت يهودي اين شهر، با حفظ 
فاصله از ساير اهالي مشهد، در محله هاي خاص خود مي زيستند و با رفتار 

ميز متعصبان شهر و رهبران ديني و اجتماعي آن نيك آشنا شده خصومت آ
مجبور به پوشيدن  بودند. آنان، همراه زرتشتيان و ديگر جوامع غيرمسلمان

 18در اواخر قرن  )11(جامه ها و وصله هاي مشخص و قابل شناسائي بودند.

، مالياني كه رهبري مسلمانان مشهد را به عهده داشتند 19و ابتداي قرن 
غلب به داليل سياسي و يا سودجوئي هاي شخصي به تحريك مقلدان و ا

پرداختند و آنان را عليه يهوديان، زرتشتيان و صوفيان شهر  پيروان خود مي
كوشيدند تا با حربه فشار و تهديد اعضاي  مي شوراندند و در عين حال مي

 )12(جوامع را به اعراض از مذهب خويش و پذيرفتن اسالم اجبار كنند. 
با همه فشارها و تهديدها، اهانت ها و تحقيرهاي مستمر، جامعه يهودي 
مشهد به كيش ديرينه باقي ماند، دوام آورد و رشد كرد. حتّي شماري از 
رهبران اهل ادب اين جامعه به كار شاعري پرداختند و در زمينه تصوف و 
عرفان آثاري از خويش باقي گذاشتند. مهم ترين رهبر مذهبي جامعه 

از  ) كه دستكم دو كتاب نوشت. يكي1828مالسيمان طوب مالمد بود (وفات 
اين دو به زبان عبري، آرامي و فارسيهود (زبان فارسي نوشته شده به خط 

بند شعر فارسي و عبري در باره  370عبري) نگاشته شده است. اين اثر شامل 
، سال ها پس از مرگ وي، در 1896مضامين مذهبي است و در سال 

ورشليم به چاپ رسيد. كتاب ديگر كه در بخارا به چاپ رسيده به زبان ا
فارسي و به خط عبري است و سفرِ حيات الروح نام دارد. در اين اثر، كه شرح 
سير و سلوك روحي است پرجوش و عدالت خواه، توضيحاتي پيرامون آموزش 

ربار يهودي چون ابن ميمون (موسي بن ميمون دانشمند د هاي انديشمندان
فلسفي به نظم درآمده -م) و انديشه هاي ديني1135-1204خليفه مصر 

است. در هردوي اين آثار آشنائي نويسنده با عقايد متفكران اسالم و يهود در 
او با امام جمعه مشهد هم « آمده است كه  )13(قرون وسطي مشهود است.

يهوديان در همين دوران شماري از  )14(»دوستي و رفت و آمد داشته است.
مشهد به   تصوف و عرفان گرايشي خاص يافتند، به اشعار حافظ و موالنا 

داشتند و حتّي به محافل و حلقه هاي صوفيان و شاعران  عالقه بسيار مي
 )15(مشهد راه يافتند.

 

  "اهللا داد"واقعه 

در سال پنجم سلطنت محمد شاه قاجار و در دوره صدارت حاجي ميرزا 
، كه مصادف با 1839مارس  27ه ق/  1255هم ذيحجه آقاسي، در روز يازد

عيد قربان بود، شماري از ساكنان شهر ناگهان به محله عيدگاه يهوديان 
اين هجوم و تعرّض كه  )16(مشهد هجوم بردند و به قتل و غارت پرداختند.
تن و مجروح شدن صدها  38چند ساعت ادامه داشت به كشته شدن حدود 

كشيش انگليسي به نام دكتر ژوزف وولف كه دوبار،  نفر ديگر انجاميد. يك
يك بار پيش و يك بار پس از اين واقعه به مشهد سفر كرده و با جمعيت 

  محله عيدگاه آشنا بود، شرح ماجرا را بدين گونه آورده است:
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زن فقيري (از محله يهوديان در عيدگاه) از زخم دست رنج مي برد. 
ويز كرد كه سگي را بكشد و دست خود پزشك مسلمان شهر به رسم روز تج

را درخون گرم حيوان شست و شو دهد. زن نيز چنين كرد. ناگهان مردمان 
به اين ادعا كه كار زن به قصد تمسخر و اهانت به پيغمبر ايشان بوده است 

يهودي كشته شد. بازماندگان وحشت زده  35دست به بلوا زدند. در دقايقي 
  )17(جملگي اسالم آوردند.

رد كرزن، راوي داستان به نقل از كشيش انگليسي، در كتاب خود واقعه ل
قضا را اين حادثه در همان روزي رخ داد كه «را چنين تحليل مي كند كه: 

مسلمانان در حال برگزاري مراسم عيد قربان بودند. خرافات و تعصب در عامه 
و  مردم و سوء نيت برخي در ميان آنان، به سادگي دست بدست هم داد

بدينسان رفتاري  معمولي و پيش پا افتاده توهيني دانسته و عمدي به 
 )18(مقدسات ملي تعبير گرديد و منشأ اين حمله و خشونت شد.

الشه پرتاب شده سگ بر سر گذر، غضب مسلمانان مشهد و ساير    
را كه ازنقاط ديگربراي مراسم آن روز به اين شهر آمده بودند،  شيعيان

ان را به هجوم به طرف ساكنان بي خبر و بي دفاع محله برانگيخت و آن
يهوديان واداشت. ظاهراً خشم حمله كنندگان به حدي بوده كه پس از حمله 
به كنيساي يهوديان نسخه هاي تورات را نيز به آتش مي كشند. در اين 
ميان، برخي از يهوديان توانستند خود را در چاه ها و يا قبرستان مخفي كنند 

االن را در زيرزمين ها پناه دهند. متجاوزان سپس به سوي خانه ها و و خردس
محل هاي كسب و كار يهوديان سرازير شدند و به شكستن و غارت اثاثيه، و 
مضروب و زخمي كردن اهالي محله و سرقت اشياء و اموال و ربودن شماري 

نفر  6ا از دختران جوان دست زدند. در اكثر منابع تعداد دختران ربوده شده ر
آورده اند.  به ظاهر، اين دختران جملگي به خانه امام جمعه برده مي شوند. 
او از ميان آنان دو نفر را انتخاب مي كند و به عقد ازدواج خود در مي 

 )19(آورد.
بنا بر اكثر روايات، اگر امام جمعه شهر، حاجي سيد عسكري، شخصاً 

احتمالِ كشتارِ وسيع تر و قربانيان پادرميان نگذاشته و آشوب را نخوابانده بود 
بيشتر، مي رفت. در وساطت خويش امام جمعه به يهوديان اعالم مي كند كه 
تنها راه فروكشي غضب مردم و راه نجات آنان پذيرفتن اسالم است. به اين 
ترتيب به فاصله چند ساعت پس از شروع حمله، هفت نفر از بزرگان جامعه 

ح طايفه و براي جلوگيري از قتل و غارت، نظر به خير و صال«يهوديان 
بام رضايت خود را به  مصلحت ديدند كه اسالم را قبول نمايند. از روي پشت

كلمات شهادت را به  وي )20(»جمعه رفتند. اطالع مردم رسانيده. . . نزد امام
دهان آنان جاري مي كند و براي هريك نامي اسالمي برمي گزيند. آنگاه قرار 

شود كه ديگر اعضاي جامعه يهوديان نيز نزد او روند و اسالم آورند. براين مي 
اهللا "گويد و آن روز را روز  امام جمعه اين موفقيت را به حاضران تبريك مي

يهوديان  )21(مي خواند. "جديداالسالم"مي نامد و اسالم آوردگان را  "داد
م جمعه روز نيز آن روز را به پيروي از اما "جديدي ها"جديداالسالم يا 

مي خوانند و به روايتي، تعبيرشان از اين نام چنين است كه در  "دادي اهللا"
اين روز، عدالت (داد) پروردگار شامل حال آنان شده و به جزاي گناهان خود 
رسيده اند. بدينسان بود كه در ظرف چند روز جامعه يهوديان مشهد كه به 

 ديت رسمي خود را از دست داد.خانوار مي رسيد موجو 400نفر يا  2400حدود 
غيبت مراجع دولتي شهر در اين رويدادها شايد ناشي ازضعف دولت     

  در برابر قدرت علماي شيعه در مشهد باشد. در اسناد دولتي انگلستان، به نقل 

از گزارشگران شاهد انگليسي آمده است كه دولت محمدشاه قاجار سرانجام 
. اين مداخله و وساطت، كه چند ماه پس از در اين كار به نوعي مداخله كرد

اين رويداد صورت گرفت بسيار محدود بود و تنها به كوششي براي استرداد 
وزيرشاه، ميرزا مسعود براي  1839اموال دزديده شده پايان گرفت. در اكتبر 

رسيدگي به اين امر به مشهد رفت و خواستار برگرداندن اموال غارت شده 
ض به كشتارها يا تغيير اجباري مذهب در دستور كار وي يهوديان شد. اعترا

اين جاست كه امام جمعه حكم مي كند همه اشياء غارت  )22(قرار نداشت.
چه غارت مال «شده را بياورند و درصحن بريزند تا صاحبان آنها پيدا شود، 

 )23(»مسلمان حرام است.
ايد واجد اهميتي دو سند و منبع تاريخي ديگر در باره اين واقعه را نيز ب

خاص دانست. اين دو شايد تنها مداركي باشند كه به زبان فارسي نگاشته 
شده و نويسندگان ايراني آنها، با درك اهميت تاريخي واقعه آنرا گزارش و 

(كتاب  )24(اند. سند اول دستخطي است در پشت جلد يك سيدور ثبت كرده
  اخته. اين نوشته براي عبادت يهوديان) كه به اختصار به شرح حادثه پرد

ساليان دراز در خانه يكي از جديد االسالم ها نگهداري شده بود و امروز در 
شود. سند به خط عبري و به زبان فارسي  كتابخانه بن صوي نگهداري مي

  ميالدي) مي داند. مؤلف  1839عبري ( 5599را سال  "اهللا داد"است و تاريخ 

انه گرفتند. روز دوازدهم نيسان به محله مسلمان ها به«. . . سند مي نويسد 
نفر را كشتند و بقيه را از دين برگردانيدند. اگر قبول  32هجوم آوردند. بقدر 

  )25(»نمي كرديم تمام. . . را مي كشتند. از ناعالجي تسليم شديم
سند دوم تنها شرحي است كه يك تاريخ نگار ايراني غيريهودي از خود 

دهم تاريخ روضة الصفاي ناصري، تأليف رضاقلي  بجا گذارده است. در جلد
  خان هدايت، چند سطري به شرح اين واقعه اختصاص دارد:

و از جمله غرايب اتفاقات اينكه در روز عاشوراي سال يكهزارو دويست و 
پنجاه و پنج در شهر مقدس چند نفر از اطفال يهود كله سگي را بر سر چوبي 

فر آميز بر زبان مي راندند و اين خبر در كرده العياذ باهللا بعضي كلمات ك
روضه مطهره به مجمع عام گوش زد خاليق شده باالجماع به خانه يهودان 
ريخته دويست تن از آنان بكشتند و اثاث البيت آنها را غارت كردند طايقه 
يهود زبان به كلمه طيبه شهادت گشاده مأمون گشتند وحاجي ميرزا موسي 

ه و اطفال آنان را به مكتب نشانيدند و اموال آنها را خان همه را مسلمان كرد
  )26(»بعد از اسالم رد كرد قريب يكهزار خانوار به شرف اسالم مشرف شدند.

كه شامل برخي جزئيات و اطالعات و ارقام نادرست يا  متن را، باآن اين
آميز (مانند تعداد كشته شدگان) است، بايد متني قابل تأمل و از لحاظ  اغراق

اريخي معتبر دانست، چه تا آنجا كه مي دانيم تنها منبع ايراني و غير يهودي ت
 اشاره اي دارد. "اهللا داد"است كه به حادثه 

به اين ترتيب، گزارش همه شاهدان و راويان واقعه در باره علل مستقيم 
حمله مسلمانان به محله يهوديان مشهد و پيامدهاي بالفاصله آن كمابيش 

است، از روايات شفاهي گرفته تا يادداشت هاي سياحان و مشابه يكديگر 
مبلغان مذهبي و شرح رضاقلي خان هدايت. اما نگاهي به اوضاع سياسي 
منطقه خراسان، شايد اوضاع و احوال عمومي اي را كه منجر به بهانه گيري 
متعصبان مذهبي و يورش آنان به محله عيدگاه و كشتار يهوديان و غارت 

 د روشن تر كند.اموال آنان ش
عزريا لوي كه خود از بازماندگان جديد االسالم هاي مشهد است، با 
بررسي اسناد دولتي انگليس پيرامون تاريخ اين دوران، به نقش احتمالي 

هاي دو قدرت بزرگ روس و انگليس در منطقه اشاره مي كند و واقعه  سياست
 .و قربانيان آن را در پرتوي ديگر مي نگرد "اهللا داد"

نوزدهم نفوذ و قدرت امپراطوري روسيه در شمال ايران و  درابتداي قرن
رفت. پس از  افزايش مي درجنوب و درجوارهندوستان رو به انگليس امپراطوري

، محمد شاه و نخست وزير او، حاج 1834درگذشت فتحعليشاه قاجار درسال 
دند. انگليس ميرزا آقاسي، معتقدبه نزديكي بيشتر به همسايه شمالي ايران بو

طلبي روسيه در منطقه آسياي ميانه، هندوستان را  گسترش كه بيم داشت
مورد تهديد قراردهد و از همين رو از گرايش هاي سياسي دولت ايران و دربار 

، ارتش ايران به قصد 1830به سود روسيه نگران بود. در سال هاي آخر دهه 
ربار شكست خورد و عقب حمله به هرات سه باروارد خاك افغانستان شد و ه

رخ داد. اين بار  1838-1839نشست. عقب نشيني بار سوم در زمستان سال 
محاصره سه ساله و طوالني هرات توسط نيروي نظامي ايران، با حمايت دولت 
تزاري، به واكنش دولت انگلستان انجاميد. عمليات نظامي ارتش هند به 

منطقه بندر بوشهر و خليج فرماندهي افسران و درجه داران انگليسي در 
فارس دولت ايران را به تجديد نظر واداشت و سرانجام در دسامبر سال 

، پس از تحمل تلفات سنگين، ارتش ايران ناگزير به دست برداشتن از 1838
محاصره هرات و بازگشت به خاك ايران شد. سربازان اين ارتش كه ماه ها و 

نگدست و درمانده، گرسنه و بيمار بلكه سال ها محروم از مستمري بودند، ت
هاي خراسان رسيدند، به  به سوي خراسان روان شدند. زماني كه به آبادي

قصد دسترسي به آذوقه و پوشاك به آبادي هاي سر راه خويش شبيخون 
زدند و با غارت اموال ساكنان محل و ايجاد نا امني، اوضاع اقتصادي منطقه را 

 از آن چه بود وخيم تر كردند.
 21در مشهد اردو زد. در  1839لشكر شكست خورده قاجار در فوريه 

، محمدشاه قاجارعزاداري "اهللا داد"، چند روز پيش از رويداد 1839مارس 
عمومي اعالم كرد و نوروز آن سال را به مناسبت شكست ارتش قاجار، روز 

و  مارس قواي انگليس به پيشروي خود در بوشهر ادامه داد 25عزا خواند. در 
فشار سياسي بر ايران به منظور عقب نشيني كامل قواي ايران از افغانستان 
افزايش يافت. اين رويدادها در مجموع بر نابساماني اقتصادي در اين نواحي 
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افزود و به نگراني هاي سياسي توده مردم دامن زد. اين نابساماني ها و نگراني 
ن متعصب مذهبي در ايام ها زمينه مناسبي فراهم آوردند كه در آن رهبرا

عزاداري و حضور وسيع زائران در شهر به تحريك گروه هاي درمانده و 
مستمند شهر مشهد برخيزند و آنان را به تعرض و تجاوز به سكونت گاه 

 )27(يهوديان كشانند.
 

 "اهللا داد"پيامدهاي 

، بسياري از يهوديان مجبور به ترك وطن "اهللا داد"پس از رويداد خونين 
ند و از مشهد گريختند. برخي به سوي شرق، به افغانستان رفتند و مقيم شد

هرات شدند. اينان در آن شهر، فارغ از آزارها و دشمني هاي مردم متعصب 
مشهد، در محيطي نسبتاً مساعدتر، قادر به اقامت، كسب و كار و حفظ مذهب 

رو به  اجدادي خويش و زبان و آداب و سنن ايراني شان شدند. برخي ديگر
هندوستان، يا به مرو و بخارا آوردند. درآن شهرها اغلب در تجارت و كسب 

 فعال بودند، مهارت يافتند و تعدادي هم موفق و سرشناس شدند.
واما جديد االسالم هاي مشهد، پس از پذيرش اجباري دين نوين، اولين 

ند. ها را در جهت خو گرفتن با چگونگي زندگاني و هويت جديد برداشت گام
شماري از آنان قلباً و عميقاً، به دين تازه ايمان آوردند و آن را پذيرفتند. اينان 
با گزينش اسامي متداول در ميان پيروان اهل تشيع، معاشرت با امام جمعه، 
برقراري تكيه و روضه خواني و آمد و شد درمحافل مذهبي شهر، كم كم 

ه دستور امام جمعه كه تر مشهد شدند. افزون براين، ب جذب جامعه بزرگ
زيارت مكه و انجام مراسم حج را براي آنان كه استطاعت مالي داشتند واجب 

لقب يافتنديابا سفربه  حاجي مكه مي شمرد، يهوديان تازه اسالم آورده با زيارت
 كربالئي نام گرفتند. عتبات

اما اكثريت خانوارهاي جديد االسالم، تنها در ظاهر به مذهب نوين 
و در خفا به دين اجدادي خود وفادار ماندند و بدينسان يك زندگي  گرويدند

دوگانه پيچيده سراسر بيم و هراس را آغاز كردند. اينان در ظاهر و در انظار 
عام مسلمان بودند و فرامين اسالم را گردن مي نهادند و مراسم آن را بجا 

و فرايض يهود  آوردند. اما در پنهان، در حريم بسته خانه هاي خود، آئين مي
را با جديت، تعصب و وسواسي به مراتب بيش از پيش اجرا مي كردند. همه 
اعضاي اين گروه يك پارچه و يكدل به نگهبانان جمعي اين زندگي سرّي بدل 

 شدند.
كه اكثريت جديداالسالم ها را تشكيل - در زندگي جمعي و پيچيده اينان 

بود و در هرلحظه هم هويت فردي، جمعي و مذهبي ثابت ن -دادند مي
مسلمان و هم يهودي بودند. روزمره، با رفت و آمد به مساجد و تكيه ها، با 
برگزاري روضه و انجام مراسم اسالمي، خريد گوشت ذبح اسالمي در بازارها و 
پرداخت وجوه براي تكيه ها و مانند آن، به وظايف شرعي خود عمل مي 

هد جمعي و رفتار گروهي، جمعيت كردند. در عين حال، و به موازات اين تع
جديداالسالم مشهد در خاطره جمعي خود و فرزندانشان، در نهانخانه هاي 
خويش، به هويتي و مذهبي ديگر آگاهي و تعهد داشتند و به فرايض دين 

 يهود نيز عمل مي كردند. 
هنوز در همان محله عيدگاه  "جديدي ها"، "اهللا داد"تا يك دهه بعد از 

بودند. هنوز راه براي پذيرش و آميزش اينان با جامعه بزرگ تر مشهد ساكن 
ساخته شده بود كه از  مشهد كامالً هموار نبود. منازل اينان درعيدگاه چنان

هاي زيرزميني به هم متصل مي شد. اهالي عيدگاه، دور از انظار  راه نقب
ي ظنين همسايه ها قادر بودند با رفت و آمدهاي زير زميني به خانه ها

يكديگر، تماس و ارتباط ميان خود را حفظ كنند. از اين راه بود كه مبادله 
خبر، دسترسي به گوشت ذبح يهودي و سرانجام تجمع در مواقع اضطراري 

 "جديدي ها"ميسر مي شد. به مرور ايام در پناه امنيت اين زيرزمين ها، 
ياد براي عبادت، حل و فصل دعاوي و مشكالت ميان خويش، برگزاري اع

  مذهبي و جشن و سرور و غيره گرد هم مي آمدند. 

به خاطر اينكه مجبور نشوند دخترهاي خود را به مسلمانان شهر به زني 
بدهند، آنان را اغلب از سنين خردسالي به عقد پسران جوان و نو بالغ جامعه 

آوردند. مراسم عقد و ازدواج دوبار برگزار مي شد. بار اول برطبق  خود در مي
زين اسالمي و شرعي، با سر و صدا و سرور و شادي. و يك بار ديگر با موا

  )28(اجراي مراسم عقد يهودي در خفا.

اغلب اين گونه دوگانگي ها و  "جديدي ها"اسناد و قباله هاي ازدواج 
  سيال بودن هويت قومي و مذهبي را دراين گروه به روشني به نمايش مي 

  

  
  

كه در موزه ها و كتابخانه هاي -ه اسناد گذاشت. در تعدادي از اين گون
دانشگاهي در اسرائيل نگهداري مي شود و پًِتاي هم تصاويري از آنان در 

در سرلوحه سند، آياتي چند از قرآن به زبان عربي در باره  -كتاب خود آورده
اهميت و تقدس پيوند زناشوئي آمده است. آنگاه جزئياتي چند درباره پيوند، 

مهريه و غيره به زبان فارسي وارد شده و سرانجام در پاي سند،  تاريخ و ميزان
امضاء شهود حاضر بر عقد ازدواج آمده كه با حروف عبري است، چه سواد 

  )29(نوشتن اغلب جديدي ها منحصر به اين زبان بوده.

روزهاي جمعه در مساجد حاضر مي شدند و به نماز جماعت مي 
ادتگاه زيرزميني خود نماز يهود مي نشستند. حال آنكه شب هنگام، در عب

  )30(گزاردند.

مراسم ختم و نماز ميت نيز دوبار و در دونوبت اجرا مي شد. شماري از 
افراد جديداالسالم مشهد كه توانائي مالي كافي داشتند، به پيروي از فرايض 
ديني به زيارت مكه و برگزاري مراسم حج رفتند. برخي از اين حاجيان هنگام 

رساندند و  با قايق و از طريق اسكندريه و جافا، خود را به اورشليم مي بازگشت
درآنجا در برابر دو مكان مقدس اسالمي و يهودي، مسجد االقصي و ديوار 

  )31(ندبه، به عبادت مي ايستادند.
تا يكي دو دهه پس از اسالم آوردن دستجمعي يهوديان مشهد، تنها 

ود كه توسط مجتهد مشهد و در مكاتب تعليم مذهبي ايشان تعليم اسالمي ب
مي شد. رفته رفته مدارس مذهبي مخفي جديدي ها خواني به آنان داده  قرآن

ها داير گرديد. پسرهاي جوان، پس از آموزش قرآن و  در زيرزمين خانه
شرعيات و خط فارسي در مدارس اسالمي، بعد از ظهرها به اين مكتب هاي 

و زبان عبري مي آموختند. پسران كمتر از زيرزميني مي آمدند و دين يهود 
سال را به اين مدارس راه نمي دادند چه از آن بيم داشتند كه نوجوانان  11

خردسال نتوانند اسرار جامعه را پنهان دارند و در نتيجه بار ديگر مجموعه 
دختران از تحصيل محروم  )32(آنان با خطر كشتار و نابودي روبرو گردند.

 بودند.
اي اعياد يهوديان و در روزهاي شنبه كه بر طبق فرامين يهود در روزه

به اجبار مغازه  "جديدي"كار و كسب مي بايست تعطيل باشد، دكاندارهاي 
هاي خود را باز مي كردند و ظاهراً مشغول كار بودند، اما مي كوشيدند تا در 

مي  عمل وارد معامله و كسب نشوند. گاهي نيز فرزندان خود را در محل كار
گماردند تا در غيابشان جنسي به مشتري فروخته نشود و معامله اي صورت 
نگيرد. اگر هم فروشي انجام مي شد و پولي رد و بدل مي گشت، درآمد به 

به اين ترتيب، در زندگي جديدي ها خطر  )33(صندوق عمومي واريز مي شد.
سنگين لو رفتن و كشتار مجدد همواره ملموس بود. چه، در فضاي مذهبي 

شهر مشهد درآن دوران واهمه اي مزمن و نا امني مدام بر شانه ها سنگيني 
 مي كرد. 

در نبود ملجأ و نيروي پشتيبان، چه در داخل ايران و چه درخارج آن، 
رفتار محتاطانه و موجوديت دوگانه افراد اين اجتماع در طي ساليان دراز، 

ابسته كرد. زندگي در سايه آنان را به طور كم نظيري به همديگر نزديك و و
نظارت دائم و شكاكانه همسايگان و كار و كسب در محيطي مملو از 

هاي تهديدآميز همكاران و رهبران ديني، سبب شد  كنجكاوي ها و بازجوئي
به ديگران احساس بي اعتمادي كنند و  "جديدي ها"تر  هاي جوان كه نسل

ينان، به سبب اوضاع و احوال در نهايت امر افرداي درون   گرا شوند. براي ا
خاص شخصي و اجتماعي، فرديت و حقوق فردي اهميت و ارزش چندان 
نداشت و در مقابل، فداكاري براي جمع و حفاظت از منافع جمعي يك 
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ضرورت بي منازع شناخته مي شد. به عنوان مثال، در اكثر موارد، در ازدواج 
عالئق فردي، بلكه براساس جوان ها، انتخاب همسر نه بر مبناي تمايالت و 

نيازها و ضرورت بقا و منافع جمعي صورت مي گرفت و كمابيش تصميمي 
دستجمعي بود. حس وظيفه و ضرورت پاسداري از مصالح جمع به هر قيمت، 
باعث شد كه در طي ساليان دراز، اعضاي گروه با همه رنجش هاي فردي و 

 )34(ي مانند.اختالفات داخلي، همچنان يك پارچه و همبسته باق
سالگي به نامزدي پسران نو بالغ  7يا  6كه خود درسنين  "جديدي"زنان 

به هنگام بلوغ و )35(درآمده بودند، "جديدي"و جوان از ديگر خانواده هاي 
در زناشوئي، خود به پاسداران اصلي و مصمم دين اجدادي بدل مي شدند. 

شيوه زندگي در  علي رغم آنچه در خارج از خانه ها مي گذشت، سبك و
ها، سنتي و يهودي باقي ماند و دستخوش تغييري نشد. زنان  اندرون خانه

خانه دار و يا حتي شاغل كماكان كيش نياكانشان را به همان نحو كه خود 
در مواردي نيز،  )36(آموخته بودند با جديت به نسل هاي بعدي انتقال دادند.

از خطر لو رفتن و مرگ  به هنگام خطر، اين زنان بودند كه طايفه را
  )37(رهانيدند.

  

 زندگي اقتصادي
حيطه فعاليت به مراتب وسيع  "اهللا داد"تجار جديد االسالم پس از واقعه  

تري يافتند زيرا از نظر اقتصادي امكانات نويني به رويشان گشوده شد. پيش 
از اين واقعه، گذر اغلب دست فروشان يهودي مشهد به بخش هاي بزرگ 

افتاد، و كسب و كاري محدود به كوچه هاي اطراف و دهات دور و بر  شهرنمي
داشتند آن چنان كه در اثر كمبود ارتباط و مراوده با ديگر ساكنان مشهد 

 "اهللا داد"زبان محاوره اي آنان هنوز گيلكي مانده بود. اما، پس از رويداد 
امله در بدون پرداخت جزيه، قادر به داد و ستد و انجام مع "جديدي ها"

مشهد شدند. افزون بر اين، به دنبال سفرهاي متعدد و برخورداري از آزادي 
در دهه هاي -عمل بيشتر و نيز بواسطه زيارت مكّه و عتبات و گذر از تهران 

آنان موفق شدند شبكه هاي تجارتي وسيع تري در  -اول قرن بيستم
دسته از يهوديان  شهرهاي مختلف ايران داير كنند. به طور مثال، از طريق آن

به هرات رفته بودند و هنوز با اقوام خود  "داد اهللا"مشهدي كه پس از واقعه 
در مشهد يا درسايرشهرها ارتباط داشتند، توانستند شبكه هاي تجاري در 
نقاط جديد نيز برقرار سازند. پس از يكي دو دهه و به دنبال مسافرت هاي 

ان (بمبئي)، افغانستان (هرات)، مرو و بازرگاني به روسيه (عشق آباد)، هندوست
در امر خريد و فروش پوست، سنگ هاي قيمتي،  "جديدي ها"بخارا و بغداد، 

فرش، ابريشم و پارچه مهارت يافتند. جمعي از اينان از اين طريق به ثروت 
 )39(و شماري نيز در آسياي مركزي به تجارت مشغول شدند. )38(رسيدند

سالم كه در كار تجارت دستي نداشتند و در ساير افراد جامعه جديداال
همان شهر مشهد گذران زندگي مي كردند، به كارهاي تازه روي آوردند و گاه 

اسالمي با محافل  به تصوف وعرفان گمارده شدند. عالقمندان غريبي به مشاغل
صوفيان آزادانه به رفت و آمد مشغول شدند و از محضر آنان كسب فيض و 

يا كربالئي  "حاجي"ها كه به القاب  "جديدي"ند. برخي از دانش عرفاني كرد
شناخته شدند به درجاتي ازايمان رسيده بودند كه مورد اعتماد كامل امام 

جمعه با اطمينان به امانت و دينداري اين گروه  جمعه وقت قرار گرفتند. امام
آنان را به آستانه قدس رضوي معرفي كرد. در آستانه، مشاغلي چون 

كه بيشتر شامل -داري، صندوقداري و حتّي نظارت بر امورمالي خزانه انبار
 )40(به آنها محول شد. -نذورت و هداياي زائران بود

(در دهه  "اهللا داد"يكي از جهانگردان اروپائي كه چند دهه بعد از 
) از مشهد ديدن كرده بود، در گزارش خود با اشاره به حضور همه ساله 1880

يك منبع درآمد مالي  در شهر مشهد و اهميت آنان به عنوان هزاران هزار زائر
نكته مي پردازد كه اداره بعضي از امور عمومي  مهمي براي اين شهر به اين

هاي مؤمن محول شده است ولي آنها، گرچه با خلوص "جديدي"شهر به 
كنند هنوز با نيش زبان و تحقير ها و بي  نيت و پشتكار انجام وظيفه مي

ردم شهر روبرويند. به گفته اين جهانگرد اروپائي مشكل مسئوالن اعتمادي م
شهر اين بود كه حتي اگر هم نسبت به وفاداري جديدي ها و ميزان تعهد 

داشتند قادر به افشاي هويت سابق آنان نبودند  آنان به اسالم ذره اي شك مي
ي برامور (نجس) درحرم شاغل اند و حتّ "نامسلمانان"زيرا اقرار آنان به اينكه 

توانست به حيثيت شهر و امر زيارت لطمات سنگين  مالي آن نظارت دارند مي
 )41(وارد آورد.

بدينسان، حدود چهار هزار نفر از يهوديان جديد االسالم، شامل طيف 
وسيعي از تمايل ها و گرايش ها و اعتقادات گوناگون، از مؤمن اسالمي گرفته 

ره گرد، از صوفي و عارف و مدرس تا تا متعصب يهودي، تاجر درسفر تا دو
 "اهللا داد"دار فقير و از عالم و عامي چند سالي فزون بر يك قرن پس از  خانه

زندگي پيچيده، چندگانه و سختي را گذراندند. اين جامعه در ميان مردم 
مشهد هيچگاه مشروعيت و پذيرش صميمانه نيافت و در برزخي اجتماعي و 

آماج طعنه ها و اهانت ها و شبيخون هاي گاه و  روحي روزگار به سر آورد.
بيگاه كنجكاوان و بازجويان بود. فتنه ها و توطئه ها را پشت سرگذارد و بارها 

 )42(به لب پرتگاه نابودي رسيد.
در اين ميان افرادي از اين جامعه تاب نياوردند و به تنهائي يا با خانواده 

اما، اين  )43(بهائي گرويدند. خويش يا از مشهد رفتند و يا به دين جديد
  جامعه در مجموع، شايد بيشتر از هر گروه يهودي جديداالسالمي در ايران، به 

هويت ديني خود پاي بند ماند و به پاسداري از آن كوشيد. حتّي جنبش 
مشروطه و پيامدهاي آن نيز در وضع زندگي و سلوك اين گروه تأثيري 

ن پس از اين جنبش نيز بافت چندان نداشت و تحوالت سياسي دورا
 اجتماعي آن را كمابيش دست نخورده بجا گذارد.

 
 بازگشت آشكار به يهوديت 

در دوره سلطنت رضا شاه پهلوي، به دنبال تصويب قوانين و مقررات 
گوناگوني كه معطوف به تحكيم اركان حكومت مركزي و كاهش نفوذ و قدرت 

ها را در  "جديدي"وبه خود تشييع بود شرايطي نيز فراهم شد كه به ن
بازگشت علني و آزادانه به دين اجدادي خويش مدد رساند. به عنوان نمونه، 
مقررات منع برگزاري مراسم روضه خواني در تكاياي عمومي، كه خود از 

، آنان را از ادامه اين "جديدي ها بود"پسند  جمله فعاليت هاي مذهبي عامه
ار هزينه و تداركات مفصلي كه براي تعزيه گونه تظاهرات معاف كرد و از   ب

شدند رها ساخت. نمونه ديگر، لزوم تهيه  خواني ها متحمل مي ها و روضه
فرصتي داد تا  "جديدي ها"شناسنامه براي همه افراد كشور بود كه به 

اسامي خانوادگي تازه برگزينند و زندگي نويني را در جامعه پي نهند. فراگرد 
ساختن البسه مردان نيز خود به جداسازي بيشتر كشف حجاب و يك شكل 

انجاميد.  چادر وعبا وعمامه از جامعه مذهبي و كنار گذاشتن "جديدي ها"
هاي رسمي مراجعه كننده يا  افزون براين، درپرسشنامه ها و تقاضانامه

براي  "جديداالسالم"بايست مذهب خويش را قيد كند و واژه  متقاضي مي
نيز براي اعضاي اين  "مسلمان"ود. به كار بردن صفت اين منظور پذيرفته نب

گروه هنوز جايز شمرده نمي شد. در اكثر موارد، مأموران دواير دولتي خود در 
بردند و اين  را به كار مي "كليمي"واژه  "مذهب"پرسشنامه آنان در مقابل 

رسم به تدريج به تثبيت هويت يهودي آنان جنبه رسمي داد. شركت جوانان 
جامعه در نظام وظيفه كشور و پذيرفتن تقاضاي مرخصي آنان به اين 

 )44(مناسبت اعياد يهودي، به نوبه خود كليمي بودن آنان را آشكار مي كرد.

توان گفت كه تكيه بر روند جدائي مذهب از امور سياسي در  در مجموع مي
ني دوران رضاشاه، فضا را براي بازگشت آزادانه جديداالسالم ها به هويت دي

 مطلوب آنان بازتر ساخت.
سرانجام، در سال هاي آخر سلطنت رضا شاه، افراد جامعه جديداالسالم 
مشهد رفته رفته، با احتياط، تأمل و ناباوري توانست قدم به قدم از الك 
ديرينه خود به در آيد و به گونه اي باز و آشكار به يهوديت باز گردد. اين 

اهمواري هايي تازه توأم بود. به عنوان مثال، بازگشت، خود با ناهنجاري ها و ن
و پس از خروج ارتش شوروي از  1325در پايان جنگ جهاني دوم در سال 

مشهد و افزايش مشكالت اقتصادي و سياسي، بار ديگر برخي از مسلمانان 
اي به محله يهوديان حمله كردند و شماري را مضروب و  مشهد به دنبال بهانه

اين رويداد شكيبائي ديرينه اين گروه را از ميان برد آن  )45(مجروح ساختند.
گونه كه بسياري از اعضاي آن مشهد را براي هميشه ترك كردند، يا در تهران 

  ساكن شدند و يا از ايران خارج شدند.

  

 1380بهار  1379، زمستان 2 -1اين مقاله در: ايران نامه، سال نوزدهم، شماره ي * 

  ايران منتشر شده است. ويژه جوامع غير مسلمان

را در اختيار ما قرار با تشكر از آقاي هرمز حكمت كه حروفچيني شده  اين مقاله     
  دادند.

  آرش 
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 يافتن هيچ سند تاريخي ديگري به زبان و خط فارسي در اين باره نشده است.
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د. حبيب لوي، همان، جلد و تمايل او به مطالعه ترجمه هاي تورات و انجيل و قرآن مي دان
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  ;Lockhart, op.cit. P 852. ن. ك. به: 6
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  پاسخِ سيروس آموزگار

  به چند سؤال 

  
: در مورد كتاب هاي خاطراتي كه توسط مسئولين پيشين مملكت منتشر  س

  شده است؛ ارزش اين آثار را در چه مي بينيد؟

  

اين يك ضرب المثل قديمي است كه هيچ كس همه  :سيروس آموزگار
اي از حقيقت هاي حقيقت را نمي داند. در واقع حقيقت كلي مجموعه 

كوچك است. بنابراين هر اظهار نظر، هر نقل قول، هر خاطره، هر يادمانده، هر 
سند، هر نوشته، هر ثبت ديده، يك گوشه از اين قاب عظيم گذشته را پر 
خواهد كرد و در كل، باالخره يك تصوير كامل از آنچه بر سر ما آمده است به 

 دست خواهد داد.
ن خاطره نويسان نه ادعاي دانستن همه چيز را دارند و نه البته هيچ يك از اي

دغدغه ي پديدار شدن آن تصوير كلي را. آنچه در اغلب موارد منظور نظر اين 
خاطره نويسان است، اين است كه شايعه اي را كه در باره آنان جاري است با 

  واقعيتي كه خود آنان مدعي وقوع آن هستند، جانشين كنند.

ين آثار در اين است كه چون نسل انقالب و ماقبل انقالب هنوز ارزش واقعي ا
زنده است امكان تصحيح اشتباهاتي كه احياناٌ بر قلم خاطره نويس جاري 
شده است وجود دارد و به همين دليل هر بار با انتشار يك خاطره، حتا از نوع 

رمي كم اهميت ترين آن ها، موج اظهار نظرها و تصحيح ها و جوابگويي ها ب
  خيزد كه كار را براي تاريخ نويسان آينده مشكل ولي دقيق مي كند.

اينك سه نوع خاطره نويسي وجود دارد: اول آنهايي كه به صورت 
كرونولوژيك و به طور روز به روز يا در فاصله هاي كم و بيش كوتاه، خاطرات 

وع خود را نوشته اند كه به نظر من از نظر صحت مطالب، قابل اتكاءترين ن
خاطره نويسي است. بهترين مثال در اين مورد خاطرات آقاي غني و آقاي 

  اسداهللا علم است. 
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دوم آن هايي كه يا در يك موضوع خاص و يا به طور كلي درباره ي حيات 
خود، بعدها به قلم فرسايي پرداخته اند كه البته در اين نوع نوشته ها، خاطره 

رايط و حوادث بعدي قرار مي گيرد و نويس در شرح وقايع اغلب تحت تأثير ش
اغلب مجال شرح جزئيات باقي نمي ماند. بهترين مثال خاطرات مخبرالسلطنه 

  هدايت و ابتهاج است.

سومين نوع خاطره، خاطراتي هستند كه صاحب مقامان در جواب يك سوال 
كننده ي كنجكاو بيان مي كنند و سوال كننده اگر متبحر و بي طرف باشد 

عصاره ي مطلب را از ذهن طرف بيرون بكشد و حتي المقدور او را مي تواند 
از اشتباه و يا پرده پوشي باز دارد مثل خاطراتي كه صاحب مقامان، قبل از 
انقالب در جواب پرويز لوشاني تعريف مي كردند يا خاطراتي كه بعد از انقالب 

جوردي اغلب دولتمردان در جواب آقاي حميد احمدي و يا آقاي اسداهللا ال
  بيان مي كرده اند.

بديهي است كه ارزش خاطرات روز به روز و يا خاطرات بيان شده به سوال 
كننده، هر يك به دليلي، از خاطرات نوشته شده كلي و موضوعي بيشتر است. 
اولي بخاطر اين كه روز به روز نوشته شده و از اثر حوادث بعدي محفوظ 

وال كننده ي زيرك، گوينده ي مانده است و دومي به خاطر اين كه سئ
  خاطره را از طفره رفتن و پنهان كاري باز مي دارد.

  : نقاط قوت و ضعف اين آثار در چيست؟س

  

نقطه قوت اين خاطرات البته در اين است كه هر كس در محدوده  :آموزگار
ي كارها و مسئوليت هاي خويش به جزييات و زواياي مختلف مطلب واقف 

اعدتاٌ خوب مي داند و به همين دليل مي تواند گفته است وهمه چيز را ق
هايش درست و قابل اعتماد باشد. اما در عين حال اين عيب كلي را هم دارند 
كه مثل هر نوع اظهار نظر شخصي ديگر اغلب يك سويه هستند و گاه عنصر 
بي طرفي و انصاف و عدالت در آن ها كمتر ديده مي شود. من هرگز در 

هاي چپ نديده ام كه به پيشرفت هاي عميق رفاهي و خاطرات شخصيت 
اجتماعي و فرهنگي دوران پهلوي ها، صادقانه اشاره اي رفته باشد. و در 
خاطرات شخصيت هاي راست هم نديده ام كه از دغدغه هاي بي دريغ و 
معصومانه عدالت خواهي چپي ها سخني گفته باشند. هر كس ساز خود را 

دنبال حقيقت و يا حداقل واقعيت مي گردد فقط از  مي زند و خواننده اي كه
  تقابل نقطه نظرهاي مختلف و مخالف مي تواند چيزي در خور دريابد.

جالل آل احمد و دوستانش به اصرار سعي داشتند قتل تختي و صمد بهرنگي 
را گردن سران كشور بيندازند و در خاطرات شخصيت هاي راست هم هرگز 

نفر زندانيان سياسي در تپه هاي اوين را بيان  9قتل نديدم كه ماجراي واقعي 
  كنند.

بودن آن هاست و آدم » اگو سانتريك« نقطه ضعف ديگر اين قبيل خاطرات، 
ها در خاطرات خودشان نقطه ي مركزي و محور همه ي تحوالت و حوادث 
هستند. اين عيب نه رفع شدني است و نه سرزنش كردني. به هر حال آدم ها 

خاطرات خود، فقط حوادث دور و بر خود را مي بينند و خاطراتي حداقل در 
را نقل مي كنند كه خودشان هم در گوشه اي از آن حضور داشته اند وگرنه 
آن حادثه خاطره ي خود ايشان نمي بود. به اين ترتيب خاطره نويس از توجه 
ي به ديگران و نقش آنان باز مي ماند و خاطره در كل دچار يك نقص عمده م

  شود.

نقطه ضعف ديگر اين قبيل خاطرات، بخصوص اغلب آن ها كه بعد از انقالب 
به رشته تحرير درآمده اند اين است كه نيت واقعي و يا الاقل گوشه اي از 

  »كي بود كي بود من نبودم.« تمايل پنهان نويسنده اين است كه بگويد: 

خاطرات نگفته  : فكر مي كنيد در كدام عرصه از حكومت پهلوي ها هنوز س
  وجود دارد؟

  

آه، در بسياري از عرصه ها. هزاران عرصه: چرا رضا شاه پرونده ي  :آموزگار
نفت را درون آتش بخاري انداخت؟ چرا تيمورتاش ناگهان به آن صورت از 
چشم افتاد؟ دليل تسليم بي قيد و شرط شيخ خزعل چه بود؟ در مذاكرات 

اشاني در منزل حاج عظيمي چه دو نفره ي سپهبد زاهدي و آيت اهللا ك
توافقي بين آن ها به وجود آمد؟  دليل واقعي نفرت محمد رضا شاه از قوام 

 25مرداد( نه  28در كودتاي روز » سازمان سيا« السلطنه چه بود؟ آيا واقعاٌ 

مرداد) نقش داشت؟ آيا در ميان دوسنگ آسياب روسيه و انگلستان، براي 
جز نزديكي به آمريكا وجود داشت؟ رمزي ايران عصر پهلوي دوم، راهي 

كالرك براي چه در پاريس به ديدن آقاي خميني رفت؟ محل حزب 

جمهوري اسالمي را چه كسي منفجر كرد تا آيت اهللا بهشتي و يارانش را به 
  قتل برساند؟ و صدها و هزارها سوال ديگر ...

ست دارد، شايد مجله ي آرش به دليل احترامي كه بين جناح هاي چپ و را 
بتواند به ياري مجموعه اي از خاطرات چپ و راست براي اين سوال دردناك 
جواب بيابد كه چرا چپ ملي و مترقي و راست مرتجع و سياه انديش عليه 
بختيار آزادي خواه و آزادمنش كه يك عمر امتحان پاكي و پاكدامني و ميهن 

جستجوي كدام  پرستي و الييسيته ي خود را داده بود متحد شدند و در
سراب، از ياري دادن به تنها مردي كه عليه ارتجاع قد علم كرده بود 

  خودداري كردند؟ 

  : به نظر شما، با ارزش ترين اثر در ميان اين خاطرات، كدام است؟س 

خاطرات علم تمام ». خاطرات اسداهللا علم«بدون كمترين ترديد، : آموزگار
ت. اوالٌ به طور روز به روز نوشته خصوصيات يك سند قابل اعتماد را داراس

شده است و در نتيجه آيينه ي تمام نماي حوادثي است كه روز به روز رخ 
داده است. خصوصيات فكري و باورهاي سياسي علم شناخته شده است و 
خواننده ي كتاب با توجه به ويژگي هاي نويسنده، آن را مي خواند. گرچه 

وي از هويدا و اردشير زاهدي و  حب و بغض هاي شخصي علم مانند نفرت
عالقه ي عاشقانه اش به شاه فقيد كامالٌ روشن است ولي نويسنده، احتماالٌ به 
دليل اين كه فرصت بازنويسي خاطرات خود را نداشته است، از اشاره به 
حسن و عيب هاي خاليق باز نمي ماند. خواننده با شاهي روبروست كه مردانه 

آمريكا مقاومت مي كند اما در عين حال گزارش در مقابل روءساي جمهور 
هاي مخدوش شوراي عالي اقتصاد را نيز باور مي كند.  اردشير زاهدي به هر 
حال حيثيت ايران را در آمريكا باال برده و آن را حفظ كرده است و هويدا بر 

  روي بسياري از كارهاي خوب شاه فقيد اثر داشته است. 

بارها خواند و به منظورهاي مختلف بايد خواند. به كتاب  خاطرات علم را بايد 
نظر من اين كتاب ظرفيت آن را دارد كه موضوع چندين رساله ي دكترا قرار 

  گيرد. 

*  

  

  درسي

  كه چپ ايران هنوز نياموخته است 

  

  

  مهدي خانبابا تهراني

  

  

احمد  ي خودنوشت داستاني كوتاه يا بخشي از زندگينامه »روز امتحان«
رغم گذشت  ز چهره هاي موثر و رهبران مطرح چپ ايران است. بهقاسمي، ا

دليل ارائه تصويري زنده از يكي از  بيش از چهار دهه از تاريخ نگارش آن، به
دليل  چپ ايران در حذف مخالفان و نيز به هاي بارزترين نمودارهاي شيوه
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بعيد، اي سياسي ايران در ت ارائه تابلويي جاندار از موقعيت كادرهاي حرفه
  روز و تازه است كه انگار درباره موقعيت كنوني ما نوشته شده است. چندان به

رغم همه تحوالتي كه در سه  خذف فرهنگي و گاه فيزيكي مخالفان نظري، به
دهه گذشته در جهان و در منظر و شيوه هاي چپ ايران رخ داده است، هنوز 

ز بطن جامعه اي از مشخصه هاي بارز بخش مهمي از چپ سنتي ماست كه ا
ها از  ترين برداشت ترين و سطحي استبدادي برخاسته، در متن خشك

لمس رويه هاي  ماركسيزم رشد كرده و در برخورد با گذشته خود تنها به
ظاهري، بازيهاي زباني، تغيير ترمينولوژي و واژه ها بسنده كرده است. احمد 

د. در رهبري اين قاسمي حذف استاليني را با جان و هستي خود تجربه كر
  شيوه ها را بكار برده بود و در اپوزيسيون قرباني آن شد.

خودنوشت قاسمي است، اما همه  ي گر چه بخشي از زندگينامه »روز امتحان«
فعاالن چپ مي توانند روزهايي سياه از اين دست را در زندگي خود يا رفقاي 

د بخشي از تاريخ ، مي توان»روز امتحان«همين دليل  خود بياد آورند و به
معاصر ما نيز باشد، بخشي كه بدليل فقر فلسفي و پرهيز از نقد راديكال، مدام 

  تكرار مي شود.

تا اخراج از اين حزب در  1320احمد قاسمي از تشكيل حزب توده در سال 
، از رهبران طراز اول و مهم حزب توده بود. حقوق خوانده بود و 1336سال 

، در حوزه هاي حزبي تدريس »حامعه را بشناسيد«م نا جزوه اي به قلم او به
همراه با بعضي از رهبران حزب  1332مرداد  28مي شد. بعد از كودتاي 

توده، به شوروي فرار كرد كه در آن روزگار بهشت كارگران و ستاد زحمت 
  شد.كشان جهان خوانده مي 

، به دنبال نطق معروف خروشچف در كنگره بيستم حزب 1965در سال 
مونيست شوروي و انتقاد اين حزب از استالين، اختالفات چين و شوروي ك

ويژه در  هاي دنيا، به دون در ميان كمونيست شدت گرفت و نظريات مائوتسه
كشورهاي غير صنعتي مانند ايران، هواداران بسيار يافت. رهبري جديد حزب 

ترويج كيش شخصيت و حذف بي رويه  كمونيست شوروي، استالين را به
مخالفان حزبي خود متهم كرد. كميته مركزي حزب توده دنباله رو حزب 

انتقاد از استالين پرداخت. اما  كمونيست بود و به تبعيت از اين حزب، به
هايي همچون قاسمي، انتقاد به استالين را بر نمي تابيدند.  استالينيست

لنوم ون، پدهمزمان با روي آوردن برخي از اعضاء حزب توده به مائوتسه 
دستور حزب كمونيست شوروي، سه  يازدهم كميته مركزي حزب توده، به

عضوء كميته مركزي، احمد قاسمي، غالم حسين فروتن و عباس سقايي، را 
دليل انتقادهايي كه عليه حزب كمونيست و حزب توده مطرح مي كردند،  به

صف منتقدان شوروي،  از كميته مركزي حزب توده اخراج كرد. پيوستن به
كرد. پيش از آن  زيستن در اردوگاه سوسياليستي آن روزگار را ناممكن مي

هاي شوروي و ديگر كشورهاي جهان، از جمله ايرانياني  بسياري از كمونيست
ي انتقاد از رهبري حزب كمونيست شوروي را با  چون سلطانزاده، هزينه

  ند.شكنجه، ساليان دراز زندان، تبعيد در سيبري و اعدام پرداخته بود

ها  سه رهبر منتقد و اخراجي با همان شيوه هايي رودررو شدند كه خود سال
عليه مخالفان خود بكار گرفته بودند. قطع حقوق، اخراج از كار و خانه، آواري 
از اتهام هاي گوناگون سياسي و شخصي، انزوا، بدنامي و سيلي از تبليغاتي كه 

كمك  ما با آنان يار شد. بههدف از آن حذف معنوي و فكري آنها بود. بخت ا
از آلمان سوسياليستي  1965فعاالن سازمان انقالبي حزب توده ايران در سال 

پناه آوردند تا جان و آزادي خود را از مهلكه داري غرب سرمايه  فرار كرده و به
ي شصت خوشيدي براي فداييان  بدر برند. تجربه اي كه بعدها در دهه

  توده تكرار شد. اكثريت و برخي از اعضاي حزب

عضويت سازمان انقالبي حزب توده ايران  همراه فروتن و سقايي به قاسمي به
تر حزب، در انتقاد از رهبران حزب  در آمدند كه از گروهي از اعضاي جوان

هواخواهي از نطريات مائوتسه دون در اروپاي غربي شكل گرفته بود.  توده و به
معنوي جوانان منتقد برخوردار شدند.  هاي مالي و رهبران سالخورده از ياري

اما همكاري رهبراني كه در آستانه پنجاه سالگي بودند با جوانان پر شوري كه 
سوداي تكرار انقالب چين را در ايران در سر داشتند، چندان نپاييد. شيوه 

حزب نيز تفاوت چنداني با شيوه هايي كه اين سه تن  برخورد جوانان منتقد به
آن خو گرفته بواند، نداشت. با مطرح شدن اختالف نظر،  هو حزب توده ب

غرب پناه آورده را اخراج كرد. اخراج از سازمان  سازمان انقالبي نيز پيران به
معناي قطع  انقالبي در غرب، خطر مرگ و زنداني شدن را در پي نداشت اما به

نرا هاي حمايتي و رها شدن در دنيايي بود كه نه آ هاي مالي و پوشش كمك
  مي شناختند و نه براي زيستن در آن آمادگي داشتند.

قاسمي، چون ديگر رهبران حزب توده و چون بسياري از كادرهاي 
هاي چپ ايران، فعالي حرفه اي بود. با حقوق حزبي زندگي ميكرد و  سازمان

شناخت.  كاري در خور بازار كار نداشت. غرب را نمي ي تخصص و سابقه
دست ساواك شاه يا پليس مخفي شوروي و آلمان  به دليل ترس از ترور به

زندگي مخفي بود. ساواك شاه از پشتيباني پليس  سوسياليستي مجبور به
سياسي اغلب كشورهاي غربي برخوردار بود و پليس شوروي و آلمان در 

  زمينه حذف فيزيكي مخالفان سابقه درخشاني داشتند.

، نا آشنايي با جوامع غربي، بيكاري، نداشتن تخصصي متناسب با بازار كار
جانبه سياسي از همه سو به  هزينه باالي زندگي مخفي، پيري و فشار همه

آنها روي آورد. قاسمي براي گذراندن زندگي روزانه، چون بسياري از 
عملگي روي آورد. در يك فروشگاه مصالح ساختماني  هاي سياسي، به تبعيدي

 »روز امتحان«كاري خود را با عنوان  كاري موقت پيدا كرد و تجربه اولين روز

من داد تا بدانم بر او و بر دوستانش چه  در پاريس به 1967نوشت و در سال 
گذشته است. چندي پيش دستخط او را يافتم. اينك اين نوشته را منتشر 

كنم، تا نه فقط من، كه همه ما بدانيم بر او و بر دوستانش چه گذشته  مي
نوشت قاسمي، از تكرار آن خطاها كه او و ما كرديم است، تا با يادآوردن سر

  بپرهيزيم.

حذف مخالفان با هر توضيح و توجيهي، ريشه در روانشناسي انسان 
استبدادزده دارد كه با تساهل و مدارا، با تحمل مخالف، با همكاري، ضمن 
حفظ هويت، بيگانه است. بنيادگرايي مذهبي و استبداد شاهنشاهي و همه 

رنگارنگ با حذف معنوي و فيزيكي مخالفان پيوندي ناگزير  استبدادهاي
  دارند. آنان اما از رهايي انسان دم نمي زنند.

 ميدان چپ با ادعاي رهايي انسان و رعايت شأن و كرامت و آزادي آدمي به

ياد آوريم  توانيم نام رفقا، دوستان، و همرزماني را به آيد، اما همه ما ميمي 
فاوت خود، در پاي روانشناسي استبدادزده چپ ايران دليل نظرات مت كه به

قرباني شدند؛ كه بدست رفقاي سازماني خود به قتل رسيدند، يا زير بار 
حاشيه رانده  هاي رنگارنگ شخصي و سياسي، منزوي و به اتهامات ناروا و انگ

دليل  ياد آوريم كه به شدند. مي توانيم انتقادات و نظريات بسياري را به
دليل تنگ نظري، شايعه پردازي، تهمت، دشنام، صف  اي حذفي، بهبرخورده
هاي غير اخالقي، لشكركشي، اتهامات شخصي و سياسي، طرح مسائل  بندي

گذشته زندگي خصوصي، بزرگ كردن ضعف هاي سياسي يا شخصي و 
هاي رقباي فكري، در نطفه خفه شاند.  پوشاندن يا انكار امتيازها و توانايي

اردوگاه سوسياليسم، اتهامي كه  مكاري با غرب و خيانت بهاتهام نادرست ه
خليل ملكي را، در سالهاي بيست تا سي، به انزوا راند و از طرح نظريات 

هاي منتقد  نوآورانه او در ميان جوانان جلوگيري كرد؛ رها كردن چريك
ها كه در زمان شاه شكارگاه پليس  ها در خيابان رهبري سازمان خط و به به

اخراج اعضايي كه نظرياتي متفاوت از رهبري مطرح مي كردند يا بود؛ 
هاي داخلي بودند؛ در تبعيد اخير، برخورد  خواستار آزادي نظر فراكسيون

هاي چپ جاري بود، برخوردي  حذفي با مخالفان فكري كه در تمامي سازمان
كه هنوز اينجا و آنجا ديده مي شود، از همان جنس شكنجه، زنداني كردن و 

عدام مخالفان، شيوه هاي امروزي خشونت گرايان بنيادگراي جمهوري ا
  هاي گذشته اسالمي و رهبران مجاهدين خلق در عراق است.، تكرار شيوه

زماني كه در رهبري حزب توده بود، با مخالفان خود  است. احمد قاسمي به
همان كرد كه مخالفان بهدها با او كردند. قاسمي با كيانوري و طبري و 

يگران در حذف و انزواي متفكر بزرگي چون خليل ملكي، همراه و هم زبان د
  بود. تاريخ دادگاه نيست، اما شاهد معتبري است.

هاي دانشجويي  در نوشته قاسمي درد ديگري هم فرياد مي كشد. جنبش
هاي شصت و هفتاد ميالدي، چهره فرهنگي اروپاي غربي را دگرگون   دهه

هاي شصت و هفتاد، سوداي دگرگوني  هرشي دهكرد. رهبران و فعاالن شو
نظام سياسي و ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي غرب را در سر داشتند. 
زمانه ديگر شد. بسياري از آن رهبران و فعاالن شورشي، اكنون يا گردانندگان 

هاي آن درگير  روزگار جواني با پليس هايي هستند كه به چرخ حكومت
. دمكراسي غربي اگر اند و فعاالن احزاب مخالف و قانوني شدند، يا رهبران مي

آنها فضا و  ها و شورشيان را دارد. به هيچ نداشته باشد، توان جذب انقالبي
هاي جديد،  مكان مي دهد كه تجربه هاي سياسي، ايده هاي نو، راهكاري

استعداد و عالقه سياسي خود را در حكومت يا در احزاب اپوزيسيون و 
مستقل غير دولتي تحقق بخشند. استبداد ديرپاي ايراني اما، نهادهاي 

هاي اعدام مي سپارد، در زندانها مي پوساند  استعدادهاي سياسي را به جوخه
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ها تلف مي شوند و جامعه از  كار گل وادار مي كند. انسان و در تبعيد به
استعدادهاي خود بي بهره مي ماند. نوشته قاسمي روشن و به ايجاز، اين درد 

تصوير مي كشد  قاسمي فاجعه اي را به» روز امتحان«را نيز تصوير مي كند. 
كه بسياري از رهبران و فعاالن چپ را به نابودي كشاند. براي سنجش همه 

ي از حذف و شيوه هاي استاليني، نقد ها معيارهايي هست. دور آزمون
گذشته، تساهل و مدارا و تحمل و همكاري با مخالفان نظري نيز مي تواند 

  چون معيار كارآمدي براي سنجش تحول چپ ايران بكار گرفته شود.

  

   روز امتحان

  

  احمد قاسمي

  

هيچگاه از امتحان اينقدر نترسيده بودم.هيچگاه در قبول مسئوليت اينقدر 
بار نه ممتحني بود و نه اينكه جلسه ما قيافه  د نكرده بودم. در واقع اينتردي

جلسه امتحان را داشت. دو نفري كه با من صحبت مي كردند، كمابيش 
لحني مهربان و مودب داشتند و اگر كسي از در مي رسيد، مرا با اين لباس 
ي سنگين و موهاي جوگندمي، مهمان محترم اين دو جوان مي پنداشت، ول

معذالك باطن امر طوري ديگر بود. من خود را در هيئت شاگردي مستعد 
مدير اين موسسه كوچك صنعتي براي شاگردي  رفوزگي مي ديدم. مرا به 

  مغاره اش معرفي كرده بودند.

مدير گفته بودند كه اينكه مي آيد سابقه چنين كارها ندارد. ولي  حتمأ به
شاگرد آينده مغاره اش چنين معذالك مثل اينكه مدير انتظار نداشت 

دستهاي شكننده بي لك و پيسي داشته باشد و چين پنجاه سالگي بر 
ترديد دروني خود و مغاره دارش  جبينش خورده باشد. شايد براي اينكه به

انسان در پنجاه سالگي هم «جواب بدهد، در خطاب به شخص اخير گفت: 
بود. مرا  »كار كردن«، »بودنزنده «و ظاهرأ منظورش از  »مي تواند زنده باشد

به مغازه كه در حقيقت محل فروش و انبار است، بردند و مغازه دار وظايف 
مرا شمارش كرد: اين جعبه ها مال زانويي لوله هاست. منتها هر جعبه به لوله 

  اي با قطر معين تعلق دارد.

ندي بايد بياموزي كه جعبه ها را هر روز بدون اشتباه پر كني. بايد بسته ب
جعبه ها را هر روز بدون اشتباه پر كني. بايد بسته بندي قطعات ماشين را 

پشت خانه حمل كني. ولي از همه مهمتر،  ياد بگيري و آنگاه بسته ها را به
هايي است كه قطعات سفارشي و مصالح نيمه ساخته  خالي كردن كاميون

بد خلق هستند.  مانند لوله هاي آهني مي آورند. راننده ها عمومأ شتابزده و
ها عجله بخرج دهي، از خشونت رانندگان دلگير  بايد در خالي كردن كاميون

نشوي و در بحبوحه كار كه غرش موتور و صداي حمل و نقل بلند هست تو 
  هم در موقع لزوم مثل ديگران در حرف زدن فرياد بكشي.

از  من در هر مورد اظهار حسن نيت كردم و اطمينان مي دادم كه هر آنچه
  آدم متوسط بر مي آيد، از من هم بر مي آيد و مسلمأ انجام خواهم داد.

اما مغازه دار معلوم بود كه قانع نمي شود. او بيشتر از مدير موسسه از حضور 
من به عنوان شاگردش يكه خورده بود. او كارگر بود و طبيعتأ به روشنفكري 

. كي رسم بوده است كه در عالم وي قدم مي گذاشت، بدگماني نشان مي داد
كه روشنفكران تن بكار بدهند؟ كارگري با هوسناكي جور در نمي آيد. 
روشنفكران خيال مي كنند هر وقت اراده كنند چكش كارگر را از دست او 

  خواهند گرفت. اين هم تحقير ديگري نسبت به كارگر است.

تماعيش مي گويند اين آدم از روشنفكران باالنشين نيست و بخاطر فعاليت اج
داند، جقدر اين حرفها درست است. تا  به اين روز افتاده است. ولي كي مي

آخر هم كه از مغازه نزد مدير برگشتم، مغازه دار نرم نشد. از نگاهش مي 
كند. مدير كه قصد همراهي داشت در  فهميدم كه مرا امتحان نكرده رد مي

مله چنين كفت: هاي مثبتي در من پيدا كند و از ج صدد بر آمد كه جنبه
حتمأ مغز فالني از شاگردهاي ديگري كه پيدا كني بيشتر تكامل يافته است 

  و از اين جهت كارهاي تو را زودتر خواهد آموخت.

ولي مغازه دار همچنان به من نگاه مي كرد و مخالفت لجوجانه اي در قيافه 
تند تا اش به چشم مي خورد. بالخره اين دو نفر بهانه اي جستند و بيرون رف

حضور من آزادانه مشورت كنند. مثل دادرساني بودند كه براي صدور حكم  بي

شور مي روند و من در دلهره تنها ماندم. از كار  تبرئه يا محكوميت متهمي به
يدي ترسي نيست. بارها امتحان كرده ام كه تاب توانايي اينكار را دارم. تاثير 

كرد. ولي بعضي نكات تكنيكي كه  كم غذايي ماه هاي اخير را مي توان جبران
داشتن حساب صادرات و واردات مغازه از اموري است كه  دار گفت و نگه مغازه

خواهد. اين براي من قلمرو  پذيرفتن آنها از طرف من جرات زياد مي
ناشناخته اي است. سرمنزل كامأل جديدي است. آيا از عهده برخواهم آمد؟ 

ازه دار نخواهد شد؟ اگر كم و كسر بيايد چه هاي مغ آيا باعث تائيد بد گماني
پيش خواهد آمد؟ مبادا ابروي پنجاه ساله با يك اتهام ريخته شود؟ باز اين 

يك سو مي زنم. بايد جرات داشت و مسئوليت قبول كرد. اين  خياالت را به
شغلي كه پس از اين همه تكاپو گير آمده تخته پاره نجات است. با اين شغل 

ماند و مبارزه كرد. پس از نه ساعت كار در اين مغازه هنوز چند  مي توان زنده
ساعتي باقي است. روزهاي تعطيل هم در اختيار من است. قبول جسورانه اين 
شغل جواب به كساني است كه مي خواهند ما را به مرگ از گرسنگي و 

  دربدري محكوم كنند. بايد جسارت داست...

جبور نشدم از قيافه آنها نتيجه شور دو شخص برگشتند و خوشبختانه من م
 را بخوانم. مدير خود به نتيجه گيري پرداخت: مرا براي پانزده روز بكار مي

گيرند، و اگر در اين مدت از عهده كار بر آمدم، بطور رسمي استخدام خواهند 
  كرد.

اميدوارم كه امتحان پانزده روز ديگر براي من از امتحان امروز بسيار آسانتر 
  بود. خواهد

*  

  

، مورخ، از جمله نخستين كساني است كه در خارج از حميد شوكت
روي آوردند و تا كنون چهار مجموعه تحت  "تاريخ شفاهي"كشور به ثبت 

اند. در همين  منتشر كرده "نگاهي از درون به جنبش چپ ايران"عنوان 
  رابطه است گفتگوي ما با او كه در زير مي خوانيد.

  اسد سيف                                                                   

  

  
  

  پاسخ حميد شوكت به چند سئوال

  

  چرا اين شكل خاطره نگاري را انتخاب كرديد؟ -

  

در جريان تشكيل جبهه دمكراتيك ملي و بحث هايي كه در : شوكت
هيئت تحريريه نشريه آزادي، ارگان جبهه دمكراتيك داشتيم، يكي از 

،  مسئله ي آزادي و بي اعتنايي جريان گسترده اي از نيروهاي چپ مباحث
به اهميت آن بود. با بازگشت به خارج از كشور اين فكر در من قوت گرفت 
كه بدون نقدي جدي به كردار و انديشه جريان چپ در ايران، آغاز فعاليتي 
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جديد راه به جايي نخواهد برد. اين اقدام را بيش از هر چيز در نقد 
ماركسيسم روسي و تفكر انحصارطلبانه بلشويسم كه نفوذي غيرقابل انكار بر 
فعاليت جريان چپ در ايران باقي گذاشته و پيامدهاي مرگبارش را در 
نخستين ماهها و سال هاي پس از انقالب شاهد بوديم،  جستجو مي كردم. 
حاصل اين كوشش،  دو كتاب پيرامون نخستين سالهاي شكل گيري نظام 

شويكي در روسيه شوروي و چگونگي گذار از روياي لنينيسم به كابوس بل
استالينيسم  بود.  نظامي كه اعتقاد به آن براي ساليان طوالني سرنوشت 

  شمار بي شماري از كوشندگان جنبش چپ در ايران را رقم زده بود. 

اما درنقد به جريان چپ ايران، در درجه اول مي بايست پي مي برديم 
ه است و در اين زمينه چيز چنداني در اختيار نبود. در عين حال،  چه گذشت

به نظر مي رسيد پرداختن به خاطرات كوشندگان جنبش چپ گامي در اين 
  جهت و شناخت از تاريخ مان باشد. 

نوشته ي آرتور كوستلر آشنا  "ماجراي زندگي من"در اين ميان با كتاب 
كه بررسي ماجراي  "گالدياتورها"ش شدم. با او پيشتر از طريق دو اثر مهم ا

ظلمت "اسپارتاكوس و نقد توتاليتاريسم است و نيز كتاب ديگرش با عنوان 
كه نقد بي محاباي روانشناختي نظام بلشويكي است، آشنا شده  "در نيمروز

، ضمن بررسي خاطرات و رويدادهاي "ماجراي زندگي من"بودم. كوستلر در 
ايعي را كه در آن شركت داشته است به زندگي خود، تصويري دقيق از وق

دست مي دهد. او در آميزه اي از داستان و تاريخ كه بياني زنده از رويدادهاي 
اجتماعي است، خود و زمانه ي خود را در آيينه تحوالت سياسي  مورد نقد و 
بازبيني قرار مي دهد. آنچه من بدان پرداختم، اگرچه به لحاظ شكل و 

به كتاب كوستلر نداشت، اما محركي بود تا اين نوع  محتواي كار شباهتي 
  خاطره نگاري را آغاز كنم.

آن روزها پرداختن به چنين كاري ساده نبود و اين باور وجود داشت كه 
مبادا آنچه عنوان مي شود به  اعتبار جنبش صدمه بزند. اين نگراني نيز وجود 

ايران به خطر افتد. داشت كه مبادا با برمال كردن رازي، موقعيت كسي در 
همچنين برخي نيز، با اينكه در خارج زندگي مي كردند مايل نبودند از 

هاي مخفي دوران شاه سخني به ميان آيد كه گاه  ارتباط شان با سازمان
چندان هم بي مورد نبود. اما فراي همه ي اين ها، براي جنبشي كه به خاطر 

قايق يا تكيه ي بر برخي تز استبداد به پنهانكاري خو گرفته بود، گفتن ح
مسايل، رسمي ناآشنا و خارج از رويه معمول و متعارف به شمار مي آمد. اين 
بود كه كساني به هزار و يك ترفند سفارش مي كردند و پيغام مي فرستادند 
كه بازگويي خطاها و ضعف ها،  مورد استفاده  ي شمنان قرار خواهد گرفت. 

م و يا تنها به بازگويي و بررسي مطالبي پس چه بهتر كه دست نگاه داري
  بپردازيم كه به گذشته هاي دور مربوط مي گردد.

من در پاسخ به اين امر، در مقدمه ي نخستين دفتر از مجموعه 
گفتگوهايي كه با رهبران سازمان انقالبي حزب توده داشتم و تحت عنوان 

ين موضوع اشاره انتشار يافتند،  به ا "نگاهي از درون به جنبش چپ ايران"
چرا به اميدي عبث و به بهانه هراس از رسوايي جنبش كه "كردم و نوشتم: 

در حقيقت هراس از رسوايي خود است، حقيقت را پنهان كنيم و نسلي را در 
انقطاع تاريخي، بي تاريخ يا با تاريخي فرمايشي، بي گذشته يا با گذشته اي 

رها كنيم تا بارها و بارها همه  تزئين شده به معصوميتي دروغين به حال خود
چيز را از نو تجربه كند. به اميدي عبث در كتمان هميشگي حقيقت و در 
هراس از رسوايي؟ تا اينكه هفتاد سالي بگذرد و گورباچفي پيدا شود و 
رسوايمان كند؟ آنها كه در بيان حقيقت از رسواي جنبش در هراسند، 

ه گران خطاناپذيري جنبش مدعيان پرمدعاي حقيقت هاي مطلق و موعظ
هاي اجتماعي اند. آنها به نام دفاع از حقانيت جنبش،  معصوميتي را موعظه 
مي كنند كه در آن، جسارت اعالم بر خطا، بر صليب تاريخ نويسي فرمايشي 
مصلوب گشته است. آنها مبلغان انسان هايي با سرشت ويژه، پرچم هايي بي 

 "اي يگانه و حقانيتي بي برو برگرد هستند.لكه، اصوليتي خدشه ناپذير، اراده 
1   

مي خواهم بگويم كه بر چه اساس و در چه فضايي گفتگوي با مهدي 
نگاهي از درون به جنبش "خانبابا تهراني را كه نخستين دفتر از مجموعه 

بود آغاز كردم. امروز خوشبختانه وضع تغيير كرده و اين گونه  "چپ ايران
ايد اقبال كتاب هايي كه خاطرات افراد درگير ماجرا موانع برطرف شده اند. ش

  همين روي باشد.  را در سال هاي اخير بررسيده اند از   

 

تن از رهبران  چرا پروژه خود را محدود به خاطرات چهار -
  سازمان انقالبي  نموديد؟ 

  

موضوع  از همان آغاز تنها پرداختن به تاريخ سازمان انقالبي نبود. خود 
اب نيز طرح و برنامه مشخصي نداشت،  اما رفته رفته چنين شد. اين انتخ

سازمان انقالبي زمينه ي زندگي تهراني به شمار مي آمد و از طريق زندگي و 
كوشش يراي بازبيني شخصيت اش، گوشه هايي از تاريخ سازمان انقالبي نيز 

او  روشن مي شد. اينكه چرا تهراني را انتخاب كردم داليل گوناگوني داشت.
حافظه اي دقيق دارد و ناظري نكته بين است. به ويژه آنكه برخالف جو آن 
روزگار، هراسي از بازگويي تجربياتش نداشت. البته انتخاب او دليل ديگري 
نيز داشت. تهراني غير ايدئولوژيك ترين فرد سياسي است كه مي شناسم. 

دئولوژيك بود كه همين ويژگي، يعني فارغ بودن از فضاي تنگ و بسته نگاه اي
باعث مي شد بي محابا به نقد خطاها و كمبود هايي بپردازد كه ديگران نيز 
شايد كم و بيش بر آن واقف بودند، اما شهامت بيانش را نداشتند. بايد اضافه 

  كنم كه دوستي ديرينه ما نيز در اين انتخاب بي تاثير نبود. 

بي بر اين پايه بود كه هر دليل انتخاب آن چهارتن از رهبران سازمان انقال
يك را نمونه و برشي از يك نوع شخصيت و كاراكتر در جنبش چپ مي 

شناختم كه نمونه آن را مي توان در ساير سازمان ها و احزاب چپ نيز يافت.  
آنها هزار و يك نكته ي مشترك و در عين حال متفاوت با يكديگر داشتند. 

نياد تفكر جريان چپ سنتي است نبود. تهراني در قيد و بند ايدئولوژي،  كه ب
كشكولي، سرباز ساده و جان بر كف حزب بود؛ الشايي، متفكر و درهم 
شكسته، و رضواني،  شخصيتي كه بدون هيچ ويژگي بارزي در زمينه ي 
ايدئولوژي، شجاعت يا تفكر، رهبر بالمنازع  سازمان است؛  واين به گمانم به 

است. تيپي كه  در ژارگون روسي از آن به اين اعتبار كه سازمانده ممتازي 
  عنوان آپاراتچيك ياد كرده اند.  

      

  

  چه ايراداتي به كار شما گرفته شده است؟ -

  

در آغاز كار بيشتر ايراد گرفته مي شد  كه آنها حقيقت را نگفته : شوكت
اند. حال آنكه من براي كشف حقيقت به سراغ شان نرفته بودم. مي دانيم كه 

يك سويه نيست و هر كس حقيقت خود را دارد. در واقع بيشتر مي  حقيقت
خواستم بدانم از چه دريچه اي به زندگي نگريسته اند و مگر نه اينكه هريك 
از ما حقيقت را از ديدگاه خود مي مي سنجيم  و از منظري متفاوت به 
زندگي مي نگريم؟ اصوال در خاطره نويسي حقيقت ناب وجود ندارد و چنين 

يرادي به گمان من پذيرفتني نبود. به گفته ي آنا آخماتووا، نوشتن خاطرات ا
(يادماندها) به واژگونه گي مي انجامد. در كالم او، اگر زندگي را بنويسيم، 
زندگي واقعي نيست، بلكه تنها روايتي از زندگي است و من مي خواستم 

انجام اين  روايت زندگي پرماجراي سياسي آنها را بنويسم. پس همين كه
گفتگو ها با انتقال تجربه به نسلي ديگر موثر افتد برايم غنيمت بود. باقي 
ماجرا با خواننده است كه حقيقت خود را از خالل شان كسب كند و آموزش 
بگيرد و دستمايه ي كار قرار دهد و يا كتاب را به كناري نهد و اگر بخت با 

باز آن را در دست بگيرد  و  نويسنده ياري كند، از سر تفنن هم كه شده، 
تورقي كند. غنيمت ديگر اما، خود نوشتن و حال و هواي نوشتن و در جريان 

  نوشتن است.

  

       

  يعني در اين گفتگو ها  معيار سنجشي وجود ندارد؟ -

  

را نمي توان مصاحبه يا  "نگاهي از درون به جنبش چپ ايران": شوكت
ز اين بابت بدون آنكه قصد قضاوت و  گفتگو به معناي دقيق كلمه دانست.  ا

ارزش گذاري كار ديگران  در ميان باشد، با كارهاي مشابه متفاوت است. 
نحوه  كار اين است كه  بر پايه چند گفتگوي طوالني متني مكتوب مي شود 
كه آن گفتگوها تنها ماده خام آن را تشكيل مي دهد. در اين روش،  جمع 

سابقه و ويژگي هاي فرد مورد نظر و موضوع  آوري اطالعات درباره تاريخ،
مورد بحث پيش از آغاز گفتگو ها اهميت دارد. بدون اين آمادگي، ماجرا در 
نهايت گپ زدن و بيان خاطراتي تلخ و شيرين و به اجبار آشفته بيش نخواهد 

  بود.
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در اين نوع بيان خاطرات،  هيچ چيز قابل اعتماد نيست؛ پس آنچه گفته 
مي توان بدون بازبيني و مقابله ي با آنچه رخ داده و ديگران مي شود را ن

نقد "گفته اند پذيرفت. اين روش را مارك بلوخ، تاريخ شناس فرانسوي 
چنين روشي، يعني   2مي خواند كه ضرورت كار تاريخي است.  "منابع

برخورد نقادانه به اجزاء تاريخ يك حركت سياسي از آغاز تا پايان گفتگوها 
گام جريان داشته و در جريان هر گفتگويي نيز با اطالعاتي تازه و گام به 

ارزيابي و نقد  آنچه عنوان شده دنبال مي شود. در نهايت نيز،  هنگام مكتوب 
كردن، متن گفتگو ها از صافي ويرايش و خواندني كردن آنچه عنوان شده 

   است مي گذرد تا روايتي،  هم داستاني و هم تاريخي به خود بگيرد.

موضوع ديگر ارزيابي نهايي يا مقوله اي است كه  لوكاچ از آن به عنوان 
ياد مي كند.  نكته مهم اين است كه نمي بايست نتايج قطعي  "روند قضاوت"

گرفت. خواننده با قهرماني كه حاضر نيست مسئوليتي بر عهده بگيرد احساس 
نقادانه،  در  غريبگي مي كند. هر چند كه پذيرفتن همه ي خطاها  بدون نقد

نهايت هدف ايجاد  احساس ترحم را دنبال كرده  و در حقيقت نافي قبول  
مسئوليت است. همدردي با مخاطب، آنجا كه پاي مسئوليت او در ميان 
است، بيش از آنكه راهي در پبش پاي مان بگذارد تا از گذشته بياموزيم، درد 

نخواهد بود  و اين دو دل دوستانه يا بازگويي خاطرات تلخ و شيرين  بيش 
ارتباطي  به نقد و بازنگري ندارد. در چنين نگاهي، مي بايست بيش از هر 
چيز توجه و حساسيت جلب كرد. مي بايست در ذهن خواننده بيشتر پرسش 
ايجاد كرد تا در پي يافتن پاسخ بود. مي بايست گام به گام،  همراه خواننده 

ن اقدامي، افشاگري و برمال به سمت دريافت حقيقت پيش رفت. در چني
ساختن راز و رمزي از اسرار سازمان و حزب راه به جايي نبرده و جز تحريك 

و وسوسه ي ذهنيتي كنجكاو ثمره اي ببار نخواهد آورد.  گذشته ي سياسي  
را بر جايگاه اتهام نشاندن و حقايقي خدشه ناپذير را جايگزين حقايقي ديگر 

  گشايد.  ساختن، گرهي  از كار ما نمي

  

  

  نقش و جايگاه خاطره نگاري را در خارج از كشور چگونه مي بينيد؟ -

  

خاطره نگاري به عنوان وسيله اي براي بازنگري  و نگاه به : شوكت
گذشته داراي اهميت است . اما اين اقدام مي بايست از بازگويي خاطرات تلخ 

ه معطوف سازد. و شيرين فراتر رفته و توجه خود را به نقد بي پرواي گذشت
اقدامي كه در عين حال، خود را نسبت به گذشته وفادار مي داند؛ چرا كه جز 
اين،  نتيجه اي جز پشت كردن به سابقه سياسي و تصفيه حساب هاي 
زودگذر با گذشته ي خود و ديگران پيامد ديگري نخواهد داشت. ما در 

ه ي شكل بخشيدن خاطره نگاري و بيان روايتي از زندگي و تاريخ مان، وظيف
به فرهنگ مان را بر عهده مي گيريم. پس كافي نيست تا همواره با انتشار 
دفتر و كتابي از خاطرات و يادماندها، اطالعات جديدي را بر دانسته هاي 
پيشين افزوده و ذهن خود را از آنها انباشته سازيم.  بر همين اساس، بايد 

كند، شناخت از پديده هاي همان گونه كه ابن خلدون بر آن تاكيد مي 
تاريخي را نه آنكه چگونه هستند، بلكه چرا چنان هستند كه هستند، باز 
بيابيم. چنين  كوششي به بردباري و مرارت نياز دارد. حال آنكه مي بينيم گاه 
جز اين است. اگر قرار است خاطره نگاري به عنوان حافظه ي فردي،  به  

انساني  قابل استناد باشد، كافي نيست عنوان روايتي سياسي، تاريخي و  
بدون آمادگي و كار قبلي،  گفته هايي را روي نوار ضبط كرده  و با پياده 
كردن و راست و ريس كردن آن، انتظار تاثيري جدي و ماندگار داشته باشيم. 
شايد عمر كوتاه برخي كتاب هاي خاطرات  از اين دست كه با شتابزدگي 

كار اين واقعيت باشد كه نمي بايست به موفقيت هاي تهيه شده اند، دليل آش
زودگذر در اين عرصه دل خوش كرد. افشاگري و برمال كردن راز و رمزي از 
زندگي فردي و سازماني خود و ديگران، اگر بدون بازنگري انجام شود، جز 
وسوسه و ارضاي ذهنيتي كنجكاو راه به جايي نخواهد برد. مي بايست كردار 

ايران را در بوته ي آزمايش نهاد و با نقدي  بي پروا،  همه چيز  نسلي از چپ
را از منظر دست گذاردن بر ضعف ها و خطاهاي گذشته، بي محابا مورد 
مالحظه قرار داد؛  بدون اينكه در اين اقدام،  در جستجوي نفي يك باره  

ي  گذشته برآمده  و در پي انتقام جويي و يافتن پاسخ هاي ساده بر پرسش ها
بغرنج و پيچيده باشيم.  مي بايست آيينه اي در مقابل خود قرار داد و از 
منظر بازبيني گذشته، به خود و تاريخ خود نگريست. آيينه اي نه تنها براي 
آشكار ساختن زشتي ها و دست نهادن بر زخم ها و رنج ها، بلكه براي 

اي مان راهيابي و نزديك شدن به كشف حقيقتي  كه از دردها و رنج ه
بكاهد. آن هم نه حقيقتي ايماني و آرماني و يا  براي همه و هميشه، بلكه 
حقيقتي راه گشا و مبتني  بر كثرت گرايي.  نمونه اي از  آنچه  آيزيا برلين 

و نقد توتاليتاريسم از آن ياد مي كند. حقيقتي كه  "ريشه هاي رمانتيسم"در 
بر جدال نظري و از منظرهاي مختف قابل سنجش است  و بنيادش 

  شكاكيتي شفاف  استوار خواهد بود.
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  پاسخ بهرام چوبينه به چند پرسش 

  

  از گام هاى نخست نقد دين در خارج از كشور چه بياد داريد؟ -

 
ان تلفنى آگاهم ساختند كه بخاطر دارم كه دوست : بهرام چوبينه

اتوبوسهايى كرايه شده و همگى براى ديدار از خمينى عازم پاريس هستند. 
آنها از من دعوت كردند كه در اين سفر انقالبى همراه آنان باشم... من از اين 

ياد آور شدم كه دارند به بيراهه  تصميم ساده انديشانه برآشفته شدم و به آنان
آنان . ب شد كه بالفاصله به ديدار من آمدندميروند. شگفتى من سب

دفاع  ميدانستند كه من از ديكتاتورى بيزار و از دمكراسى پارلمانى عميقاً
ميكنم... در خانه من تا سپيده صبح با هم گفتگو كرديم... براى دوستانم شرح 
مفصلى از تاريخ تحوالت دينى و اجتماعى ايران و دخالت فاجعه بار روحانيون 

است و قدرت دولت گفتم... پس از اين ديدار متوجه شدم كه فعاالن در سي
بلكه كتب  سياسى ما نه تنها آگاهى كافى از تاريخ دو قرن اخير ايران ندارند،

 »آيت اهللا«نمى دانند كه  آيت اهللا خمينى را هم مطالعه نكرده اند و اصوًال

 »المسائل توضيح«و  »واليت فقيه«كتبى چون  »آزاديخواه«بگفته آنان 

نوشته است. به آنان از كادرهاى باالى حزبى دستور داده شده بود كه ريشى 
نماز   بگذارند و سعى كنند قيافه اسالمى بخود بگيرند و اگر ممكن باشد حتماً

هم شركت كنند...   را هم بياموزند... زيرا قرار بود كه در نماز جماعت 
دند و بعنوان مبلغين آتشين دوستان خسته و آزرده بدون من عازم پاريس ش

اسالم انقالبى به خانه هاى خود بازگشتند... همين دوستان پس از پيروزى 
غم انگيز آنكه عده اى از اين جوانان پر شور در  انقالب به ايران رفتند و

 ،شكنجه و زندانى ،ياران امام در زندانهاى مخوف جمهورى اسالمى چنگ
را بايد در دفترى جداگانه گرامى بدارم  يادشان سپس اعدام شدند. نامشان و

... آرام آرام در خارج كشور بحث و گفتگو پيرامون اسالم و نقش روحانيت در 
و  »اسالم انقالبى«سياست آغاز شد... فراوان بودند كسانى كه خوشباورانه از 

داد سخن ميدادند و سبب بگو و مگوهايى بين  »روحانيت پيشرو و مترقى«
ان ميشد و گاهى مرا به بى دينى متهم ميكردند... دوستى ها من و خوش باور

كوچك و   زن و مرد، هزارها ايرانى، به جدايى و گاهى به دشمنى مبدل شد... 
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هاى وطنى براى اين  غربت در آوردند... كار چاقكن از ديار بزرگ سر
 كردند و از اين راه به نوايى مي هاى پناهندگى را پر مي فرم ،درماندگان

اين پرسش را تكرار  يدند. غم و حرمان بر چهره ها نمايان شد و همگى،رس
  كه چرا چنين شد....؟ كردند، مي

آن زمان روزنامه هاى فارسى چاپ داخل ايران تنها در شهرهاى بزرگ 
موجود بود و كيهان و اطالعات چاپ ايران بطور نا مرتب به شهرهاى بزرگ 

در كوران  ج كشوررسيد. روزنامه ها و مجالت چاپ خار مي
تعطيل شده بود... نه در اروپا كتابفروشى ايرانى موجود بود و نه  تقريباً انقالب،

نار و اَزرشك و كشك در دسترس ايرانيان ساكن خارج كشور... تجارت رب 
شك و زرشك در خارج كشور از همين زمانها آغاز شد و مغازه هايى براى كَ

د.... در همين ايام ايرانيان رويگردان از عرضه اين كاالهاى وطنى افتتاح گردي
مجالت و هفته نامه هايى منتشر كردند... در نخست  بهشت اسالمى،

،  كردند ماليان را بدو بخش تقسيم مي  همانطورى كه در قبل گفتم، ايرانيان،
جنبش «غلط علم دار ه .... و ب»سنتى و مرتجع«و  »روشنفكر و آزاديخواه«

شمردند... بر خالف رأى  ايران مي »قالب مشروطيتان«و پرچمدار  »تنباكو
هاى  سلسله مقاالتى پيرامون نقش روحانيت و دخالت همه اين خوش باوران،

چاپ لس  »روزنامه پرديس«مخرب آنان در سياست و قدرت دولت در 
در  »پرديس«نوشتم... هفته نامه  مى ياد روشنيان، به سردبيرى زنده آنجلس،

كرد... در آن سالها انديشمندان چپ و راست آخوند را آغاز بكار  9531سال 
كردند...  اما از نقد دين اسالم پرهيز مي دانستند، ها مي مسبب اين ناكامي

بيشمار بودند ايرانيانى كه روش تحقيق من را در تاريخ دو قرن اخير ايران 
غفلت بيدار نشده   نمى پسنديدند. و هنوز هستند كسانى كه از خواب عميق

توجيح و  و همكارى خود را با ارتجائى ترين طبقه وامانده ايران آخوند، اند
نا چيزى از چپ و راست « اقليت»كنند.  لنينيستى مي -تفسير ماركسيستى 

نقش مخرب روحانيت در سياست »و « نقد دين اسالم»مدافع  مترقى،
برخى از  ياد آنان را فراموش ننمايم...  كه بايد در زمانى ديگر بود،
الحاد و زندقه متهم  نديشمندان راست بر من خرده ميگرفتند و مرا به ارتداد،ا

ميكردند... مدافعان حزب اللهى انقالب اسالمى در ايران و خارج كشور براىم 
يك ضربه دشنه كارت را خواهيم ساخت... در شهريور  پيغام ميفرستادند كه با

تشويق دكتر شاپور  به همت و« تشيع و سياست در ايران»كتاب  1631سال 
ياران خود دكتر بختيار عكس العمل پرخاشگرانه در  بختيار منتشر شد... حتا

ياد دكتر شاپور بختيار بزرگترين و دليرترين  مقابل كتاب نشان دادند... زنده
مشوق من در اين ماجراى حزن انگيز بود. يادش هميشه براى من گرامى 

گرفتند كه چرا كتاب را به شاپور  خواهد ماند... بچه هاى راست ايراد مى
بختيار ارمغان كرده ام و به اين بهانه شايعات ناخوش آيندى را بر سر زبانها 
مى انداختند... بالفاصله جلد دوم همين كتاب منتشر شد و باعث گفتگوهاى 

مستند نوشتم كه  فراوانى گرديد... در جلد اول در فصل جدال بر سر خالفت،
حد اقل در  عربى است و به ايرانيان، -بيله اى ق اين جدال كامالً

بكلى ارتباطى ندارد و هرگون انديشه ديگرى خالى از مستندات  نخست،
تاريخى است. در جلد دوم در فصل بقدرت رسيدن صفويه مستند نوشته بودم 

سنى مذهب بود...  يك كشور كامالً كه ايران تا بقدرت رسيدن قزلباشان
تها بحث من با هم ميهنانم بر سر اين قضاياى فراموش نمى كنم كه ساع

بديهى تاريخى بود و كم نبودند از دست اندركاران سياست و  كامالً
  انكار ميكرند... يا عمداً كه اين بديهيات تاريخى را نمى دانستند و فرهنگ،

بايد اعتراف كنم كه نقد دين بويژه اسالم و نقش روحانيت و دخالت 
داقل پس از انقالب اسالمى در نخست از جانب ح احكام دين در سياست،

راست ليبرال و چپ انقالبى در خارج كشور آغاز شد. زيرا سازمانهاى چپ و 
بر اين باور بودند كه انتقاد از روحانيون و دخالت آنان در  راست سنتى 

يا  مخالفت آشكار با انقالب و بويژه دين اسالم، نقد دين، سياست و اصوالً
  در ايران است.... انكار انقالب

پراكنده و بدون هيچ برنامه اى آغاز  بهر رو نقد دين اسالم بسيار كند،
و  چاپ لس آنجلس « پرديس»در هفته نامه   9531شد... گفتم كه درسال 

چاپ آلمان در نقد روحانيت و نقش مخرب آنان در  »اخبار ايران«هفته نامه 
نويسنده  ى شجاع الدين شفا،تحوالت سياسى و تاريخى ايران مى نوشتم. آقا

و مترجم نامى هم در همين هفته نامه پرديس بطور مرتب بخشهايى از كتاب 
به همه  نامه اى سرگشاده«را زير عنوان  »ايران در چهار راه سرنوشت«

اسالم «ايشان بر اين باور بودند كه ميانمنتشر ميكردند.  »فرزندان ايران
احشى وجود دارد... تا آن زمان با آقاى تفاوت هاى ف »قشرى و اسالم راستين

هر چند كه با ترجمه هاى بسيار زيباى  شجاع الدين شفا آشنائى نداشتم،
ايشان بفارسى از آثار مشهور ادبيات جهان آشنا بودم... انتشار سلسله مقاالت 

شد. در  سبب آشنائى واحترام من به ايشان «پرديس»در هفته نامه  ايشان 
كه  »عبدالرحمن«يك ايرانى مبارز بنام  از همين دوران كتابى

منتشر گرديد كه سر  »قضاوت«با عنوان  پناهنده در كشور كانادا بود،  احتماالً
عبدالرحمن قبل از خروج از ايران وكيل  و صداى فراوانى ايجاد كرد. ظاهراً

جنايات و » دادگسترى بود. وى در كمال دليرى در كتاب خود نوشته بود كه 
ميكند و « تطبيق قرآن وسنت، قشريون مذهبى با مبانى شرع، خشونتهاى
كه وسيله ماليان انجام گرفته و ميگيرد « غارتها ويرانىها و»همه اين 

نه  است. ايشان روزنامه اى،« منطبق با موازين شرع و مقررات اجرائى اسالم»
را منتشر ميكرد كه عده اى از ايرانيان با رغبت آن« سنگر»چندان مرتب بنام 

صفحه اى  008شجاع الدين شفا كتاب  2631ميخواندند... در مهرماه سال 
« مبارزه هزار ساله فرهنگ ايران با مكتب دكانداران دين -در پيكار اهريمن »

در همين ماه و سال  را منتشر كرد كه خوانندگان زيادى پيدا كرد... بالفاصله،
پرسشهاى هزارساله  پاسخهائى به -توضيح المسائل «صفحه اى  0001كتاب 
كتابهاى منتشر كرد... بعدها  »ه تشيع دين و تشيع دكانداران ديندر بار

را  »پس از هزاروچهارصد سال«و  »تولدى ديگر«بسيار ارزشمند وپر فروش 
ايشان به ايرانيان مشتاق و كنجكاو ارمغان كردند... استقبال فراوان از اينگونه 

گاه،برخى با نام مستعار و برخى با نام ايرانيان دانشمند و آ آثار سبب شد
در نقد دين و بيش از همه نقد دين اسالم كتابهاى عالمانه و ماندنى  حقيقى،

 »س.س«بنويسند.... نبايد فراموش كنم كه نويسنده فاضل و دانشمندى بنام 

تأليف  »سال 32حاشيه اى بر «كه در شيكاگو زندگى ميكرد كتابى با نام 
ز آثار بسيار خواندنى و فاضالنه زمان خود بود. در سال يكى ا  كرده بود كه

بقلم ناصر ملكى كه قصد  »آخونديسم«كتاب جالبى منتشر شد بنام  1631
و دخالت فاجعه بار ماليان را در سياست « اسرار و عوامل سقوط ايران»داشت 

بررسى نمايد.... در همين ايام كتابفروشى مهر در شهر كلن  از منظر تاريخ 
ياد احمد كسروى را منتشر كرد و ايرانيان ساكن خارج  ان كليه آثار زندهآلم

كشور استقبال شايانى از اين كتابها كردند... شرح مفصل اين تالشها را بايد 
در فرصتى ديگر بيان كرد و بى ترديد در آينده ايرانيانى پيدا خواهند شد كه 

نقد دين و بويژه  ومت،به بررسى و تحقيق پيرامون تاريخ ادبيات دوران مقا
  خواهند نوشت..... نقد دين اسالم و روحانيت مشروحاً

  

  گستردگى كار نقد دين را در خارج از كشور چگونه مى بينيد؟ -

  

نقد »گفتم كه در سالهاى نخست پس از انقالب اسالمى  :بهرام چوبينه 
برانداز بسيار كند و پراكنده انجام گرفت. اما پس از پايان جنگ خانمان « دين

يكباره نقد دين اسالم و عمل كرد روحانيت شيعه با شدت و  به ايران و عراق،
يافت و نويسندگان و محققين  عمق بسيار چشم گيرى گسترش

سياست و فلسفه در اين عرصه آثار بسيارعالمانه و هميشه  دين، تاريخ،
ن اين ماندنى نوشتند و ايرانيان خارج كشور با عالقه و شوق فراوان بخواند

  آثار روى آوردند.....

براى  بسبب كهنسالى، اكنون كه فرصتى هست و شايد اين فرصت ديگر،
نام دانشمندان و   با اشتياق و احترام، اجازه ميخواهم، من دست ندهد،

فرهيختگان دليرى را كه در اين راه تأليفات و آثار بسيار محققانه و فراموش 
من و بى ترديد آثار اين نويسندگان در  نشدنى نوشته اند را ببرم. زيرا بنظر

گستردگى كار نقد دين در خارج كشور تأثير فراوانى گذاشته است و بن مايه 
بسيار ارزشمند و عالمانه اى براى محققين آينده ميهنمان خواهد بود... 

را  »مليت و زبان«نخست كتاب  2631ياد شاهرخ مسكوب در سال  زنده
چند گفتار در فرهنگ « ،»گفت و گو در باغ«نوشت و سپس تأليفاتى چون 

و » قانون و عدالت در اسالم بررسى عقالنى حق،«، »جهاد و شهادت«، »ايران
 »در باره سياست و فرهنگ«در كتاب  باالخره در گفتگويى با على بنو عزيزى

نخست  5631 ياد دكتر حسن نظرى در سال  از ايشان بيادگار ماند. زنده
  و در را نوشت  »ستاسالم دين ني«كتاب 
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دگى چيست و بيمار اسالمزده بيمارى اسالمز«اواخر عمر كتابى زير عنوان 
اما از  در دو جلد منتشر كرد،كه متأسفانه چندان معروف نيست،» كيست؟

يادى از  كارهاى بسيار ارزشمند و خواندنى اوست... تا فراموش نكرده ام بايد
منش) و مقاالت بسيار پر شور ضد ياد رضا مظلومان (كورش آريا  زنده

اسالمى او بكنم و بهمين خاطر جان در راه اين كار گذاشت. افسوس كه او 
ديگر ميان ما نيست تا نظاره گر درخت پر بار نقد دين باشد... بى مناسبت 

او بكنيم. او خيلى  »لمپنيسم«نيست اگريادى از على اكبر اكبرى و كتاب 
  ار ديگر رفت....زود ما را تنها گذاشت و بدي

آرامش دوستدار متفكر و انديشمند فلسفه  06/0731در سالهاى 
مالحظات «را با كتابهاى بسيار بحث انگيز  آرامش جامعه خارج كشور دان،

امتناع تفكر در فرهنگ «و  »درخششهاى تيره«، »ر دين و علمفلسفى د
فراموش برهم زد. آثار آرامش دوستدار بارها چاپ شده و از آثار  »دينى

  نشدنى دوران ماست...

ر در همين دوران آثار نويسنده دانشمند و محقق نامدار باقر مؤمنى منتش
، »وطيتدين و دولت در عصر مشر«شدند و مطمئن هستم كه كتابهاى 

  و كتاب  »اسالم ايرانى و حاكميت سياسى«، »اسالم ايرانى و اسالم حكومتى«

ليفات باقر مؤمنى از جمله آثارى فراموش نخواهد گرديد. تأ »انفجار سبز«
هستند كه بارها منتشر شده اند و در عرصه نقد دين و بررسى تاريخ معاصر 

  ايران جايگاه ويژه اى دارند... 

مشروطه «گر نامى ماشاء اهللا آجودانى چون تأليفات نويسنده و پزوهش
 يا يا مرگ«و هم چنين كتاب  »پش زمينه هاى نظريه واليت فقيه -ايرانى 

  از آثار ماندنى و خواندنى زمان ما هستند. » تجدد

كه با ديدى آكادميك نوشته  تأليفات بسيار عالمانه و ماندنى رضا آيرملو،
زن در گرداب »شده و موضوعات متنوعى را بررسى و تحقيق كرده چون 

از جمله » غير دينى قرائت قرآن«و بويژه كتاب اخير ايشان با نام « شريعت
كه هميشسه خواهند ماند. بايد اميدوار باشيم كه اين محقق آثارى هستند 

  خوش ذوق و عالم در آينده كارهاى ارزشمندى به جامعه ايران ارمغان كند.

محقق پركار و پر خواننده از كارهاى   آثار جنجال برانگيز مسعود انصارى، 
و م در تعلي -رد پاى سنتهاى مذهبى «و ماندنى اين دورانند..... كتاب خوب 

و از محقق جوان و دانشمند اكبر محمودى  »تربيت و رفتار جنسى در ايران
جزو  از اسد سيف، »سى دو دهه ادبيات دولتى در ايرانبرر -اسالمى نويسى «

از رضا  »روحانيت و تحوالت اجتماعى«كارهاى بسيار دوستداشتنى هستند.... 
پير تنها و  افسوس كه اين جمله كارهاى خواندنى دوران ماست، ،مرزبان

استان گونه هوشنگ معين زاده كند... آثار تخيلى و د دانشمند كم كار مي
آيا «، »كمدى خدايان«، »آنسوى سراب«، »دالويز خيام و آن دروغ«چون 
در زمره كتابهاى پر خواننده خارج كشور  »بشارت«و  »مرده است؟! خدا

را با افسانه هاى زاده در آينده ما روند. بى ترديد هوشنگ معين  بشمار مي
  دل نشينى سرگرم خواهد كرد.

ت زندان خانمها آنچنان دلمشغول مباحث حقوق زن و نوشتن خاطرا
توجه دارند با اين همه آثار تحقيقى و  »نقد دين«هستند كه كمتر به مغوله 

و  »توتاليتاريسم اسالمى«يا   و مهرانگيز كار، ماندنى خانم دكترهما ناطق،
رگ «ق. و دو جلد كتاب بسيار خواندنى از شهال شفي »ىزنان و اسالم سياس«

طنز  ياد برد.... آثار نويسندگان، . از دالرام مشهورى را نمى توان از»تاگ
وب الك نويسان و محققين مشهورى چون  مقاله نويسان، شاعران، نويسان،

   شاهى، مهشيد امير  پاكدامن، ،ناصر محمد رضا فشاهى، افسانه نجم آبادى،
محمد   جواد طباطبائى، پرويز دستمالچى،  على ميرفطرس،  ر جمالى،منوچه

هما   آذر مدرسى، مينا اسدى، مينا احدى، كاظم وديعى، توكلى طرقى،
سايه  پارميس سعدى، پوران بازرگان، شهناز اعالمى، سودابه اردوان،  ارجمند،

 ان،پوران بازرگ  نيلوفر بيضائى،  نادر نادر پور،  خرسندى،هادى سيرجانى،

هايده  زهره سحر خيز، نوشين شاهرخى،  زيبا شيرازى، زينت هاشمى،
ناهيد  مهرناز شهابى، آذر درخشانى، دوست، شهال بهار فريبا مرزبان، ترابى،

   فريدون گيالنى،  ستار سليمى (آله دالفك)،  وزيرى نسب، فرشته   جعفرپور،
 گيسو شاكرى، آلميرا مرادى، سوسن آرام،  اعظم كم گويان، بصير نصيبى،

احمد   مهرداد ايرانى،  نيلوفر شميرانى،  نادره افشارى،  جمشيد شمالى، 
 منيره برادران، محمد سحر چيمه، پرى دشتستانى، ناهيد باقرى،  ايرانى،

 زيبا كرباسى، پگاه احمدى، رويا طلوعى،  ويدا حاجبى تبريزى، پروانه سپهر، 

آذر درخشانى .... و  ميله نداىى،عفت ماهباز،ج سيما كلباسى، هايده ترابى، 
سبب محدود بودن صفحات مجله ب هزاران نام و نشان ديگر كه با افسوس،

  مجبورم كه به آنچه نام برده ام قناعت كنم....  ،»آرش«فاخر 

  

  آيا اين آثار به ايران راه پيدا مى كنند؟ -

رابطه آزاديخواهان ساكن ايران وآزاديخواهان ساكن  : بهرام چوبينه
ارج ايران هميشه برقرار بوده و در آينده برقرار خواهد ماند. داد و ستد خ

انتقادى و آزاديخواهى بين جامعه ادنيشمند و كنجكاو داخل ايران و  فكرى،
نويسندگان خارج ايران هيچگاه و به هيچ وسيله اى تا كنون قطع نشده 

بل از پيروزى است... بهترين مثال آثار نويسندگان آزاديخواه و انقالبىون ق
انقالب ملى مشروطيت ايران و تأثير آنان در اين انقالب مردمى است... آثار 

طالب اف  ملكم خان، ميرزا آقاخان كرمانى، ميرزا فتحعلى آخوندزاده،
سيد جمال واعظ اصفهانى  ملك المتكلمين، زين العابدين مراغه اى، تبريزى،

يافته اند و  پى به ايران راهيا چا  بصورت خطى و  و ديگران به اشكال مختلف،
  طرفداران بيشمارى در جامعه ايران داشته اند. 

ايرانيان خارج كشور در كنار تالشهاى فرهنگى كه در داخل ايران انجام 
در خارج  « ادبيات مقاومت»خود بگونه اى ديگر خالق  گرفته و ميگيرد،

مراتب جالب كشور شده اند و بنظر من تالشهاى فرهنگى در همه زمينه ها ب
و نقد دين « نقد دين»نمايد... در عرصه  تر و پر بارتر از داخل كشور مى مى

البته ايرانيان خارج كشور فرصت استثنائى داشته و دارند و اين آثار  اسالم،
عميقتر و استادانه تر نوشته و منتشر ميشوند. صنعت چاپ و  روز بروز بيشتر،

دهاى دنياى مدرن است و ايرانيان صفحه آرايى كتاب و مجالت از دست آور
ياد بكنند و من ترديد ندارم كه  غرور از اين تالشها خارج كشور مى توانند با

در آينده محققين تاريخ مبارزات ملت ايران از اين تنوع و تكنيك بسيار باال و 
عالى اعجاب خواهند كرد.... بعالوه خوشبختانه بر خالف گذشته ما اكنون 

در اين عرصه از پيشگامان استفاده اين  رنت داريم و ايرانيان دسترسى به اينت
پديده مدرن هستند... خيلى از آثارى كه نام بردم در اينترنت و در سايت 

با شكستن  داخل ايران مى توانند،  هاى مختلف موجود هستند و ايرانيان 
قفل هاى دولتى كه جمهورى اسالمى بر سايت هاى اينترنتى خارج كشور 

يا براى استفاده شخصى چاپ كنند و در  اين گونه آثار را بخوانند و  ند،مى ز
اختيار دوستان خود بگذارند... برخى از اين آثار در ايران پنهانى چاپ مى 
شوند و با تيراج بسيار باال بفروش ميرسند... و از داخل ايران اخبارى ميرسد 

ن با چه اشتيا قى كه نشان دهنده اين حقيقت است كه ايرانيان داخل ايرا
اينگونه آثار را به قيمتهاى گزاف ميخرند و بمطالعه آن مى پردازند.... حتا 
شنيده ام كه تعدادى از ايرانيان با هم كلوپ كتاب هاى ممنوعه درست كرده 
اند. به اين شكل كه بصورت اشتراكى كتاب هاى خارج كشور را تهيه ميكنند 

العه آين آثار انت ميدهند و بمطيكى پس از ديگرى ميخوانند بهم ام و
  ممنوعه مشغولند...

  

  استقبال از اينگونه آثار در خارج كشور به چه ميزان است؟ -
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برخى از اين آثار در خارج كشور بارها چاپ و منتشر  : بهرام چوبينه
شده اند. آثار جناب شجاع الدين شفا از پر فروش ترين و محبوب ترين آثار 

بكوشش و   ياد على دشتى، سال زنده 32تند. كتاب داخل و خارج كشور هس
يافته است. اين كتاب از پر خواننده ترين  بار چاپ و انتشار  51 ويرايش من،

بهمين سبب تعدادى از ناشرين بدون   آثار داخل و خارج كشور بشمار ميرود،
و يك بار چاپ شده اند  كپى و فروخته اند.... برخى از آثار تنها اجازه من آنرا 

و  »سه مكتوب«و سوم هم رسيده اند... كتاب هاى برخى به چاپ هاى دوم 
يا به همت من منتشر شده اند از اين جمله اند و  كه بكوشش و »مكتوبات«

چاپ سوم را پشت سر گذارده اند. بطور كلى بايد توجه داشته باشيم كه هر 
شته است.... خوانندگان بيشترى دا ،  چه كتاب روانتر و ساده تر نوشته شوند

برخى از اين آثار به ديگر زبانهاى زنده جهان ترجمه شده. .....چندى پش 
سال على دشتى به عربى ترجمه شده و  32شنيدم كه در سوريه كتاب 

و  »نقد دين«توان ادعا كرد كه آنچه در بفروش ميرسد. بطور كلى مى  علناً
تر و پرخواننده تر  شود پر فروش منتشر مي و نوشته »نقد دين اسالم«بويژه 

  * شوند....  از ديگر آثارى هستند كه در خارج كشور منتشر مي
  

  

  

  

          

همياري خانم ژاله پير نظر،  ياني بسته شدن مجله، بهدر روزهاي پا
گرفتم  تماس ي نيويورك»هافسترا«استاد دانشگاه با خانم هايده سهيم 

اني براي ايشان ي خاطره نويسي يهوديان ايرو سئواالتي را در باره 
ارسال كردم. آن چه در زير مي خوانيد پاسخ ايشان در اين زمان كم، به 

  .با تشكر از ايشان براي همياريشان است. آرش چند سئوال

                                                                      پرويز قليچ حاني                                                                                                             

  

  

  

  
 

پاسخ هاي هايده سهيم به 
  چند پرسش 

 
با نگاهي كلي به خاطرات منتشر شدة كتبي و شفاهي  س: 

  بينيد؟ چه ويژگي هايي در اين آثار مي ،يهوديان ايراني

  

ني را مي توان به دو دوره تقسيم : خاطرات يهوديان ايرا هايده سهيم
كرد ولي قبل از اين كه به بررسي خاطرات يهوديان ايران بپردازم بايد كمي 

  دربارة وضع غير مسلمانان ايراني بگويم.

با به روي آمدن سلسلة صفويه و برقراري مذهب شيعة اثني عشري 
به  بعنوان مذهب رسمي ايران، موقعيت غير مسلمانان دگرگون شد. اعتقاد

كه به غير مسلمانان نيز اطالق مي شود، باعث شد كه در  "نجس"نجاست و 
جامعة ايراني، دو گانگي بيشتري بوجود آيد.  اين البته به آن معني نيست كه 

پيمان "در سال هاي پيش از آن سخت گيريهايي به غير مسلمانان نمي شد. 
و مسيحيان  مسيحي، بين عمر بن عبداهللا 637، كه ابتدا در سال "عمر

محدوديت ها  - و بعداً شامل يهوديان نيز گرديد - فلسطين و سوريه بسته شد
و نيز اختياراتي براي آنها قائل شد.  از جمله اين محدوديت ها اين بود كه 
غير مسلمانان بايد لباس متفاوت در بر كنند.  اين اصل بعداً تبديل به 

ن و آبي براي مسيحيان.  مهم براي آنها شد؛ يعني قرمز براي يهوديا» وصله«
تر اينكه طبق اين عهدنامه، غير مسلمانان از آموختن خط فارسي منع شدند.  
اين مهم ترين اثر را در شناخت يهوديان كشورهاي اسالمي گذاشت؛ چرا كه 
آنها از آن پس آنچه را نوشتند، گرچه بزبان محلي (عربي، فارسي، آرامي و 

نگاشته شد. اين مسئله باعث شد كه آثار غيره) بود، ولي به خط عبري 
يهوديان در كشورهاي خود ناشناخته بمانند. به اين ترتيب صدها اثر ادبي، 

يهودي (فارسيهود) در كشور خود، يعني ايران، -فلسفي، تاريخي و غيرة ايراني
  ناشناخته مانده اند.

  برگرديم بر سر موضوع بحث مان، يعني خاطره نويسي.

را جزئي از تاريخ نويسي مي دانم.  بنابراين الزم است  من خاطره نويسي
چند كتاب تاريخ را ذكر كنم. تا قبل از دوران اخير، كتب تاريخي بسياري 
توسط يهوديان نوشته نشده است؛ يا آثار تاريخي بسياري از يهوديان باقي 
نمانده است.  از مهمترين آثار باقيمانده، دو كتاب تاريخي بسيار ارزشمند 

ست كه فقط چند نسخة خطي آن در كتابخانه هاي مختلف خارجي موجود ا
كه تاريخ يهوديان و ايران در  بابائي لطفاست اثر  كتاب اَنوسياست.  يكي 

تا  1588دوران شاه عباس اول، شاه صفي و شاه عباس ثاني است؛ يعني از 
ساله. اَنوس در عبري به معني شخصي است  78مسيحي. يك دوران  1666

ه مورد تجاوز قرار گرفته است و مصطلحاَ به كسي گفته مي شود كه به ك
اجبار تغيير مذهب داده باشد. كتاب از نظر تاريخ اجتماعي ايران، اثر بسيار 
خوبي است و مطالب آن بسيار دقيق و موثق مي باشد. البته نمي توان 

سالي پذيرفت كه نويسنده شاهد تمامي اين وقايع بوده است و يا در بزرگ
شاهد اين وقايع بوده است، ولي جزئيات با دقت وصف شده و با ساير متون 

نشان دهندة  بابائي لطفايراني و خارجي تطابق دارد.  در هر صورت دقت 
اين است كه نويسنده، بخشي از اين وقايع را خود ديده است.  به اين دليل 

  ي انگاشت.الاقل قسمت هاي جديدتر اين كتاب را ميتوان، خاطره نگار

كتاب شرح ناشكيبايي هاي مذهبي است كه نسبت به يهوديان و به بهانه 
هاي مختلف صورت ميگيرد؛ از كشتار و شكنجه هاي بسيار وحشتناك: مثل 
انداختن افراد جلوي سگ هاي درندة آدمخوار، تا مسلمان كردن هاي 

و  شاردنو  پيترو دالوالهاجباري.  منابع خارجي، مثل سفرنامه هاي 
يادداشت هاي ميسيونرهاي مذهبي، از جمله كارمليت ها، اين وقايع را تأييد 
مي كنند؛ ولي منابع ايراني در مورد فجايعي كه نسبت به غير شيعيان و 

محمد بخصوص غير مسلمانان اعمال شده، سكوت اختيار كرده اند.  فقط 
مذهب  به اين موج تغييرعباسنامه نويسندة تاريخ  طاهر وحيد قزويني

اشاره كرده و مي نويسد كه در دوران شاه عباس ثاني در اصفهان قريب 
خانوار يهودي به اسالم گرويدند.  اگر اين رقم را در تعداد تقريبي  20000

افرادي كه در يك خانوار ايراني هستند ضرب كنيم رقمي نزديك به 
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ين به نفر بدست ميايد و اين فقط در اصفهان بوده است.  بنابرا 150000
  ظلمي كه به اين جامعه اعمال شده پي ميبريم.  

 Iranian Jewry’sكتاب بسيار خوبي بنام  وِرا باش مورينخانم دكتر 

Hour of Peril and Heroism: A Study of Babai ibn Lutf’s Chronicle  در
  بارة كتاب انوسي نوشته اند.

بابائي لطف نوة  بابائي فرهاداثر  كتاب سرگذشت كاشانكتاب ديگر 
است. اين كتاب، تاريخ ايران در دوران شاه سلطان حسين، شاه طهماست و 

 32، يعني 1694حملة محمود و اشرف افغان است. وقايع اين كتاب از سال 

سال بعد از كتاب انوسي آغاز مي شود. يهوديان ايراني قبل از اينكه فرصت 
بة ديگري بر آنان فرود بازسازي مادي و معنوي جامعة خود را پيدا كنند، ضر

مي آيد.  اين كتاب نيز به به وقايع مسلمان كردن يهوديان كاشان مي پردازد. 
در حاليكه مقامات ايراني  بابائي فرهاد،موضوع جالب در اينست كه به گفتة 

با يهوديان رفتار خوبي نداشتند، اشرف افغان هنگام توقف در كاشان به 
د. اين گفته، در چند جاي كتاب تكرار شده يهوديان با ماليمت رفتار مي كن

است.  در اين كتاب نيز نكته هاي بسيار مهم و جالبي در مورد رفتار مقامات 
ايراني با غير مسلمانان ديده مي شود. از جمله در كتاب بابائي فرهاد آمده كه 
گاه به گاه يهوديان مجبور به قبول اسالم مي شدند و پس از قبول اسالم از 

ت جزيه معاف مي شدند. جالب اينجاست كه در چند مورد، هنگامي پرداخ
كه حاكم محل متوجه مي شود كه اين عمل باعث تقليل درآمد خزانه شده 
است، يهوديان را وادار مي كند كه به مذهب سابق خود بازگردند. اينها 
مطالبي است كه كمتر در متون غير يهودي ديده مي شود ولي آيينه اي از 

  اداري و اجتماعي ايران آن زمان است. وضعيت

بازنويسي به فارسي و ترجمة اين كتاب را به نام  مورين،خانم دكتر 
Iranian Jewry During the Afghan Invasion: The Kitab-i Sar Guzasht-

i Kashan of Babai b. Farhad .چاپ كرده اند  

و به خط عبري  دو كتاب اخير به نظم و فارسيهود، يعني به زبان فارسي
نوشته شده اند. كتاب سرگذشت كاشان از نظر وزن و قافيه بسيار ضعيف 
است و شايد نمايشگر نزول شديد فرهنگي و اجتماعي يهوديان ايران باشد. 
اين ضعف در سال ها و قرون بعدي هم چنان ادامه مي يابد و در ابتداي 

و مكرر، يهوديان به  دوران قاجار، با فشارهاي مداوم و تغيير مذهب اجباري
گروهي كوچك و ضعيف با امكانات مالي محدود تبديل مي شوند.  طبعاً در 
چنين شرايطي، ادبيات و تاريخ، زمينه اي پيدا نمي كنند؛ ولي ميل به حفظ 
گذشته، همچنان باقي است. اگر فرصتي براي تاريخ نويسي نيست، ولي 

ئله بيش از همه، در گروه داستان ها سينه به سينه نقل مي شود.  اين مس
  يعني يهوديان مشهد ديده مي شود.

با بروي كار آمدن سلسلة قاجاريه، وضع يهوديان هم چنان در حال زوال 
بود.  توجه سران اولية قاجار به مسائل شخصي و جنگ هاي مختلف، كمكي 
به وضع غير مسلمانان نمي كرد. در دوران محمد شاه قاجار، واقعه اي جامعة 

مشهور است.  شرح اين  اهللا داديمشهد را تكان داد كه به ماجراي  يهود
ماجرا سينه به سينه در ميان يهوديان مشهد تا به امروز نقل شده است و 
همة افراد اين جامعه سعي بسيار دارند كه اين داستان فراموش نشود.  اين 

ن آنها وقايع در دو نوشته آمده است كه هر دو اخيراً چاپ شده اند.  اولي
هائي از تاريخ جامعة ما: يادداشت هاي آقا فرج كتابي است بنام گوشه 

نوشته شده است و در سال  1930كه در سال  "ليوي"اهللا نصراله اف 
به چاپ رسيده است.  متن اصلي كتاب به فارسيهود است ولي نسخة  1987

 چاپي به خط فارسي بازنويسي شده است.  محور اصلي كتاب همان ماجراي

يك  1839اهللا دادي است و ديگر وقايعي كه زائيدة آن هستند.  در سال 
يهودي به توصية يك طبيب و براي معالجة زخمي در دستش، سگي را مي 
كشد تا خون آنرا به زخم بمالد. شخصي الشة سگ را مي بيند و چون اين 
ام جريان همزمان، يا نزديك روز قتل امام حسين بوده، اين عمل توهين به ام

و مذهب تقلي شده و امام جمعه فتواي قتل عام و غارت يهوديان را مي دهد. 
عدة زيادي از يهوديان در اين روز كشته مي شوند.  سرانجام يهوديان با قبول 
اسالم از مرگ نجات پيدا مي كنند و كلية يهوديان مشهد در يك روز 

مه نبود و مسلمان مي شوند. ولي اين تغيير مذهب اجباري مورد قبول ه
يهوديان براي نجات جان در ظاهر مسلمان ميمانند ولي در خفا و با تحمل 

نصراله سختي بسيار قريب صد و پنجاه سال مذهب يهود را ادامه ميدهند.  
اين ماجرا و داستان هايي از فشارها و سختي هايي كه يهوديان متحمل  اف

به دنيا  1873سال  شدند را با دقت بسيار توصيف مي كند. نويسنده كه در

آمده، شاهد عيني اين ماجرا نبوده است ولي دقتي كه در توصيف داستان 
بخرج مي دهد، قابل تقدير است.  از جمله ماجراهاي ذكر شده، ماجرايي 

در دوران ناصرالدين شاه به هنگام جنگ هرات اتفاق  1856است كه در سال 
يان مشهد به هرات مهاجرت ، عده اي از يهوداهللا داديافتاد. پس از واقعة 

كردند زيرا افغانهاي سني با يهوديان رفتار بهتري داشتند.  به گفتة نصراله 
اف، پس از فتح هرات عده اي از شيعيان آنجا به حسام السلطنه، رئيس 
قشون ايران شكايت مي كنند كه يهوديان به افغان ها باروت، ميخ، سرب و 

كلية يهوديان، هرات را از زن و مرد و  1857غيره مي فروشند.  در زمستان 
پير و جوان بازداشت كرده و آنها را طي بيست روز پياده به مشهد مي آورند و 
به مدت دو سال در كاروانسرايي در مشهد، بدون خوراك و پوشاك كافي نگه 
مي دارند. يهوديان مشهد از ترس، قادر به كمك به آنها نيستند.  سرانجام 

يادي از آنان و تحمل رنج و مشقت زياد، حاكم مشهد پس پس از مرگ عدة ز
از دريافت مبالغ هنگفت آنها را آزاد مي كند.  اين نيز يكي از نمونه هاي 

  است.   "ديگري"بسيار دردناك رفتار غيرانساني با 

نصراله اف شاهد عيني ماجراهاي بعدي است. مثالً وي مي نويسد در 
ان كرده و يهوديان جديداالسالم را ، عده اي كودكي را پنه 1891سال 

محكوم به قتل كودك مي كنند و تقاضاي قصاص اين عمل را با قتل عام 
جديداالسالم) مي كنند. با پيدا شدن كودك  مسلمانانتمام يهوديان (يا 

مسئله بدون خونريزي خاتمه پيدا مي كند.  كتاب ماجراهاي ديگري را نيز از 
وضيح مي دهد كه ذكر آنها در اين محدوده زندگي دوگانة يهوديان مشهد ت

  نمي گنجد.

تاريخ يهودي هاي مشهد: از ورود به مشهد در زمان كتاب چهارم 
است.   يعقوب ديلمانياننوشتة  نادر شاه افشار الي مهاجرت از مشهد

اولين نسخه هاي  1950شروع شده و در سال  1935كتاب در حدود سال 
هاي مشهد  "جديدي"نيز از يهوديان يا آن منتشر شده است.  ديلمانيان 

است و كتاب او هم در درجة اول، به ماجراي مهاجرت يهوديان به مشهد در 
و ماجراي هرات مي پردازد. همانطور كه  اهللا داديزمان نادر شاه و واقعة 

گفتم، يهوديان مشهد در نقل سينه به سينة اين واقعه همت بسيار بخرج 
است، در بعضي از جزئيات  1906ن، كه متولد سال داده اند. گرچه ديلمانيا

مثل تاريخ ها، دقت كتاب قبل را ندارد؛ ولي وقايعي را توصيف ميكند كه در 
كتاب نصراله اف ذكر نشده اند، مثل نام كساني كه در ابتدا اسالم آوردند. 
پس از توصيف بعضي وقايع ديگر، نويسنده در بخش پنجم كتاب به تعريف 

مي پردازد كه پس از جنگ جهاني اول و آغاز حكومت  "دورة آزادي"
بلشويكي در روسيه است.  چون يهوديان مشهد با مناطق آسياي مركزي 
تجارت مي كردند طبعاً چنين تغييراتي برايشان مهم بوده است. وي سپس 
به مشكالتي كه تغيير حكومت در روسيه براي يهوديان مشهدي ايجاد كرد 

أسيس اولين مدرسة يهودي مي پردازد، كه چون در مي نويسد و بعد به ت
تأسيس شده بود قرآن و شرعيات درآن تدريس  "جديداالسالم ها"واقع براي 

ميشد.  سپس، كتاب شرح مختصري دارد از روي كار آمدن رضا شاه و به 
بهبود وضع اقليت هاي مذهبي.  سرانجام قسمت آخر كتاب، فهرستي است از 

دي مشهدي و نقشة عيد گاه، محلة جديداالسالم هاي نام خانواده هاي يهو
  مشهد، كه شايد مهمترين قسمت كتاب باشد.

  دو كتاب اخير به فارسي بازنويسي و چاپ شده اند.

اين چهار كتاب را مي توان دورة اول خاطره نويسي يهوديان ايران ناميد. 
يهودي و  مطمئناَ نسخه هاي ديگري از خاطرات از اين دوره در خانواده هاي

كتابخانه هاي شخصي وجود دارد كه به مرور بايد در اختيار محققين گذاشته 
شود تا  مورد مطالعه قرار گيرند.  اولين خصوصيت كتابهاي اين دوره اينست 
كه همه به زبان فارسي و خط عبري نوشته شده اند. البته همانطور كه گفتم، 

غير مسلمانان بوده است. دو اين بخاطر ممنوعيت ياد گيري خط فارسي براي 
كتاب اول به شعرند؛ كه البته براي كتب تاريخي عجيب مينمايد ولي دو 
كتاب آخر به نثر نوشته شده اند. سومين مشخصة اينها موضوع آنهاست. همة 
اين كتابها به مسائل مربوط به يهوديان پرداخته اند و ظلم و ستمي كه در هر 

ه است.  در دو كتاب اول، نويسندگان، خود دوره نسبت به آنها اعمال ميشد
يهوديان را باعث و باني بالهايي كه بسرشان آمده مي دانند؛ چرا كه بقول 
آنها، از خدا برگشته اند.  اما نويسندگان مشهدي واقفند كه گناه اين آزار ها 
بگردن اين جامعه نيست و تنها تعصبات بي پايه باعث و باني اين ستم 

  هاست.

  تاب هاي نامبرده از دوران قاجار كتابي در دست نيست.به جز ك
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همانطور كه گفتم اين بدليل اين نيست كه نوشته هاي ديگري وجود 
ندارند، بلكه ممكن است كه چنين كتابهايي در دست خانواده ها باشد كه يا 
. از وجود آنها بيخبرند و يا مايل نيستند آنها را در اختيار ديگران قرار بدهند

از وقايع اواخر دورة قاجار بداليل نامعلوم كتابي كه خاطره نويسي تلقي شود 
در دست نيست و اين دو علت مي تواند داشته باشد:  يكي وضع عمومي 
يهوديان در ايران است.  صرف نظر از يهوديان مشهد كه بعلت مسلمان شدن 

ديارشان  اختياراتي داشتند، ديگر يهوديان بخاطر تعصباتي كه در شهر و
وجود داشت، وضع نابساماني داشتند. اين يهودي ستيزي يكي از عوامل اصلي 
سقوط يا نزول فرهنگي جامعة يهود بود و باعث شد كمتر كتاب تاريخي 

  (خاطره يا غير آن) ارزشمند ديگري نوشته شود.

با به تخت نشستن رضا شاه و تغييراتي كه به داليل مختلف در جامعة 
آمد، موقعيت اقليت ها رو به بهبود گذاشت.  محدوديت قدرت و ايراني بوجود 

نفوذ مذهبيون و غير مذهبي شدن جو اجتماعي ايران، يكنواخت كردن 
سيستم آموزشي و همگونه شدن لباس زنان و مردان، يهوديان را هم جزئي از 
جامعة ايران كرد و بسياري از تعصبات را بتدريج و تا حدودي از بين برد. مي 

وان گفت دوران پهلوي براي اقليت هاي مذهبي دوران طاليي بود و پس از ت
سيصد سال جدايي بار ديگر به جامعة ايراني پيوستند. بخشي از آزادي هايي 
كه در ابتداي قرن بيستم نصيب يهوديان شد و با آمدن سلسلة پهلوي بطور 

  در ابتدا،  كامل اجرا شد، آزادي غير مسلمانان در يادگيري خط فارسي بود.

روزنامه هاي يهودي مطالب خود را به خط عبري مي نوشتند ولي رفته رفته 
روزنامه ها، نيمي به خط فارسي و نيمي به خط عبري و سرانجام تماماَ به 

  خط فارسي شد.

اما در دورة پهلوي، كتاب يا مقاله هاي تاريخي بسيار كم ديده مي شود.  
ره هنوز مملو از داستانهاي تعصب و ظلم چرا كه خاطرات يهوديان در اين دو

است و يهوديان مايل نبودند و نيستند اين آزادي تازه يافته را با بازگويي اين 
خاطرات از بين ببرند و در ديگران ايجاد بدبيني كنند. بنابراين نوعي خود 

توسط  تاريخ يهود ايرانكتاب  1960سانسوري ايجاد مي كنند.  در سال 
ته شد.  با وجود اينكه اين كتاب بازگوي وقايع بسياري از نوش حبيب لوي

سالة يهوديان در ايران است ولي وقايع دوران پهلوي فقط بطور  2700تاريخ 
مثبت بيان شده است.  به اين صورت كتابي كه بطور كامل بازگوي وقايع اين 

  دوران باشد به چاپ نرسيده است.

ديان ايراني يافت مي شود كه در سالهاي اخير، خاطرات بسياري از يهو
مي توان گفت همگي در خارج از ايران نوشته يا چاپ شده اند.  محدوديت 
هايي كه از نظر اجتماعي بر يهوديان ايران تحميل و نيز تعصباتي كه در 
بعضي از قشرهاي اجتماع ديده مي شود، باعث شده است كه، بجز كتاب ذكر 

تر بطور شفاهي به ديگران انتقال شده، يهوديان خاطره هاي خود را بيش
دهند.  پس از انقالب اسالمي و با خارج شدن عدة زيادي از يهوديان از ايران، 
اسكان در كشورهايي كه آزادي بيان را ارج مينهند و نيز بدليل نياز به 
بازگويي تجربه هايشان براي نسل هاي بعد، عده اي خاطرات خود را به قلم 

ورد كه كتاب بصورت نسخة خطي است و نويسنده قبل آورده اند.  بجز يك م
  از فوت فرصت چاپ آنرا پيدا نكرده، بقيه مطالب چاپ شده اند.

، اهل كاشان. يِحزقل يِروشَلمياز جمله كتاب ها، دستنويسي است از 
مهمترين قسمت كتاب شايد نقشة محلة يهوديان كاشان باشد و صورتي از 

مختصري در بارة خانواده ها.  قسمت هاي خانوادة يهودي آن شهر و  401
ديگر كتاب، شامل داستان هايي از يهودي ستيزي ها، اطباي كاشان 

بود كه در شرايط آن زمان  نور محمدكه معروف به  نهورايبخصوص حكيم 
براي يك يهودي عجيب است و داستان اين نام معلوم نيست.  بهرحال با 

مود تبديل مي شود. بقية مطالب اعتراض مجتهد محل لقب او به پور مح
كتاب اشاراتي است به بهايي شدن عده اي از يهوديان كاشان و نيز خاطرات 

به رشت مي رود و از  1926سربازي و شرح حال نويسنده. نويسنده در سال 
تفاوت بين آن شهر و كاشان مي نويسد كه بسيار جالب است.  با توجه به 

نوشته شده است  رگذشت كاشانسو  انوسيمطالبي كه در دو كتاب 
  ميتوان سير تحول جامعة يهود كاشان را دنبال كرد.

جالب است كه سه كتاب ديگر از روزنامه نگاران ايراني است. اول 
، از روزنامه ربيع مشفق همدانياثر  خاطرات نيم قرن روزنامه نگاري

متولد  نگاران با سابقة ايران و رئيس سابق خبرگزاري پارس است.   نويسنده
و اهل همدان است.  ده بخش اول كتاب شرح زندگي مؤلف است.   1912

چند فصل هم به تفسير وقايع سياسي دوران زندگي او و عواملي كه در 
 Alliance Israéliteزندگي او نقش مثبت داشته اند، مثل مدرسة آليانس (

Universelle رزادة مي) كه زماني بهترين مدرسة همدان بوده و افرادي مثل
را پرورانده، و خاطراتي از تعصبات و يهودي ستيزي هايي كه  عشقي

نويسنده در همدان شاهد آن بوده اختصاص يافته است.  تجربة نويسندگي 
مؤلف در نثر او ديده مي شود.  از جمله مطالبي كه در اين كتاب ذكر آن 

 ، وكيل اسبق يهوديان در مجلس است كه ازشموئيل حييمرفته ماجراي 

مردان پيشرو زمان خود بوده است.  حييم در گير رقابت هايي براي كسب 
قدرت مي شود و سرانجام به زندان افتاده و اعدام مي شود. بعلت موقعيت 
شغلي، مشفق اطالعات بسيار خوبي از وقايع ايران دارد كه قسمت هايي از 

  آنها را در كتابش ذكر مي كند.

نويسنده  هما سرشاراست از  كتابي در كوچه پس كوچه هاي غربت
در لس  1993و خبرنگاري كه با كيهان و زن روز همكاري داشته كه در سال 

آنجلس به چاپ رسيده است. كتاب مجموعه ايست از مقاالتي كه قبالً در 
(چاپ لس آنجلس) چاپ شده است.  مطالب اين كتاب  شوفارماهنامة 

الب از دوران كودكي متنوع است و همه خاطره نيست، ولي بخش هايي ج
نويسنده در ايران دارد. وي نيز از تبعيضات سخن مي گويد و بخصوص آنچه 
دربارة تغيير ناگهاني رفتار مردم و همكارانش نسبت به يك يهودي در اوايل 

  انقالب مي نويسد آيينه ايست از اثري كه انقالب بر مردم گذاشت.

وزنامه نگاران با سابقه ، از رداود ادهمينوشتة  بسوي كمال كتاب آخر 
به چاپ رسيده.  كتاب فُرمت خاصي دارد و در واقع  1996است كه در سال 

داستاني است از عشق يك زوج جوان.  در ميان اين داستان، نويسنده مفصالً 
دربارة ماجراي شموئيل حييم است. هرچند كه نويسنده شاهد عيني اين 

ر اين مورد كرده كه قسمت عمدة ماجراها نبوده است ولي تحقيقات مفصلي د
آن شامل مصاحبه هايي است كه خود با افراد مختلف انجام داده است.  
بنابراين شايد بتوان آن بخش كتاب را كه نويسنده شخصاً در گير بوده خاطره 

  نگاري دانست.

 شوفارو  چشم اندازدر نشريه هاي ماهانة سازمان هاي يهودي مثل 

چاپ نيويورك، تقريباً هر ماه مقاله هاي  مگيال و شوفارچاپ لس آنجلس و 
كوتاه يا بلندي از خاطرات افراد مختلف چاپ مي شود.  بنظر مي رسد كه 
دوري از وطن و كم شدن آشنايي نسل دومي ها با زبان و فرهنگ ايراني، اين 
نياز را براي بازگويي تجربه ها و خاطرات بيشتر مي كند. جالب اينجاست كه 

خاطره نويسي تا حد زياد براي نسل هاي بعدي است، فقط مجلة  با اينكه
مقاالتش را به دو زبان فارسي و انگليسي چاپ مي كند.  تعداد مقاالت  مگيال

اين نشريه ها خيلي بيشتر از آنست كه بتوان صورتي از آنها در اينجا آورد، 
ولي مي توان ذكر كرد كه آنها شامل آداب و رسوم مثل عروسي و 

ستگاري، زندگينامه هاي مختصر، زبان و كلماتي از گويش هاي مختلف خوا
يهودي، مدارس و معلمان و وقايع تاريخي و اجتماعي و ديگر مسائل و 
اتفاقاتي كه در جوامع مختلف يهوديان ايران رخ داده و نيز داستانهايي از 
يهودي ستيزي در ايران است.  من اميدوارم روزي بتوان صورتي از اين 
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قاالت چاپ كرد تا محققين بتوانند از اين نوشته ها، هرچند بطور علمي م
جمع آوري و نوشته نشده اند، براي روشن كردن گوشه هايي از تاريخ ايران 

  استفاده كنند.

سخن به درازا كشيد.  بطور خالصه مي شود گفت اين كتابها، اين خاطره 
ست كه در درجة اول نويسي ها، چند ويژگي خاص دارند.  اول اهميت آنها

آيينه اي از فراز و نشيب هاي تاريخ يهوديان ايران و نيز گوشه هايي از تاريخ 
اجتماعي ايران است. دوم اينكه يك عنصر مشترك كه در همة آنها بچشم 
مي خورد احساسِ غم و درد رفتارهايي است كه با جامعه ي يهوديان شده 

اس است. از خالل اين خاطرات، است؛ رفتار خشونت باري كه بي پايه و اس
مردمي را مي بينيم كه با وجود تمامي مشقت ها، تعصب ها، ستيزهاي 
مذهبي، به وطنِ دو هزار و هفتصد سالة خود وفادار است و در هر شهر و 
ديارش، ريشه هايي كهن دارد.  مي بينيم كه فراز جامعه هنگامي بوده كه 

ست؛ و حضيض آن هميشه مصادف با آزادي مذهبي در ايراني حكمفرما بوده ا
زماني بوده است كه مذهب در ايران، نقش مهمي را بازي مي كرده است. در 

موبد بزرگ قدرت زيادي كسب كرد  كرتيرزمان ساسانيان، زماني كه 
  بسياري بخاطر ناشكيبايي هاي مذهبي، كشته شدند.

  

  س : نظر شما در بارة كم و كيف اين آثار چيست؟

  

ين آثار را از دو جهت بايد نگاه كرد، يكي از نقطه نظر : به ا سهيم
كتاب نوشته، يعني نظم يا نثر، و دوم از نظر محتوي.  دو كتاب اول، يعني 

، همانطور كه گفتم به شعرند ولي كتاب سرگذشت كاشانو  انوسي
يكسان نيستند.  كتاب انوسي البته از نظر شعر با آثار شعراي برجسته برابري 

لي از نظر وزن وقافيه بد نيست. كمبودهايي دارد كه در اين نمي كند و
بابايي فرصت كوتاه نمي شود به همة آنها پرداخت.  اصوالً نمي دانيم چرا 

بجاي نثر از شعر استفاده كرده است. به هرحال نوشتة رواني دارد.   لطف
از اين لحاظ در سطح بسيار پايين تري قرار دارد و  سرگذشت كاشانكتاب 
توان گفت شايد اين نشان دهندة زوال فرهنگي يهوديان پس از سال ها  مي

نصراله ستمي باشد كه در دوران صفويه متحمل شدند.  دو كتاب بعدي از 
پس از برگردان به خط فارسي، متأسفانه تصحيح و  ديلمانيانو  اف

ويراستاري شده اند و خصوصيات نثر نويسنده را از دست داده اند. بنابراين 
ضاوت در مورد آنها مشكل است.  هر دو، نظم ساده و رواني دارند. دستويس ق

به نثري بسيار ساده است و تنها به ذكر وقايع مي پردازد. سه  يروشلمي
كتاب آخر بقلم افرادي تحصيل كرده نوشته شده كه همه روزنامه نگار و به 

  فن نويسندگي آشنا هستند.

سط افرادي نوشته شده اند كه به دربار و اما محتوي. تواريخ ما معموالً تو
شاه يا حكام محلي وابسته بوده اند. بهمين جهت ناچار نمي توانستند بي 
طرفانه به شرح مطالب بپردازند و نكات منفي را حذف مي كردند. ولي دو 
كتاب انوسي و سرگذشت كاشان بدون چشم داشت و بمنظور حفظ تاريخ 

حدي از اين بليه محفوظند. در اين دو  نوشته شده اند و مي توان گفت تا
كتاب جزئياتي درج شده كه شايد در هيچ كتاب ديگري نيامده. من اين دو 

كتاب را به همة كساني كه روي تاريخ صفوي كار مي كنند توصيه مي كنم.  
از نظر دقت در جزئيات و تواريخ بسيار عالي و معتبر است.  نصراله افكتاب 
ندارد ولي در  اهللا داديتاب قبلي را در مورد واقعة دقت ك ديلمانيانكتاب 

عوض اسامي افرادي كه در هر مرحلة اين ماجرا دخيل بودند آمده است و 
اين براي دستيابي به منابع بسيار مهم است.  عالوه براين، همانطور كه گفتم  

سكوت اختيار  اهللا داديبا توجه به اينكه منابع ايراني همه در مورد واقعة 
  رده اند، ارزش اين دو كتاب بسيار است.ك

بخاطر جزئياتش دربارة محلة يهوديان كاشان، اسم  يروشلميدستنويس 
افراد و نقشة محل ارزش دارد، بخصوص براي كساني كه شهرسازي تاريخي را 
بررسي مي كنند. متأسفانه تا زماني كه اين دستنويس به چاپ نرسد از 

  دسترس همه به دور خواهد بود.

ديد وسيعي دارد. از يك طرف مسائل سياسي را  مشفق همدانيتاب ك
از ديد يك روزنامه نگار ايراني بررسي مي كند و از طرف ديگر با ديد يك 
يهودي به مسائل اين جامعه مي نگرد و از يهودي ستيزي هايي كه از كودكي 

نده به آن مواجه بوده مي نويسد. كتابي است روان و با ارزش. مطمئناً نويس
بخاطر شغلش (رياست خبرگزاري پارس) از بسياري از ماجراهاي پشت پرده 

هما آگاه است و مي توانست جلد دومي هم به كتاب اضافه كند. كتاب 

تازگي خاصي دارد چون از ديدگاه نسل جديدي به اطراف و به وقايع  سرشار
اصله نگاه مي كند. كتاب شيرين است و بخش هايي كه به وضع يهوديان بالف

بخاطر شرح  ادهميبعد از انقالب مربوط است حقيقتاً قابل تأمل است. كتاب 
(معروف به موسيو  شموئيل حييممفصل و تحقيقاتي كه در مورد ماجراي 

حييم) نوشته است ارزشمند است.  اين ماجرا در دوران رضاشاه پايه هاي 
  جامعة يهود ايران را لرزاند.

  

  آنها به چه ميزان بوده است؟ س: عرصة انتشار و استقبال از

  

دربارة كتاب انوسي و  مورين: كتاب هايي كه توسط خانم دكتر  سهيم
كتاب سرگذشت كاشان نوشته اند آثاري تحقيقي هستند و تصور نمي كنم 
همه از وجود آنها واقف باشند.  در هر صورت كتاب اول ناياب است و گمان 

ن كامل كتاب را به خط فارسي نمي كنم تجديد چاپ شود. كتاب دوم كه مت
دارد متأسفانه كمياب است. كتاب هاي چاپ شدة ديگر همه بخوبي استقبال 

  شده اند ولي از تعداد فروش آنها اطالعي ندارم.

  

س :  آيا آثار و يا تحقيقي در اين باره سراغ داريد كه تا بحال 
  منتشر شده باشد؟

  

خاطرات "ان : چند سال پيش من مقالة مفصلي تحت عنو سهيم
سال پانزدهم شمارة يك، زمستان  ايران نامهنوشتم كه در  "يهوديان ايران

چاپ شد.  قسمت هايي از اين مقاله با اضافات و تغييراتي بعداً تحت  1997
(لس  چشم اندازدر  "چند دستنويس از آثار يهوديان ايران"عنوان 

مقالة ديگري  چاپ شد.  تصور نمي كنم 1998مه -آوريل 61آنجلس) شمارة 
  در اين زمينه چاپ شده باشد.

  

س : به نظر شما ما ميتوانيم در انتظار خاطرات ديگري از يهوديان 
  ايراني باشيم؟

  

: كتبي كه من ذكر كردم كتابهاي فارسي بود.  نسل جديد  سهيم

رؤيا ايرانيان در امريكا ديگر به زبان فارسي نمي نويسد. اخيراً خانم 
نوشته اند كه   Journey from the Land of Noم كتابي بناحكاكيان 

خاطرات يك نوجوان ايراني در ايران قبل از انقالب و ماه هاي اول انقالب 
است. كتاب جالبي است و در امريكا خوب استقبال شده است. ولي اينكه آيا 
از ايران مي شود انتظار كتابي در اين زمينه داشت، جواب منفي است. جو 

ان در حال حاضر ابداً مناسب نيست. تبليغات سياسي ضد اجتماعي اير
اسرائيل حكومت ايران فرصت رشد به احساسات ضد يهودي داده است.  در 

يهودي شيرازي و اصفهاني  13يكي دو سال اخير، پس از جريان بازداشت 
عدة بسياري از يهودياني كه بعد از انقالب در ايران مانده بودند از مملكت 

صحبت هاي آقاي احمدي نژاد به اين آتش دامن مي زند. نوعي   خارج شدند.
نگراني بر جامعه سايه انداخته است. چنين جوي به همه اجازه مي دهد هر 

 پور پيرارحرف منفي كه بخواهند بزنند. عالوه بر اين اخيراً آقايي بنام 

كه  كتابهايي مي نويسند كه وجود مادها را نفي مي كند.  ايشان عقيده دارند
يهوديان به كورش كبير پول دادند كه بابل را فتح كند! چطور مي شود در 
اين شرايط از خاطراتي نوشت كه بار منفي گراني دارد؟ اصوالً اقليت ها و 

مي  "ديگران"بخصوص يهوديان در چنين شرايطي درون گرا و بي اعتماد به 
نده دار است كه شوند.  ببينيد هميشه وابستگي يهوديان مورد سؤال بوده. خ

يك ايراني كه نژادش به ترك ها مي رسد كه حدود هفتصد سال پيش به 
ايران آمدند و يا يك ايراني كه اجدادش عرب بوده اند و هزار و اندي سال 
پيش به ايران آمده اند از يك يهودي كه بيش از هزار و هفتصد سال است در 

به ايران است يا به  اين سرزمين زندگي كرده است مي پرسد وابستگي تو
اسرائيل. تا وقتي كه اين سوء ظن ها از بين نرود، تا وقتي كه اين دوگانگي ها 
از بين نرود من تصور نمي كنم كه بتوان انتظار خاطره اي از يهوديان داخل 

  ايران داشت. 

  

*  
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 چهار كالم
  

  بهروز شيدا

 سخن دبير

هاي خويش اين مجموعه ي عزيزاني كه به لطف متنگزارم از همهسپاس  -1
گزارم از دوست عزيزم، بهزاد را جان دادند، فراز آوردند، آباد كردند. سپاس

قدر سنگيني بر شانه ها چهي متندانم در بازخوانيرعيت، كه تنها من مي
-قدر بخشش نشان داد. تنها من ميمسئوليت توشه كرد، چهقدر گذاشت، چه

  دانم.

  

ي ادبيات داستاني، نقد و آميختههايي كه در دو بخشِ درهمنوشته  -2
اي از يك آينه اند كه گوشهآمده پژوهش ادبي خواهيد خواند، به نيت آن گرد

اين  ها. شايد فرصت حضوري ازاي؛ حضوري نشانِ غيابباشند؛ تنها گوشه
بيش نبوده است؛ شايد فضا نبوده است؛ شايد بخت نبوده است؛ شايد توان 
نبوده است؛ شايد ميلِ يار نبوده است. هرچه بوده است اما، در اين گوشه هم 

ها، ها، رمانها است: قصهها بر برگي بينامتني بر پا است، هم نام غايبرابطه
ها. از بيرون به درون، از نمونه كدام،ها، از تبعيد، از مهاجرت، هيچداستان

ها؛ ها، مهاجرها، تبعيديدرون به بيرون، در تبعيد جهان، در تبعيد زبان، آواره
  ها. ها؟ چشم به راه شهادت آينهها. زيرِ برف؟ در آفتاب؟ بر خاكجاپاي نسل
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ي عزيزان حفظ شده است. تنها تالش ي همهوه هزار شيوه. شيوههر شي
ي نگارش يك متن به نفع گرايشِ غالب همان ي شيوهگيام چندگانهكرده

  ام.تالش كرده متن حل شود.
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  با مطالبي از:

پور، سودابه اشرفي، شاد، بيژن اسديياشار احد صارمي، مهدي استعدادي  
سركيس، كوشيار فر، رضا براهني، كورش بيترضا اغنمي، فرزين ايران

پارسي، شكوفه تقي، كافيه جليليان، محسن حسام، نسيم خاكسار، قلي 
پور، خسرو دوامي، جليل دوستخواه، خياط، رضا دانشور، مهرداد درويش

رشيد، حسن زرهي، اصغر آبادي، سهراب رحيمي، شهروز حسين دولت
زاده، شقايق شايان، شهال پر، شهره شاهينسروري، اسد سيف، ناصر شاهين

نيك، هومن عزيزي، رضا شفيق، بهروز شيدا، عباس صفاري، رضا صفوي
جيني، مسعود مافان، مهرنوش مزارعي، باقر قاسمي، شهرام قنبري، علي الله

آذر، سعيد هنرمند، نوشمومني، ناصر مهاجر، مرتضي ميرآفتابي، حسين 
  حورا ياوري، مهري يلفاني و سلمان رشدي، رائول ا. رومر

 *گي تا تبعيداز آواره
  

  رضا دانشور

  

ي عزيمت كه به خاطرت اش. خاطرهآيد. همزمان با خاطرهتر ميبعدعزيمت 
شوي، گي هم همينطور با خبر مياي. از آوارهبيني عزيمت كردهآمد، مي

، »جايي«اي. كردهزندگي مي» جايي«آوري در به ياد ميتر، وقتي كه دير
اي. جايي كه چيز ديگري رويد، روئيده بودهطوري طبيعي مثل علفي كه مي

اي، به قاعده، مثل چشمخانه براي چشم، حتي اگر نبوده جز آنجا كه بوده
ي مركزي دنيا، جايي كه نياكانت ي شني هم در كار بوده باشد. در خانهدانه
اند تا خط ممتد تقديرت را در آسمانِ اعماقِ خاك انگشت بلند كردهاز 

روزگارهاي نيامده نشانت دهند. آنجا تو در مقطع اين انگشت و خط افق بر 
دادي و بودي. خوب و بد، بودي و بودن، چيز ات جوالن ميبساط پهنِ هستي

  ديگري جز خود بودن نبود.
ي ي سنگيني است. لحظهشوي، لحظهميآن لحظه كه از عزيمتت با خبر    

ي آنچه كه بودي آگاهي به از دست دادن همه چيز است در ازاء هيچ. همه
-يك سوي ديگر. اين نقطه سرآغازِ سفرِ بي» هيچ«گيرد و يك سو قرار مي

ها بعد در غربت بر بازگشت تبعيد است. زمان هم ندارد. اين سرآغاز گاه سال
اين مورد آخري  اول و گاه هرگز. وهمان روزهاي شود. گاه تو مكشوف مي

-ي ماندگاري در جزيرهتبعيد خواهد بود. نشانه» شروع نشدن«ي هرگز نشانه
گي خالء. گاه هم در جزيره جادوگرِ فريبايي هست كه ريشهگي، بيي آواره

  كند.همسفرانت را به خوك تبديل مي
اختن است، ناپديد شدن و ي بگي است. تجربهتبعيد در قدم اول آواره   

شوند. اي ناگهان ناپديد ميها، عطرها و صداهايي كه در آن باليده: رنگغياب
- كني و چه كسي ميتقليل پيدا مي» خودت«و تو شايد براي نخستين بار به 

  اي.تواند تصورش را بكند كه چه اندك است آنچه به آن تقليل يافته
ي ا نيز با خود دارد: كشف اندازهي نخست، تناقض نخست راين تجربه   

ات كرده بود و خلوت خاصت را ساخته بود، كه حاال، از آن ارزش آنچه احاطه
  اي.خلع شده

سازند و ترين عناصرِ آن خلوت خاص، وطنِ فوريت را در خاطره ميبرجسته   
شود و وجود دوپاره. از يك شود. در اين غم روح شقه ميغم غربت آغاز مي

هاي گذشته چون شود و جهان غايب و از سوي ديگر تكهه بخار ميسو حافظ
به تسخير خود  سرهيكرا » حال«آشوباند تا كابوس، خواب و بيداريت را برمي

  جوهر سازند.درآورند. و آن را اگر نگوئيم ناممكن، بي
گيرد و كابوس و هذيان توأمانند. ميانِ فراموشي و ياد، زبان لقلقه مي   

شوند و واقعيت را كه هيچ مجالِ ظهوري جز معني ميپراكنده و بي گفتارها
دائم از » حال«كنند. زمينِ اعتبار ميدر اين زبان ندارد، لق و پراكنده و بي

شناسي جز آنكه جانپناهي در گذشته اي نميخورد و تو چارهزير پايت سر مي
ي كه در آن خود ياببيابي. از وطني كه در آن گذشته داشتي، تكه زميني مي

ها تصوير ي زبانكردي، در همهرا همچون درختي ريشه در خاك تصور مي
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

١٩٥  100 ي آرش شماره

از همين » گيريشهبي«ي خاك تصويري آشناست و درخت در اين تكه
تصوير نام خود را يافته است. شايد اگر روزي از اين تجربه فراتر رفتي بتواني 

اكن فرانسه، اين تصوير را االصلِ سي لبنانينويسنده» امين معلوف«به قول 
ها آيد. بيشتر از آن از تصويرش. ريشهها بدم ميي ريشهمن از كلمه«بشكني: 

گيرند و خورند. از ظلمت نيرو مياند و در گل پيچ و تاب ميدر خاك فرورفته
اش كنند و با اين تهديد و ترساندن تغذيهاز بدو تولد، درخت را زنجير مي

ها بايد تسليم شوند زيرا به درخت» تو مرگ توست! رهاييِ«كنند كه: مي
  »ها، نه!هاشان نيازمندند، اما، نه آدمريشه

  آيد و براي ديگري نه.ته بعدهاست. بعدهايي كه براي كسي مياين الب   
ندرت ممكن شدن، نوشتن بهي آگاهي به كندهدر اين دورانِ متأثر از لحظه   

  است.
هاي هي است. اما تصوير اين دوره بعدتر اولين نوشتهپاره و شفادنيا پاره   

  كند.گان را لبالب ميآواره
اي كه اصل موجوديتش مشكوك خورده از حسرت گذشتههايي داغنوشته   

  است.
اند بعضي را ديگر خبري نيست. زبان بستند. از كساني كه اين دوره را نوشته

-ندند. بعضي به انكار ريشهها هم براي هميشه در شرح اين هجران مابعضي
هاي خود برخاستند و كساني هم بودند كه در همين دوره تدارك مرگ خود 

تواند در هيچ را آغاز كردند. و نتوانستند تحمل كنند كه تبعيدي هرگز نمي
هايش برهنه در خالء تاب خواهند خورد زميني ريشه كند و از آن پس ريشه

حاصلِ وطنِ از ند يا در جستجوي بيتا يا در همين آسمان خالي زندگي ك
  رفته عمر بگذراند. باز هم تناقضي ديگر:دست

به گذارد. بدينگونه كند بر مرگ آن صحه ميآنكه بر يادهاي وطن مويه مي   
بخشد. و آنكه از دست گيِ خود مشروعيت ميگي، آوارهبتهگي، بيريشهبي

آفريند و شخصي خود را مي پذيرد با دروني كردن آن، وطنِرفتن وطن را مي
ريزد آن وطن را و خودش را يك اي كه براي زيستن خود ميهمراه با برنامه
ه دهد و به آيندكند، تداوم ميكند، مرمت ميكشد، ميزان ميجا به نقد مي

  صداي خدا:  شود. يكبرد. در صدا يكي ميمي
ت، برو آنجا كه نشانت ي پدرابراهيم! از واليت خود برو! از زادگاهت، از خانه«

-شده ميوشِ هوشِ آدم آوارهي تبعيد كه به گو صداي كافرانه» خواهم داد!
شود كه خدا به ابراهيم خود همان جايي مي» برو بسوي خودت!: «خواند

» حال«دهد: سرزمين تبعيد. جايي كه وطن و گذشته، در سياليت نشان مي
  اباكوف:شوند و بر آينده مسلط. يك مثال، نجاري مي

جز آنكه در من ي غم غربت از وطن را دور ريخت؟ هر وطني بهنبايد همه«
ام اي دريا به پوست پاشنههاي نقرهاست؟ با من است؟ آنكه مثل شن
ي هر كند؟ در خونم؟ كه به منظرهچسبيده؟ كه در چشمانم زندگي مي
- دهد؟ يك روز ضمن نوشتن مكث مياميدي در زندگي، فاصله و عمق مي

  در هر كجا.» بينم.كنم و پائيز روسي را ميكنم، از پنجره نگاه مي
آن روز روزي است كه شخصيت داستاني گلي ترقي از آسايشگاه رواني    

هايي كه لبخند خرد. از آن عروسكشود و يك عروسك روسي ميخارج مي
كنند و ترينشان در دل خود حمل ميهايي ديگر را تا كوچكعروسك ،لب رب
زند تا شكوه اوليس، پس ميسيمِ خاكسار، ايتاك را همچون ميراث بين

كيشوت را بپذيرد، در تنهاييش، بيرون خانه، برابر جهان. و سرنوشت دن
ي رفته را در سينهشخصيت مخلوقِ شهال شفيق قلب فرزند ازدست

شناسد و دلسوزي به خويشتن را كه يكي از ي ديگري بازمي»طپنده«
زند. (اينجا عزا تاخت مي» ديگري«عزاست به همدردي و مهر با هاي پايداري

  را بگير عزاي وطن)
هاي ديگر، در هاي ديگر، فرهنگرودررويي با ديگري، با عادات ديگر، ارزش   

كند، آگاهي مي اي وطن گمشده را در خاطره زندهسابقهقدم اول با وضوح بي
اين پهناوري ي بخصوص روي ست، جايز جاي ديگريو ابه اين را كه اصل ت

گي، اي از بستهآورد، زنجيرهها را فراياد ميگيي وطن، بستهزمين. خاطره
ي ها، عادات و آداب و همههاست، عالئق، عاطفهچيزهايي كه ميراث نسل

گي اند. آوارهاند، از تو قطع شدهگي منقطع شدهچيزهايي كه ناگهان با آواره
تا پذيرش واقعيت تبعيد ادامه دارد. پيش از آن و در تداوم اين انقطاع است و 

وار چون تصورِ شبح يگرفتنهمه چيز دائم در حال شكل» گيآواره«موقعيت 
-گيري و از همعضو قطع شده است و دائم در حال فروريختن هم. اين شكل

ي آنچه ي عزيمت همهكند. از لحظهرا حاكم مي» زمانيبي«پاشي توأمان 
» گذشته«ناپذيري و در آن بود و با آن بود و به آن بود، بطور چارهموجوديت ت

هنوز حادث » حالي«هاي بيادآوردن را در شده است و اين گذشته تمام لحظه
كند و افق را را ناپديد مي» حال«ي ناموجود، »گذشته«كند. نشده، غارت مي

اند؟ ند. زيستهازماني را زيستهخالي. كساني، زماني بس دراز، اين زمان بي
را، اگرچه پر » حالي«هاي پرشده از غياب، در ظلمت لحظه» درد«آري! زيرا 

كند، بر سرش از خالي، اگرچه در اشغال جسد گذشته، بر آواره تحميل مي
  زماني. كند. آبشاري از خمير بيآوار مي

زماني، هاي هشتاد اين موقعيت كشدارِ بيانبوه عظيمي از ادبيات سال   
دهند. كارهايي از هويتي را نشان ميثبات ... و الجرم بيهاي بينرس، مكات

 ،هاي عمومي، گذر از مرزهاي مربوط به خوابگاهها و روايتنوع داستان
آبادي، هاي پناهندگي مثالً در كار محسن حسام، حسين دولتاردوگاه

ا قاسمي و از رض» همنوايي شبانة اركستر چوبها«خصوص داريوش كارگر و به
مراد اي جواهر از علي، كتاب كوچكي چون قطعه»ي شاهپور و آهوانشنامه«

  نيا ...فدائي
گي دروني گي و آوارهريشههاي اين دو كتاب هردو در موقعيت بيشخصيت   

بيند و ميان اقاليم وهم و واقع چون آينه ميدر برند. يكي خود را بسر مي
رود براي مقصدي مجهول سفري مجهول ميخورد و ديگري به حباب تاب مي
قابل تفسير. غير سره معنا، در دنيايي يككند كامالً بيو كارهايي مي
هاي داستاني قادر به مكالمه با مخاطبان آينده، مردم كشوري هيچكدام از آدم

گذرد، در انتظاري ميهايشان در بياند، نيستند. لحظهكه به آن پرت شده
ست با يك جسد ااي شان با گذشته رابطهنيست، رابطه نگاهشان جز مجهول

  ناشناسِ آشنا.
گي، موقعيت متناقض در حال بودن و در حال نبودن است، موقعيت آواره   

تواند عادت شود. عادت از بار زنده بودن و زندگي نكردن است. تداوم آن مي
غالباً آواره بر  شود. اماكاهد. و انتظارهاي روزمره معناي زندگي مياندوه مي

- اش را هم با آن. ميكند و گاه گذشتهشورد. آن را انكار مياين موقعيت مي
» هيچكس بودن«در دل هنوز خواهد موجود ديگري باشد. اما اين ديگري 

هويتي. تنهايي است، نه شود. ساكن المكان بينهان است، پس مقيم آنجا مي
هاي از ي آرماند و جهان، پشت سكهمعنايي خوبا تن ضرورتاً، با دل تنها. بي

شود. مهران كريمي خواهد عوض شود، اما عوضي ميدست داده است. او مي
، وقتي پس از يازده »كجامسافر هيچ«ي من، ناصري، پرسناژ واقعي نمايشنامه

اين كاغذها «سال براي دريافت كارت اقامت دعوت شد، به اعتراض گفت: 
  »من ديگر مهران كريمي نيستم، من سر آلفردم.اند، مالِ من نيستند، عوضي

  
***  

هاي ام به اصل سيال تداوم است و رابطهزنم مراجعهاگر از هويت حرف مي   
متقابل  هايمتقابل آدم با ديگري و جهان. از خاللِ اين تداوم و تأثيرپذيري
شناسد. در است كه فرد خود را در برابر جهان بيرون و از درون بازمي

  وب جغرافيا، جامعه، خانواده و ... تفاوت.چارچ
به اين معنا هويت در ارتباط با بيرون و در تطبيق و تعامل با آن ساخته    
خودآگاه است. اما قطعاً در خود و نابهي خود، خودبهشود و اغلب در خانهمي

و متفاوت است، مشكل هويت » ديگر«بيرون خانه، در تبعيد كه همه چيز 
ي كه آواره در آن شود و به ناچار نيازمند آگاهي است. خالءميشدت طرح به

خورد او را از هر معياري براي تعريف خود و بازشناسي هويتش غوطه مي
هاي عميق به دره» ديگري«دارد و اي بسا كه اختالف صرف با محروم مي

كند. حتي اگر اين حقارت نقاب خودبرتربيني و تحقير حقارت پرتابش 
  داشته باشد. »ديگري«

ي ناخودآگاه شورش بر حس انكار گذشته و فراموش كردن آن، به انگيزه   
ي شروعي براي كشف هويت فردي، درست مثل نقطه مثابهحقارت، يا به

شود. حملِ جسد گذشته، راهي است كه مستقيم به پرتگاه خالء ختم مي
  نفسه، هيچ معنايي ندارد.جايي كه هويت، في

-تواند از اين مرحله بهه اگر قابليت تبعيدي بودن را پيدا كند مياما آوار   
سالمت بگذرد: وقتي بپذيرد هرگز وطني را كه ترك كرده است بازنخواهد 

ي عزيمت، يافت، حتي اگر روزي به آن بازگردد همچنان كه خود او از لحظه
گيرد شده را به پرسش بي درونيو وقتي بتواند گذشته .همان نيست كه بوده

و از نقش خويش در آن بازخواست كند. جايي را كه بوده و كسي را كه خود 
  بوده از نو بشناسد.

گان گذار از اين مراحل نه چندان آسان براي بازيافت اگر براي عموم آواره   
گان هخويش و تداوم حياتي معقول ضروري است؛ به گمان من براي نويسند
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سازد، وگرنه حتي اگر موفق به ا ممكن مياي است كه تداوم كارشان روظيفه
ي جيب مبارك يابندهسرعت كاهشي بهنوشتن هم بشوند، جز از مايه

نخواهند خورد. از نخستين كارهاي ادبي و شايد نخستين كار ادبي كه نشان 
محمود مسعودي است كه در همان » الغرابسوره«اين تجربه را بر خود دارد 

به خويشتن توأم  رحمانهرا با نقد بي» من«يافته به هاي اوليه وطن تقليلسال
كرد و به حضوري خالق كشانيد. عملي كه گذشته را به آينده برد و به تبعيد 
نويسنده معنايي خالق داد. مهشيد اميرشاهي، اكبر سردوزامي، بهمن فرسي، 
سردار صالحي، شاهرخ مسكوب، هادي خرسندي، بهروز شيدا، پرويز صياد، 

يالني، عباس معروفي، حورا ياوري، ساسان قهرمان، شهرنوش عباس م
ي گذشته را شدهگان ديگري كه سرزمين درونيهپور و بسيار نويسندپارسي

اي هستند از هاي برجستهفراخواندند و در گفتگوي با آينده قرار دادند، مثال
  گي.ريشهي بيگي بر مخاطرهقابليت در هنر تبعيد و چيره

به تبديل او  تبعيدا به ابراهيم قول سرزمين را داد. به اين ترتيب صداي خد   
هجرت، يعني سفري اختياري گرديد براي تسخير زميني كه در كالم معهود 

اي كه از زمين قبلي شنيده شده بود و اشاره به كلمه» برو!«ي بود. در كلمه
يد نويد اينكه در جايي ديگر بنياد جهاني ديگر پي افكنده شود. اين تبع

ي موجوديت و تداوم متكامل را در بطن خود داشت، نويد بنياد نهادن رابطه
  ».بودن«با  يديگر
گي و غم غربت شدن، سرگرداني، روزمرهدر تمثيل ابراهيم، از جا كنده    

-جايي ندارد. زيرا در كار او مقصدي هست كه معناي عزيمت را دگرگون مي
ندن در زمين تازه را. قصد دادن به عزيمت، كند. و به دنبال الجرم معناي ما

دهد كه نشت خون و از دست رفتن ها از زميني را معنا ميكندن ريشه
بنيان و بويناك كرده است. لذا بيرون رفتن از كرامت انساني آن را سست

درگلي را ممكن ساخته است؛ رهايي از هنجارهاي نيانديشيده و بودن پاي
  است.» ديگر«رفتن هميشه براي رفتن به جاي خودآگاه را. بيرون نابه
ي سرزميني صداي خدا ابراهيم را به خروج از بابل فرمان داد به وعده   

اند و ها يكي پس از ديگري خالف درآمدهاي كه وعدهمعهود. اما در زمانه
-روز كوچكهاي گوناگونش سرتاسر برج بابلي است روزبهزمين با زبان

ي اي در كار است و نه صدايي آسماني. صداي كافرانهدهترشونده، ديگر نه وع
براي يافتن سرزميني » به سوي خودت برو!«دهد تبعيد است كه فرمان مي

اي. سرزميني كه به قدر خودي تقليل يافته و با كنده كه از آن بيرون رفته
داشته، تا مرز هيچ كوچك ي چيزهايي كه بزرگش ميشدن تبعيدي از همه

تبعيدي براي اين سفر هيچ راهنمايي جز خود ندارد. و اين خود  شده است و
ي هويتي است كه اين همه» هاهل بابل بود«چيزي جز يك نام نيست. 

برايش مانده، و از آنجا كه ديگري زميني نيست كه پايش را بر آن بگذارد، 
ابراهيم اين روزگار چيزي بيش از يك محصول زباني نيست. ابراهيمِ آرامي، 

-ي اصلش از اين پس در يك كلمه به نمايش گذاشته ميبل ـ آرامي. همهبا
گاه نخستينش بوده، شود. و معهذا، در همين يك كلمه وطني كه سكونت

شود، اگر به روايتي انديشيده، تبديل به كميت عظيمي از حس و تجربه مي
  شده درآيد.تحليل و معنا و نقد

پذيرفته شده، كشف قدرت و  ترين كشف تبعيديو اين چنين اساسي   
اي كه جهان بر ظرفيت زبان است. زباني قادر به حمل دنيا و شناخت و تجربه

 ،آن استوار بوده، در حالي كه جهان خود ناپديد شده است. پيش از عزيمت
-كرد. در تبعيد اين كلمهكلمه بر اشيائي كه خارج از آن بودند، داللت مي

كنند. زبان است كه بيرون را در حمل مي هايند كه اشياء را در شكم خود
شود. واقعيت، خود دارد و انتزاع است كه ملموس را. هويت، يك روايت مي

گيرد، هم بر روال روايت، هم بر خاطره. وطن بدينگونه در روايت هستي مي
گي، همچون خود آواره زباني بيرون آمده از گذشته روال راوي. اما زبان آواره

  هاي قديم.ي ريشه در خاكشدهانِ منفعل و دريافتاست. از دل زب
گي به تبعيدي كه اكنون چون تولدي ديگر پذيرفته شده، گذار از آواره   

ها در جهتي جديد جوان ناچار در دگرگوني و بازيافت ارزشزبان را نيز به
هاي تفكر را كه حاصل سلوك تبعيدي هستند در كلمات كند. جرثومهمي
افزايند و از غبار ها ميهاي ديگري بر آند و بازبيني كلمات سويهنشاند. نقمي

-زدايندشان. زبان تبعيدي زباني است خودمدار و از نوع ابداعوهم و غفلت مي
موجود. و گي و آمريت قومي. آزاد از واقعيت از پيششده. آزاد از شيئي شده

  سرشار از واقعيت گذشته، حال، آينده.
دون اين زبان واقعيت ناموجود است، چون تنها واقعيت او براي تبعيدي، ب   

در زبان است كه باقي مانده. بدينگونه مسئوليت او در قبال زبان مسئوليتي 

شده را ادا وطن كلمه .بخشدار، تبعيدي غايب را حضور مياست حياتي. گفت
دارد. زبان تبعيدي، وطن را كند. جسد موميايي گذشته را به تحرك واميمي

تابد. هايش ميكشد و به تاريك ـ روشنيگي بيرون ميرفتهاز مغاك از دست
بند هيچ مرزي شود و از آنجا كه پايمي» ميهن«بدينگونه نوشتن بازيافت 

مرزها بگستراند. از اين پس واقعيت بايد به تواند آن را تا بينيست مي
  ».من«در اقامت » ميهن«جستجوي خويش در زبان برخيزد. 
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  اي از رمان يك جسدتكه

  و سه خاكسپاري

  رضا قاسمي

  
گويد. يعني چه يا غياث المثتغيثين؟ اين را پيرزن مي» يا غياث المستغيثين«

ها نيست. اين پيرزن هفتاد نويسندش؟ حاال وقت اين حرفاصالَ چطور مي
ي رود خودش را بيندازد توي رودخانهاست دارد مياي كه مادر زن من ساله

سن. كدام خري بود گفت سن؟ كانال سن مارتن. اگر توي سن بيندازد كه 
ديگر فرصت نيست ماموران امداد او را تنفس مصنوعي بدهند! كانال سن 

ي دختر او. من بايد عجله كنم. ذهن او مثل  مارتن پنج دقيقه است تا خانه
اش با سرعت جنون بزند. يا غياث المستغيثين.  ه عقربهساعتي است حاال ك
گذارند كف دستم كه تا دنيا دنياست بايد ربط شان را پيدا بعداَ سه شيء مي

اند در كف من. يا غياث  كنم با سه شيئي ديگري كه قبالَ گذاشته
المستغيثين. يك گوشواره، يك گردنبند عقيق چهارگوش با قابِ طال، و يك 

ي. يا غياث المستغيثين. اين سه تا چه ربطي دارند با آن سه دندان مصنوع
شيئي كه ابتداي سرگرداني من بودند؟ يك چراغ روشن گردسوز، يك 

سفيد چيني پر آب و يك تكه سنگ. يا غياث المستغيثين. تنش  ي كاسه
اش خاكستر. يا غياث المستغيثين. در اين ساعت مانتوي سبز است، روسري

ش به ا روكت شلوغ است. يا غياث المستغيثين. با لنگر تنروز خيابان رودوال
اش عرق  زند به عابرين. يا غياث المستغيثين. با چهره راست و به چپ، تنه مي

زند به عابرين. يا غياث المستغيثين. از چراغ  كرده، با نگاهش پريشان تنه مي
يا غياث كند. يا غياث المستغيثين. بوق بوق. قرمز ميدان باستيل عبور مي

المستغيثين. صداي كشيده شدن الستيك اتوموبيل روي آسفالت خيابان. يا 
احمق خر خودتي و جد و آبادت. اين ». احمق خر«غياث المستغيثين. 

ي سن. كدام خري گفت رود خودش را بيندازد توي رودخانهبدبخت دارد مي
چه فرقي ي سن داند رودخانهسن. يا غياث المستغيثين. اين بدبخت چه مي

دارد با كانال. يا غياث المستغيثين. براي او كه نه شنا بلد است و نه ديگر 
ي سن است. يا غياث توان حركتي برايش مانده هر آبي كه بكشد رودخانه

المستغيثين. صد بار دخترش گفته بيا برويم دوتائي خودمان را بيندازيم توي 
شناسد همين اي كه ميني سسن. يا غياث المستغيثين. او تنها رودخانه

كانال سن مارتن است كه پنچ دقيقه فاصله دارد تا منزل. يا غياث 
افتد به . چشمش مييا غياث المستغيثينكند.  المستغيثين. ميدان را رد مي

. تا كي بايد يا غياث المستغيثينرود.  هاي سنگي پائين ميآب كانال، از پله
- خدايا تو مي. «يا غياث المستغيثينز. هاي من بشكند زير بار اينهمه را شانه

يا غياث ». ام براي او داني كه من بيست و پنج سال آزگار نماز خوانده
يا غياث . خدايا مرا بسوزان به آتش جهنمت اما او را نه. المستغيثين
  .المستغيثين

*  

http://dialogt.de/



  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

١٩٧  100 ي آرش شماره

  پس از پنج سال غربت

  ورهايي در مورد ادبيات داستاني و نقد فارسي در خارج از كشنكته

  

  هومن عزيزي

  
يا  ي موضوعي به گستردگي ادبيات مهاجرتنظر درباره به باور من اظهار

است كه نه در يك مقاله  ان دشوارچن تبعيد (يا شايد خارج از مرزهاي وطن)
طوالني ممكن است. شايد اگر به  يگنجد و نه بي تحقيقو يك كتاب مي

هاي لفان در سرزمينؤم هاي ادبي، پراكندگيفاكتورهايي چون گستردگي فرم
ي در پايان تغيير روزانهو ...  هاآنكار  و شكل نوع ،لفانؤگوناگون، تعداد م
از اين رو اين نوشتار  به دشواري اين كار بيشتر پي ببريم. ادبيات دقت كنيم،

شايد  .نباشد هم كه شايد حتي يك اظهار نظر نيست نه تنها نقد و بررسي
شايد اين متن بيش از هر چيز به ر آن بگذاريم. تنها بتوانيم نام سليقه ب

اي كه حاوي اي شخصي يا يك سفرنامه شباهت داشته باشد، سفرنامهنقشه
اي تازه از جهاني است به نام تجربيات من در برخورد با جهاني تازه يا گوشه

مشكل اصلي من با ادبيات مهاجرت ادبيات فارسي در خارج از مرزهاي ايران. 
 شود. ادبيات مهاجرتچه تعريف آن تصور ميتعريف آن است يا آن يا تبعيد،
پردازد مي يا تبعيد براي من آن بخش از ادبيات است كه به مهاجرت يا تبعيد

نوشته شود. حتي براي تعريف كردن  يا تبعيد و نه لزومن هر چه در مهاجرت
، تبعيدييا  لف به عنوان نويسنده يا شاعر مهاجرؤيا دسته بندي كردن يك م

شود كه اين مفهوم تقريب بزرگي داشته هاي بسيار سبب مينيز دشواري
گذرانده و به جمع بهترين شاعران  ايران باشد. شاعري كه بيشتر عمرش را در

يا  توان شاعر مهاجرچگونه مي ،پس از مهاجرت يا تبعيد را، ما راه يافته
تبعيد داشته مهاجرت يا  يناميد؟ حتي اگر توليدات فراواني در دوره تبعيدي

 يتوانم شاعر تبعيدباشد. به عنوان مثال رضا براهني يا يداهللا رويايي را نمي
- . پس بهتر ميرا خانيتر مانند كورش همهحتي شاعراني بسيار جوان ؛بنامم

البته به دليل  ها هم مد نظر داشته باشم.ي متنبينم كه اين تعريف را درباره
ي متون و مؤلفان خارج از مرزهاي وطن در اين  از همهكه حتي نام بردن اين

ام كه شناخت بيشتري  هايي را برگزيده گنجد، برخي از نام مجال نمي
ي من ناشي از ام. فقدان نام يك مؤلف يا يك متن در نوشته شان داشته  درباره
  گذاري هنري نيست كه تنها نشان دانش اندك من است. ارزش

، اندك زماني پيش، تفاوتي ي وطندر خارج از مرزهابه گمان من ادبيات    
اي مانند خصوصن رسانه ،هاشگرف با ادبيات داخل داشت، اما عصر رسانه

ها، كم و در برخي زمينه ه استروز به روز كمتر كرد اين تفاوت را اينترنت،
-همواره ايجاد تفاوت مي هچآن .گيرندها پيشي ميها بر تفاوتكم شباهت
شايد اگر اين نكته در ميان  .ي فرهنگي متفاوت استهاتن در فضاكند، زيس

هاي ادبيات خارج از مرزها، هيچ تفاوتي با ادبيات داخل نبود برخي از تكه
  نداشت.

ي آپولوني و جا كه من هميشه هر اثر هنري را حاصل برخورد دو نيرواز آن   
آپولوني  يجنبه كنم در ادبيات تبعيد هميشهبينم، تصور ميمي ديونيزوسي

ي ديونيزوسي آن برتري دارد و به همين جهت من آن دسته از جنبه آثار، بر
- تر ميهاي ادبي را كه بر آگاهي بيش از ناخودآگاهي متكي اند، موفقشكل

، ادبيات خارج از ادبي بينم. به عنوان مثال در ادبيات داستاني و نقد و تئوري
 .رسد. عكس اين موضوع نيز صادق استميتر به نظر مرزها، گاه بسيار موفق

ي چند به دليل ريشه رسد. هرداخل كشور پيشروتر به نظر مي در مثلن شعر
  .ان محسوس نيستددر وجود ما دارد، تفاوت چن شعر اي كههزاران ساله

ي داستان كوتاه و در هر دو حيطه ،خارج از كشور ادبيات داستاني در   
برخي آثار نويسندگاني  خواندنِ با خروج از كشور وپربار و موفق است.  رمان،

چون رضا دانشور، رضا قاسمي، مهشيد اميرشاهي كه در داخل موفق به 
نشده بودم، تصوير بسيار قدرتمندي از ادبيات خارج از مرزها در  هاخواندن آن

را به روشني بر بخش بزرگي از  خود ذهنم ايجاد شد. فضاي غرب تاثير
دهد. شايد تا پيش از مهاجرت، از خارج از كشور نشان مي ادبيات داستاني

ي تبعيد و مهاجرت و ادبيات زيست در مهاجرت مي چه ناباكوف دربارهآن
رضا  نويسندگاني مانند هاي كوتاهگويد، تصوير روشني نداشتم. در داستان

نوآوري در فرم و گاه  بود كه شهرستاني، كوشيار پارسي، مهستي شاهرخي
  هاي ادبيات غرب را يافتم.يستن در زبان بيگانه و آشنايي با نحلهتاثير ز

كه  كردممي خواندم، تصوررا مي »چاه بابل«به عنوان مثال هنگاهي كه    
 اينويسنده نام به جاي آن توان نام رضا قاسمي را از روي جلد برداشت ومي

يشتر تعلق قاسمي به سنت ادبي فرانسه و غرب ب رضا گويي گذاشت. فرانسوي
 هايي كتاباين كتاب را با فضا يوقتي فضا داشت تا سنت ادبي ايران.

تر به شهريار مندني پور يا ابوتراب خسروي مقايسه كنيد، اين تفاوت ملموس
 آثار نويسندگاني چون نظر خواهد رسيد. عطر و بوي فضاهاي ايراني در

اني بودن ننده ايرشود كه خوامندني پور، خسروي، گلشيري باعث مي
 آثار در نويسنده را بالفاصله دريابد، حتي اگر نام نويسنده بر جلد نباشد.

» ايراني بودن«گرچه خصلت ا ننويسندگاني چون رضا قاسمي و ساسان قهرما
هاي ديگر آميخته كه فضاي چنان با فرهنگ هاآثار آن از ميان نرفته، اما

ايراني در خارج از  به چند تن از نويسندگان جديدي ايجاد كرده است.
  تر نگاه كنيم.مرزهاي وطن از نزديك

 او مهشيد اميرشاهي بهترين آثارش را در خارج از كشور نوشته است.   
ي كم كارتر بوده است، اما آثاري كه در دهه ي مورد نظر منهاسال در گرچها

 اي ماندگار در ادبيات ايران ساخته، از او چهرهه استميالدي منتشر كرد 90
او را در ادبيات » 3 و 2 و 1 مادران و دختران«، »در سفر«مانند:  ؛ آثارياست

  اند.ت كردهيثبتفارسي 
ي داستان كوتاه است. نويسان ايران در زمينهگلي ترقي از بهترين داستان   

» من هم چگوارا هستم«و يا » دودنيا«، »خواب زمستاني« هايي مانندكتاب
  اينترنت يافتم، آثاري درخشان اند.ها را به مدد كه اغلب آن

 ايشناس و نويسندهشاهنامه ،پژوهشگر ،زنده ياد شاهرخ مسكوب مترجم   
سوفوكل بخشي از خاطرات  »پاودي«و » آنتيگون«هاي زيباي او از كه ترجمه

گو در وگفت«داستان  ، باانددرگير دنياي تئاتر بوده است كه كساني چون من
  براي هميشه باقي خواهد ماند. ادبيات فارسي قمندان بهي عالدر خاطره »باغ
هاي زبان تريناز موفق يكي »خسرو خوبان«رضا دانشور با رمان بي نظير    

ي اي در باب ادبيات خارج از مرزهاو هيچ نوشته را خلق كرده است فارسي
  مدعي صداقت باشد. تواندنامِ اين رمان نمي بدون ذكر وطن

با زباني عريان و آكنده از » برادرم جادوگر بود«در  كه ياكبر سردوزام   
روزهاي اقامت در ايران در سينه  كه از خشم و دردي را كوشد،مي خشونت

 راهي شخصي است كه ايگونهجزيره ايران نويسيدر داستان ،دارد بازگو كند
 است. او با زباني آميخته از چندين صداي متضاد، جهاني را پيش را برگزيده

اش با هم سر ستيز دارند. زبان گسترد كه تك تك عناصر سازندهچشم ما مي
  اي از شعر و دشنام و افسوس و ضد شعر است.او آميخته

وردي كه «، »ي اركستر چوبهاهمنوايي شبانه«، »چاه بابل«رضا قاسمي با    
رضا  اي است.و حرفه موفق يي از يك نويسندهانمونه» خوانندميها بره
 »چاه بابل«ي »مندو«آفريند. هزارتويي از اسطوره مي» چاه بابل«در  اسميق
نويسي خارج از پردازي در داستانهاي شخصيتترين نمونهموفقاز يكي  او

كشور است. تخيل قوي، خالقيت در مانورهاي غيرملموس در فرم، زبان 
  هاي او است.از ويژگيمناسب فضا، نگاه ژرف 

 مرا بيشتر مسحور كرد.» چاه بابل«هاي رضا قاسمي از ميان اين كتاب   
چه به آن اـ ي تي، اسطوره و واقعدارد مانند» يان ا يد« ي، فرم»چاه بابل«

ها تيروااند و خرده يدو چوب اصلـ  ملموس معاصر حضور دارد تيمثابه واقع
كه  دياس نويآم يهادو خط، رشته نيا انيكاراكترها م يهاو رفت و برگشت

 .كننديرا به هم وصل م ياصل طنردبان دو خ يافق يهاچوب ايها و ند پلهمان
، و ديگويم» نه«كه  يدائم رمان، حول انسان، انسان چشي، پنياما گذشته از ا
وضع موجود و  يممنوع به مثابه بر هم زننده يهاعشق يانهيحضور او در م
» يان ا يد« يرشته نيا يو آسمان ، شكل واقع نيزم نيقوان يبر هم زننده
 يسندهيو نو» ف. و .ژ«در متن با نام  سندهيحضور نو .كنديرا آشكار م

او  يدرباره يكه خدمتكار اوست و مشغول نوشتن رمان زابتيبه نام ال يگريد
 انيدست بدست م ييتابلو دهد.يم »چاه بابل« يبه هزارتو يتردهيچيابعاد پ

-يم ـ يقاسمـ  هاآن يتمام سندهينو و سر آخر سندگانشانيكاراكترها و نو
 انيم كه در فرم رمان شكل دهد. تينه در قالب روا بار نيگردد تا تناسخ را ا

هست  يبارز يجهان مشخصه يشينما اتيجهان و ادب اتيادب يآثار جاودانه
سوفوكل شما با  »گونيآنت«آنان است. در  يماندگار ياصل لياز دال يكيكه 

و درام ما مرسوم  اتيچنان كه در ادبو بازدارنده آن هشبرنديپ يكاراكترها
است، حال  نيزم نيقوان يندهيكرئون نما »گونيآنت«. در ديستياست، روبرو ن
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دو  هرگونه است كه  نيكنند. ايآسمان دفاع م نياز قوان گونيكه آنتآن
اثر  يراز ماندگار نيا فشارند ويم يو بر حق پا نديگويكاراكتر راست م

ي تاريخ ادبيات نمايشي و داستاني آثاري را در قفسه وكل است.سوف
دهد كه اين راز مانايي را در خود داشته باشند و جاودانگي جاي مي

هايشان بر خالف بخش بزرگي از ادبيات ما سياه و سپيد نباشند. در شخصيت
 و اغلب ديگر آثار قاسمي نيز همه حق دارند و بر قوانين خودشان» چاه بابل«

  ي زايش درام است.فشارند و اين نقطهپاي مي
و » مرايي كافر است«است. در  ايرجستهي بنسيم خاكسار نويسنده   
. است برد كه پيش از آن وجود نداشتهما را به جهاني مي» بادنماها و شالقها«

نگاه انساني او به انسان، آرمانگرايي، مقاومت سياسي، شكنجه نكات بسياري 
انبوهي  ي زندانداستاني ما افزوده است. در خارج از كشور دربارهبه ادبيات 

منتشر شده است. اما كاري كه نسيم خاكسار انجام داده است بازگويي  كتاب
در » مرايي كافر است«. داستان ترين شكل ادبي آن استفجايع به هنرمندانه

جه بر انگيز دارد در بازگويي تاثير شكنكتابي به همين نام، فصلي شگفت
اش به واكاوي مفهوم شالق قربانيان آن، در اين فصل از داستان راوي در ذهن

نامد و به كار بردن اسامي  ترين شكنجه مي پردازد. راوي شالق را سهمناك مي
ها را، نوعي بازي بيمارگونه كه در آن بيمار از چيدن  ديگر شكنجه

برد. شايد به جرأت  ميي خود در پيرامونش لذت  هاي مورد عالقه بازي اسباب
اتفاق بزرگي در ادبيات » مرايي كافر است«بتوان گفت اين بند از داستان 

داستاني فارسي، به خصوص ادبيات زندان است. خواننده ناگهان خود را در 
فرد اي تلخ و دردناك و منحصر به  يابد و تجربه ترين داالن شكنجه مي مخوف

- نويسي هوشمند روبرو ميما با رمان» قهابادنماها و شال«در  كند.را لمس مي
-روايتشويم كه متني چنداليه و چندصدايي آفريده است با انبوهي از خرده

، »مرايي كافر است«برخالف  .نهاي گوناگوهاي پيچاپيچ در شخصيت
بادنماها و «روايتي سرراست و روراست نيست. در  »بادنماها و شالقها«

انديشد، به  زيد و مي ه خاكسار در آن ميتمام صداهاي جهاني ك »شالقها
شايد هيچ  نويسان ايراني مقيم خارج از كشور، رسد. در ميان داستان گوش مي
هاي زندانيان  به زندان و رنج ي نسيم خاكساري ديگري به اندازهنويسنده

، رضا قاسمي و ساسان قهرمان نپرداخته باشد. او به همراه ،سياسي عقيدتي
 صداي چه تلخ بود اگر است.  اق آن نيز بيش از همه پرداختهبه تبعيد و اعم

صدايي كه به مدد  ؛ماندچنان در خارج از مرزها باقي مياين نويسندگان هم
  .گذرداز مرزها مي تربيش هايي چون اينترنت روزبه روزرسانه

» كافـه رنسـانس«)، 1374» (گسـل« ،هايشساسان قهرمان در رمان   
بر  عيد رابمهاجرت و تاثر  )1381...» ( ميها نگفتـه بچـهب«)، و 1376(

اگرچه » فه رنسانساك«كاود. هنرمند معاصر مي و روشنفكر مهاجر زندگي
تواند آغازي باشد براي نوعي از ادبيات مي رسدمي متن كوتاهي به نظر

هاي ادبيات مهاجرت، نمونه براي مهاجرت در زبان فارسي. آثار قهرمان شايد
 يي هاشورهايار خوبي باشند. او شناخت خوبي از فضاها دارد و در سايهبسي

كه بنويسد، به خواننده منتقل هايش را بي آنزند، حرفها ميكه به شخصيت
هاي اجتماعي فرهنگي ميان ايران و جهان غرب، گاه دو جهان كند. تفاوتمي

اي فاصلهبا هم  ياز نظر زماني نيز گوي گويي ، دو جهان كهآفريندميبيگانه 
شود. او در كارهاي قهرمان به روشني ديده مي فاصله اين .شگرف دارند

. از جهان وجود دارد دو در انتقال شكافي كه ميان دارد بيني خاصي روشن
ي تبعيدي روس،  اين نظر شايد بتوان قهرمان را با والديمير ناباكوف، نويسنده

   مقايسه كرد.
اي است كه در خارج از مرزها هاي برجستهرمان نيز يكي از» گسل«   

گي روايي به ما صدايي و چنداليهچندرماني كه با تكيه بر  منتشر شده است.
دهد در جهاني زندگي كنيم كه قهرمان آفريده است. جهاني به اجازه مي
هاي قهرمان در رمان كنيم.جهاني كه در آن زندگي مي و سادگي پيچيدگي

ها هيچ گرايانه، قابل لمس و جذاب اند، يعني در آنعشان واقي نخستاليه
رود و بازآفريني يك از عناصر شاكلي متن به سمت برتري بر ديگر عناصر نمي

اندازي هاي روايت و پوستهاي شخصيتكنش و واكنشبر اساس جهان تنها 
  گيرد.ها صورت ميمداوم آن

شان هاي پيرامونناقضهاي روايت در واكنش به تهم آدم» گسل«در رمان    
نوعي جمع اضداد است كه » گسل«اند.  هاي دروني ها و شكافدچار تناقض

كه امكان  » نماي ديد پرنده«كند؛ نوعي بافتي مشبك و چنداليه ايجاد مي
و پيرامون ما وجود دارد را فراهم » گسل«شناختي فضايي كه در   لمس جامعه

  طلبد.وار ايران را به جدال مييخ دايرهكند و تاركند، فرديت را تعريف ميمي

نشان » گزارش يك روز معمولي«رضا شهرستاني با انتشار مجموعه داستان    
، گزارش »يمعمول روز كيگزارش «ي موفقي است. داد كه نويسنده

در  كه يباران ييهاو انحطاط انسان معاصر است. گزارش  چشم يدگيپوس
 ياهجوانه ديپلكند و خود را با اميات مخشك خاطر يدر باغچه روزي دلگير

هاي كتاب از جستجوي . فراز و نشيبدهنديم بيخشك ، فر يدرخت يبهار
اي از دهد. او طيف گستردهگري خبر ميشهرستاني و بي تابي او در تجربه

كه گيرد، بي آنرئاليسم جادويي و سورئاليسم را به كار مي رئاليسم تا
-ي داستاناز دست بدهد. شايد بارزترين مشخصهمجموعه يكدستي خود را 
شان و شخصيت ها با خويش و اجزاء بدني شخصيتهاي اين مجموعه فاصله

هاي رئاليستي از بخشيدن به اشياء، است. شهرستاني در بعضي از داستان
-كند و به اين ترتيب با رئاليسم فاصلهنويسي رئاليستي پرهيز ميديالوگ

هاي فراواقعي هاست كه ناگهان پديدهب در همين داستانكند. اغلگذاري مي
ها، مانند بحران، كنند. البته او در برخي از داستانخواننده را غافلگير مي

نويسي رئاليستي نيز تبحر دارد؛ چيزي كه باعث دهد كه در ديالوگنشان مي
كار تر به چشم بيايد. يكي ديگر از مشخصات گذاري او پر رنگشود فاصلهمي

انديشي شهرستاني و شهرستاني نوشتن داستان در فرم گزارش است. مرگ
نگريستن به مرگ به مثابه پايان ـ و شايد فرصتي كوتاه پيش از پايان، يعني 

توان به ي ديگري ست كه نميفرصت پيش از پوسيدگي جسد ـ مشخصه
گزارش يك روز «ي سادگي از كنار آن گذشت. چندين داستان مجموعه

توانست باشد، روايت پوسيدگي مانند دخمه و اين خبر خوبي نمي» وليمعم
- هاي ديگر اين مجموعه هم نشانهجسد در گور يا زير آفتاب اند. در داستان

  هايي مانند گور، تابوت.خورند؛ نشانههاي بسياري از مرگ به چشم مي
ادبيات هاي اساسي ميان ي نقد و پژوهش و تئوري ادبيات تفاوتدر حيطه   

داخل و خارج وجود دارد. در داخل كشور ما همواره با معضلي به نام سيستم 
ي ايران به ادبيات دچار كاستي شآموزشي روبرو هستيم. رويكرد سيستم آموز

به  چهو ضعف نيست، بلكه اساسن غلط است. در مقطع متوسطه و عالي، آن
شود، انداخته ميآموز و دانشجو جا دانش ذهن ادبيات تعريف و در عنوان

ها و تغييرات تالش . عليرغمادبيات كالسيك و اغلب تا پيش از نيما است
هنوز  ،تغيير اين ديدگاه صورت گرفته در جهت اندكي كه در اين چند سال
هاي ادبيات ايران در اين سيستم خالي  ترين چهرههم جاي بسياري از بزرگ

هاي  سانسور شده، كتابآن هم به صورت  چند استثناء، گذشته ازباست. 
را  درسي تنها آثار بخشي از شاعران و نويسندگان كم تحرك و متوسطي

شوند. بدين  ناميده مي» جنگ«يا » انقالب«كه شاعران  كندمعرفي مي
ماند؛ و  ناشناخته باقي مي  ترتيب، ادبيات معاصر براي بخش بزرگي از جامعه

شان بر  ي آموزش ه وظيفهاست ك يي افراد اين در واقع نقض حقوق اوليه
كه قسمت كوچكي از آثار شاعراني چون اين ي سيستم است. با وجود عهده

 اند وهاي درسي متوسطه اضافه شدهنيما يوشيج و سهراب سپهري به كتاب
هايي تأليف كتاب ها خودبرخي از استادان ادبيات دانشگاه كهبا وجود اين

آثار  باقي است. هنوز راه بسيار درازيها را پوشش دهند، تا كاستي اندكرده
 احمد شاملو، فروغ فرخزاد، صادق هدايت، غالمحسين ساعدي و حتي شاعران

بايد به عنوان آثار كالسيك شناخته  ،دهندكه هنوز به كار ادامه مي مؤثري
  ي و دانشگاهي و ادبي مورد نقد و پژوهش قرار گيرند.مو در مجامع عل ندشو
هاي انفرادي نقد در داخل كشور وجود دارد، اغلب تالش يچه در حوزهآن   

معدود منتقدان ما با مشقت بسيار آثارشان را در نشريات (كه در حال  .است
 3000يا  2000اند) يا به صورت كتاب (با تيراژهاي حاضر اغلب تعطيل شده

اي هفتاد ميليوني پاسخگوي نيازهاي جامعه اصلن كنند كه) منتشر مييجلد
شود كه منتقدان ما نيازهاي هاي ديگر باعث ميت. عدم آشنايي با زباننيس

شان را از مجراي ترجمه برطرف كنند كه منشاء سوء تفاهمات بسياري علمي
اي ي ما با جايگاهي كه يك منتقد در جامعهجايگاه منتقد در جامعه .است

ر اخالق مانند سوئد يا فرانسه دارد، اصلن قابل مقايسه نيست. مشكل ديگ
 ؛پردازدهاست. نقد در داخل كشور اغلب به حاشيه ميفرهنگي ما ايراني

منابع بسيار محدودي دارد ( اغلب  ؛بيشتر حاوي نظرات شخصي منتقد است
  باشد. اثر تقدير و گاه تقديس تحقير، تواندندارد) و مي

كند. فضا در خارج از كشور، نقد و پژوهش مسيري كاملن متفاوت طي مي   
 گاه حتي .خوريمبر مي ايداوري سليقه پربارتر است، كمتر به تر وعلمي
داوري و ارزشگذاري يافت. در آثار منتقداني چون بهروز  توان در متننمي
ما بيش از هر چيز با خوانش  ، مهدي استعدادي شاد، مليحه تيره گلشيدا

هنر، تاريخ، ي ي مباحث گوناگون فلسفهمتون از زواياي متفاوت و از دريچه
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كه بتوانيم در متن حتي ... روبرو هستيم بي آن شناسي و روانشناسي وجامعه
ي خوب يا بد، موفق يا ناموفق، قدرتمند يا ضعيف بودن اثر يك جمله درباره
من  گمان ي ادبي ما چنان به اين رويكرد محتاج است كه بهبيابيم. جامعه

  رو به زوال و انحطاط خواهد رفت. بدون اين رويكرد نقد ادبي در زبان فارسي
توان از كنارش به سادگي گذشت، تاثيري است كه  چه در اين ميان نميآن   

ساالري بر نقد فارسي گذاشته است. اين پديده كه ساالري و رابطهجريان
ترين آفت ادبيات  خدا و پدرساالر ماست، شايد بزرگ محصول فرهنگ تك

ي شناخت است و تكامل بي شناخت  عرصهفارسي است. زيرا نقد و پژوهش 
كند و نقد و پژوهش ممكن نيست، اما اين پديده، شناخت را دچار اعوجاج مي

را به نوعي تجارت و بده بستان تبديل. به اعتقاد من شدت اين پديده در 
كنم كم شدن  ها، خيال ميداخل كشور بسيار بيشتر است و گذشته از استثناء

ا، به دليل دوري مؤلفان و محققان از يكديگر است. شدتش در خارج از مرزه
آيد و باعث  تر مي بينانه طور ببينم چون به نظر واقع دانم اين شايد الزم مي

  شود براي مبارزه با اين پديده بيشتر تالش كنيم. مي
نويسند بيش از همه آثار بهروز از ميان منتقداني كه در خارج از كشور مي   

ام و شايد دي شاد و مليحه تيره گل را مطالعه كردهشيدا، مهدي استعدا
بتوانم اعتراف كنم كه براي نخستين بار نقد را نه به عنوان ابزاري كه به 

ام، كه به عنوان متني لذت بخش عنوان نويسنده يا شاعر به آن نياز داشته
  ام. يافته

ه ادبيات و ب انبراي عالقمند را ايكوشد نكتهبهروز شيدا در مقاالتش مي   
فاصله » بدون زير نويس«كوشد از متن او سخت مي .پژوهش روشن كند

گيرد و به سوي پژوهشي حركت كند كه در آن رنج نهفته است. به باور او هر 
چه رنج در آفرينش چيزي بيشتر باشد، ارزش آن بيشتر است. اين دقيقن 

مند است. دور ي نقد و پژوهش به آن نيازچيزي است كه ادبيات ما در حوزه
ي بيش از حد به يعني دور شدن از تكيه» نويسمتن بدون زير«شدن از 

ذهن منتقد و پژوهشگر؛ يعني حركت به سوي يافتن چيزي نو در ميان 
هاي ديگران، يعني تالش براي ديدن با چشم ديگران و يعني واداشتن يافته

ناگون با هم سخن متون به گفتگو با هم. در سراسر آثار بهروز شيدا متون گو
كه در نقد ما همواره ، يعني آن»داناي كل«ه گاه غيبت كجا گويند تا آنمي

دانا و همه چيزدان است و ترازويي براي سنجش سره و ناسره همراه دارد، 
ن تشود. از سوي ديگر در نقد و پژوهش فارسي، منتقد در نگريساحساس مي

ود كه متن پژوهش فراموش شو خواندن و سنجش ديگر متون چنان غرق مي
ي شود كه دربرگيرندههايي تبديل ميشود. متن پژوهش به مجموعه گزارهمي
ي متن يا متون مورد پژوهش است. انبوهي گزاره كه اغلب درباره منتقد نظر
گويي موضوع  .هايي هستند براي رد يا اثبات متون مورد نقدها و حكمفرض

شود منتقد، به متن نقد به صورت باعث مينقد و نگريستن به متن مورد نقد 
تواند داشته باشد هايي كه متن نقد و پژوهش ميكاري ابدي ننگرد. زيبايي

در آثار بهروز شيدا اما  .روايت و حتي موسيقي يشود، فرم، نحوهفراموش مي
ي ديونيزوسي او جنبه .نگرد كه به شعرچنين نيست. او به متن نقد چنان مي

هاي متفاوت و زيبا و كوشد با فرمگرداند و ميا به آن باز ميمتن پژوهش ر
هاي شاعرانه متن گذاريها روايت و حتي موسيقي و نامتغيير لحن و ظرافت
بهروز شيدا كمتر به  ي ادبيات به متني ادبي تبديل كند.نقد را از متني درباره

آورد و به ياد مي پردازد. در زباني كه ادبياتش بيش از هر چيز شعر راشعر مي
من  ياش به شعر اختصاص دارد، اين رويكرد مورد عالقهبيشترين متون ادبي

نيست؛ هر چند تالش بهروز شيدا براي بازخواني متون داستاني، دراماتيك و 
هاي حركت ادبيات ايران به سوي رشد نظري تالشي است كه ريلي از ريل

و يا چند بهروز شيدا نياز داشتيم كنم ما به داست. اين است كه گاه فكر مي
كه از يافت بي آنها فرصت بررسي شعر ايران را ميكم يكي از آنتا دست

گشتي كوتاه با او: «بازخواني متون ديگر باز ماند. البته او در مقاالتي مانند 
ي خواب سفيد در قاب سيا: به بهانه«يا » مهدي اخوان ثالث در تقويم تاريخ

از «، »عيني دوربين قديمي و اشعار ديگر عباس صفاريهفت شعر مصورـ 
و » ي آرزو تا تراژدي تنهايي: تفرجي كوتاه در چهار شعر احمد شاملوحماسه

به شعر » هاي سئوال: تفرجي كوتاه در چهار مجموعه شعر تبعيدصورت«
هايي از مقاالتي به بازخواني شعر و تاثير آن پرداخته است. گاه نيز در بخش

 هايسيمرغ«توان از يات داستاني پرداخته است كه به عنوان نمونه ميبر ادب
هاي بهرام اي كوتاه ميان ديوانگان داستانپرشكسته و صاحبان راز، مقايسه

نام برد. با نگاهي كوتاه به فهرست نام مقاالت » صادقي و ديوانگان آثار عطار
   يو چه حيطههاي ا ها و پژوهش توان دريافت كه خوانشبهروز شيدا مي

  

  
  

. بهروز شيدا را با پنج مجموعه مقاله، يك پژوهش گيرد وسيعي را در بر مي
توان شمار مقاالت منتشر شده در نشريات چاپي و اينترنتي، مي بلند و بي 

  پركارترين منتقد ايراني به شمار آورد.
 شعر اغلب شاعران» شاعران و پاسخ زمانه«مهدي استعدادي شاد در كتاب    

اي كه از نقطه نظر او اخير ايران را با توجه به مسئله يبزرگ چند دهه
ي بينش شاعر و تفاوت اصلي بينش او با ديگر شاعران ترين نكتهاساسي

او در اين كتاب  كتابي بسيار مهم است. من كند كه به نظراست، بازخواني مي
نقد و بررسي و به آثار اغلب شاعران بزرگ معاصر، پس از نيما يوشيج را مورد 

شاد  دهد. مهدي استعدادي قول خودش مورد پرسش و سنجش قرار مي
هاي اجتماعي را با سنجش نقش شعر در  كوشد ردپاي فراز و نشيب مي

كاري،  جريانات اجتماعي و گاه سياسي بيابد و سپس ردپاي محافظه
رهگذر به ي معاصر را در اين  هاي انديشه طلبي، پوپوليسم و ديگر آفت انحصار

نام دارد، ابتدا » ي تجدد نيما و مسئله«نمايش بگذارد. از نخستين مقاله كه 
ي اجتماعي سياسي زمان است كه در معرض خوانش ما قرار  زمينه پس

هاي ادبي هنري جهان و سپس شعر نيما. اين الگويي  گيرد، سپس جنبش مي 
  ردازد.پ ي آن به رسم نمودارش مي است كه استعدادي شاد بر پايه

به بررسي » در ستايش تبعيد«مهدي استعدادي شاد در كتابِ ديگرش،    
پردازد و شعر شاعراني چون مريم  رمان فارسي و نشريات فارسي در تبعيد مي

ها تازه و در نوع خود  دهد. نگاه هوله و شهروز رشيد را مورد بررسي قرار مي
ه شعر مريم هوله كه ب» اتاقك اعتراف«نظير است. به عنوان مثال   بي
يك از  اي كوتاه است؛ اما حاوي نگاهي تازه كه به هيچ  پردازد، مقاله مي

ي اين شاعر شباهت ندارد. از مهدي استعدادي  نقدهاي منتشر شده درباره
ما و «هاي  ي نقد و پژوهش، عالوه بر دو كتاب باال، كتاب شاد در حيطه

سير حركت آثار استعداي منتشر شده است. » قدرت و روشنفكران«، »قهقرا
دهد كه او نه تنها در فرم بلكه در مسير توليد ادبي بر يك روند  شاد نشان مي
ي خود نمودار ديگري است از تصويري كه از تكامل  كند كه به نوبه حركت مي

ي روند شعر معاصر، رمان معاصر، قدرت و ادبي در ذهن دارد. آثار او در حيطه
ي معاصر نشان مسيري است كه او به  ي فلسفهههاي او در حيطحتي ترجمه

عنوان يك منتقد طي كرده است: منتقدي كه براي خود رسالتي قائل است: 
هاي بسياري نيز در  تكامل ادبيات فارسي. از مهدي استعدادي شاد كتاب

  نويسي و ترجمه منتشر شده است.هاي داستان حيطه
اعتقاد ندارم. اما مليحه تيره اگرچه من به تفكيك جنسيتي مؤلفان ادبي    

توان گل شايد يكي از معدود منتقدين زن ادبيات فارسي باشد. به جرأت مي
گفت كه در ادبيات داخل كشور تا چند سال پيش هيچ منتقد زني به طور 

هايي انگشت شمار از  جدي به كار نقد و پژوهش نپرداخته بود. تنها چهره
دست به كار نقد و پژوهش شدند كه به نسل حاضر، در كنار آفرينش هنري، 

توان از پگاه احمدي نام برد. اما در خارج از كشور اين حيطه عنوان مثال مي
ترين منتقدين و پژوهشگران  تر بوده است. مليحه تيره گل از برجسته وسيع

ايراني است و شايد حضورش در خارج از مرزها باعث شده كه به طور جدي 
 اتيسال ادب يس« ي  دبيات بپردازد. كتاب منتشر نشدهبه كار نقد و پژوهش ا

هايي از آن در دنياي مجازي انتشار يافته،  كه تنها بخش »ديدر تبع يفارس
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بيني متون  او كوشيده جهان ها در اين زمينه باشد. ترين پژوهش شايد كامل
ي غربت را در كنش و واكنش با شرايط و محيط ميزبان بسنجد. دريابد  زاده
نشين پديد آورده هايي در مؤلفان غربت يستن در فضاي تبعيد چه تفاوتكه ز

اي مجزا و ارگانيك  توان اين ادبيات را به عنوان پيكره است و بر اين اساس مي
مؤلف تبعيدي » من«گل كوشيده است هويت  تعريف كرد يا نه. ملحيه تيره

ساكن » من«و ايراني » من«را مورد بازشناسي قرار دهد و نسبت آن را با 
ي نقاط بسيار دور از هم جهان غربت  هاي زاده ايران بيابد. كوشيده است متن

 يس«ي غربت به دست دهد.  ديگر بسنجد و نموداري از ادبيات زادهرا با يك
البته تنها اثر مليحه تيره گل نيست. مقاالت  »ديدر تبع يفارس اتيسال ادب

اند. مليحه  ي مجازي منتشر شدهبسياري از او در نشريات و خصوصن در فضا
گل همواره نشان داده است كه منتقدي تيزهوش و آگاه است. از تيره 

توان به  شان كوشيد است، مي گل در تبيين ترين مباحثي كه تيره محوري
  ي روز (پست مدرنيسم) اشاره كرد. نسبت فلسفه و هنر، خصوصن فلسفه

اي گذرا به  سخن يا حتي اشارههمانطور كه در ابتداي اين نوشته آمد،    
ي غربت، كاري نيست كه در مجال يك مقاله و يك كتاب بگنجد.  ادبيات زاده

اند كه  ها و متون بسياري از قلم افتاده در رهگذر اشارات كوتاه اين نوشته، نام
داليل بسيار دارد: كوتاهي مجال و دانش اندك از فضايي كه در آن شايد 

شوم، عدم توانايي براي خواندن بيشتر، زنداني كه  ميوارد محسوب  هنوز تازه
انجامد. زنداني زمان بودن،  شود اما به آزادي نمي تر مي با گذشت زمان فراخ

اند بخواني، متون بسيار  چه را كه نوشتهآيي آنيعني عقب ماندن. تا مي
اند و اين تازه حكايت يك زبان  شوند كه دور از دسترس  ديگري نوشته مي

» ي بابل كتابخانه«ي جهان كه گويي مجالي نيست:  ت: فارسي. در پهنهاس
  ي كوتاه آزارتان ندهد. اميد كه اين سفرنامهآغاز.  پايان و بي  است بي 
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 نوعي ديدار با پرويز شاپور!
 

 پوربيژن اسدي

 

سرماي  جا تيره و تار بود.شب چادري سياه بر سر روز و روزگار كشيده و همه
چرخيد. درختان ها ميي باد ناآرام و سرگردان در كوچهسوزان سوار بر گرده
-ام پنجه ميي اتاقاي كوچك بر پنجرهلرزيدند و شاخهعريان بر خود مي

مان خيال كنار اجاق روي زمين ولو بوديم. چشمكشيد. ما براي خودمان بي
چرخيد. تلويزيون ن ميها پنهان بود و سرمان در بلنداي آسمادر زير پلك

در «ي كه به برنامهبافت. تا اينهم ميمان مطالبي را براي خودش بهايراني
رسيد. همين كه آرم برنامه نواخته شد يادمان آمد اي دل » حضور تاريخ

ايم! همين ننمودهكاري را آماده صفحات صاف» طنزآميز«غافل، مطالب 

لب را مطالبه نمايد و ما سرخ و است كه جناب سردبير زنگ بزند و مطافرد
  سفيد شويم!

كه به خودمان گفتيم بهتر است كار امروز را به فردا نيندازيم. و براي آن   
-زنيم و ميكار را به خودمان آسان نماييم گفتيم زنگي به شاپورجان مي

روانه نمايد كه بگذاريم و قال قضيه را » كاريكلماتور«اي خواهيم چند صفحه
شد. كورمال كورمال گوشي تلفن را برداشتيم تر نمييگر از اين آسانبكنيم. د

دانم، حتي گويا بيست باري و نمره را گرفتيم. دو بار، سه بار، چهار بار، نمي
تر زنگ زد. خبري نشد. كم مانده بود از خيرش گذشته گوشي را هم بيش

-كوبي ميمان پايبگذاريم كه ناگهان ديديم صداي بانويي نمكين توي گوش
  كند:

Welcome to heaven! How can I help you? 
  »به بهشت خوش آمديد، چه امري داشتيد؟!« ... يعني:   

متحير مانده بوديم كه اين بانو كيست؟ شاپورخان كه تنها بودند. نكند سر    
بايست پاسخي به بانوي كنند؟! به تقدير ميگيري ميپيري دارند معركه

بانوي گرامي! اگرچه از بخش نخست فرمايشات «فتيم: داديم. گنمكين مي
جنابعالي كه به زبان فصيح انگليسي بود چيزي دستگيرمان نشد، اما در 

تان بايد عرض كنم پوزش مرا قبول بفرماييد. ارتباط با بخش دوم صحبت
زدم گويا تصادفاً به اشتباه ام شاپورخان زنگ ميبنده داشتم براي دوست

نه، «بانوي نمكين فرمودند: » ام!ف آن بانوي گرامي گشتهمصدع اوقات شري
جا ايد! همه چيز درست است و آقاي شاپور هم هميناشتباهي مصدع نگشته

جا و عجججب! پس ايشان آن«با شعف بسيار عرض كرديم: » تشريف دارند!
در خدمت حضرتعالي هستند؟ چه سعادتي! ممكن است مرحمت فرموده 

بانوي » شان تا قدري با ايشان اختالط نماييم؟!گوشي را بدهيد خدمت
جا يك سميناري براي شان بند است. ايناالن دست«نمكين پاسخ دادند: 

توي » كنند!اند و ايشان دارند طنز را براي اموات تشريح ميطنز گذاشته
عجيب است؛ شاپورخان كه اهل صحبت و سخنراني «حرفشان پريديم كه: 

هاي ايشان دارند طنزنويس«گفتند: » فرمايند؟مي نبودند. خب، چه دارند
- پور را دارند ميعنوان نمونه كارهاي اسديفرمايند و بهناموفق را معرفي مي

پا تشريف بياوريد و گوش خوانند! اگر خيلي عالقمند هستيد خودتان يك تك
شوم. نخير، مزاحم نمي«عرض كرديم: » كنيد! ورود براي عموم آزاد است!

توانم چند سال ديگر هم ام. ميوپنج سال است شاپورخان را نديدهبيستبنده 
هر حال تصميم با خودتان است. االن به«بانوي نمكين فرمودند: » صبر كنم!

-تان فوري مرتب ميچند اتاق خالي موجود است كه اگر بياييد جا و مكان
!» شود. دير بياييد ممكن است شما را به ساختمان آن طرفي بفرستيم

لكس قعر كامپ«فرمودند: » طرفي كدام است؟ساختمان آن«پرسيديم: 
وجور كرده و با پوزش از شنيدن نام جهنم قدري خودمان را جمع» جهنم!

تان اي بانوي گرامي! ديگر بيش از اين مزاحم اوقات شريف«عرض نموديم: 
م اگر شوم. به شاپورخان سالم مرا برسانيد. اما قبل از خداحافظي خواستنمي

بنده «بانوي نمكين فرمودند: » تان را پرسش نمايم؟!ممكن باشد نام مبارك
الرجال بود بنده براي چاكر شما بانومهوش هستم! آن دنيا كه بودم چون قحط

وكوله بودن اعضاي رفتم باالي صحنه و در ارتباط با كجخودم كسي بودم. مي
قدر حور و پري جا آناين كردم! االنام از تماشاچيان سؤال ميمختلف بدن

ام رئيس ام شدهگيرد. به همين خاطر آمدههست كه ديگر كسي مرا بازي نمي
كنم. االن دفتر اين آقا! از كارم راضي هستم. وقت آزاد زياد دارم. مطالعه مي

را، كه جسارتاً » راز كاميابي مهوش«براي هفتمين بار است كه دارم كتاب 
بكش زياد شده هاي شما بكش! جايي شنيدم طرفخوانمام، ميخودم نوشته
ها براي ام بخوانم ببينم اين درگيريرا گذاشته» وصلحجنگ«است. كتاب 

كاري را روم صفحات صافكنم ميهايم را كه حل ميچيست! روزها جدول
گيري نيست! اش چيز دندانخوانم. بخش آقاي شاپور خوب است. بقيهمي
كاري بلد باشم كه غل دست كشيدم قدري صافخواهم وقتي از اين شمي

جوري مان را يكاي نيست، بايد اموراتبتوانم شاگرد مكانيك شوم! چاره
جا نيست كه آدم اميد داشته باشد با مردن جا مثل آنبگذرانيم. اين

ها تمام شد! خيالياش حل شود! نخير، آن ممه را لولو برد! آن خوشمشكالت
و بانوي نمكين گفت و گفت و گفت و ما » ست نازنين!خالصه روزگار سختي ا

ي سخن را گم نموديم. وقتي به خود آمديم دانيم چه شد كه رشتهنمي
  ديديم گوشي تلفن را زير سر داريم و اجاق مرده است!

*  
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  كافه استانبول

  

  شهال شفيق

  

  
سوي ها به هاي آرام از ميان ميز و صندليو با گام شودزن وارد رستوران مي

رود. دست پيشخوان نيم دايره در انتهاي سالن مستطيل شكل كوچك مي
ايستد. صداي تار ماليمي ها منتظر ميي ظرفراست پيشخوان كنار قفسه

انداز است. ميان قفسه و پيشخوان راهرو كوچكي به آشپزخانه ختم طنين
شود و شود كه آبريزگاه در آن است و يك اتاق ديگر كه حاال درش باز ميمي

آيد. با ديدن زن لبخند عريضي صورت گرد و گارسون از آن بيرون مي
  پوشاند.شادابش را مي
  ».سالم ... تنها؟«گويد: با حرارت مي

گذارد. با شنيدن پاسخ مثبت با تكان سر و لبخند روي هر كلمه تشديد مي
  كند.ي كنار پيشخوان را به زن پيشنهاد ميزن ميز دو نفره
آويزد. كت بلندي با دامن كوتاه به اش را بر پشتي صندلي ميزن كيف دستي

ي بزرگ به تن دارد. موهاي خرمائيش را از پشت سر بسته و دو گوشواره
ي سيگار و فندكش را از رسد. بستهگوش دارد. سي و چندساله به نظر مي

اندازد. گذارد. به اطراف نگاهي ميآورد و روي ميز ميكيف بيرون مي
اند و در ن تقريبا خالي است. در ميز كناري، خانم و آقائي نشستهرستورا

خورند. دورتر، دختر و پسر جواني سرهاشان را از دو طرف ميز سكوت غذا مي
هاي پسر بور و بلند است و موهاي دختر سياه و اند. گيسبه هم چسبانده

  كوتاه. 
-ي زن ميگارسون جوان با همان لبخند گل و گشاد صورت غذا را روبرو

كند و اندكي بعد سيني به هاي خالي ميز پهلوئي را جمع ميگذارد. ظرف
گذارد و غذاهاي گردد. تنگ آب و مخلفات را برابر زن ميدست  برمي

سفارشي را مقابل خانم و آقا. زن بعد از نگاهي سرسري به صورت غذا تقويم 
چانه با بي  زند. دست زيرآورد و ورق ميكوچكي از كيف دستي بيرون مي

  كند.حوصلگي به اطراف نگاه مي
آيد. كت و شلوار كهنه شود و مرد ميانسالي به داخل ميدر رستوران باز مي

- اما تميزي به تن دارد و كتابي زير بغل. سالنه سالنه به طرف پيشخوان مي
كند. گارسون جوان از پشت آيد و با عبور از كنار ميزها به حاضران سالم مي

  »روم آشپزخانه!سالم رئيس! ... مي«گويد. ميپيشخوان 
گذارد و بعد از برانداز كردن ميزها با مرد كتاب را روي ميز كنار قفسه مي

  آيد.هاي كند به سوي زن ميقدم
  ».كنيد؟يكشنبه ظهر هميشه كباب ماهي هم داريم. چي ميل مي«ـ 

  » اب سفيد.چه خوب! ساالد و كباب ماهي و ... يك جام  شر«گويد: زن مي
-شود. پسر و دختر جوان سرها را از هم جدا مينواي تار شادتر و تندتر مي

-كنند با ماليمت به خوردن غذا ميكنند و همچنانكه عاشقانه به هم نگاه مي
گذارد. آقا پردازند. گارسون ميانسال ظرف ساالد و جام شراب را روي ميز مي

غول غذا خوردن هستند. گارسون و خانم ميز پهلوئي در سكوت و با تاني مش
كشد و مشغول خواندن نشيند و كتاب را پيش ميپشت ميز كنار قفسه مي

اي ديگر و در گذارد و بعد تكهاي ساالد به دهان ميشود. زن با چنگال تكهمي
اي كه نگاهشان با هم تالقي كند. در لحظهحال خوردن به گارسون نگاه مي

  پرسد.كند زن ميمي
  » خوانيد؟ميچي «ـ 
  » دولوز!«ـ 
  »ببخشيد، متوجه نشدم!«ـ 
  »ژيل دولوز ... منطق معنا!«ـ 
  » ژيل دولوز؟ به تركي؟!«ـ 

ي دهد. جاي خالي يك دندان طرف راست لثهگارسون به تائيد سر تكان مي
شود. صورت پهني دارد و سرش طوري اصالح شده كه باالئي نمايان مي

ي كه دور و برش را چيده باشند بيرون زده. موهاي جوگندمي مثل دسته علف
  آيد. حدودا پنجاه ساله به چشم مي

  ».سخت نيست؟«پرسد. زن مي
  »تر بودسخت؟ ... نه! ... خواندنش به فرانسه سخت«ـ 

  »فهمم!ها را نميمن منطق پست مدرن«زند. زن لبخند مي
-به زن مي گرداند و با نگاهي متعجبآقاي ميز كناري با ماليمت سر برمي

گويد. كند كه با تاني مينگرد و پس از آن گارسون ميانسال را برانداز مي
  ».مدرن! ... پست مدرن! ... مسئله اينجا نيست«

  ».پس كجاست؟«چرخاند. زن چنگال را در ظرف ساالد مي
  »اينجا!«زند. گارسون با انگشت به شقيقه مي

-زن بشقاب ساالد را كنار ميكند. آقا با توجهي مشهود به گارسون نگاه مي
زند. به تقليد از ژست گارسون با انگشت به شقيقه گذارد. سيگاري آتش مي

  »اش اينجا نيست!ولي همه«زند. مي
  ».اينجا هم هست!«كشد. اي در فضا ميبا دست دايره

كند. اما خانم ها و تكان سر آشكارا گفت و گو را تعقيب ميحاال آقا با نگاه
زني ميانسال با موهاي آراسته، در سكوت به ظرف غذاي خالي  روبروي او،

  خود چشم دوخته است.
- برد و بشقابهاي خالي را ميگارسون ميانسال در يك رفت و برگشت ظرف

 چيند.ها ميهاي پر را مقابل آن
اش همين همه«زند. ايستد و باز با انگشت به شقيقه ميكنار ميز زن مي
  ».كننده نيست!يناش تعيجاست! ... بقيه

شود. ايستاده كنار پيشخوان با لبخند به ي گارسون جوان پيدا ميسر و كله
  اند.كند كه دوباره سرها را به هم چسباندهپسر و دختر نگاه مي

  ».ولي شما اينجا هستيد!«گويد. زن مي
هاي كند. بر ديوارهاي سالن تابلوها پيكرهاي محو زنبه دور و بر اشاره مي

هاي كوچك گليم تركي و تار به ها تكهدهد و كنار آنه را نمايش ميبرهن
  خورد.اند. باالي پيشخوان عكس بسيار بزرگي به چشم ميديوار زده

  ».آييدو از اينجا مي«كند. زن به عكس اشاره مي
ي مرغزاري ايستاده و در عكس چند مرد با لباس و سربند كردي ميانه

ها نشسته. همگي با لبخند به دوربين چشم ني كوچكي پيش پاي آپسربچه
  اند.دوخته

نه! ... آنجا ... من! ... من! «كند. گارسون جوان با هيجان به عكس اشاره مي
  ».كرد!

  ».او كرد نه! ترك!«دهد. اي ديگر به گارسون ميانسال ادامه ميبا اشاره
  ».كرد، ترك دوست! دوست!«كند: بالفاصله با لبخند اضافه مي

اي در كار بفرمائيد! ... در واقع مسئله«دهد. رسون ميانسال سر تكان ميگا
  ».نيست!

اش كه دوستي نيست! اما همه«گويد. كند ميزن همچنانكه ماهي را تكه مي
  ».كشند؟ها را در تركيه نمي... كرد

  »شودبه من مربوط نمي«
  »افتد!دارد در مملكت شما اتفاق مي«
  ».من مملكت ندارم!«
  ».ممكن نيست«شود. اي پهلو دستي با هيجان وارد صحبت ميآق

توانم خود تصميم بگيرم وطنم چرا ممكن نيست؟ من مي«گويد. گارسون مي
  ».كجاست!

اي تشكيل ايد، خانه و خانوادهنه! در جائي به دنيا آمده«دهد. آقا سر تكان مي
  ايد، زن، بچه ...داده

  ».من زن و بچه ندارم!«د. برگارسون حرف او را با ماليمت مي
  ».اي داريد!بهر حال خانواده«گويد. مرد با كالفگي مي

من! تابستان ... مملكت «گويد. گارسون جوان از پشت پيشخوان با حرارت مي
  ».... عروسي!

  ».مبارك است!«گويد. زن با لبخند مي
  »تا تابستان! پول جور!«زند. گارسون جوان دست به هم مي

ام كه از وطن و خودم خواسته«گويد. نسال خطاب به مرد ميگارسون ميا
  ».خانواده جا كن شوم ... خانواده هم مرا ديگر فراموش كرده

  ».شود؟مگر مي«دهد. آقا سر تكان مي
از كي تا به حال اينقدر «شود. آميزي بلند ميصداي خانم با لحن شماتت

  ».خانواده برايت اهميت پيدا كرده؟!
  ».شود شروع نكني؟!مي«گويد. ري به او ميآقا با دلخو

  ».هاي ما كجاست؟!پس ريشه«دهد. خطاب به گارسون ادامه مي
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ها افقي هستند و گويد ريشهژيل دولوز مي«زند. گارسون ميانسال لبخند مي
  ».نه عمودي!

  ».فهممنمي«گويد. آقا با حيرت مي
توانم ادعا من هم نميراستش «گويد. گارسون ميانسال با لبخند ماليمي مي

كنيد؟ من ترك و شماي فرانسوي فهمم ... مالحظه ميكنم كامال آن را مي
  »هر دو در يك وضعيم!!

اي ماهي را به پايان رسانده اي شراب خوردن تكهزن كه با نوشيدن جرعه
شود در همه جا ريشه فهمم كه ميمن اينطوري مي«شود. وارد صحبت مي
  »ماند، مگر نه؟!.ره اصل ريشه يك جائي باقي ميدواند ... اما باالخ

هر «گويد. زند ميگارسون ميانسال انگار دارد با صداي بلند با خود حرف مي
  روم به باغ روبرو ...روز پيش از آمدن به اينجا مي

  ».پرالشز؟!«پرسد.آقا مي
-ها ريشهكنار قبرها، درخت«دهد. گارسون با حركت سر پاسخ مثبت مي

ها در خاك ديگر در خاك است و سرهاشان در آسمان. اما مرده هايشان
بينند. فرق آدم و درخت همين است ديگر ... آدم ريشه در آسمان را نمي

تواند از خاكش كنده شود و برود زير خاك ندارد و اگر زنده باشد و آزاد مي
  ...»يك آسمان ديگر 

ا براي ريشه دواندن خيلي هاما ما آدم«گذارد. آقا چنگال را  در بشقاب مي
ايم، مرز و پرچم ايم، قبرستون درست كردهايم. باغ و شهر ساختهكارها كرده

  ايم ...به وجود آورده
و شما داريد كتاب دولوز را به «گويد. دهد ميزن كه به تائيد سر تكان مي

  ».خوانيد! پس به هر حال و شايد به ناگزير بيشتر ترك هستيد!زبان تركي مي
  ».كامال درست است!«دهد. آقا با حرارت سر تكان مي

هايت حرف تو كه قادر نيستي با بچه«گويد. خانم با لحني نيشدار به او مي
  ».خورد؟!بزني زبان به چه دردت مي

  »تواني ادا و اصول را بس كني؟!مي«زند. آقا به او تشر مي
كننده است حالخيلي خوش«گيرد. حرفش را با گارسون ميانسال از سر مي

كنم شود. اما راستش  فكر ميهاي فرانسوي به تركي ترجمه ميكه كتاب
ايد كتاب را به خيلي بهتر بود شما كه فرانسه را براي زندگي انتخاب كرده

  ».خوانديدزبان فرانسه مي
من! ماه پيش ... ناسيوناليته «برد. گارسون جوان  با حرارت صدا باال مي

  ».فرانسه گرفت!
كنيد؟ همكار من هم مالحظه مي«گويد. ارسون ميانسال با لبخند ميگ

  ».فرانسوي شده است!
فرانسه را انتخاب كردم براي اينكه عاشق «دهد. با همان لبخند ادامه مي

كشوري شدم كه جايگاه گسست مدام بوده و تولد دوباره! رنسانس! انقالب 
  ».فرانسه!

كند. نواي جاز موسيقي را عوض ميرود و نوار با تاني پشت پيشخوان مي
  افكند.كالسيك در فضا طنين مي

 خواند.دار ميي مرد با صداي خشخواننده
Well! now look for me baby! 

I’m coming home! 

ي پا با آيد و روي پنجهگارسون ميانسال از پشت پيشخوان بيرون مي
ها را با آهنگ به دست پردازد. ابروها را باال برده وحركاتي كند به رقص مي

 كند.اطراف پرتاب مي
Well! now look for me baby! 

 because you know I’m coming home! 

 رقصند.شوند و درآغوش هم ميدختر و پسر جوان از پشت ميز بلند مي
موافقم فرانسه درهايش را به روي مهاجرها باز كند. اما «گويد. آقا به زن مي

  ».داند بايد زبان مملكت را بلد باشدنسوي ميكسي كه خود را فرا
  ».خاصه اينكه زبان فرانسه خيلي زيباست«كند. زن تائيد مي

  ».شما مال كجا هستيد؟«پرسد. آقا مي
  ».حدس بزنيد!«زند. زن لبخند مي

  ».عرب كه معلوم است نيستيد!«شود. با لبخند به زن خيره مي
  ».ترك هم نيستيد!«كند. مكث مي
ي آقا را هاي به هم فشرده حركات چهرهنگرد. خانم با لببه زن مي همچنان
  ».لبناني؟!«گويد. كند كه با ترديد ميدنبال مي

  ».نزديك شديد!«زند. زن لبخند مي

  ».ايران!«افزايد. و بي درنگ مي
  ».ايران! چادر!«برد. گارسون جوان از پشت پيشخوان صدا باال مي

حتي مادر بزرگم فقط در «گويد. در صدا مي زن جوان با اعتراضي ماليم
ها حجاب را اجباري كردند مادرم پوشاند. وقتي  اسالميمسجد سرش را مي

  ». ها خودش را در خانه زنداني كردهفته
سال دارد و خاوياري عالي ايران تمدني كهن«دهد. آقا با لبخند سر تكان مي

  هائي ...بينم زنو اينطور كه مي
دارد نوازد. كيفش را برميشود و سيلي به گوش مرد ميم بلند مييكباره خان
هاي پر شتاب از كنار گارسون ميانسال كه از رقص باز ايستاده و با و با گام

نگرد و دختر و پسر جوان كه بي اعتنا به همه چيز لبخندي محو به آقا مي
كوبد يگذرد. در رستوران را به هم مرقصند ميهمچنان دست در آغوش مي

انداز شود. همه ساكتند. تنها آواز خواننده همچنان در فضا طنينو خارج مي
 است 

 
Well! now look for me baby! 

I’m coming home! 

  
***  

  
ايستند. مرد شود و به انتظار گارسون ميزن به همراه مردي وارد رستوران مي

ده. به نظر عينك به چشم دارد و موهايش اطراف شقيقه كمي خاكستري ش
شانه است با قدي متوسط. شلوار رسد چهل سالي داشته باشد. چهارمي

مشكي و كت خاكستري رنگ به تن دارد. زن كت و دامن مشكي تا روي زانو 
هاي طالئي بزرگ به پوشيده، موها را همانطور پشت سر بسته و گوشواره

انده گروهي زن اندازد. دور سه ميز به هم چسبگوش دارد. به سالن نگاهي مي
شود ها معلوم ميي صندليهاي آويخته بر دستهاند. از دوربينو مرد نشسته

  انداز است. توريست هستند. نواي موسيقي تركي ماليمي طنين
ها تركيب جمعيت تغيير آخر هفته«گويد. زن به فارسي به مرد همراهش مي

  ».ي ما اينجا جمعند!ي ادارهكند! تو هفته همه كارمندند! بعضي وقتا همهمي
  ».اي!حتما پيش همكارها كافه استانبول را تبليغ كرده«خندد. مرد مي

شايد جزو كاشفين كافه استانبول باشم، اما در پاريس «اندازد. زن ابرو باال مي
ماند. اي بي مشتري ميهستيم ديگر! وقت ناهار به لطف كارمندها كمتر كافه

-گذرد اما بعضي ظهرها جا پيدا نمينجا نمييك ماهي بيشتر از باز شدن اي
  ».كني

كنندگان ها هم به لطف گردشآخر هفته«اندازد. ها نگاهي ميمرد به توريست
  ».پرالشز!

طاس و آيد. بلند قد است با سري نيمهشود و مردي به داخل ميدر باز مي
و  كرده. كاپشن و شلواري كرم رنگ به تن داردهائي پفصورتي گرد و چشم

  نگرد.سرانه به اطراف ميگيج
ي يك عجب! اسم اداره را آوردم و سر و كله«گويد. زن به مرد همراهش مي

  »همكار پيدا شد!
ايستد. زن ها كنارشان منتظر گارسون ميوارد بي هيچ توجهي به آنمرد تازه

دهد. زن سرش را به سوي او العملي نشان نميگويد. مرد عكسبه او سالم مي
گويد هاشان با هم تالقي كند و دوباره ميكند طوري كه چشمميخم 

  ».سالم«
زند و بعد دوزد. چند بار پلك مياش را به زن ميكردههاي پفمرد چشم

اوه گيتي! «آورد. برد و گوشي كوچكي را بيرون ميدست به گوش مي
  ».ببخشيد! سالم

وشي دوباره در جيب آورد و همراه با گدستگاه كوچكي را از جيب بيرون مي
براي معافي از شنيدن «گويد گذارد. با لبخندي عذرخواهانه به زن ميمي

  ».هاي تكراري دور و بر!حرف
كنم! روبرت مسئول بخش معرفي مي«گويد. زن به مرد همراهش مي

  ».ي ما!ارتباطات اداره
ايشان هم دوست من همايون! و «گويد. و با اشاره به مرد همراهش مي

  ».اني!اير
رسانند. گارسون دو مرد با لبخند و تكان دادن سر معارفه را به پايان مي

كند با ها را به طرف دو ميز كنار پيشخوان هدايت ميجوان همانطور كه آن
  ».ايراني! كرد! ترك! فرانسوي!«گويد. لحني خندان مي
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  »آلماني! همه دوست!«كند. اند اشاره ميبه گروهي كه دور ميز نشسته
كند كه غذاي روز واردان گارسون جوان اعالم ميبه محض استقرار تازه

است با هويج و سيب زميني. گيتي از ماهي كباب مخصوص » عالي«ژيگوي 
كند كه امروز خبري از گيرد و گارسون با تاسف اعالم مييكشنبه سراغ مي

راب دهند با ساالد و ماست و خيار و شآن نيست. همه غذاي روز سفارش مي
  رود.قرمز بوردو و گارسون به آشپزخانه مي
شما هم مثل من «پرسد. زند از روبرت ميزن در حالي كه سيگاري آتش مي

  ».ها منزل داريد؟اين طرف
  ».خيلي دور نيستم!«گويد. مرد مي

  ».جاي سمپاتيكيه!«گويد. گيتي مي
دارند! ها هم غذاي روز ها و شببله! آخر هفته«دهد. مرد سر تكان مي

  ».هاش مهربانند و مودب!گارسون
  ».آن يكي امروز نيست!«گويد. زن مي

همان انتلكتوئل را «شود. هاي روبرت ظاهر ميبراي اولين بار لبخند روي لب
  ».انتلكتوئل؟!«گويد. گوئيد؟ همايون با تعجب ميمي

  ».هميشه كتابي زير بغل دارد.«زند زن لبخند مي
رسد. هاي شراب از راه مياوي پيش غذا و بطريگارسون جوان با سيني ح

  ».ها و آقايان بفرمائيد!خانم«
كند. در جام هاي شراب را باز ميگذارد و بطريها ميها را برابر آنبشقاب
ماند بچشند تا گوارائي آن را تصديق كنند. ريزد و منتظر ميها اندكي ميمرد

  كند.را پر ميهاي هر سه نفر ها جامپس از پاسخ مثبت آن
  ».همكارتان امروز نيستند؟«پرسد. زن از او مي
  ».شايد!«گويد. گارسون مي

  ».آيد!آيد! خواست نميخواست مي«دهد. سرش را به چپ و راست تكان مي
شريك! نصف من! نصف «كند. لبخند پت و پهن دوباره صورتش را روشن مي

  ».او!
و ». ن كارگر! حاال شريك!اول او شف! م«دهد. با حرارت دست تكان مي

  شود.اي شاد تبديل ميلبخندش به خنده
- اول رستوران مال او بود و شما برايش كار مي«گويد. گيتي به شمردگي مي

  »ايد!كرديد و حاال با او شريك شده
گويد. دهد و با لبخندي پيروزمندانه ميگارسون جوان با حرارت سر تكان مي

  »بله! بله!«
چرخد و به سوي ميز ها با سرخوشي مييكي از توريستبه شنيدن صداي 

  رود.ها ميآن
ماست و خيار واقعا «گويد. ي گارسون به زن ميهمايون با تقليد لهجه

  ».عالي!
مرد بايد كار زياد! «گويد. گارسون جوان كه به پشت پيشخوان برگشته مي

  ».من كار زياد! حاال شف!
  ».براوو!«خندد. زن مي

  ».شما كار چي؟«پرسد. همايون ميگارسون از 
  ».تاكسي!«گويد. مرد مي

رانم! از صبح تا رانم و ميمي«آورد. اداي چرخاندن رل ماشين را در مي
  ».شب!

  ».شما هم شف! عالي!«گويد. گارسون مي
  ».بله! شف تاكسي!«خندد. همايون مي
  ».ها!ي تبعيديحرفه«گيرد. گيتي پي مي

ها را دنبال كرده با لحني متعجب ساالد گفت و گو روبرت كه در حال خوردن
  ».ها؟!تبعيدي«پرسد. مي

  ».راندندهاي سفيد تاكسي ميخيلي از روس«دهد. گيتي سر تكان مي
  ».هاي سفيد و سرخ!و ايراني«كند. همايون اضافه مي

تواند هائي ست كه مالقات با همه جور آدم ميگويد. از آن شغلروبرت مي
  ».دجالبش كن

تر كنندهاگر چه گفت و گوها روز به روز خسته«نوشد. اي شراب ميجرعه
  » شوند.مي

بفرمائيد! اين هم «گيرد. صداي گارسون جوان از پشت پيشخوان باال مي
  ».رئيس!
بينند كه با لبخندي چرخد. گارسون ميانسال را ميها به سمت در مينگاه

  آيد. به همه سالم ميه به پيش ميمحو بر لب، كتابي زير بغل، سالنه سالن

  
  
  

  

  

  
  

  
  
  

گذارد. سالن را ها ميها و جامي ليوانكند و كتاب را روي ميز كنار قفسه
  اند.ها غذاي خود را به پايان رساندهكند. آلمانيبرانداز مي

چاي حساب نه! «گذارد. ها ميحساب را روي ميز آنگارسون جوان صورت
  ».مهمان رستوران!

-حساب و تقسيم مبلغ ميها با لبخند امتنان مشغول بررسي صورتانيآلم
شوند. گارسون ميانسال پشت پيشخوان روي دستگاه پخش موسيقي خم 

 افكند.ي زن در فضا طنين ميكند. صداي خوانندهشود و نوار را عوض ميمي
………….. 

………… 
Another spring! another love!  

But love has only one name!  

  
خيزند به شنيدن آهنگ شعف هاي آلماني در حالي كه از جا برميمشتري

مارلن «گويد. كنند. زني ميان آنان با صداي بلند ميخود را ابراز مي
 خواند.و مي». جاوداني!

But love has only one name!  

 گيرند.روند از سر ميهمه با هم همچنان كه به سوي در مي
But love has only one name!  

  كند.ها را تا در رستوران همراهي ميگارسون ميانسال آن
ي سگي را به شود. زني كه قالدهپشت سر آخرين نفري كه از در خارج مي

ي باريك و آيد. سگ الغر و كشيده است با پوزهكشد به داخل ميدنبال مي
ورش با رسد. موهاي بچشماني آهووار. زن چهل و چهار پنج ساله به نظر مي

فرهاي ريز از زير كاله كپي مشكي كه بر سر دارد بر شانه ريخته. دامن تنگ 
  و بلند مشكي و كت مخمل سرخي قامت باريكش را پوشانده.

خواهم روز تولدم مي«گويد. نگرد ميبه گارسون ميانسال كه با لبخند او را مي
  ».كنيد؟ها را قبول ميرا با سگم جشن بگيرم. سگ

در اين رستوران با كمال ميل «گويد. نسال با  لبخند شوخي ميگارسون ميا
  ».كنيم ... اماها استقبال ميي زوجاز همه
كنيم تا پايان صرف غذا با تضمين نمي«افزايد. كند و مياي مكث ميلحظه

  ».هم در صلح و صفا بمانند
ه مگر ن«كند. اندازد و چشمكي همراه آن ميداري به گيتي مينگاه معني

  ».خانم؟!
  ».اوه! دعواي آن روز!«زند. دهد و لبخندي مياش را فرو ميزن لقمه

شود. گارسون ميانسال ي همايون و روبرت ظاهر ميآثار كنجكاوي بر چهره
گويد. كند ميدر حالي كه زن موفرفري را به ميزي كنار روبرت هدايت مي

با شوهر عزيزش  خانم همين يكشنبه پيش شاهد بودند كه خانم موقري كه«
  خورد به ناگهان سيلي محكمي به او زد و ...غذا مي

  ».و رستوران را ترك كرد.«كوبد. دستش را آرام به هم مي
عزيزم همين جا «گويد. زن موفرفري كه روي صندلي جاگير شده به سگ مي

  ».بشين؟
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  زند.ي دست زن كنار صندلي روبروي او چمباتمه ميسگ به اشاره
  ».مرسي عزيزم!«گويد. مت ميزن با مالي

  ».كنيمما هيچوقت با هم دعوا نمي«كند. رو به گارسون مي
  ».مطمئنم!«آورد. گارسون با لبخند سر فرود مي

هائي كه ي سوء تفاهمدر واقع سرچشمه«افزايد. ي حاضران ميخطاب به همه
يك  زنيم و ناگهانزنيم و حرف ميانجامد كلمات است. حرف ميبه دعوا مي

  »سيلي!
خانم به آقا «گويد. هاي خالي ميگارسون جوان در حال جمع كردن ظرف

  ».عصباني! نفهميد چرا؟
اين جور حوادث معموال به حسادت و خشم «زند. گيتي به سيگارش پك مي

  ».ناشي از عشق ربط دارد
گذارد گارسون ميانسال همانطور كه صورت غذا را مقابل زن موفرفري مي

  ».تا عشق را چطور تعريف كنيم!«گويد. مي
بهترين غذاي تركي «اندازد. زن موفرفري نگاهي سرسري به صورت غذا مي

ي يك همان شيش كباب است. يك ساالد و يك شيش كباب لطفا به اضافه
بطر از بهترين شراب سفيدي كه داريد. گارسون جوان در حال رفتن به نيم

  ».عالي!«برد آشپزخانه صدا باال مي
نشيند. دست بر كتاب رود و ميرسون ميانسال به طرف ميز كنار قفسه ميگا

در اين كتاب قهرمان ميالن كوندرا با نام مستعار به «گذارد. روي ميز مي
نويسد تا به گذارد نامه هاي عاشقانه ميزنش كه دارد جواني را پشت سر مي

  ».آوري كند كه خواستني استاو ياد
» كوندرا«از رمان هويت «گويد. آشكار در صدا ميمرد فرانسوي با حيرتي 

اي گشايد و سر بر صفحهكند. كتاب را ميگارسون تائيد مي». زنيد؟حرف مي
  كند.خم مي

چيند. زن موفرفري با هاي غذا را مقابل مشتريان ميگارسون جوان بشقاب
ه كند باي نان تعارف ميكند. تكهچشيدن شراب سفيد رضايتش را ابراز مي

قاپد و دوباره چمباتمه زده و سگ كه روي پا بلند شده و نان را با دهان مي
كند. صداي شود. گارسون جوان نوار موسيقي را عوض ميمشغول جويدن مي

  اندازد.ماليم تار در فضا طنين مي
اگر به جاي «گويد. همايون در حال تكه كردن ژيگو به گارسون ميانسال مي

نوشت باز هم شوهر همانقدر امه ها را براي زن او ميشوهر مرد ديگري اين ن
  » راضي و خوشحال بود؟

  ».سئوال خيلي خوبي ست«گويد. گيتي مي
پريشب نزديك سحر آقائي را سوار كردم. «گيرد. همايون حرف از سر مي

ي پنجاه و چندساله، شيك و مرتب ولي درب و داغان از خستگي. از آينه
اي كه تو صورتش ريخته بود توجهم را غم و غصهكردم ماشين كه نگاهش مي

ها تو تاكسي راحت از خودشان جلب كرد. صبر كردم تا به حرف آمد. آدم
زنند. معلوم شد زنش كه عاشقانه او را دوست دارد تركش كرده. حرف مي

ها بي هدف راه رفته و از اين بار به آن يكي سر زده. تمام شب را در خيابان
خالي سوار تاكسي شده بود. انگشتري را كه در دستش بود  باالخره با جيب

همراه شماره تلفنش به من داد و قرار شد به او زنگ بزنم تا حسابش را 
  » پرداخت كند و انگشتر را پس بگيرد.

آورد و از جيب بغل كتش كه به صندلي آويزان است انگشتر را بيرون مي
  گيرد.مقابل چشم حاضران مي

شود از ببخشيد مي«شكند. ي زن موفرفري سكوت را ميزدهصداي هيجان
  »نزديك نگاهش كنم؟
گيرد و به رود. انگشتر را ميخيزد و نزديك همايون ميبه سرعت از جا برمي
گذارد. در كيف دستي خود گردد. انگشتر را روي ميز ميصندلي خود برمي

گذارد. ديگري ميآورد و كنار آن اي بعد انگشتري بيرون ميگردد و لحظهمي
  دو انگشتر كامال مشابه يكديگرند.

چه شيادي «رود. اش درهم ميشود و چهرهها خيره مياي به آنزن لحظه
  ».اي!رذيالنه
  نگرند.ها و به زن ميزده به انگشتري حاضران حيرتهمه

  ».شناسيد؟ي اين انگشتر را داريد. صاحبش را ميلنگه«پرسد. همايون مي
گويد. دهد و با صدائي كه آرامشش را باز يافته ميلي تكيه ميزن به صند

  ».داستاني دارد!«
گذارد كه برخاسته و نزديك صندلي او با اي نان در دهان سگ ميتكه

ي صاحبش به سر جايش ي مهربانانهدهد. سگ با اشارهتشويش دم تكان مي

به حرف  ي حاضران به او دوخته شدههاي همهگردد و زن كه چشمبرمي
  آيد.مي

دو هفته پيش در قطار درست همين قصه براي من پيش آمد با آقائي كه «
ها تمام گفت شب پيش از خانه بيرون زده و موجودي جيبش را در كافهمي

كرده و بي هدف و بدون بليط سوار قطار شده و حاال پول خريد بليط را الزم 
  ».دارد

باور نكردني است! مرد خيلي «كشد. ها آه ميبار به انگشتربا نگاهي تاسف
  ».آمد!باشخصيتي به نظر مي

  ».ي عشقش چقدر صميمانه!و قصه«افزايد همايون مي
ترسيدم مرا بگو كه مي«اندازد. ها ميآلودي به انگشترزن دوباره نگاه تحسر

انگشتر را گم كنم. چند بار زنگ زدم. كسي جواب نداد. حتي نگران هم شده 
  ».بودم!
گيرد و كند كه ميدارد و به سوي روبرت دراز مياز انگشترها را برمي يكي
  دهد به گيتي كه دست براي گرفتن آن دراز كرده است.مي

اما چه حيف كه دروغ قصه برمال «كند. گيتي با دقت به انگشتر نگاه مي
  ».شد!

هتر ب«اندازد. چرخاند و رو به حاضران شانه باال مينگاهش را روي انگشتر مي
  ».ي اين عشق واقعي است؟!نبود فكر كنيم قصه

در «گويد. گارسون ميانسال كه به پشت پيشخوان برگشته با لبخند مي
ي ما حقيقت اين كالهبردار جنتلمن دروغي را به شماها فروخته كه همه

  ».بهش نياز داريم!
ا اندازد. صداي مارلن ديتريش در فضشود و نوار كاست را به راه ميخم مي

 شود.پخش مي
  

… another spring! another love … but love has only one 

name!   

  
دارد و خورده را از مقابل زن موفرفري برميگارسون جوان ظرف ساالد نيم
چرخد و با لبخندي پيروزمندانه به گذارد. ميبشقاب كباب را مقابل او مي

  ».امزد! تابستان! عروسي!من! ن«كند. عكس بزرگ باالي پيشخوان اشاره مي
  

***  
    

ها فضاي اند و ميان آنكافه استانبول شلوغ است. ميزها را دور تا دور چيده
انداز است. خالي دايره شكلي پديد آمده است. موسيقي ماليم شرقي طنين

ها كه معلوم است از خوردن غذاي اصلي فارغ ميزها همه پرند و مشتري
و قهوه و مشروب و گپ زدن هستند. گيتي و اند مشغول نوشيدن چاي شده

زنند. گارسون اند و به فارسي گپ ميهمايون پشت ميز كنار پيشخوان نشسته
كشد پشت باري كه شادابي صورتش را بيشتر به رخ ميجوان با لبخند رضايت

  پيشخوان مشغول كار است.
ه كردم رقص عربي اينهمه تماشاگر داشتهيچ فكر نمي«گويد. گيتي مي

  ».باشد!
وقتي خبردار شدم تعجب كردم. گويا هر «افزايد. كند و ميمكثي مي
ي آخر ماه برقرار بوده است. آفيش روي در را ديده بودم اما توجه يكشنبه

  ».نكرده بودم مربوط به كافه استانبول است
شيش كباب تركي و رقص عربي و گارسون انتلكتوئل! تعجب «خندد. مرد مي

ها ي مشتريگمانم همه«چرخاند. اهش را روي ميزها مينگ». هم دارد!
  ».فرنگي جماعتند!

  ».امهاست رقص شكم نديدهسال«گويد. زن مي
شود و گارسون ميانسال با زني كه بلوز و دامن بلند مشكي در رستوران باز مي
شود. موهاي مشكي زن كه جعد ماليمي بر آن تاب انداخته پوشيده وارد مي

هاي درشت تيره رنگش در صورت پريده رنگ رسد و چشمر ميتا نزديك كم
بي آرايش انگار بي خوابي كشيده باشد گود افتاده است. وقتي از كنار زن و 

كند. به ها سالم ميشوند گارسون ميانسال با لبخند آشنائي به آنمرد رد مي
  روند.سوي اتاق كنار دستشوئي مي

  ».رسيدي! اصال سر حال به نظر نميي محزونچه رقاصه«گويد. همايون مي
-شايد براي آنكه آرايش نداشت خستگي صورتش تو چشم مي«گويد. زن مي

  ».زد
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آيد. بر لبخند ها ميگارسون ميانسال با همان كندي معمول به طرف ميز آن
- شود و به آهستگي مياش رنگ ماللي آشكار نشسته است. خم ميهميشگي

  گويد.
  ».يشه زيباتر خواهد بودامشب رقص آسيا از هم«

  ».چون عزا دارد«افزايد. بعد از مكثي كوتاه مي
  ».دار است؟عزا«پرسد. گيتي با تعجب مي

- عالي از كار در آمده. مي«كند. همايون به بطري شراب روي ميز اشاره مي
  ».نشينيد با هم جامي بزنيم؟!

رود، جامي مي آورد. به سمت قفسهگارسون با لبخند تأئيدآميزي سر فرود مي
نشيند. مرد جام او را كشد و ميگردد. يك صندلي پيش ميدارد و برميبرمي
  كند.پر مي

كند. با همان لحن كند و آرام هميشگي نوشد و مزه مياي ميگارسون جرعه
  ».با گردش روزانه در پرالشز به كشف عجيبي رسيدم«گويد. مي

جه شدم قبرستان تنها جائي متو«نوشد. اي ديگر ميكند و جرعهمكث مي
  ».كنمآورم و كامال احساس ميست كه بدنم را به ياد مي
-تا حاال اين احساس را تجربه كرده«چرخاند. ها مينگاهش را روي صورت آن

  ».ايد؟
ها مشكل بتوانند بدن خود را فراموش كنند. زن«زند. گيتي لبخند شوخي مي

  دهد.ي ماليمي سر ميخنده». ند!گذاراگر خودشان هم بخواهند بقيه نمي
نيست. » ديگري«زير نگاه » خود«منظورم احساس بدن «گويد. گارسون مي

  احساس كردن بدن خود است از درون! آگاهي كامل به وجود آن ...
  ».مثل وقت مريضي شايد!«گويد مرد مي

  ».يا وقت رقصيدن ... به شرط آنكه براي خودت برقصي!«كند. زن اضافه مي
ي ما فقط براي براوو! و ... امشب رقاصه«دهد. رسون ميانسال سر تكان ميگا

خودش خواهد رقصيد! ... امروز صبح از تركيه خبر مرگ مادرش را به او 
  ».اندداده

  ».به سرش نزده فورا هواپيما بگيرد؟!«كشد. گيتي ابرو در هم مي
اش چي فايده«گويد. كند ميهاي خالي را پر ميهمايون در حالي كه جام

  ».است؟ واقعه رخ داده و تمام شده!
  نوشند.اي ميبرند و جرعههر سه جام باال مي

اش نشدني است. نه به كردستان و نه به برگشتن«گويد. گارسون ميانسال مي
  ».تبعيد دوگانه!«گويد. همايون مي». اش!خانواده

-ال همان طرفم«كند. گارسون ميانسال به عكس باالي پيشخوان اشاره مي
  ».شناخت نامزدش كرده بودندهاست ... به مردي كه نمي

رود كه عروسي مثل شريك من كه نامزد كرده و تابستان مي«زند. لبخند مي
  ».كند

-ي سالن ميكنند كه با سرخوشي در ميانههر سه به گارسون جوان نگاه مي
  كند.ها گفت و گو ميچرخد و با مشتري

به اين اجبار تن «دهد. نوشد و ادامه مياي ديگر ميگارسون ميانسال جرعه
هاي سياسي شد و بعد نداد. گريخت و به آنكارا رفت ... آنجا وارد فعاليت

  ...».تبعيد 
نه وطن و نه خانواده! بايد خيلي وحشتناك «زند. گيتي سيگاري آتش مي

  ».باشد!
محل نفرت! خانواده! وطن! جاي عشق و «كشد. گارسون دست بر پيشاني مي

  »خوانم.رمان مارگريت دوراس را مي» معشوق«... دارم 
ي مرد بر خواندهكند كه هميشه كتاب نيمگيتي به ميز كنار قفسه نگاه مي

  ها است.روي آن قرار داشت و حاال در اشغال مشتري
شايد فقط با نوشتن بشود از اين حصارها «دهد. گارسون ميانسال ادامه مي

  ...».خوانم خوانم و ميتوانم بنويسم ... ميما من نميبيرون شد ... ا
تان شود و تنآنقدر كه سرتان از كلمات پر مي«دود. گيتي ميان حرف او مي

  ».كنيد!را فراموش مي
گردد و تنم دنبال سرم در حقيقت سرم دنبال تنم مي«خندد. گارسون مي

.«...  
نكه عشقي پيدا شود كه وصل به اميد اي«برد. همايون جام شراب را باال مي

  ». سر و تن را ميسر كند!
شود. ها يكباره خاموش ميبرند. همين دم چراغها را باال ميهرسه جام

  ها به آني فرو مياي بعد با روشني چراغگيرد و دقيقههياهوي سالن باال مي
  

  

  
  

 ي سالن ايستاده. بي تكان با سري راست گرفته ونشيند. آسيا در ميانه
هاي اي شرابي از پولكها بلند و كشيده دو سوي بدن آويخته. هالهدست

تابد و به رنگارنگ لباسش ساطع است، در صورت مهتابي بي آرايش باز مي
ي دست او گارسون جوان زند. با اشارهها رنگ بنفش ميگودرفتگي زير چشم

د موسيقي اندازد. نواي شاپشت پيشخوان دستگاه پخش موسيقي را به راه مي
ي سالن افكند. زن با حركتي آرام به چرخي در ميانهعربي در فضا طنين مي

شود. موهايش بر صورت ريخته و هايش تندتر ميكند. رفته رفته گامآغاز مي
  سر به پائين دارد.

كند. نواي ايستد. با دست به گارسون جوان اشاره ميدر پايان دور سوم مي
خواهم پيش از مي«خيزد. دار آسيا برميخش شود و صدايموسيقي قطع مي

ي شما عذر بخواهم. امشب سر هيچ ميزي نخواهم نشست و شروع از همه
رقصي كه اسم آن را رقص رقصم! پول قبول نخواهم كرد. امشب فقط مي

  !».امها گذاشتهعاشق
- خيزد. گارسون ميانسال جام در دست از جا بلند ميي خفيفي برميهمهمه
رقص! تنها «گويد. برد و با صداي بلند خطاب به جمع ميم را باال ميشود. جا

  ».رقص!
-نواي تاري كه گاه در اوجخيزد. ي دست آسيا نواي موسيقي برميبا اشاره

. گرايدانگيز ميشود و گاه به ماليمتي حزنگيري خود تند و شاد مي
- شود. دور ميآيد. حركات زن گاه تند و گاه كند ميصدا از جمعيت در نمي

زند. چشمانش خيزد و دور ميكشد و باز برمينشيند. دراز ميزند. بر زانو مي
ها ساكت و مسحور كند. مشتريلغزد اما بر هيچ يك مكث نميها ميبر چهره

شود ي صحنه ناپديد مياند. هنگامي كه آسيا از ميانهبه رقاصه چشم دوخته
-راسم عبادت باشد كسي تكان نميمانند. انگار مهمچنان ساكت بر جا مي

  خورد. 
ي گل سرخي در بغل ي الغري با دستهچردهشود و مرد سياهدر كافه باز مي

هاي تو نگرد. پس از آن با شانهشود. با گيجي به جمعيت ساكت ميوارد مي
رود وتحت تاثير ترين ميز ميهائي محتاط به سوي نزديككشيده و گام

كند. اولين مخاطب يك شاخه گل يش را عرضه ميهاسكوت پچ پچ كنان گل
ي ديگر. همچنان كه مرد از ميزي به خرد و پس از او ديگري يك شاخهمي

  خرد.اي گل ميرود هر مشتري شاخهميز ديگر مي
هاي گل را به خاطري نمايان شاخهچرده با رضايتفروش سيههمانطور كه گل
گردد. اي كافه به حال عادي برميكند رفته رفته فضها دراز ميطرف مشتري

كنند و فراخواندن گارسون جوان كه ها شروع به گفت و گو ميمشتري
رود. گارسون ميانسال با لبخند محو هميشگي بر ها ميخندان به سوي آن

  نگرد.لب كنار پيشخوان ايستاده و به اين صحنه مي
به اتفاق گارسون شود و دمي بعد آسيا لباس پوشيده كنار پيشخوان ظاهر مي

-آيند مشتريروند. همچنانكه پيش ميميانسال به سوي در خروجي كافه مي
  كنند.هاي گل را به سوي زن دراز ميخيزند و شاخهها برمي

ايستد. با آغوشي پر از گل سرخ رسند زن ميي در ميهنگامي كه به آستانه
رستد. سر فرود فاي براي جمع ميگردد. با دست بوسهبه جانب سالن برمي

  شود. گذرد و ناپديد ميآورد و همراه گارسون ميانسال از آستانه ميمي
  

   2007اوت
  1386مرداد 

*  
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  طرح ماهيت ادبيات تبعيد

  *فرپاسخ به پرسشِ فرزين ايران

  

  

  

  رضا براهني

  

  

  

  »                  وطني فراروندهبي«

  گئورك لوكاچ 

     »                وطني زبانيبي«

  ميخاييل باختين       

  

  

  
قاي براهني شما در دانشگاه تورنتو، كه يكي از مراكز مهم توليد آ

ي چنين ادبيات تبعيد است، صاحبِ كرسي تبعيد، حوزهادبي و هم
ها و سوم ادبيات، يعني ادبيات تبعيد، هستيد، در اين زمينه مقاله

اييد كه تبعيد ايد. ممكن است بفرمهاي زيادي هم داشتهرانيسخن
  پردازد؟ي سوم ادبيات، به چه مسائلي ميحوزه

تان بعضي مسائل خيلي كوچولو را عرض كنم عرض شود كه من اول خدمت
كه به نظر من از لحاظ تعريف خود تبعيد مهم اند. تبعيد اگرچه از زبان عربي 
، آمده است كه خود طبيعي است به معناي فاصله گرفتن و بعد گرفتن است

مفاهيم خاص پيدا كرده » اكزيل«ي ولي در عين حال در غرب هم خود كلمه
دانم در كه من نمي ،ي اصلي اين كلمهريشهكردند است. در گذشته فكر مي

با اكس و آيلند يا جزيره سر و ، كندهاي اسكانديناوي چه شكلي پيدا ميزبان
در واقع با » اكزيل«كه بل ،طور نيستشود كه اينكار دارد. ولي بعد معلوم مي

به معناي جلو پريدن سر و كار دارد؛ در عين حال در فرانسه » اكزيلوم«
كه به معناي نابود كردن يا از » اسيليبه«و » اكزيليبه«كلماتي هست مثل 

دو حالت وجود دارد، يكي از » اكزيل«ي بين بردن است. در واقع در كلمه
از حصار به آن طرف حصار، پريدن  ها به اصطالح به معناي بيرون پريدنآن

كه در اين پريدن، در اين در از مرز به آن طرف مرز، و يكي هم به معناي اين
گي قبلي و حركت به طرف واقع نابود كردن، يك نوع رانده شدن از زند

در واقع دو تا معناي نسبتاً » اكزيل«ي زندگي ديگر مطرح است. خود كلمه
ش جمع كرده است. به نظر من اين از دوجود خوديگر را در متضاد با هم

طور كلي كساني كه به تبعيد  سرنوشت نويسندگان و شعراي تبعيدي، و به
رود و از روند، جدا نيست. به اين معنا كه از يك طرف چيزهايي از بين ميمي

آيد. به همين دليل در تبعيد يا همان طرف ديگر چيزهايي به وجود مي
ما دو صورت بايد ببينيم، يكي بريدن به معناي » اكزيلوم«يا » اكزيل«ي كلمه

بريدن از چيزهايي كه در گذشته عزيز بود. و ديگري به معناي پيوستن. در 
آيد. ما احتياج به آن وجود ميي بريدن و پيوستن حركت خاصي بهاين فاصله

يا با  ي خودمان متفاوتيمكه نشان دهيم كه با گذشتهفاصله داريم. براي اين
گذاري داريم. اين در پيش داريم، متفاوتيم. احتياج به يك فاصلهكه اي آينده
گذاري كه اخيراً اهميت عجيبي پيدا كرده است، هم تفاوت ما با فاصله

همين دليل در واقع دو كند و بهگذشته و هم تفاوت ما با آينده را بيان مي
بودن يا جدا شدن يا تفاوت يا جدا » ديفرانس«يا فاصله و » اسپاس«ي كلمه

گيرند. به اين ترتيب ما در ديگر قرار ميآيند در كنار يكطور كلي ميبه
كنيم. در واقع ما اگر احياناً تبعيد بشويم به خاك گي ميجهان فاصله زند

پاكستان يا مراكش يا فرض كنيد هر كشور ديگري و يا فرض كنيد خودمان 
از كشورهاي غربي به طور كامل غربي،  را به يك طريقي بكشانيم به يكي

شويم. اگر كسي به كشور ما تبعيد بشود يا بيايد در پاكستاني، مراكشي نمي
ي خاصي با شود، در فاصلهكشور ما زندگي كند به طور كامل ايراني نمي

كند. اين مشخصات خاصي دارد. ي خود و زمان حال خود زندگي ميگذشته
كنم، يعني همان تبعيد، گاه تورنتو تدريس مياي كه در دانشمن در رشته

ي سوم ادبيات، با اين تفاوت و فاصله سر و كار دارم. و خوب، حوزه يا منطقه
پردازي، هم از نظر متون ادبي، خواه براي اين كار متوني را هم از نظر نظريه

آيم ام كه به اصطالح در چارچوب آن فاصله ميشعر، خواه قصه انتخاب كرده
  كنم. ي اين قضايا صحبت مير بارهو د
ي ديگري هم براي تبعيد بچينم. يكي از ولي اجازه بدهيد مقدمه   

پردازي در جهان امروز عبارت است از بحراني كه ما به مشخصات اصلي نظريه
هاي سياسي ممكن است آن را بحران رهبري اصطالح با وام گرفتن از تعريف

پردازي در بدانيم. اين بحران رهبري نظريه پردازي در ادبيات جهاننظريه
ويژه در اين صدوبيست سي سال گذشته. كشور خود ما وجود داشته است؛ به

به طور كلي اين قضيه مطرح است كه در ادبيات ما اين بحران رهبري به چه 
ترين صورت اتفاق افتاده است و از كجا آمده است. طبيعي است كه بزرگ

ما در طول صد سال گذشته يا صدوبيست سال  برخوردي كه در زندگي
وجود آمده است عبارت است از ورود گذشته به صورت خيلي خيلي جدي به

غرب به كشور ما. اگرچه غرب قبالً هم در كشور ما بوده است؛ تقريباً از زمان 
صفويه. اما در طول اين صدو بيست سي چهل سال گذشته و شايد از زماني 

طالح به دست اميركبير به وجود آمده، در كشور ما غرب كه دارالفنون به اص
حضور فرهنگي خيلي خيلي جدي پيدا كرده. در نتيجه اگر ادبيات ملي را 

كنم براي كساني كه در زبان فارسي دارند بخواهيم تعريف كنيم، فكر مي
كنند، يك نوع ادبيات ملي وجود دارد، تعاريفي از اين ادبيات ملي فعاليت مي

ارد. با حضور غرب با آمدن غرب و با پيدايش يك رقيب بسيار بزرگ وجود د
هاي قديمي براي هر كسي در واقع اين پيوندهايي كه ما با ريشه ،به نام غرب

هاي تاريخي و فرهنگي و زباني يا ريشهبا خودمان داشتيم، با پيوندهايي كه 
. به همين شودهاي مختلف خودمان داشتيم، اين تصور دچار بحران ميزبان

كند. ادبيات پيدا مي ادبيات بومي خودش تعريف جديدي دليل ادبيات جديد،
يا ادبيات ملي يك نوع ارجاع دارد. آن ارجاع عبارت است از تاريخ آن قوم، يا 

چه از گذشته آمده و در عين حال در گذشته، هاي مختلف آن قوم، يا آنزبان
. ولي در اين ترديدي نيست كه بيني بوده استي آن قابل پيششايد آينده

شود، ديگر ادبيات ايران به صورت جدي وقتي مشروطيت در ايران پيدا مي
ها و ارجاعات سر جاي اش اين است كه اگر ريشهبيني نيست. علتقابل پيش

چه كه بعداً خواهد آمد، غير ممكن بيني آنخودش باقي نمانده باشد، پيش
بيني كرد آدمي مثل نيما يوشيج شد پيششود. به همين دليل هرگز نميمي

ها نويسندگان و پيدا بشود، آدمي مثل هدايت پيدا بشود و به دنبال اين
خواني دارد، ها در يك جاهايي همشاعران ديگر پيدا بشوند، كه ارجاعات آن

خواني در واقع از خواني ندارد. و اين همولي در جاهايي ديگر به هيچ وجه هم
ر كشور ما آمده است و ريشه پيدا كرده است. در عين حال ما جاهاي ديگر د

كه به اصطالح ادبيات رسمي فارسي است،  ببينيم توانيم آن ادبياتي رامي
، كردها براي خودشان اندهها براي خودشان نوشتادبياتي كه فرض كنيد ترك

در  ها به صورت عربي نوشته شده است. مثالًاند، يا در برخي از حوزهنوشته
اوايل ورود اعراب به ايران و ورود اسالم به ايران طبيعي است كه زبان به طور 

هاي مختلف به ها كتابكلي به طرف عربي گرايش پيدا كرده است و سال
االصل به زبان عربي نوشته شده و بخشي ي نويسندگان ايراني يا ايرانيوسيله

به هر زباني باألخره در داخل ها است. ي ايرانياز ادبيات عرب در واقع نوشته
اي است كه ارجاع ايران نوشته شده است؛ به هر طريق سروكار ما با مسئله

خاصي به خودش دارد. به رغم تغييرات مختلفي كه پيدا شده است ما اين را 
توانيم به صورت فرهنگ سنتي، به صورت فرهنگ گذشته ببينيم كه آمده مي

ت. تغييراتي كه در كشور ما از نظر ادبي، از در مقطع انقالب به ما رسيده اس
شود گفت كه اين تغييرات نظر هنري، اتفاق افتاده، در قبل از مشروطيت مي

 اعراب آمدند به هاي ما بود؛ يعني فرض كنيد كه مثالًسروكارشون با همسايه
تعداد عظيمي كلمات عربي وارد زبان فارسي شده. در واقع خود اين  ايران

دو تا زبان  داي ادبيات فارسي افزوده؛ به اين معني كه برخورقضيه به غن
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دارش نفوذ كرده در خيلي كمك كرده. يا وقتي كه زبان تركي به صورت ريشه
كه زبان زبان فارسي كلمات متعدد وارد زبان فارسي شده، ولي با وجود اين

فارسي از لحاظ لغت دگرگوني پيدا كرده، ساختار آن به طور كلي دچار 
- كه شعر فارسي ميبراي اين شده است. به همين دليلگرگوني جدي ند

هاي قديمي و يا ها و داستاننوشتند، قصهگفتند، يا كتاب به زبان فارسي مي
زبان فارسي كردند، هاي مختلف را مكتوب ميدانش و حكمت وفلسفه 

، به را ، اصوات خودش، مقياسات سنجش خاص خودشساختار خودش
هاي هندواروپايي است حفظ كرده. ولي ه سروكارش با ريشهصورت زباني ك

در اين ترديدي نيست كه همسايگان ما تا  صد سال پيش يا صدوپنجاه سال 
ها ترين تأثير را در ما گذاشتند و ما هم در صورتي كه به كشور آنپيش بزرگ

ها  اين هاي مختلف كه ايرانيجا زندگي كرديم يا لشگركشيرفتيم و در آن
هاي به ها و ادبيات اين حوزهور و آن ور كردند، تأثير گذاشتند در زبان

در روابط كهن با يونان و روم و چين هم بوده  ايناصطالح مجاور. و البته 
است، و يا هند. به همين دليل به صورت جدي ادبيات تبعيد در آن دوره 

يروهاي طرح نشده است. طرح شدن جدي ادبيات تبعيد آن موقعي است كه ن
ي همسايگي ما وارد خاك ما شده باشند، وارد ذهنيت ما شده خارج از حوزه

باشند، در شكل دادن ذهنيت ما به صورت جدي شركت كرده باشند و آن 
اي كامالً ناشناخته كنيم سروكارمان با جامعهوقت ما در خانه هم حس مي

به انگلستان است. به همين دليل من يادم است، وقتي كه براي اولين بار 
شناسم، خوب يكي ها را ميديدم عجيب است من اينكردم، ميرفتم، نگاه مي
ها را ديده بودم، يكي به دليل هاي مختلف سينمايي اينكه فيلمبه دليل اين

ها كه جغرافيا و تاريخ و اين قبيل چيزها را خوانده بودم. ولي بيش از ايناين
كه به هاي انگليسي را قبل از اينانبه اين دليل بود كه تعدادي از رم

ها در ارتباط اي براي انگليسي زبانانگلستان بروم خوانده بودم. چنين مسئله
ها در هند زندگي كرده بودند و در با كشور ما اتفاق نيفتاده بود. اگرچه آن

بازگشت از هند شروع كرده بودند به نوشتن و به قول ادوارد سعيد شايد 
ترين تأثير را گذاشته باشد. به دليل يدايش خود رمان بزرگاستعمار روي پ

هاي جاهاي مختلف را آمده دروني خودش كه استعمار در واقع فرهنگاين
كرده است؛ بخشي از آن را ياد گرفته است، بخشي از آن را به غارت برده 

چه را كه غارت كرده است در كشور خودش. است و بعد اسكان داده است آن
- ع خودش را از اين طريق متحول كرده، ولي حتا به يك معني ما مدتدر واق

ديديم و در نتيجه مثالً موقعي كه ما، حتا ها هند را از ديدگاه انگلستان مي
انگليس بروم، گذري به هند را خوانده بودم كه رماني به كه من قبل از اين

ها، خود هنديها در هند با زبانكه سروكار دارد با برخورد انگليسياست 
كردم كه خوب به طور كلي با آن برخوردها در خود انگلستان، در احساس مي

جا بروم حتماً سروكار خواهم داشت و در واقع هر كسي كه صورتي كه به آن
وارد انگلستان بشود با اين برخورد سروكار خواهد داشت. يعني تمدن هند و 

ط با تمدن انگليس قرار يا تمدن كشورهاي مستعمره در گذشته در ارتبا
گرفته است. و اين به معناي همسايگي نيست. در گذشته همسايگاني داشتيم 

ها در خيلي چيزها، در سوابق تاريخي، در صداهاي كه به رغم جدا بودن از آن
ديديم، حتا در موسيقي كه قدرت نفوذش به آن مختلفي كه دور خود مي

ها يك مشتركاتي با اطرافيان ي اينشناسد، ما در همهصورت مرز نمي
خودمان، با كشورهاي اطراف خودمان داشتيم كه آن مشتركات را تا موقعي 

ها ها و مخصوصاً فرهنگ آنكه كشورهاي به اصطالح غربي و نمايندگان آن
ها به آن صورت نداشتيم. فقط از در كشور ما قدم نگذاشته بودند، ما با آن

داشتيم و آن هم عبارت از اين بود كه زبان ها مشتركات طريق يك چيز با آن
ي هندواروپايي ها هم ريشههاي آنفارسي يك زبان هندواروپايي بود و زبان

هاي ريشههايي غير از كه كه تركي يا زبان عربي ريشهداشت. با وجود اين
ها در طول قرون مشتركاتي پيدا شده بود، ما فارسي داشتند، اما با آن

-ادبيات زبان فارسي در چارچوب اين به اصطالح ادبيات كرديماحساس مي
كند، ها وضع فرق ميهاي مختلف محيط ما قابل سنجش است. ولي بعد

كنيم كه ادبيات ما از جايش كنده شده است. نيروهاي عظيم احساس مي
ديگري شروع كردند به دخالت در ادبيات ما. ادبيات ما شروع كرد به 

هاي خاصي ي كه حتا خود نويسندگان ما از محيطهايتأثيرپذيري در حوزه
شناختند، اما مدام تحت تأثير كردند، آن ادبيات را نميزندگي ميدر آن كه 

ي خيلي خوب اين قضيه دو كتاب است: يكيش گرفتند. نمونهآن قرار مي
زاده براي اين اي كه جمالزاده است با آن مقدمهجمال» يكي بود يكي نبود«

است و در آن گفته است كه وقتي كه  ويكتور هوگو نمايش  كتاب نوشته

اي بر آن نوشت و در آن با همه چيز نمايش نوشت، مقدمهرا مي» كرامول«
كالسيك فرانسه مخالفت كرد و در عين حال صحبت از اين كرد كه ما برويم 

نويسي به صورت نويسي و داستانجا كه قصهبه طرف زبان معمولي، از آن
زاده پيشنهاد كرد كه زبان فارسي زبان محاوره احتياج دارد، جمالجدي به 

بايد نوع نگارش گذشته و آن تعارفات عجيب و غريب را كه در زبان فارسي 
مرسوم بود بگذارد كنار و به زبان مردم و به زندگي مردم بپردازد و زبان مردم 

است كه نيما يوشيج » ارزش احساسات«را بنويسد. كتاب دوم به نظر من 
پردازد و براي ي شعر به طور جدي ميشايد اولين كتابي است كه به حوزه

گويد كه در ادبيات غرب چه گذشته است ي ايراني مياولين بار يك نويسنده
زاده نويسد و در آن تقريباً دوازده سالي بعد از جمالها را ميكه اينو علت اين
پردازي ادبي را د نخستين نظريهنويسد، شايي ادبي ـ هنري مينوعي نظريه

كند و بعد به صورت كتاب ي موسيقي چاپ مينويسد كه آن را در مجلهمي
آورد، اين است كه يا ما بايد به طور كلي با دنياي جديد آشنايي پيدا درمي

وقت خارج نرفت ولي به علت دركي بكنيم و نيما اگرچه از كشور خود هيچ
ها را دروني ز زبان فرانسه داشت، توانست اينكه از فرهنگ فرانسه داشت، ا

دهد. در خودش بكند و به اصطالح مشخصات ديگري از ادبيات را تحويل ما 
حالي كه بسياري از نويسندگاني كه معاصر او بودند، به صورت نظري يا به 
صورت نقد ادبي، يا به صورت تئوري ادبي چيزي مربوط به شعر و ادبيات 

احمد. اش هدايت است، چوبك، علوي يا آلالً چند نمونهننوشته بودند؛ مث
پردازي ادبي ها اشخاصي بودند كه به هيچ وجه سر وكاري با نظريهاين

پردازي ادبي ي اصلي تئوري ادبي يا نظريهنداشتند. به همين دليل، مشخصه
در نسل من  است كه هاي اول زندگي كسانيدر عصري كه به طور كلي سال

و بحران ادبيات. بعدها ما  است.پردازي در كشور ما ران نظريه، بحهستند
كنيم: ادبيات كهن و ادبيات جديد را؛ ادبيات بندي ميكنيم. تقسيمشروع مي

و به ايران كالسيك ايران يا ادبيات قبل از ورود ادبيات به اصطالح جديد دنيا 
ز آن از طريق هاي ادبي جديد كه از طريق مشروطيت در ابتدا و بعد اتئوري
و از طريق شعرهاي مختلف نيما؛ مخصوصاً » يكي بود يكي نبود«زاده و جمال

هاي صادق و بعد از طريق نوشته» ارزش احساسات«و بعد از طريق » افسانه«
هدايت و ديگران وارد زبان ما شده است. وارد زندگي ما شده است. اين 

آيد يگري كه پيش ميبحران، بحران ديگري است. به همين دليل مسائل د
ي اين اين است كه ما بايد ادبيات خودمان را از نو تعريف كنيم. هم گذشته
پذيرفت و ادبيات را وقتي كه آمده و به ما رسيده است، كه يا بايد تحول مي

شد به گذشته. در نتيجه پذيرفت خود به خود تبديل مييا اگر تحول را نمي
شد به گذشته. و يا ما بعد واقع تبعيد مي بخشي از ادبيات كالسيك فارسي در

كه تعاريف جديدي از ادبيات پيدا كرديم و كه دنيا را ديديم و بعد از آناز آن
-نويسي و شعر پيدا كرديم و از تئوري ادبي پيدا كرديم، بايد برمياز داستان

گشتيم به طرف خودمان، با در نظر گرفتن آن به اصطالح نفس فرهنگي 
-چه از دنيا ياد گرفته بوديم، يك نوع شخصيت ايراني ميه آنخودمان و ب

داديم و اين البته در ادبيات ايران در طول هشتاد نود سال گذشته اتفاق 
هاي افتاده و به همين دليل نظر من اين است كه ما در واقع در يكي از حوزه

كه  گنيماي زندگي مياصلي ادبيات دنيا هستيم. به اين معني كه در حوزه
با  ،اوالً چندين زبان در آن حوزه مدام در حال به اصطالح نشوونما هستند

وگو دارند. يعني ديگر در واقع گفتديگر در حال تالقي هستند و با همهم
از كشورهاي غرب ايران چه با آنچه از كشورهاي شرق ايران آمده است، آن

اين به اصطالح ارجاع  ها پيش تا امروز وها، از قرنوارد شده است. از سال
و زبان و ادبياتي كه در خود كشور رشد است  اول، ارجاع به داخل كشور

كرده. بعد ارجاع به دو تا زباني است كه اين ور يا آن ور ما به صورت خيلي 
اند در خيلي جدي يا از داخل خود كشور به صورت جدي، تأثير گذاشته

هايي پيدا كردند. ولي ايگيخانگي و همسي ادبيات و با آن يك همحوزه
گذارند، كه شويم، نيروهايي بر ما تأثير ميي جديد ميموقعي كه وارد دوره

ها از كشورهاي ديگر دوردست يا قلمروهاي توان گفت كه اكثر آنتقريباً مي
عنوان  يك نوع ادبيات رسمي ديگري آمدند. به همين دليل ادبيات ملي را به

نيم بگوييم اين ادبيات، ادبياتي است كه با ارجاع به تواما تعريف كنيم؛ مي
ي جديد فقط با ارجاع گذشته سروكار ي ما سروكار دارد و در حوزهگذشته

ندارد. بلكه ارجاعات آن يك مقدار جهاني است و يك مقدار داخلي است. به 
-كه ادبيات فقط از چيزهايي كه در داخل ادبيات است تشكيل نميدليل اين
شود؛ از آن چيزي كه در آن سؤال كه از يك چيز ديگر هم تشكيل ميشود، بل

دهيم؟ به همين دليل شود: ما چگونه اين چيزها را در كنار هم قرار ميمي
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ي انواع ادبي در ادبيات شود. مسئلهي فورم به صورت جدي مطرح ميمسئله
ي هاي سبك و شيوه و وجود زبانشود. مسئلهما به صورت جدي مطرح مي

ي ادبيات بعد از روطيت، به وسيلهبا مششود. در واقع ما ديگر مطرح مي
كنيم. يك بخش اين مشروطيت، يك نوع ارجاع ثانوي در ادبياتمان پيدا مي

ي ما، يك بخش ديگرش مربوط به زمان شود به گذشتهادبيات مربوط مي
اين كننده در ترين شركتنفسه، مهمحال ماست. ممكن است فرد شما، في

كند فكر اي كه در يك عصر زندگي ميعصر به حساب نيايد، ولي نويسنده
هاي جديدي براي دوران كند بايد دوران خودش را شكل بدهد و شكلمي

خودش پيدا كند. از اين نظر ما در حال حاضر ادبياتي داريم در واقع با يك 
كر كنيم اين نوع ارجاع به داخل، يك نوع ارجاع به خارج. و ممكن است حتا ف

ارجاع به خارج، اگرچه به صورت تأثير در كشور ما به اصطالح خودش را 
گر كرده است، اما در ذات خود، در خاستگاه خود به يك صورتي جلوه

سروكارش با يك نوع تبعيد است، به اين معني كه نويسنده يا شاعر خود را 
چيزها ياد گرفته ها خيلي به دورترين نقاط دنيا تبعيد كرده است و از آن

ها را ي خاصي آناست و آن چيزهايي را كه ياد گرفته، آورده است در حوزه
پردازي در ادبيات ما است. به كار گرفته است و اين به اصطالح بحران نظريه

  ولي اين فقط بخشي از بحران است.
  

وگوي فرزين از گفتاي است نديد يا خواهيد خواند، تكه* متني كه خوا
گي، از راديو همبسته 2005فر با رضا براهني كه در تابستان سال ايران

  استكهلم، پخش شده است.

*  

  

  اي از والتر بنيامين به گرهارد شولمنامه

  )1(در مورد كافكا

  ي كوروش بيت سركيسترجمه

 
 ، خيابان دمبزل10ي ، شماره XV پاريس

  1938ژوئن  12
  دوست عزيزم، گرهارد
كه نظرم در مورد  نويسمرايت تا حدودي مفصل مي، بايچون خواهش كرده

خود در مورد  هايي برود چيست، در خاتمه هم به برخي از بازنگري»كافكا«
  پردازم.كافكا مي

بايد از ابتداي كار بداني كه اين نامه و فقط همين نامه، منحصراً براي 
م قلب ما هر دو از صمي پردازد كهبه موضوعي مي و خودمان نوشته شده است

  )2[...]( منديمبه آن عالقه
به نظرم نارسا  ي برودنامهچرا زندگي ..][. بينياز مطالبي كه ذكرش رفت مي

حتي اگر براي بحث و مجادله هم كه  - نامهبا توجه به اين زندگي ،رسدمي
كه از كافكا در ذهن خود دارم نقبي بزنم.  به دورنمايي خواهممي -شده باشد 
چنين دورنمايي  امتوانسته هامعلوم خواهد شد كه با اين يادداشتالبته بعداً 

اي را در اختيار برداشت تازه هارا ارائه كنم يا نه. در هر صورت اين يادداشت
  .كم و بيش، مستقل از نظراتي ست كه قبالً داشتم گذارند كهتو مي

-طرف تجربهدور از هم كه در يك  هاييآثار كافكا بيضوي هستند، با كانون   
يين و اي مبتني بر آ(كه قبل از هر چيز تجربه قرار گرفته است ايي اسطوره

 انسان شهرهاي بزرگ. مدرن ي) است) و در طرف ديگر تجربه3سنت(
، منظورم گويمي مدرن انسان شهرهاي بزرگ سخن ميهنگامي كه از تجربه

حث بر سر از يك طرف ببينم. متفاوتي ست كه در آن مي هايآن ويژگي
 اداري تدر چنگ تشكيال كه داندخود مي ست كه انسان مدرن شهرنشيني

عظيمي گرفتار شده است، تشكيالتي كه عملكرد آن توسط مراكز و مراجعي 
براي خود اين تشكيالت نامشخص است، چه برسد براي  شود كهتعيين مي

هاي ه(واضح است كه يكي از الي شوند.اين دستورات مي كه مشمول كساني
- مي موضوع همينشامل » محاكمه«ها، به خصوص در رمان در رمان معنايي

ست  ) از طرف ديگر منظورم از انسان مدرن شهرهاي بزرگ فيزيكدانيشود.
دورنماي جهان از «اگر كسي اين بخش از  كند.كه در عصر ما زندگي مي

  شته است.كافكا نو كه آن را كندادينگتون را بخواند خيال مي» منظر فيزيك
  

كاري ست بسيار شوم. بام و قصد دارم وارد اتاق در چارچوب در ايستاده
اول بايد با فشار آتمسفري بجنگم كه بر هر سانتيمتر مربع از بدن  .پيچيده

بعد بايد سعي كنم تا بر كند. من نيرويي برابر با يك كيلوگرم وارد مي
ثانيه به دور خورشيد كيلومتر در  30سطحي چوبي فرود بيĤيم كه با سرعت 

، آن وقت اين سطح چوبي اي غفلت كنمست لحظه فقط كافي چرخد؛مي
را بايد در شرايطي انجام  كيلومترها از من فاصله گرفته است. اين هنرنمايي

و بادي  آويزان در هوا سرم ي كروي ست وپايم روي يك سياره داد كه
تازه  گذرد.مي نافذ بدنمتمام م درون از ،داند با چه سرعتاثيري، خدا مي

جامد ساخته نشده است. پا گذاشتن بر آن  اياين سطح چوبي هم از ماده
؟ فتمانمي ها پايين. آيا از الي آنماندمثل پا گذاشتن بر فوجي مگس مي

- به من مي هانخير، چون اگر جرأت كنم و پا بر آن بگذارم، يكي از مگس
؛ اگر دوباره خواستم بيفتم مگس دهدباال هل مي اي بهبا ضربه مرا و خورد

 شود.ديگري مرا به باال پرتاب خواهد كرد و همين طور اين عمل تكرار مي
به طور نسبي  ي كار اين است كهنتيجه گفت كه شودپس با اين حساب مي

در سطح ثابتي خواهم ماند. با وجود اين، اگر بدشانسي بيĤورم و تصادفاً كف 
يا چنان به باال پرتاب شوم كه سرم به  فتمن بيزمين سوراخ شود و پايي

سقف بخورد، باز هم دال بر اين نيست كه قوانين طبيعت ايراد دارند بلكه به 
هستند  هم العاده نامحتمليك سلسله از وقايع كه فوق ست كه اين معني

 تواند از سوراخمي تر... در واقع يك شتر راحت اندداده هم دست به دست
 ياگر موضوع بر سر دروازه .د تا يك فيزيكدان از چارچوب درسوزن رد شو

ري به تيك انباري يا برج يك كليسا بود، شايد آن وقت مسأله شكل معقول
توانست ت ميسگرفت و فيزيكدان فقط با تصور اين كه آدمي عادي خود مي

 با آن كنار بيايد و به راحتي از در رد شود، در صورتي كه حاال بايد منتظر
 و بدون هيچ اصطكاكي تمام معضالت ورود حل شود. علمي بماند كه از نظر

)4(  
  
ي سراغ ندارم كه تا به اين درجه شبيه توصيفات امن كه در ادبيات قطعه   

كافكا از حاالت و رفتار بوده باشد. تقريباً به موازات هر عبارتي از شرح اين 
كافكا را قرار داد و به  جمالتي از قطعات توان به راحتيمعضل علمي، مي
ا نيز در آن گنجاند. در ها رآن» تريننامفهوم«بسياري از  شوداحتمال زياد مي

نتيجه همان طور كه الساعه نشان دادم اگر كسي بگويد كه اين دسته از 
خوانند، فقط نيمي از اي او نميتجربيات كافكا اصالً با تجربيات اسطوره

اين است  سازدكافكا را جالب مي اًآن چه دقيق در واقع حقيقت را گفته است.
به او  از جهان ي مدرنيست كه چنين تجربه ايسنت اسطوره يكه به واسطه

آميز در البته اين موضوع بدون ايجاد فعل و انفعاالتي فاجعه. منتقل شده است
امكان نداشت. قضيه اين  خواهم رسيد) ها نيز(كه بالفاصله به آن دل سنت
اگر فردي (كه نامش در اين جا كافكاست) بخواهد با واقعيت روبرو  است كه

دير يا زود به امكاناتي كه در سنت نهفته است  اي ندارد كهشود ظاهراً چاره
كه تظاهرات خود را در سطح  ايمقرار گرفته متوسل شود. ما در برابر واقعيتي

 هاي جنگيوريآنظري، براي مثال، در فيزيك مدرن و در سطح عملي، در فن
خواهم بگويم كه اين واقعيت، يعني همان چيزي كه . ميگذاردبه نمايش مي

تر كافكا كه در براي فرد به سختي قابل فهم است و جهان به مراتب مضحك
دقيقاً مكمل دوران او هستند، دوراني كه در  كنند،آن فرشتگان نشو و نما مي

ه را از ميان بردارد. فرصت جمع كثيري از ساكنان اين سيار تا صدد است
 شكبراي تجربه كردن آن چه شخصي به نام كافكا از سر گذرانده است بي

خواهد آمد كه ديگر چيزي به نابوديشان نمانده  ها پيشزماني براي توده
  است.

   
(در اين جهان او دقيقاً خويشاوند كند. كافكا در جهاني مكمل زندگي مي   

از  همان اندازه به ي نقاشيآثارش در زمينهكه  است. كسي» كله«معنوي 
ماهيتي منحصر به فرد برخوردار است كه آثار كافكا در ادبيات.)  كافكا به 

بي آن كه به آن چه او را احاطه كرده است توجهي  برد،جهاني مكمل پي مي
فردا چه  دانستمي گذردگويند او بي آن كه بداند امروز چه ميبكند. مي

نتيجه او بايد به عنوان يگانه فردي كه با چنين چيزي روبرو  خواهد شد، در
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-شده است اساساً آن را شناخته باشد. حاالت و رفتار عجيب غريب شخصيت
 تا كسي به وقوع فاجعه پي كنندمي نظيريكمك به خلق فضاي بي هاي او

خود را  كه كافكا نبرد. اما اساس تجربيات او تنها به سنتي اختصاص داشت
كافكا  .»استعداد پيشگويي«دورانديشي و  اي؛ بدون ذرهآن كرده بودوقف 

  بيند.سپارد، ديگر نميگوش به كالم سنت سپرد و كسي كه سخت گوش مي
گوش سپردني چنين، بيش از هر چيز از آن رو سخت است كه فقط    

 زيرا حكمتي براي آموختن و دانشيرسد. صداها به گوش مي تريننامفهوم
ربوده  در هوا ايدر اختيار آدمي نيست. آن چه بايد به طرفه داريبراي پاس

 ي اعمالي. سياههاندبراي هيچ گوشي مقدر نشدههستند كه  ، چيزهاييشود
دقيقاً در آثار كافكا ترسيم شده است. (خصلت منفي  شاني منفيكه جنبه

جليگاه آثار كافكا ت ).هاند تا خصلت مثبت آنترآثار او به مراتب نويدبخش
 صورت يبه مثابه اند حكمت رابيماري سنت است. در هر فرصتي خواسته

سنت معرفي  آوردتعريف كنند.  به اين دليل حكمت دست حماسي حقيقت
  ) حقيقت است.6حكمت صورت روايي( ؛ حال اين كهشده است

چنين صورتي از حقيقت است كه از دست رفته است. كافكا به هيچ عنوان    
نبود كه با چنين واقعيتي روبرو شد. پيش از او بسياري با تكيه بر  اولين كسي

ند كنار آمده بودند؛ دلزدگان و حتي پنداشتحقيقت يا آن چه كه حقيقت مي
. در واقع ابتكار م پوشيدندآنان كه در دل شوقي داشتند از انتقال سنت چش

ت را معتبر دانست : حقيقرا آزمود ايكامالً چيز تازه نظير كافكا اين بود كهبي
) اتكاء كند. آثار كافكا در اصل 7تا بتواند به انتقال سنت و عنصر روايي(

بيش از  چيزي بايستمي ها در اين است كه، اما ضعف و قوت آناندتمثيلي
) 9) كه خاكسار و فرمانبردار شريعت(8ها مثل حديث(آن شدند.مي تمثيل

 وجود سكوت و اطاعتشاناست، فقط گوش به فرمان حكمت نيستند. با 
  د.نبربه سوي آن يورش مي ي سهمگينابا پنجه دفعتاً

به همين علت در آثار كافكا ديگر بحث بر سر حكمت نيست. فقط آثار و 
اند: از يك طرف دو دسته اين نتايج به به جا مانده است. نتايج فروپاشي آن

 الهيات كه دردر باب  يعني نوعي اخبار شفاهي( ي چيزهاي حقيقيشايعه
و ديگر به  انددست داده ست كه اعتبار خود را از مسائلي ها بحث بر سرآن

 آميزي ست كه گرچهشق ديگر اين تز دوگانه، سادگي بالهت آيند)؛كار نمي
را كه به حكمت تعلق دارد به كلي به باد داده، اما در عوض  اشمايهدرون

ن شايعات دور بماند. سادگي لطف و صفاي خود را حفظ كرده است تا از اي
بگير تا ها آن بود: از دن كيشوت و وردست يكافكا شيفته ست كه خصلتي

حيوانات. (حيوان بودن براي او صرفاً صرفنظر كردن از شأن و شعور انساني به 
اي مثل آقاي مبادي آدابي كه راهش به كافه .نوعي شرم و حياست يواسطه
ند پاك اليوان كثيفي را كه جلويش گذاشته شودو رويش نمي افتدمي محقر

 بايد كند: اول اين كهها در مورد كافكا صدق ميي اينهمهشك كند.) بي
به كسي ساده بود؛ دوم اين كه فقط كمكي كه از روي سادگي  براي كمك

اين است كه  ماندباشد واقعاً كمك است. تنها چيزي كه جاي شكش باقي مي
ها شايد فقط به درد فرشته ؟يا نه كندها اثر ميدر انسان هاييچنين حرف

در نتيجه، همان طور كه  .ستديگري  ) كه برايشان مسأله طور10(بخورد
اين  نهايت، اما نه براي ما.تا بي ،هست اميد كافي قدربه  گويدكافكا مي

كه او  دهدو نشان مي شوخ طبعي در آثار كافكاست درخشان عبارت منبع
  بوده است. واقعاً اميدوار

گرچه اين دورنما به نحو خطرناكي قلع و قمع شده است اما آن را با خيال    
تعبير كني.  خواهيآراي آن را هر طور كه مي گذارم تاراحت در اختيارت مي

ي مقاله نظراتي كه در پردازد و بااز كافكا مي هاي ديگريآرايي كه به جنبه
آن چه امروز  هستند. متفاوت اندشده بسط داده »يوديشه روندشاو«كافكا در 

 .يك سر تدافعي آن است دهد لحنمرا در آن مقاله بيش از هر چيز آزار مي
و زيبايي منحصر به  آاليش كافكاشخصيت بي يبراي اين كه بتوان از عهده

فرد آن برآمد، يك چيز را به هيچ عنوان نبايد ناديده گرفت و آن شخصيت 
علل اين شكست فراوان است. شايد  است. ست كه شكست خورده آدمي

مطمئن شد، ديگر  نتيجه بودن آنبتوان گفت كه وقتي از عاقبت كار و بي
، انگار كه در خواب و رؤياست. هيچ چيز اش بر نيايدكاري نبود كه از عهده

كه او با چه شور و شوقي بر شكست خود  نيست مسأله تر از اينقابل تأمل
ست كه  ا برود براي من بيش از هر چيز عالمت سؤاليتكيه كرد. دوستي او ب

ش ترسم كرده است. امروز با اين حسن ختام دايره را ي روزهايدر حاشيه او
  نشانم.و ارادت قلبي خود را نسبت به تو در مركز آن مي كنمكامل مي
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  كوشيار پارسي

  
ها. خسته، گرسنه و تشنه  مردي سه روز تمام سرگردان است ميان صخره

كه چرا گم شده است. سه روز، ه و ايناست و نوميد از سرگرداني و نيافتن را
طوالني بوده است. داغ و سوزان. در سر او تنها چيزي كه جنبش و جاني 

رسد. به شگفت آمده،  دارد، فكر به يافتن راه گريز است و بس. به راه شني مي
اي پنهان  خمد و پشت تپه كند كه كمي دورتر مي اش راه را دنبال مي با نگاه
آيد. تصور كنيد.  ي سپيدي به جنبش مي ر دوردست، خانهجا، د شود. آن مي

شويد. مرد  گرم مي يابيد. دل در اوج نوميدي و ناگهان يك خانه. شجاعت مي
ايستد و فكر  حال باشد يا نه. مي داند كه بايد خوش سرگردان به عكس نمي

تر از راه رفتن است. هرچه هم كه خسته  كند ايستادن، خسته كننده مي
ايد،  تر برداشته هايي كه پيش تر از گام ها سوي خانه، كم خرين گامباشيد، آ
هاي  كشانيد، پرسش اند. در همان حال كه خودتان را سوي خانه مي سنگين 

جا چه خواهيد يافت؟ چه كسي در آن خانه  آيد. آن ناكي به خاطرتان مي ترس
ي  انهيابيد. خ تري مي تر شويد اعتماد بيش كند؟ هرچه نزديك زندگي مي

ي حياط  تميزي است. حياط آراسته است و اتوموبيل جيپ نوي در گوشه
هاي خسته و سنگين. انگار  كوبيد. با مشت پارك شده است. به در مي

جا تان تاكيد بگذاريد. حق با شماست. اين خواهيد بر اهميت رسيدن مي
و  شود، از شادي كنيد و در كه باز مي ي مرگ و زندگي است. صبر مي مساله
افتيد. توان  گي قادر به بيان حتا يك كلمه هم نيستيد. آرام به گريه مي خسته

تان را به ستون ايوان تكيه  توانيد بزنيد. دست خند مي سالم گفتن نداريد. لب
كنيد كه در را باز  دهيد تا بتوانيد بايستيد و به چشمان كسي نگاه مي مي
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ست از انتظاري كه داريد و او تان ا گزاري تان گوياي سپاس كرده است. نگاه
پوش برآورده خواهد كرد. خوردني، نوشيدني، بستر و مراقبت. مرد خوش

فرم. به شما نگاه  است. بلوزي مرتب، شلوار جين نو و كفش ورني خوش
دهد.  ميلي شما را به داخل راه مي اي زياد است. با بي كند. بيان هر كلمه مي

ميلي را  بي نداريد. بايد دعوت از سر بيكنيد. اما انتخا اين را احساس مي
ترين مزاحمت را براش خواهيد  كند. شما كم تان وادارتان مي بپذيريد. تن

گذاريد،  داشت و هرچه زودتر نيز خواهيد رفت. اما پاتان را كه به داخل مي
تان و خستگي  تان، سر سنگين شود. ديگر از حماقت همه چيز ناپديد مي

ايد. خانه روشن انگار نخستين بار است كه به وجد آمدهتان نشاني نيست.  تن
و خنك است. همه چيز مرتب سر جاش چيده شده است. شباهتي به آرايش 

آيند. كوششي كه  هاي منطقه ندارد. گرچه وسايل سنتي نيز به چشم مي خانه
تان را جلب  براي فراهم كردن آسايش انجام گرفته، بيش و پيش از همه توجه

ز همه جاي خانه پيداست كه ساكن آن آدم متمدني است. خوردني كند. ا مي
توانيد حمام كنيد. ناگهان يادتان  گويد كه مي تان مي گيريد. به و نوشيدني مي

ايد. در حمام لباس كثيف از  قدر آرزوش را داشته آيد كه ساعتي پيش چه مي
 تان چسبيده است. آب، كشيد كه با عرق خشك شده به پوست تن تن مي
بريد  داريد لذت مي كشد. تان را بيش از هر بستري بيرون مي گي ي خسته همه

گردم سراغ مردي كه  گذارم و برمي آييد. شما را همان جا مي و سر حال مي
سه روز تمام سرگردان است. خشمگين است. هرگز چنين باليي به سرش 

واهمه بگذارد. بي كرد بتواند پا به راه شناخت، اما فكر مي نيامده. منطقه را نمي
چه بخواهد  مرز است. آن اش بي نظير و تخيل شدن. حس او به اشيا، بياز گم
گي رو به  تواند به دست آورد، هرچند اگر به زحمت هم بيفتد. گرسنه مي

بيند  ي بخشي از روندي مي گي را به گونه هخست گي كشنده و افزايش، تشنه
اي برسد كه راه حل از دل آن  هكه به راه حل خواهد انجاميد. تا به هست

گونه به اين وضع گرفتار  پرسد كه چه بيرون خواهد آمد. جز اين، از خود مي
گونه آمده است. پاسخي ندارد. نيز پاسخي بر اين پرسش ندارد كه چه

تواند خود را از اين مهلكه برهاند. تمركز الزم براي فكركردن از دست داده  مي
اش  كند. حضور خانه را كه راه نجات اش مي نتر خشمگي است و همين بيش
كند.  بيند. نه پيروزي؛ كه باخت. زماني به خانه نگاه مي است، پايان راه مي

ايد. چه كسي اين وان را نصب كرده  همان خانه. شما تو وان دراز كشيده
است؟ چه كسي لذت و امكان يافتن راه حل را از او گرفته است؟ چه كسي 

يابد. احساس  باره جذابيتي غيرقابل انكار مي است؟ خانه، يكاش كرده  راه گم
كند. از  اند. چند متر آخر را به راحتي طي مي كند به گلوش چنگ انداخته مي

خواهد  ماند. نمي گذرد. جاپايي از او نمي ي راه شني مي هاي حاشيه رو چمن
ا باز شود. همان كسي در ر جا بوده است. در باز مي كسي بداند كه او اين

كند كه شما را به درون راه داده است. شما كوبيدن محكم به در را  مي
ايد. مرد سرگردان، نگاه نافذي به مرد  ايد. تنبالنه در وان دراز كشيده نشنيده
تري او را  ميلي بيش اندازد. عادت ندارد تقاضاي كمك كند. مرد با بي ديگر مي

اعتنايي او  آورد. بي ودش نميدهد. مرد سرگردان به روي خ به درون راه مي
بيند كه  كه كسي مي بيند، بل اكنون نقشي ندارد. او ساكن خانه را ناجي نمي

خواهد هر دو كس باشد: خود و ساكن آن  ش را از او گرفته است. مي اآزادي
اش، كه به رغم ورودش و پشت سر گذاشتن  خانه. خشم از حماقت

گذارد تا مثل شما به نرمي  سرگرداني، هنوز در او باقي است؛ نمي
رو است  گزاري كند براي راه يافتن به درون خانه. عصايي را كه در راه سپاس
دهد. نوك عصا تيز است.  كند. زياد فشار نمي دارد و به چشم مرد فرو مي برمي

خورد و  كند.  سكندري مي مرد ديگر با وحشت و شگفتي، خيره نگاه مي
اندازد.  بر كف خانه، آب ساكن وان را موج مي افتد. افتادن تن سنگين مرد مي

شود. به آشپزخانه  كه به مرد افتاده بر كف نگاه كند، از روش رد مي آن مرد بي
نوشد.  دارد؛ تا ته مي ي شير برمي كند و شيشه رود. در يخچال را باز مي مي

اي خودش را  آيد. گربه كند. صداي موسيقي تا داخل حمام مي راديو روشن مي
ي مانده در بطري شير را در ظرف رو  مالد و او آخرين قطره پاي مرد مي به

كند به ليس زدن. مرغ  زند و شروع مي ريزد. گربه چمباتمه مي زمين مي
گذارد سر  زند و دوباره مي دارد و چند گاز مي اي از تو يخچال برمي نصفه

ر آب. گيرد زي اش را مي كند و سر خيس از عرق جاش. شير آب را باز مي
زند. مرد تو خانه راه  كند. صدا آرامش شما را بر هم مي عطسه و بعد سرفه مي

ريزد. با لگد ميز را وارونه  اش مي هاي آب از موهاي خيس رود. قطره مي
- كوبد. ته اندازد و درها را محكم به هم مي ي سنگي را مي كند. چارپايه مي

آيد. دستگيره فشرده  مي ترسيد. از پشت در صداي پا ي خشم. شما مي مانده

خواهد.  پرسيد چه شده است. مرد ساكن خانه از شما چه مي شود. مي مي
خواهد  تان مهم نيست كه چه اتفاقي مي ايد، اما براي آيد. ترسيده پاسخ نمي

ايد. مبارزه با مرگ را پشت سر  بيفتد. مثل هر كس ديگري به زندگي چسبيده
گيريد. نگراني وجود ندارد.  ميايد و داريد زندگي را جشن  گذاشته
اند و نيازي نيست تا دوباره بگيرند.  هاي شما تازه خودشان را باز كرده ماهيچه

  وقتي در با لگد باز شود، مجال مقاومت هم نخواهيد داشت.
   ١٩٩٩دسامبر  ١۴
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  هاي تبعيدي نو و افقآشيانه

  سي در تبعيد و مهاجرتشناسي ادبيات فارنگاهي كوتاه به جامعه

 

  مهرداد درويش پور

 
طرح پرسماني كه صورت آن نيز خالي از ابهام نيست چالشي است كه پيش 

رو ساخته از همه مرا با ترديد در پرداخت ولو مقدماتي به اين موضوع روبه
شناسي هاي من بيش از همه در جامعهاست. نخست از آن رو كه پژوهش

ويژه زنان ايراني در مهاجرت تمركز داشته است. ديگر گي ايرانيان و بهزنده
شناسي، شناسي ادبيات با نقد ادبي، تاريخ ادبيات، زيباييكه مرز جامعهآن

هاي تخصص من قرار دارند نيز كاوي ادبيات كه خارج از حوزهفلسفه و روان
يه رسند كه به ياد آوريم تكها زماني به اوج ميكامالً روشن نيست. اين چالش

ي انديشه و تئوري و حضور سنگين هرمنوتيك و پست مدرنيسم در حوزه
شناسي هاي جامعهشان، امر تفكيك حوزهشكني و مرزشكنيادبي و شالوده

شناسي هاي جامعهچنين ديگر حوزههاي علوم ادبي و همادبيات از ديگر حوزه
اعي در تحليل هاي اجتمرا دشوارتر ساخته است. باور به اين گزاره كه مقوله

ترين حالت با كه در بهنهايي قادر به بازتاب واقعيت پيچيده و مركب نبوده بل
تر كردن امر شناخت و تنها به آسان ،بندي اجتماعي آنبازآفريني و ساختمان
رسانند، خود امر تعريف و تفكيك مرزهاي بسياري از شناسايي ياري مي

  سازد.هاي بررسي را دشوارتر ميمفاهيم و حوزه
 اي از اين ادعاي گادامر موافق باشيم كهبراي مثال اگر حتي با گوشه   

توانيم از سختي ميبه نيست، يابد  مي چه در زبان تجليحقيقت چيزي جز آن
كه به بررسي ادبيات آنم بييمهاجرت و تبعيد سخن بگوي يشناخت پديده

شناسانه كرد سنتي زيبايييبا رو تواند صرفاًآن بپردازيم. اين بررسي نيز نمي
ادبيات  »بيرون«شناسانه بر كرد كالسيك جامعهادبيات يا روي» درون«به 

كه با نگاه به ادبيات به عنوان بخشي از واقعيت اجتماعي متمركز شود، بل
شناسي هنر به گويد جامعهطور كه ناتالي هينيك ميميسر است. يعني همان

ه يا هنر در جامعه بايد به بررسي هنر به هنر و جامع يجاي بررسي رابطه
ي اثر مثابه جامعه بپردازد؛ كه با توجه به ساختار دروني اثر هنري، آفريننده

هاي متقابل ميسر كرد محيط هنر و كنشهنري، ديگر كنشگران آن، عمل
م خواهد بود كه در أگر تواين بررسي نيز الجرم با فرافكني پژوهش )1(است.
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 ،گيردقرار نميشناسي ادبيات ثر و روايت نويسنده مبناي جامعهآن تنها خود ا
با چنين نگاهي است كه  است. كليدي مخاطب و بافتار متن نيزبررسي كه بل

كه چون شود چون زيبا است، بلتحسين نمي» ونوس«گويد شارل اللو مي
 اين«شود زيبا است؛ يا فراتر از آن مارسل دوشان بر آن است كه تحسين مي

بدين گونه  )2(.»سازندتماشاگران هستند كه تابلوهاي نقاشي را مي
-سخن مي» لفؤمرگ م«روند كه از جا پيش مياست كه حتي برخي تا آن

  گويند. 
-شمچتلقي و  زتوان پرسيد دگرديسي در موقعيت، طراين مبنا مي بر   

كشور اندازهاي ايرانيان مهاجر و تبعيدي چه بازتابي در ادبيات خارج از 
د يبازخواني ادبيات مهاجرت و تبعپرسيد  توانمي وارونه و يا به ؟داشته است

 گي مهاجران و تبعيديانههستي زند گر كدامين دگرديسي در انديشه ونشان
قصد  فوق تنها به ترديدهايفرصت كوتاه و  رغمهب مقالهاين  ؟ايراني است
تقرير درآمده  به مهاجرت ادبيات انه برشناسجامعه براي تأملي طرحي اوليه

  . است
  

 شناسي ادبياتهاي جامعهگيويژه
هاي افتاده است كه با وجود چهرهاي جاشناسي ادبيات در غرب حوزهجامعه
والتر بنيامين،  جورج لوكاچ، لوسين گلدمن، ،آرنولد هاورزچون هم بارزي

، فردريك پي ير بورديو، هانس گادامر اسكار پيت، باختين، كوهلر، ميخائيل
توانسته است هم به غناي دانش ادبي ياري رساند و هم  ژاك دريدا جيمسون،

تر از رشد انديشه و تحوالت اجتماعي بيافزايد. در ايران اما، به شناخت عميق
اكبر ترابي، پور، عليچون اميرحسين آريانشده همي شناختهجز چند چهرهبه

شناسي ي آثارِ مربوط به جامعهجعفر پوينده (كه عمدتاً به ترجمهمحمد
 ،فيروز شيروانلو چوناي همشدهتر شناختههاي كمادبيات پرداخت) و چهره

ي شناسانهبررسي جامعه حميدرضا فردوسي، معصومه عصام سليم، رضاغالم
ادبيات ايران چندان گسترده نبوده است. اين در حالي است كه نقد ادبي در 

چون رضا براهني، هوشنگ گلشيري، ي همهاداخل كشور با حضور چهره
داريوش آشوري، شمس لنگرودي، شاهرخ مسكوب، مصطفي رحيمي، محمد 
علي دستغيب، سيروس پرهام، محمدعلي سپانلو، شفيعي كدكني، محمد 
حقوقي، فرج سركوهي، علي بابا چاهي، آذر نفيسي رد پاي محكمي از خود به 

هاي شاخصي اخير نيز ظهور چهره هايجا گذاشته است. عالوه بر آن در دهه
و چند  ، بهمن بازرگاني، پيام يزدانجوچون حسين پاينده، محمد صنعتيهم

تر شدن نقد ادبي در ايران است. در اين ميان تن ديگر نشان پويايي و جدي
شناسي و ادبيات نقش هاي زيباييآثار بابك احمدي در غناي شناخت نظريه

  گيري داشته است.چشم
كريمي  احمد چونهايي همخارج از كشور نيز نقد ادبي با حضور چهرهدر    

گل، ماشااهللا آجوداني، اسماعيل نوري عال، حكاك، حورا ياوري، مليحه تيره
كار بهروز شيدا، مهدي استعداد شاد، اسد سيف، محمود فلكي، مسعود نقره

ارسي گذارد. با اين همه نقدهاي ادبي فگيري را به نمايش ميرشد چشم
شناسانه، بررسي شناسانه، زيباييشناسانه، اسطورهعمدتاً با تمايالت هستي

پردازي توأم بوده است. شايد بتوان گفت در ساليان اخير با تاريخي و نظريه
روانكاوي و ادبيات، دومتن، ويژه با آثاري چون كاوانه (بهگسترش نقد روان

از  ي در هنر و ادبياتتحليهاي روانشناخت؛ از حورا ياوري دو انسان
چنين زاده، هماز رضا كاظم ادبيات، فرهنگ و جامعهمحمدصعنتي؛ 

شناسي ادبيات با جامعه -و در سطحي محدودتر -نقدهاي داريوش برادري) 
نظريه رمان: از ماشااهللا آجوداني؛  هدايت، بوف كور و ناسيوناليسم(

قدهاي متعدد، از محمدرفيع محموديان) و ن هاي رمان فارسيگيويژه
فارسي نيز در » بيروني به ادبيات«ارزنده و هرمنوتيك بهروز شيدا نگاهي 

  حال نضج است. 
شناسي جامعهدر توصيف  چيست؟شناسي ادبيات جامعه اما مختصات   

علوم  با سواز يكنام برد كه اي رشتهميان يدانش به عنوان بايد از آن ادبيات
ديگر با علوم  سويو از  هم  آميخته استدر  شناسي و فلسفهزبان ،ادبي

 شناسيجامعه«ن همه برخي ي. با ادارد اجتماعي و تاريخ ارتباطي تنگاتنگ
-ها جامعهي آنكنند. به عقيدهجدا مي» شناسي ادبيجامعه«را از » ادبيات

در اين حوزه، توليد و  .پردازدمي يا بافتار متن»  فرامتن«شناسي ادبيات به 
-ادبي قرار مي گان، منتقدان، نهادهايهگان، نويسنده، خوانندتوزيع كتاب

هاي علوم ادبي شاخه يكي از كه» شناسي ادبيجامعه«كه . حال آنگيرند
 و به دنبال كندمعطوف مي »متن و معناي متن«است، توجه خود را به 

 و انهشناسشناسانه، نشانهكردي زبانبا روي متن گسترش درك و تأويل
  ) 3است. ( انهسمعناشنا

-ي كالسيك ماركسيستي در جامعهپلخانف نخستين كسي است كه نظريه
 يرا رابطه جامعه هنر با يهنر و ادبيات را تدوين كرده است. او رابطه شناسي

 مسائل اجتماعي و ي ازو ادبيات را تنها بازتاب داندمي» زيربنا«با » روبنا«
داشتي آرنولد هاوزر به تدوين در مسير انكشاف چنين بر .خواندمادي مي

پردازد. در ايران نيز اميرحسين تاريخ هنر از منظر ماترياليسم تاريخي مي
چنين نگاهي  يپور، علي اكبر ترابي و سيروس پرهام از پيروان برجستهآريان

بعدي انگارانه و تكگرايانه، سادهروند. درست همين نگاه تقليلبه شمار مي
-كم مي دستي ادبي را سشنازيبايي زآفريني ذهني و، بااستقالل است كه

شود. ژان منجر مي» رئاليسم اجتماعي«و » هدعهنر مت«و به گفتمان  گيرد
اكنون را در «پل سارتر با دفاع از نقل قول ژدانف كه رئاليسم اجتماعي بايد 

را چنين توضيح » ادبيات متعهد«برداشت خود از » ويل كندأنور آينده ت
ادبيات اگر همه چيز نباشد، هيچ خواهد بود ... اگر هر «دهد: مي

هاي انساني و اجتماعي مرتبط عبارت نوشته شده به تمامي جنبه
نشود، ديگر معنايي نخواهد داشت. ادبيات يك دوران يعني دوراني 

  ) 4.»(شودكه با ادبياتش رهبري مي
 ياز رابطهكالسيك ماركسيستي هاي حتي لوكاچ و گلدمن نيز كه برداشت   

-هاي انعطافعين و ذهن و زيربنا و روبنا را به زير پرسش كشيده و برداشت
ثير محيط پيرامون بر فرم و محتواي ادبي أاند، بر تدست دادههپذيرتري ب

گي روزمره در هبرگردان زند«جا كه گلدمن رمان را ند. تا آناكيد ورزيدهأت
رينش رمان به مثابه نوع آف«خواند و بر آن است كه مي» عرصة ادبي

اي كه نهايت پيچيدهانگيزي ندارد. صورت بيادبي هيچ نكتة شگفت
رمان در ظاهر ارائه ميدهد، همان صورتي است كه انسانها هرروز در 

هنر و ادبيات  ي) با اين همه نظريه5(.»چارچوب آن زندگي ميكنند
شدت مورد هب هايي نظير هربرت ماركوزهحتي توسط نئوماركسيست» متعهد«

) از ي زيباشناسينظريه ) و حتي آدورنو (در6حمله قرار گرفته است(
. دفاع كرد» فرهنگ انبوه«و » اي سازيتوده«استقالل هنر و فرد در برابر 

چون زبان، روايت، فرم، ساختار، تر منتقدي است كه معيارهايي همامروز كم
شناسانه يك اثر ادبي را تحت يها، معنا، سوژه و ديگر ابعاد زيبايسبك؛ نشانه

» تعهدي«آن قرار دهد و از يك اثر هنري » پيام و محتواي اجتماعي«شعاع 
هاي ذهني نويسنده را شناسي طلب كند و يا خالفيتجز به معيارهاي زيبايي
هاي اجتماعي تقليل دهد. براي نمونه موريس بالنشو بر به بازتابي از واقعيت

) و ويليام 7كه نويسنده تنها به اثرش متعهد است.( ورزدكيد ميأاين نكته ت
اساسي نويسنده ساختن چيزي است و نه  يگس بر آن است كه دغدغه

  )  8توصيف آن.(
تواند گريبان خود را شناسي ادبيات (و نه نقد ادبي) نميبا اين وجود جامعه   

و يا  »عيواقعيت اجتما«آفرينش ادبي با  متقابل پيچيده و ياز بررسي رابطه
. تجريدي يك اثر ادبي بپردازد به بررسيو  ر بگوييم محيط خالص كندتدقيق
از  .كند هاي خاص را مطرح ميي خود پرسش هر اثر ادبي، در زمانه واقع در
سره  تبيني به بينش تفهيمي شناسي از بينش يكبايست در روشرو مي اين

بافتار متن ميسر نيست.  يا و ها) امري كه بدون بررسي زمينه9گذر كرد.(
بايست به سه عنصر هاي خود ناگزير ميدر بررسي شناسي ادبيات جامعه

مخاطبان و  ثيرات آن برأباالخره ت و گي بازتاب اثرهگونهآفرينش ادبي، چ
گان اثر بپردازد. اسكار پيت بر آن است يك كتاب تا خوانده نشده هخوانند

بايست به سه قطب شناسي ادبيات ميرو جامعه اين است، وجود ندارد. از
 شناسي) جامعه10توجه كند.( اثر يكنندهكننده و مصرفكننده، توزيعتوليد

 يحوزه فرم و محتواي اثر و خالق آن يرابطه با تمركز برآفرينش ادبي 
. كندمتمركز مي ي متن با بافتار متنو رابطه فعاليت خود را بر انديشه و زبان

 ،يك اثر ادبي در خود يابِيشناسان برآن اند كه ارزشعهبسياري از جام
بسيار دشوار  ،اگر هم امري محال نباشد ،اثر يمستقل از برداشت خواننده

گرايانه سوق خواهد داد. تبع آن نخبهگوهرگرايانه و به ياست و ما را به نظريه
سانسور  هي و فرهنگي،دانشگا ادبي، نهادهاي هايواكنش بررسيِ براي نمونه

سزايي هنقش ب يابي آنارز يك اثر وآفرينش گي هگونهچ و جوايز ادبي در
توليد و گي هگونهشناسي ادبيات ناگزير است چ. عالوه بر آن جامعهدارند

به يك اثر  خاص هايكرد گروهي يك اثر و علل رويپرفروش داليل اثر،توزيع 
توان مي» متن خوانش« وره را بررسي كند. بدين ترتيب در پرتوددر يك 
تر از منظر هرمنوتيك به عبارت روشن. اثر با بافتار متن را دريافت يرابطه
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خواننده است يعني  اي فعال بين متن و ذهنفرآيند خوانش پروسه«
تنها  نيز متن خوانش) 11.»(ارتباطي تنگاتنگ بين توليد و دريافت اثر

اي است خواننده كه روايتبلنيست، » خالقپيام « يساده محدود به دريافت
آرزوها و  ،، تجربياتنگريجهان ،هاي ذهنيزمينهپيش با توجه به كه

شناسي دريافت متن به رو جامعه . از اينكندبرخورد مي ش با متناانتظارات
هاي يك اثر واحد برداشتاز  پردازد: چراهايي از اين دست ميپرسش
؟ كنندتغيير مي هاهاي مختلف برداشتهدر دور شود؟ چراارائه مي متفاوتي

پيشينه،  ؟وجود داردبين ساختار متن و برداشت خواننده  ايرابطهچه 
   ؟چه اثري دارددر درك و تفسير متن  انتظار خوانندهاجتماعي و  موقعيت

 برخودار است و اينساختاري واحد از اثر ادبي ست كه آيا ا جاپرسش اين   
ساختار  كهيا آن دهندهاي متفاوتي ارائه ميبرداشت كهند ا آن ا مخاطباننهت

ويلِ درست أتوان از يك تآيا تنها مي  ؟است بعديچند اًاساس متن حاكم بر
ها به يك اندازه درست اند؟ براي نمونه آلتوسر در ويلأسخن گفت يا همه ت

ي ماركس مدلي »سرمايه«وجهي با اشاره به ساختار چند» قرائت سرمايه«
متن به  هر«زعم دريدا كه بهكند. حال آننهاد مياوت براي فهم آن پيشمتف

ها تفسير و فرامتن هاي خود مؤلف دارد. و به تعدادتعداد فرامتن
 نقاط ضعف و قوت متن نويسنده در ةمعني. بنابراين فرامتن به انداز

برداشت هر خواننده ) بدين ترتيب 12.»(لئواو مسة دخيل است و به انداز
- ويلأت تواندبه تعداد مخاطبان خود مي يك اثر و او است خود ز متن مختصا

- تواند ما را به نوعي جزمداشته باشد. برداشت آلتوسري مي متفاوت هاي
گان هانديشي در دريافت متن سوق دهد كه با سپردن حقيقت به فرهيخت

ها با ستفرهنگي، پلوراليسم را منتفي كند. در حالي كه بسياري از پسا مدرني
» پيشتاز«گان، هنر هبه زير پرسش كشيدن تمايز فرهنگ عوام و فرهنگ نخب

كنند و اين نوع تمايزگذاري را رسميت بخشيدن به نوعي اشرافيت را رد مي
از » فرهيخته«شناسي خوانند. اين گروه حتي با رد تمايز زيباييادبي مي
  ) 13شناسي اند.(در پي اقتدارزدايي از زيبايي» رايج«شناسي زيبايي

ي ختشناكي افراطي كه بررسي جامعهتيونتوان از هرمگونه ميهاما چ   
كند فاصله حاصل ميكم بي دريافت ادبيات را اگر نگوييم غير ممكن دست

منجر » گراييعوام«گرايي به تقديس گرفت؟ هرمنوتيكي كه در برابر نخبه
خواند كه نوعي ديگر از ما را فرا مي» گريشناسي ميانجيجامعه« نشود؟
كه آنتوان  ؛عزيمت خود قرار دهيم يشناسي ادبيات و هنر را نقطهجامعه

 يباره سو پرسش مداوم درداند: از يكهنيون حداقل شرايط آن را چنين مي
- ههاي اجتماعي و چهاي ارزيابي و محيطگيري آثار پر ارزش و نظامشكل
يگر جدا نكردن دنياي آثار و دنياي گي تعيين كيفيت آثار. از سوي دهگون

علت و معلولي در بين آثار، بررسي  ياجتماعي، به زير پرسش كشيدن رابطه
) بدين 14هاي عمومي.(بخش آثار و توافق احتمالي بر سر علتمنابع الهام

به عنوان » گرايانههرمنوتيك واقع«توان از ست كه آيا ميا ترتيب پرسش اين
شناسي ادبيات سخن گفت؟ تري براي بررسي جامعهعزيمت مناسب ينقطه

، انديشه، و عمل اجتماعي را »واقعيت عيني«گرايانه كه ي گفتمانآيا نظريه
-تري براي بررسي مختصات جامعهبيند، ابزار مناسبكليتي در هم تنيده مي
  دهد؟ دست نميههاي گوناگون  بشناختي ادبيات دوران

   

  و تبعيد هاجرت مهاي گوناگون بنديدوره
از دو نوع مهاجرت اجباري و اختياري نام  شناسي مهاجرت معموالًجامعه 

 .هدفمند است اختياري معموالً تمهاجربرد كه نتايج متفاوتي در بر دارد. مي
سرزمين ، به  خويش يدر گريز از جامعه اساساًتبعيدي كه  ياما براي پناهنده

بسياري از اب چنداني در كار نيست. در واقع انتخاست  پناه آورده جديد
تري هاي بهشرطها و پيششناسان برآنند كه گروه نخست از انگيزهجامعه

 كه گروه دوم به دليلگي برخوردار است. حال آنهپيوست همه براي ادغام و ب
- نوين و موقتي دانستن حضور خود از انگيزه يغير اختياري جامعه  گزينش
گان هگي، پناهندهار است. منزلت اجتماعي پائين پناهندتري بر خوردهاي كم

به آينده  نسبت قدرتي و نااميدي بي كفايتي،حس تحقير، بيدچار نوعي را 
به سرزمين پيشين و مسائل آن دوخته  وانگهي نگاه تبعيدي عموماً .كند مي

كند كه با تحوالت سياسي شرايط بازگشت وي شده است. او روزشماري مي
معموالً با فشارهاي  شناسي نفس مهاجرت نيزگردد. از منظر روانفراهم 
دچار سازد. هرچه فرد » بحران هويت«تواند فرد را به م است كه ميأرواني تو

هاي فرهنگي خود و سرزمين جديد احساس كند تري بين ارزشتفاوت بيش
ه ) بسياري برآن اند ك15تري برخوردار خواهد شد.(اين بحران از عمق بيش

 پناهنده» هويتبحران «باشد، تبعيدي  يويژه اگر فرد مهاجر پناهندهبه
تواند به اين بحران و تنها پايان تبعيد مي گيردبه خود ميوجودي خصلتي 

  خاتمه دهد.
ها گي، ارزشهزند  روشها حقايقي نهفته است. زماني كه فرد در اين ارزيابي   

هاي پيشين خود را در گانه و ارزشبي را براي خود جديد يو فرهنگ جامعه
يابد. ، خطر بروز بحران هويت افزايش مييابد جديد فاقد اعتبار  يجامعه
برآن اند چون هربرت ميد هاي شاخص آن همو چهرهشناسي اجتماعي روان

 -كيستي فردي است و فرد  يدهندهبازتاب چون آيينهكه قضاوت ديگري هم
ييد پيرامونيان خويش أاز هويت خود را در تبخش مهمي  -تمام اگر نه به
-در جامعه نشينيگي و حاشيههحس بيگانه بودن، دگربود .كندجو ميوجست

-تواند اعتماد به نفس فرد مهاجر را در هم ريزد و حس بيجديد مي ي
تدريج  به او منتقل سازد. اين امر در نزد بسياري، ارزشي را بهمقداري و بي
همه، با اين  دهد.كرد به دنياي مجازي را افزايش ميي و رويپناه به نوستالژ
هاي مهاجرين گي و تفاوتهپيوستهمههاي فرهنگي در امر بدر نقش تفاوت

گي در هپيوستهمهتر گروه دوم در باختياري با تبعيديان و دشواري بيش
به نمايي كرد. دشواري اين نظريه در آن است كه سرزمين تازه نبايد بزرگ
نگرد تا از گرايي ميشناسي و فرهنگتر از منظر انگيزهمهاجرت و تبعيد بيش

هاي ي قدرت، موقعيت نابرابر اجتماعي و فرصتشناسي رابطهمنظر جامعه
كم و كيف بحران هويت ناشي از  ) براي نمونه16گي نابرابر افراد.(هزند

  اجتماعي طبقاتي و يپيشينه جنسيت، ،مهاجرت بسته به سن ،مهاجرت
 برخورد ينحوهو مهاجرت، موقعيت كنوني فرد مهاجر  افراد، مدت زمان

- چنين افراد از دورهكند. همبه مهاجر و پناهنده تفاوت مي ميزبان يجامعه
ساني ندارند. براي نمونه گرچه ي يكهاي گوناگون مهاجرت و تبعيد تجربه

 يتر از انگيزهمكن است كمگان تبعيدي در مقايسه با مهاجرين آزاد مهپناهند
جديد برخوردار باشند، اما بسياري از آنان در درازمدت از  يادغام در جامعه

اند. تري براي ارتقاء موقعيت خويش و ادغام در جامعه برخوردار بودهشرايط به
گي ادغام فرد مهاجر هآماد يها، خواست و درجهجا كه به انگيزهدر واقع تا آن
يا  كننده نه اجباري بودن وگردد عامل تعيينوين بر مين يدر جامعه

اجتماعي و طبقاتي است. براي  يكه پيشينهاختياري بودن مهاجرت، بل
نمونه مهاجرين اختياري كه از تركيه به عنوان نيروي كار به آلمان، سوئد و 

ي اند، غالباً در مقايسه با ايرانيان پناهندهديگر كشورهاي غربي سفر كرده
هاي كارگري و روستايي مهاجرت كرده و از تركيب تر از محيطتبعيدي بيش

تري تر و تعلقات مذهبي بيشتر، سطح تحصيالت پايينطبقاتي سنتي
كه اند. حال آنتري به ادغام از خود نشان دادهبرخوردار بوده و تمايل كم

ري، متوسط مدرن شه يطبقه يبخش مهمي از ايرانيان تبعيدي با پيشينه
گان سرزمين مادري هسطح تحصيالت باال و باورهاي سكوالر بخشي از نخب

شان، در داخل سرزمين خود طلبياند. گروهي كه درست به دليل تجددبوده
، مهاجرت از اند و مهاجرت آنان به غرببسر برده» تبعيد دروني«در نوعي 

است. » به موطنسفر «، پيوستن به بستر مدرنيته و نوعي »پيرامون به مركز«
هاي تبعيد، تبعيض قومي و دوباره آغازيدن، اين رغم دشواريرو به هم از اين

تري براي ادغام برخوردارند. در هاي درازمدت بيشگروه از شرايط و انگيزه
تر بسياري ادغام بيش يها و درجهتوان علل پيشرفتاي ميچنين نظريه پرتو

مهاجران اقتصادي كه از كشورهاي موسوم به از ايرانيان تبعيدي در مقايسه با 
  ) 17اند را فهميد.(چون سوئد، سرازير شدهجهان سوم به جوامع غربي، هم

بندي تر به تمركز بر مرحلهشناسان مهاجرت و تبعيد بيشبسياري از جامعه   
ي مرحلهاند. اما برخي گي مهاجرين پرداختههزيرين در زند يسه دوره

گان ويژه در ميان پناهندهگي بهرا كه در آن حس آواره بدگماني آغازين
دانند. البته اين هاي مهاجرت ميتبعيدي نيرومند است را نيز يكي از دوره

-سان پشت سر ميافراد اين دوران را به يك يبدان معني نيست كه همه
ويژه براي بسياري دست كنند. بهآن مراحل را تجربه مي يگذارند يا همه

  نمايد.پسين بسيار دور و گاه غير ممكن مي يدن به دورهيازي
گي و هديدرغم آسيببه مرحله فرداين : در اوليهرضايت خاطر  يدوره   
جديد  يدر جامعه اش در سرزمين مادري،تنگي براي تعلقات برجاي ماندهدل

رضايتي   ويژه براي فرد پناهنده حسه. ببدياميهاي مثبت بسياري ارزش
حس رهايي از چنگال نظام استبدادي،  گيرد.دوره شكل مي بي در ايننس

رفت پيش سو ومهاجرت او بوده است از يك يجنگ و ناماليماتي كه انگيزه
تر در بيش مدني وهاي فردي آزاديصنعتي، امكانات رفاهي، آزادي سياسي و 

ايت از جمله داليل اين رضسرزمين تازه (در مقايسه با سرزمين مادري) 
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢١٣  100 ي آرش شماره

 ي جديدجامعه وارد كندتالش مي گيهبا آهست تدريج وبه روند. فرد بشمار مي
خود را از  هاي سابق اعتبارارزشاز تدريج برخي هشود. در همين مرحله ب

 يو حت  بازندرنگ مي ها سونگريكي گذردهرچه زمان مي د ودهنميدست 
  د.شون ميداده جديد ترجيح  يهاي جامعهبرخي ارزش

: امر تعلق خاطر در گي و در خود فرو رفتن بعديافسرده يدوره   
سرزمين تازه، تنها محصول اراده و تمايل مهاجر و تبعيدي نيست. زماني كه 

نوين گي هريزي زند جديد و پي ياي جدي براي ادغام در جامعه گونهبهاو 
يت واقعي ادغام و كسب هو هايتدريج با دشواريبه ،كند ميخود تالش 

بار و كم مقدار شدن كوله دوباره آغازيدن،. همه چيز را شود مي روبهروجديد 
-تفاوتها، خواست و بيان احساسات رايب يزبان هاي، دشواري  گذشته اعتبار
 يبود شبكهجديد و كم يبم جامعه ناآشنايي با زير و فرهنگي و هاي

را به  ادغام هاياريي ناامن، دشوارتباطات و حس تحقير و تبعيض و آينده
-تواند به جاي ميل به ادغام، جستروندي كه مي. آموزدمهاجر و تبعيدي مي

-دست مشغولي ودل برخي ازو برجسته نمودن  هويت پيشين و تقويت جوو
با فرهنگ جامعه جديد  يا تمايز در تقابل را  نيپيشهاي فرهنگي  مايه

ستيزي و نژادپرستي خارجي كشورهاي غربي كه از دسته . در آنكند برجسته
انزوا، انسان درجه دو  در حاشيه بودن، جدايي و ،رتحقي  ، حساست نيرومندتر

يا  گيهافسرد ،گراييبه درون تربيش را و تبعيدي شمار آمدن فرد مهاجره ب
 بسيار،  كوشش با وجودبيند كه ميو تبعيدي كشاند. فرد مهاجر  مي پرخاش

و همواره به عنوان مهاجر، پناهنده،  است داري برخورناچيز  رفتپيش از
و تعلق   اعتماد به نفسشود، شناخته مي» آن ديگري«خارجي و در يك كالم 

نوميدي، نوعي رخوت   . حسدهدمي از دست جديد يبه جامعه را خاطر خود
 هاي گذشته راارزش كردن برجسته و ميل به آفريند ميلي به تحرك مي و بي

ها به مدت دوران استترين سوم مهاجرت كه سخت فاز دهد. مي  افزايش
هاي  خودكشي يگي و حتهافسرد هاي رواني، انجامد. غالب ناراحتي طول مي
دهد. در اين مرحله مهاجر و دوران رخ ميدر اين  و تبعيديان مهاجران

ذهني خود را بگشايد و به سرزمين جديد  هايتبعيدي كه مايل است چمدان
-زده و خشمگين از محروم ماندن از فرصتي خود بنگرد، دلنهبه عنوان آشيا

ويژه تبعيض قومي جديد و به يدهد و جامعههاي رشد برابر واكنش نشان مي
تر هاي ذهني او بيشداند. در اين دوران دغدغهرا مانع اصلي رشد خود مي

هاي هاي غربي است تا دغدغههاي يك شهروند مهاجرتبار سرزميندغدغه
جه دو رگي و شهروند دههاي ناشي از حس دگربودسره تبعيدي. دشوارييك

هاي بازگشت را در چنين دوراني شدت بخشد. تواند وسوسهبه شمار رفتن مي
اند در هشتاد مهاجرت كرده يدوم دهه يتوان گفت ايرانياني كه نيمهمي
  اند.بودههاي فاز سوم سردرگريبان ها و دغدغهبا چالش ي نود عمدتاًدهه

مهاجر و  : در اين مرحله فردو سازگاري گيري نوينجهت يدوره   
تدريجي  يهاي فرهنگي و غلبه گيهها و دوپاربا سپري كردن تنش تبعيدي

يافتن  ،مشكالت مهاجرت، فراگيري زبان، اشتغال، تحصيلبرخي از بر 
ني نشياز حاشيهتدريج هب جديد يرفت در جامعهو پيش دوستان جديد

ثبات يافتن و  ديددر محيط جتر دوگانه خارج شده و با جا افتادن هرچه بيش
خاطرِ جديد تعلق ييا چندگانه، نسبت به جامعه و هويت جديد دو ونسبي 
ديگر نه رو به  و تبعيدي فرد مهاجرنگاه  در اين مرحله يابد.تري ميبيش

با در هم آميختن لحاظ فرهنگي نيز ه . باستكه رو به آينده گذشته، بل
به جاي منگنه شدن  عناصري از دو فرهنگ يمنطقي و دروني كردن آگاهانه

كه به غناي وجود و  كند ايجاد ميخواه و دل ، سنتزي مناسبهادر بين آن
او ديگر محكوم نيست كه در اسكيزوفرني فرهنگي . شودهستي او منجر مي

بسته به  گسلد و ميرا  خود تدريج بسياري از روابط قبليهبسر برد. او هب
كند.  روابط جديدي با افراد خارج از گروه قومي خودش برقرار مي  اشموقعيت
. سخن گفت هويتشوك فرهنگي و بحران توان از ديگر نميدوره  در اين
 يمسئله خود حل در »و تبعيد بحران مهاجرت«راه حل  برآن اند كهبرخي 

بل توجهي از مهاجران به سرزمين قا  مهاجرت نهفته است و بازگشت بخش
دهند غالب ها نشان ميپژوهش دانند. اما اي از اين واقعيت مي مادري را نشانه

در صورت  ،اندسر بردههكساني كه طي مدت طوالني در مهاجرت و تبعيد ب
- بازگشت به سرزمين مادري قادر به زيست در آن نبوده و دوباره هجرت مي

تر قادر ه باشد كمشد جديد ادغام  يدر جامعه تر) هر چه فرد بيش18كنند.(
البته نوستالژي بازگشت و  .به تطبيق با سرزمين پيشين خود خواهد بود

  تواند همواره به عنوان مكانيسم تكاپو در دنياي مجازي مرتبط با آن مي

  

  

  
  

جديد ايمني خاطر بيافريند. اما در  يهاي جامعهسامانيهدفاعي در برابر ناب
تبار سرزمين جديد پيشين نيست. شهروند ايراني يلم واقع او ديگر پناهندهعا

سوئدي،  -وطني كه تعلقي دوگانه يا چندگانه دارد. ايرانياست يا ايراني جهان
- هاي دوگانهكانادايي است كه ريشه -آلماني، ايراني-آمريكايي، ايراني -ايراني

  اش منبع رشد و غناي او شده است.
نويني است كه نه موقعيت و تلقي مهاجر » پسا تبعيدي«ي او به عبارت   

-تبعيدي دهه ياختياري را از زمانه و موقعيت خويش دارد و نه آن پناهنده
ي خود گذاري دوگانه محروم است و تنها در پيلههاي گذشته است كه از اثر

تواند موقعيت هاي استبدادي نيست كه ميتند. تنها پايان عمر حكومتمي
-گي و در باورها نيز به دگرگونيهتبعيدي را تغيير دهد. تغيير در شرايط زند

اين گروه از ايرانيان  ي. موقعيت رشديابندهشودهاي عميقي در او منجر مي
ها را افزايش داده پس از دو دهه مهاجرت و تبعيد، نه تنها اعتماد به نفس آن

نگي جوامع غربي شده اقتصادي و فره يكه سبب افزايش سرمايهبل ،است
گذاري شدن قدرت اثرجهاني ياست. عالوه بر آن با شتاب يافتن پروسه

ايراني در هر دو سرزمين مادري » پساتبعيديان«سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
طبقاتي افراد،  يطور كه گفته شد پيشينهو جديد افزايش يافته است. همان

خورد كشور ميزبان در كم و بر يها و نحوهشان، جنسيت آنسن مهاجرت
كننده است. اما ببينيم اين تحوالت كيف طي نمودن اين مراحل بسيار تعيين

 چه بازتابي در ادبيات تبعيد و مهاجرت داشته است.
  

  هاي ادبيات فارسي برون مرزدگرديسي 

 »پسا تبعيد«انداز ادبيات و چشم 
-خوردار است كه مقولهقدر از تنوع برادبيات فارسي در مهاجرت و تبعيد آن

و تفكيك آن از ادبيات تبعيد كه » ادبيات مهاجرت«بندي آن در چارچوب 
چون مجيد روشنگر بر آن پافشاري دارند سخت مسئله برانگيز بسياري هم

كند و پيام ادبيات تبعيد غم غربت را القا مي« روشنگربه گمان  است.
است و  فرد تبعيدشده در اثرش يك نوع خشم و خروش آشكار

خواهد چه بگويد داند نويسنده مياول مي يخواننده از همان صفحه
نشان بدهد اثر را  همبستگيو اگر با محتوا و واكنش عاطفي نويسنده 

ها نباشد برايش جذابيتي نخواهد خواند و اگر از جنس آن حرفمي
داشت. اما در ادبيات مهاجرت پيام آشكار نيست و پيام را بايد در 

چنين در اين آثار از خشم و وجو كرد، هماي پنهاني اثر جستهاليه
خروش سياسي خبري نيست و شما به عنوان خواننده حالتي از 

روست حس جايي جغرافيايي با آن روبهاحساس را كه آدمي در جابه
رو كنيد و با عنصر مكان، فضا، شخصيت داستاني و زبان روبهمي

ي يا بنا بر لزوم با زبان كشور ميزبان تواند با زبان مادرهستيد كه مي
همراه شود. در فصل مهاجرت كه نويسنده در فضا و مكان جديد قرار 

گيري از تخيل، آيد كه با بهرهگيرد احساس جديدي به وجود ميمي
كند. در اثر را باوركردني و در قالب رمان و داستان كوتاه عرضه مي

ود ندارد و آنچه در زير ژانر حالي كه در ادبيات تبعيد عنصر تخيل وج
گرايي محض است و در زير آيد همه در واقعتبعيد به وجود مي

چارچوب ايدئولوژي فرد قرار دارد. در ادبيات مهاجرت حتي اين آثار 
».كنندمانند خيابان دوطرفه عمل مي

 
)19(  

http://dialogt.de/



  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢١٤  100 ي آرش شماره

تبعيد از  يچون مهستي شاهرخي حتي حذف كلمهدر مقابل افرادي هم   
» ادبيات مهاجرت پاستوريزه«هاجرت را تقليل ادبيات برون مرزي به ادبيات م

-گل نيز بر خصلت تبعيدي اين ادبيات پافشاري ميخواند. مليحه تيرهمي
شوند، ولي ) مسعود مافان نيز آثاري را كه در داخل نيز چاپ مي20(دكن

عيد قرار ادبيات تب يدر رده برند، تلويحاًسر ميهشان در خارج بگاننويسنده
 دهد.مي

گان هست كه بنا بر كدامين معيار نويسندا جا) پرسش اين21(
-جا به چاپ ميكنند يا كتب خويش را در آنمهاجري كه به ايران سفر مي

  گردند.رسانند، جزيي از ادبيات تبعيد تلقي مي
ثير بافتار متن أبندي به جاي بررسي علل تنوع اين آثار و تاين گونه تقسيم   
. دهداي ميجاودانه »گيويژه«آنان  يمرزي به كليهزبان برونر متون فارسيب

توان به جاي ادبيات مهاجرت يا ادبيات تبعيد از ادبيات مهاجرت و آيا نمي
تري يافته گي بيشهاي نوعي از آن برجستتبعيد سخن گفت كه در هر دوره

آثار بسياري از  هاي گوناگون مهاجرت و تبعيد كه دربررسي دوره ؟است
تري از اين تواند درك روشنيافته است، مي »بازتاب«گان ايراني هنويسند
  دست دهد.ه مسئله ب

شناسانه از تحول ادبيات هاي جامعهكه يكي از معدود بررسيحورا ياوري    
ادبيات پسا «اشاره به مفهوم  مهاجرت و تبعيد را به دست داده است با

اين پس از انقالب سال  اًشور بر آن است كه اساسدر خارج از ك »انقالبي
حسين ساعدي و غالمچون (هم نامدارگان بود كه بسياري از نويسنده 1979

- به گي يافتندشهرت نويسندهيا كساني كه در خارج  ) ومهشيد اميرشاهي
هاي تبعيد را اي اختياري و يا اجباري ميهن خود را ترك كردند و تجربهگونه

هاي شاخصي هاي خود به كار گرفتند. هر چند پيش از اين چهرهدر نوشته
زاده نيز آثار درخشان خود را در خارج  چون هدايت، بزرگ علوي و جمالهم

تقابل دوقطبي ميهن و  ياما ادبيات مهاجرت و تبعيد بر پايه ،نوشته بودند
اني دو داست او ادبيات )22د.(شوي جنگ و انقالب نوشته ميتبعيد، بر زمينه

: كندميپس از انقالب در خارج از كشور را به دو مرحله تقسيم  يدهه
 ورزد كه. حورا ياوري تأكيد ميي سازگاريي شوك اوليه و مرحلهمرحله

گان ترشان از كوشندهگان ايراني در تبعيد كه بيشهنخستين گروه نويسند
آورند. به ميان نميهايشان از كشور ميزبان سخني در نوشته اند،سياسي بوده

است. اين آثار  ها ايرانداستان ها انقالب و محل وقوعهاي آنموضوع داستان
-گانهاي شخصي نويسندهاز تجربهنويسي و يا خاطره نامهگيهزند كه معموالً

گان نويسنده توسط خود و مبارزه است زندان، شكنجه و جنگ از شان
اما به موازات ادغام در  اند.يافتهتشار پايين ان تيراژو در  شدهويراستاري 

كه آن، بيشودزمينه رانده ميتدريج به پس، تصوير انقالب، بهي جديدجامعه
- كاه و مخاطرهجاناي گونه از گذشتههاي خاطرهروايت سره محو گردد.يك

تر مشهود هاي كمهايي مبتني بر جنبهجاي خود را به داستان آميز از ايران
سرزمين  نهشان زمينههايي كه پسدهند؛ داستاندر تبعيد ميگي هزند

تقابل دوقطبي ميهن و تبعيد بدين ترتيب كشور ميزبان است.  كهبل مادري
. در اين دهدپذيرش و رد از سوي كشور ميزبان مي تقابلجاي خود را به 

د نيابفارسي راه مي ادبيات هاي بيگانه بهواژه ه وشد حس تبعيد دروني دوره
  )23شوند.(هاي دوزبانه نوشته ميمتن و

خورد اشاره به اي كه در تحليل حورا ياوري به چشم ميترين نكتهبديع   
در حالي كه بيشتر روايات «نويسد: است. او مي» تبعيدپسا«مفهوم ادبيات 

-ها از رويگان آنهي نويسندي تجربيات پراكندهتبعيد بازگوكننده
انجامد، تعداد كه در نهايت به خروج از ايران ميدادهاي انقالب است 

ي تبعيد محدود اند خود را به تجربهگان كوشيدهكمي از نويسنده
- اند كه مياي نوشتهگان آثار داستانينكنند. اين دسته از نويسنده

درستي ) كه به24.»(تبعيدي خواند -ها را ادبيات فرا ـ يا پساتوان آن
الغراب سوره - ي آن راو درواقع نخستين نمونه -آثاري ناب اين دسته نمونه

  به چاپ رسيد. 1984داند كه در سال محمود مسعودي مي
هاي گوناگون مهاجرت و بندي پيشين دوراناگر بخواهيم بر مبناي تقسيم   

دهد ادبيات مهاجرت را تبعيد و حسي كه به پناهنده تبعيدي دست مي
توان از چهار ي و نه به لحاظ زماني) ميبندي كنيم (به لحاظ موضوعدسته

ادبياتي كه به ستيزهاي اجتماعي و سياسي در ايران  -1دسته ادبيات نام برد. 
گي را به ادبياتي كه دغدغه هاي دوران نخست پناهنده - 2معطوف است. 

ي ادبياتي كه پس از يك يا دو دهه اقامت در جامعه -  3تصوير مي كشد. 
اروپايي) را  –آمريكايي و يا ايراني  –هويتي (ايرانيد دوگي  شهرونجديد زنده
 -4هاي ديگري را پيش روي خود قرار داده است. دهد كه گفتمانبازتاب مي

فرازماني كه هيچ ردپايي از تبعيد و يا مهاجرت در آن  -ادبياتي فرامكاني
  توان يافت.نمي

جرت است الجرم دوران نخست تبعيد و مها يدهندهادبياتي كه بازتاب   
ظن، بدگماني اعتراض و پرخاش تنگي، تلخي، بدبيني، سوءسرشار از حس دل

- توان همساعدي را مي حسيناز غالم هاهايي و دگرديسي آوارهراست. 
 يس و بدگماني پناهندهأترين ادبياتي دانست كه حس يچنان يكي از قوي

آواره اگر زنده هم «تبعيدي ايراني را در اين دوران به قلم كشيده است. 
اش با اي كه ميرود و ميĤيد. آه و خميازهباشد مرده است. مثل مرده

پرسه در  )25(.»هم مخلوط شده، بي دليل و علت انتظار ميكشد
از اكبر  برادرم جادوگر بود) و 1988( هاي ناآشناكوچه پس كوچه

-داستاناز زمره كشتي به گل نشسته من نارونا  ويژه داستانبه سردوزامي،
تا مقصد در آن دوران را به  أگي از مبدههايي است كه رنج و تلخي آوار

  گذارد.نمايش مي
برخي از آثار ادبي اين دوران اعتراض خود به شرايط حاكم بر سرزمين    

بيني نسبي پناهده به سرزمين تازه توأم مادري را با ابراز رضايت و يا خوش
از محمدرضا رحيمي ) 1986يلدا (وعه شعر كنند. به عنوانِ نمونه در مجممي
 /نميĤيد /هاي هامبورگدر خيابان /صداي خيس شالق«خوانيم: مي

جا  /توزدر پنجة زورمندان كينه /دسته دسته /گيسوان سوگوارشان
  )26»(خورند.نارنجك نمي /به جاي شكالت  /كودكان /ماندنمي

  ر نادر اند.آثاري از اين دست در دوران نخست، البته، بسيا   
ادبياتي كه به  نخستين و دومين مهاجرت، تعداد يگرچه در هر دو دوره   

-پردازند، كم نيستند، اما همگي ايرانيان ميگي و پناهندهگي آوارهوضع زنده
ي شعر و داستان به افشاي ي آثار اين دو دوره در حوزهچنان بخش عمده

پردازد. آثار ها ميزات و مقاومتهاي دوران جمهوري اسالمي، مباردادگريبي
گان و شاعراني چون مجيد نفيسي، نسيم خاكسار، منصور خاكسار، نويسنده

داريوش كارگر، محسن يلفاني، حسن حسام، سردار صالحي، رضا عالمه زاده، 
نعمت آزرم، شكوه ميرزادگي، ميرزا آقا عسگري، ژيال مساعد، اكبر سردوزامي، 

-دسته» اعتراض«ي ادبيات توان در زمرهدوران مياسماعيل خويي را در اين 
بندي كرد. اين گونه از ادبيات كه در دوران خود با استقبال در خور توجهي 

از نسيم خاكسار  مرايي كافر استچون ها همرو گشتند و برخي از آنروبه
تري هم برخوردار شدند، در دوران كنوني توسط از اعتبار و شهرت بيش

عالوه اين گونه ادبيات ديگر از شوند. بهتر تكرار ميگان هم كمهمان نويسنده
» ادبيات رزمي«جذابيت گذشته برخوردار نيست و بسياري به آن به عنوان 

دهد، اش را تحت شعاع قرار ميشناسانهاش ارزش زيباييكه گاه پيام اجتماعي
بسياري از ي اين گونه از ادبيات بوده است كه شايد مطالعه نگرند.مي

چون هوشنگ گلشيري، را به اين نتيجه منتقدان ادبي درون كشور، هم
من براي ادبيات مهاجرت... به اين صورتي كه «رسانده بود كه بگويد: 

گل، ) در رد چنين ادعايي مليحه تيره27.»(بينماي نميهست...آينده
ر درخشاني ا ند كه آثامجيد روشنگر، بهروز شيدا و بسياري ديگر نشان داده

از ساسان  گسل و كافه رنسانساز محمود مسعودي،  الغرابسورهچون هم
-از رضا قاسمي خالف پيش چاه بابلاز رضا دانشور،  خسرو خوبانقهرمان، 

ادبيات «راموش كرد كه فهمه نبايد دهند. با اينبيني گلشيري را نشان مي
اني سياسي) كه به ويژه خاطرات زنان زنددر زندان (به» مقاومت و اعتراض

رژيم اسالمي در ايران و واكنش زنان  يهاي پنهان سيطرهزدايي از گوشهراز
خاطرات چنان از جذابيت و توجه برخوردارند. اند، همدر مقابل آن پرداخته

، گردنبند از منيره برادران حقيقت سادهشهرنوش پارسي پور،  از زندان
از پروانه عليزاده  راستكي استخوب نگاه كنيد از مهرانگيز كار،  مقدس
  ند.ا هايي از اين دستنمونه

از  كافه رنسانسو  گسل هايي چونرمان داستاني ادبيات يدر حوزه   
از رضا قاسمي از  اركستر چوبها ةهمنوايي شبانساسان قهرمان و 
گي مهاجران و تبعيديان ههاي زندهايي هستند كه دغدغهماندگارترين رمان

-د. عالوه بر آن داستاننگذارر دوران سوم مهاجرت به نمايش ميايراني را د
گي اين دوران را به نيز دشواري درمان پذيري دگربوده آذرهاي حسين نوش

ي حجاب سنگيني«د؛ حسي كه بهروز شيدا از آن با عنوان نگذارنمايش مي
 يدازهاي مهاجرِ تبعيدي به ان) شايد در هيچ دوره28برد.(نام مي» معناييبي

حس كساني  نرفته باشد.» نشيني دوگانهحاشيه«دوران سوم به جنگ حس 
اند و هم هرگز در را كه هم از متن سرزمين مادري به حاشيه رانده شده

سرزمين جديد بختي براي گريز از حاشيه به متن و جدي گرفته شدن 
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مهاجر در  گي فردي زندهتر به تجربهاند. با اين همه ادبياتي كه بيشنيافته
  بندي ادبيات تبعيد قرار گيرد.تواند در طبقهسختي ميپردازد، بهسرزمين تازه مي

ورزان ايراني تبعيدي موقعيت نوين (پساتبعيدي) در آثار برخي از فرهنگ   
خسرو از رضا براهني،  اشآزاده خانم و نويسندهنيز بازتاب يافته است. 

ها وردي كه بره ز محمود مسعودي،ا الغرابسورهاز رضا دانشور،  خوبان
هاي مهدي از رضا قاسمي، اغلب نقدهاي بهروز شيدا، اغلب نقدخوانند مي

استعداد شاد، نقدهاي احمد كريمي حكاك، نقدهاي حورا ياوري بازتابِ 
  موقعيت نوين اند.

انداز ادبيات پساتبعيدي چيست؟ پرداخت به اين ها و چشمگياما ويژه   
تري است. تفكيك مرزهاي ادبيات تبعيد با ادبيات د تأمل بيشمقوله نيازمن

تر تر شدن هرچه بيشايپساتبعيد هم كامالً روشن نيست. به گمان من حرفه
گان آثار ادبي در برون مرز، افزايش كيفيت و گان و خوانندهنويسنده

ت شناسي در توليد و تأويل آثار، كاسته شدن از بار تبليغامعيارهاي زيبايي
- جا كه به شرح مبازرات سياسي در سرزمين مادري ميشعارگونه حتي آن

از عباس معروفي)، تمايل به توليد  فريدون سه پسر داشتپردازد (نظير 
ادبيات فرامكاني و فرازماني كه در آن ردپايي از محيط تبعيد و يا دوران 

دريافت متن شكني در پرداخت و پذيري از شالودهتوان يافت، الهامتبعيد نمي
هايي گيتر با ادبيات داخل برخي از ويژهتر و تبادل گستردهو پيوند نزديك

است كه در ادبيات پساتبعيد در اين دوره رشد كرده است. خارج شدن 
هاي ديگري را در نشيني دوگانه، پرسشتدريجي ايرانيان از درازناي حاشيه

جا كه بازتابي از تي آنذهنيت آنان ايجاد كرده است. ادبيات پساتبعيدي ح
گرايي و جهان گيري از گذشتهگي در مهاجرت و تبعيد است با فاصلهزنده
كند. عالوه بر آن نسل گي نوين طلب ميي پيشين، سهم ديگري از زندهبسته
خاطر گان در حال ظهور كه نسبت به سرزمين مادري تعلقتر نويسندهجوان
شان گونيها چندان ملموس نيست و همني تبعيد در آتري دارند و پديدهكم

توانند در گسترش ادبيات پساتبعيد مؤثر تر است، ميبا جوامع غربي بيش
تواند در اين زمينه تر زنان ايراني از مهاجرت نيز ميي مثبت) تجربه29افتند.(

  نقش بازي كند.
دبيات ي زنان نويسنده در اسابقهگر افزايش بيهاي گوناگون نشانبررسي   

) حورا ياوري بر آن 30داستاني پس از انقالب در خارج از كشورش است.(
گان زن با وجود تفاوت بسيار در لحن، محتوا، است كه آثار داستاني نويسنده

كرد نسبت به انقالب، كشورهاي ميزبان و تبعيديان نوع روايت، روي
ها گذر انگي بارز اغلب اين داستگيري دارند. ويژهخصوصيت مشترك چشم

گي شهري گرايانه به يك زندهگي امن و درونتدريجي و دردناك از يك زنده
ها در امور زنان هاي زن در اين داستانگيري آشكار است. شخصيتو تصميم

هاي ظريف روح زنانه را روشن كنند بسيار فعال اند و در پي آن اند كه تفاوت
ي هاي مرد از زاويهبل شخصيتديگر قرار گيرند. در مقاو در پيوند با يك

  )31(ريخته اند.عاطفي سترون و محكوم به روابط درهم
تر از مردان است در اين حقيقت كه نگاه زنان به مهاجرت در مجموع مثبت   

كننده داشته است. تر بسياري از آنان به دوران چهارم نقش تعيينورود سريع
از خصلت نوستالژيك برخوردار تر كه ادبيات زنان مهاجر و تبعيدي كماين

يابي ي جنسيت و نابرابري زنان و مردان، هويتتر به طرح مسئلهبوده و بيش
نگري مستقل زنان، لذت، اروتيسم و عشق گرايش داشته است، نشان از آينده

ي مهاجرت و تبعيد است. آثار تر زنان در غنا بخشيدن به تجربهو نگاه مثبت
چون فهيمه فرسايي، مهرنوش مزارعي، سودابه گان و شاعراني نويسنده

اشرفي، پرتو نوري عال، مهستي شاهرخي، نيلوفر بيضايي، زيبا كرباسي، ساقي 
روند. ي اين آثار به شمار ميقهرمان، قدسي قاضي نور، شهال شفيق از زمره

ي زن نويسنده«گل نيز تأييد شده است: اين ادعا در نگاه مليحه تيره
 - 1مان پيشي گرفته است: مينه از مردان نويسندهمهاجر، در دو ز

شكستن تابوهاي فرهنگي، يا دستكم، رويارويي بدون خود فريبي با 
ها، كه در آثار زنان از سطح كالم فراتر رفته و به معنا رسيده است. آن
يابي به استقالل ، يعني در دست»خود«توقف نسبي در شناسايي  -2

  ) 32.»(است دروني، كه محصول زمينه  اول
هاي گوناگون و بازتاب آن ي مهاجرت و تبعيد در دورهخالصه كنيم: تجربه   

هاي عميق در ذهن و روان بسياري در ادبيات برون مرز حكايت از دگرديسي
چه روزگاري ساعدي تصوير كرد، از ايرانيان تبعيدي دارد؛ ايرانياني كه با آن

  شباهتي ندارند.

شدن راندهنگران از به سايههدي استعدادي شاد دلچون مگرچه برخي هم   
ويژه با الهام از دستاوردهاي مكتب ي تبعيد هستند و بهزبان انتقادي و آزادانه

فرانكفورت و ديگر ادبيات تبعيديان غربي به درستي به ستايش ادبيات تبعيد 
ادي ) اما اين نبايد با دست كم گرفتن ضرورت بازبيني انتق33اند،(پرداخته

ادبيات فارسي در مهاجرت و تبعيد منجر شود. پرداخت به اين امر و بسط 
مختصات و معناي ادبيات پساتبعيدي نيازمند فرصت و توان ديگري است. با 

متن بلند ادبيات «بهروز شيدا سخت موافقم كه:  ياين همه من با اين گفته
؛ خارج از كشور توليد شده است. آينده جز امروز ديگري نيست

  )34.»(شودسركشيده از ديروزي كه پاك نمي
  2007 اكتبرِ

  ها:نوشتپي

  
گهر، نشر آگه،  تهران،  ترجمه عبدالحسين نيک،ناتالی هينيک: جامعه شناسی هنر -١

  ٣٠ص ، ١٣٨٤سال 
   ٧١و ٣٢همانجا، صص  -٢
، فصل نو، سال دوم، »درآمدی بر جامعه شناسی ادبيات: «عباس تيموري آسفيچي -٣ 

ی اينترنتی ، نشريه١٣٨٤، مهر  ٤٧ه شمار  
، ص ١٣٨٤نشر مرکز، تهران، سال ، به نقل ازبابک احمدی: سارتری که مينوشت -٤

٤٦٥   
لوسين گلدمن: جامعه شناسی ادبيات، دفاع از جامعه شناسی رمان، ترجمه محمد  -٥

   ٢٩،   ص١٣٧١پوينده، نشرهوش و ابتکار، تهران، سال 
ی دوم، جلد ورهزيبايی شناسی، ترجمه احمد هامون، الفبا، دهربرت مارکوزه: بعد  -٦ 

   ١٣٦٢سوم، پاريس، 
   ٥٠١، ص ٤همان منبع، شماره  -٧ 
، ١٣٧٩، سال پيام يزدانجو، ادبيات پسامدرن (گزينش و ترجمه)،  نشر مرکز، تهران -٨ 

   ٣٤ص 
   ١٥١، ص ١همان منبع، شماره  -٩
   ٥٦جا، ص همان -١٠ 
   ٣اره همان منبع، شم -١١ 
   به نقل ازمنبع پيشين -١٢ 

، نشر اختران،سال  پسامدرنيسم و زيبايی -بهمن بازرگانی: ماتريس زيبايی   -١٣
   ١٢٦، ص ١٣٨١

   ١همان منبع،  شماره -١٤ 
15- Söderlindh, Elsi (1997) Invandringens psykologi. Stockholm: Intergrafica  

16- Darvishpour, Mehrdad & westin, Charles (red) ( 2007) Migration  och 

etnicitet:  perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, Lund: studentlitteratur  

17-  Darvishpour, Mehrdad (2004) Invandrarkvinnor som bryter mönster. Hur 

maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen. 

Malmö: Liber   

معبود انصاری: ايرانيان مهاجر در اياالت متحده، پژوهشی در حاشيه نشينی  -١٨ 
   ١٣٦٩دوگانه، نشر آگه، سال 

خرداد  ٢٦، ٨٢١، شرق، شماره »ادبيات مهاجرت درگفت وگو با مجيد روشنگر« -١٩ 
١٣٨٦   

، چاپ اول ١٣٥٧-١٣٧٥مليحه تيره گل: مقدمه ای بر ادبيات فارسی در تبعيد  -٢٠ 
   ١٩٩٨، تگزاس، تينآس
بهار و زمستان  ١٥و ١٤شماره ، ، فصلنامه  باران»چند نکته«مسعود مافان،  -٢١ 

١٣٨٦   
، برگردان اصغر »ادبيات داستانی پس از انقالب در خارج از کشور«حورا ياوری:  -٢٢

  سروری (زير چاپ)
   جاهمان -٢٣ 
   جاهمان -٢٤ 

دوره جديد، پاريس،  مجله الفبا، ،»هارهايي و دگرديسي آواره«، یساعد غالمحسين -٢٥
   .٥، ص ١٣٦٢، بهار ٢شماره 
   ٩١) يلدا، تهران، ص ١٩٨٩رحيمی، حميدرضا. ( -٢٦
   ٢٠به نقل از منبع شماره  -٢٧

ا، نشر باران، استکهلم، هها و نگاهی اشاره: يافتهبهروز شيدا: پنجره ای به بيشه -٢٨ 
  ٢٠٠٦سال 

   ٢٢ره همان منبع شما -٢٩ 
، فصلنامه  » مروری بر شمار نويسندگان زن در تبعيد«برای نمونه نگاه شود به  -٣٠ 

    ١٣٨٦بهار و زمستان  ١٥و ١٤شماره ، باران
   ٢٢به نقل از منبع شماره   -٣١ 
   ٢٠به نقل از منبع شماره  -٣٢ 

   ٢٠٠٥مهدی استعدادی شاد: در ستايش تبعيد، نشر باران، سال  -٣٣
شماره ، ی  بارانلح ، گفت و گو با بهروز شيدا، فصلنامهشاهرخ تندرو صا  -٣٤
   .٣٤، ص ١٣٨٦بهار و زمستان  ١٥و ١٤

*  
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢١٦  100 ي آرش شماره

  

  

  

  تأملي بر رمانِ فراز مسند خورشيد

  

  

  محسن حسام

  

     

گيري از تجارب گذشته، با بهره فراز مسند خورشيدنسيم خاكسار در رمانِ 
ت. نگاهي بياندازيم به ها دست زده اسيك بار ديگر به روايت زندگي تبعيدي

  رمان جديد او و ببينيم كه در آخرين اثرش براي ما چه ارمغان آورده است.
بعد از شكست جنبش دموكراتيك مردم ايران، براي اقشار روشنفكري    

ايم؟ در اين سئواالت زيادي مطرح شد. كي بوديم و كجاي جهان ايستاده
كردند با ارزيابي تاريخ ميان، طيف وسيعي براي شناخت علل شكست سعي 

تحوالت جامعة ايران براي اين گونه سئواالت پاسخي درخور پيدا كنند. 
-خاكسار هم به عنوان يك نويسندة تبعيدي با گزينش آگاهانة زندگي رانده

  اي بزند. هاي تودهها سعي كرده است نقبي به تاريخ جنبششده
يكي از شهرهاي كوچك هاست كه در شدهراوي كتاب خود يكي از رانده   

كند؛ و غالباً گذراند. او اميد و نوميدي، غم غربت، را روايت ميهلند روزگار مي
ها با لحن شاعرانه. نگاه راوي نگاهي است تيز و برنده. با دقت زندگي پناهنده

كند. كوشش دارد كه با ارائة تصاوير بكر و و تعمق در زندگي را ترسيم مي
دست دهد.  سد و تصويري كلي از خانوادة تبعيدي بهها به ژرفا برتبعيدي

فراز مسند همه رمان زبان رمان در اكثر موارد غني و پربار است؛ با اين
  گي است.از جهت درونمايه فاقد تازه خورشيد

خورد؛ آنجا كه راوي ـ باره باره ـ كلمات ركيك نثار زبان رمان گاهي لق مي   
رد چنين كلماتي دور از سبك و سياق كند. كاربحكومت روحانيون مي

اندازد، آنجا كه نويسنده از زبان نويسنده است. زبان سادة راوي را از رونق مي
هايش در مورد زند؛ به ويژه توصيفهاي مينياتوري دست ميراوي به توصيف

پردازد. و آن طبيعت. يا آنجا كه به خصوصيات فردي اشخاص رمان مي
مو هايش را از طبيعت با قلماسي ـ نقاش برداشتلحظاتي است كه راوي سي

كند. در اين لحظات نويسنده ـ راوي، غرق در عوالم خود، بروي بوم پياده مي
- انگيزي برخوردار است. فوران ذهن، سيل جوشان واژهاز حضور ذهن شگفت

كند. اما آنجا كه راوي ها، خواننده را با دنياي غني و شاعرانة راوي نزديك مي
ها، راهي را كه به هزارتوي رمان زند، با تلي از واژهگويي ميبه اغراق دست

  كند.شود، سد ميمنتهي مي
  فراز مسند خورشيدكرد، رمان اگر نويسنده از پيش مرزها را تعيين مي

توانست از آشفتگي نجات پيدا كند. اغراق در بيان احواالت و احساسات، مي
ت. خواننده همواره با يك عمل انجام شده مانع انتخاب آزاد اشخاص رمان اس

تر اتفاق افتاده است؛ وقايع و شود. يعني وقايع و حوادث پيشرو ميروبه
حوادثي كه اغلب برگرفته از اتفاقات واقعي است. نويسنده از همان آغاز با 

- اشخاص رمان را در موقعيتي تراژيك قرار مي» آكسيون«ايجاد يك سري 
ها راوي است كه با عمل خويش معرف وجود، شخصيت دهد. در اين ميان تن

كند كه خواننده اي ترسيم ميو كار خود است. نويسنده رويدادها را به گونه
  كند.تصنعي بودن آن را احساس مي

كند. و خواننده كالفه از عالوه بر آن راوي با پرگويي دست خودش را رو مي   
يابد شود. خواننده درميكشيده مي ميلي به دنبال او ذهنيت شلوغ راوي با بي

كه نويسنده ـ راوي پا در قلمرو شيفتگي گذاشته است. با اين حال اشخاص 
رمان وجود حقيقي دارند. يكي از نقاط قوت كتاب تسلط بر همة زواياي رمان 

نشيند. لحظاتي كه خوبي در متن مياست. راوي به مثابه شخصيت اصلي به
راوي را بگيرد و خطوط پيدا و ناپيداي رمان را به شود رد نويسنده مجبور مي

هم وصل كند، بي گمان از نقاط درخشان رمان است. اما در رمان وقايع غير 
-شود. گرچه اين وقايع در خطي مستقيم پيش ميمنتظرة فراوان ديده مي

آيد.  همة روند، اما پذيرش آنها از طرف خواننده غيرمحتمل به نظر مي
گون به يك هاي گونهن است كه با به دست دادن روايتكوشش نويسنده آ

خود به  هاكل منسجم دست يابد. از اين رو كتاب اليه اليه است. اين اليه
-با همة توانايي و مهارتي كه در او مي تنهايي مستقل هستند. اما نويسنده
از شگردهاي ها را در هم جفت كند. يكي شناسم، قادر نيست كه اين اليه

اي ـ ما را گيري از بعد زباني راوي ـ زبان محاورهبهره ده اين است كه بانويسن
در جريان پيشبرد رويدادها قرار دهد. اما خوشبختانه راوي از اطاعت او تن 

  كند.زند و با صداي خود، صداي نويسنده را خنثي ميمي
بر اساس زمان خطي نوشته شده است. البته  فراز مسند خورشيدرمان    
زند و ما  شاهد رجوع او به دوران كودكي هي راوي نقبي به گذشته ميگا

ها خود را در عرصة زندگاني بر نويسنده ) سوژه1»(وارگاس«هستيم. به زعم 
به قول  فراز مسند خورشيدكنند. بر اين اساس نويسندة تحميل مي

در چنگ حوادث قرار گرفته است. اكنون اين پرسش بنيادي پيش » وارگاس«
چنين  فراز مسند خورشيدبراي خلق رمان  آيد كه چرا نويسندهمي

كه تكنيكي را بكار گرفته است. پاسخ اين پرسش شايد اين باشد: نخست اين
ريزي ساختمان رمان زبان روايت را درست و به قاعده نويسنده در پي

گيري از تجربيات پيشين، آگاهانه كه با بهرهتشخيص داده است، دوم اين
  به انتخاب چنين فرمي زده است.دست 

عالوه رمان اتخاذ چنين فرمي، به نويسنده آزادي عمل داده است. به   
اند. در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر نوشته شده هايي است كهتشكل از بخشم

كند كه نويسنده وي به درستي به اين نكته اشاره مي» وارگاس«برگرديم به 
بر اين باور » وارگاس«نويسد. و گذشته است، ميبعضي از چيزهايي را كه بر ا
» وارگاس«ها تجارب خود نويسنده است. بايد به است كه ريشة تمام داستان

گويد، فضا، محيط، زمان، مكان و اشخاص رمان براي حق داد، وقتي مي
هايي ، حتي در آثار تخيلي، رگه»وارگاس«نويسنده بيگانه نيست. از نظر 

شود كه نويسنده آن را زيسته است؛ مثل مربوط ميهست كه به دقايقي 
  صادق هدايت.» بوف كورِ«
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢١٧  100 ي آرش شماره

هايي است كه در آن تداوم حسي به وضوح پاره فراز مسند خورشيددر    
- شود؛ تداوم حسي در پيوند با فرآيندهاي ذهني و عيني شكل ميديده مي

اي ده صلهاي كنم به سه رماني كه در فاگيرد. در همين رابطه، مايلم اشاره
) اثر ساسان 2،(كافه رنسانسها عبارتند از: اند. اين رمانساله انتشار يافته

- تبعيدي) اثر رضا قاسمي، 3،(همنوايي شبانة اركستر چوبهاقهرمان، 
  ) اثر محسن حسام.4،(ها
فراز مسند گيري اولية رمان توانم بگويم كه در شكلبه ضرس قاطع مي   

از جهت  كافه رنسانسساسي داشته اند: اين سه رمان نقش ا خورشيد
ها و ارتباط تنگاتنگ آنها با هم بر درونمايه، ساختمان رمان و خلق شخصيت

اركستر  همنوايي شبانةبستر وقايع و رويدادها در زندگي نابسامان تبعيد. 
از جهت  هاتبعيديالعاده درخشان آن و از جهت ايماژيناسيون فوق چوبها

عيدي و حس نوستالژيكي كه شاعر ات يك شاعر تببيان عواطف و احساس
  ت به وطن خويش دارد.نسب
حديث مكرر زندگاني نابسامان و فراز مسند خورشيد باري، رمان    

دانم كه اشاره كنم كه هدف هر اندوهبار غربت است. در همين جا الزم مي
يم. و انتقال حس و انديشه و مفاه نويسنده ايجاد پلي است به سوي خواننده

اولين مشكلي كه بايد توسط مؤلف يك رمان حل «نويسد: مي» وارگاس«
او به چهار عنصر » شود، اين است: چه كسي رمان را حكايت خواهد كرد.

كند. راوي، فضا، زمان و باألخره حدود واقعيت. به زعم راقم اين اشاره مي
هاي آگاهي اي باشد، كهكند بايد به گونهسطور زاويه ديد كسي كه روايت مي

الزم را در رابطه با فضاي رمان به دست دهد؛ به شكلي كه خواننده سنگيني 
  فضا را احساس نكند. 

چيزدان است؛ هم نسبت به همه فراز مسند خورشيدراوي رمان    
ترين فعل و انفعاالت اشخاص رمان هم نسبت به زمان، احاطة كامل كوچك

كند كه راوي خارج از احساس مي اي كه گاهي اوقات مخاطبدارد. به گونه
-وگو ميزمان قرار دارد. گاهي اوقات نويسنده اشخاص رمان را وادار به گفت

كند تا بتواند تناقضات دروني آنها را بيرون بكشد و به اصطالح برمال كند. 
كند. نويسنده از شگرد توصيف مستقيم و گاه غير مستقيم هم استفاده مي

نقش اصلي داناي كل  اين است كه احاطة كامل دانيم، همانطور كه مي
نويسنده به مكان، فضا، زمان زندگي و عوالم دروني و احواالت و تناقضات 

فراز مسند دروني اشخاص رمان را نشان دهد. از اين ديدگاه در رمان 
به تجارب حسي راوي ـ نقاش ترديد  نسبت ، نويسنده گاهي اوقاتخورشيد

ذارد و خود به مثابه داناي كل نامحدود به شرح وقايع گكند، او را كنار ميمي
  پردازد. مي
، ما شاهد جدال مرگ و زندگي، گزينش و فراز مسند خورشيددر رمان    

-هايي كه در تبعيد بسر ميعدم گزينش، بي اعتنايي و همسويي هستيم. آدم
سار ناپذير. خاكبرند، از نظر روحي زخمي هستند؛ زخمي عميق و شايد التيام

  دهد.در اين كتاب موقعيت تراژيك آنها را نشان مي
الزم است يادآوري كنم كه نويسنده در اين كتاب به توالي زماني، منطق    

كند و با برجسته كردن وقايع به آنها اهميت كليدي دروني، رمان توجه مي
دهد. در اين روند ما با مشكالت روحي و  كمبود هويت پناهجوها و بي مي
هاي ثقيل و دور از ها روبرو هستيم. در اين كتاب خوشبختانه از واژهانخانم

ذهن اثري نيست. نحوة كاربرد كلمات متناسب با فضاي حاكم بر رمان است. 
كنند. زبان راوي بتدريج اشخاص رمان موقع تكلم لباس عاريتي به تن نمي

منطق هايي بر حسب ضرورت تابع شود. حتي تكهتر ميتر و شفافساده
جريان سيال ذهن است. آنجا كه عنصر خيال و انديشه با واقعيت جفت و 

كند. فاقد پوشش سطحي شود. عمق پيدا ميشود، زبان پالوده ميجور مي
شد، است. اما افسوس از كاربرد كلمات ركيك. اگر اين كلمات حذف مي

-ك ـ بهدانيم كه كاربرد كلمات ركيشد. اين را ميچيزي از رمان كاسته نمي
شود. در اين ويژه اگر بي هيچ مناسبتي تكرار شود ـ امتياز محسوب نمي

اي خواستار آن است كه به زبان مستقل و ترديدي نيست كه هر نويسنده
ها، انديشه و خيال و نويسنده را در شكلي پالوده نزديك شود. به يقين واژه

توان به ني است كه ميهاي زباگيري از قابليتدهند، با بهرهمتعالي جلوه مي
هاي تبعيدي پي برد. اين كار را خاكسار به خوبي انجام خصوصيات روحي آدم

هاي كتاب است. اشخاص رمان ترين جنبهداده است. و اين البته يكي از مهم
هم ريخته هستند و نويسنده بدون هيچ گونه پيش پريش، آشفته، بهروان

-و موقعيت كنوني آنها بدست مي قضاوتي تصوير روشني از خصوصيات رواني
دهد و براي دهد. اما متأسفانه در لحظاتي خاكسار كنترلش را از دست  مي

كند. چرا كه راوي خود عنصري خواني ميهاي از كف رفته مرثيهارزش
سياسي است، چند صباحي به زندان رفته و بعد از انقالب از چنگال رژيم 

شده است. او هم مثل بقية اشخاص روحانيون گريخته و به غرب پناهنده 
رمان خود قرباني يك نظام اجتماعي است كه بر امواج خودجوش يك جنبش 

  هاي قدرت در چنگ گرفته است.اي سوار شده و اهرمتوده
نه واقعيت واژگون شده است نه نويسنده از  فراز مسند خورشيددر رمان    

در فضاي دم كردة غربت،  آن گريزان است. اما در تبعيد، در تنهايي تبعيد،
كنند. راوي با پا نهادن در قلمرو هاي پنهان دروني مجال پرواز پيدا ميحس

شود. وي اين لحظات را با بياني شاعرانه براي هنر ـ هنر نقاشي ـ متحول مي
كند و با ارائة تصاويري بكر و شفاف به درونماية رمان خواننده روايت مي

لحظات ما شاهد فرازهايي نمادين هستيم دربارة  دهد. در اينجنبة تغزلي مي
ها و خصائص انساني. به زعم راقم اين سطور همين لحظات رمان گيويژه

  را بر سر پا نگه داشته است. فراز مسند خورشيد
دانيم در تبعيد مواد و مصالح اولية غني فراوان موجود است. اين را هم مي   

هاي اجتماعي است. هدف ارتقاء آگاهيكه اساساً ادبيات سكوي پرش است و 
كار هنرمند تبعيدي اين است كه نگذارد ستمي كه بر مردم ما رفته است، به 
مغاك فراموشي فرو رود. در اين شكي نيست كه ما در يك دوران ويژه بسر 

بريم. عليرغم تاخت و تاز و غارت و كشتار قواي بيگانه به سرزمين ما در مي
اي نديده است. در خ، مهاجرتي با چنين ابعاد گستردهطول تاريخ، چشم تاري

غربت كار نويسنده اين است كه مضاميني را انتخاب كند كه بيان زندگي 
اند. خاكسار آوارگاني باشد كه به داليل متعدد مجبور به مهاجرت شده

هايي از رمان با تعمق در ژرفاي وجود خويش و عليرغم آشفتگي در پاره
ه فرازهايي در اين زمينه دست پيدا كرده است و قادر كشف روان آدمي ب

  ها را از قلب زندگي در غربت بيرون بكشد. شده است موقعيت كنوني تبعيدي
خواهند جا اشاره كنم كه كساني كه ميالزم است كه يك بار ديگر در اين   

در مورد ادبيات تبعيد مطالعه كنند، ضروري است كه به سه اثري كه نام 
- رجوع كنند. اين سه اثر به انسان تبعيدي در همة ابعاد زندگي پرداختهبردم 

اند. برآمدي هستند از همسويي انديشه و خيال، خيال و واقعيت. سرشار از 
ها است. هم در اين سه تصاوير شاعرانه كه بيانگر عوالم دروني قهرمانان رمان

يدي با محيط هاي از خود بيگانگي، جدايي انسان تبعتوان ريشهاثر مي
رسد را پيدا كرد. اجتماعي و در يك كالم، احساسي كه عموماً به پوچي مي

آورد. گريز هايي است كه او را آرام آرام از پا درميانسان تبعيدي اسير دغدغه
از مسئوليت، قرقره كردن خاطرات گذشته، سر درگمي، آشفتگي رواني و 

او از بحران «نويسد: مي »آنتونيو گرامشي«دست آخر احساس خالء كردن. 
تكاني خورده است كه پيش از آنكه برخاسته از تناقض دروني باشد، داليل 

شود، او كنترلش را از دست بدهد و بيروني دارد، بحراني كه سبب مي
اي دارد به ) گرامشي اشاره5»(نامطمئن، وحشي، خشمگين و ترسان شود.

حاليكه مصنوعاً ماجراجويان ادبي آنها در «نويسد: آنجا كه مي» ادبيات مرده«
آورند، سبب مرگ هنرمندان درجة اول از گرسنگي و نا اميدي به وجود مي

و از اين روست كه به قول گرامشي دنيا دارد به سوي خرابي و » شوند.مي
زند كه شاهكارهاي جعلي ملي هايي حرف ميرود. گرامشي از رژيمتعفن مي

ها مدفون خواهد مشي ادبيات مرده در كتابخانهآورند. به زعم گرابه وجود مي
  شد.
نويسندة تبعيدي بر آن است كه ادبياتي خلق كند كه انسان تبعيدي با    

آيد مگر بقول نمياتكاء آن به هويت دوباره دست يابد. و اين مهم بدست 
  كنر با عرق ريزي روح.ويليام فا

  ها:نوشتپي

- Mario Var Gas Liosa, Löttres A un Jeune Remancier, Gallimard 
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢١٨  100 ي آرش شماره

  

  

  چشم به صفحه با شما

  ي اسالمي؛هاي سيماي جمهوريگَشتي در سريال

  هاي قصهشناسيريخت

  

  

  

   بهروز شيدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
يا امشب، در حضور شما، ده  خواهم، امروزها، آقايان، از شما اجازه ميخانم

به نمايش  ي اسالميهايي را كه در سيماي جمهوريسريال از سريال
هايي كنم تا نمونهاند، بازنگاه كنم؛ باز بنويسم. ده سريال را باز نگاه ميدرآمده

-ام؛ به جستهايي كه در غياب شما ديدهي سريالبه دست بدهم از همه
نقشِ مأموران امنيتي، نقشِ تبعيديان و وجوي رنگ تاريخ، نقشِ پدر، 

  ها.وجوي يك ساختار در قصهمهاجرين؛ به جست
كنم. ام، شماره ميهايي را كه در غياب شما ديدهي سريالنخست همه   
- ي بسيار ام؛ پارهها را تا آخرين قسمت ديدهي بزرگي از اين سريالپاره

كنم: نام ترتيب شماره مياند. به اين كوچكي هنوز به قسمت آخر نرسيده
ي بزرگي كه تا آخرين ها. نخست پارهسريال، نام كارگردان، تعداد قسمت

من يك ـ  2ونه قسمت؛ ، سيروس مقدم، شصتنرگسـ  1ام: قسمت ديده
، جمال ي عشقپردهـ  3وپنج قسمت؛ آور، بيست، پريسا بختمستأجرم

ـ  5زاده، ده قسمت؛ ، مهدي فخيمواليت عشقـ  4شورجه، دوازده قسمت؛ 
، مسعود نوابي، بايرامـ  6، رضا عطاران، پانزده قسمت؛ ترش و شيرين
قلبِ ـ  8، حسين لطيفي، سي قسمت؛ دالنصاحبـ  7دوازده قسمت؛ 

، قاسم جعفري، از نفس افتادهـ  9، مسعود رشيدي، سيزده قسمت؛ يخي
 ـ 11مت؛ ، حسن فتحي، نوزده قسميرندپهلوانان نميـ  10سيزده قسمت؛ 

، مهدي مظلومي، سعيد آقاخاني، پانزده قسمت؛ روزگار خوشِ حبيب آقا
اي در خانهـ  13وهشت قسمت؛ ، قاسم جعفري، بيستكمكم كنـ  12

، مهران مديري، باغ مظفرـ  14وپنج قسمت؛ ، سعيد سلطاني، سيتاريكي
- گمـ  16وشش قسمت؛ ، داود ميرباقري، سيامام عليـ  15چهل قسمت؛ 

، محمدرضا هنرمند، نوزده زير تيغ ـ 17، رامبد جوان، پانزده قسمت؛ هگشت
ـ  19وچهار قسمت؛ ، احمد اميني، بيستاولين شب آرامشـ  18قسمت؛ 
- ، مهدي فخيمحس سومـ  20، رضا عطاران، دوازده قسمت؛ ي اقاقياكوچه

 22وپنج قسمت؛ ، رضا عطاران، بيستمتهم گريختـ  21زاده، ده قسمت؛ 

، سعيد سلطاني، پس از بارانـ  23، حسين لطيفي، دوازده قسمت؛ وفاـ 
خانه به ـ  25، مسعود نوابي، نه قسمت؛ دردسر والدينـ  24هفت قسمت؛ 

، مهران مديري، هاي بررهشبـ  26، رضا عطاران، دوازده قسمت؛ دوش
مسافري از ـ  28، حسن فتحي، ده قسمت؛ شب دهمـ  27نودودو قسمت؛ 

كيا، ، ابراهيم حاتميخاك سرخ -29ري، هيجده قسمت؛ ، قاسم جعفهند
ـ  31، مهران مديري، سيزده قسمت؛ پاورچينـ  30چهارده قسمت؛ 

، مهران چيننقطهـ  32حاتمي، دوازده قسمت؛ ، علي شاهركابخوش
 34، ضياءالدين دري، پنج قسمت؛ كيف انگليسيـ  33مديري، ده قسمت؛ 

، جواد خوارهاآدمـ  35سيزده قسمت؛ ، مهران مديري؛ ي بزرگجايزهـ 
، عليرضا افخمي، ده او يك فرشته بود ـ 36مزدآبادي، سيزده قسمت؛ 

فروشي كتابـ  38، سيروس مقدم، چهارده قسمت؛ مسافرـ  37قسمت؛ 
-، جواد افشار، سيروز رفتنـ  39، مرضيه برومند، سيزده قسمت؛ هدهد

 41حاتمي، سي قسمت؛ اه، علي شگيبوي خوشِ زندهـ  40وچهار قسمت؛ 
، پريسا هاكنكوريپشتـ  42، عليرضا افخمي، سي قسمت؛ زير زمينـ 

، سعيد سلطاني، هاي برف و بنفشهسالـ  43آور، دوازده قسمت؛ بخت
ـ  45وشش قسمت؛ ، فياض موسوي، بيستما چند نفر ـ 44بيست قسمت؛ 

، اكبر ن باربراي آخريـ  46وشش قسمت؛ ، بهروز خلجي، بيستمن نه منم
ي بسيار كوچكي كه هنوز به قسمت آخر منصور فالح، سي قسمت.  بعد پاره

ـ  48وپنج قسمت؛ ، حسن فتحي، بيستمدار صفر درجهـ  47اند: نرسيده
، همايون پايانراه بيـ  49زاد، نوزده قسمت؛ ، محمد نوريچهل سرباز

وپنج يست، جواد افشار، بپول كثيفـ  50ودو قسمت؛ اسعديان، بيست
  وچهار قسمت.، سروش صحت، پنجاهچهارخونهـ  51قسمت؛

  ها؟چه كنيم با اين سريال   
  ها.بندي به دست دهيم از اين سريالنخست نوعي تقسيم   
  
1  

-كنيم: سريالطور كلي، به سه گروه تقسيم ميويك سريال خود را، بهپنجاه
هاي تاريخي را به يالهاي تعليمي. سرهاي طنز، سريالهاي تاريخي، سريال
مايه هايي كه ماجراهاي صدر اسالم را دستكنيم: سريالسه گروه تقسيم مي

هايي كه جنگ ايران . سريالچهل سرباز، امام علي، واليت عشقكنند: مي
هايي كه به . سريالخوش ركاب، خاك سرخو عراق را موضوع دارند: 

، ميرندپهلوانان نميپردازند: روزگاران بعد از دوران مشروطيت تا امروز مي
- سال، مدارِ صفر درجه، كيف انگليسي ،شب دهم، اي در تاريكيخانه

-كنيم: سريالهاي طنز را به سه گروه تقسيم مي. سريالهاي برف و بنفشه
، برره هايشب ،بزرگ يجايزه، پاورچين، نقطه چينهاي مهران مديري: 

من هاي طنزِ ديگر: . سريالهارخونهچ: گونهِ مهران مديريسريال باغ مظفر.
، روزگار خوش حبيب آقا، بايرام، ترش و شيرين، يك مستأجرم

، دردسر والدين، متهم گريخت، بدون شرح، حس سوم، ي اقاقياكوچه
دهيم: هاي تعليمي را در يك گروه جا ميي سريال. همههاكنكوريپشت
كمكم ، فتادهااز نفس، دالنصاحب، قلب يخي، ي عشقپرده، نرگس
، مسافري از هند ،پس از باران، وفا، اولين شب آرامش ،زير تيغ، كن
، روز رفتن، هدهد فروشيكتاب، مسافر ،او يك فرشته بود ،خوارهاآدم

، پايانراه بي، زيرزمين، من نه منم، بوي خوش زندگي ،پرواز در حباب
  .ما چند نفر، پول كثيف

بندي به هيچ عنوان به اين معنا ين تقسيماي بنويسيم: اجا تبصرههم اين   
خورند. گرايش نيست كه عناصر يك نوع در نوع يا انواع ديگر به چشم نمي

  ايم.اصلي را محور گرفته
  ي خويش را دريابيم.ي خويش را بگذاريم؛ كتابِ تئوريبنديتقسيم   
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اين ، بر هاي عاميانهي حكايتشناسيريختوالديمير پراپ، در كتابِ 
هاي گوناگون تغيير هاي حكايتگذارد كه اگرچه شخصيتاصل انگشت مي

ها ثابت است؛ در راه اثبات اين اصل او به چهار عنصر كنند، اما كاركرد آنمي
ها ثابت اند؛ عناصرِ ـ در يك حكايت كاركرد شخصيت 1«كند: توجه مي

انجام گونه و توسط چه كسي كه چهپابرجاي يك قصه؛ فارغ از اين
ـ  2دهند. ها اجزاي بنيادين يك حكايت را تشكيل ميشوند. آنمي

   3هاي پريان محدود اند. [...] هاي شناخته شده در قصهميزان كاركرد
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هاي پريان با ـ قصه 4ها هميشه شبيه اند. [...] ي كاركردـ توالي
ه اين ي والديمير پراپ ب) تئوري1( .»شان از يك نوع اندتوجه به ساختار

دهند هاي محدود يك قصه اعمالي محدود انجام ميمعني است كه شخصيت
كند؛ ساختاري كه اش تغيير ميي مجريانتا ساختاري بسازند كه تنها چهره

هاي پريان روسي انگار جز تكرار يك فراساختار نيست. والديمير پراپ در قصه
واده، خانه را ترك ـ يكي از اعضاي خان 1دهد:اين كاركردها را تشخيص مي

شود. ـ ممنوعيت نقض مي 3شود. ـ قهرمان از انجامِ كاري منع مي 2كند. مي
ـ شخص  5آوري كند. كند اطالعاتي جمعـ شخص خبيث تالش مي 4

ـ شخص خبيث  6كند. ي خويش اطالعاتي دريافت ميخبيث در مورد قرباني
اش گاناي او يا وابستههاش را فريب دهد تا به داراييكند قربانيتالش مي

 دهد؛ به اين ترتيب ناخواسته به دشمنـ قرباني به فريب تن مي 7دست يابد. 
ـ شخصِ خبيث به يكي از اعضاي خانواده آسيب يا  8كند. خود كمك مي

آ ـ يكي از اعضاي خانواده چيزي كم دارد يا چيزي تمنا  8زند. صدمه مي
شود؛ تقاضا يا فرماني به قهرمان خته ميبود شناـ بداقبالي يا كم 9كند. مي
ـ  10شود. دهند برود؛ يا به مأموريتي فرستاده ميرسد. به او اجازه ميمي

-رسد يا در مورد آن تصميم ميوجوكننده با نيروي مقابل به توافق ميجست
شود، از او ـ قهرمان آزمايش مي 12كند. ـ قهرمان خانه را ترك مي 11گيرد. 

- شود و غيره؛ چيزهايي كه راه را آماده ميد، به او حمله ميشوپرسش مي
ـ قهرمان در برابر  13كنند تا او به ابزار يا ياوري جادويي دست پيدا كند. 

دهد. عمل فردي كه در آينده چيزي به او خواهد بخشيد، واكنش نشان مي
به  ـ قهرمان 15آموزد. ـ قهرمان طرز استفاده از ابزاري جادويي را مي 14

نمايي شود، راهشود، حمل ميكند، منتقل ميوجو ميمحل چيزي كه جست
 17كنند. ـ قهرمان و شخص خبيث نبردي روي در روي آغاز مي 16شود. مي

ـ  19خورد. ـ شخصِ خبيث شكست مي 18شود. ـ قهرمان زخمي مي
هرمان ـ ق 21گردد. ـ قهرمان بازمي 20شود. بود اوليه رفع ميبداقبالي يا كم

برد. ـ قهرمان از تعقيب جان سالم به در مي 22گيرد. مورد تعقيب قرار مي
ـ  24رسد. ـ قهرمان، به صورت ناشناس، به خانه يا كشوري ديگر مي 23

شود ـ از قهرمان خواسته مي 25كند. بنياد ميقهرمان دروغين ادعاهاي بي
ـ قهرمان شناخته  27شود. ـ كار شاق انجام مي 26كاري شاق انجام دهد. 

ـ قهرمان  29شود. ـ قهرمان دروغين يا شخص خبيث افشاء مي 28شود. مي
ـ  31شود. ـ شخصِ خبيث مجازات مي 30يابد. دروغين هيئتي تازه مي

  ) 2نشيند. (كند و بر تخت ميقهرمان ازدواج مي
هاي ي خويش را خوانديم؛ بازنوشتيم. سرفصلهايي از كتابِ تئوريبرگ   

 روايتي از يك تاريخ را هم گذر كنيم.
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ها است؛ روايتي از اين ها بر برگاز تاريخ ايران بعد از دوران مشروطيت روايت
، »هاخاطره«، »سندها«ي اسالمي است؛ در ها، روايت جمهوريروايت

و » قهرمانان«هايي كه از نام ؛ در فصل»هاپژوهش«، »هاي درسيكتاب«
  پر اند.» هاتوصيف آيين ايثار«

اهللا نوري را قهرمان دارد؛ مردي را كه مشروعه فصلِ اولِ روايت، شيخ فضل   
ي خانه به طرف چوبهخواست؛ توصيف روزي كه او را از باالي عمارت توپمي

) فصلِ 3دار بردند؛ عمامه از سر او برداشتند و طناب به گردنِ او انداختند. (
گيرد؛ گرد قيامِ مسلماناني كه كمونيسم ميخان شكل دوم گرد ميرزا كوچك

ي مردي كه گيداشتند؛ گرد زندهرا به يك اندازه خوار مي» گيزدهغرب«و 
ي ي پيروزياش به نشانههاي خلخال از سرما جان داد و سر بريدهدر كوه

) فصل سوم حسن مدرس را قهرمان 4دشمنان اسالم به تهران حمل شد. (
ي خواف در رانِ حكومت رضاخان نه سال در قلعهدارد؛ مردي كه در دو

) 5. (1317حبس نشست تا سرانجام به شكلي مرموز كشته شود؛ در سالِ 
گيرد؛ گرد مردي كه پس از فصل چهارم گرد ابوالقاسم كاشاني شكل مي

النهرين توسط انگلستان، سر راه تبعيد خود را از كشتي به دريا تصرف بين
، به عنوان عضو مجلس مؤسسان، 1304اند، در سال انداخت و به تهران رس

 1331تيرماه سالِ  30ي رضاخان رأي مثبت داد. در تظاهرات به پادشاهي
در كنار  1332مردادماه سال  28محمد مصدق را ياري كرد، در كودتاي 

) فصلِ پنجم فداييان اسالم را قهرمان دارد؛ ياران 6محمدرضا پهلوي ايستاد. (
هايي اسالم برگزيدند؛ شخصيتهاي ضدراه ترور شخصيتنواب صفوي كه 

) 7آرا، حسين فاطمي. (حسين هژير، علي رزمچون سيداحمد كسروي، عبدل
  هاي بعد نيز.ي فصلگيرد؛ همهاهللا خميني شكل ميفصل ششم گرد روح

هاي ايالتي و واليتي در سال ي انجمننقش خميني با اعتراض به اليحه   
كند كه به زنان حق رأي داده شده شود. خميني اعتراض ميميآغاز  1341

اند و به جاي آن قسم به كتاب است؛ شرط قسم به قرآن را هم برداشته
-)  حسينعلي منتظري در مورد اين ماجرا چنين مي8اند. (آسماني را گذاشته

گونه كه عرض كردم وقتي اين اليحه مطرح شد، مراجع همان«نويسد: 
كردند اما خيلي دست به عصا و با احتياط، كسي كه خيلي  قم اعتراض

كرد آقاي خميني بود، روي همين اصل هم ايشان تند و تيز مطرح مي
ي اين فصل مخالفت ) پاراگراف بعدي9» (از روز اول معروف شد [...]

خميني با انقالب سفيد محمدرضا پهلوي است؛ البته به روشي كه به حمايت 
نظر امام خميني (ره) اين بود كه ممكن «تعبير نشود:  »هافئودال«از 

است طاغوت از ماجراي مخالفت علما و روحانيون با جريان اصالحات 
كه استفاده كند و از علما، مراجع و روحانيت به عنوان اينارضي سوء

داران دارها و طرفدار خوانين و زمينها، سرمايهها طرفدار فئودالاين
ها را ضد برداري كرده و در حقيقت، آنود بهرههستند، به نفع خ

.» كارگر، ضد كشاورز، و ضد طبقات محروم و نيازمند؛ معرفي كند
ي قم است؛ كه ي فيضيهي خميني در مدرسهرانيسخن ) پاراگراف بعدي10(

 اهللا خميني در آيت«انجامد: مي 1342ماه سال خرداد 15به حركت
در مدرسه فيضيه » 42خرداد سيزدهم «عاشوراي همان سال 

اي عليه دستگاه انجام دادند. آن زمان در ايام محرم سخنراني كوبنده
آباد شنيدم كه آباد، در نجفرفتم نجفو صفر ماه رمضان من مي

ايشان در مدرسه فيضيه سخنراني داغ و تندي كرده و ايشان را 
شت كردند و اند [...] آن زمان كه آقاي خميني را بازدابازداشت كرده

آباد بودم به دنبال آن حادثه پانزده خرداد بوجود آمد و من در نجف
[...] باالخره خيلي شهرها تكان خوردند، پانزده خرداد نهضت عجيبي 

شب دوازدهم «خردادماه است:  15) پاراگراف بعدي ماجراي 11» (بود
، كماندوها به دستور 1342محرم، برابر با شب پانزدهم خرداد سال 

شاه و حسن پاكروان رئيس سازمان امنيت، از تهران حركت كرده و 
بامداد وارد قم شدند. و يكسره به طرف يخچال قاضي  3حدود ساعت 

رفتند تا امام را بازداشت كنند [...] پس از دستگيري امام، مردم 
ها ريخته و تهران و قم و بعضي شهرها، از جمله ورامين، به خيابان

ه انداختند [...] تهران يكپارچه حالت شورش به شورش عظيمي به را
خود گرفته بود و حتي در حومة آن و دهات دوردست، مردم دست از 
كسب و كار خود كشيده و عليه دولت و حكومت قيام نموده بودند و 

) پاراگراف 12.» (شدي گرم جواب داده ميدر همه جا به مردم با اسلحه
، حضرت 1343روز چهارم آبان سال «ماجراي تبعيد خميني است:  بعدي

امام در منزلِ خود، واقع در يخچال قاضي نطقي پرهيجان و 
احساساتي عليه شاه و منصور [...] كرد و حركت آنها در تصويب 
مصونيت مستشاران نظامي آمريكا در ايران، به باد انتقاد گرفت [...] 

رت امام [...] به منزل حض 1343آبان سال  13صبح روز  4در ساعت 
-حمله كرده و ايشان را ربودند و سپس به وسيلة يك هواپيماي غول

ي ) همه13.» (پيكر نظامي از فرودگاه مهرآباد به تركيه منتقل نمودند
ي انقالب اسالمي رخ ي تبعيد خميني تا روز پيروزيحوادثي كه در فاصله

هيئت » يعمليات مسلحانه«ي فصلِ ششم اند؛ از آن ميان: دهند، ضميمهمي
اهللا ي اسالمي، تشكيل حزب ملل اسالمي. فصلِ هفتم باز هم روحموتلفه

خميني را قهرمان دارد؛ ماجراي انقالب اسالمي در چند پاراگراف: چاپ 
، 1356ماه سال دي 17 ي اطالعاتاي در توهين به خميني در روزنامهمقاله

روهاي نظامي به تظاهرات در اعتراض به اين مقاله در شهر قم، شليك ني
گان تظاهرات شدهگان، تظاهرات به مناسبت چهلم كشتهسوي تظاهركننده

گان؛ اعالم قم در شهرِ تبريز؛ شليك نيروهاي نظامي به سوي تظاهركننده
شهريورماه  17حكومت نظامي در تهران و بسياري شهرهاي ديگرِ ايران در 

زيري، تشكيلِ دولت وي شريف امامي از پست نخست. بركناري1357سال 
-ي ارتشبد ازهاري، انتصاب شاپور بختيار به نخستوزيرينظامي، به نخست

ي وزيري، خروج محمدرضا پهلوي از ايران، بازگشت خميني از تبعيد، پيروزي
  انقالب اسالمي. 

پردازند؛ هايي كه به روزگاران بعد از دورانِ مشروطيت تا امروز ميسريال   
ها چهار سريال از اين سريال .كنندايتي از تاريخ را تصوير ميهايي از روفصل

  . اي در تاريكيخانهرا نگاه كنيم. سريالِ اول: 
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هاي سلطنت رضاخان ي نيروهاي اسالمي در سالمبارزه اي در تاريكيخانه
ي قاجار، وكيل خود، ميرزا زادههالدوله، شازاده عطاءرا موضوع دارد. شاه

هاي بختياري، باشي، را به سوي حيدرخان، بزرگ يكي از ايلوكيل عبداهللا
تابان، اجازه دهد به اش، ماهي پسريفرستاده است تا از او بخواهد، به نوه

آقا بختياري، اش بيايد. روزگاري پسر حيدرخان؛ عليديدار پدربزرگ مادري
رزمان، ازدواج كرده زاده عطاءالدواله، گوهبه دنبالِ عشقي سوزان با دخترِ شاه

الدوله كه با اين ازدواج مخالف بوده است، دختر خود را زاده عطاءاست. شاه
آقاخان بختياري به زندان عاق كرده است. چندي پس از ازدواج آن دو 
  رضاخان افتاده است؛ شايد هم كشته شده باشد. 

، اما كندالدوله مخالفت ميزاده عطاءحيدرخان نخست با خواست شاه   
خان تابان به اتفاق ميرزا عبداهللادهد. ماهتابان رضايت ميسرانجام به اصرار ماه

. اي در تاريكيخانهرود؛ به الدوله ميزاده عطاءي شاهباشي به خانهوكيل
خانه اين  الدوله فضايي پر خوف و سركوب دارد: در اينزاده عطاءي شاهخانه

الدوله، زاده عطاءالدوله؛ دخترعموي شاهطاءزاده عافراد حضور دارند: شاه
-عطاء زادهالملوك؛ پسرعموي شاهالملوك، بهجتالملوك؛ دختر مهتاجمهتاج

-زاده بهادرميرزا، گوهرزمان، شيرينسرِ شاهزاده بهادرميرزا؛ سه همالدوله، شاه
خدمت خانه، خدمت خانه، جواهر؛ دو پيشالسلطنه، ترنج خاتون؛ سرپيش

  ، عزت؛ سرايدار و دربان خانه، عبدي. گلپري
سري الدوله اما، پس از او همالدوله مرده است. عطاءزاده عطاءسر شاههم   

الدوله زخمي است؛ ءزاده عطاميرزا، از شاه زاده بهادراختيار نكرده است. شاه
زاده بهادر در عشق هم شكست چه او را هميشه دست كم گرفته است. شاه

تابان به سراغ پدربزرگ خود است؛ عاشقِ گوهرزمان بوده است. ماهخورده 
آورد. از شباهت رود؛ پدربزرگ از ديدن او اشك شوق و اندوه به چشم ميمي

الدوله بخش عظيم زاده عطاءخورد. پس از مدتي شاهاو به مادرش يكه مي
- ا، از پاي نميزاده بهادرميرزا امكند. شاهتابان ميثروت خود را به نام ماه

كند با دارويي الخمر، را وادار مينشيند.  نخست دكتر حشمتي، پزشك دائم
گاه به يكي از دوستان خود، سركار رفيع، الدوله را بكشد. آنزاده عطاءشاه

ي تأمينات است، با تطميعِ يك شود. سركار رفيع، كه مأمورِ ادارهمتوسل مي
زاده ي اموالي را كه شاهباشي همهكيلمحضردار و تهديد ميرزا عبداهللا و

كند؛ به زاده بهادرميرزا منتقل ميتابان بخشيده است،  به شاهاهللا به ماهعطاء
الملوك سخت مخالف الملوك را به عقد او درآورد. مهتاجاين شرط كه بهجت

كشد. الملوك را هم با دارويي ميي جواهر مهتاجكند. بهادرميرزا به ياريمي
خدمت در خانه كار كند. در تابان را هم وادار كرده است به عنوانِ پيشماه

باشي هم ي ميرزاعبداهللا وكيلاين ميان در ايل حيدرخان بختياري و خانه
  گذرد. ماجراها مي

شود و در گير ميحيدرخان، كه از يارانِ سيد حسن مدرس است، دست   
از يارانِ سيدحسن مدرس است. باشي هم اهللا وكيلتهران زنداني. ميرزا عبد

باشي دو اند. ميرزا عبداهللا وكيلي او اما، همه به راه پدر نرفتهاعضاي خانواده
نگاري پسر دارد: يكي احمدرضا كه در فرنگ حقوق خوانده است و روزنامه

مسلمان است؛ ديگري جمال كه لمپن است و زنداني. سركار رفيع جمال را از 
گيرد. و در سركوبِ مبارزان اسالمي به كار ميآورد زندان بيرون مي

خواهد كه با تزريقِ دارويي سحرگاهي سركار رفيع از دكتر حشمتي مي
رسند و حيدرخان را از بين ببرد. در آخرين لحظه اما، مبارزان اسالمي سر مي

خورد و پس دهند. به هنگام گريز  حيدرخان گلوله ميحيدرخان را نجات مي
باشي پنهان ي ميرزا عبداهللا وكيلرود، در خانهگاهي كه لو ميياز گذر از مخف

  شود.مي
-تابان به ديار خود برميشود. ماهزاده بهادرميرزا كشته ميسرانجام: شاه   

  كند.گردد؛ با نامزد خود ازدواج مي
  خواهد چه بگويد؟مياي در تاريكي خانه   
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اريخِ ايران نشاني نيست. تنها دوران رضاخان است. از هيچ روايتي در ت
اند؛ گرد قهرمان فصلِ خان قد علم كردهمبارزان اسالمي در مقابلِ ستمِ رضا

دوم روايت جمهوري اسالمي از تاريخ، حسن مدرس. مبارزان اسالمي ياور 
درد؛ سركار چون شازده بهادرميرزا كه انسان مي مردم اند؛ در مقابلِ نيروهايي

باشي از شمع چرد. حيدرخان، ميرزا عبداهللا وكيلمي رفيع كه در خان يغما
 حسن مدرس. حسن مدرس جز گرم مي» آقا«وجود شوند؛ از شمع وجود

اي در خانهدر جايي از » آقا«شناسد. سيد، يكي از ياران اداي تكليف نمي
اما آقا رو كه «گويد: چنين مي» آقا«خطاب به يكي از يارانِ ديگرِ  تاريكي 

- شون ايستاده [...] به تكليف. كاري ندارن كه كي مقابلشناسيمي
روي حيدرخان هم نظرِ خاص دارد. چرا » آقا) «14.» (كننشون عمل مي

اما، حتا براي نجات » آقا«خواهد. يارانِ كه در بند نيز تنها مهر و سجاده مي
كاران بيااليند. آقا كمال، چنين مردي حاضر نيستند دست به خونِ گناه

يك «گويد: خان خطاب به ياران چنين ميي عمليات نجات حيدرندهفرما
دهم. غرض عمليات جا براي بار اول و آخر تذكر مينكته را همين

گي امشب نجات حيدرخان بختياريه. مأموران محافظ ايشان همه
كنم، به هيچ ان. ما هم مسلح ايم. اما به هيچ وجه، تأكيد مي مسلح

  )15.» (اش استفاده كنهكن كسي از اسلحهوجه نبايد تا حد مم
در تاريخِ ايران تنها صداي مبارزان  اي در تاريكيخانهبه چشمِ سريالِ   

مسلمان به گوش است؛ گرد وجود حسن مدرس؛ يكي صدا از گلوي مرداني 
  اند.خويي آموختهكه از اسالم فرشته

  ر درجهمدار صفي خويش را نگاه كنيم: دومين سريالِ تاريخي   
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هاي آخر هاي عاطفي، مسلكي، سياسي، در سالدرگيري مدار صفر درجه
هاي اول سلطنت محمدرضا پهلوي را موضوع دارد. سلطنت رضاخان و سال

  است؛ اواخر دورانِ سلطنت رضاخان. ماجرا با يك ترور  1310ي اواخر دهه
در تهران. ترور توسط  شود؛ ترورِ يك خاخامِ يهودي، خاخام اسحاق؛آغاز مي

آژانس يهود صورت گرفته است؛ با اين قصد كه در ميان يهوديان ايراني 
ها را مجبور به مهاجرت به فلسطين. عواملِ اين آژانس هراس ايجاد كند و آن

دار آلمان اند كه اين قتل توسط كانون ايران باستان، كه طرفاما، شايع كرده
ي دكتر پارسا آشنا ندي بعد با خانوادههيتلري است، صورت گرفته است. چ

شويم. دكتر پارسا زماني كنسول دولت ايران در مصر و شامات بوده است؛ مي
- به دليل شركت در كنفرانسي كه به ابتكارِ حاج امين 1310اما در سالِ 

هاي اسرائيل الحسيني در حمايت از جنبش فلسطين و محكوميت سياست
زارت امورخارجه اخراج شده است. در همان دوران برگزار شده بوده است، از و

بوده است كه با زني فلسطيني، به نامِ آسيه، ازدواج كرده است: حاصلِ اين 
ازدواج يك پسر و يك دختر است: حبيب، سعيده. حبيب در كنكور اعزام 
ي محصلين به خارج قبول شده است. تصميم دارد براي تحصيل در رشته

-به فرانسه برود. هنگامي كه براي عكس گرفتن به مغازهفلسفه و تاريخ اديان 
شود. تقي هم در امتحان ي عكاسي رفته است، با جواني، به نام تقي، آشنا مي

- ها ممنوعدست. هردوي آناعزام قبول شده است؛ كمونيست است و تنگ
هاي شان. حبيب به خاطرِ فعاليتهاي پدرانالخروج اند؛ به خاطر فعاليت

هاي پدرش در راه تحقق حكومتي اسالمي؛ تقي به خاطر فعاليتپدرش در 
-راه تحقق حكومتي كمونيستي. در اين ميان با سرگرد فتاحي نيز آشنا مي
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ي گي به پروندهشويم؛ دوست نزديك دكتر پارسا. سرگرد فتاحي مأمور رسيده
» خودفروخته«قتلِ خاخام اسحاق است. اما رئيس مستقيم او، كه سرهنگي 

- ي متهمان دستشده ريزيت، به اشكال مختلف، از جمله با كشتن برنامهاس
شخص اول «كند؛ چه هاي اين پرونده را كور ميگيرشده، تمام سرنخ

خواهد با هردو طرف فالوده بخورد. سرهنگ از سرگرد فتاحي مي» مملكت
 خواهد كه پاي خود را از اين پرونده بيرون بكشد، در مقابل او هم قولمي
دهد موانعي را كه سر راه اعزام حبيب پارسا به خارج از كشور دارد، رفع مي

ماند. رود؛ تقي در ايران ميپذيرد. حبيب به فرانسه ميكند. سرگرد فتاحي مي
ي احتشام، شوهرخواهر متنفذ خويش، را در در فرانسه حبيب كه توصيه

شود. سفير م ميجيب دارد. در سفارت ايران به عنوان كارمند جزء استخدا
-سر همايونپناه. هممدار فاسدي است؛ با نام همايونايران در فرانسه سياست

  ي عاشقانه داشته است.پناه، زينت در دوران جواني با سرگرد فتاحي رابطه
هاي ها دارد. جدالدر كالسِ فلسفه حبيب با دختري يهودي، سارا، جدال   

هاي ديگري شود. عشقن منجر ميها سرانجام به عشقي سوزاي آنفلسفي
هم در كالس فلسفه شعله كشيده است. از جمله عشقِ مرد آلماني، اشميت، 

ي دوم آغاز شده است. ارتش آلمان به و دخترِ فرانسوي، ماريا. جنگ جهاني
آيد، اما چيزي كند. اشميت به خدمت ارتش آلمان در ميفرانسه حمله مي

گيرد كند و تصميم مياز خدمت فرار مي شود. پسگذرد كه پشيمان مينمي
ي به اتفاق نامزدش از فرانسه خارج شود. حبيب براي كمك به او، به ياري

كند. اما در سرِ سفير ايران، تعدادي پاسپورت از سفارت سرقت ميزينت، هم
-پناه ميشود؛ حبيب هم. زينت از همايونگير ميجريان فرار، اشميت دست

پناه ند؛ حبيب را از زندانِ ارتش آلمان نجات دهد. همايونخواهد پادرمياني ك
دهند؛ به زنداني در تهران. كند. حبيب را به دولت ايران تحويل ميچنين مي

به » متفقين«گذرد كه اند. چندي نميسارا و مادرش نيز به ايران گريخته
  سيس اي فلسفي، هنري تأشود و روزنامهكنند. حبيب آزاد ميايران حمله مي

-داران سرسخت هيتلر بوده است، از خانه ميكند. احتشام كه از طرفمي
  شود. گير ميشوروي دست» ارتش«گريزد، اما پس از مدتي توسط 

- هايي را در زندان رضاخان گذرانده و اكنون از اعضاي صاحبتقي كه سال   
و را از زندان دهد اكند: قول مياي مينفوذ حزب توده است، با احتشام معامله

ها است خواهان جدايي از او است، آزاد كند؛ به شرطي كه سعيده را، كه مدت
شكند، كه دهد. اما چنان در هم ميطالق دهد. احتشام به اين معامله تن مي

ي سارا گيكند. دوران پرماجرايي است. در زندهچندي بعد خودكشي مي
وديان به مهاجرات به اسرائيل گذرد: عمويش كه براي تشويقِ يهماجراها مي

-هاي زندهكند. ماجرابه ايران آمده است، او را براي پسرش خواستگاري مي
تر است: در يكي از بسيار موارد خشونت پناه و زينت تلخي همايونگي

پناه را اي همايوندهد؛ به شليك گلولهپناه، زينت طاقت از دست ميهمايون
تيري كه از كمر كشد؛ با هفتد خود را نيز ميكشد. زينت روزهايي بعمي

اش تشكيل گي به جرمكشد؛ در جريانِ دادگاهي كه براي رسيدهمأموري مي
  شده است. ماجراهاي ديگري در راه است.

  خواهد چه بگويد؟مي مدارِ صفر درجه   
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-پردازد كه ميمي ي نيروهاي اسالمياي از مبارزهبه دوره مدار صفر درجه
اهللا كاشاني و فداييانِ اسالم در صحنه فصلِ، حضور آيتاند به عنوان پيشتو

گان به كمونيسم، ارتش سپردهي سرخوانده شود. فصلي كه هم خودطلبي
ايثار و وفاي به عهد نيروهاي شوروي، اعضاي حزب توده، را در دل دارد، هم 

هاي ا، هم نطفهها در مقابل اديان ديگر ري آننظرياسالمي را، هم بلند
ي تاريخ را. حبيب در كنفرانسي كه، به اتفاق سارا، با »شهودي«ي فلسفه

ي مالصدرا و اسپينوزا برپا كرده است، چنين اي ميان فلسفهموضوعِ مقايسه
در جهان بيني مالصدرا، در كنار تأكيد بسيار بر ضرورت «گويد: مي

يز مورد تأكيد ي جهان مادي، شناخت شهودي و قلبي نشناخت عقلي
قرار گرفته، اما در اثر اسپينوزا، بالعكس، تنها به شناخت عقلي به 
.» عنوان تنها متد و منبع مطمئن شناخت جهان اهميت داده شده

)16(  
حضور ابوالقاسم كاشاني و فداييان اسالم  مدار صفر درجهبه چشمِ سريالِ    

  ها.ا، فلسفههها، زخمها دارد؛ جدالزمينهدر تاريخ ايران پيش
  كيف انگليسيي خويش را نگاه كنيم: سومين سريالِ تاريخي   
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را موضوع  1320 ـ 1332هاي ي سالماجراهاي سياسي كيف انگليسي
ي كه از دانشگاهي در فرانسه در رشتهدارد. دكتر منصور اديبان، پس از آن

- خود باز مي شود، به شهر كوچكالتحصيل ميي دكترا، فارغحقوق، با درجه
ي گيگاه از شهر خود، كانديد نمايندهكند. آنگردد و  دفترِ وكالت باز مي

شود. شهر اما در تيولِ بهادرخان افراشته است؛ فئودالي مجلس چهاردهم مي
ي مردم كشيده فاسد كه به كمك پسر عياش خود، پرويز، تَسمه از گُرده

انتخاباتي پرتقلب از كانديداي است. هم از اين رو است كه منصور اديبان در 
خورد. ي بهادرخان افراشته سكونت دارد، شكست ميدربار، كه در خانه

دار انگليس نيز در روزهاي مدار متنفذ طرفمستانه، دختر پيرايش سياست
خواهد كه به انتخابات مهمان بهادرخان افراشته است. او از منصور اديبان مي

كند. ت سياسي آغاز كند. منصور اديبان چنين ميجا فعاليتهران برود؛ در آن
شود كه هم به حزب توده در تهران با شخصي به نام هوشنگ آشنا مي

-نهاد ميگرايش دارد هم با پيرايش سروسر. هوشنگ به منصور اديبان پيش
شود. چنين تأسيس مي ايران آزادي اي تأسيس كند. روزنامهكند روزنامه

رسد. ذرند. زمان انتخابات مجلس پانزدهم فرا ميگها به سرعت ميسال
منصور اديبان، به عنوان يكي از كانديداهاي شهر خود، در انتخابات مجلس 

برد. در روند كند. با نفوذ مستانه و پدرش انتخابات را ميپانزدهم  شركت مي
فروشد. در همين دوران وكالت اما، اندك اندك خود را به دولت انگليس مي

شود و شكنجه. اينك منصور گير مينه توسط عوامل انگليس دستمستا
تمامي فروخته است. از دولت انگلستان پول گرفته است كه اديبان خود را به

نيروهاي اسالمي را هم از  حمله نكند؛ اخبار فعاليت» ي نفتاليحه«به 
ر سر منصوشود: هماش حذف كرده است. سرانجام تير آخر شليك ميروزنامه

كند. منصور شود و چندي بعد با احمد ازدواج مياديبان، زهره، از او جدا مي
 شود؛ي مجلس شانزدهم انتخاب ميگيرود: به نمايندهاديبان راه خود را مي

نوردد. مستانه بعد از ي مرزها را درميدر حمايت از منافع انگلستان همه
صور اديبان از او تقاضاي گردد. منسفري طوالني به اروپا، به ايران بازمي

  كند. دير شده است. مستانه ازدواج كرده است.ازدواج مي
   خواهد چه بگويد؟مي كيف انگليسي   
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تصوير يك سقوط است؛ سقوط منصور اديبان از مسند كيف انگليسي 
مبارزي مسلمان تا خاك يك دولت اجنبي. در اين راه او بسياري چيزها را از 

ي شهر كوچك خود را كه به او ها را نيز؛ سخنِ روحانيسخنبرد؛ ياد مي
قرآن كريم و فقه قوانين الهي هستند و ما بايد «زد كرده است: گوش

) 17.» (ها را منطبق با امروز بكنيمروي اين قوانين كار بكنيم و آن
اش برپا شده است: گي به قتل داييسخن خود را در دادگاهي كه براي رسيده

هاي شرع مقدس دفاع از حق مظلومان و مجازات ترين هدفاز مهم«
-ي عدالت اجتماعي. در واقع دستظالمان و متعديان بوده و برقراري

  )18.» (آورد نهضت مشروطه هم چيزي جز اين نيست
نوشته است. گويد؛ زماني چنين نيز ميمنصور اديبان تنها چنين سخن نمي   

-يترها گرد حقانيت اسالم سامان داده ميي تهمه نداي آزاديي در روزنامه
-دست«شده است؛ گرد قهرماني از فصلِ جاري؛ گرد قهرمانِ فصلِ پيش: 

اهللا كاشاني به صالح دولت نيست [...] مجلس به يك ي آيتگيري
  ) 19.» (مدرس نياز دارد

حسين هژير، وزير دربار، منصور اديبان خود را از ياد برده است: عبدل   
پس خدا رو «گويد: فداييان اسالم كشته شده است. احمد چنين ميتوسط 

ي ) منصور اديبان اما، در روزنامه20» (خودشونو كردن. شكر باألخره كار
) سقوط 21» (كنيم.ترور را محكوم مي«زند: چنين تيتر مي نداي آزادي

  منصور اديبان به فرجام رسيده است.
كاشاني و فداييان اسالم تنها  قاسمابوالكيف انگليسي به چشم سريالِ    

ي هستند؛ فراروايتي در برابر همه 1320 ـ 1332هاي ي سالصداهاي حقاني
  ديگر.» مخدوش«هاي روايت

  برف و بنفشه هايسالي خويش را نگاه كنيم: چهارمين سريال تاريخي   
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. را موضوع دارد 1342خردادماه سال  15 جنبشهاي برف و بنفشه سال

ي فالح، پسرِ سرهنگ فالح، از فرنگ برگشته است؛ با تيترِ مهندس عل
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رود؛ براي مي» پيشواي ورامين«ماند. به كشاورزي. علي فالح در تهران نمي
خورد. در همان جا رقم ميگي. سرنوشت او همانآباد كردن باغِ خانواده
ي شود. سركارگر تيمسار اميرشاهي ستم آشنا مينخستين روز با چهره

رسد، به مشغولِ ضرب و شتم يك كشاورز است، كه علي فالح سر مي
افتد، پدرش، كه از آشنايان آيد، به زندان ميي كشاورز برميهواخواهي
خواهد پسر او را ببخشد، ي تيمسار اميرشاهي است، از تيمسار ميقديمي

  شود. ماجرا اما، تازه آغاز شده است.علي فالح آزاد مي
كنند؛ در آن ميان كار خود مي» پيشواي ورامين«المي در مبارزان اس   

ي ي منطقه، حاجي بنكدار، صاحبِ يك مغازهي مدرسهاحمد، مدير اخراجي
گي به منطقه آمده است. تيمسار و تازهفروشي، اسماعيل، كه بهكتاب

كنند: پوران، دختر تيمسار، به عشق علي فالح اش نيز كار خود را مياطرافيان
ار شده است. تيمسار اميرشاهي خواهان ازدواج با فروغ اميرابراهيمي گرفت

اي كه هرگز به است؛ يكي از مالكان منطقه كه سرشتي نيك دارد؛ زن بيوه
تيمسار اميرشاهي آري نخواهد گفت. علي فالح به عشق فروغ گرفتار آمده 

ما، ها اها و عشقاست؛ فروغ هم او را دوست دارد. در هيچ يك از خواست
افتد، فروغ نه كند، علي فالح به زندان ميوصالي نيست: پوران خودكشي مي
  كند. به تيمسار اميرشاهي را تكرار مي

شود، به زندان درگير مي 1342خردادماه سالِ  15علي فالح در ماجراي    
افتد. احمد و اسماعيل هم در زندان هستند. علي، احمد، اسماعيل از مي

- گير ميشود؛ علي دستنند. احمد در جريانِ فرار كشته ميكزندان فرار مي
  ماند؛ در زندان برازجان.ها در زندان ميشود؛ اسماعيل مخفي. علي سال

شود. اينك دنياي ديگري ي انقالب از زندان خارج ميعلي فالح در آستانه   
دار نشسته است. چيز ديگري هم ي چرخاست؛ تيمسار اميرشاهي بر صندلي

ي يابد: فروغ همهبار ديگر درميها سرشت فروغ را يك: پس از سالهست
ثروت خويش را به تيمسار اميرشاهي بخشيده است تا علي را از مرگ نجات 
دهد. اسماعيل كه لباس روحانيت پوشيده است، فروغ و علي را با ماشينِ 

-ا زندههرساند. آن، مي»پيشواي ورامين«ي فروغ، در ي قديميخود به خانه
  جا آغاز خواهند كرد.ي مشترك خود را در آنگي
  خواهد چه بگويد؟مي هاي برف و بنفشهسال   
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ي اسالمي آغازِ فصلِ آخر تاريخ به روايت جمهوري و بنفشه هاي برفسال
-سالهاي خميني بر صحنه را. به روايت كند؛ نخستين گامرا دراماتيك مي

نوشت انسانِ ايراني با اسالم گره خورده سرشت و سر هاي برف و بنفشه
گويد: حاجي بنكدار بنكدار و قاسم هم همين را ميوگوي حاجي است. گفت

بعيد نيست كه جلوي عزاداري سيدالشهدا را بخوان «هراسان است:  
اي نتونسته كس تو هيچ دورههيچ«سرد است: ) قاسم خون22» (بگيرن

.» تونن بگيرنردمه. جلو مردمو كه نمياين كارو بكنه [...] اين تو دلِ م
)23 كنند؛ تحقق مبارزه مي» مردم«) علي، احمد، قاسم در راه تحقق سرشت

 گويد:اسالم مي«گويد: قاسم هم در دادگاه همين را مي». مردم«سرنوشت 
گويد: اي اي مسلمان دفاع كن عليه مهاجم [...] قانون اساسي مي

...] و آن اسالم قائم به اجتماع مسلماً مسلمان دفاع كن عليه مهاجم [
در خطر و رو به نيستي بوده و مورد اين هجوم شديد قرار گرفته 

  )24.» (است
- بهارِ حاكميت اسالم با ايثار آب هاي برف و بنفشه،سالبه چشمِ سريالِ    

  ياري شده است.
ي خويش را ضبط كنيم. تصوير مأمورانِ وزارت چهار سريال تاريخي   
  وفاطالعات را در يك سريال نگاه كنيم: ا
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ماجراي عشقِ وفا، زن جوان شيعه مذهب، و ژوبين پناهي، مرد جوانِ  وفا
يهودي مذهب، را موضوع دارد. يك مأمور سازمان امنيت اسرائيل، الميا، به 
تهران آمده است تا ژوبين پناهي را كه به جرم جاسوسي براي اسرائيل دو 

گير شده و اكنون در يك بيمارستان رواني در بند دستسال پيش از اين 
ي پدرش و است، فراري دهد. ژوبين پناهي در ارتباط با شركت بازرگاني

هاي ها در پوشش فعاليتگير شده است. شركت آندست» عمو ديويد«
است.  رساندهي چند صهيونيست را به اسرائيل ميهاي ماليبازرگاني، كمك
خبر است. تنها به تهران آمده بوده است تا براي ازدواج با يژوبين از ماجرا ب

وفا رضايت پدر را بگيرد. الميا طي عملياتي پيچيده ژوبين را از بيمارستان 
طلبد. الميا به كند. عمليات بهاي زيادي ميدهد و از ايران خارج ميفراري مي

  كشد.سر خود، فروغ، را ميخاطر حفظ اسرار هم
ي فرار ژوبين پناهي از جمله محسن خاوري، سرگرد وندهمسئوالن پر   

شناس و كوشان اند. صبحِ روزي، كوشان از دفتر خود، در افشار، ستوان حق
خواهد هر چه كند و از او ميوزارت اطالعات، به محسن خاوري تلفن مي

افتد. در ي فرارِ ژوبين پناهي به جريان ميبيايد. پرونده» اداره«زودتر به 
ميرد. خورد و در بيمارستان ميشناس تير مييات تعقيب الميا ستوان حقعمل

ي ديويد در لبنان ي ويالييگريزند؛ به خانهژوبين پناهي و الميا از ايران مي
- جاسوس بوده» هاآن«كند كه جا ديويد براي ژوبين فاش ميروند. در آنمي

خواهند از طريقِ ديويد مي دار يهودي در ايران. الميا واند و قاتل سه سرمايه
گاه اهللا لبنان، برسند؛ آني حزببران برجستهژوبين، به برادرِ وفا، ابوزيد، از ره

  خود ژوبين را نيز از بين ببرند.
اند. روزي ژوبين از وفا كالس بودهاي در لبنان همژوبين و وفا در دانشكده  

ك كند. اما به وفا عاشق ها كماي از درسكند كه به او در پارهخواهش مي
مند شده كند. به اسالم هم عالقهشود. چندي بعد از وفا تقاضاي ازدواج ميمي

» ي قارنافاجعه«است. وفا اهلِ قارنا است؛ از مادري ايراني و پدري لبناني. در 
هاي جسد مادرش را مادرش كشته شده است و پدرش مجروح. پدرش تكه

رده است؛ بعد براي هميشه الل شده است. كه ديده است، يك هفته گريه ك
  يابد. وفا از چشم پدر سخن او را درمي

دهد. ي خود را توضيح ميرود، دليل غيبت دو سالهژوبين به سراغ وفا مي   
آورد كه لبنان را ترك كند، چه در اين ميان عمو ديويد به ژوبين فشار مي

ه ژوبين از لبنان خارج شود؛ راهمپذيرد كه بهاش در خطر است. وفا ميجان
اما پس از مالقات با برادرش كه در راه لبنان است. در همين دوران محسن 

ي ژوبين به لبنان آمده گيريها و دستخاوري هم براي تعقيب صهيونيست
  است.

ي ژوبين گناهيبينيم: محسن خاوري به بيپس از اين ماجراهاي بسيار مي
ي خارج كردن ژوبين از لبنان ژوبين و وفا را به يك برد، الميا به بهانهپي مي

خورد؛ ژوبين او را به جا وفا تير ميكشاند، در آنافتاده ميقايق در محلي دور
رود ها در روز عاشورا ميالهيرساند، خود به محل تجمع حزببيمارستان مي

جا منفجره آن قصد نجات دهد، الميا با ماشيني پر از موادتا برادر وفا را از سوء
افتد، الميا توسط محسن جا ژوبين به تير الميا به خاك مياست، در آن

رساند، شود، خاوري ماشين مواد منفجره را به بياباني ميخاوري كشته مي
گويد؛ به عنوان يك شود، ژوبين اشهد خود را ميجا منفجر ميماشين در آن
مرگ ژوبين، وفا هم در ي ميرد. درست در لحظهمذهب ميمسلمانِ شيعه

  بندد.بيمارستان چشم بر دنيا مي
  خواهد چه بگويد؟مي وفا   
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خوام مي«گويد: ژوبين خطاب به وفا چنين ميوفا، در جايي از سريالِ 
بيشتر راجع به دين و اعتقاداتتون بدونم. من بايد بدونم چه ايمان و 

-جوري نميگيري چنين شخصيتي شده كه هيچ اعتقادي باعث شكل
) ايمان و اعتقادي كه شخصيت وفا را شكل داده 25.» (تونم ازش بگذرم

است در وجود مأموران وزارت اطالعات مستتر است: محسن خاوري به ياد 
سره كند، نسبت به مادرش يكسر فرزند خويش را تروخشك ميعشق هم

ت. اش با رئيس و مرئوس تنها برادرانه اسعشق و حرمت است؛ مناسبات
مأموران وزارت اطالعات در درگيري با الميا، هنگامي كه او يك كودك را به 

گذارند، حتا هاي خويش را زمين ميكند، اسلحهعنوان سپر دفاعي بغل مي
  شناس تير بخورد و كشته شود.شود ستوان حقاگر اين واكنش سبب 

ن يك خشونت در روشِ مأمورانِ وزارت اطالعات جايي ندارد: در جريا   
شناس را بر دل دارد، به بازجويي، سرگرد افشار كه زخم مرگ ستوان حق

كند. محسن سوي متهمي كه براي الميا پاسپورت جعل كرده است، حمله مي
چته تو افشار؟ زده به سرت؟ «زند: شود؛ به او تشر ميخاوري مانع او مي

ين بدبختو ناكارش كردي كه [...] حق نداري كسي رو كتك بزني. ا
  )26» (؟ي توه. ناسالمتي تو تعهد دادي. نداديخارج از وظيفه

هاي عشق، صداقت، مأموران وزارت اطالعات نمونه وفابه چشمِ سريالِ    
  ايثار، عطوفت اند.
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را ضبط كنيم. نقشِ پدر را در سه سريال نگاه كنيم. سريالِ  وفاسريال    
  دالن صاحباول: 
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روانِ راه پيمبران را موضوع دارد. خليل و ره تناقض فرعونيان دالنصاحب
-ها است كتاببند است، سالزاده، پيرمردي كه سخت  به اسالم پايصحاف

كند. او فروشد، تبليغ ميكند، با سودي اندك ميهاي اسالمي را صحافي مي
  اش با نامِ محمود؛ سري عامي دارد با نامِ اكرم؛ پسري از زنِ درگذشتههم

زند. محبوبِ سر مي ابالي كه به دنبال ثروتي بادآورده به همه جاموجودي ال
جويي كه در كرمان اش، دينا است؛ دخترِ دانشزاده اما، نوهخليل صحاف

اش آمده خواند و اينك در روزهاي ماه رمضان به ديدارِ پدربزرگدرس مي
جليل دو  است. خليل برادري ثروتمند نيز دارد؛ مردي دنيازده، به نامِ جليل.

پسر دارد: رامين، شاهين؛ يك دختر: فريده. دو پسر جليل و دامادش، دكتر 
سرِ گي. همي او زندهدر خانه كنند و همهصفيري، در دفتر جليل كار مي

  جليل، عهديه، كه مسلماني معتقد است، بر اثر يك بيماري فلج شده است. 
تگاري كرده است؛ جواب ها بسيار است. شاهين دينا را از خليل خواسحادثه

اي دارد. رد شنيده است. خليل در پاساژي كه متعلق به جليل است، مغازه
خواهد قرآني را صحافي كند؛ بر آيد و از او ميي او ميروزي مردي به مغازه

ها است. چندي بعد مرد براي خطها، دستاي از قرآن مهرها، امضاءصفحه
ها، كند كه تا راز مهرها، امضاءمي آيد. خليل تأكيدگرفتن قرآن ميپس
خواهد كه به اتفاقِ دهد. مرد از او ميآن را پس نميها را نداند، قرخطدست
روند يك كند راهي كه ميزد ميديگر پيش پدر او بروند، اما گوشيك

خورند كه از يك قاچاقچي كتك آزمايش است. در راه به مرد معتادي برمي
دهد: كسي كه چنين د چرا؟ صاحب قرآن پاسخ ميپرسخورد. خليل ميمي

تر از آن است كه قدرت حملِ قرآن داشته باشد. خليل پرسشي دارد، ضعيف
كند به كند؛ با تمامِ وجود تالش ميكنان قرآنِ نظركرده را حفظ مياما، تضرع

رود؛ قرآن را بر ي جليل ميي قرآن، به ديگران راه نشان دهد. به خانهياري
كند او را شفا دهد. پاي عهديه حس پيدا گيرد؛ تالش ميسر او ميمسر ه
خواهد قرآن را كند. جليل تا ثابت كند اين يك بازي است از محمود ميمي

رسد. محمود بر خواهد چنين كند، كه دينا سر ميبراي او بدزدد. محمود مي
برد، در اني مياندازد، به بيابهوش او را در ماشين ميزند، پيكر بيسر او مي
دهد. ي خويش را از دست ميماند، اما حافظهاندازد. دينا زنده ميچاهي مي
اي ساختماني با جليل شريك است، او ي آقاي حشمتيان، كه در پروژهخانواده
-دهد و او را به عنوان هميابد. خانم حشمتيان به دينا اسم جديدي ميرا مي

كند. در اين ميان است، انتخاب مي ي پسرش، كه در سوئد پزشكسر آينده
  ي باغي حبس.كند و در گوشهشاهين نيز رامين را مضروب مي

آورد. خليل به ديوارهاي ي خويش را به دست ميسرانجام دينا حافظه   
- ي نوح درميزند، خانه را به صورت كشتيي خويش ستون چوبي ميخانه

خوابد؛ گذارد، بر زمين مينه ميآورد؛ زير باراني تند، قرآنِ نظركرده بر سي
رسد. هر دو آيد؛ دينا هم سر ميي او ميبعد جليل به در خانهميرد. دمي مي

  گريند.بر نعشِ او مي
  خواهد چه بگويد؟مي دالنصاحب   
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ستيز دو پدر است در برابر هم؛ يكي پدري صالح؛ با فرزندي  دالنصاحب
صالح با فرزنداني يكي صالح؛ ديگري اي صالح؛ يكي پدري ناناصالح؛ نوه
ي صالح عاشق پدربزرگ صالح است. دينا يوسف خليل است. در ناصالح. نوه
ي نوح پدربزرگ است. محمود پسر نوح افتد؛ اولين مسافر كشتيچاه مي

جويد؛ چه بر پدر است؛ با بدان بنشسته است. محمود راه رستگاري نمي
رود. در برابر پدر ناصالح ه راه پدربزرگ ميشوريده است. دينا رستگار است؛ چ

بياورند. » به راه«كنند او را كند؛ همه تالش ميكس شورش نمياما هيچ
ي پدر ممكن نيست. جز ي پدر رستگاري نيست. رهايي از سايهبدون سايه

  اطاعت از پدر راهي نيست. 
اب به كه پاسخي بشنود. جايي خطآنكند، بيرا تحقير مي جليل همه   

- گويد؛ از اينفرزندان و دامادش، در حضورِ خليل از قدرت خويش سخن مي
شو تو ديگه خفه«[...] گويد: كه همه را خريده است. خطاب به شاهين مي

ي اينا هر همه«گويد: ) خطاب به رامين مي27.» (بازي الدنگ حقهپسره
  ني كه من تونن. اما تو بايد همون جور فكر كجور بخوان فكر كنن مي

  

  
  

  

  

) 28.» (ترين پولو خرجت كردمكه بيشكنم [...] چرا برا اينفكر مي
باز تو خودت به حرفايي كه ي حقهمرديكه«گويد: خطاب به دامادش مي

زدي اعتقاد داري؟ با اين نشستي نقشه كشيدي چه جوري ما رو خفه 
خليل در ) جليل پدري است كه به تكبر دچار شده است. 29» (كني[...]

خواند: اي از قرآن ميگي انگار هشدار به جليل را در آيههاي آخر زندهلحظه
دارد و [...] به ايشان گفته است خدا او هرگز متكبران را دوست نمي«

.» گاه چه بسيار ادباري استچه نازل كرده است؛ آگاه باشيد كه آن
گردد؛ به جهانِ زميماند، كه به جهانِ خضوع بانمي» متكبر«) جليل اما 30(

  كند.كند، اما سقوط نمياشك گناه. كه پدر راه گم مي
راه پدر راه  .مانندپدران ناصالح نميدالن صاحببه چشمِ سريالِ    

  رستگاري است.
  زيرِ تيغنقش پدر را در سريالي ديگر نگاه كنيم:    
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ا دو دخترشان، قتلي ناخواسته را موضوع دارد. محمود و طاهره، ب زيرِ تيغ
ي شيريني دارند. مريم قرار است با رضا ازدواج كند؛ پسرِ گيمريم و ليال، زنده

ي شيريني دارند با رضا و دو گيجعفر و اعظم. جعفر و اعظم نيز زنده
اي پرالفت دارند. محمود دخترشان، محبوبه و فخري. دو خانواده با هم رابطه

كنند. جعفر ر يك كارخانه نيز كار ميو جعفر دوستان دوران كودكي اند. د
هم حضوري » دايي«كار است؛ محمود انباردار. در كنارِ اين دو خانواده جوش

محمود معتقد است؛ » جنم«دايي سخت به پررنگ دارد؛ برادر زنِ جعفر. 
قدرت، برادر جعفر، مشكوك. قدرت مأمور خريد همان » جنم«سخت به 
كنند. او و يكي ديگر از فر در آن كار مياي است كه محمود و جعكارخانه

شدت كاركنان كارخانه، جندقي، در اختالسي پردامنه درگير اند. قدرت به
شود. قدرت كند محمود را نيز به اختالس آلوده كند، اما موفق نميتالش مي

ي ديگري نيز به دل دارد. او مايل بوده است رضا دختر او را از محمود كينه
  يرد.سري بگبه هم

ريزد. يكي از كارگران كارخانه، خسرو، كه چيز اما، ناگهان به هم ميهمه   
كند. در او شده است، او را به قتل تهديد مي كند جعفر سبب اخراجفكر مي

-كنِ كارخانه بر سر خصوصيات اخالقيهمين روزها جعفر و محمود در رخت
- محمود تهمت لفتكنند. جعفر در اوج عصبانيت به ي قدرت بگومگو مي

-خورد؛ ميدهد. سر جعفر به كمد ميزند. محمود جعفر را هول ميوليس مي
ي كند، كهنهاي پاك ميي خود را با تكه كهنهميرد. محمود دست خوني

اي بعد خسرو به كند. لحظهگذارد، كارخانه را ترك ميخوني در كمد مي
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 رسند؛ او را بهيگران سر ميشود. درو ميآيد؛ با نعش جعفر روبهكن ميرخت
پيچد؛ در مراسمِ دهند. محمود به خويش ميعنوان قاتل به پليس تحويل مي
ي رضا به كارها سروصورت كند، شانه به شانهتدفين و ختم جعفر شركت مي

كند. كند، در خانه بدخلقي ميهاي قدرت را تحمل ميزباندهد، نيشمي
آيد. ديدار با خسرو ي محمود ميه در خانهگريزد؛ بروزي خسرو از زندان مي

ي پليس كند. به ادارهكننده است. محمود بر جدال دروني غلبه ميتعيين
  كند.رود و خود را معرفي ميمي
ايستد. رضا از كند. مريم در كنار پدرش ميافشاي ماجرا زلزله ايجاد مي   

د. رضا تقاضاي زنگذرد. قدرت به محمود تهمت اختالس ميخون پدرش نمي
كند، كند. اعظم سعي ميكند. محبوبه تقاضا را امضاء نميقصاص مي

گي به اتهامِ اختالسِ محمود پادرمياني كند. در دادگاهي كه براي رسيده
آوري تشكيل شده است، خسرو با استناد به مداركي كه به مروز زمان جمع

ي شمكش درونيكند. از اين پس ككرده است، اختالسِ قدرت را فاش مي
ي محمود با كند: درگيريها با خويش و ديگري فضا را اشغال ميشخصيت

ي رضا با ي رضا با مريم. درگيريي رضا با خويش، درگيريخويش، درگيري
ي رضا با دايي. سرانجام مسئوالنِ زندان به محمود چند محبوبه، درگيري
نشسته و منتظر او  اشدهند. رضا نزديك زندان در ماشينروزي مرخصي مي

افتد، بيند، راه ميآيد. رضا از دور او را مياست. محمود از زندان بيرون مي
اش ميان پدال گاز و پدال ترمز كند: پاي راستآخرين وسوسه را تجربه مي

آيد. كند. از ماشين بيرون ميماند. پدال ترمز را انتخاب ميدمي سرگردان مي
  كند. از مياش را به سوي محمود دردست

  خواهد چه بگويد؟مي زيرِ تيغ   
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چرخد؛ عشقِ داغِ زن و مردي جوان چيز گرد نامِ پدر مي همه زيرِ تيغدر 
ي انديشد. مريم اما به رابطهحتا. رضا جز انتقامِ مرگ پدر به هيچ چيز نمي

هيچ فكر كردي اگر اين «پرسد: انديشد؛ از رضا ميخود با رضا نيز مي
اين « دهد:رضا پاسخ مي )31(» شد؟افتاد چي ميق برعكس مياتفا

اتفاق غيرممكن بود كه برعكس بيفته [...] چون باباي من رفاقت 
شد، معرفت داشت، حرمت نون و نمكي كه خورده بود نگه سرش مي

داند، خواند، اما خود نمي) مريم رضا را به انديشه مي32» (داشت [...]مي
تو «پرسد: گذشت. رضا ميگونه از خون پدر ميبود، چه اگر در موقعيت رضا

دونم [...] نمي«دهد: ) مريم پاسخ مي33» (كردي؟كار مياگه بودي چه
) مريم از 34.» (كردم. شايدم نهشايد همون كاري كه تو كردي من مي

اش را تسخير كرده است: گويد، اما غيرت پدر ذهني خويش با رضا ميرابطه
اش بر بخوره [...] جا شايد به غيرتفهمه من اومدم ايناگه اون ب«

تونه قبول كنه. كنم. اين همونيه كه غيرت آقام نمياحساس شرم مي
) مريم به غيرت پدر اعتقاد دارد؛ هم از اين 35.» (اشو ندارمام تحملخودم

ي اتهامِ دزدي پدرش برپا شده رو دادگاهي كه براي بررسيرو است كه در راه
پرسد چرا به دادگاه ايستد. مريم از رضا ميقد در مقابل رضا ميت، تماماس

اش [...] اومدم ببينم آدم وقتي نقاب«دهد: پدر آمده است. رضا پاسخ مي
دهد: ) مريم پاسخ مي36» (اش چه شكليه [...]شكنه، صورت واقعيمي

نم ام تهمت ناحق زدن [...] من اومدم از پدرم حمايت كبه آقا جون«
گذرد، مريم پشت پدر را خالي ) رضا از خون پدر نمي37» ([...] از آقاجون.

ي رضا مريم از او شكند. روزي در مغازهها چنين ميي آنكند؛ رابطهنمي
) رضا 38» ([...] كي به تو اجازه داده به آقام توهين كني؟«پرسد: مي

زه داد باباي منو از [...] همون قانوني كه به باباي تو اجا«دهد: پاسخ مي
يعني تو باور كردي پدر «دهد: ) مريم پاسخ مي39.» (گي ساقط كنهزنده

من دزده [...] حق با توه؛ ديگه بين من و تو هيچ حرفي باقي نمونده 
  )40.» (تره به خودت شك كني. نه آقاجون من[...] ولي به

  را رنگ زده است. ي هستيياد پدر، نامِ پدر همه زير تيغبه چشمِ سريالِ    
     پرواز در حبابنقش پدر را در سريالي ديگر نگاه كنيم:    
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انتقامِ خون پدر را موضوع دارد. كوروش فراهاني پس از  پرواز در حباب
آيد؛ با نامِ مستعارِ رامين معزي. گي در خارج از كشور به ايران ميها زندهمدت

ي مواد مخدر بوده است، در اچاقچيپانزده سال پيش از اين پدر كوروش كه ق
درگيري با پليس كشته شده است؛ در حضور او كودكي بيش نبوده است. 

كوروش براي انتقام مرگ پدر به ايران آمده است؛ براي انتقام از محمود 
اي كشته است، و دو شريك پدرش كه لطفي، مأموري كه پدرش را به گلوله

  زاده.كامران خليل اند: نادر رحيمي،به او خيانت كرده
- سرش را از دست داده است. چاپمحمود لطفي بازنشسته شده است، هم

اي بزرگ اي بزرگ دارد و با پسرش، اميد و دخترش عاطفه، در خانهخانه
كامران  ي يك آژانس مسافربري است؛راننده كند. نادر رحيميگي ميزنده
المللي. ي بيناچاقچيزاده، كه با مادر كوروش ازدواج كرده است، قخليل

- ترين دوستان پدرش، بهروز، سكونت ميي يكي از نزديككوروش در خانه
اند. اما نگين مند بودهكند. دختر بهروز، نگين، و كوروش از ديرباز به هم عالقه

  دارد.  ازدواج كرده، طالق گرفته و اكنون دختري چهار پنج ساله
خويش است: نخست نادر رحيمي را  كوروش به دقت به دنبالِ اجراي طرحِ   
-كند، به او نزديك ميگاه بر مبناي يك نقشه با اميد تصادف ميكشد. آنمي

كند، توسط سازي استخدام ميي بدنخرد، مربياي ميشود، براي او دوچرخه
زند، به دوپينگ يكي از عوامل خود، او را كه در راه قهرماني به هر در مي

  كندوسوسه مي
دخترِ مرد معتادي عاشق است؛ به مهتاب، دختر سيروس گودرزي.  اميد به

دهد شرايط رود؛ به اميد قول ميي مهتاب ميمحمود لطفي به خواستگاري
كند؛ تنها به شرطي كه اميد در مسابقات ازدواجِ او و مهتاب را فراهم مي

ر سواري در ميانِ سه نفر اول باشد. اميد دي دوچرخهي تيم مليانتخابي
كند. چندي بعد اما، آزمايش مقام نخست را كسب مي مسابقات انتخابي

بردار نيست، توسط همان شود. كوروش دستاش مثبت اعالم ميدوپينگ
كند. پيش از كسي كه اميد را به دوپينگ وسوسه كرده است، او را معتاد مي

ابل اين مهتاب با اميد قطع رابطه كرده است؛ هم به دليل حس گناه در مق
  پدرش هم به دليلِ رفتار پدرِ اميد.

اند، مهتاب ي مهتاب رفته بودهاش، به خواستگاريروزي كه اميد و خانواده   
از پدرش خواسته بوده است كه در خانه نماند. محمود لطفي اما، به اعتياد 

ي مهتاب رفته و از او و برده است. بعد از مدتي به خانهپدر مهتاب پي
  واسته است دست از سرِ پسر او بردارند. اش خخانواده

حوادث ديگري نيز در راه اند: سيروس گودرزي بعد از ماجراهايي خانه را    
زاد و مادرش كند. كوروش به كامران خليلبه مقصدي نامعلوم ترك مي

شود. محبت عاطفه را ي محمود لطفي نزديك ميشود. به خانوادهنزديك مي
كند. با عاطفه ازدواج في را، با آمپولي، فلج و الل ميكند. محمود لطجلب مي

  كند. مي
- افتد، در درگيري با پليس كشته ميي كوروش ميسرانجام: نقاب از چهره   

شود، مهتاب و اميد شود، اميد، به كمك مركز ترك اعتياد، از اعتياد رها مي
  آيد.كنند، سيروس گودرزي، به مركز ترك اعتياد ميازدواج مي

  خواهد چه بگويد؟مي پرواز در حباب   
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ي سه پدر جريان دارد: پدرِ كوروش، پدرِ اميد، پدرِ در سايه پرواز در حباب
مهتاب. كوروش از ياد پدر رهايي ندارد، اميد از فرمانِ پدر، مهتاب از خطاي 

گذارد؛ كند. اميد هرگز فرماِن پدر وا نميها ميپدر. كوروش با ياد پدر قتل
چند كه پدر او را از وصالِ معشوق محروم كرده است؛ هرچند پدر او را در هر

كه من براي بايد بگم با اين«ي معشوق تحقير كرده است: مقابل خانواده
ام، اما متأسفانه ما با هم ي شما احترام قائلتك اعضاي خانوادهتك

چون هيچ سنخيتي نداريم و من صد در صد با اين ازدواج مخالفم [...] 
تر از اونه كه بتونه سرپرست يك خونواده ميدونم پسرم هنوز بچه

  )41.» (باشه [...] لطفاً بهش جواب رد بدين
هر چي باشه اون «كند: ايستد. اميد را ترك ميمهتاب در كنار پدر مي   

) كوروش در راه پدر 42.» (باباي منه [...] خوب يا بد همينه كه هست
شوند، كه ديگر نائل ميهنگامي به وصال يك ميرد. اميد و مهتابمي

  كنند.پدرهايشان راه باز مي
- ي پدر مرزهاي آفتاب تعيين ميسايه پرواز در حباببه چشمِ سريال    

  كند.
كنند را ضبط كنيم. رنگ تبعيديان و سه سريالي كه نقش پدر تصوير مي   

  نفر ما چندمهاجرين را در دو سريال نگاه كنيم. سريالِ اول: 
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ها را موضوع دارد. سهراب، مازيار، آريان يك ي نسلگيزندهما چند نفر 
ي اند: شركت افق. سهراب در يك مسابقهشركت ساختماني تأسيس كرده

ي آن بورسي است براي طراحي به مقام دوم رسيده است؛ كه جايزه
مادر خود،  دانشگاهي در لندن. او پدر خود را از دست داده است و به اتفاق
ي كوچكي برادر بزرگ خود، سياوش، و خواهر كوچك خود، سامانه، در خانه

ي جنگ ايران و عراق كند. سياوش مجروح شيمياييگي ميدر تهران زنده
جوي زميني كه در هويزه دارد. سامانه، دانش يروبياست؛ اينك مشغولِ مين

  ي حقوق است.رشته
اش در بخت، برادرِ كوچك كرواللِ، خواهر دممازيار به اتفاق پدر معتاد   

كند. نامزدي نيز دارد: پريسان حميدي. رضا گي مياي فقيرنشين زندهمحله
خواهد خواننده شود. اش ميكند. صداي گرمي هم دارد. دلگي ميتنها زنده

  سرش در شركت افق مشغول است.آريان به اتفاقِ هم
هاي شركت افق . مازيار در يكي از پروژهشودباره ويران ميهمه چيز يك   

افتد. شود. سهراب مدتي به زندان ميكند. شركت تعطيل مياختالس مي
  دهد. سرخورده از زندان بيرون ميي خود را از دست ميي مهندسيپروانه

  
كند. مازيار رود. آريان شركت ديگري باز ميگي ميآيد. رضا به سراغ خواننده

  شود. ، خسرو حميدي، نزديك ميبه پدرِ پريسان
- اش زندهسرِ دومي بزرگ توليدي دارد. با همخسرو حميدي يك كارخانه   

هوا است. مازيار از آموزي سربهكند: پروين، مادر روزبه. روزبه دانشگي مي
ي روزبه به كار مشغول شود. خواهد كه به عنوان معلم خصوصيسهراب مي
ي حميدي اما، بسيار است: خسرو اي خانوادههيپذيرد. درگيرسهراب مي

بها پنهان كرده است كه ي گرانصندوقِ خود يك كتابِ خطيحميدي در گاو
كند كه كتاب به فرهنگي تعلق دارد. خود اما، ادعا مي به سازمان ميراث

- گي ميها است در آمريكا زندهاش تاجيك تعلق دارد كه سالدوست قديمي
  فرستد كه هم با پريسان ازدواج فراسياب، را به ايران ميكند. تاجيك پسرش، ا

كند و هم كتاب را تحويل بگيرد. خسرو حميدي كه به ثروت تاجيك چشمِ 
  خواهد از مازيار طالق بگيرد و زن افراسياب شود.طمع دارد، از پريسان مي

چرخد. افراسياب، هاي افراسياب ميگرد شرارت ي ماجرااز اين پس همه   
- اي را اجير ميكند، عدهالمللي است، روزبه را معتاد ميي بينيك قاچاقچي

هاي او مواد مخدر تزريق كنند، مقداري كند تا سهراب را بربايند و در رگ
گذارد تا براي او پاپوش بدوزد. روزبه ديوانه ي مازيار ميمواد مخدر در خانه

ميرد. سهراب روزهاي پر ا ميجرود، در آنشود، براي معالجه به آمريكا ميمي
ي تانكي در رود، خود را به الشهكند. به هويزه مياز حقارتي را تجربه مي

شود. در گير ميكند. مازيار دستبندد، اعتياد را ترك ميزمين برادرش مي
اين ميان پريسان كه سهراب را انساني عارف مسلك يافته است، كتاب را به 

كه در دوران اعتياد اراده از دست داده است، كتاب را  سپارد. اما سهراباو مي
گذارد. مازيار كه يك بار از زندان به بهايي ارزان در اختيارِ افراسياب مي

گريخته و اينك در بيمارستاني تحت نظر است، به كمك سهراب از 
  روند.گاه هردو به سراغ  افراسياب ميگريزد. آنبيمارستان مي

-قيب و گريزي پيچيده افراسياب توسط پليس كشته ميدر پايان: در تع   
گردد، مازيار و پريسان به فرهنگي برمي شود، كتابِ خطي به سازمان ميراث

كند، سهراب، گردند، رضا از سامانه خواستگاري ميديگر بازميسوي يك
  گذارند شركت افق را احيا كنند.مازيار، رضا، آريان قرار مي

   هد چه بگويد؟خوامي ما چند نفر   
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سه نام نقشي بزرگ دارند: سياوش، سهراب، افراسياب.  چند نفر مادر 
ي جنگ ايران و سياوش، كه تمثيل پاكي است، نام مردي است كه در جبهه

اي عراق جنگيده است، نفس و صدا زخمي كرده است، جز خاك وطن دغدغه
-ب، كه تمثيلِ گمروبد. سهراندارد، مين دشمن از خاك پدري، هويزه، مي

-شناسد، در ترديد روزگار ميگي است، نام مردي است كه پدر نميكرده
خواهد از گذراند، بين خاك وطن و خاك سرزمين دشمن سرگردان است، مي

كند. افراسياب كه تمثيل ايران برود، اما سرانجام به سوي هويزه حركت مي
جا آمده است، در آنها است نام مردي است كه از خارج از كشور پليدي

ي مردي كه به وطن خود پشت كرده است؛ نام بزرگ شده است، سر سفره

فهمد، ديگران را داند، رفاقت نميشناسد، شرافت نميمردي كه عطوفت نمي
  كند.كشد، تباهي پخش ميخواهد، معشوق ميلگدكوب مي

ز سهراب گويد؛ اهاي گوناگون ميپذيرد.از عشق به زبانسياوش خلل نمي   
اين آقا مهندس ما فقط يه عيب داره. اونم اينه كه عاشق «هم: 

خورده است. سامانه دليلِ مهرِ افراسياب به ) سهراب فريب43.» (نيست
كه حسود نيست. براي اين«دهد: پرسد. سهراب پاسخ ميسهراب را مي

) 44.» (ان كه يه جايي بزرگ شده كه برا آدما ارزش قائلبراي اين
گذارد: هاي حقيرِ سهراب انگشت ميدهد؛ بر خواستياب فريب ميافراس

آدمايي مثل تو اونور خيلي موفق ان؛ درآمد زياد، زندگي لوكس، «
  )45.» (ماشين شيك، همه چي نامبر وان

-كند. از چراييهاي سياوش، سهراب، افراسياب را، تاجيك داوري ميسخن   
من به «گويد؛ سخنِ آخر: ن ميي ميلِ خويش به وصلت افراسياب و پريسا

زادگاهم، به وطنم پشت كردم؛ گفتم اين وصلت شايد دوباره منو به 
  )46.» (هام وصل كنهگذشته

هايي هستند ، تبعيديان، مهاجرين، افراسيابما چند نفربه چشم سريال    
  كه هيچ ندارند.

  نرگسرنگ تبعيديان و مهاجرين را در سريالي ديگر نگاه كنيم:    
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را موضوع دارد. نرگس و خواهرش، نسرين، در كنار  عشقي تلخ نرگس
كنند. گي مياي بزرگ، كه به عمويشان تعلق دارد، زندهمادرشان، در خانه

ي ي ارشد است؛ در رشتهي كارشناسيجوي سالِ آخرِ دورهنرگس دانش
ن جو است. نرگس مذهبي، قانع، صبور است. نسرياقتصاد. نسرين هم دانش

ي طلب، حساس. نسرين با پسر بسيار جواني، بهروز، رابطهبود، جاهپركم
عاشقانه دارد. بهروز پسر محمود شوكت است، بازرگاني ثروتمند؛ 

دانه پسر است. خواهد. بهروز يكرا مطيعِ خود مي ديكتاتورصفتي كه همه
 سرش، اعظم، دو دختر هم دارند: پري، زهره. پري بامحمود شوكت و هم

اسماعيل ازدواج كرده است و پسري دارد. زهره با مجيد ازدواج كرده است؛ 
-ي توان خود را براي ازدواج با نسرين به كار ميفرزندي ندارد. بهروز همه

كند. محمود كند، دزدي ميكند، به خودكشي تهديد ميگيرد: قهر مي
گيرد: به ر مياش را براي جلوگيري از اين ازدواج به كاي توانشوكت نيز همه

كند، با نرگس ي نسرين را تهديد ميزند، خانوادهگوش بهروز سيلي مي
شود: اعظم دور از چشمِ محمود شوكت مراسم شود. بهروز موفق ميدرگير مي

-كند. محمود شوكت اما، از ماجرا با خبر ميازدواجِ بهروز و نسرين را برپا مي
كند همه را مرعوب كند. تالش مي رساند؛شود. خود را به مراسم ازدواج مي
ميرد. نرگس اعتقاد دارد از خوف محمود روز بعد مادرِ نرگس و نسرين مي

ي نامهشوكت مرده است. در همين دوران است كه نرگس براي تكميلِ پايان
اش، سمانه، ترين دوستخود براي مصاحبه به سراغ برادرِ نزديكي تحصيلي

داري موفق است. احسان نرگس را ه كارخانهرود؛ به سراغ احسان كمي
شود. احسان پيش از اين يك بار ازدواج كند؛ به او عاشق هم مياستخدام مي

ي تحصيل به پاريس رفته است؛ كرده است؛ با شقايق. احسان براي ادامه
شقايق نيز پس از چندي به او پيوسته است. شقايق در پاريس با دوستانِ 

  ت و از احسان جدا. خور شده اسناباب دم
ي ي سختي دارد، در كارخانهبهروز، كه پس از ادواج شرايط اقتصادي   

شود؛ يكي از شود. محمود شوكت با احسان درگير مياحسان استخدام مي
كند تا شقايق را تعقيب ي احسان، عزيز، را استخدام ميكارگرانِ اخراجي
ليه احسان تحريك كند. محمود هاي جعلي بدهد، او را بر عكند، به او نامه
هاي ديگر هم فعال است: زني را صيغه كرده است. اعظم از شوكت در عرصه

برد. در اين ميان شقايق به تصادف توسط عزيز طريقِ مجيد به اين راز پي مي
-اي از اعمال غيرقانوني به زندان ميشود. شوكت نيز به خاطر پارهكشته مي

كند و از طريق شود، نسرين را تنها رها ميپدر مي افتد. بهروز سرانجام تسليم
شود. نسرين كه باردار است، براي چي به قصد كانادا از ايران خارج ميقاچاق

شود، رو ميرود. در شهر مرزي با حوادثي روبهخروج از ايران به راه او مي
ا به شود، فرزند خود رتواند از ايران خارج شود. به بيمارستان منتقل مينمي

-آورد، در بيمارستان با زن و شوهري، كه هر دو دكتر اند، آشنا ميدنيا مي
گردانند. بهروز در كانادا با دختر عمويش اش باز ميها او را به خانهشود. آن

شود. براي ديدن مادرش به ايران كند. بعد از مدتي از او جدا ميازدواج مي
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٢٢٦  100 ي آرش شماره

شود، به سوي نسرين بند ميپايبيند، آيد از دور فرزند خويش را ميمي
  گردد.بازمي

  خواهد چه بگويد؟مي نرگس   
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سوقات ايرانيان خارج از كشور، مرض و تباهي است. بهروز به ايران  نرگس در
شود. ناگهان تلفني دماغ ميآمده است. حالت تهوع دارد، سرگيجه دارد، خون

-موي بهروز، كه مدتي هماندازد: دخترعاز كانادا همه را به وحشت مرگ مي
سر بهروز بوده است، به مرضِ ايدز مبتال است. بال اما، از بهروز به دور است. 

  دخترعموي او پس از جدايي از بهروز مريض شده است.

» جوگير«احسان به خارج از كشور آمده است تا تحصيل كند. شقايق اما،    
- احسان به شقايق پند ميشده است؛ اسيرِ دوست ناباب؛ در سرزميني ناباب. 

-ام [...] من نميآد. ناراضيمن از اين وضعيت خوشم نمي«[...] دهد: 
خوام تو با مريم خوام تا اين موقع شب به انتظارت بشينم [...] من نمي

خوام اين ام اين وضعيتو داشته باشه، نميخوام زنبگردي [...] نمي
و بكنه [...] شقايق جان رفتار رو بكنه، اين لباسو بپوشه، اين آرايش

شون، حتا شون، لباس پوشيدناين كشور ما نيست [...] اينا فرهنگ
-شون با ما فرق داره. شقايق ما از يك فرهنگ ديگهخورد و خوراك

  )47» (ايم. ما يه جاي ديگه بزرگ شديم [...]
چرخند؛ در تباهي مي تبعيديان، مهاجرين، در جوِنرگس  به چشمِ سريالِ   
  صفتي.»عروسك«ايدز و  جو

كنند را ضبط كنيم. دو سريالي را كه رنگ تبعيديان و مهاجرين افشاء مي
سريالي نمانده است كه با هم نگاه كنيم. به سياقِ والديمير پراپ عناصر يك 

  .هاي ايرانيهاي سريالي قصهشناسيريختساختار را رديف كنيم: 
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نگاه ما هستند. سه سريالي كه  ويك عنوان سريالي كه بنياناز پنجاه
نگ ايران و كنند، دو سريالي كه جمايه ميماجراهاي صدرِ اسالم را دست

سريالِ  گذاريم. در سيشانزده سريالِ طنز را كنار مي عراق را موضوع دارند،
سريالِ ما،  كنيم. عناصر مشترك سيوجو ميديگر عناصرِ مشترك جست

آميزند، از هم جدا مي گيرند. درهمقرار نميالبته، بر روي يك خط مستقيم 
شوند. چندين گيرند، گاه از مدار خارج ميشوند، بر مدارِ يك دايره قرار ميمي

شوند؛ چندين بار از نخست. چند شعاع از  يك ساختار به بار از نيمه آغاز مي
  يك فراساختار. يكلي هاي»حالت«از  كلي »حالت«دست دهيم؛ تنها هشت 

- قهرمان آزمايش مي -2كند. قهرمان با نيروهاي ضداسالم ستيز مي -1   
 -4شود.   هاي مادي وسوسه ميقهرمان به ارزش - 3افتد. شود: به زندان مي

آيد. ـ قهرمان از زندان بيرون مي 5آيد. قهرمان از آزمايش سربلند بيرون مي
ي نيروهاي وزيـ قهرمان پير 7دهد. ادامه مي» تكليف«ـ قهرمان اداي  6

  شود.شهيد مي» گاه«قهرمان  -  8بيند. مياسالمي را به چشم
شود. هاي مادي ميقهرمان تسليم وسوسه -2شود. قهرمان آزمايش مي -1   
شود. قهرمان از اسالم دور مي -4رود. مي» مالِ حرام«قهرمان به دنبالِ  -3
 - 7دهد. و هشدار ميزن قهرمان به ا - 6كند. قهرمان در نماز غفلت مي -5

 9دهند. ـ دوستانِ قهرمان به او هشدار مي8دهد. پدر قهرمان به او هشدار مي
- قهرمان از زن خود جدا مي -10شود. قهرمان به زنِ ديگري نزديك مي ـ

  كند.قهرمان سقوط مي - 11شود.
شود. هاي مادي ميقهرمان تسليم وسوسه -2شود. قهرمان آزمايش مي -1   
شود. قهرمان از اسالم دور مي -4رود. مي» مالِ حرام«مان به دنبالِ قهر -3
قهرمان هشدارِ زن، پدر، دوستان را  - 6كند. قهرمان در نماز غفلت مي -5
- قهرمان به مسجد مي -8گردد. قهرمان به آغوش خانواده برمي -7شنود. مي

  گردد.قهرمان به آغوشِ ياران اسالمي باز مي - 9رود. 
هاي قهرمان ـ مأمور امنيتي با عامالنِ نيروهاي بيگانه يا اعضاي سازمان -1   

عناصرِ اردوي ضد قهرمان  -2شود. كاران اقتصادي درگير ميسياسي يا خراب
- قهرمان در راه نجات جان بي - 3كنند. هاي رذالت را طي ميي منزلهمه

 -5شود. ته مييكي از يارانِ نزديك قهرمان كش -4شود. گناهان زخمي مي
عناصري از اردوي ضد  - 6اندازد. قهرمان عناصرِ ضد قهرمان را به دام مي

 - 7شود. گير ميضد قهرمان دست -7گردند. قهرمان به دامان اسالم بازمي
  شود.ضد قهرمان كشته مي» گاه«

پدر به قهرمان  -2شود. پناه منحرف ميقهرمان از راه پدرِ اسالم -1   
- قهرمان به راه خود مي -3كند. پدر قهرمان را طرد مي -3ند. كپرخاش مي

- بست ميقهرمان به بن -5شود. آلوده مي» عملِ حرام«قهرمان به  -4رود. 
  گردد.قهرمان به آغوش پدر باز مي - 6رسد. 

سر، فرزندانِ هم -2قهرمان از راه اسالم منحرف شده است.  پدر ـ -1   
قهرمان، كه ثروت  پدر ـ - 3ند به راه بازگردد. كنمي قهرمان از او خواهش

نِ سر و فرزنداقهرمان هم پدر ـ -4د، به نخوت دچار شده است. بسيار دار
اي ناگهاني، قهرمان را ندايي غيبي، حادثه پدر ـ -5كند. خويش را تحقير مي

 - 7گردد. پدر ـ قهرمان به راه اسالم بازمي - 6كند. از خواب غفلت بيدار مي
 زنند.حلقه مي ـ قهرمان سر، فرزندان گرد وجود پدرهم
قهرمان  -2خورد. گي در ايران سرمياي، از زندهقهرمان، بر اثر حادثه -1   

شخصي كه از خارج از كشور  به ايران آمده  -3گيرد از ايران برود. تصميم مي
ان در قهرم -5خورد. قهرمان فريب مي -4گيرد. است، سر راه قهرمان قرار مي

يكي از نزديكانِ قهرمان، كه از مجروحان جنگ  -6شود. گي غرق ميآلوده
 -7دهد. ايران و عراق است، با عمل يا سخنِ خود، به قهرمان هشدار مي

  گردد.بازمي» ايرانِ اسالمي«قهرمان به آغوش  -8شود. قهرمان هشيار مي
تأثير فرهنگ غربي قهرمان تحت  -2رود. قهرمان به خارج از كشور مي -1   

 قهرمان به -4شنود. قهرمان هشدار نيروهاي اسالمي را نمي -3گيرد. قرار مي
قهرمان به دامِ فرهنگ غربي  -5شود. مي سوي نيروهاي ضدانقالب كشيده

اي قهرمان بر اثر حادثه - 6شود. سرِ خود جدا ميقهرمان از هم -5افتد. مي
  كند.ودكشي ميقهرمان خ» گاه«ـ   7شود. كشته مي

  
     

25  

هاي يك عشعابر  ي اسالميهاي سيماي جمهوريهاي سريالساختار قصه
هاي مكرر در مكررِ روايتي مكرر؛ در ؛ در قامت فصلاست دايره ساخته شده

ي پدران، شجاعت و هايي كه قاب، تاقچه، كتاب از تصويرِ سروريقامت خانه
  اند.ي تبعيديان و مهاجرين انباشتهسرشتيعطوفت مأمورانِ امنيتي، افراسياب

  دهيد تلويزيون را خاموش كنيم؟   اند. اجازه ميها قرمز شدهچشم   
 1386مهرماه  
  2007اكتبرِ 

  ها:نوشتپي
  

1- Propp. V. (1979), Morphology of the Folktale, Translated by 
Laurence Scott, Revised by Louis A. Wagner, London, pp. 21 - 23 
2- Ibid., pp. 25 - 65 

اكبر سعيدي ، به اهتمامِ عليتاريخ بيداري ايرانيان)، 1357االسالم كرماني. (ناظم -3 
  535سيرجاني، بخش دوم، تهران، ص 

يران در قرن بيستم: بررسي )، ا1378پير ديگار، ژان. هوركاد، برنار. ريشار، يان. ( -4 
 تصادي، و فرهنگي ايران اوضاع سياسي، اجتماعي، اق

   63ـ  67، برگردان: عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي، تهران، صص در يكصد سال اخير

  336، تهران، ص كتاب ايران: گزيدة تاريخ ايران)، 1381شعباني، رضا. ( -5 
قتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پايان )، ا1379كاتوزيان، محمدعلي همايون. ( - 6 

   193، سلسلة پهلوي

   192 -  193جا، صص همان - 7 

اهللا خلخالي: اولين حاكم خاطرات آيت)، 1379اهللا حاج خلخالي، شيخ صادق. (آيت -8 
   61، تهران، ص هاي انقالبشرع دادگاه

، ناجا، هامتن كامل خاطرات: به همراه پيوست)، 1379اهللا منتظري، حسينعلي. (آيت - 9 
   113ص 

، تدوين: حيدر نظري، تاخاطرات و مبارز)، 1384بادي، دري. (آاالسالم نجفحجت - 10 
   43ـ  44تهران، صص 

   126ـ  127  )، صص1379اهللا منتظري (آيت - 11 

   105ـ  108)، صص 1379اهللا حاج خلخالي (آيت - 12 

   131ـ  132جا، ص صص همان - 13 

   ، قسمت هفتماي در تاريكيسريالِ خانهسلطاني، سعيد.  - 14 

  وپنجم جا، قسمت بيستهمان - 15 

   ، قسمت نهممدار صفر درجهفتحي، حسن.  -16 

   ، قسمت اولكيف انگليسيالدين، دري، ضياء - 17 

   جا، قسمت سومهمان - 18 

   جا، قسمت چهارمهمان - 19 

   جا، قسمت پنجمهمان - 20 

   جا، همان قسمتهمان - 21 

   قسمت پنجم ،برف و بنفشه هايسالسلطاني، سعيد.  - 22 
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   جا، همان قسمتهمان - 23 

   جا، قسمت شانزدهمهمان - 24 
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   جا، قسمت چهارمهمان -26 

   ، قسمت پانزدهمدالنصاحبلطيفي، حسين.  - 27 

   جا، همان قسمتهمان - 28 

   جا، همان قسمتهمان - 29 

   وهفتمجا، قسمت بيستهمان - 30 
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   جا، همان قسمتهمان - 32 

   جا، همان قسمتهمان - 33 
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   ، قسمت ششمپرواز در حبابمقدم، سيروس.  - 41 
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*  

  

  

  

  ي سرگردانكالغ لنگ و مرده

  رمانهايي كه بيشتر دوست دارم

  

  عباس صفاري

  
ام تا رمان. ام بيشتر شعر خواندهي غرب بودهطي سالهايي كه من باشنده

» هاي بادگيربلندي«و » امير ارسالن نامدار«مطالعه را در نوجواني با رمانهاي 
عر، جدا از آنچه در مدرسه ناگفته نماند كه تا چندين سال به ش .امآغاز كرده

شد آشنايي و توجه چنداني نداشتم. شعر اما، بر ذهن شاگردان تحميل مي
سرانجام جاي خودش را به مرور در زندگي من باز كرد و گريز از آن تبديل 

ام از ي رمان بردهشد به امري ناممكن. اگرچه هرگز لذتي را كه از مطالعه
  ام.خواندن هيچ شعري نبرده

خواني از اي كه هرچه بيشتر ميي شگفتيهاست و پردهعر براي من عرصهش   
رود و راز و رمز آن را با تمام تاريك ـ تر ميروي پانوراماي هستي پس

ي حيرت است تا گشايد. شعر به گمان من بيشتر عرصهروشنهايش بر تو مي
ين لذت. شايد به دليل همين خصلت يگانه است كه شعر خوب حتا در شادتر

  ماند.وچرا غافل نميترين فرمش از چونو عاشقانه
آشنايي من با شعر خوب در آخرين سالهاي اقامت در ايران، باعث شد كه    

اي بيندازم و اين بار به سمت رمانهايي كشيده شوم به رمان نيز نگاه دوباره
ان اند. اما آن دوركه از جذابيتهاي شاعرانه و بيشتر سورئال برخوردار بوده

اي به پايان رسيد و نهايتاً سر از اين سوي جهان مثل هر فصل و دوره
  درآوردم.

ي اين ديارم و طي اين سالها شود كه باشندهحاال نزديك به سي سال مي   
محدوديت اوقات آسوده و كم حوصلگي باعث شده است كه سينما و تأتر در 

هم تفاوت بنيادي دارند و زندگي من جاي رمان را بگيرد. اگرچه اين هنرها با 
توان هيچكدام قادر نيست جاي ديگري را پر كند. اسم اين تحول را مي

  گذاشت جبر زمان و مكان.
اين مقدمه و عذر بدتر از گناه را از اين جهت آوردم كه پيشاپيش به    

ام در اين مقوله اشاره كرده و گفته باشم كه اكثر كارهاي محدوديت آگاهي
ي رمان، بويژه رمان ام. در زمينهخارج از كشور را نخواندهمنتشرشده در 

چيني بوده است از ميان رمانهايي ام دستفارسي آنچه طي اين سالها خوانده
كه به اصطالح گل كرده و مورد توجه خوانندگان و منتقدين قرار گرفته 

  است.
» ابالغرسوره«از ميان رمانهايي كه مورد توجه قرار گرفته است، من    

پسندم و پر را بيشتر ميناصر شاهين» عطر مردگانِ«محمود مسعودي و 
معتقدم هر دو كتاب از آثار برجسته و شاخص ادبيات برونمرزي محسوب 

  شوند.مي
بازسازي مدرن يكي از داستانهاي مشرق زمين است كه در » الغرابسوره«   

شود. عرضه ميهاي مشترك به خواننده سه روايت به هم پيوسته با ريشه
زده، تنها، گمشده در جهان، گمشده در خويش حديث انسانهايي است غربت

آنكه اراده و اند. بيپناه. انسانهايي كه در آينه شاهد دگرديسي خود بودهو بي
انتخابي داشته باشند در ماهيت شكل و شخصيت جديدي كه بر آنها تحميل 

كمالِ آرمان بزرگ بوده  شده است. اگرچه روزي روزگاري هدف رسيدن به
اند كه حتا به بازيافتن است، اما آنقدر از آن مسير پس رانده شده و دور افتاده

ي پلها در دهند. اما همهاند رضايت ميگمشدگان و باز پس گرفتن آنچه بوده
پشت سر خراب شده است و راهي را كه پيش از اين صدها مرغ همسفر 

  خورده گشوده است.ا در برابر كالغي لنگ و زخماند، اكنون تنهمشتركاً پيموده
از معدود رمانهاي فارسي است كه در نگارش آن نويسنده از » الغرابسوره«   

ي آن به اين هاي كهن سود برده است. به ياد دارم كه هنگام مطالعهاسطوره
كردم كه در ادبيات كالسيك مشرق زمين هيچ حكايت و داستاني فكر مي

شود. در آن روزگار داستانها چه يك نويسنده محسوب نمي دارايي شخصي
سينه به سينه نقل شده بودند و چه برآمده به تمامي از ذهن خالق يك 
نويسنده بودند، به تمام نويسندگان و مردم جهان تعلق داشتند و مانند 

رفتند و اسطوره از سرزميني به سرزمين ديگر و از قرني به قرن ديگر مي
-و شاعران هر كدام در حد توان خود در بازسازي آنها ـ طبعنويسندگان 
هزار و يك «، »كليله و دمنه«كردند. داستانهاي كتب مقدس، آزمايي مي

نظامي چند نمونه است از آن ميان. كاش امروزه نيز همان » خمسة«و » شب
را » ملكوت«و » مسخ«و » دن كيشوت«رسم برقرار بود و داستانهايي مانند 

خوانديم و به نويسندگان و شعراي فرهنگها و سرزمينهاي ديگر نيز مي به قلم
» ملكوت«و » مسخ«جاي اين همه نقد تأويل چندين داستان به اسم 

نشيند و چندين داشتيم. درست مانند زني كه در ميان كارگاه نقاشي مي
  كشند.نقاش گرداگرد او تصويرش را از زواياي مختلف مي

از همين نقاشان است كه از ميان خيل پرندگان  محمود مسعودي يكي   
اي زوم كرده است. راهي كه در زدهنگاه تيزبينش را بر روي كالغ لنگ و فلك

بيند نه فقط سرشار از رنج بلكه آميخته به جوهري تراژيك برابر كالغ مي
بارش از انداز فالكتي انسان مدرن كه چشماست. تراژدي غمناك و نوميدانه

-بيني انقالب فراتر ميآمدهاي غيرقابل پيشجغرافيايي ايران و پيمرزهاي 
ي كامو كه بايد رود. تراژدي آدمهاي كوچكي از نوع ويلي لومن و بيگانه

اي و پهلواني را تاب بياورند تر از توان خود و مشقتهاي اسطورهرنجهايي بزرگ
  ه باشند.اي از نيروي خدايان و قهرمانان را به ارث بردكه زرهآنبي
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استفاده از زبان آركائيك نشانگر تسلط مسعودي است به نثر قديم. طنز    
ي بعد سياه و ايجاد يك فضاي سورئال كه قادر است عرفان كهن را با جامعه

از انقالب ايران بر سر يك ميز بنشاند از ديگر ويژگيهاي اين رمان خوب و به 
  يادماندني است.

***  
-پر اگرچه در استفاده از زبان راه ديگري را پيشينناصر شاه» عطر مردگانِ«

گرفته و با رمان مسعودي در اين زمينه تفاوت ساختاري و بنياني دارد. اما در 
تنيدگي خواب و رويا و ايجاد فضاي سورئال و ي استفاده از طنز، درهمعرصه

  اشتراك و هماهنگي دارد.» الغرابسوره«گاهي شاعرانه با 
پر از نويسندگاني است كه كار نوشتن را از جوانسالي آغاز ناصر شاهين   

ي خود دارد. كرده و تا اين لحظه چندين رمان و مجموعه داستان در كارنامه
ايست كه ويژگي چشمگير رمانها و داستانهاي او نثر روان، صميمي و پاكيزه 

و حتا ي آثار اشود. خوانندهمي» دوست«نشيند و با خواننده سريع به دل مي
پر بسپارد تواند اختيار فكر و ذهنش را با اطمينان به شاهينترينشان ميدقيق

و يقين داشته باشد كه در امنيت است و قرار نيست رودست بخورد، مغبون 
با چنين نثري » عطر مردگان«هاي مرسوم را تحمل كند. فروشيشود يا فضل

غزشي يكدست و روان شود و تا انتهاي رمان بدون هيچ سكته و لآغاز مي
  رود.پيش مي

توان آن پر رماني است كه ميمانند اكثر داستانهاي شاهين» عطر مردگان«   
تنيدگي ي داستاني يا رمان اتوبيوگرافيكال جاي داد. درهمخاطره» ژانر«را در 

حوادثي كه منجر به پيدايش رمان شده است و آميزش آن با عناصر دنياي 
- ها و مرزهاي اين دو جهان را از ميان برميكه تفاو سورئال به صورتي است

طراز با واقعيت. عنصر طنز را يابند همدارد. خواب، خيال و وهم ارزشي مي
اي در آن دارد، اگر به اين مجموعه بيفزائيم با پر مهارتي حرفهنيز، كه شاهين

هاي هتوان ناميد. يكي از شيومي» طنز سورئال«اثري سروكار داريم كه آنرا 
پر در اين رمان با مهارت به كار گرفته و به فرجام موثر روايت كه شاهين

  رسانده است.
حديث روي دست ماندن نعش يك پدر است. حديث » عطر مردگان«رمان    

دري يك مرده كه پس از عمري رنج و مشقت و مبارزه، آن دو وجب دربه
بگذارد. اين حق  خواهد و سنگي كه سر خسته را بر آن فروخاكش را مي

طبيعي هر مرده ايست كه معموالً پيش از نخستين غروب آفتاب هجرتش 
  دري و سرگشتگي او اما تازه آغاز شده است.بايد به او داده شود. دربه

ايد كه آدمها، بخصوص در سنين باالي پنجاه اكثراً در مراسم حتماً شنيده   
لين برخورد جدي انسان كنند. اين اوي خود شركت مي»پرسه«تدفين و 

تواند است با مرگي كه هنوز به سروقتش نيامده، آدمي كه حاضر نيست و نمي
و عدم وجود خود را تصور كند و بپذيرد با شركت در مراسم تدفين » نبودن«

ي او را خواهد بداند واكنش آنهايي كه قرار است ياد و خاطرهخويش مي
رده و نگاه دارند، چگونه است. تضمين ك» يعني هستي پس از مرگ او را«

اند و چه افرادي غايبند يا خواهد بداند چه كساني زير تابوتش را گرفتهمي
ي حق به جانب را تا كي تحمل خواهند اند و بازماندگان آن قيافهبهانه آورده

  كرد و چند روز پس از مرگش اسناد ارث و ميراث از قفسه بيرون خواهد آمد.
ر مراسم تدفين و سوگواري خود واكنشي طبيعي است شركت غيرفعال د   

ي ما پس از قطع اميد كردن اما، مرده» عطر مردگان«در برابر مرگ. در رمان 
شود كه اندازي و شنيدن دروغ و تهمت مجبور ميهماز زندگان و تحمل پشت

نقش فعالي را در خاكسپاري خود به عهده بگيرد! گاهي حتا مسير حوادث، 
كارانه و شنود آنقدر محافظههايي كه ميزندگان و ديالوگ العملعكس

برد و به نام ناجوانمردانه است كه حتا خاكسپاري را براي لحظاتي از ياد مي
- نيكي كه قرار است از او به يادگار بماند بيشتر از آرامش خاك اهميت مي

- تآورد و دست عاقبدهد. در چنين اوقاتي است كه سر از تابوت بيرون مي
كند. كارهايي كه نهايتاً عمل خاكسپاري زن را رو ميانديشان دروغگو و تهمت

ي جسد بلكه عطر اندازد. و سرانجام نه بوي كافور و تجزيهاو را به تاخير مي
  كند.حضور اوست كه فضاي رمان را پر مي

سالهاي «اي ديرينه دارد و به اولين رمان او پر سابقهطنز در كار شاهين   
پر به چشم گردد. طنزي كه در آن كتاب و كارهاي ديگر شاهينبازمي» راصغ
خورد بيشتر از نوع طنز مطايبه و طنز اجتماعي است. نوعي ريشخند كه مي

هاي ي شناخت بنيادي موقعيتهدفش بيشتر انتقاد سازنده است تا وسيله
 گيرد وتري به عهده مياما، نقش حساس» عطر مردگان«دشوار. طنز در 

بخش مهمي از فضاي سورئال روايت و حتا مضمون و تم اصلي داستان را 

كند. يكي از مشكالت اصلي آثار سورئال و تازگيها ادبيات جادويي هدايت مي
در ايران اين است كه نويسنده در شروع رمان و فصلهاي نخستين قادر است 

ا به ندرت كه يك فضاي قابل باور با عناصر منسجم و هماهنگ ايجاد كند. ام
ناپذير دوام بياورد. افتد كه اين فضا تا آخر داستان يكدست و خدشهاتفاق مي

راه سر از گاهي يك رمان كه به صورت رئاليسم جادويي آغاز شده در نيمه
  شود.آورد و در پايان به يك فضاي ناتوراليستي ختم ميرئاليسم درمي

ز معدود آثاري محسوب به گمان من ا» عطر مردگان«و » الغرابسوره«   
شوند كه نثر، ساختار و فضاي يكدستي را در طول روايت حفظ كرده و با مي

  ند.برموفقيت به پايان مي

*  

  

 تبعيد و ادبيات
  

  رائول. ا. رومر

  ترجمه و تلخيص: شقايق شايان

  
ي ي روزمرهاز آن زمان كه آدم و حوا از بهشت رانده شدند، تبعيد به تجربه

ي شكلي از مجازات مخالفان نظمِ تبديل شد. نفي بلد به منزله زندگي انسان
هاي خودكامه و ستمگر به كار گرفته شده است. موجود اغلب از سوي قدرت

اي است دردسر است، چرا كه وسيلههاي حاكم حركتي بيتبعيد از نظر قدرت
آمدهاي كه نيازي به تحمل پيآنبراي خالص شدن از افراد نامطلوب، بي

ها باشد. سرنوشت قوم يهود از هنگام فرار از مصر، زنداني كردن يا كشتن آن
سوزي نماد وضعيتي است كه در طول تاريخ هاي آدمتبعيد به بابل، و كوره

هاي ميانه اختالف ديني علت اند. اگر در سدهها نفر به آن دچار بودهمليون
ترين علت اسي به مهمي سياصلي تبعيد بود، در روزگار مدرن اختالف عقيده
گيري و تحكيم دولت مدرن و تبعيد (و مهاجرت) تبديل شده است. شكل

نه تنها شمار مهاجران  20و  19هاي هاي ايدئولوژيك در قرنوفور جريان
اي كه بنا بر ماهيت خود گي مسئلهسياسي را افزايش داده كه بر پيچيده

نويس روس كه عر و رمانپيچيده است، افزوده است. يوري ميلوسالوسكي شا
محروم از اي زير عنوان كند، در مقالهگي ميدر اسراييل زنده 1973از سال 

پطرز بورگ در ي بزرگ چاپ سندانشنامه«نويسد: چنين ميآتش و آب 
كند كه به دستور شخصي تعريف مي اواخر قرن بيستم، تبعيد را وضع كلي

به انتخاب خويش قادر نيست در  حكومت، يا بنا بر اوضاع و احوال شخصي يا
افزايد: روميان گي كند. دانشنامه در ادامه ميسرزمين زادگاه خويش زنده

توانست شد، ميدانستند، شخصي كه مجرم شناخته ميتبعيد را مجازات نمي
-به كشوري ديگر برود. براي ممانعت از بازگشت چنين كسي حكمي صار مي

و آتش محروم است. اگر شخص مجرم راه  شد كه معنايش اين بود: او از آب
  »شد.اش مجاز شمرده ميگرفت، كشتنبازگشت پيش مي

گان اخراج شده از آلمان اين حكم تا حدودي با لقبي كه گوبلز به نويسند   
داد، منطبق است.: اجساد در مرخصي. گروهي اعتقاد دارند تبعيد را فقط مي
» تبعيد يعني مرگ.«د تعريف كرد: ي شاعر رومي، اويتوان با اين جملهمي

گي تبعيد زند«گروهي هم با نظر ويكتور هوگو موافق اند كه اعتقاد داشت: 
تبعيدي بودن باعث افتخار «شوند كه: صدا ميبرخي نيز با دانته هم» است.
  »است.

شبي طوالني در  ي رماننويس ترك، نويسندهنديم گورسل رمان   
عقيده است: ) با ويكتور هوگو هم1978(زن نخستين ) و 1980(استانبول 

تواند به اي كه مياي غنابخش باشد. تجربهتواند تجربهبه نظر من تبعيد مي«
هاي تري منجر شود. تبعيدي به شناخت كشورها و فرهنگصراحت بيش
رايسا اورلووا مترجم و منتقد » يابد.شود و در اين فرايند غنا ميديگر نائل مي
ز معتقد است كه تبعيد نه تنها مصيبت نيست كه فرصتي است ادبي روس ني
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اي از اين فرصت اين است كه به خواست تقدير يا شايد بر جنبه«ارزنده: 
توانيم مفسر اين ايم و ميخالف خواست تقدير ما در ميان دو جهان ايستاده

د را با توانيم تاريخي را با تاريخ ديگر، واقعيت معاصر خودو جهان باشيم. مي
  »واقعيت معاصر ديگر مقايسه كنيم.

هاي گوناگون تبعيد فرق بگذاريم. در روزگار ما لزومي ندارد ميان جلوه   
هاي عالوه بر شكل اصلي اخراج اجباري يا فرار ناشي از سركوب نمونه

شود؛ به ويژه در ميان هنرمندان مشاهده مي» تبعيد اختياري«متعددي از 
وي الهام خالق از سرزميني به سرزمين ديگر رخت وجكساني كه در جست

اند. از جمله: ساموئل بكت، ويسنته لوئي دوبرو، ايبسن، گرترود بركشيده
  استاين، آلخو كارنتيه، و خوان گويتسولو.

تبعيد در داخل يك كشور نيز به شكل ديگري از نفي بلد تبديل شده    
ها را از ي دورافتاده تبعيد و آنااست. در اين نوع تبعيد مخالفان را به منطقه

اي كه در اتحاد جماهير شوروي كنند. شيوهي جامعه خارج ميجريان روزمره
دوران پينوشه بسيار رايج بود. توماس ونكلووا، شاعر تبعيدي  سابق و شيلي

اند. يك دسته كساني كه تبعيديان حداقل دو دسته «گويد: اهل ليتواني، مي
كنند. مانند آدام مسيكيه ويچ و الكساندر ميشه ترك ميكشور خود را براي ه

- هرتسن در قرن نوزدهم و چسلو ميلوش ژوزف برودسكي در روزگار ما. دسته
  اند؛ مانند بوريس پاسترناك و ميخاييل بولگاكف. ي ديگر تبعيديان داخلي

شود؛ كه تبعيد اجتماعي و تبعيد داخلي به جدايي جسماني محدود نمي   
-شود. به عنوان نمونه واسالو هاول رئيسناختي را نيز شامل ميشجامعه

گراي روس كه سرانجام به نحو جمهور چك و اوسيپ ماندلستام شاعر كمال
هاي كار اجباري استاليني جان باخت. وضع پابلونرودا انگيزي در اردوگاهغم

پسين اي از تبعيد اختياري و داخلي وامنحصر به فرد است؛ چرا كه در آميزه
جزيره و دور از واقعيت اجتماعي و سياسي هاي عمر خود را در سياهسال

  پرتالطم آن زمان شيلي سپري كرد.
سينما هنري است كه بيش از ادبيات موضوع تبعيد يا تبعيديان را منعكس    

- اي منعكس ميي خاطرات را به شيوهكرده است. سينما نوستالوژي و دلهره
خصوص جا كه روشنفكران و بهه آن نيست. از آنكند كه ادبيات قادر ب

-تر حس ميي كساني هستند كه رنج تبعيد را بيشگان در زمرهنويسنده
ها ترين پرسش اين است كه جالي وطن بر آفرينش هنري آنكنند، بديهي

چه تأثيري خواهد داشت. جان گلد معتقد است آسيب رواني تبعيد خود يك 
ي شكست و خسران ي نخست انگارهدر وهله محرك هنري است. اين آسيب

-است. در محيط بيگانه نويسنده به نوشتن در سنت كشور خويش ادامه مي
هاي ادبي كشور ميزبان روي آورد. گاه كوشد به فرمدهد. در مواردي هم مي

  كند.شود كه مستقل از هر سنتي عمل مينيز مدعي مي
اي بيگانگان كوششي تعليمي يا هايش برگويد كه نوشتهچسالو ميلوش مي   

پراگماتيك هستند. او معتقد است كه درك عميق آثارش خارج از  زبان 
تر ي گلد بيشمشترك و سنت تاريخي واحد ممكن نيست. به عقيده

مانند؛ براي جدا نيفتادن تبعيديان به ميراث فرهنگي ميهن خويش وفادار مي
زيافت ميهن يا توهم بازگشت. در از كل، بقاء انديشگي، حفظ فكر بازگشت، با

نويسنده هنگامي كه «ي جالبي دارد: مورد زبان جديد مارتين تاكر عقيده
  »گذرد.گزيند از تبعيد برميي زبان نويني برميخانه

اند، گاني كه زباني به غير از زبان مادري خويش برگزيدهدر واقع نويسنده   
شه، زبان كشور ميزبان است؛ بسيار زياد اند؛ كه معموالً، اما نه همي

همه نوشتن به زباني ديگر به نويسندگاني مانند كوندرا و نابوكوف. با اين
پوشيدن از امكان بازگشت نيست. تداوم نوشتن به زبان مادري معناي چشم
ي اميد يا ميل به بازگشت به ميهن نيست. توماس مان پس از هم نشانه

ما هرگز از نوشتن به زبان آلماني دست جنگ جهاني دوم به آلمان بازنگشت، ا
گزين ي جالب ديگر ژوزف كنراد است. كه زبان انگليسي را جاينكشيد. نمونه

اش اين بود كه در ارتباط نزديك با زبان مادري خود، لهستاني، كرد و انگيزه
هاي ي ديگر پترارك است كه نامهي برجستهزباني خالق قرار گيرد. نمونه

هاي اروتيك خويش را به زبان التين، اما تمام ت و يادداشتخصوصي، مشاهدا
شماري از شاعران و هاي بياشعارش را به زبان ايتاليايي نوشت. نمونه

نوشتند؛ از آن نويسندگان وجود دارند كه به زباني غير از زبان خويش مي
و جمله: تريستان تزارا، پل سالن، اميل سيورا، اوژن يونسكو. خوان گويتيسيلي

هاي بسياري در تبعيد ماند. پس از مرگ فرانكو هم به اسپانيا باز نگشت سال
  نويسد.و در مراكش ماند، اما كماكان به زبان اسپانيايي مي

اي يگانه است. زيرا با ي آلماني تجربهي هورست بينك، نويسندهتجربه   
بعيدي ها عوض كرده، خود را تها و ايدئولوژيها، حكومتكه سرزميناين
ي در مسئله«نويسد: مي تبعيد عصيان است يداند. بينك در مقالهنمي

ترين عامل است. و همين است كه تبعيد را كنندهتبعيد زبان احتماالً تعيين
توان كند. در فرايند تبعيد همه چيز را ميبار ميبراي نويسنده چنين فالكت

هاي زبان اگر تبعيدي واژهاز دست داد: كودكي، تربيت، ذهنيت، اسطوره. حتا 
كه بتواند در سطح ادبي خود را بيان جديد را به سرعت فرا بگيرد، براي اين

  »كند، به زماني طوالني نياز دارد.
اي نامطبوع است، هستند فكران تجربهاگر تبعيد براي بسياري از روشن   

- هاي ديگر ميبسياري كه به اختيار در جستجوي محرك خالق به سرزمين
قيدوبندي انديشگي در روند. اين نوع نويسندگان اميدوارند در نوعي بي

  هاي الهام را بيابند.سرزمين جديد سرچشمه
ي نويسندگان انگليسي قرن بيستم از تبعيد آندرو گور در پژوهشي در باره   

گويد. هنرمند به قصد ي ميان مستعمره و متروپل سخن ميبر حسب رابطه
ويش در متروپل، محل زندگي خود در مستعمره را ترك ي خي تجربهعرضه
دهد: گويد. او سازوكار فرايند خودتبعيدي جيمز جويس را نيز توضيح ميمي

آورد. جوينده از اجبار در جستجوي هويت اجبارهاي ديگر را به دنبال مي«
ي فقدان خويشاوندي با زمانه، جايگاه و تاريخ خويش آگاه است. او در جامعه

ي خصوصيات همراه آن نظير آگاهي و همهبيگانه است. خود خويش
ي آن يعني آزادي هنري كنندههاي جبرانفردگرايي و انزوا حتا بيش از اصل

»شوند.نياز اصلي هنرمند تبديل ميو تماميت به پيش
  

  

*
  

  

  

  

  *بوي كُناره

  

  كافيه جليليان

    

ام. سراغ اشتهد هايي كه در ده سال گذشتهرنگ تمام عصرعصر است. هم
تابش تيز خورشيد پژمرده شده. در خانه  از .رومكوچك خانه مي يباغچه

 زمان آمدنش مخصوصاً كار بيايد. نيمه باز است. وقت است دختر بزرگم از سر
  م.كنيخودم را به كاري مشغول م

اي بايد ت جهانگير ديگر پير شدهگفدست خودم نبود. مسئول كارخانه    
شوي. اين را گفت و از فرداي آن روز ديگر به سر كار نرفتم يا نشين خانه

سه ماه دويدم پولي بابت اين همه سال كار در كارخانه  بمن  نگذاشتند بروم.
روم اين اواخر پاهايم بد حاال ده سال است در خانه باال و پايين مي ندادند.

يگار را جوري ورم كرده و تنگي نفس امانم را بريده است. خوب شد كه س
  كنار گذاشتم.

-زنش زندگي مي ديوار به ديوارمان. با يآيد. همسايهصداي احمد آقا مي   
 عطيهبينم ياد اند. وقتي زنش را ميهايش همه دنبال كارشان رفتهكند. بچه
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هميشه به شوخي  هايش را خودم بستم. همچي پير هم نبود.افتم. چشممي
دارم. وقتي دست بر نمي از اين دنيا گفت جهانگير تا خودم چالت نكنممي

  كردند باالي سرش ايستاده بودم.چالش مي
دار شديم. توي ده ما پا گذاشت. زود بچه يساله بود كه به خانه 14عطيه    

بخت بروند. سربازگيري كه پيش  يبه خانه رسم بود دختران، خيلي جوان
ام را پيشم زن و بچهده فرار كردم چند سال جنوب بودم كه برادرم  آمد از

شد و چشمان رنگيش پر هايش قرمز ميآورد. عطيه تاب گرما نداشت. گونه
شود. دخترم كنم. كسي وارد حياط ميباغچه باز مي يآب. آب را روي سينه

كنم. از حياط كند من سالم ميكند يا نميخستگي زير لب سالم مي است. با
كنم به دنبالش درخت كنار رها مي يآب را پيش تنه يرود. لولهبه خانه مي

رود به اطاقش در را دهد ميخوري؟ جواب نميگويم غذا ميروم بلند ميمي
زند. صدايش توي گوشم بندد. عكس عطيه روي طاقچه به من لبخند ميمي

-كند. وقتي رفتيم عكس بگيريم عطيه غريبي مياست: بچه است دلتنگي مي
  برداشتم. روسريش را محكم كرد. چادرش را به زور از سرش .كرد
بايد تذكره درست  .ر زد: جهانگير حاال چه وقت عكس گرفتن است ..غ   
را سرپرستي  هاها كوچك بودند خاله آمد خانه بچهكرديم براي كربال. بچهمي

دوست داشتم مرا  كربال است. زد: حاال چه وقت رفتن بهكرد عطيه غر مي
- ها راه رفتيم تا به آب باريكهدر پياده توي نخلكرباليي جهانگير بگويند. چق

را به آن سوي نخلستان  تر بود رسيديم. با قايقي مااي كه از شط كوچك
صبح زود دو باره پياده  .قد بلند مانديم بردند. شب شده بود منزل يك عرب

سوار  را را ديد. ما ما يراه افتاديم تا به مرز رسيديم. يك آدم دولتي تذكره
راست به كربال رفتيم بعد از زيارت يك شب هم مانديم در ك ني كرد. يماشي

هاي عطيه سرخ شده گونه ...گرما بود  يگفتند. چلهمي جايي كه به آن فندق
را  چقدر قشنگ بود. هنوز پسرها بودند. يك عباي عربي برايش خريدم. با عبا

  گفت.مي كرد چيزي زير لبنداشتيم. دست در ضريح امام حسين گريه مي
-ام خاموش ميروم. زير غذا را كه براي دخترم گرم كردهبه آشپزخانه مي   

خوابد خسته است. رود و ميخورد. ميخانه را نمي كنم. چند روز است غذاي
زند. صداي تلفن زنگ مي آمدم خيلي خسته بودممن هم كه از سر كار مي

كسي  . الو.دارم. الو .مي اسماعيل است. گوشي را بر حتمًا .شناسمزنگ را مي
  اسماعيل است. يك ماه است كه زنگ نزده است. دهد حتماًجواب نمي

از كربال كه برگشتيم مهماني داديم. پوست سفيد عطيه آفتاب خورده بود.    
چندين  ... حميده خواهرم از كردستان آمد.عرب شدم  هايزد مثل زنغر مي

عطيه غر زد توي هواي  .ورده بودسال بود نديده بودمش. ماست و روغن آ
  خورد. عطيه اسماعيل را حامله بود.گرم اين روغن به چه درد مي

باز يادم رفته آب را به  .روم. آب، باغچه را پر كرده استبه طرف باغچه مي   
نار از كُ .چينم. اگر بخوردكمي براي دخترم مي. نار پر بار استبندم. درخت كُ

  آيد.بدش مي
- مي !هايينه را كه خريديم يك روز به بازار سيف رفتم. چه ماهياين خا   

هاست گيرند تازه تازه. سالاز شط مي گفتند ماهيگيرها آفتاب نزده آنها را
هم سن  ها نديدم. نهال اين درخت كنار را از آنجا خريدم.مثل آن ماهي

ه چه نيم وجبي درخت ب ياسماعيل است. به خانه كه آمدم عطيه غر زد خانه
خورد. بعدها اسماعيل به من گفت از اين درخت زياد نخوريد الكل دردش مي

عطيه نخورد دخترم هم  روز به بعد از آن .كنددارد و خنديد: كمي مست مي
شوم. در حياط باز است از بسته خورم. كمي شنگول مينخورد اما من مي

مريضي عطيه  ها پخش و پال شدنداز وقتي بچه .آيدشدن در حياط بدم مي
  گفت از زياد سقط كردن بچه است.شروع شد. دكتر بختيار مي

گيرد. براي خاكسپاري او بود كه به ده دهد خدا هم ميمنهم گفتم خدا مي   
در آنها  كه هاييرا باالي تپه كنار زمين رفتم. همه جا برايم غريبه بود. عطيه

 ان بود و تپه كنارخيلي بچگي كرده بودم دفن كرديم. پايين تپه قبرست
  شاهزاده حسن بود. يمقبره

شب بود كه رسيديم. با آن كه زمستان بود زمين ده عطر بهار داشت.    
 يبهشت كنده بودم و در گلدان چله او را از يريشه .گفتعطيه راست مي

  گرما و شرجي و دود كاشته بودم.
ت كرده بود. در شود. ديگر به گرماي جنوب عاددانستم حاال سردش ميمي   

برگشت آن هم براي فوت مادرش. من با او  بار به ده ها فقط يكطول سال
بلوط  هاي كردستان عطرنرفتم تعطيلي نداشتم. وقتي برگشت گفت زمين

هايش بچه نشست. شوهرش وامان ميقديمي يدهد. حميده در خانهتازه مي
  چنداني ندارد.گفتند محصول، درآمد مي .بودند پدري شده صاحب زمين

با اشاره به  .كندبلند سالم مي .كند احمد آقا ستكسي در حياط را باز مي   
خندد: پيرمرد وقت بيرون رفتن از زندان و مي گويم دخترم خواب است.او مي

رويم. پشت خانه راه مي هم در نخلستان روز ساعتي با هاست. هرديدن نخل
كند. چشمم كه به راه او سيگاري دود ميخريم. در از نانوايي سر راه نان مي

ها هاي گلي ده و هم بازيافتد ياد خانهشيري رنگ ميي ها و رودخانهنخل
اسماعيل آخرين باري كه  كنم.مي كند. چقدر هوس سيگارنفسم را تنگ مي

 گفت هنوز بدنت پر از دود .ام گذاشتبه خانه آمد دستگاهي روي سينه
  سيگار است.

كند: ايستد اخم ميل بيرون رفتن ندارم. احمد آقا كمي دم در ميامروز حا   
  گيرد.نفسم مي .بندمدر حياط را نمي رود.بعد مي. ماندكمي مي .بد قول

خوب شد عطيه جنگ را نديد. تازه خانه را رنگ زده بوديم. حميد پسر    
هال  براي خريد نان فرستادم. ساعت توي او را .صدا زدم كوچكم را از اتاق

رفتم. شكست و خودم ميداد. كاش دستم مييك بعد از ظهر را نشان مي
 صداي آمدن يك هواپيما خانه را تكان داد. دلم يك. گفتندداشتند اذان مي

  مردم، كوچه را پر كرد. هو شور افتاد. صداي دويدن
 زدند ... زدند ... در حياط بسته بود. با عجله در را باز كردم به بيرون سر   

. دمپايي پايم .. آن طرف ..زد: آن طرف . دويد دادمي كشيدم. احمد آقا داشت
عطيه  خوب شد .تقصير خودم بود. نانوايي را زده بودند .بود بيرون دويدم

  نبود.
بعد از جنگ ديوارهاي خانه را تعمير كردم. باغچه را زيرورو كردم. درخت    
ولي نفس داشت. بويش  ،بودسرش سوخته  بود. كمي نار همچنان پا بر جاكُ

كردي  برايش نازش كردم و تمام حياط را گرفته بود. كود پايش ريختم.
 .زنمروز آبش دادم. دو باره جان گرفت. توي هال خانه دور مي هر .خواندم

ها ها بود. از وقتي بچهها خانه پر از صداي بچههمه جا ساكت است. قديم
ديوار جاي خالي  و در يسكوت روزمره رفتند دريغ از صدايي از اتاقي. اين

گاهي . كندتر ميتر و كوچكدلم را كوچك يو قفسه ترترو بيشهمه را بيش
و غر  رودمي اقتبينم كه از اين اتاق به آن اعطيه را مي و شومخياالتي مي

  زند.مي
-كند و يك بعد از ظهر را نشان ميساعت ديواري هال آدم را مات نگاه مي   

 .كنمآورم و كوك ميام را از جيب شلواركردي در ميساعت مچي دهد.
بار  هايش برايم واضح بودند. چندها شمارهبيند. قديمچشمم درست نمي

- رفتم همه چيز ميبه بازار مي .عطيه گفت يك ساعت نو براي خودت بخر
است. وقتي از  ،برادر جوانمرگم ،يادگاري قهرمان اين يكي .بجز ساعت خريدم

شب خوابيد  جوان بود كه يك .آورد برايش كاري پيدا كردم ام راه زن و بچهد
گفت سكته بختيار بود مي ها دكتر شهر، دكترصبح بيدار نشد. آن زمان و

از  مد شده بود. قلبش مثل همين ساعت هال، يكباره كرده است. سكته تازه
 .گريان بودقشنگش  كار ايستاد. عطيه ساعت مچي را بمن داد. چشمان رنگي

  دهد.ها بوي قهرمان را ميقهرمان است. هنوز هم پس از سال گفت بگير يادگاري
 .نشينمنزديك درخت كنار مي .كنمروم احساس ضعف ميبه حياط مي   

- درخت مي ياست. دستم را دور تنه اسماعيل يك ماه است كه زنگ نزده
  اندازم چه برومند شده است. هم سن اسماعيل است.

نفسم مثل آن روزها شده است كه سيگار  .دهمرم را به ديوار تكيه ميس   
سيگار بمن تعارف كند. از در نيمه باز  و يك كشيدم. كاش احمد آقا بيايدمي

در  عطيه دم .بيندكمي نمي .بيندچشمم كمي مي. آيدكسي به حياط مي
همان روسري گلدار كردي سرش است. چشمان  .خنددحياط ايستاده مي

فقط  .زندكمان است. اين بار غر نميغروب، رنگين ينگيش زير آفتاب پريدهر
 يپاهايم ورم دارد. به تنه. بايستم توانمنمي آورم.به خودم فشار مي .خنددمي

و  بيندچشمم مي .توانمنمي .خواهم بلند شومدهم. ميدرخت كنار تكيه مي
- شنوم. سرم روي تنهبم نميتيك تاك ساعت قهرمان را از جي ديگر .بيندنمي

  اند.بدن بي حس افتاده دو طرف هايمدست .ام كج شده است
آيد منتطرش دلم نميد. خندعطيــه با روسري گلدار كردي دم در حياط مي

   .بگذارم
  اي شبيه زال زالك دارد.رويد و ميوه *كُنار نام درختي است كه در جنوب ايران مي

*  
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  امن دو نام برگزيدهبراي اين داستا

 هركدام در ذهن شما نشست همان درست است

  

  كشندمردگان نفس مي

  مرد بزرگ

  

 مرتضي ميرآفتابي

 

 
اند همانطور كه روي نيمكت نشسته گفتند مرد بزرگ را كنار خيابان ديدهمي

  بوده خوابش برده بوده. شايد مريض است.
اند، اما او اند، سالم كردهرسيده رفته، به كنار اوگفتند وقتي داشته راه ميمي

  متوجه نشده و جوابي نداده ...
اند كه دستمالي روي زانوهايش پهن كرده بوده و داشته گفتند او را ديدهمي

  خورده، كنار خيابان، جايي خلوت.نان و پنير مي
ها از جايي كه اجاره كرده بيرون گويند هفتههايش ميگفتند همسايهمي
  آيد ...نمي
  اش اتفاق افتاده خُرد شده.گفتند از زماني كه آن حوادث براي خانوادهمي
گردد و رود، يكمرتبه برميرو دارد به راه خودش ميگفتند وقتي در پيادهمي

كند كسي او را تعقيب كند. مثل اينكه خيال ميبه پشت سر خود نگاه مي
  كند.مي
كند و با كسي ك نگاه ميگفتند وضع روانيش خوب نيست، به همه با شمي

  آيد و همه را ترك كرده.اش بيرون نميگفتند از خانهزند. ميحرف نمي
ست و اش در تاريكيكند، خانهها روشن نميگفتند حتا چراغش را شبمي

  سكوت ...
  گفت:شنيد ميآقاي گاله وقتي اين حرفها را مي

  من هوايش را دارم ...
كرد آورد و نگاه مياش بيرون ميجليقه و در حالي كه ساعتش را از جيب

  گفت:مي
شناسن. حاال اين مردم، اين مردم آدمهاي بزرگ مملكت خودشونو هم نمي

خوان زير تابوتش برن و بگن ما با برن. ميوقتي بميره اون وخ دسته گُل مي
  كنن، مردمِ ما اينن ...مرد بزرگ نزديك بوديم. عكسهاشو چاپ مي

  گفت:شاعر مي
  آد سخنراني كنه؟يگه به سمينارهايِ شما نميد

  گفت: نه، اوايلِ كار دو سه جلسه آمد. ديگه نيامد ...آقاي گاله مي
  شاعر گفت:

 داديد. كارشه، حقشه.الزحمه به مرد بزرگ ميبايد حق
  گفت:آقاي گاله مي

آد دفترِ ما برايش از همين رستوران من هواشو هميشه داشتم ... هروقت مي
  ي آخري چندتا خودكار ...خوريم. دفعهگيريم با هم ميمي غذا

  شد.اش دود سيگار بلند ميشاعر به فكر فرورفته بود. از كله
  آمد.كرد و حرفش نمينگاه ميفقط به آقاي گاله 

دانست كه سالهاست مرد بزرگ خواست از اتاق بيرون برود. ميدلش مي
مرد بزرگ را در زمستان ديده بودند  گفتندكند. ميكتابهايش را منتشر نمي

ها توي خانههايِ خود را در خارج از شهر همراه ولگردها و بينوشتهكه دست
  ريخته.اي ميآتشِ بشكه

  گاله ادامه داد:
يك دفعه آمده سمينار، البته با اصرار من، دمِ در، دربانِ احمق راهش نداده. 

  ، خيال كرده ...اون احمق به لباسهاي مرد بزرگ نگاه كرده
  

شنود. به شاعر نگاهش جايي بود كه معلوم بود حرفهاي آقاي گاله را نمي
  زد ...سيگارش پك مي

گفت. شعرهايش را در شاعر حدود چهل سال پيش شعرهاي مذهبي مي
كرد. يك شعر در مدحِ علي گفته بود و شعري ي پرچم اسالم چاپ ميمجله

ي انقالب شاه و مردم گفته ر شعري در بارهي دوطفالن مسلم. شاعهم در باره
وهشت مرداد چند بار چاپ شده بود. شعري را ي قيام بيستبود كه در مجله

كه در پنجاهمين سالگرد انقالب اتحاد جماهير شوروي گفته بود چند بار با 
صداي خود او پخش شده بود. شعر را به رهبر انقالب، لنين، تقديم كرده بود. 

اي را كه براي شد كه ديگر شعري نگفته بود. اما ترانهسي سال ميحاال حدود 
كرد. مرد فرياد را را گوش مياي ساخته بود هر هفته چند بار آن خواننده
  اي خوانده بود كه حدود سي سال پيش مرده بود.خواننده

  البته من هواشو دارم ...
  اين صداي آقاي گاله بود كه تو اتاق پيچيد.

  
كنم گير ازش خواهش ميداره، روي پيامكنم. تلفنو  برنمين ميبهش تلف
  اومد.اصرارِ من ميمد. البته بهآآد. اوايل ميدفتر من بزنه. نميسري به 

خورديم. چند گفتم از رستورانِ بغلي غذا بيارن با هم ميساعت يك يا دو مي
آدرس و  خودكاراي شركت بهش دادم؛ همين خودكارا كه دفعه هم از اين

كرد. نه حرف زد نه تلفنو روش نوشتيم. مرد بزرگ يك جوري نگاه مي
كنه ست كه آدمو ناراحت ميرفت، گاهي هم تو نگاهش يك چيزي ،تشكري

...  
  ده. ...آدم فحش ميمثل اينكه داره به

  شاعر باز نگاهش افتاد به باالي سرِ آقاي گاله كه پشت ميز نشسته بود.
سالگي رسيده بود. شست سال بود كه گيج بود. حاال شست آقاي گاله به 

  موهايش سفيد شده بود.
شكل بود كه او اصلن هيچكدام باالي سرِ آقاي گاله، عكسهايي در قابهاي هم

  شناخت.از آنها را نمي
كس در ميان تصوير دانشمندان و شاعران و نويسندگان و آدمهايي كه به هيچ

ديد مردم از آويزان بود. گاله چون ميشبيه نبودند تصوير يك آدمكش هم 
ي آنها آدمهايي كرد كه همهزنند در ذهنِ خود استدالل مياينها حرف مي
  بزرگ هستند.

رفت كه يك پايش را ي يكبار به عيادت آقاي برهان خلف مياگاله هفته
ي مراسم نماز جماعت هفتگي با پاي بريده بودند. آقاي برهان خلف در همه

  خواند.آمد و نماز ميبريده مي
همين هاي صبح و عصر منتشر شود. بهخواست عكسش در روزنامهگاله مي

آقاي سلمكي سنگ تمام گذاشته بود. حتا او را به  از منظور براي تجليل
مجلس و تاالر تجليل، خود آقاي گاله برده بود. اما افسوس آقاي سلمكي 

ي كرد. مجلهزده نگاه ميهتدچار فراموشي شده بود و به جمعيت پريشان و ب
زده به هفتگي عكسي از سلمكي انداخته بود كه او با دهاني باز و وحشت

  مردم خيره شده بود.
آقاي گاله شعري از اثيرالدين اخسيكتي را در دفتر خود آويزان كرده بود كه 

  نويسي كرده بود:آقاي سلمكي با خط خوشش در روزگار جواني خوش
  ز زير رامشيفزايد ايهمي تا ب

  همي تا نيفزايد از راست سلمك
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢٣٢  100 ي آرش شماره

  دلت همره نزهتي باد دايم
  اي باد راوككفت همدم باده

كرد و به كرد. شاعر به مرد بزرگ فكر ميشاعر ساكت بود و فقط نگاه مي
خواست ي زرد خيره شده بود. شاعر نميهمين آقاي گاله كه به يك اعالميه

همان حرفهاي تكراريِ گذشته را ادامه را بشكند. حرفي نداشت. گاله سكوت 
  كشيدند.داد. انگار توي دفتر مردگان نفس ميمي

-خواست حرفي بزند. گاهي فكر و خيالش ميكرد؛ نميشاعر ساكت نگاه مي
  رفت به سالهايِ دور.

دانست، اما حتا گاله از خبرهاي آن روز شهر هيچ اطالعي نداشت. شاعر مي
 بزند. چيزي او را از خبر دادن باز يست حرفخواحوصله هم نداشت و نمي

  داشت.مي
  

ي گذشته عكسِ مرد گذشت. صبح هفتهيك هفته از مرگ مرد بزرگ مي
ها انداخته بودند. همان روز جسد مرد بزرگ در اتاق او بزرگ را در روزنامه

  كشف شده بود.
  شاعر خاكستر سيگارش را توي جاسيگاري تكاند و گفت:

  كنم ...يديش فكر ميخيلي وقته ند
  ي شاعر تمام نشده بود كه گاله گفت:جمله

  شه ...... يكسالي مي
  خواست چيزي بگويد كه گاله گفت:شاعر مي

  نزديك دوساله، البته من هواشو دارم ...
  

  شاعر از جايش بلند شد و به طرف در رفت.
ند؛ اما اخواست بگويد كه يك هفته است كه مرد بزرگ را به خاك سپردهمي
ي خبر مرگ مرد بزرگ با كسي حرفي بزند. از چيزي رنج خواست در بارهنمي
برد. از جيبش قرصي درآورد و بلعيد. در كه باز شد سر و صداهاي خيابان مي

به اتاق نفوذ كرد و در بسته شد. آقاي گاله تازه متوجه رفتنِ شاعر شد و 
  گاه كرد ...  اعتراض تكان داد و باز به ساعتش نسرش را به

  2006دوازدهم سپتامبر 

  

  

 ي رمان گسلِ ساسان قهرماندر باره

  رماني كه من دوست دارم

  

  سهراب رحيمي

  
هايي ست كه در خارج از ايران بي شك رمان گسل يكي از مهمترين رمان

ي وضعيت مهاجرين به چاپ رسيده است. رمان زباني شعرگونه دارد. درباره
هاي مستقلي هستند. هر چند وقت يكبار هويت هاي رمان، دارايشخصيت

شود به راوي اول شخص. شايد اين گونه ها تبديل مييكي از اين شخصيت
كند. ولي در عوض به جذابيت و نوشتن، خوانش رمان را دچار اشكال مي

دارد. خطي بودن داستان كمك كرده و خواننده را از خواب برحذر ميغير
ساسان قهرمان است كه  زبان روان و توصيفيمهمترين عنصر اين رمان، 

انگيز بر زبان فارسي دارد و به كاراكتر دهد او تسلطي رشكنشان مي
- هاي رمانش كامال آشناست. به خاك سرزمين غريب نگاه كه ميشخصيت
آلود داني، در زيبايي اين خاك چيزي هست كه آن را وهمگويد: ميكند، مي

اند هايي كه پيش از ما بوده. كساني خواستهندگيكند. تاريخ يعني تمام زمي
انگيز و اند از تسلط وهمي آن خاطرات را حفظ كنند. كساني نتوانستههمه
  ي آن چيز برهند. ساده

ي ما مسدود بيند كه راه آيندهدر واقع راوي گذشته را به  شكل قفسي مي   
ي خودآگاه ر حافظهتواند در درون انسان باشد يا دكند. اين گذشته ميمي

  يك جامعه، يك كشور يا يك شهر.
گفتم مسئله فقط اين نيست. خيلي چيزها را بايد با خودم حمل كنم.    

اينجا يا آنجا، فرانسه، دانمارك، سوئد، اسپانيا، آمريكا يا هرجاي ديگري! چه 

-كند؟ فرقش آنقدرها نيست. مهم اين نيست كه چه چيزي را ميفرقي مي
  جا يا هرجاي ديگر جاگيركني. ينخواهي در ا

شوي و شوي، وقتي ريشه نداري جاگير نميوقتي جزيره باشي جاگير نمي   
افتي: تنهايي جزيره، با تنهايي مسافري راه گم كرده در با هر بادي به لرزه مي

بيابان هم متفاوت است. مسافر راه گم كرده در بدترين حالت نيز چيزي 
ت! اما جزيره تنهاست و راه به جايي ندارد. و ما بيشتر از او دارد: حرك

هاي دور و نزديك به هم و جدا از هم، ساكت مدتهاست كه چون جزيره
  ايم.مانده

وقتي مانده باشي در حضر و تمام تنت سرتاسر پوشيده از گرد غربت باشد    
ي عظيم كه ديگر غريب نيستي، اصال خود معناي مجسم غربتي. يك تنهايي

  ي حضور خويش است.از سنگينيسرشار 
-شود روزي به اين تنهايي عظيم خوگرفت؟ اما بعد ميكردم آيا ميفكر مي   

ي اينها را بايد كنار بگذارم، وگرنه زندگي با تمام وسعتش ديدم كه نه. همه
  گذارد!مرا كنار مي

يابد كه زنده و راوي، سرزمين نو را به شكل غربتي غريب و عظيم مي   
گيرد، جايي كه هر تالشي براي انطباق با جاي زندگي كردن را مي ماندن

زند: برلين سرطان شود و بحراني نو را دامن ميمحيط منجر به چالش مي
هاي چركي از ي دنيا. دملي اروپا سرطان گرفته، همهگرفته. آلمان، نه همه

را همه جاي دنيا آويزان است. همين روزهاست كه بتركد و چركش همه جا 
گندد. گنديده است. از درون پوسيده و گنديده. ما بگيرد. اگر هم نتركد مي

خورند. ايم؟ همه دارند همديگر را ميهم باهاش. ما هم آدميم؟ ما هم زنده
ها. خورند. چه برسد به خارجيها خودشان دارند همديگر را ميآلماني
كنند. آنهايي فرار مياش را دارند كنند. آنها كه عرضهها هم فرار ميخارجي

ها باز است و بندند، پلكهايشان را مينشينند و چشمهم كه ندارند مي
-خندند، مست ميخوابند، ميخورند، ميروند، ميبيند. راه ميها نميچشم

- دوند، و خودشان را به نديدن ميدوند، ميدوند، ميزنند، ميكنند، له له مي
  زنند 

اميد راهي تازه داري كه تو را به مقصد نزديك كند.  گذرياز هر راه كه مي   
خواهي به خانه برسي. اما هميشه در راهي. آنقدر در هزارتوهاي تبعيد به مي

اي و تعريفي كه بايد تو را تصوير اي كه از مركز گريختهدور خود چرخيده
هاي نامريي خودش را چون كند از قاب تصوير گريخته است و پنهان در اليه

اي داريم. اين چهره اندازد بر روي روزهات: ما هركدام چهرهح سنگيني ميشب
ها را برداشت. ديگري را فهميد و راه را بندشود چهرهبايد نقشي بازي كند. مي

ترسيم كه اگر اين چهره و عوض كرد. چه بهايي بايد براي آن پرداخت؟ ما مي
ذارند و زندگي عوض مان نگاين نقش را حفظ نكنيم، نقش ديگري برعهده

شود؟ هر بار، به هر پيچ اين راه پر پيچ و خم كه رسيدم، شود. تمام مي
ي خودم پنداشتم زندگي تمام شده و از هر پيچ كه گذشتم از جان سختي

حيرت كردم و گفتم آخرين بارت باشد. بتمرگ و آرام بگير و زندگي كن. اما 
   هايش.شود نه پيچ و خمام ميشود. نه زندگي تممگر دست من بود؟ تمام نمي

اما راوي در پي يافتن راه است. راهي كه بايد بيكباره در پيش رو بال    
كند بهار آمده و خانه را بگستراند و مسافر تشنه را سيراب كند. فرض مي

  دهد. ها ميريزد و نظمي به ماندهها را دور ميها و پوسيدهتكاند. كهنهمي
دويدم ي دو استقامت روي سنگالخ. بايد ميمسابقه زندگي شده بود يك   

دويدم تا كار دويدم تا امتحانات را از سر بگذرانم. ميتا زبانم پيشرفت كند. مي
دويدم تا زنده بمانم. راوي پيدا كنم و به وضع مالي سر و ساماني بدهم و مي

ن با به اين مسئله آگاه شده است كه مشكل بالتكليفي نيست بلكه كنار آمد
بالتكليفي است. ما ياد نگرفته بوديم چطوري با بالتكليفي كنار بياييم. چطور 
تكليف خودمان را خودمان تكليف هرلحظه را در خودش و براي خودش 

  تعيين كنيم.
آيا حقيقتاً ما نويسندگان مهاجر، در آن سوي ديوار هستيم و بين ما و    

ما خودمان هويتي مستقل  ي فرهنگي ايران شكاف عظيمي هست؟ آياجامعه
نداريم؟ اين چمنزار وسيع وحشي ست آن سوي ديوار كه دل و جان را بدو 

خواهم خواهم بنويسم. ميبايد سپرد و رها بايد كرد تن را، فكر را، واژه را. مي
نه ايم. مرزي كه نه آن طرفش مال ماست فقط بنويسم. ما در يك مرز ايستاده

  ايم. همين گسل.ل ماست. خطي كه رويش ايستادهاين طرفش. ولي همين مرز ما
  

*  
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٢٣٣  100 ي آرش شماره

  

  

  

  هاي ميناهاي غرقِ طرفسايه

  

  ياشار احد صارمي

  

  

كنم كه كم كم. كم كم كه چه شود و امير. ديگر باور ميبهرام از من گم مي
...عرض كنم خود خود امير دارم  عين سهيال كه شبيه .  
  آن طرف چي؟ از اين طرف كه نگاه كني ببين اميرم يا؟ از

خيلي مهم بود كه سر وقت به كالس درس برسم. ولي امير را بايد برسانم   
  رود كه هفت شب و روز.فرودگاه. آقا به مالقات عشقش مي

روم با عشقم هفت شب و روز. اگر امير منم پس امير آيا يعني منم كه مي 
  من است؟

  گردد وكنم بهرام برمياز اين طرف كه نگاهش مي 
رم هفت شب و يه درصد عشق كه مي .ينه پسر. نودونه درصد گند و گوزهم -

  روز. ها؟ همينه. باور كنه فقط همين عشقه كه. نه تو حقيقت داري نه ...
  دفعه چطور به سرت زد كه بري به ...ه آخه ي -
- ايم. نگاهش مي. رسيدهدر دهانم ..گذارد. حرفم دستش را روي دهانم مي 

رود به مالقات سهيال يا امير؟ چه ديگر. حاال بهرام ميكنم. چقدر شبيه هم
  كند كه حاال مثالً امير يا بهرام!فرقي مي

از وقتي كه عاشق سهيال شد سر و رويش يك دفعه. حاال چرا شبيه من. نه  
ها را در بياورم. ناديا هم ديشب. اينكه خر و خنگ باشم و از خودم اين حرف

نويس به من هم رو به امير. ناديا داستانيعني گفت سالم بهرام. هم رو 
ي شب نشيند همهنويسد ميمراكشي. زنِ مرموز همسايه. داستان كه مي

- جلوي آينه. هفت قلم آرايش. مخمور و مغرور. انگار بوسه از لب تا نافش مي
كشاند بيرون. لغزد و ناز از گردن به كفلش. انگار مردش را از دل آينه مي

گردد و نويسد. وقتي كه برميدش. مردش منم يا امير؟ ميشوهر دارد ولي مر
  كند. واي صورتش مثل اطلس. سالم امير ...مرا نگاه مي

....  
  خيلي داري شبيه من .... ديگه امير مواظب باشگم مي ـ
  ـ من؟ شبيه تو با اون دماغ زيني؟ اشتباه نكن تو داري شبيه من. 
  ناديا! يدماغ زيني؟ امان از دست اين آينه ـ 
گيرد. شلوار ام ميي صورتش قاه قاه. من هم خندههمه قاه. هخندد. قامي 

ي شلوارهاي من سبز و سبز و گشاد خودم را پوشيده است پفيوز. يعني همه

خاكي اند. ناديا آن قدر گفت شبيه هميم كه بألخره امير هم كم نياورد و 
ويس تا خبي گفت و من نگفت ما هم دوستيم و هم پسر عمو. خانوم داستان

هم ديدم مخش را يك جوري بايد گرفت گفتم بله خانوم جان، مادرِ امير 
ي منه و پدر من عموي او! خيلي عجب عجب گفت ناديا و من و امير هم خاله

  خيلي خنديديم.
 _ برو ديگه بايد برم كالس. د  
  كالس عشق يا  _ 

  يا چي؟ _
  من برم با زندگيش حال كنم تو با ... _
يعني حاال  پياده شد و رفت. چرا دو آدم اين همه شبيه هم بايد باشند؟ 

رود سهيال را ببيند. دستش را بگيرد برود بنشيند رستوران. كسي كه مي
ها همين هاي صورتي زير نخلمنم؟ يعني كسي كه با سهيال از كنار پليكان

هي ... منم؟  رود هي طرف اتاق رو به استخر هي وشود و مياالن دارد رد مي
-رود سر كالس و هي سيگار پشت سيگار و فكر مييا امير است كه دارد مي

  رود هي.شود و ميهاي صورتي رد ميكند با سهيال دارد از كنار پليكان
ي من و ناديا كه پشت من و امير ايستاده بود و دست راستش روي شانه 

  ي امير گفت سهيال خواهر هم دارد.دست چپش روي شانه
  چطور؟  _
  براي بهرام خب.  _
كنم روي رود. چند روزي ست احساس مياي زهرمار خب. سرم گيج مي 

روم . خصوصاً وقتي كه امير عكس سهيال را نشانم داد. دختري زمين راه نمي
هايش گيجم هايش. گرد چشمچرده. همين. همين ولي در چشمريز و سياه

آنجلس. چترم كو؟ كج و مريض لوس كرده. پاهايم كرخت و. اين هم از باران
فهمم كي. دانم. نميباز امير چتر مرا برداشته و چتر زرد خودش را. نمي

ام كنار اين زن. اين كي! كي مثل كي؟ واقعا اين زن كيه؟ سهيال يا ؟ نشسته
  گرم و مثلِ

  ـ گرمم نه؟ مثل 
  ـ مثل چي؟
  ـ مثل بره!

  ـ بره؟ 
  ـ ها!

خود شب تاريك نرم و خوشبو. ها. خوشبو و لوند. كيه اين زن؟ چقدر اين  
زن هم سهيالس هم ناديا. ولي اگر اين زن هم سهيال باشه هم ناديا آن وقت 

. چتر زرد سر كالس زير چترم نشستهچرا من پس.  ام اين همه خيس و. ا
ه آخر. امير! هميشه دوست داشتم جايي بنشينم كه كسي. دو رديف مانده ب

ها خالي و انگار جاي ارواحي شبيه من كه. زير چترم نشستم. ي صندليهمه
  زند. قلبم تاپ تاپ مي

. من كيم؟ طوري نگاه نكن پدر سوخته. اين چشممرا اين هايت. چقدر شبيه
جا كجاست؟ تو كي هستي؟ زير چتر باز زرد امير كه من؟ اميرم من يا اين

يي ها؟ صداي كسي كه آن جلو. چرا صدايش بهرام كه تو خيلي شبيه سهيال
كني صدا وجود گفت. ها. وقتي در خطرناك زندگي ميبه گوشم؟ امير چه مي

هاي چشمان تو مثل كني خانوم؟ اين سياهيندارد. چرا اين طوري نگاهم مي
شود و من. طوري باز ميهاي روحِ مينا دست دارد دراز، نرم كه اينسياه چال

  شايد هم امير...
  ـ  امير؟ 
  زدم از ...؟كي؟ باز با خودم حرف مي ـ
كرد از اين مزخرفات. گويم جاي ناديا خيلي خالي. كيف ميچقدر چرت مي 

كرد از حضور بنفش رنگ مينا در آينه مثل نيلوفر نشسته روي آب. كف مي
رفت پرسيدم از امير كه. كجا ميآيا مينا هم تصوير ناديا بود در آينه هي مي

گفت بهرام باز هم؟ باز هم زهرمار باز هم. زد وقتي كه ناديا مييبش ميچرا غ
بارد و چتر در دستم باز. چقدر سردم است. چقدر در گوشم هنوز باران مي

هاي سنگي استانبول بخير! دوست دارم اين طور اين گرماي تن تو. ياد حمام
عطرت چقدر  طوري ببندم. پيش تو يعني. اينهايم را اينمواقع قشنگ چشم

برد اين درون من هايش را ميآلود يعني اين عطرت قشنگ دستمرا خواب
زني مثل مينا كه طوري با من حرف ميهاي مرا. چرا ايني چشمجا همهآن

  سر من روي دامنت بيفتد و هي من چرخ و؟
  ؟و يعني چه ناديا ـ
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٢٣٤  100 ي آرش شماره

  بخواب.  
جايي ... يعني يك  نه من امير نيستم. تو سهيال نيستي. نه. ذهنم انگار 

هاي مينا از ... مينا؟! طوري هي ... دستجايش ايراد پيدا كرده كه هي اين
  جا.جا در اينچرا هي دامن بلند كتانيِ الله رنگش هي اين

  چرا يعني چي! ـ 
  بخواب بهرام. ـ 
بندم تا  بخوابم. خواب راه باريك هميشگي من به. به كجا هايم را ميچشم 

  خندم نه؟پيش امير. ميبروم. بروم 
گذارد كه. ديشب من و امير هاي بسته مي ... اين خنده نميدارم زير چشم 

ي خيالي و عجيب خودمان حرف نشسته بوديم و هي براي ناديا از خانواده
؟ خودش بود؟ زني خنديد واقعاًهاي ناديا. ميزديم. هي شاخ هي دم. خندهمي

اي رنگ. نارنجي و. بلند و گشاد و اللهخنديد ديشب؟ زني كه دامنش كه مي
. امير و من سرمان گرم؟ كه آرام و دزدكي ناديا هم  امان از دست اين و

  خودش را وارد داستانِ دروغ.
  دروغ؟  ـ 

  ـ ها.
اي دل غافل خود خود مينا يا سهيال. امير وارد داستان شده بود و يك دفعه 

  . خنگه اين بازيه. خل نشوگفتمهم باورش شده بود كه. هي به امير مي
  ـ امير تويي؟

  ـ نه. تو هيچ وقت امير را نديدي.
گفتم. بعد ناديا رفت ي من تعلق دارد و با تو. داشتم مييعني او به گذشته 

شوهر چاق و خپلش را. دماغش زيني بود شوهرش. ها شوهر را آورد و گفت 
داد يا نم مرا نشان ميدابيا اسم شوهرش هم امير بود. شايد هم بهرام ... نمي

امير را. شوهر هم نشست و سرش گرم شد و شد پدر من. يعني برادر پدر 
ي ما در دامن ناديا و دامن كتاني بود. بلند. الله رنگ. نارنجي. امير. سر همه

. دارم چرت مي   گويم.گفتم ناديا يا مينا؟ نخند. ول كن اصالً
  ـ  بگو ...

مي قشنگ شروع كرد به تعريف داستان خندم. ها. امير اول كچقدر مي 
دانم براي جا نميآشنايي خودش با سهيال. در يك قبرستان. سهيال انگار آن

جا گور تازه و خوش آيد. ولي خب امير گفت آنچه. حاال درس يادم نمي
رفتم داخل خنديد. من يواش مياي بود كه او. شوهر ناديا هرهر مياندازه
. كرد و انگار داخل چشمر هم به ناديا نگاه ميهاي ناديا كه. شوهچشم هايِ

عاشق ناديا بود شوهرش. حتي اسم رستورانش را هم گذاشته بود ناديا. 
ي فكرش را بكن. شوهر صاحب رستوران و زن نويسنده و ... چرا صحنه

دانم دار و خنك هي در ذهنم. بعد نميي امير و سهيال در آن گور نممعاشقه
مه هي يك ريز خنديديم. مثل تو كه حاال هرهرهر.  چرا هي همه، ه
ي ماجرا ام گرفته بود. حاال هم گرفته است. بعد انگار بقيهآآآآآآآآآ... من خنده

را من تعريف كردم. يعني داستان امير و سهيال را. كه با سهيال رفتيم پالم 
ست نه فهميدم كه اين داستان امير بيچاره ااسپرينگ. خودم هم ... يعني مي

من. ولي هم امير باورش شده بود و هم شوهر ناديا و بعد خود ناديا از زبان 
سهيال ادامه داد كه حاال دراز كشيده است روي تخت گنده و بزرگ و نرم در 

و امير خور خور خوابيده و امير چقدر دوست داشتني ست و از  138اتاق 
  وهوهوهو ...هاي صورتي و صداي باد ... هها و پليكانپنجره نخل

  نخند.  ـ 
ام گرفته بود و دست خودم نبود و ديدم ا خود من هم شكم من هرهر خنده 

دارم. گنده. خيلي گنده. خپل. سرم داغ بود از. امير ولي يك دفعه قفل كرد. 
ها را نبودي. تو اين 138نه تو سهيال نيستي. تو در اتاق «داد زد. رو به ناديا. 

و بعد شوهر ناديا هم از پشت امير هي داد زد. واقعاً  هي تكرار كرد» از كجا؟
بغل هم خوابيده بودند  138ناديا از كجا فهميده بود كه سهيال و امير در اتاق 

ها و صداي باد ...؟ من هم داد زدم. هاي صورتي رنگ و نخلو از پنجره پليكان
و. امير هم به شوهر ناديا. برين ديگه. برين. رفتند ولي ... يعني دود شدند 

  يِ ...دست مرا گرفت و رفتيم خانه
  ـ مينا؟

دار ما. يعني هميشه مينا مشروب و علف و بساط ما را. دامنش مينا خزانه 
هايش مثل همين آسمان سياه. بلند بود و كتاني. نارنجي. رنگ الله. چشم

فقط به جاي ستاره كلي چاه روشن و ليز. و. اه. مخمور و مغرور. تنش آن قدر 
لغزيد و ناز از گردن باال رفتن. رفتيم سفيد و نرم كه بوسه از لب تا نافش مي

-خواست بداند كه در علف چه بود كه. خانه نبود. يعني خانهو يكي از ما مي

جا نبود. خنديديم و خنديديم و برگشتيم و يك دفعه امير گفت كه اش آن
  تواند بدون سهيالبايد برود پيش سهيال. نمي

  ؟ـ سهيال
هوم! امير عاشق ... اصًال ول كن. سرم را بگذارم روي اين دامن كتاني تو؟ چه 
بلند. چه عميق. چه! رنگ الله. نارنجي. چتر را كه از دستم گرفتي برگشتم و 

  جا ايستاده بود با.چشم دوختم به صورت پيرمردي كه آن
  ـ  با شلوار گشاد خاكي و ريش بلند و كاله شاپو؟

  بيني باران!شوهر ناديا؟ ا، چرا چترم را بستي مگر نميصورتش مثل كي؟  
صداي پيرمرد را از دهانش كه آهس س س س س س س  س ت ت ت ت  

؟ دوباره صداي امير در گوشم كه شد. مي شنيدم. چيه ه ه باز و بسته مي
صداي طپش تند قلب تو. حاال امير كجاست؟ با سهيال؟ چقدر اين لمِ تو به 

  چسبيد. من و تو كي مرده بوديم كه يك دفعه از.؟ ميچسبد. بدمن مي
  شدي نه؟ـ زنده مي 
اند. در ها مال خود زبان آدم نيستند. انگار در فضا نوشته شدهبعضي از جمله 

  رديفي كه نشسته بوديم غير از من و تو.
  ـ من و تو؟ 
اش من نبودم. امير و سهيال هم. چرا هي هيچ كسي نبود. خب من كه همه 
جا در تر، اينتر، پايينجا در افكار من نه كمي عميقها در اينكنم آنكر ميف

  زبانم. نه هيچ كسي نبود.
  ـ نبود؟ 
هايش واضح نبودند. شايد هاي جلو آدميعني فقط من و تو. حتي رديف 

دانم. آرام از كيفم بطري شراب را كشيدم بيرون و تا ... خيالي. شايد ... چه مي
  اي؟تي و قلپ قلپ. حرفي نداشتم و بوي شراب و ادامه!  ـ مردهاز دستم گرف

دستم را گرفتي و با انگشت كوچكم بازي كردي. نگار از تو اين سؤال را.  
  هاي امير.هاي من تعلق داشت. شايد هم به گذشتهانگار جوابش به گذشته

خواستي جوابم را بدهي من هم دست بردم شيشه را از دستت آرام كه مي
  قلپ قلپ!گيرم كه دستت را. ب
شوي ناديا؟ . اگر تو بيست سال از عمرت بگذرد ميهايم را بستمدوباره چشم 

شود. ناديا وجود ندارد وقتي كه يعني ناديا؟ چقدر همه چيز پيچيده مي
گذارم. بخاري كه دامن بلند كتاني دارد رنگ الله، اش ميدستم را روي شانه

ي خواهرت. گفتي هديهها قرمز. ميآبي و كفشنارنجي. كجا بود؟ پيراهن 
راه. تو هميشه هي ي نيمخواهرت؟ اسم خواهرت چي بود؟ رفته بوديم كافه

ايم نه؟ به راه. حاال من منهاي دست و بازويم؟ مردهي نيمهگفتي كافهمي
  هاي سياه و سفيد؟ ها چرا خاكستري كنار نخلخيالم كه تو با من. و پليكان

ها بزرگ و قشنگ. ماه گرد و شيرين. و خيلي نزديك. ستاره شبي تاريك
تواني به ماه. يعني به ماهي كه. چقدر دستمان دستت را بلند كن. ببين مي

ي جا. انگار بيست يا سي پروانهنزديك آسمان. چقدر ماه زياد است اين
  .زنم از ماه؟ ماه ..طوري حرف مياند به آسمان. چرا من ايندرخشان چسبيده

  خواد كهدوني من وقتي ماه گرده دلم ميمي  _ 
  ها؟ _

فهميده بودي كه اختيار از دستم رفته است. يعني حاال هر دو دستم در 
شدي. صوفي؟ يعني كش و قوس نازي كه. دست تو بود و داشتي صوفي مي

ي من در دامن كتاني ي مخفي تو. مثل حالت صوفيانهيعني حالت صوفيانه
طوري راه ها اينهاي من. پليكانرنگ الله بود و نارنجي و چشمبلند مينا. كه 

اي مايل به ؟ هو هو هو هو و دوباره شكل شيشهروند چرا يواش كنار آبمي
هايم. رنگ صورتي ناديا كه با شوهرش در تاريكي نگاهم كردي. درون چشم

خواست دفعه ميريخت بيرون. كبودي يك هاي مرا ميهايت رنگ چشمچشم
اي تازه خيلي تازه كه برق بزند. زد نه؟ خنديدي. قشنگ ولي سرد! مثل ملكه

طوري يك دفعه در تابوت را باز كردي و همين چند دقيقه پيش مرده، اين
  موهاي بلند و سياهت را كنار زدي. آرام خنديدي.

  تو كي هستي؟ ـ 
ديم با هم عشق بازي كرن قبرستون كه من و تو ويادت رفته اون شب تو ا ـ

  گي تو ...و. حاال به ناديات مي
  ها؟ ـ 

   كند.چقدر دور شدن، وقتي خپل و چاقي آدم را خرفت مي
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  ادبيات داستاني ايران

  در تبعيد 

 

  اسد سيف

  
 

اند. اين اختراع آنگاه ارزشمندتر  زبان را بزرگترين اختراع بشر قلمداد كرده
و انسان توانست از اين طريق منظور و مكنونات  شد كه كتابت پديدار گرديد

توان ت ميئعقلي و عاطفي خويش را به ديگران انتقال دهد. امروزه به جر
  گفت كه كتاب و ميزان نشر، معرف فرهنگ و محك تعالي هر ملتي است.

خويش را دارد، چنين بود و چنين  يهر انقالبي مهاجرين و تبعيديان ويژه   
نشيند و گردد و آن ديگري آواره. يكي بر مسند ميروز مينيز هست. يكي پي

اي مترصد با اميدها و  در گوشه ـ اگر شانس آورده باشدـ  يآن ديگر
هاي روم و يونان و عثماني و ايران گرفته تا انقالب  آرزوهايش. از امپراتوري

كند، راست يا چپ. آن كه در كشورش نتواند اكتبر و چين و كوبا. فرقي نمي
  كند.زيد، تن به مهاجرت داده، تبعيد اختيار ميب

اگر آوارگان  )1(كنند.برآورد مينزديك به ده ميليون دنيا را  تبعيديانآمار    
ميليون نفر در جهان  دويستجنگي را هم بر آن بيفزائيم، هم اكنون بيش از 

يدك  اند. پراكنده در سراسر گيتي. يكي لقب امپراطور و يا شاه سابق را  آواره
جو. شمار اندكي را غم مأوا و ملجاء  آن ديگر روشنفكري است عدالت ،كشدمي

ها روزگاري  نيست، زيرا كه انبان پر به همراه دارند. اما جان به كف گريخته
اند، از شاعر و نويسنده و محقق و شاه و   ديگرگونه دارند. هرچند همه آواره

نگ. غمي چون خوره، تا چند وزير گرفته تا آن جان به در برده از آفت ج
ولي  ،رسدها را خواهد كاهيد. غم كار و نان. اين غم به سر ميسال اول، جان

كند: غم آوارگي و بيگانگي. همين غم است كه غمي جانگدازتر هرگز رها نمي
اي از هنر و  خويش را پديد آورده و شاخه يشناسي ويژه روانشناسي و جامعه

  تصاص داده است: هنر و ادبيات تبعيد.ادبيات را نيز به خود اخ
كه نهنر و ادبيات تبعيد قدمتي به عمر تاريخ ادبيات دارد. حداقل سند اي   
نويس بزرگ يوناني در شيل، دو تراژديآسال قبل از ميالد، اورپيد و  پانصددر 

اي هم  پس از جنگ جهاني دوم دنيا پذيرفت كه جامعه اند. تبعيد جان باخته
جهاني  يناپدير جامعه رگان وجود دارد. اين جامعه جزء تفكيكبه نام آوا

است. آنان خواهند آمد، پس از هر جنگي، پسِ هر انقالب، پسِ هر درگيري و 
  آرامي.نا

ناپذير تاريخ معاصر  در رابطه با ايران، تبعيد و مهاجرت، اكنون جزء جدايي   
ر ميليون نفر تخمين شود. مهاجرين ايراني را بين دو تا چهاما محسوب مي

اند. اروپا و آمريكا باالترين رقم را  زنند. اين تعداد در سراسر دنيا پراكندهمي

ند و تحصيلكرده. درصد قابل توجهي از آنان را ا دارند. اكثر روشنفكر
دهند. پس بيهوده نيست كه نويسندگان و هنرمندان و محققين تشكيل مي

هاي ديگر است. هر  تر از مهاجرين مليت چاپ و نشر در بين ايرانيان گسترده
شود و اين ها نشريه و كتاب به زبان فارسي در سراسر جهان منتشر مي روز ده

هاي ديگر داخل كشور ايران چون آذربايجاني و  در حالي است كه به زبان
اي است  يابد. اينها اسناد عاشقان زندهكردي نيز آثار قابل توجهي انتشار مي

جويند خوانند و ميورزند. ميشناسند. به اين زبان عشق مييكه ايستايي نم
سرايند و داستان و رمان و دهند. شعر ميآموزند و ياد مينويسند، ميو مي

  رسانند و اين روند همچنان سير صعودي دارد.نشريه به چاپ مي
 يهشده در دست نيست. طي ده متأسفانه آمار دقيقي از عناوين كتب چاپ   

تا سال ـ حدوداً شش هزار كتاب منتشرشده  ي، از مجموعهمهاجرتنخست 
ادبيات داستاني است كه از اين  يحدود هزار عنوان از آن در عرصه ـ 1375

اين نيز گفتني است  )2(نگاري شده است. عنوان فهرست 300تعداد حدود 
كه در چند سال گذشته چاپ داستان سير صعودي داشته است. در كنار 

داستان كوتاه  350ها رمان و داستان بلند، هر سال به طور متوسط  چاپ ده
ها بيش از هزار نشريه و مجله به زبان طي همين سال )3(منتشر شده است.

نگاري  عنوان فهرست 500فارسي انتشار يافته است كه از اين تعداد تقريباً 
  اند. شده

ن در خارج از كشور، ايرانيا يدرصد از آثار منتشرشده 31طبق آمار موجود    
درصد)  12درصد)، سوئد ( 15اند. پس از آن فرانسه ( در آلمان به چاپ رسيده

اند:   در نشر اين آثار نكات زير قابل توجه درصد) قرار دارند. 8و انگلستان (
اند. در  شخصي نويسنده و يا مؤلف چاپ شده ياين آثار با سرمايه يعمده

اثرش دريافت ننموده است. جهت پخش،  نتيجه نويسنده حق تأليفي بابت
سنگين پست را او خود تقبل كرده و در نتيجه هيچ كتابي سودي  يهزينه

اثرش هم  يكننده براي نويسنده ندارد. در اكثر موارد نويسنده خود تايپ
خوان نيز خود اوست. با توجه به  كننده و نمونه هست. ويرايشگر، تصحيح

توان از صدها اثر نام برد كه به علت وجود مشكالت مذكور، هم اكنون مي
  مشكالت مالي امكان چاپ ندارند. 

ناشر ايراني در مهاجرت  500شايد بي مورد نباشد كه بگويم، بيش از    
ناشر ثبت شده است. از اين ميان حدود  350مشغول به كارند. تا كنون نام 

ه در خارج از ناشر ايراني در آلمان فعاليت دارند. اگر هر آن كس ك 100
هاي  كشور از او كتابي منتشر شده، نويسنده فرض كنيم، با توجه به كتاب

 يتوان برشمرد. در كنار اين رقم اگر عدهنويسنده مي 750شده، حدود  ثبت
عنوان فرض كنيم و گردانندگان و قلمزنان  200نشريات و مجالت فعال را 

ع هم تعداد عنوان نشريات كه در واقـ  هركدام را پنج نفر به حساب آوريم 
نگار ايراني  هزار روزنامه ـ نويسندگان آنها يبيش از اين رقم است و هم عده

 1750زنند. به روايتي ديگر زبان خارج از كشور قلم مي در نشريات فارسي
برند. در كنار همين آمار گفتني ايراني در خارج از كشور به سر مي ينويسنده

هاي غير فارسي توسط ايرانيان نوان كتاب به زباناست كه: ساالنه صدها ع
يابد، كه اگر نويسندگان آنها را نيز به مهاجر و تبعيدي نوشته و انتشار مي

  حساب آوريم، آمار به مراتب باالتر خواهد بود.
عنوان  1572، 1367عنوان كتابِ چاپ اول و در سال  980، 1365در سال 

طبق آخرين آمار  1375قم در سال كتاب در ايران چاپ شده است. اين ر
هاي علوم انساني رسيده است كه از  عنوان كتاب در رشته 9275ارايه شده به 

. )4(عنوان چاپ اول هستند 4133عنوان تجديد چاپ و  5142اين تعداد 
عنوان  6670عنوان است كه  12897هاي انتشاريافته در اين سال  كل كتاب

.عنوان چاپ اول هستند 6227درصد چاپ دوم و  52آن، يعني 
از ) 5(

درصد آن، يعني اندكي بيش از  27هاي انتشاريافته در ايران  مجموع كتاب
را به مثابه  12000هاي ديني هستند. اگر رقم تقريبي  يك چهارم آن كتاب

ميليوني براي هر يك  62متوسط تعداد عنوان كتاب برگزينيم، در ايران 
شود. اين مقدار در ب در سال چاپ ميعنوان كتا 193ميليون نفر جمعيت، 

بين ايرانيان خارج از كشور، با احتساب سه ميليون ايراني، به ازاي هر يك 
  همين تعداد (تقريباً بيست برابر) عنوان كتاب است. ميليون نفر، تقريباً

در اين آمار به چند نكته بايد توجه كرد: اول اينكه بيش از نيمي از عنوان    
اند. در خارج از كشور اين رقم به پنج درصد   ايران ترجمه هاي چاپ كتاب

هاي چاپ خارج در دست  يابد. از طرف ديگر آمار دقيقي از كتابتقليل مي
كنند. از شده ارزيابي مينيست. آگاهان تعداد واقعي را تا چهار برابر رقم ثبت

تجديد  اند و در خارج از كشور هايي كه در ايران چاپ شده آن گذشته، كتاب
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اند. همچنين بايد توجه داشت كه تعداد  چاپ، در آمار مذكور منظور نشده
  شود.هاي چاپِ داخل، به خارج از كشور فرستاده مي اي از كتاب قابل مالحظه

، در ايران براي هر صد هزار نفر هشت 1992طبق آمار جهاني، در سال    
 1376ر دهيم، در سال عنوان كتاب چاپ شده است. اگر اين آمار را مبنا قرا

اگر تيراژ متوسط چهار هزار  عنوان شده است. 16رقم فوق دو برابر، يعني 
نسخه را براي هر عنوان كتاب در ايران در نظر بگيريم، به هر ايراني در روز 

رسد. به روايتي ديگر هر ايراني در روز به درصد يك صفحه از كتاب مي 55
خواند. چيزي حدود پنج بيشتر كتاب نمي طور متوسط تنها چهار تا پنج كلمه

  )6(ثانيه.
اي آماري از فقر فرهنگي و نمودار سير صعودي آن در  براي اينكه نمونه   

، يعني 1357جمهوري اسالمي ارايه داده باشم، قابل ذكر است كه در سال 
شود حدود صد ميليون نسخه كتاب در ايران چاپ و توزيع مي«سال انقالب 
صفحه كتاب براي  2,37يعني ) 7(،»سابقه است  ر تاريخ ايران بيو اين امر د

  هر ايراني.
ادواري در ايران چاپ  يميليون نسخه نشريه 40طبق آمار موجود، ساالنه    
نشريه و مجله  500شود. اين رقم در خارج از كشور، با اين حساب كه از مي

و با اين  كنيم ـيبقيه را محسوب نمـ نشريه فعال است  200ثبت شده، فقط 
را ماهانه و تيراژ را هزار فرض كنيم، رقم دو ميليون  هاي نشريهحساب همه

خواهيم داشت. با توجه  را ) نسخه نشريه در سال2,400,000چهارصد هزار (
نسخه نشريه منتشر  666به اين آمار، در ايران به ازاي هر هزار نفر در سال 

  رسد.نسخه مي 800به شود. اين رقم در خارج از كشور مي
اگرچه در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي بر ايران، ميزان چاپ و نشر    

اندكي تغيير كرد و سير صعودي پيمود و از ميزان سانسور كاسته شد، اما با 
در كلِ آمار چون گذشته گشت.  نژاد اوضاع دگربار هم روي كار آمدن احمدي

اي از نشريات و  لِ ارسالِ قابلِ مالحظهذكر شده بايد توجه داشت كه در مقاب
كتبِ چاپِ ايران به خارج از كشور، عكس قضيه صادق نيست. كمتر كتاب و 

  يابد.اي از خارج به داخل راه مي يا نشريه
آورم: تنها در شهر تر شدن موضوع مييك آمار كوتاه ديگر نيز براي روشن   

- ايراني در آن زندگي مي آنجلس آمريكا كه گويا بيش از نيم ميليون لوس
 يبرنامه 18تلويزيوني و  يبرنامه 63ادواري،  ينشريه 80كنند، بيش از 

  راديويي فعاليت دارند.
هاي نوشتاري ايرانيان تبعيدي.  كوچكي است از فعاليت ياينها همه گوشه   

دانم تعريفي از تبعيد و كه وارد بحث اصلي بشوم، الزم ميو اما قبل از اين
در فرهنگ ما تبعيد را با غربت برابر دانسته و از تبعيدي  يدي ارايه دهم.تبع

برند. غربت در معنا و پندار، جدا شدن از زاد و بوم به عنوان غريب نام مي
كند. در ادبيات ما از است. حالتي است روحي كه غم و غصه را تداعي مي

اميد كه در و نا اند و غريب كسي است تنها نام برده »دتر از مرگب«غربت، 
رساند. در ادبيات كالسيك ما غربت هميشه بار دلتنگي روزگار به آخر مي

منفي داشته است. در دوران معاصر ديگر چنين تعاريفي كاربرد و معاني 
تبعيد را با غربت مترادف دانست.  يتوان واژهسابق را ندارند. اكنون نمي

نند است با اين تفاوت كه به مهاجر نيز در تعريف كم و بيش به تبعيدي ما
خواست خويش به ترك كشور اقدام كرده است. در واقع مهاجرين نيز، از 

چون تبعيدي،  هم صاحبان سرمايه تا جويندگان آرامش و يا كار، اگر چه 
اند، به شكلي با حكومت و شكل آن سازگاري  محكوم به ترك كشور نبوده

ي هستند كه در بازگشت به نداشتند. مهاجرين در كليت خويش تبعيديان
  مشكالت كمتري دارند.» وطن«

دهد؟ اين عمل صورت كند و به آن تن ميچرا انسان تبعيد را انتخاب مي   
پذيرد، مگر به علل اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي. تحت پوشش هر نمي

توان به وجود مشكلي در كشور خودي پي برد، كدام از عوامل مذكور مي
-گريزند و يا بدان خاطر از جامعه طرد ميي افراد از آن ميمشكلي كه برخ

شوند. به طور كلي انسان تبعيدي كسي است كه به خاطر عقايد و مخالفتش 
 .شودبا ايدئولوژي حكومت خودي، حق زندگي در سرزمينش از او گرفته مي

  او محكوم به زندگي در سرزميني ديگر است.
، آفريندمي ادبيات يشده در عرصه ا طردحال آنچه اين انسان گريخته و ي   

توان به آن ادبيات تبعيد اطالق نمود. با گيرد كه ميدر چهارچوبي قرار مي
اين توضيح كه امروزه با پيشرفت علوم و فنون و به ويژه گسترش ارتباطات، 
ادبيات تبعيد معني كالسيك خود را از دست داده است. به طور كلي يكي از 

ي ادبيات تبعيد عدم امكان حضور رسمي در كشور خودي هاي اصل خصيصه

گونه از همانطور كه گفته شد، ادبيات تبعيد را عمري دراز است. اين است.
اي دارد. گابريل گارسيا ماركز، ماريو  ادبيات در جهان معاصر نيز جايگاه ويژه

لد وارگاس يوسا، ريتسوس يوناني، آستورياس، ميالن كوندرا، توماس مان، برتو
اند  از جمله تبعيدياني بوده …برشت، ناباكوف، ساموئل بكت، ژوزف كنراد و 

اند. پس بيهوده نيست كه  كه در تكامل ادبيات جهاني نقش به سزايي داشته
تبعيد بار  يواژه گويند: ادبيات جهان معاصر را بايد ادبيات تبعيد ناميد.مي

ياتي است كه حكومت سياسي دارد. در نتيجه ادبيات تبعيد در اصل ادب
  دهد.ورود آن را به داخل كشور نمي يخودي به علل سياسي و عقيدتي اجازه

هاي سال حاكميت جور و خفقان بر ايران، ادبيات تبعيد كشور به علت سال   
ما نيز بسيار غني است. به طور كلي گفته باشم، بهترين آثار ادبيات معاصر ما 

آقاخان كرماني و شيخ احمد روحي از جمله  زامير در تبعيد نوشته شده است:
 اولين روشنفكران مترقي معاصر، بيشتر آثارشان را در تبعيد نوشتند.

حاجي بابا «ميرزاحبيب اصفهاني، ديگر روشنفكر تبعيدي ايران، اثر مشهورِ 
 ةنامسياحت«ي ا العابدين مراغه را در تبعيد به فارسي برگرداند. زين »اصفهاني
را در خارج از  »بوف كور«صادق هدايت  را در تبعيد نوشت. »بيگابراهيم

  كشور نوشت و در هند به چاپ رساند.
  و اين قافله همچنان در راه است.

نويسان ايراني در خارج از كشور اطالع دقيقي در داستان و رمان ياز عده   
- دست نيست ولي با يك حساب سرانگشتي، با توجه به آثار چاپ شده، مي

كه از اين عده تنها چند ند. با توجه به اينا نفر 500گفت كه بالغ بر  توان
نويسي ما توان نتيجه گرفت كه داستانبا سابقه هستند، مي ينفري نويسنده

  در تبعيد، ادبيات نوپايي است، از آنِ نسل جديد نويسندگان.
ن، از نويسندگان قديمي در خارج از كشور، صادق چوبك، ابراهيم گلستا   

زاد، غالمحسين ساعدي، تقي مدرسي، مهشيد  فريدون تنكابني، ايرج پزشك
اميرشاهي، نسيم خاكسار، محسن و حسن حسام، بهمن فرسي، حسين 

توان نام برد. اين عده را مي  ... آبادي، داريوش كارگر، اكبر سردوزامي و دولت
شار يافته كساني هستند كه تا قبل از انقالب حداقل چند كتاب از آنان انت

بود. از اين ميان صادق چوبك تا پايان زندگي، در خارج از كشور چيزي 
ننوشت. از ابراهيم گلستان نه تنها كتابي منتشر نشده، بلكه او از جمع 

گلستان در خارج از كشور،  يشدهايرانيان نيز گريزان است. تنها اثر چاپ
تنها به صرف اينكه ها قبل نوشته شده بود و است كه سال »خروس«داستان 

اي در ايران انتشار يافته بود، چاپ  به شكل كوتاه و سالخي شده، در مجموعه
زاد بيشتر به كار سياست مشغول شد و در اين  آن تجديد شد. ايرج پزشك

انترناسيونال «طنز  يزمينه چند كتاب هم از وي انتشار يافت. دو مجموعه
تنها كار ادبي او طي چند سال اخير  »شهر فرنگ از همه رنگ«و  »پرروهابچه

اتللو در « ياست. غالمحسين ساعدي را مرگ از ما گرفت. نمايشنامه
، تنها ميراث ادبي »الفبا«و چند داستان كوتاه در جنگ  »سرزمين عجايب

-اي است كه مي نامه نمايش »اتللو در سرزمين عجايب«وي در تبعيد است. 
بيات داستاني تبعيد ايران نام برد. استقبال از توان از آن به عنوان اولين اثر اد

نامه نيز بي سابقه بود، چنان كه هم اكنون نيز نوار ويدئويي آن  اين نمايش
هاي ساعدي نوعي  نامه، بر داستان تماشاگران بسيار دارد. بر خالف اين نمايش

ها هيچ تشابهي با كارهاي قبلي ساعدي  پريشاني حاكم است. اين داستان
  ندارد.

جمهوري عوضي « هايطنز به نام يمجموعهدو از فريدون تنكابني تنها    
. حسن حسام به شعر روي آورد ته استانتشار ياف »ها چهارشنبه«و » اسالمي

وجود خويش را او ولي  ه است،مجموعه شعر هم از وي انتشار يافت چندو 
 وقف سياست نموده است. محسن حسام، مهشيد اميرشاهي، بهمن هيكسر

هر كدام چند اثر  آبادي، داريوش كارگر، اكبر سردوزامي فرسي، حسين دولت
نويسندگان  ياثر بگذاريم، از مجموعه پاند. اگر مبنا را بر چا منتشر نموده

 بيستترين چهره است. از او تا كنون بيش از  دار، نسيم خاكسار فعال سابقه
  و خاطره منتشر شده است.نامه  اثر، از رمان و داستان كوتاه گرفته تا نمايش

بينيم كه خالق تمامي آثار داستاني خارج از كشور، با توجه به اين آثار، مي   
نويسندگاني هستند نوپا و در ابتداي كارِ نوشتن. من با خواندن بيش از نيمي 

ام مختصات مشتركي را كه در اكثر آنها  از آثار داستاني چاپ شده، سعي كرده
ادبيات تبعيد ايران از دو جنبه قابل  من به نظر ازگويم.ام، ب مشاهده نموده

ادبي و  يشناختي و جنبه اجتماعي و روان يبررسي و تحقيق است: جنبه
حاج سياح يكي از روشنفكران مترقي ايرانِ عصرِ قاجار كه  داستاني (هنري).

عمرش را در به در و آواره بود، صد سال پيش در خاطراتش نوشت:  يعمده
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 )8(.»ايران شكارچيان جسم انسان و ماليان شكارچيان روح او هستند حكام«
ند. به روايتي ديگر، شكارچيان روح انسان، در ا حال در ايران ماليان حاكم

  اند. عين حال به شكارچيان جسم او نيز بدل شده
ما  يايراني قبل از اينكه نويسنده باشد، يك تبعيدي است. همه ينويسنده   

ايم، ولي مرگ را با تمام پوست و گوشت خود  عام گريخته قتلاگر چه از 
ايم. ذهنيت تبعيدي انباشته از خاطرات گذشته است. شايد  احساس كرده

اي  كساني توانسته باشند خود را در كشور ميزبان از شر غريبه بودن تا اندازه
ت برهانند، ولي پيوند تبعيدي با سرزمين زادبومي خويش امري كامالً متفاو

كند. او است. اخبار خوش كشورش او را شاد و خبرهاي بد او را غمگين مي
تبار. شايد  اي است ايراني زير آسمان هر كشوري كه زندگي كند، باز غريبه

كننده بيابد  نتواند براي اين سئوال كه: آيا ايران را دوست دارد، جوابي قانع
ا ياراي خالصي از آن كند و او رولي ايران بخش اعظم ذهنيت او را پر مي

- اقتصادي نيز نميـ  نيست. براي بسيار كسان حتا موقعيت سابق اجتماعي
ـ  خوب و يا بدـ ايجاد كند. ايران و ياد ايران  اين موضوع تواند تغييري در

 ايم؟ هميشه چون صليب بر دوش ماست. آيا ما به مرض ايران دچار شده
ن گرفتار توفان ذهني مذكور هنرمند  يا نويسنده نيز چون ديگر تبعيديا

است. طبيعي است كه اثرش هم نتواند بي تأثير از آن باشد. از اين روي است 
 يجنبهاز  .نيز ممكن است شدهشناختي آثار ادبي آفريده كه بررسي عام روان

  به چهار دوره تقسيم مي شود: آثار ادبي روانيـ  اجتماعي
ني كه آداب و رسوم و فرهنگ خروج از كشور و وارد شدن به سرزمي ـ الف

توان بر آن شود كه مياين اختالف شوكي را سبب مي كامالً متفاوتي دارد.
كند. شوك فرهنگي نام نهاد. اين شوك تبعيدي و افكار او را متوجه ايران مي

هاي برون رفت زدگي است. تبعيدي قبل از اينكه به راه حاصل اين شوك بهت
، بازگشت فوري به ايران را در مد نظر دارد. او و نجات از اين شوك بينديشد
ايجاد ارتباط با افراد كشور ميزبان  به پندارد،چون خروج خود را موقت مي

هاي سياسي ايران  گروه يهدهد. از آنجا كه امر مهاجرت همرغبتي نشان نمي
گروهي است. افراد  ها بيشتر درون را، از راست تا چپ، شامل شده، معاشرت

 يه سياسي بيشتر با هم رابطه دارند تا با ديگران و در كل رابطههر گرو
ميزبان. در اين مرحله، به همان  يايرانيان بيشتر با هم است تا با جامعه

نسبت كه مهاجر از كشور خودي گسيخته، در كشور ميزبان نيز جدا زندگي 
رد تا ها بايد بگذ كند. مدتآميزي را در عمل رد مي كند و هر گونه هممي

هاي مهاجر جهت آموزش زبان كشور ميزبان بكوشد و براي ايجاد ارتباط
چرا ياد ايران، در اين دوران، پيوسته اشغالگر ذهن  عاطفي تالش آغاز كند.

رواني هيچگاه  يتبعيدي است؟ در واقع ياد ايران، به مثابه يك پديده
تبعيدي آلماني  ي، نويسنده»كالوس مان«كند. تبعيدي و مهاجر را رها نمي

، از تبعيد به عنوان »نقطه بازگشت«در زمان حكومت نازيسم، در كتاب 
خودكشي «كند كه فرد تبعيدي در آن دچار ياد مي »بيگانگي جاوداني«

  شود.مي »المدت طويل
عوامل تفريح چشم و گوش  يهسرزمين ما جايي است كه در آن هم   

يده. سرزمين ما جايي است كه ممنوع است. غم و غصه و فقر امان مردم بر
اي كه بر  فريب و جهل بر علم حاكم است. اما ما دوستش داريم. با هر گلوله

شود، ما نيز اينجا قلب عاشقان عدالت و آزادي، در شامگاه خوف شليك مي
دمان، با آواي الي الي مادران، با هر اعتراضي  ميريم و بار ديگر در سپيدهمي

اي  شويم. شايد براي غير تبعيدي احساس مسخرهميو جنبشي، دوباره زاده 
باشد ولي واقعيتي است جاري در زندگي ما. هر يك از ما در طي روز بارها 

- آوريم و جان ميشويم و بار دگر سر بر ميدچار تنگي نفس و خفقان مي
اي در آن، مابين  گيريم. در پسِ شنيدن هر خبر از ايران و يا وقوع حادثه

  در نوسانيم.مرگ و زندگي 
گيتي تا بازگشت، هميشه آواره خواهد ماند. هر  يما در پهنه يحضور آواره  

چند در كشور ميزبان ريشه هم دوانده باشيم، ايران هميشه پيش رويمان 
است و ما توان آن نداريم تا از آن بگذريم. از ايران گريختيم تا آن را پشت 

م. توانش را نداريم. ذهنمان، اما عمالً قادر به آن نيستي ،سر بگذاريم
ست كه سود و زيان شخصي در آن ا اي دهد. اين معادلهذهنيتمان اجازه نمي

هاي در سال كند.بي تأثير است. يك امر عام رواني در آن نقش بازي مي
كند. اشباحي در نخستين مهاجرت، تبعيدي در ميان اشباح زندگي مي

و شكست آن. گذران زندگي مشترك قبل از انقالب، اشباح انقالب  يگذشته
-شده در ذهن: دوستان از دستبا اين اشباح، يعني بازآفريني دوران سپري

  هاي اجتماعي و فرهنگي  رفته، خانواده، در به دري، زندان و شكنجه، فعاليت

  

  

  

  
  
  

 يذهن پناهنده هميشه مستعمره …هاي ناكام، و  و سياسي، عشق، عشق
هاي مهاجرت، مسائل ايران، پيوسته ذهن سال ش است. در نخستينسرزمين

  شود.در اين دوران كمتر اثري نوشته مي كند.و افكار پناهنده را اشغال مي
دومين دوران عبارتند از: توجه زياد و غير معقول به  يهصعناصر مشخ ـب 

هاي ذهني.  آميز از يادمانده ايران، برجسته شدن غيرمنطقي و مبالغه
هنوز نتوانسته به استقالل دست يابد. او و  اني در اين دورتبعيد ينويسنده

اي منفي. اسارت مذكور او را به  ، آن هم به گونهندذهنش هنوز اسير ايران ا
كشاند. آبشخور فكريش بيشتر آثار چاپ نويسي مي گرايي و گزارش خاطره

كند. شده در ايران است. نگاه او قلم نويسندگان داخل كشور را تعقيب مي
در اين ـ  گيردانگار  با سكونتگاه جديدش بيگانه است. اگر قلم به دست مي

فرضي ساكن ايران را در نظر مجسم  يهميشه خواننده كه  ـ شكي ندارم
داخل كشور توليد  يكند. پنداري مجبور است جهت رضاي خاطر خوانندهمي

كشور راه  شده در تبعيد به داخلكند. جالب اينجاست كه بيشتر آثار آفريده
قياس است. تبعيدي در برخورد با هر  ياين دوران همچنين دوره يابند.نمي

پردازد. او به مرض مقايسه دچار چيزي به تطبيق آن و قياسش با ايران مي
كند و اين عملي است غير شود. همه چيز را با كشور خودي قياس ميمي

ه ايران نقب بزند. هر گوشه شود تا او ناخودآگاه باي باعث مي ارادي. هر حادثه
گر و  ها و طبيعت، همه چيز تداعياز كشور ميزبان، از ساختمان گرفته تا آدم

كشد تا او باور كند كه ها طول ميشود. سالانگيز ذهنيت او با ايران مي قياس
كند. با اينهمه شبح گذشته هيچگاه او را رها در كشوري ديگر زندگي مي

وره ادبيات نفرت و نفرينند. نفرت و نفريني كور كه ادبيات اين د كند.نمي
 ها محدود و تنگ و كور نموده است. شناختي را در داستان هاي زيباييارزش

  شود:به طور كلي ادبيات اين دوره به چند گروه تقسيم مي
پردازد. يه حساب با رژيم ميصفادبياتي كه نويسنده در آن، در اصل به ت ـ 1

 يخواه ناخواه مخالف رژيم است. يا خود در مبارزهتبعيدي  ينويسنده
توانسته ناظري بي طرف باشد. اگر هم نبوده نمي يا مستقيم عليه رژيم بوده و

مبارزه بر عليه رژيم  يبينيم داستان به عرصهدر همين رابطه است كه مي
شود. جمالتي غيرداستاني عليه خميني و ديگر حاكمين بر ايران، بدل مي

  د.نكنو شكنجه و اعدام، روحانيون و اسالم به داستان راه پيدا ميزندان 
هاي شخصي و گروهي با رژيم و مخالفين فكري نيز در اين  حساب يهصفت ـ 2

ها و احزابي كه نويسنده با  كنند. حمله به گروهدوره به داستان راه پيدا مي
  خورد.ها به چشم مي آنها مخالف است، در داستان

ه اين كه اولين سري از ادبيات داستاني ايران كه در اين دوران جالب توج   
اثر غالمحسين  »اتللو در سرزمين عجايب«: استمنتشر شده است، طنز 

اثر فريدون  »جمهوري عوضي اسالمي«پرويز صياد و  اثر» خر«ساعدي، 
به طور كلي  شناختي قابل بررسي است. تنكابني. اين موضوع خود از نظر روان

گيرند. موضوع و محتواي ثار اين دوره از نظر مكاني ايران را در برمياكثر آ
اگر اين  اند. كه به داستان تبديل شده است هايي از ايران بيشترشان يادمانده

تبعيدي محسوب داريم، آثار اين دوران به  يدوره را آغاز كار نوشتن نويسنده
ا ديگر دوستان و طور كلي روايت زندگي است. روايت زندگي نويسنده و ي
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تابد و نويسنده آشنايانش. سرگذشت اجتماعي به شكلي در داستان باز مي
  تواند اثر خود را از حضور مزاحم آن برهاند.نمي

اي تنگاتنگ دارد.  امر تبعيد و تبعيدي به طور كلي با شكست رابطه   
 يشكست آرمان و يا شكست در مبارزات سياسي و اجتماعي به مشغله

  پاره شود. از آنجا كه شخص تبعيدي زندگي پارهذهن تبعيدي بدل ميدايمي 
رفته و يا زنداني و آواره، اي را پشت سر گذاشته، رنج ياران از دست شده

  شود.دايمي ذهن او مي يعذاب وي هستند. فكر آنان دغدغه يهمچنان مايه
، ادبيات اين دوره وجود موضوع مرگ در آنهاست. كشتن يويژگي عمده

خورد. آن ها به چشم ميكشته شدن، مردن و خالصه مرگ در اكثر داستان
گويد. اين امر علت دهد، ناسزا ميزند، فحش ميكه نتوانسته بكشد، كتك مي
امري ست پيش پا  بي حق و حقوق، كشورآن  اجتماعي نيز دارد. مرگ در

گ و انقالب شدگانِ جن افتاده، آنچه ارزش ندارد، جان انسان است. خيلِ كشته
باعث تراكم كينه در شخص نويسنده نسبت به رژيم شده است. به   ...و ها و 

هر حال جايي و زماني بايد انتقام گرفته شود. مقابله با رژيم اگر در نبرد 
يافتني.  پذير نباشد، داستان و ادبيات آوردگاهي است دست رويارو امكان

هاي داستان اطالع  تگفتني است كه چه بسا نويسنده از اعمال شخصي
  اي و آگاهانه ندارد. ريشه

دوران سوم: اين دوران آغاز پرخاشگري است. به ويژه آنگاه كه  ـ پ   
بيند و توان آن ندارد تا ميزبان حقير مي يتبعيدي خود را در برابر جامعه

تبعيدي نيز  يهدر اين دوران نويسند جديد وفق دهد. يخويش را با جامعه
هاجرين هنوز به خود نيامده، آگاهي درستي از كشور ميزبان چون ديگر م

گذرد، هنوز جانكاه است. مشكل آموزش در اين ميان آنچه در ايران مي .ندارد
همه و همه باعث ايجاد عدم تعادل  …زبان، مشكل كار، اقتصاد، خانواده و 

 اي جز پرخاشگري ناآگاهانه هاي حاصله نتيجه شود. تناقصروحي در او مي
ترين شكل، خود را در ضديت با  العمل در ملموس تواند باشد. اين عكسنمي

دهد. نفي مبارزه، نفي آينده، نفي شته و حال نشان ميذگ  هنجارهاي (نرم)
  ...عقايد گذشته، ضديت با خانواده و كشور ميزبان و 

تبعيدي در شرايط بسيار  ياين را نبايد از نظر دور داشت كه نويسنده   
كند: تحقير، ناماليمات زندگي، بيكاري و در نتيجه عدم ري زندگي ميدشوا

تواند شرايط الزم براي خلق اثري ادبي باشد. نمي هدرآمد كافي و غير
نويسنده اگر كاري بيابد، طبيعي است كه خارج از چهارچوب ذوقش خواهد 
 بود. در چنين شرايط دشواري نويسنده بايد در پس چندين ساعت كار، وقتي

يابند، نويسندگان ما در اواخر اين دوره است كه در مي جهت نوشتن بجويد.
اگر در صدد خلق اثري ماندني هستند، اين اثر با تكرار غير هنري و غير 

شناختي ادبي گذشته و روايت محض زندگي توليد نخواهد شد. آنان  زيبايي
اند كه بايد  رسيدهاي به اين نتيجه  اند. عده هنوز مفري براي اين مشكل نيافته

از زندگي كنوني نوشت و يا اينكه از امروز به ديروز و يا از تبعيد به ايران نقب 
  زد. اين تفكر هنوز خام است. عصبانيت آن را كور كرده است. 

تازند. هاي اين دوره برخي اصالً به خارج و فرهنگ غرب مي در داستان   
كنند. ولي با ها برجسته مي داستانايران را در  يهايي از فرهنگ گذشته جنبه

ها راه  اينهمه تفكرات تنهايي غربت و مشكالت زندگي در مهاجرت به داستان
يابند كه بايد از ظاهر زندگي امروز به داخل آن و يابند. نويسندگاني در ميمي

ها قدم بردارند. اين را  از ظاهر انسان امروز به درون او، براي كشف ناشناخته
  فال نيك گرفت، هرچند ناپخته و ابتدايي است.بايد به 

فرهنگ و بينش ما، از نكات  يهاي كشور ميزبان، از زاويه عمده كردن كژي   
هاي اين دوره است. اين اعمال گاه از روي ناآگاهي و گاه  مشخص در داستان

هايشان، شود. كمتر در داستاني، كشور ميزبان و آدماز روي خشم نگاشته مي
هاي غرب را محكوم  شود. براي نمونه شاديكه هستند، تصوير مي آن گونه

گيرند، به يك دليل نامعقول، و آن اين ها را به مسخره ميكنند و جشنمي
 كه ما و كشورمان و يا جهان به اصطالح سوم را فقر و ناخوشي در بر گرفته.

 بلكهكه مخالف آن باشند، تازند، نه اينمي و رفتارهاي جنسي» سكس«به 
كند. در فرهنگ ما سكس به حتم بايد علني نمود پيدا مي مخالف آن اند كه

در خفا و در تاريكي و به دور از انظار صورت پذيرد. به همين دليل حتا به 
شود. نژادپرستي و بوسه در خيابان و كافه از ديد منفي نگريسته مي

-ها مبارزه هاي سالكنند. به دستاوردستيزي را تعميم داده و عمده مي بيگانه
تازند. براي نمونه در كشور نيروهاي مترقي كشور ميزبان ناآگاهانه مي ي

در چندين داستان به عنوان  (خدمات اجتماعي)» سوسيال« يآلمان از اداره

 داشتن دوستي غربيان و سگ و گربه يوانحنام برده شده است.  »گداخانه«
  ...گيرند و نكوهش كرده، به مسخره مي را آنان در خانه

انطباق است. انطباق تبعيدي با كشور  انچهارم: اين دوران، دور اندور ـج    
الوقوع به ايران تأثير مثبتي در  هاي نااميدي از بازگشت قريب ميزبان. طاليه

آيد. در درك موقعيت كند. پناهنده به خود ميزندگي پناهنده ايجاد مي
آوري به كار و كارآموزي و درس، يكند با روكوشد. سعي ميجديد خود مي

كشور ميزبان شود. در اين مرحله زبان كشور ميزبان فرا گرفته  يوارد جامعه
ميزبان مشكل  يگردد. تطابق با فرهنگ جامعهشود و ارتباطات آغاز ميمي

نهايي در رابطه با موقعيت و تثبيت وضعيت تبعيدي است.  ياصلي و مرحله
هاي ذهني به  هاي كشور ميزبان و مشغله ، ناهنجاريتا رسيدن به اين مرحله

جا مانده از گذشته، آنقدر او را تحت فشار قرار داده و افكارش را به خود 
 امكان گذران ايام خوشي را در غربت در ذهن ترمشغول داشته بود كه كم

  است.  داشته
خي اين نيز قابل ذكر است كه فايق آمدن بر اين مشكالت نسبي است. بر   

ها طول  اي اين مرحله سال گذارند ولي در نزد عدهسريع آن را پشت سر مي
خواهد كشيد. برخي هم هيچگاه نخواهند توانست اين مراحل را پشت سر 

  به طور عمده به ادبيات بومي  مرحله تبعيدي تا اين ينويسنده بگذارند.
بان ميل خويش نظر داشت. از اين مرحله به بعد به سوي ادبيات كشور ميز

  كند.پيدا مي
هاي  تا اين مرحله، نويسندگان تبعيدي اشتياق شديدي به نوشتن از محيط   

از اين   …هارديواري خانه، اتاقي مفروض، و چ اند:  دربسته و محدود داشته
هاي باز رغبت پيدا  مرحله به بعد است كه او و قلمش به بيرون، به محيط

نوشت و تمامي افكارش نيز در گذشته مي كند. اگر چه او تا كنون به وجهمي
كند تا حداقل گذشته را به حال كرد، از اين دوران سعي ميگذشته سير مي

  تعميم دهد.
ها با تبعيديان خواهد ماند.  گرايي و نوعي احساس بي ريشگي سال گذشته   

كه عضوي از جمعيت قومي ايراني  ها طول خواهد كشيد تا آنان بپذيرند مدت
چشم به  ديگر ارج از كشور هستند. از همين ايام است كه تبعيديساكن خ

نويسنده و هنرمند تبعيدي نيز از اين دوران به  دوزد.روياهاي ديروز نمي
كند. او همراه ديگر تبعيديان، دگرديسي وسيعي را در زندگي خويش آغاز مي

 كوشد تا حداقل به شكل يك جمع قومي داراي هويت، خود را به كشورمي
حقوقي با شهروندان ي ميزبان بقبوالند. در كشورهايي كه آوارگان امكان برابر

تر است، چنين  ها صميمي آن كشور دارند و يا اينكه برخوردها و رابطه
گيرند. مثل آمريكا و كانادا. ولي در ممالكي چون تر شكل مياجتماعاتي سريع

  پذيرد.مي آلمان، به علت فرهنگ خاص حاكم، اين امر كندتر انجام
رود. محيط آرامي پديد و خالصه در دوران چهارم پرخاشگري از بين مي   
توان نشست و خواند و ديد و انديشيد و نوشت. در اين دوران آيد كه ميمي

توان بر آن تا كنون آثاري ماندگار منتشر شده و مياي كه  هستيم، مرحله
  .       ز در راه اندتر ني باليد. در اين شكي نيست كه آثاري باارزش

  

  هاي ادبي و هنري ادبيات داستاني ايران جنبه

قبل از پرداختن به ادبيات خارج از كشور، نگاهي كوتاه به شرايط عمومي 
رسد. ادبياتي كه عمر آن تولد و بالشِ ادبيات معاصر ايران ضروري به نظر مي

  هنوز به صد سال نرسيده است.
ذهن مدرن است، ذهني كه جهانش نه در  داستان كوتاه و رمان محصول   

به ابزار مدرن دارد. با آغاز  ءآسمان، بل در زمين بنا شده. ذهن مدرن اتكا
نويسان به خلقيات  تر يافتند. داستان عصر تجدد تاريخ و داستان مفاهيمي تازه

قدسي از  يهاي معمولي و به ترديدهاي درونشان روي آوردند و هاله انسان
ر بست. شهرنشيني رواج يافت، صنعت چاپ پديد آمد، ادبيات رخت ب

نگري روي آورد، قهرمانان دلير  نگر به جزئي فردگرايي رونق يافت، ذهن كلي
دون كيشوت به قصد كشف  به قول كوندرا، خدا جهان قصه را ترك گفتند و

   جهان بر اسب بنشست و سفر آغاز كرد.
پ با تأخيري دويست ساله بينيم، صنعت چادر چنين شرايطي است كه مي   

شرط داستانِ كوتاه  شود و به همين نسبت تمامي ابزارهاي پيشوارد ايران مي
بينيم حتا يابند. جاي تعجب نيست كه ميو رمان ديرتر به كشور ما راه مي

سانسور نيز با صد سال تأخير، يعني درست زماني كه غرب موجوديت آن را 
طريق مذهب به اولين قانون اساسي ايران راه  غير قانوني اعالم كرده بود، از

بينيم با يك قرن تأخير رمان در يابد. پس جاي تعجب نخواهد بود كه ميمي
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هاي  زنك كه فراورده ولي خيالي است خام و خودگول ،شكفدكشور ما دارد مي
ادبي امروز ايران را در رديف شاهكارهاي ادبي جهان و يا حتا اثري جهاني 

   قرار دهيم.
-هاي مغلوب است. در جهان كمتر كشوري را مي كشور ما سرزمين انقالب   

خورده در  هاي به خون نشسته و شكست توان يافت كه به اين وسعت خيزش
خود را بر جامعه و متعاقب  يتاريخ خود داشته باشد. هر انقالبي تأثير ويژه

كند. ما عمل مي يهگذارد. اين امر خارج از ارادآن بر هنر و ادبيات به جا مي
از اين روي ادبيات ما، ادبيات رنج است و اميد. يأس است و آرزو. زياد دور 

اخير، يعني با آغاز جنگ جهاني دوم، حاكميت ايران  يروم. در پنج دههنمي
تضعيف گرديد و رضاشاه ديكتاتور، از سلطنت كنار گذاشته شد. 

د، نتوانست به سان پدر محمدرضاشاه، جانشين او، در ابتداي حكومت خو
بساط زور و قلدري بگستراند. نسيم خنك آزادي و دمكراسي وزيدن گرفت و 

آن ادبيات و هنر شكوفا شد. اين دهه شكوفاترين دوران ادبي و  يدر سايه
دمكراسي، طي تاريخ كشور ما نيز  يهاي تجربه هنري كشور ماست. تنها سال

كه كودتاي آمريكايي شاه همه چيز شود. در پايان اين دهه بود محسوب مي
را در هم ريخت و تمامي آرزوها به يأس بدل شد. ادبيات اميد و شوق و 
مبارزه و شادي و زندگي به ادبيات رنج و درد و شكنجه و نااميدي و مرگ 
بدل شد. بسياري از هنرمندان و نويسندگان ما اسيرِ تبعيد، زندان، شكنجه و 

ز به مخدري به نام عرفان پناه بردند. اين دوره در حتا اعدام شدند. بسياري ني
  تاريخ ادبيات ما به دوران يأس معروف است.

هاي پاياني حكومت محمدرضاشاه و اوايل انقالب، هنوز وزش نسيم  در سال   
بار با ابعادي آزادي آغاز نشده بود كه بار ديگر شكنجه و زندان و اعدام، اين

ما با وجود  يشد. ادبيات اين دوره از جامعه تر آغاز تر و وحشتناك گسترده
مهاجرت  يسانسور و خودسانسوري، اعدام و زندان، موج عظيم و بي سابقه

روشنفكران، بار دگر به ادبيات حرمان و خرافه تبديل شد. عرفان دروغين 
روشنفكري را گرفت. حاكميت نيز به تشديد اين جو  ياينبار نيز دامان جامعه

هاي پي در پي است كه عدم اعتماد و به همراه  شكست ييجهكمك نمود. نت
گريزي،  يابد. واقعيتآن تضادهاي روحي، فكري و فرهنگي گسترش مي

زند. بخش اعظم آثار آفريده شده ستيزي و بدبيني در آثار ادبي موج مي آينده
 ستيزانه، خودستيزانه و اند، محتواي جامعه بعد از انقالب كه امكان نشر يافته

هاي اين آثار مردماني هستند سترون كه به اسطوره و بدبينانه دارند. آدم
  اند. عرفان و گذشته پناه برده

نتوانست خود را از جهانِ حاكم  هاي نخست، ، در سالادبيات خارج از كشور   
در ميان نويسندگان  ، اما با گذشت زمان،بر ادبيات داخل كشور نجات دهد

اند به هويتي مستقل دست يابند. بدين معنا  وانستهاي ت خارج از كشور، عده
هاي نوين و به  شناختي از زندگي و تاريخ، يافتن تكنيك ادراك زيبايي در كه

 اند. هاي جديد تخيل موفق شده بيان و كشف قله يهاي تازه كارگيري شيوه
ادبيات خارج از كشور به موازات ادبيات داخل، در حال جستجو و كشف ديد 

ادبيات  تازه و همچنين دستيابي به هويت فردي و خودشناسي است. و بيان
تبعيد در عين حال تاريخ است. تاريخي آغشته به ادبيات و ادبياتي متأثر از 

هايي از آنها، در  تاريخ. تقريباً در تمامي آثار تبعيد، سياست و تاريخ و يا سايه
  شود. كنار هم ديده مي

ماجرا بر  چون داخل كشور، هم ارج از كشور،هاي خ در بسياري از داستان   
الساعه استوار است. اين حوادث جنبي هستند كه داستان را سر  حوادث خلق
اند. در اصل اگر آنها را حدف كنيم، ديگر نشاني از داستان به جا  پا نگه داشته

هاي داستان و  ماند. اين حوادث هيچگونه نقشي در بازسازي آدمنمي
  روند.آيند و ميارد. بدون ارتباط با كل داستان ميهاي آن ند شخصيت

نگري، بيگانه بودن با ادبيات كالسيك ايران، ضعف  گرايي، سطحي حادثه   
از تجارب پربار جهاني داستان و كمتر  يزبان فاخر ادبي فارسي، استفاده

رمان، از جمله مشكالتي هستند كه ادبيات خارج از كشور هنوز با آنها مواجه 
اثر ادبي در  كند.، چيزي كه در مورد ادبيات داخل كشور نيز صدق مياست

يابد. اگر ادبيات را به مرزهاي جغرافياي آن زبان است كه امكان هستي مي
توانيم نويسنده را كسي بدانيم كه در يكي از محدود نكنيم، آنگاه مي

-پيوند مياش  هاي دنيا سكونت دارد و اين زبان است كه او را با گذشته زبان
  دهد. 

تبعيدي اگر  يتواند در كشور ميزبان ريشه بدواند، نويسندهتبعيدي مي   
كند كه نفع آن به يك موفق به اين كار شود، جهاني مانا در ادبيات بنا مي

زبان و يك فرهنگ محدود نخواهد ماند. ازراپاند، جيمز جويس، پاپلو نرودا، 

اي از  ه نويسندگاني هستند كه پارهارنست همينگوي و بسياري ديگر، از جمل
تواند پاسخي اند. و اين مثال مي آثارشان را در خارج از كشور خودي نوشته

پندارند، نويسنده كسي است كه بايد در كشور باشد به آن كسان كه مي
  خودي بماند و بنويسد.

تبعيدي ايراني  يتبعيدي نه توريست است و نه مهاجر. نويسنده ينويسنده   
اما، به نظر من به آينده تبعيد شده است. به دنيايي كه از نظر موقعيت ادبي 
حداقل صد سال جلوتر از اوست. او اگر بتواند از اين موقعيت استفاده كند، 
آثاري ماندني و خواندني خلق خواهد كرد. ولي اگر بخواهد خود را به گذشته 

تبعيدي اگر  ي. نويسندهاي نبايد از او داشت تبعيد كند، انتظار هيچ معجزه
چه كشورش را ترك گفته، ولي زبانش را با خود دارد. او حامل ميهني است 

تبعيدي مجبور است و بايد موقعيت خود را درك  يدر درون خود. نويسنده
  كند. درك موقعيت، راز بزرگ موفقيت اوست.

  1995زمستان 
 2007 تابستانبازنويسي 

  

  
  

  

  

  ها:نوشتپي

1- Welt der Wanderenden  Der Spiegel, 26/26.06.06 

اند كه از  يليون نفر در جهان مهاجرت كردهم 191ميالدي  2005در سال 
ي مهاجرين عده 1970ميليون نفر تبعيدي هستند. در سال  9,2اين ميان 

ميليون نفر رسيد.  175به  2000ميليون نفر بود. اين رقم در سال  82فقط 
درصد  48,6دهد. چنان سير صعودي را نشان ميهاي بعد هم آمار در سال

ميليون نفر از كل مهاجرين در اروپا  64,1دهند. مهاجرين را زنان تشكيل مي
 دهند.درصد جمعيت را تشكيل مي 8,8كنند كه زندگي مي

  آمار ارايه شده در اين نوشته با استفاده از منابع زير تنظيم شده است: -2
هاي فارسي منتشر  شناسي كتاب ي كتاب، كتابمعرفالدين محرابي،  معين -

، مجموعه اول (چاپ كلن) و مجموعه دوم و سوم شده در خارج كشور
  (انتشارات باران، سوئد)

)، 1358_67بان خارج كشور (زهاي فارسي  ، مجلهامير هوشنگ كشاورز -
  هاي ايراني ، مركز اسناد و پژوهش1367پاريس 

 ، انتشارات باران، سوئد  ياتمعرفي كتاب و نشرمسعود مافان،  -
شناسي داستان كوتاه در  كتاب«هاي  براي اطالع بيشتر به سري كتاب -3

كه به كوشش داريوش كارگر و توسط انتشارات افسانه در  »خارج از كشور
هاي كوتاه منتشر  سوئد منتشر مي شود، رجوع شود. داريوش كارگر داستان

 اري كرده است.هر سال را در يك مجلد فهرست نگ يشده
   ١٣٥آدينه، شماره  یماهنامه -٤
كتابنامه، از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، به نقل از علي  -5

هاي مستقل و  اجتماعي انتشار نشريهـ  موانع اقتصادي« يميرزايي، مقاله
 1377، تابستان 37، نگاه نو، شماره »روشنفكرانه در ايرانـ  دانشورانه

 ع بيشتر به منبع مذكور رجوع شود.براي اطال - 6
، به 1358نورالدين مرادي، نامه انجمن كتابداران ايران، بهار و تابستان  -7

 420، ص 2و1نويسي ايران،ج  نقل از حسن عابديني، صد سال داستان
  خاطرات حاج سياح -8
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  عدد تخم مرغ، 8
  خورى آرد سفيد،وپقاشق س 8  
  خورى شكر،قاشق سوپ 8 

  سفت،  ييك بسته خامه
  قاشق سوپخورى خاكه قند، 4

  شده.مقدارى  پوست ليموترش رنده ياكمى وانيل و 
   

ته سينى انداخت و روى آنرا با كمى روغن مايع  يك ورقه كاغذ نازك روغنى
كرد و آنرا روى  نكه به سراغ تخم مرغها برود فر را روشنآچرب كرد. قبل از 

به ور آمدن به موقع نان كمك   گرم كردن فر از قبل. گذاشت 350 يدرجه
عدد زرده را با  8دقت از سفيده جدا كرد. ه هاى تخم مرغ را بزرده . كرد  مي

ها  عدد از سفيده 6شكر و وانيل مخلوط و با تخم مرغ زنى خوب بهم زد. بعد 
هم  ريخت. زرده و سفيده را با زن نمىم مرغگانه آنقدر زد تا ديگر از تخرا جدا

ياد گرفته بود آرد  مخلوط كرد و آرد را در آن ريخت و بهم زد. مدتى بود كه
چطور در تخم مرغ بريزد كه گلوله نشود. بعد مايه را در سينى  ريخت و  را

ستيكى صاف كرد. قطر آنكه در همه جا يك الكاردك پ يروى آنرا با لبه
 300دوم فر گذاشت. نيم ساعت با حرارت  يى را روى پنجرهاندازه شد سين

باقى مانده رفت تا آنها را  ي درجه. بعد به سراغ خامه و خاكه قند و دو سفيده
  براى ماليدن روى نان آماده كند.   

آنرا اى درآمد.  ئى كمى متمايل به قهوهاليكدست و ط نان رولت مثل هميشه
خيس گذاشت تا خنك شود. نان  يك حولهچند دقيقه همراه با كاغذ، روى ي

آميزى اى از آن كنده شود از كاغذ جدا شد. لبخند رضايت بدون آنكه تكه
خنك شود، بعد خامه را كه با  المينا را پر كرد. گذاشت تا نان كام تصور

خاكه قند خوب زده شده و پف كرده بود، از يخچال بيرون آورد و با قاشق 
د. آنرا طورى صاف كرد كه قطر نان و خامه در همه پهن كننده روى نان مالي

بصورت رولتى گرد و  و آنراجا  يك اندازه شد. بعد با احتياط  چرخاندش 
مانده را به رو و به هر دو سر رولت ماليد.  ي. مقدارى از خامهوردمرتب در آ

 ،شده روى آن بريزدت رندهالبايد مقدارى شكال حا طبق دستورالعمل كتاب
تغيير دهد. چند دانه از  كمي خودش يا دوست داشت آنرا  به سليقهاما مين

درست كرده بود  ي پيشدو هفتهكه  را مرباى آلبالوى خوشرنگ و شفافى
با شربت مربا خطوط هندسى نامنظمى روى آن نقاشى كرد  .روى آن گذاشت

سبزرنگ كه از قبل خرد  يها مقدارى پودر پستهو روى هر كدام از آلبالو
ده بود ريخت. رولت را در ظرف مستطيل شكل كريستال گذاشت و لبخند كر

ديگرى از سر رضايت زد. درست قالب ظرف بود. چقدر براى پيدا كردن ظرف 
خانم بهادرى به مناسبت  مناسب گشته بود. و چقدر خوشحال شد وقتي

ى جا تا كرد  ميخودش را سعى  تمامخانم بهادرى  .تولدش آنرا به او هديه داد
اى كه  بيچاره يدختر خاله«الي جاى خ ؛پر كند براي مينا مادر شوهر را اليخ

و مدتها پيش، پيش از آنكه حميد پانزده ساله شود، از  »از دنيا خيرى نديد
  دنيا رفته بود.

، زرشك پلو با مرغ، رولت گوشت و سوپ جو فسنجانبراى شام خورش 
با سس قرمز. اوائل درست كرده بود و براى پيش غذا، كوكتل ميگو 

 كتاب را .  مادر آورد  دستورالعملها را از كتاب آشپزى رزا منتظمى در مي
خودش  مينا بعدها بود. فرستادهاز ايران  همراه با يك پلوپز و يك سماور

كرد، و يا بنا   ى به غذا اضافه و كم مييخودش چيزها يخبره شد و به سليقه
خانم بهادرى كه از آشپزى  داد.  در آن ميخانم بهادرى تغييراتى  يتوصيهبه 

گفت شاگردى بيش نيست و همه   زد و مي  لبخندى مي كرد مينا  او تعريف مي
  را از خانم بهادرى ياد گرفته. 

بايد دم شود. يك ربع بيشتر وقت   همه چيز آماده بود بجز پلو كه مي
. بيگوديها به اطاق خواب رفت هنوز يك ساعت و نيم وقت داشت. گرفت.  نمي

 صاف كرد. مالبا برس گردى كا به كمك سشوار را از سر در آورد و مويش را
شفافتر و روشنتر به نظر  بعد از صاف كردنئى مش الط و هاى باريك رگه
كننده تمام اول با يك كرم مرطوب .بعد رفت به سراغ آرايش صورترسيد.   مي

ه روى پوست را پوشاند. هاى سيا صورتش را مرطوب كرد. با كرم كانسيلر لكه
آميزي ، رنگسفيد ياى و زير ابرو را با يك سايه اى قهوه پلك چشم را با سايه

 برسبا يك  .ها كشيد ى مژهالاى تيره بر با قهوه باريك . يك خط چشمكرد
هاى دو باريكتر مژه يهايش را ريمل زد بعد با برستمام مژه ولدرشت ا
كنار  ها وگونه رويآماده بود. مهايش شزد. چ ريملچشم را  يگوشه
اى از پودر كه همرنگ كرم پودرش بود بر  يهالو  روژگونه زدها را  شقيقه

صورت ماليد. دور لب را با مدادى آلبالويى رنگ فرم داد و ماتيك آلبالويى 
رنگ روشنترى بر لب كشيد. از رنگ آن خوشش نيامد. يك دستمال كاغذى 

اشت. لبها را به دستمال ماليد تا رنگ ماتيك را تا كرد و در ميان لبهايش گذ
. در آينه با دقت به بعد با يك ماتيك كمرنگتر روى آن ماليد ،گرفته شده

. با يك برس ديگر مقدارى ماتيك بى حاال بهتر شده بود لبهايش نگاه كرد،
چشمهايش را كمى تنگ كرد و تمام  رنگ شفاف كننده بر لبهايش ماليد.

  د. آماده بود. كمى عطر زد و به ساعتش نگاه كرد. صورتش را بازرسى كر
پايين برگشت تا پلو  يساعت بيشتر به آمدن مهمانها نمانده بود. به طبقه نيم

 الكه از صبح خيس كرده بود كام يرا دم كند. آب جوش آماده بود و برنج
ب موقع خيس كردن به آن زده بود كه عطر الدون كشيده بود. كمى هم گ

ريخت و منتظر ماند تا نرم شود. درست  جوش د. برنج را توى آبآن بهتر شو
داشت و موقع دم آمدن كمى آب به شش دقيقه. برنج را اگر كمى دون بر مي

كه خوب  آمد. روغن را  هاى آن بزرگتر و شفافتر در مي كرد دانه  آن اضافى مي
كش كه دمقبل از آن ، ريختميوقتى كه بخار برنج درآمد در آن  داغ شده بود

 ماند. در دهان مي آنشد طعم  اگر روغن خوب داغ نمي را روى ديگ بگذارد.
قبل ساييده  از سه قاشق بزرگ ماست را با دو زرده تخم مرغ و كمى زعفران

، خوب بهم زد تا در ته ديگ بريزد. ته ديگهايش هميشه حلول در آبمو 
از اين مخلوط در  ريبيشتآمد. گاهى هم با مقدار   بو در ميمزه و خوشخوش

كرد. حميد و شيرين عاشق ته   ته ديگ درست مي  كف يك ماهيتابه 
سليقه در مورد غدا هم مثل خيلي از چيزهاي ديگر هم ديگهايش بودند.

سليقه هستند و يا هم دانست كه حميد و شيرين واقعاً گاهي نمي بودند.
مند شت عالقهشيرين بخاطر عالقه به حميد به هر چيزي كه او دوست دا

  برعكس.  شد، يامي
قابلمه  ي سرالبه ساعت نگاه كرد هنوز دو دقيقه مانده بود تا برنج را بردارد. با

توانست تلويزيون را، كه در اطاق   ايستاد. از جايى كه ايستاده بود ميمنتظر 
موهاى بليچ  باصل به آشپزخانه بود ببيند. يك گروه دختر و پسر متنشيمنٍ 

اى  رقصيدند. صداى موزيك  براى لحظه  شده  با موزيك رپ مي كرده و سيخ
  قطع شد.

  :جدى روى صفحه آمد مالاى كا اخبار با قيافه يگوينده 
مينى رهبر سياسى و مذهبى كو اهللاخبرگزاريهاى جهان گزارش دادند آيت«
سالگى در محل اقامتش  87ن ران در گذشته است. وى ساعتى قبل در سآي

   ».در گذشت ،موكشهر مذهبى  ينزديك در شهرى ،جماران
پشت سر گوينده، در  در تلويزيون، يهنوز روى پرده رقصنده تصوير گروه

حركت بود. گوينده براى توقفى كه در پخش موزيك پيش آمده بود از 
بينندگان معذرت خواهى كرد و صداى موزيك دوباره بلند شد. مينا به 

  تلويزيون خيره ماند. 
  ؟!خمينى مرد

تاب بي پيمود. حركت ايستاد. بعد عرض آشپزخانه را چند بار اي بيلحظه
- . از يك فكر به يك فكر ديگر؛ قيافهكندروي چيزي تمركز  توانست نمي بود.

 ...زنهاي چادرسياه روز تظاهرات عاشورا  ...ي آن سرباز دهاتي روي تانك 
ي گاز زياد  شعلهآه  !خورش فسنجان ..مرگ بر شاه مرگ بر شاه . ...محسن 
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خورش  اي واي .داشتي فسنجان را براست بايد آن را كم كند. در قابلمه
يكي از آن باز چه خواهد گفت؟ حتما حميد  يخانم بهادر هنوز جا نيفتاده.

خواهد زد. فردا  –كه مينا از آن متنفر است  –لبخندهاي تمسخرآميزش را 
 يفسنجان را از خانم بهادر باز اصرار خواهد كرد كه مينا بايد پختن خورش

درست  ؛ياد بگيرد. اين دفعه خيلي سعي كرده بود خورش حتماً روغن بيفتد
. پحتن خورش فسنجان عجيب كار حوصله سربري يمثل خورش خانم بهادر

پزد اما فسنجان  كرد كه ديگر آن را نمي . هميشه با خودش عهد ميبود
 يخانم بهادر ي ت به خانهقي حميد و شيرين بود. هروخورش مورد عالقه

ند. به به عجب دش پخت. هيچوقت از خوردنش سير نمي رفتند برايشان مي مي
، چه خوب جا افتاده. اگر اش به اندازهترشي و شيريني، خوشمزه است
امشب مينا ! در بياوري آنوقت شدي آشپز يخانم بهادرخورش توانستي مثل 
فسنجان را متفاوت خواهد  ي ديگردفعه .»بشود آشپز«خواهد  اصال دلش نمي

كند.  سرخ مي مرغ پوست گرفته را كمي ي چه فكر خوبي. سينه !پخت. آها
ي هاي درسته پزد تا جا بيفتد بعد قطعه شده و رب انار را خوب ميگردوي نرم

بپزد تا طعم بگيرد. شايد هم   گذارد كمي كند و مي مرغ را با آن آغشته مي
ـ شايد يك ربع ـ در فر بگذارد. شايد هم به جاي  آنها را براي چند دقيقه

پزد و بعد به آن  را در رب انار مي لهامرغ استفاده كند. با بالي مرغ از سينه
يك جور فسنجان را  گذارد در فر برويل شود. پاشد و مي هاي كنجد مي دانه

تواند درست كند: خورش را مطابق معمول بپزد و بعد از اينكه  ديگر هم مي
خورش،  در فر بو بدهد و موقع كشيدن نيمه شده ياده شد مقداري گردوآم

روي آن اضافه كند. شايد هم مقدار بادام بو داده به آن اضافه كند. و يا شايد 
اصال به جاي گردو از بادام استفاده كند و خورش را از اول با بادام بپزد. و يا 

همراه  راهاي انار  دانه خرهم در آ شايدي انار در خورش بريزد. دانه يمقدار
حميد آنرا دوست  مطمئنابا گردوها و بادامهاي بو داده روي خورش بريزد. 

خورش خانم «زند  كند و لبخند مي باز به شيرين نگاه مي .نخواهد داشت
خورش خورش خانم بهادري! گور باباي گورباباي !» هچيز ديگه اي يبهادر

  فسنجان يعني چي؟ اين دفعه كه اصالً !شيرينفسنجان! گور باباي حميد و 
دوني  تو اصال مي«پرسد  اش را زد از او مي حميد دوباره آن لبخند موذيانه

يعني آن خورش « :دانست جواب حميد را از قبل مي»» ؟هن يعني چيوفسنج
و جمالت شيرين را با آن » ي!چرب و چيلي ترش و شيرين خانم بهادر
و با همان لبخند موذيانه كه از صورت پرجوش و دندانهاي سيم كشيده 

غلط كردي دهنت آب افتاد!  » آخ گفتي. دهنم آب افتاد.«حميد ياد گرفته: 
خميني چي؟ خميني  شكموي خركار؟ ي تو دختر مني يا دختر اين مرتيكه

هم خورش فسنجان دوست داشت؟ بتول خانم چندبار برايش فسنجان پخته 
؟ بود ن به روغن نيفتاده بود قر زدهابود؟  چند بار خميني براي اينكه فسنج

ني را دوست داشت؟ آن زنهاي اآن سرباز دهاتي روي تانك چه نوع فسنج
چادر سياه روز تظاهرات عاشورا چي؟ آيا قبل از رفتن به تظاهرات به خاطر 

آبگوشت. مادر  يا مثل مادر ن بار گذاشته بودند؟ارضايت شوهرشان فسنج
گذاشت. آن روزي هم كه به  گوشت بار ميروزهايي كه رختشويي داشتند آب

بگوشتش را بار گذاشت و بعد رفت. مادر حميد آپيشواز شهبانو فرح رفت اول 
؟ شايد اگر بود چي؟ چند بار براي جناب سرهنگ خورش فسنجان پخته

افتاد جناب  خوب به روغن مي يخورش فسنجان او مثل خورش خانم بهادر
در آن بعد از ن آساني بكشد! شايد هم آمد كه او را به آ حيفش ميسرهنگ 

كه منتظر آمدن معشوقش بوده آبگوشت بار گذاشته كه وقتش گرفته  ظهر
كه وقت داشته باشد به خودش برسد، به قول مادر سرخاب سفيدابش نشود؛ 

اينكه باالخره بعد از چند سال به  گذشته؟ آنروز در فكرش چه ها مي  را بكند.
ك بچه كسي پيدا شده كه در رختخواب به لذت زندگي زناشويي و داشتن ي

 رسيده؟ به اورگاسم ميهيچوقت با جناب سرهنگ يا آبردن او هم فكر كند؟ 
يا جناب سرهنگ هم مثل محسن فقط به فكر آمدن آب خودشان بوده. و يا 
مثل حميد آنقدر ناوارد كه با تمام تالشش هيچوقت نفهميده بوده كه زنها 

  برند نمي لذت» تو كردن«فقط از 
  

  وارفته بود. البه خودش آمد برنج كاموقتي 
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و دستش را روى  كردبغل  را مينااز پشت  ،رختخواب غلتى زددر حميد 
دست او را با سرعت از روى شكمش برداشت و بسوى مينا گذاشت.  او شكم

كند.  ههنوز تصميم نگرفته بود با بچه چ؛ كرد  او غلتيد. نبايد بى احتياطى مي
ديگر.  يگفت يك بچه  خواست. هميشه مي  ديگر مي ييد دلش يك بچهحم

به فرزندى قبول كرده بود و اسم خودش را بعنوان پدر در  شيرين را رسماً
س پيانو الوارد كرده بود. خودش مسئوليت بردن او را به ك ي اوشناسنامه

او سر راهش رساند و عصرها مينا   د. صبحها او را به مدرسه ميوبعهده گرفته ب
ساله بود و حميد فرزند  دوازدهال داشت. اما شيرين حا از مدرسه برميرا 

حرف يك برادر  بق معمول به دنبال اوط خواست. شيرين هم  ديگرى مي
بايد چند تا بچه بياورد.   كرد كه   زد. خانم بهادرى نصيحتش مي  كوچك را مي

 وضع ماليش يد ماشااهللاكه حمال حا«مرد را بايد با اين چيزها سرگرم كرد. 
اش  قد و قواره چشم و رو و .استچشمشان دنبالش  يليهاخوب شده بود خ

هم كه حرف ندارد. قد و بااليش را از پدرش به ارث برده و چشم و ابروي 
سه حميد حاال .» مشكيش را از مادر خدا بيامرزش كه خيري از اين دنيا نديد

ى بيش از يت كه هركدام به تنهاشهر داش يدر سه نقطه فرانسويرستوران 
توانست به راحتى كارش را ول كند و به   حقوق مينا درآمد داشتند. مينا مي

  كاري كه حميد هميشه از او خواسته بود. ،نگهدارى بچه بپردازد
شد.   يك پسر بچه كه مال خودش مي ؛آمد يك پسر داشته باشد بدش نمي
بشناسد. هيچوقت خوب نشناخته  مردها را بهتر توانست  طور مي شايد اين

 او ديده بود و با كم چقدر محسن را .... بودشان. حميد خوب و مهربان بود. اما
 بعداً ،كرد از او دارديفكر م وقتيهم كه  را شناختى ي كم حرف زده بود. همه
بچگى كه  در.  هيچوقت نزديك نشده بود با حسين .زير سئوال رفته بود

هم  بعداً بازي كند،برادرهاى غيرتى را  نقشو  دبدهخواست دستور   مرتب مي
  .بود كرده قطع اش را با اواحتياج داشت رابطهبه او بيش از هميشه كه مينا وقتى 

يك  حامله بود.يك ماه و نيمه  .ي پيش گرفته بودجواب آزمايشگاه را هفته
دار انهخواست؟ شده بود يك خانم خ  اين چيزى بود كه مي واقعاً ي ديگر؟بچه

بورژاى حقيرى كه هميشه نگران بود بشود به تمام معنى. ديگر حتى خورده
هم نبود. يك بورژواى كامل. دوستانش چه شده بودند؟ آن بحثها و گفتگوها 

اين «اهل سياست و  الًو آن آرزوهاى مشترك كه با هم داشتند؟ حميد اص
رفت  سينما هم نمي به نبود.» انهروشنفكر ياداها«و  »گانهكارهاى بچه جور

اى هفتاد هشتاد ساعت در بيرون از خانه  هفته مگر اينكه فيلم كمدي باشد.
اى را كه  آمد احتياج به آرامش داشت. خانه  كرد و وقتى به خانه مي  كار مي

دو ماشين نو داشتند. براى مينا يك بنز سفيد  .خواست خريده بود  دلش مي
سال يكبار  كه هر دو داشتشكى ك ميالخودش يك كاد .بود خريده رنگ

 كرد. زن و دخترش را دوست داشت. چند  عوض مي يمدل جديدترآنرا با 
خانوادگي داشتند كه پاي دايم مهمانيهاي همديگر بودند.  دوست  فاميل و

ي مادري حميد را خانم بهادري دختر خاله و همبازي مادرش كه حاال وظيفه
با خانم  ي مينا م بهادري كه به رابطهبه عهده گرفته بود، پسر و عروس خان

هايش كه تنها فاميل مينا در  كرد، حسين و زن و بچه بهادري حسادت مي
آمريكا بودند. از وقتي با حميد ازدواج كرده بود حسين دوباره به يادش افتاده 
بود. زن حسين را مادر در ايران پسنديده بود و برايش عقد كرده بود و 

كيه. حسين به تركيه رفته بود و او را با خودش به فرستاده بودش به تر
آمريكا آورده بود. يك دختر و يك پسر داشت كه هر دو عاشق عمه مينا و 

  عمو حميدشان بودند.
. تا به حال سه بار مسافرت هر ساله خانوادگيشان هم كه سر جاى خودش بود

ا كشتي با كروز به يك طرف دنيا رفته بودند. شيرين و حميد عاشق سفر ب
بودند و مينا متنفر از آن همه خوردنها و نوشيدنها و رقصيدنها و زنداني شدن 
در يك كشتي كه روزها روي آبهاي اقيانوس سفر كند، در حالي كه 

و يا در سالنهاي غذا خوري  اند ي كنار استخر دراز كشيدهمسافرانش در عرشه
  هاي ديگر.به خوردن مشغول و يا در حال رقص و قماربازي در سالن

جا  تخت تخت خزيد. چهار نفر به راحتى در يزد و به گوشه ديگري غلت
شدند. اطاق خواب به بزرگى تمام آپارتمانى  بود كه قبل از ازدواجش در   مي

آپارتمانش با تمام كتابها  د؛دلش براى آپارتمانش تنگ ش كرد.  آن زندگى مي
 يزيون كوچك سياه و سفيدشتلو عكسهايي كه به در و ديوار آن زده بود و و

چقدر آن   و آن گلدان برگ فيلتوس كه مال خودش بود. داري برفكبا صفحه
چه  الًاص حاال دلش براي آن تنگ شده بود؟ ها از همه چيزش بيزار بود.وقت
  خواست؟ چه مرضش بود؟    مي

اول رفت و تلويزيون را  يبه طبقه .چهار صبح بود كه از جايش بلند شد
. حدسش درست بود تا حد ممكن پايين آوردرا  تلويزيون كرد. صدايروشن 

خيابان از جمعيت  داد. را نشان مي خمينى يمراسم تشييع جنازه  سى ان ان
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را در تابوتى سر باز،  اهللا كفن سفيد رنگ آيتال با زد. دوربين مرتب از   موج مي
ن كه از ماشيني شبيه هما داد.  يك ماشين جيپ سبز رنگ نشان مي روي

فرودگاه به بهشت زهرا برده بودش و مينا همراه با جمعيت مدتي با آن دويده 
ت بلند بود. ماشين از ميان مردمى كه آنرا احاطه ياكبر از جمعاهللاصداى  بود.

ال ماشين با ياى خودشان را از بدنه كرد. عده  كرده بودند به سختى حركت مي
فن را، براى تبرك شايد، كندند. كفن ك ياى از پارچه كشيدند و با دست تكه
كنار  اوبراى چند لحظه از روى بدن لخت بعد، شد.   از هر طرف كشيده مي

 يپاهايش را نشان داد. چشمهايش زير سايه رفت و قسمتى از صورت و
غر و بى رنگ. ال، بسته بود و پاهاى لختش شمشكى و پرپشت هميشه ابروان

بود. دوربين تلويزيون براى چند لحظه ناخنهاى كبود پايش كمى بلند شده 
كنان به سر و طرف جمعيت كه گريه برگشت بهبعد  ،روى تصوير مكث كرد

  كوبيد. خود مى يسينه
  » مينا«* يك بخش مستقل از رمان 

*  

  

  
  

  اي بر گور آنت پروانه

  

  

  نسيم خاكسار

  
ر صبح جمعه بود. نشسته بودم توي خانه كه روبرت تلفن كرد. گفت اگر كا

 رفتند توانم امروز را با آنها سر كنم. او و مايكه داشتند مي ندارم مي
اي  خواست سري به قبر مادرش بزند. آمرونگن دهكده ) مايكه مي1آمرونگن.(

است در چهل كيلومتري اوترخت. راستش آن روز دل و دماغ خانه نشستن را 
ردم. آنجا را نديده آمد بزنم بيرون. قبول ك نداشتم. هوا آفتابي بود و بدم نمي

  بودم.
جور آيد شهرها و دهات در هلند همه يك خيليها در وهلة اول به نظرشان مي

هاشان قدم بزني تا  هستند، اما اين جور نيست. بايد بروي در كوچه پس كوچه
نظرت آمده هيچ فرقي با  تفاوتها را پيدا كني. شده است در شهركي كه به 

اي باريك پيدا كني كه معماري  اني يا كوچهخياب  ساير جاها نداشته است،
ات كند. گاهي هم يك گلكاري ساده  ات ميخكوب هاش تا مدتي سرجاي خانه

در باغچه. و يا شكل پنجره و آجرچين سردرها. من از جاهاي عمومي مثل 
-هاي بازمانده از دوران فئودالي و كنت موزه و ساختمانهاي قديمي و قلعه

شكلهاي مختلف در شهرهاي هلند وجود دارد و نشيني كه فراوان و به 
  زنم. هركدام ويژگيهائي براي خودشان دارند حرف نمي

حدود دوازده ظهر بود كه روبرت و مايكه پيدايشان شد. خيلي كوتاه نشستند 
ام  و بعد با هم زديم بيرون. در آخرين لحظه به فكرم رسيدكه دوربين عكاسي

رت، همان فياتي بود كه بعد از مرگ پدرش هم را با خودم بياورم. ماشين روب
به او ارث رسيده بود. قبل از آن ماشيني داشت كه من آن را ماشين مشدي 
ممدلي نام گذاشته بودم. تا توي آن مي نشستيم روبرت ياد شعري كه از 

افتاد و خودش با لهجة هلندي  ماشين مشدي ممدلي برايش خوانده بودم مي

   . آن روز هم تا سوار شديم ياد آن افتاد و خواند:خواند آن را به فارسي مي
  »ماشين ماشتي ماندلي. نه بوق داره نه صاندلي«

مايكه كه از شوخيهاي بين من و روبرت، مثل بارهاي قبل، گيج شده بود، 
  »اينها چه بود كه خواندي؟«خنديد و گفت: 

 ماشين مشدي ممدلي ماشيني است«روبرت برايش به هلندي ترجمه كرد: 
  »كه نه بوق دارد ونه صندلي.

البته ماشين سابق روبرت هردوي اينها را داشت. فقط ظاهرش قزميت بود. در 
جلو و سمت راستش چون كنده شده بود، روبرت در يك ماشين ديگر را با 
رنگي ديگر روي آن گذاشته بود. و بقية جاهاش هم در دور و بر، تا بخواهي 

كرد به  وستان روبرت كه توي مزرعه كار ميلك لكي بود. ماشين را يكي از د
  او فروخته بود. جدا از ظاهرش ماشين محكمي بود. 

گذشت و داشت وارد  من و روبرت سابقة دوستيمان از نوزده سال هم مي
شد. دوسال بعد از آن كه به هلند پناهنده شده بودم با هم همسايه  بيست مي

اش  نشستيم و خانه ه ميشديم. آن وقتها در يك ساختمان كوچك سه طبق
در طبقة اول، درست روبرو به خانة من بود. روبرت تازه در رشتة تاريخ هنر 

ماند. عاشق شخصيت  التحصيل شده بود. و بيشتر اوقات در خانه ميفارغ
ابلوموف بود و دوست داشت تمام وقت در رختخواب باشد. توي آن مدتي كه 

بود. البته دخترها او را ول دوست دختر عوض كرده   همسايه بوديم سه
توانستند شخصيت آرام و صبورش را تحمل  كردند. به نظر من نمي مي

شد  كنند.چون روبرت از نظر شخصيتي مرد وفاداري بود. گاهي البته يبس مي
گفت  رفت. ولي آن قدر نبودكه توي ذوق بزند. خودش مي و توي خودش مي

گوئيهاش وقتي سر حال بود و به خاطر هواي نمور هلند است. البته بذله
يا به قول خودش باد مزاحم روده را   وقت،عادتش به گوزيدن، وقت و بي

كرد. وقتي سنش كمي باالتر رفت،  بيرون فرستادن، جبران يبسيهاش را مي
طور كامل ترك كرد. بيشتر وقتها سرزده   به جز گوزيدن، به  اش را، يبسيهاي

خواستند پهلوي من بيايند مسير يكي از مي  رفت سراغ دوستانش. وقتي مي
خبر زنگ در  كردند و بي قدم زدنهايشان را در جهت خانة من انتخاب مي

زدند. با مايكه چهار پنج سالي بود كه دوست شده بود. او را هم  ام را مي خانه
مثل خودش به اين نوع سرزدنها عادت داده بود. بيشتر از چهار يا پنج بار 

را ديده بودم. دختر خوبي بود. ساكت و آرام. انگار او را به قوارة نبود كه مايكه 
روبرت بريده بودند. من جفتشان را دوست داشتم. حتي گربة مهربانشان را 

گذاشته بودند. اين اسم را » حمرا«زد اسمش را  كه چون رنگش به سرخي مي
  مايكه كه كمي عربي بلد بود روي آن گذاشته بود.

و نشسته بودم و مايكه پشت نشسته بود. مثل دفعات توي ماشين، من جل
پيش ساكت بود. شش هفت ماهي بود نديده بودمشان. براي اين كه حرفي 

كردم و گاهي به موهاي  همان وقت كه گاهي به بيرون نگاه مي  زده باشم،
آنجاكه رسيديم خانة مادر مايكه »  هاي روبرت، گفتم: كمي سفيد شدة شقيقه

  »؟بينيم را هم مي
  »خانة حاال يا سابقش.« روبرت به طنز گفت:

اي است كه من توش بزرگ شدم فقط از  اگر منظورت خانه»  گفت: مايكه
شود ديد. چون مادرم خيلي وقت بود كه ديگر آنجا زندگي  بيرون مي

  »كرد. نمي
راستش ياد داستاني افتاده بودم كه جسته گريخته روبرت از زندگي پدر و 

  ام گفته بود.  مادر مايكه براي
پدر و مادر مايكه براي بيست سال يك رابطة مخفي عاشقانه با هم داشتند. 

يك ساله بود و واد، پدر مايكه، بيست  اولين بار كه همديگر را ديده بودند،
آنت، مادرش، سيزده ساله. همان وقتها بود كه آتش جنگ جهاني دوم تازه 

هاشان به سربازهاي ارتش  خانهگُر گرفته بود. مردم دهات و شهرها توي 
دادند. اد كه آن وقت گروهبان ارتش بود همراه يك سرباز ديگر  خودي جا مي

جاشان توي خانة پدر بزرگ و مادر بزرگ مايكه افتاده بود. عمو، مادر و پدر 
بزرگ مايكه تا سالها توي آمرونگن يك مغازه براي تعمير و فروش كفش 

آن گردن مادر مايكه افتاد. تصور عاشق شدن داشتند كه بعدها اداره كردن 
يك دختر سيزده سال در آن دهكده و در آن شرايط، هروقت كه روبرت 

شد. البته ماجرا به همين  كرد، برايم جالب مي داستان آنها را تعريف مي
 راحتي كه شروع كرده بودند پيش نرفت. اد در همان وقت كه عاشق آنت

كه به او قول داده بود بعد از پايان جنگ اگر  سيزده ساله شد، نامزدي داشت
سالم در رفت با هم ازدواج كنند. اين موضوع را آنت سيزده ساله هم 

دانست. توي آن مدت جنگ و در آن روزهاي قحطي و گرسنگي، آنها يك  مي
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جورهائي با هم خوش بودند. جنگ كه تمام شد همديگر را هنوز به طور 
اد زد و با   د وقتي آنت نوزده سالش شده بود،ديدند. چند سال بع مخفي مي

همان نامزدش كه به او قول ازدواج داده بود ازدواج كرد. از روبرت شنيده 
اش از جنس  اي كه پارچه بودم كه مادر مايكه در همان وقت با لباس فقيرانه

هاي نامرغوب و زمخت مخصوص چتر نجات بود در جشن عروسيشان  پارچه
ا اين همه رابطة آنها با هم قطع نشد. و آنها همچنان شركت كرده بود. ب

ديدند كه با هم آشنا شده بودند. تا  اي مي پنهاني همديگر را در همان خانه
سر مايكه حامله شد. از آن به بعد، اد ديگر نخواست او را  1958آنت در سال 

يك  دختر آنت، براي خودش  كه مايكه، ببيند. و اين وضع ادامه داشت تا وقتي
خانم چهل ساله شده بود. اين طوركه معلوم بود زن اد از شوهرش قول گرفته 
بود كه هيچوقت به ديدن آنت و مايكه نرود. او هم چهل سال تمام، تا وقتي 
  زنش زنده بود، سر قولش ماند. هفت سال پيش، چند روز بعد از مرگ زنش،

ازي را كه همان وقتي آنت به طور تصادفي به او زنگ زد تا خبر مرگ سرب
وقتهاي جنگ با هم توي خانة آنها بودند، به او اطالع دهد تماسشان با هم از 

  نو برقرار شد.
  »خواهم ببينم. آره همانجا را مي»  به مايكه گفتم:

آن خانه ديگر آن خانة قبلي نيست.خيلي جاهاش را عوض »  مايكه گفت:
  »اش سر نرود. وصلهبرمت. فقط روبرت ح كردند و از نو ساختند. ولي مي

  »نه. ديگر عادت كردم.»  روبرت گفت:
  »زنيد؟ رويد آمرونگن، به آنجا هم سر مي مگر هربار مي»  گفتم:

  »گاهي؟»  مايكه گفت:
  »ات هستي؟ دنبال كودكي  چرا؟«

  »خواهد جفتمان را شكنجه بدهد. مي»  روبرت به شوخي گفت:
  مايكه خنديد.

ي زيبائي دارد. قلعة آمرونگن هم نزديك فقط آن نيست. دور و برش جنگلها«
  »مان است. خانه

آره اين يكي براي تو خوب است. چون در ضمن خانة اولين »  روبرت گفت:
  »بيني. كسي را كه به هلند پناهنده شده بود مي

ويلهم   كند. اما مايكه توضيح داد كه منظور روبرت، فكر كردم شوخي مي
اش در جنگ جهاني  كه بعد از شكستهوهن زولرن، امپراطور آلمان است 

)  شهركي در همين 2،(»دورن«اول به هلند پناهنده شده بود. و بعد در 
  نزديكيها مرد.

دادند باز  فكرش را بكن اگر توي اين قلعه هم به من جا مي»  به شوخي گفتم:
  »ديديم. يك روزي من و تو همديگر را مي

شديم. بايد  ادند ما با هم رفيق نميد اگر توي قلعه به تو جا مي»  روبرت گفت:
  »كرديم. دور و بر ملكه پيدات مي

هائي كه در دو سمتش مزرعة علف بود.  ماشين افتاده بود توي يكي از جاده
شد و به سمت  آسمان آبي بود با چند لكه ابر سفيد و هرچه از ما دورتر مي

مانهائي شده شد. از آن نوع آس هاي ابرهاش بيشتر مي رفت، لكه لكه افق مي
شد. جاده تقريباً  بود كه تو كار خيلي از نقاشهاي قديمي هلندي ديده مي
شد. از فكر ماجراي  خلوت بود، فقط گاهي يك كاميون گنده از جلو پيدا مي

آمدم. تا آن وقت از جنگ جهاني دوم، بيشتر  مادر و پدر مايكه بيرون نمي
لند شنيده بودم. يك بار داستانهايي دربارة روزهاي قحطي و گرسنگي در ه
كرد برايم تعريف كرده بود  هم زني شصت هفتاد ساله كه كارهاي تئاتري مي

وقتي دوازده سالش بود توي جنگ سربازي آلماني به او تجاوز كرده بود و او 
شان  از ترس آن كه فرياد نزند تمام وقت به گلهاي شمعداني توي آشپزخانه

تم پرسشهاي من مايكه را اذيت نخواهد كرد دانس كرد. با اين كه مي نگاه مي
گوئيهاي گاه گاهي احتياط جلو بروم. خوشبختانه بذله ترسيدم بي ولي باز مي

گذشتيم با  كرد. وقتي از كنار باغ بزرگي از درختان ميوه مي روبرت كمكم مي
اگر گفتي «اشاره به درختان كوتاهي كه تازه برگ داده بودند به روبرت گفتم: 

  »ه درختي هستند يك جايزه داري؟آنها چ
هاشان پيدا كرده بودند و به  روبرت با اشاره به حالت گردي كه از بريدن شاخه

چون شكل سيب »  رفتند به طنز گفت: همان نحو رديف به رديف تا ته باغ مي
  »اند، بايد درخت سيب باشند.

  »اگر شكل گالبي بودند چي؟« مايكه به شوخي گفت:
  »بي بودند.آن وقت درخت گال«

وقتي به جائي ديگر رسيديم كه درختهاي خيلي كوتاهي داشت و هيچكدام 
دانستيم چه درختهائي هستند و شوخيهاي روبرت هم براي پيدا  از ما نمي

اي خاص براي آنها كار ساز نبود و به ناچار گفت آنها درختهائي  كردن ميوه
به   آورد، سردرنمياند و از آنها  هستند كه با شيوة جديدي كاشته شده

  اي جائي بايستد. پيشنهاد مايكه او را جريمه كرديم كه براي چند دقيقه
) 3»(النگ بروك«ي  روبرت، جايي مناسب، نزديك به تابلوي ورود به دهكده

خواست سيگاري  داشت. هرسه از ماشين پياده شديم. مايكه مي  ماشين را نگه
النگ «ار كرده بود. از آنجا كه دود كند. روبرت چند ماهي بود كه ترك سيگ

من را ياد رمان بابا لنگ دراز انداخته بود، با اشاره به يك معناي آن   ،»بروك
تو هم مثل دخترك »  يعني شلوار دراز، به مايكه كه كنارم ايستاده بود گفتم:

رمان بابا لنگ دراز، يك باباي لنگ دراز داشتي كه هيچوقت تو كودكيت او را 
  »نديدي.

  »باباي من اما لنگهاش خيلي كوتاه بود.»  كه خنديد:ماي
كوتاه شده  بعد از چهل سال وقتي به تو رسيد ديگر لنگهاش»  روبرت گفت:

  »بود
  مايكه باز خنديد

  »هيچوقت شد كه تو اين همه سال دلت بخواهد با او تماس بگيري؟« گفتم: 
  »آمد دو بار به او تلفن زدم. اما او پيش نمي«
  »اش را پيدا كردي؟ نچطوري تلف«
باراول كه به او «خنديد: » اش را پيدا كردم. از روي دفتر تلفن اسم و شماره«

تلفن كردم. وقتي صدايش را كه خيلي كُلفت بود توي گوشي شنيدم، گفتم، 
داني من كي هستم؟ همان صداي كلفت گفت، نه. گفتم من مايكه  مي

و در سكوت من » داد؟ داني چه جوابم مي«و روي به من كرد: » هستم.
دهي گوشي را بگذارم؟ و بعد گوشي را  اجازه مي«حرفش را ادامه داد: 

  »گذاشت.
بار پشت سرهم گفت:   كه بارها اين حرفها را شنيده بود سه روبرت با اين

البته   اد،»  و بعد براي آن كه جو را عوض كند گفت:»  مرد! مرد!، آه، مرد!«
  »آدم بدي نبود.

  »نه. اصال.ً»  مايكه گفت:
گيرد، به  شنيده بودم اد، سه سال بعد از آن كه با مايكه و مادرش تماس مي

  ميرد. شود و بعد از يك سال در بيمارستان مي مرض آلزهايمر دچار مي
برايم جالب است بدانم. بعد از چهل سال وقتي پدر و مادرت همديگر »  گفتم:

  »شان چطور بود؟را ديدند رابطه
مان  بود. يك عكس سه نفري از خودمان دارم. وقتي آمدي خانهخوب. عادي «

  »ايم. دهم. خوشحال و راضي پهلو هم نشسته نشانت مي
  »عين سه درخت!«

  »عين سه درخت.«   مايكه خنديد و حرفم را تكرار كرد:
  »و يكيشان خيلي مغرور. بايد ببيني!»  روبرت گفت:

  مايكه با سر حرف او را تصديق كرد.
يكيشان پيشنهاد كند كه بعد از آن همه سال جدائي با هم زندگي هيچ شد «

  »كنند؟
آره. پدرم چند بار از مادرم خواست كه با او ازدواج كند. اما مادرم در «

  »جوابش گفت، نه، ضرورتي ندارد.
  »همين«
  »آره.«

  »بيائيد برويم، بقية حرفها در ماشين.»   روبرت گفت :
عريف كرد وقتي كوچك بود مادرش روزها وقتي در ماشين نشستيم مايكه ت

هميشه در مغازة كفاشي مشغول كار بود و او بيشتر وقتهاش را با خانم روت 
گذراند. زن كوري كه سابقاً معلم بود و بعد با مادرش همخانه شده بود.  مي

داد. مايكه از مادر بزرگش زياد راضي  مي  خانم روت به مايكه درس حساب ياد
  اش هم بعدها به آنها پيوستند. نبود. سه خاله

  »براي مدت پانزده سال با هفت زن در آن خانه زندگي كردم.«
  »زدي به چاك جاده.  براي همين تا پانزده سالت شد،« روبرت گفت: 
هام را دوست داشتم. فقط از دست مادر  نه. خانم روت و خاله»  مايكه خنديد:

  »د.بزرگم خسته شده بودم. زياده از حد مذهبي بو
چطور مادرت جرات   با آن همه خشكه مقدس بودن مادر بزرگت،«گفتم: 

  »ترسيد طردش كنند؟ آورد. نمي كرد و آن همه سال اد را به خانه مي مي
بعد از مرگ پدر بزرگم. مادرم همه كارة خانه شده بود. مادر بزرگم و «

  »رسيد. ديگران زورشان ديگر به او نمي
  »شد مايكه را غسل تعميد دهد.كليسا حاضر ن»  روبرت گفت:
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به مادرم گفتند اگر معذرت بخواهي و اعتراف به خطا كني، »  مايكه گفت:
  »دهيم، اما مادرم قبول نكرد. بدون تشريفات غسل تعميدش مي

  »برايت مهم است؟«
  »نه! خوشحالم كه قبول نكرد.«

خوب است  وقتي به آمرونگن رسيديم جائي پارك كرديم. قرار شد چون هوا
گذشت  مان از جائي مي اول در جنگلهاي اطراف يكي دو ساعتي راه برويم. راه

اي ختم ميشد كه تاريخي كهن داشت. حدود دو هزار سال پيش از  كه به تپه
ميالد مسيح. از بس شنيده بودم كه بسياري از جاهاي هلند، صد يا دويست 

دهكده جائي پيدا  كردم در آن سال پيش زير آب بوده است هيچ فكر نمي
كنم كه تاريخي اين قدر قديمي داشته باشد. چند قبر و استخوان مرده 
مربوط به آن زمانها پائين اين تپه كشف شده بود. بر فراز قبرها و از روي تپه 

هاش و  قلعه و برج  توانستي نماي محوي از دهكده را با همة خانه مي
و نارنجي از دور ببيني. در كنار اش در امواجي از رنگهاي آبي و سبز  كليساي

اي از آن كه در هجوم باد و از  ترين شاخه درختي كهن سال و در ساية پايين
اي بزرگ درآمده بود چند  شكستگي به سوي زمين كشيده بود و به بال پرنده
زد. نه از آن نوع لبخندهاي  عكس از مايكه گرفتم. در همة آنها لبخند مي

شان را در عكس شاد نشان دهند.  تا چهره زنند مصنوعي كه برخي مي
اي بود خورديم. نان و  ها كه نزديك به مدرسه ناهارمان را در پارك بازي بچه

پنيري كه از پيش، مايكه برايمان پيچيده در ورقهاي آلومنيوم آماده كرده 
بود. روبرويمان، ميان وسايل بازي پارك، دوتاي آنها همانهائي بودند كه مايكه 

اي  از جاده  كرد. براي نزديك شدن به دهكده كي روي آنها بازي ميدر كود
گذشتيم. قلعة آمرونگن، مثل  ميان مزارع گندم كه هنوز سبز نشده بودند 

هاي قديمي هلند از سه طرف دورش را آب گرفته بود. براي من  بيشتر قلعه
ي تر بود. مايكه با فاصلة كمديدن خانة مادر مايكه در زمان جنگ جالب

داد كه چهل سال  رفت و خانه و انبارهائي را نشانمان مي جلوتر از ما راه مي
شان  پيش محل نگهداري تنباكو و برگهاي توتون بود. در صد متري خانه

زمان جنگ جاي سربازان بود. «روبروي ساختمان بزرگ انبار مانندي ايستاد: 
  »درم و دوستش.به جز پ»  و با خنده گفت:» خوابيدند. شان اينجا ميهمه

  »دادم. من هم جاي او بودم آنجا را ترجيح مي»  روبرت گفت:
  »كرد؟ مادرت هيچوقت از وضعش گله نمي«گفتم: 

ديد كه آن را خيلي دوست  گفت تو چشمهاي پدرم دوتا روشنائي مي نه. مي«
  »داشت.

  »آمد؟ تو چي؟ اولين بار كه او را ديدي به نظرت چه شكلي «
آمد. اما  ش توي تلفن حرف زدم به نظرم خيلي گنده ميوقتي باها«خنديد: 

وقتي ديدمش توي خانه سالمندان بود. خيلي كوچولو بود. مردي كوچك با 
صدائي بزرگ. تا من را ديد گفت چقدر شكل مادرت هستي. بعد همديگر را 

  »بغل كرديم.
 آنجا رسيديم، روبروي خانة قديميشان كليساي بزرگ دهكده بود. وقتي به   

  شان مايكه گفت شش ساله كه بود در چمنهاي اطراف كليساي روبرو به خانه
نوشت. گاهي هم با سوراخ كردن ساقة  نشست و شمارة ماشينها را مي مي

گذراند و  ساقة گلهاي ديگري را كه چيده بود از ميان آنها مي  گلهاي كوچك،
كرد  ف ميساخت. وقتي داشت اينها را تعري براي خودش زنجيري از گل مي

هاي كوچك گلهاي بهاره، پهن زمين نشست. دو  رفت روي علفها و ميان بوته
برش دو درخت بزرگ چنار قد كشيده بودند. ميانشان و ميان علفهاي سبز 

قدر كوچك شده بود كه به نظرم رسيد شش ساله شده است. برگشتم و  آن
و تنها بخشي از آن كرد  اي كه زماني مايكه از آن به بيرون نگاه مي به پنجره

خانه بود كه تغيير نكرده بود نگاه كردم. بعد از چند دقيقه مايكه با دو زنجير 
كوچك گل كه از ساقة سه گل وحشي براي من و روبرت ساخته بود به ما 

  پيوست. 
ديدم. هر نيم ساعت به نيم ساعت  اين دو درخت را مي  هميشه از آن پنجره،«

  »شد. ميهم صداي ناقوس كليسا بلند 
  »پس شكر كن كه ديگر آنجا نيستي.: « روبرت به شوخي گفت

و نشست روي زمين و » نه. به صداي آن عادت كرده بودم.»  مايكه آرام گفت:
وقتي بچه بودم يكي از كارهام «با كندن علفهاي خودرو از الي آجرها گفت: 

  »ورم.اين بود كه با بيلچه يا يك چيز تيز اين علفها را از ريشه دربيا
  »كار محشريه. من هم دوست داشتم.»  روبرت هم كنارش نشست:

مردي پستچي كه زماني همكالس مايكه بود ركاب زنان روي دوچرخه از 
  اش شد. و هرچه او را صدا زد، نشيند.  كنارمان گذشت. مايكه دير متوجه

 آن باال هيچ دلت خواسته يك بار هم شده بروي توي اتاقت و باز از  »  گفتم:
  »بيرون را نگاه كني.

  »آره. بارها.: « مايكه گفت
  »برويم در بزنيم. شايد اجازه دادند.«رو به روبرت گفتم: 
  »نه. دفعة ديگر. بايد زودتر برويم به مادرم سر بزنيم.»  مايكه نشسته گفت:

هاي علف را از  طوري گفت كه انگار واقعاً مادرش منتظرمان بود. پا شد. و ريزه
  تكاند.روي لباسش 

اي فلزي را كه با خودش آورده بود از  وقتي به قبرستان رسيديم، مايكه پروانه
اي پالستيكي درآورد. روي سنگ قبر روبرويمان اسم پدر بزرگ و  توي كيسه

مادر بزرگ و مادر مايكه نوشته شده بود. همه در يكجا خاك شده بودند. كنار 
  از پروانه بود و چند پروانةاي فلزي  سنگ قبر و نزديك به نام آنت مجسمه

  رنگين فلزي در خاك گلداني.
مادرم خيلي پروانه دوست داشت. سمبل زندگي است. به او »  مايكه گفت:
  »ام گاهي برايش پروانه بياورم. قول داده

اش بر  اي را كه پروانة فلزي تازه شمردم كه او ميله ها را مي داشتم پروانه
در خاك فرو كرد. و آن وقت به زمزمه،  نوكش بال گشوده بود باالي گور

آنت! من مايكه «شنود اين چند كلمه را گفت:  گوئي مادرش صدايش را مي
مان  اين بار يكي از دوستان من و روبرت هم همراه هستم. روبرت هم هست، 
  »ايم. است. همه به ديدار تو آمده

وشتن اعداد ياد بعد، مايكه ما را به سرِگور روت، همان معلم كوري كه به او ن
داده بود برد. به او هم گفت كه با ما سر قبرش آمده است. در راه بيرون زدن 

اي بزرگ و  گذشتيم، ناگهان پروانه از قبرستان وقتي باز از كنار گور آنت مي
زد از باالي سر ما گذشت، چرخي توي هوا زد، اوجي  سفيد كه در هوا پر مي

ت، درست كنار اسم او بر سنگ نشست گرفت سريع، فرود آمد و روي گور آن
كرد،  و چند بار بالهايش را باز و بسته كرد. مايكه كه آن را با شوق تماشا مي

چند بار دستهاش را از دوطرف به آرامي باز و بسته كرد و رو به ما بلند بلند 
رسيد در آن حالت يكي دو عكس از او بگيرم.  نظرم  خنديد. با نگاه به او به 

مئن نبودم با تكان تكان هرچند آرام دستهاش خوب بيافتد، اما من البته مط
  تمام كوششم را كردم. 

 
  2005دسامبر 

 اوترخت 
 

1- Amerongen 
2- Doorn 

3- Langbroek دهد و هم  به زبان هلندي هم معناي سرزمين پست مي
  شلوار بلند

*  
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  مهري يلفاني

  

  
امدم سرِ خاكت. چه كنم؟ روزها بخشي كه خيلي وقت است ني صدف جان مي

شه. بايد بي خبر از آقات بيام. زبانم الل،  كوتاهند. تا به خود بجنبم شب مي
اند، يك  گويد، صدف كافر بود. محارب بود. تو اين شش ماه كه ترا كشتهمي

نوك پا نيامده سرِ خاكت. زندگي مرا هم سياه كرده. بي خبر از او برايت گريه 
ها  جد هم باش بد شده. آقا مرتضي اسمت را توي روزنامهكنم. آقاي مس مي

ها خبرش را به آقا مرتضي  خوانده و شناخته. آقات حاشا كرده. اما همسايه
كنند و جواب سالمم را  اند. حاال اهل محل هم به من كج كج نگاه مي رسانده

ها كه سه پسر  دهند. فقط همسايه ته كوچه؛ يادت هست؟ همان به زور مي
اند. بيچاره پسرش  گويم. پسر بزرگ او را هم كشته ند. رفعت خانم را ميداشت

اند.  تازه عروسي كرده بود. عروسش حامله است. دوتا پسر ديگرش هم فراري 
ايستد به حرف زدن. برايم دلسوزي  بينمش. مي ها توي كوچه مي بعضي وقت

گريه نكن. گويم، توي كوچه  ش مي ريزد. به كند. مثل ابر بهار اشك مي مي
گويد، چه كاري؟ گور پدر  دهند. مي بينند. كار دستت مي ها مي همسايه

برند جبهه مثل برگ  هايشان را مي شان خون است. بچه شان. دل همه همه
 كنند.   خزان جارو مي

توي اين محله هركس پسر داشته، حاال داغديده است. يا توي جبهه كشته    
ت و معلوم نيست كجا گم و گور شده است. شده يا توي زندان و يا فراري اس

دهن رفعت خانم هميشه پر از فحش است. زبانم الل از دين هم برگشته. به 
گويد. چه بگويم واهللا مثل اين  خدا و پيغمبر و دوازده امام هم بد و بيراه مي

  ريزه. كه عقلش ترك برداشته. حال خود نيست. اما چه اشكي مي
  ي اين بي پدر و مادرها چه باليي سرمان آوردند.گويد، آخر پيري ديد مي   
شان.  خوره. يك روز به زور مرا برد خانه آره مي معلوم نيست از كجا مي   

بيني، به چه  صدف جان دلم خون شد. ديگر فرش هم زيرش نبود. گفت، مي
شد.  روزگاري افتاديم. عروسش مثل يك دسته گل. چشم از ديدنش سير نمي

كرد. طفلك پا به ماه بود. اما چه رنگ و رويي داشت. از  ي مينشسته بود بافتن
مسجد تخم مرغ گرفته بودم. خواستم چندتايي بدهم به آنها. نگرفتند. 
راستش خودم هم زياد تعارف نكردم. فكر كردم اگر آقات بفهمه، قيامت به پا 

را دهد. چ اهللا جواب سالمم را نميگفت، چرا آقا ولي كنه. رفعت خانم مي مي
گرداند؟ مگر ما همدرد نيستيم؟ توي دلم گفتم، اي زن  رويش را از من برمي

ي خودش را عاق كرده. افتاده دنبال كجاي كاري؟ شوهر بي انصاف من بچه
  كون آقا مرتضي مسجد.

آد؟ نه. تو كه اصًال با آخوند مسجد كاري نداشتي. آره،  آقا مرتضي يادت مي   
ش سفيد بود. يك  د. قبل از انقالب عمامهدانم كي سيد ش آقا مرتضي نمي

خواند.  گذاشتم كف دستش، يك دور تسبيخ برامان دعا مي پنج توماني كه مي
ش كه سياه شده. عباش  اما حاال بيا و ببين چه برو بيايي به هم زده. عمامه

زنه. سه چهارتا پاسدار مسلسل  هاش هميشه برق مي كت و كلفت شده. نعلين

چپه توي    آد، فوري مي را گرفتند. تا از مسجد بيرون ميبه دست هم دورش 
  هاش هم سياهه. نعش كش. شيشههاي   يك ماشين سياه. عين ماشين

ها و  ها و پاسبان خوب ديگه، دنيا همينه. يك وقتي دور، دور سرهنگ   
ها هيچ  هاست. اين وسط به ما بدبخت بيچاره ها بود، حاالم دور اين ژاندارم

رسه. تو هم بي خود خودت را به كشتن دادي. آقات  نمي وقت هيچ چي
گه، تقصير من شد كه تو محارب شدي و بر ضد اسالم قيام كردي.  مي

اي  دانم تو طور ديگه فهمم. فقط مي راستش من كه چيزي از حرفاش نمي
بودي. با خواهرات فرق داشتي. وقت شوهرت شد. خواستگارهم داشتي. برادر 

داشت؟ تو نيروي هوايي بود. حقوق داشت. دفترچه  شوهر فاطمه چه بدي
ارتش داشت. مثل محمد. فاطمه چه كم و كسري داره؟ هيچ وقت توي صف 

گرده، همه چيز  هاي غيرتيه. از ماموريت كه برمي نرفته. شوهرش از آن ژاندارم
آد سر قبر تو.  آره. فاطمه گاهي بي خبر از محمد با من مي براي فاطمه مي

الهي شده. از آخوندها طرفداري  نگفتم نياد. آخه محمد هم حزب ش امروز به
ش گفتم، محمد آقا، چطور شد تا پارسال شاه خوب بود، حاال  كنه. به مي

خميني؟ گفت، ننه، ما نان خور دولتيم. هركي ارباب شد، ما نوكرشيم. اگه 
ن فرستماكنند و يا مي علم مخالفت بلند كنيم، با يك نوك پا بيرونمان مي

  ده؟   مي  اونجا كه عرب ني بياندازد. آن وقت نان سه تا عورت را كي
داني صدف جان، فاطمه دوباره حامله شده. دكتر گفته، ديگه نبايد بزاد.  مي   

خواد. مثل باباي تو كه به اميد پسر هي توي دل من  اما محمد دلش پسر مي
لم ماند. دختر كاشت. آخرش صاحب شش تا دختر شدم و حسرت پسر به د

تو كه دنيا آمدي، گفت، ديگه عورت بسه. به من گفت، لياقت پسر زاييدن 
اما من صدات كردم صدف. آخه مثل ». كافيه«ندارم. اسم تو را هم گذاشت، 

صدف سفيد بودي. به هيچ كدام از خواهرات نرفته بودي. انگار تازه از دريا 
موچولو. من اسمت را  گرفته بودمت سفيد، عين مرواريد ... سفيد و كوچولو
كرد صدف. فقط توي  گذاشتم صدف. و صدف روت ماند. آقاتم كه صدات مي

ت كافيه بودي. مگه دختر چه عيب و ايرادي داره؟ واهللا اگر تو يكي  شناسنامه
دنبال درس نرفته بودي، اگه دانشگاه قبول نشده بودي، اين بال را سر خودت 

اي  طمه شده بودي، ديگه چه غصهآوردي. اگر تو زن برادر شوهر فا نمي
داشتم؟ حاال شاه باشد يا خميني يا يك زهرمارديگه. فرقي به حال ما 

مان  كرد. از اين انقالب كه چيزي به ما نرسيد. آقات چقدر سعي كرد خانه نمي
ها فرار كرده  ها كم شده بود. طاغوتي را عوض كند. وقتي كه قيمت خانه

ها را گرفتند و نشستند. من  دارپول  يو خانه ها رفتند بودند. چقدر بي خانه
ي هم چند بار به آقات گفتم تو هم برو يكي را صاحب بشو. گفت، نه. در خانه

ها را صاحب شد.  شود نماز خواند. شوهر رقيه يكي از همين خانه غصبي نمي
اي! يك آپارتمان باالي شهر. ديده بودي كه. سه تا  يادت كه هست؟ چه خانه

ها بزرگترش را  زرگ. آشپزخانه، يخچال، ماشين رختشويي. تازه بعضياتاق ب
گرفته بودند. چهاراتاقه. شش اتاقه. اما چه فايده. به دوماه نكشيد، اسباب و 

شان را ريختند توي خيابان. يادت هست؟ رقيه آمده بود با تو دعوا  اثاثه
رفتيم. كف گفت، ماها را كشيديد وسط خيابان، صبح تا عصر راه  داشت. مي

پاهامون تاول زد. قرار شد انقالب كه شد، صاحب خانه بشيم. شوهرمون كار 
داشته باشد. آب و برق مجاني داشته باشيم. پس كو؟ احمد كه بي كار شد. 

اي كه به زور گرفته بوديم. با تي پا بيرونمان كردند. يادت  اين هم از خانه
صدف كه خودش با اين  ش گفتم، چرا با صدف دعوا داري؟ آد؟ من به مي

انقالب مخالفه. تو گفتي، نه مادر. من با اين انقالب مخالف نيستم. من با اين 
  جماعت كه انقالب را از ما دزديدند مخالفم.

رسيد؟ واهللا من كه  زدي بچه. تو مگر عقلت به اين چيزا مي چه حرفا مي   
ها سردر هام سفيد شده از اين انقالب و اين دعوا مادرت هستم و گيس

تونستي بفهمي؟ ديدي كه آخرش  آوردم. حاال تو يك الف بچه چطور مي نمي
هم سرت را برباد دادي. هي رفتي كوه. دو شب و سه شب خانه نيامدي و من 

ها را توي اتاق  مجبور بودم به آقات دروغ بگم كه خانه خواهراتي. هي دختر
هي وقت و بي وقت  عقبي جمع كردي و بي اجازه آقات با هم پچ پچ كرديد.

ها بسته، تو كجا  از خانه بيرون رفتي. هرچي پرسيدم، ننه حاال كه دانشگاه
كنند همه  گفتي، نپرس مادر. نداني بهتره. يك وقت مجبورت مي ري؟ مي مي

  چيز را بگويي. با سيخ داغ و شالق. 
مان.  دانم برات گفتم كه بعد از كشته شدنت يك روز زري آمد خانه نمي   
نشناختمش. چادر سياه سر كرده بود. شكلش هم به كل عوض شده بود.  اول

ابروهاش پر شده بود. چه چشم و ابرويي! هزار ماشاءاهللا! وقتي ديدمش، انگار 
تو را ديدم. دست انداخت گردنم و حاال نبوس كي ببوس. اشك ريخت. من 
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پرسيد، زدم. خدا رحم كرد آقات خانه نبود. يعني اول از من  هم كه زار مي
است؟ گفتم نه، چه كار داري؟ ديدم يواشكي آمد توي خانه و   آقاتان خانه

شناسي؟ من هاج و  چادر و روسري را از سرش برداشت. گفت، مادر مرا نمي
م گفت،  كردم چقدر عوض شده بود. انگار پير شده بود. به واج نگاش مي

الم تا كام حرف داني سدي چقدر مقاومت كرده و  اهللا به تو مادر. مي بارك
  نزده. حتي اسمش را هم نگفته. آش و الشش كردند و اما زبان باز نكرده. 

كردم. پرسيدم، سدي ديگه كيه. بغلم كرد و  ها نگاش مي من مثل جن زده   
  » اسم مستعارش بود.. سديكرديم  صدف تو. ما صداش مي«گفت، 

صدف من نبود. كردم. سدي  ننه جان، من همان طور هاج و واج نگاش مي   
صدف من نبايد اين جوري آش و الش بشه و بميره. وقتي رفت زدم تو سرم 
و گفتم، اي خدا سگم به درگاه تو. آخر بگو چه گناهي كردم؟ پنج تا دختر 

شان برسد. با آبرو عزت  پاك و پاكيزه بزرگ كردم. نگذاشتم دست نامرحم به
ب تر و سر به زيرتر دارند ي شوهر. حاال هم يك از يك نجيفرستادمشان خانه

كنند. خب، فاطمه زمان شاه بي حجاب بود. دخترهاش هم  شان مي زندگي
خواست دخترهاش  آالمد بودند. تقصير شوهرش بود. ژاندارمه. خودش مي

ها تنها بودند؟ تقصير فاطمه هم نبود. تقصير  دامن كوتاه بپوشند. تازه مگه اين
هرگناهي بكند، به گردن شوهرشه.  من هم نبود. دختر را كه شوهر دادي،

اند. اسم دخترهاش را هم عوض كرده. شهال شده مريم.  حاال هم توبه كرده
آمنه آمنه، «خواندي،  شهين شده، آمنه. يادت هست صدف جان، براش مي

گفت، زبانت را گاز بگير  كرد و مي آقات دعوات مي» گيس تو دم االغ منه.
-ه. حاال چرا خدا با من اين طور تا كرد؟ ميدختر. آمنه نام مادر پيغمبر بود

ت نگفته بودم  خوام بدانم درس خواندن گناهه؟ تقصير خودت بود. من كه به
گفتم، ننه جان بسه ديگه. پاشو  خواندي. مي برو دانشگاه. شب و روز درس مي

برو خانه خواهرات. برو خوش باش. حاال وقت شوهرته. بايد شوهر كني و بچه 
شي و بند دل من گفتم پير مي وقت پيري دستگيرت بشند. ميدار بشي كه 

گفتي، مادر غصه مرا نخور. غصه پنج دختر ديگرت را بخور كه  ماني. مي مي
كنم.  شم و كار مي چشمشان به دست شوهرشان است. من خودم مهندس مي

  خوام. آقا باال سر نمي
را به مهندسي  شور بيمارستانخنديدم. دختر زمين تو دلم به حرفات مي   

چه؟ پات را از گليم خودت بيرون گذاشتي كه اين بال را سر خودت آوردي. 
دار شده بودي، حاال اينجا  تو هم اگر مثل خواهرات شوهر كرده بودي و بچه

زير يك خروار خاك نخوابيده بودي. همان دانشگاه رفتن و سر توي كتاب 
وض كني. آقات را و من را از خواستي دنيا را ع داشتن سرت را به باد داد. مي

دين برگرداني. آقات يك عمر نماز خوانده بود و روزه گرفته و مسجد رفته 
رفت. اما تو مگر  ش يادش نمي رفت، نماز و روزه بود. اگر شام شبش يادش مي

دار  ي كارگر گفتي. از سرمايهحاليت بود. هي از زحمتكشان گفتي، از طبقه
كشيد، دختر كفر نگو. اما تو  ؟ سرت داد ميگفتي. آقات مگر كارگر نبود

  ها عدالتخواهي است.  ها كفر نيست. اين حرف گفتي، آقاجان اين حرف مي
گفتم. اين بچه قلبش پاكه.  خنديدم. به آقات مي و من باز به حرفات مي   

خواد. مثل آب  خواد همه همه چيز داشته باشند. بدي مردم را نمي دلش مي
  چشمه زالله.

هاي آقات را برايت  ره. و من كه حرف گفت، داره راه غلط مي ات ميآق   
گفتي، من بيست سالم تمام شده. عقل رس  خنديدي و مي گفتم، تو مي مي
  كنم. دانم دارم چه كار مي ام. مي شده

بيست سال! اما آنها نگذاشتند بيست سالت تمام بشود. وقتي فاطمه روي 
  »روز تولد و روز مرگش يكيه.«گفت، سنگ قبرت را خواند. زد توي سرش و 

گرفتيم. فاطمه يك وقتي براي دخترهاش  ما كه ننه جان تولد و مولد نمي   
گرفت. من نه. اين كارا مال اونايي است كه كم و كسري ندارند و دلشان  مي

  مان بود.  خوشه. نه ما كه هميشه هشتمان گروي نه
هي نداشتي. چرا آن طور قربان خدا بروم، صدف جان. آخه تو كه گنا   

شنوم، سر اين قبرها. يعني راسته؟ راسته  هاي كه مي عقوبت شدي. اين حرف
خواهند بكشند، صيغه پاسدارهاي لعنتي و يا  گند دخترهايي كه را مي كه مي

كنند؟ خدايا چطور باور كنم؟ صدف قشنگم. آخر ظلم  آن آخوندهاي نكره مي
اند. واهللا خود  جاي خدا و پيغمبر نشسته ها هم حدي داره. زبانم الل مگر اين

  كند.  خدا هم اين طور عقوبت نمي
كردم. اما  صدف جان، كاش من هم مثل آقات سنگدل بودم. تو را عاق مي   

كند. وقتي سرش را از  توانم. آقات هم فقط تظاهر مي راستش را بگويم، نمي
ه طرف آسمان بلند بينم. وقتي دستش را ب دارد. اشكاش را مي روي مهر برمي

كند من يادم  زند. خيال مي شنوم. تو را كافيه صدا مي كند. نام تو را مي مي
  س. رفته كه توي سجلت اسمت كافيه

صدف جان، اگه بگم يك روز از يادم رفتي، نرفتي. انگار كه يكي از    
انگشتانم را بريده باشند، دردش آرام و قرار برام نگذاشته. هنوز صدايت توي 

زدي مادر  آمدي، مثل گل خندان. صدا مي شم است. از بيرون كه ميگو
كشيدم و يا توي زير زمين غذا  كجايي؟ من يا سر حوض رخت آب مي

دوختي توي چشمم. يك  كردي. بعد چشم مي آمدي كمكم مي پختم. مي مي
گفتي، مادرجان اين همه به  رفت. مي كردي كه دلم غش مي طوري نگاهم مي
  . چشمات پراز مهرباني بود. خودت زحمت نده

خواهد از سر قبرت بروم. خدا  شود. دلم نمي ببين صدف  جان دارد شب مي   
توانم سير گريه كنم.  داند چقدر حرف دارم كه بزنم. فقط اينجاست كه مي مي

م  اما چه كنم؟ بايد برگردم خانه. آقات اگر بفهمد آمدم سر قبر تو با
بايد آنقدر بيايم سرخاكت تا او را هم بياورم.  شود. بگذار بشود. سرسنگين مي

آيد و تنهايي برايت زاري  آيد. شايد هم خودش تنهايي مي دانم يك روز مي مي
  كند. دختري مثل تو، يك صدف تمام عيار ... مي

  فرانسه  -1986ماه مي
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  پرهايش ريخته بود

  

  پرناصر شاهين

  
البرز را پوشانده بود، از آسمان فرود ي شايد درست موقعي كه ابر و مه قله

آيد و به دليل همان ابر و مه كه جلو ديدش را گرفته بود، بالش، بال مي
شكند. اين را ما كند و ميتيز اصابت ميسنگي نوكسمت راستش به تخته

هاي غروب كه چوپان گله را به ده برگردانده بود، تعريف بعد فهميديم. طرف
سفيد بسيار بسيار بزرگي را ديده كه يك بالش شكسته  يكرده بود كه پرنده
  كرد.كج به زمين سقوط ميبود و با يك بال كج

-عمه بلقيس ميسيب آن روزها، ما قسمتي از تعطيالت تابستاني را در باغ    
گذرانديم؛ در يكي از روستاهاي دماوند. سهم ما از عمه و باغش سالي پانزده 

  خورد.وكوله كه به درد بازار نميسبد سيب كجيا بيست روز بود و يكي دو 
هاي داد تا پستاناش را جلو ميرفتن سينهراه دخترعمه هم بود كه موقع    

تر جلوه دهد. دخترعمه از همان اواني كه آب و رنگي به اش را بزرگنورسيده
سي تبديل كرده بود. و اگر كسي هم زده بود، اسمش را از صديقه به سي

سي از داد. سيكرد، جواب نميفت و با اسم اصلي صدايش ميريادش مي
همين دليل بدش صورت و تن و بدنش خيلي راضي و خوشحال بود. شايد به

هايش را به آمد كه خيلي تصادفي، مثالً باد دامنش را باال بزند و راننمي

http://dialogt.de/



  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢٤٧  100 ي آرش شماره

ما نمايش بگذارد. يك بار هم با دامن گشاد از درخت  زردآلو باال رفته بود. ا
من و پسر همسايه خجالت كشيديم و زود از زير درخت كنار كشيديم. شايد 

  ترس از عمه هم بود.
سي صبحي بود كه پس از صبحانه در ايوان خانه، به دستور عمه، سيجمعه   

ها ي مرغ را برداشت و رفت به طرف ته باغ كه به مرغ و خروسسطل دانه
واستم پدرم و عمه خيال كنند كه خدانه بدهد. من سرجاي خود نشستم. نمي

سي رفت و بازنگشت. عمه رفت به آشپزخانه لرزه. اما سيسي ميپام براي سي
براي تدارك ناهار. غالم هم كه رفته بود بازار براي خريد نان و گوشت، دير 

سي، خلقي آمد لب ايوان و رو به ته باغ فرياد زد سيكرده بود. عمه با سگ
از ته باغ هيچ جوابي نيامد. عمه قرقركنان  ؟ه باغ مرديصدي. صديقه رفتي ت

اون پدرنامرد هم «گفت: به آشپزخانه بازگشت و من شنيدم كه زير لب مي
  منظورش غالم بود.» رفت و مرد

سي زن كردم كه خدا كند عمه و پدر نخواهند كه سيمن به اين فكر مي   
اش را به لنگ و پاچه توانم جلوش را بگيرم كهمن بشود. من اصلن نمي

نامحرم نشان ندهد. پارسال پدر نگاهي به ما دو نفر انداخته بود و گفته بود: 
سي كه آن موقع سي» .شد شما دو نفر با هم عروسي كنيدچه خوب مي«

  هنوز صديقه بود، پشت چشمي نازك كرده بود و از ايوان رفته بود پايين.
ه از خودش دور نگهداشته بود، آمد وچيلي كهاي چربعمه دوباره با دست   

باز هم جوابي نيامد. عمه نگاهي  كهسي را صدا كرد جلو ايوان و با فرياد سي
راستش را » برو ببين چه به سر اين دختر آمده.«به من انداخت و گفت: 

هايم را پا كردم و به بخواهيد ته دل از دستور عمه خوشحال شدم. كفش
شد. اول يك هاي راه هم ديده نميحتي از نيمه طرف ته باغ دويدم. مرغداني

هم حسابي شده بود يك ديوار سبز هاي سرو بود كه چسبيده بهصف درخت
ي درخت بلند چند متري. بعد از ديوار سروها به دستور عمه، چندين تنه

-هاي مساوي تو زمين فرو كرده بودند و بين آنها را مفتولتبريزي را با فاصله
- ها از البهالدوله كاشته بودند. پيچدند و جلو آن چند پيچ امينكشي كرده بو
ها به رشدشان ادامه داده بودند و يك ديوار سرتاسري معطر الي مفتول

آمد درست شده بود. دو سه سال پيش اين ديوار نبود و بوي گند مرغداني مي
رش با اندازد و از اين ابتكابه طرف ساختمان. عمه هميشه بادي به غبغب مي

ترين تغييري بود كه بعد از فوت شوهرش در باغ كند. اين مهمافتخار ياد مي
سي را شنيدم كه انگار ايجاد كرده بود. از ديوار سروها كه گذشتم صداي سي

الدوله را طي كردم و از زد. با عجله درازاي ديوار معطر امينبا كسي حرف مي
شد كه شت مرغداني شنيده ميسي از پجلو مرغداني سر درآوردم. صداي سي

- پس چه جوري غذا مي ؟سي خدا تو چرا لبات بستهآخه بنده«گفت: مي
شد باور كرد. به پشت مرغداني كه سرك كشيدم، ديدمش. اما نمي» خوري؟

سي خطر اول فكر كردم بهتر است فرار كنم. ولي با خود گفتم اگه براي سي
ود مثل بلور براق با موهاي بورِ فردارِ ندارد، براي من هم ندارد. سفيد سفيد ب

اي كه ي عروس. صورتش خيلي زيبا بود. از هر نقاشيبلند عين فرِ شش ماهه
هاي درشت آبي، دماغ كوچك سرباال و متناسب با ديده بودم، زيباتر. چشم

صورت. معلوم نبود مرد است يا زن، اما بال داشت. سفيد با پرهاي سفيد و 
ي مرغداني را پوشانده بود. بال لش باز بود. و تمام بدنهبراق و صاف. يك با

- ديگرش را جمع كرده بود و چسبانده بود به پهلوش. نوك تيز آن بال جمع
شد و غرق خاك و خل ي يك متر يا بيشتر به زمين كشيده ميشده، به اندازه
ه ككرد. و او بي آني او را نوازش ميسي با عطوفت بال گستردهشده بود. سي

اين چيه » «آخ.«گفت: هايش ميصدائي از دهانش خاج شود، انگار با چشم
س انگار. چه جوري مال اين يه فرشته» «مال منه. باألخره اومد.» «سي؟سي
گم. چند سال پيش اومد خود كه بهت نميدونم كه مال منه. بيمي» «توه؟

آخه اين » «نه.به خوابم و بهم گفت منتظرش باشم تا بياد ازم خواستگاري ك
دونم انگار يه بالش دونم ميمي» «؟بيني بال دارهس مگه نمييه فرشته

  »دونم چه كارش كنم.شكسته. نمي
دانست چه كار بايد بكند. رو كرد به من و پاچه بود. نميسي دستسي   

خواد با بيل بيفته به نكنه به كسي چيزي بگي. مامان اگه بفهمه مي«گفت: 
جا بمان و تو اين» «خواهي چه كارش كني؟حاال مي» «شدش.جونش و بك

اين را گفت و با عجله » مواظبش باش تا من برم و برگردم. دست بهش نزن.
ي مرغ. سطل را راه افتاد به طرف ساختمان. چشمش افتاد به سطل دانه

  برداشت و در مرغداني را باز كرد و يك جا سطل را خالي كرد و رفت.
خواستم و فرشته. زيبائيش سبب شده بود كه ترسم بريزد. ميمن ماندم    

كشيدم. چندين بار سئوالم را در سر صحبت را باز كنم، اما ازش خجالت مي

عجبا كه با نگاهش » درد داري؟«مغزم و در دهانم چرخاندم و باألخره گفتم: 
هايش مثل آسمان زد. چشمهايش به خوبي با آدم حرف ميجوابم داد. چشم

م صبح آبي شفاف بود. شفاف و پاك. نگاهش به من گفت كه درد دارد. د
  »كني؟چرا بالت را جمع نمي«ازش پرسيدم: 

مين بال بازمانده است. پرسيدم: باز نگاهش به من فهماند كه درد مال ه 
اي گذرا اي از درد، خندهدر نگاهش زير پرده» بخشيد شما مردي يا زن؟ب«

كه لباس تنش نبود، هيچ چيزي پيدا يا زن. با آنديدم و نفهميدم مرد است 
زدم تا دستگيرم شود. اما نبود. شايد بايد پرهاي سفيد و تنگ هم را پس مي

سي ازدواج جا كه با سيشما اومدي اين«از اين كار پرهيز كردم. باز پرسيدم: 
سي از پشت ديوارِ در نگاهش هيچ پاسخي نيافتم. صداي پاي سي» كني؟

  آمد. در نگاهش برق شادي را ديدم. گوش رسيد كه با شتاب مي معطر به
سي آمد اين سوي ديوار. يك قيچي بزرگ، كارد آشپزخانه و سنگ سي   

به مامان گفتم ما «چاقو تيزكني را گذاشت كنار پاي فرشته و به من گفت: 
گفت مشغول تيز كردن اين را كه مي» كنيم.دو تا داريم مرغداني را تميز مي

اول بايد لبش را «گفت: » سي؟خواهي چه كار كني سيمي«چاقو شد. گفتم: 
تو اين بيچاره رو به » «ميره.باز كنم. تا بتونه غذا بخوره وگرنه از گرسنگي مي

  »دي عاقبت.كُشتن مي
خواهي تو كي مي«كرد با لحني عصبي گفت: طور كه چاقو را تيز ميهمان   

با » شه.اس. فرشته كه درد حاليش نميفرشتهعاقل بشي پسر دائي؟ اين يه 
نوك چاقو خط فاصل در لب باال و پايين را شكافت. من درد را در نگاه فرشته 

گفت: » كشيشراستي داري ميراستي«لرزيدم. گفتم: ديدم و به خود ميمي
  » خفه«

اش سرازير شد و ريخت روي ي لب دريدهي خون از گوشهچند قطره   
هاي سفيد مرواريدوارش اش، اما دهانش باز شد و دندانسينه پرهاي سفيد

هايش انداخت و سي نگاهي به دنداندر رديفي مرتب و زيبا ديده شد. سي
اما فرشته هيچ چيز نگفت. » ي من!خوب شد؟ حاال حرف بزن فرشته«گفت: 

- رفته در نگاهش عالوه بر درد ترس را هم ميبه سكوت خود ادامه داد. رفته
سي كارد را انداخت زمين و قيچي را برداشت و پرهاي بال ديد. سيشد 

كني؟ چين مياا چرا هم«اختيار فرياد زدم: شده را از وسط بريد. بي گشوده
ها. اگه بالش گفت عجب خري هستي» كشي.مي وتو كه داري اين بدبخت ر
اومده. اگه  گي اين براي تومگه تو نمي» «.رهزنه ميرو قيچي نكنم كه پر مي
كنه. بايد كاري كاري كار عيب نمياز محكم» «ذاره بره.براي تو اومده كه نمي

  »كنم كه نتونه بره.
صورت فرشته شادي لحظات اول را از دست داده بود. نگاهش شده بود    

رسيد معجوني از ترس و درد و پشيماني. صداي عمه از ايوان خانه به گوش 
سي با شنيدن صداي مادرش مكثي سي» .ي ناهاربيائيد برا«گفت: كه مي

بايد اين بالت رو جمع كني تا بتونم ببرمت «كرد و رو كرد به فرشته و گفت: 
فرشته اما » ها بيان بخورنت.جا بذارمت و برم ممكنه شغالتو مرغدوني. اين

چنان باز مانده بود و با حيرت به پرهايش كه روي خاك ولو هايش همبال
  كرد.گاه ميشده بود ن

جواب گذاشتن مادرش نگران شده بود، با عصبانيت به سي كه از بيسي   
خوام كُمكت كنم بري بازي كني. بالت رو ببند ميقرار نبود لج«فرشته گفت: 

- ات ميها تكه پارهجا زمينه. شغالجا آسمون نيست. اينتو مرغدوني. اين
 باز فشار داد تا بسته شود وگفت خودش بال فرشته را اين را كه مي» كنن.

هاي اعتناء بود. بالسي به آن بيهاي فرشته موج زد و سيدرد روي آبي چشم
سي با شتاب در مرغداني را باز كرد و برگشت زير بغلِ فرشته بسته شد. سي

فرشته را گرفت و از من هم خواست كمك كنم و من هم طرف سالم فرشته 
چپانديم در مرغداني و در را رويش بستيم و را هول دادم و دو نفري او را 

  رفتيم براي ناهار.
گفت: آورد، داشت ميغالم كه ديس پلو را از آشپزخانه به طرف سفره مي   
  »انگار تير زده باشن به بالش.«

به كي «سي رنگ از صورتش پريد، اما به سرعت به خود آمد و گفت: سي   
گفت. ديروز غروب يه مرغ سفيد ميرمضون چوپون جلو نونوائي » «تير زدن؟

- خيلي خيلي بزرگ رو تو آسمون ديده كه يه بالش شكسته بوده و تكان نمي
اش تو آسمون خورده. همين طور از تنش آويزون مونده بوده. يه بال ديگه

گفت شايد تير زده كرده. ميكرده و كجكي داشته به زمين سقوط ميتقال مي
» پرنده به اين بزرگي تو عمرش نديده بود. گفتباشن به بالش. رمضون مي

يا سيمرغه يا هماي سعادت. اگه هما باشه رو سر هر كي «پدرم گفت: 
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اين حرفا چيه. رمضون، يعني چوپون «عمه پريد تو حرف پدرم كه: » بشينه...
به عمه  سيبعد از ناهار سي» جماعت، عادت داره يك كالغ چهل كالغ بكنه.

ظهر سر فرصت  برداشته. خيال داره امروز بعداز مرغدوني رو كثافت گفت
كه به من نگاه بكند راه افتاد و رفت. من از آنتميزش بكنه. اين را گفت و بي

رود آشپزخانه براي ي ايوان ديدم كه ساختمان را دور زد. فهميدم ميگوشه
آمدهاي غالم جمع شد. عمه و پدر  و فرشته غذا ببرد. بساط سفره با رفت

ظهر و من راهي ته باغ  كنان رفتند به اتاق زاويه براي چرت بعدازطاختال
  شدم.

فرشته نشسته بود كنار ديوار. پاهايش را دراز كرده بود. بال سالم را پهن    
كرده بود روي پاهايش و بال شكسته كج و معوج ولو شده بود روي خاك و 

- عاجز و بيش كلي تغيير كرده بود. نگاهتش بهخل. نگاهش و خطوط صور
داد. صورتش سرخ شده بود. يك طرف صورت حسابي به چاره نشانش مي

زدمش. حسابي زدمش. يعني » «سي؟چه كارش كردي سي«زد. كبودي مي
فرشته » «گناه رو؟ي بيبراي چي زدي فرشته» «گربه رو جلو حجله كُشتم.

ش. تف ذارم دهنبه اين لوسي و پرروئي نديده بودم. با هزار زحمت غذا مي
» خب شايد دوست نداره. اصلن شايد خوردن بلد نيست.» «كنه بيرون.مي

  »خوردن بلد نيست؟ نگاه كن ببين تو مشتش چي قايم كرده.«
از روي زمين سيبي خشكيده برداشت كه فقط يك گاز به آن زده شده بود    

و داد دستم. سيب مثل سنگ خشك شده بود و فقط يك گاز از آن كنده 
  »آره قايمش كرده بود.» «اين سيب تو مشتش بود؟« شده بود.

» راست گفتي. يه دقه مواظبش باش تا بيام.» «پس نكنه غذاش فقط سيبه؟
چرا «گفت و دويد به طرف باغ. با شرمندگي به فرشته نگاه كردم و گفتم: «

چاره بود كه قدر عاجز و بيقدر مظلوم بود، آننگاهش آن» گذاشتي بزنتت؟
  »جا اومدي چه كار؟اين«پرسيدم: » سوزاند.دلم را سخت 

شد فهميد. پريشاني بر او غالب شده بود. گاهي ديگر از نگاهش چيزي نمي   
كرد. يكي دوبار هم سرش را برگرداند به بلنداي اش مينگاهي به بال شكسته

ديوار باغ و با حسرت نگاه كرد. فهميدم فكر بازگشت به سرش زده و با بال 
بالت شكسته؟ كي بالت «گفتم:  يده پروازي ازش ساخته نيست.شكسته و بر

با تحسر نگاهم كرد. براي اولين بار ديدم قطره اشكي از » رو شكست بدبخت؟
-سي با يك سبد پر از سيب برگشت. سيبي چشمش سرازير شد. سيگوشه

ي هاي سرخ و درشت و براق. سبد را كه گذاشت زمين، فرشته دچار حمله
تركيد. پرهايش همه سيخ شد. هايش از ترس داشت ميچشمعصبي شد. 

اي بر اندامش افتاد كه پرهاي سيخ شده مثل بادبزن به حركت آمدند. لرزه
  »تيغي تبديل شد.اا فرشته به جوجه«اختيار گفتم: بي
سرعت سبد سيب را برداشت و رفت به طرف باغ. گذاشت پشت سي بهسي   

كه ساعتي گذشت رفته كم شد. نيمم فرشته رفتهديوار و برگشت. لرزش اندا
- ارتعاش بدنش به آرامش پرها تبديل شود. دوباره پرها يك سفيدي نرم يك

شد كه آرام آرام داشت عاجز ميسي بود كه پارچه را تشكيل دادند. حاال سي
من » «كردي؟اگه تو بودي چه مي«چه بايد كرد. رو كرد به من و گفت: 

بردمش درمانگاه تا يك دكتر استخوان بالش را عمل مي كردم.معطلش نمي
اين به خاطر من  ؟زكي كجا بره» «كند. حالش كه جا آمد بره دنبال كارش.

ي دخترها منتظرن گم. تقريباً همهسي چي بهت ميگوش كن سي» «اومده.
يك شاهزاده سوار اسب سفيد بياد به خواستگاريشون. به نظرم تو يه چيزيت 

خب مگه » «اي.رو دست همه زدي و منتظر يه فرشته نشسته شه كهمي
ي بيني اومده ديگه. سرش رو انداخته پائين و راست اومده خونهكوري و نمي

ذارم. به كسي هم طوره تو رو با نامزدت تنها ميخيلي خوب اگه اين» «ما.
كن. هاش نگاه خدا بيشتر از اين آزارش نده. به چشم گم. اما تو رويچيزي نم

گفتم و رفتم به طرف ساختمان. نشستم » كنه.درد رو خوبِ خوب حس مي
كه نگاهم كند يك استكان چاي ريخت و گذاشت اينكنار سماور عمه و او بي

جلوم. آن چنان دو نفري دل داده بودند و قلوه گرفته بودند كه انگار نه انگار 
ذاشت با خيالِ راحت ام. اما اضطراب وقايع ته باغ نگمن در كنارشان نشسته

  اختيار برخاستم.بنشينم. چاي را كه نوشيدم، بي
آفتاب كامالً اُريب شده بود. ديگر چيزي به تاريكي غروب نمانده بود. به    

ريزد. و فرشته صدا اشك ميسي بيپشت مرغداني كه رسيدم ديدم كه سي
ا غرق در خون كند. جلوتر كه رفتم اندام فرشته ربا صدائي ناشناخته زاري مي

ي فرشته با صدائي ديدم. يك بال فرشته از نيمه روي زمين افتاده بود. و ناله
مگه تو «سي بلند شد كه: رسيد. فريادم سر سيو آهنگي ناآشنا به گوش مي

ات نيست دختر؟ چه بالئي سر اين بدبخت مگه عقل تو كله ؟آدم نيستي

يدم بال شكسته استخوان ترس«هق گريه گفت: سي از زير هقسي» اُوردي؟
گي. ترسيدي خوب بشه و پرواز كنه بره. دروغ مي» «رو سياه كنه و بميره.

ريزان و تسليم گفت: اشك» ريزي رو بگيريم.حاال يه چيزي بيار جلو خون
  »لين.يسباند، يك تكه نخ محكم، پماد پني» «چي الزم داري؟«
خون كه بهي غرقهسي دويد به طرف ساختمان. من ماندم و فرشتهسي 

اش را قطع كرد و سرش را به چپ و راست تكان داد. جلو رفتم ناگهان گريه
كه از نگاهش بلكه چيزي دستگيرم شود. خوب كه به نگاهش دقت كردم، 

هم قالب كردم. فرشته پايش را هايم را بهپشت به ديوار ايستادم. دست
سختي ام و بهي شانهگذاشت روي دستم، باال رفت و يك پايش را گذاشت رو

ترسيد كه پايين بپرد. تا سو نگريست. انگار مينشست لب ديوار و به آن
سي سي به گوش رسيد، سقوط كرد آن طرف ديوار باغ. سيصداي پاي سي

  »ي من؟كو فرشته«هايش را دراند و گفت: چشم
ي آسمان را نشانش دادم. نشست روي زمين به زاري با نوك انگشت گوشه   
با قهر از او جدا شدم » تو هم آدمي؟«شدم گفتم: ردن. از كنارش كه رد ميك

و با شتاب از در باغ بيرون زدم و خودم را رساندم پشت ديوار مرغداني. اثري 
از او نبود. فقط رد خون روي زمين و به موازات آن رد بال سالمش را روي 

  خاك ديدم كه از آبادي دور شده بود.
  

  
  
  

بعد خبر آمد كه  يسي باال آمده. چند روزاين بود كه شكم سي خبر محرمانه
سپاري رفتيم دماوند براي خاكي قلبي از دنيا رفته. بايد ميعمه با سكته

بال ي يكدانستند كه يك فرشتهي اهالي ده ميعمه و مراسم عزاداري. همه
  شناختند.بومي اين منطقه شده. ظاهراً همه او را ديده بودند و همه او را مي

سپاري عمه آمد و كمي دورتر از همه ايستاد. شلوار پايش در مراسم خاك   
كي بهت «عليك كرد. گفتم: سپاري رفتم طرفش. با من سالمبود. بعد از خاك

گفت راست مي» باغبان يك باغ. آخه پرهايم همه ريخت.«گفت: » شلوار داد؟
بود عين پوست بوقلمون اش شده پرهايش همه ريخته بود و پوست سروسينه

نگاهم كرد و خنديد. هنوز » خوب ياد گرفتي حرف بزني.«پركنده. گفتم: 
هاي آبي و همان موهاي فرفري بور اما چرك و صورتش زيبا بود همان چشم

پر خيلي بدمنظره اش، بيماندهآلود. از پرها ديگر خبري نبود. بال باقيخاك
راستي قصاب ده «كنم گفت: اه ميپرش نگشده بود. وقتي ديد به بال بي

تواند با ساطور اين بال رو هم قطع كنه كه بشه دست مثل اين يكي. گفته مي
انگشت دست بي« «گفتم» ترسم. آن روز خيلي درد كشيدم.اما از دردش مي
پرواز چه بيبال «اش نگاه كرد و گفت: كمي به بال  نيمه» چه فايده دارد؟

قدر عرق بخور كه از هوش سيرسير عرق بخور. اين خيلي خب» «فايده دارد؟
و حواس بري. بعد بده قطعش كنه. جا و مكانت كجاست؟ زندگي رو چه 

سي رو سي» «از اين باغ به آن باغ. از اين ده به آن ده.» «گذروني؟جوري مي
- دانم چرا دعوامان ميخيلي دير به دير ولي هر دفعه نمي» «بيني گاهي؟مي

چرا ماندي؟ چرا نرفتي؟ » «شم.با سروكول خوني ازش جدا مي شه و آخر كار
  »؟راستي اصالً چطور شد كه آمدي پايين

كمي فكر كرد. دو دل بود كه حرف بزند. عاقبت سرش را گذاشت بيخ گوشم 
   ... و گفت

  »شما به كسي نگو.: «كه و التماس   

*  
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢٤٩  100 ي آرش شماره

  هفت خوان 

  در گذر اهالي امروز

  

  مهدي استعدادي شاد

 
  

آيند كه او، يكباره به ژرفاي سخن هايي پيش ميزندگي آدمي موقعيت در
هايي هستند كه انسان، ها درست در لحظهرسد. اين موقعيتديگران مي

ي زيسته يا رخداد كند. اين تجربهرخدادي را با تن و جان خود تجربه مي
 اشاي است كه پيشينيان همواره شاهدش بوده و برخي دربارهشده تكرار
  اند.هاي پرمغزي گفتهجمله

هاي پيش يكي از خويشاوندان در گذشت. اين رخداد و مسائل در هفته
تبار، اش، مرا ياد سخني از والتر بنيامين، فيلسوف آلماني و يهوديمربوطه

اگر دشمن (منظورش فاشيسم «اي بدين صورت دارد كه انداخت. او جمله
  ».دستش در امان نخواهند بودبوده) پيروز شود، حتا مردگان نيز از 

پيش از مراسم خاكسپاري از من خواسته شد كه صحبتي بكنم. با اين    
ي مال يا آخوندي در كار نباشد. همينطور هم شرط پذيرفتم كه آنجا موعظه

اي نبود تا، مثالً براي تسالي شد. خويشاوند درگذشته، آدم مذهب زده
الزم باشد. » ي مرگ و ميرسرويس سنت«اي از روحش، حضور نماينده

اش هم شرط عقل را بجا آورد و فوري احساساتي نشد. فيل هيچكس خانواده
-به اصطالح ياد هندوستان نكرد تا تن به آئين مرسوم مسلماني دهد و روضه

  خواني راه اندازد. 
انگار آشكار گشتن فساد روحانيتي كه در قديم مديريت مراسم وداع را    

-اي از اين قشر بقدرتما را عليه حضور هرگونه نمايندهگرفت، بعهده مي
  رسيده در مراسم سوگواري متحد كرده بود.

ي آلمان، پس از تحصيالت به ايران كرده، تحصيلخويشاوند درگذشته   
بازگشته بود تا با عشق دوران جواني خود ازدواج كند. اين زناشويي بيش از 

داشته است. فرزنداني كه سپس به  چهار دهه عمر كرده و سه فرزند ثمره
اند. اين آخرين سفر خويشاوند ما، مثل آلمان آمده و به تحصيل پرداخته

هاي پيش، به قصد ديدار فرزندان صورت گرفته بود. اويي كه، با بيماري سال
  بد مداوا شده در ايران، اينجا به آخر خط رسيد و جانسپرد.

ص درگذشته مرا بسوي شاهنامه ي مشخص از زندگاني شخچندين نشانه   
ي توس انجام دهم. ي رهنمودهاي فرزانهبرد تا سخن يادبود وي را با پشتوانه

ي شاهنامه«ياد شاهرخ مسكوب كه گفته، آنهم بخاطر اين ارزيابي زنده
  ».هاي شريف ايراني استي آرمانفردوسي، آئينه

م از گفتارش. وي كه در آمدند و ههاي يادشده هم از رفتار او بر مينشانه   
ي كشاورزي تحصيل دانشگاهي داشت، هنگام بازگشت به ايران و رشته

ها و زندگاني در زادگاهش، توانايي و دانايي خود را در راه آباداني باغ
حاصلخيزي كشتكاري مصرف كرد. از اين جنبه در شمار نادر كساني بود، در 

ميليوني، كه گامي در راه  70و  60خيال در جمعيت قياس با آن جماعت بي
بازسازي پرديس پارسي برداشته است. يادش زنده كه به جريان سرسبزسازي 
آن سرزمين، كه مدام در دسترس  يورش كوير و بيابان بوده، جاني بخشيده 

  هاي يك مهندس كشاورزي. ي امكاناست. آنهم جان و گامي در اندازه
دختي انوادگي بر خود داشت، با ايرانرا همچون نام خ» كيان«ي او كه زاده   

هايي ويژه پيمان همسري بست. اين زناشويي نام فرزندان خود را به صفت
چون داد و مهر و نيكويي خواند كه يادآور اسم و رسم در ايران پيش از 

شد كه او، انسان با وي نشانگر اين نكته مي يورش تازيان است. ديداري كوتاه
سال پس از  27و  1933ن انسان شريف كه در زالل و شريفي است. اي

مشروطه بدنيا آمده، با زندگاني در كشوري همراه بوده كه سرنوشتش 
دستخوش حوادث سياسي داخلي و ترفندهاي ديپلماسي جهاني شده است. 
بنابراين هم شاهد نهضت ملي نفت شده است و هم ناظر انقالب اسالمي و 

ن با اينكه هم و غم بهبودي اجتماعي اش. در اين دوراساله 25پيامدهاي 

اش براي سرسبزي هرچه بيشتر باغ و بارآوري كشاورزي داشته، دلسوزي
بهترين كارنامه است، اما به جرگه و تشكيالت خاصي نپيوسته است. انگار 

هاي خواسته از دعواي حيدري و نعمتي بدور باشد و در جدل ايدئولوژيمي
  رفي خود را حفظ كند.طهاي جهاني بيمختلف اردوگاه

برايم، هنگام پذيرش مسئوليت، نخستين پرسش اين بود كه در مراسم    
يادبود چنين سرگذشتي چه بايد كرد؟ از ديدگاه شهروند ايراني، كه ماجراي 

وپنجساله فاشيسم مذهبي را پيگيري كرده و نيز همچون ي بيستسيطره
كند، تگذاري پافشاري ميساير دگرانديشان بر جدايي دين از ساختار سياس

بنظرم رسيد تعريفي دگرسان از واكنش به مرگ بدست دهم. اين اولين گام 
خواهد از هنجارهاي مسلط بر الزم و اقدام ضروري براي كسي است كه مي

اش بالزدگي است، دوري كند و رفتار فرهنگي ايران مالزده، كه اسم شب
  ديگري داشته باشد.

ي از واكنش به مرگ، از يكسو، در اين خواستهضرورت تعريف دگرسان    
اش بينياي مجاز باشد به ميل و در راستاي جهانطبيعي است كه هر خانواده

خود را بر پا دارد. از سوي ديگر، بخاطر پيدايش رفتار فرهنگي  يادبود عزيز
اي الزم است تا افراد در رو در رويي مرگ مجبور جديد تعريف و هنجار تازه

هايي كه از درونش هاي گذشته نباشند. آئيني و كليشهار آئين و كليشهبه تكر
  كشد. ي روحانيت سر بر ميتقسيم كار سنتي و آن مقام و امتياز ويژه

هاي جاري رفتم كه از مفهوم» عزاداري«ي بدين خاطر سراغ ترجمان واژه   
عربي است و گويان است. چونكه عزاداري لغتي عاريتي از زبان بر زبان فارسي

اندازد كه معموال با شيون و زاري، داد زدن و با خود رفتاري را به جريان مي
نعره كشيدن و خود را به خاك ماليدن همراه است. اما وقتي شما در پي 

يابيد كه ي عاريتي باشيد، چيزي جز سوگواري نميمعادل فارسي اين كلمه
  در واقع به معناي شكيبايي كردن است. 

است در اين رابطه به معنا و مفهوم شكيبايي بينديشيم تا از دام آن  كافي   
افتد. رفتاري كه بار رها شويم كه دنبال جنازه به راه مياي و رقترفتار كليشه

كنندگان هاي فرد درگذشته است و نه كرامت انساني بدرقهنه در فكر ويژگي
-رسام و ضجه غرق ميكنندگاني كه بدين ترتيب در سدارد. بدرقهرا پاس مي

كني را در بر سرريزي و كفن پاره شوند. بسياري از ما تكرار آن بلبشو و خاك
  گيرد.ايم كه به هنگام مراسم عزاداري سنتي صورت ميهاي خود ديدهكابوس

دهد كه حتا به هنگام ماتم و غمي كه سوگواري اما به ما اين امكان را مي   
هاي كردار و گفتار انسان در فشرد، سرمشقيمان را در چنگال خود معاطفه

گذشته را در ذهنمان بازسازي كنيم. به اضطراب و هيجان از حد عقل خارج 
شده نبايستي مجال دهيم تا مراسم تامل و مكث ناشي از مرگ عزيزي به 

  ميدان قشقرق بدل شود.
در مراسم يادبود، پس از اشاره به معناي فارسي سوگواري، چند مصرع 

- دار بازخواني كردم. مصرعزيده از شاهنامه را همچون رهنمودهايي فعليتبرگ
  هاي كه بقرار زير بودند:

  خرد بايد و دانش و راستي   كه كژي بكوبد در كاستي
...  

  خردگر سخن برگزيند همي   همان را گزيند كه بيند همي
  خرد چشم جانست چون بنگري  تو بي چشم شادان جهان نسپري

  خرد را شناس   نگهبان جانست و آن سه پاسنخست آفرينش 
  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان   گزين سه رسد نيك و بد بي گمان

...  
  انداند    بر باغ دانش همه رفتهسخن هرچه گويم همه گفته

...  
  زهر جاي كوته كنم دست ديو     كه من بود خواهم جهان را خديو

ي فردوسي آن رهنمودهاي خردمندانهدر پايان سخن خود در مراسم يادبود، 
  ي تاريخي در شاهنامه پيوند زدم كه:را با اين گاليه

  اال اي برآورد چرخ بلند      چه داري به پيري مرا مستمند
  وفا و خرد نيست نزديك تو    پر از رنجم از راي تاريك تو
  هرآنگه كه زين تيرگي بگذرم      بگويم جفاي تو با داورم

  پيش يزدان پاك      خروشان به سر بر پراگنده خاك بنالم ز تو
هاي يادشده، آنطور كه هاي بازخواني مصرعپيش از اين گاليه و در فاصله   

گرفتم و رو به مخاطبان مراسم كند، سر از كاغذ بر ميهنر سخنوري حكم مي
خواستم ضرباهنگ كالم شدم. نميآن اندرزهاي مهم فردوسي را يادآور مي

ي توس بپردازد و احياناً شود كسي در ذهن خود به مشاعره با فرزانهباعث 
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-اي را بر حسب عادت زمزمه كند. بهمين خاطر در يادآوريشعر حفظ كرده
گفتم كه » آز«هايم از پند فردوسي پيرامون ضرورت دوري و رويگرداني از 

معنايش چيزي جز حرص و فزونخواهي در جاه و مال و مقام نيست. 
ي آلوده نگشتن به دروغ اشاره كردم كه بايستي روش هر به دغدغه همچنين

مشربي رسيد. مرامي كه از انديشي باشد. آنگاه نوبت روايت از خوشپاك
مشربي وي، هاي نيكوي خويشاوند در گذشته هم بود. خوشجمله عادت

ي حال ها را نداشت و مالحظهسازي آمد و شد همشهريهدفي جز سالم
داد. رعايت و كاربرد اين هنجارها در رفتار روزمره، از ما موزش ميهمنوع را آ

  سازد. موجودات دو پا، انسان مي
» روانخردمند و بيدار و روشن«اي كه فردوسي، او را انساني تكامل يافته   
ي توس در موردش اين مصرع خواند. همان فرديت آرزويي كه انگار فرزانهمي

  را سروده است:
  مهربان دوست بود   تو گفتي كه بامن بيك پوست بود. بشهرم يكي

كننده، سخني در راه دور شدن از گورستان، يكي از ميان ما جماعت بدرقه   
ي بنيامين را دوباره در ذهنم زنده داد. گزارشي كه آن جملهگفت و گزارشي 

ساخت و مرا بيشتر به معناي آن نزديك كرد. او كه گفته هنگام پيروزي 
  ، حتا مردگان نيز راحت نخواهند بود.دشمن

كرد كه در ايران امروز و ي غربت حكايت ميهموطن ما در اين گوشه   
-كنندگان چندي دور مرده نباشند، مراسم مردههنگام خاكسپاري، اگر وداع

افتد. چون در گورستان وابستگان رژيم خوري به معناي دقيق كلمه اتفاق مي
و شروع به عزاداري مطلوب خود نموده و شعارهاي  فوري تابوت را دوره كرده

-هاي ايشان مصادره ميكشند. حاصل اينكه مرده بنفع تبليغخود را فرياد مي
گيري شود. بنابراين كافي است در آن سرزمين گُل و بلبل ديروزي، آدم گوشه

اش پيدا نشود. بوده باشي تا هنگام مرگت، آنچنان فاميل و آشنايي سر و كله
  شود.استفاده ميات هم سوءاه ردخور نخواهد داشت كه از جنازهآنگ
گفت بايد خيلي اي يافته بود، ميآلودهراوي، كه در آن ميان لحني بغض   

استفاده همين جا پايان گيرد. واال چه بسا بخت و اقبال داشته باشي كه سوء
. آيد و در شمار شهداي رژيم حيف و ميل شويهايي پيش كه موقعيت

اي تعلق ها به كدام جنازهچونكه هنوز معلوم نشده اين تكه گوشت و استخوان
گردند و ازشان بناي دارد كه در اين روزگار بر سر هر كوي و برزني چال مي

هاي تازه را ها است كه رژيم، جنازهاي بر زبانشود. شايعهيادبود ساخته مي
بواقع پس از اين گزارش،  سپارد.ها پيش بخاك ميبجاي قربانيان جنگ سال
ي ما سوسويي از خوشحالي پيدا شده بود. چون زدهانگار در آن فضاي ماتم

حيف و ميل آن نظام سياسي نشده است  ديديم كه خويشاوند درگذشتهمي
  دارد. كه حتا حرمت مردگان را نيز پاس نمي

باوري اي غربي صورت گرفته بود كه حتا دينمراسم يادبود ما در جامعه   
اش قرار دارد تا چه رسد به ميدانداري بنيادگرايي سكوالريزه شده در حاشيه

خواهد آهنگ مرگ اسالمي افسار گسيخته كه در اركستر آخرالزماني خود مي
جهان را اجرا كند. در مراسم سوگواري ما كسي به نمايش خود نپرداخت. 

ا بلند و جنجال برپا اي صددياري فراخوان به صلوات و دعا نداد و تنابنده
ي نكرد. حاضران تمرين شكيبايي كردند. همايش زندگان در فصل بدرقه

      ي بنان را شنيد. ي اي ايران و آهنگي با صداي جاودانهكننده، ترانهوداع
مرثيه) موتزارت خالي بود كه »( ركويئم«گرچه در اين ميان جاي سمفوني 

مراسم يادبود ژرفاي بيشتري بخشد. توانست به تأمل و مكث حاضران در مي
در واقع فقط با پيدايش مكث و سكوت است كه فرايند يادآوري خاطرات به 

ي حيات ما نيز هست تا اينكه سرانجام افتد. اين تمريني براي ادامهجريان مي
  نوبت تك تك ما رسد و كساني ديگر تمرين سوگواري بپردازند.

ي شخص رفتيم تا به دعوت خانواده ايآنجا پس از گورستان به كافه   
درگذشته، چاي و قهوه بنوشيم و دهاني شيرين كنيم. آنهم با اين اميد كه 

مان كاهش يابد. در كافه، از آن كساني كه دور ميز شايد مقداري از تلخكامي
ي اي دربارهما جمع بودند هر كس به فراخور حال و برداشت خود نكته

داد كه آگاهانه زيسته ي كه سرگذشتش نشان ميي ودرگذشته گفت. در باره
  است. 

عنصر آگاهي گرچه به مسائل ماكروسكوپي جامعه نپرداخته، يعني در آن    
گيري سياسي بخواهد ي عمومي شركت نكرده كه از طريق قدرتدغدغه

- آرماني را تحقق بخشد، ولي در قياس ميكروسكوپي سعي در تصحيح اشتباه
هاي خويش بوده است. وزش رفتار درست به همشهريها داشته و در پي آم

شهري چون تهران و ي غولهاي هرروزههايي كه گرفتار ضايعههمشهري

كالف سردرگم ترافيكش هستند. بر اين سياق صحبت ميان بازماندگان به 
فاعل «آنجا كشيد كه چه صفتي بدين شهروند دلسوز بايد داد. او كه در مقام 

ه و خيابان پايتخت كثيف و هوا آلوده با همنوعان بر سر مدام در كوچ» شناسا
  كرده است. رفتار سالم و درست بحث و گفتگو مي

هاي فردوسي براي انسان آيا در رابطه با اين نوع نامگذاري آن صفت   
روان شايسته كافي است؟ انساني كه فردوسي او را خردمند و بيدار و روشن

ر آن كافه، بانويي باردار هم حضور داشت كه در خوانده است. بر دور ميز ما، د
كرد. اينجا، بنا بر توجه به وضعيت بحث و سخن پيرامون نامگذاري شركت مي

آن مادر آينده، موضوع صحبت در يك لحظه دگرگون شد. دگرگوني شايد 
- نشده در همبستگي با مادر آينده بود. انگار همگي ميي توافقي اعالمنتيجه

از بحث بر سر درگذشتن آدمي دور سازند. براي همين صحبت  خواستند او را
  ي ايشان. ما، خود بخود، رفت سراغ اسم فرزند آينده

در آن لحظه از اين گفتيم كه چه مشكالتي بر سر نامگذاري نوزادان ايراني    
هاي فرزند در سفارتخانه اي براي اسمي خالصهموجود است و چه سياهه

انگار بر اين منوال، ما در جهان، يگانه ملتي هستيم كه رژيم اعتبار دارد. 
- ي خود را تحميل مياولياي امورش براي گزينش اسم شهروند آينده سليقه

  كنند. 
ي آن روزمان رسيده با اين ايستگاه از بحث، ما به هفتمين خوان تجربه

ني بوديم. زيرا از انديشيدن به چگونگي مراسم سوگواري شروع كرده، به زندگا
درگذشته و نامگذاري فرزندانش پرداخته، دنبال لقبي شايسته براي حضور 

اش گشته و سرانجام رسيده بوديم به امر بغرنج نامگذاري نوزادان در اجتماعي
  دوران جمهوري اسالمي( جيم الف). 

در فرايند گذار ما از هفت منزل مرگ تا زندگي، خوشبختانه، كُشت و    
ها، موضوع آموزي از گذشتهبود. سلوك ما، با درسكُشتاري صورت نگرفته 

چيرگي بر طبيعت در شاهنامه را نيز كنار گذاشته بود. در سير خيال و 
ي حركت زبان ما، كه ديگر بو و خاصيت پهلواني از سرش پريده است، لحظه

اي يافته بود. آنچنان مهم فهم چرايي و چگونگي فاعل شناسايي اهميت ويژه
ي رستم و اسفنديار بر هاي هفتگانهاز بازگويي و تقليد پيروزي كه سخن ما را

ديوان و درندگان دور ساخت. صحبت ما به موضوع ديگري كشيده شد كه 
چيزي جز تبارشناسي فاعل شناسايي نبود. موضوعي كه در راستاي 
نامگذاريش او را به صورت موقت عنصر آگاه خوانديم. بحث ما در غروب آنروز 

ي اي برازندهالبته، در مورد اين كه چه لقب و صفت امروزي خاكسپاري،
هايي چون شخص مورد نظر است، به نتيجه نرسيد. آنهم در روزگاري كه لقب

و » هاپيشرو خلق«هايي نظير و صفت» هامعلم توده«و » روشنفكر انقالبي«
  اند.بد جوري نخ نما شده» پيشواي اُمت«

-گشتم، آن مسئلهسته و به شهر خود باز ميبراي همين وقتي در قطار نش   
ي نامگذاري عنصر آگاه هنوز بقوت خود باقي و ذهن مرا بخود مشغول داشته 

كرد، به تبارشناسي ي بيرون در پنجره مرتب تغيير ميبود. در حاليكه منظره
ها و كردم كه در درازاي تاريخ با شخصيتنامگذاري او (فاعل شناسا) فكر مي

-تلفي شكل و شمايل يافته است. سعي كردم چشم از بيرون برهاي مخلقب
در » فرد هوشيار« ي خود را فعال سازم و تعدادي از تعاريفگيرم و حافظه

هاي در هم فرهنگ زبان فارسي را بياد آورم. در فرهنگ زبان ما كه در واژگان
 هايي چون حكيمايم، از كلمهي فارسي معرب و عربي مفرس دست بردهشده

و فرزانه تا فرهيخته، از معلم اول و معلم دوم تا امام و مال و شيخ و موالنا و 
خواجه، و سرانجام در اين تاريخ نزديكتر از منورالفكر تا متفكر، از روشنفكر 

ايم تا ها رديف كردهانقالبي و انديشگر مسئول تا پژوهشگر بيطرف، عنوان
  نشان تميز دهيم. نام و بيي بيعناصر  خاص خود را از توده

به خانه كه رسيدم فرايند تاريخي تمييز بخشيدن را پي گرفتم زيرا در    
شد به متن و كتاب دسترسي داشت. گرچه اعتراف بايستي كرد كه اينجا مي

اين نوع تمايزگذاري، اگر كمي با فاصله بنگريم، مشغوليتي براي اين شخص و 
اش است. ار فرهنگستان و نامهآن فرد نيست. اين عملكرد پژوهشي، حاصل ك

ورزي و مسئوليت پدافند از آن، كه بر دوش تك تك با اينحال گرايش فرهنگ
ما است و نبايستي جانبدار هيچ ايدئولوژي و جريان فكري خاصي باشد، در 

  ي تاريخي دراز و كوتاه مدت روبرو است. روند بررسي خود با دو دوره
ها كه دانايان و خواص ما بيشتر ف گذشتهي تاريخ جديد، بر خالدر دوره   

هواي همديگر را داشتند، حتا بحث مخالفت با حضور و وجود روشنفكري 
شده است. (در اينجا كاري به ايم كه اتفاقاً از سوي روشنفكران مطرح داشته
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ي بحث پسوند تعهد و التزام سارتري براي روشنفكر نخواهم داشت كه دامنه
  د كرد.) را بسيار فراخ خواه

خدمت و خيانت «ي بحث مورد نظر ما، با اثر بهر تقدير تاريخچه   
احمد و نفي وجود روشنفكراني چون هدايت و كسروي و آل» روشنفكران

انداز عطفي رسيده است. آن تمييز ندادن وظيفه و چشمذبيح بهروز، به نقطه
ه مصداق روشنفكر مدرن از روشنفكر سنتي، كه در ايران با روحانيت شيع

اي احمد(همچون نويسندهورزي جالل آلاست، بارزترين خطاي انديشه يافته
عاصي) بوده است. او كه شعار پيامددار مبارزه با غربزدگي را علم و همگاني 

  كرد. 
ي نقادي روشنفكر، ي روشنگري و فراموشي وظيفهناداني نسبت به پروژه   

روشنفكر «ي مي و اختراع  پندارهالبته، با رويدادهاي پس از انقالب اسال
به ايرادهاي ديگري منتهي شد. ايرادهايي كه بحث روز سياسي ما را » ديني

متوجه خود كرده است. منتها اين ايرادها فقط از تاريخ معاصر ما ريشه 
- ي اخير تحصيلطلبي دو سه دههاند. اينها به تنهايي ناشي از فرصتنگرفته

ي دستيابي به امتياز و منافع حتا با فاشيسم كردگاني نبوده است كه برا
اعتنايي به مذهبي همنوا شدند و بدان خدمت كردند. در واقع ايرادهاي بي

پردازي مسلط و اهميت نقد و روشنگري بازتابي از بيداد و نادرستي نظريه
اي به درازا كشيده قدرتمدار هستند. در سرآغاز اين روند ناخوش كه هزاره

داغ انداختن روزبه (ابن مقفع) و نابودي آثار رازي بوده است.  است، در تنور
پردازي مسلط و بيزار از گفتگويي روبرو هستيم كه با بدين ترتيب ما با نظريه

  خودپسندي بيمارگونه به خرد و عقالنيت اجازه حضور نداده است.
هاي در دسترس بلكه همچنين در باري در خانه نه فقط با نگاه به كتاب   

فضاي مجازي تلفون و اينترنت با پرس و جوهايي كه از دوستان دور و 
نزديك خود داشتم، به اين نكته رسيدم كه گشتاور زماني و مكاني تركيب 
دين و اعتقاد با انديشه و نقد را در آن جنبش نظري قرن ده ميالدي بايستي 

 شود آنرا تالشي دانست كه برايجستجو كرد. جنبشي كه سردستي مي
جويي ورزي ايران پيش از يورش اعراب و سيطرهبازسازي عناصر انديشه

  نظري اسالم صورت گرفته است. 
ها و ي فردوسيهاي اين جنبش پاگرفته در زمانهيكي از اصليترين موضوع   

ورز پسيني كه هم و غمي جز پورسيناها و تداوم يافته با آن بيشمار انديشه
ي نظري هاي در هم پيچيدهگشايي رگرهاي جز گجويي و دغدغهچاره

نداشته،  چگونگي و چرايي فاعل شناسا بوده است. بواقع همين تالش پاسخ 
به پرسش انسان انديشنده از سوي پورسينا و پيروانش كافي است كه رد 
اتهام نينديشيدن ايشان باشد. اينكه ما در مدرنيته با شرح ايشان از عالم و 

هاي اخالقي و الگوهاي شان موافق نباشيم، طرحناسيشكهكشان يا با يزدان
اتيك ايشان را براي دوران خود كارا ندانيم و در يك كالم با روش 

كند. فلسفيدنشان احساس نزديكي نكنيم انديشمند بودن ايشان را نفي نمي
ها به قصد تأويل كسي در اروپا از اينكه اسپينوزا مثالً در متن تورات مدت

بر سر حق دمكراتيك ديگران در تأويل » ابن ميمون«رده و با خود پژوهش ك
  كند.كتاب مقدس به جدل برخاسته، به ناتواني انديشيدن نزد او حكم نمي

- ) مي1016حدود  -940در قرن ده و يازده ميالدي نام فردوسي( حدود    
بخشد و، همانطور كه ها را تداوم ميدرخشد كه سنت داستانسرايي دقيقي

برد. ميالدي بپايان مي 1009وده پس از سي سال، شاهنامه را در خود سر
اين اولين جريان مورد نظر ما است كه، در سطح خرد عملي و بر محور 

كند. فردوسي با پرداختن به اساطير عقالنيت، الگوي كردار و رفتار ارائه مي
آنها  آموزي ازايراني و پيشا تاريخ سرزمين خود، بيشتر به رويدادها و درس

پردازد و دنبال مي» خرد ناب«توجه دارد. وي كمتر به حدسيات نظري يا 
اي كه خواسته بزعم سازي براي شرق نيست. پروژهي حكمتاجراي پروژه

  خود نفس و عقل فلكي را با زبان زميني تعريف كند.
ها در مورد دستاوردهاي نظري، هاي چشمگير اين سالدر ميان پژوهش   

از باقر » با نگاه فردوسي«هايي چون اني شاهنامه و با نمونهفرهنگي و زب
از شاهرخ مسكوب، مطلبي از هرمز ميالنيان سخن » ارمغان مور«پرهام و 

كند. او كه از بينش فلسفي و اخالقي فردوسي گفته كنوني ما را جلب مي
در پس شاهنامه دستگاه فلسفي پيچيده، به هم «است و يادآور شده كه 

منظمي وجود ندارد. فردوسي، مثالً، ناصر خسرو نيست كه مبلغ  پيوسته و
اي باشد، ولي ميان مفاهيم فلسفي و اخالقي فردوسي ي مذهبي ويژهفلسفه

  هماهنگي وجود دارد و از تناقض منطقي بري است. از همين رو، اصطالح 
  

  

  

  
  
ي نشريه» ( نمايد.ي فردوسي مي»فلسفه«تر از فردوسي مناسب» بينش«
  ) 85، سال دهم، اياالت متحده آمريكا، ص 1370، شماره يك، »ايران نامه«

با اينحال ميالنيان بينش فلسفي فردوسي را هم جهت با فلسفيدن كانت    
ي ها پس از سرايش شاهنامه، عمري را صرف عرضهداند. كانتي كه قرنمي

ن در تداوم ي خود كرده است. ميالنيانظام فلسفي پيچيده و به هم پيوسته
ي شگفت اينجا است كه بالفاصله فردوسي نكته«افزايد كه همين برداشت مي

كند كه اساس استدالل كانت در ارزيابي خرد عملي اي را مطرح ميمسئله
است و آن اينكه چون نظام خرد استداللي ياراي ثابت كردن يا رد كردن 

ز روي ايمان به وجودش دارد كه اوجود خدا را ندارد، خرد عملي ما را وا مي
همانجا، ص » ( بافي بيهوده دست بكشيم.مقر) شويم و از فلسفه» ( خستو«

86 (  
بافي بيهوده كه، بخودي خود، رهنمودي مقبول دست كشيدن از فلسفه   

براي عقل سليم و نيز مورد توافق ميالنيان است، در رابطه با چرايي و 
ويني فلسفه را تا كانت پذيرا است. چگونگي سوژه ( انسان شناسا)، روند تك

ندارد. دستاوردي كه از دل  20و  19هاي توجه و كاري به دستاوردهاي سده
ي ورزي فيخته( در مورد من انديشنده)، هگل( نقد شئ في نفسهانديشه

ي برآمده از مناسبات مادي و كانتي)، ماركس( تجزيه و تحليل سوژه
پردازي پيرامون فرودستي)، نيچه( نظريهتأثيرگرفته از مناسبات فرادستي و 

، فوكو( »)اينك انسان«و » دانش شاد«برآمده از دل آثاري چون » جان آزاده«
ي فرا نقد يكسونگري سوبژكتيويته و هشدار مرگ مولف) و هابرماس( توصيه

گرايي و دفاع از حقيقت ناشي از مكالمه) زاده شده است. رفتن از ذهنيت
بافي، رويگرداني از كشي از فلسفهي آن رهنمود دستالبته در معناي ضمن

هاي مباحث متافيزيكي و االهيات نيز نهفته است. مباحثي كه در درازاي سده
مياني يا به عبارتي در قرون وسطا جريان داشته و در گفتگوهاي مدرن به 

حاصل معروف گري و اسكوالستيك بيسخنوري معطوف به خود و مالنقطي
  شده است. 

 - 1225) تا توماس فون آكوين(430 – 354بواقع از زمانه آگوستين(   
اي ائتالفي بر گرايي جديد است كه با االهيات سلطه)، آن افالتون1274

زندگاني فلسفه دارند. آنهم االهياتي كه در آغاز و آخر دوره از ديدگاه 
 شود. البته ايني آن از سوي مسلمانان تعريف ميمسيحيت و در ميانه

-جماعت مسلمان متمايل به مباحث فلسفي زمانه، كه بيشترشان از سرزمين
توجه به موضوع چرايي و آيند (از ايران و از اسپانيا) بيهاي اشغالي اعراب مي

شيخ «اند. از پورسينا كه اعراب او را چگونگي سوژه (فاعل شناسا) نبوده
عنصر «از سرگذشت اند تا ابن طفيل اسپانيايي، داستاني خوانده» الرئيس
  همواره تكرار شده است.» آگاه
بندي علوم زمانه )، كه استعداد چشمگيري در دسته1036-985پورسينا (   

 53هاي عقالني و شمارش ي تمايز علمها داشته (رسالهبندي موضوعو مقوله
و » شفا«ي ما بخاطر آثاري چون علم مختلف)، در نگرش تبارشناسانه

  هاي تاريخي خود را دارند، مبنا و معيار نشده است. كه ارزش» قانون«
از نگاه متن حاضر به سوژه ( فاعل شناسا)، ارزش صاحبقدمي وي در كاروان 
انديشه در رويكردش به ادبيات است. رويكرد ادبي كه با تأويل ماجراي 

و نيز با روايت » داستان مرغان«، بكارگيري تمثيل در »سالمان و ابسال«
ي داستاني كه در زندان همدان نگاشته شده) كارنامه» ( داري بيزنده«

  گشايد. پورسيناي اديب را برابر چشم مي

http://dialogt.de/



  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢٥٢  100 ي آرش شماره

شويم كه رو مي)روبه1191-1159پس از اين رويكرد ادبي، ما با سهروردي(   
چيزي حدود يك چهارم قرن پس از درگذشت پورسينا بدنيا آمده است. وي 

رخت معرفتي پورسينايي بوده است. ي دهم تداوم نظري و هم رشددهنده
ي پيشكسوت »حكمت مشرقيه«گذارد كه چنانچه عمري بر سر اين نكته مي

خود گسترش دهد. سهروردي بجز اين پرداختن به » حكمت االشراق«را در 
در فرهنگ » فلسفه«كه از لحاظ معنايي و محتوايي با مفهوم » حكمت«امر 

ي بيدار) را ي روايت حي بن يقظان( زندههايي دارد، يك بازسازاروپايي تفاوت
  ي خود دارد. نيز در كارنامه

گذار اين همان تفاوت گذشتگان ما با روشنفكران امروزي است كه حرمت   
خواهيم دانستند كه آنچه را ما امروز مياند. ايشان ميپيشينيان خود بوده
  اند.بگوئيم در پيش گفته

با سه ويژگي خردمندي، بيداري و روان اگر براي فردوسي فاعل شناسا    
شد، اهل حكمت، همانطوري كه پورسينا و سهروردي روشن مشخص مي

  بودن براي آموزش فاعل هاي شاخصش هستند، به ويژگي بيداري و زندهنمونه
اند. كنار گذاشتن ويژگي خردمندي از سوي ايشان در شناسا بسنده كرده

حكمت ذوقي و نقش شهود و قلب تعريف عنصر آگاه، انگاري با حضور 
بايستي جبران شود. در حاليكه فردوسي از گوش و چشم و زبان همچون 
نگهبان و ميانجي فهم و خرد و ساختن گُفتمان نام برده است، نزد سهروردي 
تاكيد بر حضور قلب و حس شهودي به اصل و اساس طريقتي از شناخت 

  گردد. حقيقت بدل مي
اهدي است بر اين رقابت مغز و قلب. اينكه كدامين درازاي قرون وسطا ش   

اندام آدمي، يگانه ابزار شناسايي حقيقت است. شناسايي كه از بطن تفاوت 
اگر موقعيت انساني را » فل سفه«معناي فلسفه و حكمت بيرون آمد. 

برآمده از حكم »( حكمت«كرد كه دوستدار دانايي بود، در معناي مشخص مي
) چيزي جز داوري وفادار به وجودي مفروض و كردن و حكومت كردن

پذيرشش نيست. وجودي كه در روايت يادشده متقدم بر كل شناخت و ميل 
  شناختن است.

ي مختلف تعريف عنصر آگاه، كه يكي حال پس از اشاره به اين دو پسزمينه   
خاست با تاكيد بر حضور خرد و ديگري از متن از متن فردوسي بر مي

گرفت و تعريف عنصر دي پورسينا و سهروردي نشات ميخداشناسي شهو
دانست، سراغي بگيريم از تيپ داستاني كه آگاه را از پرتو االهيات مشتق مي

شود و سهروردي اين داستان پرورده مي» حي بن يقظان«در روايت 
دهد. بويژه كه گسترش مي» غربت غربي«پورسينايي را به سهم خود در 

ي داستان خود به قرار زير ي اين گسترش را در سرلوحهانگيزه» شيخ اشراق«
آن را عاري يافتم از تلويحاتي كه اشاره كند به طور اعظم «شرح داده است: 

  »هاء خداوندي مخزون است.يعني طامهء كبري كه در نامه
ابن طفيل( بنگاه ترجمه و » ي بيدارزنده«ي الزمان فروزانفر در ترجمهبديع   

تر اين داستان را نيز آورده است. ، تهران) روايتهاي متقدم1334نشر كتاب،
هاي شيخ اشراق) جعفر مدرس قصه»( بازخواني متون«ها در اين ترجمه

اند. در كنار اين ) با ويراستي جديد آمده1375صادقي( نشر مركز، تهران، 
اي از سجادي( حي بن يقظان و...، انتشارات ها، پژوهش قابل توجهكتاب
هاي پورسينايي و ) نيز وجود دارد كه تفسير روايت1382چاپ دوم، سروش

هاي چندي به آنها را در بر گرفته است. با اشاره به اين سهروردي و اشاره
شويم بر گذريم و متمركز ميي ماجرا در ميها از آوردن خالصهسرچشمه

  اش مهم است. آنچه بنظرمان بازگويي
شود، يك شخصيت خواجه( راوي) حكايت ميي پورسينا كه از زبان قصه   

شود. روايت وي را اينگونه مركزي دارد كه بصورت مردي پير ظاهر مي
مند و سالخورده و روزگار پيري از دور پديد آمد زيبا و فره«كند: توصيف مي

  » دراز بر او بر آمده. و وي را تازگي برنايان بود.
ا معرفي اويي كه خود را زنده پسر قصه پس از اين برنمايي تناقض، يعني ب   

شود. چونكه نام پدرش هم زنده نامد، يادآور يك امر تسلسلي نيز ميبيدار مي
بوده است. پس اين حالت زنده در زنده (امر تسلسل) ما را به نمادين بودن 

آنگونه  آنكه ما را بدين باور بكشاند كه كُل قصه،رساند. بيها در قصه مينام
هانري كُربن( تاريخ فلسفه اسالمي، انتشارات كوير) آمده، نيز  كه در تفسير
  نمادين است. 

هاي محدود نمادي يا تمثيلي، با اين تلقي و با خالصه كردن قصه به شكل   
توانند در هر ديالوگ رهنمودهاي ديگر روايت را از دست خواهيم داد كه مي

اري و زنده بودن تأكيد دو هايي چون بيدآنجا گرفته باشد. روايتي كه بر حالت

برداري از زرتشت(پير مغان) تواند گرتهنما كه ميچندان دارد. اين پير جوان
هاي داستاني براي نمايش دادن موضوع مورد نظر ما، باشد، يكي از اولين تيپ

ي ايرانشهري است. يعني فاعل شناسا، در آن جنبش بازسازي انديشه
  ش سروده:شخصيتي كه خواجه حافظ در تمجيد

 ي پير مغانم كه ز جهلم برهاند     پير ما هر چه كند عين عنايت باشد.بنده
هاي ديدار ، يعني در لحظه»حي بن يقظان«ي در همان نخستين رخداد قصه

افتد( و اين راوي با قهرمان داستان كه در گردشگاهي بيرون از شهر اتفاق مي
ره و عادتي براي خواجه است)، حادثه خود يادآور بيرون رفتن از فضاي روزم

گويد كه مي» علم فراست«نما به مخاطب جوياي حقيقت از مزاياي پير جوان
  » توان آموخت و كشف كرد.همه دانشها و اسرار را با آن علم مي«اش بوسيله

پردازيم كه شكل مي» فراست«ما با كمك لغتنامه به فهم معناهاي مختلف    
ي وي به نقد است و منفعت فايده«شود: خوانده ميعلمي آن در قصه اينگونه 

هنگام اين مراجعه گامي به شناخت منظور پورسينا » وي اندر وقت است.
آنكه بتوانيم مدعي دانستن كامل آن باشيم. بنابراين با شويم. بينزديكتر مي

. در آنجا  2501رسيم به صفحه مي» معين«ي هاي لغتنامهورق زدن برگه
ي دريافتن باطن چيزي را بوسيله - 1«خوانيم: مورد نظر خود مي يزير واژه

زيركي،  -3ادراك، دريافت، اندريافت، تفرس.  -2نگريستن بظاهر آن. 
علمي است كه بوسيله آن از روي دقت در صورت و هيئت  -4هوشياري. 

  » شخصي به روحيات  و اخالق او پي برند، علم قيافه، قيافه شناسي.
، آن معناي زيركي و هوشياري را مراد »فراست«ناهاي ممكن از ميان مع   
تواند بكار تشخيص فاعل شناسايي و آشكاريش در روزگار كنيم كه ميمي

كند. جاري بيايد. امر آشكاري كه گذر اهالي امروز از هفت خوان را معنا مي
و گرايي در معناي اول، كه پاي از ما بهتران ناگفته هم نگذاريم كه آن باطن

سازي اشخاصي چون هانري هاي دراز به كارگاه نظريهاجنه و اشباح را سال
خورد. بگذريم كُربن و سيد حسين نصر كشاند، بدرد نگرش اين زماني نمي

گرايي، اگر اصالً كاربردي داشته باشد، امر راستگويي و يگانگي كه باطن
  گشايي خود دارد. همگان را پيشفرض گره

بخاطر راز بقا به دروغ در دروغ مبتال شوند، يعني آنچه در  اما وقتي مردمان   
ي توس در شاهنامه ي اعراب بر ايران پديد آمد، بقول فرزانهپيامد سلطه

گرايي كاركرد خود را از در اين شرايط باطن» سخنها به كردار بازي بود.«
دهد. زيرا حتا فاعل شناسا گاه از شكاف درون شخصيتي خود بي دست مي

ي پورسينا شود. از اين گذشته قصهماند و در واقع با خود يگانه نمير ميخب
خورد. چون از گرايي به درد دانشجو نميگويد كه باطندر تداوم روايت مي

آموزي براي دانشجو در منزوي شدن و شرط علمپيش» مرد راهنما«ديدگاه 
  بريدن از روابط اجتماعي پيشين است.

شود. تناقضي ها ميي فراگيري دانشوايت، دانشجو آمادهدر اين مرحله از ر   
ي شدهي قصه نهفته چنين است كه برغم هدف اعالمكه در اين مرحله

ي وحدتي مجرد با فنااهللا نيست، حركت بسوي شناخت، كه چيزي جز پنداره
شناسي گويد. البته اين زمينمي» شناسيزمين«پير راهنما براي دانشجو از 

صلت انضمامي و علمي را بايد در گيومه گذاشت تا آنرا بدليل بدور از خ
اش فهميد. چونكه روايت، در اين لحظه از فراز و خيالي و هپروتي نمايي

  آيد. تخيلي در مي –هاي خود، به صورت داستان علمي نشيب
هاي عيني مختلفي وجود اشاره» زنده پسر بيدار«اي در ساختار چند جنبه   

رود. چنانچه در همين يابيم كه انتظارشان نميها را گاه جاهايي ميدارند و اين
ي براي شناخت عالم و جهان اطراف است، با اشناسي خاص كه استعارهزمين

ي شويم كه در بر گيرندهجغرافياي سياسي و رفتاري روزگار روبرو مي
از الگوهاي عملكرد و رهنمودهايي براي حكمراني است. چنانچه در قصه پس 

ها و شهرهاي ها به استانتقسيم زمين به سه حد، به بخشبندي كشور
رسيم كه داناي كل روايت در هر دولتشهري براي شهرياران و مختلف مي

شهروندانش خصيصه( مثالً نيكورويي) و رفتاري خاص( مثالً خوشباشي) قائل 
   شود.مي
سازد ردي را ميهاي پورسينايي و سهرودر واقع آنچه تفاوت اصلي روايت   

ي اولي آن عقل ي دنياديدگي است. در قصهدر برخورد فاعل شناسا به مقوله
شهرستان «كل، دانشجو را فقط با گزارش آرمانشهر (يا بقول شيخ شبستري 

» غربت غربي«ي سازد. در حاليكه قصهو پادشاه روشني روبرو مي») نيكويي
بخشد كه در راه مي ي فردي دانشجوييسهروردي اهميت را به تجربه

دنياديدگي با مشكالت چندي ( ازجمله افتادن به چاهي در قيروان) دست و 
كند. در قياس با محدوديت روايت پورسينايي از دانا شدن پنجه نرم مي
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ي شخصي از كشف دنيا كه سهروردي به قهرمان داستان دانشجو، آن تجربه
ه است. اين خود بخشيده به گسترش حركت بسوي شناخت منجر شد

گذارد. اين گيرد كه او از خود مايه ميدستاورد سهروردي در حالي صورت مي
توان يافت كه به رغم پافشاري بر مراد گذاشتن را در سرگذشت او ميمايه

وي است) » عقل سرخ«ي اين نگرش در داستان داشتن مريد دانايي( نمونه
  خود مرادي نداشته است.

ايم كه، با جمعبندي موقتي، روايت اي رسيدهمرحله با اين برداشت ما به   
گذار اين بار خود را به فرجام رسانيم: سوژه (انسان شناسا) اگر بخواهد خود 

ي فرديت خويش تعريف كند و مايل به تمرين خودبنيادي باشد را در رابطه
تا بتواند در سرحد ممكن در قرارداد اجتماعي و قانون كشورداري نقش بازي 

، يعني اينكه نخواهد از طريق مذهب(به صورت مومن) يا از طريق آئين كند
كشورداري( به صورت سرباز مملكت) خويشتن را به تحقق رساند، بايستي به 

ي خود با جمع به جد انديشه كند. موضوع فرد و جامعه، موضوع بسيار رابطه
اي كه حادي براي فرد است تا زير تحميالت اجتماعي كمرشكن نشود. جامعه

استفاده از قدرت و تقسيم ي هزارها سال سلطه را داشته و در آن سوءتجربه
  ي ثروت صورت يافته است.ناعادالنه

   2006نوامبر 

*  

  

  

  

  ادبيات داستاني 

  در خارج از كشور پس از انقالب

  

  برگردان: اصغر سروري، حورا ياوري

  
اي است از قالهم» ادبيات داستاني پس از انقالب در خارج از كشور« 

، 9ي ي ايرانيكا، شمارهنامهاي كه در دانشهم پيوستهي بهمقالهمجموعه
توسط چندين پژوهشگر، زيرِ عنوانِ ادبيات داستاني نوشته شده است. اين 

هاي سنتي و ادبيات ي شكلمقاله نخست زير دو عنوان اصليمجموعه
له زير عنوان ادبيات گاه هشت مقاي مدرن تقسيم شده است؛ آنداستاني
هاي پيش زمينهاند از: به ترتيب عبارت اند؛ كهمدرن گرد آمدهي داستاني
- ادبيات داستاني، داستان كوتاه پس از انقالب، داستان كوتاه، تاريخي

، هاي ديگرزبانان به زباناز فارسي، در خارج از كشور ي پس از انقالب
ب شمايي همه جانبه از ادبيات . بدين ترتيدر تاجيكستان، در افغانستان

ي ايران در هفت مقاله به دست داده شده است. از ميان اين هفت داستاني
شناس هلندي، پروفسور دوب روين، توسط ايرانهاي سنتي شكلمقاله، 

توسط سيمين ي مدرن ي ادبيات داستانيهاي تاريخيپيش زمينه
، رمان يهار مقالهتوسط جمال ميرصادقي و چ داستان كوتاه بهبهاني،
ي پس از انقالب در ادبيات داستاني، كوتاه پس از انقالب داستان

توسط حورا ياوري هاي ديگر زبانان به زبانخارج از كشور، از فارسي
  نوشته شده است.

 1999در دسامبر » ادبيات داستاني پس از انقالب در خارج از كشور«   
 هاي اخيرسال هايرد نوشته منتشر شده است. پس ناگفته روشن است كه

  خوانيم.تواند بر آن باشد. مينمي
  بهروز شيدا

  
روايي و داستاني دارند، اعم از نظم و نثر،  يآثاري كه جنبه يبا آن كه شماره

رسد كه رمان و داستان كوتاه، به در ادبيات فارسي فراوان است، اما به نظر مي
(نك:  اندسرزمين ما سفر كرده هاي ديگر بهمفهوم مدرن آن، از سرزمين

. از اين گذشته نخستين ي ايرانيكا)هاي نخستين اين مقاله در دانشنامهبخش
آثار داستاني مدرن ايران، نظير ستارگان فريب خورده اثر ميرزا فتحعلي 

اي يا در  العابدين مراغه زين ينامة ابراهيم بيگ، نوشته آخوندزاده و سياحت
اند و يا انتشار آنها براي اولين بار در خارج از ايران شده خارج از ايران نوشته

صورت گرفته است. اين نكته در مورد آثاري مانند يكي بود، يكي نبود 
هاي محمدعلي جمالزاده، بوف كور هدايت، و برخي از آثار نويسندگان نسل

بعد، مثل بزرگ علوي و تقي مدرسي، و بسياري از نويسندگان ديگر نيز 
ميالدي است كه  1979ق است. با اين حال تنها پس از انقالب سال صاد
- شده همراه با بسياري ديگر كه در سالزيادي از نويسندگان شناخته يهعد

چه به اختيار و چه به الزام،  شوند،هاي بعد به عنوان نويسنده شناخته مي
از  وكنند سرزمين مادري خود را به قصد سكونت در خارج از كشور ترك مي

  گيرند. هايشان بهره ميزيستن در خارج از مرزهاي وطن در نوشته يتجربه
توان با توجه به ميآثار داستاني پس از انقالب در خارج از كشور را    

ي زيستن در يك سرزمين تازه، و ها با مسألهچگونگي برخورد نويسندگان آن
اين شناسي هاي زيباييدرونمايه، زبان، ساختار و ويژگي تأثير و نقش آن در

مورد بررسي  »كنار آمدن و سازگاري«و  »شوك اوليه« يمرحلهدر دو آثار، 
قرار داد؛ اگرچه بايد گفت كه توالي اين دو مرحله براي افراد مختلف يكسان 

سازگاري با سرزمين ميزبان و  ينيست و برخي از نويسندگان هنوز به مرحله
).  76- 85؛ تميزي صص  7- 15؛ صص اند (فلكيفرهنگ تازه نرسيده

 به مالحظات هادر تبعيد كه بيشتر آن يگان ايراننخستين گروه نويسند
مألوف، و  يو گذشته د، بريده از سرزمين آشنااناز ايران خارج شده يسياس

ند، در شدناگزير بايد با آن رو در رو ميبدون آمادگي براي رويارويي با آن چه 
 يهاآورند. موضوع داستانيبه ميان نم يشور ميزبان سخنك هايشان ازنوشته
وطن است. اغلبِ اين آثار را خود  غالباً شانانقالب و محل وقوعاكثراً ها آن

ها يا اند؛ بيشتر آننويسندگان ويراستاري كرده و با تيراژ كم انتشار داده
از  هندهاي شخصي نويساند، يا برگرفته از تجربه ي خودنوشتنامهزندگي

فرايند كند و  گذرد، در كنارچند سالي كه ميزندان، شكنجه و جنگ. 
بدون آن كه ، تصوير انقالب، با سرزمين و فرهنگ تازه سازگاري يآهسته

گونه از هاي خاطرهشود. روايتيرانده م هاكنارهناپديد شود، به تدريج به 
 يزمينهد كه پسدههايي ميزده جاي خود را به داستانهاي اندوهگذشته

تري از زندگي ابعاد نهفته ها به جاي سرزمين مادري كشور ميزبان است وآن
 يبنددهد. تقابل ميهن و تبعيد جاي خود را به قطبدر تبعيد را نشان مي

- واژهشود، دهد، حس تبعيد دروني ميكشور ميزبان مي يپذيرش و رد از سو

  شود.يهاي دوزبانه نوشته ميابد و متنميفارسي راه هاي بيگانه به داستان يها
- رمانهاي پس از انقالب را در خارج از مرزهاي ايران داستاننخستين    

و مهشيد ) 1936- 1986(اي چون غالمحسين ساعدي شدهنويسان شناخته
 -1983ي پاريسي ساعدي (گانهنويسند. سه) مي1940اميرشاهي (متولد 

ي يزود كمابيش ناپيوسته، كه رشتهتركيبي است از چند اپ )،1981
- نويسنده براي به نمايش گذاشتن خشونت يگونهپيوندشان درگيري وسواس
). نخستين داستاني كه 258حكاك، ص  ي(كريم هاي از پاي درآورنده است

- در تهران مي ،)1987ر حضر (، دمهشيد اميرشاهي در تبعيد نوشته است
در پاريس. هر دو داستان بر )، 1996در سفر (، گذرد، و دومين داستان او
سرزمين گذرند، و تقابل ميهن و مي و تبعيد بستري از جنگ و انقالب

دو داستان زن است و  هر يدهند. راورا به روشني نشان مي ناآشناي تازه
كند. بيند، از منظر اول شخص مفرد روايت مياي كه ميها را به گونهداستان

- ان، كه توانايي اميرشاهي را در نوشتن داستاناين دو رم يساختار تكه تكه
خردكننده و  يكند، در عين حال نشانگر ضربههاي كوتاه آشكارتر مي

انقالب بر پيكر جامعه و فرهنگ ايران فرود آمده  اي است كه بافروپاشنده
، مادران و دختران ي). كتاب ديگر اميرشاه161-71است (ياوري، صص 

در اياالت متحده  ،است يجلدچند ياز مجموعه)، كه نخستين جلد ا1998(
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 هايشداستان ي) در مجموعه1939(متولد  يانتشار يافته است. گلي ترق
در  ياتوبيوگرافيك دارند، از زندگ يكه جنبه -)1993پراكنده ( يهاخاطره

آورد و دوران يم يپرتالطم تبعيد روي گمحيط امن و آرام ميهن به زند
كند (لوئيس و يم يبازآفرين يخيال يرا چونان مأمن رفتهاز دست يكودك

ي رمان مايه). عنوان و درون561- 567؛ رحيميه، صص 2يزدانفر، ص 
فرزانه، كه پس از انقالب در  يي مصطف)، نوشته1983سوررآليستي خانه (
خوش ند كه دستنكبه ميهني اشاره ميهر دو، شود، پاريس منتشر مي

اند. فرزانه، است و غاصبان مرموزي آن را اشغال كرده هاي از هم پاشندهتكان
 يهاها، داستانرمان يكه بيشتر عمر خود را در پاريس گذرانده، نويسنده

ي صادق در باره چند كتاب ي متعدد، و هم چنين،هاكوتاه و نمايشنامه
 يشدهي شناخته) نويسنده1934د كيانوش (متولد وهدايت است. محم

هاي پيش از كه نويسندگي را در سال است نويسندگانياز نسل  يديگر
) در 1964. نخستين داستان كوتاه كيانوش مرد گرفتار (اندانقالب آغاز كرده

)، در لندن انتشار يافته است. 1989تهران، و اثر ديگرش، غواص و ماهي(
مرد آرمانگرايي است  يساخت و دلنشين زندگغواص و ماهي داستان خوش

كند يساده ترك م يخويش را در طلب يك زندگ يفه خانوادگمر يكه زندگ
ري كه بايد به او اشاره ديگ يشدهي شناخته). نويسنده 482- 85(يارشاطر

شب يك، شب دو  رماناز فرسي . است )1933(متولد ي ، بهمن فرسكرد
) در 1991دوازدهمي ( ) در تهران منتشر شده و مجموعه داستان1974(

هاي جديش را در لعابي از طنز و از اين نظر كه حرفسي فرسبك لندن. 
. شودنزديك مياحمد و هدايت آلهاي پوشاند، به سبك نوشتهشوخي مي

از نويسندگان  يگروهنكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه از 
، مثل صادق كنندايران زندگي مي ازها در خارج كه در اين سال پركار قديمي

  .اي منتشر نشده است، اثر تازهابراهيم گلستانچوبك و 
)،رضا دانشور 1943)، نسيم خاكسار (متولد 1942متولد ( يبهرام حيدر   

) و داريوش كارگر (متولد 1951)، اكبر سردوزامي (متولد 1948(متولد 
هستند كه اگر چه آثاري نيز  يگاناز نويسند يگروه بزرگ ي) در زمره1952

ها مرهون اما بيشتر شهرت آن ،ندار ايران منتشر كردهپيش از انقالب د
-اند؛ داستانهايي است كه در ساليان اقامت در خارج از كشور نوشتهداستان

-ها، در بازگويي سرخوردگي از تجربهها و ناهمسانيتفاوت يهايي كه با همه
شوند. اللي، نخستين مجموعه داستان كوتاه انقالب به هم نزديك مي ي

شهر كوچك  »اللي«در تهران انتشار يافت، در  1980ري، كه در سال حيد
گذرد كه به تاراج طبيعت و روند تهاجمي صنعتي جنوب مي اي درماندهعقب

محل وقوع بيشتر آثار دوران تبعيد حيدري، از  »اللي«شدن تن سپرده است. 
ه )، است ك1997شكند () و علف كه نمي1991مله منزلگاه بادهاي سرخ (ج

پيمودن  يهااند. از نسيم خاكسار گامهر دو در اوپساال به چاپ رسيده
) و قفس طوطي 1997ها (در ايران و دو رمان بادنماها و شالق )1981(

) در هلند منتشر شده است. قفس طوطي جهان خانم 1991جهان خانم ( 
 و هايي آزرده از فرازغمخوارانه، و شخصيت يساختاري پيچيده دارد، زبان

اند. از هاي گوناگون سرگردان ماندهسياسي كه ميان ايدئولوژي يهانشيب
) در تهران منتشر شده است. نماز ميت 1971رضا دانشور رمان نماز ميت (

ميان مفاهيمي چون وفاداري و  يداستاني است روانشناختي كه در آن مرزها
است. رضا  از ميان رفته ايدئولوژيك، ي بارهايسنگيني افزودهخيانت، با 

)، كه در تبعيد نوشته شده، رآليسمي تند را با 1994دانشور در خسروخوبان (
هاي دقيق در كنار ها را با ريزه كاريآميزد و صحنهرؤيا و خيال در هم مي

  چيند.هم مي
هاي البرز ب سفر تخيلي چند شخصيت خيالي به كوهالخسروخوبان در ق   

-56(شيدا، صص كنداني تمثيلي بيان ميبزايران را به  1979داستان انقالب 
داستان كوتاه منتشر شده، كه  ي). از اكبر سردوزامي چندين مجموعه 51

برادرم جادوگر بود  ايران است. دو داستان بلند آن يمحل انتشار دو مجموعه
اند. در اين دو ) در خارج از ايران نوشته شده1993) و منهم بودم (1992(

زنند، ها دور ميها و از دست نهادنو پيرامون فروپاشيدگيداستان، كه هر د
ساختاري همه از يك  شگردهايو  ها،عارهتتشبيهات، اسها، يگوينمادها، تك

ي ادبي افسانه، ند. داريوش كارگر، سردبير نشريها شارربار قوي عاطفي س
 ) را پيش از ترك ايران و پايان يك1980چاپ سوئد، اينك وطن تبعيدگاه (

) را در سوئد منتشر كرده است. از قاضي ربيحاوي (متولد 1994عمر (
) در تهران به چاپ رسيده است. ربيحاوي اكنون 1992گيسو ( )، رمان1954

)، و 1996داستان چهارفصل ايراني ( يبرد و مجموعهيدر لندن به سر م

ر انقالب و غربت ب ي) را منتشر كرده است. سايه1996رمان لبخند مريم (
هاي محمد رحيميان، شهريار عامري، امين نجفي، مرتضي بسياري از داستان

كار، آنجلس)، مسعود نقرهي سيمرغ، چاپ لسآفتابي (سردبير مجلهمير
  كند. سياوش بامداد و بسياري ديگر هم چنان سنگيني مي

)، چه نفرين شده و چه 1944هاي داستاني شكوه ميرزادگي (متولدشخصيت 
لوبا راوي ي اند. بيگانگقربانيان انقالب و اميدهاي بربادرفته همه ه،بركشيد

 ،در تبعيد ي)، نخستين رمان ميرزادگ1992اي در من (اوپساال، رمان بيگانه
و زندگي او زند، تمامي هاي خصوصي و سياسي دور ميكه بر محور خيانت

. پوشاندميفرو در خود  گيردكه در بازگويي اين زندگي به كار مي راي زبان
اش از پراگ به لندن مقتول يپدر انقالب يناز ياد نرفت يلوبا در گريز از خاطره
-يديگر از دست م ياش را در انقالبيرود، همسر ايرانيو از لندن به تهران م

از ، شناسدكه لوبا او را ديگر نمي ،اشياز پسر انقالب در گريز دهد و بار ديگر
  د.برتهران به لندن پناه مي

هاي پس از انقالب شمار زنان نويسنده در داخل و خارج از ايران در سال   
اين نويسندگان با وجود ناهمساني  يافزايش فراوان يافته است. آثار داستان

آشكار از نظر زبان، محتوا، شگردهاي روايي، و رويكرد نسبت به انقالب و 
 يزمينهشوند. پسياز بسياري جهات به هم نزديك و شبيه م كشور ميزبان،

م با وأخيز است از يك زندگي امن و تها گذري كند و رنجاغلب اين داستان
و تأمل، به سوي زندگي ديگري كه در آن جايي براي  درنگهايي براي فرصت
هاي نور ). بريده83-84، صص يآرميدن نيست (تميز ايستادن و ايلحظه
ي قدسي و فرضيه، نوشته ي،مهرنوش مزارع ي) نوشته1994آنجلس، (لس

هاي متعددي هستند كه بر محور )، در شمار داستان1994قاضي نور(هلند، 
ها همه زن اين داستان يهازنند. شخصيتاين تحول و دگرگوني دور مي

عاطفي و هاي پيچيدگي ، وزنان هايمشكالت و گرفتاريكنند يتالش م
ايجاد حس نزديكي در ر د، و هايشان منعكس كنندرا در نوشته روحي آنان

- ها تصوير مياني كه در اين داستانميانشان گامي بردارند، در حالي كه مرد
ز و جنظر عاطفي بيمارند، و از برقراري پيوند با ديگران عا از معموالًشوند، 

(فرانكفورت،  يجمعيك عكس دستهتوان به ميآثار  اينناتوان. از ميان 
كه پيش از  يكوتاه يهاشامل  داستان، يفهيمه فرساي ي)، نوشته1989

كوتاه  يهااند، و داستانانقالب در ايران و پس از انقالب در آلمان نوشته شده
شهال  ي)، نوشته1998آنجلس، جاده، مه، و ... (لس يساخت مجموعهخوش

ها خاطرات نوستالوژيك آن يكه در هر دواشاره كرد )، 1954شفيق (متولد 
 ييلفان يمهراز . فضاي داستان را در فرمان دارندفته، راز دست ياگذشته

 يكس و داستان )،1990داستان كوتاه، از جمله جشن تولد ( يچند مجموعه
ده است. عنوان كتاب اخير برگرفته از ي) در كانادا به چاپ رس1990آيد (يم

). در جديدترين 643 -645، صص 1995، ياز فروغ فرخزاد است (اله يشعر
 يشخصيت اصل ،مريمي تالش همه) 1998، دور از خانه (نيويورك، يناثر يلفا
، بر محور در كانادا در رنج استي تبعيد و زندگ يهايكه از دشوار ،رمان

زند كه در فرهنگي مانند ايران راه زنان را ها و قيودي دور ميبازانديشي سنت
  .كندبه سوي رشد و تكامل سد مي

اند كه در خارج از مرزهاي ايران نوشته شده هايياگرچه بيشتر داستان   
آنچه به خروج  يرويدادهاي ويرانگر ساليان انقالب، و همه روايتي هستند از
-هاي معدودي مياز ايران انجاميده است، معهذا به نوشته هانويسندگان آن

اند راهي به بيرون از چارچوب كوشيده هاتوان اشاره كرد كه نويسندگان آن
هاي خوب اين آثار داستاني كه انقالب جستجو كنند. از نمونه يدهفراگيرن

تبعيدي قرار داد، بايد به  -ها را در يك گروه كلي فرا ـ يا پساتوان آنمي
) اشاره كرد كه 1949(متولد  يمحمود مسعود ي) نوشته1984الغراب (سوره

ن رمان ي ادبي زمان نو(پاريس)، به چاپ رسيد. اينخستين بار در نشريه
عطار نيشابوري، ر، اثر كالسيك الطيكوتاه، كه برداشت نويي است از منطق

در طلب هاي دور از دست ناشناخته به قلهروايت سفر انسان همروزگار ماست 
و شوربخت  محقيقت؛ با اين تفاوت كه اين بار به جاي هدهد عطار غرابي شو

بارز آن از نظر  يهراه مسافران طالب حقيقت است؛ حقيقتي كه مشخص دليل
همين مفهوم مسعودي دست نيافتني بودن، گريزپايي، و ناپايداري آن است. 

ها شخصيت، كه در آن الغرابسورهاز حقيقت در ساختار و شگردهاي روايي 
گيرند و مرز گران را ميگان جاي شكنجهشدشوند، شكنجهبه جا مي مدام جا

  .ي ديگري منعكس استونه، به گرودميان من و ديگري از ميان مي
ها زندگي مليون يالغراب روايت سوررآليستيك و از هم گسستهسوره   

آوارگي  يهاي گوناگون رويداد دگرگون كنندهانساني است كه اگرچه با سويه
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زانو هاي آن ها و ازهم پاشيدگييدست به گريبانند، اما در برابر پراكندگ
 صص ؛ غراب، 1401 صص ،1993 ،الءعي ؛ نور 14 نند (انوشه، صصزنمي
)، شامل دو داستان كوتاه، نيز 1996( يتنهاي يها). از مسعودي، باغ13

نويس و كارگردان، )، نمايشنامه1949منتشر شده است. رضا قاسمي (متولد 
دوباره كوشد حال و گذشته را از طريق ياست كه م يديگر ينويسنده
كند.  ازخوانيبسنجد و باز نو ويت زبان، فرهنگ و ه ي مثلمفاهيم انديشي
آنجلس اش، همنوايي شبانة اركستر چوبها (لسترين رماندر معروف يقاسم

-دهد و از داستان)، نقدي درخشان از اخالق انقالبي به دست مي1996(
رود فراتر مي ،ي تبعيد، مبتني بر دوگانگي خير ـ شرانگارانهنويسي ساده

هاي تكيه بر سايه روشن). 210، ص اسميق ؛183ص  ،1997عالء، (نوري
ها از ديدگاهي مفاهيم، پرهيز از ارزشگزاري و داوري، و نگريستن به پديده

)، 1989رخ (كوتاه  هايداستان مجموعهتر از انسان در تازه، به برداشتي عام
ي )، نوشته1995دار (ي جواد جواهري، چاپ پاريس، ديوارهاي سايهنوشته

-، راه ميي ساسان قهرمان)، نوشته1994رمان گسل ( آذر وحسين نوش
ص رود (روشنگر، زندگي در تبعيد فراتر مي از زبان جاافتاده و رايج گشايد كه

سردار صالحي  ، نوشته)1997هاي شاه (). از پس شانه2149، صارمي؛ 29
-سفر ناصرالدين ي رويدادهاي سومين، رماني است كه بر پايه)1954(متولد 
نوشته شده و رويدادي تاريخي را در قالب ساختاري پيچيده و  اروپاشاه به 

)، 1997ها (سايهراوي داستان  .زباني همدالنه به نمايش گذاشته است
جستجوي كسي كه عمويش را  ي محمود فلكي، چاپ هامبورگ، درنوشته

با اين  و گرددباز ميش يخو دوران كودكيكشته است، به روزگاران گذشته و 
  .كسي جز خود او نيستقاتل شود كه ت رو به رو ميحقيق

شايد ذكر اين نكته بي مناسبت نباشد كه گذشته از نويسندگاني كه در    
زيستن در آوارگي را از  يبرند و تجربهخارج از مرزهاي ايران به سر مي

اسماعيل فصيح  اند، برخي از نويسندگان مقيم ايران نيز، از جملهسرگذرانده
هاي دردار و منصور كوشان در ا در اغماء، هوشنگ گلشيري در آينهدر ثري
ها ) به بازگويي اين تجربه1993هاي زندگي () و واهمه1991ها (تبعيدي
  اند.پرداخته

هاي تري از نويسندگان ايراني با پيشينهو سرانجام بايد به نسل جوان   
مستقيمي از زيستن در  يمتفاوت زباني، ادبي و فرهنگي اشاره كرد كه تجربه

ي اقتصادي شغل و آينده اًتر اند، غالبغربت ندارند، با جوامع ميزبان همگون
ها با ايران و فرهنگ ايران روز تر اين كه پيوند آنبهتري دارند، و از همه مهم

اي يك به گونه شود. از اين گذشته كشورهاي ميزبان هرتر ميبه روز كمرنگ
مختلف  يهااليق اين نويسندگان كه در سرزمينبر بينش، احساسات و س

بندي آثار اين گذارند. شايد براي بررسي و طبقهاند اثر ميپراكنده
هاي ميزبان، و نويسندگان، كه هنوز در گيرودار هرچه بهتر شناختن سرزمين

هرچه بهتر آموختن زباني هستند كه بايد آثار خود را به آن بنوِيسند، به زمان 
  از داشته باشيم.بيشتري ني

ها در آن ي(براي مراجعه به آثاري كه مشخصات تفصيل يشناسكتاب
شناسي نيامده است، نگاه كنيد به فهرست ارجاعات كوتاه اين كتاب

  ايرانيكا): يدر مجلدات دانشنامه
  10 -17صص ،1988، 16ييشه و انقالب، شماره، اند»مرغ جماعت«* محمد انوشه، 

 * Nancy E. Berg, Exile from Exile, New York, 1996.  
، 1/8/1996شناسي، ،  ايران»در حضر حسرت و در سفر نفرت«*صدرالدين الهي، 

  146 - 162صص 
  639 – 645، صص 1/7/1995شناسي، ، ايران»آيدكسي مي«* همان، 

، 4/1/1996سي كتاب، ربر ،»هاي رنگچونان ذرة غبار ميان اليه«پارسي،  وشيار* ك
  47 - 49صص 

  561 - 564، صص 3/12/1994نامه، پراكنده، ايران يهاخاطرهگلي ترقي، * 

-نويس ايراني، لس* بكري تميزي، نقد فمينيستي مهاجرت در آثار زنان داستان
   1997آنجلس، 

، »تاريخچة استقالل ادبي :نويسي در تبعيدقصه و قصه«* محمدمهدي خرمي، 
    1993شمسي، 1/5/172شناسي، ايران

* Nasrin Rahimieh, ”Magical Realism in Moniru Ravanipurs Ahle ghargh” 

Iranian Studies 23/ 1- 4, 1992. pp. 61- 75  
، 20/5/1995بررسي كتاب،  ،»آوارگي، خطابي جهاني و تاريخي«* مجيد روشنگر، 

  38- 43صص 
  8 - 21، صص، 1995، 1ي ، مكث شماره»الغرابنگاهي به سوره«غراب،  ر* اصغ

  51 - 56.، صص1996، 1 ي، سنگ، شماره»هاتاريخ از منظر اسطوره«بهروز شيدا، * 

، 20/5/1995، بررسي كتاب، »اين گسل كه خود ماييم يژرفاتا «، يصارم حسام* 
  2158 -2146صص 

  1992 .،سي ي.هاي غربت، واشنگتن د* محمود فلكي، داستان
  207 - 215، صص 27/7/1998* رضا قاسمي، گفتگو با رضا قاسمي، بررسي كتاب، 

جلد، اوپساال،  2شناسي داستان كوتاه در خارج از كشور، * داريوش كارگر، كتاب
1995 - 1994  

* Ahmad  Karimi – Hakkak, “Up from the Underground: The Meaning of 

Exile in Gholamhosayn Saedi’s Last Short Stories” in A. Fathi, ed; Iranian 

Refugees and Exiles Since Khomeini, Costa Mesa, Calif., 1990, pp. 257- 275  

* Franklin Lewis and Farzin Yazdanfar, eds., In a Voice of Their Own: A 

Collection of Stories by Iranian Women Written Since the Revolution of 

1979, Costa Mesa, Calif; 1996  

  1993كتاب، كلن،  * م. مهرابي، معرفي
(شامل  1995داستان كوتاه ايراني در تبعيد، بركلي، كاليفرنيا،  23* ناصر مهاجر، 

  ي نويسندگان)نامهاطالعاتي در مورد زندگي
، صص 13/4/1993، بررسي كتاب، »شعور شك و حماقت يقين«عالء، * پرتو نوري

1406 - 1398  

، صص 27/7/1997ررسي كتاب، ، ب»اي درخشان از ذهنيتي خالقگستره« * همان،
184- 180  

  482 - 485، صص 3/2/1997شناسي، ايران  ،»غواص و ماهي«* احسان يارشاطر، 

   161 -171، صص 1/7/1998نامه، ايران  ،»در حضر«* حورا ياوري، 

*  

  

  

  

  

  اينك مرگ روياهاي تو در دانمارك

  سوي آب ياداشت كوتاهي از اين

  زادهآصف سلطاندر مورد اينك دانمارك محمد

  

  

  رضا صفوي نيك

  

اي است از دوازده زاده مجموعهاثر محمدآصف سلطان اينك دنمارك   
دگرها آغاز و با داستانِ ره رسيدن  از داستانِ كوتاه كه با داستانِ

توان به دو بخش شود. اين مجموعه را ميختم ميشنيدستي، اين هم شنو 
شود و پايان آغاز مي ز ره رسيدنامجزا تقسيم كرد. بخش اول با داستان 

  دهد.يابد و بخش دوم يازده داستان ديگر را پوشش ميمي
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بخش اول، داستان پيرمردي است كه به قصد ديدن فرزندش كه به    
شود. رود اما موفق به ديدن او نميجا ميدانمارك پناهنده شده است، به آن

دي افغان است. روايت حالِ اين داستان روايت سفر بي پايان و بي هدف پيرمر
درون او. در اين داستان از نگاه پيرمرد افغان و از ميان گفتگوي دروني او، به 

  شويم.او نزديك مي

هاي گي افغانيدهد روايت زندهبخش دوم كه يازده داستان را شكل مي   
هاي اين بخش عبارتند از: تنهايي، مقيم دانمارك است. محور اصلي داستان

هاي ارتباط، عدم تفاهم، نظم آهنين، انتقام، ترحم، حسرت. د بودن راهمسدو
كنند. راوي كه در نگاري پيدا ميي خاطرههاي اين بخش تنها جنبهداستان

ايجاد رابطه با جامعه درمانده است، دچار سردرگمي ست. بر خالف بخش اول 
د و راهي كنكه روايت درون است، بخش دوم فقط صورت ظاهر را روايت مي

شود ي دانمارك وارد ميجا كه نويسنده به درون جامعهيابد. آنبه عمق نمي
-مانند و روايت موقعيت به سطح خاطرهها در حد تيپ باقي ميشخصيت

  رسد.نگاري و گله مي

سازد. تضاد بين مرد هاي بخش دوم تضاد محور اصلي را ميدر داستان   
و دختر گروئنلندي، مرد افغان و زن افغان، افغان و دختر ايراني، مرد افغان 

شوند. در ي مصري و ... كه همگي منجر به گسست ميپسر افغان و راننده
حوري و «ها مرد افغان مسحور زنِ دانماركي است، زني كه با اين داستان

كند، اما هيچ توجهي به مرد افغان ندارد. براي مثال در برابري مي» پري
مرد افغان در حسرت نزديكي به پياده رو نيست هيچ زني در داستان 

دختر زيباي گروئنلندي ست؛ در عين حال در درون خويش دچار بحران 
است كه شايد توجه دختر به او از سر ترحم است. در نهايت نه توان رهايي از 
اين را دارد نه توان جدايي از آن ديگري را. به عنوان يك خارجي هيچ راهي 

كند كه از تالش مي روسكيلدهزاده در داستان لطانبه درون نيست. س
حصارها بگذرد و پا به درون بگذارد، اما مشخص نيست اين رابطه چگونه 

ي آن چيست. شخصيت دختر به همين برندهشكل گرفته است و عامل پيش
كند. خاطر چنان ناآشنا و غريب است كه هيچ حسي در مخاطب ايجاد نمي

كند، يا انساني الكلي است يا ز مرد دانماركي ارايه ميدر مقابل، تصويري كه ا
رقيبي كه دام در پيش پاي محبوب افكنده است. اين تصوير به طور مشخص 

زند، اش را ميجا كه مرد زنِ تايلندييابد، آننمود مي ايستگاهدر داستان 
-كند و در دل سياه زمستان او را از خانه بيرون ميكارت اقامتش را پاره مي

گون زن دانماركي منفعل زاده همان قدر كه در برابر تصوير پرياندازد. سلطان
خصوص در است، در برابر مرد دانماركي خشن و بي رحم است. اين تصوير به

ي شود. مرد مصري، كه رانندهكامالً عيان ميتاكسي ران اودنسه داستان 
اركي نگيرد چرا كه: گويد كه هيچ گاه زنِ دانمتاكسي است، به پسر افغان مي

كه زن به او روي خورد. اما به محض اينزن دانماركي به درد خودشان مي
كند و او را در ايستگاه دهد، پسرك افغان را فراموش ميخوش نشان مي

كند. او كه معتقد بوده است اگر بخواهم به ميل او رفتار اتوبوس تنها رها مي
دهد چرا كه آغوش زن مي، تن به سازش »ديگر خودم نيستم«كنم، 

هاي او است. اين تصويرِ انسان شرقي است ها و تنهاييدانماركي مأمن ترس
روي دانماركي؛ تصويري كه نويسنده را مبهوت كرده است. ترس در برابر پري

  شود كه راهي به درون نيابد. زاده از شكستن اين تصوير باعث ميسلطان

رود، قدرت بيان و توانِ رون پيرمرد افغان ميجا كه به دزاده تنها آنسلطان   
ها در مقابل زن ـ دهد. در ديگر داستاناش را نمايش ميشخصيت سازي

- هاي كليشهعبارت يي دانمارك تنها موجودي تسليم است؛ نويسندهجامعه

آيد. دنياي من همين من از سكون خوشم مي«اي داستان آخرين سگرت: 
  »شكفد.هنر در آزادي است كه مي«و » توانم بسازمشجاست كه مي

اي است كه تصوير خود او را بيند، آيينهزاده از دانمارك ميچه سلطانآن   
  اش همه را خواب كرده است.اي كه نفيرِ خوابكند؛ تصوير مجسمهتكرار مي

  

  
  
  

  

  
  

  كشدتبعيد قهرمان را مي

  نكته يك هاي سينمايي وبندي قصهتقسيم

  

          زادهشهره شاهين

  

توان به چهار نوع تقسيم كرد: ي نوع قصه ميهاي سينمايي را از زاويهفيلم
   محور، فيلم آزاد هنري.مايهفيلم سفر قهرمان، فيلم درونمحور، فيلم داستان

محور بر داستان مبتني است. در اين نوع فيلم هر بخش از فيلم داستان   
ار و تعليق به بخش بعد از خود پيوند داستان به كمك عنصر ناپيداي انتظ

شود. هر چه اي است كه روايت ميي ناپايداري واقعهخورد. انتظار زاييدهمي
يابد. تري ميثباتي و عدم توازن شوند، انتظار نمود بيشتر دچار بيوقايع بيش

افتد؟ هم مخاطب را به افتد؟ و چرا اين اتفاق ميهاي چه اتفاقي ميپرسش
بخشد. تري ميكند و هم ساختمان روايت را قوام بيشزديك ميداستان ن

دادهاي فيلم مشابه محور اين است كه رويترين عنصر فيلم داستانمهم
-المعارف ميهاي دايرهي داستان در كتابچيزي است كه به عنوان خالصه

توان پيدا كرد. در اين ساختار دو سئوال اساسي است: قهرمان اصلي كيست؟ 
قهرمان اصلي چيست؟ در اين نوع فيلم، قهرمان هدف مشخصي دارد هدف 

كه بايستي براي تحقق آن با تمام موانع، از جمله قهرمان منفي، مبارزه كند. 
هاي قهرمان داستان است كه در پايان اين نوع فيلم معلول كنش و واكنش

  گشايي ساختاربندي شده است. رويي و گرهي آغاز، روبهسه پرده
اي دارد، اما هدف يافتن نيروي يلمِ سفر قهرمان نيز ساختار سه پردهف   

آيد. توجه اصلي اين نوع فيلم ها به بيان درپويايي است كه در رفتار شخصيت
به سفر قهرمان و تقابل دو جهان آشنا و بيگانه است. در تجزيه و تحليلِ اين 

رمان و ضدقهرمان و گونه قهها پاسخ داد: چهنوع فيلم بايد به اين پرسش
گونه مدت بر پرده حضور دارند؟ چهشوند؟ چههاي فرعي معرفي ميشخصيت

گذارنند؟ كدام كهن الگوي يابند؟ چه تغييراتي را از سر ميتكامل مي
شخصيت مورد استفاده قرار گرفته است؟ نياز ناخودآگاه قهرمان چيست؟ 

ساختار اين نوع فيلم داستان در پيدايش اين نياز چيست؟ نقش جراحت پيش
  بندي شده است. ي جدايي، آزمايش و بازگشت تقسيمدر سه پرده

سازد تضاد اصلي چه كه روساخت روايت را ميدر فيلم سفر قهرمان آن   
قهرمان. روساخت فيلم سفر قهرمان با است. تضاد اهداف قهرمان و ضد

يت را تضاد ساخت روامحور مشترك است، اما زيرروساخت فيلم داستان
سازد. يعني نياز ناخودآگاه قهرمان. اصل مهم در اين نوع دروني قهرمان مي

چه هدف قهرمان را در روساخت روايت شكل مي دهد، فيلم اين است كه آن
در تناقض با نياز ناخودآگاه قهرمان است. سينماي سفر قهرمان بايد با تحقق 

 اين نياز پايان يابد.
ر بر پيام مبتني است. در اين نوع فيلم ساختار و محومايهفيلم درون   

هايِ جهانِ ايدئولوژيك. تصنع يكي از شخصيت ابزاري است در خدمت بنيان
ي عناصر محور است؛ چيدن اجباري همهمايههاي مهم سينماي درونويژگي

  به منظور القاي تاثير واحد.
ي شهودي ا استفادهگيرد و بفيلم آزاد هنري سه نوع ديگر را به چالش مي   

هاي آزاد هنري سازد. بسياري از فيلمها نوعي جديد مياز تركيبِ متفاوت آن
اي دارند. در اين نوع سينما كل داستان به پرسشي يگانه ساختار يك پرده

  شود: چرا؟ تبديل مي
حاال بر سينماي سفر قهرمان كمي تأمل كنيم: در سينماي سفر قهرمان،    

كند كه گونه، همان چيزي را تجربه مياي، يا حلزونري دايرهقهرمان در مسي
  تر. اسطوره در مقياسي بزرگ

كند تغيير تغيير، تم اصلي است. بيل تالش ميها سكوت برهدر فيلم    
هاي بيل با فهم راز كرم ابريشم ممكن است. كرم ابريشم كند. فهم قتل
هد خودش را تبديل كند. او خواشود. بيل مياي زيبا ميتبديل به پروانه

كند پوست اعتقاد دارد موجودي دوجنسي است. به همين دليل تالش مي
شود. هدف او كسب اش را به خود بدوزد. با اين كار دوباره متولد ميمقتولين
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- نوعي هويت جديد است. رويايي بيمارگونه كه هدف كالريس را تعيين مي
گرد. ي آغاز فيلم باز ميبه نقطهكند. فقط بخشي از وجود قهرمان داستان 

ي خود ا ديگر حاضر نيستند به زندگي گذشتهتلما و لويزقهرمانان زن فيلمِ 
  دهند. باز گردند. قبرستان را ترجيح مي

شود. سفر قهرمان هدف سفر شناخت خويش است. با سفر قهرمان بالغ مي   
بل دو جهان آشنا اي سه مرحله دارد: جدايي، آزمايش و بازگشت. تقااسطوره

دو ي زنان اسلحهتواند اشكال متفاوتي داشته باشد. در فيلم و بيگانه مي
شوند. اين تفاوت نه تنها جهان متفاوت از طريق لباس و آرايش از هم جدا مي

كند. تقابل دو تقابل اقتصادي بلكه معيارهاي ارزشي متفاوتي را آشكار مي
مختلف در دو محيط فقير و غني  هايتواند شامل عادتمحيط متفاوت مي

توانند هاي مختلف نيز ميها و مذهب. عادتزن زيبا نيز باشد، مانند فيلم
تحت تاثير محيط  شاهد موضوع تقابل دو جهان باشند. جان بوك در فيلم

- خوار پليس و همآموزد كه تضادش را با رئيس رشوهها ميآميز آميشصلح
ها با گرگد. تفاوت اخالقي و ملي در فيلم دستان او از طريق اسحله حل نكن

ي دو بيان ديگري است از تقابل اين دو جهان. شكل ديگر تجربهرقصد مي
اي ديگر است. در اي ديگر يا حتي به سيارهجهان متفاوت سفر قهرمان به قاره

شود نون چان كه عضو گارد آهنين امپراطور است مجبور مي شانگهايفيلم 
آپولو امپراطور به غرب وحشي سفر كند. قهرمان فيلم  براي يافتن دختر

  كند. ي ماه ترك ميي زمين را براي فتح كرهسياره سيزده
ي دو جهان متفاوت برخورد قهرمان داستان با روابط شكل ديگر تجربه   

ي خانوادگي است. به عنوان نمونه مجردهاي خوشبختي كه مجبور ناشناخته
بودن را تجربه كنند.  تقابل دو جهان آشنا و  شوند مشكل پدر و مادرمي

 تونسيگيرد. در فيلم بيگانه گاه از طريق تقابل جسمي نيز صورت مي
كند. به قهرمان فيلم از طريق پوشيدن لباس و آرايش زنانه عشق را تجربه مي
افتد، بلكه قالب جنس ديگر درآمدن تنها از طريق تغيير پوشش اتفاق نمي

- چه زنآن ق تغيير روحي نيز اتفاق بيفتد. قهرمان مرد فيلمِتواند از طريمي
كند كه افكار زنان را ، در اثر يك حادثه توانايي اين را پيدا ميخواهندها مي

  به صورت صدا بشنود.
تقابل دو جهان در قالب بيماري نيز تصوير شده است. قهرمان اسكيزوفرن    

آيد، به قاتل تبديل مي اش در ميهنگامي كه به قالب مادر مرده روانيفيلم 
كند ژواني تصور مي، بيمار خودش را در قالب دونجاني دپشود. در فيلم 

دكتر هايش گره خورده است. سرانجام كه در يك دنياي تخيلي با زنان داستان
    شود هويت واقعي او را به او بازگرداند.شناس او در پايان فيلم موفق ميروان
كند، زير عنوان وطن و ان متفاوتي را كه قهرمان تجربه ميبروفن دو جه   

كند. محيط آشنا همراه با حس پناه است و محيط ناشناخته تبعيد تعريف مي
زند كه گفته ي فرويد پيوند ميپناهي. او اين تقابل را با نظريهتوأم با حس بي

چه كه بروفن تحت ي خويش نيست. آنگاه ارباب خانههيچ» من«است 
ي كند، برخورد با محيط بيگانه است كه اغلب در پردهعنوان تبعيد تعريف مي

ي قهرمانان سينماي سفر قهرمان در اين پرده افتد. همهدوم اتفاق مي
ها نيز قابلِ شوند كه وطن آنكنند. متوجه مياحساس تعلق را گم مي

  تغيير كند.  هاكه در اين سفر هويت آناطمينان نبوده است. به ويژه اگر آن
كند و زني تدريج ديدگاهي زنانه پيدا ميپوشد بهمردي كه لباس زنانه مي   

- ي خويش پيدا ميپوشد، درك متفاوتي از هويت زنانهكه لباس مردانه مي
چه در اين نوع سينما اهميت دارد اين است كه اين دو محيط كامالً كند. آن

ي را مالقات مي كند. مرد از هم جدا هستند. پرفسور پيري دختر جوان
شود. مرد مجردي در مقابل خانواده گناه ميي بياثروتمندي عاشق فاحشه

  گيرد؛ زور در مقابل صلح؛ آرامش در مقابل انقالب. قرار مي
اي دارد: جدايي، آزمايش، : فيلم سفرِ قهرمان ساختاري سه پردهيك نكته   

زگشت نشان تغيير است. پس گيرد. بابازگشت. آزمايش در تبعيد صورت مي
-در فيلم سفر قهرمان، تبعيد موقت است و قهرمان، در نهايت، هم كامل مي

از اين  زگشت راي بادائم پرده گيرد.  تبعيدشود هم مورد ستايش قرار مي
-شود، قهرمان به كمال نائل نميكند. آزمايش دائمي ميساختار حذف مي

. آزمايش دائمي رنج است. قهرماني كه كندشود، كسي قهرمان را ستايش نمي
-كامل نشود، قهرماني كه ستايش نشود، فيلمي است كه هرگز بر پرده نمي

  كشد.آيد. تبعيد قهرمان را مي
*  
  

  

  

  

  
  

  

  يب ديار غر پرسه درنگاهي به 

  ي الف. پايانوشته

  

  رضا اغنمي

   

كه انتشار اين را پرويز اوصيا نوشته است. اما ازآنجايي » پرسه در ديار غريب«
اهللا خميني دربارة سلمان رشدي مقارن بود، پرويز اوصيا كتاب با فتواي آيت

. پايا  منتشر كرد. با نام الف» زندان توحيدي «اش قبلي مانند اثر اين كتاب را
دهد كه سه بخش اصلي عبارت اند از: چيرگي و فهرست كتاب نشان مي

اين بررسي اين سه بخش مورد نظر اي باز. در فرهنگ، عشق و ستيز، دايره
  اند.   

نه قصه است، نه رمان، نه اثر پژوهشي. اما » پرسه در ديار غريب«   
هاي قصه، رمان و اثر پژوهشي است كه به دقت دربرگيرندة اجزاء و سلول

- هاي اين كتاب، كه كم هم نيستند، مياند. به كمك نشانهدرهم تنيده شده
تماعي، فرهنگي، سياسي را به دست آورد كه با هاي يك رمان اجتوان رگه

هاي هاي دگرگوني سالاي از پيامدزباني پاكيزه و گاهي فلسفي، به مجموعه
  پرداخته است.  1357

داشته؛ با دلي » من خود«اين اثر گفتگويي است كه نويسنده در خلوت، با    
ة مردم؛ هاي فكري ديرينانديشي، خشونت مسلط و اسارتپردرد؛ قصة سياه

مردمي كه تا ديروز در اسارت استبداد تجدد آمرانه بودند و امروز در چنگال 
اند. قصة جامعة كهنسالي كه با مدنيت حكومت مذهبي، به غل و زنجير افتاده

زند. يكي زرتشت و بيگانه است و هنوز به دنبالِ كسب هويت به هر دري مي
ديگري اسالم شيعي و داند و كوروش و فردوسي را شاخص هويت ملي مي

  امام علي را.
اش آن چنانچه با تمام مظاهر مترقيانه خواهيشگفتا! كه جنبش مشروطه   

بايسته بود، بنياد فكري جامعه را تغيير نداد. وقتي كه مردم مزة مطبوع 
مشروطه را چشيدند، فكر بدوي، از سر دشمني با نوخواهي، عالقه به حفظ 

هاي قدرت مباني مذهبي، زماني پرده از غفلتها را استحكام بخشيد. سنت
ملي برداشت كه آقاي خميني از بارگاه امام علي فرياد واشريعتا سر داد. 

ها انداختند. تظاهرات بلندگوهاي جهاني ناگهان نام ايشان را بر سر زبان
گستردة مردم، رژيم سلطنتي را به زير كشيد. سلطنت فقهاي اسالم جايگزين 

كرد، رو به د، كه با تمام فشارهايي كه به مردم وارد مينظام سلطنتي ش
اش، جهان متمدن داشت؛ بر خالف جمهوري اسالمي كه آبشخور فكري

انقالب اسالمي درست زماني  .فرهنگ بدوي اعراب در دوران صدر اسالم است
رخ داد كه مردم كوچه بازار با ابزار تجدد آشنا شده بودند. اقبال عمومي به 

شرف گسترش بود، اما اين تجدد يكسويه بود. اصالحات با تصويب و تجدد در 
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سال ساله هرگز  53شد. در آن دوران  فرمان و بي توجه به مخالفان انجام مي
نشد درد دل مخالفي شنيده شود، رسيدگي شود. فرد و حقوق فردي، در 
 آئين تجددي كه از غرب وارد شده بود محترم بود، اما در حريم نامحدود و

، همان بود كه امروز »ملت«بي قانون استبداد، محلي از اعراب نداشت. 
هاي بنيادي دو رژيم انصافي ست كه تفاوت شود. اما بيناميده مي» امت«

  ناديده گرفته شود.
آميز پيرمرد را از هاي اعتراضدر آن موقعيت استثنايي بود، كه مردم پيام   

يدن سخنان فريبندة او كه با ظاهري بارگاه نجف شنيدند. چپ و راست با شن
زد، متوجه اين مرد روحاني شدند مترقيانه و خالف ماليان سنتي حرف مي

كه پانزده سال پيش تبعيد شده بود. موج انزجار از رژيم پادشاهي، فضاي 
ها، اجتماعي ـ سياسي مغرضانه و آلوده و سر و صداهاي تبليغاتي خارجي

  م را آماده ساخت.تسهيالت الزم براي تغيير رژي
توز پي بردند. اما ديگر طولي نكشيد كه مردم به نيرنگ اين روحاني كينه   

دير شده بود. همان هفتة اول وقتيكه در تاريكي شبانه چند تن از مقامات 
ارتشي را در پشت بامِ مدرسة رفاه تيرباران كردند، مردم به خود آمدند. هرگز 

توان كسي را در مدرسه ه حكم شريعت مينديده بودند، نشنيده بودند كه ب
هاي مقدسي هستند. تيرباران كرد. از منظر عام، مسجد و مدرسه مكان

شدند؛ با ها بودند كه در مساجد برپا ميهاي كشور مكتبترين مدرسهقديمي
سابقة حكومت نوپاي اسالمي، در آن شب  همان قداست مسجد. حركت بي

  آميز آينده، را به صدا درآورد. ابعاد فاجعههولناك، ناقوس خشونت مذهبي و 
را به خواننده القاء » ديار غريب«اش درد غريبي در نويسنده با اسم كتاب   
شود كه رژيم اسالمي با معارف بدوي، جامعه را كند. با تلنگري يادآور ميمي
واداشته است. فرهنگ بيگانه توسط حاكمان نوپا، » پرسه در ديار غريب«به 
بختي را تمام عيار هاي سياهاستفاده از باورهاي ايماني مردم، اين بار دروازهبا 

اي كه به روي مردم گشودند؛ با زنده كردن احكام فراموش شدة سنن بيگانه
داد. چنين تغييرات خودخواسته يا تحميلي، جامعه را به صدراسالم رجعت مي

انديشة اجتماعي ـ  در آستانة تحوالت بنيادي، رنگ و لعاب از سطح نازل
هنر «فرهنگي ما زدود. پرده از تبليغات مرسوم برداشت. صال داد كه نه تنها 

نيست، بلكه، فكر اينكه مقدرات خود را به دست بگيرند، هنوز » نزد ايرانيان
، به عنوان فردي مستقل، با ذات »انسان«پيش اين مردم جايي ندارد. هنوز 
ي مادران جهان در اين جامعه هنوز به انساني خود آشنا نيست. زنان، يعن

اند. زني كه جهاني را در دامن پرعطوفت خود تربيت كرده، كمال نرسيده
بنياد بشري را پي ريخته، نيمه انسان است. در اين دايرة هستي، زن محجور، 
است. نياز به قيم دارد. اما اين قيموميت كل امت اسالمي را شامل شده است. 

اش در ميان با مخاطبين» پرسه در ديار غريب«ي ندهاين دردها را نويس
  گذاشته است.

 هاي مخاطبينرا پيش چشم» قيموميت زيستن«اوصيا، با اندوه، حاصل در    
كند؛ در حاليكه از گسترة ها تزريق ميهاي تلخ را به شريانگشايد. واقعيتمي

رين دوران تبرد، در گشت و گذاري در تاريكهايش رنج ميدرد در روايت
دختران ديروز و فردا در آن خشونتبار وطن، پس از شنيدن اين فرياد كه: 

رسد به گورستاني گذرد، ميكند، ميمكث مي ،شدندمي» حالل«اتاقك تنگ 
ام اي كه نشستهگورستاني برسرراهم. از كنار ديوار خرابه«پرضجه: 

ر هاي آهني گورستاني را دطرحي مغشوش از خطوط مشبك نرده 
اي توان درهبينم. جايي دورافتاده و پرت كه نه مياي ميپائين تپه
ها ... پاها را ميان گورها اي ميان تپه هايش خواند و نه چاله ميان كوه

رسد. صدايي كه اي خفيف به گوشم ميهاي راه نوحهكشانم. نيمه مي
تم و به ايساي دلمه بسته در گلو. ميآيد. زنجمورهاز نهايت خفقان مي

  بينم. اما صدا در گوشم طنين دارد:نگرم. چيزي نمياطرافم مي

  ام ...ام! بچهبچه

  ام ديشب در آن اتاقك تنگ حالل شده بود. بچه

دم شاهد پايان خونريزي تو بود. دخترم. و اين بامداد بار ديگر. سپيده
دختري. دختري كه ميشناختم و هنوز ميشناسم ... در يك سوي راه، 

اي كوچك ميبينم. صدا از هاي يك باريكة خاكي. سوسويي از شعلهانت
شعلة لرزان است. خيره ميشوم تا تصويري ثابت از ميان لرزش نگاه 

ها. بيابم. طرحي از چادري سياه، طرحي از سري برهنه ميان يقه 
نه «زده ميگويد: نزديك ميشوم صداها قطع ميشود. و مردي وحشت

نميگيم! فقط ميخاسيم شمعي روشن بكنيم آقا! نه آقا! به هيچكس 
كه دلمون روشن بشه. زنم االن هفت شبانه روزه كه نخابيده. ميگه تا 

اش رو نبينه، نميتونه بخابه. نصف شبي منو راه انداخت كه: مرد! بچه
پسرته، بچته؛ مگه بچتو نميخاسي؟ حاال چطور ميتوني وسط بيابون 

فقط يه شمع روشن بكنيم،  ولش كني و احوالي ازش نپرسي؟ اومديم
يه شمع، آقا! واهللا آقا، به هيچكس نميگيم ... بذارين يه كم ديگه 
بنشينيم پيش ازاينكه هوا روشن بشه و بقية مأمورا بيان ميريم. يه 
كمي ديگه آقا! يه كم ديگه ... زني نشسته مثل آونگ تاب ميخورد ... 

  ام.   ام بچهبچه

ن مأمور نيسم. داشتم رد ميشدم. گفتم آقا سرتون سالمت باشه م
اومدم فاتحه بخونم. تازه، مأمورا چكاردارن! قبرستون ديگه قدغن 

اي خواندم. مرد اطمينان يافت وادامه داد: نيس ... نشستم و فاتحه
مون، چرا آقا، قدغنه، به ما گفتن كه حق نداريم بياييم سر قبر بچه

به در و همسايه   حق نداريم ختم بگيريم. حق نداريم گريه كنيم
بگيم، حق نداريم ... اون شبي كه جوالش را آوردن و انداختن در 
خونه تا صبح من جلوي دهن اين زنو گرفتم كه شيون نكنه. نبش قبر 
-حرومه، آقا حرومه. قبر هيچ سگ و كافري رو  هم وا نميكنن اما بچه

وش مون، آقا ... هيژده سال هم نداش ... داش درس ميخوند. دلمون خ
بود كه امسال ديپلمش رو ميگيره  ... افتاد تو شلوغيا يه روز گرفتنش 
و اعدامش كردن ... رفتيم نعشش رو بگيريم ندادن. گفتن ما خودمون 

  )  1.»(چال ميكنيم ..
بخت پول هفده گلوله را حسابداري دايرة آدمكشان از پدر و مادر تيره   

كنند. را در قبرستاني دفن مي گرفته و رسيد داده است. پدر و مادر جنازه
-ولي برادران امور اموات جنازه را از قبر درآورده و به در خانة پدر و مادر برده

جمعي به آباد، در گورهاي دستهاند. سرانجام، جنازة جگرگوشة آنها در لعنت
- ها. در همين گشتها و بي حرمتيشود، اما با چه حقارتخاك سپرده مي

شود كه جمعي، صحنة ديگري گشوده ميهاي دستهعداموگذار است كه از ا
لرزاند. حكم شريعت صادر شده ... اعدام! اعدام! خواننده را از وسعت فاجعه مي

... صف بي توقف، از برابر ميز حاكم به سوي در بيرون ميرود.  «اعدام: 

هاي برخي لخت برف ميبارد. نگهبانان صف را به پيش ميرانند. شانه
ار برخي كرباس، پاهاي برخي برهنه. خطي از خون در است، شلو

هاي برف ميماند. در انتهاي حياط ديواري جاهاي در هم پاها در چاله 
سفيد، به انتظار دستة مرگ، سينه صاف كرده است ... فرماني از 

  سرنگهبان زندانيان را پاي ديوار رديف ميكند:

  "پشت به ديوار! دستها باالي سر! "

دسته به زندانيان مينگرد، به نگهبانان مينگرد، از نظم  ... فرمانده
دوصف راضي ميشود و فرماني را، ورد گونه و جادويي، در دو واژه 

  پيوسته، فرياد ميكشد.

  شعله و دود  

ها. خط زندانيان تا ها بيرون ميجهد، خون از سينه  آتش از لوله
ز گوشه و ميشود. خط نگهبانان باز ميشود. چند كالغ، وحشتزده ا

كنار پر ميزنند و چند پيكره باالي ديوار، پاي ديوار، پرپر. صداي 
هاي وحشت كالغان و نالة قربانيان درهم ميĤميزد. دو نگهبان كلت 
هاي خود را درميĤورند و هر يك از آنها تيرهاي خالص را در جمجمه 

اجساد فرو افتاده خالي ميكند. ميانه صف به هم ميرسند. دو پيكر 
  يده، ميان رشتة خون و مرگ ...  سرنگهبان ميگويد:خم

  "اين آشغاال رو جمع كنين! "

نگهبانان به طرف جسدهاي خونالود ميروند. دو نفر به دو نفر دست و 
هاي سنگين زباله، با تابي براي پاي جسدي را ميگيرند و مثل كيسه

رنگهبان شتاب دادن به وزن، رو به باال و ميان بارخانه مياندازند ... س
  به طرف راننده فرياد ميزند:

   )2(»"لعنت آباد، چالة دسته جمعي. تلفن كردم، حاضره."
ها سخنان هاي آدمسوزي نازيهاي هيتلر و كورهزماني، دربارة جنايت   

ها بود. در آن دوران ابعاد فاجعه براي همنسالن من باورنكردني بر سر زبان
ها، چند فيلم هولناك، و نقل و اد، خاطرهچندان روشن نبود. بعدها انتشار اسن

سابقه، آثار توهم را از اذهان زدود و ابعاد  هاي بازماندگان آن جنايت بيقول
-هاي هيتلر نفرت جهاني را برانگيخت. جنايتتر شد. وحشيگريفاجعه روشن

هاي غير قابل تصور هيتلري كه چون كابوسي بر اذهان سايه انداخته بود با 
خميني در ايران، با آغاز سلطنت فقها، بار ديگر واقعيت پيدا كرد.  ظهور آقاي
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، با تمام تباهي پنهان و آشكارش، ذات خود را به »قدرت«نيروي ويرانگر 
  نمايش گذاشت.

-ها به انسانيت را، شرح ميها، بي حرمتيها، كينه توزيها، نه، كلمهروايت   
اي روزگاراني را كه به فرمان هاي مخفيانة رژيم اسالمي و فضدهند؛ جنايت

جمعي، بدون محاكمه، قتل عام شدند خميني، زندانيان سياسي به طور دسته
آبادهاي گستردة كشور زير جمعي در لعنتهايشان در گورهاي دستهو جنازه

خاك پنهان شد. خواننده از قساوت و خوي ددمنشانة پيرمردي پا به گور، در 
ود؛ تا مرز انكارِ عدالت و رستاخيز الهي! شكسوت روحاني، دچار حيرت مي

اين همه خونخواهي براي چه؟ با چه هدفي؟ آيا ظهور هيتلري از تبار اسالم، 
هاي تازه در مناطق اسالمي مورد  نظر بوده است؟ جنگ براي گشودن جبهه

هشت سالة ايران و عراق، ظهور طالبان در افغانستان، حضور نظامي آمريكا در 
در عراق و افغانستان  ملة عراق به كويت، سقوط صدام و جنگخليج فارس، ح

هاي غافل منطقه، تحمل كردند. نويسنده، در دل از نتايجي بودند كه ملت
دردها، پس از عبور از گذرگاه اعدام، به ناگهان در پشت گردوغبار تارهاي 

و دل دهد. با روجا به درد بيند. به روجا جان ميرا مي» روجا«اش، ساية ذهن
اي از اي از زيبايي، يادماندهنشيند. روجا كيست؟ معشوقي خيالي يا چهرهمي

حضور دارد. » پرسه در ديار غريب«هاي دوران جواني. روجا در سراسر خاطره
... از «گيرد. تا اينكه: اش در ذهن خواننده جا ميبا هوش قوي و عواطف زنانه
قلب ميكرد. آن چنان  اي بود كه واقعيت راتپشم تا تن او فاصله

نزديك كه نميتوانستم برجستگي پستانهايش را در حيطة نگاه بياورم 
  ) 3.»(اي دركهكشان ميبردو آن چنان دور كه مرا به ستاره

هاي تازه است. ذهن كنجكاو و سيال نويسنده، پيوسته در راه گشودن افق   
مرار حيات بگويد، زند تا از استهاي هستي نقب ميدر اوج اندوه، به زيبايي

هاي پژمرده عشق را بستايد. در امتزاج غم و شادي، در كنار روجا و زيبايي
 ... لولة دو دهانة«شدة او، از قصة عاشقانة مردمي بگويد كه در اثر شليك از 

ها را يادآور شود، آرزوهاي شود. تباهي زندگيبر باد مي» 7آر پي جي 
روجا، «شمارد: كه جهل را مقدس ميهاي قدرت غالب نشكفتة مردم؛ نيرنگ

در آن گوشه، زير سرپناه خانة متروك، تك بركندة درختي نشسته 
پوش. دستان، درهم بافته. گيسو، در زير پوشش سر است پشمينه
هاي رنگ فلق، خالهاي برف، در نخستين روشنايي بينهفته، دانه

هاي هره زده، چاي سايهروان بر چهرة مات. تصوير برگردان. چهره
  مخطط از هاشور سفيد بارش. 

روجا برخيز تا تيرگي را بشكافيم. از درون سحر به قلب شهر    
درآئيم. برخيز تا مردمان را بنگريم. برخيز تا شب را سفيد  كنيم ... 

ات دلم را ميلرزاند ... روجا چه آسان ميخندي و بي روجا زنگ خنده
خنده گناهي ست عظيم. پروا! تازيانه در انتظارت خواهد بود. 

گريه كنيد، فرزندان آدم، گريه، «فرشتگان موعود حكومت نميخندند. 
هاي عشق خندة تو رامشگر برگ» كه گريه را ثوابي است عظيم!

عشق و خنده را »  عشق از فساد ميخيزد و فساد ميانگيزد!«است. 
ر هاي شادماني را بايد گل گرفت. بايد مدام، دبايد كور كرد و چشمه

عزاي عزيزان نزديك؛ عزاي پهلوانان  جامة عزا نشست. نهسياه
هاي فراموش شدة پيشين ...  گردگرفتة تاريخ. عزاي گلوي دريدة قرن

اي بيهوده ميبازي! بيهوده ميخندي روجا! جان را بيهوده، بر سر خنده
كنار من همپاي من، چه ميكني؛ دلدار من؟  حكومت امر ميكند كه از 

  اي چون من بگريزي. راه بسته است روجا ... دهكنار گريزن

ها را روجا و من در ساعت بي عقربة ذهن خود ميخزيم. لحظه    
ميشمريم. از وراي حائلي كه دنيا را دگرگون كرده است، چشمي بر 

را بر دوش محكم  7نگهباني داريم كه لولة دو دهانة آر. پي. جي. 
- هاي اسلحهر كارخانه ميكند چشمي بر هدف دارد ... سرنوشت د

سازي. در دستهاي قدرت. در خودكامگي. شكل مرگ ميگيرد. 
سرنوشت آسمان را نيز ما، در روي زمين، شكل ميدهيم. آيا خدا 

  خواهد بود؟ خواهد ماند؟ ...  

  شليك!

هاي آتش از دهانة پسين، و پس پشت شانة نگهبان، بيرون شعله   
اي از ساختمان گ در دهانة پنجرهاي بزرميزند. از دهانة پيشين حفره

هايي چند هاي اطراف باز ميشود ... ساختمان، با حفره و ستون
مستانه گژ مژ ميشود. آواري بر سرپا مانده. صدا در گلوي ساختمان 
ميبرد ... پيش رفتن دزدانة نگهبانان. بيرون آمدن چند تن گردآلود و 

اي ... بچه "كشتند"و  "مردند"خونگرفته از تيمارستان. فريادهاي 
هاي استخوان و جسد هاي پاره. در آغوش زني و دودوي نگاه ... تكه

پيروزي. آمبوالنس. آژير ... آرام ! روجا، آرام بگير؛ روجا! ... آه روجا! 
ام. در خوابي كه زندگي است. در زندگيي كه من ترا در خواب آفريده

ر ابعاد مسخ شده. خواب است. واقعيات ما است كه خواب مينمايد، د
  ) 4(»خواب ما واقعيت روز است.

قلم، به فرمان ذهن كنجكاو، دنياي بدخيم قدرت حكومتي و آثار شوم و    
رود تا وجدان بشريت را از كند، پيش ميشكافد، ثبت مياش را ميخونين

انديش تحميل شده است، آگاه كند. اوصيا به ستمي كه بر اين مردم ساده
هاي چرخاند. كارتلت كه دنياي سياست امروز را اقتصاد ميدرستي آگاه اس
سازي سرنوشت ساكنان كرة خاكي را به دست داران اسلحهنفتي و كارخانه

ترين امكان، سازماندهي هاي مدرن، سادهدارند. براي آزمايش آخرين سالح
- سرنوشت در كارخانه «نويسد: جا نيست كه مي هاي محلي ست. بيجنگ

هاي قدرت. در خودكامگي. شكل مرگ سازي. در دستههاي اسلح
ميگيرد. سرنوشت آسمان را نيز ما، در روي زمين، شكل ميدهيم. آيا 

  ) 5»(؟خدا خواهد بود؟ خواهد ماند
شكافد. سرمايه را جاي خدا اوصيا اهداف قدرت غالب جهان امروز را مي   
شانده. سرمايه است كه ها كنشاند. سرمايه است كه پاي آدم را به كهكشانمي

ها به كرة خاكي كشانده. در خودكامگي سرمايه، آسمان، خدايان را از آسمان
داند اين طعنة گزنده زميني شد. خدا هم كه آفريدة بشر بود، زميني شد. مي

گويد: آيا گويد؛ به صراحت ميداند كفر است، اما ميتابد. ميرا شريعت برنمي
د؟ خدايي كه ابزار دست ارباب قدرت است براي خدا خواهد بود؟ خواهد مان

وحشت عوام؟ اهل عمامه، با ابزار ديرينة موروثي ايران را در منظر جهانيان 
- آبرو كردند. تقدس خدا را شكاندند. خدا را در انديشة باستاني مردم بي بي

اعتبار كردند. با باال بردن حس شك امكان بيداري جامعه را به چالش 
ها، انسور و خفقان، بگير و ببند، زندان، حوزوي كردن دانشگاهگرفتند. س

العمل حكومت است در كشتار پنهاني دانشجويان، كارگران و معلمين عكس
مقابل باال گرفتن موج شك. اوصيا دو دهه پيش، اين حادثه را در پيشاني 

- قدرت نوپا را زير ذره» چيرگي و فرهنگ«كند. در بخش آوري مياثرش ياد
دهد كه اي را شرح ميكنندگان در جلسهبرد. صحنة بازرسي شركتن ميبي

حضرت مستطاب اسلحة «براي بررسي برنامة فرهنگي برپا شده است: 
شخصي خود را تحويل ميدهد. نگهباني، با اين معذرت، دستار از 
سرش ميگشايد. سري طاس، سري پينه بسته، بيشتر سرها موي 

 ار ...  آنگاه اطراف ران و روي برجستگيكوتاه شده با ماشين نمره چه

ها را دست ميكشد و وقتي به نعلين ميرسد هاي كپل و ميان پاچه 
  ) 6»(متواضعانه ميگويد خواهش ميكنم بفرمائيد ...

سخنان وزيران كه جملگي از احاديث اسالمي ست با همان گويش منبري    
تبديل جامعه به امت  ها و پيشنهادات، دربارةشود. بيشتر موعظهمطرح مي

اسالمي است؛ درست در بارة همان احكامي كه بعدها در زمان حكومت 
ها را از رفتن به طالبان در افغانستان به اجرا درآمد؛ همان احكامي كه زن

حمام محروم كرد. نويسنده، در بخش چيرگي و فرهنگ، به برخورد يك معلم 
اين چه وضع «كند: اشاره مي آموزان، در اولين روز كالس،پرورشي با دانش

تون فاسدين! اصالح نميشين! فقط بلدين قر و رو گرفتنه! شماها همه
غمزه بياين و موهاتونو بيرون بندازين. حقا كه ذاتتون خرابه! يك دفه 
ديگه، فقط يك دفه ديگه، اگر يك تار موي يك نفرتون بيرون باشه، 

زيم بيرون تا برين تون دو ميريكالس رو اصالً منحل ميكنيم. همه
همون خيابونايي كه جاتونه ... فهميدين كره خرا!  ... يكي از اين 
دختران زير لب به اعتراض ميگويد؛ خانم! ما كه خالف شرعي 
نكرديم. مردي اينجا نبوده تا دو تا تار مور و ببينه! معلم پرورشي خيز 

-براي لحظهبرميدارد ... خانم مدير از خشم به نقطة انفجار ميرسد اما 
اي خشم خود را از جسارت اين دختر فرو ميخورد. با لبخندي 
محيالنه به طرف او ميرود روبرويش ميايستد و سپس انگشتان دست 
راست را با همان آرامش پيشين به زير چانه و روي گلوي دخترك 
ميكشد، نرم ميفشرد و سپس با حالتي مثل الس زدن نوازش ميكند و 

زدگي ميگويد آخه اين گلوي لخت تقليد شهوتآنگاه، با لحني در 
ممكنه منو هم حالي به حالي بكنه! دخترك خود را پس ميكشد. 
نفرتش را بيرون ميريزد با صدايي پر از انزجار ميگويد: خانم قباحت 

  داره؛ اين چه حرفائيه كه ميزنين! ... خانم مدير فرياد ميزند ... خفه 
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جمع كن برو بيرون! اخراج! پات رو هم اگه از  دختر سليطه كتاباتو
االن به بعد دور ور مدرسه بذاري تحويلت ميدم به كميته تا ديگه تو 
عمرت گه زيادي نخوري. برو گمشو ... دخترك شرم و اشك و كتاب و 
دفتر را زير چادر جمع و پنهان ميكند و دم در، گيج، برميگردد و 

بگم؟ ... بگو داشتم ميدادم كه ميپرسد: خانم به پدر و مادرم چي 
  ) 7!»(اولياء مدرسه سر رسيدن و مچم رو گرفتن

زماني در برابرِ اين پرسش كه جوانان، اصول تعليم و تربيت درست را از چه    
دادند: معلمان. حال در رژيم توانند ياد بگيرند، اكثريت پاسخ ميكسي مي

چه بايد »  مديران مكتبي معلمان پرورشي و«نوپاي اسالمي با اين برخورد  
كرد؟ روجا، در اينجا هم حضوري ملموس دارد؛ با افكار روشن و سخنان 

اش. روجا معلم است و درگير قضايا. اما رنگ عوض نكرده. داوري گزنده
ها و اطرافيان، به ويژه در مورد زنان تأمل درست و سالم او دربارة نوكيسه

نميتوانند زن چادري را از رفتن به  ... شوهر و پدر امروز «برانگيز است: 
خيابان و پيوستن به اجتماعات حكومتي باز دارند. زن چادري كه، 

هاي اجتماعي دقيقاً به همين علت پايبندي به سنن مكتبي، از آزادي
محروم بوده و جايي براي تفرج شخصي نداشته است، امروز ميتواند 

تماشا ـ در راه حكومت  قابلمة ناهار را بنديل كند و ـ هم فال و هم
پرستي بدوي و خرافه پروري را آزاد كرده گام بردارد. حكومت سنت

  ) 8.»(است
- ها را ميچرخد. فرياد شكستن و فروريختناوصيا در درون حوادث مي   

بيند. با تأسف و حيرت ناظر كند. ميهاي آمرانه را حس ميشنود. گسستن
هاي پوسيده را از ياد اي از سنتهويران شدن فرهنگي ست نوشكفته كه پار

 بي حجاب، فاحشة«ر شعارهاي حكومتي برده بود. سال زن است و د

تازد: اعالم شده است. شعاري ديگر از راه تمثيل به بي حجابان مي» رسمي
. روجا به طعنه اگر بي حجابي تمدن است، پس خر هم متمدن است

) و بعد، سال 9!»(است اينا فقط خر پاالندار متمدن پس واسة«ميگويد: 
فرهنگ است. شعارهاي رنگارنگ عليه دانشگاه، بر در و ديوار شهر آويزان 

دانشجوي طاغوتي نابود بايد ! دانشگاه نابود بايد گردد«شده است:
هاي دست به هم بسته، گرداگرد هر دانشجويان، زنجير از گره! گردد

. سرود برج چمن ميگردند كه خرمني ست مخروط تا ارتفاع سينه

ميخوانند ... صداي رگبار گلوله، به ناگهان از هر سو بر ميخيزد. صداي 
هاي هاي علف و برجالي تيغهسرود فرو ميخوابد. دانشجويان، البه

اي آتشناك، سبز كوتاه بر زمين ميخوابند ... در يك لحظه فواره
ژوليده چون گيسوي پريشان جنون، در هم ميلولد و همه سطح 

پوش چمن را  فرا ميگيرد. باال ميكشد. كتاب و سند و رگماهوري و ب
سبزينه را تا دل آسمان ميسوزاند ... چماقداران، سرودخوان از در 

زده و ضاله غارت هاي مطنون و فرهنگبيرون ميروند. كتابفروشي

سوزي را جشن ميشود. چماقداران و مĤموران، سيطرة فرهنگ
  ) 10.»(ميگيرند. جشن خون و خاكستر

اي هاي دانشگاه، كشتار زندانيان سياسي، تعطيل فلهاعتصابات و ناآرامي   
ترين مطبوعات، دستگيري نويسندگان و گسترش استبداد مذهبي از عمده

كند. گفتگوي يك مسائلي ست كه اوصيا در اين بخش مهم مطرح  مي
اند با حاكم شرع اش كردهكه به اتهام واهي به اعدام محكوم» قلمزن«
  گويد:يدني ست. حاكم شرع ميشن
  ... ميتواني از خودت دفاع كني!« 

  دفاع از چي؟

  از خودت!

شما بايد براي گناهم دليل بياوريد تا من دفاع كنم. اقامة دليل رفع 
  اتهامي نامعلوم كه برعهدة من نيست.

... قلمزن با نيشخند ميگويد شما كه اول گفتيد حكم من اعدام است 
  پس دفاع براي چي؟

حاكم شرع تأييد ميكند بله اعدام! ولي به علت امتناع از توبه اول 
  سيصد ضربه شالق ميخوري و بعد تيرباران ميشوي!

ها يوزي بوي خون در دماغش پيچيده. پاسداران اسالم با انبوه ريش
هاي دريده اهللا اكبرگويان بين دانشجويان ميچرخند، به دست با چشم

در وجناتشان پيداست. دانشجويان هاي خونگرفته. هرزگي با چشم
اند. از نگاه چماقداران كينه و نفرت حركات آنها را زير نظر گرفته

ميبارد. پيداست كه دانشگاه را برنميتابند. فضاي علم و دانش 
برايشان سنگين و نامطبوع است. دانشجويان اما بي اعتنا به حركات 

  اند. ها سرگرمزنندة آنها در هياهوهاي بحث و جدل درس

دانشگاه با عمري پيرانه، عبوس اما متفكر، اوباشان ضددانش را به 
  ) 11.»(پيوندي تازه به جهان معاصر فرا ميخواند

ها! با اين پايان اين بخش نيز خون است و سياهي. زندان و شكستن قلم   
  ) 12.»(قلمزن ميداند كه سيطره، سرانجام، محو خواهدشد«حال 

ها، رسيدهنوپا، اخالق نازل، ثروت و رفاه تازه به دورانگيري طبقات با شكل   
پذير كرد. لمپنيزم با معارف اسالمي فرهنگ اجتماعي را به شدت آسيب

ترين درهم آميخت. تبليغات اولية حكومت، نوعي چراغ سبز بود كه به محروم
هاي نهفتة خود را نشان دهند. در اندك داد تا عقدهطبقة جامعه ميدان مي

اي بيش ي معلوم شد كه آنهمه سروصداي مستضعف و مستكبر خدعهمدت
نبوده است. در اثر رواج فرهنگ دورويي و ريا، هالة مقدس مذهب به هالة 

  كينه ونفرت بدل شد.
  

   عشق و ستيز
كند؛ در نقش كشد و روجا را معرفي مياوصيا در اين فصل پرده از رخ برمي

اي از يك خانوادة متوسط شهري. با نهزني زيبا، تحصيل كرده و هنرمند، نمو
دهد، از رازهاي الگو قراردادن او افكار رو به كمال زن ايراني را توضيح مي

- اي به روي خواننده باز ميگويد، دريچة تازهعاشقانة خود و روجا سخن مي
گذارد. در كند؛ رو به فضايي مطبوع از دنياي عشق، و هنر و فلسفه پا مي

شود. اي مسلط به هنر آشنا ميبا چهرة هنرمندانة نويسنده رهگذر اين تغيير
شناسد. روانكاوي كه استادانه به حقوقداني كه موسيقي و نقاشي را نيك مي

كند. در ديداري با او، نويسنده، به تماشاي نشيند. روجا نقاشي ميتحليل مي
  رسد:مي» پنجره«شود. نوبت به تابلوي تابلوهايش سرگرم مي

اي پيشين و داستاني آشنا دارد. پنجره ايست رو به واقعهپنجره «
اي پنجره ايست به درون روجا. متن اصلي نقاشي از ميان دهانة حفره

پرسد كه تهاجم به خانة ) در گفتكوي آن دو روجا مي13»(به چشم ميايد
دهد كه زن كارگري كه دوست روجا گروهي يادت نيست و بعد توضيح مي

اي از كند. در يكي از طبقات باال، عدهخانه كار مياست در يك خياط
اند. پاسداران با وسايل مجهز رزمي ساختمان را رزمندگان، به تله افتاده

-اند، زن كه در كنار جوانان رزمنده، دنبال محل امني ميباران كردهگلوله
گردد، با عاطفه و عشق. نويسنده با تماشاي تابلو، تابلويي ديگر در ذهنش 

زن، در حس نهفتة جواني «آفريند. تابلويي زيبا و تحسين برانگيز: مي
خود، به لباس سفيد عروسي مينگرد كه ناتمام بر تن يكي از مدلهاي 

اي خياطي پوشانيده و اينك بر زمين غلتيده است. در خاموشي لحظه
و فرار، چلچراغ ذهن را روشن ميكند. لباس سفيد را ميپوشد. گلي 

و بازو در بازوي جوان مياندازد و صورت خود را  در در دست ميگيرد 
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آينة عقد ميبيند. اما نميتواند لبخندي در تصوير خود بنشاند. آينه 
باز ميشود و چلچراغ را در خود فرو ميكشد. از ذهنش ميگذرد كه 
حيف، ديگه روشن نميشه! و به قاب آينه مينگرد كه كش ميĤيد، از 

خو و در خود بسط ميدهد. ميلرزاند. به هم باز ميشود، تصويرها را با 
تدريج محو ميكند و فضايي سياه برجاي ميگذارد كه آخرين نقش 
درهم شدة چهرة او و جوان را در خود ميبلعد. لباس سفيد، اما، دامن 
ميگشايد، در فضاي خالي بال ميزند. زن ميترسد كه از پنجره پرواز 

به سوي خود كند. خيز برميدارد و گوشة آن را ميگيرد و 
  ) 14.»(ميكشد

شود كه با كشف حس گذراي توانايي هنرمندانة نويسنده، زماني آشكار مي   
باران پاسداران عشق به زندگي در زن، آن هم در لحظاتي كه زير گلوله

هاي شريعت، در جدال مرگ و زندگي هستند، روايت استقامت مردم در سال
ارد كه معلوم نيست قهرمان داستان دهد. اين نيز گفتن دسياه را توضيح مي

چه كسي است. نويسنده با ضمير اول شخص سخن گفته است. شايد صالح 
ديده سخنان بودار خويش را به كس ديگري وا نگذارد. قهرمان داستان، پس 

يابد، درگفتگويي با خود از آنكه از حملة ناگهاني پاسداران رژيم، نجات مي
- نميدانم. اگرچه با حيواني  "سباع"را از  من اما حاكمان« ... گويد: مي

ترين خوي انساني مردمان را با سبعيت تمام ميدرند و ميكشند. من 
حكومت جهل را زاييدة جهلي ميدانم كه در طول تاريخ ريشه دارد و 
فقري كه درطول زندگي امكانات رشد فرهنگي را سوزانده است و 

تي مطلقه گرفته ميشود. اي كه آگاهانه از جهل براي تثبيت قدربهره
كينه و نفرتم همچنان فراگير است اما كشتن ديگران را وظيفه 

  ) 15.»(نميدانم. اگرچه جان خود را ـ به خيره ـ بر سر آن ببازم
اين سخنان سنجيده را بايد شكافت، با عمق انديشة آزاد نويسنده آشنا شد    

كه در اينگونه موارد، به  و وسعت ديد او را دريافت. اندك هستند در زمانة ما،
نگري و روح گذشت و تسامح اوصيا شوند. آيندهكمتر از حذف متهم، قانع مي

را بايد ارج نهاد. در قرن حاضر نلسن مانداال، نمونة بارز اين بزرگواري بود كه 
در اوج قدرت با يك اعالمية تاريخي، فاجعة بزرگ ملتي را به مودت و تفاهم 

تصور نميكني كه هر كاسة ««گويد: ا احساس تمام ميتبديل كرد. اوصيا، ب
سري را كه حكومت متالشي ميكند، فكر درونش را، براي القاء به 

  ) 16.»(ديگران، بيرون ميريزد
فكر درون كاسة سر مخالفين حكومت، آزادي، رفاه عمومي و شكستن سد    

شتري سانسور و خفقان و نابودي استبداد مذهبي ست. هرقدر كه سرهاي بي
شود. در اين بستر تر ميمتالشي شود، افكار آنها هم به همان اندازه گسترده

  شود.است كه ابزار فروپاشي استبداد مذهبي فراهم مي
- بيني ميريزد. آينده را پيشنويسنده، خميرماية اهداف رژيم را بيرون مي   

و ساير  آميز حكومت براي اسالمي كردن ايرانهاي جنونگذاريكند. سرمايه
-اش را برميمناطق عقب ماندة جهان آن هم از نوع ـ شيعي ـ طالباني افغاني

بايد ماند و ديد كه مردم باز كي، از پشت درهاي بسته به «شمارد: 
  ) 17.»(ها ميĤيند خيابان

توان خيروشر، الزم نيست كسي جادوگر يا رمال باشد. با هوش و خرد مي   
خوب را تميز داد. موانع را از سر راه برداشت.  خدا و ابليس را شناخت. بد و

دهد، آنكه راه آنكه فرهنگ جهل قرون وسطايي را در دامن خود پرورش مي
جويد، آنكه در سوگواري هاي بهشت و دوزخ ميراهرستگاري مردم را در كوره

فرستد، بايد بداند كه در حوزة مردگان هويت عقاليي خود را به مسلخ مي
انش جهان امروز، احاديث و نصوص مذهبي؛ درمان دردهاي بشر سيطرة باز د

، در فضايي كه اندك »اي بازدايره«در » پرسه در ديار غريب«نيست! نويسندة 
اي در چشم انداز هاي تازهرسد، افقبوي آرمانگرايي از آن به مشام مي

ميدانم. اينك به روشني ميدانم كه اين كابوس، اين «گشايد: خواننده مي
دود، اين ديروز، به روشنان بيدار فردا خواهد رسيد و به سامان. 
ميدانم كه چيزي از درون خواهد تركيد و طرحي تازه درخواهد 
ريخت، تاريخ نميخواهد، شايد انسان هست! انسان در سادگي خود، 
سرانجام از ستم و پلشتي و دروغ ميتركد و از انفجاري به انفجار 

رميĤيد و كردار را ميسنجد. از وعدة ديگر ميرسد. از حرف به س
  ) 18.»(بهشت و وعيد جهنم به واقعيت روز ميرسد

كشاند. تا، با اش، به ميدان ميگينويسنده، انسان را، در نهايت ساده   
ستمگران گالويز شود و تجربه كند. اطمينان دارد كه خرد انسان، در كوران 

ن چنان كه آن يك ميگويد ... خدايان نيز آ« خورد: ها صيقل ميتجربه

تشته اند  و آن چنان كه ميشود، ترد و شكستني، جا به جا شدني. 
خدايي ميميرد و خدايي ديگر ميزايد. كليت انسان است و وسعت 
جهان آن ... چيزي در درون است كه از وراي گلوله ها و شعارها، 

به بردگي ها، خدا را نيز به ستيز ميخواند. انساني كه ها و خرافهگزافه
كامه بر او فرمان ميراند، از درآمده باشد خدا را نيز،  آنگاه كه خود

بلنداي موهوم عرش بر فراخناي خاك فرو ميكشد و اندام هاي 
  ) 19.»(پندارش را با ذره هاي خاك در ميĤميزد

- چتر سياه مذهب، در سراسر زندگي سايه انداخته. ظلم و ستم بيداد مي   
ام است. حاكم همه را به بند كشيده است. شالق و كند. عشق و خنده حر

-چرخد در مراسم سنگسار زني حاكم فرياد ميشمشير باالي سر مردم مي
بالفاصله هالك كند. قطره قطره  كه ها نبايد آنقدر درشت باشدسنگكشد: 

، براي حاكم شرع لذت بخش است: مزة مرگ را در حلق مردم چكاندن
س زخم ميكارد و خون شيار ميكند. سنگ در چهرة زن زخمي از پ«

حاكم از نفس ميافتد. ميرانندگان همچنان در كارند ... مرگ در 
زندگي توفان ميروياند. سنگ و باروت و سياهي و مرگ يگانه 
ميشوند؛ مرد و زن و عشق يگانه. زن و روجا و زنها، و من و مردها؛ 

انسان را  ميرندگاني زنده به عشق كه ميرانده ميشويم زنده؛ عشق و
و همچنان زنده ميداريم در توفان و مرگ ... آب آسمان را ميشويد، 

اند ... صحرا رنگ باغ زمين را بارور ميكند ... ميرانندگان ارنفس افتاده
ميگيرد و رنگها در آبي جوي جاري ميشود. من از پشت آوار گرد و 

دهم دود و آتش و گوگرد، در پس پردة آب، تكيه بر استواري چنار مي
  برابر گلبوتة اقاقي و نگاه را از غزال به شاهين ميبرم و دل را به نرمي 

هاي بي زمان زيبائي درون را اي ميسپارم كه االن شناساييعاطفه
ميسرايد. پيوند جان و انديشه را در حرمت انساني را در شادي 

  ) 20.»(سبزينة برگي كه روزي خواهد روييد از من نثار رهگذري ..
رانجام اينكه: اوصيا به سوگواري فرهنگ مردمي نشسته كه توسط و س   

هاي مذهبي چنان حاكمان رو به زوال است. ماليان اعمال خود را با پيرايه
اند كه از هيچ بيگانة مهاجمي ديده نشده است. اي دادهپسندانهآرايش عوام

ه از بندند. كاري كحدسيات و جعليات را در كمال وقاحت به دم اسالم مي
زند، كم مانده كه تمدن گذشتة اين مردم را به دين مبين اجنبي سر نمي

اسالم وصل كنند، تا اجر بيشتر و بهتري نصيبشان گردد. نه! اجر و جزا، خير 
كشتند. به اين و شري نبايد در كار باشد! اگر بود به اين راحتي آدم نمي

و فرايض ديني را وسيلة دانستند. احكام سهولت، تجاوز و چپاول را مجاز نمي
دادند. رستاخيز و جهان بعد از مرگ را نزد عوام بي مطامع خود، قرار نمي

هاي كم نظيرحكومت ديني ست، كه كردند! با تصوير اين شيادياعتبار نمي
نويسنده با دلي سوخته و زباني آميخته به مفاهيم فلسفي، دگماتيسم شيعي 

منوعيت خنده و عشق را به باد انتقاد كند. با لحني گزنده مرا برجسته مي
گيرد، اعتياد به گريه و ندبه و عالقة بيهودة مردم به سنن پهلوانان پوسيده مي

شود. نگراني خود را از وحشت و خفقاني كه جامعه را به قهقراي را يادآور مي
  كند.برد، اعالم ميديني مي

بينم: دست در يا را ميهاي باز، اوصبندم. در خيال، پشت پلككتاب را مي   
دست روجا، هر دو زيبا و باطراوت، نور اميد، در چشمان روشن هر دو تابان. 

شوند. اما، ام غايب ميشوم. در امتداد نگاه خاليبهت زده به آنها خيره مي
  كند.ساية طرحي از نجابت و پاكي آنها در ذهنم النه مي

  
  ها:نوشتپي
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  داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت 

٢٦٢  100 ي آرش شماره

  

  

  

  
  

  

  *رمان يك از

  مردگان جهانم  صورت

  

  رضا براهني

  
ها اسم  آدمي مثل من هر جا كه برود بايد سرش به كار خودش باشد. بعضي

گذارند بازگشت قاتل به محل قتل و حتي باال سر مقتول. اما ذهن  اين را مي
ركزي مثل من جنايي نيست. با تمركزهاي ديگر فرق دارد. حتي اگر تم

كند، اين ور و آن ور  عسل داشته باشد كه پرواز مي تمركز غريزي زنبور
كند و حتي  نشيند و يكريز چيزي بسيار نامرئي را در وجود خود انبار مي مي

ترين سياحان عالم دوباره به النه  اگر توفاني هم درگرفته باشد، بهتر از بزرگ
كند. درست است  زنبور خالي مي گردد و خود را در انبار كندوي هزاران برمي

ها  ها و شاخه ها و باغ او بنادر و جزاير گل -  هايي دارم كه من با زنبور شباهت
اي آسايش ندارد تا به خانه  كند، و لحظه ي پرندگان را سير ميو چهچهه

اما كساني كه از دور  - برگردد و چيزي را در آنجا ترميم يا تكميل كند
دهند و اصالً  كنند، حوصله به خرج نمي وب نگاه نميدستي بر آتش دارند، خ

كند و با آن زنبور ديگر كه چيزي را به چيز  فهمند اين يكي زنبور چه مي نمي
دانند كه زنبور هميشه يك چيز  كند، چه فرقي دارد. نمي ديگري تبديل مي

دهد كه به جاي خود بسيار عالي است و  سازد، يك چيز تحويل مي مي
كند. گاهي رهگذران به تماشا  ارد. اما وضع من فرق ميخريدار هم د

حوصله و  بي - كنند ايستند و پرس و جوي مختصري از روي تفنن مي مي
هاي  كنند كه حرف روند. تظاهر مي كشند و مي و بعد راهشان را مي - سرسري

كنند،  داند كه الكي تصديق يا تشويق مي شنوند، ولي آدم مي آدم را دقيق مي
گويد، ايكاش به جاي تشكر، فحش  كنند، و آدم مي تشكر مي يا حتي

داد كه در جايي سوزشي دروني پيدا شده  كم فحش نشان مي دادند. دست مي
دهم كه  دادند. و وقتي كه من توضيح مي العمل نشان مي و حتماً بايد عكس

ظن و تمركز از  اي شده، فقط كمي حسن حرفه  من، مثل هر آدمي كه صاحب
اي است كه تو در پيش گرفتي! گويند آخر اين چه حرفه طلبم، مي شما مي

كننده از نوع ديگري  گويم در ترميم آثار باستاني، كار ترميم وقتي كه مي
ي قبلي خود جلوه است، كار او جراحي پالستيك نيست تا اثر زيباتر از چهره

يي ي اين كار چيست؟ اگر هدف نهايي زيباكنند كه فايده كند، تعجب مي
نيست، اصالً ترميم چه فايده دارد؟ به همين دليل من به هر كسي بخشي از 

گويم كار ترميم اصالً بازآفريني زيبايي يا  دهم. به يكي مي كار را توضيح مي
گويم كار ترميم اثر باستاني تبديل كردن  زيباسازي نيست. به يكي ديگر مي

ا با اثر اصلي اشتباه كند. آن به ذات اثر اصلي، عيناً نيست تا تماشاگر آن ر
كند. به ها را برمال مي قرار است او اشتباه كند و همين اشتباه است كه فرق

كننده از روي آن رد  گويم اثر بايد نشان دهد كه دست ترميم يكي ديگر مي
گويم يورش زمان و گذشت تاريخ بايد روي اثر  شده است. به يكي ديگر مي

هم كافي نيست. بايد معلوم شود كه دست قابل رويت باشد. و تازه اين 
كننده چگونه از روي آن رد شده است. در زيباسازي صورت دست  ترميم

ي قبلي حذف شده است. در ترميم اثر گنده  پزشك عموماً از روي دماغ
باستاني، اثر انگشت من پيدا نباشد، عموماً اثر ديگر اثر باستاني نيست. ترميم 

  كنم، پس هستم. مي
هاي قرن نوزدهم هم بايد  ي موجودات و آدمصل ترميم حتي دربارهاين ا

صادق باشد. به همين دليل اين آدمي كه توي اتوبوس نشسته، هم اوست و 
پايند،  هاي كلت به كمري كه توي اتوبوس او را مي هم او نيست. گويا حيوان

يل ي او در عصر ما هستند. گاهي در اين قبكننده دانند كه فقط ترميم مي
شان را بگذارند روي هر  شود. بايد اثر انگشت ها هم حس هنري ديده مي آدم

رغم  ها هستند، منتها به زده  آدمي كه از گذشته آمده. آن پنج نفر عين جن
هاشان دست روي  زدگي با هنر، هر پنج نفر از زير كت مشابهت جن

س، با اند، و آن دو نفر سمت چپيِ آن شخص مكررِ مقد كمرهاشان گذاشته
پايند،  هاي آن شخص را مي هاي چپ شده از تمركز در آن لحظه، دست چشم
آنكه فكر كنند كه كاري از دست يك نفر در برابر پنج نفر ساخته نيست.  بي

اما اگر آنها او را با اين تمركز نپايند، از كجا مقدس بودن او و اهميت 
هايي را انتخاب  اهها براي فرار ر شود؟ ولي بعضي ماموريت آنها معلوم مي

رسد و نه به عقل پليس و ژاندارم، به دليل  مي  كنند كه نه به عقل جن مي
شده، وجود  اي از پيش تعيين اينكه در اين فرار، وقوف به فرار، يا طرح و نقشه

كنند و محل فرار به  ندارد. اين قبيل اشخاص از درون به سوي بيرون فرار مي
ن وجود ندارد، اما انگار در هر لحظه فرار به معناي واقعي، بيرون از خودشا

بيرون از خود اتفاق خواهد افتاد. اينها موقع فرار از خود به حريم ملت و 
كنند. ناگهان دو  دار نمي كنند. هيچ معصوميتي را خدشه دولت تجاوز نمي

هاي متمركز او را  مسافر سمت چپ شخص مكررِ مقدس كه با چشم
اي كه ناگاه، اما سر بزنگاه، به ساز اصابت  ر مثل آرشهپاييدند، با هم، انگا مي

رسد  من هم به ذهنم مي» گرفت! گرفت! گرفت!«زنند  كند، با هم فرياد مي
كه حتماً او را كسي گرفته، در حالي كه نه او را كسي گرفته و نه او كسي را 

گرفته. طبيعي است اگر كسي فرار » گرفت«گرفته. انگار او را فقط خود 
، من »گرفت«زنند  ولي وقتي فرياد مي» بگيريد!«زدند  كرد، بايد فرياد مي مي

كنم كه حتماً او كسي را گرفته، ولي با نگاه دردمندي كه او به من فكر مي
فهمم چه كسي، چه كسي را  شود ـ مي كند ـ و نگاه البته آناً محو مي  مي

و نگاهش مثل كند  افتد به لرزيدن، دهنش كف مي گرفته است. ناگهان مي
شهابي كه بر اثر اصابت به چيزي در آسمانِ جهان ناگهان ناپديد شود، از بين 

شود،  ماند. يكي از دست به كمرها بلند مي رود، منتها خاكستر نگاه مي مي
» گرفت!«زند،  گيرد و فرياد مي آورد و رو به هوا مي اش را درمي اسلحه

همه با هم فرياد » گرفت!«زند،  ماند ولي او هم داد مي جا ميدوستش همان
بذارين همون «گويد،  و بعد مي» گرفت!«زند  راننده داد مي» گرفت!«زنند،  مي

انگار اين مرد هر روز درست در اين » جا بگيره، ماشين رو نميشه نيگر داش!
ساعت، در همين اتوبوس، روي همين صندلي غشش گرفته و چون راننده از 

كند.  اهميت تلقي مي ثق دارد، ديگر مساله را بيآخر و عاقبت كار اطالع مو
اش را به پرده تكيه داده  ولي تكليف ما و ديگران چيست؟ پيرزني كه چانه

آقا شادان، بايد كمكش كنيم، ماشين را نيگر دار!  نه، حاج«زند،  بود، فرياد مي
ولي كلت مامور هنوز باالست و انعكاس صدايش حتي » خدا را خوش نمياد!

هاي پيرزن خوشرو كه حاال سخت نگران شده است، به گوش  حرفپس از 
شود، يك كارت ديگر از  رسد. مردي كه كارتش را به من داده بود، بلند مي مي

آورد، مثل بازيگر ماهري كه در يك دوئل شركت كرده باشد، با  جيبش درمي
گذارد توي جيب مرد غشي، و بعد خطاب به راننده  هيأتي رسمي كارت را مي
» دهم! دهم! بله! بله! دستور مي دستور مي«زند:  با صداي رسمي، فرياد مي

دهد، از كجا  دهد. به چه كسي دستور مي معلوم نيست چه دستوري مي
ماموريت دارد كه دستور بدهد. اما صداي بلند و رسمي و پرطنين او مخالفت 
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كوبد روي  كند. راننده با عصبانيت پايش را مي ي اتوبوس را خنثي ميراننده
شوم و بعد با توقف  ها به سرعت جلو كشيده مي ترمز. من وسط صندلي

شوم به عقب. بقيه به استثناي  ناگهاني اتوبوس با سرعتي بيشتر پرت مي
اند، و به  هايشان را روي سرهاشان بلند كرده مامورنماها، كه حاال همگي كلت

خبر مانده، فرياد  بياستثناي مرد غشي كه از ارتباط حوادث به خود به كلي 
يابد، و  انگار اين استمداد از ماشين به بيرون راه مي» كمك!«زنند  مي

زنند،  كنند، بوق مي آيند، ترمز مي هايي كه از پشت سر و از طرفين مي ماشين
دهند،  شوند، فحش مي هاشان و مسافرهاشان كنجكاو مي شوند و راننده رد مي
آيند و به سرعت رد  ه از جلو ميهايي ك خندند. مسافرهاي ماشين مي
شوند، انگار از روي غريزه و برحسب عادت هر روزه ماشين ما را به  مي

پاها » گرفت!«كنند. مامورنماهايي كه با هم داد زده بودند  كنجكاوي نگاه مي
پيچد، جلو  گيرند و او را كه هنوز به خود مي هاي مرد غشي را مي و دست

. سه نفر از مامورها به كمك هم مرد غشي را از شوم آورند. من پياده مي مي
كنند.  آورند و روي زمين درازش مي كشان مي كنند و كشان اتوبوس پياده مي

دورش يه دايره بكشين! چند تا سكه «زند:  راننده از توي ماشين داد مي
كشد، كف  پيچد و نفس كه مي مرد غشي هنوز به خود مي» بريزين تو دايره!
شوند دور مرد  رود پايين. مردم جمع مي آيد باال و مي ر ميوا دهانش حباب

اند. از اين ور و  غشي. حاال دايره كشيده شده. مامورهاي ديگر هم پياده شده
شوند و هجوم  كنند تصادف شده، كنجكاو مي اي كه فكر مي آن ور عده

نشينم  ايستند. من باال سر او مي خود اطراف مرد غشي مي آورند و خودبه مي
ش  قيافه«گويد،  كنم. چقدر مظلوم است! يك نفر مي روي زمين. نگاهش مي

يكي » ها همين چند روز پيش عكسشو چاپ كرده بودن! آشناس! روزنامه
 يكي» اين مگه همون غشي ديروزي نيس! كار هر روزشه!«گويد،  ديگر مي 
يكي ديگر » وق پيش بود. شايدم اين نبود. نه بابا چن«گويد،  ديگر مي 
خودش بود، زنش هم باهاش بود. زنش خيلي جوونه. سن «گويد،  يم

جز آن پنج مامور و من و دو، سه نفر ديگر كسي از » شه! دخترشه، يا نوه
بينم كه پياده  اتوبوس پياده نشده. چند لحظه بعد مسافر موسرخ را مي

خورد. انگار با راننده حرفش  شود. حاال درشتي هيكلش بيشتر به چشم مي مي
راننده قبالً تيمسار گارد بوده، حاال ببين به چه والذارياتي «گويد،  ه. ميشد

نشيند باال سر  و مثل من مي» اينجا ديگه كجاس؟«گويد،  و بعد مي» افتاده!
اي  گذارد روي پيشاني مرد غشي. لحظه كند، مي مرد غشي. دستش را دراز مي

ها مزاحم  و ماشين ها، اشيا شود. انگار قرار نيست آدم همه چيز ساكت مي
زند زير گريه، طوري زارزار  ي او باال سر مرد غشي بشوند و ناگهان ميمراقبه

اونم «گويد،  ها مي لرزد. يك نفر از تماشاچي هاش مي كند كه شانه گريه مي
شاعر از غشي هم «گويد،  يكي ديگر مي» برادرشه! ولي غشي نيس. شاعره!

ندازم زير بغل موسرخه و به هزار زحمت ا شوم، دستم را مي بلند مي» بدتره!
برادرم نيس، تا همين يكي دو «گويد،  كنم. به حال گريه مي بلندش مي

آخه آدم «گويد،  مي» گريه نكن!«گويم،  مي» ساعت پيش نديده بودمش.
شود. دم در  برمش طرف اتوبوس. سوار نمي مي» گريه نكنه، پس چه بكنه؟

آيد.  سر مرد غشي. انگار حالش دارد جا ميگردم باال ايستد. برمي اتوبوس مي
اش كنار ديوار. كَجكي  كشيم كنيم و مي كنيم، بلندش مي حاال كمكش مي

زند.  كند. راننده بوق مي كنيم. او نگاه نمي دهد به ديوار. نگاهش مي تكيه مي
كنند. ناگهان  تعدادي جوان سيزده، چهارده، پانزده ساله تماشايش مي

اند.  زند. پنج مامور دور و برش را گرفته برق غريبي ميهاي مرد غشي  چشم
كند  گردد، دستش را مي كند، دنبال جيبش مي دستش را با كرختي بلند مي
گذارد  كند، دستمال را مي آورد، دهانش را پاك مي آن تو، دستمالش را درمي

شود. حروف را  روي زانويش. دو حرف درخشان روي دستمالش ديده مي
كند به مرد موسرخ كه كنار در  اند. خطِِِ چه زباني است؟ نگاه ميتوان خو نمي

ي عجيب و گويد، با يك لهجه زند. بعد مي اتوبوس ايستاده. لبخند تلخي مي
گرداند طرف  بعد سرش را برمي» شه!  اون هم مث منه. يه جور ديگه«غريب. 

نده. من. پيشاني و ريش بلندي دارد. هنوز نم كف دهانش روي ريشش ما
تابي راننده از  كنيم. بي آيد طرف ما، مرد غشي را دوتايي بلند مي موسرخه مي

زند معلوم است. شايد ناراحت است كه راه را عوضي گرفته و  هايي كه مي بوق
كنند. من موهاي  اين همه طول داده. مامورها حاال به مرد غشي كمك مي

كند. اي  را پاك مي كنم. موسرخه گرد و خاك كتش پشت سر او را تميز مي
زدم. تو اين حيص  كردم و به اسم صداش مي كاش به كارت موسرخه نگاه مي

كنيم تا سوار اتوبوس  و بيص فرصت اين مسائل نيست. مرد غشي را كمك مي
روند سر  طور. همه مي شوند. موسرخه هم همين شود. مامورها هم سوار مي

ايستم. اتوبوس راه  واي مي نشينند. من جايي ندارم. همان وسط جاهاشان مي
افتند و هنوز مرد غشي را  افتد. مردم هنوز چند قدمي كنار اتوبوس راه مي مي

ام به  كنند؟ من از جايي كه ايستاده كنند. راجع به او چه فكر مي تماشا مي
ي ماشين كنم. توي عوالم خودش غرق است و از شيشه مرد غشي نگاه مي
زند و  شود، به زبان نامفهومي فرياد مي ان بلند ميكند. ناگه بيرون را تماشا مي

گردد سر  كند كه ماشين را نگه دارند و بعد برمي هايش اشاره مي با دست
رود، چند جوان  تر مي كند. راننده آهسته جايش، دوباره بيرون را تماشا مي

 ها در را كند. يكي از جوان رسانند. راننده توقف مي دو خود را به ماشين مي به
كتاب اون آقا افتاده بود رو زمين. شايد الزمش داشته «گويد،  كند، مي باز مي
- آيد، از كنار من بي مي  جوان» بيا باال، ببر بده بهش.«گويد،  راننده مي» باشه.

كند و  ايستد، نگاهش مي رود باال سر مرد غشي مي شود، مي اعتنا رد مي
اين كتاب از جيبتان افتاده بود  استاد،«گويد،  دهد. مي كتابش را به او پس مي

» هاي زيرزميني يه. گم نشه! نويس اول يادداشت روي زمين. مثل اينكه دست
اسم تو «پرسد:  بوسد. مرد غشي مي شود و دست او را مي و بعد خم مي

گردد، از كنار من رد  و بعد برمي» رضا براهني!«گويد،  جوان مي» چيه؟
پيوندد. اتوبوس  هاي ديگر مي به جوان پرد پايين، شود، از اتوبوس مي مي

كنم به  و نگاه مي» جريان چيه؟ اين كيه؟«پرسم،  كند. من مي حركت مي
هايش را بسته است. شبيه ماسكي است كه انگار پس  صورت مرد غشي. چشم

اش را  هاي كبود پيشاني اند. حتي از اين فاصله رگاز مرگ از صورتش گرفته
تونستيم برگرديم به  اي كاش مي«كند،  ه گله ميتوانم ببينم. رانند هم مي

گويد،  راننده مي» اون كه بسته بود.«گويم،  من مي» ي اصلي.همون جاده
آييم، فقط  گن بدبياري. يه ساعته داريم راه مي مگه اين يكي بازه! به اين مي«

آره تو اين قارقارك  رو هم مي چهار كيلومتر اومديم. اينم شد كار! آقا غشش
  كنم. من مسافرها را تماشا مي!» من

رديف سوم از جلو، درست صندلي جلويي مامورهاي مراقب مرد غشي، مرد 
الغراندامي نشسته كه موهاي جوگندمي نسبتاً فراوان، ولي مرتب دارد. 

مو. از زماني كه سوار  اي روشن است و صورتش كامالً بي هايش قهوه چشم
اختيار آن را  ت اين مرد افتاده، بيايم، هر وقت چشمم به صور اتوبوس شده
اش  دانم چرا. تنها نشسته است. اين بار هم ناديده ام. نمي ناديده گرفته

پايد.  گيرم. گرچه در تمام مدت او چشم به من دوخته، حركاتم را مي مي
هاي  دانم چه قصدي دارد. شايد تا پايان ماجرا هم ندانم. گاهي شانه نمي

هايش را باال  اعتنا شانه انگار كسي حرفي زده و او بي دهد. باريكش را تكان مي
اش كرده. صورت كوچكش سنش را اندازد. انگار هواي ارديبهشت كالفه مي

وشش، هفت ساله  توان فهميد كه چهل مخفي كرده است. از موهايش مي
ام. حتي خشمي را هم كه ته  است. اصالً آشنا نيست. با چند نگاه گذرا فهميده

برو برگرد منم. حاال هم  كنم. هدف اين خشمِ بي ام احساس مي چشمش ديده
  دزدم. نگاهم را مي

 اند كه ظاهراً در همان رديف، روي دو صندلي، كنار هم، مرد و زني نشسته
دهد قد بلندي دارد. روسري  اند. ظاهر زن نشان مي خيلي به هم نزديك

هاي درشت  رنگي سرش كرده، مانتوي مشكي پوشيده و با چشم اي قهوه
هاي مشكي  پايد. در كنار او مرد جواني نشسته كه چشم رو را مي خرمايي روبه

هاشان  دارد. انگار دست زن را توي دستش گرفته. موفق به ديدن دست
شوم. روي زانوهاي آن دو چمدان كوچكي گذاشته شده كه رويش  نمي

همين هاي  من هم يكي دو تا از چمدان» ساخت شركت رويا.«اند:  نوشته
رسد.  شركت را توي خانه دارم. مرد زيبا نيست، اما بسيار مظلوم به نظر مي

اش تاثير گذاشته.  انگار مدتي دراز در سفر يا در زندان بوده، و همين بر روحيه
كنم كلماتشان  كنند، اما تصور نمي اين دو گاهي كلماتي را هم رد و بدل مي

پرد و زن با هر  چشم مرد ميهاي كامل پيدا كرده باشد. گاهي  شكل جمله
كند و انگار در پشت چمدان  گردد، نگاه مهرباني به او مي پرش چشم او برمي

كنند. از همه  كند. ولي اين دو اصالً مرا نگاه نمي دست او را نوازش مي
زند دچار  تر مرد الغر قد بلندي است در حدود چهل ساله كه داد مي عجيب

موعد ريخته. حاال كت و شلوار تنش كرده، اما ماليخوليا است. سرش زودتر از 
هاست كه از ترسش كراواتش را درآورده، توي جيبش مخفي كرده از آن آدم

هاي خلوت دوباره از گردنش آويزان كند، و چنان ورد بلندي  تا در كوچه
آورد  اند، ساكت، ولي به روي مباركش نمي گرفته كه چندين بار همه داد زده

اوديپ، كافكا، زامسا! اوديپ، كافكا، زامسا! اوديپ، مادر، « گويد، و مدام مي
آقا  كند كه حاج اي قطع مي و فقط موقعي وردش را چند دقيقه» مادر، مادر!

شود، ولي فقط  و او ساكت مي» ش كن! خفه«زند  شادان از پشت رل داد مي
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ن آقا اي«زند،  كند، و زني ناگهان فرياد مي اي، و دوباره شروع ميچند دقيقه
شود به هزار زحمت  كند. مرد بلند مي مثل اينكه توي اتوبوس احضار جن مي

رود، دوباره جلو  كند خودش را به جلو ماشين برساند، ولي عقب مي سعي مي
بگير اين كتاب رو «زند،  رود، در حالي كه داد مي آيد، دوباره عقب مي مي

رام كاف، كه اي به قلم مستعار شه اي است سي صفحه كتابچه» بخون!
ها  اعتنا به همه از وسط صندلي گيرد، بي آيد از دست من مي موسرخه مي

آقا شادان شيشه رو لطفاً  حاج «گويد،  رساند و مي خودش را به راننده مي
كند بيرون. درست در همان  و بعد كتاب را از پنجره پرت مي» بكش پايين!

آقا شادان  دي دارد. حاجزند زير آواز، صداي بسيار بلند و ب لحظه يكي مي
شود. در اين  دهد و صدا به كلي خفه مي كند به بوق زدن و گاز مي شروع مي

شناسم.  ها چند نفر هستند كه من آنها را انگار بهتر از همه مي مجموع آدم
بي كه روي تنها صندلي دست راست نشسته  يكي از آنها مردي است چشم آ
  ام، بر روي فكش ن سوار ماشين شدهاي كه م و دستمال سفيدي را از لحظه

  

  
  

فشرده و تا حال دستمالش را حتي يك بار از روي فكش برنداشته. كاله كپي 
ها در تبريز را سرش گذاشته، اما انگار از درد عجيبي به  دوران اشغال روس

كند كه بايد مدام با دست چپش و آستينش  پيچد، و طوري گريه مي خود مي
اند، يكي از  ان رديف، روي دو صندلي دو زن نشستهاشكش را پاك كند. هم
هاي پف كرده كه بين  زند، با دماغي درشت و چشم آنها پنجاه ساله مي

هاي چشمگيري دارد، به ويژه دو دندان وسط باال.  هاي بااليش فاصله دندان
هاي مشكي، ابروهاي  زن ديگر، زيباترين موجود اتوبوس، زني است با چشم

مشكيِ بيرون زده از روسري سفيد و روپوشي آبي كه كشيده، كاكُلِ 
كند.  هايش كوتاه است و رنگ سفيد ساعدهايش را به وضوح برمال مي آستين

اعتناست، ولي من به ياد  كند. گرچه تقريباً به همه بي گاهي به من نگاه مي
پوشي كه حاضر نيست حتي  ندارم او را هرگز ديده باشم. او به زن مقنعه

گويد. آدم ديگري كه براي من  بيرون بگذارد، گاهي چيزهايي ميدماغش را 
جذاب است، مردي است آذربايجاني، با دو، سه دندان طال، و چند چيز 
عجيب و غريب كه زيباترين آنها سازي است كه روي زانويش گذاشته، كه آن 

راننده گذاشته و  زند. قفسي هم دارد كه كنار صندلي كمك را هرگز نمي
راننده خبري نيست.  راننده نشسته. از خود كمك ي صندلي كمكخودش رو

خورد كه يكي از آنها مرده و سه تاي  توي قفس چهار تا بلبل به چشم مي
ها طوري به مرد و به تاري كه روي زانويش گذاشته نگاه  اند. بلبل ديگر زنده

رد آقا شادان به م كنند كه انگار منتظرند تا ساز به صدا درآيد. حاجي مي
دونه. يكي از  خدا مي«گويد،  مرد مي» زني؟ امشب كجا ساز مي«گويد،  مي
ترسم  كنم. مي ها ديروز خودشو زد به تار و خودكشي كرد. ازش دل نمي بلبل

آقا شادان  حاجي» ساز بزنم. اگه بلبل پيدا نكنم چه خاكي به سرم بريزم!
اش پر  سم كه خونهشنا ي قديم يه سروان ميبلبل با من! از دوره«گويد،  مي

جماعت «گويد،  آقا شادان به من مي  بعد حاجي» بلبل بود. ميريم سراغ او.
» جوره؟ خوب اين آدما رو واست انتخاب كردم؟ راضي هستي؟ كافيه؟

دستت درد نكنه از اين بهتر نميشه فقط يه چيز هس كه برام «گويم،  مي
كرده، آشناس؟ تو اون  مبهمه؟ زني كه آن شمايل يا تابلوي روپوشيده رو بغل

ي آخر كار. اونو نيگر داشتم واسه«گويد،  آقا شادان ميحاج» تابلو چي هس؟
يه! مث  دم. بيش از هر آدم ديگه به تو مربوط ميشه. مث غشي لوش نمي

موسرخه! مث خود من! مث خود تو كه به خودت مربوط ميشه. تو آدم 
كنم تو  بيرون، سوار ميكشم  شانسي هستي. از چاه ويل برات آدم مي خوش

اين قارقارك. تو پرچم پشت اتوبوس رو هنوز نديدي! مربوط به توئه و حاال 
  »پا ميشه. يك، دو، سه! ها به يكي از آن قيامت

شود. مرد مسني كه عصايش را با  درست در همين لحظه دعوا شروع مي
وان خشم به طرف من بلند كرده بود، با مرد جوان گالويز شده است. مرد ج

دستش را بلند كرده كه بزند تو گوش مرد مسن، و ناگهان پرده از روي 
اند، از همان  هايي كه روي پرده صف كشيده رود و بچهتابلوي زن كنار مي

عصاي مرد مسن دستش » بزن! بزنش! انتقامت رو بگير!«كشند  پرده جيغ مي
دهد.  ويراژ مينيست. كافي بود با عصا بزند تو سر مرد جوان. حاج آقا شادان 

آيد. مشت  تر، توي جاي خالي پايين مي مشت جوان به جاي سر مرد مسن
چنان قوي بوده كه موقع پايين آمدن خود مشت زن را هم با خود پايين 

تر فرصت پيدا  كشد و كم مانده او را نقش كف اتوبوس بكند. مرد مسن مي
كند تا  بلند ميكند و  كند تا دنبال عصايش بگردد، و وقتي پيدايش مي مي

شود  دهد و عصا پرت مي بزند تو سر جوان، بار ديگر حاج آقا شادان ويراژ مي
افتد دست موسرخه كه قبالً طبق عادت كارتش را  روي هوا و از قضا مي

درآورده بود و به مرد مسن نزديك شده بود تا به او بدهد. وقتي كه عصا 
وان سرش را از روي شود. مرد ج افتد، مرد مسن ساكت مي دست او مي

داند چه خبر است، مشتش را محكم  كند و چون هنوز نمي صندلي بلند مي
دهد به مرد  تر. موسرخه كارت را مي ي مرد مسنخواباند تخت سينه مي

تر از درد به خود  تر ايستاده. مرد مسن تر كه با غرور باال سرِ مرد مسن جوان
يد تا سر فرصت ويراژ ديگري بدهد پا پيچد. حاج آقا شادان كه جاده را مي مي

بيند. عصا  ي همه را به هم بريزد، عصاي بلند شده را در آينه ميو كاسه كوزه
دهد. مثل ساعتي پيش كه  را موسرخه بلند كرده، به سوي راننده تكانش مي

موفق شده بود با چند كلمه راننده را مجبور به توقف كند، اين بار هم موفق 
بله! حاال كه از دروازه قزوين وارد تهران   دهم، بله! دستور مي«شود:  مي
كنم كه براي اجراي  كنم، بله، حكم مي شويد، مثل رضاخان حكم مي مي

آقا شادان حاج» كنم... ي دو نسل در مالءعام، اتوبوس را، بله، حكم ميمبارزه
برد. طبق معمول براي آنكه  كند. معلوم است از موسرخه حساب مي ترمز مي

پرم پايين و بعد موسرخه، عصا به دست، پايين  باز شود، اول من مي راه
خندد كه اين بار هم راننده از امر او اطاعت كرده. به  غش مي آيد و غش مي

گارد بوده. حاال تيمسار را برداشته،   اين شادان قبالً سرتيپ«گويد،  من مي
هاي  از بچه» تونه منو هم گول بزنه. كنه مي جاش حاجي گذاشته. فكر مي

پوش تكان  شوند. زن مقنعه اي پياده مي دار ـ انگار معجزه شده ـ عده پرده
كنند. مرد غشي، عين  ها تماشا مي هاي ديگر از پشت شيشه خورد. زن نمي

بيرون  يزند. اما صحنه ي اتوبوس برق ميشمايل مقدسي، پشت شيشه
ده. به حاج آقا تاز ميدان ش تر است. موسرخه، كه لوچ هم هست، يكه جذاب

اين كاره بودي.   بفروش، ژتون بفروش. تو كه قبالً  بيا بليت«گويد،  شادان مي
دهد. مثل اينكه  و عصا را به طرف او تكان مي» حاال هم همان كار را بكن!

جنگ دو نسل قرار است به جنگ راننده و موسرخه تبديل شود. من 
- ع را قاطي نكن. قراره مبارزهموضو«گويم،  كنم. به مرد لوچ مي پادرمياني مي

و » راست ميگي.«گويد،  مي» ي دو نسل رو ببينيم، نه جنگ تو و راننده رو.
ازكي! واقعاً كه چه اسراري » «مسافرم.» «اي! كاره تو چه«گويد،  بعد به من مي
چي؟ » «كار. ترميم» «كني! ما كه همه مسافريم. كارت چيه؟ را فاش مي
گويم،  مي» خندي؟ واسه چي مي«گيرد.  ام مي من خنده» تعميركار؟

» واجبي!» «يه؟ نه! به چه معني» «يه؟ دوني در تركي تعمير به چه معني مي«
ها يادش  خندد. انگار دعواي نسل و مي »ي مو.واجبي، داروي ازاله» «چي؟«

تو با اين دم و دستگاه و كيف و تشكيالت، مامور واجبي «پرسد:  رفته. بعد مي
كار. تعميركار هم در  كارم، ترميم من ترميم«خندم.  ن ميحاال م» هستي؟

كار يعني چي؟ ترميم  پس ترميم«گويد،  مي» تركي به معناي واجبي نيست.
نه! حاال » «نه! بعداً ميگم.» «نه، حاال بگو!» «فهمي. بعداً مي» «يعني چي؟

از كشه تا بفهمي. اون مرده هم كه  نه، بعداً، حداقل دو روز طول مي» «بگو!
گويد،  مي» كار بوده. كنه در زمان خودش ترميم پشت شيشه تماشا مي

اصالً اون » «زنه بايد توضيح بده. مغزت نم ورداشته. آدم حرفي را كه مي«
علتش اينه كه من » «شناسيمش! شناسيش، ما نمي مرده كيه؟ چرا تو مي

همون . «كند كند.  از حرف من اتخاذ سند مي باز هم اشتباه مي» كارم. ترميم
زنم،  داد مي» سوزه. واجبي! ده دقيقه بيشتر بمونه پوس آدم جلز و ولز مي

تو «پرسم،  مي» فهميدم. فهميدم.«گويد،  مي» ترميم! ت، ر، ميم.«
كشه. مال من چن  مال تو فهميدنش دو روز طول مي«گويد،  مي» اي؟ كاره چه

ي ششم بهت فهمي. آخر هزاره مي» «خوام بفهمم. پس نمي» «هزار سال.
  كند يا دعوا را؟ چپش. مرا نگاه مي  هاي كنم توي چشم و نگاه مي» ميگم.
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٢٦٥  100 ي آرش شماره

اند طرفين دو ميز. دو جنگجو، كه  اند، گذاشته حاال مردم دو جنگجو را آورده
ريزد پايين، كت  شان مي چشم هر دوشان جرخورده و خون از لب و لوچه

بندي شروع شده.  . شرطاند هاشان را باال زده هاي پيرهن ندارند و آستين
كنند.  ها توقف مي رسد. اتوبوس اي از دور به گوش مي صداي نقاره

گفته بودم زندگي «زنند،  كنند. چند نفر بشكن مي مسافرهاشان را پياده مي
گذارد بقيه را  صداي نقاره نمي» ها اينجاست. زيباست، گفته و ناگفته اما نكته

دست دارند. همه قديمي. هزار نفري هاي دوتومني به  بشنوم. مردم اسكناس
پرد باالي  شود. موسرخه مي تر مي اند، و هر لحظه جمعيت فشرده جمع شده

-  مردم بي» آقا شادان پوال رو جم كن!حاج«دهد:  ميز و به راننده دستور مي
لنگد. با پاي لنگ  شوم كه راننده مي دهند. من حاال متوجه مي حساب پول مي

آقا شادان دانيم برنده پولش را چطور از حاج هنوز نمي راند؟ چطور ماشين مي
آقا شادان، اون يكي رو هم بگير! حاج»  زند، خواهد گرفت. موسرخه داد مي

يكي ديگه. جم كن، بگو، خدا بركت. دو نفرم اون پشتند. ديگه كسي نيس؟ 
خودش هم » خيلي خب! حاال! حاال! گوشاتونو بگيرين! با صداي چيز من...

شه. هيچ  با صداي شليك من جنگ نسال شروع مي«گيرد،  ش ميا خنده
تر از اين مبارزه نيس! با صداي  اي جالب هيچ مبارزهـ توجه كنين! ـ اي  مبارزه

مردم » شه!من، با صداي چيز من، با صداي شليك من مبارزه شروع مي
موسرخه » ترسه بگه شليك! خودش هم مي«گويد،  خندند. يك نفر مي مي
تونيم جنگ نسال رو  ما كه طپانچه نداريم، با شيشكي كه نمي«د، گوي مي

تو اون «گويد،  ها را توي دستش جمع كرده، ميراننده كه پول» شروع كنيم.
تو تو ماشينت «زند:  موسرخه داد مي» رم، طپانچه ميارم. باال بمون، من مي

هم ترسيدم. هنوز  معلومه كه مي» «ترسيدي! طپانچه داشتي و از من مي
راننده كه تا دم در اتوبوس رفته، » ترسم. ترسم. تانك هم داشته باشم، مي مي

خواي بگم؟ هان!  مي«زند:  كند. بعد داد مي گردد و موسرخه را نگاه مي برمي
» گي؟ يو بگي؟ چرا چرت و پرت مي چي«زند:  موسرخه داد مي» خواي! مي

  ام.  دوني من كي ميدونم تو كي هستي! تو هم  هم من مي«گويد،  راننده مي
زند:  موسرخه داد مي» خواي جماعت متفرق بشه، پوال از دستم بره! حاال مي

هاي ترحيم  ي آگهيتو صفحه«گويد،  آقا شادان مي حاج» گن! نامرداش نمي«
گي! چه دخلي  چرا هذيان مي«گويد:  سرخه ميمو» روزنامه كيهان را نديدي؟

دم پول ندادن كه مزخرفات شما را بشنفن! آقا مر «زند:  يك نفر داد مي» داره؟
شو داري بگو. تو  جرات«زند:  سرخه فرياد مي مو» طپانچه رو وردار بيار ديگه!

آيد،  لنگان مي آقا شادان لنگ حاج» ي منه!ت تو سينه كه تمام پرونده
روز «زند:  ايستد بين اتوبوس و جمعيت، ولي خطاب به موسرخه حرف مي مي

هاي ترحيم كيهان. سي، چهل تا  ي آگهيل شصت، صفحهماه، سا سوم آبان
امضاي آدماي معروف هم پاي آگهي هست! اونوخ، من از تو بترسم؟ بذار برم 

رود  گردد و مي آقا شادان برمي اند. حاج همه سكوت كرده» طپانچه رو بيارم.
اي بعد  رود باال، لحظه رساند، مي مي  لنگان خودش را به اتوبوس لنگ
آيد.  لنگان مي د. طپانچه را با مهارت تمام توي دستش گرفته. لنگگرد برمي

اند. جهان ساكت شده. انگار دنيا  اند. حتي عقب نشسته همه سكوت كرده
هايش.  ها را چپانده توي جيب خورد. پول حتي هوا تكان نمي  تعطيل است،

  م آبانروز سو  خب،»  گويد، ايستد. مي سرخه، آن پايين ميآيد رودرروي مو مي
هاي ترحيم روزنامه، يادت نيس؟  اعالن يهزار و سي صد و شصت، صفحه

كني  فكر مي»  گويد، موسرخه مي» ن! ي دوستات، رفقات هم امضا كردههمه
دوني من نبايد از طپانچه بترسم. گفتم  ترسم؟ تو كه مي من از طپانچه مي

م ما كي هستيم؟ خواي به مردم بگ مي«گويد،  آقا شادان مي حاج» يادم نيس؟
» شه! چيت نمي تا مردم ببينند كه تو هيچ  خواي با تير بزنمت، تو و من؟ مي
آقا شادان،  حاج» كني. با اين كار فقط مردم رو متفرق مي«گويد،  موسرخه مي
حاال تو منو بزن! اگه مردم! مرد حسابي، «دهد دست موسرخه.  طپانچه را مي

گذاشته پشت اون رل. اون خودشم تو  ي اون اتوبوسم. يكي منومن راننده
ها را  خوره. اون بلبل مرده رو هم او كشته. اون يكي همين جمعيت وول مي

خواي دوباره اسمشو  كشه. اون طپانچه دس اوست. مي هم به موقع او مي
اي  و طپانچه لحظه» يه! بگند؟ كار تو بكن! اين نمايش اشباح نيس! واقعي

اي مبهوت  هاي چپش لحظه د. چشممان معطل توي دست موسرخه مي
  ول كنين بابا. ما پول داديم«زند،  كند. يك نفر داد مي جمعيت را نگاه مي

رود ميان  آقا شادان مي كند. حاج سرخه طپانچه را بلند مي مو» نمايش ببينيم!
ايستد. نور آفتاب افتاده توي ماشين روي صورت مرد غشي.  جمعيت مي

با صداي شليك من، جنگ مغلوبه «گويد،  ميزند. موسرخه  صورت برق مي
اش  پيچد توي موهاي سرخش. اتفاقاً چشم چپش به قيافه نسيم مي» شه! مي

هايش دنبال  آورد پايين. با همان چشم دهد. ولي بعد طپانچه را مي ابهتي مي
» كار كوش؟ ترميم«زند:  كند، فرياد مي گردد، وقتي كه پيدايش نمي كسي مي
من » بعداً ترميمش كن!«گويد،  مي» كنم. نجام، تماشات مياي«گويم،  من مي

آريم.  مانم. ما همه به طرز مرموزي از كار يكديگر سر درمي مبهوت مي
كارت دارم، «گويد،  مي» واسه چي؟» «بپر باال! روي ميز!«گويد،  موسرخه مي

به كنند تا بروم باال.  آقا شادان و يكي دو نفر ديگر كمكم مي حاج» بيا باال.
ها تو جيبمه. درشون  كارت«گويد،  مي  ايستم، محض اينكه رودرروي او مي

اندازه پايين،  كار كارتا را مي ترميم«زند،  و بعد داد مي» بيار. بنداز تو جمعيت.
و بعد دوباره از » يكي يه كارت ور دارين. جمعيت بايد شناسنامه داشته باشه.

شش تا كارت بود. همه كارت نهصد و هشتاد و «زند،  آن باال فرياد مي
تان، حاال  ها را بذارين تو جيب كارت» «بعله!«گويند،  همه مي» گرفتن؟

هايشان. دست  گذارند توي جيب ها را مي همه كارت» الزمشون ندارين!
كنم توي جيبم تا كارت را درآورم، نگاهش كنم و اسم مرد لوچ را بفهمم.  مي
گويد،  شوم. مي ن هم منصرف ميم» كسي دست تو جيبش نكنه.«گويد،  مي

كنم به  نگاه مي» كنم. خيله خب! خيله خب! حاال طپانچه را شليك مي«
بينم كه  ماشين. من مثل مرد غشي از شليك طپانچه وحشت دارم. او را مي

قدر  شود كه آن هايش ديده مي دو دستش را روي صورتش گرفته و فقط چشم
ي صورت او و ما، واي گار در فاصلهدرشت شده كه از حدقه بيرون آمده، و ان

طور مستقل از او، و ما. عجيب است! هنوز كه طپانچه شليك  ايستاده. همين
از كجا فهميد؟ شايد حوادثي كه اينجا اتفاق   نشده. اين مرد از آن فاصله،

افتم كه  اي مي افته، قبالً اتفاق افتاده! ولي غيرممكن است. من ياد حادثه مي
گويد،  آيد چه بوده. موسرخه مي ولي دقيقاً يادم نمي  فاق افتاده،بوده، برايم ات

هاشان را روي  مردم، به استثناي مرد لوچ و دو جنگجو، دست» آماده! آماده!«
اند. ولي شليك بسيار قوي است. وقتي كه گلوله در  شان گذاشته ها گوش
ور و آن ور   كند و مردم را به اين رود، باد وحشتناكي شروع به وزيدن مي مي
  چيز را بلند كرده، كنم همه كشاند. باد چنان قوي است كه من احساس مي مي

هاي يكديگر را  برد. ميز، جنگجوهاي طرفين ميز كه مشت دارد با خود مي
كنند.  روي هوا سير مي  ي طپانچه به دست،اند، موسرخه محكم گرفته
اند  توفاني گم شده توي هاي ديگر،  كنم كه اتوبوس، حتي اتوبوس احساس مي
اي غريب از  شود. انگار زوزه ي توفان ديده ميهاشان از پشت پرده و فقط سايه

آيد. صحراي محشر است. ناگهان دو دست قوي روي  دهان جمع بيرون مي
بينم كه انگار از  گرداند. صورت مردي را مي شود، برم مي هايم گذاشته مي شانه

برن و  جا مي تو را هم درست همان« ده:توي تاريكي در اعماق روحم خيره ش
تو كي «پرسم:  و بالفاصله مي» چي؟» «داني! گردونن كه خودت مي برمي
» نترس، بزن!  حدسي را كه قبالً زده بودي، حاال هم بزن،«گويد،  مي» استي؟
گذارد روي دو طرف صورتم.   دارد، مي هايم برمي هايش را از روي شانه و دست

هايش را  شناسمش. در عمرم نديدمش. و بعد دست د. نميكن و فقط نگاهم مي
پرد پايين و  شود، مي كشد، نفس ملتهبش از روي صورتم دور مي عقب مي

كنم، مرد غشي  گيرد. اتوبوس را كه نگاه مي رود، راه بيابان را در پيش مي مي
اعتناست. صداي  گذرد بي كماكان خوابيده، و به كلي به ماجرايي كه مي

كنم دنيا به  نگاه كه مي» كار! ترميمش كن! ترميم«شنوم:  ا ميموسرخه ر
چيز همان نظم و نسق سابق را دارد. انگار  همان حالت سابق برگشته. همه

توفاني در كار نبوده. شايد من غش كرده بودم، و آدم در عالم غش وارد 
مش كار! ترميترميم شود. اي وارد توفان مي از دروازه«شود.  صحراي محشر مي

دهند. حاال  هاشان را فشار مياند و مشت كنم، دو مرد نشسته نگاه مي» كن!
اي پير را. اما  كنند، عده اي جوان را تشويق مي كنند، عده همه هلهله مي

شود به حدي است كه آنها ماهيت و  فشاري كه بر هر دوي آنها وارد مي
آقا شادان،  حاج  هماند. حاال ما آن پايين هستيم،  شان را از دست داده هويت

ي بعدي برنامه«پرسد،  آقا شادان از موسرخه مي هم موسرخه، هم من. حاج
» شن! ي هميشگي! دارن خسته ميهمان برنامه«گويد،  موسرخه مي» چيه؟
» جريان چيه؟«پرسم،  من مي» بذار خسته شن.«گويد،  آقا شادان مي حاج

و بعد » پرسي جريان چيه؟ كننده تويي، از من مي ترميم«گويد،  موسرخه مي
حاال من و موسرخه » بپر باالي ميز، اعالم كن!«آقا شادان:  كند به حاج رو مي

پرد روي ميز، قد  پايين هستيم. راننده به رغم پاي لنگش خيلي فرز مي
گويد،  سرخه به من ميايستد. مو رتبه مي كند، مثل يك افسر عالي راست مي

» تاي نوژه هم دست داشت. ولي آزادش كردن!در كود  قبالً افسر گارد بود،«
مردم، اين دو جنگجوي قهرمان، «كند:  آقا شادان با صداي رسا اعالم مي حاج

اند. با فرمان من آنها موقتاً دست از مبارزه برخواهند داشت، و بعد  خسته شده
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المتكلمان،  ي دوران، افضلپرده از شاعر بزرگ ايران، اعجوبه به عنوان ميان
از سوي شما مردم شعردوست تقاضا   اوستاد اوستادان زمان،  الفصحا، اكمل

رنجه فرمايند و صحنه را به قدوم مبارك خود  خواهم كرد كه لطف كنند، قدم
كند به موسرخه كه برود روي  حاج آقا شادان اشاره مي» مزين فرمايند.

ن آقا شما خودتاجنه حا«گويد،  موسرخه مي» استاد بفرماييد!«صحنه: 
فضائل  يهبفرماييد، حضرتعالي هم فضل تقدم داريد، هم تقدم فضل و هم بقي

را. و بعد از حضرتعالي از شاعران حاضر در اين جلسه، ببخشيد، در اين 
برهوت، استدعا خواهيم كرد كه ما را مستفيض فرمايند. بنده هم اگر وقت 

بردار  م دستمرد» شد، نوبت رسيد، يكي دو بيتي ارتجاالً عرض خواهم كرد.
استاد خواهش «زنند،  زنند، يك عده سوت بلبلي مي نيستند. كف مي

گيرد:  ي سخن را دوباره به دست ميآقا شادان رشتهگويند، حاج مي» كنيم مي
استاد محترم، شما پيشكسوت همه هستيد. مردم شما را مظهر شعر فارسي «

و شعر بليغ و متين  كنند، كه به صداي رسا دانند، از حضرتعالي تقاضا مي مي
ي لوچ با فروتني موسرخه» ي ما را مورد عنايت قرار بدهيد.خود همه

من » كار، نو بخونم، نيمدار يا كهنه؟ ترميم«گردد طرف من:  پذيرد. برمي مي
هرچي! از «گويم،  شوم، مي و بعد كه متوجه مطلب مي» چي؟«گويم،  مي

 تو يكار، سليقه ترميم«يد، گو مي» شان اهل شعرند. حضار محترم بپرس. همه
تابي  مردم بي» ام. به هر نوعش راضي«گويم،  مي» كاري. هم شرطه، تو ترميم

موسرخه طپانچه » استاد بفرماييد!«گويد،  گردان از آن باال مي كنند. صحنه مي
كند. مردم  آقا شادان تعظيم ميپرد روي ميز. حاج دهد دست من، مي را مي

ها در سينه حبس  شوند. نفس شند. و بعد ساكت ميك زنند. هورا مي كف مي
كند به  آورد. شروع مي شود. موسرخه عرق كرده ولي خم به ابرو نمي مي

از شما شعردوستان و سروران فرهيخته بسيار سپاسگزارم كه «چيني:  مقدمه
ايد. مردم ايران هميشه به  ايد و اين جا تشريف آورده بر من منت گذاشته
ي انواع شعر شعري دانيد كه از همه اند. مي ام گذاشتهشاعران خود احتر

طوري از درون  شعرِتر است، و يا شعرتر است كه به ارتجال آيد، يعني همين
كار،  ها. همين حاال كه در كنار استاد ترميم بجوشد و بيايد باال و برسد به لب

، كه ي ادوار ايستاده بودم، بيتي به ذهنم رسيدكاران همه بزرگمرد ترميم
خدمت ايشان هم معروض داشتم، اما سروصدا اجازه نداد به جايي برسد. حاال 

گيرم و ارتجاالً غزلي را كه ممكن است  در حضور شما مطلع همان بيت را مي
در حين سرودن به قصيده هم تبديل شود، تا آنجا كه نفسم، كه اخيراً به 

وز دودانگي سبب آسم كمي ضعيف شده، اما به مدد اطباي شعردوست هن
كنم كه بيت اول در حضور  خوانم. باز هم تاكيد مي باقي است، برايتان مي

شاءاهللا در حين خطور  كار بزرگ به ذهن خطور كرد و ابيات بعدي را ان ترميم
صدر شما واثقم. شعر با بهار  به حضور انورتان تقديم خواهم كرد. البته به سعه

، اما ببينيم حاال چه از كار درخواهد شود در واقع نوعي بهاريه است شروع مي
خواهد بيايد، براي  آمد. و خوب هم هست، باران مختصري هم انگار مي

خواباندن گرد و خاك هم ضرورت دارد. اگر در مصرعي يا بيتي نكثي بود 
  استادان محترم خود تصحيح خواهند فرمود و بعد به دفاتر وارد خواهند كرد:

  بود اي كز بهار در سر من خاطره
  اي از تو بود و در بر من بود خاطره

  »به! احسنت تكرار! تكرار! به«زنند،  مردم فرياد مي
  دهد: موسرخه ادامه مي

  اي كز بهار در سر من بود خاطره
  اي از تو بود و در بر من بود خاطره
  ها اشتعال نور پياپي پنجره
  مان آفتاب در بر من بود صبحد
  كند و بعد: رود. جمعيت تشويق مي فرو ميكند و به فكر  اي مكث مي لحظه

  بر سر بامم عبور ابر شتابان
  مه به وثاقم هماره همبر من بود

  كند و بعد: اي مكث مي لحظه
  باغ چنان كشوري مفرح و خرم

  پرچمش از گل فراز سردر من بود
بيني، اشاره به عصر  گويد، مي آقا شادان كه كنار من ايستاده، ميحاج

» فرح«هم كه از » مفرح«ي است. صفت مكنيه را ببين. اعليحضرت همايون
  قديم است.» پارك خرم«هم كه همان » خرم«آيد،  مي

  شب چو لحافي سبك به روي تن من
  ي كهكشان چو بستر من بودگستره

  
  كند و بعد: اي مكث مي لحظه

  ربود مرا دل رهزن چشمي نمي

  يكسره اين دل از آن دلبر من بود
  
خواهند بيت تكرار شود. موسرخه  اند كه مي مردم» مكرر!مكرر! مكرر! قند «

بيند يادش رفته. يك نفر از آن پايين  خواهد شعر را تكرار كند، مي مي
اهللا به اين  گويد، آهان، بارك موسرخه از آن باال مي» رهزن چشمي!«گويد،  مي

  هوش و حواس. ايراني هميشه شعردوست بوده:
  

  ربود مرا دل رهزن چشمي نمي
  سره اين دل از آن دلبر من بوديك

شود، با  ي لوچ تشويق ميكنند. موسرخه زنند. بعد سكوت مي مردم كف مي
  خواند: خواند، و حاال انگار چند بيت را پشت سر هم مي صداي بلندتر مي

  آيد: و همه هم به ارتجال مي 
  ساقي من ماه بود و كامم از او بود

  روين بسان ساغر من بودپي خوشه
  زده بر راه و باغ، سرو و صنوبرصف 

  زار، معبر من بود سر به سرش، سايه
  قامت تو زانكه بود عين قيامت

  در همه جا قيل و قال و محشر من بود
  شير بدم، شرزه شير، آهوي عالم
  بود به چنگم، اسير چنبر من بود

بيني چه شيري  بيني؟ مي را مي "شين"صنعت «گويد،  آقا شادان ميحاج
و » شد. اعليحضرت بودند و اين شعر خطاب به ايشان سروده مي است. كاش

از آن باال موسرخه نگاه » استاد لطفاً مكرر، ادامه!«زند:  بعد فرياد مي
كند. موسرخه  كند. راننده خودش را جمع و جور مي آلودي به راننده مي غيظ

  دهد: ادامه مي
  بودم از عالم، تمام عالم برتر

  افسر من بودي تو آن زمان كه سايه
  

ي تو آن زمان سايه» «منو هم اون تو گنجانده. بنازم!«گويد،  حاج شادان مي
  دهد.  مرد لوچ ادامه مي» كه افسر من بود.

  وه چه بهاري، خداي من چه بهاري!
  كز نفسش خاك، مشك و عنبر من بود

  
هايش  گيرد. اشك از چشم اش مي ي لوچ آن باال گريهو ناگهان موسرخه

كند.  شوند. او ايستاده. رو به جمعيت گريه مي شود. مردم نگران مي ميسرازير 
استاد كبير، شما را «زند:  مگر چه شده؟ يك نفر از ميان جمعيت فرياد مي

تواند حرف بزند. مردم  دهد. نمي مرد لوچ سرش را تكان مي» شود! چه مي
ثر براي اينكه او را سر ذوق بياورند و در غمش شريك بشوند، هم متا

آلود هم حالي دارد.  زنند. دست زدن با چشم اشك شوند، هم دست مي مي
اون باال يه دفعه سكته «گويد،  آقا شادان ميكند. حاج موسرخه هنوز گريه مي

آقا شادان، اينا صد سال است كه با همين نترسيد حاج«گويم،  مي» نكنه!
وقتي كه دست زدن  »كارها را بسته نيگر داشتن. گريه و زاري، دكان ما ترميم

خوام  هيچ نمي«گويد،  شود، موسرخه به همان حال گريه مي مردم متوقف مي
خاطر عزيزتان را ملول كنم. شما سروران ما هستيد. ما شعرا خود را مديون 

را حضورتان » فراقيه«ي اين خواهد بقيه دانيم. به خدا كه دلم نمي شما مي
ريد. مشكل فراوان هم كه داريد. چرا بخوانم. شما به حد كافي غم و اندوه دا

انگيز آيد، خيلي غم ديگر من غمي بر غم شما بيفزايم؟ شعر، اين طور كه مي
توانم  است. دلم عجيب گرفته، مضطربم. در چنين وضعي جز سم مهلك نمي

در قالب شعر تقديمتان بكنم. شما مردم دردمند چه گناهي كرديد كه من 
  »يا چه بر سرم آمده.ام،  معشوقم را از دست داده

كنند كه ادامه بدهيد.  استاد، مردم استدعا مي«زند:  آقا شادان فرياد ميحاج
خواهند. شعري كه غم نداشته باشد، به چه درد  مردم صداي شما را مي

ام را در آن مصرعي  زندگي يخورد. يك ايران است و يك شعر. من چكيده مي
، ديدم. استاد، تو را خدا »فسر من بودي تو آن زمان كه اسايه«كه فرموديد، 

  »بفرماييد.
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گويد، غم در اين زمانه، غم واقعي، ارزش نداره. در گذشته  ي لوچ ميموسرخه
  غم ارزش داشت. چه ارزشي دارد حاال من بگويم:

  رفتنت از آن بهار، باد خزان بود
  برگ نگر، برگ، برگ دفتر من بود

» نبود آنچه غافل از تو نشستم. عمر«الرحمه گفته است:  شيخ سعدي عليه
چه ارزشي دارد كه من » عمر تباهم نگر، كه داور من بود.«گويم،  من مي
  بگويم:

  من كه بدان بندگي رضا شده بودم
  گردن من دست آن دالور من بود

  چه ارزشي دارد؟
گويد،  اش گرفته. مي آقا شادان هم گريهكند. حاج ي لوچ گريه ميموسرخه

كارش را كرد. رضا را هم در شعرش آورد. غرضش اين  ببين، باالخره«
ي او به مردم گريه» رضاهاي گدا گشنه نيست. غرضش حتماً رضا شاه دومه.

  دهد: ي بلند ادامه ميهم سرايت كرده. مرد لوچ با گريه
  بست كتاب دو چشم خويش برويم
  وا اَسفا عشق هم ستمگر من بود

  »ا! وا اَسفا! وا اَسفا!وا اَسف«گويند:  مردم به حال گريه مي
وا اَسفا عشق هم ستمگر من بود! چه «گويد، چه ارزشي دارد:  موسرخه مي

  ارزشي دارد بگويم:
  خاطر،  هيچت از آن روزگار هست به

  »صيد عقابت گلوي كفتر من بود؟
آقا دهد. حاج ي لوچ حالش به كلي خراب شده. گريه امانش نميموسرخه

پرند باال، كه موسرخه را كمك  و مبارز هم ميپرد باالي ميز. د شادان مي
شود،  آورند. وقتي كه او از كنار من رد مي كنند. باالخره او را پايين مي

كار، ديگه كاري از دسِ من ساخته نيس! مبارزه را تو ادامه  ترميم«گويد،  مي
پرم روي ميز. طپانچه به  من مي» دوني جريان چيه؟ ادامه بده! بده. تو مي

  كنم. عجيب است!  ايستم، نگاه مي يدست م
وقتي كه آدم طپانچه به دست، با قد افراشته، روي ميز بايستد، معلوم است 

كند  كنم. تا چشم كار مي شود. طپانچه را روي سرم بلند مي كسي ديده نمي
كردند، كجا رفتند؟  شود. پس اين مردمي كه گريه مي ديار بشري ديده نمي

زنم به چشمم. آن دور، دورِ دور، فقط  آورم، مي ميكسي نيست. عينكم را در
هاي دزديده  بينم كه با سرهاي پايين افتاده و چشم ها را مي هاي رامِ بره گله

ها،  اند. دوچرخه بينم كه همگي خالي ها را مي كنند. اتوبوس چرا مي
ها، بدون سوار و مسافرند. واقعاً  ها، حتي گاري شخصي ها، ماشين موتورسيكلت

ي يا چقدر زيبا است! وقتي كه آدم از اين باال بايستد، آن هم پس از گريهدن
ي وسيع، ي آن همه آدم، و نگاه كند، به اين دشت گستردهآن شاعر و گريه

كوبد و آن دور دورها، در جايي كه بدون چشم مجهز به  كه آفتاب بر آن مي
-هاي بي هاي رمهآيد، آن همه نعمت گسترده، گُله به گُله آن فوج چشم نمي
كنند. انگار ساعتي يا قرني آنجا  ها را ببيند كه با خيال راحت چرا مي پايان بره

كنند،  بينم كه حركت نمي ها را مي ها و ماشين ايستم. صف طوالني اتوبوس مي
هاي  ي حركت. و دور دورها گلهاند، خالي خالي و همگي آماده ايستاده
  بينم.  رنگ گوسفندها را مي خوش

بينم كه  اي را مي ام، از ته دره، خركچي پانچه به دست، آن باال كه ايستادهط
آيد. دو تا االغ ديگر چند قدم جلوتر از او دارند  سوار االغش شده، دارد باال مي

آيند. خركچي انگار سيخ بلندي را به  كنان باال مي هن ها هن و آيند. االغ مي
ي گيرد و بقيه االغ سرعت ميكند.  كفل االغي كه سوارش شده نزديك مي

ايستند. وقتي مرد دهاتي  آيند كنار ميز مي گيرند، و مي ها هم سرعت مي االغ
پرد پايين، و  اختيار از پشت االغ مي افتد، بي چشمش به طپانچه مي

رود. هر سه االغ، دو سه  كند و درمي ها را به امانِ خدا رها مي زده، االغ وحشت
هاشان را  شوند و گردن و بعد به ميز نزديك ميچرخند  بار دور ميز مي

خارد. در اين حيص و  هاشان بدجوري مي مالند به پاي ميز. انگار گردن مي
دانم كجاي طپانچه  رود. نمي جهت، تيري از طپانچه در مي خود و بي بيص، بي

-آقا شادان و موسرخهگردند. حاج ام. مردمي كه رفته بودند، برمي را دست زده
پرد باال. طپانچه  شوند. موسرخه مي بينم كه به سرعت نزديك مي را مي ي لوچ

  دهد:  گيرد و رسماً به من دستور مي را از دست من مي
هاي رمانت را جمع كن، ببر توي اتوبوس. از دو روز پنجاه هزار سال  برو آدم«

  » فقط چند ساعتش گذشته. راه بيف!

ن دستورها بدهد؟ مرد غشي در اش از اي كدام شخصيت است كه به نويسنده
  ي اتوبوس خوابش برده است. زده ي آفتابپشت شيشه

  
ي آدينه چاپ شده است. مجله 97 يبخش نخستين اين رمان، در شماره *

اش شروع شده بود، اما  خانم و نويسنده نگارش اين رمان پيش از نگارش آزاده 
اول تحت عنوان  اش خودش را جلو انداخت. بخش آزاده خانم و نويسنده

فصلي از رمان دو روز پنجاه هزار سال چاپ شده است. عنوان عوض شده 
شده در آن مجله شروع  است. بخش حاضر از وسط پاراگراف آخر بخش چاپ

  ب)ـ  شد تا خواننده آن را به صورت متني يكپارچه بخواند. (ر
- ي رسانهترجمه، تلخيص و نقل جزيي و كلي آثار رضا براهني در همه

  ي كتبي او است. (ر ـ ب) ها منوط به اجازه

  
* 

 

  

  

  

  درد عشق

  

  شكوفه تقي

 
 

ساعت شش بعد از ظهر بود. خانم روحاني روي مبل نشسته بود و حياط را 
-كرد. برف بند آمده بود. سفيدي برف اندكي از تاريكي هوا ميتماشا مي

نيده براي لحظاتي صدايش ش .به سرعت گذشت كاست. قطاري از ته حياط
شد او را از سياهي شب به زحمت مي .كردشد. كسي داشت در خانه را باز مي

تشخيص داد. لحظاتي بعد در باز شد. خانم روحاني با شتاب خودش را به 
كشيد. ورودي ساختمان كه هال كوچكي بود انداخت. انتظار كسي را نمي

ن كشيده خانم پاكيزه منش شال پشمي سياه رنگش را تا روي ابرويش پايي
  »سالم خانم پاكيزه منش« »سالم خانم روحاني!« روي پادري ايستاده بود.

جلو رفت تا با او به عادت دست بدهد. زن خودش را چنان عقب كشيد كه    
كند. پشتش به در ورودي خورد. يادش آمد كه او از هر تماس بدني پرهيز مي

دكتر روحاني خستگي  صداي در» ما امروز وقت نداشتيم!« با فاصله ايستاد:
ترسم بتركه دونم وقت نداشتم اما الزم داشتم بيام! حالم خرابه، ميمي«بود. 

خواد وايسته، زنه، انگار ميآد، قلبم تند تند ميبميرم. هروقت جلو چشم مي
خوام قبض روح بشم. به ترسم. انگار ميره، خيلي ميجلو چشمم سياهي مي

خه چي بگم؟ به پنبه چي كه هيچي. كار امروز تونم چيزي بگم. آهام نميبچه
  »ترسم بتركه ببينن اون تو چيه.و ديروز نيست. مي

خواست به زن توضيح بدهد كه واقعا خسته است اما زن خانم روحاني مي   
االن « هايش ادامه داد:ي گفتن دهد همچنان به حرفبي آنكه به او اجازه

گردم. منتظر شدم اين صغري خانم يي شما مراسته سه ساعته دارم تو محله
شون درازه! پاهام يخ كرده، زبون روزه هزار بار او اختر خانم برن! چقدر روده

  »صلوات فرستادم.
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٢٦٨  100 ي آرش شماره

ي پالستيكي گذاشت در ساكش جا داد. هايش را درآورد در كيسهكفش   
كفش راحتي دست بافي را كه كف چرمي داشت به پا كشيد. وقتي خواست 

چتري چترش را در جا» يا امام غريب!«ست كند با شكايت ناليد: كمرش را را
نجسي به خيسي « گذاشت. مواظب بود به چترهاي ديگر نخورد و توضيح داد:

با باراني سياه و شال بزرگش از راهرو باريك و كوچكي كه » چسبه!مي
مراقب بود كه  .كرد با احتياط گذشتنشيمن و آشپزخانه را به هال وصل مي

به جايي نخورد. جلوي مبل كه رسيد دوباره دست در كيفش كرد و  تنش
ي نقره دوزي داشت را درآورد و با دقت ي مخمل سياهي كه حاشيهبقچه

ي معلوم بود كه يك اليه .سوزني مخمل صدا كرد .روي مبل پهن كرد
اين مال جهازيمونه. از پول « پالستيك به آسترش دوخته شده بود:

روي سوزني » خريدم، برا هنرم خيلي خواستگار داشتم.ي خودم شاگردونه
  سياه نشست بي آنكه پشت يا دستش با قسمتي از مبل تماس پيدا كند.

خانم روحاني با ترديد روي مبل شيري رنگي مقابلش جاي گرفت. هنوز    
تونيد فردا ساعت دو تشريف شما مي« همان نگاه خسته روي صورتش بود:

نه وااله خانم فردا « »برم ورزش خيلي خسته هستم. بياريد. من االن بايد
خانم روحاني با پيشاني چروكيده در  »تركه.ديره اگه نگم همين امشب مي

 »مدتيه وسواسم بدتر شده!« جا شد و خانم پاكيزه منش ادامه داد:مبل جابه
خانم پاكيزه منش با دست راستش كه پوشيده در دستكش سياه بود اشكي 

 »ام.نه وااله روزه« »براتون يك چاي بيارم؟« شده بود پاك كرد. را كه سرازير
االن ساعت از شش « »ام!الخدا روزهنباشه من دائم« »ماه رمضون كه نيست.«

باشه، ما هنوز به « »گذشته حدود سه ساعت هم هست كه هوا تاريك شده!
خورم. ي خودم نرم چيزي نميكنيم. يعني تا خونهرسم مشهد افطار مي

ي خدا خيلي حالش ام حالش چطور بود؟ بندهخيلي وسواس بده. راستي خاله
اش دق كنه! اگه بدونيد چه خياطي بود! من پيش ترسم باالي خونهخرابه! مي

  »كردم! با چرخ مادر من خياط شد! قصه شو براتون گفت؟اون خياطي مي
ييد قدمتون فردا بيا« گي در جايش تكان خورد:دكتر روحاني با بي حوصله   

ميرم، بايد خدا چشمتون رو سالمت نيگه داره! من تا فردا مي« »روي چشم!
 عقلم كه كم كم دونيدآخه مي بگم! من از وقتي عروس شدم وسواس شدم،

آمد فهميدم تو زندگي شيكست خوردم ديگه حالم بدتر شد. از وسواس  سرم
 شستم هيحوض، هي خودمو مي تو رفتممي شدممي لخت بايد چي بگم؟

كشيدم. بدترين مريضيه! تقصير مادر شوهرم بود. خدا آب مي  رخت
گفت دونم جايش تو جهندمه! هي ميبيامرزدش من حاللش كردم. اما مي

تونستم دست به سياه و سفيد بزنم. عروس آب بكش نجسته. من اصال نمي
دم. كرديگه حامله كه شدم بدتر. يك جغله بچه! خودم بايد عروسك بازي مي

ي سينزه اولمو كشتم، اوجور نيگاه نكنين. من خودم يك بچه يبچه هيچي
 شير ذاشتممي كنم جمعش تونستمفهميدم بچه چيه. نميساله بودم. چه مي

 از هم بچه شده. قرمز پول قابلمه ديدممي شدممي بيدار صبح بشه داغ
- مي حوض تو بچه رو بس وسواسم بيشتر شد. از بعد ميره.مي داره گرسنگى

ها كه بود. سر جيغ كه افتاد مادرم اومد. بچه شده زخم اونجا تا اينجا از كردم
زدن كه اونها از بردن سوزن ميگفتن عوضشون كردن. ميشدن مياونطور مي

  ام ـ شهربانو خانم ـ با سوزن زن خوار گفته بود.سرش برن بيرون. خاله
 دختر زاييمي اينم گفتيم داشتم اىهمساده يك شدم. حامله دوباره   

 رو ما شوهره بيفته بچه اين كه كرديممي چكار ما ده،مي طالقت شوهرت
ام، نده. خيلي طالق ننگ بود چه آدم بميره چه طالقش بدن. عمه طالق

كرد حاال پنبه چي بيرون مشهد كار مي مادرم از اول تو گوش ما كرده بودن.
ي امام رضا چكار كنم اگه طالقم بده! ما هم زاييديم دوباره دختر! اي خدا ا

 اش بود! گفتيم پسره! مجبورهگفتم اللهي نياد. اومد. حاال بچه يك هفته
خودم حالم  رفت بيرجند. كرد قهر دختره ديد وقتى كنه وازش كه كرد مادرم

نه كه من زياد  گرفتنمي آروم افتاده بود. ديگه جيغ خراب! اين بچه هم سر
خوب دست خودم كه نبود وسواس  گرفته بود.» ردااون د«شستمش از مي

اينجاهاشو ـ خانم  امبردش پيش همون خوار گفته خاله مادرم بودم. بعد
 سوزوندن، شو ابرو دو وسط كند ـ مى گاهشدو گيج به اشاره  پاكيزه منش

گفتن اگه عمرش به چسبوندن به مالج، ميكردن ميمي يعنى سوزنو داغ
  ميره. مونه وگرنه ميدنيا باشه زنده مي

شم. خوام دوباره حامله بشم نميمادرم خبر داد به پنبه چي. اومد. حاال مي   
آد تو خوابم. اي خدا اي امام رضا چكار كنم؟ از اون طرف هم هي قصابه مي

گم نه ترسم ميكنم! منهم ميگه تو با ما باش خودم برات بچه درست ميمي
ذاشت! درسته خواست، اما ايمانم نميمي من زن شوهردار! اما خب دلم

شوهرمو دوست نداشتم اما از اول تو گوش ما كرده بودند كه شوهر براي زن 
ذاشتم حتي دستمو بگيره! اما خب همونجور كه من حكم خدا رو داره! نمي

خانم پاكيزه منش ساكت شد سرش را به » عاشقش بودم اونم عاشق ما بود.
هايش سرازير شود و در گوشش شت اشك از چشمپشت مبل تكيه داد و گذا

ها بود! رفته دونيد چه قد و بااليي داشت! مثل همين سوئدينمي« فرو برود:
  »ام بيرون خدا خودت رحمم كن!بود از كله

خواهيد يك چيزي بخوريد مي« خانم روحاني با كالفگي سرش را خاراند:   
ظرف  »ما بيرون چيز بخوريم. آدپنبه چي خوشش نمي» «تونو باز كنيد؟روزه

حتما آقاي پنبه چي « ميوه را جلوي زن گذاشت و موزي به او تعارف كرد:
-زن بي آنكه موز را بگيرد دكمه» راضي خواهد بود كه شما يك موز بخوريد!

- هاي باراني سياهش را باز كرد، نفسي كشيد، دست راستش را به روي سينه
  »موز بفرمائيد!» «مام غريب!يا ا«اش گذاشت و از ته دل ناليد: 

دست به چيز نشسته « موز را گرفت حالتي از چندش روي صورتش بود:   
با  »زنه.شه كه از لباسم بيرون ميزنم مو رو تنم همچين راست ميمي

اين كافرا معلوم «دستمال كاغذي پوست موز را پاك كرد و توضيح داد: 
بعد از اينكه موز را » زنن.نيست دستشونو به كجاها ميزنن به موز هم مي

برانداز كرد مانند چيزي بسيار كثيف به ظرف ميوه برگرداند و موز ديگري را 
هايش پوست آن را كند، اش با احتياط تمام جدا كرد، با نوك انگشتاز دسته

سالمت موز را بررسي كرد و آن را در پيش دستي گذاشت و زير لب مشغول 
هايش به روي سقف خواند، چشمد چه ميشد فهميدعا خواندن شد. نمي

اش را بزحمت فرو داد، جنيد. خانم روحاني خندههايش ميافتاده بود و لب
توانست اسباب كرد. حالت صورت خانم پاكيزه ميديگر احساس خستگي نمي

-هايي كه ديگر بيش از آن كشيده نمياي باشد. زن با دستتفريح هر بيننده
بود. صورتش گاه حالت التماس و گاه تهديد داشت.  شد سقف را نشانه گرفته

-شد و دوباره به جمع انگشتانش مياش تيز ميهر از گاهي انگشت نشانه
  پيوست.

- كشيد، صلواتي جيغوقتي هر دو دست دستكش دارش را به صورتش مي   
من خيلي مومن و معتقدم، از بچگي هم « گونه از گلويش بيرون آمد:

ام شهربانو خانم خيلي به مال دنيا توجه نداشتم، خاله همينطور بودم. اصال
فكر زندگي درست كردن بود، دخترهاشم مثل خودش شدن! خيلي مادي 

خوام گفت بيا بودن! اما مادر من فرق داشت، تا خاله اومد گفت چرختو مي
خواست بين زن اين چرخ! خيلي با گذشت بود! منهم مثل مادرم فقط دلم مي

اش دلم خون بود. اشه. اما شوهرم دائم به سفر بود. همهو شوهر محبت ب
خوردم. شوهرش جفت قصابه بود. خيلي خيلي حسرت اون خوار شوهرمو مي

شد. خنديد هم دندونش معلوم نميقد بلند خوشگل. سبيل بور داشت مي
چقدر هم با هم مهروون بودن. اما پنبه چي سرد بود. هيچي خانم اين عمر 

هايش را جمع كرده بود روي زانوهايش پاكيزه منش شانهخانم » هدر شد.
اين موي «كرد: هاي سياهش با دردمندي گريه ميخم شده و در دستكش

ها و گريه زن شديدتر شده بود، شانه» سر سفيد شد يكي نوازش نكرد!
  لرزيد.كمرش مي

خانم روحاني فكر كرد روي مبل كنارش بنشيند و سرش را نوازش كند اما    
قتي ياد وسواس شديد زن افتاد سر جايش نشست و گذاشت زن ادامه و

زد. اما من باهاش خوب بودم. خوار شوهر خيلي بد بود. زخم زبون مي« بدهد:
زد به خواست ما رو بكشه، تهمت ميكردم مياگه يك سالم به شوهرش مي

م خونديم. به اون امام غريب باز هكي به ما كه روزي هزار ركعت نماز مي
كردم. از اول بزرگترها تو گوشمون كرده بودن كه اگه دختر احترامش مي

گرفتم. من اينجور بودم زبون درازي كنه عاقبتش طالقه! از مادر شوهر رو مي
گفتن. هيچي ريختم تو دلم، عشق اونوقت اونها به من كلفت و گنده مي

ادامه داد: خانم پاكيزه منش آه گرم و پر حسرتي كشيد و » قصابه هم روش.
شه. بخدا االن كه تونه پنهوم كنه اما درد عشقو نميآدم هر دردي رو مي«

شم. من االن راسته شصت و پنج سالمه، نوه دارم تا حتي گم هنوز داغ ميمي
  »داره.نتيجه دارم. اما عشق كه سن و سال ور نمي

خانم پاكيزه منش نفسي عميقي كشيد و با دست راستش روي قلبش را    
هاي مشكيش كرد. چشمخانم روحاني با دلسوزي به زن نگاه مي اندكي ماليد.

آميخت. برف دوباره گرفته بود. باد زوزه اش ميخيس بود و اشك با آب بيني
كرد. در خيابان ها جارو ميهاي گرد مانند را از روي شيروانيكشيد و برفمي

- من همه«ه منش برگشت. آمد و رفتي نبود. نگاه خانم روحاني به خانم پاكيز
هايي كشيدم، همه رو دونيد چه بدبختيي زندگي رو تحمل كردم، نمي
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گذاشتم تو دلم برا همون عشق قصابه گفتم حقمه. زني كه شوهر داره غير 
شه كاريش كرد. كنه. اما ديگه دل رو كه نميشوهرش به كسي فكر نمي

  شستم از دلم پاك نمي شد.هرچه مي
ها پهن، د، قد داشت بلند قد شوهر خوار شوهرم. شونهقصابه ورزيده بو

- اش ميها خيلي ظالم بودن، باباي مادرم گفت مرد بايد وقتي به شونهقديمي
خوره، حاال خودش قصاب بود، از اون زني خاك در آد، قصاب به كار ما نمي

هاي عجيب و غريب يك كشتارگاه بود يك بابا بزرگ من. خواجه خضر قصاب
كرد به چهار اومد تو سرشو دوال ميسته بود به نوم بود. از در ميكمرشو ب

چوب در نخوره از اون مردهاي عجيب و غريب. خودش اونجور بود گفت ما 
تونه اون تو ديم. هي ريختم تو دلم، چقدر خانم آدم ميدختر به قصاب نمي
فتم گاگه امروز بود مي تركه!شه حتي سنگ صبور هم ميبريزه، خوب پر مي
ي دوازده ساله دست خوام، اما اون موقع كه اختيار يك بچهمن قصابه رو مي

خودش نبود، حرف حرف بزرگترها بود، باباي ما هم نه كه معتاد بود اختياري 
ام بود. همون شوهر شهربانو خانم. نداشت، اون موقع همه بودن. شوهر خاله

خورد، كشيد ميت. نميگم نه مثل معتادهاي امروز! غيرت داشمعتاد كه مي
غريد ما رفتم دم در همين با چشمش ميخيلي مرد با جبروتي بود، اگه مي

  كرديم.خودمونو خيس مي
اومدن. خب اسم و رسم دار بوديم، گفتم باباي ما نه سالم كه شد مردم مي   

-مي عروس كوچيك رو دخترها كه بود رسم مادرم چه قصابي بود، مشهد
ام دو سال فرق داريم، اون اول رفت. خانم دختر خالهمن و محبوب  كردن،

 باباشون اينها گفتديگه مادر ما قرار نداشت كه ما رو بده بريم. بخصوص مي
 خونه تو كس فالن دختر گنمي نكنن عروس زود دخترمونو ما اگه معتاده
 سال! يازده بوديم شده كمكم ما رقابت هم بين دو تا خواهر بود. مونده.
 من گفتم بكنن. عروسم خوانمى واقعا ا اومدن. بابام موافق بود. ديدمهقصاب
 قرار داشتم. خالصه هم زبون البد بودم بچه اگه حاال پسرو ببينم. اين بايد
 يك ديديم مام ببينم. اونو بون باالى بريم ماهم بشه رد كوچه تو از داماد شد

 او عاشق چگيمونب همه با دل صد نه دل يك ما خانم حاال بلند قد جوون
شديم. يعني ما از اون روزي كه اونو ديديم همچين عاشق شديم كه خواب و 

خوام. ديگه خودمونو خواي جواب ندادم معلوم بود ميقرار نداشتيم. گفتن مي
رفتن كه قباله رو ببرن. بابا اومدن و ميآماده كرديم عروس بشيم، اينا هم مي
گه داريد. ديگه باباي ما هم كه در مقابل بزرگم مسافرت بود پيغوم داد دست ن

 بيرژامه دائي پنبه چي هم اومده تونست حرف بزنه! هيچي حاال زناو نمي
ها همون شب هم قراره قصاب ببينه. ماروهم در ضمن پنبه چي ببره براى

 هامزن مردونه برن خونه باباي مادرم نقد قباله رو ببرن و كار و تموم كنن
 مريم ننه كنهاال قسمت رو ببين! مادرم صداي من ميما. ح يخونه بيان
  كرديم. ام نشسته! باهم كار ميخاله بيار! حاال كن چاق قيلون

 لباس بار بار، هزار صد خواستگارن، دونست اينا نمي هم خدايي مادرم   
 قيچى ننه مون گفتخاله، برديم كرديم چاق قيلون  ماهم بودن، حاال آورده
 بود برا پنبه چي كه اىبيرژامه باشيد شما كه خانمى ىبيار. هيچ هم رو

 اين حاال همون! بشيم زن قصابه نذاشتن مارو همون بريدن بيرژامه و بريدن
تونه چيزي بگه. حرف خواستم! كي ميمي رو قصابه همون من شد؟ پيدا كجا

  »حرف بزرگترهاست.
ز گرسنگي خانم روحاني به ساعت نگاه كرد نزديك هفت بود. شكمش ا   

من بايد ساعت هفت «كرد. موزي برداشت خورد و ياد آوري كرد: سروصدا مي
خانم اگه من «خواست به ورزش ساعت هشت برسد. مي» از خونه بيرون برم.

هامو تركه خونم هم گردن شماست، بايد حرفهامو نزم دلم ميامشب حرف
  » بشنويد!

خالصه ماه صفر «بازگشت.  خانم روحاني كتري را به برق زد و به مبلش   
بستن، خاله هم تا بخوايي  نصرت طاق گرفتن رو خاله يخونه شد. كه تموم

دونيد چي هاش زندگيشو آتيش زدن، نميفرش و زار و زندگي داشت. بچه
 چيه. ديگه مرد و زنى فهميديمنمي اصالً سال! دوازده داشتيم تازه داشت! ما

از  پنبه چي يآخه طايفه .نبود خودش ىپا رو كه بود خوشحال اونقدر مادرم
داشتن. وقتي عشق نيست  مخمل و مبلمان و راديون برق اونا بودن داراتر ما

خوره. تازه يك خوار شوهر هم جلوي روي آدم اين چيزها به چه درد مي
كرد منهم زن رفت حموم لنگ شو جلوي روي من پهن ميباشه. هي مي

داشت. از اول دلم ب منو ايمانم نيگهم ميجوون دلشيكسته، به اون امام غري
گفتم بذار اينا خوش باشن اما كرد. ميبا خدا بود، هيچي ايمانمو سست نمي

  هاي زود گذر نرو، عاقبت آخرت مال منه. خانم جان هيچ وقت دنبال هوس

  

  
  

  
  

نداره! من اصال از اول هيچ وقت دلم رو به دنيا خوش نكردم. من اگه به خودم 
كرد كه شدم، اما قصابه دست وردار نبود! التماس ميصال تارك دنيا ميبود ا

چي بوديم. شك هم اقال بذار تو عالم خواب شوهرت باشم. حاال ماهم زن پنبه
گفتم خدايا يعني اين دو تا بچه مال قصابه بود يا مال افتاده بود تو دلم. مي

  رسيد. پنبه چي؟ خب بچه بودم چه عقلم مي
كردم نشديم. گفتم خدا تنبهم كرده. چها مي آبستن سال كه سه ديگه ما   

ام كنه! آخه از بس مادر شوهر خوار شوهر خدا منو ببخشه دوباره حامله
سركوفت ميزدن، حاال اين هيچي نقشه كشيده بودن طالقم بدن. ديگه مرگ 
برام عروسي بود. يك شب كه قصابه اومد تو خوابم، گفتم بره ديگه نياد. 

 دونيدمي خواستم. مادرهاممي بچه زد. بهم رو و زمان زمين سال سه ممادر
 هى جونش هول از هماون بزان، پسر دختراشون دارن دوست زنن!مي جوش
 بازم بچه خورديم.مي ما داد و مرغ و خرما باقلوا خورديم ما داد گرمى چيزاى

ته بهم اومد حالت سكنكردم. طوري شده بود كه اگه قصابه به خوابم مي
پريدم. اصال مدتها از زد، از خواب ميدست ميداد. اين قلبم گروپ گروپ مي

تونستم به خواب برم. حاال ما ترس اينكه مبادا خواب قصابه رو ببينم نمي
زاييد شوهرش هم عالف بود، كارمسرا اينجوري، خوار شوهره سالي يكي مي

ها سبز، ت قشنگ، چشماومد براشون. مرد با تربيداشت دنيا خاكه ذغال مي
تر، چه شوهري داشت! عين ها پهن از قصابه هم خوشگلسبيل بور، شونه
اش بود هميشه هم كه مسافرت ها بود. پنبه چي تا سر شونههمين سوئدي
داشتم! خوار شوهر چهار تا بچه داشت  بچه به احتياج هم بود. حاال خيلى

هم نداشتيم. ديگه خانم مادر شوهر بچه كوچيك داشت ما تا حتي يك دختر 
  ده! گفتن شوهرت طالقت ميكردم. همه ميها ميجان چه گريه

 شوهرم هم خواب و خوراك نداشتم. به كسي هم نمو تونستم بگم. پدر   
گفت ما مي كارى هر كى هر دوايي شوهرم از ناچاري هر پيش برم ذاشتنمي
 بچه چقدر ما ديدمي ديگه ام همين شهربانو خانمخاله اينكه تا كرديم.مي
 شستم. حاال هفدهزدم، شب و روز! و هي خودمو ميمي زار ديگه خواستم.مي

 نداره امكان بخورى اگه كنممي اتدوايي يك گفت بود، شده سالم هيژده
 پشگل خواممي خورم، گفت معذرتمي باشه هرچى باشه گفتم نشى، داربچه
ي اين مرده دكونش شلوغ و كثيف جوالـ خيل علي كثيف از برو رو االغ ماچه

 »خدا حكم«كه  صبح روز سه بخر بود ديگه به اين اسم به نوم شده بود ـ
 روغن توى روش. هم برنج آرد توش. بنداز هم نبات بجوشون. شى اونومى
 و بخور بكن و هل و دالچين زعفران توش بريز آب جاى به اينو بده تفت
  شى!مي داربچه
 خوردم.مي بود بدترم اين از ديگه ولى بد خوره، لىخي نكنه نصيب خدا   

شوهرم كه تا حاال اجازه  رو صيغه كرده بود. پدر يكى اونجا يعني شوهرم
  برى پيش شوهرت!  كه وقتشه حاال عروس داد برم پيشش گفتنمي
 ديگه روز و پنج بيست رفتيم. خالصه بوديم خورده هم رو اين زهرماري حاال

 اگه امام غريب اى خدا اى بود. گرون خيلى برامون اينم». شستم سر« دوباره
 اتاق در پشت همون كه ام اون خدا بيامرز مردنكنم! يك خاله ديگه بچه ديگه
 دارم ارادت خيلى سيدها با كالً كه ما بود ...! شوهرش سيد بود نشسته زفاف
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 هم پشگله اين از ديدم كه مو خيلى بيشتر! سيده چون امخاله شوهر با
 ما. رختخواب تو اومد امخاله شوهر خوابيدم رفتم شدم. خدا حكم باز وردمخ

 چه خوردم بچه نكردم هم پشگله اين ما كه گممي خودم به خواب! تو حاال
چهارده  امكنه! اين خاله درست بچه من براى بگم امشوهر خاله اين به خوبه
 كه او شديم دامنب دست ما بودم! خانم او يبچه مث ما اصالً داشت، تابچه
 آقا مهدي بى زر زر! بى شوهر آقا مهدي گفتممي هى ماست، رختخواب توى

 صداى از كن! درست دختر گفتم شهنمى كن! گفت درست پسر كن! درست
و اين  زد خدا تا »نشستيم سر«ديگه  ما دونهمي خدا شدم. بيدار خودم

 دختره به ما داد.
 نگهش گل اين مدت مثل بردمنمي شحموم ترسيدمبچه رو مي سال دو تا   
رفتم شد. يعني هروقت مي وسواسمون بيشتر كمكم ما ديگه بعد داشتم.مي

گشتم حالم خراب بود. باباشون هم هي ديدم برميمشهد خوارشوهرمو مي
رفت اين طرف اون طرف. ما هم تنها شهر غريب. اما بدتر اين بود كه مي

ديدمش. خيلي حالم ال تو بيداري هم ميقصابه دوباره پيدايش شده بود، اص
  شد.خراب مي

شد گفت. چي بگم؟ زن ديگه خواب و خوراك نداشتم به كسي هم كه نمي   
ريختم تو دلم. ديگه شوهر دار عاشق عالفه يه يا قصابه؟ ننگي بود! هي مي
اومد با لباس و همه خانم همچين وسواس شدم كه اگه اسم خوار شوهر مي

تو حوض! حوضمون بزرگ بود مثل خزينه چند بار نصف شب رفتم چيز مي
-مي اش رفتم اون تو نزديك بود خفه شم. حاال اين يكي، يكي هم همه

 و سوزن شيربچه شيشه به بميره، امبچه يا بكشه ما رو خوار شوهر ترسيديم
باشه، خوب تنها هم  رفته بهش زهر ترسيدممي داشتم، حساسيت هم خيلى

ب هم بودم. گفتم خيلي مومن و باخدا بودم، افتادم به نماز بودم شهر غري
  خوندن.

كردم، هي از اول خوندم يعني شك ميشد هزار ركعت نماز ميوقت مي   
فرستادم، خوندم يك تسبيح داشتم دائما صلوات ميخوندم. نماز كه نميمي

ام، لهاومد تو ككردم، وگرنه فكر عالفه يا قصابه ميهي به شيطون لعنت مي
شه پنهوم كرد غير از درد عشق! اين هم يك جور خانم جان هر دردي رو مي

زدم به هيچ خوردم. با خودم حرف ميمرضه، خدا نصيب نكنه! هي دق مي
شد. اون موقع بود كه باباشون پاش به گفتم. هي غدهه بزرگ ميكي نمي

بوديم. گفتن  سوئد واز شده بود و ما با سه تا دختر تك و تنها تو شهرغريب
ميرم. حاال باباشون هم نبود. اي خدا اي امام باهاس عملم كنن وگرنه مي

- ها رو بزرگ كنه. زير دست زن بابا چي ميغريب اگه ما بميريم كي اين بچه
  شه؟

سي و  حرف اين گفتم اول بايد برم حرم. دخترها رو ورداشتم رفتم مشهد.   
 سر باال به برسيم تا ما كرديم. رو پنج سال پيشه شايد هم بيشتر! زيارتمون

-مى ره اشبچه شفاى كردمي و داد جيغ داشت مادرى يك ديدم رضا امام
 شديم دوال ماهم كرد،مي و گريه بود نشسته فوالد يپنجره پشت خواست.
كنيد!  و واز راه گندمي رضا امام نوكرهاى اين از ديدم وقت يك چشه ببينم
ودوسال اگه  چل سال چل وعمامه، ابدا ـ حاال لشا نه آقا يك ديدم دفه يك

خط ـ خانم پاكيزه منش  اينجور سفيد بلند، خوشگل پيرهن قد داشته باشه ـ
 برف! دهد كه لباس آقا آستين كوتاه بود و خط اتو داشت ـ مثلنشان مي
هاي روشن، دندونها مثل كوتاه! يك سبيل قشنگ، چشم موى هم سرشون

 آقا اين كردن وا كه رو راه خاكسترى. وراني، شلوارمرواري، صورت تميز و ن
مشكى همراهشون. اگه داشت نه سال، جفت  پا سراندر هم پسر يك اومد،

بودن! يعني براي پيش نمازمون  االئمه جواد اين فهميديم بعد پدر، قشنگ!
  كه گفتم گريه كرد گفت اون كي بوده.

 يك آقا اين كنيممي اهنگ داريم ماهم حاال زير رفت دستها اين خالصه   
سينه حبس، يكيش  تو هانفس همه شد، بلند بود فلج پسر اين كرد اشاره
 راه اينجا تا شما جاى بالتشفيف (بال تشبيه) از كنين فرض شد بلند خودم،
تو قلبم يك غده است.  ما خودم امام رضاست. آقا اين دونممي حاال رفت.
هاش كم سو نگه، خواهرم چشملپاش مي برادر كوچكم دارم. مشكل خيلى

خودم شوهرم راه  شده، مادرم شب خواب نداره، پسر برادرم رفته سربازي!
ها! از عشق قصابه خواب و خواد پسر بگيرم، خيلي بدبختيدوره. دلم مي
   ...»خوراك ندارم 

*  
  
  

  

  

  

  

  قانون 

    

  سودابه اشرفي

  . دمدي  آنجلس در لس  سال  را بعد از پنج»  سرخوش  كامى«
و   چرمى  رو بلوار سانتامونيكا دامن ، در پياده زود و سرد زمستانى  صبح  در يك 

بلند از   هاى با پاشنه  . زن كاست  دويدنم  درخشيد و از سرعت  در مه  زنى  كوتاه
از   را كه  و صورتش  را ديدم  پايش  خوردن  رو. پيچ پياده  پريد توى  جدول  روى

  .شد  كشيده  هم  درد به
زد  بود داد مى  شده  پياده  از آن  كه  ماشينى  رو به  كه  را، زمانى  صورتش
  كنيد  مجسم

 ”I love you too, asshole!” ي صداىدوباره  بلند و زيبا و طنين  و پاهاى  
  باز ايستاند:   از دويدنم  كلى  به  ِ صبحگاهى در سكوت  او را كه  خشمگين

”See you never asshole!”  
  !» برو بابا، ديوونه: « گفت  فارسى  به  آمد كه  مردى  و بعد صداى 
  ”!Oh my God”:  گفت  كه  فكرم  و بعد صداى 
زد.  بود و داد مى  آورده  بيرون  را از ماشين  از بدنش  بود كه سر و نيمى  كامى 
  بار ديده  آخرين  و براى  پيش  سال  پنج  بود كه  اى تيپى همان خوش  به

  .شد مى  برده  پليس  ماشين  طرف  به  كه  بار، وقتى  ؛ آخرين بودمش
  همان  به  زد و لبخندش مى  برق  از تعجب  هايش فشرد، چشم  را آرام  دستم
 -  موها و سبيل  بود. سياهى  اش نجارى  در كارگاه  گذشته  هاى سال  پررنگى
طور  ، حتماً) همان بديش  ي عيشحاال آشفته  ، (هر چند كه اش لباسى خوش
ي از صحنه  چند سال  در اين  كه  اين  شد. مثل ها ظاهر مى در مهمانى  بود كه
  و سعى  كردم  خالى  حال  از زمان  اى را لحظه  باشد. ذهنم  بوده  غايب  زندگى
  .بود  كه  ياد بياورم  طور به او را همان  كردم
  شده  دوست  با كامى و مينو زنشي شهر آتالنتا در حومه  پيش  سال  پانزده
  و تصادفاً در يك  بوديم  كرده  آمريكا مهاجرت  به  سال  . هر دو در يك بوديم
و   دوستى  باعث  . همسايگى بوديم  قرار گرفته  هم  در مجاورت  و خيابان  محله
  مثل  هم  من  گذشت  مان از آشنايى  كه  دو ماه  و آمد ما شد. بعد از يكى  رفت
  . حسن صدا كنم ” كامى ”Happyاو را    كه  ياد گرفتم  ي دوستانشانبقيه
  كرد. كامى مى  را سرخوش  آدم  لقب  او با اين  صدا كردن  بود كه  در اين  قضيه
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٢٧١  100 ي آرش شماره

  او رسيده  به  پدر و از پدرش  به  از پدربزرگ  را كه  اش نجارى  نجار بود. وسائل
  اروپا و اروپا به  به  تركيه  راه  بود و در تمام  كرده  و چمدان  جعبه  بود از ايران

  كه  اى برقى  ي مدرنها و اره و پرت  خرت  بود. با اين  كرده  آمريكا با خود حمل
  راه  رو به  شان در گاراژ خانه  كوچكى  بود كارگاه  خريده Sears  از فروشگاه

ي كار نيز خود، صحنه  او هنگام  كرد. تماشاى كار مى  بود و در آن  كرده
  گوش  مداد شماره دو پشت  سيگار را مثل  نخى  طور كه بود. همان  دلپذيرى

  دست  چوب  هاى تكه  ، روى اى بچه  نرم  موهاى  ، انگار روى ، آرام گذاشت مى
باز   و خنداندن  گفتن  از جوك  اى ديگر لحظه  طور كه كشيد. همان مى
كرد،  مى  ها فوت چوب  زد روى مى  برق  ز هيجانا  هايش ايستاد و چشم نمى
كرد و  مى  ميخ  هم  ، به كوبيدشان زد، مى مى  كرد، سوهان مى  شان اره
قرمز   پر از رزهاى  بزرگ  گلدان  تا مينو بتواند يك  جلو مبل چسباند: ميز  مى
  مدىمح  هاى ما با گل  حياط  سرخ  هاى گل :بگذارد و بگويد  آن  را روى  تازه
  هاى ها با چراغ شب  كه  هايى . با ويترين هم  اى زند. و كتابخانه مو نمى  ايران

  گذاشته  ها حافظى از آن  يكى  شدند و پشت مى  روشن  ِ مهتابى و پنهان  كوچك
نظر   به  ها خوشبخت گرفتند. آن مى  فال  با آن  فقط  كه  بزرگ  بودند با قطع

  . كرديم طور فكر مى  ِ آخر ما آن مهمانى  تا آن  حداقل - رسيدند  مى
  

.»  بادمجان«گفتند:  مى  آن  آيد به مى  يادم  من  كه  جايىتا آن  ايرانى  مردهاى
  ديگر. در مهمانى  و چيزهاى»  موش«گويند  مى  آن  به  آمريكايى  مردهاى
  .بود  هآمد  راستش  چشم  ها پاى از اين  مينو با يكى  بوديم  با هم  كه  آخرى

  
  كه  گفتن  من  . به زنم مى  حرف  باهاش  دارم  من  هستيد كه  شما تنها كسى

افسر   كه  رفيقم  ، همون . خودش كنم  مورد صحبت  در اين  كس  هيچ نبايد با
  گفت  من  به  پليسه  سابقه

  !You talk too much؟ تو چيه  مشكل  دونى مى  گفت -   
  zip it  ؟ گفت حرف  اين  چى  يعنى 

   !just zip it  فهمى مى
  كم . كم اى ديوونه  گن مى  ، ببند. اگر نبندى كن  دهنو چكارش  اين  كه  يعنى
  دونيد يعنى مى  مو نديدمها بچه  كه  ساله  . پنج اس ديوونه  كه  آرن در مى  برات
  ؟  چى
  

  ....  كردم  ، تصادف ها افتادم . از پله چشمم  توى  خورده  بچه  دست
  در تصادفاتى  وقت ، شوهرها هيچ خواندم  طنز آمريكايى  داستان  بعدها در يك

  كه  اند وقتى نبوده  آيد حضور ندارند. اصالً خانه مى  پيش  هايشان زن  براى  كه
  كنند و پاى مى  سقوط  خيابان  سنگفرش  ي باال روىاز طبقه  ها ناگهان آن

  شود.  كبود مى  وهايشانها يا باز ران  و يا روى  چشمشان
  برد پسر سه  ماشين  طرف  دستبند زد و او را به  كامى  هاى دست  به  كه  پليس

  به  چيزى  زد. كامى  دويد و صدايش  خيابان  طرف  او به  از پى  اش چهار ساله
  به  از چندش  با حالتى  سر درآورد. افسر زن  مينو از آن  فقط  كه  گفت  پسربچه
  كرد و از مينو پرسيد:  نگاه  كامى

”What is he mumbling about?”  
 :  مينو گفت 

”He is eating too much shit.”       
  خورد مى  زيادى  گُه  كه  اين  يعنى 

  
نگو!   كس هيچ  دهنتو ببند و به  هاتو ببينى بچه  باز هم  خواى اگر مى  گفت
  زياد ديدم  . گفت ها زياد داشتم كيس  از اين  من  . گفت اى ديوونه  گن مى  وگرنه
افسر   . خودش رفتى  ديگه  بزنن  بهت  ديوونگى  مارك  وقتى -چيزها   از اين
  . من ديوونه  بگن  من  به  كه  بكنه  كارى  مينو يه  دم نمى  اجازه  . من پليسه  سابق
  استخدام  كه  مىآد  ، اين كرده  كه  كارى  . اين كنه مى  خرج  چقدر پول  دونم نمى
  دالر ازش  چهل  سى  ، حتماً ساعتى كنه  منو فلج  زندگى  طورى  اين  كه  كرده
  . دونم ، نمى آره از كجا مى  پول  دونم نمى  . من گيره مى

شوهر   چند ساليه  ، آخه كه  ؟ گفتم ده مى  پول  بهش  شوهر جديدش  يعنى 
كشور   يا از اين  يا بميرم  برگردم  د منخوا حتماً مى  برگردم  من خواد . مى كرده
  در يك بايد باشد يا نه؟ . برم
  

كار را   همين  دوباره  نكنى  اگر شكايت  كنم اخطار مى  بهت  دارم: « گفت  پليس
. مگر  مياره  بالرو سرت  همين  و دوباره  شه آزاد مى  خواهد كرد. چند روز ديگه

  توى  اشك  كه  مينو در حالى.»  بايستى  هم  حرفت  و روى  كنى  شكايت  كه  اين
  :  بود، گفت  شده  جمع  هايش چشم

“Man, I’ shame… neighbors call police. Never in my country. This 

not his first time he say I have other man. Not first time he beat me.” 

 “Well, you’re not in your country anymore.”  
  لحظه  آن  نبود اما گمانم  ، روشن هرگز در كشور من يمنظور مينو از جمله 

  صورتش  بود و انگار پوست  شده  او خشك  دماغ دور  . خون نداشت  هم  اهميتى
  مشتى يضربه  كبود، بقاياى زرد و  هاى . رنگ زدن  حرف  شد موقع مى  كشيده

  پسرك بود.  باختن  رنگ  د در حالبو  خورده  زير چشمش  قبلى  در دعواى  كه
در   كند. بچه  را بغل او  مادرش  كه  خواست كشيد و مى مى  او را مدام  پيراهن
  كوچك يدفترچه  زد، بعد به مى  زل  پليس  هاى و دست  صورت  مادر به  آغوش

  خواست مى شد و مى  حوصله بى  كه  تا اين  مادرش  صورت  او، بعد به  يادداشت
  بگذارند.  زمينش  كه
  
بايد كليد خونمو   چى  . براى زهر بريزن  من  تو غذاى  بايد بده  چى  براى  اگر نه 

كجا   كه  از فكر اين  بشم  و ديوونه  بگردم  دنبالش  من  كه  جا كنه يا جابه  بدزده
  واسه  كنن نمى  كارى  . هيچ زنم نمى  زنگ  هم  پليس  به  كليدو. ديگه  گذاشتم

  . پريشب اومده  . سر كارم ديدمش  يارو رو. خودم  شناسم مى بابا  گم . مى آدم
  اومده  . شب رو بازوم  اثرش  ايناها اينم  كن  . نگاه با ليزر منو بكشه  خواست ىم

كار   اين  . خوب زخمه  دستم  جاى بابا اين  اى  ديدم  پا شدم  كه  ، صبح سراغم
چكار   بگو با من  ... آخه  خدا ديوونه  در تو ... ببخشيد به. ما ديگه  ؟ كار اونه كيه

  . كنم نمى  تلفن  ديگه  هم  پليس  داريد شماها. به
  به  ... ديگه  . اصالً فقط شناسمش . مى نيست  هم  . آمريكايى ايرانيه  گم مى 

  ديگه  هم  خواهرم  . به رسم مى  خدمتش  موقعش  به  . خودم گم نمى  كسى
   !zip it  گه مى  پليسم  رفيق  طور كه همان  گم. نمى

  
  . نوشت مى  گزارش  ي بچهبد مينو و گريه  انگليسى  از ميان  افسر پليس

  
  تر از اين قوى  خيلى  اما من  آرن مى  سر من  بال رو دارن  اين  كه  ساله  سه  االن 

بود.   ريخته  رو هم  باهاش  كه  ست مرده  همون  اين  كنم . فكر نمى حرفا هستم
  خواست مى  . دو تا بچه ، رفت . در رفت نگرفتنش  كه  اون  ست. ديگه  يكى  اين
  كرديد؟ جهنمه بوديد چكار مى  من  ؟ شما اگر جاى چى  كه  گردنش  وبال

. اما من  برام  زندگى .  ها هستم حرف  تر از اين قوى  . من دارم برنمى  دست  واقعاً
  اش خفه  خودم  با دستاى  و خودم  آرم مى  گيرش  آرم مى  شگير  هم  آخرش

  . با من  كنه چكار مى  كه  دم مى  نشونتون  دفه  . يه كنم مى
ديوار   رو به  ذاره ديوار مى  اين  از روى  داره رو برمى  خونه  عكس  قاب  مثالً اين 

  . ديگه
  خالى  داره نو ور مىم  هاى ، جايخى شده  گم  چند روزه  تلويزيون  كنترل 

   ...  خونه  آم مى  وقتى  كه  كنه مى
  

“I’m telling you one more time. Don’t let him do this to you!” 

  
  مينو شديدتر و بلندتر شد و باز با انگليسى ي، گريه پليس  حرف  با اين

  ”.Dam my life“:  گفت  خودش  مخصوص
او دويد، مادر،   طرف  رها كرد و به  من  ز دسترا ا  با فرياد مادر دستش  بچه 

 :  مينو گفت  به  با تندى  پليس نشاند. افسر  مبل  روى  را بلند كرد و محكم  بچه
“Hey, be careful with the boy!”  

  آورد:   پايين  را كمى  بعد صدايش 
“Listen, I can’t stay here and baby seat you. Are you going to be ok?”  

  
  كرد  مينو بلندتر گريه

“Yes, Yes… I am ok if my deat come now.” 
 

 “Act like a mother for God sakes.”  
  

.  رفت  و از در بيرون  گذاشت  پيراهنش  جيب  اش را درخودكار و دفترچه
خورد و   تكان  ي روبروييي خانهي پنجرهزد. پرده  او زل  باز به  با دهان  پسرك
  زار زدباز و   رفت  آبرويم  كه  يعنى - كرد   نگاه  من  به مينو
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٢٧٢  100 ي آرش شماره

چايلد   حاضر بودم  هميشه  من  كه  بگم  بهتون  ! اينم ي تلخيهقهوه  ، چه هآ
 يهمه  شما كه  . آخه مفصله  داستانش  ديگه  دادم چرا نمى  پس -  بدم  ساپورت

اونو   حاال طرف  كه  ها، رفقامون . بچه كنه نمى  دونيد اما فرقى داستانو نمى
. اما  فرارم  در حال  دائم  كه  ساله  ده  گن ى. م ندادم  وقت هيچ  گن ، مى گرفتن

   . ندادى  پول  گه . مى هارو ببينم بچه  ذاره دونيد. نمى داستانو نمى يشما همه
امروز   كه  اى زنيكه  ِ اون ؟ قانون قانونى  ، چه كار. قانون  اين  ، قانونيه ذارم نمى  منم

ي منو از كجا كليد خونه  ونمد نمى  -  ؟ كليد من باشم  نداشته  ؟ يخ ديدين
  ي؛ همه سقف  بود توى  گذاشته  دوربين  ام قبلى  آپارتمان  . تو اون آره مى

  فردا بهتون  . همين نيارم  گيرش  من  كه  . مگر اين گرفت مى  منو فيلم  كارهاى
  ، تلفن افته مى  دونم مى  افتاد كه  اتفاقى  يه  كه  اين  محض  به  كنم مى  تلفن
  خورم مى  قسم  كنم  ثابت  تونم مى  . مطمئنم ببينين  بياين  . خودتون كنم مى
  ، دفعه بعد قرآن نرآ. ق ندارين  ، كيف كيفتون  توى  ، قرآن رو قرآن  زنم مى

باور  منو  حرف  شما هم  دونم . مى براتون  روش  زنم مى  آرم خودمو مى
  ديگه  كس با هيچ  همين  . براى كنه نمى باور  كس هيچ  نداره  . اشكالى كنين نمى
    !zip it گفت  پليسم  دوست  اون  كه  طورى . همون زنم نمى  حرف
  !zip it  گه مى  زياد كه  . ديده فهمه مى  خوب چيزا رو  اين  اون

  كنيد باور مى  رو قرآن  زدم  حاال وقتى 
رو   جوك  اون  بگين  از خودتون  زنيم نمى  حرف  بهش  راجع  ديگه  كن  ولش

  ...   گه مى  كه  شنيدين
  رفته  . مه كردم  رو نگاه پياده  به  بوديم  نشسته  در آن  كه  اى كافهاز پنجره ي 
  كرد.  مى  را گرم  پنجره  بود و آفتاب

  2000دسامبر 

  
  از خواب طوفان

 كند؟كي بيدارم مي 
  

  آذرحسين نوش

 
-حنجره مىصداش به يك مرد بى زد،صدا بود. وقتى حرف مىمقدم بى

منير پشت سرش آب پاشيد. يادم است سه روز و مانست. به سفر كه رفت، ماه
ها همه پيش از شب چهاردهم اتفاق افتاد. خواند. اينسه شب ون يكاد مى

آمد. من عادت كرده بودم. گرگ مى يشب چهاردهم هر ماه از بيابان زوزه
سينه نقل شده بود. گفته بودند چهاردهم  اش سينه بهشنيدم. اما قصهنمى

آيد. بعد گرگ مى يصداى زوزه از بيابان شود،ميهر ماه، وقتى ماه بدر كامل 
تابى حتى سر به تاب شود. ممكن است از بىها بىممكن است زنى از زن

كشيد، از منير اينطور بود. وقتى ماه بدر بود و گرگ زوزه مىبيابان بگذارد. ماه
مقدم هنوز در سفر بود كه آن شب خواب از  شد.پوست او ملتهب مى يتابيب

آمد. رفتم پشت ديوار، از آنجا سرك ميگرگ  يم پريد. صداى زوزهيهاچشم
منير در پناه يك تك درخت زيتون به آب حوض زده است. كشيدم. ديدم ماه

ار بود. منير اما خوب آشكپشت ديوار، خودم نبودم. پنهان بودم از خودم. ماه
ديدم كه ش لغزيده بود. بند ركابش را از خفا مىيدوشها بر پيرهن خوابش از

خط انداخته بود بر پوستش كه از جنس گندمزارها بود. من گندمزار را 
  .شدام هميشه به گندمزارها باز مىدوست دارم. تا پيش از طوفان پنجره

جرز ديوار. در جرز درد زاييدن داشت. چشمم افتاد به  ر آن شبماه انگا   
منير دستم را ديوار يك كتاب بود. دست دراز كردم و كتاب را برداشتم. ماه

خورد. كتاب را تابى در آب غوطه مىنديد. كتاب را هم انگار نديده بود. از بى
اى كه سينه به سينه نقل كرده بودند. كه ورق زدم، چشمم افتاد به آن قصه

يوار نگاه كرد. از صداى تورق كتاب بود انگار. منير يك لحظه برگشت، به دماه
، مرا ديد. گفت: آقاى مهمان يك لحظه بود، اما هرچند كه پنهان بودم از خود

 من، تويى؟
ها، با آن پوست تابىهاست، با آن بىتوانستم به زنى كه از جنس افسانهنمى   

مردها،  يملتهب دروغ بگويم. تا آن لحظه خودم نبودم. مردى بودم مثل همه
يكى از تخم جن كه هيچ توش و توان سفر ديگر با او  ،با يك تن و يك صدا

نمانده بود. وقتى آن شب آشكار شدم انگار يك طلسم كهنه شكسته شد. 
ام را در پرداخت. وقتى خوب به ديوار نگاه كردم، چهرههاى نو مىسايه رديوا

پنهان  از خودم طور كه من ديگرديوار ديدم. ديوار، ديوار نبود، آينه بود. همان
طور كه هستم. اول نشناختم. فكر كردم همان گرگ اين ،نبودم؛ خودم بودم

كند. آمد از ديوار به من نگاه مىاش از بيابان مىكه در اين مدت صداى زوزه
جلوه  در ديواري كه مثل آينه بود فكر كردم به خاطر نور مهتاب به اين شكل

منير را با خود نبرده بود. كتاب دستم ماه ونيامده بود ام. هنوز طوفان كرده
ها آمده بود. ترسيدم. دوست نداشتم جلو بود. تورق كردم. در كتاب هم همين

آمد. به منير از آن طرف ديوار مىمنير اينطور برهنه جلوه كنم. صداى ماهماه
 :خوانديآواز م

 ما را دوا بخش يدل آشفته
 بخش معنانما يامرا آئينه

 »دل آشفته«از تصنيف، همين يك بيت را به ياد دارم. يك جور به آواز از 
 گويد.گفت كه انگار با ماه سخن مىمى
منير ياد ندارم كه بيابان آن وقت از شب تا اين حد ساكت بوده باشد. ماه   

م اما هيچ رهوار نبود. جگرش را يكرد. ديوار سخت بلند بود. پاآب بازى مى
م كه از ديوار بگذرم. براى همين از دور از آن آب كه او در آن تن هم نداشت

ام زدم. در ديوار كه نگاه كردم، پاك بودم. سپيده كه شست به چهرهمى
منير را از من گرفت. بعد من از نو از خودم پنهان شدم، بردميد، صبح ماه

 .ديوار تنها همان ديوار بود و هر چه گشتم از كتاب هم نشانى نديدم
راه مقدم را ديدم كه عصاكشان از  يهاله از بيابان تازه برگشته بودم. در   

گشت. چمدان در دست داشت. مقدم هميشه يك چمدان در دست سفر برمى
كهنه بود. در كتاب آمده بود كه پدرش با همين  .داشت. چمدانش از چرم بود

ر يك . داستفام از خاك وطن به روسيه گريخته چمدان چرمى حنايى
گرجستان وصيت كرده بود كه چمدان را به  هايمتروك، نزديكى يدهكده

از همان موقع كه خبر مرگ پدر  مقدم دست پسرش برسانند. روايت است كه
  صدا شد. صداش كردم از دور. گفتم: آقا!را شنيد، بى
ام صدايى اين مرد، تنها يك جمله نهفته بود: بگذاريد بروم. پاپىانگار در بى

 شويد.ن
با آن عصاها كه گرد  ،رودمنيرش مىدانستم به پريخانه، پيش ماهمن اما مى

 پرسم: يك مرد مگر به چند عصا احتياج دارد؟يآورده است. من از خودم م
 ترسيد.منير وقتى بيدار است، مى گويد: آقاى من، اينطور نبود. مىماه
 ترسيد؟ميگويم: از چى مى
 ارى. از سقوطگويد: از پيرى. از نديم
 گويم: بيدار شدى، يار؟يم

گويد: هاى ملوس مىاى مثل دختربچهگردد. يك جور بامزهيلحنش زود برم
 …آقا جونم 
 گويم: جون دلم.ميش. يزند برامى جدلم غن

 با همان لحن كه الم دلش مشدد است و جان جونش كشيده.
 گويد: تو خوب خوابيدى؟يم

 ازى خانومان -گويم: من بيدار بودم مى
 مى گويد: واه!

 گويم: يادت هست؟يخندم. ميم
 گويد: چى؟يم
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   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٢٧٣  100 ي آرش شماره

 گويم: آن وقت كه من براى اولين بار به پريخانه آمدميم
خندد. من هيچ دوست ندارم اينطور با ارتعاش بخندد. وقتى با يغش غش م

پيچد. بعد اش زير سرطاقى اينجا مىخندد، صداى ارتعاشات خندهميارتعاش 
  شود.ميرى كسالت بار بيدا
مقدم فرداى آن شب كه از خودم، در ديوار نقش گرگ ديدم رفته بود به    

 يمنير نشسته بود، از پنجرهمنير در پريخانه. در باز بود. ماهضيافت ماه
ديوار نشسته  يكرد كه جفت هم روى هرهيها نگاه ماش به گنجشكپريخانه

خانه برد. تم را گرفت و با خود به سفرهبودند. مرا كه ديد، هيچ نگفت. دس
سفره چيده بود از هفت عين عشق. عنبر و عود، كلمه و چكامه، روشنايى 

اش بود. ما از روح ها و روح بيابان هم توى سفرهفانوس و جك جك گنجشك
منير جونم. من از خودم بيابان كه خورديم من از خودم گم شدم. گفتم: ماه

 كنم؟گم شدم. حاال چى كار 
 گفت: بيا. 

 آد.آغوش باز كرده بود. رفتم. مثل سفر بود. گفت: از تو بوى تن گرگ مى
صدا شوم. يترسيدم اگر با او بخوابم بپوستش از التهاب تاول زده بود. مى   

 گفت: چته، آقاى من؟
  ترسم.يگفتم: هيچى. م

ورد. خانه ترك خسفره يتنها پنجره ياش شيشهخنديد. از ارتعاش خنده
 … نگاهم لغزيد آن طرف. گفتم: اين در

 گفت: به اين در نگاه نكن، يار
 منير جونم؟شه، ماهگفتم: اين در به كجا باز مى
 … لب برچيد. گفت: آقا جونم

 … گفتم: جون دلم
رفتيم از اينجا به يك جاى دور. به جايى كه شد با هم مىگفت: كاش مى

گرگ نيايد. اين  يماه صداى زوزهبيابان نباشد. مقدم نباشد. چهاردهم 
 ديوارها نباشد.
 ... گفتم: ماه منير

 ... گفت: چيه، آقا جون
 اى، رفيق؟جون جان را مشدد نگفت. گفتم: چرا كالفه

  گفتم هيچى، عزيز دل. پوستم تاول زده
ها از نوارش من التيام پيدا كرد. دست كشيدم به نوازش بر پوست تنش. تاول

 گفت: با من بخواب
خانه با او خوابيدم. خوابم برد. بيدار كه شدم، شب از نيمه گذشته در سفره  

-خانه تاريك بود. رفتم پاى پنجره. از پشت تركمنير نبود. سفرهبود. ماه
-منير را ديدم كه خود را به آب حوض زده بود. پيرهنخوردگى شيشه ماه
خوردگى پشت تركش لغزيده بود. بند ركابش را من از يخوابش از بر دوشها

ديدم كه خط انداخته بود بر پوستش كه مثل گندمزارها از التهاب شيشه مى
را از  متوانستم خودتهى بود. برگشت و به پشت سر نگاه كرد. لبخند زد. نمى

ترسيدم تن او پنهان كنم. يكسر آشكار بودم. هم به خودم، هم به او. رفتم. مى
 ترسى، آقاى من؟. گفت: از چى مىصدا شوميترسيدم ببدهم به آب. مى

 ترسم.منير. از آب مىگفتم: من بيابانى هستم، ماه
 …گفت: نترس. لندهور

منير گفت: آب از تو بوى گرگ هاى تنم، تن دادم به آب. ماهبا همان رخت
 گرفت.

 گفتم: بيا، همين امشب بزنيم به بيابان
 شه، يارگفت: نمى

 گفتم: چرا؟
 گفت: من بنديم، يار

 خواند:يزد زير آواز. همان يك بيت را م و
 ما را دوا بخش يدل آشفته
 معنانما بخش يامرا آئينه

گويد. من گفت كه انگار با ماه سخن مىمى »دل آشفته«يك جور به آواز از 
-آواز مى منيرماه خو اما نبودم. وقتىهنوز بندى نبودم. بيابانى بودم. گرگ

 ست آخر زن؟. گفتم: اين چه وضعىكردمخواند، طبع گرگ پيدا مى
 گفت: چى، عزيزم؟
خود را رها كنيم، بعد تو آواز  ،گويم سر بگذاريم به بيابانگفتم: من به تو مى

 خوانى؟مى
  گفت: مرا از خود نران، مرد

طاقت نداشتم. رفتم. شبانه سر گذاشتم به بيابان. درست، در همان دقيقه    
راه ديدم كه با آن چمدان  يدر هاله مقدم راكه از پريخانه به بيابان زدم، 

گشت. خود را از او پنهان كردم. از تنم بوى گرگ اش از سفر برمىفامحنايى
-آمد. بوى گرگ همه جا، در فضا منتشر بود. رگ و پى بيابان، با آن دخمهمى

ها و پستوها كه من سراغ داشتم از آن بوى قديمى سرشار بود. من در آن 
يك سر درد بود. مقدم از كنارم  هودم از بيابان. بيابان در آن لحظلحظه يكى ب

گذشت. من هرچند در تاريكى شب پنهان بودم، اما چون يكى بودم از بيابان، 
ش يمقدم در آن ساعت، ناگزير با حضور من دمساز بود. به چشم ديدم زانوها

از رفتن لرزيد. اگر عصا در دست نداشت، شايد حتى از سنگينى آن حضور مى
بودم ديدم كه به پريخانه رفت.  كرده پنهان خودم را ماند. از آنجا كهبازمى

آمد. شبزده بودم. صرعى منير از دور به خوش آمد آن مرد ديگر مىصداى ماه
كس بودم. گرسنه بودم. رنجيده بودم. عشق، يك حرف ياوه بود. تن، بودم. بى

رفتم، هرچند پاى رهوار يياوه بود. م خوانديمنير مو بازى، و آن ترانه كه ماه
ديد، تنها همان نداشتم. بيابان: صاف. راه: خالى. راسته: برهوت. تا چشم مى

داد. من با شنزار يك عمر اخت بودم و از شنزار شنزار بود كه بوى گرگ مى
رفتم. يك عمر گريخته بودم. دلم اما تنگ بود. من با دلتنگى از راه در راه مى

ها، وقتى مهتاب نيست، بيابان سخت تاريك است. دلم براى بود. شباول ماه 
. در تاريكى يك صف پراكنده »آنكجا«اما رفتم تا  زد.غنج مى ممنيرصداى ماه

- راه بيروناسالم از هم. بى يها همه دوتا. با يك فاصلهديدم از مردها. قامت
معنا، مثل يك اه بىرمز و فن. در يك سكوت سيراهبر. بىشدى از بيابان. بىن

راهى در بيابان. انگار كه بر آب قدم كورهفوج مردهايى كه از سنگ اند، در 
دارد. تشنه ديدم آب زير پاى آنها اندكى موج برمىداشتند. من حتى مىبرمى

اى بنوشم. يك شب مانده بود خواستم از آب لگدمال حتى جرعهيبودم. اما نم
- ازماندم. چه فايده از رفتن، وقتى كه راه بىبه شب چهاردهم ماه. از رفتن ب

چه فايده از  ؟بيرونشدى نباشد چه فايده از رفتن، وقتى كه راه ؟معنا باشد
رفتم نشستم. شايد اگر مى ؟رفتن وقتى رمز نباشد، وقتى فن و معنا نباشد

شنيدم. شايد منير را ديگر نمىرفتم صداى ماهآمد. شايد اگر مىطوفان نمى
فام توانست، هر روز با آن چمدان حنايىرفتم، مقدم هم همچنان مىاگر مى

-ست با ماهاش از عشق خالىاى كه سفرهخانهاش برود و در سفرهبه پريخانه
هام و ها كه به دستتوانستم. به اين پيچكمنير خلوت كند. اما من ديگر نمى

ودم و نشسته خو بپاهام پيچيده است قسم كه ديگر تاب رفتن نداشتم. گرگ
دانم كه يك شب ديگر بود دانم چه وقت از شب بود. همين قدر مىبودم. نمى

ديدم. از دور صداى و در آن شب، ماه بدر كامل بود. مردها را من ديگر نمى
آمد. نه منير يك حرف آشنا بود. از دل مىآمد. صداى ماهمنير مىآواز ماه

برگشتم. به پريخانه كه رسيدم،  نه روى برگشتن داشتم. ،توانستم بروممى
خانه برد. گرد راه را از تنم گرفت. آينه آورد، مقابلم منير مرا با خود به آينهماه

داد. با اين حال در آينه كه نگاه گرفت. آينه از سنگ بود. بوى تنم را مى
شد آنها را ود، اما نمىب هام جارىهام روى گونهكردم، ديدم روى ندارم. اشك

 منيرم؟ماه ،بينىهام را تو مى. گفتم: اشكببينم
  ها؟گفت: كدام اشك

 م جارى ست؟يهاكه روى گونه هااشك گفتم: اين
 ها؟گفت: كدام گونه

 هاى مردى از بيابانگفتم: گونه
 يار؟ ،گفت: كدام بيابان

 دادگفتم: همان بيابان كه بوى گرگ مى
 گفت: كدام گرگ؟

 دست داد گفتم: همان گرگ كه رويش را از
هاى رفته هاى راهاى از جنس بيابان. سختىست با چهرهمنيرم زنىديدم ماه

 … از يادم پاك شد. گفت: آقاى من
 …گفتم: وقتش شده، عزيز دلم 

 گفت: آره، يار
 گفتم: يعنى تن بدهيم به آب؟

گفت: تن بدهيم؛ و ما تن داديم. آب كه به تنم خورد، ناگهان از خواب بيدار 
ين يا سومين شب بود از چهاردهم ماه. مقدم در سفر بود. آب از نو شدم. دوم

منير منير از التهاب تهى شد. ماهاز تن من بوى گرگ گرفت. بعد پوست ماه
  گفت: ساعت خواب، آقا جون

خانه نشسته ساعت خواب رفته بود. ساعت بيدارى هم نبود. ما در سفره   
منير نبود. از نگاهم رفت پى آن در. ماهمنير سفره را برچيده بود. بوديم. ماه

http://dialogt.de/



   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٢٧٤  100 ي آرش شماره

. دلم تنگ بود براى بيابان. فكر كردم شايد آن در »آنكجا«آن در رفته بود به 
در قاب دستم نبود. با اين حال توانستم  يبه بيابان راه داشته باشد. دستگيره

. توانست مرا ببينددر را باز كنم. در را كه باز كردم، مقدم را ديدم. مقدم نمى
- تاريك بودم. خودم نبودم. پنهان بودم. مقدم بوى تن گرگ شنيده بود. غصه

منير منير. ماهمنير، زانو زد، سر گذاشت روى پاى ماهاش شد؛ رفت پيش ماه
 .خوش آمدى كه خوش آمد مرا ز آمدنت به آواز گفت:

دانستم كه كشيد. مىمنير به نوازش به موهاى سر اين مرد دست مىماه   
قدمت دل را هواى ديگر كرده م را درك كرده است. به آواز خواند: محضور

درخت زيتون است. آه كشيد. آهش بيابان را گرفت. نرمه بادى وزيد. شاخ تك
آلود شد. دلم ديوار پر كشيدند. آب حوض گل يها از هرهلرزيد. گنجشك

دم به جان خانه. تبر برداشتم، با تبر افتاشكست. در را بستم. رفتم به سفره
جان بود. از نفس انداختم. فايده نداشت. رفتم خانه سختها. ديوار سفرهرديوا

-منير در پناه آن خود را به آب مىبه حياط، آن تنها درخت زيتون را كه ماه
منير را ديدم كه از سپرد با تبر زدم. سپيده دميده بود. به باال نگاه كردم، ماه

كند. غمگين خانه به باغ نگاه مىفرهس يپنجره يپشت شكستگى شيشه
 يهاش از نفرت پر بود. زنى بود با چهرهنبود. شاد هم نبود. بيزار بود. چشم

خواستم از خواستم از خشم، مىخواستم از شرم، مىبيابان و غيض داشت. مى
نفرت از نو سر بگذارم به بيابان. اما در همان حال مقدم را ديدم كه با آن 

منير نشسته بود منيرم. ماهفام، عصاكشان رفت. رفتم پيش ماهچمدان حنايى
 خانه. گفت: آقاى من، اين آينه را بردار، بگير جلوى من.در آينه

هاى آينه را مقابل او گرفتم. قيچى برداشت موهاش را قيچى كرد. گيس   
  منير به رنگ زيتون بود.ماه

 منيرم را دوست دارم.من موهاى ماه
 ايده، يار؟گفت: چه ف

 گفتم: چى چه فايده؟

 هاها، شيدايىها، خاطرخواهىگفت: اين دوست داشتن
 توانم اين مرد را در كنار تو ببينم.گفتم: من نمى

 آقا! ،گفت: من بندى اين مردم
  گفتم: من چى؟

هاش يك كارد بيرون آورد. در قيچى را گذاشت روى قالى. از ميان پستان   
 يكرد. در نگاهش تنها دريغ بود. كارد را كشيد به گونه اش نگاهآينه به چهره

دانستم كه در راستش. خون فوران كرد به آينه كه در دست من بود. چه مى
  خانه به جاى بوسه، زخم خواهم چشيد؟ گفت: به من نگاه كن، آقا!آينه

من با ويرانى اخت بودم. طبع گرگ داشتم، اما دلش را نداشتم به آن زخم 
 نم.نگاه ك

 گفت: حاال من هم مثل تو روى ندارم.
 گفتم: چه فايده، يار؟
 گفت: بيا تو بغلم، مرد

زانوى او. از آنجا كه دراز  رويو من آينه را از دست نهادم. سر گذاشتم 
 كشيده بودم، چشمم از نو افتاد به آن در.

 خواهى برويم پشت آن در؟گفت: مى
  خواهمگفتم: مى

خانه رفته بودم. اما تاريك بود، نديده بودم. ه حجرهرفتيم. پيش از اين ب   
گذاشت ببينم. حاال كه مقدم رفته بود، اتاق از كورسوى نور بوى مقدم نمى

آمد. يك سوى اتاق، منير هنوز خون مىديدم. از زخم ماهروز روشن بود. مى
ن راه شد و آبه جاى ديوار از اين سر تا آن سر پنجره بود. پنجره به راه باز مى

داد. من از بوى اين مرد خانه هنوز بوى مقدم مىپيوست. حجرهبه بيابان مى
منير شد. ماهدلم آشوب بود. ايستاده بوديم رو به آن پنجره كه به راه باز مى

ش يهاايستاده بود مقابل من. پيرهن خوابش از روى شانه لغزيده بود. سرشانه
وهاش را كه بوييدم مست شدم. واله داد. مش بوى زيتون مىيبرهنه بود. موها

اش بودم. در تحير بودم از اين عشق كه ناگهان ش بودم. سرگشتهيو شيدا
- تاب بود. همانمنير هم بىتاب شدم. ماهچنين جلوه كرده بود. از عشق بى

كه پشت به من ايستاده بود، دستش را از پشت حلقه كرد به گردنم. به  طور
باال كشيد، پاهاش را از پشت به كمرم گره زد، به  تنش پيچ و تاب داد. از من

من پيچيد، و با من يكى شد. در همان حال چشمم افتاد به يك قطره خون 
باد  يغبار بود. زوزهراش بر زمين چكيد. راه خالى بود و پكه از زخم چهره

ناليد. انگار آن يك قطره خون كه از آمد. انگار بيابان درد داشت و مىمى
روشناى منير بر زمين چكيده بود، خون بيابان بود. در تاريكماه يچهره

خانه خوب كه نگاه كردم، ديدم از آن خون يك گل پيچك جوانه زده حجره
كرديم. طور كه درهم پيچيده بوديم، از پنجره به راه نگاه مىاست. ما همان

دانم چند روز و چند شب به آن حال گذشت. گل پيچك در امتداد نمى
مبيد. رقخانه رشد كرده بود. طوفان نطفه بسته بود. باد مىيوارهاى حجرهد

شد كه مقدم آلود بود. ماه از نو بدر كامل مىبيابان ناآرام بود. آب حوض گل
فامش را بر زمين گذاشت و از آنجا كه در راه از راه رسيد. چمدان حنايى

از خود وارفت. خود را رها منير در آغوش من ايستاده بود، به ما نگاه كرد. ماه
 كرد و من با او رها شدم. گفت: برو، آقاى من

  گفتم: كجا؟
 خو نبودى؟گفت: تو مگر بيابانى نبودى، مگر تو گرگ

 گفتم: تنم بوى تو را گرفته. من حاال ديگر كجا دارم كه بروم؟
  گفت: مقدم منتظر است. گناه دارد.

-بوى تن او را گرفته بودم. ديگر نمى بيابان ناآرام بود. من بندى او بودم.   
آيد پيشكش تو يار؛ توانستم سر بگذارم به بيابان. گفتم: آه ما كز سر سوز مى

و رفتم. در پريخانه را كه باز كردم، همين كه از در بيرون رفتم، مقدم از 
توانستم اين چاره شده بودم. اگر مىيهمان در، در همان لحظه وارد شد. ب

داشتم و توانستم، خيز برمىكشتم. اگر مىم مىيهاين دستمرد را با هم
گزيدم. من از نفرت يك سر طاهر شده بودم. رفتم شاهرگش را به دندان مى

قرمبيد. بيابان آبستن طوفان به بيابان. بيابان خشمگين بود. باد در بيابان مى
- چهرهبى مرد يكرد به چهرهبود و درد داشت. بيابان از درد انگار شن تف مى

  بيدار شو م،منير بيدارم كرد. گفت: آقا جوناى كه من بودم. ماه
 ساعت بيدارى نبود. ساعت خواب هم نبود. گفتم: سالم، خانم زيبا

 ... خنديد. گفت: سالم و زهر مار. تا كى خواب، تا كى كاهلى
 ؟گفتم: چطور مگه
 بينى؟گفت: مگر نمى

نيمه گذشته است. باد در بيابان چشم كه به ديدن باز كردم، ديدم شب از 
قرمبيد. پوست ماه منير ملتهب بود. من خودم نبودم. بوى گرگ از تنم مى

 رفته بود. گفتم: برويم تنى بزنيم به آب؟
 شه، عزيز دللب برچيد. گفت: نمى

 گفتم: چرا؟
 بينى؟گفت: مگر نمى

بود. من تنها ديدم، اما در آن بينايى يك نابينايى هم من كور بودم انگار. مى
ها را كه در اين مدت در امتداد ديدم و پيچكهمان زخم چهره را مى

 ديوارهاى پريخانه رشد كرده بودند.
 گفتم: من كورم انگار.
 … گفت: كور الخناس
اش دلم شكست. از دل چيزى باقى نمانده بود كه به او از ارتعاش خنده

وفان بود. مقدم به سفر آلود بود. بيابان آبستن طپيشكش كنم. آب حوض گل
خانه رفتيم كه طوفان را تماشا كنيم. ايستاديم رفته بود. ما كورمال به حجره

تاب بود. منير هم مثل بيابان بىشد. ماهمى مقابل همان پنجره كه به راه باز
جور كه پشت به من ايستاده بود، دستش را از پشت حلقه كرد به همان

. از من باال كشيد، پاهاش را از پشت به كمرم گردنم. به تنش پيچ و تاب داد
گره زد، به من پيچيد، و با من يكى شد. سپيده بردميد. ساعتى هم گذشت. 

باخت. آنگاه طوفان از بيابان زاييده شد. نور روز شفافيت خود را به غبار مى
خوردم. از خودم منير غوطه مىهمه جا به رنگ قهوه بود. من در جسم ماه

منير بودم. زندگى در آن م. نبودم، و در آن حال كه نبودم، با ماهگذشته بود
رسيد. در پريخانه ما از گزند طوفان در امان بوديم. لحظه نيك به نظر مى

ها. باد با خود راه يايستاده بوديم مقابل راه و پشت كرده بوديم به همه
در جرز  هاى چهاردهم ماهآورد كه شبى از شبكاغذهاى همان كتاب را مى

پرواز معلق بودند. من در هايى بىديوار يافته بودم. كاغذها در هوا مثل پرنده
 منير هم انگاررفت. ماهفام را ديدم كه با باد مىهمان لحظه آن چمدان حنايى

 فام را ديده بود. گفت: بايد بروم .آن چمدان حنايى
 گفتم: كجا، خانم؟
 .ام. تاب ماندنم نيستگفت: من بيابانى

 گفتم: در اين طوفان، آخر؟
 گفت: طوفان خوابيد.

 كجا طوفان خوابيده بود؟ بيدار بود. گفتم: بمان
 شه، آقا جونم.گفت: نمى
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آلود بود. درخت زيتون را من پوستش التهاب داشت. آب حوض از طوفان گل
با تبر زده بودم. پناهى نبود آن اطراف. طوفان از بيابان زاييده شده بود. تا 

مرد. شبانه روز زنده بود. در شب چهاردهم ماه، وقتى ماه بدر بود مىهفت 
ها را در آن كتاب خوانده بودم. در كتاب آمده بود كه ممكن است زنى از اين

تاب شود. ممكن است آن زن با طوفان سر بگذارد به بيابان. فكر طوفان بى
د، سر گذاشت به منير بيابانى بود. در وقتى كه طوفان هنوز نخوابيده بوماه

منير، بيابان. او را جستجو كردم و نيافتم. او را خواندم و جوابم نداد. ماه
دست چپ اين زن زير سرم بود و با دست راستش  … منيركم، دخترك زيبا
آمد، كشيد. محبوب من بود. وقتى طوفان به خوابم مىمرا در آغوش مى

-از خواب طوفان بيدار مى كرد. حاال كى مرامحبوبم مرا از خواب بيدار مى
  كند؟

*  
  

  

  

  

  
  

  

  

  سهم ِ پژوهش و جستار 

  ي ِ مهاجرت ِ ايرانيان ي ِ فرهنگي در كارنامه
  

  

  جليل دوستخواه

  

  
1ي ِ دور نگاهي به گذشته . نيم  

ي ِ ناخواسته (تبعيد)  ي خواسته (كوچ) و يا دورراندگي گزيني مهاجرت يا دوري
ي  هـا و در ميـان ِ همـه    ي سـرزمين  اختي در همهشن از زادبوم، پديداري جامعه

ي ِ  بودگي اي به كهنْ ي انساني است با پيشينه هاي قومي، ديني و فرهنگي گروه
هاي گونـاگوني دارد كـه    تاريخ ِ زيست ِ آدميان در گوشه و كنار ِ جهان و انگيزه

  خواهد.  دار مي موضوع ِ بحث ِ اين گفتار نيست و خود جستاري جداگانه و دامنه
ي  انـد و نيسـتند. بـر پايـه     ايرانيان نيز از شمول ِ اين پديـدار، بيـرون نبـوده      

ها پيش  هاي ِ آريايي تبار)، هزاره اي بنيادشناختي، نياكان ِ ايرانيان (تيره فرضيه
شـان   هـاي ِ نخسـتين   بنـدان ِ برنتـافتني در زيسـتْگاه    از اين، بر اثر ِ سرما و يـخْ 

تـرِ   هاي ِ گرم سپار ِ سرزمين ي ِ كنوني)، ره رود/ آسياي ِ ميانههاي فراز (سرزمين
اي از چنان  جنوبي (نجد ِ ايران، فراگير ِ ايران و افغانستان ِ كنوني) شدند. گرته

تـوان ديـد. از آن جملـه اسـت      هـاي كهـن ِ ايرانـي مـي     فرآيندي را در اسطوره
اوسـتا،   ←( ونديـداد /  تويـديودا در فرگـرد ِ دوم ِ  » جم / جمشيد«ي  اسطوره

هاي ايراني، گزارش و پژوهش ِ جليـل دوسـتخواه، انتشـارات     ترين سرودها و متن كهن
  .)674 -665، صص 2، ج 1386 -مرواريد، چاپ يازدهم، تهران 

ي خاستگاه  هاي ديگري در باره ها و برداشت نماند كه امروز ديدگاه   ناگفته   
ِ كوچ ِ آنان از فراسوي مرزهاي  آرياييان به ميان كشيده شده و فرض

ي پسين ِ نجد ِ ايران به درون ِ اين سرزمين، در برابر ِ نشان ِ پرسش  جغرافيايي
 ← ،يابي به پژوهشي گسترده در اين زمينه براي دست(است  گرفته جاي

ajerat.htmlhttp://www.ghiasabadi.com/moh   

http://www.cais-و 

soas.com/CAIS/Anthropology/aryans_immigration.htm (   
     

  ي ِ اخير هاي ِ ايرانيان درهزاره ها و مهاجرت . كوچ2

ــزاره   ــرا  دره ــاريخ ِ اي ــر ِ ت ــدن  –ن ي ِ اخي ــدا از كوچان ــاري  ج ــاي ِ اجب ي ِ  ه
دادن ِ  ي ِ شماري از تيره و تبارها بـه فرمـان ِ شـاهان (ماننـد ِ كـوچ      بوميْْ درون

بخشي از مردم كردستان و آذربايجان و جز آنان به جاهايي در خراسان و ديگرْ 
ي  گزينـي  از چهار كوچ يـا غربـت   –ها به دستور شاه عباس ِ يكم صفوي)  ناحيه

آمـدهاي ِ   داريـم كـه هريـك از آنهـا، پـي      زمين، آگـاهي  ي ِ بيرون از ايرانْعمدهِ
  ي ِ خود را داشته است: ويژه

هـاي   ي عـرب  كـوچ ِگروهـي از ايرانيـان ِزرتشـي در آغـاز ِ كشورگشـايي       الف)
ي ِ ايشـان در ايالـت ِ گُجـرات ِ     نومسلمان و تازش ِ آنان به ايران و پنـاه جـويي  

ي ِ اقليتي بـه   گيري ي ِ شكلْاي ديني داشت و مايه سويه هندوستان كه بيشتر،
ن تـاريخ ِ ايـن رويـداد را      » پارسيان«نام ِ  كسـ716در آن سرزمين گرديـد (ج 

اسـت). بازمانـدگان ِ آن كوچنـدگان ِ     ي ِ خورشيدي نوشته هجري95ميالدي / 
ـ    بيش از يك هـزاره پـيش، اكنـون شـهروندان ِ كشـور ِ هندوسـتان       ا ب ا انـد؛ امـ

بندي به كيش ِ نياكان، خود را از ديگـرْ   ها درنياميخته و بر بنياد ِ پاي جزْخودي
كرد ِ بدان،  اند. پيوندشان با ايران نيز، تنها روي ها، بازشناختني نگاه داشته گروه

ست كه بدان باورمندند. (شرح ِ  گاه ِ ديني ي سرزمين ِ نياكان و خاست به منزله
 –شـد   مـي  ه ديرزماني در روايتي سينه به سينه بازگفتـه ك –هجران ِ اين گروه 

ي يكــي از مــيالدي) بــه وســيله1600خورشــيدي (=  979ســرانجام در ســال 
) به نظـم ِ  1( ي ِ سنجان قصهدر كتابي به نام ِ  "بهمن كيقباد"پارسيان به نام ِ 
ا   در تهران نشريافته "هاشم رضي"اين منظومه، با ويرايش ِ  (فارسي درآمد.  است؛ امـ

من، كتاب رس ندارم شناخت ِ آن را در دست. (   
ــا جــايي كــه مــن مــي  –از پارســيان  ــم  ت ــي –دان ــر ِ ادب ــري  ي ِ چشــم اث گي
ا در زمينـه    برجانمانده ي ِ ايرانيـان و   ي پـژوهش در كـيش ِ باسـتاني    اسـت. امـ

هـاي   ويـژه در سـده   بـه  –هاي كهن (اوستايي و پهلوي)، شـماري از آنـان    زبان
آوردهاي ِ سزاواري داشـته و پـس از    اي كرده و دست هاي ارزنده كوشش –يراخ

آشنايي با استادان و پژوهندگان ِ بـاختري، در شـمار ِ دانشـوران ِ ايـن رشـته،      
ردار شده نامپژوهـي و   هـاي ِ گاهـان   تـوان گفـت كـه دانـش     اند. به جرأت مـي   ب

و ادب و فرهنـگ ِ وابسـته    يِ  ميانـه  هاي ِ ايرانـي  اوستاشناسي و شناخت ِ زبان
گاه بـدين   ها، بدون ِ كوشش و كُنش ِ فرزانگان و پژوهندگان ِ پارسي، هيچ بدان

  شد. باليد و شكوفانمي گرفت و نمي نمي شناسيم، شكل گونه كه اكنون مي
تـوان از بهـرام گـور تهمـورث     ي ِ پارسـيان ِ دانشـور و پژوهنـده، مـي     از جمله 

. كانگا، س. پ. كانگا، ايـرج ج. س. تـاراپور واال،    انكلساريا، ج. م. چاترجي، ك. ا
. ب. مدن، دستور هوشنگ جاماسپ، ا. ب.اونواال،  ن، اددينشاه د. كاپاديا، د. م. م
دستور ف. ا. بد، ا. ف. خبردار، ك. ا. پونگار، ج. ك. تاراپور، ج. ك. تاواديـا، د. ه.  

، دينشاه ايرانـي سليسـيتر (اسـتاد ِ    پشوتن ميرزا، ا. ب. ن. دهابر، د. م. ن. دهاال
اش دكتـر   صادق هدايت در آموزش ِ زبان ِ پهلوي) و فرزند ِ برومند و فرهيختـه 

ي نيويـورك بـه    اكنـون در دانشـگاه دولتـي    كـه هـم   –كيخسرو دينشاه ايراني 
كسـوتان ِ   براي ِ آشنايي با كارهـاي ِ پـيش  (يادكرد.  –پردازد  تدريس و پژوهش مي

شناخت،  ياد ابراهيم پورداود و نيز ايرانْ ي ِ گزارش ِ اوستاي ِ استاد ِ زنده دوره ←اينان، 
ن، گـزارش ِ    شناختي، يادنامه بيست گفتار  پژوهشي ِ ايرانْ كْسـي استاد آ. و. ويليامز ج

از   ؛ همچنــين بــراي آگــاهي از برخــي1384 -جليــل دوســتخواه، نشــر ِ آگــه، تهــران
   ←، يرانيپژوهشهاي كيخسرو دينشاه ا

http://www.google.com/search?q=Keykhosrow+Dinshah+Irani&rls=

-&oe=UTF8-SearchBox&ie=UTF-com.microsoft:*:IE

8&sourceid=ie7&rlz=1I7IRFA.(  

هاي باختر و آشـنايي   آموختگي در دانشگاه كساني از پارسيان نيز، بر اثر ِ دانش
مشـغولي بـه    ي ِ دلْ ي اروپاييـان، از چهـارچوب ِ سـنّتي    هاي پژوهشـي  با روش
هاي دينـي، فراتررفتـه و بـه ايـران      شناخت ِ زرتشتي و زبان و ادب ِ متن يزدانْ
ها و  مايه ي ِ بنْ پژوهش ِ سنجشي –حتّا  –ي ِ آن و  سي در معناي ِ گستردهشنا

هـا   هاي ِ اسطوره و حماسه و فرهنگ و ادب ايراني بـا ديگـرْ فرهنـگ    مايه درونْ
هاي ِ ايران و  ها و افسانه جهانگير كوورجي كوياجي: آيين ←براي نمونه  ( اند پرداخته

و  1353 -واه، جيبــي و فــرانكلين، تهــران چــين ِ باســتان، گــزارش ِ جليــل دوســتخ 
و تازه ترين ويرايش ِ هر دو  1371 -هايي در شاهنامه، نشر ِ زنده رود، اصفهان  پژوهش

 -ي ايران، نشر ِ آگه، دو چـاپ، تهـران    ي ِ بنيادهاي ِ اسطوره و حماسه اثر در مجموعه

  .) 1383و1380
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   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٢٧٦  100 ي آرش شماره

عصر ِ صفويان به هندوستان كوچ ِ شماري از شاعران و اهل ِ ادب ايران در  ب)
ردباري گيري بر اثر ِ سختباورانه ها و ناب ي ِ فرمان هاي جزم دسـتان ِ   روايان و هم

ي اخير،  ي ِ ايرانيان در هزاره توان دومين كوچ ِ گروهي مدار ِ آنان را مي شريعت
در  آمد ِ اين كوچ، رواج ِ بـيش از پـيش ِ زبـان و ادب ِ فارسـي     شمارآورد.  پي به

در شعر ِ فارسي » سبك ِ هندي«ي ِ هند و پيداشدن ِ فرآيندي به نام ِ  قاره شبه
كـه هـم    –هاي ايراني و از جمله زبان ِ فارسي در هندوسـتان   بود. كاربرد ِ زبان

اي كهن داشت و دست ِ كم بـه روزگـار ِ ساسـانيان مـي رسـيد و هـم        پيشينه
ي ِ آن  بدان سـرزمين، بـر دامنـه   ي محمود غزنوي  گانه هاي ِ چندين لشكركشي
ي بيشتري يافت و پايگاهي را بـراي   از هنگام ِ اين كوچ، شكوفايي –افزوده بود 

هـاي   ريزي ي ِ برنامه اين زبان پديدآورد كه امروز زبان انگليسي داراست. با همه
ي ِ اجتمـاعي و   زدايـي از زنـدگي   استعمارگران ِ انگليسـي در راسـتاي ِ فارسـي   

ردم هند و تحميل ِ زبان ِ انگليسي بر آنان، هنـوز هـم بسـياري از    ي م فرهنگي
بگوينـد، مـتن    ي كنوني سخن توانند به فارسي جا به رغم ِ آن كه نمي مردم ِ آن
و ديگرْ بزرگان ِ شعر ِ فارسي  هاي سعدي، حافظ، مولوي، صائب غزلو  شاهنامه

 –و گاه حتّا از حفظ   – تر از روي نوشته ي ِ هرچه تمام درستي و با رسايي را به
هاي هندوسـتان،   هاي ِ كهن ِ فارسي در كتابخانه نوشت  خوانند. انبوه ِ دست مي

آمـد ِ آن   ست كه حكايت از دوران رونق و رواج ِ اين زبان در پـي  گنج ِ شايگاني
  كوچ دارد.

هايي از ايرانيان به كشورهايي از هندوستان  كوچ ِ كسان ِ جداگانه و يا گروه پ)
ي ِ كنوني) گرفته تا كشورهاي اروپايي در پيش و پس  و مصر و عثماني (تركيه

هــاي ِ جهــان ِ  خــواهي كــه گشــودن ِ دروازه از جنــبش و خيــزش ِ مشــروطه
ي بيسـتم ِ مـيالدي بـه روي ِ مـردم  ِ      ي نوزدهم و آغاز ِ سـده  ي سده پيشرفته

سـاالري و  ْْ خواهي و مردم رو ِ آزادي هاي ِ پيش ايران و آشناكردن آنان با انديشه
در ايـن  (ي ِ راستين و انتقادي و روشنگرانه را به همـراه داشـت.    نگاري روزنامه 

شناختي، فرهنگي، ادبي  هاي ِ جامعه زمينه، در كتابهاي تاريخ ِ مشروطه و ديگرْ پژوهش
كـم و بـيش     –است و  گفته شده ي اخير، به گستردگي سخن صدساله ي ِ يك و سياسي

بيـنم.   دسترس ِ همگان جاي دارد و نيازي بـه بـازآوردن ِ آنهـا در ايـن جـا نمـي      در  –
زمينة نظرية واليـت ِ فقيـه، پـژوهش ِ ارجمنـد ِ      هاي كتاب مشروطة ايراني و پيش داده

دكتر ماشاءاهللا آجوداني و نيز كتاب بسيار سودمند ِ روشنگران ِ ايراني، پژوهش ِ دكتـر  
  ).هاست ترين نمونه ترين و رهنمون ستا، از تازهنژاد در اين را ايرج پارسي

ي ِ ايرانيان بـه   ي ِ ميليوني آوري رسيم به كوچ / مهاجرت / پناه سرانجام مي ت)
ي ِ زمــين (از آمريكــا و كانــادا و  ي ِ دو قطــب ِ كــره هــايي در فاصــله ســرزمين

ر فراسوي اسكانديناوي و ديگرْ كشورهاي ِ شمالي گرفته تا استراليا و نيوزيلند د
هـاي   ها و سبب ي پنجاه ِ خورشيدي به انگيزه ي دهه ِ قطب ِ جنوب) كه از نيمه

  57و 56هـاي ِ   اي محدود آغازشد و پس از رويـدادهاي سـال   گوناگون، با دامنه
است. اين  دارد و چند نسل را فراگرفته تصاعدي شگفت يافت و تاكنون نيز ادامه

ي ِ نگرش و برداشت ِ آنها  بلكه در چگونگيكوچ، نه تنها در شمار ِ كوچندگان؛ 
اســت و  مــرز برجــاي مانــده مــرز و بــرونْ و اثرهــايي كــه از كوچشــان در درونْ

اي كـه   هاي پيشين سنجيدني نيست؛ بـه گونـه   خواهدماند، با هيچ يك از كوچ
ي ِ پـيش و پـس از ايـن رويـداد،      توان و بايـد تـاريخ ِ ايـران را بـه دو پـاره      مي

يـا  » مرزي ايران ِ برونْ«ي ِ يك  گيري اين فرآيند، با تعبير ِ شكلْكرد و از  بخش
گفـت كـه    سخنْ» كشور ِ خارج از كشور« – "عال اسماعيل نوري"ي ِ  به گفته –

 –نما  اي متناقض به گونه –دارد و هم ْ هم در چهارچوب ِ جغرافياي ِ جهان جاي
 "ي ِ محـض  تاريخي" –بنگريم  و چون نيك – "فراجغرافيايي"داراي ِ سرشتي 

ي ِ نام ِ كشـورها   هاي ِ جغرافيايي و يا در سياهه است و در هيچ يك از فهرست
نامـه و   شـود. شـناخت   نمـي  اي بـدان ديـده   ، اشـاره "سازمان ِ ملـلِ  متّحـد  "در 

ِ ايـن كشـور،    "شهرْبندان" –شود  تر گفته يا درست – "شهروندان"ي ِ  گذرنامه
ي كه فرمانْروايان و اهل ِ دولت و قدرت به مصلحت هاي ِ شناساي از جنس ِ برگ
ت ِ نـاب و     ِ خود صادرمي "شهروندان"ِ خويش براي ِ  كنند، نيست؛ بلكـه ماهيـ

، "زرگر ِ نقّاد و هوشيار ِ زمانه"آاليش ِ انساني و عيار ِ واالي ِ فرهنگي دارد و  بي
  است. بر آن زده برده و مهر ِ تأييد ي ِ آزمون و عيارسنجي  آن را به بوته

ي ِ تـاريخي، تـا كنـون گفتارهـا و      كننـده  ي ِ اين رويداد ِ مهـم و تعيـين   درباره
ا تـا     هاي چاپي و الكترونيك نشـريافته  هاي گوناگوني در رسانه بررسي اسـت؛ امـ

اي در پـيش ِ پـاي ِ    ي ِ واپسين، هنوز راه ِ دراز ِ ناپيموده بندي رسيدن ِ به جمع
ي ِ  هـاي سرشـتي   ها و ناروشـني  يد به سبب ِ پيچ و تابپژوهندگان است كه شا

ي ِ  آينــده در آن و پراكنــدگي  هــاي ِ پيوســته پــيش ايــن فرآينــد و ديگرْگــوني
  نشود. گاه تا پايان پيموده كوچيدگان و پناه يافتگان در سرتاسر ِ جهان، هيچ

هـاي   ههـا و سـوي   ي ِ اهل ِ اين كشور ِ تـاريخي، ويژگـي   ي ِ فرهنگي نامه شناخت
گوناگون دارد كه بررسي و نقد ِ فرهيخته و روشنگر ِ آن، درخور ِ كتابي بـزرگ  

ي ايـن   هـاي ِ عمـده   گنجـد. بخـش   است و به هيچ روي در گفتاري كوتاه نمـي 
پـژوهش و  "و  "آفـرينش "تـوان و بايـد در زيـر ِ دو عنـوان ِ      نامه را مي شناخت
اي  هاي ِ جداگانـه  ها، زيرْبخش داد و بررسيد كه همانا هريك از آن جاي "جستار

  گيرد. را دربرمي
سـت سرشـار و    اي كـه خـود كارنامـه    –نامه  ِ اين شناخت "آفرينش"از بخش ِ 

پـژوهش و  "گـويم و تنهـا بـه بخـش ِ     در اين گفتار ِ كوتاه سخني نمي  –پربار
پـردازم و بـر آنـم كـه      مـي  –آن هم ناگزير در حد ِ گذري و نظري  – "جستار
هـا را بـه    يـابي بـه مـتن    ي ِ كنوني، امكان ِ دست ها و پيوندهاي ِ فرهنگي رسانه

  ي ِ جويا و پويا خواهند داد. خواننده
شايد در چند دهه پيش از اين و در آغاز ِ كـوچ ِ بـزرگ ِ اخيـر ِ ايرانيـان، اگـر      

ــره ــت كســـي پديدآمـــدن ِ زنجيـ ي ِ  آوردهـــاي ِ واالي ِ پژوهشـــي اي از دسـ
در شـــرايط ِ نـــاهموار و دشـــوار ِ دوري از زادبـــوم،    شـــناختي را ْ ايـــران
ا گذشت ِ زمان، زنگـار ِ   ي ِ كسان رو به رومي كرد، با ناباوري مي بيني پيششد. ام

داد كـه بـه    انگيز، نشـان  اي شگفتي ي ِ ضميرها زدود و به گونه ترديد را از آيينه
بـه   "پريشـاني "تـوان از دل ِ   مصداق ِ سخن ِ حكمت آموز ِ حافظ ِ بـزرگ، مـي  

  رسيد: "روايي  كام"به  "ناكامي"و از   " ]ِ خاطر [جمعيت "
"لـف ِ     از خالفـت ازان زآمد ِ عادت بطلب كام، كه من / كسـب ِ جمعي

پرويـز ناتـل     ]دكتـر  [ِ  ، به تصـحيح و توضـيح  حافظديوان ِ ( ".پريشان كردم
  )640، ص 1، ج 1359 -خانلري، خوارزمي، تهران 

هـا، دل و جـان بـه     ، در دل ِ توفـان ِ نـامرادي  "دورمانده از اصل"ان ِ آري ايراني
توهي و  "شـرمنده "ي ِ كژتـاب و دژْكـردار را   " زمانه"نباختند و  "عجز" ي ِ نَسـ
ِ خويش كردند و نمودگار ِ سخن ِ گوهرين ِ صائب ِ تبريزي/اصـفهاني   "تحمل"

  شدند:
  )2( "كنم به تحملْ زمانه را! مي مندهنمايد؛ وگرنه من / شر ترسم به عجز حملْ"

* * *  
ي  ِ دور از  ي ِ ايرانـي  سخن اين كه پژوهشـگران و كوشـندگان ِ فرهيختـه    كوتاه

دوش با ياران ِ آفرينشگر ِ خـويش، بـه    ي پشت ِ سر، هم ميهن، در چندين دهه
شناسـي را چنـان روزآمـد و پويـا و      كاري كارسـتان پرداختـه و دانـش ِ ايـرانْ    

گنجيـد. در ايـن    اند كه پيش از اين دوران، در خيالِ  كسي نمي هاننده كردهآگا
ي ِ  ي ِ فرهنگ و كتابخانـه  سالها، دهها انجمن و بنياد و كانون ِ پژوهشي و خانه

ايراني در شهرهاي بزرگ و كوچك ِ جهان و در كانونهاي ِ نامدار ِ دانشـگاهي و  
شناسان ِ جزايراني نيـز   ان و ايرانْاست كه گاه، دانشور فرهنگي، تشكيل گرديده

ي ِ  هـا نشـريه   انـد. ده  دارشده داشته و كارهاي ِ مشتركي را عهده با آنها همكاري
هــاي  چـاپي و الكترونيـك و صـدها رســاله و كتـاب بـه زبــان ِ فارسـي و زبـان       

افشـان در   ست فـروغْ  اي ها ستاره كشورهاي ميزبان تدوين شده كه هريك از آن
  ِ تابناك ِ فرهنگي. ي اين منظومه

هـا و   ترين اين كُـنش  در اين جا مروري كوتاه خواهم داشت بر شماري از عمده
ــدركاران ِ آن دســت ــاگون. آشكارســت كــه آنچــه   هــا در ســرزمين ان هــاي گون
وار و تنها مشتي از خروار و اندكي از بسيارست و ناگزيرم كـه   آورد، نمونه خواهم
اي از  هـاي بيشـتر ِ خواننـده، بـه پـاره      آگـاهي  نويسي بپـردازم و بـراي   به كوتاه
  ها بازبردبدهم. گاه خاست

  
  آمريكا

پپش از همه، بايد از دكتر احسان يارشاطر يادكنم كه افزون بر كار ِ تدريس در 
هاي فارسي و  ها گفتار و كتاب به زبان در نيويورك و نشر ِ ده دانشگاه كلمبيا

بردار ِ  هاي نام ها و مجموعه شي و دانشنامههاي معتبر ِ پژوه انگليسي در نشريه
 ايرانيكا شمول ِ ايراني را به نام ِ ي ِ جهانْ جهاني، خود نيز، نخستين دانشنامه

)Encyclopaedia Iranicaنيادنهادهي ِ آن را  ويراستاري است و مهينْ ) ب
و يك دفتر جلد  13ي تاريخ ِ ما، تاكنون  همتا در همه دارد. ازين اثر ِ بي برعهده

 –  XXII. GAZI DIALECTتاẤb   با درآمدهايي از( از جلد ِ چهاردهم

ISFAHAN IX. PAHLAVI  PERIOD(  ي ِ ايران در  است. دانشنامه نشر يافته
 ←ي ِ جهاني نيز در ديدرس ِ دوستداران و خواستاران است ( شبكه

.iranica.com/newsitehttp://www 
  )http://www.iranica.com/newsite/articles/v13f3/v13f3004b.htmlو 

 Persian Heritage( "ميـراث ِ ايـران  "يارشاطر، افزون بر اين، نهادي به نـام  ِ  

Foundationــتي) را سرپر ــي س ــاخه  م ــه در زيرْش ــد ك ــوان ِ  كن ــا عن اي از آن ب
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Bibliotheca Persicaِ هـاي   اي از كتـاب  ي ِ مجموعـه  متن ِ فارسي  و يا ترجمه
ي  شـاهنامه و  ِ تـاريخ ِ طبـري  ي ِ تاريخ و فرهنگ و ادب ايـران، ماننـد    كليدي
ِ  ي ِ دكتر جالل خالقي مطلق)، انتشـاريافته و يـا در فرآينـد    (ويراسته فردوسي

  نشر است.
ي اخير عمر خود را ناگزير در  كه دو دهه –زنده ياد دكتر محمدجعفر محجوب 

ي  هاي فرهنگي ترين و تأثيرگذارترين چهره يكي از شاخص –كاليفرنيا گذرانيد 
هـاي ادبـي،    اش در نشـريه  ايراني در غربت بود كه افزون بـر گفتارهـاي ارزنـده   

و ويراستاري كرد و نگذاشت كه استعداد ِ  كتابهاي مهمي را تأليف و يا تصحيح
گيرش در برهوت ِ غربت، به هدر رود. افـزون بـر    ي ِ چشم دستي سرشار و چيره

 "صـداي ِ سـخن ِ عشـق   "پژوهـي،   اي از نوارهاي شاهنامه اين، با نشر ِ مجموعه
  بر جاي گذاشت. "اين گُنبد ِ دوار"سرداد و يادگاري ماندگار از خود، در زير ِ 

هـاي   تر جالل متيني، يكي ديگر از به غربت گرفتارشدگان است كه در دههدك
ي ِ  هاي ِ ادبـي  ي خود و نيز متن اخير، افزون بر نشر كارهاي ِ تحقيقي و تأليفي

تـا   1361(از پاييز  نامه ايرانْي ِ  هاي دو زباني ي ِفصلنامه اش، سردبيري ويراسته
تا كنـون) را در مريلنـد آمريكـا     1368(از بهار  شناسي ايرانْ ) و1367زمستان 
  )3است. ( داشته برعهده

دكتر احمد كريمي حكّاك، استاد زبـان و ادب فارسـي در دانشـگاه واشـنگتن،     
ها  آيد كه گفتارها، سخنراني يكي ديگر از كوشندگان در اين زمينه به شمار مي

دوسـتداران ِ   كرد ِ و كتابهايش به هر دو زبان فارسي و انگليسي، با پذيره و روي
  ادب و فرهنگ ايراني رو به روست.

ي ميانـه و فرهنـگ ِ روزگـار ِ     دكتر تورج دريـايي، اسـتاد زبـان و ادب فارسـي    
ي  اي در حوزه ساسانيان در كالج ِ فولرتن ِ دانشگاه ِ كاليفرنيا، كوشش ِ گسترده

   است را بنياد نهاده ساسانيكااش دارد و نهادي پژوهشي به نام ِ  خويشكاري
)← http://en.wikipedia.org/wiki/Touraj_Daryaee  

  .) /http://www.tourajdaryaee.comو   

نشـي رسـا   دكتر مجيد نفيسي، در كاليفرنيا، افزون بر شاعري، دستي توانـا و بي 
شـناختي و   هـاي جامعـه   ي نقد ِ ادبـي، برداشـت   در كار پژوهش در چند زمينه

در جستجوي شادي، در و  شعر و سياستفرهنگ ِ كهن ِ ايراني دارد.  كتابهاي 
  و نيز پرستي و مردساالري در ايران نقد ِ فرهنگ ِ مرگ

Modernism and Ideology in Persian Literature, A Return to Nature in 

the Poetry of Nima Yushij 

ي  ي پژوهشـي  ي ِ وي) از جملـه كارهـاي ارزنـده    ي ِ دكتري ي ِ دوره ْنامه (پايان
ي كـانون نويسـندگان ايـران در     ي ِ نامه اوست. نفيسي افزون بر اين، سردبيري

  تبعيد را نيز بر عهده دارد.       
تظرست  انيان فرهيخته و صاحبدكتر محمود اميدساالر در كاليفرنيا، از اير      

شناسـي،   هاي گوناگون ِ ادبي و به ويژه در شـاهنامه  هايش در زمينه كه پژوهش
  ست. گشا و كليدي راه

اسماعيل نوري عالء در كلرادو، افزون بر شاعري، در نقد ِ شعر و ديگرْ       
دست نظر و خبره است ( آوردهاي ادبي و فرهنگي صاحب← 

http://www.puyeshgaraan.com/Nooriala.htm.(  
ــدي  ــژن اس ــدي    بي ــر هنرمن ــزون ب ــا، اف ــور در كاليفرني ــتودني پ اش در  ي ِ س

ي ادبي، پويـا و   ي اين گونه طنزنگاري، در طنزنويسي و نيز پژوهش در باره طرح
ات!  دوري«بـا عنـوان ِ طنزآميـز ِ     سـت  ترين اثر ِ او كتـابي  كوشاست. تازه او ». يـ

كند (تا كنـون  مي  را تدوين و چاپخش دفتر ِهنرتايِ   هم ي بي همچنين  نشريه
ي يكـي از هنرمنـدان يـا نامـداران ِ ادب و      نامه دفتر) كه هر دفتر ِ آن ويژه 17

  )/honar.org-e-tp://www.daftarht  ←فرهنگ ِ معاصرست. (
مجيد روشـنگر در كاليفرنيـا، پژوهنـده و مترجمـي پوياسـت و افـزون بـر آن،        

 2(تـا كنـون    دفترهـاي شـنبه  دفتـر)،   49(تا كنون  بررسي ِ كتابهاي  نشريه
اي بـر   كنـد و تأكيـد ِ ويـژه    دفتـر) را منتشـرمي   4(تا كنـون   كاكتوس دفتر) و
  دارد.» رتادب ِ مهاج«ي ِ  گيري شكلْ

  
  كانادا

ي كانادا نيـز ايرانيـان فرهيختـه و پژوهشـگر ِ بسـياري در       در سرزمين ِ شمالي
شناسي و سياست، در  هاي گوناگون ِ ادبي و فرهنگي و نقد ِ ادبي و جامعه زمينه

اند. دكتر رضا براهنـي (كـه    اي عرضه داشته اند و كارهاي ارزنده كوشش و كُنش
شـد)، ساسـان قهرمـان،     برگزيـده  انجمن ِ قلم كانادايِ   يك دوره هم به رئيسي

زاده، ناقد ِ ادبـي و حسـن زرهـي، نويسـنده و      نويسنده و پژوهنده، پيمان وهاب

، از شـهروند ي ِ  ي ِ بلنـدآوازه  نامـه  تحليلگر سياسي و اجتماعي و سردبير ِ هفتـه 
  ي آنانند. جمله

  
  سوئد

ارهـاي ادبـي و فرهنگـي كـم     ي اسكانديناوي، ايرانيـان ِ درگيـر در ك  در منطقه
ايم. از ميان ِ آنان، مـي   هاي اخير، شاهد ِ درخشش ِ آنان بوده نيستند و در دهه
-كرد: داريوش كارگر، نويسنده و ناقد ِ ادبي و سردبير نشريه توان به اينان اشاره

هاي كهن ِ ايراني، بهروز  ي ِ فرهنگ و زبان و در همان حال، پژوهنده افسانهي ِ 
ي ِ  گـر ِ ادبـي و هنـري و دسـتْاندركار ِ نشـريه     ْ نويسنده و ناقد و تحليـل شيدا، 

دفتر)، فروغ حاشابيگي، استاد دانشگاه و پژوهنده (مؤلّف ِ  12( سنگ ارزشمند ِ
ــوان ِ     ــا عن ــدي ب ــر ِ ارجمن  Persian Orthography, Modification orاث

Changeover?  1850-2000 گر ِ فرهنگ  تحليلْ)، دكتر تورج پارسي، پژوهنده و
و ادب ِ كهن ِ ايراني و فرهنگ ِ توده، ناصر زراعتي، نويسنده، مترجم، ناقد ادبي 

هاي مستند  و مسعود مافـان، مـدير ِ نشـر ِ بـاران و سـردبير ِ       ي فيلم و سازنده
  .باراني ِ  شناختي ي ِ ادبي و فرهنگي و كتاب نامه فصلْ

  
  نروژ

عني كشور ِ نروژ، منصـور كوشـان، نويسـنده و    در بخش ِ ديگر ِ اسكانديناوي، ي
گر ِ ادبي و هنري، كوشا و پوياست و افزون بـر كارهـاي جداگانـه     ناقد و تحليلْ
هـاي چـاپي و الكترونيـك ِ     هاي نزديـك، اثرهـايي از او در نشـريه    اش، در سال

  است. مرزي انتشاريافته برونْ
  

  انگلستان

ي فرهنــگ و ادب، حضــوري رهدر ايــن ســرزمين، ايرانيــان بســياري در گســت 
اند: دكتر همايون كاتوزيان، استاد دانشگاه  گير و سازنده دارند. از آن جمله چشم

ي ادب كهـن و نـو، دكتـر     ها و گفتارهاي ارزنده اش درزمينه آكسفورد با كتاب
در  ي مطالعـات ايرانـي   كتابخانـه ماشاءاهللا آجوداني يكي از بنيادگذاران و مدير ِ 

ه  زمينـه  ي ِ ايراني و پـيش  مشروطههاي ِ مهم ِ  ف ِ كتابلندن و مؤلّ ي ِ  ي ِ نظريـ
، دكتـر حسـن   هدايت، بوف ِ كور و ناسيوناليسمو  يا مرگ يا تجدد، واليت فقيه

گذاران  پايهي ِ  دست و مؤلّف ِ كتاب ِ كليدي ي ِ چيره كامشاد، مترجم و پژوهنده
  .ِ نثر ِ جديد ِ فارسي

  
  فرانسه

هرخ مسكوب، پژوهنده و تحليلگر ِ ژرفاكاو ِ ادب و فرهنـگ و هنـر و   ياد شا زنده
ارمغان ِ كه واپسين اثر ِ ممتازش  ي فردوسي شاهنامهي ايراني، به ويژه   انديشه
نشـريافت. دكتـر ناصـر     1384بـار ِ او در سـال ِ    ي ِ انـدوه  ، پس از خاموشيمور

و مؤلّـف   انـداز  چشـم ي يهپاكدامن، استاد پيشين ِ دانشگاه تهران، سردبير ِ نشر
گـر ِ   چندين كتاب ِ سودمند و آگاهاننده. دكتر هما ناطق، تاريخْ نگـار و تحليـلْ  

ي و شـادي  اثرهاي ادبي و تاريخي و مؤلّف ِ كتاب ِ  دكتـر  حافظ، خُنياگري، مـ .
ي ِ) پـاريس و مؤلّـف ِ    محمد حيـدري ماليـري، اسـتاد نپاهشْـگاه ِ (رصـدخانه     

ريشه شناختي اخترشناسي وي ِ  نيفرهنگ ِ سه زبا  اخترفيزيك 
 (AnEtymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics  

English-French-Persian)  

ParisObservatory 

http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/I_v1.html 

 

  دانمارك

شناس، در كپنهاگ به  تحقيق و  ي ِ ايرانْ منيژه احدزادگان آهني، پژوهنده
تأليف و ترجمه در اين زمينه سرگرم است. از برخي از كارهاي كريستن سن، 

  هاي او يادكرد. توان در شمار ِ ترجمهآسموسن و هانس كريستين آندرسن مي
  

  چك

دين سال پيش كه چشم از جهان فروبست، زنده ياد دكتر منصور شكّي تا چن
هاي  ي ِ فرهنگ باستاني و زبان در پراگ سرگرم ِ پژوهش و تأليف در زمينه
شناختي در  ي او، فهرست و كتاب كهن ِ ايراني بود. از كارهاي جداگانه نشريافته

  توان خواند.ميي ايران  دانشنامهي او را در  دسترس ندارم. گفتارهاي ارزنده
  

  آلمان
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گيري از ايرانيان، سرگرم ِ پژوهش و تأليف اند. از آن  در آلمان، شمار ِ چشم

پژوه نامدار و ويراستار ِ بهترين متن  اند دكتر جالل خالقي مطلق، شاهنامه جمله
هاي كهن ايراني و  ي دبيره تا كنون، دكتر نويد فاضل، پژوهندهي ايران  حماسهِ 

انگليسي) دستور ِ زبان ِ  -آلماني  -سي ي سه زباني (فار مؤلّف ِ دانشنامه
ي تاريخ  ) ؛ آرامش دوستدار، پژوهنده http://dastur.fazel.de←ي ِ نو ( فارسي

امتناع ِ تفكّر در ، درخششهاي تيرههاي ِ  انديشه و دين در ايران، مؤلّف كتاب
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  اتريش

اتريش ايرج هاشمي نژاد،  نويسنده و پژوهنده و گزارشگر ِ آگاه فرهنگي را  در
هاي هوشمندانه و سودمند و خواندني اش و مهدي اخوان سراغ داريم با نوشته

  لنگرودي را كه هم داستان مي نويسد و هم نقد و تحليل ِ ادبي.
  

  استراليا

سرزمين ِ "ي ِ  ه معنيكه نامش ب –در اين سرزمين ِ درندشت ِ دورافتاده 
دكتر حسين اديبي استاد   –اند  اش نيز خوانده Down underاست و  "جنوبي

كند. دكتر  مي ي جامعه شناسي پژوهش ي ِ كوينزلند در رشته دانشگاه فنّ آوري
ي ِ دانشگاه  كاظم ابهري، استاد پيشين ِ دانشگاه تهران و استاد ِ كنوني

از كار در   –اش فنّي است  با آن كه رشته –يد ادال استرالياي جنوبي در شهر ِ
هاي سودمندي را  ي فرهنگ ايراني و زبان فارسي غافل نمانده و پژوهش زمينه
گيري از كامپيوتر  است. از آن جمله است گفتار او با عنوان ِ بهره داشته عرضه

زبان ِ  مجموعه مقاالت ُ سمينار ِ ←(هاي ِعلمي و فنّي ِ فارسي  براي ساختن ِ واژه
  ).502 - 490، صص 1372 -فارسي و زبان ِ علم، مركز نشر دانشگاهي، تهران 

  
ي الكترونيك  هرچند در رشته –نيز  سيدنيبانو گيتي مهدوي در شهر 

ي پرشوري به فرهنگ و ادب ايراني دارد و دست به  بستگي دلْ –كارست  ويژه
) Audio Library( ي گويا كتابخانهاي زده و تارنمايي به نام  ِ  ابتكار شايسته

هاي  ي كتابها را در پرونده يا گزينه ها  بنيادگذاشته و شمار زيادي كتاب
ي  گفتاري و نوشتاري در اين تارنما گنجانده و به رايگان در دسترس ِ همه

دوستداران فرهنگ قرارداده است. 
)abkhaneyegooya.blogspot.comwww.ket  (  

پژوهي در اتاقي مجازي  ي ِ شاهنامه بانو مهدوي، همچنين يك نشست ِ هفتگي
ام رسيده و  است كه تا كنون به نشست ِ سي ترتيب داده كتابخانهدر همين 

ي اين  كساني از ايران و استراليا و ديگرْگشورها در آن حضورمي يابند. نگارنده
كند. متن ِ شنودي در اين همايش ِ ادبي و فرهنگي شركت ميگفتار نيز با خ

و تارنماي  تارنماي كتابخانهها در  ي نشستي ِ گفت و شنودهاي همه ضبطشده
  )، گنجانده شده است.www.iranshenakht.blogspot.comاين نگارنده (

* * *  
  
ي رنج و شكنج و با همه –سخن اين كه غربت و دوري از ميهن حاصل ِ    
نتوانسته است و نخواهد توانست چيزي از شور و شوق ِ   –كامي كه دارد  تلخْ

هاي ايرانيان بيرون رانده از  شناسي در دل دوستي و ايرانْْ پژوهي و ايرانْ فرهنگ
و  "مرز درونْ"ي ِ  زادبوم بكاهد. امروز شاهد آنيم كه ديوار ِ ساختگي

هاي داخلي، پاورچين پاورچين به  دارد و رسانهدارد شكاف برمي "مرز برونْ"
شرح ِ "نشينند تا آيند و با آنان به گفت و شنود مي ماندگان مي سراغ ِ بيرونْ

، از "وقت ِ دگر"و نه در  "همين زمان"را در  "اين هجران و اين خون ِ جگر
  و نه از دهان ِ راويان ِ دژگفتار بشنوند.زبان ِ خود ِ دل و جان سوختگان 

به اميد ِ روزي كه ديوارهاي جدايي و فاصله تا واپسين خشت، فروريزد!    
  چنين باد!

  استراليا - كوينزلند  -تانرويل 
  1386دوشنبه شانزدهم مهرماه 

  ي ِ مهرگان) (جشن ِ فرخنده

  
  

  ها: نوشت پي

ده كـه گـروه كوچنـدگان بـه هندوسـتان      . سنجان نام ِ شهري در مرو ِ خراسـان بـو  1
ا بـر    ي هرمز در خليج فارس پناه (پارسيان ِ بعدي) نخست از آن جا به جزيره بردند؛ امـ

ي هندوستان  رواي آن جا، تاب ِ ماندن نياوردند و سرانجام راهي ي ِ فرمانْ اثر ِ بدرفتاري
ي خود در هند دادند. گاه تازهشدند و نام ِ شهر ِ زادگاه ِ خود را به شهر ِ پناهگاه و زيست

اين واژه، همچنين نـام ِ ايـالتي اسـت در بـاختر ِ چـين، در كنـار مـرز ِ آن كشـور بـا          
گوينـد. ايـن نـام در زبـان ِ     افغانستان كه مردمش به گويشي از زبان ِ فارسي سخن مي

  شود. مي چيني، سين كيانگ خوانده

ي خـود در ايـن    ي ذهني از يادماندهرا در دسترس ندارم و اين بيت را  ديوان صائب. 2
هاي شعر فارسي هم، در بخش ِ صـائب، نتوانسـتم    ي ِ ديوانجا آوردم. در تارنماي ويژه

  آن را بيابم.

ي ِ دكتـر   ي ِ دكتر متيني از آن، تا كنون بـه سـردبيري   . ايران نامه از هنگام  ِ جدايي3
  يابد. هرمز حكمت انتشار مي

  
*  

  

  

  
  

  
  

  يتاريك در فيل
  )ايران از خارج در ادبيات سال 25(

  

  قلي خياط

   
 و چرا،. بود ها اشتباه ترينبزرگ ادبيات، و شعر بازار در ما، اشتباه اولين
 انسان از غير نبود، يكي بود يكي :اول از كنم، مي تعريف برايتان چگونه؟
  .نبود هيشكي
 ها، نئون مرح برهنه و بي نور زير مهرآباد، فرودگاه هاي سالن از يكي در
نوا  بي زن پاي و دست. بود كشيده آغوش در را فرزندش قامت پيري مادر
 وجودش اعضا تك تك و تمام لرزيد، مي نگاهش لرزيد، مي قلبش لرزيد، مي
 بقاپد، را فرزند وجود خواست مي وجودش تمام با كه حالي در و. لرزيد مي

 و مرده صدايي با دهد، امان و امن دهد، جا خود شكم درون در دوباره ببلعد،
  ».نمان ... برو برو،«: گفت مي بريده بريده

. ايم ديده چشم به را آن بارها شناسيم، مي خوب شما و من را صحنه اين
 محل. شود مي تكرار شب و روز صحنه اين كه است تمام سال پنج و بيست
 دم ست، اي خانه حياط مسلماً نباشد، مهرآباد گاهاي از فرود گوشه اگر صحنه
 مرزهاي از يكي در مساعدي و امن چندان نه جاي يا و اي، كوچه سر دري،
 شماست، برادران از يكي نباشيد شما خود اگر ،مسافر فرزند اين...  كشور
 زارزارجا  اين قصدم. گرامي و عزيز آشنايي و دوست يا و تان، خواهران از يكي

 فرزندان اين ينكه غالبواقعيت امر ا اما، نيست خواننده اشك درآوردن زدن و
خانه و يار و ديار خود را دوباره  گشت، برنخواهند دوباره خانواده آغوش به

http://dialogt.de/



   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٢٧٩  100 ي آرش شماره

داشت.  نخواهندحضور  خود نزديك و دوست شادي و غم درنخواهند يافت، 
اين  در. را مادر و پدر مرگ نه ديد خواهند چشم به را خود خواهر عروسي نه

پير  ي به فاحشه ارزانياز سر سهولت و  كه گاهي غرب، پرنعمت و آزاد دنياي
 و غربت هاي سال و ساعت فراموشي، ساعت دو مابينماند،  بزك كرده مي

  .نوشيد خواهند قطره قطره زهري ي كوزه همچو را دوري
 مغموم فرزندان همين را كشور از خارج ادبيات و شعر سال پنج و بيست

 است درد هميشهغصه غم و و  اشك كه جايي آن از و. اند ساخته ما ريز  كاش و
- بي دردهاي و غصهغم و  از است شده پر ما ادبيات پس نيست، درمان و

  . درمان
  . بود مااشتباه  اولين اين و

ماهيت فردي خود را با ماهيت  ما ، چرا كهآن ترينبزرگ به نظر من
 يكي مان اجتماعي تراژدي با را خود شخصي هاي غصه و غممان، و  جامعه
  !گرفتيم

 فيلسوفان مرموزترين و معتبرترين از يكي اين، از پيش سال هشتصد
 شهيد سهروردي، رديف در انديشمندي ،)اوكام ويليام يا( اوكام گييوم ،غرب
 چيز آن مجموع كل چيز، يك اعضا جمع حاصل« :گفت مي ما، ثالث
ي ساده و كوتاه، به ظاهر بدل و پيش پا افتاده، همراه با  اين جمله».نيست

هاي اساسي  ، يكي از پايهتيغ اوكاموري معروف ديگري از فيلسوف، تئ
. اگر در نظر داشته باشيم كه در زبان دهد ميرا تشكيل ي غرب امروز  انديشه

يا  زنده ذهني، يا باشد عيني است ممكن» چيز«قرن وسطايي اوكام، يك 
علوم  قدر در علوم تجربي اعتبار خواهد داشت كه در تئوري وي همانجان، بي

يك انسان، به عنوان من و شما هستي كل  كهاين يعنينظري. يعني چه؟ 
و  گوش و چشم ست ماوراي مجموع ، چيزيصاحب هوش و حافظه و احساس

تر  امري بسيار پيچيده ،يك اجتماعحاصل ؛ و ي ما حس پنجگانه و پادست و 
 اتميي  هندسهرياضيات و آن. كساني كه با فرد اعضا  فرد سرشماريِ از جمعِ

نشتاين، يعدي اب چنديني  ها دانند كه در فرضيه به خوبي مي ،آشنايي دارند
جامعه  هر ،شناسي مدرن بر طبق تمام علوم جامعهنيست.  4برابر با  2+2

ست زنده، مستقل، ارگانيك. هويت و ماهيت چنين  براي خود عنصري
افراد آن مشخص  لق و خوِيخُ سرانگشتيِِ بنديِِ توان با جمع موجودي را نمي

ي اعضا آن  روزانه ماتم و غصه و تراژدي يك اجتماع و غم بينساخت. فرق 
آيد و  تراژدي عموماً باليي است كه بر سر يك جامعه فرود مي. است بسيارنيز 

هاي ما، باليي  كند. غم و غصه زندگي تك تك اعضا آن را يكجا زير و رو مي
اينكه  ،تراژديهاي ديگر يك  گي هآيد و ... همين. از ويژ كه بر سر ما مي

در حالي كه  آيد، حساب به هنري خلق بنيادي اصول جزوبايد  مي و تواند مي
بين ما ست  اي هاي زشت و مكررِ همراه ناخواسته چهره ،ما اشك و ماتم و غم
  . بيمارستان و تيمارستان و گورستانپايان ما، در مسير و 

آيند، يا به حد كافي به  نميرسا   روشن و نظراگر اين توضيحات من به  
ي  از مرگ اسفنديار و خون ريخته :مثال ديگري بياورمنشينند،  دل نمي

ي  يابد، غم و ماتم روزانه زباني خود را عزادار نمي سياوش، امروزه هيچ فارسي
هر كجا كه باشد و به هر حالي، وارث داند كه  آن را ندارد، وليكن مي

كه تراژيك  ي . قدمت يك اسطورهبها قيمت و بي گرانبس اي است  اسطوره
سال  2500به  تواند متعلق به هر كس است و در تصاحب هيچ كس، مي

مهم نيست. مهم اين است كه من و شما و هر كس  .سال 25برسد، يا به 
ياري الهام اي از  ديگري، آزاديم از آن به عنوان نمود و اسلوب و يا چشمه

را بازگو كنيم، اما هيچ احدي مجاز نيست غم و گرفته و غم و دردهاي خود 
فرسا و دردآور، به جاي اسطوره قالب  هاي فردي خود را، هر چند جان غصه

، معلم و معشوق مامغموم  دلِ قلب و خون خوش فرزندكند. شاهرخ مسكوب، 
  دانست.  هاي من، اين را به خوبي مي ي نوجواني ناديده

ت به جهان و جوامع و عملكرد آن، ي كالم اينكه هر ديد نادرس خالصه
الجرم تعبيري نادرست از جهان خواهد داد؛ و هر تعبير نادرست، كنش و 

بود كه شعر و ادبيات ما در خارج از  خاطرواكنش نادرست. شايد به اين 
را به عنوان اولين نام و لقب براي خود » تبعيد«و » مهاجر«كشور، عبارات 

  برگزيد. 
  ما بود.و اين دومين اشتباه 
ن، ما دست و پاي ادبيات خود را بستيم، شكستيم، يوابا انتخاب اين عن

آن را به دست خود محكوم و محصور ساختيم. گويا كسي به فكرش نرسيد 
نيرو وجود ندارد، انرژي وجود ندارد، اميد و آينده  »تبعيد«ي  كلمهاين كه در 

ت، هيچ وقت جهاني وجود ندارد. كه يك ادبيات محصور و در تبعيد، هيچ وق

نخواهد شد. درواقع، هيچ ادبيات تبعيدي تا به حال جهاني نشده است. و اين 
در خود درشت تضاد و تناقض ، حضور همين دليل هزار و يك دليل. اولينبه 

خواهد،  ي خود مي خواهد، جهان را خانه مي جهانيفرمول: ادبياتي كه خود را 
  تواند در تبعيد باشد؟  آيا چگونه مي

ي آن، كمي پيچيده وليكن مهم،  براي دليل دوم و درك سريع و ساده
: تيغ اوكامتئوري ديگر فيلسوف ما، بهتر اينكه يكراست برويم سراغ آن 

تواند  است بلكه خطرناك نيز مي ثمر نه تنها بيا، ارج از نياز چيزهختكثير «
ر، تكثير ثمر؟ خب قبول. ولي چرا خطرناك!؟ براي اينكه تكثير صف بي» باشد

ها، يا براي برقراري تعادل  خنثي، وجود ندارد. براي اينكه تكثير اشيا و انديشه
يك چيز، ما  تكثير غير ضروريبا است يا تعادل موجود را به هم خواهد زد. 

ير ينيز تغبلكه حاصل و فراوند آن را  ،آنو هويت  معنا ،نام و نشاننه تنها 
نيست. پس تاثير آن دقيقاً همان ادبيات  ديگر ،دهيم. يك ادبيات در تبعيد مي

آيا به نظر شما، شعر و ادبيات امروز . ها نيز همان نخواهد بود بر محيط و ذهن
اي را پشت سر خود دارد، چه  ما كجاي تاريخ خود ايستاده است؟ چه گذشته

اش كجاست، چيست؟ ... دلم  اي را در پيش رو؟ سود و زيان واقعي آينده
از  تر تان را گرفته و سرتان را به درد آورم. اجازه بدهيد واضح  خواهد وقت نمي
خود هي دور موضوع نچرخيده و چيزي را كه  ، بيتر  صادقانه حرف بزنيم،اين 

 ،»عدم آزادي«، »سانسور«معاني اين : بر همه آشكار است بر خود نپوشانيم
، آيا »در تبعيد«نهفته پشت عبارت  كمابيش »انزجار و كينه از تبعيدگر«

اشتباه ما بايد پذيرفت كه پس در اين صورت  ي انتخاب آن نبود؟ دليل عمده
سنگ را هم در بازار شعر و ادبيات،  . ما،داشت وزنبرابر بار بود و دو دو 

  ...  را ترازوباختيم و هم 
نه يك عقيده است و نه يك مرام و  ،نابهنر و ادبيات نهاد و اساس كار 

تواند  اي مي مكاني ويژه -لبته، در يك برش زمانينه يك ايدئولوژي خاص. ا
تمام اين امور و نيز امور ديگري را با خود حمل كند اما، غايت مقصودش 

كند، فراسوي  ست. شعر و ادبيات خارج از زمان عمل مي مسلماً جاي ديگري
هنگام است يا هنر  به هنر يا نا«نيك و بد مرسوم روزگار خويش. به قول نيچه، 

ناپذير به  ، هر چند ضروري و اجتنابشكستن سانسور و كسب آزادي ».نيست
تنها بايد  تواند و نه مي ي ابزار و شرايط مساعد محيط خلق هنري، نه مي مثابه

از بخواهد كه  فرهنگ و هنري. و واي به حال باشديك ادبيات دليل هستي 
  بسازد. و آرمان  سببكينه و انتقام براي خود 

ات در تبعيد، يعني محكوم و سركوفته، چه بخواهد چه يك هنر و ادبي
  ي اين پرتگاه خواهد بود. در دو قدمي سقوط. نخواهد هميشه در لبه

از اين اشتباه بزرگ و مضاعف ما همين بس كه آن تعبير نادرست 
مان از جهان و عملكرد آن، حتي يك تعبير هم نبود، تقليدي از تعبير   اوليه

را » migration«و » exile«خيال، ما عبارات  يديگران بود. راحت و ب
اي بزنيم كه  ترجميده و چشم و گوش بسته، خواستيم دست به تجربه

تر از ما آزموده و ضرر آن را ديده بودند. ايكاش قبل  هاي ديگري پيش فرهنگ
انداختيم، نگاهي دقيق،  گيري، نظري بر دور و بر خود مي از هرگونه تصميم
كره  ي دنيا، از هاي تبعيدي حال و گذشته ادبيات: دستاورد علمي و فراتاريخي

، كشورهاي بلوك شرق ديروزو مجموع تبت، چين و روسيه گرفته تا  شمالي
ور، يا عمدتاً صفر است يا نزديك  به اينسال  40و نيز شعر و ادبيات كوبا از 

جا،  نجا و آ به صفر ... مگر، مگر چند استثنا در اين ميان، هر از گاهي اين
آثاري ماندگار توسط اهل قلمي كه توانست گليم خود را از آب و پاي خود را 

بيرون  »تبعيد -در - و -زنجير - در -شده -محكوم -پيش -از«از دام اين هنر 
شان جز آلفا و  انديش را كه دغدغه هنگام نابه گان هشاعران و نويسندبكشد. اين 

شناسيد. اين هم  ا بهتر از من مياُمگاي شعر و ادبيات نيست، مسلماً خود شم
  چند نام آشنا جهت يادآوري:

ها پيش لياقت عام و تام نوبل  اسماعيل كادره براي آلباني، كه از سال
  زنم.  ادبيات را دارد و من يك تار مويش را با صد اورهان پاموك تاخت نمي

چون و چراي ادبيات اسالو. ويتولد گومبروويچ براي لهستان، غول بي
چنان واالست،  ر و جايگاه اين نويسنده در صحن ادبيات جهاني آنحضو
از ». شما«شود به او گفت   همتا، كه به قول شاعري نمي چنان تك و بي آن

ام. ارادت من به اين مرد  عظمت و بزرگي گومبروويچ هر چه بگويم كم گفته
  كامل است، تمام عيار. 

ي  استاليني و دوره ي براي سرزمين وسيع و پربار پدري من، روسيه
انگيز ماياكووسكي  شود از شعر شگرف و حيرت ماقبل پراستوريكاي آن، مي

وار  نگري موسيقي پراحساس و خيام ياد برد، از آثار جاوداني ناباكوف، از جهان
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گيري مرا در اين باب  روستروپوويچ، و براي كساني كه وسواس و سخت
   بند سولينيتسين. -ندارند، از ادبيات نيم

پذير از مجموع  جايي كه تفكيك ، از آنموسيقي كوباو نيز  ،و ادبياتشعر 
خواهد.  اي مي نيست، نگاه و تحليل ويژهمريكاي التين هنر و فرهنگ آ

گان معروفي چه در داخل كوبا، چون دانيل  وار بگوييم كه نويسنده خالصه
رينالدو آرناس ... چاواريا، ليوناردو پادورا، چه در خارج آن، چون ادواردو منت، 
ي مشهور و بانامي  همگي تحت تاثير سبك و اسلوب كار هنري سه نويسنده

هستند كه نه تنها عنوان بلكه محتوي و هدف هرگونه ادبيات محصور و 
اند: گابرييل گارسيا ماركز، ماريو بارگاس يوسا، و  تبعيدي را به شدت رد نموده

  كارلوس فوئنتس.
تر از  حتي سياه ،در تبعيدو  مهاجرهاي  ياتادب ايننگاه شخصي من به 

ي گذرا  تان كامالً سر رود، دو اشاره . قبل از اينكه حوصلههاست اين حرف
  كنم و بعد، ختم موضوع. مي

در خانه و ، به  بومي و مهاجري اول: تفكيك يك شعر و ادبيات به   اشاره
تواند به  مي گشاي مشكالت هيچ فرهنگي نيست، بلكه ، نه تنها گرهدر تبعيد

ادبيات ما با اين گان آن جدايي بياندازد. هنر و  راحتي بين شاعران و نويسنده
به نظر شما آيا از اين گذشته،  ها نداشت. جداييبه اين  نيازش، لنگان  لنگپاي 

به در تبعيد نيست؟ آيا ما   در غربت نيست؟ ،امروز يك شاعر نشسته در ايران
 ي ماست، در خود ترين زندان ما در خانهكه بزرگايم  از ياد بردهاين سادگي 
در روزگاران قديم، وقتي پيران ما از بلخ به قونيه  ماست؟ ماست، خود

گذاشتند، درويش  بر خود نميو تبعيدي كردند، اسم مهاجر  مي» مهاجرت«
خورخه لوئيس بورخس، پير نابيناي ماندند.  گرد مي بودند و درويش دوره

داد ولي ديد  من و شما را از دو وجبي تشخيص نميي  ديگري كه چهره
اش تا نهايت اشيا، اشيا كه چه عرض كنم، تا نهايت اشراق  تيزبين دروني

». شاعر كمي شبيه خداست، هميشه تنها و غريب«گفت كه  رفت، مي مي
گنجد، هر كجا كه  تان نمي گر شما در پيراهن تن وقتي روح ياغي و طيغان

يد خواهيد بود. به غير از يك اقامت اجباري در دوران باشيد در غربت و تبع
كودكي و نوجواني خويش، فرناندو پسوا كه در تمام عمر پا از شهر خود 

اش   ي زادگاهي ليزبون بيرون نگذاشته و در بيمارستاني جان سپرد كه از خانه
 »دورها«يك كيلومتر بيشتر فاصله نداشت، تن و جان خود را هميشه در 

  ». پراكنده در چهار گوشه دنيا« يافت، مي
ست. حق با  خواهيد گفت كه اين تبعيد و غربت اما، از جنس ديگري

ست و تمام شعر و هنر و ادبيات  شماست، اين تبعيد و غربت از جنس ديگري
  ما، نيازمند آن.

است؟ آيا اين  آزاد بودن به معناي  الزاماً آيا در تبعيد بودندوم:   ي اشاره
. برعكس  ست؟هشان خالقيت بهتر و بيشتري ، شرط و ندو اين امر  ،نه اجباراً
او را ر انداخته و به قول معروف تواند حتي موقعيت نويسنده را به خط مي
از آن رانده و از اين مانده. بين ميالن  بين دو در، نشاند بين دو صندلي. ب

فرانسه يي كه در  نوشت، و كوندرا يي كه در وطن خود چسكلواكي مي كوندرا
سبكي  ي نويسد، فاصله از زمين است تا آسمان. آن رمان اوليه مي

(ترجمه در ايران با عنوان بار هستي) وي كجا و اين فرساي هستي  طاقت
شاهكارهاي ادبي  ي در ردهكجا؟ براي من، آن اولي  جهالت ،آخرين اثر وي

پشيزي واري كه  سر در گم سريالكالف آيد و اين آخري،  جهان به شمار مي
فرانسه » TF1«سبك و متن و عين پيام آن را تلويزيون تجارتي ارزد.  نمي

گويد كه اين  چند بار در ماه برايتان خواهد ساخت. البته، خود نويسنده مي
هاي قبلي اوست، ولي خب ... بوي عطر هميشه  اثر اخيرش نوعي تداوم نوشته

  به حرف عطار نيست.
شود ميان عطاران ما نيز يافت.  را مي چنين عطرهاي تغييريافته ي نمونه

آخرين اين وي كجا و  سمفوني مردگاناولين رمان آن عباس معروفي: مثال؟ 
سال آن اولي، و نيز دومي  به نظر منكجا؟  فريدون سه پسر داشت ،اثر وي

. ست و اين آخري، محصولي ناچيز زبان فارسيدر كار زيبا و ماندني  دو ،بلوا
دهد. پر است از غم و  رنگ و بوي تبعيد مي. داردنقضا مهر تاريخ مصرف و ا

  ي تراژيك.  ثمر، فاقد هرگونه اسطوره هاي بي درد و ناله
اي  ايد چرا در يك نقد ادبي، نويسنده راستي، آيا هيچ از خود پرسيده

گويد؟ از دو حال خارج نيست: يا  مي» بد«ي ديگري  آيد از كار نويسنده مي
تركد؛ و در اين صورت  رشك و حسادت مي اين شخص حسود است و از

كالهش پس معركه است و حرف و ادعايش دوامي نخواهد داشت. يا اينكه او 
  رسانم:  دردمند چيزي است و آرزومند چيزي ديگر ... منظورم را با مثالي مي

  

  

  
  
  
  

در معبد پانتئون پاريس، آرامگاه بزرگان و انديشمندان فرانسه، مابين 
  هم  رو در رويوجود دارد؛ اين دو قبر وابيده، دو قبر سر پا تمام قبرهاي خ

يكي  متعلق به ولتر است، آن ها اينچشم در چشم هم. يكي از اند،  ايستاده
دو شود از دهان سنگي اين  ژاك روسو. هنوز هم كه هنوز، مي - ژان از آنِ

شان را  فيلسوف آن دشنام و پرخاش و ناسزاهاي معروف رد و بدل شده بين
ا هم دوستانه بچنين  اينبودند تا  مينها  اهل قلم و امثال آناين دو  اگر شنيد.

حال هفت كفن پوسانده بود. ه تا بشايد فرانسه زبان و فرهنگ  درشتي كنند،
بفرماييد و قابل نداره و مخلصيم و «اين كمي شبيه خواست  دلم مي
ريا در  زاد و بيبحث و جدل باز و نقد و نظر آمان، محيط  هاي سنتي»چاكريم
يافت. اين تنها شرط پيشرفت و راه نجات  ما رواج مي هنر و ادبياتمجامع 
  ماست. 

  ... مان برگرديم سر صحبتاز من گفتن. حال 
مان اگر  سازي هنر و فرهنگ پاره -و از اين خطاي دوتعبير نادرست از آن 

گر نه اينكه بگذريم، شعر و ادبيات ما معيوب امر ديگري نيز هست: زبان ما. م
 ي تنها ابزار كار يك شاعر و نويسنده زبان اوست؟ زبان شاعر و نويسنده

با ترين ابزار بيان وي بود و امروز،  روزي روزگاري رساترين و كاملايراني، كه 
توانست آخرين تير آرش او باشد، شده  نگري مي اندكي دقت و وسواس و پيش

  ي آشيل او.  است غالب اوقات پاشنه
شناسي تطبيقي دوست ندارد يك زبان را با خود آن بسنجد،  بانعلم ز

چرا كه معتقد است كه رسايي و نارسايي، نقض يا تكامل يك زبان فقط در 
آيد و بس. در مقايسه با چند زباني كه با  قياس با يك زبان ديگر به دست مي

 يا، بدون دروغتوانم بدون اغراق،  زير و زبرشان كمابيش آشنايي دارم، مي
جهت، بگويم كه فارسي يكي از   جا و بي  ستي بييشوين و غرور بدون تزوير
تان  وار، عميق، تا دل بسيار ظريف، موسيقي ست هاست. زباني آنزيباترين 

العاده تنبل. نويسنده را تنبل  بخواهد صاحب احساس و عاطفه؛ اما تنبل. فوق
وت و ركود اين زبان ي خود به رخ تنبل، به نوبهي  آورد و نويسنده بار مي

مكانيسم اين آمد و شد بدفرجام بين نويسنده و زبانش، چگونه افزايد.  مي
آسان نيست،  چرااين جواب راستش، ؟ افتد افتد، چرا اتفاق مي اتفاق مي

زبان، به مرگ زودرس  خود تولد گردد به تاريخِ مشكل است، دراز است، برمي
 نشيني ي بيابان پدرخواندهقيم و اين  و ... ان شباب ويوپدر و يتيمي در عنف

گذرد. بهتر اينكه  ي كوتاه مي زيدند. از حد و وراي اين نوشتهكه برايش برگ
  .چگونه اكتفا كنيم به جوابِ

برخي از ماست. برخالف ي  ارزندهنويسان خوب و  زويا پيرزاد يكي از رمان
از  ،نويسدم مياي مردمي و براي مرد ، به نظر من اينكه نويسندهنظرهاي ديگر
نويسي آگاهي  كاهد. پيرزاد به هنر و تكنيك رمان او نمي ادبيشان و مقام 

هاي  داند چگونه مهره كامل دارد. به كار خود مسلط و آشناست. خوب مي
انتخاب سبك قلم وي، . راوي و روايت خود را در شطرنج رمان جا به جا كند

زند.  هي از سادگي به خطا ميگا ، گاهآاليش  و بيست ساده  كه در ضمن قلمي
جا منظور نه يك خطاي دستورزبان بلكه خطاي خود زبان است و  البته، اين
نباشد. آن  يو كپي مو به موشاهد كامل يك متن  بازآورينياز به به گمانم، 

عادت ، كنم چراغها را من خاموش ميهاي وي،  رماناز ست يكي  كافي
فت: خواهيم يارا به راحتي  مورد نظري ها نمونهرا ورق بزنيم. ...  كنيم مي

اي، كه صور گوناگون فعل  هاي چند سطري، گاهي فقط ده جمله پاراگراف
ده بار در آن تكرار شده است:  تماشا كردن، آشپزي كردن، » كردن«كمكي 

رانندگي كردن، فكر كردن، زندگي كردن... گويي زبان ما را فقط از چند اسم 
اين  !ي ديگر ، بدون هيچ عنصر مفيد و سازندهاند و همين يك فعل ساخته

، افعالست ميان در اصل فعلي، كه »كردن« ي شده گور به گور و نفرينفعل 
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زبان نه بيش و نه كم، با محل و موقعيت استعمال خود، شده است يهوداي 
جلوي اي،  حي و حاضر در دم هر جمله. آنرون ، خائن و دشمن زبان در دما

آورند،  يك فعل را معموالً براي بيان يك عمل ميگيرد.  يهر پيشرفتي را م
نه؟ حال اينكه بيان خود اين فعل به كمك يك فعل دوم معين، چقدر به 

سازد  آيد به كنار، تاخيري بين انديشه و انتقال آن مي گوش زشت و زيبا مي
 فكريدنمگر چقدر سخت است، شنيدن  تماشاييدننوشتن كه نگو و نپرس. 

ناگوار؟ زبان فارسي پر است از انواع پسوند و پيشوند زيبا و گويا. ما مگر چقدر 
اي از بيان براي  چرا عادت نداريم واژه بسازيم، فعل بسازيم، فرم نوين و تازه

شود، بسازيم؟ غايت هدف يك شاعر و  دنيايي كه هر روز تازه و دگرگون مي
  ي زبان نيست؟  وقفه نويسنده مگر بازسازي و نوسازي بي

هاي رسيده  هاي ادبي من در زبان فرانسه، خوانش نسخه يكي از فعاليت
باور بفرماييد كه هاست.  به دست ناشران و ويراستاري پيش از چاپ آن

به هاي مكرر از فعل و صفت و قيد و اسم،   استفادهءو سو بدنماتكرار گونه  اين
از آن نوعي جز آن موارد استثنايي كه نويسنده تحت كنترل داشته و به عمد 

هر به پيشاني » رد شد«رهان كافي براي مهر سازد، ب سبك و استيل مي
كه قياس  جايي آناز زبان فرانسه شد و از  تصحبراستي، خواهد بود.  نسخه

از . ورمآ ميست، مثال ديگري  ترين راه نقد ادبي ترين و ساده و تطبيق كوتاه
، براي حالدي تا به ميال 1100اولين روز تولد رسمي اين زبان در سال 

ي رسمي استاندارد وجود دارد: ارژان  فقط يك كلمه» پول«عبارت 
»argent .« ي واژهبيست و چهار نويسم،  تا به امروز كه اين متن را ميو 

فقط از اين عبارات  ... سن برخي ، وپونيونبور، ، اوزاي، تون، فريكمترادف، 
شاعران خود  ي اخته و پرداختهسها  آناز ، تعدادي رسد به چند سال اخير مي

محل و قاعدتاً هر كدام  .از آن مردم كوچه و بازارالباقي گان است،  هو نويسند
پول توجيبي  »پپت«، نمونه جهتخود را دارند. استعمال معناي دقيق 

پولي كه » پونيون« ،پولي كه ديگران دارند و ما نداريم» فريك«هاست،  بچه
وريم. آيا به نظر شما اين همه تنوع و وفور آ با مشقت و سختي به دست مي

؟ آيا از افزايد دقت و رسايي يك ايده و متن چقدر ميبه  ،در انتخاب واژگان
ور، ما چند عبارت  و فارسي همچو شكرش به اين هنيما و آل احمد و جمالزاد

كوپتر  هليدوار  هاي صداي پره انعكاس«، وماشين، تلفن، كتابمترادف براي 
  ايم؟ ساخته »آبي سطح ها بر موج

باريك: اول اينكه خود بنده از اين  ي كوتاه به دو نكته ي يك اشارهباز 
هاي پيرزاد دست »كردن«هاي من از  »است«نيستم.  حذرمذكور بري خطاها

اينكه اين دو نمونه، فقط دو نمونه از معايبي بود كه  . ديگركمي ندارند
تر از اين  ازتر و مشكل ما پيچيدهداستان درگرفته است. را گريبان زبان ما 

ابوتراب سيمين بهبهانيها، بود و  ميخواست كمي فرصت  دلم ميهاست.  حرف
عباس معروفيها و آباديها،  رضا براهنيها، گلي ترقيها، محمود دولتخسرويها، 

احترام من، كمي خواهر و برادر و عالقه و مورد و اهل قلم گان هديگر نويسند
  ...  ر از اينت تر و راحت د تا بيشبودن پدران من مي
گفتم كه زبان فارسي ما، با  داشتم مي .ي كالم از دستم گريخت باز رشته

، تا نشين ا، دلزيببسيار ست  هايي كه دارد، زباني تمام معايب و نارسايي
هاي دنيا در دست  ترين زبان شايد يكي از عاشقانه عاشقانه؛تان بخواهد  دل

لگن  آبها، بچه را نبايد همراه  به قول فرانسويا ... ترين مردم دني مغموم
ادبيات ما وارد زبان و بيرون انداخت. اين همه ايرادات فقط بر قسمتي از 

شي واقعاً باارزگان ارزشمندي داريم كه كارهاي  است. ما شاعران و نويسنده
دهند. پس اين شعر و ادبيات ما آخر چه مرگش شده است كه  ه ميئارا

ند پا از مرز فراگذاشته و در دنيا براي خود نام و مقام و كسوتي كسب توا نمي
از راست به چپ  ؟»اقليت« در ست زباني فارسي كه خاطر اين به كند؟ آيا

 ي رخنه و مقام . به چند دليل. اول اينكهبرم نمي گمان نه، شود؟ نوشته مي
و  خاورميانه در فارسي ارزش و مقام از بيشتر ،اروپا ميان در لهستاني زبان

ي از راست به چپ هادنياي غرب براي نوشتار. دوم اينكه نيستدنيا 
»complex scripts«  نداده است. از خود بروز تا به حال هيچ حساسيت منفي

ها پيش اروپا عالقه و كنجكاوي بيشتري براي  ها و قرن برعكس، از سال
هاي چيني و  زباندهد تا به  هاي سانسكريت و فارسي و عربي نشان مي  زبان

هاي تدريس دانشگاهي اروپا بياندازيم، يا  نگاهي به برنامهست   ژاپني. كافي
فرانسوي خود و ايتاليايي يا  از دوستان و آشنايان آلمانيتر حتي، برويم  ساده
و نمايش زبان فارسي، فهم و درك آن برايشان بيشتر ديد كه آيا  مبپرسي

شان؟ غالب  گوشو دست  بغلِ بلغارِ انِيا زب باشد ميآميز  تحريكجالب و 
 هاي فيلسوفان يونان قديم، از ديوژن و هراكليت و سقراط  ها و نوشته انديشه

گرفته تا ارسطو و افالطون و فيثاغورس، تا اواخر قرون وسطايي در غرب 
ي عربي   ي ترجمه يادها رفته بود. به لطف وجود نسخهگم شده و از  كامالً

يشه به دست اعراب) اين آثار بود كه اروپا توانست بار ديگر (عربي، اما نه هم
و قرن نورها نسانس ري  دورهگذار تمدن خود رو آورده و  به انديشمندان پايه

هاي حافظ شيراز را با آن  غزل، لوئي ماسينيونشناس معروف،  حالجرا بسازد. 
آب  قعاًتان وا خواند كه قند در دل چنان زيبا مي اش آن ي فرانسوي لهجه
  .شد مي

  شود غبار تنم ي جان مي حجاب چهره
  خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم

كالماسيون، دانيد كه هنر شعرخواني با صداي رسا، د راستي، آيا هيچ مي
، براي بار اول توسط سربازان رومي از شرق به اروپا مهرهمراه با آيين و آداب 

گذاري  ش اساسي ميترايسم را در بنيانامروز، در حالي كه غرب نق آورده شد؟
دين مسيح به رسميت شناخته و از عنايت دانش شرق براي خروج وي از 

، آندر ايران و خارج از قرون سياه اسكوالستيك كلي شكر و سپاس دارد، 
آورند.  گاهي سر سفره مي به التين را باز گاه فارسيكساني فكر تعويض الفباي 

به دنياي تر و  اين عمل خود، غربيبا ما ستوار كه محكم و ا استداللبا اين 
نه!؟ به ويژه اينكه كه ست، چرا  فكر بكريتر خواهيم شد. غرب نزديك

كمتري هاي خود مشكل و گرفتاري   روم  ما در چت ي دردانهعزيزگران  چت
عرفان و عشق و اشراق ، بدرك اين همه منبع و مرجع خواهند داشت و

گويا زماني صادق هدايت ا از دست خواهيم داد ... در آن و در جبشريت كه 
ها با  در اشتباه بود. مگر ترك . او كامالًپرورانيد در سر مي افكارينيز چنين 

خود ي  ده بار تغييريافتهنوا با الفباي  بيشمالي هاي  و آن آذريالفباي التين 
و نفس ايم  ما اگر هنوز زندهنه،  ... ند كه ماا هچه دسته گلي به آب داد

اين زبان زبان ماست، يا  .كشيم، به لطف همين زبان و فرهنگ ماست مي
البته، ناگفته نگذرم كه من ست.  اش كنيم يا مرگ ما حتمي بايد زندهدوباره 
داشت، چرا كه  داشتم زبان ما همان خط ميخي خود را نگه مي تر مي دوست

از دنيا نيز به در اين صورت نه تنها سرنوشت ما بلكه سرنوشت بخش عظيمي 
يافت. ولي خب، گذشته گذشته است و در منظرگاه  شكل ديگري تغيير مي

ي يك نقد علمي، خواب ديدن و رويائيدن جايز نيست. تازه، در چنين  زنده
توان يك زبان را به تنهايي  نه مينقدگاه سرد و ابژكتيو فرهنگ و هنر، 

ي آن  سر شاعر و نويسندهها را  توان تمام كاسه كوزه خطاكار دانست و نه مي
 كافي فرامرزي ردبشود،  ، نميجهاني نيست يادبياتهنر و شعر و شكانيد. اگر 

اما  ي گره كارش را جاي ديگري بايد جست. خب، ، درد و علت و عمدهندارد
بندم كه تعداد جوابِ به اين سوال، درست به شمارش افراد  شرط ميكجا؟ 
نرمند و چه هنردوست، نظر و طرح و ي ماست. ما هر كدام، چه ه جامعه

پيشنهادي من كه حاصل از سه جواب هم  پيشنهاد جواب خود را داريم. اين
  :پيچيدهست و به حد كافي  ي مختلف علمي فرضيه

بايست شروع بكنم   ي اين مطلب، قاعدتاً ميمثل هر منتقد ادبي براي ارائه
ورفوژنتيسم (ارتباط و م آور بغرنج و سرگيجهتئوري واري از  با شرح خالصه

اي از  ها در جهان فيزيك)، با مقدمه تبادل ممتد اشكال و اشيا و انديشه
 سميولوژيضمير ناخودگاه اجتماعي يونگ، و نيز توضيحي از سمبوليسم 

روانكاوي اجتماعي در بخش علوم ماكرو اقتصادي، تا يواش يواش خواننده را 
- ه؟ در قلب اروپا واقع است، همسايهشناسيد، ن ... كشور لوكزامبورگ را كه مي

ي ديوار به ديوار با چند كشور مترقي و فرهنگي دنيا؛ صاحب پارلمان اروپايي 
المللي از جمله مركز كنترل تبادالت مالي و  و چندين تشكيالت مهم بين

اي، فيلسوفي،  تجاري جهاني هم هست. آيا تا به حال شاعري، نويسنده
هاي سال نيز  ايد؟ نه، تا سال از اين ديار ديده اي، سينماگري چيزي هنرپيشه

دانيد چرا؟ براي اينكه اين كشور مرده است، منظورم اينكه  نخواهيد ديد. مي
نه ماهيت ملي دارد نه ماهيت فرهنگي نه ماهيت زباني. سرزميني كه 

رسد و در قرون وسطا براي خود بر و  اش به قبل از ميالد مسيح مي ديرينگي
اكنون شده است معجون در هم و بر همي از تهاجم زبان و  بيايي داشت،

هاي فرانسوي، بلژيكي، آلماني، هلندي. البته، لوكزامبورگ در ظاهر  فرهنگ
ست آزاد و دموكراتيك، شيك و متجدد، با جاده و اتوبان و ساختمان  كشوري
هاي جهاني بسيار مدرن. اما درواقع چيزي  هاي بانك و بيمه خراش و آسمان

ست مگر يك مركز خريد و مصرف بزرگ. يك سوپرماركت به وسعت كشور. ني
كند، چه برسد به ... به  خطر مورد نياز خود را نيز توليد نمي حتي كبريت بي

به  19رسد كه توليد فرهنگ و هنري يك جامعه، دست كم از قرن   نظر مي
عده، نه كند و اين قا ور، مستقل و مستثني از توليد صنعتي آن عمل نمي اين
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شناسد و نه غربي، نه فقير و نه ثروتمند. فقدان كمابيش كامل خلق  شرقي مي
ي اين نوع جوامع را  شعر و هنر و ادبيات در انحصار لوكزامبورگ نيست. نمونه

هاي خودمان، از عربستان  ي دنيا يافت. در همين نزديكي شود در هر گوشه مي
ور بسيار ثروتمند خاورميانه نام سعودي و امارات متحد عربي به عنوان دو كش

ها. اين تاثير توليد  ببريم؛ و يا از بنگالدش به عنوان يكي از فقيرترين آن
هاي شاعر و  صنعتي جامعه بر خلق آثار هنري آن، يعني بر افكار و انديشه

هيچ انديشه افتد؟ به اين شكل:  و هنرمند آن، به چه شكلي اتفاق مي  نويسنده
شود و نه از پوچ  . چيزي نه از آسمان نازل ميات نيستو اثري قايم به ذ

تاثير اين زييم.  كه در آن مي اي از جامعهيم ما همه متاثرآيد.  بيرون مي
هاي ما از طريق آيين و آداب و كدهاي اجتماعي آن،  جامعه بر افكار و انديشه

ر گيرد كه شايد د دانش و بينش در اختيار آن، و نيز از راه سومي صورت مي
اي، برخوردار  اي، بسيار ويژه آيد وليكن از اهميت ويژه نگاه اول به چشم نمي

است: اشيا، ابزار، وسايل و وسايط حاضر در پيرامون ما. تاثير اين اشيا بر ما، 
ي ما باشند يا نه، يعني به دست خود ما  برحسب اينكه توليد خود جامعه

عربستان سعودي يا  در ساخته شده باشند يا نه، متفاوت خواهد بود.
جايي  لوكزمبورگ تعداد هنردوست و شعرپرست مسلماً كم نيست اما، از آن

خريدن و «ي ممكن زيستن  كه در نگاه غالب اين جوامع تنها شيوه
معني دارد، پس بين شهروند و افكار و انديشه و اشيا مورد » مصرفيدن

مبستگي، استعمال وي نوعي بيگانگي حاصل شده است، نوعي دوري، ناه
تان را دور نبريد، منظور از اين اشيا  ناهمخواني؛ اليناسيون در يك كالم. ذهن

ست، يعني كفش و لباس آن شهروند  ي زندگي همين اشيا معمولي و روزمره
مذكور ما، ساعت مچي وي، ماشين لباسشويي، تلفن موبايل، اتومبيل، مترو ... 

راني، هميشه متفاوت، هميشه دانيد چرا نگاه يك ايراني به فرش اي آيا مي
باشد؟ به اين دليل كه  مي  تر از نگاه يك خارجي تر و كامل تر و عميق دقيق

اين فرش ساخت و بافت دست خود اوست. ريشه در او دارد، با او اجين است، 
دهد. درست به همين دليل اما وارونه،  به قول معروف عطر و بوي او را مي

يا يك فور مايكروويو، هميشه » وسيوناليسمآنتيكنستيت«بين ما و عبارت 
نوعي جدايي وجود خواهد داشت، نوعي بيگانگي، ارتباط و تبادل نامتعادل. 

كنم:  خالصه ميايم.  چرا كه نه آن تئوري و نه اين شي را ما خودمان نساخته
نوعي نگرش جامعه به جهان است، راه و روشي براي ايجاد رابطه و توليد 

فلسفه يا مذهب، قانون و قواعد و ديسيپلين منحصر ي شبيه كمتبادل با آن. 
به فرد خود را دارد و حاصل اين نگاهش بر جهان، هر چه كه باشد، ميزان يا 
ناميزان، پژواك خود را در ضمير ناخودآگاه اجتماعي خواهد يافت. به عبارتي 

دارد، حال تر، يك جامعه به توليد يا باور دارد يا ندارد، عادت دارد يا ن ساده
خواهد چه يك قوطي كبريت باشد، چه يك  اين محصول توليدي وي مي

  هواپيماي رافل، و چه شعر و هنر و ادبيات. همين. نقطه سر خط.
  ي خودمان. برگرديم به جامعه

ان ت ر ذهنخوانيد، د كه اين نوشته را مي لحظهلطف بفرماييد در همين 
اش، در اتاق مطالعه،  در خانهنشسته  كنيدايراني را مجسم  ييك نويسنده

تاثير آداب و آيين و آماده براي خلق يك اثر هنري.  پشت ميز كار، حاضر و 
دانيم؛ واكنش وي يا له  هنجارهاي اجتماعي بر اين هنرمند را ما كمابيش مي

 موجود در دور و بر او.اشيا  برنظري بياندازيم  ها خواهد بود. بياييد يا عليه آن
 مونتاژو تابلوهاي مينياتور ايراني اگر بگذريم و اگر بپذيريم، كه  از فرش زير پا
ي  و سر و هم بستن دو سه پيچ و مهره made in Chinaيدكي   چند قطعه

رود، الباقي اشيا و وسايل  ي توليد صنعتي واقعي به شمار نمي وارداتي در رده
 تلويزيون و الچيخ، از ست خارجياين شخص توليد  ي روزانه استعمالمورد 

اتوموبيل پارك شده در دم در، عينك روي دماغ، كاغذ و كامپيوتر گرفته تا 
ترين و در  ساده و ترين قوي نيزو ورد و... و  افزار ويندوز روي ميز، نرم

  گوگل.  ،وي ترين ابزار جستجو و تحقيق و كسب اطالعات مورد نياز دسترس
ي  چنين آلودهاينال ي سها از سالاي كه  جامعهاز هنرمند آيا سوال: 

چيزي خود  توان انتظار داشت كه مي مصرف توليد ديگران شده است،
اي كه  توان به جهان قبوالنيد كه به شعر و ادبيات جامعه آيا ميكند؟ » توليد«

كند، به چشم يك توليد بنگرد؟ نظر مرا بخواهيد، خلق آثار  چيزي توليد نمي
» استثنا«تواند  نيست، فقط مي» هقاعد«اي كه توليد  هنري ناب در جامعه

باشد، يعني خارج از روال عادي، غير طبيعي؛ كمي شبيه يك شورش و 
در   شمارانه طغيان انديشه عليه محيط و موقعيت حاكم. اين حالت نارايج و گاه

ناسازي در شعر  - ي جريان امر خلق و توليد هنر، نه تنها يكي از داليل عمده
ر و هويت آن را نيز از ديد و نگاه جهاني دور نگه و ادبيات ماست، بلكه حضو

ترين ترين اثر صادق چوبك از بزرگخواهد داشت. و گر نه مقام ادبي كوچك
به شما قول اثر فيليپ روت (به امريكايي تلفظ كنيد راث) كمتر نيست و من 

دهم كه اگر احمد شاملو به زبان ديگري و يا در ايران ديگري  شرف مي
  از آن خود كرده بود. به راحتي ي نوبل را  به حال جايزه تا ،نوشت مي

گشتيم به دو سه سطر باال، تا به موضوعي  بود و برمي فرصت ميايكاش 
تري بياندازيم. وضع كنوني ما  كه در الي خطوط به آن اشاره شد نظر جامع

هاست. آن موتور  تر از اين حرف ي ما شايد وخيم تر و حال آينده شايد آشفته
گناه نيست كه مفت و  تجوي گوگل، براي مثال، يك ابزار كار معصوم و بيجس

اند، يكي از  رايگان و به خاطر چشم و ابروي ما در اختيارمان گذاشته
 ٪90ست. وقتي  ي نواستعماري امپرياليستي جهاني ها موثرترين حربه

د، آي  اطالعات علمي و فرهنگي مورد نياز يك جامعه از اين طريق به دست مي
حساب اينكه اين جامعه تا چه حدي زير سلطه و تحت استعمار فكري آن 

ي  ي نمونه تاثير محيط زيست آن نويسندهبرد، دشوار نيست.  به سر مي  يكي
ما بر ضمير ناخودآگاه و ذهن خالق وي، اگر ازخودبيگانگي مطلق نباشد 

ما هر روز  چيزي ميان مصرف و مونتاژ خواهد بود. درواقع، آثار ادبي و هنري
سرتان مانند ...  بيشتر و بيشتر به مونتاژ قطعات يدكي هنر و فرهنگ غرب مي

زييم كه ديگر وجود ندارد و جهاني را كه  را درد نياورم، ما امروز در جهاني مي
توانيم با چشم باز بنگريم. از  خواهيم يا نمي زنده است و قابل رويت، يا نمي

همين بس كه مكانيسم   مدرن و ناديده ي اين دنياي واقعيت زشت و زنده
تسلط يك فرهنگ بر يكي ديگر، نه زير آفتاب روشن روز، نه به خواست 

بلكه مذبوحانه توسط قوانين  ي خود فرهنگ حاكم، محكوم و نه حتي به اراده
كه در جغرافياي انديشه و فرهنگ جهان مرز گيرد  صورت ميپرقدرت بازاري 

كنند، يعني  ر يك طرف اين مرز كساني توليد مياي بنا گذاشته است: د تازه
اند. ما  كنند، يعني محكوم كنند، در طرف ديگر كساني مصرف مي حكومت مي

در اين ميان، نه حاكم و نه توليدگر، دست به دامن و چشم به دهان اين و آن 
مان در اين شرايط، چونكه عملي نيست،  شدن داريم. آرزوي نامي و جهاني

  زجر و ناله و التماس و ...  شده است يكسر
بينيد عاقبت كارمان از كجا به كجا رسيده است؟ فرهنگ و هنري كه  مي

گذاشت و پنج  ترين تاثير را در بنياد مسيحيت مي دو هزار سال پيش عميق
هاي عربستان دانش و بينش و  قرن بعدتر، به زبان و مذهب آمده از بيابان

گش حتمي بود، امروز سرافكنده و محكوم داد كه بدون آن مر اشرافيتي را مي
كند كه ديروز به  هاي دنيا دريوزگي نام و مقام و حيثيتي را مي در گوشه

ي اين شعر و ادبيات در تبعيد، گويا نه  خانه بخشيد. در فراموش ديگرانش مي
آورد كه آن مسافران مغموم سالن  از بيرون و نه از درون، كسي به ياد نمي

اند،  ي خداوندگاران مهر و عشق و اشراق بشريت راث گذشتهمهرآباد همان مي
ها، شيخ  ها، روزبه و رازي ها، سهروردي و حالج فرزندان دور اهورا و زرتشت

دانيد، در زندگي هيچ چيزي  القضات همداني و ... مي بهايي و مال صدرا و عين
كنترل تر از غم نيست. غم و درد افراد يك جامعه اگر تر و خطرناكترسناك

اي تراژيك  نشود، جمع نشود، يكي نشود، به واحد مشتركي از نيروي اسطوره
تبديل نشود، تك تك اعضا آن جامعه را سوق خواهد داد به انزوا، به بدبيني، 
به اسكيزوفرني؛ و دير يا زود، كل و تمام آن جامعه را به جبر انكار خويش، 

شايد من نيز، قلي خياط،  داند، يعني به مرگ و پايان يك ملت. چه كسي مي
ام نه مرگ پدر  مثل بسياري از شماها، نه عروسي خواهر خود را به چشم ديده

ام را به  فرسايم آن ميراث گذشته خواهم اين درد جان و مادر را. وليكن نمي
  اين راحتي از بين برده و بر باد بدهد. 

  چرا كه اين ديگر، آخرين اشتباه ما خواهد بود.
خالصه  داريد؟ يادبه  را مولوي مثنوي در تاريك اتاق و لفي آن حكايت

اند  اند گذاشته آورده را  اي الجثه عظيم فيل ،اي دورافتاده ي دهكده دركنم:  مي
ي اين مكان، كنجكاو و به  مردم فيل ناديده. داخل اتاقي كوچك و تاريك

صف، و به اقتضاي فرصت اندك، يك به يك وارد اتاق شده و دستي در 
آيند. تعبير اين  ريكي به يكي از اعضا اين هيكل درشت زده و بيرون ميتا

ارگانيك، الجرم خالصه خواهد شد  و جماعت از فيل، موجودي زنده، مستقل
...  دست با آن عضو تن فيل: گوش، پا، خرطوم ي در آن تماس كوركورانه

كه گوش حيوان را لمس كرده است فيل را همچو برگ درشت درختي  كسي
ستوني از را دست كشيده، حيوان را همچو كه پاي وي  كسياهد ديد، خو

كوتاه،  از آن فرصت ؛تاريك، ديد ماست اتاق منظور شاعر از آن...  گوشت، و
فيل،  ي ي هيكل زنده و از آن عضو گوش و پا و خرطوم لمس شده ؛ما عمر

». ناحكام جها«تعبير ناقص و نادرست ما از حقيقت جهان، به قول خودش از 
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كالم . »نيست چيز آن مجموع كل چيز، يك اعضا جمع حاصل«بينيد؟  مي
راه پرسيد پس چه بايد كرد؟  زند. مي شاعر ما با حرف آن عارف غرب مو نمي

مان، از چهار قرن پيش، در  جا، زير چشم كجاست؟ آه! همين ي ما چاره
   : بيت شعر پير بلخآخرين 

  بر كف هر يك اگر شمعي بدي
  شان بيرون شدي بيناختالف از 

 فيل مردم آن شايد هستيم، تاريكي در فيل آن تك، به شايد همه تك ما
  .اي كه شمع روشنگري در دستش نيست؛ شايد  نيز هر دو ناديده

  هايتان. شاد باشيد و عاشق، به كوري چشم غم و غصه
  فرانسه -1386 تابستان

  

  

  

  جريان سيال ذهن تكنيك هوشنگ گلشيري و

  عيد بيرون به دروننگاهي از تب
  

  شهروز رشيد

  
به  فارسي ي ادبيات در عرصه يكس كمترتوان گفت كه  اي ترديد مي بدون ذره

يك  آنكه به بي. به مصالح كار پرداخته است ي هوشنگ گلشيري اندازه
ي ديگري هم داشت:  . او دغدغهنياز از معنا، تبديل شودبي ،تكنيسين ادبي

كه بين دو  قراري بودجوان بي گلشيري جانهويت فرهنگي، هويت ايراني. 
خواست بين اين دو،  در حال رفت و برگشت بود و مي صناعت و معنا قطب

پردازم به تكنيك  در اينجا اما، فقط مينوعي وحدت و يگانگي ايجاد كند. 
و مسائل مربوط به اين  شازده احتجابدر رمان » جريان سيال ذهن«

  تكنيك. 
ي اول با  دوره ي گلشيري دو دوره قابل تشخيص است:سنويدر كار داستان   

به پايان  معصوم پنجمشود و با نگارش  آغاز مي شازده احتجابرمان 
با آخرين  است ي انسان ايراني طرح مسئله ي اودر اين دوره مسئله رسد. مي

تكنيك جريان سيال  شازده احتجابكه در مورد  ؛هاي روايتي غرب تكنيك
ي روايت رمان نو شيوه كريستين و كيدبعد در مورد  ؛ دو سالذهن است

- سي سال رمان ي بلند در مقاله جريان سيال ذهن را مباني تئوريك فرانسه.
 بعد، دو سال نيز، كريستين و كيدي در باره طرح ريخته است. نويسي

ي كارهاي در همه اما د.گذارهاي نو ميي رمان را در رده كه آن گفته است
با يك سلسله عناصر بنيادين سر و كار داريم كه در نهايت  دهاين نويسن

كنند. آنها را  ها هستند كه تحرك دروني زندگي ادبي او را تضمين مي همان
كه خود را در دوزنه بودن  ،گي ذهني توان بر شمرد: دو شقه اينگونه مي

داستان چونان واقعيتي مستقل در حضورِ  دهد. زندگي ذهني مرد نشان مي
هاي ديگر جهان. پاسداشت زبان فارسي به عنوان ر و يا روياروي واقعيتكنا

ي جهان ايراني در كليتي كه  اء پراكندهزعاملي هويت بخش. مجموع كردن اج
  سازد.  اش را تكنيك و فرم ميتار و پود و ستون و سقف

خود او  .شود آغاز مي معصوم پنجمدوم كار گلشيري با نگارش  ي مرحله   
ي باالتري از  معصوم پنجم به نظر من در مرحله« گويد: اي ميحبهدر مصا

من به جنگ ادب كهن فارسي رفته بودم، در زبان و  ... شازده احتجاب است
ي يوسف و در داستان  آن در قصه ةسبك. يك پيشنهاد جديد بود كه ريش

در ذهنيت هوشنگ گلشيري بايد  57حوادث انقالب  )1»(منصور حالج بود
شازده بر خالف دوران نگارش  ي عميقي به وجود آورده باشد.دگرگون

اوستا و ادب كهن  ،نآي روايت را در قر طرز بيان و شيوه حاال ،احتجاب
غرب  اتدبي ي دستاوردهاي ا كنندهخواهد تنها مصرف كند. نمي جستجو مي
هاي فرهنگ خودي، چيزي به  خواهد با بازگشت به ريشه باشد. مي

فرسا  ات جهان اضافه كند. پس دست به كاوشي طاقتدستاوردهاي ادبي
ـ اسالمي و ادبيات كالسيك   ي متون كهن ايراني ي گسترده زند در پهنه مي
  از اوستا و قرآن گرفته تا بيهقي و حافظ.  ؛ايران

 ي روايت و تكنيك قائم به ذات خود شيوه هرسد در هر دو دور به نظر مي   
ي اول توجه به  كند. در دوره ي عمل مياست و وراي شرايط تاريخ تكنيك

ي دوم به  دوره در رمان قرن بيستم غرب و دستاوردهاي تكنيكي آن و
هوشنگ گلشيري جواب اين  .معطوف است خصلت ملي و محلي روايت

ايراني را با  يتوان دنياي سخت آشفتهگذارد: چطور مي سواالت را به ما وامي
سال پيش و يا  صد چند و يا قرآن هزار ،ي اوستاي چند هزار سال پيش شيوه

ي بيان مگر بيهقي و حافظ چند صد سال گذشته بيان كرد؟ تكنيك و شيوه
   شود؟چه مي شرايط اجتماعي است؟ ملي و محلي

هاي  رمان سنگ صبورو ملكوت و  بوف كوري اول  با معيارهاي دوره   
توان اشاره كرد؛ مي برخي كارهاي آل احمد به ي دوم در دوره .اند  قابل توجه

 چوبك ناموفق سنگ صبورهر چند مثل  كه والقلمنون به عنوانِ مثال
 زنان بدون مردان را دارد. يا ي روايتي ايراني اما قابليت شيوه است،

اگر شانه از زير بار رئاليسم  ؛طوبا و معناي شب يا پورشهرنوش پارسي
هاي شيري رمان هاي خوب خود گل كرد. نمونه مي خالي جادويي ماركز

  است.  نامهجنو  هاي دردار آينه
كنم: ي فرج سركوهي با هوشنگ گلشيري نقل مياي از مصاحبهاز پاره    

برداري از سبكهاي خارجي از آغاز تقليد و گرته«پرسد:  فرج سركوهي مي
ادب معاصر ما را  ةنويسي معاصر ما يكي از گرايشاتي است كه چهرداستان

كند. آثاري كه بتوان بدانها نام رمان ايراني يا فارسي داد  ميمخدوش كرده و 
كنند. براي رهايي از تقليد و خلق  هنوز از شمار انگشتهاي يكدست تجاوز نمي

هوشنگ گلشيري ) 2»(رمان فارسي يا ايراني به گمان شما چه بايد كرد؟
به نظر من نويسندگان ما بهتر است به جاي تقليد از «دهد:  جواب مي

-روالن و گرته ناليسم جادويي و رئاليسم سوسياليستي و بازنويسي رومرئ
هاي ادب خودمان برگردند و آنها را  سيال ذهن، به سرچشمه ةبرداري از شيو

هاي مختلفي هست در نويسي پيوند بزنند. راهبا دستاوردهاي جهاني داستان
ب من نويسي كه هنوز هم كشف نشده است و جزو فرهنگ ماست. خوداستان

دنبال اين كار بود اما موفق نبود. شايد من ام. آل احمد هم به كاركهايي كرده
يوسف روايت براي كساني تعريف  ةكنم كه در سور ... اشاره مي ام هم نبوده

دانند، در نتيجه در هر آيه تنها به بخشي از قصه  اش را مي شود كه قصه مي
نقل بر  ةست. از سوي ديگر، شيوي ماجرا در ذهن آدمها ه شود. بقيه اشاره مي

در  .قالب قصيده است كه هر بيتش بايد كامل باشد و به دور آخر قافيه برسد
مرادم ...  شود هيچ قطعي و با رعايت تداوم نقل ميحالي كه روايت تورات بي

اي نو و ايراني است كه سنتش در غزل هم يك كار اساسي به شيوه ةارائ
...  اي است به يك قسمت از كل تفكر اورههست. هر بيت غزل حافظ اشا

آنچه گفتم يكي از راههاست. راههاي ديگري هم هست. به گمانم خانم 
 ما داستان ةدهد. او با زبان و لحن عاميان پارسي پور هم راهي نشان مي

كه بايد تكامل خودش را پيدا كند، با  ،نويسد. اين يك كشف است مي
... مهم آن است كه ما چيزي بر ادب  بخورد دستاوردهاي ادبيات جهاني پيوند

  )3»(... جهان بيفزائيم. شيوه اي تازه، نگاهي نو
مطرح كنم كه براي بحث ما ضروري است. و  را اي خواهم نكته در اينجا مي   

ست حتي اگر تنها به اين كار بيايد كه  دانستن تاريخ ضروريآن نكته اين كه 
ست نگاهي بيندازيم به  يم. پس ضرورياش اجتناب كن جاهايي از استعمال

و يادمان نرود كه « گويد: تاريخ مفهوم رئاليسم جادويي. وقتي گلشيري مي
ي جادو كه آمريكاي التيني  رئاليسم جادويي يعني رئاليسم به اضافه

ش اين است كه اين مفهوم خاص ادبيات آمريكاي التين ) معناي4»(است.
همان جا گسترش يافته است. اما تاريخ  است؛ در آن اقليم شكل گرفته و در
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گذارد. به تاريخ اين  ما مي  رئاليسم جادويي واقعيت ديگري را پيش روي
نخستين بار توسط براي  رئاليسم جادوييكنم: مفهوم مفهوم اشاره مي

هاي  با نقاشي  ، در رابطه 1923سال  اي به فرانتس روه منتقد هنر، در مقاله
در به كار برده شد. در آن مقاله، فرانتس روه نوشت نقاش مونيخي، كارل هاي

گيري است كه  در سرتاسر اروپا جنبشي در حال شكل 1920كه از سال 
اكسپرسيونيسم اين  اكسپرسيونيسم ناميد. مراد او از پست توان آن را پست مي

ي جديد عنصر متافيزيكي اكسپرسيونيسم را در  بود: با اين كه كارهاي دوره
شود كه خبر از دوران نوين ها مشاهده مياما چرخشي در آنخود دارد، 

 اكسپرسيونيسمدهد. دو سال بعد فرانتس روه كتابي تحت عنوان پست مي
هاي دوران نو را برشمرد. و كارهاي هنري دوران جديد  نوشت و در آن ويژگي

ي  را با كارهاي اكسپرسيونيستي مقايسه كرد. ماسيمو بونتمپلي نويسنده
خبر از مفهوم فضاي جادويي، رئاليسم جادويي را، بي 1926ايي به سال ايتالي

ي ادبيات به كار برد. بونتمپلي، فضاي جادويي را  كار فونتس روه، در حوزه
) 900اش، نه صد ( ي ادبي ي ادبيات دوران جديد در نشريه چونان برنامه

سم جادويي در دنبال كرد. جالب است كه بعد از ايتاليا و آلمان، مفهوم رئالي
ي فالندري  ادبيات فالندري به كار رفته است. يوهان دايسنه نويسنده

اي از ماسيمو بونتمپلي، اين مفهوم را به سال  (بلژيكي)، بعد از خواندن مقاله
اش گرايش نوين  ي نخستين رمان بزرگ به كار گرفت. او در مؤخره 1943

رئاليسم جادويي ارزيابي  خود را تشريح كرد. كارهاي بعدي او را منتقدين،
) مفهوم رئاليسم جادويي در ادبيات آلمان بعد از جنگ جهاني دوم 5اند.( كرده

از طريق نسل جوان مطرح شد؛ البته اگر ارنست يونگر را مستثني بدانيم. 
 1930پردازد. او در سال  اي به اين مفهوم مي در مقاله 1929يونگر در سال 

اش ديدن واقعيت جادوييِ پشت واقعيت  ضوعنويسد كه مو متن درخشاني مي
 نيز يانگر را )6(اي سيسيلي به مردي در ماه نامهست؛ متني با نام  واقعي

» نسل جوان«گروه  .اند بندي كرده رئاليسم جادويي رده سبك زير منتقدين
حساب كند؛ به اين معنا كه برشي خواهد با نگرش ادبي گذشته تسويه نيز مي

ها هستند: واقعيت چيست؟ چطور ها اينايجاد كند. سوال قطعي در ديد ادبي
اش ديد؟ سخن اين  هاي توان واقعيت را نه در سطح بلكه در تمامي اليه مي

دانيم كه  ايم. اما اكنون مي ي بيروني واقعيت را ديده است كه تاكنون اليه
هاي پنهاني نيز دارد. مسئله بر سر ديدن كل واقعيت است نه  واقعيت اليه

جادويي واقعيت مهم است ديدن كل  - اي از آن. ديدن عناصر جني جنبه
واقعيت. و اين همه از طريق رئاليسم ساده ميسر نيست. نويسنده بايد مثل 

ي عناصر متضاد، خرد و كالن واقعيت را در كليتي  يك جادوگر بتواند همه
 1947سال  پردازان گروه، به يكي از نظريه واحد ارائه دهد. هانس ورنر ريشتر

فرانتس » نسل جوان«نامد. از نظر گروه  سبك نوين را رئاليسم جادويي مي
ي اين سبك است. در اين سبك كافكا با داستان مسخ، نخستين نويسنده

گيرد.  ها در دستور كار نويسندگان قرار مي ها و كار رمانتيك توجه به اسطوره
برد گئورگه سايكو  ي ديگري كه بايد از او در اين رابطه نام نويسنده

(سال  1962تا  1948ست. او از سال  پرداز اتريشي نويس و نظريه رمان
اش) در سبك رئاليسم جادويي رمان نوشته است. سايكو بيشتر بر  مرگ

ها  كند. معتقد است كه اسطوره ها تأكيد مي ي ناخودآگاهي و اسطوره مطالعه
زرگ واقعيت وجودي ما دهند. و بخش ب در درون ما به حيات خود ادامه مي

هاي فرويد و يونگ  كاوي، و ديدگاه در ناخودآگاهي پنهان است. به روان
ها را  رئاليسم نوين درون انسان  1952توجهي خاص دارد. سايكو بعد از سال 

كند. مفهوم رئاليسم جادويي خيلي زود قدم به  جايگزين رئاليسم جادويي مي
 1927سيونيسم فرانتس روه در سال اكسپر آمريكاي التين نهاد. كتاب پست

) به 7ي غرب(ي نشريه(دو سال پس از انتشار به زبان آلماني) در چند شماره
ي گاست، عنوان  ي گاست، در مادريد منتشر شد. اورتگا سردبيري اورتگا

) نشريه بيشترين فروش را در بوئنوس 8مقاالت را رئاليسم جادويي گذاشت.(
ي  ي هنر به حوزه جادويي به سرعت از حوزه آيرس داشت. مفهوم رئاليسم

ادبيات كشيده شد. فرانتس كافكا، ژان كوكتو، گيلبرت كايت چسترتون، به 
عنوان نويسندگان اين سبك معرفي شدند. حتا در همان زمان نظريات 

ي  آرتورو اوسالر پيتري نويسنده 1948به سال  مطرح شد.ماسيمو بونتمپلي 
جادويي را در رابطه با ادبيات آمريكاي التين بكار  ونزوئاليي مفهوم رئاليسم

در  1930ي  ي گواتمااليي، در دهه برد. ميگل آنخل آستورياس، نويسنده
كرد و در جريان تحوالت ادبي و هنري اروپا بود. او در  پاريس تحصيل مي

هاي گواتمااليي. اين كتاب  كتابي تأليف كرد در مورد اسطوره 1932سال 
بت به ادبيات سوررئاليستي اروپا و رئاليسم جادويي كه در آن ست نس واكنشي

گويد سوررئاليسم  ي نقاشي مطرح بود. آستورياس مي زمان بيشتر در حوزه
ست در مقابل فشار عقل دكارتي. اما آمريكاي التين عناصر سوررئال  واكنشي

قعيت او از دو واتواند بگيرد.  و جادويي را از واقعيت و فرهنگ بومي خود مي
گويد: واقعيت واقعي و واقعيت جادويي. بر آن است كه واقعيت  سخن مي

ست. بين واقعيت، كه بايد آن را واقعيت واقعي ناميد،  آمريكاي التين جادويي
كنند، واقعيت سومي نيز  ها تجربه مي طور كه انسانو واقعيت جادويي، آن

چنگ آوردني وجود دارد، و اين سومي تنها محصول عناصر آشكار و به 
نيست، تنها محصول رويا و توهم نيز نيست بلكه محصول امتزاج هر دوي 

پوست در ارتباط  هاست. رئاليسم جادويي به طور طبيعي با سرشت سرخاين
انديشد و تصاوير را در ابعادي ديگر  پوست با تصاوير مي است. انسان سرخ

شود. آستورياس  ميدهد تا جايي كه رويا به واقعيتي ملموس تبديل  بسط مي
ست. اليخو  گويد كه جادويي گويد؛ از واقعيتي مي از يك مفهوم سخن نمي

اقليم رماني منتشر كرد به نام  1949ي كوبايي در سال  كارپنتير نويسنده
ي  طلبانه اللقكه مربوط است به خيزش بردگان و مبارزات است) 9(اين جهان

اي بر كارتنپير مقدمه ن نوزدهم.مردم هائيتي در اواخر قرن هجدهم و آغاز قر
توان مانيفست او دانست. اين مقدمه  اين رمان نوشته است كه آن را مي

اي بر ادبيات آمريكاي التين داشته است. كارپنتير در  كنندهتاثيرات تعيين
در  1943اش در سال گويد در طول اقامت اش مي اين مقدمه از مشاهدات

كه تجربه كرده است. در واقع در اين مقدمه هاي شگفتي  هائيتي؛ از واقعيت
نويسد: من  ميدهد. او  دليل وجودي عناصر جادويي رمان خود را توضيح مي

ست از تجربيات،  نويسم مونتاژي ناتوان از ابداع داستان ام. هر آنچه مي
شوند. در اين  مشاهدات، و خاطراتي كه در پيكري روايتي به هم تنيده مي

ي ادبي خود  به كار برده است كه هم براي درك كارنامهمقدمه او اصطالحي 
او مهم است و هم براي درك نويسندگان ديگري كه بعد از او كاري ارائه 

گويد واقعيت آمريكاي التين شگفت است.  مي) او 10دادند: واقعيت شگفت.(
چيست تاريخ كل آمريكا اگر  نيست گاهشماري واقعيت شگفت؟ در كارهاي 

ا نوشت اين مفهوم را هر چه بيشتر كالبدشكافي كرد. نظري كه بعده
شناسي مطرح است، اما  ي زيبايي نويسد مفهوم رئاليسم جادويي در حوزه مي

ي آمريكاي  ي واقعيت تعلق دارد. پس سبك نويسنده واقعيت شگفت به حوزه
گويد: سبك باروك. به دو دليل: يكي اين كه طبيعت  التيني كدام است؟ مي

ست و ديگر اين كه كليساي باروك چند قرني فرهنگ باروكي  روكيآمريكا با
خود را در آمريكاي التين گسترش داده است. در پي كاپنتير بسياري در 

هاي ادبي خود را باروك ارزيابي كردند. توجه كنيد به  آمريكاي التين آفرينش
اي كه بر آن رمان  ي فوئنتس؛ به خصوص مؤخره نوشته آئورارمان زيباي 

دو، استاد ادبيات باروك اسپانيا، كرده است. يا  وه نوشته و ستايشي كه از كه
اي هكتور  در مصاحبهاش:  ي سبك ادبي توجه كنيد به سخنان ماركز در باره

پرسد: از وقتي كه ادبيات آمريكاي التين كشف شد  بيانچوتي از ماركز مي
ا، زميني، آس هميشه يك اصطالح براي توصيف آن بكار برده شده، سيل

برند باروك، آيا شما،  اي و امثالهم. اما امروزه فقط يك كالم بكار مي حاره
  ي باروك هستيد؟ گارسيا ماركز، يك نويسنده

ماركز: روزي در بوئنوس آيرس، خورخه لوئيس بورخس از خياباني 
گذشت، رهگذري راه بر او گرفت و با هيجان پرسيد: آيا شما بورخس  مي

) از منظر ماريو 11ت: گاهي اوقات. قشنگ بود، نه؟(هستيد؟ بورخس گف
هاي  ) باشد. به اين معنا كه تمامي جنبه12تام( بارگاس يوسا، رمان بايد رمانِ 

واقعيت را منعكس كند. تمامي طبقات اجتماعي را در خود جاي دهد. 
اختالف واقعيت و رويا را از ميان بردارد. براي او رمان نوعي تاريخ است. تاريخ 

اند كه بيان  وارونه. كارهاي خورخه لوئيس بورخس را خيالي، وهمي گفته
بينيد كه ما در آمريكاي التين با  ديگر ادبيات فانتاستيك است. مي

توانيم، رئاليسم  هاي گوناگون سبكي مواجه هستيم و به راحتي، نمي گرايش
  ) 13ي توليدات ادبي آمريكاي التين اطالق كنيم.( جادويي را به همه

***  
  باري، بازگرديم به بحث تكنيك جريان سيال ذهن.

براي اينكه بتوانيم مسئله را از نزديك مورد مطالعه قرار دهيم به كارهاي    
 و گسترش دادند. كردند اندازيم كه اين شيوه را كشف اي نظر مي نويسنده دو

 يبه انديشه ميكن اي هم مياشاره تسلر.يآرتور شن و يعني ادوارد دوژاردن
در نقد ناتوراليسم   ي اين دو نويسنده مطالب مهمي هرمان بار كه در فاصله

اي كه تازه آغاز  از دوره به دست داده است نوشته و تصويري به غايت گيرا
   شده است.
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   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٢٨٥  100 ي آرش شماره

 1887ي فرانسوي در سال  ي بيست و هفت ساله ادوارد دوژاردن نويسنده   
 . عنوان دومي هم براياند شده درختان غار بريدهكتابي منتشر كرد به نام 
 . براي راحتي و سرعتهاي شكسته حرمتاند:  اين كتاب پيشنهاد كرده

رمان  انتقال سخن از اين پس از اين رمان با اين عنوان ياد خواهم كرد. بيشتر
 ،ي كوچك دوستان سمبوليست نويسنده در حلقه هاي شكسته حرمت

ه دست فراموشي سپرده شد تا يعني ماالرمه، مورد توجه قرار گرفت اما ب
. جويس، ادوارد دوژاردن را 1922انتشار اوليسيس جيمز جويس در سال 

اش  گ دروني و پيشرو و راهنماي خود دانست و رمان و نويسندهلوكاشف مونو
  به مانند العاذر حيات نو يافتند.

گرفته است كه  يتاثيرات هاي شكسته حرمترديد جويس از كتاب تبي   
توان گفت كه جويس  طلبد. اما مي مي ديگربدان فرصت و بضاعتي  پرداختن

اين سخن نيچه را به اجراء در آورد كه شاگرد هوشيار و خوب بايد كه تاج را 
درون را به جويس نشان داد و  ياز سر استاد بر دارد. دوژاردن در واقع قاره

ب را، عصر ي رنسانس در غر ي مناسبي براي بيان آن درون. اگر دوره  شيوه
هاي ناشناخته در آن دوران كشف  كشف انسان بدانيم، به همان سان كه قاره

ي دوم قرن نوزدهم را بايد كشف درون انسان غربي دانست.  شدند، نيمه مي
كنند  ي اول اين نيمه را داستايفسكي، فلوبر و هنري جيمز نمايندگي مي دوره

ي نهفته در كتابش  و شيوه تكنيك ي دوم را دوژاردن با رمان خود و و دوره
  كند. اعالم مي

هاي  حرمتجورج مور دوست ادوارد دوژاردن در همان زمان انتشار رمان    
نوشت كه در اين كتاب براي نخستين بار روزمرگي پنهان زندگي  شكسته

شده است. بعدها جورج مور كتاب دوژاردن را در دوبلين معرفي  مالبر روح
جيمز  .ان كاري كامال نو به سخنراني پرداختكرد و پيرامون آن به عنو

چند  يدر فاصله بعدها، شناخت. جويس جوان هم كتاب را از همين طريق
كتاب را از  1903تا آپريل  1902يعني از دسامبر  ،ماهي كه در پاريس بود

  ثير آن قرار گرفت.أيك كيوسك راه آهن خريد و خواند و سخت تحت ت
اعالم  جويس چاپ شد، اوليسيسجنجالي  وقتي بيست سال بعد رمان   

ي ادوارد  هاي شكسته حرمتگ دروني را از رمان لوكرد كه تكنيك مونو
دوژاردن گرفته است و گفت: خواننده از همان سطرهاي آغازين خود را در 

انقطاع افكار او ي بي يابد و از طريق سلسله ذهن شخصيت اصلي داستان مي
  گذرد. كند و بر او چه مي مي يابيم كه شخص چه كار در مي …
 در تفان ماالرمه، متوجه امكان نوين بيانيسبر اساس خاطرات دوژاردن، ا   

چنگ انداختن به گلوگاه « رموله كرده بود:ورمان او شده بود و آن را اينگونه ف
رمي آفريده است واي به ادوارد دوژاردن نوشت كه او ف در نامه ماالرمه ».لحظه
اي واال براي  هاي چرخان و سيال. شيوه متعارف؛ ثبت دريافتهاي  رمووراي ف

گريزند. و امر مهم به چنگ  بيان لحظات زندگي روزمره. كه از چنگ مي
ي  آوردن آن لحظات است. اين كار از سر تصادف نيست، بدعتي است كه همه

  هاي مختلف، مشتاق دستيابي به آن هستيم. ما از راه
رمه بر قدرت كار دوژاردن در بيان لحظه و روزمره كنيد كه ماال مالحظه مي   

هاي فوري از روح  خواهد عكس نويس ميكند. در اين معنا رمان تاكيد مي
 تابانسان در زندگي روزمره بگيرد. اميل هنكويندر همان زمان انتشار ك

نوشته بود: اين رمان تجزيه و تحليلي است كه تنها به شمردن سلسله 
گذشت تا ادبيات به كشف  بايد زماني مي اما مي ه است.هيجانات روح پرداخت

خود را براي پذيرش دوران نو و روان نو آماده  ،ادوارد دوژاردن واقف گردد
هاي فوري و  تا ادبيات به اقليم پنهان روح، موقعيت روزمره، دريافت ؛كند

  هاي مبهم روح نزديك شود. جزئي، تپش
***  

ها شناس آمريكائي كه سال يلسوف و روانويليام جيمز (برادر هنري جيمز) ف
يعني سه سال بعد از  1890در فرانسه زندگي و تحصيل كرده بود در سال 
ي  رشته«و » ي فكر سلسله«انتشار كتاب ادوارد دوژاردن، پس از رد عبارات 

ي  استعاره ي ادوارد دوژاردن به كار گرفته شده بود، كه در تعريف شيوه» فكر
را برگزيد. اين عبارت را سيالن آگاهي  يا جريان سيال جريان سيال ذهن 

  اند. هم ترجمه كرده )14(شعور
خود  ، از طريق روايتي روايت خود را دارد يعني در روايت هر بينشي شيوه   

بينش بايد خود را به شيوه و تكنيك و شگرد  ديگر به عبارت .كند ميرا اجراء 
ي تكنيكي جريان سيال ذهن  جمهگفتار دروني ترروايتي ترجمه بكند. تك

است. يعني ما كل مجموعه، اين روند كاركرد ذهن را جرياني سيال تعريف 
در  شود. گفتاري دروني به عنوان زير مجموعه تعريف مينگاه تكآ .كنيم مي

گرفتند. در معنايي  گفتار دروني را با جريان سيال ذهن مترادف مي آغاز تك
ديگري به  ه ذهن و كاركرد آن اشاره دارد ومترادف هم هستند اما يكي ب

وار با موقعيت سيال ذهن، مواد خام آگاهي را سيلذهن.  نگارش و ادبيات اين
ها، آن جزر و آورد و كار نويسنده اين است كه بدون واسطه آن پاره خود مي

مد روح را بر روي كاغذ ثبت كند. تكنيك مناسب را براي بيان پيدا كند و از 
  سازد. ين ثبت كردن است كه شخصت داستاني را ميطريق هم

 ،ي اتريشي. ساكن وين، پزشك و دوست فرويد نويسنده، آرتور شنيتسلر   
گفتاري دروني داستان ي تك زبان است كه در شيوهي آلماني اولين نويسنده

نوشته و  1900 سالِ در را ستوان گوستلداستان  شنيتسلر نوشته است.
 ،ساز فرويدكه كتاب دوران مهم است، انستن اين نكتهمنتشر كرده است. د

را  تعبير خوابشنيتسلر  .است هم در همين سال منتشر شده تعبير خواب
پيشكسوت اين گرايش نو  توانمي از لحاظ نظري هرمان بار را   خوانده است.

همزمان  ؛كتابي منتشر كرد در نقد مدرنيته 1890سال  در دانست. هرمان بار
ي همان شناسي ويليام جيمز. يك سال بعد در ادامهاصول روان با كتاب

را انتشار داد. در اين ) 15(ناتوراليسم بر غلبهمقاالت، مجموعه مقاالت 
- كتاب او  اعالم كرد كه دوران ناتوراليسم سپري شده است. وارد دوراني شده

اليستي بنابر اين با امكانات ناتور ؛ايم كه محتوايي متفاوت با گذشته دارد
ي خواهد و شيوه شناسي نو ميتوان آن را بيان داشت. محتواي نو، روان نمي

بياني نو. خالصه كردن سخنان او دشوار است چرا كه به غايت فشرده نوشته 
ي او هايي از نوشتهون پارهمدارد. مض شورانگيزالعاده گيرا و شده و لحني فوق

ران كالسيسيم منظور از انسان، گويد در دو كنم منتقل كنم. مي را تالش مي
اما  ،ها از انسان، سودازدگي و معناجويي بودفهم و احساس بود. مراد رمانتيك

چرا  ؛گوئيم انسان، منظورمان يك مشت عصب است در دوران مدرن وقتي مي
گويد بر ناتوراليسم  كه دوران يگانگي و يكپارچگي بزرگ سپري شده است. مي

توان از طريق نوعي  ر كرده است تنها ميكه در اپيزودي فيزيكي گي
ليسم آها. محتواي ايدهاز طريق عرفان عصب ؛رمانتيسيسم عصبي غلبه كرد

ليسم جديد به دو لحاظ از آجديد، عصب و عصب و عصب است. ايده
اش واقعيت است و منظورش  ليسم كهن كنده شده است: هدفآ ايده

 است، هر چه غير از آن مرده ؛هاي عصب. انسان معاصر تنها عصب است فرمان
ها سر پاست و تنها از انسان امروز با نيروي عصب .خشكيده است است، پژمرده

ها اتفاق تواند واكنش نشان بدهد. حوادث در عصب طريق عصب است كه مي
ي اين  گويد نويسنده كند. مي نجا به بيرون نشت ميآثيراتش هم از أافتد و ت مي

بايد به ثبت مقدمات  ي خودآگاهي وارد شود،وزهپيش از آنكه به ح دوران
خواهد كه نويسنده همان طور كه فرمان عصب است  مي .احساس بپردازد

شوند  پراكنده، غير متشكل پيش برود. آنها را به همان شكلي كه ظاهر مي
ي نوين  ثبت كند. همان چهنمايش بگذارد. او براي بيان خصوصيت شيوه

برد كه معادل مناسبي در  را به كار مي »پوزيتيودكوم) «16(روايت، مفهوم
 داد،تأثير احساس را ارائه مي شناسي كهن آخرينفارسي برايش نيافتم. روان

شناسي نو  ي خودآگاهي و به حافظه منتقل شده بودند. روان آنگاه كه به عرصه
هايي در ظلمات روح، پيش از آنكه دنبال آغازه ؛به دنبال عناصر نخستين است

 ؛داشت ي احساس را بيان مي شناسي كهن، نتيجه. روانارد روشنايي شودو
گويد كل قضيه اين است  شده توسط خودآگاهي و در بند حافظه. ميكنترل

ي عصب منتقل شده است. حاال براي  شناسي از اقليم فهم به حوزه كه روان
ده بر بيان اين موقعيت جديد روح، نظرگاه داستاني اول شخص مفرد هم از عه

شود ديگر  ي روح، زندگي درون گفته مي آيد. چرا كه آنچه در باره نمي
را جلب  اعتماد ما خود روح اما اقرارهاي مستقيم ،ثر كندأتواند ما را مت نمي
 كند.  مي
اي به كتاب ويليام جيمز و كتاب هيچ اشاره غلبه بر ناتوراليسم در كتاب   

شناخته  ها را نميمان بار آن كتابرسد كه هر شود به نظر مي دوژاردن نمي
است و خود به طور مستقل به تحليل دوران نو پرداخته است. چنان كه 

 ريق ديگري به بحران بيان در آغاز قرن بيستم رسيد.از طهوفمن آلماني 
شناختي نو تاثيري گيري داستان رواناي كه در شكلچنان كه سه نويسنده

پروست فرانسوي، دوروتي ميلر ريچاردسن  كننده داشتند، يعني مارسلتعيين
خبر از هم مسير واحدي را در پيش انگليسي و جيمز جويس ايرلندي، بي

بيني، و يا به تعبير هنري جيمز افشاي ذهن. گرفتند، چرخش به درون، درون
شناختي نو، بدون ها در واقعيت دنياي خود شناور بودند. روايت روانآن

توان گفت  غير قابل تصور است. مي هاو ناتوراليست هادستاوردهاي رومانتيك
فرمول را به دنياي درون منتقل كرد.  هاكه گرايش نو، فرمول ناراتوراليست
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منهاي ايكس. ايكس  هنري مساوي است با طبيعت اين بود: ها ناتوراليست
نويسنده بود. هر چه از سهم ايكس كم كنيم به  يا سهم ذهنيت خود راوي

- روان داستان  ي ايم. نويسندهر نتيجه به نفع هنر كار كردهنفع طبيعت د
گفت هنر به نمايش گذاشتن درون انسان است بدون دخالت  نو مي  شناختي

  متعارف سر و   به معناي  آفريننده. به همين خاطر در اين نوع كار ما با راوي
است كه از  اين آينه .افتد در آينه مي  كار نداريم. تصور كنيم سلسله تصاويري

 در اينجا به تعبير فرانك اشتانسل  دهد. راوي حضور آن تصاوير گزارش مي
هم ذهن است كه خود را گزارش   آزاد فرويدي  بازتابنده است. در تداعي

فرد چون حجاب از ميان برخاسته است. ذهن خود را افشا  »من«كند  مي
هاي حرمتم فرويد را خوانده بود ه تعبير خواب هم كند. شنيتسلر مي

 .گويد ي ادوارد دوژاردن را. اما او بيشتر از كتاب دوژاردن سخن مي شكسته
را با  ستوان گوستل، نوشتن داستان تعبير خواببا اينكه بعد از خواندن 

جديت دنبال كرد اما هرگز از فرويد به عنوان راهنما و پيشكسوت سخن 
ر گرفته است. به نمايش ها انكار كرد كه از فرويد تاثينگفت. جويس هم بعد

گذاشتن ذهن در داستان قرار نيست همان كاري را بكند كه تداعي آزاد 
 چنين . فرويد قصد داشت بيمار را معالجه كند. داستان اماكردمي فرويد
سلر اين بود تنيشي  گذارد. دغدغه ندارد. نويسنده تنها به نمايش مي يخاصيت

او غرور خود را در  .بهترين بهره را ببرددروني  گفتارتك كه از امكانات تكنيك
در  ستوان گوستل به درستي هم .دهد اش نشان ميهاي روزانهيادداشت
  تر است.تر است و محكم ادوارد دوژاردن، دروني اثر مقايسه با

كار اتريش محافظه يدر جامعه سابقهبي سلر جنجاليتآرتور شني اثر   
شاء كرده بود. ضد يهودي بودن او، خشم برانگيخت. او ذهن يك ارتشي را اف

هاي انساني و  خاموش او نسبت به تمامي عالم، دنياي تهي شده از ارزش
اند   همه تصاويري در آينه ها. اينارزش بودن خود در نزد ديگران وقوف به بي

  اش را ندارد.  پروري تاب تحملطلب و دروغي منزه كه هيچ جامعه
توانند متفاوت  مي هاو تكنيك هاي بياني : شيوهبگويم ايدر اينجا بايد نكته   

خواهم بگويم  هاي دوران خويش است. ميباشند. اما مهم زيستن در واقعيت
هاي آلماني در همان مسيري هستند كه نويسندگان  كه اكسپرسيونيست

شناختي نو. همه جا سخن از غروب انسان است. رويگرداني از داستان روان
توي روح خويش. زير آسمان تهي، انسان خودش را به به هزاربيرون و سقوط 

همانقدر منبع درد است كه براي  »من«آورد. براي گرگوار سامسا  جا نمي
ستوان گوستل شنيتسلر. گرگوار سامسا حداقل يك راوي دارد تا داستان 
بخت برگشتگي او را براي ديگران روايت كند. ستوان، بركنده از تمامي تعلق

نها يك ذهن آشفته و آسيمه است در زمان حالي كه گذشته تسخيرش ها، ت
ذهن،  .گويي در كار نيستواند پس گفت كرده است. من، او، آنها همه رفته

هاي روح دهان باز كرده است و چرخش، تالطم، پاره پاره شدن، سفر در اليه
  كند. را دم به دم گزارش مي

***  
، هر بار كه 1922(روز تولد جويس.)  يهپس از انتشار اوليسيس در دوم فوري

ي جريان سيال ذهن از كجا ريشه گرفته  شد كه شيوه از جويس پرسيده مي
ي دوژاردن ديري بود كه به  برد. اگر چه قصه از ادوارد دوژاردن نام مي ،است
ي  به توصيه هنوز زنده بود. او خود اما ي فراموشي سپرده شده بود، بوته

ديگر به بيشه با عنوان  را هاي شكستهحرمت برت،جويس، استوارت گيل
ي والري الربو، منتقد  با مقدمه كه ، به انگليسي ترجمه كردنخواهيم شد

به چاپ  ، مجددا1924ًدر سال  فرانسوي، نخستين منتقد و شارح اوليسيس
ادوارد دوژاردن، پس از چند سال مطالعه و دقت در  1930 در سال  رسيد.

پرداخت  ايشيوهضمن نطقي به تفسير جيمز جويس،  يساوليسكار خود و 
عنوان سخنراني ادوارد دوژاردن اين  كشف كرده بود.نيم قرن پيش  خود كه

هاي آن، مقام آن در كار جيمز  گفتاري دروني، شكل آن، ريشهتك :است
گفتاري، سخن گفتار دروني، چون هر تكتك«: ي معاصر جويس و در قصه

غرض از طرح آن آشنايي مستقيم ما با زندگي  شخصيتي است معين، و
باشد يعني بدون دخالت نويسنده از طريق توضيح و  دروني اين شخصيت مي

-وگويي است بدون شنونده و گفتگفتاري، گفتاظهار نظر، و چون هر تك
به  زيرا: .گفتار سنتي تفاوت داردوگويي است بر زبان نيامده.سپس با تك

هايي كه درست  كند، انديشه ها را بيان مي ين انديشهتر عنوان محتوا، خصوصي
گفتار دروني كالمي است از نظر حالت، تك آگاه جاي دارند؛ در كنار وجدان نا

كه هنوز تركيب منظم نيافته است و انديشه را به شكل نخستين آن و همان 
گفتار دروني از نظر شكل، تك كند؛ يابد بازسازي مي گونه كه بر ذهن راه مي

هاي ساختماني جمله بيان  مستقيم با حداقل نظم يها از طريق جمله
گفتاري دروني در اساس هماهنگ با مفهومي است كه از اين رو تك شود؛ مي

گفتاري دروني با طبيعتي در رديف شعر، آن سخن ناشنيده تك از شعر داريم.
ترين  اي است كه يك شخصيت از طريق آن دروني و بر زبان رانده نشده

هاي آرميده در كنار وجدان ناآگاه خويش را بيان  هايش، انديشه انديشه
كند ـ و بدون رعايت نظم منطقي، يعني با رعايت شكل نخستينشان ـ از  مي

اند و  هاي مستقيمي كه حداقل نظم ساختماني جمله را يافته طريق جمله
يابد،  مي بدان سان كه تصور بازسازي انديشه دقيقا همان گونه كه به ذهن راه

   )17»(ايجاد شود.
قبل از اينكه معيارهايمان را براي سنجش داستان جريان سال ذهن با    

شايد الزم باشد عنوان كنيم،  توجه به جمعبندي ادوارد دوژاردن و هرمان بار
هاي نمايشي گوييگويي سنتي تنها تكمنظور دوژاردن از تك گفته شود كه
هاي قرن نوزدهم هم هست؛ رخي از رمانهاي موجود در بگويينيست، تك
. تك گويي   هايي در آثار داستايفسكي و تولستوي مثالً

***  
ال ذهن خود را در چند سطح نشان يداستان جريان سهاي نوآوري   
عدم پيوستگي،   – 2. (روايت بي روايت) نظرگاه در و از طريق  – 1دهد.  مي
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ي ديد ديگري مواجه هستيم متفاوت با زاويه ديد داناي  در اينجا ما با زاويه
راوي. به عبارتي ما با راوي به معناي متعارف آن  كل (نقال) و زاويه ديد منِ

سر و كار نداريم. فرانتس اشتانسل معتقد است كه پرسپكتيو در روايت از سه 
سوم شخص( داناي كل).  تواند خارج باشد. موقعيت داستاني موقعيت نمي

راوي). و موقعيت داستاني شخصگانه. دو  ( من/ موقعيت داستاني اول شخص
اي آشناست. مثال بيشتر داستان قرن هجدهم موقعيت اول براي هر خواننده

از زاويه ديد اول شخص است. و قرن نوزدهم حاكميت سوم شخص، داناي 
 ي الزم است. يعني ماكل است. اما براي تشخيص موقعيت سوم دقت بيشتر

  نوع رمان داريم. از اين منظر سه
 اند. كه آقاي فلكي پيشنهاد دادهاست   persona ي شخصگانه ترجمه   

گونه است شخصيت داستاني نيست تقريبا شبيه آن است. اين نقاب شخصگانه
وارد ادبيات شده  مادام بوواريموقعيت داستاني با فلوبر و كار سترگ او، 

فوق انساني فلوبر براي اين بود كه داستاني بدون راوي بنويسد.  تالش است.
 :وجود هنرمند در اثرش بايد چون وجود خدا در آفرينش باشداو گفته بود: 

 بگذاريد وجودش همه جا حس گردد ولي به چشم نيايد. .ناديده و قادر متعال
  به اين لحاظ داستان جريان سيال ذهن، وامدار فلوبر است.

كند كه  القاء  خواننده بهرا  دريافتي روايت قرار است اين  يوهاين ش   
از طريق  بايد اي در كار نيست. در واقع داستان نبايد روايت شود بلكه واسطه

تا خواننده خود را  ها به نمايش گذاشته شود هاي داستاني و صحنه شخصيت
ا از در پس چشم يك شخصيت بيابد، به افكار آن شخصيت بينديشد، دنيا ر

براي  ي چشم آن شخصيت بنگرد و تمامي حواس او را نيز جلب كند. دريچه
به تعبير  .براي روايت وجود ندارد نيي داستان سيال ذهني، داستا نويسنده

  گذارد. ي امروزي بارش ذرات زندگي را به نمايش مي ويرجينيا وولف نويسنده
آن ان شده بود: طور بيگسستگي: در سخنان دوژاردن عدم پيوستگي اين -2

اي است كه يك شخصيت از طريق آن  سخن ناشنيده و بر زبان رانده نشده
هاي آرميده در كنار وجدان ناآگاه خويش را  هايش، انديشه ترين انديشه دروني

كند ـ و بدون رعايت نظم منطقي، يعني با رعايت شكل نخستينشان  بيان مي
اند و  اختماني جمله را يافتههاي مستقيمي كه حداقل نظم س ـ از طريق جمله

تعبير هرمان بار مجزا، از  . بهبدان سان كه تصور بازسازي انديشه ايجاد شود
و در رابطه با زبان چرخيدن، رفت و برگشت در سطوح ) 18.(گسيختههم

  مختلف زباني.
تنها با در «كند:  طور تبيين ميهمزماني: لئون ايدل همزماني را اين – 3

اي پيوسته به نظم در آيند، نويسنده لمات كه بايد چون رشتهاختيار داشتن ك
بايست اجزاي اين رشته را چنان كنار هم بچيند كه خواننده در عين سير  مي

هاي خويش وادار به شنيدن صداهايي چند بشود. بسان از ميان انديشه
ما را واقف بر بسياري از ضربان همزمان  اوليسيسلحظاتي كه جويس در 

اي از شود زندگي را چون مجموعهسازد. كه خواننده وادار ميلين مينبض دوب
   )19»(ي درون لحظه احساس نمايد.هاي چندگانهلحظه
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زمان در اينگونه داستان، تقريبا هميشه اينجا و اين دم است. زمان  :زمان – 4
 بعدها است زمان نيست. برگسون »مدت«دروني است. به تعبير دوژاردن 

اي از زمان ناب با كيفيت را به كار گرفت. پروست گفته بود پارههمين مفهوم 
جويس اين مدت كوتاه را  .ناب آن در طول زماني به كوتاهي آذرخش

  .ناميد مي )20(تجلي
*** 

ي آن با رمان  حال برگرديم به داستان جريان سيال ذهن در ايران و رابطه
جريان سيال  هوشنگ گلشيري. ببينيم از منظر تكنيك شازده احتجاب

 كنيم. ذنفو توانيم به درون اين اثر چگونه مي ذهن
در  غريبي با دقت ،است شازده احتجاب در كار تدارك كه وقتيگلشيري    

صادق هدايت، صادق  اثري كه در سه ؛شود باريك مي نويسندهكار سه 
. ملكوت ،سنگ صبور، بوف كوريعني  ؛اند ارائه داده چوبك، بهرام صادقي،

با دقتي كارشناسانه نوشته شده است.  نويسي سي سال رماني بلند  مقاله
روشن كند تا بتواند فراتر  آثار اش را با اين خواهد نخست تكليف گلشيري مي
  خواهد تار و پود آنها را از هم بگشايد و از سر نو بيافريند. اول مي از آنها برود.

يان سيال ذهني آن سه رمان را جر نويسيسي سال رمان ي در مقاله   
ذهني را با جريان سيال ذهن معادل و مترادف داستان كند.  ارزيابي مي

هم ادامه  شازده احتجابشود و در  جا آغاز مي نيگيرد. و مشكل از هم مي
ي ربط و رابطه چنين تالشي كرده است. اما سنگ صبوريابد. چوبك در  مي
و  بوف كوردن جريان سيال ذهن خيلي كم است. قرار دا با رمان اين

-دهد كه گلشيري داستان ذهني و روان در اين رده، نشان مي ملكوت
شكسپير را  حساب داند. با اين شناختي را، حداقل در اين مقاله مترادف مي

هاي يادداشتي بياني دانست و  بايد نخستين نويسنده در اين شيوه
ي است اما هاي كافكا ذهن داستايفسكي را نخستين رمان. داستان زيرزميني

ي كارهاي  بيشتر در حوزه .جريان سيال ذهني نيست و ابداً اصالً
توان جادويي  او را مي مسخ . رئاليسم داستانگنجند اكسپرسيونيستي مي

ها دارد. مثال ذهن را به شدت هاي مشتركي با آن گونه روايتخصلت ناميد.
 هم بوف كور كند روايتي بدون راوي بنويسد. كند و تالش مي عيني بيان مي

توان گفت بيشتر  مي .اما جريان سيال ذهني نيست ،داستاني ذهني است
  سوررئاليستي است. 

پيش از نقد و تحليل اين سه كتاب ضروري «نويسد:  در اين مقاله مي   
نماي تمام ةنويس آيننمايد كه در چند اصل توافقي حاصل شود: رمان مي
پرداختن به ...  است در كنار واقعيتهر رمان مخلوقي  ... خويش نيست ةزمان

هايي كه به ها در رمانآدم...  اساسي رمان قرن بيستم است ةزمان خصيص
شود، گاه عيني هستند و گاه ذهني و  ي جريان سيال ذهن نوشته مي شيوه

  )21»(ها معدودند.آدم ... نيز عينيِ ذهني و ذهنيِ عيني
فارسي  بزرگ جش سه رمانبراي سن گلشيري از ميان پنج معياري كه   
معيار  تنها يكي از آنها براي سنجيدن رمان جريان سيال ذهن ،گذارد مي
. اولي و دومي در مورد كل آفرينش ادبي صادق است. مثال در مورد است

ها را زد. معيار چهارم بر آمده توان اين حرف بالزاك و سيمين دانشور هم مي
 را ن سيال ذهن ندارد. معيار پنجماست كه ربطي به رمان جريا بوف كوراز 

 ؟چقدر جمعيت دارد بيگانهمگر رمان  گفت. توان مي آثار در مورد بسياري از
كه تنها يك نفر است كه دارد با فرد غايبي، غايب از منظر ما  سقوط يا

ي  ي شيوه خود گلشيري تعبير خوبي در باره ؟زند خوانندگان رمان، حرف مي
انگار يك نفر دارد در گوشي تلفن با شما  :گويد مي .روايت اين رمان دارد

زند.  ميزي ميآمثال اغراق پنجم گويد. گلشيري در توضيح معيار سخن مي
جنگ و  ةشمار آدمها را كه در گستر ديگر كسي آن گروه بي«... نويسد:  مي

شما در هيچ رمان قرن  )22»(بيند. نميها گونه رمانداريم، در اين صلح
را مالكوم  جنگ و صلحبه همين خاطر  .بينيد جمعيت نمي نوزدهمي اينهمه

ها رمان جريان سيال ذهن آدم . بله دراست  برادبري رمانس نو ناميده
به  ند؛در پي ساختن شخصيت نيست هاگونه رمانمعدودند. به خاطر اينكه اين

 ند:دنبال به نمايش گذاشتن برشي از زمان در ذهن شخصت اصلي رمان ا
در اين برش عمقي زمان  .، ساعات تجلي، روز سرنوشت سازمدتي كوتاه

توانند حضور يا دخالت داشته باشند. گاهي يك  شماري ميي انگشت عده
دارد.  كه آدم داستان را به غوطه ور شدن در اقيانوس زمان وا مي است جمله

ي احمق هست كه نانواي  ي پسره دو كلمه گوستل ستوانمثال در داستان 
هاي داستاني به مفهوم  آدم اساساً در اين داستان گويد. وان ميمحله به ست

جوشد و در  متعارف آن وجود ندارد. اين ذهن ستوان است كه در خود مي

كه  ؛را بزدايد  كند آن دو كلمه كند و تالش مي هاي تاريك خود سفر مي اليه
با تجزيه  . اينجا ما با پروتكل جزر و مد ذهن سر و كار داريم نهشود ميسر نمي

هاي زيرزميني يادداشتكه داستايفسكي در  طور آنو تحليل درون، 
  ي درخشانش را ارائه داده است. نمونه

اي  نكته ،خورد در همان يك معيار كه به رمان جريان سيال ذهن مي ،باري   
و چون « نويسد: آيد. مي به كارمان مي شازده احتجابهست كه در قرائت 
هايي از  زماني با ذهنيات آدم رمان سروكار دارد، تكه ةپارنويسنده در اينگونه 

گيرد. آن  خاطرات درهم و فرار او را كه به زمانهاي دور تعلق دارد، مي
آورند در كنار  خاطرات پادر گريز را كه در زماني كوتاه به ذهن او هجوم مي

 خورد يها به هم منگونه رماچيند. از اين رو توالي منظم زماني در اين هم مي
يكي اينكه حضور  :بنيادي هست يدر اين جمالت چند نكته) 23.»(..

نويسنده به عنوان ناقل ذهن شخصيت داستاني ما را به نظرگاه متعارف 
سعي خواهد كرد به ذهن  زاويه ديد بيروني. نويسنده يا ناقل :رساند مي

شخصيت داستاني نفوذ كند. نويسنده يا ناقل واسطه است. درست همين 
از ميان  با تغيير پرسپكتيو سلر قبل از جويستواسطه را دوژاردن و شني

بازتابنده.  ؛راوي غايب ت؛اند. ناقل داستان ذهن شخصيت داستاني اس برداشته
بينيم به اين شكل كه داستان اصلي  مي شازده احتجاباين مشكل را ما در 

كند.  روايت ميالنساء و فخري را ناقلِ بيرون از ذهن شازده احتجاب و فخر
اوست كه حاكم مطلق دنياي داستان است. هر وقت بخواهد وارد جريان 

- هاي ذهني شازده و فخري و فخر شود و به عنوان داناي كل، سكته روايت مي
شود. گاهي هم اگر  كند.  زبان در يك اليه جاري مي النساء را جبران مي

رين ذهن و در نتيجه ي زي نيست كه وارد اليه اين شود نشان اي مي محاوره
شويم پس با همان زبان ادبي  زمين روح وارد نميايم. اينجا به زيرزبان شده

ما قادر به قدم نهادن در  كنيم. آيا اساساً داستان را از اول تا آخر روايت مي
هاي نمناك روح خود هستيم؟ آيا با سياست دوري و دوستي در رابطه با  اليه

ي زمهرير درون  يم وارد دهليزهاي نمور و سردابهشو درون خود هرگز قادر مي
ديگري شويم؟ و آن را همان طور پراكنده و پريشان، آلوده و در زنجير، به 

خواهد  ، با تمامي توانش ميشازده احتجابنمايش بگذاريم؟ گلشيري در 
ها را گرد بياورد و با آنها  كند تكه جلو پريشاني و آشفتگي را بگيرد. سعي مي

سي ي  نجسم بسازد. به تعبير خودش مجموع كند. در همان مقالهكليتي م
گويا آن خاطرات و «كند:  اين فكر خود را اينگونه بيان مي نويسيسال رمان

اند تا دنيايي از رنگ و  اند كه كنار هم قرار گرفته هاي معرق تخيالت كاشي
ند، گذارد گسسته، همان طور گسسته بما نمي )24»(وجود آورند.احساس به

ها در  ها، واحدي هماهنگ بسازد تا پاره خواهد با كنار هم قرار دادن تكه مي
كنار هم احساس امنيت و آرامش كنند. تا دنيايي بسامان ساخته شود. همان 

توان  هاي معرق. كه آن را با تكنيك جريان سيال ذهن نمي طاق و رواقِ كاشي
كه طاق و رواق يا اين ساخت. و يا اگر ساخته شود ديگر كاشي معرق نيست.

باورش دشوار است. به همين خاطر هم، يك  كه سمرقندي شكسته است
به اين  كند. هاي معدود داستان را از بيرون كنترل ميدمآراوي مقتدر ذهن 

در موقعيت اول داستاني، يعني نظرگاه سوم شخص  لحاظ، چون نيك بنگري،
  ماند.  مي
 به اين دو جمله كه ؛گردد ردم، برميدوم به آن پاره كه نقل ك ينكته   
هاي دور تعلق دارد،  هايي از خاطرات درهم و فرار او را كه به زمان تكه«

گيرد. آن خاطرات پادر گريز را كه در زماني كوتاه به ذهن او هجوم  مي
اينجا ديگر با حافظه سر و كار داريم. با » چيند آورند در كنار هم مي مي

اي از خاطرات سر و كار داريم كه يم. با مجموعهحاصل ذهن سر و كار دار
اند تا شخصيت او را بسازند. با جزر و مد ذهن  توسط شخص دستكاري شده

اي  نداريم. گذشته دارد، قرار سر و كار كه در معرضِ گذشته در زمان اكنون
اي از  دم مثل قاليچه بلعد. مسئله بر سر اكنون است كه هر كه آينده را نيز مي

مثل  (به تعبير عرفا، وقت) ي حال و لحظه شود. ايمان كشيده ميزير پ
شود و ساعتي خاموش  دمي روشن مي .زند هاي دريايي چشمك ميفانوس
ماند تا كي دمي چشمك زند. قرار  ماند و خاموش مي ماند. خاموش مي مي

است داستان سيال ذهن، ذهني را در زندگي روزمره نشان دهد كه به 
ورد. ماالرمه در آ اندازد اما گذشته را به چنگ مي نگ ميي اكنون چ لحظه

ي بنيادي را ديده بود: زندگي روزمره  قرائت داستان ادوارد دوژاردن، دو مسئله
و مشكل لحظه، اكنون. اساس كار جويس هم همين است. كار و كردار ذهن 

شازده  اوديسه در يك شبانه روزِ دوبلين. داستان ؛است در زندگي روزمره
فاقد زمان حال است. مرور گذشته است از منظر راوي داستان.  حتجابا
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 ،48اسفند ماه  ،گويي با دانشجويان دانشگاه پهلوي شيرازوگلشيري در گفت
، از بيرون مياد به منزل و مثل هميشه خوب شازده احتجاب، مثالً«گويد:  مي

 كنه براي شناختن فخرالنساء تالش شينه و شروع ميتوي اتاقش مي
دهد تا ذهن او را  را در اتاق قرار مي شازده احتجابناقل  )25(.»كردن.

هاي خاطرات او، با  ما از طريق تكه بكاود، بيرون از اكنون و عمل روزمره.
ي اشرافي، در طول چهار نسل؛ از اقتدار  دهنده از يك خانوادهتصاويري تكان

ن زندگي خصوصي آنها شويم و در جريا تا اضمحالل. به اندورني خانه وارد مي
تواند داد  ي تاريخي را نشان ميگيريم. از منظري كه بيشتر يك دوره قرار مي

بشويم ما را راه  هاي پنهان، توانيم وارد درون افراد، اقليم و به همين خاطر نمي
ي اجدادي  آنها هنوز در خانه اند. دهند، چرا كه خود نيز پشت در مانده نمي

  اند. ي فرهنگي. هنوز به خيابان نيامده قلعهكنند در يك  زندگي مي
به عنوان يك تكنيك ادبي و هم به عنوان نوعي داستان  جريان سيال ذهن  

كنر مطرح لفا ينوشته ،خشم و هياهو ي كتاب در آن دوران با ترجمه مدرن
در هجده  ؛1338ور ترجمه كرده است به سال  شود. كتاب را بهمن شعله مي

اي كه  در همين شيوه ؛را نوشت سفر شبعدها هم رمان بور شعله سالگي.
سفر . رمان ي ادبي ايران معرفي كرده بود خود از طريق ترجمه به جامعه

 ست شگفت در نوع خودش. منتشر شده است. كاري 1347در سال شب 
منبع اصلي  برد. گاه از اين رمان نامي نمي عجيب است كه گلشيري هيچ

سي سال ي ست. در همان مقالهو هياهوخشم  گلشيري هم همين رمان
شود  چوبك هم مي سنگ صبوري نقدش به  از طريق زاويه نويسيرمان

 »سيف القلم«در بيشتر فصول اين كتاب، مثالً فصل «اين نكته را در يافت: 
رود و  القلم همان طور كه مي بيشتر فعلها مضارع است، مثل اينكه سيف

  ) 26»(كند...  زند و ذهنياتش را بيان مي كشد، حرفهايش را مي آيد و مي مي
اي در اينجا مهم است: گلشيري دنياي دروني دوژاردن و فرويد و نكته  

ي دروني، توانست تجربه كرده باشد. و بدون تجربه شنيتسلر و جويس را نمي
توان به كمك تكنيك و شوريدگي زباني القاء  عميقا دروني، به سختي مي

ي زبان و شخم زدن زمين  ها و خانه زگشت به ريشهتجربه كرد.  دعوت با
نقد رمان  دردار هايآينهپدري، خود گواه اين امر است. به اين لحاظ رمان

   است. شازده احتجاب

  ها:نوشتپي

793 ص )، باغ در باغ، تهران،1378گلشيري، هوشنگ. ( - 1   
   794 جا، صهمان - 2

   794 -  795 جا صصهمان - 3

   795ـ   796)، صص 1378گلشيري ( - 4 

-http://magischerي رئاليسم جادويي در ادبيات فالندري، تارنماي  در باره - 5
realismus.nl-de.com/  ،ست. نظيري كم به زبان آلماني، منبع  

6- sizilischer Brief an den Mann im Mond 
7- Revista de Occidente 
8- Realismo magico 
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  چند سخن 

 الغرابِ محمود مسعوديدر مورد سوره
  1994ي از ميزگرد نقد و بررسي ادبيات داستاني تبعيد؛ ژوئن اتكه

 
  

  آبادي،نسيم خاكسار، رضا دانشور، حسين دولت

 شهرام قنبري، باقر مومني، ناصر مهاجر

  
ي نه رمان اي است از ميزگرد نقد و بررسيخوانيد تكهكه مي» چند سخني«

سوم ماه ژوئنِ سالِ ي كوتاه كه سيزده سالِ پيش، در تاريخِ  دوم و و قصه
ي كوتاه هاو قصه ها، به ابتكارِ ناصر مهاجر در پاريس برگزار شد. رمان1994

، بقال خرزويلي مهشيد اميرشاهي، ، نوشتهدر حضرعبارت بودند از: 
- ي حسين دولت، نوشتهبارددر آنكارا باران ميي نسيم خاكسار، نوشته

-يك عكس دستهدوزامي، ي اكبر سر، نوشتهغروب اول پائيزآبادي، 
آخرين ي بهمن فرسي، ، نوشتهدوازدهميي فهيمه فرسايي، ، نوشتهجمعي
ي محمود مسعودي، ، نوشتهالغرابسورهي علي عرفان، ، نوشتهجهان شاعر
گان در ميزگرد كنندهگي. شركتي شكوه ميرزاده، نوشتهاي در منبيگانه

آبادي، شهال شفيق، حسين دولتعبارت بودند از نسيم خاكسار، رضا دانشور، 
گان در ميز كنندهشهرام قنبري، باقر مومني، ناصر مهاجر. در ميان شركت

 سخني نگفت. در بحث در مورد  الغرابسورهگرد، شهال شفيق در مورد
هاي كوتاه اما، فعاالنه شركت كرد. حاصل اين ميزگرد ها و قصهي رمانبقيه

  زودي منتشر خواهد شد.  اصر مهاجر بهي نكتابي است كه به ويراستاري
گزارم از دو جهت: نخست از اين جهت كه از ناصر مهاجرِ عزيز بسيار سپاس   

به سهمِ خود با چاپِ اين تكه موافقت كرد. دوم از اين جهت كه در روزهايي 
ان چاپ اين تكه كه سخت بيمار بود، تمام تالشِ خود را به كار برد تا امك

از ديگر عزيزان، نسيم  كند.ام ميسرِ لُطفي كه  مديون فراهم شود؛ از
آبادي، شهرام قنبري، باقر مومني نيز خاكسار، رضا دانشور، حسين دولت

  خوانيم. طف كردند. ميگزارم كه اين تكه را به من امانت دادند. لُبسيار سپاس
  

  بهروز شيدا
  

  

نم خالصة داستان ك: من براي اينكه بحث باز شود، سعي مينسيم خاكسار
كنم را بگويم. داستاني كه ظاهراً پيچيده است و من فكر مي» الغرابسوره«

خواهد بگويد ـ  از نظر داستاني ـ از نظر تا زماني كه درنياوريم كه چه مي
كنم. بررسي مشكل خواهيم داشت و بنابراين به طور خالصه داستان را باز مي
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باشد و هر » سورئاليستي«هر چقدر هم  كنم هر رماني و هر داستانيفكر مي
شود پيدا چقدر هم رمزي و تمثيلي باشد، يك طرح اوليه دارد كه آن را مي

اي از آن توان خالصههرحال مياست كه به » بوف كور«اش كرد. نمونه
ام چنين كاري بكنم. من هم من سعي كرده» الغرابسوره«درآورد و در مورد 

هاي اوليه كه در چند طرح به اسم طرح» الغرابرهسو«بعد از خواندن كتاب 
كند وجود دارد، به ذهنم رسيد: اي، وقتي كاري را شروع ميذهن هر نويسنده

ساز يكي از ساز است ـ كليشهداستان يك كليشه» الغرابسوره«اول: داستان 
كند آنچه را بيند كالغ شده و بعد سعي ميهاي صبح ـ كه خواب ميروزنامه

از خواب ديدن و كالغ شدن در رؤيايش شاهد بوده، حكايت كند. طرح بعد 
اند يا هر كدامشان يك كالغ بر هايي ست كه كالغ شدهدوم اينكه حكايت آدم
گذرد، در شان در خواب و بيداري ميدارها كه زندگيشانه دارند و اين كالغ

ن را رها داري، خودشاداري و نشانجستجوي آنند كه از اين زندگيِ كالغ
آورم: اي از خود نويسنده ميكنند. در مورد اينكه كالغ چيست، جمله

- يعني مي» چيني.گويي، جادويي و سخنناروزني، پشت هم اندازي، دروغ«
كند، فرار كند و نجات پيدا كند. با خواهد از چيزي كه بر روحش سنگيني مي

آيد. طرح سوم، اين دو طرح، و از توي خود مجموعه طرح سومي بيرون مي
شدن كه از خودشان بيرون بيايند. ها ست بسوي سيمرغداستان سفر كالغ

شدن دارند و با استفاده از حافظة البته باز هم با استفاده از اينكه قصد سيمرغ
-بينند كه سيمرغ ميكنند و خودشان را ميها حركت ميتاريخي ما؛ كه مرغ

ا ديدن خودشان در آئينه و اين يعني ها ست در آئينه يشوند. آنگاه سفر آدم
- ها ميديدار با خودشان براي  پيدا كردن خودشان. من در اينجا به اينكه آن

شوند كالغي را از توانند در آخر سيمرغ شوند يا موفق ميتوانند يا نمي
پردازد. گرچه داستان خودشان بردارند، كاري ندارم و داستان هم به آن نمي

ت است، ولي اگر اين دو طرح را كنار هم بگذاريم ـ يعني يا رمان، سفر شكس
شدنش را و طرح بيند كالغ شده و بعد سفر كالغطرحِ آدمي كه خواب مي

ها يا مجموعة پرندگاني را كه قصد دارند بروند سيمرغ شوند ـ طرح كالغ
آيد و آن طرح كالغي ست (اشارة ديگري بكنم به كالغ در ديگري از آن درمي

چيني و باز كردن آن) كه ننه و مان تكة جاسوسي، ناروزني و سخنمورد ه
اش را كه سمبل پاكي ست از دست داده است. به نظر من اين سه طرح بيبي

كنند. رنج، زمينة اصلي اين را از اول تا آخر كامل مي» الغرابسوره«داستان 
ب بخشد، چون ترابخشد. نميرمان است. رنج انساني كه خودش را نمي

كند ـ هاي مختلفي خودش را حكايت ميشخصيت اصلي داستان كه با نام
-شود، يا يكي ديگر ـ در آخر كشته ميشود، گاهي غراب ميگاهي يونس مي

كند، اي كه برابر مرگ درست ميشود. اگر يادتان باشد صورت منطقي بيروني
افتد. اما مياي نشسته كه ماشينش از كوه به دره اين است كه او كنار راننده

مرگ راه حل نهايي نيست. او براي اينكه بتواند به اين مرگ نه تنها بعدي 
فلسفي بلكه بعدي سياسي ـ اجتماعي يا تاريخي بدهد، جا به جا از آبگينه 

زند و بعد جامعه يا مردم ما را در برابر آئينه زند و از آئينه حرف ميحرف مي
ها را ها و يا چهرة آنها، شكست نهايي آنهدهد. در سفر كالغ يا پرندقرار مي

ها ست كه به واقع رمانِ يك سفر را در بستر بينيم. از اين جنبهدر آئينه مي
كند. شود، حكايت مياي كه گذشته و حال يك ملت در آن بيان ميطبيعي

شوند. اين دهند، وارد اين داستان ميعناصري كه هستي ما را تشكيل مي
بومي است و كامالً اقليمي است؛ يعني كامالً به ايران ربط پيدا  داستان كامالً

ام خانواده درست كنم و كند. اين داستان خانواده دارد ـ من عادت كردهمي
كنم ـ و از نظر عناصر داستاني توي براي اين داستان هم خانواده درست مي

هستند. يعني اي ساعدي در آن گيرد كه هدايت و به گونهاي قرار ميخانواده
گيرد. چرا اين ي ساعدي و بهرام صادقي قرار مياز نظر ساختار توي خانواده

ها، گويم؟ براي اينكه اين عناصر توي آن هست: خرافات، مذهب، خيانترا مي
ها و همة عناصري كه عموماً تخيل و ذهنيت و فضاي چرانيها، چشمدلگي

واقع اين رمان با كمك اين عناصر سازند. به داستاني ساعدي و هدايت را مي
اي برابر آئينة بيرون و جامعه بگذارد. من فقط همين را به كند آئينهسعي مي

گويم. در مورد نقد آن بايد بگويم با گفتگوهاي عنوان توضيح داستان مي
هايم را خواهم زد. يعني اگر با اين طرح كه داستانِ رمان بعدي با شما حرف

شود كه داستان و از اين زاويه وارد شويم مشخص مي اين است پيش برويم
توانسته است يا نتوانسته است پاسخ دهد؟ آيا اصالً در ساختن جهاني كه 

ها روشن ها در بحثخواسته است بسازد موفق شده يا نشده؟ همة اينمي
  شود. من شخصاً معتقدم كه رمان بسيار خوب و موفقي است.مي

هايي شده است كه با ز طرف نويسندگان ما تالشاگر بعد از انقالب، ا   
رويدادها و اتفاقات اجتماعي برخوردهايي بشود و فضاي آن درون داستان 

اي داستاني، محمود مسعودي بدون اينكه موضوع ساخته بشود و به گونه
اي كه خود داشته، اش باشد با خراش درونيي اصليبيرون براي تحليل انگيزه

ها را شخصي كند؛ يعني به درون خودش بكشد و بعد از سعي كرده رويداد
ها را ببيند. خودش جزيي است و خود را واحدي از آحاد درون خودش آن

كشد از طريق اين فرد ـ كه ها و بالهايي را كه ميبيند و بعد رنججامعه مي
كنم در جاي جاي اين داستان به كند. من فكر ميخودش باشد ـ بيان مي

كند، يعني سيماي انقالب ما را توصيف ادث انقالب را توصيف مياي حوگونه
هاي مردم جامعه و ها و سياه شدنِ لباسكند. مثالً همان سياه شدنِ آدممي

شود. اما در همين حد كه سعي از اين قبيل كه توي كار هست و گفته مي
هارنظرهايي گويي باز داشته و از اظكرده با اين نگاه برخورد كند، او را از كلي

شناسي و سياسي و اجتماعي و تاريخي ست هاي جامعهكه جوشيده از تحليل
كند نيز او را بازداشته. او  خود را وسط معركه گذاشته و با سفري كه مي

سعي كرده حكايتش را بيان كند. موفق بودنش به اين خاطر است كه فرد 
نظر سياسي برخورد هستة مركزي حوادث است. ما تا كنون با فرد بيشتر از 

كرديم. مثالً انديويدواليسم را از زاوية فرديت و كرديم و منفي نگاهش ميمي
كرديم و نگاه مثبتي به آن نداشتيم. در فردخواهي و فردطلبي بررسي مي

شود و اين در قبال صورتيكه به اين شكل نيست و با فرد، انسان مطرح مي
كردند؛ يعني جامعة ها سنگيني ميهاي ديگر است. زماني بود كه كليتكليت

ها شامل مذهب كردند و اين كليتما را و تاريخ ما را و انسان را شناسايي مي
شويم و اسطوره و حماسه بود. ولي در اروپا، درست بعد از رنسانس، مواجه مي

كند و مقابل ، اين انسان است كه حركت مي»انديشممن هستم، چون مي«با 
كند؛ ايستد. بعد همين انسان با گذشتة خودش وداع ميمي هاتمام اين كليت
كند كه آينده را افتد و حركت ميبيند آينده است و راه ميو آنچه كه مي

شود. به همين خاطر است كه داستان و رمان ببيند و بنابر اين فرد، مركز مي
در  آييم. از اين پسآيد و ديگر ما از آن حالت قهرماني بيرون ميپديد مي

هايي مثل مادام بواري، مثل رابينسون كروزو داريم كه فرد ها آدمرمان
  هستند.

الغراب در كليت خودش بدون اينكه بخواهد كاراكتري را مطرح در سوره   
شود. يعني اگر بخواهد رويدادي تحليل كند، حضور سنگين كاراكتر ديده مي
. توي بوف كور شود؛ و اين مهم استشود، از درون يك شخص مطرح مي

هدايت هم همين را داريم. مثالً آدمي است كه از روزن باريكي بيرون را نگاه 
گرديم و با مراجعه به بيند و بعد هم ما برميكند و بعد مينياتوري را ميمي

بينيم؛ يعني اين ـ به نظر من ـ ابتدا سيماي ديكتاتوري سياه را مي
اش شود كه همهفضايي توصيف ميبينيم. ديكتاتوري دوران رضاخان را مي

- آورند. توي اين داستان هم با آدمي كه خواب ميبرند و مرده ميمرده مي
بيند كالغ شده و از زشتي خودش ناراحت است و مدام زخمي و لنگان است 

زنيم. اما او هميشه مواظب است كه ما را برد، به جاي ديگر نقب ميو رنج مي
گويد كالغ، به ي اين است كه اگر به خودش مياز خودمان بيرون نكند. برا

شود و ساز ميگويد يونس و كليشهگويد تراب و به خودش ميخودش مي
آيد، باز يكي ست و باز يكي ست. در زبان هم سعي خالصه هر چه بيرون مي

ها سوم شخص است، ولي وسط كرده همين كار را بكند. در زبان گاهي وقت
كند كه ما را به فرد رجعت شود و اين كار را مييبرد و اول شخص مآن مي
  بدهد.

     
الغراب رمان به راستي جدي و : نسيم خوب حرف زد. سورهناصر مهاجر

هايي است كه در قدرتمندي است. به گمان من يكي از قدرتمندترين رمان
هاي گذشته درآمده. ساختاري قوي دارد و زباني قوي و نثري پاكيزه. سال

ي چندتا اش هم تازه است. قصه در قصه. چند قصه در يك قصهتيشكل رواي
و چنداليه كه آغاز و انجامش يكي ست. از آنجا كه به شكل تمثيلي و نمادين 

هايي ست كه چند بار ي كتابنوشته شده، خواندنش آسان نيست. از گونه
اين  رسيم. بااي ميهاي تازهبايد آن را خواند. در هر خوانش هم به برداشت

هدايت است. به قول » بوف كور«ي حرف نسيم هم موافقم كه از خانواده
نويسد، اين اش نميالغراب راوي براي سايهدر سوره«خانم حورا ياوري اما، 
نامه، گويد. (ايراني تاريك هستي ميگشايد و از سويهسايه است كه زبان مي

  )69ي يك، زمستان سال نهم، شماره
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ها دارد. در بارة فرهنگ تر بگويم حرفحرف دارد؛ يا دقيقالغراب سوره   
دروغ و فريب در كشوري كه استبدادزده است و حكومتي خودكامه دارد. در 

شان به پذيريها و تبديلبارة ترس و پيامدهايش. در بارة چند چهرگي آدم
تواند تراب باشد و تراب، ايوب. و اين هر سه، چه تنها ديگر: يونس ميهم
ترين معنايي و بيهودگي زندگي، يكي از روشنستند. تنهايي آدمي، بيه

  هاي اين رمان است.حرف
ست و سياه. دگرديسي بنيادي، حاكم بر رمان، فاتاليستي  نگرش فلسفي   

ات را دگركون كوشي كه زندگي خودت و جامعهسراب است؛ حتي وقتي مي
-بري. چه، آدم كالغبه سراب ميبري. راه كني، راه به جايي كه جا باشد نمي

وار خواهد از كالغ و كالغي خود فاصله بگيرد و سيمرغدار و كالغ است كه مي
  در مسير تعالي سفر كند.

آميزي دنياي انساني و حيواني در اين رمان به راستي ايراني يا به همدر   
و به باور  با استفاده از متون عرفاني ايراني بازآفريده شده» بومي«قول نسيم 

-دستي اين كار را انجام داده: شعور و آگاهي به فاصلهمن نويسنده با چيره
-انجامد ـ كه در يك دروغ بزرگ زندگي ميگيري از جماعت و همگان مي

كنند ـ و گرايش به راستي و درستي كه با پرواز همراه است. فرجام اين پرواز 
نة همان مردمان پردغل و آور به ميااما سقوط است. سقوطي دردناك و رنج
هايي هاي كالغ بر شانه نشسته. آدمدروغ و تبديل شدن به يكي ديگر از آدم

كه همه يك خبرچين و جاسوس با خود دارند. اين چنين، پستي و فرومايگي 
شوند تا چرخة زندگي بگردد. و دوباره به و پستان و فرومايگان توجيه مي

زدن دايره. دنياي سوره الغراب، دنياي  گرديم؛ پس از دورخانة اول باز مي
شود خوب است، مورد پرسش ست. راوي هر آنچه را كه تصور مياي باژگونه
خواند كه اصًال خوب چيست؟ دهد و خواننده را به چالش فرا ميقرار مي

گويد اي ميشود به خير و خوبي رسيد؟ به گونهخوب كجا ست؟ كه گفته مي
  روغ بزرگ.همه چيز دروغ است. يك د

   
هايي كه زده شد، درست است؛ بدون : مقدار زيادي از حرفرضا دانشور

اينكه نشان بدهد سرانجام چرا داستان، خواندنش مشكل است؟ آيا مشكل 
بودن آن به خاطر دقيق بودن مفاهيم و دور از دسترس بودن فكرهاي آن 

را نقد  است؟ يا اينكه اشكال در نگارش آن هست؟ كساني كه تا كنون آن
هاي چندگانة هاي متعدد و اليههاي مختلف، درونمايهاند در بابِ طرحكرده

اند. بنابراين شك نيست كه ساختكار (مكانيسم) داستانيِ آن حرف زده
ها با مبتني بر كشش و واكنش متقابل اين اليه» الغرابسوره«داستاني در 

اهرم اساسي اين يكديگر است و نقاط قوت و ضعف آن نيز در همين جا. 
دهم بگويم درونمايه ـ اي كه بقيه را نيز ساختكار، طرح ـ  و من ترجيح مي

گيرد، خواب و هاي ديگر را قاب ميآورد و مجموعة درونمايهبه حركت درمي
بيداري ست. تا اينجاي قضيه آسان است. تفكيك خواب و بيداري براي 

مره، به طور تجربي خواب و اي كه در ادبيات يا حتي در زندگي روزخواننده
كند و به تالش ذهني بيداري را از هم تفكيك كرده، مشكلي ايجاد نمي
هم » بيداري«شود كه زيادي نيازمند نيست. اما سختي كار وقتي شروع مي

اي ست مشغول الواقع خفتهبين كه فيو آن بيدار خواب» خواب ديده شود«
  ند. در اينحال تعبير رؤيا، واقعاً خواب ديدن، دست به تعبير رؤياي خودش بز

-نيست. چيزي را از دنياي رمزي رؤيا به وضوحِ بديهيات و دانسته» تعبير«
  آورد. بلكه خود رؤيايي ديگر است سرشار از رمزگان.هاي روزمره باز نمي

شود و اي خودش معتبر ميرود، هر خوانندهوقتي نوشته تا اين حد دور مي   
اي در لحظة خواب ديدن، با معناهاي توي خوابش رابطة بينندهمثل هر خواب

- شوند. تصويرها، بيواسطه تجربه ميكند. رمزها، بياي برقرار ميواسطهبي
كنند. و هر تفسيري كه سعي كند سطحي اجتماعي، تفسير زندگي مي

- واسطگي، بيسياسي، فلسفي و غيره ... از قصه به دست دهد، در برابر آن بي
جا در نقش حاال اگر خود نويسنده دچار اين خطا شد كه جابهرنگ است. 

آورد كه معبر و رمزگشا ظاهر شود، اختالف سطحي در قصه به وجود مي
-كند و خواندن قصه را سخت. در نقل قولذهن خواننده را دچار سكته مي

هاي موجود خواب ـ بيدار، از سوي بينيم توجيه رابطهآورم ميهايي كه مي
سازد و ـ كه ـ را مدعي نوعي نظريه راجع به قصه مي» الغرابسوره«ده، نويسن

هر كجا اين نظريه نقض شده، اختالف سطحي در كار به وجود آورده كه 
  ذهن خواننده را مختل كرده و رابطه را مشكل.» گردش كار«

بينم كه نشسته توي مهتاب و زير باران. من كالغ را توي خوابم مي«   
. خود خواب آنقدر پيچيده است كه ديگر الزم نكرده حروفچين پيچيده است

بينم كه نشسته با پوزخندهاش بدتر گيجم بكند: من كالغ را توي خوابم مي
توي مهتاب و زير باران. پيچيده است. چرا بايد كالغ را توي خوابم ببينم كه 
 نشسته توي مهتاب و زير باران؟ اگر كالغ هم مرا توي خوابش ببيند كه

ام توي مهتاب. زير باران، اين هم پيچيده است. چرا بايد مرا توي نشسته
ام توي مهتاب و زير باران؟ گفتنش ساده است. چون خوابش ببيند كه نشسته

ام بينم كه شدهتر اينكه من خواب ميو چرا كه بشود پيچيده است. پيچيده
بينم. را خواب مي ام دارم اوبيند شده است من كه خوابيدهكالغ كه خواب مي

ترش چه بسا كه اخيرا خيلي برايش اتفاق بيفتد. پيچيده است. از اين پيچيده
افتد. من خواب هم هست كه گاهي براي من، و چه بسا براي كالغ، اتفاق مي

ام او. يا بيند كه شدهام كالغ كه خوابيده دارد مرا خواب ميبينم كه شدهمي
بينم ام دارم او را خواب ميكه خواب ديده بيند شده است منكالغ خواب مي

كه شده است من. حاال اينها كه به اندازة كافي پيچيده نيست؛ همة يك شهر 
بيند، چيزي كه خيلي پيش هاي هركسي بجاي ديگري مياز اينجور خواب

اش شود كه آدم ديگر راه خانهاش آنقدر قشنگ ميآيد، آن وقت پيچيدگيمي
ها با يكي دو تا متلك مرا شود به اين سادگياست كه نمي كند. اينرا گم مي

ام جلوي يك شود كه من با چشم خودم ببينم كه نشستهچزاند. آخر مگر مي
آئينه طوري چنگ و منقار دارم و چنگ و منقارم خونين و مالين است. از 

-ريزد و دردش را هم دارم مييك چشمم كه كور شده همينطوري خون مي
حرف حروفچين را باور كنم كه چشم ندارد حتي كالغ شدن مرا  كشم، آنوقت

  ».ببيند؟
گيرد. يا منظورش خوانندة عادي معتادي است كه به اين موضوع ايراد مي   
گذارد شش به نظرش خوابيدن خطرناك است. آدم را خلع سالح كرده نمي«

ن خوابد تا ديگرادانگ حواسش به خرسك ايوان باشد. خودش مخفيانه مي
-نفهمند خوابيده بيايند خرسك ايوانش را ببرند. ولي اينكه چرا خواب مي

بينيم كه سرمان گرم باشد تا خرسك بينيم كامالً معلوم است: خواب مي
ايوان را ببرند. خواب و خواب ديدن مثل كتاب و داستان خواندن است. چطور 

داستان داستان توي كتاب است، خوابم هم توي خواب است. براي خواندن 
بايد توي كتاب فرو رفت. براي ديدن خواب بايد توي خواب فرو رفت. اول 

هائي كه در دوروبرش شود تا يك خُرده فرو برود. بعد به اتفاقآدم شُل مي
شود تا بيشتر فرو برود. بعد بيشتر شُل و كرخت و آنقدر اعتنا ميافتد بيمي
هيچ قيمتي حاضر نباشد براي  شود تا جوري فرو برود كه ديگر بهاعتنا ميبي

  ».شمشير توي فرقِ سر تراب خان تره خرد كند
براي خواندن داستان بايد توي داستان فرو رفت. براي ديدن خواب بايد    

توي خواب فرو رفت. اتفاقات دوروبرش را بايد ناديده گرفت تا به عمق فرو 
تراب خان و داستان رسيد. طوري كه شمشير توي فرق سر » اصل«رفت و به 

كند، مطلقاً فاقد اهميت بشود. اهميتش معنايي كه منطق روزمره جستجو مي
در كليت روايت در نظر گرفته شود، در جهاني كه دربست آفريده شده و 
دربست ارائه شده و دربست خوانده شده، نبايد دنبال توجيهات معتاد بگرديم. 

وريم. بر اين اساس، شالودة ها و معناهاي قصه را از جهان قصه درآبايد منطق
خواهد در جزء جزء خود به مصاديق قرار دارد كه نمي» زباني«كار بر دريافت 

را بايد در اين » الغرابسوره«بيروني ارجاع داده شود. قوت و اهميت تجربة 
هاي نكته جست. موارد موفق اين نوع تجربه در ادبيات داستاني (مثال

، كم »هاكرگدن«، »در انتظار گودو«، »صرق«، »محاكمه«، »مسخ«معروفش: 
-اند. از قانون خود پيروي مي، در ساخت خود يكپارچه »بوف كور«و بيش 

خوانند، آسان كنند و عليرغم اينكه منطق روزمرة ذهنِ معتاد را به چالش مي
شوند. ذهن، گذارند و آسان خوانده ميشيوة خواندن را پيش پاي خواننده مي

كند و براي جستجويش در معنا، رودهاي عبارات حركت ميهمراه فراز و ف
دهد و اش معنايي به دست نميشود. كار، خارج از كليتميانة راه متوقف نمي

سازد. اگر خود ممكن مي» مصنوع«هر گونه تفسير و تفكري را تنها در آفاق 
. ماندمي» متافيزيك«بتوانيم اين اصطالح را وام بگيريم، ساخت و زبان قصه 

، ماوراء هر چيز »معتاد«(ماوراء » واقعي«يعني قصه در عرصة مطلقًا ماوراء 
اي از جنس خود، از جنس جهاني كه خلق ديگري) با ذهنيت خواننده، رابطه

اي ست مطلقاً انحصاري؛ زيرا در جزء و كل، كند. اين رابطهكرده، برقرار مي
  ا.ويژگي انحصاري خود را دارد و يكپارچگي مطلق خود ر

نه در ذات خود از اين يكدستي و هماهنگي دروني » الغرابسوره«   
كند. در اي كه طبعاً با ذهنيت خواننده برقرار ميبرخوردار است و نه رابطه

الطير دارد، خود را درگير تفسير اساس كار، در همان رجوعي كه به منطق
ـ كه از يك خويش كرده و با تفسير جديدي ـ بهتر است بگويم تجديد نظري 
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الطير دهد، در دام توجيه و كليشه افتاده. منطققطعة قديمي به دست مي
شمول افتد. فكر، فكري است جهانعطار در جهاني يكپارچه تمثيلي اتفاق مي

-هاي اساسي بشري ظهور ميهاي فيتيشهاي آن، منشها، شخصيتو پرنده
سان براي رؤيت جمال حق كنند و رفتارها و گفتارشان به موانعي كه از ذات ان

  كند، اشاره دارد و زبان تمثيل از عهدة پيچيدگي فكر برآمده.بروز مي
-اين موانع به ناجنسي و قلدرمنشي پرندة رخ و توطئه» الغرابسوره«در    

هاي ارزان قيمت عقاب و غراب محدود شده. دعوا و رقابت اين دو پرنده و 
ان آنچنان نازل افتاده است كه نه خبرچيني غراب براي ايجاد تنش در داست

كند و نه سرانجام در حاصل مطلب الطير را توجيه ميلزوم ارجاع به منطق
اي از فكر را (در قبال كار مرجع) در اقليم داستاني خويش طرح. افق تازه

زبان، از پيش مصداق خود را به دست داده و ابعادي فراتر را، پيش پاي ذهن 
هاي رخ و عقاب و نقش خاص غراب در حد كليشههاي نگذاشته. درگيري

  سياه و سفيد مانده و سادگي فكر، پيچيدگي شكل را زائد ساخته است.
هاي ديگر قصه نظير رنگ زدن سرتاسر شهر، برگ درختان، حكم در مايه   

شان دم تر شده و مصاديقها باز هم نازلها، تشييع جنازه، استعارهآوردن كالغ
اند. چه، ي كه به محض دم دست آمدن، مأيوس كنندهتر. مصاديقدست

شود و مانند. تفكر متوقف ميچيزي جز شعارهايي از پيش دانسته باقي نمي
شود خواننده در سطوحِ ديگر تخيل بيكار. همين نكته است كه باعث مي

داستان هم همچنان به دنبال تعميم اين فكرها، تالشي عبث كند و در اين 
  يد.تالش از پا درآ

نيست. خواب و » واسطهبي«ديگر خواننده معبر خويش نيست. تعبير،    
شوند. حرف نويسنده يكي نيست. گاه دنيا بيداري يكجا خواب ديده نمي

كند و براي اين اختالف يكسره رمزي است، گاه بديهيات روزمره حكومت مي
- ذيت ميشود. نكتة ديگري كه خواننده را اسطح داستان، منطقي ارائه نمي

كند، بكار بردن شگردهايي است كه لزوم و زيبايي و تأثيرشان در بطنِ 
هايي كه شماره مقصود مانده و راه بيرون شدن نيافته است، مثل آن طرح

هاي مياني، مثل بحث توي چاپخانه، ها، تكهاند. يا بعضي ميان ـ قصهخورده
اما و اگرهايي بشود هر راجع به اكابر، بحث در باب آداب رانندگي كه شايد با 

بندي قصه نيستند. من شان را به قصه بست؛ اما مطلقاً جزء استخوانكدام
  بينم، بهرحال.اينطور مي

نكات قوت خيلي زيادي دارد: » الغرابسوره«اما عليرغم اين دو سه نكته،    
نويسي است. هايي ست كه حامل تفكر در مورد قصهجزء معدود قصه
هاي بسيار زيبا و درخشان زبان و در باب لحن دارد. تكهفكرهايي در باب 

اي ست شجاعانه. داستاني ست كه خوانندة اهل تفكر و تعمق را دارد. نوشته
كند و حتي مجبور. كاري ست تجربي و همچون به دوباره خواندن دعوت مي

  هايي باشد، ارزشمند.اي كه واجد تازگيهر تجربه
  

هاي ديگري ست؛ كنم كه از جنبهايي اشاره ميه: من به نكتهشهرام قنبري
اي نيست. از اين تمام شده ها تكرار نشود. اين كتاب، قصةبراي اينكه حرف

هاي مختلفي وجود دارد. به ها و بازخوانيكتاب مثل هر اثر باز ديگري، قرائت
نظر من اگر الزم شد، خوب است يكي از ما چيزي راجع به اين كتاب 

هايي را كه رضا در مورد اشكاالت ساخت آن راستش نكته بنويسيم؛ چون
ام اين بود و االن هم اين اشاره كرد، به چشم من نيامده بود. من بيشتر مسئله

اش براي اين است كه حرف نويسنده در اين داستان، و دغدغه و گرفتاري
خواهد از يك قضيه گزارشي بدهد و است كه خودش چنين آدمي ست. او نمي

اي بنويسد براي اينكه چيزكي گفته باشد. حرفي دارد و در مورد آدم و صهيا ق
سرنوشت آدم كه داستاني قديمي است و نشان از فكر قدري در فرهنگ ما 
دارد. آمده است و با وسواس خاصي در صورت و شكل و با آن جهان رؤيايي و 

در » ازبانفر«يا » متازبان«وارش؛ كاري در زبان كرده است؛ يعني يك كابوس
كند كه با جهان متافيزيكش بخورد. كوشش او چيست؟ او از كارش انتخاب مي

نويسي ما زياد هايي كه تعدادشان در قصههايي ست ـ و از جمله آدمجمله آدم
خواهد خودش را نيست ـ كه يك جوري از اين جنگ بين حقيقت و مجاز، مي

نر است وارد شود و تبديل فراتر ببرد و به يك عالم ممكن كه اصالً ساخت ه
ديگر و اين سفر هولناكي كه از واقعيت و كابوس و خواب و ها به همآدم

ها، كوششي است فكري در قلمرو آميختگي اينشود. در همبيداري و رؤيا مي
خصوص قصه و زبان براي اينكه خود را از فكر دو قطبي نيك و شر و به

هايي مثل كافكا ست كه از تجربه حقيقت و مجاز خالص كند. با كمك گرفتن
خواهد برود به سراغ آن چيزهايي كه خلق آدمي را در عالم هنر ممكن مي

هايي از حقيقت و مجاز و خير و شر كه در كند؛ با داشتن همة جنبهمي
خصوص شكست جمع آدميان مجموع در يك آدم است. او شكست آدم را و به
يان در اين دنيا را و در نتيجه و حركت جمعي آدميان و حركت جمعي آدم

اش در مرز خواب و بيداري تنهايي آدم را از يك نگاه خيلي دروني كه همه
گذرد كه گذرد ـ و اين خيلي مهم است براي اينكه چيزهاي در بيداري ميمي

گذرد كه آرزوي آدم است ـ  تصوير كابوس آدم است و چيزهايي در خواب مي
  كند.مي

  
ام، ولي هيچ چيز از آن من به تازگي قصه را خوانده :آباديحسين دولت

اي را بخوانم و چيزي از آن در در خاطرم نيست؛ و ممكن نيست من قصه
خاطرم نماند. تنها چيزي كه در اين قصه توجه مرا جلب كرد ـ البته قصه را 
به سختي خواندم ـ زبانش بود. زبان بسيار سالم و زيبايي دارد. چيزي كه 

ها زياد راجع به آن كم دارد، انديشه است؛ عليرغم اينكه بچه اين كتاب
حرف زدند و چيزهايي كه خودشان در ذهن داشتند به نظرم به حساب 

اي در اين كتاب گذاشتند. يعني در اين كتاب فرم هست و فرم، و انديشه
زنيم، عليرغم فرم، پشت آن ـ كافكا حرف مي» مسخ«فرم نيست. وقتي از 

اي است كه و نقدش كنيم ـ دنيايي است و پشت آن انديشه وقتي تفسير
رود. يك ساعت است كه شكافد و جلو ميآنقدر غني است كه شكل را مي

اي از كتاب بيرون بيايد. زنند؛ ولي من نديدم كه حرف تازهها حرف ميبچه
اي كه بشر تا كنون به آن برخورد نكرده باشد و او كشف كرده و انديشة تازه

كنم قياس ما گفته باشد. به كافكا و هدايت حوالت داده شد. من فكر ميبه 
الفارق است. در بوف كور هدايت جهاني است و پشت آن نيز جهان و مع

اي ست و تفكري در آن نهفته است كه در اين كتاب نيست. وسوسة انديشه
ها ست. حتي غالمحسين ساعدي به ماندگار شدن اثر، امروز دامنگير خيلي

تا به » كليله و دمنه«اين قضيه اشارة مستقيم دارد و مدعي ست كه اگر 
سود » الگوري«شود، به خاطر آن است كه از امروز مانده و هنوز خوانده مي

اي كه نوشته برده است. به گمان من، هر اثر هنري و به هر شكل و شيوه
دگاري اثر نباشد، به درد آينده نيز نخواهد خورد و مان» معاصر«شود، اگر 

مرغ «شكسپير و » هاملت«هنري الزاماً ربطي به شكل و يا فرم آن ندارد. 
آيند و مردم از ديدن چخوف هنوز كه هنوز است به روي صحنه مي» دريايي

دانيم كه اين دو نويسندة بزرگ به كدام برند و همة ما ميها لذت ميآن
ائلم. آنچه كه اثري مكتب هنري تعلق دارند. من بين هنر و صنعت تفاوت ق

ها كند، مقدار هنري است كه در آن به كار رفته. ولي بعضيرا ماندگار مي
گيرند. هنري كه به دنياي عواطف و كاري را با پيكرتراشي عوضي ميمنبت

تواند هر احساسات انسان نزديك نشود و آن را تسخير نكند، هنر نيست؛ مي
برد، باز هم ر ما را به انديشه فرو ميچيز ديگري نام بگيرد، مگر هنر. هنر اگ

-از طريقِ همين احساسات و عواطف است. و اگر انديشه و فكري را القاء مي
كند، باز هم از همين رهگذر است. ما انگار فاصله گرفتن هنرمند را از اثر، با 

گيريم. اگر در اثري خواننده نتواند خود را همراه تفاوتي اثر عوضي ميبي
اعتناء بگذرد، آن اثر هنري موفق نيست. هنر هنرمند ر شود و بيكند و درگي

آن است كه مخاطبش را در اختيار بگيرد و وادارش كند تا آخر همراه او 
  برود و در اين سفر احساس خستگي و كسالت نكند. مسعودي اما، معمايي 

ا خواهد تدهد و از او مياش قرار ميتر پيش روي خوانندهرا هر چه پيچيده
با كمك راز و رمز و مهر و اسطرالب آن را كشف و حل كند. اگر اثري 
سورآليستي، فرماليستي، و در هر مكتب ديگري نوشته شده، من تا آن را 

اش داوري كنم. شايد بسياري خوش داشته كنم در بارهنفهمم، جرئت نمي
كه آلود صبحگاهي قدم بزنند و هر شيئي را به هر شكلي باشند در هواي مه

هاي خود راضي باشند. ولي من چه دوست دارند در نظر آرند و از دريافت
كنم، من دوست دارم دنيا را در روشنايي ببينم. فضاي اين كتاب به عمد 

آلود شده تا همه چيز غيرواقعي و مرموز به نظر برسد و هر كي از ظن مه
  خود يار نويسنده بشود. ولي منظور چيست؟

  
كنم، شايد روشنگر باشد. يكي از دو نكته اشاره مي: من به رضا دانشور

  هاي كتاب مسعودي اين است كه به دنبال خلق خوانندة جديد است و ارزش
كند و اين خود انديشه است. نكتة دوم دعوت به نوعي ديگر خواندن مي

اينكه اين كتاب قرار نيست (و خود نويسنده هم اين قصد را ندارد) وارد 
ه همة خوانندگان به يك نتيجه برسند. اصالً اين كتاب اي شود كمسئله

كارش اين است و طوري نوشته شده و مخصوصاً اينطور نوشته شده كه هر 
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٢٩٢  100 ي آرش شماره

يعني در حقيقت اين يك شيوة نگارش » ظن خود يارش شود.«كسي از 
است كه نتيجة كار عبارت است از كتاب به اضافة هر خواننده. يعني موقعي 

خواني. و اين جزو شيوة نم كامالً كتابي نيست كه تو ميخواكه من آن را مي
  تواند باشد.نگارش مي

  
اش (در زمان نو، شمارة اي كه بر دو ترجمه: خودش در مقدمهناصر مهاجر

كند كه روشنگر است. به اي را مطرح مي) نوشته، نكته1365، شهريور 12
و چيست، تن به ها نيست كه به ضرب يك دادبيات از آن مقوله«گمان او: 

اي ژان پل سارتر، راز اي دهد و عليرغم كتاب چهارصد صفحههاي دورهپاسخ
ناشدني. راز حلقه هاي فهمترين راز ممكن. راز واژهاست؛ راز رازهاست. الهي

هاي شبانه روز به دور كانون آتش. راز گوش بستن مدهوشانه به بستن
اي كه باشد له را به هر حيلههاي جادوگري كه بايد از ترس مرگ قبيروايت

به بازيابي تصوير او در بركة شفاف روايت ... بايد مبهوت كند تا جان و 
مسعودي در اين كتاب » پوست خويش را شهرزادوار از قتلگاه به در برد.

درك خودش را از جامعة ما، وضعيت جامعة ما، روح و روان و فلسفه و تاريخ 
امروز بيان كرده است. اين يك برداشت جامعه و حركت اين جامعه تا به 

  است. اين يك انديشه است چه با آن موافق باشيم و چه مخالف.
  

اي در اين كار نيست، درست : اينكه حسين گفت انديشة تازهشهرام قنبري
نيست. رضا اشاره به ابداع و خواستن و دعوت براي به وجود آمدن يك 

ي ازلي و ابدي براي بشر وجود دارد. هايخوانندة تازه كرد. دوم اينكه دغدغه
تواند راجع به آن شود زد؟ منتهي آدم مياالن مگر حرف نواي، توي دنيا مي

هاي هميشگي بشر از وراي يك سفر دروني در عالم هنر، جهاني را دغدغه
به ما منتقل كند كه در زبان و در يك فرم هنري تبديل به واقعيت شده. 

  ين است.اي اگر هست در احرف تازه
  

: دو تا مشكل در اين بحث دارم. از اين دو مشكل يكي باقر مؤمني
غيراساسي است و آن اين است كه من هنگام خواندن كتاب ياداشتي 

- ام اين است كه من به برنداشتم كه االن به آن مراجعه كنم. مشكل اساسي
دم. در مورد اين ها را خوانعنوان يك خوانندة معمولي همة اين كتاب

اش را خواندم و كالفه كه دو صفحه» يك عكس جمعي«برخالف كتاب 
- شدم و نتوانستم ادامه بدهم، بايد بگويم كه اين كتاب را از اول تا آخر يك

اي را كه دنده خواندم و به نظرم بسيار بسيار گيرا و خيلي قوي آمد. تكه
ولش  توانمرضا خواند از آن كارهاي عجيب و غريب است كه من اصالً نمي

خواهد ده دفعة ديگر بخوانم. گرچه دفعة اول هم خيلي كنم و دلم مي
نظر من چيز بسيار قشنگي بود؛ ولي بسيار  هر حال بهقشنگ گرفتم. به 

هدفي است. يعني يك مقداري بازي ست. من اين كتاب معني و بيچيز بي
زمين را كه با اينهمه قدرت نوشته شده تا آخر تمام كردم و وقتي آن را 

گذاري، يك نوع شارالتاني و يك نوع گذاشتم گفتم كه چي؟!! يك نوع كاله
بازي با خواننده و يك نوع استفاده از استعدادها و بعد كه چي؟ يعني معما 

- خواهد خيلي چيزها بگويد ولي با زبان غيرقابل فهم ميگفتن و اينكه مي
كه الاقل براي خواهد بگويد بايد زباني باشد گويد، يعني چه؟ اگر مي

اي كه مثل نسيم هست كه يافته، قابل فهم باشد. خوانندهخوانندة پرورش
كند، سه چهار كارها ميكارها عميق است و خودش از اين خيلي توي اين 

داند واقعاً كدامش درست آورد كه خودش هم نميتعبير از آن بيرون مي
يفتة اين سبك كار است. آقاي رضا دانشور كه خيلي مسلط است و خيلي ش

گويد من خيلي چيزهايش را نفهميدم. اگر شما چهارتايش را است، مي
» بوف كور«نفهميديد، من اصالً هيچ چيزش را نفهميدم. من حتي در مورد 
هاي ديگرش صادق هدايت هم ـ عليرغم اينكه مخلص ايشان هستم و قصه

طور نيست كه كنم كه يك مقداري بازي ست و اينرا دوست دارم ـ فكر مي
گويد كه بايد آن را خواند و خواند و كشف كرد. يك مقداري بازي ناصر مي

روشنفكري است كه برگردند و چيزهايي از توي اثر دربيارند و به يكديگر 
بگويند و خودشان شيفته شوند، بدون اينكه بدانند براي چي! درست مثل 

گويد و بعد ي ميبندند. يعني يك نفر چيزمردمي كه به درخت دخيل مي
روند و صد سال هم به آن آيد و دنبالش مييواش به باور همه مييواش

بندند. من تصورم اين است كه اين كتاب اصالً هيچ چيز درخت، كهنه مي
بازي ـ آن را نوشته نيست و فقط يك آدم بسيار ورزيده ـ از نظر ادبي و زبان

- ه اصالً هيچ چيز از آن نمياي رسيده است كه مني كو كار به چنان جاذبه

قول عنوان يك بازي و به  عنوان يك تابلو قشنگ، به فهمم، آن را به
  ، پذيرفتم.»پازل«عنوان يك ها به انگليسي

  

  : در گفتار شما تناقض هست.رضا دانشور
  

دانم تناقض هست. تناقض آن تناقضي است بين عامي : بله ميباقر مؤمني
  و عارف.

  

ايد و برايتان جذاب بوده و از گوييد خواندهز يك طرف مي: ارضا دانشور
ايد آن هيچِ جذاب گوييد كه هيچ چيز ندارد. فكر نكردهطرف ديگر مي

  چيست؟
  

ماند كه چند رنگ تند يا : بله هيچ چيز ندارد. مثل تابلويي ميباقر مؤمني
كنيد به مسئلة چند رنگ قشنگ را در هم تركيب كرده باشند. اشاره مي

رئاليسم «نيست يا مسئله » ايدئولوژي«، اصالً مسئلة »ايدئولوژي«
و از اين دست. بلكه مسئله انسان است و قصه و داستان و » سوسياليستي

حالي  گذرد. ضمناً بد نيست بگويم كه در عينحوادثي كه توي زندگي مي
-اي هستم، ولي متون كهن زبانم را ميكه من در زمينة قصه آدم عامي

و » كليله و دمنه«است و » الطيرمنطق«. ما ادبياتي داريم كه شامل شناسم
فهميم. هر ها را خيلي خوب ميزبان حيوان، ديوار، اشياء و ارتباطات آن

فهمد، ها را خيلي خوب مينفهم معمولي هم آننخوان زبانايراني داستان
  فهمم.ولي اين يكي را اصالً نمي

  

توانم كنم تا آنجايي كه ميعي مي: در بحث جديدم سنسيم خاكسار
ها ارائه بدهم. در ذهن نويسندگاني مثل طريقي براي خواندن اينجور داستان

گذرد كه با حافظة مسعودي ـ نه تنها او كه ديگران هم ـ چنين مي
اي كنند كه خوانندهشان كار داشته باشند و كار دارند. يعني فكر ميخواننده

ز ديد مشخصي برخوردار است و از اطالعاتي كه در خواند اكه كارشان را مي
غروب اول «جامعه پخش شده است، مطلع است. مثالً فرض كنيد در كتاب 

» چريك«اكبر سردوزامي به جاي اينكه توضيح بدهد كه كاراكترش » پائيز
فهمي كه است، بالفاصله به كفش كتاني اشاره دارد و توي خواننده مي

است. يا مثالً » كُد«ني است و اين در واقع كفش كتاني مخصوص چه كسا
- و خانه 60در داستان دوم همين كتاب به جاي حرف زدن از فضاي سال 

ـ كه ترجمه شده است و فيلم » رگتايم«از رمان » مجاهدين«هاي تيمي و 
- كند و هيچ توضيحي نميآن را هم تلويزيون نشان داده است ـ استفاده مي

» بر ما چه رفته است باربد«استاني دارد به اسم د» گلشيري«دهد. يا مثالً 
پور است. نام داستان بالفاصله شعر سعيد سلطان» چپ«كه خطابش جريان 

- گويد ـ وقتي ميكند و به تو مي، تداعي مي»بركشورم چه رفته است«را، 
چه كرده است؟! » چپ«است و اين » چپ«خواني ـ يادت باشد كاراكترم 

ها، مقداري با حافظة خواننده كار دارند. من چرا اين تانبنابراين اين نوع داس
» فاز«گويد كه مرا توي آن كار را توي آن خانواده بردم؟ خود داستان مي

شود كه با اين عبارت شروع مي» بوف كور«ببر و بعد مرا راحت بخوان! اول 
خورد و ... و اين يكي در زندگي دردهايي هست كه مثل خوره روح را مي

اش حرف زدن كه من كالغم و چنگ و منقارم خونين كند با سايهع ميشرو
ها زده شده و خيلي حرف» بوف كور«و يك بالم شكسته است و ... راجع به 

نوشته شده تا كنون آنقدر نقد نوشته » بوف كور«در جامعة ما از وقتي كه 
خوان شده و از جوانب مختلفي بحث شده كه اگر همين االن به خوانندة كتاب

ت ـ تمام حافظه» كات«ـ يا حتي خوانندة عادي ـ بگوييم خوب حاال قطع ـ 
را و » بوف كور«اي كه را خالي كن! آن وقت ما خواننده نداريم. خواننده

اش سال نخوانده باشد، اصالً راجع به جامعه 60تمام نقدهاي آن را بعد از 
گويد كه مرا به آن خود مي» الغرابسوره«كند! بنابراين كتاب فكر نمي

  خانواده ببريد!
ست. ديگر اينكه اصالً اثر عرفاني نيست و من اعتقاد ندارم كه عرفاني    

مبناي كار سيمرغ او را هم بايستي در همين فاز بررسي كرد. ما داستان 
دانند كه سواد هم اين داستان را ميايم و حتي مردم بيسيمرغ را خوانده

خواهند بروند و به حقيقت بپيوندند. ولي مي سفر تعدادي مرغ است كه
گويد كه يكي مسعودي به جاي اينكه فضاي اين مبارزه را بگويد، از اين مي

دهد. براي اينكه كند و هدهد يا شانه بسر را لو ميتوي جمع خيانت مي
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بتواند بگويد كه كالغ چيست. در واقع از داستان سيمرغ به عنوان يك كُد 
كنم در گفتگويي كه ما داريم واقعاً مشكل است ند. من فكر ميكاستفاده مي

گرا نيست و يا مثبت گرا است يا پوچبه اين نتيجه برسيم كه مثالً اين اثر پوچ
خواهد است و يا منفي است. اگر توي فضاي كار برويم و يا بدانيم كه چه مي

اوليه و هاي بگويد، آن وقت شايد به آن نزديك شويم. من گفتم كه طرح
اي در ذهن اين آدم است؛ ولي اعتقادم اين است كه به يكي هاي اوليهداستان

  كند.ها بيشتر اشاره ميناز آ
ها ـ يا از طريق كند كه جامعه بايستي به آنهايي مطرح ميادبيات پرسش   

هايش يا علمش يا هر چيز ديگرش ـ پاسخ بدهد اش يا تقالمبارزات سياسي
اي بسته است و بنابراين ديگري آفريده شود. جامعة ما جامعههاي تا پرسش
شود. توي دنيا هم همين طور ها همچنان توسط ادبيات مطرح مياين پرسش

است؛ يعني پرسشي را كه هومر ممكن است مطرح كرده باشد، شكسپير به 
رسيم كه آنان هم به كند و بعد به كافكا و ديگران مياي ديگر مطرح ميگونه
كنند. اگر چنين فرض كنيم كه پرسشي كه اي ديگر پرسش را مطرح مينهگو

شود وقتي كه وجود دارد، يعني تكه تكه كردن مطرح مي» بوف كور«در 
جنازه، به خاك سپردنش و بعد بيرون آوردنش، در اين كار مسعودي هم 
مطرح است. يعني در اينجا هم جنازه وجود دارد. و تا جنازه وجود دارد، 

ستي راجع به آن نوشته شود و فكر شود. شايد حرف مسعودي هم همين باي
  دانم!باشد! من دقيقاً نمي

  

  

 محاق
 

  محسن حسام

  
توانست توانست از روي تخت پائين بيايد، اما ميرضواني روزهاي اول نمي

وضوح هاي آجري رنگ را بههاي كاج و سپيدار و ساختمانحياط و درخت
- ها زرد شده و با وزش نسيم تو باغچه فرو ميال، برگببيند. در اين موقع س

ها يتهاي چوبي كار گذاشته بودند، مالقاريختند. دور تا دور باغچه نيمكت
دار به حياط بياورند و گردش هاي چرخاجازه داشتند بيماران را با صندلي

-بدهند. يكي دو ساعت بعد، كارگرهاي بيمارستان، كه اغلب مردهاي سياه
گرداندند. روزهاي هايشان برميودند، بيماران را با آسانسور به اتاقپوست ب

هاي سفيد آفتابي تو حياط جنب و جوش غريبي برپا بود. بيماران با روپوش
زدند ها قدم ميخواندند. زير درختكردند. روزنامه ميها را اشغال مينيمكت

نداشتند، زير درختي كردند. چندتايي كه مالقاتي اختالط مي هاو با مالقاتي
كردند. ها را نگاه ميكشيدند و از گوشة چشم مالقاتيكز كرده و سيگار مي

هاي اطلسي كاشته بودند، وسط باغچه يك بيد مجنون. باد توي باغچه گل
خواست حاال كه بحران داد. رضواني دلش ميگيسوان پريشان بيد را تكان مي
اعتي به حياط برود، كنار باغچه يافت يك ساز سرش گذشته بود، اجازه مي

روي نيمكت بنشيند و آفتاب بگيرد. به او گفتند كه هنوز زود است. بايد چند 
روز ديگر زير نظر باشد، تا ضربان قلبش منظم گردد. البته اين بار اول نبود 

ارش به بيمارستان افتاده بود. دو سال بعد از عبور از مرز و ذكه رضواني گ
اي تحت ماني، حملة قلبي به او دست داده بود. دو هفتهخاندربدري و بي

-هاي پزشكي بود. حاال كه روي تخت دراز كشيده بود، از خودش ميمراقبت
توانست دوام بياورد. بعد، خيالش پر كشيد، پرسيد، چند سال ديگر مي

هاي دور. به ياد خانة امن افتاد. از روزي كه پا به خانة امن برگشت به سال
اش با زويا همسرش و شادي دختر كوچكش قطع شده بود، رابطه گذاشته

جان يك كوچه پنهان شده بود. خانة عمه يبود. پسر بزرگش بابك جاي ديگر
داد. روزهايي كه درس با خانة خودش فاصله داشت. زويا در مدرسه درس مي

 برد. زويا در مدرسه دوام نياورده بود.جان ميداشت، شادي را به خانة عمه

اش را به واردها حكم اخراجش را صادر كرده، پروندههمان روزهاي اول، تازه
دستش داده و از مدرسه اخراجش كرده بودند. رضواني در خانة امن بيكار 
ننشسته بود. كتابي را كه در دست داشت، به اتمام رسانده و از طريقي به 

نوني بود، ناشر دست يك ناشر سپرده بود. از آنجا كه رضواني تحت پيگرد قا
جان بيوه بود. اوالد هم كه نداشت. بعد جرأت نكرد كتابش را چاپ كند. عمه

از آنكه زويا را از مدرسه اخراج كردند، خودش پا پيش گذاشت، پيشنهاد كرد 
  كه زويا دست شادي را بگيرد و به خانة او بيايند. اما زويا زير بار نرفت.

ها به ، به ياد آن روزي افتاد كه گزمهحاال كه روي تخت دراز كشيده بود   
ها را ضبط كردند، توي كارتني گذاشتند، با نبشتهاش ريخته بودند. دستخانه

ها را با ماشين وانت بردند. باغچه را با بيل شخم زدند. خودشان بردند. كتاب
رضواني دو سالي در زندان بود. روز آزادي از زندان هيچكس را خبر نكرد. 

همراه نداشت. رفت به پاركي كه دي در خانه نبودند. رضواني كليد بهزويا و شا
اش بود، قدم بزند. آن روز هوا آفتابي بود. رضواني به ياد آورد كه حوالي خانه

ها، در اتاق انتظار منتظر ايستاده بود كه نامش چند ساعت پيش، پشت ميله
  ر زندان.را صدا بزنند. ساكش را به دستش بدهند و ببرندش به دفت

توانست كنار بركه قدم حاال اينجا بود، بيرون از زندان، در هواي آزاد، مي   
ها گوش كند. اما آنچنان دچار بزند و از هواي آفتابي لذت ببرد. به آواز پرنده

هاي غم و اندوه فزاينده شد كه حتي نتوانست جلوي گريستنش را بگيرد. دانه
اني در عوالم خودش غرق بود. بعد ريخت. رضواشك به پهناي صورتش مي
خاطرش خطور كرد. زير لب قطعه شعر را زمزمه  قطعه شعري از مولوي به

  داد.كرد و سرش را به راست و به چپ تكان مي
جا شد. دو دستش كرد. روي تخت جابههاي سفالي نگاه ميرضواني به بام   

كه به او خبر را روي سينه گذاشت و چشمانش را بست. در خانة امن بود 
دادند كه پسرش بابك در تظاهرات از ناحية پاي چپ مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته، اما توسط مردم از مهلكه جان بدر برده است. با يك وانت باري بابك را 
به يك كلينيك خصوصي رساندند. در آنجا او را يك راست به اتاق عمل 

برايش يك پروندة پزشكي جور هم زدني بهبردند. دكتر و پرستارها در چشم
هاي پرت كلينيك بستري كرده، بعد از عمل جراحي او را در يكي از اتاق

روز حكم خاطر رعايت مسائل امنيتي دكتر بعد از دو شبانهكردند. اما به
اش را صادر كرد. او را نه با آمبوالنس، با تاكسي در حالي كه عصايي مرخصي

جان بود كه جان بردند. در همان خانة عمهمهزير بغل گرفته بود، به خانة ع
جان چندان نپائيد. بابك دچار بحران روحي شد. اما حضور بابك در خانة عمه

جان، وقتي خودش براي ديدن رضواني به پاريس آمده بود، ها بعد، عمهسال
براي او ماجرا را تعريف كرده بود. زويا از زماني كه كارش را از دست داده بود، 

دانست كه جان خودش هم نميشد. عمهجان آفتابي نميد در خانة عمهزيا
گفت. قضيه از اين قرار بود. از برد. زويا هم چيزي نميزويا در كجا بسر مي

وقتي كه رضواني مجبور شده بود مخفي بشود، زويا تحت نظر بود. دو تا 
. زويا كردندمأمور امنيتي، هر روز و هر ساعت سايه به سايه تعقيبش مي

خبر نبود. وروز بابك بيشد. اما از حالجان آفتابي نميدوروبر خانة عمه
جاي  جان براي زويا پيغام فرستاد كه بايد بابك را به يكروز عمه باالخره يك

ازآنكه زويا بجنبد و  ها بو برده بودند. اما پيشديگر منتقل كند. همسايه
جاي امن بكند، بابك بدون آنكه به  بخواهد فكري براي انتقال بابك به يك

روز از غيبت او استفاده كرده و خانه را ترك كرده  جان چيزي بگويد، يكعمه
ها رفته وخويشو به دوستانش پيوسته بود. زويا خودش به خانة يكي از قوم

حرف بود و جان گذاشته بودند. شادي كمبود. شادي را هم موقتاً پيش عمه
-جان ميگوشة اتاق و مدام تو فكر و خيال بود. ـ عمه نشستبه تو. مي سر

زبان بود، وراج بود. شب براي شادي قصه و حكايت جان خوشگفت ـ عمه
رفتة جواني كرد. برايش از روزگار از دستكرد و سرش را گرم مينقل مي

ها، اسبه، از سقاخانههاي يكها، درشكهباغگفت، از تهران قديم، از كوچهمي
شد، هايش سنگين ميگفت. شادي كه پلكمي زيارت ها، نذر و نياز وزادهامام
رسيد. زويا در صدد رفت به كارهايش ميكرد و ميجان جايش را پهن ميعمه

بود جايي پيدا كند و شادي را با خودش ببرد. از آن گذشته، شادي ديگر به 
و رفتن زويا هر وخويش بر سر ماندن جان عادت كرده بود. در خانة قومعمه

-شب دعوا بود. مرد خانه كه با زويا رابطة قوم و خويشي داشت، دلش مي
خواست زويا در خانه بماند. اما زن خانه به داليلي كه هيچوقت بر زويا معلوم 

خواست كه زويا برود. باري، زويا مجبور نشد، چشم نداشت زويا را ببيند، مي
اش پناه اياز دوستان هم دانشكده شد خانه را ترك كند. بعد به خانة يكي

برد. اما آنجا هم نتوانست دوام بياورد. در يكي از روزهاي باراني، شبانه 
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جان برگشت. شادي به ديدن چمدانش را برداشت و از ناچاري به خانة عمه
جان به شادي سپردند ـ شادي به زويا گل از گلش شكفت. زويا و عمه

مدرسه، وقتي از او سراغ مادرش را گرفتند، رفت ـ مبادا، در كودكستان مي
برد. اگر شادي لب تر كند، زويا جان بسر ميبگويد كه زويا در خانة عمه

شود كه خانه را ترك كند و به جاي دوري برود، آنوقت، شادي مجبور مي
تواند زويا را ببيند. در همين روزها بود كه رضواني خودش را به هرگز نمي

و از آنجا به خاك فرانسه پناهنده شده بود. زويا نتوانسته  آنسوي مرز رسانده
جان دوام بياورد. مأمورهاي امنيتي جايش را پيدا كرده بود در خانة عمه

ها رفته بودند كميته گفته بودند كه زويا گفت كه همسايهجان ميبودند. عمه
و پسرش دنبال او در خانة او مخفي شده است. رضواني يقين داشت كه آنها به

هاي خوابيد. در و پنجرهها نميگفت كه زويا شبجان ميبابك بودند. عمه
ها را هم كشيده بود. رضواني يقين داشت كه زويا در اتاق را بسته بود. پرده

گفت: جان ميهمان اتاق دربستة تاريك دچار بحران روحي شده بود. عمه
و مشقش. اما كم كم رسيد. بخصوص به درس زويا اوايل به شادي زياد مي

شادي را به حال خودش رها كرد. خودش از اشتها افتاده بود. به شادي هم 
رسيد. مرتب شست و نه به درس و مشقش ميداد. نه لباسش را ميغذا نمي
داد. شادي پا كشيد. شادي را هم به اتاقش راه نميگرفت و جيغ ميبهانه مي

بست. و در به روي خودش ميكرد گذاشت، بيرونش ميتوي اتاقش كه مي
جان خودش مريض احوال بود. مجبور بود به تنهايي شادي را تر و خشك عمه

دانست با درس و مشقش چه كند. از بابك هم كند. به او غذا بدهد. اما نمي
تو هم كه در بالد غربت «جان گفت: داد. عمهخبري نبود. خبر سالمتي نمي

روزهاي » نداشت. دريغ از دو كلمه نامه.بودي عزيزجان، هيچكس از تو خبر 
آخر زويا عقلش را از دست داده بود. ترس و واهمه از پا درش آورده بود. حاال 

  خورد.ديگر قرص هم مي
جان آمدند. اولي عكسي از توي جيبش يك روز، سه تا جوان به خانة عمه   

عكس شما صاحب اين :«جان گرفت و پرسيد درآورد. عكس را جلو چشم عمه
دانست چه بگويد، لب گزيد. دومي درآمد جان كه نميعمه» شناسيد؟را مي
ايم مادرش را ببينيم. خانم زويا رضواني ما از دوستانش هستيم. آمده«كه: 
-البد شما مي:«جان جواب نداد. سومي گفت عمه» كند؟جا زندگي مياين

آخر من از : «جان گفتعمه» كند؟دانيد خانم زويا رضواني كجا زندگي مي
جان دل عمه» ايم كمكش كنيم.نترسيد، ما آمده«دومي گفت: » كجا بدانم؟

ها بروند باال چه خاكي بسر كند. اما دانست اگر آنها از پلهتو دلش نبود. نمي
جان حكايت گردي نيامده بودند. گذاشتند و رفتند. عمهآنها ظاهراً براي خانه

كرد. در ال، در اتاق زويا را زدم. در را باز نميآنها كه رفتند، رفتم با«كرد: مي
را از تو قفل كرده بود. رفتم به حياط پشتي و صداش زدم. پنجرة اتاقش باز 

جان در روز بعد، پيش از نهار، عمه» بود. زويا از ديوار همسايه باال رفته بود.
خشي را از توي اتاق زويا تكاني بود كه صداي خشباالخانه مشغول خانه

شنيد. دستگيرة در را گرفت و تكان داد، در باز شد. زويا پشت ميز نشسته 
ترك بشود و از زويا جان به او گفت نزديك بود زهرهنوشت. عمهبود و نامه مي

پرسيد كجا گذاشته و رفته بوده است. زويا برگشت. لبخند زوركي زد و گفت: 
فت آشپزخانه قندآب جان ررنگ به رويش نبود. عمه» حاال كه اينجا هستم.«

درست كرد و آورد و بخوردش داد. نهار نخورد. گفت ميل ندارد. شب برايش 
شام برد. بشقاب غذا را توي سيني گذاشت و باال برد. در زد. زويا در را باز 

زويا جواب » زويا، در را باز كن.«جان دلواپس شد. صدايش زد: نكرد. عمه
م چه خاكي بسر كنم. خواستم داد و دانستنمي«جان گفت: داد. عمهنمي

بيداد راه بياندازم، اما ترسيدم در و همسايه خبردار بشوند و بروند كميته 
راپرت بدهند. ناچاري، چادر سرم كردم رفتم خانة عموجان ـ خانة عموجان، 

آقاداداش يك «جان بود ـ تر از خانة عمهخانة آقاداداش يك كوچه پائين
يك چكه خوردم. نگفتم قضيه چيست. فقط گفتم كاسه آب به دستم داد. 

وچهار ساعت است كه زويا تو اتاق خودش را حبس آقاداداش االنه بيست
كرده و در را به روي خودش بسته است. هنوز آب از گلويم پائين نرفته بود 

برويم ببينيم چه باليي سرش «كه آقاداداش پاشد، شال و كاله كرد و گفت: 
جان باز بوده، چند تا مأمور تو باغچه مشغول خانة عمهيك لنگة در » آمده.
ها را توي زدن بودند. دو تا مأمور از زيرزمين بيرون آمدند. خرت و پرتشخم

توي » گشتند.معلوم نبود توي خانة من دنبال چي مي«حياط ريخته بودند. 
كردند. عموجان از حال و جان استنطاق سالن پذيرايي از عموجان و عمه

جا بود، به بهانة آوردن يك كاسه آب جان كه حواسش بهرفته بود، عمه هوش
خنك، به اتاق زويا سري زده بود. در اتاق باز بود. اما زويا در اتاق نبود. پنجرة 

جان كه از بابت زويا خيالش راحت شد، با يك كاسة اتاق هم بسته بود. عمه
نبود. عموجان  آب  برگشت. عموجان چند قلپ آب خورد، رنگ به رويش

ما «يكي از مأمورها زهرخندي زد و گفت: » گرديد؟شما پي چي مي«گفت: 
  »دنبال زويا رضواني هستيم.گرديم، ما بهپي چيزي نمي

كرد. اش درد ميرضواني خسته بود. روح در بدن نداشت. قفسة سينه   
شد. رضواني كنار باغچه، زير درخت توي صندلي قلبش سوزن سوزن مي

هاي اطلسي دار نشسته بود. پتويي را روي پشتش انداخته بودند. به گلچرخ
رو، از تو ها كٌپه شده بود. از روبههاي سرخ و زرد زير درختكرد. برگنگاه مي

-ساختمان آجري رنگ، بخش زايمان، صداي ممتد شيون زني به گوش مي
كسي از  شد. چهرسيد. رضواني دلواپس بود. بعد از او تكليف شادي چه مي

جان كه برگشته ايران سر خانه و زندگيش، شادي كرد. عمهشادي حمايت مي
را روي دستش بزرگ كرده بود، يادش بود، در پاريس، در همان سلول دست 

ام. بگيرش، رضواني، امانتي ترا آورده«شادي را داده بود دستش و گفته بود: 
پاي چالقم هر كاري از  حاال اين تو، اين هم دردانة تو. من با همين دست و

آمد، انجام دادم. شادي را به دست تو سپردم. پيش وجدانم خيالم دستم برمي
  »ها.و سالم به دستت دادم حراحت شد. يادت باشه رضواني، من شادي را صحي

  
***  

- زويا گم و گور شده بود. آب شده بود رفته بود ته زمين، شادي بهانه مي   
جان هر كاري كرد كه شادي را آرام كند، نشد عمهكرد. تابي ميگرفت. بي 

-كه نشد. دست آخر ديد فقط يك راه برايش مانده است؛ بايد راهي پيدا مي
فرستاد. اين در و آن در زد، نشد. كرد، شادي را نزد رضواني به پاريس مي

آقاداداش، فكري به حال «دست آخر دست به دامان عموجان شد. گفت: 
بايد صبر و حوصله «اين بچه تلف بشود. عموجان گفت:  ترسمشادي بكن، مي

پيشه كنيم، حاال صالح نيست شادي را به دست اين و آن بسپريم، بايد راه 
ها اي پيدا كرد. يك ماه گذشت. پسرعموها، دخترعموها، قوم و خويشچاره

جان باال شبي كسي از ديوار خانة عمهجان آفتابي شدند. جمعهدر خانة عمه
جان با شنيدن سر و صدا از خواب و خودش را توي باغچه انداخت. عمهآمد 

پريد. برق حياط را روشن كرد. به ايوان آمد. پيش از آنكه به ديدن سايه زهره 
ها را يكي دو تا پائين ترك شود، صداي بابك را از توي تاريكي شناخت. پله

ش گذاشت. آمد، در روشنايي مهتاب چشمش به بابك افتاد. دست روي قلب
ها نشست و از خوشحالي گريست. چند لحظه بعد هوش و حواسش پاي پله

جا آمد. بابك را به اتاق زويا برد. از او پرسيد كه شام خورده است يا نه، يك به
روز بود كه بابك چيزي نخورده بود. آمده بود خبر سالمتي بدهد. گفت شبانه
ابك شده بود عينهو پوست و جان بماند، بايد برود. بتواند پيش عمهنمي

جان زير بار نرفت. شامي مهيا كرد. بابك چند لقمه خورد و استخوان. عمه
رويم خانة عزيزجان امشب اينجا بخواب، صبح مي«جان گفت: برخاست. عمه

بابك سراغ شادي را گرفت. شادي به » برد.عموجانت، آنجا كسي ظن بد نمي
ا خورد. تا آنجائيكه يادش بود، شادي خانة عموجان رفته بود. بابك قدري ج

جان رفت مگر با زويا. وقتي اين را به عمهتنهايي خانة عموجان نميهرگز به
جان لب گزيد و نتوانست از گريستن خودداري كند. آن شب، بابك گفت، عمه

جان يك كلمه از دهانش خارج هر چه كه پرسيد زويا كجا گذاشته رفته عمه
جان آمد. از باالي چينة ديوار تو باغچه پريد. اين بار عمه نشد. هفتة بعد بابك

ريخت، حكايت خودكشي مقر آمد. همانطور كه اشك به پهناي صورتش مي
اشتباه من اين بود «جان در سفر پاريس گفت: مادرش زويا را نقل كرد. عمه

 كه خبر مرگ زويا را به او دادم. ناداني كردم و گفتم. از اين بابت هيچ وقت
بخشم. بابك نشست كنار من. دو تايي سير گريه كرديم. آرام كه خودم را نمي

بابات دو «اي دارم يا نه، دروغي گفتم: شد، خواست بداند كه از تو خبر تازه
خبر بودم. بعد يك ماهي از او بي» شب پيش تلفن كرده، خبر سالمتي داده.

خواست عينهو يابو بي در و دروازه، هر كسي كه دلش مي بود ام شدهخانه
كرد تو اتاقم، باور كن اش را ميتو. كله آمدانداخت پائين و ميميرا سرش 

كردم چيزي بگويم. يك روز رفته بودم از ميدان چيزميز رضواني، جرأت نمي
شده تو زنبيلم انداخت. با همين خرده بخرم. يك جواني يك تكه كاغذ لوله

ر خانة آقاداداش ببيند. چادر بسر خواست مرا دسواد خواندمش. بابك مي
-كردم، يك تك پا به خانة آقاداداش رفتم. به او گفتم كه بابك پيغام داده مي

هفتة پيش خوابش را ديدم. االنه مدتي است كه «خواهد بيايد خانة تو. گفت: 
چشمم به در است. يك شب بابك آمد. بي مقدمه گفت كه بايد اين خاك را 

رفتم شكست نميپيش بابا. اي كاش قلم پاي من ميرود ترك كند. گفت مي
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تان با هم گويم؛ همان كه در خانهپيش دوست قديمي تو. باباكوهي را مي
دانم خوانديد. االنه چندين سال است كه از او خبري ندارم. نميشاهنامه مي

خواست از كوه و كمر باال برود. النگوهاي در قيد حيات هست يا نه. بابك مي
حال است. بابك آشفته«گفت: را فروختم. عمويش هم كمك كرد. مي طاليم

م ضربه كاري بوده. بايد فرستادش نزد رضواني. خدا را چي ديدي، بلكه
رضواني، به » م معالجه بشود.رضواني ببردش نزد يك روانپزشك حاذق. بلكه

خدا هر چي كه در بساط داشتيم به پول تبديل كرديم. داديم دستش و 
  »همراهت.برو بابك جان، خدا به«م: گفتي

  
***  

لنگيد رضواني اول نتوانست بشناسدش. بابك شده بود پوست و استخوان. مي
اش را كشيد. چيزي كه در همان نگاه اول توجهپاي چپش را روي زمين مي

جلب كرد، چشمانش بود؛ چشمانش كه يك زماني درشت و سياه و نافذ بود، 
نشسته بود. چشمانش مات و مرده بود. بابك در  حاال تنگ شده و به گودي

» آورن«زد. در پاريس يازدهم، كوچة روز چند كلمه بيشتر حرف نميشبانه
-طبقة ششم ـ البته بدون آسانسورـ در همان سلول كوچك با هم زندگي مي

جان با شادي به پاريس آمد، چهار تايي در همان كردند. يك ماه بعد كه عمه
خوابيدند. بابك تو لك رفته بود. رضواني اولين هم مي يك وجب جا تنگ

كاري كه كرد، اين بود كه يك روز صبح دست بابك را گرفت، به سلماني برد 
داد موهايش را كوتاه كردند. بابك نه چيزي گفت و نه اعتراض كرد. 
چشمانش تهي بود. اما وقتي كه رضواني خواست بابك را به يك فروشگاه 

ك دست لباس نو برايش بخرد، نپذيرفت. وقتي رضواني اصرار لباس ببرد و ي
كرد، بابك تو رويش براق شد و استكان چاي را كه تو دستش بود، به زمين 

برنگشت. در غياب او،  ول بيرون رفت و تا حوالي عصر به سلولزد و از سل
رضواني به دو تا از دوستانش زنگ زد و با آنها از حال و روز بابك گفت و 

گردد. بابك ميل به غذا دنبال آدرس يك روانپزشك حاذق ميت كه بهگف
نداشت. پيش از خواب به رضواني گفت امروز كه رفته بود پارك قدم بزند، 

اند. رضواني به بابك سپرده بود كه محله را ترك كردهچند نفر تعقيبش مي
نكند. هفتة بعد رضواني موفق شد بابك را نزد يك روانپزشك ببرد. 

- وانپزشك، بعد از آنكه آزمايشات الزمه را به رويش انجام داد، داروئي آرامر
گريز شده بود. از شد قرص بخورد. مردمبخش تجويز كرد. اما بابك حاضر نمي

شلوغي و هياهو وحشت داشت. حاال ديگر روي سكوي مترو، روي نيمكت 
. گاهي زدنشست و با خودش حرف ميهاي كنار رود سن ميپارك، روي پله

جان، عموجان و شادي حرف زد. گاهي اوقات با عمهاوقات با زويا حرف مي
  زد.مي
اش كنند. بابك به ديدن فرودگاه بردند كه راهيبه جان را هفتة بعد عمه   

چند تا سرباز مسلحي كه معموالً در مواقع اضطراري درون محوطة فرودگاه 
ش سفيد شد. و با آسانسور ازنند، دچار وحشت گرديد. رنگ چهرهگشت مي

جان را زود راهي كردند و رضواني با به زيرزمين گريخت. خوشبختانه عمه
ترسيد بابك كار دست خودش شادي به جستجوي بابك پرداخت. رضواني مي

بدهد و توسط پليس فرانسه بازداشت شود. از آسانسور كه پائين رفتند. 
عمومي را يك به درهاي توالتعمومي رفت. هنوز رضواني اول به طرف توالت

يك باز نكرده بود كه كنار دستشويي چشمش به بابك افتاد. بابك دست و 
اش را زير شير آب گرفته بود. نگاهش كه به رضواني و بالش را شسته و كله

خوشبختانه هر » باور كن من كاري نكردم.«شادي افتاد، معصومانه گفت: 
جان گذشته بود يك هفته از رفتن عمه چي كه بود، آن روز بخير گذشت. تازه

كه يك روز صبح شادي را تو مدرسه گذاشته بود. شادي معموالً نهار را در 
رفت و خورد و رضواني عصرها حوالي ساعت شش به مدرسه ميمي» كانتين«

برد. توي مترو، » شاتله«برد. بابك را به ميدان شادي را با خود به سلول مي
پوست دستبند زده بودند و او را يس به يك جوان سياهروي سكو، چند تا پل
بردند. بابك چشمانش به ديدن آن منظره گشاد ها باال ميكشان كشان از پله

شده بود. وحشت سراپاي وجودش را گرفته بود. همان شب توي سلول تب 
خواست تلفن كند كه با كرد. صبح روز بعد حالش وخيم شد. رضواني مي

به بيمارستان ببرند. بابك مقاومت كرد. اول صندلي را به آمبوالنس او را 
خواست اش را شكست. بعد پنجرة سلول را باز كرد. ميزمين زد و يك پايه

كندني كه بود، آرامش كرد خودش را به بيرون پرتاب كند. رضواني با هر جان
و پنجره را بست. به پزشك عمومي زنگ زد. يك ساعت بعد، پزشك آمد 

كرد بابك ش. بعد از معاينه، نسخه نوشت و رفت. رضواني جرأت نميباالي سر

را توي سلول تنها بگذارد. ناچاري را كه ديد، به يكي از دوستانش زنگ زد و 
قضيه را به فرانسه برايش گفت. دوستش آمد. نسخه را برد پائين، پيچيد آورد 

راندند؛ پشتش سوخت، باندازة نصف ليوان سوپ خوباال. به بابك كه از تب مي
گرفته بود. دو تا پتو رويش انداختند.  و لرز بر. بابك تبيك قاشقِ شربت تب

رضواني، اين جوان دارد از «يك ساعت بعد گرفت و خوابيد. دوستش گفت: 
رضواني تو اين فكر بود كه بابك را » رود، بايد فكري به حالش كرد.دست مي

تري كند. در بيمارستان، بابك زير هاي رواني پاريس بسدر يكي از بيمارستان
گرفت. طبيعتاً، بعد از نظر روانپزشكان تحت مراقبت روان ـ درماني قرار مي

رفت، دوستش كه گذاشت و رفت، رضواني تا چندي حالش رو به بهبودي مي
صبح باالي سرش بيدار بود. رضواني خودش ناخوش و مريض احوال بود، اما 

خت بدش لعنت فرستاد. زويا خودكشي كرده آورد. به ببه روي خودش نمي
گذراند. شادي غريبگي باري را از سر ميبود. خودش در غربت روزهاي ماللت

-كرد. از صدا افتاده بود. بابك دچار نوسانات روحي شده بود. رضواني ميمي
كرد، اش را ارزيابي ميترسيد، از همه چيز واهمه داشت. وقتي موقعيت كنوني

شد. در چاه ويلي افتاده بود كه باال آمدن از آن دشوار ش بلند ميادود از كله
كس نديده بود. بود. رضواني هيچ وقت خودش را مثل حاال غريب و بي

  رضواني تنها بود. تنهاي تنها.
گفت. گاهي با زويا حرف ها هذيان ميروز تب داشت. شببابك دو شبانه   
زد. چيزي جان يا عموجان حرف ميزد، گاهي با شادي، گاهي هم با عمهمي

ترساند، اين بود كه بابك تو خواب هم از دست كه بيشتر رضواني را مي
اي طول كشيد بابك روزي مأمورها در امان نبود. يك هفتههاي شبانهتعقيب

گذاشت، مگر وقتي كه تنهايش نميدمي حالش رو به بهبودي رفت. رضواني 
عمومي پائين برود. هول هولكي چيزي شد براي خريد مايحتاج مجبور مي

گشت. آخر هفته، رضواني در شهرداري با خريد و زود به سلول برميمي
مددكار اجتماعي قرار مالقات داشت. رضواني خودش آه در بساط نداشت. با 

كرد شايد بتواند با كمك مددكار اجتماعي، جهت بستري فكر مي شخود
كند. در غيبتش بابك از سلول بيرون كردن بابك از بيمة رايگان استفاده 

رفته بود، سرايدار توي هال جلوي رضواني را گرفته بود و گفته بود كه 
شود پليس خبر رضواني بايد فكري به حال پسرش بكند، وگرنه او مجبور مي

هم كوبيده پله داد و بيداد راه انداخته بود. در هال را بهكند. گويا بابك تو راه
اي را كه هاي اعالنات پستي كوبيده بود. سطل زبالهعبهبود. مشت روي ج

هاي اعالنات پستي گذاشته سرايدار براي ريختن كاغذهاي باطله زير جعبه
هاي باغچه را ها را شكسته و گلبود، با پا واژگون كرده بود. توي باغچه، شاخه

  زير پا له كرده بود.
  

***  
ر هم بودند. طولي نكشيد كه رضواني توي حياط تنها نبود. بيماران ديگ

آمد. چند تا ها سر رسيدند. رضواني مالقاتي نداشت. نرمه بادي ميمالقاتي
برگ سرخ از شاخه جدا شده و توي باغچه ريخت. رضواني به ياد آورد كه 
محله را زير پا گذاشته بود. اول سري به پارك زده بود. به همه جا سرك 

هاي مصنوعي. رضواني ها، پشت صخرهتهها، پشت بوكشيده بود، پشت درخت
نيم ساعتي هم كنار درياچه وقت تلف كرده بود. از باغباني كه در حال جمع 

كن بود، سراغ بابك را گرفته بود. جمعها با دستگاه ماشين برگكردن برگ
شناخت. چند باري هم باغبان بابك را با او كنار درياچه رضواني باغبان را مي

آن روز باغبان به ياد نداشت بابك را توي پارك يا كنار درياچه  ديده بود. اما
داد. فكري وجو ادامه ميديده باشد. رضواني وقت تلفن نكرد. بايد به جست

آهن قديمي بازمانده از جنگ دوم خاطرش خطور كرد. پشت خطوط راهبه
 هايك بناي مخروبه بود. اين بنا هم مثل ديگر بناهاي پاريس توسط آلمان

آهن و اين بناي ويران را همچون بمباران شده بود. دولت اين خطوط راه
يادگاري از جنگ بزرگ خانمان برانداز حفظ كرده بود. بابك از همان روزهاي 

آهن و آن بناي ويران شده تحت تأثير اول بدو ورودش با ديدن آن خطوط راه
نشست و اي ميرفت. روي صخرهوقت به آنجا ميو بي واقع شده بود و وقت

رفت. رضواني خودش را به آن مكان رساند. از نفس افتاده بود. تو فكر فرو مي
اي نشست و با دستمال گل و گردنش را پاك كرد. بعد از جنگ روي صخره

آهن درخت كاج آهن بالاستفاده مانده بود. دو طرف خطوط راهاين خطوط راه
هاي سيمي خاردار محاط نرده طور موازي باكاشته بودند. دو سمت آن را به

ها ممكن نبود. رضواني وجب به وجب همه جا را كرده بودند. عبور از آن نرده
گشت. بعد با پشت خميده و افتاده به سوي سلولش راه افتاد. دوباره همان 
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اضطراب هميشگي ـ رضواني از روزي كه پايش را در پاريس گذاشته بود، 
اي رسيد. جلوي خانهاو دست داد. به قهوه دچار اضطراب دائم شده بود ـ به

خانه ميز و صندلي چيده بودند. رضواني روي يك صندلي نشست و يك قهوه
كجا ممكن است «قهوه با يك ليوان آب خنك سفارش داد. از خودش پرسيد: 

البد مدارك شناسائي همراهش » رفته باشد؟ اگر گير پليس افتاده باشد چي؟
ني به محض آنكه بابك پايش را به خاك فرانسه بود. ترديد داشت. رضوا

گذاشته بود، از همان بدو ورود او را به كالنتري ناحيه برده بود و معرفي كرده 
بود. پليس براي بابك يك كارت اقامت سه ماهه صادر كرده بود. رضواني يك 

اش را هفته بعد بابك را به ادارة پناهندگي برده بود. فرم مخصوص پناهندگي
ش پر كرده بود. قرار بود در يكي دو ماه آينده، جهت مصاحبه به ادارة خود

پناهندگي احضار شود. بهر حال پشت كارت اقامت موقتش آدرس سلول 
نوشته شده بود. شمارة تلفن رضواني در ليست قرمز بود. رضواني شمارة 

  تلفنش را نوشته بود داده بود دست بابك.
دار نشسته بود. پتو روي ي توي صندلي چرخآفتاب باال آمده بود. رضوان   
زده هاي خزانگرفته بود و به برگ تش بود، دو بال پتو را به دو دستپش

  چشم دوخته بود.
رضواني قهوه را كه خورد، معطل نكرد. حسابش را پرداخت. رفت زيرزمين    

د و خانه، آنجا يك كابين تلفن بود. رضواني به دو تا از دوستانش تلفن كرقهوه
خانه ماجرا را گفت. يك ساعت بعد، هر دو دوست آنجا بودند. جلوي قهوه

خوردند. رضواني با آنها مشورت كرد. روي صندلي نشسته بودند و قهوه مي
آنها پيشنهاد كردند كه به ادارة پليس مراجعه كنند. در ادارة پليس، پليس 

اني را در دو نسخه نام و نشاني و شماره تلفن رضواني را گرفت. اظهارات رضو
با ماشين تايپ كرد. داد كه رضواني بخواند. بعد از او امضاء گرفت و يك 

  نسخه را به دستش داد.
رضواني آن شب نخوابيد. دوستانش تا دير وقت توي سلول نزد او مانده    

بودند. رضواني هزار جور فكر و خيال بسرش زد. صبح، وقت ناشتايي، تلفن 
اش را پرسيد. زدند. پليس اول نام و نشانيليس زنگ ميزنگ زد. از ادارة پ

دست آخر از او خواست كه براي پاسخ به چند سئوال كوچك سري به 
كالنتري بزند. قرار شد امروز صبح پيش از نهار به ادارة پليس برود. رضواني 

  بالفاصله دوستانش را خبر كرد. سه تايي جلوي ادارة پليس قرار گذاشتند.
زد. نشسته و سرپا منتظر نوبت ق انتظار جمعيت زيادي موج ميدر اتا   

بودند. پليس انگار كه از ساعتي پيش منتظر ورود رضواني بود، به محض آنكه 
آن سه تن پا توي اتاق انتظار گذاشتند، به طرفشان آمد. رضواني رنگش مثل 
و گچ سفيد شده بود. پليس كه حدس زده بود، او بايد پدر گمشده باشد، ر

رضواني كه نزديك بود از پا » شما پدر فالني هستيد.«كرد به رضواني گفت: 
بعد » لطفاً همراه من بيائيد.«پليس گفت: » بله، خودم هستم.«بيفتد، گفت: 

پليس او را به اتاقي » شما اينجا منتظر باشيد.«رو كرد به دوستانش و گفت: 
ر كار رئيس پليس بود. راهنمايي كرد كه بسيار بزرگ بود. ظاهراً آنجا دفت
جز او چند پليس ديگر، رئيس به ديدن رضواني، از روي صندلي برخاست. به

  با لباس شخصي كنار پنجره ايستاده بودند.
شما آقاي رضواني «جلوي ميز دو تا صندلي بود. رئيس اول پرسيد:    

لطفاً «رئيس گفت: » بله، خودم هستم.«رضواني پاسخ داد: » هستيد؟
كرده بود. رضواني خودش را روي صندلي هواي تو دفتر دم» بنشينيد.

انداخت. از فرط ناراحتي دستة صندلي را چسبيد. رئيس پليس هم نشست. 
جلو رويش يك پرونده بود. الي پرونده باز بود. رئيس سئواالتي از رضواني 
كرد. اينكه او پدر بابك رضواني است، شغلش چيست. چند سال است كه 

اش را است. بعد، مؤدبانه از رضواني خواست كه كارت شناسايي پناهنده شده
ببيند. رئيس بعد از آنكه نگاهي به پشت و روي كارت شناسايي انداخت، 
سرش را تو پرونده فرو برد. ورق زد. دست آخر سر برداشت. اين حركات با 
آرامش انجام گرفت. رئيس از رضواني پرسيد كه پسرش بابك رضواني ديروز 

اً چه ساعتي از خانه بيرون رفته بوده؟ آيا به تنهايي از خانه بيرون رفته دقيق
بوده يا كسي همراهش بوده؟ رضواني پاسخ داد. رئيس بعد از اين مقدمات 

متاسفانه بايد خبر بدي را به اطالع شما برسانم. ديشب «مكثي كرد و گفت: 
ا از دست اي جانش رحدود ساعت هشت، پسر شما بابك رضواني در حادثه

رضواني با شنيدن خبر مرگ بابك توي صندلي وا رفت. نزديك » داده است.
بود صندلي واژگون بشود. دو تا از مأمورها به موقع جلو پريدند و رضواني را 

ايستاد. گرفتند. توي دفتر هوا نبود، رضواني قلبش داشت از حركت باز مي
خواست. يك نخ سيگار  برايش يك ليوان آب آوردند. يك جرعه خورد. سيگار

روشن كردند و به دستش دادند. رضواني سيگار را بين دو بند انگشت گرفت. 
لرزيد. چند تا پك به سيگار زد. بعد به سرفه افتاد. چند دقيقه به دستش مي

سكوت گذشت. رضواني دست روي پيشاني كشيد. چند قطره اشك به پهناي 
پناه و تنها ديد. و بيكس صورتش ريخت. يكهو خودش را غريب و بي

دانست چه خاكي بسر كند. بيچاره شده بود. بابك در . نمينبودفريادرسي 
تهران، در تظاهرات تير خورده بود. از دست مأمورها جان سالم بدر برده بود. 
مخفي شده بود. از كوه و كمر گذشته بود و با هزار جور بدبختي و مشقت 

عنوان پناهندة جايي كه رضواني به خودش را نزد پدرش به خاك فرانسه ـ
برد ـ رسانده بود. درست كرد كه بابك در امنيت بسر ميسياسي گمان مي

چند ماه بعد از اقامتش در همين پاريس به دست پليس فرانسه كشته شده 
  »جسد حاال كجاست؟«بود. باور كردني نبود! رضواني سرش را بلند كرد: 

  ـ تو سردخانه.   
  جسدش را ببينم. خواهمـ مي   
رئيس از روي صندلي برخاست. ميز را دور زد. آمد جلو دست روي شانة    

نگران نباشيد. جسدش را به شما نشان «نرمي گفت: رضواني گذاشت و به
رفت الي پنجره را باز » خواهيم داد. فعالً بهتر است قدري استراحت كنيد.

  رضواني جواب نداد. » د؟خورييك فنجان قهوه مي«كرد. بعد برگشت پرسيد: 
رئيس به يكي از مأمورها با دست اشاره كرد. مأمور از دفتر بيرون رفت و با 

كشيد، با يك فنجان قهوه برگشت. رضواني همانطور كه قهوه را سر مي
خودش فكر كرد كه از اين پس زندگي برايش جهنم خواهد شد. گفت: 

و از » اهم دوستانم را ببينم.خودوستانم در اتاق انتظار منتظرم هستند، مي«
روي صندلي برخاست. اما نتوانست تعادلش را حفظ كند. به پهلو به زمين 
افتاد. فنجان از دستش افتاد زمين چند تكه شد. مأمورها زير بغل رضواني را 
-گرفتند و او را روي صندلي نشاندند. رئيس رفت پشت ميزش نشست. دگمه

ك پليس جوان در زد و آمد تو و سالم اي را فشار داد. چند لحظه بعد ي
نظامي داد. رئيس كارت شناسائي رضواني را به دست مأمور پليس داد و از او 
خواست به سالن انتظار برود و دوستان رضواني را به دفترش راهنمايي كند. 
چند لحظه بعد دوستانش توي دفتر بودند و كارت شناسائي رضواني روي 

رفتند. سعي كردند آرامش كنند. رضواني گفت: ميزش. دوستانش دورش را گ
گريست. در و هق هق مي» بيچاره شدم. كمرم شكست. بابكم از دستم رفت.«

همين لحظه پليس جواني با يك ساك نايلوني وارد دفتر شد. توي ساك يك 
كُت مچاله شده با يك جفت كفش بود. رضواني به ديدن ساك غش كرد. 

-ني را به هوش آوردند. رئيس پليس ميدوستانش هر طور كه بود رضوا
خواست دكتر صدا كند. رضواني كه تازه چشم گشوده بود، به رئيس پليس 

و به دست چه كساني به من بگوئيد كه پسرم بابك، كي، كجا، چگونه «گفت: 
  كشته شده است؟

  
***  

زدند. كارگرهاي بيمارستان، بيماراني را كه روي ها بلند بلند حرف ميمالقاتي
دار نشسته بودند، به داخل بيمارستان برده و با آسانسور به هاي چرخندليص

سراغ رضواني نيامده بود. رضواني هكردند. هيچكس بطبقات باال هدايت مي
خودش را در دفتر رئيس پليس ديد. رئيس يكي از مأمورهايي را كه در 

ليس شرح عمليات شركت كرده بود، به دفترش احضار كرد. مادام كه مأمور پ
بح كرد. بابك آن روز صگفت، رضواني پيش خودش مجسم ميماجرا باز مي

 توي پارك، كنار درياچه قدم بزند. حوالي بنا به عادت هميشگي نرفته بود
آهن قديمي و درختان كاج و بناي مخروبه هم نرفته بود. كوچه راه خطوط

نه سر از بلوار ها را زير پا گذاشته بود. اوايل شب، گرسنه و تشپس كوچه
درآورده بود. به گمان اينكه تحت تعقيب است، وارد يك » الكساندر دوما«

ساختمان شش طبقه شده بود. درب اصلي ساختمان هنوز باز بود ـ معموالً 
شود، درها با كليد يا با شمارة ها بسته مياوايل غروب درهاي اصلي ساختمان

دانست چه كار كند. سرايدار از او ميشود ـ سينه به سينة سرايدار نكُد باز مي
شود البد پرسد كه با چه كسي كار دارد. بابك كه زبان فرانسه سرش نميمي

رود. سرايدار به پليس زنگ ها باال ميزند و از پلهبا دست سرايدار را كنار مي
زور وارد ساختمان شده است. همين گويد يك مرد خارجي بهزند و ميمي

تا پليس فرانسه فكر كند كه با يك تروريست طرف است. جمله كافي است 
رسند. متعاقب آن يك ماشين پليس از گرد راه مي چند ربع ساعت بعد،

رسد. راه خروجي كاميون پليس ضد شورش ـ بگير ضد تروريست ـ مي
ها موضع پلهكنند. چند تا پليس داخل شده و در راهساختمان را مسدود مي
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هاي دورزن، آمادة اند. تفنگآور زدهاسك ضد گاز اشكها مگيرند. پليسمي
كند. احساس خفگي آور راه تنفس را مسدود ميشكار قرباني است. گاز اشك

دهد. با هر جان كندني كه هست، خودش را به طبقة ششم به او دست مي
كند كه آور به قدري قوي است كه بابك احساس ميرساند. فشار گاز اشكمي

هاي عمومي قرار دارد. ساكنان اتاقافتد. انتهاي راهرو يك توالتمي دارد از پا 
كنند. توالت قديمي است. درش لكنته زير شيرواني از اين توالت استفاده مي
ها رود توي توالت. يكي از پليسشكند. مياست. درب توالت را به ضرب پا مي

پليس ديگر با بلندگو لرزاند. كند. صفير گلوله پردة گوش را ميتيراندازي مي
فايده گويد مقاومت بيخواهد كه خودش را تسليم كند. پليس مياز بابك مي

است. ساختمان در محاصرة پليس در آمده است. بابك تو تله افتاده است. 
هايي ها همانكند، پليسفهمد. البد پيش خودش فكر ميبابك هيچ نمي

يراندازها به طبقة چهارم و اند. تكردههستند كه ساعتي پيش تعقيبش مي
زند. امعاء و كند. عق ميسوزد. سرفه مياند. بابك چشمانش ميپنجم رسيده
  پيچد.هم مياحشاءاش به

كوبد. باالي زند و مشت به تيغة نازك ديوار ميناگهان به خشم فرياد مي   
هاست باز نشده است، ـ به زور ـ سرش يك دريچه است. دستگيره را كه ماه

هاي شكند. درست زماني كه پليسكند. به ضرب آرنج شيشه را ميجا مي از
كشد. رسند، بابك خودش را از توالت باال ميمسلح به طبقة ششم مي

گذرد و سقوط آزاد. حياط كند. از باالي دريچة در ميجسمش را گلوله مي
  هاي وحشي.اي و البد بوتهپشتي، دار و درخت، باغچه

در گزارش محرمانة خود نوشته است، به تاريخ فالن و فالن، پليس فرانسه    
يك تروريست مسلح حين عمليات ويژة گروه ضد تروريست خودش را از 

واقع در بلوار الكساندر دوما، پاريس  129طبقة ششم ساختماني به شمارة 
يازدهم به خيابان پرت كرده، نامبرده به محض رسيدن به آمبوالنس تحت 

-راهي بيمارستان شد، اما عليرغم كمكامدادگران اولية هاي پوشش كمك
در ميان راه فوت كرده است. اين گزارش توي كشوي ميز هاي امدادگران 

دفتر كار رئيس پليس، مهر و موم شده و چند روز بعد به آدرس آرشيو 
  محرمانة ادارة كل پليس فرانسه ارسال شده است.

  
***  

حاال «يزي لب نزده بود. با خودش گفت: روز بود كه رضواني به چيك شبانه
رضواني » كه خواب از سرم پريده، بهتر است پا شوم و يك قهوه درست كنم.

تركيد. از روي تخت برخاست. كليد برق را زد. از بخت بدش سرش داشت مي
سلول برق نداشت. برق سلول را قطع كرده بودند. به يادش آمد كه االنه چند 

ا از توي جعبة پستي برداشته بود، اما پولش را روز بود كه فيش برق ر
بعد به يادش آمد كه بايد براي » بدرك.«پرداخت نكرده بود. زير لب گفت: 

خواهرش يك نامه بنويسد و از او بخواهد كه هر چه زودتر خودش را به 
توانست به تنهايي ندار بود. نميپاريس برساند. رضواني دست تنها و حال

دانست از كجا بايد رسيد. اما نميجان به او ميشك كند. عمهشادي را تر و خ
شروع كند. بعد خواست به خواهرش تلفن بزند و ماوقع را بگويد. اما هر چي 

خبر با تلفن تواند، از راه دور ديد كه نميكرد، ميكه پيش خودش فكر مي
يسد. داد كه برايش يك نامه بنومرگ بابك را به خواهرش برساند. ترجيح مي

سوخته. با فندك شمع را يك شمعدان روي ميز كارش بود با يك شمع نيم
روشن كرد. پشت ميز نشست. دو تا آرنجش را روي ميز گذاشت و سرش را 

نامه نوشتن برايش دشوار » چي بنويسم.«توي چنگ گرفت. با خودش گفت: 
ان جان خواست كه برادرش را هم در جرياي نوشت و از عمهبود. چند كلمه

جان را از توي كشوي ميز بگذارد. نامه را در جوف پاكت گذاشت. آدرس عمه
پيدا كرد پشت پاكت نوشت. تمبر زد رفت پائين. و از سرايدار سراغ شادي را 

كرد. رضواني يكراست گرفت. شادي داشت با دختر سرايدار تو اتاق بازي مي
ت شير و يك جعبه رفت پستخانه نامه را پست كرد. از تو فروشگاه يك پاك

شكالت خريد ـ شادي شكالت خيلي دوست داشت ـ برگشت به سلول. نصف 
ليوان شير خورد. سيگاري آتش زد. دوباره شروع كرده بود. رفت پشت ميز 

رفت. ساعتي ها به پارك ميتحريرش نشست، به ياد آورد، آخر هفته يكشنبه
قة پالتويش را باال نشست. يزد. بعد روي نيمكتي ميكنار درياچه قدم مي

بست. خاطرات و تصاوير زندگي گذشته در نظرش ها را ميكشيد و چشممي
ديد كه در زندگيش هميشه كرد، ميگرفتند. وقتي كه فكرش را ميجان مي

تحت نظر بوده است. جهت دست پيدا كردن به منابع، اسناد و مدارك دائم 
ين دهكده به آن دهكده. هيچ در سفر بوده. از اين واليت به آن واليت، از ا

نقشي در زندگي همسر و فرزندانش نداشته است. واقعيت اين بود كه آنها 
ها بود كه به ديگر وجود نداشتند. اضطراب شديدي به او دست داد، مدت

كرد كه از رمق افتاده است. يكي از همين روزها كرد. حس ميمرگ فكر مي
گذاشتند و هيچ آدابي توي تابوت مي اش را بيآمد. جنازهسراغش ميهمرگ ب

كردند. كسي هم نبود كه در مراسم كفن و دفنش توي يك گودال چال مي
انگيزي افتاد كه در پاريس شركت كند. به ياد لحظات و دقايق تلخ و غم

گذرانده بود. رضواني بقدري خسته بود كه احساس كرد تمام مفاصلش ورم 
كشيد. سختي نفس ميهزند. حاال بمي كرده و چشماش دارد از حدقه بيرون

بعد از مرگ بابك، موهاي سرش يك شبه سفيد شده بود. از بي غذايي 
زد. ديد كه ساق شكمش به پشتش چسبيده بود. جليقه به تنش زار مي

شود. توي خودش تا شد. با حس شده و قلبش دارد از جا كنده ميپايش بي
طور اسرارآميزي واژگون شد. هدو دست لبة ميز را گرفت. يكهو صندلي ب

  رضواني كف سلول افتاده بود. در همين دم شمع خاموش شد، شعله فرو مرد.
رضواني دستانش را ستون تن كرد اما نتوانست برخيزد. چشمش به يك    

نقطة نور افتاد. دو بازويش را از هم گشود و جلو برد، مبادا كه پيشانيش به 
ديد تنها يك نقطة نور نبود. چشم بود، يك ميلبة ميز اصابت كند. چيزي كه 

كننده. وحشت سراپاي وجودش را فرا گرفت. خيال كرد كه آن جفت سرزنش
زنند. در همين دم صدايي از توي تاريكي شنيد. صدا او ها با او حرف ميچشم

-من براي چي هنوز زنده«خواند. رضواني زير لب گفت: را به سوي خود مي
افتاده. چشمان ورقلمبيدة اي ديد ازشكلشده بود، چهرهدچار كابوس » ام؟

بسته، هاي سوخته، دهان داغمهتراخمي، دماغ تيركشيده، ريش نتراشيده، مژه
انگار كه رضواني عكس خودش را در آيينة دق ديده باشد. آيا اين او بود. 

لرزيد، انگار صدا از حنجرة يك پيرمرد بيمار رو به مرگ خارج صدايش مي
شد. با دو دست صورتش را پوشاند. در واقع ميل به زندگي در او مرده بود. مي

هاي زانو را كف زمين گذاشت. به روي ميز خم شد. پيشاني را روي كاسه
بيني رضواني، ساية مرگ باالي سرت است، مي«مشت بسته گذاشت و ناليد. 

-تكان مي هايش از فرط حزن و اندوهشانه» راه خالصي براي تو وجود ندارد.
  خورد.

  
***  

جاني از پشت رضواني به هوش آمد، با كمال تعجب ديد كه روشنايي نيمه
پنجره توي سلول افتاده است. مايع غليظي از ته دلش باال آمد و بيخ گلويش 

هايش را لرزاند. با پا آورد. سرماي شديدي ساقگير كرد. داشت باال مي
ا روي تخت دراز بكشم. بايد راه توانم تمام روز رمن كه نمي«خودش گفت: 

رضواني سرگيجه داشت. » كند.بروم. وگرنه خون در بدنم جريان پيدا نمي
ام. سرگيجه ناشي از ضعف جسماني است. من ضعيف و ناتوان شده«انديشيد: 

ديد، اما در رضواني حاال اشياء سلول را به وضوح مي» به مراقبت احتياج دارم.
هاي ويژة قلبي هاي بيمارستان بخش مراقبتتاقسلول نبود؛ در يكي از ا

هايش سرم وصل كرده بودند. يك دستگاه باالي سرش بستري بود. به دست
-هاي قلبش را نشان ميها و زير و بمبه روي ديوار نصب بود. دستگاه نوسان

سلول حملة  يشد كه چند شب پيش، توداد. رضواني البد هنوز باورش نمي
ده بود. همساية ديوار به ديوار بدادش رسيده بود. اول به قلبي به او دست دا

نشاني زنگ زدند، دست آخر آمبوالنس پليس اطالع داده بودند. بعد به آتش
خبر كردند و رضواني در بيمارستان، در قسمت اورژانس بستري شد. بعد او را 

اني روز بود كه رضوهاي ويژه منتقل كردند. االنه چند شبانهبه بخش مراقبت
به چيزي لب نزده بود. به ذهنش فشار آورد. اما نتوانست به ياد بياورد كه در 

روز چه بحراني را از سر گذرانده است. اتاق بيمارستان در اين چند شبانه
سكوت عميقي فرو رفته بود، همه چيز ساكن و بي جنب و جوش بود. انگار 

جا كرد، بالش جابه زمان از حركت باز ايستاده بود، رضواني سرش را روي
  ش را بست و خودش را به هيچ سپرد.انچشم
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   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٢٩٨  100 ي آرش شماره

  

  

  
 

  خارجيهاي لعنتي
  

  

  حسن زرهي

  
ماجرا از روزي شروع شد كه همسرم پايش را توي هر دو كفش كرد و گفت: 

  » برويم خانه بخريم.«
  »مطمئني زيرش چال نميشيم؟«گفتم: 
  » مزه نپران.«گفت: 
  » آخر!«گفتم: 
  »است گرفتار همين آخر گفتن تو شدم. بيست سال«گفت: 
  » هر چه بادا باد.«گفتم: 

خانه را پيدا كرديم و قرار شد روي زمين باير شمال دور شهر يك جايي توي 
هواي همان زمين خانه دار شويم. هر شب خدا ميرفتيم به زمين آنجا سر 

هم با  ي ما راي در هواي آيندهميكشيديم. انگار ميترسيديم آب بشود و خانه
  خودش ببرد. 

ي گاراژ اگر خيال كردي من اين اسباب اثاثيه«خانه كه آماده شد زنم گفت: 
  » ي نوام كور خواندي.سيلي جنابعالي را ميبرم به خانه

ي ي تازه خريد و هم همهزن مگر ميشود هم خانه«هرچه التماس كردم كه 
و از، بفرمايش شما، زندگي به قول تو گاراژ سيلي بيست ساله را انداخت دور 

ديزاينرها وسايل نو خريد؟ مگر اينكه بخواهي تا خانه حاضر شد من بروم 
  » زندان!
  » خيالت راحت باشد، تو از بر دل من هيچ جا نخواهي رفت!«گفت: 

اينها را بي خود و بي جهت دارم ميگويم. مقدمات غيرضرور موضوع اصلي 
زنم رفتيم به يك مبلمان فروشي هستند. اصل اتفاق از روزي شروع شد كه با 

عظيم ايتاليايي ــ كانادايي. ايتاليايي كه ميگويم منظورم اين است كه رگ و 
ي عالي پر از مبلمان و تختخواب و ي صاحبان آن ساختمان چند طبقهريشه

مان چه ميز و صندلي غذاخوري ــ ميخواستم بنويسم نهارخوري ديدم شام
». كن ايتال ديزاين«م ــ خالصه رفتيم به ميشود، صبحانه را كجا بخوري

ي غير ديزاينر را مفت هم قبول نميكرد. نگفتم؟ خب گفتم كه زنم وسيله
  حاال دارم ميگويم.

ي تختخوابها كه شديم خدا بدهد بركت. چقدر تختخواب چيده وارد طبقه
بودند. همه جورش. تا دلتان بخواهد هر طرح و طوري كه آرزو ميكرديد تخت 

ي حواس زنم به نوع چوب و ديزاين و زرق و برقهاي ديگر تخت بود همه بود.
ي تختها چسبانده ي هوش و حواس من به كاغذي كه يك گوشهو همه

ي كانادا نوشته بودند. بودند، و قيمت تخت را به پول رايج مملكت محروسه
ا اصوال جرأت اينكه به دليل قيمت مخالفت كنم را نداشتم. براي همين هر ج

اي ديگر ميديدم طرف دارد پول خون پدرش را مطالبه ميكند، دنبال بهانه
ميرفتم كه براي زنم هم باور كردني به نظر بيايد. هر چند آخرش چشمانش 

خدا خيرت نده «را خمار ميكرد و سرزنش بار نگاهم ميكرد و ميگفت: 
  » خسيس، منو بگو كه چه ساده خام تو ميشم.

فكر خويش بود، يك آقاي ايتاليايي تبار كانادايي همينطور كه هر كسي به 
  »ميتونم كمكتان كنم؟»  كردار آمد طرف من و خانم و گفت:

ايم و مان را دور انداختهايم و وسايل قبليي تازه خريدههمسرم گفت كه خانه
ي مبلمان خانه را نو بخريم و حاال داريم دنبال تختخواب ميخواهيم همه

  م. خوب و مناسب ميگردي
از توضيحات خانم هيچ خوشم نيامد. انگار داشت ميگفت كه يك كيسه پول 
باد آورده داريم ميخواهيم دور بريزيم، شما چقدرش را الزم داريد؟ آن آقاي 
خوش تيپ كن ــ ايتاليايي انگار كه چشمش به دالر نقد افتاده باشد، نه 

ي كه شما براي چيز«گذاشت و نه برداشت، دست خانم را گرفت و گفت: 
ي درستي نبود. آقا داشت اين البته نشانه» ميخواهيد بهتر است با من بياييد.

مهرباني به من كرد و تقريباً با رسماً ما را سركيسه ميكرد. خانم نگاه نيمه
زبان بي زباني گفت، از اينكه اين آقاي خوش تيپ دستش را گرفته دمغ 

قلب درست و حسابي وشبه نظرم آدم خ«نشوم. در ضمن اضافه كرد كه 
  » ميĤيد، نه؟

نميتوانستم بگويم نه! تا چه برسد به اينكه حرف دلم را بزنم و بگويم درست 
بردار هم قلب كه نيست هيچ، پدرسوخته و شارالتان و كالهو حسابيِ خوش

كافر همه را به «هست. هر كدام را كه ميگفتم خانم برميگشت و ميگفت 
  » به نظر اينطور ميĤد.«گفتم در عوض » كيش خود پندارد.

به يك بخش مخصوص. راستش اگر اين آقاي مورد تأييد خانم   آقا ما را برد
نبود، ما خودمان هيچ جور آن بخش را پيدا نميكرديم. در واقع در ضلع 
جنوب غربي آن ساختمان درندشت يك در معمولي بود كه آدم خيال ميكرد 

يك انباري كوچك است. اما خدا بدهد  باز ميشود به مثالً آبدارخانه، و يا
بركت. آقاي خوش تيپ ايتاليايي كه در را باز كرد، ديديم عجب 

و آقاي » ماما مي يا!«ي غليظ ايتاليايي گفت: تختخوابهايي. زنم به لهجه
نه، «زنم گفت: » ايتاليايي هستين؟«خوش تيپ كه خر كيف شده بود گفت 
شپشو و تروريست نيامده بودند همه  قبل از انقالب كه هنوز اين آخوندهاي

كاتانيا! «آقاي خوش تيپ گفت: » ساله تعطيالت ميرفتيم رم و ونيز و كاتانيا.
چه خوب تلفظش ميكنيد، بابابزرگ من هم مال همانجاست. ما البته دو نسله 

زنم ...» مان پستاهايمان مانده و كه در كانادا هستيم. از ايتاليايي بودن
  » تان!خوش تيپي«اشت و گفت: نگذاشت و نه برد

ناموس حتماً ي بيام را گرفته بودم كه از اين حرامزادهديگر تصميم قطعي
تختخواب آن هم به اين گراني كه بود نخرم. در حالي كه به نظر ميĤمد خانم 

  حاضر است به هر قيمتي با حضرتشان وارد معامله شود.
.  ن ميدانم شما چه ميخواهيدم«ناموس رو كرد به خانم و گفت: ي بيمردكه
تان خيلي شبيه همسر خودم است. با اينكه مكزيكي است اما سليقه سليقه

اتفاقا مكزيكيها «براي اينكه توي ذوقش زده باشم گفتم: ». اش حرف ندارد
شما «ي پررو نه گذاشت نه برداشت گفت: مردكه» سليقه اند.خيلي خوش
ميخواستم بگويم كه » ح بدانيد.هر چه شما صال«زنم گفت: » لطف داريد.

خانم ايشان تنها صالحشان سركيسه كردن ماست. اما نگفتم. هر كدام اين 
اي رفتم كه تر ميكرد. در عوض به مردك چشم غرهحرفها كار را خراب

حساب كار دستش آمد و خيال كرد من هم يكي از همان تروريستها هستم 
ي . خالصه آقا رفت به گوشهكه زنم چند دشنام دبش نثارشان كرده بود

البته گفته باشم ما اينجا «ي درندشت مخفي و گفت: سمت راست آن محوطه
» شوروم«ي نمايش در كسي را راه نميدهيم. براي اينكه اين تختخوابها آماده

و عدل ايستاد برابر يك تختخواب » نيستند. اما شما را كه ديدم دلم نيامد.
ه بود. منظورم همان اتاقهايي است كه چون كه خدا وكيلي قد يك اتاق بچ

هايمان ميدهيم. و به زنم رو كرد و گفت: كوچلو و موچلو هستند ما به بچه
ي خودمان ازش داريم، هم صاحب اينجا كه اين چطور است؟ هم ما در خانه«

ي مبل فروشي در كانادا و حتي آمريكا دارد. آقاي توني ميالني چندين شعبه
ي تبليغات حضرتشان شده ر همين حين و بين كه زنم شيفتهد» را مي گويم.
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بود و از هر طرف دور تخت ميگشت و در ضمن مراقب بود كه من بيخودي 
  » شما نظرتان چيست؟«بردار رو كرد به من و گفت مخالفت نكنم، جناب كاله

راستش از تخت بدم نيامده بود، اما اگر قيمتش را از دالر به تومان تبديل 
ي درندشت م باهاش ميشد دست كم توي واليت خودمان يك خانهميكرد

خريد. براي همين بايد چيزي ميگفتم كه زنم از خريد اين تخت منصرف 
  ميشد.

برگشتم و رو به حضرتشان كه داشت جرينگ جرينگ دالرهاي بي زبان 
تخت خوبي است، اما «زحمت بنده را ميشمرد، البته تو خيالش، گفتم: 

رفش بلند است كه آدم وقتي تويش بخوابد احساس ميكند تو اينقدر چهار ط
اين «زنم مثل سير و سركه به جوش و خروش آمد كه » گور خوابيده است!

ايتاليايي خوش تيپ هم جوري نگاهم كرد كه » چه حرفي است كه ميزني؟
ها هاي كناره اختيار داريد، تخته«چشمانش درشت تر به نظرم آمدند و گفت: 

شك و زيرتشكي تقريباً ديده نميشوند. باالي سر و پايين پا هم به با آمدن ت
ي هر آدم درست و حسابي كه دليل شاهانه بودن تخت است. شما به خانه

  » وارد شويد تختخوابشان تقريبا همين ديزاين را دارد!
بي ناموس رسما داشت ميگفت اگر تختخواب را نخرم آدم درست حسابي 

پنهان حرفم كارش را كرده بود. زنم با اينكه رنگش نيستم. اما از شما چه 
شده بود عين لبوي سرخ كرده و يا آب پز، ميديدم كه رغبتش به تخت 

ي جنابشان افول كرده است. من هم حال خودم را ميكردم. تقريبا شاهانه
ي خوش تيپ خيالم تخت شده بود كه خانم با حرفي كه زده ام از اين جغله

يد. اما اين ايتاليايي لعن اهللا عليه مگر دست بردار بود. تختخواب نخواهد خر
از اينكه ما را راهنمايي كرديد خيلي ممنونيم حاال تقريبا «وقتي خانم گفت: 

وقتي تصميم نهايي به خريد   ميدانيم چه ميخواهيم و شما شك نكنيد
، مردك نگاه لوسي به خانم »تختخواب گرفتيم حتما خدمت شما خواهيم آمد

خوشحال ميشوم كه در خدمتتان «ي مافيايي به من كرد و گفت: غرهمو چش
و من كه ميدانستم به نفعم است كه زياد دم دست خانم نباشم با » باشم.

زنم » ميروم ماشين را ميĤورم دم در.«قدمهاي بلند از او فاصله گرفتم و گفتم 
 مرد«هنوز درست روي صندلي جابجا نشده بود كه فريادش درآمد كه 

حسابي اين چه نامربوطي بود كه گفتي، چه شباهتي ميان آن اثر هنري 
ايتاليايي و گور بود كه جنابعالي در اوج بي سليقگي به گور تشبيه اش 

  » كردي؟
از آن كه نزديك  بعد » خود تخت اين حس را در من به وجود آورد.«گفتم: 

: به يك ساعت بر من تاخت كه هنر نشناس و بي سليقه هستم گفت
راستش تو كه آن حرف را زدي خودم هم همين حس را كردم. آدم وقتي «

  »تويش برود انگار گرفته تو گور خوابيده.
با اين كه آن حرف را فقط براي راحتي از پرداخت بهاي گران تخت زده بودم 
از اين كه در خانم اين تاثير را كرده بود از خودم و حرفم كه حاال مادي و 

شده بود خوشم آمد و قند توي دلم آب شد. اما وقتي خانم معنوي به منفعتم 
گفت كه تلفن خانه و محل كار تو را دادم به روبرتو كه اگر به مورد مناسبي 
برخورد كرد ما را بي خبر نگذارد، ميخواستم داد بزنم خانم جان اين چه 

ي بي سر و كاري بود كه كردي، آدم كه تلفن خانه اش را به هر فروشنده
ي نميدهد، حاال چرا تلفن محل كار مرا دادي؟ كه ديدم به خير و صالحم پاي

است فعال از موضوع بگذرم. با خودم فكر كردم اگر طرف به محل كارم زنگ 
بزند كه ميدانم چه جوري دست به سرش كنم.  اما اگر به خانه زنگ بزند 

ا زنگ چي، چه خاكي به سرم بزنم؟  به خودم نهيب زدم كه بابا حاال كو ت
بزند، به وقتش فكري برايش ميكنم. مهم اين است كه خوشبختانه خانم از 

ي معمولي اسب شيطان به زير آمد و ما مبلمان و تختخوابمان را از يك مغازه
ي ايتاليايي نبود ها به جان من افتاد كه حيف آن مغازهخريديم. با اينكه ماه

ي يليش هم براي جيب خانوادهكده سر درآورديم، اما خدا وككه از اين بنجل
ي آبا اجدادي من بيشتر جور درميĤمد. متلكهاي ما خوب بود، و هم با سليقه

ي همه خانم هر چند مثل نيشتر به جان آدم اثر ميكردند اما در يك محاسبه
  جانبه تحملشان به صرفه بود.

ي رهيك روز حدود يك سال بعد از آن ديدار با روبرتو بسته اي به نشاني ادا
ما آمد. اين را يادم رفت بگويم كه منشي اداره ميگفت آقايي تلفن كرده و 
گفته نامش روبرتوست و ميخواهد بداند سام و سوزي در آنجا كار ميكنند يا 
نه؟ منشي ما گفته بود سوزي نداريم، اما سام اينجا كار ميكند. آن آقا آدرس 

  اي من پست كند. محل كار مرا گرفته و گفته بود ميخواهد چيزي بر

آن چيز همين بسته است. كدام بسته؟ هميني كه مثنوي هفتاد من كاغذ 
بود و پدر مرا درآورد تا توانستم بخوانمش. اما حاال كه تمام شد خوب است 

  براي شما هم تعريفش كنم. روبرتو نوشته بود:
آن از همان روز كه آن دو خارجي لعنتي به مغازه آمدند روزگار ما تباه شد. 

ي هندي زبان نفهم بي ي عرب و آن مردكهزن اكبيري تازه به دوران رسيده
  شعور را ميگويم. 

  
خدا را شكر كردم كه طرف حرفش من و سوزي نبوديم. نه او عرب است، نه 

ي براي همه من هندي. پس چرا داستان را براي ما فرستاده است؟ البد 
  د صواب دارد! و ادامه داده بود: مشتريهايش فرستاده گفته براي ما هم بفرست

آن دو خارجي لعنتي كه از نمايشگاه رفتند بيرون به تختخواب نگاه دوباره اي 
كردم زير لب غري زدم و گفتم خوب شد گورتان را گم كرديد لعنتيها. شما 
را چه به جنس خوب شاهانه! برويد از همان عربها و هنديها و ايرانيها و 

  ايي را كه عادت داريد بخريد.تركهاي خودتان آشغاله
هاني : « گفت  شب كه رفتم خانه و از خستگي نا در جانم نبود زنم، مري لو،

ميخواستم بگويم دو خارجي لعنتي آمده بودند كلي وقت » هاو واز يور دي؟
مرا گرفتند و چيزي هم نخريدند كه يادم آمد مري لو در اين جور مواقع توي 

  »ي جنابعالي خارجي نيستي؟يعن«ذوقم ميزند و ميگويد 
گفتم بد نبود! راستش اما بد بود. خيلي بد بود! نشستم به   چيزي نگفتم.

غرق تماشا بودم كه مري لو گفت: ». فرند«د عالقه ام  تماشاي سريال مور
از پستاهاي مورد عالقه ام پخته بود. يك بطر شراب » هاني شام حاضره.«

ي فكر ميكردم به رگ و ريشهشيراز هم كه خودش دوست داشت، و من 
ايتاليايي من توهين ميكند وقتي شراب غيرايتاليايي ميخرد، سر ميز آماده 

عزيزم قول ميدم ديگه «من خيلي خسته و كالفه ام گفت:  بود. وقتي ديد 
  » شراب ايتاليايي بخرم. امشب را خوش باشيم. موافقي؟

وش ميگذرانديم. در موافق نبودم. اما راست ميگفت، امشب را بهتر بود خ
نتيجه از پيله كردن به شراب شيراز منصرف شدم. شام خورديم و شراب 
مفصلي نوشيديم. ديگر تقريبا كار و مالقات آن خارجيهاي لعنتي از ذهنم 

اين بار كه كمي هم كله » چه خبر؟«پاك شده بود كه مري لو دوباره گفت: 
ستش نداشتم و ام گرم شده بود چون حسابي از شراب شيراز كه دو

ميخواستم هر چه زودتر از شرش خالص شوم، نوشيده بودم، ماجرا را برايش 
  تعريف كردم: 

يك زن و شوهر خارجي آمده بودند مغازه. مرد هندي بود، زنِ انگار عرب «
  »هم ترك يا ايراني. مال همانجاها بود. طرفاي ميدل ايست. بود. يا شايد 

د اين خارجيها ماجراشان چيست، گفت: مري لو كه كنجكاو شده بود بدان
  »هاني خب چي شد؟«
  »خبر مرگشان تختخواب بخرند. چه ميدانم، آمده بودند «
   »خريدند؟«
نه بابا، بخر نبودند، از همين غربتيهاي پررو بودند كه خيال ميكردند كسي «

  »هستند!
Ĥيد حاال چرا اينقدر اعصاب ترا خرد كرده اند، مگر كم مشتري به آن جا مي«

  »كه چيزي نميخرد و راهش را ميگيرد و ميرود؟
  »درسته اما از اين لعنتيها اصال خوشم نيامد.«
  »چرا؟«
ي عرب هي خودش را لوس راستش خيال ميكردم، مخصوصا وقتي آن زنكه«

ميكرد، خريدارند. بردمشان به بخش خصوصي جنسهاي هنوز نيامده به 
  »نشان دادم.و مشابه همين تخت خودمان را نشا» شوروم«
   »خب؟«
ي هندي زبان نفهم نه گذاشت و نه چه ميخواستي بشود، آخرش مردكه«

  »برداشت گفت، اينكه مثل گور ميماند!
  »تخت مثل تخت خودمان را ميگفت؟«
  »عين تخت خودمان و تخت توني ميالني.«
  »بي خيالش آدمها حرف مفت ميزنند. خونت را كثيف اين ماجراها نكن.«

بخوابند، اين را روبرتو نوشته است، اول خودش ميترسد. به  شب كه رفتند
تخت كه نگاه ميكند ياد حرف من ميافتد و تا روي تخت دراز ميكشد 
احساس ميكند دارد نفسش ميگيرد. اما به روي خودش نميĤورد. ميداند كه 
اگر حس و حالش را بگويد، زنش با آن همه حساسيت هزار برابر بيشتر 

راي همين به هر جان كندني هست خودش را به خواب خواهد ترسيد. ب
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ميزند. به زحمت دو سه ساعت بعد خوابش ميبرد. اما ذهنش همچنان در 
حوالي گورستان و گور و مردن و خفگي و خوف خاك دور ميزند و در حالي 
كه خيال ميكند دارد خفه ميشود و راه نفسش بند آمده است از خواب 

يكند، اما ميبيند نيست. ميگويد البد رفته است ميپرد. به طرف زنش نگاه م
دستشويي و كوشش ميكند دوباره بخوابد اما موفق نميشود. وحشت خوابيدن 
در گور نميگذارد چشمانش روي هم بيفتند. از جا برميخيزد ميرود به اتاق 

خوابش ببرد. ميبيند زنش روي مبل   نشيمن تلويزيون تماشا كند تا شايد
اينجا «خوابش برده است. از خواب بيدارش ميكند و ميگويد: مقابل تلويزيون 
زن ميگويد كه خوابش نميبرده آمده تلويزيون تماشا كند تا » چه كار ميكني؟ 

مرد ميگويد ولي تلويزيون خاموش بود. و زن دست و پاچه » خوابش ببرد.
گذاشته بودمش رو يك ساعت كه اگه خوابم برد خودش «جواب ميدهد: 
  ». البد يك ساعت شده.خاموش بشه

و زن  » نكنه زنم هم دچار همين ترس و وحشت شده باشه؟«مرد با خودش: 
  »هاني تو چرا بيدار شدي؟«پرسيده 

با دستم دنبال تو گشتم «مرد كه نميدانسته چه جواب بدهد يك دفعه گفته: 
تو خواب و بيداري ديدم نيستي از خواب پريدم. فكر كردم رفتي دستشويي. 

  »نقدر طول كشيد كه نگران شدم. آمدم ديدم اينجايي و خوابت برده.اما اي
  »هاني برويم سر جايمان بخوابيم.«زن گفت: 

رفتند و هر كدام هر چقدر كوشيدند از كابوس لعنتي حرف آن خارجي زبان 
كه نشد. زن يواشكي وقتي صداي خروپف مرد آمد   نفهم راحت شوند نشد

و مرد كه تنها يك لحظه خوابش برده بود،  ي اتاق نشيمن شددوباره روانه
وقتي زن از تختخواب پايين آمد بيدار شد اما به روي خودش نياورد. ديگر 

  يقين داشت كه زن هم دچار همان حالت شده است كه او گرفتارش بود.
چند روزي به همين منوال سپري شد. يك روز توني ميالني كه ضمن 

ي حال زار و نزار او نگران د و با مشاهدهصاحب كار بودن دوست روبرتو هم بو
روبرتو گفت: » با مري لو امشب شام بيايين پيش ما.«او شده بود گفت: 

  »ي ديگري نداشته باشد.باشه. اما اجازه بده از مري لو هم بپرسم كه برنامه«
ي توني ميالني و ميخورند و آن شب طبق روايت روبرتو ميروند خانه

سد به خستگيها و بي حوصلگيهاي روبرتو. توني مينوشند تا صحبت مير
راستش اين را از سر دوستي ميپرسم روبرتو، چه اتفاقي افتاده؟ اين «ميگويد: 

روزها در وضعيتي سر كار ميĤيي كه نه براي موقعيت و سالمتي خودت خوبه 
و نه البته براي بيزنس من. ميخوام بدونم چي شده؟ آيا تو و مري لو با هم 

  »ريد، يا خداي نكرده بيماري چيزي هستي؟مشكلي دا
مري لو نگاه كرد به روبرتو و روبرتو به مري لو و هر دو به توني و ويكي. مري 

حقيقتش موضوع چندان مهمي نيست، اما خب چند شبي است «لو گفت: 
  »كه من و روبرتو درست نخوابيديم.

وقتي اين همه چرا مهم نيست. «توني با كنجكاوي به آنها نگاه كرد و گفت: 
روي شما تاثير كرده پس مهمه. ما با هم دوستيم و بايد از مشكالت هم 

  »باخبر باشيم.
  »تو تعريف كن.«مري لو رو كرد به روبرتو و گفت: 

ي رفتن به آن اگه تو تعريف كني بهتره. من حوصله«روبرتو كج خلق گفت: 
  »روز نحس و آن دو لعنتي را ندارم.

  »كدام روز؟ كدام دو لعنتي؟»  مزمان گفتند:توني و ويكي تقريبا ه
عالقه اش را   يك شب كه روبرتو اومد خونه و من پستاي مورد»  مري لو گفت:

  پخته بودم و شراب شيراز را كه خودم دوست دارم و روبرتو دوست ندارد
خريده بودم، ديدم حالش خيلي گرفته. شام و شراب مفصلي كه خورديم و 

ي شده؟ و او داستان آن زن و شوهر خارجي عرب و نوشيديم پرسيدم چيز
هندي را تعريف كرد. مليت زنِ را مطمئن نيست، اما ميگه شوهرِ هندي 

  »بوده.
  »كدام زن و شوهر؟ ماجرا چيه؟«توني گفت: 

و خودش خنديد و گفت » به قول روبرتو خارجيهاي لعنتي.«مري لو گفت: 
  »مان خارجي نيستيم.انگار ما همه«

ايسته. يا هنديها يا چينيها يا چه منظورم اين مسلموناي ميدل«گفت: روبرتو 
  »ميدونم غيراروپاييها و آمريكاييها و كاناداييها.

بگو همان «مري لو اخم كرد. و روبرتو و توني و ويكي تقريبا همزمان گفتند: 
مسلمونا كافيه. خارجي و غيرخارجي در كار نيست. كانادا پره از همه جور 

  »فرهنگ و زباني. شايد بشه با مذهب فرق آدمها را نشون داد.مليت و 
  »همينطوره.«روبرتو گفت: 

  »خب بعد؟«ويكي گفت: 
خالصه روبرتو تختي مثل تخت ما و تخت شما «مري لو ماجرا را ادامه داد: 

اين «به آن زن و شوهر نشون ميده و شوهرِ نه برميداره و نه ميگذاره ميگه 
اولش روبرتو اهميت نميده. اما بدش مياد از حرف يارو » كه عين گور ميماند.

خارجيه، منظورم مسلمونِ است. راستي اگه مرد هندي باشه ميتونه مسلمون 
  نباشه. چرا ميگيم مسلمونا؟

  »بابا بي خيال مذهب شون، ماجرا را تعريف كن.«همه با هم گفتند: 
احساس كردم هيچي، شب كه رفتيم بخوابيم من تا توي تخت دراز كشيدم «

  نفسم به زحمت باال مياد. انگار توي گور خوابيده بودم. هر چه كردم خوابم 
آهسته پاشدم رفتم روي مبل مقابل  نبرد. پاسي از نيمه شب گذشته بود.

تلويزيون خوابيدم. نگو روبرتو هم دچار همين حالتها شده و هر كار كرده 
ي به قول خودش لعنتي خوابش نبرده و تا ميخواسته بخوابه حرف آن خارج

يادش ميامده و احساس ميكرده توي گور خوابيده و خواب از سرش ميپريده. 
حاال توي اين هفت هشت روز هيچكداممون خواب درست وحسابي نكرده 

  »ايم.
واقعا ماجرا «توني و ويكي نگاه كردند به مري لو و روبرتو و توني پرسيد: 

  »همينه كه تعريف كردي؟
ي باور كن توني همه«واب توني را بدهد كه روبرتو گفت: مري لو خواست ج

  »ماجرا همينه.
چرا براي ما تعريف كردين حاال از امشب ما هم «ويكي با لودگي گفت: 

  خنديد.  و بلند بلند» خوابمان نميبرد.
بابا دست بردارين به قول روبرتو دو «توني هم در حالي كه ميخنديد گفت: 

ن لعنتي، يا خاورميانه اي لعنتي يا آسيايي لعنتي، تا خارجي لعنتي يا مسلمو
در هر صورت دو تا لعنتي آمدند به مغازه و در توصيف يك تختخواب كم 
نظير حرف نامربوط زدند آن وقت جنابعالي و مري لو جان از خواب و خوراك 
افتادين؟ اين چه حرفيه. شماها كه ناسالمتي هر دوتا تحصيل كرده و 

هستيد اين خرافات چيه كه گرفتارش شديد؟ از امشب  روشنفكر و امروزي
ي آدم روي تخت شاهانه تان دراز ميكشيد و ديگر نه ميرويد و مثل بچه

  »بشنوم و نه ببينم كه حرف اين ماجرا را بزنيد!
ي روبرتو آن شب را مري لو و ويكي و توني با جوك و لطيفه طبق نوشته

هم يكي شان به ماجراي به قول سپري كرده بودند و هر چند وقت يك بار 
خودشان آن دو خارجي لعنتي اشاره اي كرده بود و همه با هم زده بودند زير 

  خنده.
مري لو و روبرتو كه رفتند خانه كوشش وافر كردند كه بخوابند و به قول توني 

كه   و ويكي به حرفهاي نامربوط آن دو خارجي لعنتي گوش نكنند. اما نشد
كردند بهتر است بروند با يك روان پزشك صالح مشورت نشد. هر دو خيال 

  يابي كند.كنند تا شايد او اين بال را ريشه
ي كار ميشود و مري لو سر راه كارش صبح فردا روبرتو خسته و كوفته روانه

زنگ ميزند به دكتر ماريو وريسا روانپزشك همشهري اش و براي خودش و 
» چيزي شده؟«با حيرت ميپرسد  روبرتو وقت ميگيرد و وقتي دكتر ماريو

توني هم صبح روز بعد از آن » مفصله. ميام توضيح ميدم.«مري لو ميگويد 
شب مهماني به سر كار نميرود. البته نرفتن توني عادي بود. او هر وقت 

بيرون داشت و يا حتي هيچكدام اينها دلش   حوصله نميكرد و يا خريد
نمايشگاه نميĤمد. اما روبرتو كه  ميخواست بيشتر توي تختخواب بماند، به

توني نيامده پيش خودش   لحظه اي از فكر تختخواب بيرون نميĤمد وقتي ديد
او اصال آن دو تا خارجي لعنتي را «بعد پشيمان شد و گفت ...» نكنه «گفت 

نديده كه تحت تاثير حرف نامربوطشان قرار بگيره. مري لو چي، مگر مري لو 
اين كه خودش را از شر فكر و خيال راحت كند گفته و براي » ديده بودشان؟

بود كه چون مري لو از نظرحسي خيلي تحت تاثير اوست براي همين هم 
  گرفتار ماجراي لعنتيهاي مسلمان يا آسيايي يا هر كوفت ديگري شده!

روز بعدش هم توني نيامد. شب كه روبرتو رفت خانه به مري لو گفت كه توني 
  يامده. مري لو اصال تعجب نكرد.دو روز است سر كار ن

  ...»نكنه اونم «روبرتو گفت: 
جوري چه ميدانم را گفت كه خيال ميكردي » چه ميدانم.«مري لو گفت: 

  چيزي ميداند اما نميخواهد بگويد. 
ي دنيا كه مثل من و تو نيستند. ما هم خياالتي شديم. همه«روبرتو گفت: 

  ختند، آخر مگر ميشود آدم اين انگار توي رگهامان جاي خون احساسات ري
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همه احساساتي و وسواسي و خياالتي باشد. خوش به حال توني و ويكي، 
  »مان كردند. راستي به دكتر ماريو زنگ زدي؟ديدي چقدر مسخره

كه بخوابند. اما هر كاري   مري لو گفت براي جمعه وقت گرفته است و رفتند
  »مري لو بيداري؟«آهسته گفت: كردند خوابشان نبرد. روبرتو پاشد و 
  »بيدارم.«مري لو چرخيد طرف روبرتو و گفت 

  »برويم توي اتاق نشيمن بخوابيم.«روبرتو گفت: 
  »برويم.«

رفتند و توي اتاق نشيمن خوابيدند. خوابشان برده بود و نبرده بود كه مري لو 
و  با فريادهاي روبرتو پريد و ديد روبرتو توي خواب دارد التماس ميكند

چيزهايي ميگويد كه روشن نيست. تكانش داد. روبرتو سراسيمه از خواب 
  »داشتم خفه ميشدم.«پريد و گفت 

ديگه چرا عزيزم. ما كه روي آن تخت لعنتي نخوابيديم، «مري لو گفت 
  »منظورم توي همان گور است!

ي اين را ميدانستم اما تخت راه افتاده بود آمده بود روي سينه«روبرتو گفت 
  »ميخواهي از دست من فرار كني؟«من و هي فشارم ميداد و ميگفت 

  »راست ميگي؟«مري لو گفت: 
خوب شد بيدارم كردي از ترس داشتم «روبرتو نگاهش كرد و گفت: 

  مري لو آه كشيد.» ميمردم.
  »خوش به حال تو اقل كم اينجا ميتواني بخوابي!«روبرتو گفت: 

م عين كابوس ترا ديدم. اما مال من من«و گفت:   مري لو سرش را بلند كرد
پيش از آن كه خوابم ببره آمده بود سراغم. تخت، گورِ هر زهر ماري كه 
اسمش هست، اومده بود باالي سرم به سقف چسبيده بود و ميگفت: بگير 
بخواب خانم جان خيالت راحت باشه من ول نميشم روي دلت. خيالت راحت 

  » باشه بگير بخواب. خوب بخوابي!
وبرتو زل زد به مري لو كه چشمانش از بي خوابي سرخ شده بود و صورتش ر

  از خستگي  تكيده. 
خالصه دردسرتان ندهم. كار توني و ويكي هم زار ميشود و به همان 

  سرنوشت روبرتو و مري لو دچار ميشوند. 
او و مري لو و توني و ويكي مدتها رفته اند پيش دكتر ماريو تا شايد از كابوس 

يهاي خارجي خالص شوند، اما نه تنها افاقه نكرده كه بيچاره دكتر ماريو لعنت
هم كه هر دفعه چشمهاش سرخ تر و صورتش تكيده تر ميشده يك دفعه 
غيبش ميزند و بعد از مدتي مطبش به سرنوشت نمايشگاه مبلمان فروشي كه 
درش تخته شده، دچار ميشود. حاال جماعت بزرگي از مشتريان سابق آن 

مان فروشي عظيم كه به طريقي از ماجرا باخبر شده اند و ديگر خوابشان مبل
هاي تخت فروشي او به دليل فروش نميبرد رفته اند و از توني و شعبه

- تختهاي گور وار شكايت كرده اند و ديگر هيچ شركتي حاضر نيست موسسه
ي توني را بيمه كند و توني مالش را به ثمن بخس فروخته و رفته است 

اما هنوز دهها پرونده دارد و همينطور آمار آدمهايي كه بنابر حرف آن   تاليا.اي
خارجيها و يا مسلمانها و يا آسياييها و يا خاورميانه ايهاي لعنتي خوابشان 

  آشفته شده، باال و باالتر ميرود. 
  

* * *  
ي اين ماجرا را به با خودم فكر ميكنم خوب است يك روز بنشينم و همه

ويسم  و جاي خودم و روبرتو و زنش را عوض كنم و يك فضاي فارسي بن
  مافيايي هم به ماجرا بدهم. اما ترسم از شب نخوابي مانع ميشود!  

كرد كه جادوگرم و روبرتوي   خدا كند زنم از ماجرا بو نبرد وگرنه يقين خواهد
 بيچاره را جادو كرده ام.

  
* 

  ياس ايراني
  ندبل ـ اي از يك داستانِ كوتاهتكه

  

  خسرو دوامي

  

1 

  »اند. موقع گل داده ياسهايم امسال بي«گفت: 
اول همه چيز در سفيديِ مه شناور بود. بعد، ذرات ريز و سوزنيِ آب روي 

هاي سياه دري بزرگ را ديدم. بعد هم نوك صورتم نشست. بعد، ميله
و سبزِشمشادها بود و سرخيِ شمعدانيها. بعد صداي بال زدنِ پرنده را شنيدم 

صداي ريزش آبِ فواره را. بعد بوي ياس آمد. من خم شده بودم، داشتم 
  دارِ ميثم قنادان را شنيدم. كردم كه صداي خش هاي ياس را بو مي بوته

  »سالها بود اينهمه ياس ايراني را يكجا نديده بودم.«گفتم: 
  توي چشمهايم نگاه كرد. آرام بلند شدم.  

آيند و نهالي  گويند. بعضيها مي همين را ميخيليهاي ديگر هم  اتفاقاً«گفت:  
اش را از ياسهاي من پر كرده؛  برند. يكي از آشنايان تمام ايوان خانه مي
گويم، آقاي متقي  اختيار مي بينم، بي هاي ياس را كه مي گويد، صبح، بوته مي

  »سالم!
  ها بيرون آمد و كنارش ايستاد. سگي كوچك از الي بوته   

د! جلوي ورودي باغ چند بار بوق زدم. جواب نداديد. فكر مرا ببخشي«گفتم: 
كردم، بايد جايي، آن پشتها مشغول كار باشيد. ماشين را همانجا گذاشتم و از 

  »كنار شمشادها آمدم تو.
دوباره توي چشمهايم نگاه كرد. چشمهايش باريكتر شدند. كارتم را از    

برويم «ارت نگاه كرد. گفت: جيبم بيرون آوردم و جلويش گرفتم. با دقت به ك
  »كنم، شما هم ماشينتان را بياوريد تو! جلوي ماشين. من در باغ را باز مي

شكي نداشتم كه مرا نشناخته است. ريش بلندي داشتم و موهايم را هم از ته 
تر از آن بودم كه بتواند مرا ي اينها گذشته، شكستهتراشيده بودم. از همه

ي سگ گرفتم. سفيد و  يين بردم و جلوي پوزهشناسايي كند. دستم را پا
پشمالو بود. واقي زد و چند قدم عقب رفت، بعد جلو آمد و انگشتهايم را بو 

آورد. گفت:  كشيد. ميثم كارت را توي جيبش گذاشت و دستش را جلو
  »كنند.سيروس هستم. سيروس متقي. اينجا سايروس صدايم مي«

  افتاديم. سگ، سالنه سالنه دنبالمان آمد. ي شني راه  كنار هم، در امتداد جاده
  »كنيد؟ همين اطراف زندگي مي«گفت: 

عصاي چوبي منقشي توي دست چپش بود. كمي چاقتر از سابق بود، با مويي 
سفيد و        ريشي تراشيده و ابروهاي پرپشتي كه حاال به خاكستري 

  زدند. مي
ل كشيد تا رسيدم كنم. يكساعت و نيم طو من توي شهر زندگي مي«گفتم: 
  »اينجا.

ايستاد تا سگ خودش را به او برساند. خم شد و سگ را توي بغلش كشيد.   
  اش بردم و سگ را نوازش كردم. دستم را به طرف سينه

ممنون از اينكه روز تعطيلتان را گذاشتيد و آمديد. چند جاي ديگر «گفت: 
    »هم تلفن زدم. شما تنها كسي بوديد كه پذيرفتيد بياييد.

  ي شني را پوشانده بود.  داالني از سرو دو سوي جاده
دارم. منتظر  از قضا من هم معموال روزهاي تعطيل گوشي را بر نمي«گفتم: 

  » تلفن ديگري بودم كه شما زنگ زديد.
  خم شد و سگ از دستش پايين پريد.

هاتان تلفن زد.  دو ماه پيش بود كه يكي از همسايه ـ  گمانم يكي «گفتم: 
هاشان تركيده بود. آمدم و كارشان را راه انداختم. عادت دارم كارم كه  هلول

  »هاي اطراف بگذارم. شود از اين كارتها جلوي خانهتمام مي
جلوي ورودي باغ ايستاديم. ميثم كارت را از جيب بيرون آورد. دوباره نگاهي 

  به آن انداخت.
  »خيلي وقته خارج هستين؟«گفت: 
  »شود. نج سالي ميسي و پ ـ  سي «گفتم: 
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هاي آهني باغ را قفل و زنجير كرده بودند. دسته كليدش را بيرون آورد  دروازه
  ـ يكي روي قفل آزمايش كرد. و كليدها را يكي

  »تان هم اينجا هستند؟ خانواده«گفتم: 
  »كنم.نخير! تنهايي زندگي مي«گفت: 

  در را باز كرد.يكي از كليدها را در قفل چرخاند. زنجير را بيرون كشيد و 
ماشينتان را جلوي گاراژ پارك كنيد. من توي خانه منتظرتان «گفت: 

  »مانم. مي
  
2  

ي  اي بود آجري و كوچك، در باالترين نقطه اي كه اجاره كرده بودم، خانه خانه
ي دو  هاي درهم تنيده ام را شاخه ي پرگل و سرسبز. دو طرف خانه يك تپه

اي بود با سنگهايي بزرگ و با  لوي خانه، درهدرخت بلوط پوشانده بودند. ج
شد. بهار به آن  آلود منتهي مي شيبي تند. دره به جويباري باريك با آبي گل

هاي زرد خردل و شقايقهاي سرخ و  خانه كه وارد شدم، سرتاسر دره را بوته
  نارنجي پوشانده بود.

متر، يكطرفش ي ديگري بود؛ با ارتفاعي كمتر و با شيبي آرا رو به رويم تپه
هاي گل، طرف ديگرش، باغي سوخته بود  سبز بود و پر از دار و درخت و بوته

اليه اي با سنگهايي دود گرفته در منتهي هاي سياه و خاكستري. كلبه با شاخه
ي من، با  ي ميثم در باالي اين تپه بود: عمود بر خانه آن قرار گرفته بود. خانه

  اندازم نبود. اي در چشم ارتفاعي كمتر؛ و ديگر هيچ خانه
باغ، در آهني بزرگي داشت، با دو ستون منقش مرمري در دو طرف آن. كنارِ 
ستونها را ديواري از شمشادهاي سبز پوشانده بودند. سه ضلع ديگر باغ با 

ي درختها احاطه شده بود. جلوي خانه،  هاي خشك و بريده حصاري از تنه
من ماهيهاي بزرگ قرمز ني در وسط آن. اي ايرا اي بود با فواره حوضي فيروزه

ي ايوان خانه يك بخاري هيزمي اي را توي آن حوض ديده بودم. گوشه و نقره
اي قرمز روي آن. دو قفس بزرگ در دو طرف  بود و تختي چوبي و قاليچه

ايوان قرار گرفته بود. يكي سياه و گنبدي شكل كه دو طاووس بزرگ در آن 
 سقفي كوتاه و پر از مرغ و خروسي رنگ و وارنگ. خراميدند و آن يكي، با مي

ي اتاقم  شدم. تختم را كنار پنجره صبح روز اول با صداي قوقولي قوقو بيدار 
كردم. بهار بود گذاشته بودم و داشتم از چشمي دوربينم باغ ميثم را نگاه مي

زد. رديف ـ رديف گاليل و ي سبز باغ از گل و شكوفه و سبزي موج مي و نيمه
هاي ذرت و گلهاي آفتابگردان. درختهايي  كرت بوته ـ  اطلسي و زنبق، كرت 

  پر از پرتقال و ليمو. 
در خانه باز شد و ميثم با پيژامايي سفيد از خانه بيرون  ساعت هفت صبح 

ها ي روزنامهي باغ خم شد و كيسهي شني گذشت، جلوي ورودآمد. از جاده
و چند دقيقه بعد با سيني و فالسكي در  را از زمين برداشت. به خانه برگشت

نشست. ليوان چايش را پر كرد و  آمد. روي تخت  درست به ايوان خانه 
  مشغول روزنامه خواندن شد. 
آمد. پيرمرد سوار  شد و پيرمردي از آن بيرون  باز   ساعت هفت و نيم، درِ كلبه

گذشت، از  ه شد و سروصداكنان از ميان درختهاي سوخت اي  وانت قرمز لكنته
شد و به  از ماشين پياده كرد. ي ميثم پارك  را جلوي خانه آمد و وانت دره باال 

  جمع كردن برگهاي خشك و چيدن علفهاي هرز مشغول شد.
حوالي ساعت هشت، چاي سوم ميثم كه تمام شد، بساط صبحانه را جمع 

. اي روي صندلي بلندي نشستكرد و جلوي قفس طاووسها رفت. چند دقيقه
خراميدند. بعد، در قفس مرغها را باز طاووسها با بالهاي گشوده جلويش مي

نشست و براي مرغها دانه ريخت. خروس روي  كرد و تو رفت. روي دوزانو 
  زدند.  ي بلندي ايستاد و مرغها دورش حلقه شاخه

ساعت نُه صبح، همراه پيرمرد توي باغ رفت. هر دو، قيچي در دست، گلها را 
ها  چيدند، برگهاي پالسيده و تيغها را از ساقه ها مي از پايين ساقهيكي يكي 
كردند و  كردند، سطلها را از آب پر ميكردند، گلها را دسته دسته مي جدا مي
  دادند.  هاي گل را توي سطلها جا مي دسته

آورد. همراه پيرمرد  ساعت يازده ميثم وانت سفيدي را از گاراژ بيرون 
نشاند و از  وانت گذاشتند. ميثم سگ را كنار دستش سطلهاي گل را پشت 

رفت. تا پيرمرد آب و جارويي كند و برگهاي خشك را از  باغ بيرون 
با دو سه درخت و چند  اينباري ماهيها جمع كند، ميثم برگشته بود؛  حوضچه

  گلدانِ تازه.
كاشتن نهالهاي تازه و چيدن علفهاي هرز كه تمام شد، هر دو از دره باال 

اي و ناني در دست به ايوان برگشت.  آمدند. ميثم توي خانه رفت و با قابلمه

نشست. پيرمرد  آورد، آمد و كنار ميثم  اش را از وانت بيرون  پيرمرد هم بقچه
كرد و من  داد. ميثم سكوت مي زد و دستهايش را تكان مي وقفه حرف ميبي

  ديدم. اي را روي صورتش مي گهگاه طرح خنده
گذاشت، عينكي سياه را  ه تمام شد، ميثم كالهي حصيري را بر سر ناهار ك 

  رفتند. زد و دوباره با پيرمرد توي باغ  بر چشم 
ديدم كه با ليواني چاي به  گشت ميثم را  اش بر  غروب، پيرمرد كه به كلبه

انداخت تا بدود و بگيردش و به او  آمد، توپي را براي سگش  ايوان خانه 
  غذاي سگ را پر كرد و روي تخت نشست. بازگرداندش. ظرف

ديدمش خيره شده به پرواز فوج فوج مرغهاي دريايي كه از باالي بام  بعد، 
گرفتند و از باالي  رفتند، دوباره اوج مي گذشتند، از دره پايين مي مي  اش خانه
  شدند.ي من رد مي خانه
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  »بفرماييد داخل! در باز است.«
دار ميثم را از  پشت در شنيدم و بعد صداي خشاول صداي واقِ سگ را از 

ي ابزارم وارد خانه شدم. سگ، همانطور كه پارس  اي دورتر. با جعبه فاصله
كرد دمش را تكان داد و از زانوهايم باال رفت. خم شدم و سگ را نوازش مي

  كردم.
تاريكي بود با چند گلدان بلند در دو طرف آن. جلويم راهروي بلند و نيمه

شد با ديوارهاي سفيد و با چلچراغي بزرگ و  رو به سالني بزرگ ختم ميراه
شد. قالي بزرگي با گلهاي ريز صورتي وسط  اي كه رو به باغ باز مي پنجره

اي ديواري هم  سالن بود. روي مبلها را شمدي سفيد كشيده بودند. قاليچه
  اي نامفهوم را روي آن بافته بودندروي ديوار بود كه جمله

  »ديد عربي بخوانيد؟بل« 
  آمد. صداي ميثم از پشت سرم مي

ي قشنگيه! خيلي وقت بايد صرف كردم كه عجب قاليچهنه! داشتم قكر مي« 
  »بافتنش شده باشه.

شرتي سفيد پوشيده بود و  لرزش صدايم را حس كردم. به طرفش برگشتم. تي
  كالهي حصيري هم توي دستش بود.

  »ان گرفته؟هات گفتيد چند روز است كه لوله«
هاي ديگر.  ي حمام گرفت، بعد يكي ـ يكي لوله شود. اول لوله سه روزي مي«

فكر كردم شايد ايراد از شركت آب است. پرس و جو كردم. گفتند، امكان 
  ندارد.

ي توي ظرفشويي را  به طرف آشپزخانه رفت. وقتي داشت ظرفهاي تلنبار شده
  آورد، پرسيد: بيرون مي

  »اي ميل دارين؟ آبي، چايي، نوشابه«
  »ممنونم! حاال نه!« 

شير آب را باز كرد. آب چكه چكه توي دستشويي ريخت. آچارم را بيرون 
اي را روي زمين انداختم و درِ  آوردم. ميثم از آشپزخانه بيرون رفت. حوله

كابينت زير سينك را باز كردم. كف آشپزخانه به پشت دراز كشيدم و سر و 
  چرخاندم و لوله  ها بردم. آچار را روي لوله ت و زير لولههايم را توي كابين شانه

ي باز شده گذاشتم و رسوب و شنهاي توي  اي را زير لوله را باز كردم. كاسه
بستم كه دوباره طنين صدايش را  لوله را تميز كردم. داشتم لوله را مي

دم شنيدم. سعي كردم لرزش پاهايم را مهار كنم. پوتين بزرگ و پاهايش را دي
  ي من ايستاده بود. كه در برابر پاهاي مچاله شده

  »كنيد؟ تان زندگي مي با خانواده«گفت: 
  »كنم.نخير! من هم تنهايي زندگي مي«

  ها بيرون كشيدم. خودم را از زير لوله
  »اينجوري. خيالم راحتتر است.«گفتم: 

  دستمال سفيدي را دستم داد. عرق سر و صورتم را پاك كردم.
  »شد؟ درست«گفت: 

  آب را باز كردم. آب با فشار توي سينك ريخت.
تان جايي تركيدگي داشته، باعث ي اصلي اين يكي بله! احتماال لوله«گفتم: 

را هم يكي يكي   ها رسوب كند. بايد بقيه و امالح آب توي لوله  شده كه شن
  »باز كنم.

  ليوان چاي را جلويم گرفت.    
  »ممنونم! فعال نه! بعدا شايد.«
  گذاشت. چاي را يك جرعه سركشيد. قند را توي دهانش   
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٣٠٣  100 ي آرش شماره

  »من توي باغ كمي كار دارم. اگر كاري داشتيد، صدايم كنيد.«گفت: 
  
از خانه كه خارج شد، شير آبِ آشپزخانه را باز كردم و سرم را زير شير آب  

اي زير آب ماندم. بعد سر و  بردم. آب سرد روي سر و صورتم ريخت. دقيقه
با حوله خشك كردم. از پنجره بيرون را كه نگاه كردم ميثم را ديدم صورتم را 

داد. از شيب باغ كه  كه شلنگ در دست داشت گلدانهاي ايوان را آب مي
هاي كنار بخاري را زير و رو كردم.  ها و روزنامه پايين رفت، با سرعت مجله

اتاق ي حيات وحش و شكار و طبيعت. به هايي درباره سبد پر بود از مجله
هاي تيره و با موكتي رنگ و رو رفته. تخت چوبي خواب رفتم: اتاقي با پرده

ي چپ اتاق بود، صندلي و ميزي كوچك در سمت راست آن.  اي گوشهيكنفره
لباسهاي ميثم كنار تخت و روي زمين ولو بودند. به ديوارهاي اتاق تابلويي 

ي حمام را باز و تميز ي دستشوي آويزان نبود. حمام، تميز و مرتب بود. لوله
-اي خميردندان و تيغ ريشكردم. توي دستشويي، يك مسواك بود و بسته

هاي نيمه  ي داروها را باز كردم. پر بود از قوطي تراشي در كنار آن، قفسه
جز  خالي و قد و نيم قد قرص. كمدهاي اتاق خواب را به دقت بازديد كردم. به

الي نكردم. توي كمد زير ميز، البه مشتي لباس و خرت و پرت، چيزي پيدا
لباسها دو آلبوم عكس پيدا كردم. آلبومها را صفحه به صفحه ورق زدم. 

هاي آخر يكي از آلبومها، مثل عكسهاي كودكي و جوانيِ ميثم بودند. صفحه
  اينكه عكسهايي را بيرون كشيده باشند، جاي چند عكس خالي بود.

تم. سگ داشت روي چمنهاي سبز ايوان كارم كه تمام شد، به ايوان خانه رف
زد. نشستم و صورتحساب را نوشتم. صداي جنب و جوش مرغهايي  چرت مي

زدند، تنها صداي حاضر در آن باغ بزرگ بود.  ها نوك مي كه توي قفس به دانه
كردم كه صدايي از پايين شنيدم.  ي طاووسها نگاه مي داشتم به بالهاي گشوده
ريزان، فرقوني پر از هيزم را با  يثم را ديدم كه عرقسرم را كه برگرداندم، م

آورد. باال كه رسيد، صداي چرخهاي فرقون هم قطع شد.  خودش باال مي
زد، دستمالي از  اي گذاشت، همانطور كه نفس ـ نفس مي فرقون را گوشه

اي پر از توت سفيد را از جيب بيرون كشيد، عرق صورتش را پاك كرد كاسه
  اشت و جلويم گرفت.كنار هيزمها برد

  »بسم اهللا!«گفت: 
  »دستتان درد نكند. االن نه!«گفتم: 

  يكي از توتها را در دهان گذاشت.
  »شويد.گير نمينترسيد! نمك«گفت: 

  صورتحساب را جلويش گرفتم. 
  »كردم. اميدوارم مشكلتان رفع شده باشد. ايرادش همان بود كه فكر مي« 
  را باال آورد، لبخندي زد و گفت:به صورتحساب نگاهي انداخت، سرش  
  »تخفيف هم دارد؟«
  »قابل ندارد. اين را هم اگر نخواستيد، ندهيد.«
وقتي براي آوردن پول، داخل خانه رفت، من داشتم به دو درخت بلوط باالي  

  درختها پيدا بود.الي  ام كه البه اي از خانهكردم و به گوشه ي روبرو نگاه مي تپه
  ، پرسيدم:شمرد پول را كه مي

  »ترسيد اينجا؟ تنهايي نمي«
  سرش را باال گرفت. گفت:

  »كنيد، از چيزي بايد بترسم؟ فكر مي«
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- بعد از ظهر يكشنبه دهم شهريور هزار و سيصد و پنجاه و نُه، احساس مي
ي ي باالي يك اتوبوس دو طبقهترين آدم دنيا هستم. طبقهكردم خوشبخت

سه نفر ديگر هم بودند. پسر و دختري جوان  اسقاطي نشسته بوديم. غير از ما
ي كردند و مردي كه كاله شاپويش را تا نيمهكه كنج ديگر اتوبوس پچ پچ مي

كنان خيابانهايي پرچاله ـ صورتش پايين كشيده بود. اتوبوس تلق ـ تلوق
هاي هاي بلند چنار به بدنه و شيشهگذاشت و شاخهچوله را پشت سر مي

  شدند.اتوبوس ساييده مي
  »حاال مطمئـنيد كه اسم واقعيتان زهراست؟«گفتم، 

  اي بيرون زده بود. خنديد.چتر موهاي سياهش از زير روسري سورمه
  »چطور مگر؟ با اسم زهرا مشكلي داريد؟«گفت: 
  »همينجوري گفتم.«گفتم: 

  باز هم خنديد. مانتويش را كمي پايين كشيد.
  »اهللا باشد!آيد كه اسمتان ماشابه شما هم نمي«گفت: 

  

  

  
  

ي جهان چيت كرج آشنا شدم. بيست سالم بود و به با پروين جلوي كارخانه
عنوان تكنيسين برق آنجا استخدام شده بودم. در كارخانه كسي از وابستگي 
تشكيالتي من اطالع نداشت. پروين هوادار سازمان ديگري بود. بعد از ظهرها 

  كردند.  كارخانه اعالميه پخش ميآمدند و جلوي در همراه دختري ديگر مي
اند. جلوتر كه  اي جلوي در كارخانه جمع شده يك روز بعد از كار ديدم عده 

رفتم، پروين را ديدم كه با صورتي گُر گرفته باالي سكويي رفته بود و فرياد 
خواستند دستش را بگيرند و  زور مي شخصي بهزد. دو ـ سه نفر لباس مي

دم را توي جمعيت جا زدم. چند تا از كارگرها پايينش بياورند. من خو
خواستند وساطت كنند. وسط دعواي مأمورين و كارگرها پروين را از  مي

  اي خارج كردم. گوشه
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دم. گوشي را كه بر ز هفته هاي اول، ساعات معيني از شب تلفن مي
داد و گوشي را  كردم. شبهاي اول فحشي مي داشت، سكوت مي مي
نامه و بدون نشاني برگشت را به آدرس ه دوم پاكتهايي بيگذاشت. از ما مي
هاي شب  وقت، صبح و غروب و نيمه فرستادم. بعد، وقت و بياش ميخانه

اي را روي گوشي  م. از فيلمي قديمي ياد گرفته بودم. پارچهزد زنگ مي
آوردم. صداي نفس ـ نفس زدن، صداي  گذاشتم و صداهاي مختلف در مي مي

كرد و به صداها  رگ صداي آژير. ماههاي بعد فقط سكوت ميقطار، صداي گ
اي از سمفوني شهرزاد را  اشت. من قطعهد داد. بعدها گوشي را برنمي گوش مي

  كردم: كردم و خودم با سوت آن را همراهي مي پاي پيامگيرش پخش مي
  الالال الالال الالال الالال ـ الالالالال...
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اد سال هزار و سيصد و شصت، داشتم از بعد از ظهر شرجي دوازدهم مرد
به ازدحام انبوه گنجشكهاي آنطرف » كافه يوسف«ي باالي  ي طبقهپنجره

، در هوا آمدنددغدغه مثل لكه ابري خاكستري مي كردم. بي خيابان نگاه مي
شدند. سه ساعت و نيم  هاي سبز گم ميزدند و الي شاخ و برگ چنار موج مي

شد كه نديده بودمش. در آن شته بود. سه ماهي مياز قرارم با پروين گذ
اش  ي خاله روزها من رابط تشكيالتمان در مهاباد بودم. پروين در خانه

  نزديكيهاي ميدان آزادي مخفي بود.
ي  دلشوره داشتم. يكي ـ دو بار پايين رفتم و از تلفن روي ميز يوسف، شماره 

الي ساعت چهار، يك داد. حو ي پروين را گرفتم. كسي جواب نمي خاله
هاي دودي آنطرف خيابان پارك كرد. مردي به  اي با شيشه تويوتاي سرمه

كرد.  كيوسك تلفن تكيه داده بود و هر چند دقيقه يكبار به ساعتش نگاه مي
هايش را روي زمين پهن  ساعت چهار و نيم، دستفروشي بساط خرت و پرت

كه براي پروين آورده » ناني«كرد. من چند تا اعالميه همراهم بود و كتاب 
ها را خرد كردم و توي چاه مستراح ريختم. كتاب را  بودم. ساعت پنج اعالميه

  هم به رسم يادگار به يوسف دادم.
ساعت شش، آنطرف خيابان هنوز، همان آدمها بودند و گنجشكها و همان 

ها اي. ساعت شش و چهل و پنج دقيقه شاگرد يوسف از پله تويوتاي سورمه
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اي  خواهند كافه را تعطيل كنند. چارهآمد، عذرخواهي كرد و گفت مي باال
ي كافه را نداشتم. همراه يوسف و كارگرهايش بيرون آمدم. كارگرها كركره

پايين كشيدند، و هر كدام به سويي رفتند. يوسف پيشنهاد كرد كه مرا 
برساند. قبول نكردم و سالنه ـ سالنه راهي خيابان شدم. زير لب سوت 

ي  رفتم. از دو سه كوچه خواندم و مي زدم، آهنگي كوچه بازاري را مي مي
باريك گذشتم، به هواي شاشيدن كنار تير چراغ برقي ايستادم. اطراف و 
پشت سرم را پاييدم. وقتي مطمئن شدم كه كسي در تعقيبم نيست، خودم را 

دم سوار در ازدحام عابرين خيابان انقالب جا زدم. به ميدان انقالب كه رسي
  تاكسي شدم و به طرف ميدان آزادي رفتم.

ي پروين كه رسيدم، هوا تاريك شده بود. ساعتي اطراف خانه ي خاله به خانه 
منتظر ماندم. مورد مشكوكي توجهم را جلب نكرد. اف اف را فشار دادم. بار 
اول كسي جواب نداد. دومين بار كه زنگ را فشار دادم، ديدم چراغ بالكن 

ي قدي را باز كرد. اول به ي پروين، پنجره ي دوم خانه روشن شد و خاله طبقه
  اطراف نگاهي انداخت و بعد به من اشاره كرد كه بروم تو.

توانستم  چهل و هشت ساعت بود كه پروين به خانه نيامده بود. وقت را نمي 
 ها را باز كردم و كاغذهايي را كه پروين تلف كنم. زهوارهاي ميز و زيپ مبل

جاسازي كرده بود، از بين بردم. كمريِ كوچكي را كه به امانت پيش پروين 
  گذاشته بودم، برداشتم و بيرون آمدم.

هاي  ي امني حوالي نياوران بروم. جلوي صف كرايه آنشب قرار بود به خانه 
كه پشيمان شدم. كنار   تجريش كه رفتم، ديدم آنقدر مسافر، منتظر ايستاده

ها ايستادم. ماشينها  ول بزرگراه در انتظار شخصيآدمهاي جورواجور ا
آوردند. من گيج و منگ بودم.  آمدند و مسافرها به طرفشان هجوم مي مي

خواست پروين، جايي همان حوالي  كردم به دلم بد راه ندهم. دلم ميسعي مي
پنهان شده باشد و رد پايش را پيدا كنم. چند تا جوانِ همسن و سال خودم، 

خنديدند. وقتي يك  انداختند و مي اده بودند، همديگر را دست ميكنارم ايست
پيكاپ قراضه جلوي پايمان ترمز زد، همه يكصدا گفتيم تجريش. پيكاپ 
جلوتر رفت و چند قدم آنطرفتر ايستاد. من دويدم و درِ كنار راننده را باز 

نم. اند. راننده اشاره كرد كه عقب بنشي كردم. ديدم دو نفر تنگ هم نشسته
زيرِ سقف برزنتي، پشت پيكاپ، كنار جوانها نشستم. راه كه افتاديم كمري ام 

خيال غش و جا كردم. جوانهاي اطرافم مست و بي را آرام پشت شلوارم جابه
رفتند. چند دقيقه كه گذشت، ديدم يكيشان سيگاري كج و كوله را  ريسه مي

اي »با اجازه«و  از جيب بااليي كتش بيرون كشيد. به من نگاهي انداخت
كردند. يكيشان از آنطرف ماشين  گفت. جوانهاي ديگر لبخند بر لب نگاهم مي

زد. اولي سيگار را بين  بلند شد و براي اولي كبريتي گرفت. من دلم شور مي
اش گرفت و پكي عميق زد و به سرفه افتاد. بقيه  انگشت شست و سبابه

و آن يكي هم همين كار را  اش داد خنديدند. اولي سيگار را به بغل دستي
گفتم و عرق روي » ممنوني«كرد تا آخري، و بعد نوبت من رسيد. من 

اي به سرم زد كه همانجا وسط بزرگراه  ام را پاك كردم. براي لحظه پيشاني
وقفه  اي نيست. جوانها بي پياده شوم. فكر كردم آنوقت شب كار عاقالنه

ي زمين پايين پاي بقيه دراز گفت و رو  ي»ببخشيد«خنديدند. يكيشان  مي
كردم. سيگار ديگري را روشن كردند و  كشيد. من به حال و روز خودم فكر مي

دست به دست چرخاندند تا دوباره نوبت به من رسيد. داشتند اصرار 
شان اول بزرگراه را ديدم و بعد كردند و من انكار كه از پس دستهاي يكي مي

آمد. دستم را  مان مي اي از پس به فاصلهاي رنگ را كه  همان تويوتاي سرمه
اي حس  روي سرم كشيدم صورتم را بين دستهايم پنهان كردم و براي لحظه

زنند. خيس عرق بودم.  كردم، انگشتهايي با ناخنهاي بلند قلبم را چنگ مي
ام رفت، پشيمان شدم. ديدم كاميون باري بزرگي  يكبار دستم به طرف كمري

پشت سرمان آمد. من كاغذهايي را كه همراه داشتم  از تويوتا سبقت گرفت و
ريزريز كردم و از ديواره پيكاپ بيرون ريختم. جواني كه روي زمين دراز 
كشيده بود پكي به سيگار زد، نيم خيز شد، نگاهي به كاميون انداخت و 

مانده » بينه، اين ببرِه؟ داداش من چشمام خوب نمي«نگاهي به من. گفت: 
» االغ! ببر كجا بود؟«ويم. يكيشان نيم خيز شد. به اولي گفت: بودم كه چه بگ

من داشتم برايش » به خدا اين ببره!«خنديدند. اولي بلند شد، فرياد زد:  بقيه 
ي جوانها  دادم كه اين ببر نيست و كاميون مك است كه ديدم بقيه توضيح مي

ون جلو زد و اي از كامي تويوتاي سرمه». ببر، ببر«ديگر دم گرفتند  با هم
و داشت از ماشين بيرون » ببر«نزديكتر شد. جوانك تلوتلوخوران فرياد زد 

افتاد، من همانطور كه يك پايش را گرفته بودم، ديدم دستي، چراغ آژير  مي

ي تويوتا بيرون آورد و روي سقف گذاشت. كسي پاي  زن را از پنجرهچشمك
  »كنار جاده توقف كنيد.«بلندگو گفت: 

اي راه را بر آن بست و چهار نفر  يكاپ ايستاد و تويوتاي سرمهوقتي پ   
دانستم كه تا سالها و شايد هم ديگر  دست از آن پياده شدند، مي اسلحه به

  هيچوقت خيابان و ازدحام آدمها را نخواهم ديد.
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دغدغه و با كمي از شر پيرمرد به آساني خالص شدم. پيرمردي بود شاد و بي
كرد، از همه كس و  ي دلش را كه باز مي گرفت. سفره انس مي مهرباني، به آدم

است و شصت و هفت » بريژيدو گومز«زد. گفت اسمش همه جا حرف مي
خنديد و  زدم. وقتي مي صدا مي» بريژيت باردو«سال دارد. من به شوخي او را 
اي از اشك  زد، هاله اش حرف مي هاي جواني با شور از رؤياها و عشق

شدند. با  ي دهانش نمايان ميگرفت و دو دندان طال گوشه ميچشمهايش را 
كرد. مثل خيلي از كارگرهاي آن حوالي، بدون مجوز دو پسرش زندگي مي
ام پرسيد، نشانيِ جايي دور را  كردند. چند بار از خانه بودند و سياهكاري مي

ي آن گاه و عصاي دست ميثم بود و سخت وفادار به او. از جواني تو دادم. تكيه
  باغ بزرگ كار كرده بود. آدمها آمده بودند و رفته بودند تا نوبت به ميثم 

هايش به آنها  ها را خودش كاشته بود و مثل بچه رسيده بود. درختها و بوته
ي ميثم  وقت، ميهماناني به خانه گفت، اوايل، وقت و بي دلبستگي داشت. مي

گفت، حاال چند سالي  د. ميكردن ها هم شبي آنجا اطراق مي آمدند و بعضي مي
آيد. كسي دليل آتش گرفتن نيمي شود كه ديگر كسي به ديدن ميثم نمي مي

ها فقط توانسته بودند پيرمرد و  هاي شب، همسايه دانست. نيمه از باغ را نمي
گفت، وقتي ميثم رسيده بود،  پسرهايش را از توي كلبه بيرون بكشند. مي

خود ميثم ظنين بودند و مأمورين، به ها به  همه چيز سوخته بود. بعضي
مردي كه چند صباحي براي ميثم كار كرده بود و ناگهان ناپديد شده بود. 

ي ي باغ و به كلبهي سوخته گفت، بعد از حريق، ديگر گذار ميثم به نيمه مي
  سنگي نيفتاد.

ي كاري پرسودتر به  هر چه تالش كردم نتوانستم پيرمرد را به وسوسه   
ي  انم. غروب يكي از روزهاي اوايل جوالي، وقتي مأمورين ادارهسمتي بكش

مهاجرت توي كلبه ريختند و پسرهايش را دستگير كردند، پيرمرد جلوي 
قفس گنبدي شكل ايستاده بود. وقتي پسرهايش را توي ماشين مأمورين 

ي ميثم گذاشت و سوار  ديد، وسايلش را برداشت، يادداشتي جلوي در خانه
ديدم كه نگاهي به اطرافش از چشمي دوربين صورتش را ميماشين شد. 

ي آن باغ و درختهايش را كرد كه ديگر هيچگاه منظرهانداخت. شايد فكر مي
  نخواهد ديد.
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ي سيزدهم مرداد هزار و سيصد و شصت، تا دمدماي  از اوايل شبِ دم كرده
خوانديم. من هايي را كه بياد داشتيم،  ي سرودها و ترانه صبح، زير لب همه

  كرد. ام مي خواندم و مهران دستان آرام با سوتي ماليم همراهي مي
 ---   ----     ---        ----      

   ---   ----   ---   ----  
  هايم در پيكار خلق ايران، پرچمدار توده

  ايران اي كُنام شيران، وقت رزم تو شد.
  
ي  وشهچرده هم گبه غير از من و مهران، پسركي كم سن و سال و سياه   

آمد. مهران را شب قبل،  سلول كز كرده بود. از بيرون صداي ضجه و ناله مي
  ي ديگري از شهر به دام انداخته بودند. من بيست  همزمان با من در نقطه

  
ساله بودم و او بيست و يك ساله. چند بار سعي كرديم، سرِ صحبت را با 

    پسرك باز كنيم، جوابمان را نداد.
ها قطع شد. ساعتي بعد، درِ سلول باز شد و دو  داي نالهحوالي نيمه شب ص 

ريشي نگهبان وارد شدند. پشت سرشان، مردي بود بلند قد و چهار شانه، با ته
هم پيوسته. توي دستش چند مداد بود و چند ورق  و ابرويي پرپشت و به

  كاغذ سفيد. گفت: 
تان را  يي تشكيالت اطالعات و رابطه ي دو ساعت وقت داريد كه همه«

بريمتان پايين. اگر اطالعاتتان درست  آييم و يكي يكي، ميبنويسيد. بعد مي
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ي چيزهايي را كه بايد بگوييد، زنمتان تا همه بود كه هيچ، وگرنه آنقدر مي
  »بگوييد.

بازجو، كاغذها و مدادها را روي زمين گذاشت و رفت. چند دقيقه بعد دوباره  
كدام مداد و كاغذي را برداشتيم و مشغول  صداي ضجه و فرياد شروع شد. هر

  شديم.
هاي مقاومت را سطر به سطر خوانده بودم. شعرهاي انقالبي  خاطرات اسطوره 

هاي مردمي را تك به تك از بر بودم. سالها بود بدنم را به سختي و  و ترانه
ترسيدم. تصور اينكه، قادر نباشم درد را  مرارت عادت داده بودم. با اينهمه مي

كرد. باز زير  پا مي هاي ديگر وا دهم، در دلم آشوبي به تحمل كنم و مثل خيلي
زد و من ترس را در لرزش صداي خودم و  خواندم و مهران سوت مي لب مي

  ردم.ك مهران حس مي ي سوت بريده بريده
دو ساعت بعد، درِ سلول باز شد، نگهبانها يكي را با بدن آش و الش انداختند  

  با خود بردند. تو و مهران را
زديم. بارها  ام را شناختم. توي تشكيالت فرهاد صدايش مي سلولي تازه هم   

او را در ميتينگها و راهپيماييها ديده بودم. صدايي گرم و سري پرشور داشت 
نشست. فرياد مهران كه بلند شد،  زد كه در دل جمع مي و حرفهايي مي

تن شد. فرهاد به ديوار سلول پسرك بدنش را مچاله كرد و باز مشغول نوش
ي شلوارش را باال زد و من  كنان پاچه تكيه داد و آرام پاهايش را باز كرد. ناله

پاهايش را ديدم كه تا ران سرخ و ورم كرده بود. دستمال كوچكي در جيب 
داشتم. دستمال را خيس كردم و كنار فرهاد رفتم. سرش را باال آورد و من 

صورت ملتهبش ديدم. ليوان پالستيكي را از آب  طرح لبخندي آشنا را توي
  هاي مهران بلندتر شد. پر كردم و دستش دادم. صداي ضجه

  »شب اولته؟«پرسيد: 
هاي خوني كه پايين پايش ماسيده بود دستمال خيس را آرام آرام روي لخته 

  كشيدم. آهي كشيد و دستم را پس زد.
  »پرسيدم، شب اولته؟«پرسيد: 
  »آره! «گفتم: 

به پهلو دراز كشيد. من پتويي كهنه را جمع كردم و زير دستش گذاشتم.  
  اشاره كرد كه جلوتر بروم. جلوتر كه رفتم سرش را بلند كرد و آرام گفت:

تواني اطالعات سوخته بده! وقتي  خوب گوش كن! اول تا آنجايي كه مي«
وجودت ي كند فكرت را متمركز كن. وقتي درد همهزدنت مي بازجو شروع به 

اي و را گرفته سعي كن فقط به انتقام فكر كني. راههاي ديگري را كه خوانده
دهد، نه  اي فراموش كن. يادت باشد، فقط كينه دردت را تسكين ميشنيده

رود، سعي كن به دستها و چشمهاي  هيچ چيز ديگري. هر بار كه كابل باال مي
روي چشمت بود، باز بند  بازجو نگاه كني. اگر به پشت خواباندت يا چشم

چرخيده و اينبار تويي  تمركز كن. روزي را مجسم كن كه دنيا بر مدار ديگري 
  »اي. كه باالي سرِ بازجو ايستاده
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بندم را كه باز كردند، توي اتاقي نمور و دودگرفته بودم. غير از من، سه  چشم
وبي شخصي. وسط اتاق تخت چنفر ديگر هم بودند. دو نگهبان و يك لباس

-ي پاييني بلندي داشت. روي تخت، تكه تكه خون دلمه باريكي بود كه لبه
شده را ديدم. كنار اتاق دو صندلي بود، و زنجيري بلند و چند دستبند. به 

  ديوار چند تسمه و كابلهاي پيچ پيچ آهني را آويزان كرده بودند.
اي نبودم و احتماال با كسي ديگر اشتباهم  وقتي گفتم كاره   

يكيشان آنچنان با پشت دست روي صورتم كوبيد كه اشك توي  اند، تهگرف
  چشمهايم جمع شد و طعم شور خون را توي دهانم حس كردم.

شخصي داشت توي بستند، لباس اي كه من را به تخت مي در فاصله 
گرفت. من را به شكم روي تخت چوبي  ي اتاق وضو مي دستشويي گوشه

فونت توي مشامم دويد. وقتي كف پايم را باال خواباندند. بوي خون و عرق و ع
ي اتاق  شخصي را ديدم كه گوشهي پاييني تخت بستند، لباس آوردند و به لبه

  خواند. با صدايي بلند نماز مي
ي اول، دوم، سوم ... هشتمي را كه زدند صدايي از من بيرون آمد كه  ضربه   

بيرون آمد و روي خون  ي لبم نمود. خون از كنارهبراي خودم هم غريبه مي
ي تخت ماسيد. بعد ديگر هيچ نفهميدم. تا اينكه حس كردم  شدهدلمه

ام را روي  كردهاند و پاهاي ورم دستهايم باز است، دو نفر زير بغلم را گرفته
تازه كجاشو ديدي! از «كشانند. يكيشان آرام توي گوشم زمزمه كرد:  زمين مي

تر و زحمت زيادي به خودت نده. خيلي گندهاس. بيا فردا هر روز همين برنامه

دوني بگو و خودتو راحت كن. دنيا را چه از توآش مقُر اومدن. هر چي مي
رو هيچ كجاي  اش ديدي؟ به خدا حاج ميثم رحم و عطوفتي داره كه لنگه

  »توني ببيني. ديگه نمي
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غير از شش ماه بعد از آشناييمان ازدواج كرديم. در مراسم ازدواجمان به 
هاي هر دو تشكيالت حضور داشتند.  اعضاي نزديك خانواده، چند تا از بروبچه

پروين پيراهن سفيد بلندي پوشيده بود با طرحي از گلهاي صورتي پرپر. در 
مراسم عقد، به جاي مهريه، تابلويي با قاب خاتم را به او دادم. يك طرفش 

ديگرش، داده بودم با  اي پرآب. طرف عكس هردويمان بود، كنار رودخانه
  خطي خوش اين شعر گلسرخي را نوشته بودند:

  دستي هميشه منتظر دست ديگرست 
  خوابد. نمي چشمي هميشه هست كه

  
  2007تحريرِ اول: چهار آوريلِ 

  2007تحريرِ دوم: پانزده سپتامبرِ 

 

* 
  

  

 

  هنرِ ادبيات داستاني
  ي جهانوگويي با سلمان رشدي، تبعيديگفت

  جينيگز، برگردان: علي اللهجك ليوين

  
  

كسي مخاطب كني چه نويسي، هيچ فكر ميجك ليوينگز: وقتي مي
  تو خواهد بود؟

گفتم: نه، من فقط در خدمت اثر دانم. جوان كه بودم. ميسلمان رشدي:  نمي
  هستم.

  منشي است.ج: بزرگ

هاي بيش از حد. براي من وضوح يك هنر است. به قابليت منشير: بزرگ
كنم به يك معنا حس روشني اي ندارم.  فكر ميگي چندان عالقهپيچيده

-خوانند حس روشني دارم و تصور ميگونه ميدارم. از اين كه مردم مرا چه
چه را تا به حال دانم مردم آناي برخاسته از اين است كه ميكنم اين تا اندازه

ها باشد مورد تأييد خوانندههايي را كه اند. من كتابگونه خواندهام، چهنوشته
نشين. اي عالقه دارم كه هم شفاف باشد هم دلدوست ندارم. به گفتن قصه

آن فكر  را نوشتم، به هاي نيمه شببچهچيزي است كه وقتي  عالوه اينبه
ي جدايي گويي و ادبيات به نقطهرسيد قصهكردم. عجيب است كه به نظر مي

ضروري بود. داستان نبايد ساده باشد، نبايد اند، اما اين جدايي غيررسيده
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-نشينترين و دلساحتي باشد. اما اگر چندساحتي است، بايد در شفافتك
  گويي باشد.ترين سبك داستان

هاي من است؛ يكي از چيزهايي كه براي من روشن است موضوع قصه   
خاطر ، بهايي جاهاي ديگر نيز هست. اين تا اندازهجا قصههاي يكيعني قصه

اي دانم كه اين شهر آميزهبمبئي است؛ شهري كه در آن بزرگ شدم. من مي
گي من اين توانايي را در من دادهاي زندهكامل از غرب و شرق است. روي

هاي مختلف جهان ها بخشهايي بنويسم كه در آناند كه داستانايجاد كرده
ناقض و گاهي با هر دو، آهنگي، گاهي با تشوند؛ گاهي با همجا جمع مييك

ي ها در اين است كه اگر آدمي دربارهمعموالً هر دو. دشواري اين نوع داستان
ي هيچ جا نوشته است. مشكلي كه همه جا بنويسد، دست آخر درباره

- جاي واحد بنويسد مجبور نيست با آن رودررو ي يكاي كه در بارهنويسنده
شوند؛ اما چيزي كه ري رودررو ميهاي ديگها با مشكلشود. اين نويسنده

شناسند، به را ميها عميقاً آنفاكنر يا ولتي دارد، قطعه زميني است كه آن
را بكاوند، توانند آنشان ميگيي ادوار زندهتمامي بدان تعلق دارند و در همه

  كنم، ولي روش من نيست.كه از پا در آيند. من اين روش را تحسين ميآنبي
  كني؟گونه توصيف ميكني چهكه مي ج: كاري را

ي ديگري در اختيار من گذاشته است: جهانِ در تصادم. گي من سوژهر: زنده
ي يك ي يك نفر را بخشي از قصهشود مردم را واداشت تا قصهگونه ميچه

شود گونه ميشود گفت خوب يك قصه است، اما چهنفر ديگر ببيند؟ مي
ي زيستي او است؟ من در كند كه اين تجربهخواننده را وادار كرد احساس 
زمين زير ها پاسخي بيابم: ام براي اين پرسشسه رمان آخرم تالش كرده

، كه در لوس آنجلس شروع و شاليمار دلقكترين رمانم و تازه خشم، پاهاي او
ي داستان در كشمير، بخشي در استراسبورگ تحت شود. اما ميانهتمام مي

گذرد. كاراكترِ اصلي در مي 1960ي ي در انگلستان دههاشغال نازي و بخش
، ماكس اوفولس قهرمانِ مقاومت در طول جنگ دوم جهاني است. شاليمار

گري ناميده كنيم قهرمانانه است، زمان اشغال ياغيمقاومت، كه امروز فكر مي
هاي كنيم كه ياغيگي ميشده است. در حالِ حاضر ما در عصري زندهمي

خوانيم. ناميم، بلكه ترويست ميرا قهرمان نميجود دارند كه آنديگري و
طوري بود و خواهم بگويم: آن زمان آنهاي اخالقي نيست. ميقصدم داوري

هاست، فقط نگاه كن طوري است، اين داستان شامل هر دوي آن حاال اين
س نويي رمانكنم به عهدهنشينند. فكر نميديگر ميها با يكگونه آنچه

  باشد كه بگويد منظور اين است.
  ج: آيا منظور از اجبار اين است كه جلو دهانت را بگيري؟

ر: نه. من در رمان مخالف چنين چيزي هستم. اگر يك مقاله بر مبناي 
كند. ولي معتقدم راهنمايي خواننده ام بنويسم، خوب فرق مينظريات شخصي

قاتلِ تبهكار است. آدمي از او زند. براي نمونه شاليمار يك به رمان آسيب مي
اي كه در سان كونتين كند؛ اما در جاهايي، به عنوان مثال صحنهمي وحشت

خواستم اين كند. من ميدردي ميشود، با او احساسِ همتوي ديوار ناپديد مي
ها مثلِ او ببينند، مثلِ او احساس كنند، نه اين خواستم آدماتفاق بيافتد، مي
هايم اين يكي به ي كتابگونه آدمي است. در ميانِ همهو چهكه فكر كنند، ا

هاي ها نوشته شده است. ميزانِ قابل توجهي از برداشتي شخصيتوسيله
خواستند به راه ها ميشد، چرا كه شخصيتاصلي كتاب بايد دور ريخته مي

  ديگري بروند.
  ج: منظورت چيست؟

بيني نكرده افتد كه من پيشر: هنگام نوشتن، هر لحظه چيزهايي اتفاق مي
ي ها به طور كامل به مشغلهبودم. براي اين كتاب چيزِ غريبي رخ داد. اين آدم

- هاي داستانم گريه ميذهني من تبديل شدند، تا جايي كه  براي شخصيت
اش اي هست كه پدر بونيه، پياراللِ طلبه، در باغِ ميوهكردم. در كتاب لحظه

زدم. با خود فكر تحمل كنم. پشت ميزِ تحريرم زار ميتوانستم ميرد. نميمي
اي هم كنم؟ اين آدمي است كه من ساختمش. لحظهكردم، دارم چه مي

نويسم. مطلقاً قصد نوشتن اي در كشمير ميي تخريب دهكدههست كه درباره
ها را توانم اين جملهرا نداشتم. پشت ميزم كه نشسته بودم فكر كردم، نميآن

گاني كه مجبورند با موضوعِ شقاوت درگير شوند، بسياري از نويسنده بنويسم.
ام توانند اين كار را به صورت مستقيم انجام دهند. هرگز احساس نكردهنمي

را خواهم اينكه تحمل گفتن داستان را ندارم. اين كه وحشتناك است، نمي
واي، چيز كني، تواند چيز ديگري اتفاق بيفتد؟ و بعد فكر ميبگويم. مي
  افتد. تواند اتفاق بيفتد. اين چيزي است كه اتفاق ميديگري نمي

  ي خانوادگي شماست.ج: كشمير منطقه

را ي من در اصل كشميري است، و تا اكنون من هرگز اينر: خانواده
ي هارون و دريايافتد، در كشمير اتفاق مي هاي نيمه شببچهام. نپذيرفته

گاه به هايم هيچن كشميري است، من در قصهي پرياهم يك قصه هاقصه
چنين سالِ ، هم1989ام. سالِ انفجارِ واقعي در كشمير، خود كشمير نپرداخته

گرد گي من بود. آهان حواسم پرت شد، و ... راستي امروز سالانفجار در زنده
-سرم از اين روز دلفتواست. روزِ والنتاين براي من روزِ محبوبي نيست، هم

 يشدهبهشت گمنوعي تالش بود براي نوشتن  شاليمارهر رو، ن است. بهچركي
- ي هبوط انسان است؛ بهشت هنوز آندرباره شدهبهشت گمكشمير. تنها 

كردن بهشت است. داستان ويران شاليماررانده شديم.  جاست، فقط ما از آن
  كرده است.جا را زير و رو جا برگشته و آنها بدانتو گويي كه آدم با بمب

ام. زيبايي كشمير ناشي از اين است هرگز جايي را به زيبايي كشمير نديده   
اند؛ مينياتور طبيعتي ها سر به فلك كشيدهكه دره خيلي كوچك است و كوه

گير و تماشايي است. اين هم كه با هيماليا احاطه شده است، خيلي چشم
رونق است. بسيار پر حقيقت دارد كه مردم هم خيلي زيبا هستند. كشمير

خاكش بسيار غني است و محصوالت فراوان. سرسبز است، زياد شبيه هند 
نيست كه با كمبود مواجه است. اما خوب حاال ديگر همه چيز از بين رفته و 

  مشكالت زياد است.
- خارجي، جهان گرديگردي بود. نه جهاني كشمير جهانصنعت اصلي   

ها به دنبال محلي ي نگاه كنيد، هرگاه آنهاي هندهندي. به فيلم گردي
- گشتند، كشمير را براي رقص و پايكوبي انتخاب مياسرارآميز و جذاب مي

ها به خاطر گرماي ي هند بود. هنديكردند. كشمير سرزمينِ رويايي
ها مجذوبِ برف جا خنك بود. آدمكردند، آنكشورشان به كشمير سفر مي

روند كه برف ديدي كه به جايي ميفرودگاه مي ها را درشدند. آدمجا ميآن
ها چنان به برف ها تلنبار شده است، و آنكثيف و پر از گل و شل كنار جاده

اند. فضا سرشار از حسي كردند كه گويي معدنِ الماس پيدا كردهنگاه مي
جادويي بود. حاال همه چيز بر باد رفته است. و حتا اگر پيمان صلحي برقرار 

چه فروپاشيده، كه من زماني تالش كردم ايش نيست، چرا كه آناست فرد
كه هندوها كشمير. بعد از اين  اش بنويسم، مداراست، فرهنگ قروقاطيدرباره

ها افراطي و در عذاب بودند، را آن جور بيرون ريختند، و آن جور كه مسلمان
ستم بگويم: خوااولش گذاشت. مي توان همه چيز را دوباره سر جايديگر نمي

تر ي پنج يا شش هزار مايل آن طرفهاي كوهستانيي آدمداستان تنها درباره
  نيست. داستان ما نيز هست.

  ي ما در آن درگير هستيم؟ج: همه

خواستم مطمئن شوم كه داستان شخصي و نه ر: در اين كتاب من مي
 ها صميمانهرا بخوانند و با شخصيتخواستم مردم آنسياسي است. مي

- را درست انجام داده باشم، جنبهنزديك شوند؛ متناسب با رمان. اگر اين كار 
ها اهميت ي شخصيتي آموزشي آن حس نخواهد شد و خواننده به همه

  هاي كم اهميت بنويسم.خواستم كتابي بدون شخصيتخواهد داد. مي
-كشمير را مشتاقانه دنبال مي ج: آيا در دوران رشد شرايط سياسي

  كردي؟

از دوازده سال نداشتم، يك سفر خانوادگي به  كه بيش ر: احتماالً وقتي
- هاي زيبا تا دل كوهشد از راه باريكههاي كوچولو ميكشمير داشتيم. با اسب

ها رسيد. ما همگي رفتيم: خواهرهايم، پدر و هاي بلند رفت و به يخچال
شان شب ي دولتيهاخانهشد در مهمانمادرم و من. روستاهايي بودند كه مي

خانه رسيديم مادرم دريافت را سر كرد؛ جاهايي بسيار محقر. وقتي به مهمان
رساند، باري ندارد. خانه ميها را به مهمانبايست بارِ خوراكياسبي كه مي

ي بداخالق را چطوري بدهد. يكي از مردها را با اسب به حاال جواب سه بچه
دن گير بياورد. او برگشت و گفت، غذايي ده پايين فرستاد تا چيزي براي خور

چيز ندارند. مادرم گفت:  ها هيچنيست، هيچ چيز براي خوردن نيست. آن
شد. يعني چي شه چيزي نباشه. تخم مرغ كه پيدا ميمنظورت چيه؟ نمي

هيچي؟ او گفت: نه، هيچي نيست. مادرم گفت: خيلي خوب، شام نداريم، 
  خوره. كس غذا نميهيچ

-ود يك ساعت بعد يك دو جين آدم داشتند از ده پايين باال ميدر حد   
آورند. كدخداي ده نزديك آمد و گفت: من از شما آمدند و با خودشان غذا مي

وقتي به كسي كه براي غذا آمده بود گفتيم غذا  خواهم، چونمعذرت مي
ي هندو هستيد. اما بعد از اين كه كرديم شما يك خانوادهنيست، فكر  مي

آورديم. هيچ پولي هم قبول بايست غذا ميشنيديم شما مسلمان هستيد، مي
  خواهيم.ادبي معذرت ميكنيم و به خاطر اين بينمي
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فكر كردم، اي واي. اينم كشمير، كه قرار است سنت مدارا داشته باشد. 
ها اسم سلمان، كه يك اسم اي كه آنكنم؛ به لحظههميشه به اين فكر مي

زدند كه اگر مثلن اسمم جوري با من حرف ميرا شنيدند. اسالمي است، 
ها از گي و انزجار آني زندهزدند. خوب، من دربارهراقوبير بود، شايد نمي

هاي طوالني داشتم. اما وقتي به دهلي يا بمبئي برگشتم و هندوها صحبت
د به ها زياد مايل نبودنفكرانِ هندي منتقل كردم، آناين اطالعات را به روشن

جوري حرف بزني چون گفتند: تو نبايد اينعمق انزجارها صحه بگذارند. مي
  رسي. من، طرفدار اقليت مسلمان!كه به نظر اقليتي مي

  ج: امكان دارد يك كتاب غير سياسي بنويسي؟

ي شديدي به اين كار دارم و از دست خودم عصباني هستم كه ر: آري، عالقه
خصوصي و  گيكنم در دوران ما فضاي بين زندهيام. تصور ماين كار را نكرده

عمومي از بين رفته است. روزگاري اين فاصله خيلي زياد بود. مثل اين است 
هاي ناپلئون اشاره كند. كاركرد ارتش كه جين آستين فراموش كند به جنگ

برو باشند. ها تودلهاي جين آستين اين است كه در مهمانيبريتانيا در رمان
هايش گي شخصيتكند، بلكه او زندهين خاطر كه او چيزي را قايم مينه به ا

دهد. اين امكان ديگر وجود ي عمومي توضيح ميرا بدون ارجاع به حوزه
كه به ي هر اتاقي يك تلويزيون هست. بلندارد، نه به اين دليل كه در گوشه

كنند. ميي ما سنگيني ي روزانهگيدادهاي جهان بر زندهاين دليل كه روي
ها خارج از كنترل ما ي اينشغلي داريم يا نه؟ پولمان چقدر ارزش دارد؟ همه

ي هراكليت كه شخصيت آدمي سرنوشت ها انديشهشوند. و اينتعيين مي
گيرند. گاهي اوقات شخصيت آدمي سرنوشت آدمي است را به چالش مي

وبد، سرنوشت كآدمي نيست. گاهي اوقات هواپيمايي كه به ساختماني مي
-شود، نه به اين خاطر كه من ميتر وارد داستان ميآدمي است. جهان بزرگ

- خواهم دربارهي سياست بنويسم، بلكه به اين خاطر كه من ميخواهم درباره
  ي مردم بنويسم.

گي هست؛ رسد در نوشتار آمريكايي نوعي دو دستهنظر ميج: ولي به
-چه رمانرف. چرا كه آنسياست يك طرف، ادبيات داستاني يك ط

نويسد قرار نيست بر سياست واشنگتن تاثير نويس آمريكايي مي
  بگذارد.

  دهد؟ر: آري، ولي چه كسي بدان اهميت مي
-كني ادبيات داستاني، براي نمونه، در هندوستان، از زاويهج: فكر مي

  ي سياسي، محلي از اعراب دارد؟

گان افتد اين است كه نويسندهيچه اتفاق مر: نه. اي كاش داشت. ولي آن
گو محسوب وگان آمريكايي، بخشي از گفتمعروف هنوز، برخالف نويسنده

ها هستند. اين در انگلستان هم صادق است. شوند. مردم جوياي عقايد آنمي
طور. در آمريكا مدت زماني نه چندان دور اين موضوع در اروپا هم همين

  ميلر.صادق بود. نسلِ سونتاگ و آتور 
  ج: چه اتفاقي افتاد؟

هاي انگليسي اندكي كه به ي بريتانيا رماندانم. در اوج امپراطورير: نمي
ي جالب توجه اين كه زماني كه انگلستان قدرت بريتانيا پرداختند. نكته

-تر نويسندهي بيشابرقدرت جهان بود، موضوعِ قدرت بريتانيايي مورد عالقه
ي از اين حالت را، به زماني كه آمريكا ابرقدرت ها نبود. شايد حاال پژواك

جهاني است، بشود شنيد. بيرون از اين كشور، آمريكا يك قدرت است. در 
گاني هستند كه مواضع سياسي خود آمريكا اين صادق نيست. هنوز نويسنده

كنم دارند؛ دان دليللو، رابرت استون و جوآن ديديون و ... اما، تصور مي
اي ي آمريكا در بيرون چندان عالقهگان آمريكايي به چهرهدهخيلي از نويسن

  شود.ي قدرت آمريكا به طور نسبي كم نوشته ميندارند. در نتيجه درباره
ي شما به سياست و قدرت، در آثار شما خالقيت ج: در كنار عالقه

ايد كه نويسنده خورد. در جايي شما گفتهانگيزي به چشم ميشگفت
  هستيد. جادوگر كوه آزديون شدن خود را م

بر ر: بعد از اين كه فيلم را ديدم، به خانه رفتم و داستان كوتاهي به اسم 
نوشتم. احتماالً نه يا ده ساله بودم. داستان راجع به پسري  كمانفراز رنگين

كمان را، به جاي زند و شروع رنگينرويي در بمبئي قدم ميبود كه در پياده
- اي از او قوس زده است. پلهاين چيزِ درخشان در فاصله بيند.پايان آن، مي

كمان تا آن باال. پسر تا هايي به رنگ رنگينهايي آن را قطع كرده است، پله
كند. ي پريان را تجربه ميرود و ماجراهاي قصهكمان باال ميفراز رنگين

آمد. شود. معلوم نيست چه بر سر قصه رو ميبهجا با يك پيانوي ناطق رويك
  شايد صالح بود كه گم بشود.

  را نگه داشته است.كنم پدرتان آنج: فكر مي

گفت كه دارد، اما بعد از مرگش هرچه تو كاغذهايش دنبال آن ر: مي
را گم كرده گفته يا آنگشتيم، پيدايش نكرديم. بنا بر اين يا مزخرف مي

وشن مرد. خوب، خيلي وقت پيش بود. مطمئناً چيزي ر 87است. سالِ 
- كنم به همنخواهد شد. هيچ صندوقي در اتاق زير شيرواني نيست. فكر مي

گي مدرسه را هاي من بر باد رفته. وقتي در هيجده سالهراه خيلي از نوشته
ي راگبي، در انگلستان، پنج ماه فرصت داشتم وارد تمام كرده بودم، مدرسه

ين ترم يا دو ترم ي آخردرباره گزارش پايان ترمكمبريج شوم. در آن مدت 
آخر دبيرستان را نوشتم كه بگي نگي داستان بود. وارد كمبريج شدم و اين 

نوشته را قصه فراموش شد تا بيست سال بعد كه مادرم گفت كه آن دست
ي من. ولي من آن گيپيدا كرده است. انگار پيامي بود از خود هيجده ساله

كار ي سياسي خيلي محافظهخود را زياد دوست نداشتم، خودي كه از زاويه
- ي شبانهبود؛ به زبانِ ديگر محصولِ كامالً متعارف آموزش و پرورش مدرسه

انگيزي ي انگليسي. تنها استثنا نژادپرستي بود كه به طورِ شگفتروزي
ي چيزهايي را كه من در حال ظريف و پيچيده بود. پسر هيجده ساله همه

دانست تر مياين تفاوت كه او عميق دانست. باخوبي ميدانم، بهحاضر مي
چرا كه اين همه چيز براي او اتفاق افتاده بود. با وجود اين، من چنان 

اي نسبت به آن متن داشتم كه وقتي مادرم پرسيد كه العمل منفيعكس
را گم كرد. وقتي كه مرد، اش دار. بعد آنخواهم يا نه. به او گفتم نگهرا ميآن

  پيدايش نكرديم.
  يك كار مهربانانه؟ج: 

خورم كه گم شد، مثل يك دفتر ر: شايد. وحشتناك بود. ولي افسوس مي
ي آن دوره بنويسم، خواست دربارهيادداشت روزانه بود. اگر موقعي دلم مي

مواد خام خوبي بود. حاال از اين كه آن را در خانه جا گذاشتم احساس 
  كنم.حماقت مي

  داشتي؟ي راگبي دوران بدي ج: در مدرسه

ها را به ر: كتك نخوردم، ولي خيلي تنها بودم و چند نفري بودند كه آن
تر اين جور چيزها از سر تعصب و آوردم. بيشعنوان دوست به حساب مي

العاده خوب ي كاركنان نبود. من فوقانديشي بود. اين تعصب از ناحيهجزم
م. از آن گونه كه بخش را به ياد دارآموزش ديدم. دو يا سه آموزگار الهام

برخوردي بود بيند. يك آقاي پير و خوشهاي رابين ويليامز ميآدمي در فيلم
به اسم جي. بي. هوپ. سيمپسون، كه عالوه بر اين كه معلم تاريخ خوبي 

هم آشنا كرد. عاشق  هاارباب حلقهگي با كتاب بود، مرا در سن پانزده ساله
را با جزئيات غير م. هنوز هم آناين اثر شدم. از درس و مشق عقب افتاد

هاي تخيلي، پاسخ ي زباني زبان، همهآورم. به پروژهعادي به خاطر مي
  جن و پري را خوب بلد بودم.» Elvish«دادم. زبانِ 

  ج: كسي را داشتي كه با اين زبان با او صحبت كني؟

  بودند. هاارباب حلقههاي ر: يكي يا دو نفر ديگر از خرخوان
  خواندي؟چه چيزهايي ميج: ديگر 

خواه من پي. جي. گان دلر: قبل از اين كه به انگلستان بيايم، نويسنده
خواندم. پدر ها را با ولع ميودهاوس و آگاتا كريستي بودند. هر دوي آن
ي چنداني از دهلي نو نداشت، بزرگ و مادر بزرگ من در اليگار، كه فاصله

لجِ تيبيا در دانشگاه مسلمان اليگار كار كردند. پدر بزرگم در كاگي ميزنده
كرد. پزشكي بود كه در غرب دوره ديده بود؛ در اروپا. اما به طب سنتي مي

گذاشت و با اش ميمند بود. مرا پشت دوچرخههندوستان به شدت عالقه
خانه را كرد. آن كتابجا ول ميبرد و هماني دانشگاه ميخودش به كتابخانه

شدند؛ با آسا كه در تاريكي ناپديد ميهاي غول؛ با آن قفسهآورمبه خاطر مي
ها باال رود، و در همين توانست از آنهاي متحرك كه آدمي ميآن نردبان

هاي پي. جي. ودهاوس و آگاتا كريستي برخورد تاريكي به انبوهي از كتاب
ر عرض ها را براي من به امانت گرفت. دكردم، كه پدر بزرگم با وقارِ تمام آن

گرفتم. هاي ديگري را به امانت ميخواندم و كتابها را مييك هفته آن
  كنم هنوز هم دارد.ودهاوس در هندوستان خيلي طرفدار داشت و تصور مي

  ج: چرا؟

طبعي هندي هست. شايد ر: بامزه است. در ودهاوس چيز مشتركي با  شوخ
  بازي باشد.فقط مسخره

گي كه وارد راگبي شدي، و نيم ساله گي و سيزدهج: پس بين ده ساله
  نوشتي؟داستان مي
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٣٠٨  100 ي آرش شماره

؛ اما كمانبر فراز رنگينكند، جز آن داستانِ ام زياد كمك نمير: حافظه
آيد در يك كالس ويژه، از ما خواستند ام خيلي خوب بود. يادم ميانگليسي

توانستيم يك شعر ي چيزي بنويسيم. اگر ميكه يك شعرِ فكاهي درباره
بايست دومي را هم بنويسيم. در طول درسِ اين كالس، در م، ميبنويسي

حالي كه ديگران تالش كرده بودند يكي يا دو تا بنويسند آن هم بدون اين 
كه به طور كامل تقطيع شده باشد، من شايد سي و هفت شعر سرودم. معلم 

گونه كند. چهعدالتي هنوز هم اذيتم ميمرا به تقلب متهم كرد. حسِ بي
اي از كارهاي ادوارد لير را رسيد نسخهتوانستم تقلب كنم. به نظر نميمي
راه داشته باشم يا اين كه در پنج سال گذشته شعرهايي فكاهي حفظ هم

كردم كه بيني كه از پس اين وظيفه برآيم. حس ميكرده باشم با اين پيش
  بايد تحسين شوم؛ در عوض توبيخ شدم.

  وجود دارد. زبانِ مادري تو چيست؟ هاي زيادي در بمبئيج: زبان

چنين زبانِ ي كلمه زبانِ مادري من است؛ همر: اردو. اردو به معناي واقعي
كنند. در واقع پدري من. اما در هندوستان شمالي هيندي هم صحبت مي

تر ها نبود، يا به بيانِ دقيقكرديم هيچ يك از آنزباني كه ما صحبت مي
منظورم اين است كه زباني كه مردم در هندوستان ها بود. شبيه هر دوي آن
اي از هيندي و اردو به كنند يك زبان واقعي نيست. ملغمهشمالي تكلم مي

هاي بولي وودي است. نام هيندوستاني است. زبانِ نوشتاري نيست. زبانِ فيلم
و تركيبي از هيندوستاني و انگليسي چيزي است كه ما در منزل صحبت 

براي مدرسه به انگلستان رفتم، وقتي سيزده سال و نيم كنيم. وقتي مي
داشتم، كم و بيش دو زبانه بودم و هر دو زبان را خوب بلد بودم. و هنوز هم 

- كنم به اين زبانهاي اردو و هيندو خيلي راحت هستم، ولي فكر نميبا زبان
  ها بنويسم.
  آموز خوبي بودي؟ج: دانش

ي كاتادرال در بمبئي، در ردم. مدرسهكاي كه فكر مير: نه به آن زرنگي
ي خوبي بود. وقتي به انگلستان آمدم زياد از دروس عقب مجموع مدرسه

بخش هاي مدرسه بيندازي، چندان رضايتنبودم، ولي اگر نگاهي به گزارش
نيستند. پدر من پيش از ورود من به راگبي، مثل خيلي از پدرهاي هندي، 

  .    گذاشتتكليف اضافه بر دوشم مي
شدم مقاالت يا چيزهاي ديگر را در خانه آورم كه مجبور ميبه خاطر مي   

نويسي كرد شكسپير را خالصهداد. مجبورم ميبنويسم كه سخت مرا آزار مي
ويژه فرزند ها، بهي هندي، غيرمعمول نيست كه بچهكنم. در يك خانواده

ي راگبي، تا رسهارشد و تنها پسرها،  به آن سو سوق داده شود. در مد
حدودي به خاطر نارضايتي اجتماعي، درگير كار شدم. نوشتن خيلي خالق در 

مند بودم. به خاطر تر به تاريخ عالقهكار نبود، اگرچه در آن روزها بيش
دانم چرا، به رغم عشقم هايي نصيبم شد. نميجستارها و تزهاي طوالني جايزه

نشگاه هرگز ادبيات نخواندم. ظاهراً رمان به مطالعه، نه در دبيرستان و نه در دا
دانست. دار نميي تاريخ را نان و آبخواندن را دوست نداشتم. پدرم هم رشته

  خواست در كمبريج چيز به درد بخوري بخوانم؛ اقتصاد.از من مي
  ج: در مقابلش ايستادگي كردي؟

ديدنش رفتم و  گي مرا نجات داد. بهر: دكتر جان برادبنت، استاد راهنما، زنده
خورد و من بايد به اقتصاد گويد تاريخ به درد نميگفتم، گوش كن، پدرم مي

پردازد. برادبنت گفت، اينو بگذار به ام را نميتغيير رشته بدهم، وگرنه شهريه
براي پدرم نوشت: آقاي رشدي گرامي، پسر  ي شديدلحنيي من. نامهعهده

كنيم كه فرزند . متاسفانه گمان نميشما قضيه را براي ما تعريف كرده است
ي اقتصاد در كمبريج واجد شرايط باشد، بنا بر شما براي تحصيل در رشته

اين، اگر اصرار داريد كه او را به ترك تحصيل در تاريخ مجبور كنيد، بايد از 
شما بخواهيم كه ايشان را از اين دانشگاه به جاي ديگري منتقل كنيد تا جا 

ي بسيار عجيب و غريبي بود، چرا كه ديگري باز شود. لحظهبراي فرد مناسب 
، شبه قاره را به 65ي جنگ، هندوستان و پاكستان، سپتامبرِ من در ميانه

توانستم با پدرم تماس تلفني بگيرم؛ چرا خاطر كمبريج ترك كرده بودم. نمي
و شدند ها سانسور ميي خطوط تلفني را ارتش اشغال كرده بود. نامهكه همه
هاي كشيد تا به مقصد برسند، و من از بمباران و حملهها طول ميهفته

ي برادبنت پدرم هرگز يك كلمه هم شدم. ولي بعد از نامههوايي با خبر مي
خواهم التحصيل شدم و به او گفتم كه ميراجع به اقتصاد نگفت. وقتي فارغ

؟ منظورش اين رمان بنويسم. يكه خورد. زد زير گريه: به دوستانم چي بگم
ي هاي جدي پول و پلهترين پسرهاي دوستانش با شغلبود كه كم هوش

نويسي گدا گشنه شوم؟ براي او خواستم رمانهم زده بودند و من ميزيادي به

ترين حالت، يك سرگرمي كرد نوشتن، در بهآبروريزي بود چون كه فكر مي
اي هم نتخاب احمقانهقدر عمر كرد تا ببيند چندان ابختانه آناست. خوش

  نبود.
  را به زبان آورد؟ج: اين

كاوي جلوي ها را تحسين كند؛ عليرغم كنجتوانست كتابر: تا حدودي نمي
ي گرفت. من تنها پسر خانواده بودم، و در نتيجه رابطهاحساساتش را مي

منتشر شده  شرمو  هاي نيمه شببچهمرد،  87دشواري داشتيم. او در سال 
هنوز بيرون نيامده بود، و او تا يكي دو هفته پيش  هاي شيطانيآيها بودند، ام

-هاي من نگفت، اما كتاباز مرگش، هرگز يك كالم مهربانانه در مورد نوشته
شناخت. در ها را ميتر از من آنهاي مرا صدها بار خوانده بود. احتماالً  به

رد شخصيت پدر ككفري بود، چون فكر ميشب هاي نيمهبچه واقع، از دست
ي خودم، جوان بودم و دلخور. پاسخ دادم كه من در هجو او است. به شيوه

ام. پدرم در كمبريج ادبيات ي چيزهاي ناگوار گذشته را كنار گذاشتههمه
هايم داشته وار با كتابخوانده بود و من انتظار داشتم كه برخوردي فرهيخته

كردم تنها كسي كه بايد فكر مي باشد، اما در عوض مادرم اين كار را كرد.
نگران شود كه خانواده در كتاب من ما به ازاء خارجي دارد، بايد مادرم باشد. 

-طور كه خودش مياما او به سرعت فهميد كه اين يك رمان است. پدرم، آن
- تر از عملِ بخشيدهگفت، مدتي طول كشيد تا مرا ببخشد. البته من بيش

  ور شدن او از كتاب.شدن عصباني بودم تا از دلخ

  

  
 هاي شيطانيآيهقدر عمر نكرد تا گويي او آنطور كه ميج: اما همان

  را بخواند.

ي اسالم گرفت. او طلبهر: كامالً مطمئنم كه پدرم پانصد درصد طرف مرا مي
ي پيامبر و منشاء اسالم اوليه، و طريقي كه قرآن نازل گيبود، در مورد زنده
بار به انست، اما اصالً اعتقادات مذهبي نداشت. سالي يكدشده بود، زياد مي

بار هم به مذهب پناه رفت. حتا زماني كه در حاِل مرگ بود، يكمسجد مي
نبرد و خداي من خداي من نكرد. هيچ توهمي نسبت به مرگ نداشت، يعني 

داد. خوب ديد. آدم را خيلي تحت تأثير قرار ميآن را تنها پايان يك عمر مي
ي منشاء اسالم اقي نبود كه من تصميم گرفتم در دانشگاه به مطالعهاتف

ديد كه بود ميگشت. اگر ميام برميبپردازم. اين تا حدودي به نوع خانواده
دهم پرس و جو چه من، به عنوان يك فرد غير مذهبي، در كتابم انجام ميآن

ن جهت بود كه ي اسالم از آدر مورد ماهيت وحي است، و استفاده از نمونه
  دانستم.تر ميدر موردش بيش

  ج: بعد از كمبريج كجا رفتي؟

التحصيل شوم، اين كار ر: ابتدا سعي كردم هنرپيشه شوم. قبل از اين كه فارغ
ويژه در ميل نيستم اين كار ادامه دهم، بهكردم بيرا كرده بودم و تصور مي

ايم به هيچ وجه ساده كردم نويسنده شوم. شروع كار بردوراني كه تالش مي
كردم، چهار هم اتاقي گي مينبود. در يك اتاق زير شيرواني در لندن زنده

كردم كنم. وانمود ميدانستم چكار ميكرديم. نميداشتم، فقط وقت تلف مي
كرد. نويسم. نوعي وحشت در دلم بود كه در آن موقع مرا عصبي ميكه مي

در لندن بودند و در گروهاي ي كالج داشتم كه يك سري دوستان دوره
- جا كار ميهاي جالبي بودند كه آنمتفاوت تئاتر فعاليت داشتند. نويسنده

چنين تعدادي از كردند از جمله ديويد هر، هوارد برنتن و ترور گريفيتز و هم
ها بازيگران خيلي خوب. از كار با بازيگران خوب دريافتم كه به خوبي آن

شود كه بازيگر ديگر روي صحنه خوب ب مينيستم. يك بازيگر خوب موج
  اند و من نيستم.ها اين كاره دانستم كه آنجلوه كند، و من مي

اي به خاطر اين كه اصالً آهي در بساط تا حدودي به اين خاطر، و تا اندازه   
نداشتم، بعد از مدتي تصميم گرفتم كار ديگري بكنم. يكي از دوستانِ 

اي به نام داستي هيوز، رفتيم، نويسندهمبريج ميام كه با هم به كتئاتري
ي شغلي در كمپاني تبليغاتي جي. والتر تامپسون در لندن گرفت. اتفاقاً اداره
-او مشرف به ميدان بركلي بود. در آن ميدان براي تبليغ نوعي شاپو از مدل

دار شد. اتومبيل هم داشت. گفت، سلمان، گرفت. پولهاي برجسته عكس مي
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ي جي. يد اين كار را بكني، خيلي ساده است. ترتيبي داد تا در كمپانيتو با
  والتر تامپسون از من تست بگيرند.  پذيرفته نشدم.

كني كه آن سئوال را به خاطر دارم: تصور كن كه يك مريخي را مالقات مي   
داند نان چيست. تو صد كلمه در اختيار كند، اما نميانگليسي صحبت مي

گونه نان برشته درست كند. در فيلم اي او توضيح دهي كه چهداري تا بر
ساتياجيت ري، يك مليون آدم براي چنين نقشي  مسئوليت محدود شركت با
گان، كنندهدهند. قهرمان داستان يكي است در مليون، و مصاحبهتقاضا مي

كنند به پرسيدن عاجز از انتخاب يك نفر از ميان يك مليون نفر، شروع مي
هاي احمقانه. سئوالي كه دست آخر شانس متقاضي را نقش بر آب والسئ
-ي ماه چقدر است؟ اين سئوال مريخي هم بيكند اين است: وزن كرهمي

  ها نبود.شباهت به آن سئوال
واقع در  مانوس،شارپ مكسرانجام شغلي در آژانسي خيلي كوچك به نام 
گونه دانستم چهبود، واقعاً نمي خيابانِ البمارل، پيدا كردم. اين اولين شغل من

در  پليراي در مورد يك سيگار ارزان قيمت ساخت از پس آن برآيم. پروژه
ي كوچك ي كريسمس بود؛ قرار بود يك قوطياختيارم گذاشتند. جايزه

هاي كالسيك ِ مهمانيداني، محبوبهاي كريسمس باشد ـ ميبيسكويت
اي با يك سيگار قرار دهند. ها  لولهكويتبريتانيايي ـ و داخل هر كدام از بيس

از من خواستند براي اين كار چيزي بنويسم، من مبهوت شدم. دست آخر 
اش سه يا چهار گيرفتم سراغ اليور ناكس، كارگرداني خالق كه بعدها در زنده

ي دانم چه بنويسم. و بالفاصله گفت: ا شش ايدهرمان نوشت. گفت: نمي
ك به كريسمس تا صدايش مثل بمب همه جا بپيچد. محشر پلير براي كم

  ي تبليغات بود.اين آموزش من در زمينه

  

  
  نوشتي؟ج: هم زمان داستان هم مي

عنوان نويسنده مسيرم را ر: شروع كرده بودم. خيلي ناموفق بودم. در واقع به
هايي دادم، تكهنوشتم كه به كسي نشان نميپيدا نكرده بودم. چيزهايي مي

صورت رماني جمع و جور شد كه همه از آن بدشان آمد. اين عاقبت بهكه 
ي من بود. سعي كردم كتاب را به شده، نخستين رمان چاپگريموسقبل از 

سبك جريان سيال ذهن جويسي بنويسم، در صورتي كه در واقع الزم بود به 
ر به بود. پي كتابِ پيرانگيز نوشته شود. عنوان كتاب زبان مستقيم و هيجان

نام است ي بيي يك كشور شرقيزبان اردو يعني مرد روحاني. داستان درباره
ي محبوب كه در آن يك مرد ثروتمند و يك ژنرال از يك مرد روحاني

كنند تا او را به قدرت برسانند و سپس اختيار او را در دست حمايت مي
او خيلي با  آيد كهكنند، كاشف به عمل ميبگيرند؛ و وقتي اين كار را مي

چه ي آنگويي بود دربارهها است. از يك جهت، اين يك پيشتر از آنقدرت
هايي كه سبب شد ي شيوهبعد از روي كار آمدن خميني اتفاق افتاد، درباره

هايي باشد كه از اسالم به عنوان ظهور راديكاليسم اسالمي پيامد تفكر آدم
ي خاطر شيوهخواندن كتاب بهكردند. متأسفانه، صورت ظاهر استفاده مي

كس، حتا كساني كه نظر مساعدي نگارش آن تقريباً غير ممكن است. هيچ
را كنار گذاشتم و رفتم تو كار نسبت به من دارند به اين كتاب توجه نكرد. آن

  تبليغات.
ها حداقل يك كار آشغال تو كشوي ميزشان نويسي رمانج: همه

  دارند.

هاي نيمه بچهكه نوشتن ميزم دارم. پيش از آنر: من سه كتاب در كشوي 
گردد، هارت برمي 76و اوايل  75را شروع كنم، كه احتماالً به اواخر سالِ شب 

كردم. قضيه فراتر از مشكل تكنيكي است آدمي تا خودش را و پورت مي
ي من بين هندوستان و گيتواند بنويسد. براي اين كه زندهنشناسد نمي
رسيدم. ستان در هم ريخته بود. در واقع به خودم خوب نميپاكستان و انگل

نوشتم؛ گاهي اوقات آشغالِ خوب، اما آشغال. اين در در نتيجه آشغال مي
ي من است. يا فقط كنم نوشتههم صادق است. احساس نمي گريموس مورد

خواست تو اسباب و اثاثيه پنهانش كنم. دلم ميجوري فكر ميهر از گاهي اين
را پس نگرفتم. اگر در چاپِ اما بفرما، كتاب چاپ شده؛ هرگز هم آنكنم. 

را به حالِ خودش بگذاري. مرتب چيزي مرتكب خطا شدي، مجبوري آن

هاي هايي هستند كه حرفي خودش را پيدا كرده است، حتا آدمخواننده
  ام.اند؛ كه من حيرت كردهاش زدهخوب درباره

هاي بچهي هايي كه كنار گذاشتم، نطفهز رمانيكي ا» قهرمانِ داستان«اما    
اي به نام سليم سيناي كه را در خود داشت، يك شخصيت حاشيه نيمه شب

شود. تنها چيزي كه از آن باقي ماند. حاصل در مقطع استقالل هند متولد مي
حفظ  شبهاي نيمهبچهيك سال كار را به دور ريختم و آن نطفه را براي 

  كردم. 
، من در مورد همه چيز تجديد نظر كردم. گريموسي شكست نقادانه بعد از   

ترين فكر كردم، بسيار خوب، من بايد راجع به چيزي بنويسم كه برايش بيش
كردم داني، تصور مياهميت را قائلم. در تمامِ آن مدت هراس داشتم. مي

عين ام به عنوانِ يك نويسنده به هيچ وجه به جايي نرسيده است. در حرفه
هاي آن نسلِ با استعداد، كه من هم به آن تعلق داشتم، راه حال، خيلي از آدم

تر پيدا كرده بودند. انگار كه خود را به عنوان نويسنده در سنين خيلي جوان
همه از من جلو زده بودند. مارتين ايمس، يان مك ايوان، جوليان بارنز، ويليام 

 كارتر، بروس چتوين؛ البته اين تنها بويد، كازو ايشيگورو، تيموتي مو، آنجال
توان نام برد. مقطعي استثنايي در ادبيات چند نفر از كساني هستند كه مي

دانستم به كدام ي شروع باقي مانده بودم و نميانگليسي بود، من در نقطه
  كرد.تر نميسمت خيز بردارم. اين كار را ساده

  وده كرد؟ج: چه چيزي در سليم سيناي بود كه تو را آس

ام ي كودكيخواستم چيزي بنويسم كه برخاسته از تجربهر: من هميشه مي
در بمبئي باشد. براي مدتي از هندوستان دور شده بودم و وحشت داشتم اين 
ارتباط از بين برود. پيش از اين كه بدانم داستان چه هست و چه خواهد شد، 

-كودك و كشور را همكودكي نيروي محرك من بود. ولي اگر آدمي بخواهد 
ي يك دوقلو را تعريف ها دوقلو هستند، پس بايد قصهزمان خلق كند، آن

رو مجبور شدم تاريخ را انتخاب كنم. يكي از داليلي كه نوشتن آن كند. از اين
گونه بنويسم. روايت دانستم آن را چهپنج سال طول كشيد اين است كه نمي

گي ما در غيابِ ما رخ ترين چيزهاي زندهمهم«شود، اوليه با اين خط آغاز مي
آيند، انباشتي از منظورم اين بود كه كودكان برهنه به دنيا نمي» دهند.مي

كند. ولي اين خيلي شان سنگيني ميتاريخِ خانواده و جهان بر دوش
است.  آنا كارنيناتولستويي بود. فكر كردم، اين كتاب تنها چيزي كه نيست، 

  ايي از كتاب هست، ولي من دفنش كردم. اين جمله هنوز در ج
ي اول شخص ي سوم شخص كار نكرد، بنا بر اين تصميم گرفتم راويراوي   

را امتحان كنم، و اين روزي بود كه نشستم و كم و بيش همان چيزي را 
-است. صداي سليم همين هاي نيمه شببچهي اول نوشتم كه حاال صفحه

چه از ماشين نواع رمز و راز، بامزه، لوده. آنطور آمد: خيلي زبل، سرشار از ا
هايي بود كه آدمي كرد. يكي از آن لحظهام ميآمد شوكهتحرير من بيرون مي

شود. كند كه نوشتن، به عوض اين كه از تو برخيزد، در تو وارد ميباور مي
هاي قديمي هندوستان به شكل شفاهي روايت و گونه از سنتديدم كه چه

زنم. پاراگراف اول، ي هندي گريز ميي شهريسر و صدا و موسيقي ويژه بهبه
ي كُت سليم را محكم چسبيدم و گذاشتم كتاب را به من نشان داد. دنباله

شد، طور كه سليم بزرگ ميگرفت، همينطور كه كتاب شكل ميبدود. همين
شد، شدم. هرچه پيرتر ميآمد كه از دست او درمانده ميهايي پيش ميلحظه
دادها تر كنم تا مسئوليت رويشد. تمام تالشم را كردم او را فعالتر ميمنفعل

را بر عهده بگيرد. نشد كه نشد. بعدها مردم گمان كردند كه كتاب خود ـ 
كردم سليم در مقابل نامه است، منتها براي من هميشه احساس ميگيزنده

  به او باختم. باختم.ي كشتي را من ايستاده است. چون من نوعي مسابقه
اش مثل اين كتاب به تو وارد ج: كتاب ديگري هم نوشتي كه لحن

  شود؟

ي گونه نوشتن را به تو بياموزد، منتها اغلب يك لحظهر: هر كتابي بايد چه
هارون مهمِ كشف وجود دارد. تنها مورد قابل قياس اين بود كه وقتي داشتم 

ي بزرگ لحن بود، اين كه چه ظرافتي نوشتم، مسئلهرا مي هاو درياي افسانه
اي ساالن از آن لذت ببرند. روز ويژهبه كار ببندم كه هم كودكان و هم بزرگ

بود. بعد از چند شروع قالبي، همان چيزي را نوشتم كه اكنون شروعِ كتاب 
روزي روزگاري در «جوري بنويسم: تر است ايناست. دوباره فكر كردم، به

مجبور بودم فورمولِ يكي بود يكي نبود را پيدا كنم. براي » مملكت اليفباي ...
روند خيلي ساده هستند ولي خود كار مياين كه كلماتي كه در افسانه به

هاي هاي هندي مثل قصهداستان ساده نيست. آدمي اين را در حكايت
هاي مدرن، مثل كند، در آئسوپ، و حتا در حكايتپانچاتاترا مشاهده مي
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اي بود گويي شبيه، يكي بود يكي نبود يك گربهكالوينو. چيزي مي هايكتاب
كرد تا سر زانوهاش و يك شمشير هم داشت. كلمات كه پوتيني به پاش مي

  شود خيلي عجيب غريب است.تك سيالبي؛ ولي چيزي كه خلق مي
كرد كه حاوي اي پيدا ميكند كه هر از گاهي جملهجوزف هلر نقل مي  

كرد برايش » Catch-22«. اين وقتي كه  شروع به نوشتن صدها جمله بود
ي عاشق شدن يوساريان به اي نوشت دربارهاي كه جملهاتفاق افتاد، لحظه

شد. اين اتفاق براي كشيش. جمله به او گفت كه رمان به كجا ختم خواهد 
ولي  .مثل المپ روشن بود هارونو  هاي نيمه شببچهمن هم افتاد. شروعِ 

ها ي شروع رمان، آدمرا نوشتم، قبل از نوشتن صحنه هاي شيطانيهآيوقتي 
آيند، صدها صفحه سياه كرده بودم. وقتي آن صحنه را از آسمان فرود مي

  جا نيست.كند؟ اين مال اينكار ميجا چهنوشتم، فكر كردم، اين اين

  

  
  ج: و اين شروعِ تو بود.

ها از آن ي منتشر شد، خيلياي است. وقتي گشايش چيز بامزهر: آن صحنه
ي كلوبِ پانزده متنفر بودند. همان موقعي كه خوانندگان شروع كردند؛ در باره

توانستند فراتر از هاي نميداني، آدمي اول كتاب جوك بگويند. ميصفحه
-ي پانزده بروند. خودم فكر كردم، آغاز خوبي است و هنوز هم اين صفحه

نويسي آن كتابي كني كتابي كه ميمي كنم. هميشه كشفطوري فكر مي
را كشف كني، مشكل كتاب را حل نيست كه قرار بود بنويسي. وقتي اين 

نوشتم، عنوان كتاب را هر روز تغيير را مي خشماي. وقتي داشتم كتابِ كرده
ي دانستم كتاب راجع به چه چيزي است. دربارهها نميدادم و تا مدتمي

خاستم و به رك، يا خشونت، يا طالق؟ هر روز برميها است، يا نيويوعروسك
كردم. تا اين كه دريافتم عنواني كه آن به طريقي نسبتاً متفاوت نگاه مي

ي كتاب است. چيزي شبيه اين در مورد ي مركزيي ايدهام نمايندهبرگزيده
دانستم عنوانش چه خواهد بود. هم صادق بود. ابتدا نمي هاي نيمه شببچه

را گذاشتم. » سيناي«وع به نوشتن كردم، پشت جلد تنها اسم وقتي شر
سپس فكر كردم كه اگر عنوانِ كتاب را ندانم معلوم نخواهد شد كتاب در 

ها. چند مورد چيست. نوشتن كتاب را رها كردم و پرداختم به نوشتن عنوان
هاي متفاوت ور رفتم و دست آخر به دو عنوان رسيدم: روزي با عنوان

»Children of Midnight « و»Midnight’s Children «.ها را، وار آنديوانه
- يكي پس از ديگري، بارها و بارها تايپ كردم. و سپس، بعد از يك روز تايپ

- واقعاً عنوان خسته» ،Children of Midnight«كردن، ناگهان فكر كردم، 
ن عنوان واقعاً عنوانِ خوبي است. و اي» ،Midnight’s Children«كننده، و 

هاي آيهها است. در مورد قلبِ رمان را به من نشان داد. راجع به آن بچه
دانستم يك كتاب خواهد شد يا سه كتاب. مدتي طول كشيد ، نميشيطاني

بگيرم كه كتاب يك جلدي باشد. با تا جسارت كافي به خرج دهم و تصميم 
ان كتابي است كه دار نباشد، دانستم هموجود اين كه قرار شد رماني دنباله

داشتم. دو بايست احساسِ رضايت زيادي ميام. ميطالب نوشتن آن بوده
داد، و فكر ي زيادي به من ميكتابِ بسيار موفق نوشته بودم، و همين انرژي

  كردم قادرم خيلي كارها بكنم.
ج: با شهرت، و با فتوا، رشدي تقريباً به يك كيش تبديل شد. آيا اين 

  كرد؟شت ميزِ تحرير هم دنبال ميموضوع تو را پ

گان در ايجاد فضاي خلوت واقعاً خوب هستند. وقتي من در ر: نه. نويسنده
كنم با آن ور بروم، چه سعي ميام هستم، هيچ چيز جز آناتاق دربسته

گيرد، و اكثر اهميت ندارد. نوشتن خيلي دشوار است، كلي از آدمي انرژي مي
كنم آدمي در دهد. هميشه فكر ميدست مياوقات احساس گنگي به آدم 

كند، و اگر بخت با او باشد در كتاب شروع به نوشتن مي يپايانِ احمقانه
كني كني، حس ميكند. وقتي شروع به نوشتن ميمندانه تمام ميپايان هوش

كني. خيلي براي رسالت نوشتن صالحيت نداري. حتا رسالت را درك نمي
- نظر ميبراي معروف شدن دلواپس باشي. فقط به دشوار است، فرصت نداري

  افتد.رسد آن بيرون يك چيز الكي اتفاق مي
هاي مطبوعاتي است. حسِ عجيبي به از همه دشوارتر درافتادن با بدخواهي

-دهد. زماني كه مطبوعات بريتانيا مرا آدمي نچسب قلمداد ميآدم دست مي

فهمم كه در حيات اين باشم. ميام كه سزاوار دانم چه كردهكنند. زياد نمي
هايي هست كه نوبت تحسين و تمجيد توست و نوبت كوبيدن تو. ادبي دوره

ي من تر انتقادها به هيچ وجه در مورد كتاب نبود؛ دربارهاحساس كردم بيش
پيش  خشمبود. باوركردني نبود كه خيلي از معرفي و نقدهاي مربوط به رمانِ 

راه بود. سرم هموست دخترم و حاال با من و هماز اين با عكسي از من و د
سر جان ها چه ربطي به رمان دارند؟ آيا شما عكسِ همفكرم كردم، اين

-گذاريد؟ يا همي نقد و بررسي كارش؛ بغل كار او ميآپدايك را باالي صفحه
  سرِ سال بلو؟

شود، در كمبريج درس ج: در رمانِ خشم، سوالنكا در بمبئي متولد مي
كند. شايد به اين خاطر است كه گي ميخواند و در منهتن زندهمي

گي خود شما در منتقدين گمان كردند كه كتاب راجع به زنده
  .نيويورك است

جا هستم. ترسيدم خيلي نزديك به زمان گفتم كه من اينر: آري، داشتم مي
عمدي بود.  ي خودم بنويسم، ولي هر دو گزينشحال، و نزديك به تجربه

خواستم وانمود كنم كه دان دليلو يا خواستم راجع به ورود بنويسم. نمييم
ها بزرگ شده است. فليپ راث هستم يا هر كس ديگري كه در اين خيابان

-آيند و زندهجا ميهايي بنويسم كه به ايني نيويورك آدمخواستم دربارهمي
- ق آن داستاني فراغتي كه از طريكنند، دربارهي جديدي را شروع ميگي

هاي نيويورك بدل شوند. همين كه سر و تواند به داستاني دنيا ميهاي همه
- هاي شهر بدل ميجا پيدا شود، داستانش به يكي از داستاني آدمي اينكله

گونه نيست. درست است كه لندن فرهنگ مهاجرت دارد و شود. لندن اين
دارد. هيچ روايت مسلط بخشد، ولي لندن روايت مسلط همين بدان غنا مي

هاي كسي است كه قابل قياسي در نيويورك وجود ندارد؛ فقط مجموعه روايت
شود. اين يكي از داليلي است كه من جذب آن جا پيدا مياش اينسر و كله

  شوم.مي
ي اخالقي جهان دربارهاخالقي است. من بدي بدزادهو اما سوالنكا، او حرام   

نكا كردم، و سپس او را با نوعي كارناوال محاصره كردم. آمريكا را صرف سوال
كه من بودن در نيويورك را دوست دارم، به همان اندازه  با در نظر گرفتنِ اين
داني كه او ممكن اخالقي. و حتا سوالنكا. ميمندم كه به بدبه كارناوال عالقه

ش به است خيلي راجع به آمريكا دري وري بگويد، ولي براي نجات خود
آمريكا آمده است. فكر كردم كتاب را اين طوري خواندن و نسبت دادن آن به 
-داستان خود من احمقانه است. داستان، دفتر خاطرات من نيست. آدمي مي

گي خودش شروع كند، ولي اين فقط تواند روايت را كمي نزديك به زنده
رِ هنري ي مسير است؟ مسير اثي شروع است. مساله بر سر چيستيمرحله

  گذاري؟ي پايان را مياست. كجا نقطه
اي. گي كردههاي خيلي متفاوت جهان زندهج: شما در و بين قسمت

  گويي اهلِ كجايي؟مي

كنم اگر ها. تصور ميتر كشش دارم تا به ملتها بيشر: من هميشه به مكان
يي گفتم هنوز خود را شهروند بريتانياپرسيدي، ميبه طورِ رسمي از من مي

گيرم. ولي من خود را يك نيويوركي و يك با اصل و نسبِ هندي در نظر مي
-هاي دقيقها تعريفكنم احتماالً اين مكانآورم. فكر ميلندني به حساب مي

  تري از گذرنامه و محلِ تولد هستند.
  وقت دلت خواسته خاطره بنويسي؟ج: هيچ

ي من به گيكرد كه زندهر: تا قبل از ماجراي فتوا هرگز به ذهنم خطور نمي
نوشتم با اين اميد كه جالب هايم را ميي كافي جالب باشد.  رماناندازه

دهد. تا اين كه اين ي نويسنده اهميت ميگيباشند، واال چه كسي به زنده
- گاه يادداشتچيز غير مترقبه برايم اتفاق افتاد، و متوجه شدم كه گاه و بي

آوري خودم. بعد از اين كه اوضاع به حالت اي يادنويسم تنها برهاي روزانه مي
نويسي راهي براي كنار آمدن با قضيه عادي برگشت، به فكرم رسيد كه خاطره

كس هم از من در مورد آن دوباره پرسشي نكرد. بعدا دريافتم كه است. هيچ
بايست يك سالي در موردش تحقيق كنم، يعني حداقل يك سال نوشتن، مي

صورت خودم را محكوم كردن. در اينل در مورد آن صحبتو حداقل يك سا
كردم كه تازه از دستش رها اي ميتر در مورد قضيهبه سه يا چهار سال بيش

  كردم توان تحملش را داشته باشم.شده بودم. تصور نمي
  نفس ترا به عنوان نويسنده مختل كرد؟ج: آيا فتوا اعتماد به

شد يك نفس عميق بكشم و از يك لحاظ ر: خيلي متزلزلم كرد. سپس باعث 
دوباره خودم را وقف هنر كنم. فكر كنم، بسيار خوب، به درك. ولي احساس 
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ام اين بود: پنج سال طول كشيد تا آن كتاب را نوشتم. پنچ سال از عمرم اوليه
  را وقف نوشتن آن كردم و تمام تالشم را به كار گرفتم تا چيزي تا حد امكان 

كنند. به شهرت و گان، با عملِ نوشتن، ايثار ميدم نويسندهخوب باشد. معتق
ي ممكن ترين نويسندهكنند كه بهكنند. تنها به اين فكر ميپول فكر نمي

ي ترين جملهتوانند در بياورند، بهباشند، صفحه را به همان خوبي كه مي
چه آنمايه را بسط دهند. ممكن را بنگارند، شخصيت جالب بپرورانند و درون

كنند اين است كه تكليف چيزي را روشن كنند. نوشتن اش فكر ميدرباره
كند، حاال پاسخ، فروش و قدر دشوار است كه چنين توقعي را ايجاب ميآن

طوري غيره، هرچه باشد چندان اهميتي ندارد. بنا بر اين من پنج سال را اين 
و تهديد به مرگ بود. چه دريافت كردم توهينِ جهاني گذراندم، و در عوض آن

اعتبار كردن كه تحقير فكري، بيبحث حتا چندان بر سرِ خطر جاني نبود، بل
ارزشي انجام داده ارزشي چيز بيجديت اثر بود، اين انديشه كه انگار فرد بي

راهان غربي من با اين انديشه موافق است. و اين كه متاسفانه تعدادي از هم
كنم؟ درست پنج سال براي چي اين كار را ميبودند. پس فكرش را بكن، من 

تواني جدي باشي، بعد جا كه ميكني براي اين كه تا آناز عمرت را تلف مي
شوي: رشدي اين كار را طلبي ميسري، خودخواهي و فرصتمتهم به سبك

گونه پنج سال از عمرت را عمداً كرد. البته من به عمد اين كار را كردم! چه
  ي كه غيرعمدي باشد؟كنصرف چيزي مي
اي گفتند كه شما اين كار را عمداً كرديد منظورشان اين ج: وقتي عده

بود كه در صدد تحريك برآمديد، چيزي كه به دنبالش بوديد. آيا به 
هنگام نوشتن كتاب به اين موضوع اشراف داشتيد كه برداشت 

  آميز باشد؟غيرديني شما از اسالم ممكن است تحريك

  آثارِ من به مذاق امثال مالهاي راديكال خوش نخواهد آمد. دانستمر: مي
ج: با وجود اين، اين خوش نيامدن در جهشي ناگهاني به فتوا منجر 

  شد.

بيني كند. را پيشتوانست آنر: آره خوب، البته اين چيزي بود كه كسي نمي
گاه چنين چيزي اتفاق نيفتاده بود. هرگز به مغزم تر هيچكس. پيشهيچ
اي غير داني، بعد از اين قضيه با خبر شدم كه ترجمهكرد. و مير نميخطو

-، در ايران درآمده است، كه به مترجم آن جايزهشرممجاز از رمان قبلي من، 
-آيهترين مترجم سال تعلق گرفته است. اين به آن معنا بود كه وقتي ي به

كه من هاي ايراني فكر كردند فروشيچاپ شد، حتا كتاب هاي شيطاني
ي من مجوز داده ها به كتاب قبلياحتماالً آدم موقري هستم، چرا كه آخوند
  ي جاهاي ديگر متعجب شدند.بودند. بنا بر اين مردم ايران هم به اندازه

اي كه در راه است در شدي كه انديشهبايست متوجه ميج: ولي تو مي
  آن زمان به شدت خريدار داشت.

از انتشار خواندند.  ام شد يكي يا دو نفر آن را پيشر: بعد از اين كه كتاب تم
مايه قرار ها را دستاز جمله ادوارد سعيد، كه متوجه شد كه من اين آدم

ام و پرسيد كه آيا من نگران هستم. و من، در آن روزهاي معصوميت، داده
ي پانصد و پنجاه ها بايد مهم باشد؟ يك رمان ادبيگفتم نه. چرا براي آن

رسيد كه حتا پخش اين ايده در بين اي به زبان انگليسي. به نظر ميصفحه
  دادم.ها نامحتمل است، و من صادقانه اهميت نميآن

 چرا ادبيات نبايد تحريك كند؟ هميشه كرده است. و اين اعتقاد كه فرد مورد
حمله مسئول حمله است تقصير را به گردن ديگري انداختن است. كه ظاهراً 

هاي القاعده، گذاريساده بود. اخيراً، در انگلستان، بعد از بمب 1989در سال 
شماري درج شده مبني بر اين كه همه ي بينگارانهاظهار نظرهاي روزنامه

چه دردي زيادي نسبت به آنشروع شد، و حاال هم هاي شيطانيآيهچيز با 
ز تقصير گويد همه چيام وجود دارد. اين روزها ديگر كسي نميكه من كشيده

كه مردم ماهيت اسالمِ من بوده و آن كار را من به عمد كردم، براي اين
  كنند.تر درك ميراديكال را به

  ي ما حاال سلمان رشدي هستيم؟ج: خوب كه چي؟ همه

رود، در حالي كار مير: آره. حاال جمالتي نظير اين در مطبوعات انگليسي به
جي وجود داشت مبني بر اين كه من اعتقاد جنجالي راي 1989كه به سال 

شدم كه مخالف ي حكومتي محافظت ميدردسرآفرين بودم و بايد به وسيله
اي در ي تازهگيآن بودم؛ حكومت تاچر. سپس اين كه تصميم گرفتم زنده

نيويورك براي خودم دست و پا كنم، به ناسپاسي تعبير شد. انگار براي 
  بردم.در لندن به سر ميي عمرم را بايست بقيهقدرداني مي
، همان اوايل، فتوا باعث شد كه تو 1989گفتي كه در سال  ج: ولي تو

  ارزد، ترديد كني.در مورد اين كه ادبيات به زحمتش مي

خواستم هاي متوالي ذهنم را مشغول كرد. شايد ديگر نمير: براي ماه
- ك است. از آنگي خطرنانويسنده باشم. البته به اين خاطر نبود كه نويسنده

كردم، و درمانده بودم كه اگر چه برايم اتفاق افتاده بود احساس انزجار مي
- گونه به نوشتن ادامه دهم. ميگونه برخورد شود، چهقرار است با كتابم اين
تر از اين است. اغلب توانم شاگرد شوفر شوم. هر چيزي بهداني فكر كردم مي

عنوان نويسنده كنم تنها چيزي كه مرا بهام، و اين حقيقت دارد، فكر ميگفته
گي من كه نجات داد قول كتابي بود كه به پسرم داده بودم. نه تنها زنده

توانستم برايش انجام دهم، گي او هم مختل شد. خيلي كارها را نميزنده
-شان خيلي دشوار بود، پس اين قولي بود كه ميچيزهايي كه انجام دادن

ردم. وادارم كرد براي نويسنده شدن به عقب برگردم. كبايست به آن وفا مي
حال شدم. را كشف كردم، بار ديگر خوش هاهارون و درياي قصهوقتي لحنِ 

كردم. بار احساس شادماني مي  1989ي نخستين بار بود كه پس از فوريه
دارم. سپس فكر ديگر اين حس به من دست داد كه شغلم را دوست مي

  امه دهم، ادامه خواهم داد.توانم ادكردم، نمي
شبِ ي تقريباً به اندازه نام ناپذيري بكت را در آن زمان خواندم. گانهسه    

داري، آن آخرين خط شگرف، با دشوار است، ولي آن خويشتن عزاي فينگانز
خوانم؛ گري را ميهاي عصرِ روشنارزش است. متوجه شدم كه دارم نويسنده

ام. ممكن اي نيستم كه دچار مشكل شدهتنها نويسندهولتر. و دريافتم كه من 
اي رمانتيك جلوه كند، ولي واقعيت اين است كه من از است به طور ابلهانه

مند شدم. اوويد در تبعيد، داستايوفسكي در مقابل طريق تاريخِ ادبيات توان
 جنايت و، مسخها چه كردند: ي اعدام، ژنه در زندان. و بفرما! ببين آنجوخه
، هرچه كه ژنه نوشته است ادبيات زندان است. فكر كردم، خوب، اگر مكافات

توانم. شناخت اين كه در كجاي اين توانند بنويسند، من هم ميها ميآن
ها تر شد، و اين خوب بود. از  بعضي سردرگميام برايم سهلجهان ايستاده

  نجات يافتم.
يك كتاب برخورد خواهند كرد. گونه با دانم مردم چهولي هنوز هم نمي   

ترين بارِ سياسي رماني است كه كم شيطاني هايآيهدانم. فكر كردم واقعاً نمي
همه را دارد. شايد حاال معلوم شده است كه چنين رماني است. بعد از اين

ويژه در سطح آكادميك. كند؛ بهجنجال، باالخره كتاب حيات ادبي پيدا مي
هاي سياست ي مذهبي كه در كالسهاي تطبيقييعني نه تنها در كالس
كنم كه حتا از مورد هايي دريافت ميشود. من نامهخاورميانه نيز مطالعه مي

ها به كنم كه آدمهايي دريافت ميكشند. نامهاسالمي چيزي به ميان نمي
كس تا به حال پردازند، يكي از چيزهايي كه هيچهاي كميك رمان ميجنبه
تواند كميك باشد وقتي گونه اين رمان ميرفي نزده است. چهاش حدرباره

كنم: خوب قدر غير كميك است؟ و فكر ميچيزي كه برايش اتفاق افتاد اين
ديگه! از يك نظر، ارزشش را داشت كه برايش مبارزه شود، يعني اين كتاب 

تواند دست آخر يك اي به حياتش ادامه دهد، و حاال ميتوانست تا اندازه
داغ يا يك افتضاحِ شعارگونه. باالخره، اين  زمينيتاب باشد و نه يك سيبك

  يك رمان است.
  

  
چنين در ، همشبهاي نيمهبچهو هم در  هاي شيطانيآيهج: هم در 

هايت نسبت سان به خودت و به شخصيتبرخي مقاالت، چيزي يك
حبت ي به شكل خدا. آيا اين عبارت هنوز با شما صااي؛ حفرهداده
  كند؟مي

ها نياز به چيزي وجود دارد كه مادي نيست، چيزي كه ر: درونِ انسان
ي ما به اعتقادي نيازمنديم كه فراتر از وجود شود. همهمعنوي ناميده مي

ما در اين جهان وجود دارد. ما نيازمند تعالي هستيم. حتا اگر آدمي  فيزيكي
ز به تجليل و تسال دارد، و هنوز به خدا اعتقاد نداشته باشد، هر از گاهي نيا

دهد: نيازمند تبيين است. نيازمند چيز ديگري است كه مذهب به او مي
ي مشترك و جامعه، حسِ چيزي مشترك، زباني مشترك، ساختار استعاره

ي راهي براي تبيين خويش براي ديگران. يك صورت مختصر. مذهب همه
- را داشته باشند فراهم مييزها توانند آن چهايي كه ميچيزها را براي آدم

ها و نبودهاي بزرگي وجود كند. حاال، اگر آدمي مذهب نداشته باشد، غياب
جو كرد. اين همان حفره است. دو ودارد كه بايد در جاي ديگري جست
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گي گونه زندهآييم و چهپرسش اساسي مذهب اين است كه از كجا مي
مند هايي عالقهداستاني به داستان ي ادبياتخواهيم كرد. به عنوان نويسنده

ايم تا منشاً خويش را تبيين كنيم، ولي من به  عنوان بشر ساختههستم كه به
ها مند نيستم. براي دريافت پاسخ اين پرسشها عالقهها به آنمثابه تبيين

افتد. خميني اتفاق رويم چه اتفاقي ميروم. ببين وقتي مينزد كشيش نمي
  افتد.افتد. تفتيش عقايد اتفاق ميان اتفاق ميافتد. طالبمي

  روي؟صورت به كجا ميج: در اين

گي خواهيم كرد گونه زندهر: تقريباً هيچ جاي ديگري. اين پرسش كه ما چه
ي آزاد ما بر پاسخ است. يك جدل دايمي است. در يك جامعهپرسشي بي

-گي مينه زندهكنيم، و آن گوگي كنيم بحث ميگونه زندهسر اين كه چه
خواهم در اين بحث حضور داشته كنيم. خود بحث پاسخ است، و من مي

ترين نظامِ بد موجود. قدرت تبييني مذهب باشم. اين دموكراسي است: نازل
گو. و وهم بدون بحث و گفت ترين چيز براي انجام اين كارها است؛ آنسهل
. جايي كه من براي تحقق تر استي قضايا، تسال، تعالي و جامعه سختباقي
ام ادبيات است، و نه تنها ادبيات، كه سينما، موسيقي، نقاشي و ها رفتهاين

سرت، عشق به در مجموع هنر. و خوب عشق هم هست. عشقِ به هم
كودكانت، عشق به پدر و مادرت و عشق به دوستانت. من روي دوستي زياد 

ي من از اصل گيكه زندهاين ويژهام. بهكنم. هميشه كردهگذاري ميسرمايه
-دور افتاده و به جاي ديگري از جهان پرتاب شده است. مناسبات خانواده

ي من از هم گسيخته نشده است، ولي از خيلي لحاظ متشنج بوده. گي
- دهد. من با تمامِ وجود در ميانِ آدمآدمي با دوستان خانواده تشكيل مي

نم. حسِ بودن در جمع را در من كگي ميام زندههايي كه انتخاب كرده
  كند و حسِ اين كه فقط يك ماشين نيستم.ايجاد مي

ي عميقي دارند؛ من در كشوري بزرگ شدم كه تقريباً همه عقايد مذهبي   
 ها به مذهب فقط بهفكرانِ شهري. جايي كه آدماز جمله جماعت روشن
خاطر كردن بهبانيكه معتقدند كه قرانديشند، بلمثابه چيزي انتزاعي نمي

ها دارد. در كشوري كه رفت آنخدايان تاثير مستقيم بر شادماني و پيش
ي گيها معتقدند كه خدايان به طور مستقيم در زندهصدها مليون از آدم

ها با خدايان موضوعِ ي آناين رابطهها دخيل هستند، بنا بري آنروزانه
تند. اين جهانِ من است؛ مجبورم ها پراگماتيك هسها است، آني آنروزانه
اي هايي كه به گونهي آدمچنين، وارد شدن به كلهرا جدي بگيرم. همآن

آمد ي تفكر پيانديشند مهم است، و مهم است كه بگذاريم آن نحوهديگر مي
  ها را رقم بزند.هاي آنقصه

  

  
ج: ممكن است در مورد روالِ كار خودت صحبت كني؛ وقتي پشت 

  نشيني؟حرير ميميزِ ت

ها را خوانده باشيد ممكن است چنين استنباط كنيد كه ر: اگر شما روزنامه
دهم به مهماني رفتن است. در واقع، كاري كه چه من انجام ميي آنهمه

كنم، نشستن تك و تنها در يك اتاق است. وقتي هاي متمادي ميمن ساعت
شته باشم بر جايي كه كنم مروري داكشم سعي مياز كار روزانه دست مي

جا شروع كنم. اگر به نتيجه رسيده باشم، شروعِ كار كمي خواهم از آنمي
دانم در دانم. حدأقل ميشود چرا كه اولين جمله يا عبارت را ميتر ميساده

- رود و شروعكجاي سرم دنبال آن بگردم. در اوايل كار، خيلي كند پيش مي
كنم. نه، نويسم و روز بعد فكر ميمي هاي كاذب زياد هستند. يك پاراگراف

دانم آن پاراگراف به كجا تعلق دارد، را دوست ندارم، يا اين كه نمياصالً آن
كشد. ها طول ميجا تعلق ندارد. گاهي اوقات شروعِ كار ماهدانم كه به اينمي

نوشتم چه مينوشتم، ولي آنتر از حاال ميتر بودم، خيلي راحتوقتي جوان
طور كه نويسم و همينتر نيازمند بود. حاال به آرامي ميزنويسي بيشبه با

روم، به كنم. به اين ترتيب يك مقدار كه جلو ميروم اصالح هم ميپيش مي
تر به اصالح و تصحيح احتياج باشد. فقط به دنبال چيزي رسد كمنظر مي

-د كلمههستم كه به من كمي شتاب دهد، و اگر بتوانم آن را بيابم، چند ص
  برد.نويسم، و خوب اين روزم را به پايان مياي مي

  كني به نوشتن؟شوي شروع ميج: صبحِ اول وقت كه بلند مي

. كارهاي عجيب و غريبي انجام نمي روم شوم، ميدهم. فقط بلند مير: حتماً
ي روز را وقف نوشتن ام اولين انرژينويسم. ياد گرفتهي پايين و ميطبقه

زدن به ر اين قبل از خواندن روزنامه، باز كردن صندوق پست، زنگكنم. بنا ب
نشينم پشت ميزِ كسي، گاهي اوقات قبل از دوش گرفتن، با پيژامه مي

تحرير. و تا موقعي كه كاري درست و حسابي انجام ندهم از پشت ميز بلند 
قبل از گردم شوم. اگر با رفقا براي شام بيرون برويم، وقتي به خانه برمينمي

چه در روم پشت ميزِ تحرير و آنخواب بروم يك راست مياين كه به رخت
شوم، اولين كاري كه كنم. وقتي صبح بيدار ميام را مرور ميطول روز نوشته

  ام. هر چقدر هم كه هايي است كه روز قبل انجام دادهكنم مرور نوشتهمي
- چيزي هست كه خوشاي، باز هميشه فكر كني كاري را خوب انجام داده

آيند نيست، چيز كوچكي كه احتياج است اضافه شود و يا خط بخورد. و بايد 
تر بگويم، خدا را شكر كه كامپيوتر هست، براي اين كه كارها را خيلي ساده

اي است هاي روز قبل شيوهي نوشتهي نقادانهكند. اين فرايند بازخوانيمي
دانم چه د. ولي گاهي اوقات دقيقاً ميگردانكه آدمي را به كنه كتاب برمي

  كنم. بنا بر اين هيچ قاعده و قانوني وجود ندارد.نشينم و شروع ميبايد بكنم، مي
  ج: چيز خاصي براي خواندن وجود دارد كه كمك حال نوشتن باشد؟

خوانم. موقع نوشتن رمان، خيلي راحت از روي تنبلي اشتباهاتي ر: شعر مي
كند كه به زبان توجه كنم. اين عر به من يادآوري ميدهد. خواندن شرخ مي

باب  هايدادنامهرويخوانم، از سوي ديگر، اواخر چزال ميالش را خيلي مي
هايي خوانم، خيلي جالب است. خيلي خوب نوشته شده، با لحظهديلن را مي

به  evidentially---هاي غلط از واژهآميخته با نوشتار شلخته و استفاده
. ظاهراً ناشر، يك آدمي، incrediblyجايبه evidently .Incredulouslyجاي

  او است. Bobnessوار بودن ها بخشي از بابي اينفكر كرده بود كه همه
 Evidentiallyج: 

رمان روايت منثورِ بلندي «آيد: ر: من از اين سطرِ رندل جرل خوشم مي
. اگر قرار است صد، كنم اين درست استفكر مي» است كه يك عيبي دارد.

بافي صد و پنجاه هزار يا دويست هزار كلمه بنويسيد، رسيدن به كمال خيال
تواني يك چيز كامل است. اگر شكسپير باشي و شانزده سطر بنويسي، مي

بيافريني. اگرچه مشكوكم اگر شكسپير رماني هم نوشته بود، عيب و نقصي 
-هاي خستهقص هست. تكههايش عيب و ننامهبود. در نمايشدر كار مي

خاطرِ عشق به را بگوييم. اگر شما بهكننده؛ اگر اجازه داشته باشيم اين
دهد و نه چه كنيد خواندن به شما چه چيز ميخوانيد، نگاه ميخواندن مي
ي كافي چيزي در رمان وجود داشته باشد، دهد. اگر به اندازهچيزي نمي

ر مورد نقد ادبي هم صادق است. بخشيدن بعضي سهوها ساده است. و اين د
كرد برخي از منتقدين به كارِ ادبي بر اين اساس است كه چه چيزي از روي

هاي اثر است. كرد برخي ديگر مبتني بر يافتن اشتباهگيرند، و روياثر مي
شود در آن اشتباهاتي يافت. مهم سرراست بگويم، هر كتابي را برداريم مي

 ي فلوبرِطوطيبند جالبي در ن باشد. ترجيعهم نيست آن كتاب چقدر وزي
كند ، اشاره ميهاي اما بواريچشمجوليان بارنس هست، در بخشي به نامِ 

  شود.هاي اما در طولِ كتاب چهار يا پنج بار عوض ميكه رنگ چشم
، چرا اسم شخصيت اصلي را ماكس افولس، اسم شاليمارِ دلقكج: در 

  ايد؟هيك كارگردانِ سينما، گذاشت

ر: خود اسم را دوست داشتم. چيزي كه در مورد مرزِ فرانسه و آلمان نزديك 
كند، را جا به جا مي استرازبورگ جالب است اين است كه تاريخ مدام آن

-يعني شهر گاهي اوقات آلماني و گاهي اوقات فرانسوي است، و من مي
است، چرا  خواستم ماكس اسمي داشته باشد كه هم فرانسوي و هم آلماني

  خواستم تاريخِ استرازبورگ در اين اسم باشد.كه مي
  ج: ولي چرا اسمِ ديگري را جعل نكردي؟

كردم، و افتند. هميشه به اسمي شبيه آن فكر ميها جا ميدانم. اسمر: نمي
  دست آخر فراموش كردم كه اين اسمِ يك كارگردانِ سينما است.

  خواني؟تاني هم ميج: به هنگامِ نوشتن رمان ادبيات داس

چه تر از آنخوانم. كمي معاصر نمير: نه زياد. حداقل، زياد ادبيات داستاني
ها را تر كالسيكخوانم و بيشي معاصر ميعادت داشتم ادبيات داستاني

پلكند. براي نمونه، ها به دليلي آن دور و بر ميرسد آنخوانم. به نظر ميمي
را. اگر  گرانده ژناوويژه م، بالزاك را خواندم، بهنوشترا مي خشموقتي رمانِ 

ي بينيد كه بالزاك از تكنيك زومِ آهستهبه شروعِ آن كتاب نگاه كنيد، مي
كند. شروع مي wide focusكند. با يك وايدفوكوس سينمايي استفاده مي
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جاست، اين بناهاي اين شهر است، اين موقعيت اقتصادي اين اين شهر اين
  كند، و درون اين منطقه بهتدريج به اطراف شهر فوكوس مي. و به شهر است
كند، و داخلِ اين خانه به يك اتاق، و ي نسبتاً بزرگ فوكوس مياين خانه

يك صندلي. پيش از اين كه اسمِ زن  داخلِ اين اتاق، زني نشسته بر روي
و شهر  ي طبقه، موقعيت اجتماعي و محلهبراي شما آشكار شود، او زنداني

يابيم كه او خويش است. پيش از اين كه داستانِ خود او بر مال شود، در مي
اي است داخل اين قفس. فكر قرار است محكم به اين چيزها بخورد. او پرنده

  كردم، خوب چنين روش روشني براي شروع داستان خوب است.
  روي؟ج: زياد به سينما مي

 ي نوجوانيدر مورد نوشتن از تجربهترِ فكر و ذكر من ر: آري، زياد. بيش
ي العادهتر وقتش را صرف تماشاي انفجارِ خارقشكل گرفته است كه بيش

- كنم من هماني شصت و هفتاد كرده است. فكر ميسينماي جهان در دهه
ام كه از خواندن كتاب. قدر از بونوئل و برگمن و گودار و فليني آموخته

ن احساس دشوار است وقتي كه فيلمِ جديد راستش در حالِ حاضر توضيح اي
ي بعدتر ي بعد فيلمِ جديد گودار، و هفتههفته هشت و نيم فليني و هفته

ري، و بعدتر كوروساوا بر فيلم جديد برگمن و بعدتر فيلم جديد ساتيا جيت
آفريدند كه از انسجام سازان آگاهانه مجموعه آثاري ميپرده بودند. اين فيلم

شد تا ته و هايي كندوكاو ميبود، و در اين انسجام در مورد مضمونبرخوردار 
ي هنري در كار بود. اكنون، خواه در ي جديقضيه در بيايد. يك پروژه توي

طوري ايم. همينتري بدل شدهمورد فيلم يا كتاب، ما به فرهنگ خيلي آبكي
سازد، راهت ميساز يك فيلم جالب سازها را خريداري كردند. فيلمسهام فيلم

ي كاري كه انسجامِ هنري ي ساختن بدنهرا بكش برو به طرف پولستان! ايده
  مند نيست.فكرانه داشته باشد از بين رفته است. كسي عالقهو روشن

  ها چه چيزي ياد گرفتي؟ج: از ديدن اين فيلم 

ي تكنيك، از ر: يك مقدار چيزهاي تكنيكي ـ براي نمونه، از موجِ نو آزادي
شات، شات، مديومقيد و بند زبان رها شدن. فُرمِ كالسيك مونتاژ فيلم النگ

-شات و النگآپ، مديومشات، كلوزشات، مديومشات، النگكلوزآپ، مديوم
شات است؛ شبيه نوعي رقص. دو گام تو، دو گام بيرون، دو گام تو، دو گام 

-ر باشد. اگر به فيلمآوانگيزي ماللتواند به نحوِ شگفتبيرون. اين شيوه مي
كه از روي ي پنجاه نگاه كنيد اين طوري كات شدند، مثل ايني دهههاي

كات باعث ي گودار از جامپي جديرو استفادهاند. از اينشماره اديت شده
ي وايد، بنگ، بپري رو صورت كن شود. از يك صحنهشد آدمي جامي

هاي گدار، گاهي اوقات فيلمبلموندو يا آناكارينا. يكي از داليلي كه در 
  دهد.واسطه دوربين را خطاب قرار ميشخصيتي بي

ي گرفتن از صحنه ها براي فيلمج: آيا اين به اين خاطر بود كه آن
  كامل پول نداشتند.

طور است. ولي من آن ايده را دوست داشتم، قطع كردن فريم، ر:  همين
ا مزه بودند و هم جدي. در ها هم بواقعيت اين است كه خيلي از اين فيلم

ي جالب وجود دارد كه آلفاويل، كه يك فيلمِ خيلي سياه است، يك صحنه
هاي پاشنه ساييده، وارد در آن لمي كوسيون، كارآگاه خصوصي با كفش

ها قهرماني ابركند كه همهشود و كشف ميي درب و داغون مياخانهمهمان
» مرده.» «فلش گوردون؟» «مرده.« »سوپرمن؟» «مرده.» «بتمن؟«اند. مرده

ام، كه جلوي حسِ ي بونوئل از سوررئاليسمبامزه است. و من عاشق استفاده
ها دورِ ، آدمبورژوازي يجذابيت محتاطانهگيرد. در واقعي بودن فيلم را نمي
آرامي براي خوردن غذا نشينند ولي بههاي توالت مييك ميز روي صندلي

ق كوچك. من هر دو برگمن را دوست دارم. برگمنِ روند داخل يك اتامي
شناسيك. كوروساوا ما را به و برگمن كلوزآپ و روان مهر هفتمپررمز و راز 

اي كه گونه برد، جهانِ سامورايي. من بهدرون يك فرهنگ كامالً بسته مي
كنم، با وجود اين آدمي توشيرو ميفونه را كرد، فكر نميسامورايي فكر مي

گيرد. خاراند و بالفاصله طرف او را ميدارد وقتي كه خودش را ميدوست 
خواهد اثري هنري انجام دهد، اين يكي از چيزهايي است كه آدمي دلش مي

را به بخشي از و او را وارد جهاني كند كه در آن نبوده است، و آن جهان 
موختن سازي چيزهاي زيادي براي آي با شكوه فيلمجهانِ او بدل كند. دوره

  ام.ام كه از سينما بسيار آموختهها دارد. من هميشه فكر كردهنويسبه رمان
ها را ايد و آنج: يعني اين كه شما آگاهانه چيزهايي از سينما گرفته

  ايد؟در ادبيات به كار گرفته

آيندتر ر: نه، من فقط دوست داشتم فيلم ببينم. سالنِ سينما براي من خوش
هاي من خوششان هايي كه از كتابفهمم. آدم. حاال ميخانه بوداز كتاب

هايي كه از كه آدمها خيلي بصري هستند، در حاليگويند كه آنآيد ميمي
ها زياده از حد بصري هستند. گويند آنآيد ميهاي من خوششان نميكتاب

خاطر چيزهايي دوست دارند ها دقيقاً تو را بهاگر يك نويسنده باشي، بعضي
هاي او هاي آدمي نقطه ضعفهاي ديگر دوست ندارند. تواناييبعضيكه 

هايي هستند از اين كه من چقدر هاي يكسان نمونهاست. گاهي اوقات جمله
هاي مرا دوست هايي كه نوشتهنويسم. آدمنويسم و يا چقدر خوب ميبد مي

كه  هاييدارند. آدمي من را دوست هاي زنانهگويند كه شخصيتدارند مي
گويند، خوب، البته، ايشان قادر نيست هاي مرا دوست ندارند ميكتاب
  ي زنان بنويسد.درباره

هاي بريتانيايي هم نسل تو با گفتي كه چقدر نويسندهج: داشتي مي
  گونه است؟جا در نيويورك وضعيت چههوش و با استعداد بودند. اين

دارد. ولي يك دوره بود كه  با اميال واقعي در آمريكا وجود ر: يك نسل جوان
ي رفت. ريموند كارور نويسندهادبيات آمريكا كمي دست به عصا راه مي

العاده اصيل هستند به اين خاطر هاي او فوقبسيار بلندپروازي بود، و كتاب
نوردند، نهاد كردن چيزها مرزها را درميگونه گفتن يا پيشها براي چهكه آن

-اي تبديل شده است؛ آن مكتبِ كارور به بهانه ترِكنم بيشولي من فكر مي
ي آن هاي مبتذل. انگار كه اين همههم براي گفتن چيزهاي مبتذل با شيوه

بايست انجام دهد. دو نفر با يك بطري ويسكي چيزهايي است كه آدمي مي
- كنند. حاال فكر ميديگر قالبي صحبت مياند دور يك ميز و با يكنشسته

گيرد. انگيز صورت ميهايي براي خلقِ چيزهاي شگفتالشكنم بار ديگر ت
كنند. ولي من دوست دارم دوباره كنند و بعضي نميها كار ميبعضي از آن

هاي هفتاد و هشتاد در انگلستان، ما در آن شور و نشاط را ببينم. در دهه
- مقابل اين كه ما را يك نسل خطاب كنند، به طرز عجيبي مقاومت مي

فهميديم كه يك پروژه شناختيم. ما نميديگر را نميي از ما يككرديم. خيل
-ي نوشتهها نبوديم كه مانيفست داشتند. دربارهداريم. شبيه سوررئاليست

ي كافي براي يافتن راه كرديم. من به اندازهديگر بحث نميهايمان با يك
يد راه ي ديگر نبودم. فكر كردم باخودم دردسر داشتم؛ و خواهان ده عقيده

  خودم را بيابم.
  

  
  نويسي؟ج: نامه هم مي

ي زنم ترين شكوهنما هستم. بزرگنگاري كردن انگشتر: من در بد نامه
گويد، چه فايده كند برايش نامه بنويسم. ميهمين است. از من خواهش مي

نويسد؟ هاي عاشقانه نمياي ازدواج كند كه برايش نامهدارد آدم با نويسنده
ي ادبي ندارم. بورم اين كار را بكنم. ولي، نه، من زياد مكاتبهخوب، مج

، كه اولين بار به استراليا رفتم، شروع 1984اگرچه مكاتباتي هم دارم. سال 
كردم به خواندن پاتريك وايت. يك قدري با بروس چتوين سفر كردم، 

چتوين، و صحراي  الينزسانگسفرهايي كه منجر شد به شعرهاي آهنگ 
، و واقعاً مجذوب وسيا مرا آچمز كرد. سپس كتابِ وايت را خواندم، استرال

اين كتاب شدم. اين يكي از مواقعي بود كه نامه نوشتم. وايت هم پاسخ داد، 
رماني است كه از آن منزجر شدم.  وسبا اين مضمون، آقاي رشدي عزيز، 

رم برايت هايي كه هنوز دوستشان داتوانستم چند تا از كتابنوشته بود: مي
ها بگذارم كه به هايي رو بر دوش آدمكنم با بار كتاببفرستم، ولي آرزو نمي

بيني، من اين آنها عالقه ندارند. و فكر كردم، تو هم برو كشكتو بساب. مي
ي واقعاً گرم را نوشتم و در جواب اين چيز اشغال قديمي را تحويلم نامه

تم، هرگز سعي نكردم با او تماس داده. وقتي براي بارِ دوم به استراليا رف
نامه نويس او، براي من نوشت. گيبگيرم. بعد كه مرد، ديويد ماركس، زنده

وايت همه چيز را دور ريخت، ولي در كشو بااليي ميزِ تحريرش چندين نامه 
ي معمولي كه يكي ها از طرف بانكش بود، و سه يا چهار نامهتر آنبود، بيش

ي او را . و فكر كردم، چقدر احمق بودم؟ من كامالً نامهها مالِ من بودهاز آن
  مثابه بدخلقي گرفته بودم. ي او را بهبد فهميده بودم. من خود ـ خوارشماري

  گيري رماني براي كسي بفرستي؟گونه تصميم ميج: چه

- كني از طرف آدمگي آزمايش خوبي است. وقتي كه حس مير: سراسيمه
گذاري كه شوي، ميند سراسيمه و شرمنده نميخوانهايي كه رمان را مي

گاه پيش از آن نكرده كاري كردم كه هيچ شاليماررا بخوانند. ولي با رمانِ آن
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سرم، و دوستم، پالين ملويلِ را نشان دادم: مباشرم، همبودم. به چند نفر آن
جا نويسنده. به ويراستارهايم هم نشان دادم، دن فرانكلين در كيپ و در اين

ها نشان دادم، ي اول را به آندن مناكر در رندام هاوس. صدوپنجاه صفحه
دوباره چيزي در حدود سيصد و پنجاه صفحه نشان دادم، و سپس چهارصد 

دانم چرا اين كار را كردم. فقط فكر كردم، من هرگز اين كار را صفحه. نمي
كه فكر  اي برسمخواهم به نكتهكنم، پس اين كار را خواهم كرد. مينمي
را انجام كنم، مجبور نيستم كاري بكنم فقط به اين خاطر كه هميشه آنمي
ها نشان توانستم تكه تكه كارم را به آدمآمد از اين كه ميام. خوشم ميداده

ها را ببينم. شايد احتياج به اطمينانِ خاطر داشتم، يا بدهم و اشتياق آن
كنم تا دانم. فكر ميعاً نمينفس داشتم، واقشايد خودم خيلي اعتماد به

  ها است.اي هر دوي آناندازه
  

  
  اند؟هايي در آثارت كردهكاريج: ويراستارها چه دست

خاطر دارم دو مورد ويرايش واقعاً با ارزش ليز تر از همه بهر: چيزي كه بيش
چه انجام داد. يكي قسمت پاياني آن شبنيمه هايبچهكالدر است كه روي 

بخش دوم و شروعِ بخشِ سوم كتاب است، قسمتي كه در آن زمان كه امروز 
هند و پاكستان  1965پرد؛ از روي پايانِ جنگ شش سال از روي زمان مي

 چه من در اصل انجام داده بودم اين بود كه بنگالدش. آن 1971به جنگ
فراتر از اين زمان رفته بودم، يعني به پايانِ جنگ بنگالدش، بعد به آغاز 

نگ برگشته بودم، و بعدتر دوباره به جلو. يعني در مجموع هفت سال به ج
-هم ريختهجلو، يك سال به عقب، و سپس دوباره به جلو، و ليز گفت اين به

گي خط زماني در كتاب دقتش را به هم ريخته. اين خيلي با ارزش بود. 
 يهنوز هم آن پرش شش ساله وجود دارد، اما من به عقب رفتم و توالي

نهايت آن چهل يا پنجاه صفحه را جمع زماني را تنظيم كردم، و اين كار بي
  و جور كرد.

ي دومي نيز وجود ي دوم اين بود كه در رمان شخصيت شنوندهنكته   
داني در كتاب، سليم داستانش را براي پادما، زنِ طور كه ميداشت. همان

نويسد و داستان هم ميكند. در روايت اوليه سليم فروش، تعريف ميترشي
فرستد. بدين ترتيب روايت نگاري كه پشت صحنه است ميبراي زنِ روزنامه

سازي و روايت نوشتاري براي اين ي ترشيشفاهي براي زن در كارخانه
ي رمان بر اين عقيده ي اوليهشخصيت دوم است. ليز و يك يا دو خواننده

گفتند كه من پيشاپيش يك ها مياست. آن بودند كه اين عنصر زيادي
شخصيت خوب دارم كه با سليم تو اتاق نشسته و در واقع اين ارتباط وجود 

اش نگار است و او قصهي دومي كه روزنامهدارد. و ديگر به شخصيت انتزاعي
كنند، و كردم كه اشتباه ميفرستد، نيازي نيست. ابتدا فكر ميرا برايش مي

را حذف كنم. اين شخصيت خيلي راحت  بعد ترغيب شدم كه آن شخصيت
از رمان حذف شد؛  به خاطر دارم كه در حدود دو روز طول كشيد. همين 

گي از شود او را به اين سادهباعث شد كه من متوجه شوم شخصيتي كه مي
ها در واقع مرا از متن حذف كرد، در داستان كامالً جا نيفتاده بوده است. آن

كنم، شده نگاه مي وقتي به آن قسمت حذفيك خطاي نجات دادند. حاال
  يك جورايي افتضاح است.

اي روي آن صورت گرفت كنم ويرايشِ سازندهكتاب ديگري كه فكر مي   
از  1986گونه. سالِ ، بود. كتابي گزارشجاگوار خندنيكاراگوئه، لبكتابِ 

امالً را نوشتم. يك كتابِ كنيكاراگوئه برگشتم، و در عرض چند ماه كتاب 
خاطر سرعت در كار، ساني موجز، ولي روايت اصلي قدري موجزتر بود. به

مهتا، كه در آن زمان ويراستار پيكادور در انگلستان بود، به من گفت كه در 
مورد متن مالحظاتي دارد، و در واقع كم و بيش كتاب را سطر به سطر 

رگز چيزي را از پرسيد. هويرايش كرد. تقريباً در هر موردي نظرات مرا مي
گفت، تو تر بود. ميكه هميشه طالب اطالعات بيشكرد، بلمتن حذف نمي

ها چه كساني هستند، خيلي چيزها را مسلم گرفتي. من بايد بدانم اين آدم
تر به ها بايد بدانم. وادارم كرد هرچه بيشدر مورد پيشينه و تاريخ آن

  جزئيات كتاب بپردازم، و اين با ارزش بود.

عبور از اين ، هاي خياليسرزمين ، شماخند جاگوارلب: افزون بر ج
ايد. بازهم قرار است ادبيات ي غيرداستاني نوشتهو چند نوشته مرز

  غير داستاني بنويسيد؟

كنم، چطوري بگويم؟ احساس ر: در حالِ حاضر نه. در اين لحظه احساس مي
تاني شده است. از يك انگيزي غير داسي من به نحوِ شگفتگيكنم زندهمي

لحاظ موارد پيرامون من بيش از اندازه مبتني بر واقعيت هستند، و من حس 
كنم نياز دارم از زيرِ اين خاك و خُلِ واقعيت بيرون بيايم و به جهان مي

كنم پر از قصه هستم، و تا زماني كه نوشتارِ تخيلي برگردم. احساس مي
واقع بكشم و به گيهاي ساختهقصه توانم دستي سر و رويحس كنم مي

خواهم شان كنم ـ واقعاً نميكه بررسيشان ـ البته، بازسازي نه، بلبازسازي
  تر اين كار را انجام دهم.تر و كمخواهم كمبه جهانِ واقعيت باز گردم. مي

به من آموخت اين بود كه  شاليمار دلقكيكي از چيزهايي كه نوشتنِ    
تر پراهميت نيست. من براي اين كتاب خيلي بيشتحقيق و تفحص چندان 

-از رمان تحقيق كردم، ولي ياد گرفتم كه تحقيق آدمي را تنها به دور دست
برد. دست آخر، براي اين كه چيزي خوب از آب درآيد، بايد يك ها مي

ي تخيلي وجود داشته باشد. آدمي بايد بتواند تو دلِ مردم جا خيزش جدي
س كند و فرايندهاي فكرشان را درك كند و ياد بگيرد كه را احسابگيرد، آن

خواهند بكنند. بنا بر اين حتا نوشتنِ اين كتاب تحقيقي ها با قصه چه ميآن
مندم، خيزشِ تخيلي، محكم چه من به واقع عالقهبزرگ اعتقاد مرا به آن

- نويسي ميبار در نيويورك تايمز ستونكرد. در حالِ حاضر من ماهي يك 
. براي امسال اين قرارداد را دارم، ولي اين احساس قوي در من هست كنم

دهم. كه نوشتن داستان كوتاه را ترجيح ميرا رها كنم. چونكه مدتي آن
  كند.نويسي در من عمل ميهمين حاال يك ميل بسيار شديد براي قصه

  طور است؟ج: واقعاً همين

. شايد دروغ مي ي ي آيندهاي را كه دربارهگويم. هرگز نويسندهر: دقيقاً
  زند باور نكن.نوشتنش حرف مي

  ج: بسيار خوب، پس كتابِ بعدي چه خواهد بود؟

كنم قرار است بنويسم رماني است تخيلي اي كه فكر مير: كتابِ بعدي
ي مغول. در ي اوليهي ايتالياي رنسانس و امپراطوريي ارتباط اوليهدرباره

بگذارم. در عين  گرِ فلورانسزنِ افسونرا اصل تصميم گرفته بودم اسمش 
ام، پسرِ دومم، مرا به نوشتنِ كتابي براي كودكان تهييج حال، پسرِ كوچك

را داند كه من آناست، ولي مي هاي افسانههارون و دريايكند. او عاشقِ مي
ام. اگر واقعاً وقت طوالني براي انجام يك تحقيقِ جدي براي برادرش نوشته

بود. شايد شايد نوشتنِ كتابي براي كودكان در حين تحقيق بد نميداشتم، 
  ي پريان بنويسم.ي مختصري بكنم و چند ساعتي در روز يك قصهبتوانم مطالعه

گرايانه، علمي ـ تخيلي ، آيندهشهرِ موازيچنين كتابِ ديگري به اسم هم   
چنين در نظر هم .تماسِ شيطاني با آميزه ي تيغدوندهي نوآر، نوعي با ايده

ام. گذاشته خيالاربابانِ بيرا دارم كتابي بنويسم كه به طور موقت نام آن
ي كنم رمانِ انگليسي حجيمي است كه در آن داستان با مدرسهتصور مي

- سالي ميها وارد جهانِ بزرگشود و سپس شخصيتروزي آغاز ميشبانه
ترين كتابي كه تا به حال ي دولت انگلستان. طوالنيشوند؛ رماني درباره

كند كس فكر نمياست، كه هيچ هاي شيطانيآيهام ي انگلستان نوشتهدرباره
ي انگلستان است، ولي در واقع تا حد زيادي رماني است در رماني درباره

  مورد لندن. رماني در مورد مهاجرين در لندنِ تاچري.
  شي؟ج: اگر هر روز ننويسي كفري مي

روم، حس خيلي خوبي دارم. از سوي دانم به چه سمتي مير: زماني كه مي
روم و خيالي در سرم نيست دانم به چه سمتي ميديگر، وقتي كه نمي

گذرانم. چيزها غير منتظره به مغزم ها ميهام رو بين كتابترين لحظهخالق
- ها ميي اينشوند، همهكنند، و به شخصيت يا دريافت بدل ميخطور مي
نويسم و صه يا رمان منجر شوند. من چه موقعي كه كتابي نميتوانند به ق

گذارم چيزها نشينم و ميكنم. مينويسم سخت كار ميچه موقعي كه مي
ريزم. ام دور مياتفاق بيفتند، گاهي اوقات چيزهايي را كه روز قبل نوشته

- ولي خالقيت ناب ديدن حاصلِ كار است. به محض اين كه كاري آماده مي
شود. ولي بين اين دو زمان چيزهاي غير تر ميتر و روشنبخشلذتشود، 

كردم خارج تر تصور ميدهند كه پيشدهند. چيزهايي رخ ميمنتظره رخ مي
شوند و به درون ها قابلِ تصور ميي قدرت تصور من هستند. آناز حوزه
  آيند. در حالِ حاضر من درست در چنين موقعيتي هستم. آدمي مي

* 
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  در زبان و هنر:  شورش
 شكستن محرمات و تابوها

 
  

 عيد هنرمندس

 
ناپذير اجتماعي  فكر كنم شش يا هفت ساله بودم كه يك اصل و قانون تخطي

عات كنم. ارمبر مغز بدون حفاظم حك شد و آموختم كه آن را براي هميشه 
. آيد گفت بچه چگونه به دنيا مي مي  اي به همبازيش در كوچه شنيدم كه بچه

تر از خودم در با شوق به خانه دويدم كه اين كشف مهم را با خواهر كوچك
  هايش پيله ها و كهنه ميان گذارم. چهار يا پنج ساله بود. داشت با عروسك

دوني بچه چطور به  مي«دويدم و با اشتياق به او گفتم:   كرد. طرفش بازي مي
م را گفتم. خواهرم اما و بدون آنكه منتظر جواب بمانم، كشف مه »دنيا مياد؟
تر از من بود بدون كمترين حرفي به آشپزخانه دويد و قضيه را به  چون عاقل

مادرم چغلي كرد. مادرم هم به سرعت برق باالي سرم ظاهر شد و با يك 
گفتن، آموختن با بيان كردن دو امر  با تودهني به من فهماند كه دانستن

ن حرفا بزني، آدم هر چيزي رو كه ديگه نبينم از اي«اساساً متفاوت است. 
ي طبيعي در مقابل درك اين  اهميت كشف آن قضيه »شنوه نمياد بگه. مي

ناپذير اجتماعي رنگ باخت؛ همراه آن، اشتياق آموختن  اصل و قانون خدشه
جاي خود را داد به دلهره و ترس از ابراز آن، و من از آن روز آموختم كه 

 چگونه خود را سانسور كنم.
اي اين تجربه را از سر گذرانده است  ترديد ندارم كه هر كدام از ما به گونه   

تر به او آموزانده  و زماني، و بيشتر در همان سنين كودكي، آموخته، يا دقيق
اند كه  شده، كه نبايد هر چيزي را بگويد. برخي البته آنقدر عاقل بوده

هاي ذهن  ن دريچهالعملي از طرف بزرگا و قبل از هر نوع عكس  پيشاپيش
اند و همراه  اي آموخته اي ناجور به آن راه يابد. پاره اند مبادا واژه خود را بسته
كنند؛ در نتيجه رستگار پلي ميان   جا بيانش اند كه نبايد همه آن دريافته

اند كه  اي هم مثل من به ضرب دگنگ فهميده اند. پاره كودكي و كهنسالي زده
كنند. اما گذشته  قل و نبات، پاره آجر دريافت ميها بجاي ن براي بعضي حرف

رسند؛  هاي متفاوت، اين سه دسته در نهايت به يك اصل بنيادين مي از راه
خرگاه نظام اجتماعي، و فرهنگي و چه و   و اصلي كه چون ديرك تمام خيمه

هاي  اي كه بنيان چه بر آن استوار گشته است. اصلِ رعايت اصول اخالقي

آن استوار است و با دو مفهوم   ي حاكم بر جامعه بر دوشفكري و عقيدت
بندي  ، همه چيز را در اذهان دسته»بد«و  »خوب«ناپذير، ولي قاطع  تعريف
طوري كه افراد وراي موقعيت و موضع طبقاتي، در بعدي تاريخي  كند؛ به مي

گذار است كه يابند. فرد تابع اين نظام ارزش گذاري مشترك مينظام ارزش
دهد.  اي امور را نمي ي تصور پاره كند و حتي به خود اجازه د را سانسور ميخو

اي كه موجب پايداري و محكم شدن سانسور و مميزي حكومتي  نظام ارزشي
 شود. مي
ناپذير  در پيوند تنگاتنگ با اين نظام تخطي »بد«و  »وبخ«هاي  كليدواژه   

اي  كننده ون اهرم هدايتسازند و چ است كه تابوها و محرمات ذهني را برمي
سانسوري كنند. خود هاي اجتماعي از جمله زبان را كنترل مي تمام پديده

 نشان از حضور قاطع اين تابوها و محرمات دارد.
ي زبان  واسطه ها به نقش تابوها در زبان مستقيم است و در ديگر پديده   

سو ابزار بيان  يك دارد. از  سويه و متناقض گيرد، زيرا زبان كنشي دو صورت مي
مانع ابراز نظر.  ـاست هاعتبار اينكه حافظ ارزش به ـاست و از سوي ديگر 

ويژه از آن زمان كه  ي زبان قدمتي ديرينه دارد، به سويه كنش پيچيده و دو
جامعه طبقاتي شد و خط اختراع گرديد تا منافع فرادست را ثبت و حفظ 

ان گرديد: زبان نوشتار و زبان كند. اختراع خط موجب پيدايش دو گونه زب
اي شنيده و سپس  گفتار؛ يا زبان ثبت شونده بر كاغذ و زباني كه تنها لحظه

سو  يابد، از يك زبان نوشتار خود دو نقش مي ،خاطر ثبت شود. به محو مي
سو ابزار حفظ روش و كار   شود؛ و از ديگر عامل انتقال دانش و تجربه مي

خاطر انتقال فرهنگ ارزشمند است، از  گرچه به پيشينيان. بنابراين نوشتار
 ها هم هست.  ها و محدوديت سختي چارچوب ي ديگر عامل جان جنبه

زبان در ساخت رواني افراد نيز رفتاري دوگانه را باعث  يسويه كنش دو   
هاي حاكم بر  چارچوب ليهعشود  ابزار شورش مي در فرد سوشود. از يك مي

گردد در دست جمع براي محدود كردن  مي هرميسو ا  زبان، و از ديگر
كند،  گونه كه فوكو طرح مي هاي فردي. اما اين كنش دوسويه، بدانشورش

يا به تعبيري روشنايي و تاريكي نيستند كه يورش يكي  )1(سياه و سفيد،
د. جهت حركت اين دو نه مستقيم و نه در شونشيني ديگري  موجب عقب

هايي  اي پيچيده و از طريق واسطه ي رابطه هجهت نفي يكديگر، بلكه برپاي
ها  چون نظام ازدواج و روابط جنسي، نظام ارزشي، مسائل اجتماعي و گفتمان

د. افزون بر آن مرز ميان شورش، و به تعبير فوكو تخطي بند صورت مي
)transgression ،( كننده ثابت نيست و بسته به  نظام و چارچوب محدوداز

كند. بنا به نظر فوكو،  عي، فرهنگي و رواني تغيير ميشرايط تاريخي، اجتما
ي آنها را  با يكديگر و غلظتي كه رابطه ياتنگگمحدوديت و تخطي ارتباط تن

ي تخالف مستقيم  نتيجه ي ديگر اينكه شورش كند، دارند. نكته تعيين مي
گيري فضا و  ميان اين دو نيست. بلكه فراتر از آن گزي است براي اندازه

توان گفت كه تخطي و  مي )2(آورد. ي كه درون محدوديت پديد ميا فاصله
هايي رواني هستند كه دائم جا به يكديگر  محدوديت در نهايت حالت

دهند. آنچه امروز سركشي و تخطي است، فردا چارچوب و محدوده  مي
تواند كه عامل تخطي  شود و برعكس آنچه امروز چارچوب است فردا مي مي

 باشد.
ي زبان بهتر از هر جاي ديگر قابل مشاهده  سويه در آيينه دو اين كنش   

ي معنايي روي  ها؛ تغييراتي كه دائم در شبكه است: زندگي و مرگ واژه
شود؛ گسترش  ديگر ميكها، لرزها و اصطكاك آنها با ي دهد و موجب تكان مي

ان از ) از يكديگر؛ و باالخره فرابردن زبsound patternsآواها ( يا اشتقاق طرح
ي و بالغي، همه بازتاب نوعي تخطي در يك برش يهاي بوطيقا طريق ساخت

جا خود  ها مشهودتر از هر از زندگي فردي يا اجتماعي است. تغييرات و تخطي
دهد. در واقع مهجور  شان نشان مي ها، و تغييرات معنايي را در رفت و آمد واژه

گيرنده و جمع  به كار فردي  توان به مقابله و يا فعال شدن يك واژه را مي
كننده، يا برعكس اصرار جمع و ناديده گرفتن فرد تعبير كرد. در اينجا  انكار

ي  آيد، و در تركيب يا استفاده آنچه از استنباط رواني معنا در ذهن فرد برمي
آيد، در تقابل با آن بخش از منطق  ي او از يك واژه به نمايش درمي خودويژه

 توسط آن فرد ناديده گرفته شده است. گيرد كه  يمعنايي زبان قرار م
هاي  آيد كه اغلب واژه چنين برمي  اش ي واژه در دوران زندگي از مطالعه   

گردند،  حامل بار مثبت يا همخوان با اخالق حاكم كمتر دستخوش تغيير مي
در حال  هموارهكنند  ها داللت مي ارزش نوعي بر ضد هايي كه به در مقابل واژه

عنوان نمونه روابط  دهند. به هاي ديگر مي اند و دائم جاي خود را به واژه يرتغي
ي  هاي مثبت پذيرفتهي طبقاتي پدرساالر متكي بر ارزش خانوادگي در جامعه
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: پدر، مادر، برادر و (ها  هاي اين حوزه اجتماعي بوده است؛ از اين رو واژه مثالً
كمتر  )ر، برادر و برادر، و جز آني پدر و پس رابطه(بندي آنها  و هرم )خواهر

ند، مگر آن زمان كه اين روابط دچار تغييري شده ابودهدستخوش تغيير 
ي پدرساالري دستخوش  مثالً اكنون، كه بعد از هزاران سال، رابطه(باشند. 

هاي باال  مرور در رابطه با واژه بينيم كه در زبان و به تغييرات جدي شده مي
هايي كه داللت بر  برعكس واژه )دهد. فكري رخ مي تجديد نظرهاي رواني و

اي به  اي و حتي دهه اي به دوره كنند از دوره مي  يك كار زشت يا ضدارزش
 كنند. اي تغيير مي دهه
ي  دهد، كارهاي ساده نمي ويي سياسي ر اين تغيير لزوماً و تنها در پهنه   

كاري زشت  »رفتن مستراح«اند. مثالً چون روزمره نيز شامل اين تغييرات
ي  ي آن ندارد، واژه اي به شنيدن درباره شود و كسي عالقه محسوب مي

شود و در دستگاه زباني بار منفي به  كننده بر آن نيز زشت محسوب مي داللت
توان صدها واژه كنايي و  گيرد. از اين رو براي اين عمل طبيعي مي خود مي

الخال، مبال،  فت: مستراح، بيتهاي مختلف از جمله فارسي يا مجازي در زبان
-آب، آببهي و تركيباتي چون دستيكرخال، خال، توالت، دبليوسي، دستشو

شود، گرچه شدت  كنار و جز آن. همين تغييرات در انگليسي نيز ديده مي
در واقع تصوري كه از اين  )3(ي فارسي نيست. ها به اندازه تغيير و تنوع واژه

طوري كه  عامل اصلي اين تغييرات است. به گذار هست،عمل در نظام ارزش
ها و طبقات اجتماعي تصوري زشت از اين عمل  ي اليه براي همگان در همه

است. اين   بار ملزم به انجامش فراهم آمده، عملي كه هر فرد حداقل روزي يك
 ،تصور زشت در روان افراد همراه است با شرم و اشمئزاز و در زبان با نگفتن

 ). signifaierها ( يا تغيير دائم دال ،لب گفتن زير
هاي رواني ها خود مسيري دارد، افزون بر آن نمايانگر واكنش تغيير اين واژه   

ها نسبت به آن تصوير ثابت زشت است. و ضعف اين واكنش هر دوره و شدت
آيند كه داللت بر  ها تنها تا آن زمان به كار مي ترتيب هر كدام از واژه بدين

اي ديگر  علني شدن جا به واژه  محض وشيده و كنايي دارند؛ و بعد بهمعنايي پ
ي است، قبل از آن دبليوسي بود و توالت و قبل از آن يدهند. امروز دستشو مي

... اين واكنش رواني تنها نمايانگر تصور زشت نيست، در كنار  آب وبهدست
ي   شيوههاي ذهني ديگري را نيز مطالعه كرد. مثالً توان پديده آن مي

جايگزين كردن واژه: مستراح، توالت و دبليوسي نشان از برتر ديدن يك زبان 
آب، بهتگويد؛ دس ي مذهب سخن مي و فرهنگ خارجي دارد؛ كرخال از سلطه

هاي مجازي خود قدرت بالغي و استقالل زبان  ي با ساختيكنار، و دستشوآب
 و ت روي خط زمان نيز سمتها و تركيبا سازند. ديدن اين واژه را نمايان مي

هاي  هاي ديگر و واژه د. اين فرايند در پديدهنده سوي تخطي را نشان مي  
شود، گرچه سرعت تغيير به اين شدت  ي آنها نيز ديده مي كننده داللت

 نيست. 
كنند معموالً دچار بيشترين  هايي كه به اموري چنين زشت داللت مي واژه   

نا نيست كه مثالً اصطالحات سياسي كه زشت هم تغييراند، اما اين بدان مع
ي  اي از وظيفه گاه واژه شوند. در اين حوزه نيز هر نيستند تغيير و يا جابجا نمي

نشين  اصلي داللت بر معناي مورد نظر عدول كند بالفاصله عزل و خانه
تواند هم از طرف قدرت صورت گيرد، هم از طرف  د. اين كنش ميشو مي

را در نظر بگيريد.  »عدالت«ي  عنوان مثال واژه هاي گروهي. به رسانه يامردم، 
ـ  ي برابر يا نابرابر ميان شاه كننده در رابطه خاطر نقش تعيين اين واژه به

ي كرده است. يهاي متوالي بر سرير قدرت خودنما حكومت با مردم براي قرن
ن زمان به اندي سال پيش و معناي دوم آن از اي و معناي اول آن تا همين صد

بعد. در دوران طوالني اول واژه برخوردار از معناي حقوقي روشني نيست و 
رفته است؛ صفتي  ي شاهان و حكام به كار مي بيشتر در مقام صفتي برازنده

سويه و روشن كه هم حكومتيان و هم مردم بر سر آن خالي از معنايي يك
ت چنين تعريفي ارائه از عدال الملوك نصيحهتوافق داشته باشند. غزالي در 

دين به پادشاهي، پادشاهي به سپاه و سپاه به خواسته و خواسته به «دهد:  مي
طبق اين تعريف عدل و عدالت  )4»(آباداني و آباداني به عدل استوار است.

ي ميان آباداني تا به دين در  صفت پادشاه است نه مفهومي حقوقي؛ رابطه
ي  از نظر همگان روشن، اما رابطه رود و يك مسير علت و معلولي پيش مي

شود؟ آيا  علّي عدل به آباداني قابل تأمل است. چگونه عدلي باعث آباداني مي
هاست يا چيزي ديگر؟ با  منظور غزالي از عدل برابري حقوقي ميان انسان

توان گفت غزالي از برابري حقوقي ميان انسان هيچ مفهومي در  اطمينان مي
ها بعد از اوست كه چنين مفهومي شكل  قرنذهن نداشته است، زيرا 

محروم از اند و تابع امر او و  گيرد. از نظر او مردم همه رعيت پادشاه مي

فردي و اجتماعي. پس عدالت براي او چه معنايي داشته  وققبسياري ح
شده.  است؟ عملي پادشاهانه در معناي نصفت و انصاف كه موجب آباداني مي

هوا و زمين و آب، و در   و وده؟ متناسب با وضع آبو آن نصفت و انصاف چه ب
يك كالم ميزان محصول از رعيت ماليات گرفتن. بنابر اين نظر انوشيروان 
عادل و دادگر بوده، چون جهان را آبادان كرده. عدل او، مطابق با نظر غزالي و 

نه كم و نه (الملك، استوار بوده است بر گرفتن ماليات مناسب  طبعاً نظام
ي آبياري و نظارت بر قوانين حاكم بر  از رعيت، تعمير و حفظ شبكه )ادزي

بينيم كه مفهوم انصاف و دادگري نيز در اين واژه مستتر بوده  تقسيم آب. مي
كه تابع مناسبات اقتصادي، اجتماعي تعريف  )گرفتن ماليات به اندازه(

شاه عادل و ) مثالي از پادiconicترتيب واژه حامل شمايلي ( شده. بدين مي
ي تصويري آسماني از او  پرور بوده تا آنجا كه اطرافيان نيز هنگام ارائه عدالت

آيين،  اند. تركيبات: معدلت كرده از اين واژه و تركيبات آن استفاده مي
پيشه، و دادگر، دادگستر و جز  آيين، عدالت گستر، عدالت پرور، عدالت عدالت

ه با نظام ارزشي حاكم داشته است. ي تنگاتنگ اين واژ آن نشان از رابطه
اي با  متوجه باشيم كه براي ايراني قرون پيش، دادگري انوشيروان هيچ رابطه

ايراني امروز كه  هايي كه كشته و اساساً حقوق بشر نداشته است، برعكس آدم
كند، براي همين هم  دادگري و عدالت را در پرتو گفتماني متفاوت معنا مي

ويژه انوشيروان، به كار  ها را براي كسي، و به صفت ديگر حاضر نيست اين
بينيم كه در اين صد سال ديگر هيچ شاعر و خبرنگار و  ببرد. با كمي دقت مي

اي، هر چقدر هم وابسته به قدرت، حاضر به استفاده از تركيبات باال  نويسنده
از توانند  ها هم نمي نشين كنند؛ حتي خود مسند مردم هم استفاده نمي .نيست

كه به مفهوم حقوق  واژه، با نقبي چوناين تركيبات استفاده كنند. و چرا؟ 
 انساني زده،  به ضد معناي پيشين خود بدل شده است.

شاه، شايد از آخرين كساني باشد كه اين   حاجي ميرزاآغاسي، وزير محمد   
 هاي داخلي خود را مطابق واژه را مطابق با تعريف غزالي به كار برده سياست

اگر براي من «ايم:  المثل معرف را شنيده با آن بنا نهاده باشد. همه اين ضرب
المثل منسوب  داستان پشت اين ضرب »شود. شود براي تو كه نان مي آب نمي

هر  شد. خودش آغاسي. به دستور حاجي چاهي بايد كنده مي است به ميرزا
كن اما دائم  هرفته كه ببيند به آب رسيده است يا نه؛ چا روز سر چاه مي

ي كار بيهوده است.  كرده كه اين چاه به آب نخواهد رسيد و ادامه اعتراض مي
كن  داده كه ادامه دهد. باالخره يك روز كه چاه آغاسي ولي باز دستور مي ميرزا

المثل را  كند، ميرزاآغاسي با عصبانيت همين ضرب اعتراض خود را تكرار مي
توليد   و منظورش »شود. اي تو كه نان ميشود بر براي من آب نمي«آورد:  مي

ها كه مطابق با فرمول غزالي و  ها و مزروعي كردن زمين كار بوده براي رعيت
ي عدالت و نصفت بوده است. كه خوب از ميان آن  الملك نتيجه نظام  خواجه

به قرار ثبت مستوفيان ديوان «، التواريخ  صدري  مزارع آباد، و به نوشته
بهاي «را خود حاجي مالك بوده كه  »و هشت قريه و مزرعه صد چهار و يكهزار

آنها را ده كرور تومان برآورد كرده بودند. و سالي يك كرور تومان حاصل 
 )5»(فروخت. را مي  امالكش

شايد بعد از حاجي كسان ديگري هم با اين تفكر به قدرت رسيده باشند،    
سو  اه بدينش طنت ناصرالديناما از آنها ديگر سخني نيست؛ چه از اواسط سل

 دچار شورش  اش ي معنايي خود بر ضد زيربناي ارزشي واژه ضمن حفظ هسته
هاي  بينيم اين واژه براي حكومتيان جزو واژه شد و از آن زمان است كه مي

آهسته از مقام و منصب خود عزل و  شود و آهسته خطرناك محسوب مي
 مجهز شدند. علت هم شو نشين مي سپس همراه شورشيان سياسي زندان
كند بر  . از اين پس واژه داللت مياست واژه به يك مفهوم حقوقي و اجتماعي

عدالت «، »عدالتخانه«تساوي حقوقي مردم در برابر قانون. تركيبات جديد 
را نيز بايد برآيند چنين تغييري در گفتمان سياسي معاصر  »اجتماعي

اي را در جامعه باعث شده است. از  دانست. اين تخطي، امروزه، رفتار دوگانه
كنند و از  پرور را در مفهوم كهن انكار مي هاي عدالت، عدالت سو مردم واژه يك
كند مفهوم جديد را ناديده بگيرد؛ نتيجه آنكه واژه  سو حكومت سعي مي  ديگر

 نشين شده است. با بار سياسي فعال خود زندان
 قاتي در فارسي وجود دارند كه بههايي طب ها و ساخت واژه اين،بر  افزون   

سانسوري نقش دارند. واسطه در خود العاده پيچيده ولي بي اي فوق گونه 
نخستين آنها در تفاوت ميان زبان گفتار و نوشتار است. اين تفاوت در 

درجات گوناگون وجود دارد و خاص فارسي نيست، اما  هاي مختلف به زبان
كند در فارسي نقشي  ديگر تداخل ميهاي  آنجا كه طبقاتي شدن با اليه

هست كه  )سواد سواد و بي حتي كم(زباني  يابد. كمتر فارسي بازدارنده مي
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ي اين بجاي آن و آن  تفاوت زبان كتابي و گفتاري را نداند و نسبت به استفاده
بجاي اين ادراكي كاربردي نداشته باشد. بخشي از مسئله طبيعي است، زيرا با 

تجربي متفاوت در خواندن و گفتار همراه است؛ اما بخشي  هاي حسي و رابطه
زبانان است. تا آنجا كه  و فرودستي خود فارسي يي حس فرادست هم نتيجه

تر استفاده كند آن را به حساب  هاي گسترده اگر كسي در گفتار از واژه
ي چنين كاري محدود شدن  گذارند. نتيجه طلبي او ميفروشي و برتر فضل

 هاي كاربردي در زبان گفتار است.  ميدان واژه
خوبي اين مشكل را نشان  شده در بيرون از كشور به هاي ايراني بزرگ بچه   
آموزند  ي امور ساده مي سو در خانه فارسي را در محدوده دهند. اينها از يك مي

ي ميزبان را. نتيجه آنكه اغلب  و در مدرسه و جامعه زبان قوي و گسترده
ها نان  غذاي اصلي ايراني«ي  فارسي زباني ناقص است. جملهپندارند كه  مي
 »ايرونيا«ست. نخست آنكه نيها از چند نظر فارسي  براي اين بچه »است

اردو است و اي هندي يا واژه »نان«غلط. دوم،  »ها ايراني «درست است و 
اي هم در فارسي  اصالً يعني چه، مگر چنين واژه »است«فارسي. سوم،  »نون«

زبان در مقايسه با  هاي فارسي چرا بچه .»غذاي اصلي ايرونيا نونه«د دارد. وجو
دانند؟ چون  دانند و يا اصالً نمي هاي ديگر زبان خود را كمتر مي بسياري ملت

اند. در واقع بسياري  هاي كتابي را نشنيده گاه در خانه از پدر و مادر واژه هيچ
اند. اما اين تازه بخشي از  اشتهها بخت خواندن به فارسي را ند از اين بچه

اند اغلب دچار چنين  مسئله است، زيرا حتي آنها كه كالس فارسي هم رفته
ي واژگاني  زبانان با دايره تفاهم فارسي   و  دليل آن تفهيم .مشكالتي هستند

آموزند و  ها در زبان مادري مي اي كه اين بچه ي واژگاني ست. دايرههمحدود 
ي واژگاني كه در زبان  دين و چند برابر كمتر است از دايرهبرند چن به كار مي
دهند. مسلماً تحصيل به زبان دوم نقش  دانند و مورد استفاده قرار مي دوم مي

بسيار مهمي در اين موضوع دارد، اما افزون بر آن استفاده نكردن از 
  رد. سزائي در نياموختن يا فراموش كردن داههاي فارسي آنها نيز نقش ب معادل

در خود كشور نيز اين موضوع قابل تأمل است. مثالً در مقايسه با    
ي براي تري واژگاني محدود ها اساساً دايره زبان ها، ما فارسي زبان انگليسي
اغلب  »قلمبه سلمبه«يم. استفاده از واژگان قديمي، ادبي و دارتفاهم    و تفهيم

مردم اغلب براي احتراز از  از اين رو ؛دنشو فروشي و تفاخر مي حمل بر فضل
هاي كمتر سخن بگويند. اين  كنند با تعداد واژه لغتي بودن سعي ميمال

عظيمي در  بندد و نقش ي رفتار از همان روز تولد و در خانواده نطفه مي شيوه
هاي حسي و تجربي  كند. اين رفتار ناشي از تفاوت ناخودآگاه بازي مي

ي  و گفتاري است. نيز ناشي از شيوه هاي كتابي گويندگان نسبت به گونه
احتياجي  «كتابي است و  »نيازي نيست«تربيت آمرانه در خانواده و مدرسه. 

. »موقعي كه«و » هنگامي كه«هايي چون: . چنين است نمونهگفتاري »نيست
اي  دوم را. اگر بچه هايبينيم و در گفتار شكل اول را مي هايدر نوشتار شكل

شود.  هاي مختلفي روبرو ميكار ببرد با واكنشه ار بشكل اول را در گفت
ها استفاده كند  ممكن است به او گفته شود كه حاال زود است كه از اين واژه

ي خنده شود. خود اين موضوع باعث شده كه بسياري  يا حتي مسخره و مايه
ها در سنين پايين به كودكان آموزانده نشود و ذهن با آنها فعال  از واژه
 .و نسبت به آنها احساس غريبگي كند رد نكندبرخو

كارمند «مورد ديگر حس طبقاتي در مفهوم سياسي و اجتماعي آن است.    
 »حقوق گرفتن«چه با  گر »مزد گرفتن«. »گيرد و كارگر مزد حقوق مي

كار برده  خاطر حس فرودستي براي طبقات ميانه و باال به معناست ولي به هم
از مزد گرفتن بهتر است، مثل كارگر كه از عمله و  شود. دستمزد گرفتن نمي

بيشتر اشاره به جايگاه طبقاتي فرد دارد تا  »حقوق گرفتن «فعله بهتر است. 
رنگ  هاي كارگر و كارمند هم دقيقاً به يك مرز پر ميزان درآمد او. خود واژه

هاي  ها و مجموعه طبقاتي اشاره دارند. اين حس طبقاتي قوي در تمام نظام
شود. مثالً معلم معناي عام و گسترده دارد، حال آنكه  جتماعي ديده ميا

و  ترتيب اشاره به موقعيت اجتماعي آموزگار و دبير و استاد با همان معنا به
ي كارمند و كارگر را در نظر  دارد. همان دو واژه معلم ميزان تحصيالت

بگير است  د حقوقبگيريد. كارمند دولت داريم، اما كارگر دولت نداريم. كارمن
اي  گونه  يم مزد كارمندان را بدهيد به آنها بهيو كارگر مزد بگير. اگر بگو

يم حقوق كارگران را بدهيد، سخني سياسي و يايم. و اگر بگو توهين كرده
ايم. اگر يك كارفرما يا مسئول كشوري بخواهد حمايت كارگران  صنفي گفته

بايد تمام و كمال پرداخت. گروه  كارگران را »اجرت «گويد:  را جلب كند مي
مزد يا  ،و نه حقوق( »دستمزد «سياسي طرفدار كارگران نيز از تعيين حداقل 

نيز البته مطرح است، اما  »حقوق كارگران «گويد. دفاع از  سخن مي )اجرت

ي سياسي و صنفي و جز آن است. بايد توجه داشت كه »ها حق«معناي آن 
منافع طبقاتي، كه در جهت ايجاد تفاوت و ها نه در جهت  اغلب اين واژه

  اند.برتري گروهي و طبقاتي كاربرد يافته
سلماً تمايز و تشابه نقش بسيار مهمي در تعيين مرزهاي معنايي يك واژه م   

 ها درهم كند. بدون اين دو وجه معناي واژه هاي ديگر بازي مي در رابطه با واژه
وه بر توليد معنا از طريق تمايز و تشابه . در فارسي عالشوديا كدر مي ريزد مي

مثالً تمايز يوز با گرگ، سنگ، و هر چيز (بندي عام  معناها در نظام طبقه
ي  بندي آن در دسته ديگر و تشابه آن با گربه، ببر و شير و پس طبقه

 زاويه هماي دارند. از اين  هاي طبقاتي نيز نقش قويتشخص )سانان گربه
دوره هم ها  اين واژهخود زيادي براي يك معنا داريم و  هاي بينيم كه واژه مي

اند،  ... در زمان حاضر رايج هاي حقوق، مزد، و كنند. نمونه به دوره تغيير مي
هاي ديگري چون مقرري، ساالنه، مستمري، ادرار و وظيفه در گذشته  واژه

يا حافظ ، »مرا در نظاميه ادرار بود«اند. سعدي گويد:  رسانده همين معنا را مي
  .»گل است و نبيد  وظيفه گر برسد مصرفش«گويد:  مي
سو خراب است، از يك  تراش ي زبان به مانند كار پيكر كنش دوسويه   
كشد.  ها يك پيكره بيرون مي سو از دل اين تراشه  كند و از ديگر مي
 شيار آن را از آنچه  ذره و شيار افتد و ذره با تيشه به جان سنگ مي  تراش پيكر

ديده و  كند به چيزي كه در خيال مي  كند تا باالخره تبديلش هست دور مي
صخره،   سو صخرهي زبان نيز چنين است: از يك خواسته. كاركرد دوسويه مي

هاي ارزشي، به جان  سو تابع نظام  پراكند و از ديگر تكه واژه مي  و تكه
ها  د و شيار روي واژهافتد تا معناي آنها را روشن و متمايز كند. ر ها مي صخره

گيري تغييرات معنايي  نشان از زمان تراشيده شدن و ديرينگي آنها دارد. رد
 كند. ي ارزشي هر دوره را پديدار مي هر واژه چهره

هاي حاكم و محكوم ي هر واژه خود نمودي از درگيري ارزش تاريخچه   
گستر و  دالتهاي ع ه به واژهصد سال  هاي چندي عدالت طي تراش است. واژه

پرور رسيد و پس از آن وقتي كه جامعه ديگر اين معنا را در گفتمان  عدالت
برنتافت دوباره تراش خورد و تركيبات عدالتخانه و عدالت   اش سياسي

نيز سرنوشتي شبيه به عدالت  »داد«ي  اجتماعي را از دل خود بيرون داد. واژه
ه معناي قانون آمده: سپنتودات داشته است. اين واژه در فارسي كهن و ميانه ب

، ونديداد = وندداد )= قانون بهشتي، اسفنديار صورت جديدتر اين واژه است(
. در فارسي دري اين واژه نخست )قانون ضد ديوي = اعمال ضد ناشايست(

  كند، مثالً در اين شعر فردوسي: مي )نه مصوب كه ابالغ شده(داللت بر قانون 
  اد بود   زمين و زمان زو به فرياد بودگر ايدون كه هرمز نه بر د

اگر داد «بينيم:  همزمان معناي جديدتر آن يعني از ظلم به دور بودن را مي   
. نظامي در شعر زير هر دو معنا را در تقابل با »اين است بيداد چيست

 يكديگر آورده است:
  داد نتوان ز بيداد رست  بيا تا ز بيداد شوييم دست    كه بي

نوعي  سو معناي برابري و مساوات را نيز بهاز جنبش مشروطه بدين »داد«   
 كند. در خود گرد آورده است، بنابراين داللت بر حق و حقوق هم مي

و  »شوخ«شود.  سياسي هم ديده ميهاي معمولي و غير اين سير در واژه   
رفته و پس از  كار مي تا زمان ناصرخسرو بيشتر در معناي چرك به »شوخي«
در معناي گستاخ و حاال به معناي ظريف و زيبا، و لطيفه. فردوسي شوخ  آن

 گونه آورده است: را در معني چرك بدين
  بيفتاد و گفت اي شه نيكبخت   ي شوخ در پيش تخت  بدان جامه

 گونه: باك و دلير هم بدين در معناي بي
  شكنبدو گفت كاي شوخ لشكر    بخنديد خسرو ز گفتار زن

  يا
هم آنگه زدند آتش اندر درش  چون شوخ شد لشكرش    گفتاره ب

  .)430، ص 1879(فردوسي، پادشاهي هرمزد، ب 
هايي است كه براي حافظ اسم خاص گل سرخ بوده و  نيز از جمله واژه »گل«

 نه اسم جنس در معناي امروز:
كايام گل و ياسمن و عيد     مي و معشوق زماني حافظ منشين بي

  صيام است
سپر، و «، »سوار شدن«هايي چون  تر در واژهيرات را ملموساين تغي   
ي  ل دورهيزبان اوا براي فارسي »سوار شدن«توان دنبال كرد.  مي »ركاب«

قاجار تصور متفاوتي از تصور امروزي ما داشته است. مردم در آن زمان سوار 
شدند. تصوري هم كه از اين فعل  خر و قاطر و اسب و نهايتاً درشكه مي

ل بوده است، حال آنكه امروزه براي يتند در ارتباط با اين موجودات و وساداش
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   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٣١٨  100 ي آرش شماره

 اتوبوسي مستقيم با اتومبيل و  در نخستين معنا در رابطه »سوار شدن«ما 
ي جنگي و دفاعي اطالق  كه قبالً به يك وسيلهنيز در حالي »سپر«قرار دارد. 

ط يقسمت جلوي وسا براي ما داللت بر  اش ي معناي دفاعي شد، از زاويه مي
؛ نيز »ركاب اتوبوس«هم امروزه در معناي پله است:  »ركاب«كند.  نقليه مي

ركاب «در معني پايه و جايگاه ياقوت، فيروزه، الماس در ميان زرگران: 
حال آنكه تا چند نسل پيش بر بخشي از زين اسب داللت  .»انگشتري

  )6(كرده است. مي
هايي از اين دست نيز فرايند »نامطلوب«اعي و از نظر اجتم» بد«هاي  واژه   

دليل آنكه تابو هستند و به كار بردنشان  ها به گذرانند. اين واژه را از سر مي
هاي مجازي و استعاري زبان پنهان  مانع اخالقي دارد، اغلب يا در ساخت

ي  حتي واژه .ندشو هاي دائم مي شوند و يا دستخوش تغيير و جايگزيني مي
هاي  دليل داشتن تعريف يك معنا مقدس و الهي ديده شده، بهعشق كه در 

گانه و حتي  ارزشي حاكم، بر مفاهيمي چندمختلف، تابع نظام ارزشي و يا ضد
هاي پنهان زبان  متضاد داللت كرده است. نتيجه آنكه همزمان در اليه

گرچه (كاركردي تابوگونه دارد. اين تغيير نه در صورت و وجود واژه 
كه بيشتر در تعريف و معناي آن بل )نيز نوعي ديگر از سانسور است جايگزيني

عبارتي با وجود عدم تغيير دال، مدلول بنا به موقعيت و  به پديد آمده است.
درست به مانند  دهد؛ميوضعيت اجتماعي تعريف و تصويري متفاوت ارائه 

ر زبان خود ت هاي عميق هاي پنهان در اليه ي عدالت بعد از مشروطه. واژه واژه
كه  ندسته هاي مجازي و استعاري آنها بجاي آنها معادل .كنند كمتر تغيير مي

د؛ تا نشو دائم از اين متن به آن متن و از اين دوره به آن دوره دگرگون مي
هاي  واژه  اش د. نمونهشو نشين مي ي اصلي محو و فرهنگ جايي كه گاه واژه

ي نظامي كه در معناي باكرگي  هاي عاشقانه قلعه و دوات است در داستان
تغيير  هايي كه دستخوش دختر و عمل هماغوشي آمده است. در مقابل واژه

هاي داللي آنها نسبت به دو  با برجسته شدن يكي از وجه و ند، از درونشو مي
دليل به »چپق«اي معمولي چون  دهند. مثالً واژه تاي ديگر تغيير را نشان مي

 ص)خاطر تشخ در فارسي امروز پيپ، به(ود از دست دادن وجه داللي خ
خاطر شباهت ظاهري، آن را  هاي اتومبيل به ماند تا مكانيك استفاده مي بي

 lower arm controlكار برند كه در انگليسي به آن   براي قسمتي از خودرو به

+ ball join بينيم چپقي در اين معنا، وجه شمايلي  گويند. چنانكه مي مي
)iconicدهد. تر نشان مي را برجسته ) خود  
  

 نيرو و منبع تغيير: نقش شرم در سانسور
دهد،  گيري و فروپاشي معنا و تعيين ارزش آن در زبان رخ مي ي شكل پديده

هاي اجتماعي و  اما نيرو و منبع اين كنش و واكنش بستگي تام به تجربه
كننده  تاريخي، و نظام ارزشي دارد. انسان تابع نظام ارزشي حاكم محدود

هاي حاكم است. دارنده و حافظ ارزش پا همين دليل در اين موضع به به .است
اي حاكم و هاما همين انسان در تقابل با اين نظام عامل نفي ارزش

شود. اين ساختن و ويران كردن، اين  هاي جديد ميي ارزش كننده توليد
اي كمتر  ره، در پاداردها به يكسان وجود ن ي انسان كشش و رانش در همه

عمل يكسان به ها  ي دوره اي بيشتر. در جامعه نيز در همه است و در پاره
تر. مسير تغييرات نيز  و زماني ضعيفاست تر زماني نيرومند كند.نمي
رژيم «كند  دوره تفاوت دارد و آنچه مسير كلي را تعيين مي به دوره

ها و شحاكم بر جامعه است. الزم به توضيح است كه ارز)7»(حقيقت
هاي  ها و سنته ارزشكهاي حاكم هميشه داراي بار منفي نيستند، چنان سنت

ها همه متغيرهايي  اعتبار نو بودن هميشه مثبت نيستند. اين پديده نو نيز به
-به هستند كه بايد تابع روح زمانه و رژيم حقيقت به بررسي گذارده شوند.

اينكه  منظور هاي جديد هستيم.سخني ما دائم در حال خلق سنت
نو و كهنه در اين متن جانبدار نيستند و تنها و اصطالحات مثبت و منفي، 

توان گفت كه  هر صورت، در يك معناي كلي مي اند. به قصد تمايز آمده به
از آنكه بتواند انسان حاكم را از سرير قدرت به زير كشد  انسان محكوم پيش

اي حاكم و يا هي كند. نفي ارزشا، او را نفهي ارزش ناگزير است كه در پهنه
ي تعبيري متفاوت از آنها خود نخستين گام در نفي حاكميت و فرد  ارائه

در واقع سرنگوني نخست بايد در ذهن روي دهد، آن هم با  حاكم است.
هاي شامخي كه اخالق حاكم به آنها داده ها و مفاهيم از مقامسقوط واژه

 است.
گونه كه طرح شد  تر بدين دارد، يا دقيقي سياسي  اما اين سخن وجهه   

صورتي  با تاكيد مضاعف آمد. بنابراين بهتر است آن را به  اش ي سياسي جنبه

د كه كرمشخص بتوان تر ديد مگر از اين طريق  تر و در عين حال بنيادي كلي
عملكرد  .خورد تري آب ميي وسيع در زبان از گستره »اهارزشضد«كاركرد 
ويژه در  نمودي از آن است، البته نمودي بارز و مشخص، به تنهانيز سياسي 

 جوامع امروز. 
   
و قطبي  (فرازين) نظام ارزشي زبان اساساً داراي دو قطب است: قطبي در باال 

در   اش . اين دو قطب را اوكتاويو پاز در هيئت انساني(فرودين) در پايين
نمودار كرده  )، ماتحتته(تنه  و پايين )چهره، صورت و رو(تمثيل باالتنه 

اين حالت قطبي كه در مناسبات اجتماعي و فرهنگي گاه حالتي  )8(است.
بن  هاي بي بن«ها و  گونهكهنترين  گيرد از بنياني متضاد و متناقض به خود مي

  اند.  ويژه اديان سامي، بر آن استوار گشته است كه اديان مختلف، به )9»(هسته
اي رعايت  درجه يافت كه اين اصل دو قطبي را بهتوان  اي را نمي هيچ جامعه
بعضي از جوامع بدوي. چهره در جوامع مختلف،  ، و آن هم شايد،نكند، مگر

بخشد، در مقابل  هاي مثبت را تجسم ميضمن پيوند با زيبائي و خوبي، ارزش
كند.  هاي منفي را متبلور ميتنه در پيوند با زشتي و بدي ارزش پايين

هاي متفاوت ديده  و ضعف كه در تمام جوامع با شدت ـاه پوشاندن شرمگ
به معناي محو زشتي و بدي است. در بررسي   اش ي ارزشي در پايه ـشود  مي

توان ديد.  صورت سالبه مي اين نكته را به شاهنامهمينياتورهاي قديمي 
كه ياند، در حال گونه كه ديوها اغلب با آلت تناسلي نمايان تصوير شده بدين
سخن ديگر تصوير ديوها با آلت  هاي مثبت همه پوشيده هستند. به صيتشخ

 فرهنگي آنهاست. تناسلي عريان در معناي فقدان نظام ارزشي و بي
آموزد شرم است. اين آموزه  نخستين چيزي كه انسان در نظام حقيقت مي   

از همان روز تولد و از طريق وسواس در پوشاندن شرمگاه به انسان تلقين 
-تنه را از باال اي است كه پايين شود. شرم، از اين نظر، همچون خط كسري مي

بايد داشته  زرتشتيان همين كاركرد را يا كُستي شتيكند. كُ تنه جدا مي
شود و آنچه  است زشت و اهريمني قلمداد مي ريسمان. آنچه پايين اين باشد

سيحيت و يهود، م(هاي سامي  باالي آن قرار دارد اهورائي است. در دين
، دو هاكند. در اين دين ي محوري اخالق عمل مي عنوان پايه شرم به )اسالم

دهد: محدوديت معرفت و دانش مرد نسبت به خالق  بن اين همه را سامان مي
، و ترس از گناه در مقابل زن. )ي منطقي اين تصور است معبود بودن نتيجه(

گر  كاله و ريش جلوهي  بندي نخست در دين يهود با دو نشانه نمود رده
ي  كند و ريش او را از زن. كاله نشانه شود: كاله مرد را از خدا جدا مي مي

ي برتري او  محدوديت قدرت و دانش مرد است در مقابل خدا. و ريش نشانه
بندي چهره را باالي خط  . اين رده)ي آفرينش مخلوق او، طبق اسطوره(بر زن 

بخشد: شرم از عريان  را انسجام مي آني ا تنه شرم وجه پايين و دهد نشان مي
شود. پوشش زن  ها ديده مي ي فرهنگ درجات مختلف در همه بودن كه به

مرد را از نظام طبيعي جنسي  )كسي كه باعث شد آدم از بهشت رانده شود(
كند. زن بيشترين پوشش را در  ساالرِ مردانه مي جدا و تابع نظام فرهنگ دين

درجات ها به ي فرهنگ اين مسئله در همه(ته باشد مقايسه با مرد بايد داش
ي اضافي. كاركرد وارونه از  شود، حتي اگر شده با يك تكه مختلف ديده مي

(كه  كند. مثالً در يك فيلم آمريكايي شرم اين نكته را بهتر روشن مي
براي اينكه زن از هتل خارج نشود، شوهر  آورم)متاسفانه نامش را به ياد نمي

يك شب و  يبرد. در فاصله را با خودش مي هايش سكند و لبا يان مياو را عر
پيچد و در اتاق  روز، زن، حتي شرمگين از خود، ملحفه را به دور خود مي

، اما مرد بايد تنها آن قسمتي را بپوشاند كه )كشد ميانتظار بازگشت شوهر را 
ل بر سر زن كند. اسالم با همين نگرش چادر را كام او را به زن مرتبط مي

تواند مرد را از  هاي زن مي ي قسمت كشيده است، زيرا از نظر اين دين همه
  د.شوخدا جدا كند و بنابراين بايد پوشيده 

تنه كه تابوها و محرمات بنيادين را شكل  ي انسان در قبال پايين وظيفه 
 دهد، به دو گونه است: مي
 د. نشو تنه مربوط مي ه به پايينهايي ك ها و واژه پرهيز از تمام اشيا، پديده ـ 1
اي  ، وقتي كه با پديده)حس شرم(پديدار كردن سرخي شرم در چهره  ـ 2

 شود. آور در زبان يا واقعيت روبرو مي شرم
هاي الزم را تعيين  ي آموختن و آگاهي مورد اول در واقع چارچوب و محدوده

كند. احكام كلي با  ها را از طرف نظام حقيقت بر فرد تحميل مينبايدـ و بايد
كنند كه فرد چه چيزي را بايد  تعيين مي »بد«و  »وبخ«ي  دو كليدواژه

ي عاطفي  بياموزد و به كار ببرد، و از چه چيزي بايد پرهيز كند. گره
دانيد  ي اين احكام حس شرم است. وقتي شما ناگزير چيزي را مي دارنده نگه
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ان بياوريد، از دانستن يا بر زبان دانيد و نبايد بر زب يا مي ،كه نبايد بدانيد
  هايش آوردنش بايد شرم كنيد. پوشيده بودن زن، با زشت قلمداد كردن اندام

ي  ها در قوام بخشيدن به حس شرم است. واژه ترين عامل از جمله محوري
داللت بر كار زشت دارد، در وجه شمايلي   اش كه در معناي قاموسي »عورت«

بر آلت تناسلي مرد و زن است. البته براي زن  ) دالsymbolicو نمادين (
ي مرد،  صورت تعميم يافته در معني زن و زوجه رود، حتي به بيشتر به كار مي

 گويد: كه مولوي مي چنان
  هزاران خشم از تو سر زند صد        كند وانكه قصد عورت تو مي

ر شود. معادل ديگر عورت د و آنچه منسوب به زن است عورتانه گفته مي
مطلق زن را  »عورت«فارسي شرمگاه است. جالب است كه در زبان اردو 

  )10(گويند. مي
هاي رواني بسيار مهمي  هاي منفي در اين حوزه از عامل استفاده از واژه   

توان گفت كه يكي از  كند. مي وري مي است كه نظام ارزشي حاكم از آن بهره
 »شرم نداشتن«قرار دارد. سانسوري در همين محرمات هاي اصلي خود پايه

ها و  در يك معنا داللت بر ناديده گرفتن اين محرمات و شكستن پايه
سانسوري است. پرهيز از عمل يا فكر ناشايست ملزم به گرايش هاي خود بنيان

هاي حاكم به ارزش )تنهباال(به عمل و فكر شايسته است. از اين زاويه صورت 
ي نوراني،  هايي چون: آبرو، چهره با واژه ي زبان دهد تا در عرصه ميدان مي

هاي  بلند پيشاني و جز آن عرصه را بر تمام مفاهيم و تصاوير و واژه
 اي تنگ كند. تنه پايين

طور كه گفته شد، انسان از همان روز نخست و ناگزير از اكتساب  همان   
 »تنه ينپاي«و  »تنهباال«ي  نظام فرهنگي و زباني جامعه، با اين نظام پيچيده

يا با اشتياق يا از (گردد  ي آن مي دارنده مرور خود عامل نگه شود و به آشنا مي
اي از  ها هميشه درجه كنند، انسان ها عمل مي سر ناچاري، هر دو اين عامل

. با )ها با خود دارند ها و محدوديت اين اشتياق و ناگزيري را در قبال چارچوب
حافظ نظام است، خود در مقابل آن  اين همه انسان در عين آنكه ناقل و

ترين شكلش عمل  زند. شورش اينجا در پيچيده دست به شورش نيز مي
كند، يعني در مقابله با تابوها و محرمات؛ نخست در ذهن و سپس در زبان  مي

  . )درجات مختلفطور كه گفته شد به و همان(و عمل اجتماعي 
  سانسورينقش هنر در شورش زبان عليه خود

. هستند زبان بيش از هر جاي ديگر ميدان اين شورشهاي دستگاهيم كه گفت
هنر نيز در اين كاركرد همواره كنار زبان بوده و در اين تغييرات نقش فعال و 

مطرح شد، از تر پيشطور كه  همان ،مهمي بازي كرده است. اين شورش
رفي و نحوي ي معنايي آنها آغاز و به تغييرات ص تغيير واژگان يا تغيير شبكه

 دهند.ي هنر نيز اين تغييرات به مفاهيم جديد ميدان ميدر حوزه رسد. مي
ها و  لطيفهها، هزلترين سطح خود در نمود آن در هنر نيز هم در عام

هاي  ترين شكل شود و هم در پيچيده هاي معمولي و جنسي ديده مي جوك
اي مدرن، زبان  پديدهعنوان  ، در شعر و داستان. در گفتمان نيز، به اش ادبي

هاي  ها، و ابزار و انديشه بندي اين تغييرات را در جهت جايگزين كردن طبقه
 دهد. نو بازتاب مي

ترين  با تغيير تعمدي معناي واژگان از نخستين و ساده »هاي زباني بازي«   
ها كوچك نمودن و  هاي مقابله با محرمات و تابوها است. در اين شيوه راه

كنندگان آن از شگردهاي اساسي  ها يا عامالن و حمايت رزشي واژهتحقير بار ا
شود: شود. وقتي در يك بازي زباني ساده از قول بيمار گفته مي محسوب مي

گرچه  »بينم، حتي ويلن را. ره و همه چي رو تار مي دكتر جان سرم گيج مي«
 ي شكسته نشده، اما عملي صورت گرفته كه باعث ترك برداشتنئهيچ تابو

ي معنايي  هم ريختن شبكه با به .ي نظام معنايي حاكم بر زبان شده است بدنه
دخالتي كه اقتدار  دخالتي آگاهانه در زبان صورت گرفته است. »تار «ي  واژه

يا در اين قصه از عبيد زاكاني:  ي زبان را به چالش گرفته است.تابوگونه
پرسيد كه اي شيخ  پادشاهي مست سر بر زانوي شيخي گذارده بود. از او«

در اينجا آوردن متكا بجاي زانو  )11»(اي. شيخ گفت: متكا. ديوثان را چكاره
دهد و هر دو را از موقعيت  سرعت تغيير مي  ي شاه و شيخ را به رابطه

در  )،در خفا آن كار ديگر كردن(كشد: مستي شاه  شان پايين مي اجتماعي
ي  نقش متظاهرانه و رياكارانه و )ي منكرات و مسكرات كننده نهي(كنار شيخ 

 او.
كنيم يا سر  هاي سكسي نيز دفاع مي البته تصور نشود كه ما اينجا از جوك   

ام  من نيز مثل همه آموخته ،يم؛ نهيآن داريم كه آنها را علني و در هر جا بگو
  دهني  فراموش نكنيم كه تو !گوشي و پنهان بگويم اي را در تنه كه امور پايين

  

  
  

كنم راستي چگونه  هر حال فكر مي ين كار خود را كرده است. ولي بهنخست
گونه آداب و اخالق  بوده كه اكثر شاعران ما در گذشته كمتر مبادي اين

غزل و قصيده و چه و چه، هزل و لغز نيز  ودناند و كنار سر اجتماعي بوده
ي  معهاند، آن هم در جا ي شرم را جداً دريده اند و در اين كار پرده گفته
و (شدند  ها و باورها تنها زماني پذيرفته مي ها و انديشه ي ما كه سنت بسته
. )بخشند و مي(بخشيدند  نوعي احكام رايج را تحكيم مي كه به )شوند مي

ها در آن روزگاران چه بوده؟ و مردم در  گونه اشعار و گفتهراستي كاركرد اين
آنها را پذيرا  ردند يا برعكسك اند؟ مقابله مي كرده برخورد با آنها چه مي

 شدند؟ مي
پذيرفتند و از آنها در شكستن قدرت در ذهن استفاده  نظر من آنها را مي  به   
اند، اما  ها گفته سر از حكام و حكومت به هاي تاريخ ما سر البته كتاب كردند. مي

سر پر است از  به ي ديگري نيز وجود دارد، تاريخ عوام كه سر تاريخ نانوشته
و جز آن  هجا، زلكشمكش با اين احكام و حكام حافظ آنها. لطيفه، هجو، ه

ها در كنار يكديگر و در  است. محصول حضور توده مردميمحصول فرهنگ 
شد و ضمناً مهر  دهن ميبههاست، جايي كه تمام امور و خبرها دهن خانه قهوه

 يد:گو گرديد. وقتي حافظ مي ي جمعي بر آنها حك مي باور و عقيده
   كنند زاهدان كين جلوه در محراب و منبر مي

  دنكن روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي 
شود، همه  دهد. آنچه بر سر منبر گفته مي دقيقاً اين تقابل را نشان مي

عنوان حافظان  ها دارد. زاهدان، به ها و نديدن ها و نگفتن حكايت از نكردن
چيزي براي موعظه ندارند، اما حافظ  ها اصلي اين نظام ارزشي، جز اين حكم

گذارد.  ي آنها را مقابل اعمالشان در خلوت مي در يك طنز ظريف گفته
ي يارش، كه هاي فراواني دربارهي قاجار، غزلگوي دورهمالرجب، شاعر هزل

سرايان پسري بوده، سروده است. اين شاعر يك تفاوت ماهوي با ديگر هزل
ي تحقير يار كرده و نه اش را نه وسيلهط جنسيداشته است و آن اينكه رواب

هايش گفته. باري اش نازيده، بلكه خيلي ساده از عشق و لذتبه آلت تناسلي
پرسند چرا چنين اشعاري را نويس بوده مينويس و قرآناز او كه كارش كتاب

ورزد كه خدا در گويد او به همان كاري مبادرت ميسرايد. در پاسخ ميمي
ي او بازتاب ديگري است از آن سخن حافظ. ده داده. پاسخ رندانهبهشت وع

كشد و اين يك جايگاه عمل حافظ آن زاهدان را از جايگاهشان پايين مي
 برد.گذار باال ميخود را تابع همان نظام ارزش

خواهد و  دانند كه هيچ حاكم و رهبري نظر آنها را نمي دست مي مردم فرو   
معوج كردن خبر، يا پايين آوردن   و از اين رو با كج ؛گذارد نمي هاوقعي هم به آن

دارند. فرهنگ  هاي صوري آنان نظر خود را ابراز ميموقعيت حاكمان و ارزش
شدت از امور مربوط  فته است، مبادي آداب است و بهرفرادست هميشه شسته

دست  كند، البته در ظاهر. در مقابل فرهنگ مردم فرو تنه پرهيز مي به پايين
هاي چارواداري، تنه. فحش هاي مربوط به پايين هميشه پر است از حرف

گيرد، در مقابل  شهري. اينها همه از فرهنگ مردم ريشه ميشهري، يا در پايين
؟ شنيده باشيدشهري هاي باال هاي شاهانه و بدوبيراهوقت شده كه فحشهيچ

ها ن فحشاي و جنسِ كنند، اما نام اي ركيك نثار ميهمسلم اينان نيز فحش
شهري. تقابل مردم با نظام حاكم تقابلي  همچنان چارواداري است و پايين

ي  ي ديگر آن طنزآميز. سويه ي آن جدي است و سويه سويهسويه دارد: يك دو
گاه، و تا آن زمان كه تجديد نظر و اصالحي صورت نگيرد،  بي   و جدي گاه

ست  آميزش هميشگي است. رونديي طنز آميز دارد؛ اما سويهي قهر جنبه
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رود.  جود و پيش مي آرام مي هاي موشي كه آرام همواره در كار، مانند دندان
ي مستقيم  تر گفتيم، اين تخطي نه در جهت مقابلهطور كه پيش گرچه همان

 با محدوديت، كه در جهت ايجاد فضا در آن است.
نظور سست كردن م دخالت در معنا در واقع نوعي ايجاد فضا است به   
هاي مختلفي صورت  كننده. دخالت در معنا به شيوه هاي نظام محدود پايه
ي باال تا  در لطيفه »تار«ي  اي چون نمونه هاي سادهگيرد. از طريق جناس مي

اي  تنه اي را بدل به معنايي پايين سقوط معنا در ساختي كه معنايي باالتنه
اي  ي معنايي واژگان نيز شيوه بكهي عبيد. جابجايي در ش كند، مثل قصه مي

اي صوفي در رابطه با دو  ديگر است. مثل اين شعر حافظ كه در آن وجه نمايه
 كند: الخبائث تغيير كرده و داللت بر پيغمبر اسالم مي و ام  وش مفهوم تلخ

  العذارا  من قُبَلةِ  لَنا و اَحلي اَشهي    خواند  الجبائثش كه صوفي ام  وش آن تلخ
هاي نحوي و صرفي زبان. مثالً در اين شعر  فراتر از آن با تغيير در ساختو 

 حافظ:
  عنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس

  عمالن واجب است نشنيدن كه وعظ بي 
ست كه امر به كاري بدون حق فكر و انتخاب  اصطالحي ديني »واجب است«

واجب  «توان گفت  كند. اين حكم در احكام ديني وجه منفي ندارد و نمي مي
. در مقابل )توان توان و نمي واجب نيست در زبان معنا دارد، مثل مي( »نيست

حكمي كه باز حق (آيد  مي »حرام«امر به نكردن در دين با اصطالح مطلق 
. اما حافظ با تغيير نحو رايج خالف )كند فكر و انتخاب را از مردم سلب مي

گذارد و  مي »واجب است «ز را بعد ا »نشنيدن «كند و  عادت عمل مي
كند. كنشي زباني  ي فرد همراه مي ترتيب حكم را با امر انتخاب و اراده بدين

ها در ها و شگرد كند. اين شيوه كه در ذهن آن حكم قادر را سست مي
سويه ميان مردم و شاعراني چون حافظ و عبيد ساخته و پرداخته  ارتباطي دو

جا بايد در   ع رتوريك شعر را بيش از هرشوند. از اين نظر است كه منب مي
زبان گفتار جستجو كرد. در واقع شعري كه فاقد ارتباط زنده و پويا باشد يا 

مرور خشك  يا به ماند،مي نهال تنها به منبع زبان ادبي تكيه كند، نازك
شود. ساخت نحوي شعر حافظ را با اين لطيفه مقايسه كنيد و ببينيد كه  مي

به كسي «يان اين دو منبع چه خالقيتي را موجب شده است: ارتباط پوياي م
ام  ام روزه بگيرد، اما ديده گفتند فالن مسلمان است؟ گفت: بله، گرچه نديده

ها و  ي ارتباطي ميان شعر و زبان مردم لطيفه ترين حلقه قوي »كه نماز نخواند.
ها و  ها، ساخت واژه باعث شده ست. اين ارتباط پيوسته و هميشگيا طنزها

هاي خالق را به كنكاش و جستجو در  د و ذهنشونژانرها دستخوش تغيير 
  دارد.ي زبان وا امكانات نهفته

  
 شكستن اقتدار جمعي در ادبيات

هايي چون شعر، هاي حاكم بر اخالق و عرف در ژانر شكستن ساخت
ي مهمي است. در بسياري موارد تخطي از  ها، و داستان شيوه عاشقانه
گيرد؛ و اين زماني است كه  هاي ادبي صورت مي زباني، تابع سنتهاي  ساخت

گاه نيز حالت انقالب به خود  ؛كنند اي عمل مي صورت كليشه ها، به اين سنت
 گويد: د. نظامي مينآور د و شيوه و سبكي جديد پديد مينگير مي

  ساالر سعادت بود قافله    چه خالف آمد عادت بود هر
 ونه درآورده است:گ اين بيت را حافظ بدين

  از خالف آمد عادت بطلب كام كه من
  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم

اما مسير فرهنگ و ادبيات رسمي ما درست خالف اين توصيه پيش رفته 
بينيم همزمان روي سر فرهنگ نيز  است. در واقع چادري كه روي سر زن مي

جا بر   بيش از هراست. تفاوت فرهنگ رسمي با فرهنگ عاميانه  كشيده شده
ين دست قابل مشاهده ا هايي از ي جنسي و ناگفتني محور حجاب و رابطه

ها، چادر انداختن روي امور  است. تالش فرهنگ و ادب رسمي طي قرن
اي بوده است. در مقابل فرهنگ عامه، بر اساس آنچه در بعضي آثار  تنه پايين
رفته است مثل حجاب كردن پيش  بينيم، در مسير بي مانده مي باقي

توجه داشته باشيم كه فرهنگ رسمي گرچه  »مكر زنان. «هاي ژانر  داستان
ي زبان بزدايد، اما همچنان آن را  اي را از صفحه تنه تالش كرده كه امور پايين

سخن  مهم شمرده است. ناديده گرفتن با اهميت نداشتن تفاوت بسيار دارد. به
ر سر آن كشيده. در اين راه ترفندها و ب چادربوده كه   خاطر اهميتش ديگر به

 مل است. أقابل ت مورد استفادهشگردهاي ادبي 

ي جنسي  اين تالش بيش از هر جا در جدا نمودن مفهوم عشق از رابطه   
بينيم عشق از مفاهيم  دنبال اين جدايي است كه مي ديده شده است. به

حد مفهومي  در مقابل فسق و فجور در شده.اي و مقدس محسوب  باالتنه
كند. بنابراين نبايد تعجب كرد  اي و زشت بر همان معنا داللت مي تنه پايين

رغم درد هجران و دوري از يار،  هاي عاشقانه، به بينيم كه در منظومه اگر مي
 »زنان  مكر «هاي  كنند. و برعكس در داستان عشاق دست از پا خطا نمي

كنند، گرچه  دست از پا خطا مي »گري فرهنگي و عامي بي «ها در نهايت  فاسق
و  گرا فاسق را متقلبهاي اخالق اقتدار ها نيز در جهت هدف گونه متن اين

خوبي  معنا به تقريباً هم يبينيم اين دو واژه د. چنانكه مينكن زشت تصوير مي
دهند.  ي مسلط را نشان مي كننده اي نظام محدود تنه دو وجه باالتنه و پايين

ي جنسي  تا حد محو رابطه ـاول با باكره نگه داشتن معشوق  هاي نوع داستان
اي براي رسيدن به خدا  عشق را واسطه ـ بكتاش و رابعهدر آثاري چون 

هاي نوع دوم با نمايش امر  كنند، يعني عشق عذرا؛ و داستان تعريف مي
 نمايانند.  نامشروع زن را پست و پلشت مي

 رامين و ويساعتنايي نشان داده،  بي تنها داستاني كه نسبت به اين نظام   
كار داريم، مثالً   هايي متفاوت سرو است. براي همين هم در اين داستان با واژه

رامين از  باي دوستگاني آمده و در توصيف همخوابگي ويس  بجاي فاسق واژه
هاي زيبا استفاده شده است. البته در نمودي طبقاتي ميان همخوابگي  واژه

و همو با دايه تفاوت قائل شده است، وصف واقعه با ويس رامين با ويس 
كه زيباست و وصف واقعه با دايه زشت و پلشت و مردساالرانه. از اين منظومه 

ها يا جانشين كردن  ها با زدودن و كمرنگ كردن نشانه ي عاشقانه بقيهبگذريم 
س ويدر  اند. مثالً آنها با واژگاني دور از ذهن چادري سياه بر سر زبان كشيده

همبستري اين دو دلداده چنين قدرتمند و زيبا و با مجازهاي  رامينو 
  داده شده است:  مرسل نمايش

 
  بود و گوهر    لهمه بستر پر از گُ

 همه بالين پر از مشك و ز عنبر
  شكرشان در سخن همراز گشته    
 گهرشان  در خوشي انباز  گشته
  لب اندر لب نهاده روي بر روي   

 نده به ميدان از خوشي گويدرافگ
  گرفتن      بر  ز تنگي دوست را  در

 دو تن بودند در بستر چو يك تن
  بر    اگر باران بر آن هر دو سمن

 شان تر بباريدي  نگشتي سينه
  به هر تيري كه ويسه بر دلش زد   

 هزاران بوسه رامين بر گُلش زد
  چو در ميدان شادي سركشي كرد   

 خوشي كردل كليد كام در فق
  بسفت آن نغز درِ پر بها را  
  بكرد آن پارسا ناپارسا را

  چو تير از زخمگاه آهيخت بيرون    
  هر دو پر خون  نشانه بود و تيرش

ين ا اي از جامي كه واقعه يزليخا و يوسفكنيد با  اشمقايسه حال
 گونه مختصر و با مجازهاي مضمر و پنهان توصيف كرده است: دست را بدين
  را      لب بوسيد شيرين شكرشبه 

 را  به دندان كند عناب ترش
  از آن رو كرد اول بوسه را ساز    
 كه بر خوان از نمك به باشد آغاز

  بيشتر كرد     نمك چون شور شوقش
 دو ساعد در ميان او كمر كرد
  به زير آن كمر نابرده رنجي   
 نشاني يافت از ناياب گنجي

  ت   بسته طلب را چابك و چس ميان
 از آن گنج گهر درج گهر جست

  اندام    آن سرو گل  پيش  نهادش
 ي خام اي از نقره مقفل حقه

  نه خازن برده سوي حقه دستي   
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 را شكستي  نه خاين داده قفلش
  كليد حقه از ياقوت تر ساخت   

  قفل و در وي گوهر انداخت  گشادش
قندي اين عمل تا ظهيري سمر ينامه سندبادحال نگاه كنيد در داستاني از 

زنك از شوق اشتياق «نگر توصيف شده است: شاعرانه و فرو، غيرسادهچه حد 
  »... چرخاند كفل خود را چون آسيا مي

ي عشق و فسق  گذاري دو واژه ها در اين تفاوت ترين واژهگفتيم كه مهم   
هاي عاشقانه را در  است. براي ديدن تفاوت ميان اين دو واژه بايد منظومه

هاي فاسقانه ديد. مسلم است ما اصطالحي چون فاسقانه نداريم  مقابل داستان
را داريم كه از همان ابتدا بار ارزشي  »مكر زنان«و بجاي آن اصطالح 

جز  به(جا  هاي فارسي هميشه و همه كشد. در عاشقانه را به رخ مي  اش منفي
سي تعريف ي جن تالش شده كه عشق جداي از رابطه )رامينس و ويداستان 

اند كه مرز ميان اين دو را مغشوش نكنند.  شود. مولفان آنها نيز مواظب بوده
هايي است از طبقات باال: شاه و دختر وزير،  ي زوج ها همه درباره اين داستان

رغم عشق  ها، به شاهزاده و شاهزاده خانم، و دختر و پسر رئيس قبيله. اين زوج
كنند. در واقع چنين كاري را  خطا نميگاه دست از پا  وارشان، هيچ مجنون

شوند.  ميرند، اما همبستر نمي دانند. در هواي وصال مي خالف رسم عاشقي مي
دهد، طرف  اي رخ مي آنجا هم كه از سوي يكي از آنها چنين اشتباه فكري

. در اين است  بكتاش و رابعه داستان اش نمونه .دده مي هشداراو  به ديگر
اي  گويد تو وسيله كه آمده عشق او را پاسخ دهد، مي  اشداستان رابعه به بكت

 ست. آنچه در اين آثار اهميت دارد اتفاق نيفتادنا و بهانه، غرض وصال خدا
ي جنسي است و باكره ماندن دختر در هر شرايط. برعكس آنجا كه  رابطه

زن رسواي عام و خاص و حتي ديگر عاشقان  )رامين س ووي(افتد  اتفاق مي
 انديشد: ، با خود چنين مي شيرين، آنجا كه خسرو آمده به سراغش شود. مي

 ندارم طاقت زخم فراقش    در وثاقش نكه گر نگذارم اكنو
  چو ويسه در جهان بدنام گردم    و گر لختي ز تندي رام گردم

  نگذشته و نظامي ويس رامينس و ويفارسي   بينيد پنجاه سال از سرايش مي
 گويد: . شيرين بعد در پاسخ مينددا را بدنام جهان مي

  ها در عالم افتد كز ايشان فتنه    نخواهم آب و آتش در هم افتد
منظور از فتنه در اين بيت چيست؟ خسرو پادشاه ايران است و شيرين    

توانند  اي مي هايي هستند كه به اشاره قدرت پادشاه ارمنستان، هر دو قدر
انگيزان  بان از پس گردن بدگويان و فتنهنفع خود تغيير دهند و ز قوانين را به

توانند، اما فتنه بدنامي است، يعني قدرت  بيرون كشند. بله درست است مي
آورد.  خود مي زناگزير زير مهمي قدرت را نيز و بهاخالق حاكم كه اين دو قدر

اند آنچه افتد و داني. در اين بحثي  خواهيد گفت در واقع امر، اين دو كرده
گوييم،  ن است چنين باشد، اما ما از واقعيت تاريخي سخن نمينيست، ممك

گوييم، كه حتي  مي »رژيم حقيقت«بلكه از واقعيت داستاني و ارتباط آن با 
صورت يك واقعيت گردن  گذار را نيز زير مهميز دارد. و به شاه قانون

 خوانندگان را نيز در يوغ دارد. 
دهد كه مسير  هاي غربي نشان مي نههاي فارسي با عاشقا ي عاشقانه مقايسه   

همه در جهت جدا  خمار بامدادو تا  ويس و رامينهاي ما بعد از  داستان
ي جنسي از عشق بوده است، و بنابراين در جهت تحكيم  كردن و محو رابطه

در  لوليتاتا  ايزود و تريستاناخالق حاكم. درست عكس آن چيزي كه از 
ي  در حوزه(گام از شورش فردي هباي ما گامه غرب اتفاق افتاده است. داستان

گام به اخالق حاكم تن بهاند و در عوض گام دور شده )عشق و طبعاً زبان
 هاي غربي برعكس اين شورش فردي است كه كه در عاشقانهاند، در حالي داده
 شود. تر مي در مقابل اخالق حاكم برجسته و برجسته ويژه از قرن نوزدهمبه

  
  ر هم شكستن اقتدار زبان در شعر و رمانهاي دشيوه

ي جنسي  ها و مكر زنان بيشتر حول محور عشق و رابطه طنز، هزل، عاشقانه
ويژه  هاي ديگر، و به كنند. اما شعر، و رمان در قرون اخير، در عرصه عمل مي
زدن اين زنند. برهم ي خدا، مرد، و زن دست به تخطي مي بندي رابطه در رده
هاي مختلف و در  نما به گونه اي و ازل بندي اسطوره مبندي و هر رده

گيرد. تعريف انسان، برابر  هاي فكري و هنري مختلف صورت مي گفتمان
شمردن زن با مرد، اراده براي به دست گرفتن سرنوشت خود، و زميني كردن 

هاي  ها و ايجاد فضا و خالء در محدوده قوانين همه نمودهايي از اين تخطي
ترين و ازلي هستند. تخطي در زبان در اين ميانه مهم ـ  ابدي ي سنگي شده

دليل نيست كه  كند. بي ترين فضاهاي فكري و هنري را ايجاد ميبزرگ

چنانكه در جدول  )12(داند ترين شورش انساني ميشعر را مهم  استروس لوي
را به پل و عاملي است كه زبان  بيان)فن (تفاهم ياكوبسن نيز بوطيقا    و تفهيم

از شورش نيز   استروس منظور لوي )13( برد. ) فراميmetalanguageفرازبان (
 دقيقاً همين فراگذري است.

 فن بيانها و  شود كه فرد از طريق تكنيك زبان آنگاه تبديل به فرازبان مي   
معنا و مفهومي اضافه بارِ آن كند. و بعد آنگاه كه اين معنا و مفهوم براي 

تبديل به يك چارچوب يا هنجار معمول شد، در مسير جامعه ملموس و 
ترتيب بدل به  آورد. بدين عكس فرازبان را تا حد زبان پايين مي

شود كه بايد با ايجاد فضا در آن دوباره از هنجار بيرون  اي مي كننده محدود
برده شود. شايد براي روشن شدن موضوع بد نباشد كه يك جمله را در 

 ي زير را در نظر بگيريد: ل به شعر كنيم. جملهي تبدييمسيري بوطيقا
 رفت. كشتي بر دريا مي ـ 1

ي روشن و رايج خود در زبان. حال هامعنا با هاييبا واژهبسيار ساده  ايجمله
 :مدهيميگونه تغيير  اين جمله را بدين

 شكافت. كشتي دريا را ميـ  2
 آوا از ناگذرا حو تغيير طر »شكافتن «در اين جمله با جانشين كردن فعل 

)intransitive( به گذرا )transitive( ي كشتي نسبت به دريا  و متعدي رابطه
خاطر  به ـشود  يابد. افزون بر آن تصويري هم كه از كشتي ارائه مي تغيير مي

اي گنگ به  د، و ضمن كشتي بودن اشارهشو سويه ميدو ـفعل شكافتن 
ي زيادي تا شعر شدن و  ان فاصلهكند. اما هنوز زب ابزاري شكافنده نيز مي

تر  ي زير اين از جا كندن مشهودتر و شاعرانه بنابراين فرازبان دارد. در جمله
 دهد: خود را نشان مي

 زد. مي  كشتي دريا را خيش ـ 3
كه   طوري كند به ناگهان جمله را از جا مي در اينجا به »زدن  خيش «فعل    
ي معنايي ديگر نيز  يج، به يك شبكههاي اصلي، ضمن حفظ معناهاي را واژه

ترتيب هر واژه معناهاي خيش، مزرعه و كشتي را نيز  خورند. بدين پيوند مي
گردند با دو  و پس بدل به استعاره مي .كنند همزمان به ذهن متبادر مي

شوند.  ي يكديگر گاه محو و گاه پديدار مي معناي برانگيخته، كه در سايه
اي از  اند. دو بيت زير نمونه ي اين شگرد بنا شده پايهبسياري از ابيات حافظ بر

 آنهاست:
  آمد و هنگام درو  ي خويش يادم از كشته    مزرع سبز فلك ديدم و ماه مه نو

 يا
  اي بسا مرغ خرد را كه به دام اندازد    ي خال ور چنين زير خم زلف نهد دانه

ن و برداشتي شخصي منظور بيا ها را نيز به اما حافظ با يك شگرد ديگر فعل
اي استعاري  سان كه بجاي فراخواندن يك معنا در رابطه آزاد كرده است. بدين

هر دو واژه را كنار يكديگر گذارده و فعل را از رابطه بيرون كشيده تا با آن 
ي حافظ  شيوه ي باال را به وجه ديگر طباق را فراهم آورد. اگر بخواهيم جمله

 :بيان كنيم چنين خواهيم داشت
هر ساخت  »زد مي  خيش «و بجاي (عِ دريا را رخيش كشتي مز ـ 4

باد  تند  كاويد، پيچش كه مي )اي كه بخواهيم، مثالً كاويدن و عبارت فعلي
 آورد. هجران در باغ دلم را به ياد مي

مه نو به ياد  چنانكه در بيت اول، حافظ با ديدن مزرع سبز فلك و داسِ
افتد: طباق كشت و داشت و برداشت از يك  يش و هنگام درو ميوي خ كشته
پيش  ي معنايي متفاوت با فلك و ماه نو در جهت منظوري متفاوت شبكه

 » خويش «بخشد  اي كه بيش از همه اين روابط را كمال مي . واژهرفته است
گونه  اي به اين بندي هيچ اشاره كه در نوع  نوعي جناس( »خيش «است كه به 
  بايد به »درو«و  »كشته «اي كه در رابطه با  واژه اشاره دارد. )نشده است

شد. در بيت بعدي نيز يك طباق تصويري قوي رخ  اي فراخوانده مي گونه
و  »خم «، در پيوند با »خال«و  »زلف«ي چهره،  كننده دهد. عناصر ترسيم مي

ي يك  ي دختر نيمه ي تصويري مختصر ولي كامل از چهره ضمن ارائه »دانه«
شود. در مصراع دوم  سازد كه در مصراع بعد كامل مي ر را نيز ميتصوير ديگ

باز و در رابطه با مصراع اول يك تصوير كامل و يك  »دام«و  »مرغ خرد«نيز 
دهد: تصوير كامل  ي تصوير اصلي تشكيل مي كننده براي ارائه ي تكميل نيمه

اي  ميله گذارند و دام سبد براي صيد پرندگان است، كه زير آن چند دانه مي
نخ  رودميدهند. بعد پرنده كه به زير سبد  خم وصل به نخي زير آن قرار مي

ي ديگر  ي تصوير كه در رابطه با نيمه افتد. نيمه كشند و پرنده به دام مي را مي
ي قابل يي روا گونهنه ايدهد ب در مصراع اول تصوير دلخواه شاعر را تشكيل مي

ا شود و باالي خال قرار گيرد عقل را مثل ي مو ره آنگاه كه طره«بيان است: 
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تواند تماميت  ي هيچ نمييي روا اما اين شيوه »اي به دام خواهد كشيد. پرنده
آنچه در شعر آمده بيان كند. اين شعر تنها در همين ساخت ابعاد معنايي 

، هاي سالوادر دالي صورتي ديگر. بعضي از نقاشيدهد و نه به  خود را نشان مي
شبيه اين شعر هستند و همزمان دو تصوير را  ي نمايش تصويري،از زاويه
ي نگاه  دهند، بسته به آنكه از نزديك ديده شوند يا از دور و يا زاويه نشان مي

 تغيير كند.
هاي آشنايي در  چارچوببدل به آن زمان كه اين شعرها خود  واما بعد    

در سبك هندي ما نوعي  شود. روي از آنها آغاز ميزبان شدن باز تخطي و فرا
بينيم. تابع شگردهاي اصلي در  ي تصويرسازي حافظ را مي روي از شيوهفرا

توان با منطق حذف به  مي 3ي شماره  از جمله ـويژه بيدل  و به ـاين سبك 
-منطق در اينجا قرينه »دريا.  خيش «گونه ساخت:  بدين قرينه تصويري موجز

گيرد. با اين كار  كار ميه جازي آن را بكند و جانشين م كشتي را حذف مي ي
ي  كسره «شود و ساخت استعاري باال در ساخت صرفي  فعل نيز حذف مي

توان جاگيري كرد.  جاي جمله مي  د كه هرشو مختصر به دو واژه مي »اضافه
د و شو بينيم در اينجا استعاره تابع ساخت صرفي بدل به مجاز مي چنانكه مي

اي از اين شگرد است در  ي كشتي. بيت زير نمونه ژهنوبه جانشين وا خود به
 شعرهاي بيدل:

ي  سوز بود سايه عافيت ي ما نخلِ شمعيم كه در شعله دود ريشه
  ي ما انديشه

اي است كه براي جوانمرگ يا شهيد  منظور از نخل در اين شعر، حجله
مجاز است  ،»نخل شمع«مجازي براي كشتي است و  »خيش دريا«بندند.  مي
نيز دود  »ي ما عله دود ريشهش«عبارت شمع در حال مرگ. در  ر معنايد

و يادآور دود و در همين معنا: ريشه در دود شعله محو  جناس چشمي است
  شدن. 

  
 شرايط كنوني ما در قبال مسئله

شدي دائمي است، گرچه رفت و برگشت ميان زبان و فرازبان كنش و فرا
رسميت شناخته نشود.  داليل مختلف به بهممكن است در برخي جوامع بسته 

لزومي هم ندارد كه توسط يك ديكتاتور اين عمل صورت گيرد، فرهنگ 
ي معروف اين  تواند همين نقش را بازي كند. مثالً نمونه كار نيز مي محافظه

. در اين كتاب ميننويس غلطست از ابوالحسن نجفي با عنوان  ا ها كتابي سال
هستيم. اما اشتباه   هاي نگارش ي شيوه نويسنده دربارههاي  نهي  و شاهد امر

ي استدالل، استنتاج و كالً  ي ساخت، شيوه نكنيم، اين كتاب درباره
اي است كه طي  هاي صرفي ي واژگان و صورت نويسندگي نيست، بلكه درباره

اند. نويسنده اين  زبانان دستخوش تغيير شده هاي اخير به دست فارسي سده
زبانان خواسته كه  عنوان غلط بيرون كشيده و از فارسي بهها را  صورت
رضا باطني طي سه  كار ببرند. محمد آن را به )درست(هاي قديمي  صورت

اما اضافه بر  )14(مقاله به اين ذهنيت نادرست در قبال زبان پرداخته است.
ها نيز  ي حقوق انسان هاي زبانشناختي بد نيست اين موضوع را از زاويه بحث
اند،  پذيريم كه پيشينيان حق تغيير و دخالت در زبان را داشته . چرا ميگريمبن

هاي اخير و از جمله ما چنين حقي را نداريم؟ چگونه  زبانان سده اما فارسي
كه در معناي  »چرك«را نه در معناي  »شوخ«تواند  است كه ناصرخسرو مي

ما نبايد تصرفي در كار ببرد و كسي هم به او ايراد نگيرد، اما  به »گستاخ«
ي  ها باشد؟ مثالً واژه حتي اگر در مسير منطقي تجربه ،معناي يك واژه بكنيم

را در نظر بگيرد كه در جريان جنگ ايران و عراق معناي متفاوت  »موجي «
را نيز در خود انباشته است. حركت فعال اين واژه  »دچار موج انفجار شدن «

دهد، اما  دم را بسيار خوب نمايش ميها و نظرات مر در زبان مسير تجربه
ند. عدم استفاده داري آن در معناهاي جديد ابا  كار از استفاده اديبان محافظه

 د. شوتواند منجر به وامگيري يك واژه از زباني ديگر  از آن در آينده مي
ناپذيري را اساس قرار دهيم، ناگزير بايد مقابل هر كسي كه اگر اصل تغيير   
كند بايستيم.  بار مي ايواژهكند يا معنايي متفاوت بر  مي سازي واژه
ي نويسندگان و شاعران پيشين را نيز با داليلي از  ترتيب ناگزيريم همه بدين

ي زبان را بخوانيم. اما رفتار و نگرش  بعد هم فاتحه ؛اين دست محكوم كنيم
افظ و هاي مختلف دوگانه است. ح كاران نسبت به اهل زبان و دوره محافظه

هايشان را تحسين  نگرند و دخل و تصرف ي هنر مي نظامي و موالنا را از زاويه
از لفظ  »سوراخ« يحتي آنجا كه موالنا بجاي لفظ اديبانه ـكنند  مي

   را »آمد عادت خالف«تركيب برد يا نظامي  بهره مي »سوالخ«ي  عاميانه

ناپذير  صول تخطياما در مورد نويسندگان و اهل فن امروز با ا ـسازد  مي
تابيم و در شعر وزن  كنيم و در زبان تغييرات را برنمي دستوري قضاوت مي
  )15(كنيم. ميوي اعالم سوادي  ي بي ساختن نيما را نتيجه

از اين  حكايتچيز  زبان بيش از هر در دستور »مصدرهاي جعلي «اصطالح    
گذاري بيشتر از هر اقتدار اديبانه دارد. چه لزومي داشته بگوئيم جعلي؟ نام

د. بله، ذهنيت چنين است يا چنين بوده. دارچيز از قصد نپذيرفتن حكايت 
اند، چون برخي از  ي زبان پيوند نخورده اند و به پيكره اين افعال پذيرفته نشده

به كار آنها را قدما . اما چون برخي اند هاي تبديل شده و يا غيرفارسي آنها اسم
خاطر  به با اين همه و تنها ».مصدرهاي جعلي«ت نامشان شده اس اند برده

 هايفعل ايم بجاي هاي ساده را از خود سلب كرده آنكه حق ساختن فعل
هاي  خود را ملزم به استفاده از فعل »جنگيدن«، و »طلبيدن «، »فهميدن «

ايم. و البته  كرده »جنگ كردن «، و »طلب كردن «، »فهم كردن «تركيبي 
هايي  سازي ما دچار چه آشفتگي فعل وع كه با اين نگرشبگذريم از اين موض

شده است. توجه داشته باشيم كه آشفتگي با تخطي دو امر متفاوت هستند. 
رود، حال آنكه تخطي در جهت  آشفتگي در جهت نفي هر نوع نظم پيش مي

قصد تغيير سمت حركت يا  به وتر،  تر و پيچيده گستردهنوين، يا ايجاد نظمي 
سازي با پسوندهاي  ي فعل دارد. سترون شدن تعمدي قاعده برمي مفهوم گام

زبانان را نيز فلج و آشفته كرده  نه تنها زبان كه ذهن فارسي »يد«يا  »د«
 ويتر ر دهد كه تخطي در سطوح باالتر و پيچيده است. نبود نظم اجازه نمي

اي ه ي پذيرفتن و نپذيرفتن صورت دهد، بجاي آن محدود شده به بازي ساده
 »عرضه نمودن. «يا  »عرضه كردن«صرفي 

سينا و طبعاً ارسطو چارچوب  در نقد ابن االشراقة حكمسهروردي در    
ي  گيري همه بيند كه قادر به دريافت يا اندازه فكري آنها را اسير روشي مي

ها و احساسات و افكار نيست. اين همان ايرادي است كه بيروني نيز به  پديده
اوالً چه كسي ثابت كرده «گويد:  رد. سهروردي به درستي ميگي سينا مي ابن

درست باشد و  كردن است و ضمانت داده است كه روش ارسطو براي فكر
روش كافي  يك ثانياً بر فرض كه درست باشد چه كسي گفته است كه همين

است كه نتيجه گرفته شود كه ارسطو خاتم حكما و انديشمندان است؟ و ثالثاً 
هاي بشري در فضائي جوالن  يك بعدي است و افكار و انديشه وِشر اين روش

) 16»(دارد كه اليتناهي است و حد و مرزي نميتواند داشته باشد و ندارد.
خود مانع پرواز آن  ،اي طوالني بجاي راهبري فكر ي براي دورهيمنطق ارسطو

كننده بوده بحثي است روشن و  ي محدوديبوده است. اينكه منطق ارسطو
روردي بسيار دقيق آن را دريافته بوده. اما بجاي گسترش يا بنيان گذاردن سه

طور كامل خلع سالح  تر سهروردي خود را به ابزار شناخت و منطقي گسترده
كند. بعد  عالم مياو اشراقي  كند و تنها راه شناخت را دريافت شهودي مي

ي را تنها منحصر رسد كه دريافت و شناخت اشراق ناگزير، به آنجا مي هم، و به
ايراني  يترتيب فلسفه بيند، يعني اولياء. بدين به افرادي واجد شرايط مي

تر، خود را به دست خود خلع سالح  بجاي كشف منطق و روش فراگيرنده
شود اصلي  منطق استدالليون مي كند، تا آنجا كه چوبين ديدن  مي

تر از ، و شايد دقيقنسناپذير و تسخري بر كار آنها. اما در غرب از رنسا خدشه
هاي منطق صوري  سو با دريافت محدوديتبدين زمان سنت توماس اكيناس،

شوند تا آنجا كه ديالكتيك و پديدارشناسي بنيان گذارده  ها باز مي چارچوب
يابد،  شود و بعدها كه ابزار فلسفه، يعني زبان در قرن بيستم اهميت مي مي

ن منطق سمبليك يا روش هاي ديگري چو هاي شناخت و منطقروش
گشائي  ساختهرمنوتيك مدرن و اي چون  ي نوي انديشه ساختاري و شيوه
بندي  به طبقه ها وسواس شود. شايد اگر ما نيز چون غربي بنيان گذارده مي

ي يا هر منطق ديگري را بسط و گسترش داده يداشتيم، منطق ارسطو مي
 بوديم.

يا صرفاً منحصر به ايران است. در  گويم كه اين موضوع مطلق و البته نمي   
هايي هستيم؛ البته برعكس  تئوري ژانرها در غرب نيز شاهد چنين محدوديت

و در جهت حذف بسياري از ژانرهاي بيرون از چارچوب ژانرهاي تعريفي 
كه اخيراً چاپ  باستان يونان هاي رمان مجموعهنام  ارسطو. در كتابي به

ي اسكندر تا  ي منثور يوناني بعد از دوره قانههاي عاش شده، تعدادي از داستان
 ريردان، در پيش پ. قرن دوم ميالدي گردآوري شده است. ويراستار كتاب، ب.

سو براي ما آشنا  بدين  ها از رنسانس اين رمان«نويسد:  درآمد خود بر كتاب مي
چرا  )17»(.هكرد نها توجه نميه آدليل منثور بودن كسي ب بوده است، اما به

، )جنگي(هاي عاشقانه و ماجراجويانه  مايه رغم بن اند؟ چون به رد توجه نبودهمو
 ،از همين رو هم .اند و بنابراين بيرون از ژانرهاي تعريفي ارسطو به نثر بوده
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٣٢٣  100 ي آرش شماره

ناديده گرفتن آنها  .بندي كرد دانستند كه در چه ژانري بايد آنها را طبقه نمي
ها  ستار اين داستاناده است. ويري چنين نگرشي بو هم تا همين اواخر نتيجه

را گرد آورده و در يك كتاب چاپ كرده است، اما همچنان از قرار دادن آنها 
كند، در همان مسير ژانرهاي تاريخي  در يك ژانر ويژه ابا دارد. كاري كه او مي

گذارد. و چرا؟ چون به نثر  بر آنها مي )novel( و تابع همان معيارها، نام رمان
نگرشي از اين دست، با معيارهايي . ، تنها با يك معيارين و همينهم ؛هستند

كه براي چند قرن تمام آثار ادبي و هنري ديگر كشورها را،  بوده از اين دست،
پائي شكسته در   وكلي رد كرده يا با دست در مقايسه با آثار غربي، يا به

بينم  ميچارچوب ژانري غربي جا داده است. در واقع ديرزماني نيست كه 
اند  تئوري ژانرها توسط كساني چون باختين و تودروف بسط و گسترش يافته
تر  و بجاي ژانرهاي آشناي تاريخي، ژانرهاي تئوريك در يك نظام گسترده

ي، چارچوبي ياي باالتر و بر مبناي اصول بوطيقا اند، و در مرتبه طرح شده
سد ر«گويد:  دي مياند براي بررسي هر نوع اثري. سع فراگير فراهم آورده

ي اين  هاي اشراقي الزمه ، در انديشه»جز خدا نبيند آدمي به جايي كه به
. در تعبير امروزي اما )كشتن نفس اماره(ي بد انسان است  اتفاق حذف نيمه

ي تغيير مسير تاريخ در جهت گسترش  اين عمل با به دست گرفتن اراده
 شود.  نفع انسان تعريف مي  هاي زيست به نظام

هاي  سو، دائم در پي ايجاد فضا و خالء در محدوده غرب از رنسانس بدين   
ي ايجاد چنين  هاي مختلف نتيجه ناپذير بوده است. توليد گفتمان خلل

سو اين روند   پنجاه سال پيش بدين   و  فضاهايي بوده است. در ايران نيز از صد
رست از زماني ه است. يعني دداشته مادهاي خاص خودش ا با شدت و ضعف
هاي مختلف  توان از جنبه ي خودآگاه آمده. نمود آن را مي كه زبان به حوزه
ي  سو در تالش براي نوشتن دستور زبان و كشف و استفاده  ديد، مثالً از يك

سو در تغيير هدفمند در دستگاه   و از ديگر ،آگاهانه از قواعد ساختاري آن
رغم مبناي نادرست  ، به»پيدايش «اي چون  افتادن سريع واژه  واژگاني. مثالً جا

ي بود كه مفهوم مدرن حدوث در يخاطر خال بهتنها  )18،(اش دستوري
دستگاه زبان ايجاد كرده بود. واژه با پر كردن اين خالء ارتباط معنايي دقيقي 

هاي حدوث، يا توليد و  توان واژه يابد تا آنجا كه نمي ي معنايي مي در شبكه
ها و اصطالحاتي كه بر اين بستر  ند واژهاآن به كار برد. بسيار آفرينش را بجاي

ها و وندها براي  ي آگاهانه از بن اند. استفاده يابي شدهتوليد، تركيب يا معنا
آواهاي جديد حال و  . نيز توليد طرحهستند تأملتوليد واژگان جديد نيز قابل 

تر ساده كه پيشي  ي استمراري براي تمايز آنها از حال و گذشته گذشته
و  »روم مي«بجاي  »روم دارم مي»  (رفت  بجاي صرف استمراري نيز به كار مي

 .)جز آن
ميرزا از نخستين كساني بودند كه با  در اين روند يغما، مانكجي، و فرهاد   

هاي سره بجاي برابرهاي عربي دست به تخطي زدند. تخطي آنها  گزينش واژه
، فضايي كه اين بحران توليد بودگي حاكم ي بحران هويتي و عربزد نتيجه
. ديرتر حبيب يافتد نخست در چارچوب دستگاه واژگاني نمود رك مي

 نويسد. ضرورت نوشتن دستور زبان فارسي را مي  اصفهاني نخستين دستور
هاي زبان است.  زبان در اين دوره ناشي از به خودآگاه آمدن قواعد و ساخت

گيرد. پس از آن قواعد ساختاري،  قي قرار ميبا اين كار تخطي در مسير منط
ي اختياري و خودآگاه  و اجزائي چون پيشوندها و پسوندها به حوزه

 آيد.  نويسندگان و اهل زبان درمي
شود با  هاي كهن همراه مي ها و قالب ي شعر تخطي از وزن در حوزه   

ي جديد هاي منسجمي براي رفع كمبودهاي زبان. توليد واژگان تركيب گفتمان
هاي آوائي جديدي را  ها ساخت شود. اين واژه باعث يك اتفاق مهم در زبان مي

ها  آورند. نظام آوائي زبان، و بالتبع وزن عروضي، با اين ساخت پديد مي
كه شعر براي استفاده از آنها در اوزان   طوري شوند، به سادگي همخوان نمي به

خاطر  د. مثالً بهشو مي هاي قديم دچار مشكل و محدوديت شديد و قالب
تري در نظام آهنگ، همزه حضور فعال اي چون هم هاي تركيبي واژه ،فراواني

ديرتر در شعر فروغ فرخزاد اين همزه كه اغلب توليد سكته (يابد  آوائي مي
 و ،ييهاي سه هجا . نيز تعداد واژه)شود صورت وقفه وارد وزن مي كرد به مي

كند  و عامل در وزن طبيعي زبان تغيير ايجاد مييابد. اين د افزايش مي ،بيشتر
خانلري اين (گذارد  زبانان اثر مي ي فارسييدنبال آن بر ذوق موسيقا و به

و  حس را زبانان ديگر اوزان عروضي بيند كه فارسي گونه مي موضوع را بدين
ي طبيعي ناشي شده  هاي جديد از اين زمينه . توليد وزن)كنند درك نمي

شود كه  هاي منسجم و پيوسته باعث مي ديگر وجود گفتماناست. از سوي 
ي بيفتد، چه يدر يك بيت يا مصراع از كارآ »تمام كردن معنا« كهنشگرد 

يابد. به اين  تر ميهاي بزرگ شعر براي بيان تمام و كمال موضوع نياز به قالب
 از مشروطه، شاعران اغلب از ي پيش بينيم در يكي دو دهه داليل است كه مي

ند، ردك هاي بازتري چون مسمط استفاده مي تر و قالب هاي طوالني وزن
الممالك. و باز در  كارهاي حبيب خراساني، صفاي اصفهاني و اديب  اش نمونه

طويل و  هاي جديد بحر بينيم وزن جديد و قالب همين زمان است كه مي
كند كه  مي ها فضائي را پر ي اين تخطي د. نيما بر پهنهشون مستزاد اختراع مي

هاي اجتماعي به وجود آورده  هاي آوائي و واژگاني جديد و گفتمان ساخت
هاي آزادتر است. اين  ي توليد متفرعات و قالب بودند. كار او در واقع، ادامه

شود. اينجا با تغيير در  اي ديگر مشاهده مي نويسي نيز به گونه روند در داستان
بط اجتماعي نوين فضائي براي تخطي در روا »شرم «و  »بندي رده « مفاهيم

نويسي زبان گفتار را به  شود، در رابطه با مشكل زبان نيز داستان توليد مي
 زند. زبان رسمي و ادبي پيوند مي

توان گفت از پس اين تحوالت بوده كه استفاده از زبان در ميان  مي   
سوندها، ي خودآگاه يافته است. توجه به پيشوندها و پ زبانان جنبه فارسي
هاي نحوي نشان از اين نگرش خودآگاه  هاي سره، اصطالحات و ساخت واژه

اين گرايش از لحاظ رواني نشان از همان بحران هويتي دارد.  )19(دارد.
هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي، در زبان نيز  بحراني كه در كنار بحران

گويي و  لطهاي نحوي تا حد غ دهد. اما عدول از ساخت خود را نشان مي
اي كه ميان  نويسي، عدم توافق بر سر اصطالحات و بدتر از آن فاصله غلط
ي از آشفتگي دارد و كمتر در يسو   و  ها و معناها پديد آمده، بيشتر سمت واژه

سخن ديگر  تر است. به تر و گسترده جهت توليد نظام و چارچوبي پيچيده
يافته است و كمتر  كننده تخطي بيشتر حالت آنارشيستي و حتي تخريب

تر دارد. اين  تمايل به تغيير مناسبات درون نظام براي ايجاد نظامي پيچيده
رغم نظر برخي از نويسندگان كه آن را هدف نوشتن قرار  پريشي، بهزبان
ي آشفتگي و بحران يا تخطي در  ي پديده اند و نه شگردي براي ارائه داده

در جهت پر كردن فضاها كه در پي  تر، متاسفانه نه رسيدن به سبكي پيچيده
سخن ديگر در جهت حذف محدوديت و چارچوب  فروپاشي آنهاست. به

نه آنكه آن را از حالت اقتدار بيندازد.  و خواهد آن را از اساس نابود كند، مي
كند و نه حذف  مي )نُرم(ياكوبسن در بحث سبك، سخن از انحراف از هنجار 

معناي انحرافي يك واژه ضربدري روي آن آن. دريدا نيز براي نشان دادن 
نويسد. با اين  دهد، گاه نيز آن را وارونه مي كشد يا امالي آن را تغيير مي مي

دهد، نه آنكه آن را نابود كند.  شگردها، او از هنجار موجود انحراف نشان مي
 گشائي او نيز قابل مداقه است.  اين موضوع در روش ساخت

ي  ي مهم به شيوه اختمان و مجموعهدريدا در طراحي چند س   
 parc de( »ويال پارك ال«ي همكاري كرده است. از آن جمله است يگشا ساخت

la Villetteبرنارد شومي ( ) در پاريس كه با معمار سوئيسيB. Tschumi كار (
ي شده، يكي يگشا كرده. از عناصر مسلط معماري كه در اين مجموعه ساخت

) sense of directionيابي (و ديگري حس مسير قصد جايگزيني فضا است به
 اند پس ي تاريخي، معنا و مفهوم ديگري يافتهيرغم آشنا است. فضاها به
هاي معهود انسان را به نقاطي دور  اند، مسيرها نيز خالف عادت استعاري شده
رسانند. معلق بودن در زمان نيز از عناصر بسيار قوي در ساخت  از انتظار مي
هدفي  هاي اخير اغلب صحبت از بي هاي دهه عه است. در بحثاين مجمو

رود،  ي انسان پيش مي ست كه به اراده تاريخي انسان است. تاريخ چند قرني
اما منافع اقتصادي تكنولوژي را بدل به تنها هدف كرده است. در اين رهگذر 

آشنا، سرگردان در پي يافتن هدفي انسان كنده از فضاها و معناهاي دير
رود  يابي ميتر است. اين سرگرداني و آشفتگي با گم شدن حس مسير نسانيا

ي اين  اي درباره پديد آورد. دريدا در مصاحبهبراي بيان كه بوطيقاي جديدي 
پيتر ايزنمن نيز در طراحي  )20(دهد. مجموعه يك يك اين موارد را نشان مي

در  )Wexner Centre for Art» (وكسنر سنتر«نام  اي فرهنگي به مجموعه
از همين شيوه استفاده كرده است. در اين مجموعه شكستن  اوهايو  كلمبوس

م ذهن يخطوط افقي و عمودي و جايگزين كردن آنها با خطوطي مايل دا
ها و واحدهايي از  گيرد. نيز حضور ساخت را به چالش ميما معتاد تاريخي 

هاي  ن در زمانهاي مختلف بيننده را ضمن قرار داد هاي دوران معماري
  كند.  زماني مي ي بي مختلف، دچار سرگيجه

اي و تاريخي خود را از دست داده است،  هاي اسطوره ي امروز هدف جامعه   
هيچ  پيشرفت معنايي جز رشد اقتصادي ندارد. انسان امروز در اين خلجان

اي ندارد كه از خود نشان دهد. مدرنيسم مهر خود را با نفي  ي تاريخي چهره
ي ابزاري بر ساختمان حك كرد. معماري  معماري مذهبي پيشين و استفاده
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مدرن اما در پي كوبيدن هيچ مهر تاريخي و اعتقادي خاصي نيست،  پسا
هدفي و سرگرداني انسان معاصر را نشان دهد. براي  خواهد بي برعكس مي

ي  هاي مختلف، چهره هاي مختلف از زمان همين هم با فراخواندن معماري
گذارد. در ادبيات و هنر  هدف اين دوران را به نمايش مي ندفرهنگي اما بيچ

هاي پيشين با  سازي ساختزست در معناي با ي ديرزمانييگشا نيز ساخت
 باري داشته است. معهود نقش فعال و پرهاي غير معنا و هدف

 »انحراف از هنجار«در ميان نويسندگان و هنرمندان ايراني، اما، بحث    
گويي. بدون  پريشي، در معناي پريشانوبسن، تبديل شده است به زبانياك

پريشي، موضوع كار عنوان بازتابي از روان پريشي، بهه زبانكتوجه به اين
همين بحث ارتباط  ياكوبسن بوده در يك مقاله. وي همانجا در ادامه

 هاي مجازي و استعاري زبان با دو سبك رئاليسم وي ميان گرايشيبوطيقا
دهد و در پي آن بر هم زدن هنجار زبان را در اين دو  مي توضيحمدرنيسم را 

بيند.  پريشي تابع بينش دوران نزد نويسندگان ميسبك ناشي از نوعي زبان
هاي  گرايشي كه در رئاليسم با وجه قوي مجازي همراه است و در سبك
اس مدرن با وجه استعاري. در واقع ياكوبسن پيشاپيش اين فرض را اس

قصد توليد اثر هنري ناگزير از انحراف است،  گيرد كه هر هنرمندي به مي
توان يافت. بعد سمت كلي اين انحراف يا  بدون اين انحراف اساساً هنري نمي

سخن  كند: مجازي، و استعاري. به دنبال مي بوطيقاييتخطي را در دو ساخت 
ي  ادبيات از لحظهپريشي پديده يا سبكي جديد در ادبيات نيست. ديگر زبان

پريشي كرده است. سعدي وقتي پيدايش با انحراف از هنجارهاي معمول زبان
پريشي كند، زبان تحت تاثير زبان عربي نحوي جديد وارد زبان فارسي مي

هاي  كرده است، يعني از هنجار معمول تن زده است. يا در زبان امروز صرف
 .هستندشي پريي استمراري نوعي زبان جديد حال و گذشته

ي دريدا نيز، كه در فارسي با اصطالح عجيب يگشا در مورد ساخت   
شكني تعريف شده است، برداشت غلطي ميان شكني و ديرتر ساخت شالوده

نويسندگان ايراني رايج گشته. كافي است از ديد اين هنرمندان بخواهيم 
داشت؟  ي بنا كنيم، چه خواهيميگشا را به روش ساخت »ويال له«ي  مجموعه

هاي اين دسته از نويسندگان و شاعران هيچ جز تلي  ها و نوشته طبق گفته
كند معماري  ديگر فرق نمي(خاك، بدون كمترين ردي از معماري يا ساخت 

م تل خاك به وجود ي. براهني در شعرهاي اخير خود داباشد) اي چه دوره
گرا و نه  ك واقعست به سب ا اي هايي كه نه بازسازي ويرانه آورد. تل خاك مي

 .مدرنو پست بازنماي حس ويراني به سبك مدرن
ها است، زيرا  ترين بحران گويد، از عميق گونه كه پاز مي بحران زبان بدان   

شود. وي  ها مي ها و مدلول ي ميان دال باعث قطع يا سست شدن رابطه
ز دانيم شيطان از كجا آغاز كرده، ا واقعيت اين است كه نمي«نويسد:  مي
ند، كار و شوها فاسد و نامطمئن  دانيم كه وقتي واژه ها يا اشيا، اما مي واژه

د. اشيا بر نامشان متكي هستند و شو هاي ما نيز نامطمئن مي ماهيت فعاليت
بايد توجه داشت كه تخطي و محدوديت دو  )21»(ها بر اشيا. برعكس نام

ندارد. تا چارچوب عامل الزم و ملزوم هستند. يكي بدون ديگري امكان عمل 
اي وجود نداشته باشد تخطي معنا ندارد و تا تخطي و شورشي  كننده محدود

ي ژانر با سبك  دهد. رابطه اتفاق نيفتد، چارچوب محدوديت خود را نشان نمي
عنوان  رسد. ژانر به ي اين عملكرد است كه به تعادل مي پايه در هر اثر دقيقاً بر

كند، سبك اما  هاي حاكم را بازي مي چوبي آشناي خواننده نقش چار پهنه
عنوان نگاه متفاوت هنرمند، نگارش و برداشتي متفاوت از ژانر را ارائه به
نقش توانشي آنها از ديد چامسكي (آواهاي زبان  دهد. درست مانند طرح مي

competence هاي خاصي كه هر فرد  با جمله )= و النگ از ديد سوسور
 performance اجرا در اصطالح چامسكي(كند  مي آواها ايراد تابع آن طرح

سخن ديگر در هر اجرا ما با نوعي انحراف از نُرم  . به)=  و پارول از ديد سوسور
 كار داريم.  و سر
ي  هاي عاشقانه ي تخطي در يك محدوده را در رابطه با داستان بارت نتيجه   

كه ادبيات  كرده است. وي بر آن است بياني يپسند به شكل زيبا مردم
عنوان  اي به اسم ازدواج به پسند است كه پديده عاشقانه به اين دليل همه

بندد. از اين رو هم  ها را چارچوب مي كننده روابط انسانعامل محدود
شوند. وي در ادامه  قصد تخطي از آنها نوشته و خوانده مي ها به عاشقانه

 )22»(نيز داريم.هاي عاشقانه  تا ازدواج داريم، داستان«گويد:  مي
دو علت است: يا فضاها و  يبحراني كه زبان فارسي بدان دچار است، نتيجه   

شوند؛ يا در مقابله،  كننده پر مي سرعت توسط نظام محدود  خالءها دوباره و به
سخن ديگر رفتار  دارند. به ها تنها در جهت حذف عامل آنها گام برميشورش

ي  پايه مان، نه بر رفتارهاي سياسي و فرهنگيشورشي ما نسبت به زبان، مانند 
ي  آورنده  ي حذف عامل به وجود پايه ي ميان دو قطب، كه بر تغيير رابطه

دهد كه با پر كردن فضاها و  رود. اين نگرش اجازه نمي مي چارچوب پيش
ي  نوبه زمينه ها شورش را بدل به نظام جديدي كنيم كه خود به خالء

 ييك زمان بايد تر را فراهم آورد. كاري كه باالخره اي فراتر و عميق تخطي
  .دست يازيمبدان 
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ي  ) اين جمله در داستاني دربارهطبري تاريخي فارسي  (ترجمه بلعمي تاريخدر 
نوشيروان بر خداي تعالي شكر و ثنا كرد و ملكان «گونه بسط يافته:  انوشيروان بدين

پيشين را بستود و خطبه اينست: گفت: اي مردمان همچنان كه نعمت خداي تعالي 
ست از آنكه بر پدران ما بود و ما را ملك افزون داد بايد كه داد ما از داد بر ما بيش ا

المال  ايشان افزون بود. و من نگاه كردم در كار خلق، چاره نيست ملك را تا او را بيت
نبود، براي نيروي او را، و نگاهداشت رعيت را از دشمن، تا چون دشمني از طرفي 

ستدن و بر رعيت وي ستم خواهد كردن، از  پديد آيد و آن مملكت از وي بخواهد
سپاه چاره نيست كه مملكت به سپاه نگاه دارد و سپاه را از خواسته چاره نيست و آن 

سپاه حاجت آيد اگر از رعيت آنگاه  خواسته از رعيت بايد ستدن و آنوقت كه به
بايد ستدن و در  بستاني در آن شتاب بر رعيت حمل مؤنث افتد، هر سالي مي

ستانند و  المال نهادن تا آنوقت كه حاجت آيد. و نگاه كردم از هر چيزي كه مي بيت
المال آورند نه بر زور، و داد بود و پدران ما خواستند كه اين بداد باز برند و  بيت به

روزگار نيافتند و بپادشاهي راست كردن مشغول بودند، و خداي تعالي پادشاهي ما 
م. و همه زمينهاء پادشاهي مساحت كرديم و بر هر راست كرد و ما بدين داد رسيدي

جفتي زمين خراج نهاديم، از هر جفتي كه كشتند يك درم و يك قفيز از آن غله 
زمين و از هر درختي و صنعتي معلوم و از هر سري از مخالفان ما كه ايشانرا در 

ها  يدهميداريم و چون خواسته ايشان نگاه ميداريم چيزي معلوم، و جر  مملكت خويش
كرديم و شمار كرديم تا آگاه كنيم شما را، و بر شما آن واجب كنيم، و هر شهري را 

  كارداري بر كنيم، مردي پارسا و امين بفرستيم و بگوييم تا عنايت كنند و خراج آن 
شهر بسه بهر كنند و بيكسال بستانند هر چهار ماه يكبار بيرون كنند تا بر خلق 

 »ينيد؟آسانتر بود. شما چگونه ب
براي آنكه معلوم شود معناي عدل و داد تا چه حد در مقابل معناي امروز آن است، 

مردي از ميان مردمان   پس  ...«ي اين متن را هم اينجا بياوريم:  اجازه دهيد كه ادامه
برخاست نه از مهتران و كس او را نشناخت و گفت: اي ملك خراج چيزي جاودانه 

اني شوند و چيزي باقي بر فاني نتوان نهادن، بر زمين آبادان بود و باقي ماند و مردم ف
آن زمانه، آن زمين ويران شود و آن خراج بماند و بر مردي   خراج نهي فردا از پس

فرزندان وي بماند. نوشيروان  خراج نهي و بميرد و آن خراج بر زمينهاء خراب و بر
ي آن زمينها بپيمايند و هر چه گفت: اي ابله نادان نداني كه خود چه ميگوئي، هر سال

زميني كه از دست نرفته باشد خراج همان دهد كه  ويران بود خراج بيفكنند و هر
او را گفت از كدام   زمين آبادان دارد، و آن كه از دست او رفته باشد ندهد. پس

گروهي؟ گفت از دبيرانم. گفت: دبيران فضول باشند و فرمود دوات بر سر او زنيد تا 
(،) هم درين مجلس(.) و هم در آن مجلس دبيران بسيار بودند، هر يكي با بميرد

 »دوات او را ميزدند تا بمرد....
گونه است كه بجاي مكث  دو عالمت مكث و نقطه كه در هالل آمده در كتاب بدين

به  »هم درين مجلس«كه عبارت  طوري نقطه پايان جمله و بجاي نقطه هيچ نيامده به
گذاري كتاب در اينجا غلط است و  گمان نگارنده نقطه ته است. بهي بعد پيوس جمله

گونه كه  ي اول مربوط است بدان كند و عبارت باال در اصل به جمله معنا را نارسا مي
 نگارنده اينجا آورده است. اميد كه اشتباه نكرده باشم.

، فارسي نثر سال هزاري ابوعلي محمد بلعمي، نقل از:  ، ترجمهطبري تاريخ
انتشارات شركت سهامي نشر كتاب (كريم كشاورز كتاب اول، چاپ سوم   كوشش به

 .115- 113صص  ))1355( 2535
بن جرير  ، تاليف محمد»الملوك الرسل و تاريخ« طبري تاريخك. به:  نيز ر.

، صص 2ج  )1357نشر اساطير، چاپ پنجم (ي ابوالقاسم پاينده  طبري، ترجمه
701-703. 
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متفكران و دولتمردان ايراني بعد از اسالم نقش مسلط داشته و  اين انديشه در ميان
گرد و ي ساختن شهر سياوش هاي مختلف طرح شده است. فردوسي درباره به شيوه

خرم شود جاي    چو«گويد:  نقش آن در فراهم آمدن خواسته (ثروت) چنين مي
آورد:  نين ميوشمگير چ نامهقابوس. يا در »آراسته / پديد آيد از هر سوي خواسته

داد آباداني بود و بيداد ويراني پس چون آباداني ديرتر شايد كردن ديرتر ماند، و «
بن وشمگير،   ك. به: قابوس ر. »ويراني چون زودتر توان كردن زودتر نيست گردد.

  ,605ي سعيد نفيسي، ص  ، ويراستهنامهقابوس
ز: آدميت. فريدون، مقاالت حسن خان اعتمادالسلطنه، نقل ا ، محمدالتوايخ صدر  -5

  ,72ص  )1362انتشارات نويد (تاريخي 
، فارسي زبان شناسي و زبانك. به: ناتل خانلري. پرويز،  ي بيشتر ر. براي مطالعه -6

 .1366انتشارات توس 
ها جان  واژه«ويژه مصاحبه با عنوان  ي فرهنگ، به ، ويژه1368، نوروز 33 آدينهنيز: 
  .»دارند

ك. به: كتاب پيشين از ميشل فوكو،  دن مفهوم رژيم حقيقت ر. براي روشن ش -7
  بخش اول و دوم.

ي عشق و نظام ارزشي آن نوشته است. عنوان اين دو  اوكتاويو پاز دو كتاب درباره -8
 كتاب چنين است:

Paz, Octavio. The Double Flame: Love and Eroticism, Translated by 
Helen Lane (Harcourt Brace & Company 1993). 
_______ Conjunction and Disjunction, translated by Helen Lane 
(Harcourt Brace & Company, 1989). 

 Abgrund‘ اصطالحي است كه داريوش شايگان مقابل »بن هسته بن بي « - 9
des Kerns  ’به: داريوش شايگان،  ك. ي بيشتر ر. از گوته آورده است. براي مطالعه

  . 8، ص اساطيري ينشب
 زن روز اي شبيه به  ي هشتاد در پاكستان مجله دانم، اما در دهه اكنون را نمي -10

عالمت جمع است در اردو، البته  »ون «، يعني زنان. »عورتون «شد به نام  چاپ مي
ي مخصوص آن در  را آوردم چون نويسه »ن«آيد كه اينجا  نون آخر بدون نقطه مي

-چسبد، انگار كه نون را نيمه يست، زبان هم در تلفظ به سق نميپردازها ن فارسي
  جويده تلفظ كنيم.

  عباس اقبال آشتياني، نشر طلوع، مقدمه.  كوشش ، بهكلياتعبيد زاكاني،  -11
ي حسين معصومي  ، مصاحبه، ترجمهشناسي و هنر مردم. كلود،  استروس لوي -12

  ,35، ص 1372همداني، نشر گفتار 

13- Jacobson, Roman. Language in Literature (The Belknap Press, 
Harvard University Press 1987) p. 13. 

و  Style in Language اين مقاله همچنين در دو كتاب زير با عنوان
Framework of Language .نيز آمده است 

 اجازه بدهيد غلط «رضا باطني با عنوان  هاي محمد ي مقاله براي مطالعه -14
  .1367سال  26، 25، 24هاي  هاي آدينه، شماره ك. به: مجله ر. »بنويسيم

  .1366 )نشر ني( ننويسيم غلطك. به: نجفي. ابوالحسن،  نيز ر.
جا الزم است توضيح داده شود كه در قديم براي زبان ناخودآگاه اصطالح  همين

ئي. در اين ها بر اساس تناسب آوا سماعي رايج بود، يعني پذيرش واژگان و ساخت
داد  اي مي نگرش هنجار قواعد ساختاري و دستوري جاي خود را به استفاده از هر واژه

نمود. مقابل آن، اصطالح زبان دساتيري قرار داشت، يعني  كه در گوش مطلوب مي
منظور همخوان و بهنجار كردن  ها طبق قواعد دستوري به استفاده او واژگان و ساخت

ي خودآگاه از زبان دارد. از  كه اين روش نياز به استفادهدستوري زبان. مشخص است 
اند  ها به شق دوم بوده است. البته بوده زبان سو گرايش اصلي فارس مشروطه بدين

  دادند.  كساني چون خانلري كه روش سماعي را بر روش دساتيري ترجيح مي

 امروز دبياتا هنر وي ناصر حريري با پرويز ناتل خانلري،  ك. به: مصاحبه ر. -15
  .)نشر كتابسراي بابل(

، ترجمه و شرح دكتر سيد جعفر حكمة االشراقالدين يحيي،  سهروردي. شهاب -16
نه. نيز مقدمه خود شيخ  - شش   صص )1361انتشارات دانشگاه تهران (سجادي 

  ,23- 16صص 
17- Collected Ancient Greek Novels, edited by B. Reardon 
(University of California Press 1998) pp. 1-19. 

هايي چون روش، گويش و  پيدايش از اسم اشتقاق يافته است و نه مانند واژه -18
ي  كه در مجله 1333ي در يك سخنراني به سال يكوبش از بن حال فعل. جالل هما

ي غلطي  گويد اين روزها كلمه آن زمان هم چاپ شده است، مي ي ادبيات دانشكده
به كار   هايش ها و گفته دانسته و ندانسته آن را در نوشته  كس هرباب شده است و 

گويد، اما فعالً تا پيدا شدن  برد. اين كلمه پيدايش است. بعد از اين اعتراض مي مي
اي مناسب اجازه دهيد ما هم آن را به كار ببريم و سخن خود را چنين آغاز  واژه
  »... پيدايش وزن شعر«كند:  مي
آمد توجه آگاهانه به زبان، انتخاب و جايگزيني  14  نويس ه در پيطور ك همان -19

ي نظام موسيقايي آن  قصدهاي سياسي و فرهنگي با استفاده از زبان برپايه واژگان به

تر از  متفاوت است. تابع نظام موسيقايي بسياري از واژگان عربي موجود در زبان راحت
شعر اين گرايش مشهودتر است، زيرا شعر روند. در  كار مي  برابرهاي فارسي آنها به

هاي  داد. رفتار نسل قديم به نقش موسيقايي زبان بيش از هر عامل ديگري اهميت مي
هاي نحوي،  هاي مختلف همراه است، تا آنجا كه ساختمعاصر در قبال زبان با گرايش

مسائل  سرعت وضعيت او را در قبال برد به واژگان و اصطالحاتي كه هر فرد به كار مي
  كند. اجتماعي و سياسي روشن مي

20- Derrida, Jacoues. Rethinking Archeology, edited by N. Leach 
(Routledge, New York 1997, pp. 317-347. 

زبان در  ‘ ، عنوان كتابي است كه بخشThe Bow and the Lyre، پاز. اوكتاويو - 21
چاپ شده  1371، فروردين 2ي  شماره سپيداري اين قلم در  آن به ترجمه’ شعر

   .1385 ، تابستان و پاييز40- 39، شماره رودزندهاست. نيز در 
  ) http://sardouzami.com/goonagoon/PAZ2.htm#_edn1( كلماتو سايت 

  مشخصات كتاب به انگليسي چنين است:
Octavio Paz, The Bow and the Lyre: The Poem, the Poetic 

Revelation, Poetry and History, translated into English by Ruth L. C. 
Simms (University of Texas Press) 1987. 

22- Barthes. Roland, S/Z, translated by R. Miller (Hill and Wang, 
New York 1974) p 

  
*  

  
 گزارش

 

پژوهش ادبي در نشريات ادبي  هاي ادبيات داستاني و نقد وريشه
  رخارج از كشو

  اي از يك پژوهشي ادبي؛ بريدهگزارشي از هشت نشريه

  

 مسعود مافان
 

شوند، در نشريات ادبي فارسي كه در خارج از مرزهاي ايران منتشر مي
تري نسبت به نشريات سياسي ـ  رنگ هاي نخست تبعيد حضور كم سال

كه  طوري شود؛ بهتر مي اجتماعي دارند، اما به مرور زمان حضورشان پررنگ
كنيم،  سال گذشته نگاه مي 30هايي از تاريخ نشريات تبعيد در  قتي به دورهو

 ي مطبوعات تبعيد قابلكنيم كه نه تنها در كارنامه به عناويني برخورد مي
زبان نيز  در تاريخ نشريات ادبي و فرهنگي فارسي مالحظه هستند، بلكه
  .جايگاه خاصي دارند

براي خالي نبودن گاه تنها  وزيسيونهاي نخست نشريات سياسي اپ در سال   
راه تغيير  ي  اين روند در نيمه كردند. عريضه، اقدام به چاپ شعر يا داستان مي

بسياري از نشريات براي جذب مخاطب، به جستجوي مطالب  كم كرد و كم
هاي نخست تبعيد  ادبي از هم سبقت گرفتند. در ميان نشريات سياسي سال

كه خود را ارگان انجمن  جهان ي د دارد. نشريهالبته چند استثنا هم وجو
كرد، از  معرفي مي هاي فدايي خلق ايران) (سازمان چريك» سچفخا«هواداران 

هاي نخست، به شعر، داستان و تئوري ادبي اهميت داد. از ديگر  همان شماره

http://dialogt.de/



   داستان نويسي و نقد و پژوهشِ ادبيِ تبعيد و مهاجرت

٣٢٦  100 ي آرش شماره

ارگان سازمان  ،رهايي يانديشهكردند،  گونه عمل مي نشرياتي كه اين
هاي نو در جنبش چپ  بود كه عالوه بر دامن زدن به بحثوحدت كمونيستي 
  شد.ادب هم اهميت ويژه قائل مي ي ايران، براي حوزه

هاي سياسي،  در كنار نشريات سازماني هفتاد شمسي  هاي دهه نيمه در   
ها و نشريات خود را سامان  برخي محافل روشنفكري ـ سياسي نيز ارگان

انديشه و ، هنر و ادبيات، مهاجر، ها جمعه، زمان نودادند. از جمله: 
  و ... پويش، پر، كنكاش، دبيره، انقالب

ي گزارشي از تولد خوانيد تالش شده است در كنار ارائه در گزارشي كه مي   
افسانه، كبود، مكث، كاكتوس، فصل كتاب،  ادبي يو تداوم هشت نشريه
در اين نشريات  تشرهها و نقدهاي منداستاناز  فهرستيسنگ، باران، الفبا، 

اي اين توضيح نيز ضروري است كه اين گزارش تنها تكه به دست داده شود.
بررسي از يك پژوهش بلند است. در آن پژوهش هم به نشرياتي چون 

پرداخته شده است، هم شهرزاد و  پر، سنجش، شناخت، دفتر هنر، كتاب
  به انواع ادبي ديگر.

  افسانه     
به  1370ي ادبيات داستاني، در بهار  ، در گسترهافسانهنخست   ي شماره

ي نخست  در سوئد منتشر شد. بر پيشاني شماره داريوش كارگركوشش 
ي اين حك شده است. داريوش كارگر در مقدمه» ي تبعيدويژه«عبارت 
ي روايت هستي آدمي، در قالب ادبيات داستاني، و  ارائه«نوشته است:   شماره
  ».متفاوت، دستور كار ماستگان  ي انديشه بر پايه

مقاله از نويسندگاني چون  5داستان و  5، با فسانهي نخست ا شماره   
محسن حسام، رضا خيري، پرويز اوصيا و بهروز شيدا منتشر شد. از اين آثار، 

  عنوان آن ترجمه و مربوط به ادبيات جهان است. 5
داستان  2رسي، داستان فا 2و با  1370دوم، پائيز   ي ي شماره افسانه   

جهان داستان كوتاه و  ي باره مقاله يكي در 2ترجمه شده از ادبيات جهان، 
ي ادبي، يك نقد و بررسي و  ي داستان كوتاه به عنوان يك گونه ديگري درباره

ها  چنين معرفي كتاب جهان قصه و داستان و هم ي گزارش و ترجمه درباره 3
  و نشريات رسيده منتشر شد. 

داستان  2منتشر شد. اين شماره  1371در بهار افسانه  سومي شماره   
مقاله، يك نقد، مطالبي در بخشِ در جهان قصه  2داستانِ ترجمه،  2ايراني، 

هاي كانون نويسندگان ايران در ها و نشريات رسيده و اعالميهو داستان، كتاب
  تبعيد را در بر گرفته است.

داستان  3داستان ايراني،  2با  1371ل در پائيز سا افسانه چهارم  ي شماره   
خبر و  4 ي نقد و بررسي در جهان قصه و داستان، و ترجمه 3ترجمه، 

  گزارش، منتشر شد.
منتشر شده است. اين  1371در زمستان سال  افسانهپنجم   ي شماره   

مقاله؛ از  3داستان ترجمه،  4داستان فارسي،  3شماره، مطالبي از جمله: 
نقد و  2تعريف و تصوير از داستان كوتاه،  ي باره هي درنظرخوا 3جمله 

  داستان و گزارش را در بر گرفته است. 7بررسي، 
منتشر شد.  1372در بهار و تابستان سال  افسانهششم و هفتم   ي شماره   

، داريوش كارگر اشاره كرده است كه با انتشار اين دفتر، آخرين  در اين شماره
ي  شماره 7در  افسانهبرد.  كوتاه را به پايان مي ي داستان ي ويژه شماره
 10داستان كوتاه ترجمه،  13داستان كوتاه فارسي،  12داستان كوتاه،  ي ويژه

 11نقد و بررسي،  9ي داستان كوتاه،  ي آموزشي در زمينه مقاله 5مقاله، 
ششم و   ي طرح ـ داستان فارسي و ترجمه را منتشر كرده است. در شماره

 9نقد و بررسي،  2مقاله،  4داستان ترجمه،  3داستان فارسي،  3 هفتم،
  گزارش و مطلب در جهان قصه و داستان چاپ شده است. 

 ي منتشر شد. اين شماره، ويژه 1372 پائيز، در افسانههشتم   ي شماره   
توني موريسون است. داريوش كارگر در يادداشت آغازين اين شماره نوشته 

 ايم، كه از اين پس، بر جاي اگر بوديم و گذاشته قرار گذاشتيم ـ«است: 

اي  نامه نويسي دادند، ويژه را اگر به داستان "نوبل"اگر برپاي بود، افسانه 
ي مهمي است و حاال هم كه بيشتر، گويي،  برايش منتشر كنيم، كه جايزه

هايش، كه  بستان اش مرجح است؛ درست مثلِ خود بده التقات و ارزش سياسي
  » بازي، گريبانگيرش بوده است. ر، نه سياست، كه سياستي عم همه

 2ي  عالوه داستان از توني موريسون ترجمه شده است، به 3در اين شماره،    
 3در استكهلم. عالوه بر اين مطالب،  اش ي متن سخنراني مقاله از او و ترجمه

داستان ترجمه و يك داستان از محسن حسام ارائه شده  2نقد و بررسي، 
  ست.ا

منتشر شد. داريوش كارگر اين شماره  1373، در بهار افسانهنهم   ي شماره   
را به صادق هدايت اختصاص داده است و در يادداشتي نوشته است: 

ي هدايت، در دو، و به احتمال، در سه دفتر پياپي ـ  نامه ي ويژه افسانه«
كي شده ـ منتشر خواهد شد، كه تا اداي دين كوچ 11و  10و  9دفترهاي 

در » اش انسان بود و تنهايي انسان، و رنج اين تنهايي. باشد به او، كه دغدغه
 3مقاله و نقد و بررسي و  7شمار زندگي هدايت،  اين شماره پس از سال

در  افسانهي  هدايت آورده شده است. در همين شماره ي باره معرفي كتاب در
  نيز آورده شده است. مطلب و يك داستان ايراني  5جهان قصه و داستان، 

 6منتشر شد. در اين شماره،  1373، در تابستان افسانه دهم  ي شماره   
 1صادق هدايت منتشر شد. در ادامه و در جهان قصه، ي مقاله و بررسي درباره

  داستان ايراني آمده است.  1داستان ترجمه و
ماره كه منتشر شد. با اين ش 1373، در زمستان افسانه يازدهم  ي شماره   
به دليل مشكالتي كه براي مسئوالن  افسانهي سعيدي سيرجاني است،  ويژه

و سردبيران نشريات فارسي در خارج وجود دارد، از انتشار باز ايستاد. با اين 
اي  اي ديگر پنجره افسانهاميد كه داريوش كارگر در فصلي ديگر و شايد با 

  ي ادبيات داستاني باز كند.   در گستره تازه
سيرجاني آمده  ي گو دربارهو گفت 5مقاله، و  3، افسانه آخر ي در شماره   

 ي ، به بيانيه»ايم ما نويسنده«است. بخش ديگر اين شماره، تحت عنوان 
گان ايران در اعتراض به سانسور در ايران و خطاب به جهانيان  نويسنده

ه شده وگو در اين بخش گنجاند گفت 5مقاله و  4اختصاص داده شده است. 
  است. 

  

  
  

هايي كه در افسانه ها، نقدها، مقالهگونهها، داستان فهرست داستان
  : اند چاپ شده

  1370، بهار 16تا  5، صص 1ي  ها، شماره ، تبعيديحسام، محسن
  1370، بهار 23تا  17، صص 1ي  ، تسلسل، شمارهكارگر، داريوش

ي  خيري، شماره ، فرانسيسكو در جنوب، ترجمه: رضاكاليفاتيدوس، تئودور
  1370بهار   ،27تا  24، صص 1
، چگونه خوليان به استكهلم آمد و چه اتفاقاتي در لوئيس كروز، خوزه دا

نخستين جشن كريسمس او در سوئد روي داد، ترجمه: رحمت بياباني، 
  1370، بهار 31تا  28، صص 1  ي شماره

 32، صص 1 ي ، بازگشت، ترجمه: داريوش كارگر، شمارهوالدس، آنالوئيسا
  1370، بهار 37تا 

   1370، بهار 52تا  38، صص 1ي  ، داستانِ تبعيد، شمارهاوصيا، پرويز
كمان، ترجمه: بهروز شيدا و آذر شهاب، صص  ، آيت رنگينقريشي، حنيف

  1370بهار  ، 76تا  53
هاي زندگي  رنگ، نگاهي به سايه ، در حسرت آن مهتابيشيدا، بهروز

  1370، بهار 108تا  101، صص 1ي شماره ي سياوش بامداد، نوشته
ي پناهندگي، آن رو و اين رويش، بررسي چهار  ، سكهفاطمي، محمدتقي

ي شهال كريمي،  هاي پناهندگي (مرگ در تابستان نوشته مايه داستان با تم
ي نسيم خاكسار و هتل  ي اكبر سردوزامي، خوابگرد نوشته امير من نوشته

    1370، بهار 122تا  109، صص 1ي  شمارهي محسن حسام)،  ويل نوشته بل
  1370، زمستان 17تا  8، صص 2ي  ، جابجايي، شمارهخاكسار، نسيم

، 30تا  18، صص 2ي  ها، شماره ها و شالق ، درشكهسردوزامي، اكبر
  1370زمستان 

 32، گلدانِ خاكسترِ لونزو، ترجمه: محمد شاياني، صص بوكاچيو، جيوواني
  1370زمستان   ،36تا 
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 37، صص 2ي  چين، ترجمه: داريوش كارگر، شماره ، قلبِ سخنپو، ادگار نآل
  1370، زمستان 43تا 

، زمستان 83تا  45، صص 2ي  ، جهان داستان كوتاه، شمارهكارگر، داريوش
1370  

ي ادبي (تئوري، تعاريف،  عنوانِ يك گونه ، داستانِ كوتاه بهيوسف، سعيد
  1370زمستان   ،119 تا 84، صص 2ي  مرزها و نمونه)، شماره

هاي  رسيد، گذري از كنار داستان ، پايان سخن شنو كه ما را چه شيدا، بهروز
  1370زمستان   ،134تا  121، صص 2ي  كوتاه صادق چوبك، شماره

، صص 2ي  كنم، ترجمه: رضا طالبي، شماره ، من جاسوسي ميگرين، گراهام
  1370، زمستان 140تا  136

ي  سوف كوچك، ترجمه: اكبر جوادي، شماره، فيلسينگر، ايساك بشويس
  1370، زمستان 148تا  141، صص 2

  1371، سال 29تا  8، صص3ي  بندي، شماره ، شرط حيدري، بهرام
  1371، سال  38تا  30، صص 3ي  ، ديدار، شمارهشاد، باقر

تا  40، صص 3ي  ، ديوانه، ترجمه: اردشير خيرخواه، شمارهپاسان، گيدومو
  1371، سال 44
، سال 51تا  45، صص 3ي  ، غم، ترجمه: رضا طالبي، شمارهوف، آنتوانچخ

1371  
، صص 3ي  ، پيرامون نوشتن، ترجمه: ناصر س احمدي، شمارهكارور، ريموند

  1371، سال 84تا  78
ي هوشنگ  ، ما و شترها (تفسيري كوتاه بر شرحي بر قصيدهشيدا، بهروز

  1371، سال  93تا  86، صص 3ي  گلشيري)، شماره
، 111تا  100، صص 3ي  عفو، ترجمه: ليال زارعي، شماره گورديمر، ناديم،

  1371سال 
، 3ي  ها، ترجمه: رحمت بياباني، شماره ، موم و شعلهلوندكويست، آرتور

  1371، سال 121تا  117صص 
تا  8، صص 4ي  ، داستان مردمان تمدن راگا، شمارهپور، شهرنوش پارسي

  1371پائيز   ،13
پائيز   ،24تا  14، صص 4ي  هايِ كوچك من، شماره ، بالحسنتن، امير چهل
1371  

، 32تا  26، صص 4ي  اولين، ترجمه: داريوش كارگر، شمارهجويس، جميز، 
  1371پائيز  

  ،37تا  33، صص 4ي  ، سه تابلو، ترجمه: رضا خيري، شمارهوولف، ويرجينيا
  1371پائيز 

  ،42تا  38، صص 4ي  ، شماره، اپيزود، ترجمه: محمد شايانيفاكنر، ويليام
  1371پائيز 

  1371، پائيز 47تا  44، صص 4ي  ترين داستان، شماره ، كوتاهغياثي، ناصر
اي در برلين، ترجمه: ناصر غياثي،  ، صحنه1945، تابستان فريش، ماكس

  1371پائيز   ،49تا  48صص 
 ، پائيز50تا  49، ديكتاتور، ترجمه: ناصر غياثي، صص برنهارد، توماس

1371  
  1371، پائيز 51تا  50، كارمندان، ترجمه: ناصر غياثي، صصبكسل، بتر

  1371پائيز   ،52تا  51، نادان، ترجمه: ناصر غياثي، صص السنر، گيزال
پائيز   ،58تا  53خواني، ترجمه: اسد رخساريان، صص  ، داستاننرمان، بنگت

1371  
جيني، صص  علي الله، عنصر فانتزي در داستان كوتاه، ترجمه: پرين، الرنس

  1371پائيز   ،62تا  59
ي  ي زمان (نكاتي چند در باره ، غلت شتابانِ هستي بر دايرهشيدا، بهروز

نوشته اميرحسن » خان حكيم اسرار مرگ ميرزا ابوالحسن«زمان و زبان، در 
  1371، پائيز 72تا  64، صص 4ي  تن)، شماره چهل

جيني،  ، ترجمه: علي الله»ولينا«، جيمز جويس و داستانِ تيندال، ويليام
  1371، پائيز 76تا  73صص 

 77جيني، صص  ، ترجمه: علي الله»اولين«هايِ  ، كشف سمبلگيفورد، دان
  1371پائيز   ،82تا 

تا  85نفس، ترجمه: گيتي راجي، صص  ، جيمز جويسِ تازهباركمن، كالس
  1371پائيز   ،87

گاهي به برادرم جادوگر بود ، پر جرات، صريح و از سرِ رنج، نشاد، باقر
  1371پائيز   ،93تا  88، صص 4ي  ي اكبر سردوزامي، شماره نوشته

  1371زمستان   ،23تا  8، صص 5ي  ، نماز ميت، شمارهدانشور، رضا
زمستان   ،31تا  24، صص 5ي  ي ما، شماره ، اسب زخمي محلهفاخته، ناصر

1371  
  ،53تا  32، صص 5ي  شمارهي هرات و ديگر شهرها،  ، روزنامهمجابي، جواد

  1371زمستان 
  ،57تا  56، صص 5ي  ، گون، ترجمه: آذر مينوي، شمارهكافكا، فرانس

  1371زمستان 
ي  اي براي يك تنها، ترجمه: محمد عماد، شماره ، قناريهمينگوي، ارنست

  1371زمستان   ،65تا  58، صص 5
، صص 5ي  ه، صفحه، ترجمه: داريوش كارگر، شماربورخس، خورخه لوئيس

  1371زمستان   ،69تا  66
تن اميرحسن، خاكسار نسيم، تعريف و  ، چهلجمالزاده، محمدعلي

، زمستان 79تا  72، صص 5ي  تصويرتان از داستان كوتاه چيست؟، شماره
1371  

جيني،  ، پيرنگ در داستان كوتاه، ترجمه: علي اللهبروكس. ك/ وارن.و
  1371، زمستان 89تا  80، صص 5ي  شماره

، داستان كوتاه داستان كوتاه، ترجمه: داريوش كارگر، فلوگستاد، كيارتان
  1371زمستان   ،95تا  90، صص 5ي  شماره

تا  101، صص 5ي  ، شماره»صفحه«هايي روي  ، مكثمشكاني، جمشيد
  1371زمستان   ،106

برادرم «ي  ، در ملتقاي معصوميت و قدرت (نكاتي چند در بارهشيدا، بهروز
  ،162تا  155، صص 5ي  نوشته اكبر سردوزامي)، شماره» دجادوگر بو

  1371زمستان 
، بهار و 18تا  8، صص 6-7ي  ، شكافي در آيينه، شمارهروژ يي، به آكره

  1372تابستان 
، بهار و 26تا  19، صص 6-7ي  ، گل خانم گل خانم، شمارهربيحاوي، قاضي

  1372تابستان 
بهار و   ،34تا  27، صص 6-7ي  ، اولين روزِ جنگ، شمارهشفيق، شهال

  1372تابستان 
، 6-7ي هها، ترجمه: جمشيد مشكاني، شمار ، تدوام بيشهكورتاسارا، خوليو

  1372، بهار و تابستان 38تا  36صص 
-7ي  ، نور مثلِ آب است، ترجمه: فريبا شيفته، شمارهگارسيا ماركز، گابريل

  1372بهار و تابستان   ،43تا  39، صص 6
-7ي  رساني، ترجمه: داريوش كارگر، شماره .، تاسيسات آبال دكتروف اي.

  1372، بهار و تابستان 48تا  44، صص 6
، 6-7ي  جيني، شماره ، كوتاه، چگونه كوتاه؟، ترجمه: علي اللهبراتن تي، آلن

  1372بهار و تابستان    ،54تا  50صص 
ي  ماره، يادآوري زمان گذشته، ترجمه: بهروز شيدا، ششوارتز، لين شارون

  1372بهار و تابستان   ،62تا  55، صص 7-6
، 6-7ي  برسنگ، شماره ، ديالوگ گويا، ترجمه: طاهر جاممك كينلي، جيمز

  1372، بهار و تابستان 68تا  63صص 
، بهار و 71تا  69، صص 6-7ي  ، خوليو كورتاسار، شمارهمشكاني، جمشيد

  1372تابستان 
» هشتمين روز زمين«ي تحليلي بر ها، نقد ، در سوك آبي آبشيدا، بهروز

بهار و تابستان   ،82تا  74، صص 6- 7ي  پور، شماره ي شهريار مندني نوشته
1372  
كتاب  5(افسانه)، نگاهي به  هاي ادبيات داستاني در يك نگاه تازه

نشين  اجاره ي سردار صالحي، منتشرشده: آن سوي مرداب نوشته داستاني تازه 
ي اميرحسن  آذر، ديگر كسي صدايم نزد نوشته ي حسين نوش بيگانه نوشته

ي اكبر  ي جواد مجابي و من هم بودم نوشته تن، موميايي نوشته چهل
  1372، بهار و تابستان 88تا  83سردوزامي، صص 
، بهار و 94تا  90، صص 6- 7ي  ، سه حكايت، شمارهخويي، اسماعيل

  1372تابستان 
 10، صص 8ي  ه فراهاني، شماره، آوازِ سليمان، ترجمه: فتانموريسون، توني

  1372، پائيز 15تا 
  ،20تا  16، صص 8ي  ، محبوبه، ترجمه: پونه قديمي، شمارهموريسون، توني

  1372پائيز 
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  ،26تا  21، صص 8ي  ، جاز، ترجمه: داريوش كارگر، شمارهموريسون، توني
  1372پائيز 

، 8ي  ارهجيني، شم ، نواختن در ظلمت، ترجمه: علي اللهموريسون، توني
  1372، پائيز 34تا  28صص 

ي جادويِ بند ناف (بررسي  ، كمديِ سياه، در حلقهلوندكويست، آرتور
، 8ي  كتاب آواز سليمان اثر توني موريسون)، ترجمه: ناصر س احمدي، شماره

  1372، پائيز 47تا  44صص 
ي ناگزير، بررسي كتاب جاز اثر توني موريسون،  ، فاجعهاكسلسون، بو

  1372پائيز   ،53تا  51، صص 8ي  اسد رخساريان، شماره ترجمه:
  1372پائيز   ،100تا  92، صص 8ي  ، تدفينِ شاعر، شمارهحسام، محسن
زني كه مردش را گم «، بازخواني يك متن، بررسي داستان خاكسار، نسيم

   1373بهار   ،32تا  27، صص 9ي  ي صادق هدايت، شماره نوشته» كرد
ي تاثير نويسندگان فرانسه بر صادق  ه پاريس، درباره، سفر بدرخشش، درايه

  1373، بهار 40تا  33، صص 9ي  هدايت، ترجمه: زيتال كيهان، شماره
  1373، بهار 43تا  41، صص 9ي  ، سگ ولگرد، شمارهعلوي، بزرگ
تا  59، صص 9ي  ، شماره»وغ وغ ساهاب«، دو متن در معرفي همداني، علي

  1373، بهار 65
كور هدايت، از دو منظرِ روانشناختي)،  ظن و سر(نگاهي بر بوف ،ياوري، حورا

  1373بهار  ، 87تا  66، صص 9ي  شماره
تا  99، صص 9ي  ، طبقه، ترجمه: داريوش كارگر، شمارهبوكوفسكي، چارلز

  1373، بهار 106
  1373، بهار 114تا  112، صص 9ي  ي چراغاني، شماره ، تپهشيباني، بيژن
تابستان   ،36تا  7، صص 10ي  كور، شماره سي بوف، بازنويبراهني، رضا

1373  
ميرد (نگاهي ديگر به عناصر خير و شر در  ، وقتي قدرت ميشيدا، بهروز

  1373، تابستان 75تا  67، صص 10ي  هدايت)، شماره» داش آكل«
، صص 10ي  ، جايگاه مرگ در آثار هدايت، شمارهمحموديان، محمدرفيع

  1373، تابستان 87تا  76
ي  كور، ترجمه: كورش زند، شماره ، بوديسم و ساختار بوفليامز، ريچاردوي

  1373تابستان  ، 98تا  88، صص 10
، صص 10ي  بد، شماره ، بالماسكه، ترجمه: مهشيد روانكالوس اونتتي، خوان

  1373تابستان   ، 110تا  105
  1373، تابستان 118تا  111، صص 10ي  ، گل عشق، شمارهآزاد، خسرو

  
  

  ودكب  
صفحه در شهر هانوفر آلمان  142در  1369در سال  كبودي نخست  شماره

اي ادبي، به جمع نشريات  عنوانِ فصلنامه بهپور،  بهزاد كشميريتوسط 
خواهد  اي است كه اعالم كرد مي اولين مجله كبودخارج از كشور پيوست. 

 كبودي نخست  پور در شماره طور تخصصي به ادبيات بپردازد. كشميري به
 "كاره همه"اي از نشريات خارج از كشور را نشريات  بخش عمده«نوشته است: 
 دهد كه وي ادامه مي» پردازند. دهند. نشرياتي كه به همه چيز مي تشكيل مي

طور عمده در خارج از  ي ادبياتي كه بهخواهد محلي باشد براي ارائه مي كبود
ين هدف وفادار ماند. آخرين تا آخرين شماره به ا كبود شود. كشور توليد مي

  منتشر شد.  1374ي يازدهم و دوازدهم، در مردادماه ، شمارهكبودي شماره

  
هايي كه در كبود ها، نقدها، مقالهگونهها، داستانفهرست داستان

  اند:  منتشر شده

  1369، سال 64تا  43، صص1ي  ، زمستان، شمارهفاضل، علي
تا  117، صص 1ي  جمه: مقدم ماندانا، شماره، پايان ماه اوت، ترپاوزه، چزاره

  1369، سال 120

ي  ، شماره122ي كوچك، ترجمه: شهروز رشيد، ص  ، افسانهكافكا، فرانس
  1369، سال 1

، سال 1ي  ، شماره123، خيزش، ترجمه: شهروز رشيد، ص كافكا، فرانس
1369  

ي  اره، ترجمه: ساسان شهبازي، شم1، رمان تاريخي، درام تاريخي لوكاچ، گ
  1369، سال 78تا  65، صص 1

، سال 22تا  17، صص 2ي  ، پليكان پارك طبس، شمارهكريمي، شهال
1370  

  1370، سال 37تا  23، صص 2ي  ، بازگشت، شمارهوكيلي، سيامك
ي  ، ترجمه: ساسان شهبازي، شماره2، رمان تاريخي، درام تاريخي لوكاچ، گ

  1369، سال 78تا  65صص  1
، صص 3ي  اي عاشقانه در قلمرو فراموشي، شماره ، پرسهپور، بهنام باوند
  1370، سال 113تا  103

، 140تا  127، صص 3ي  اي از هستي، شماره ، هدايت تجربهرحيمي، احمد
  1370سال 

تا  63، صص 3ي  ، ترجمه: ناصر منوچهري، شمارهبوشنر، گئورگ، لنتس
  1370، سال 96

  1371، سال 84تا  63صص  ،4ي  گويد، شماره ، مسيح ميآذر، حسين نوش
زنان بدون «و » طوبا و معناي شب«هاي  ، در مورد داستانوكيلي، سيامك

، سال 114تا  97، صص 4ي  پور، شماره ي شهرنوش پارسي نوشته» مردان
1371  

  1371، سال 74تا  57، صص 5ي  ، غم آخرت باشد، شمارهسردوزامي، اكبر
ي هوشنگ  نوشته» پنج گنج«، نقد و بررسي كتاب وكيلي، سيامك
  1371، سال 126تا  101، صص 5ي  گلشيري، شماره

، سال 79تا  75، صص 5ي  ، باغ، ترجمه: ابراهيم مهرپور، شمارهبلز، پل
1371  

، 82تا  80، صص 5ي  ، مالقات، ترجمه: داريوش كارگر، شمارهپاز، اوكتاويا
  1371سال 

، سال 30تا  21، صص 7و  6ي  ، هزارتوي خواب، شمارهشكرالهي، محمود
1371  
تا  31، صص 7و  6ي  ، غروبي كه هرگز نخواهد آمد، شمارهآذر، حسين نوش

  1371، سال 42
 6ي  هاي صادق چوبك، شماره شناسي خير و شر در قصه ، جامعهتوس، علي

  1371، سال 168تا  148، صص 7و 
ي احمد  نوشته» ي آشنا قصه«، نقد مجموعه داستان وكيلي، سيامك

  1371، سال 192تا  169، صص 7و  6ي  همحمود، شمار
، 7و  6ي  ، ابر در حال گذر، ترجمه: ناصر منوچهري، شمارهبروخ، هرمان

  1371، سال 85تا  47صص 
، ترجمه: داريوش »ورشو«به » رادزمين«، از سينگر، ايساك بشويس

  1371، سال 96تا  89، صص 7و  6ي  كارگر، شماره
، 7و  6ي  كوشيار پارسي، شماره ببين عشق، ترجمه: گروسمان، داويد،

  1371، سال 103تا  97صص 
 6ي  ، درخت، صخره، ابر، ترجمه: مهري ابراهيمي، شمارهكالرز، كارسن مك

  1371سال  75تا  65، صص 7و 
،ترجمه و »درخت، صخره، ابر«كالوس، نقدي بر داستان  يورگن، پوپ

  1371سال  81تا  76، صص 7و  6ي  تلخيص: نويد نايبي، شماره
ي گمشده (بحثي پيرامون تمثيل  ، در جستجوي نيمهآذر، حسين نوش

، سال 88تا  82، صص 7و  6ي  درخت، صخره، ابر)، شماره«عشق در داستان 
1371  

ي رماني از هانس  ، تابستان كوتاه آنارشي (مالحظاتي در بارهاميري، كاظم
  1371، سال 147تا  133، صص 7و  6ي  ماگنوس انتسنزبرگر)، شماره

  1372، سال 102تا  89، صص 8ي  آ، شماره ، مدهآذر، حسين نوش
در » انسان ديگر«ي  اي (نكاتي درباره ، در تمناي زمان اسطورهشيدا، بهروز

  1372، سال 141تا  127، صص 8ي  هاي اسماعيل فصيح)، شماره داستان
 هاي بر ادبيات آلمان در سال» رمان نو«، بحران رمان و تاثير اميري، كاظم
  1372، سال 126تا  114، صص 8ي  پنجاه، شماره

 82، صص 8ي  ، اسماعيل و تورناويتو، ترجمه: مسعود زاهدي، شمارهاورموز
  1372، سال 85تا 
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ي  شناسي، ترجمه: مسعود زاهدي، شماره الطبيعه و ستاره ، اندكي ماوراورموزا
  1372، سال 88تا  86، صص 8

، صص 8ي  : مقصود فالحي، شماره، بيست دقيقه، ترجمهمانيانلي، جورجيو
  1372، سال 104تا  103

، 8ي  ، خوابفروش، ترجمه: افشين نصيري، شمارهماركز، گابريل گارسيا
  1372، سال 113تا  105صص 

ي ماه نخشب حقيقت دارد، ترجمه: نويد نايبي،  ، افسانهپيراندللو، لوئيجي
  1372، سال 148تا  142، صص 8ي  شماره
 41، صص 10و  9ي  ، سرخ و سياه، شماره(بلقيس)دوست، درخشنده حق

  1373، سال 43تا 
  1373، سال 40تا  37، صص 10و  9ي  ها، شماره ، سايهمنادي، انوشه

، صص 10و  9ي  هاي ديگر جهان، شماره ها، چشم ، چشمكارگر، داريوش
  1373، سال 54تا  51

ال ، س50تا  44، صص 10و  9ي  ، بازي آخر، شمارهشكرالهي، محمود
1373  
» شويي آگهي براي فروش ماشين رخت«، نقدي بر كتاب آذر، حسين نوش
  1373، سال 168تا  163، صص 10و  9ي  ي فيروز ناجي، شماره نوشته

زنان بدون «ي بر  هاي نيلوفر (حاشيه ، شبنم و شير در پستانشيدا، بهروز
، 126تا  113، صص 10و  9ي  پور، شماره ي شهرنوش پارسي نوشته») مردان
  1373سال 

 9ي  ، ماجراجويي با محمود مسعودي در شهر كالغ، شمارهپارسي، كوشيار
  1373، سال 153تا  143، صص 10و 

هاي دردار، نبات سيا، زماني عاشق  ، نقد و بررسي سه كتاب (آينهنايبي، نويد
  1373، سال 173تا  169، صص 10و  9ي  بودم)، شماره

، 188تا  183، صص 10و  9ي  شماره ، گذر از بحران رمان،سقايي، بهمن
  1373سال 

نويسي ناباكوف)،  ي تكنيك داستان ها (درباره ، زنداني از آينهلنتس، زيگفريد
  1373، سال 10و  9ي  ترجمه: فريبرز اعرابي، شماره

اي كه هرگز به مقصد نرسيد، ترجمه: شهال حمزاوي،  ، نامهناباكوف، والدمير
  1373، سال 66تا  61، صص 10و  9ي  شماره

، 10و  9ي  ، يكشنبه در پاك، ترجمه: افشين نصيري، شمارهكافمان، پل
  1373، سال 60تا  55صص 

سال  105تا  95، صص 12و  11ي  ، آخرين كَس، شمارهشكرالهي، محمود
1374  

تا  87، صص 12و  11ي  ، ماه كامل در قاب پنجره، شمارهيلفاني، مهري
  1374، سال 93

، 126 تا 107، صص 12و  11ي  بعيدي، شماره، خواب تحسام، محسن
  1374سال 

، سال 105تا  95، صص 12و  11ي  ، آخرين كس، شمارهشكرالهي، محمود
1374  

 11ي  ي اكبر سردوزامي، شماره پارسي كوشيار، نقد كتاب روايت شفق نوشته
  1374، سال 221تا  220، صص 12و 

ري و كيانوري، ، نگاهي ادبي به خاطرات سياسي اسكندشيدا، بهروز
  1374، سال 197تا  189، صص 12و  11ي  شماره

ي فرزاد ابراهيمي،  ، نقد كتاب خرشناسي تطبيقي نوشتهپارسي، كوشيار
  1374، سال 12و  11ي  شماره

و  11ي  زاده، شماره ي رضا عالمه ، نقد كتاب غوك نوشتهپارسي، كوشيار
  1374، سال 12

و  11ي  ي بهمن فرسي، شماره نوشته، نقد كتاب نبات سياه پارسي، كوشيار
  1374، سال 12

و  11ي  ، رفقايي از فالدلفيا، ترجمه: شهال حمزاوي، شمارهآپدايك، جان
  1374، سال 126تا  127، صص 12

، صص 12و  11ي  آذر، شماره ، موطاليي، ترجمه: حسين نوشومن، گابريله
  1374، سال 146تا  142

تا  147، صص 12و  11ي  شماره زدگي گونتر گراس، ، شياميري، كاظم
  1374، سال 172

ي  آذر، شماره ، زندگي، غروب و دروغ، ترجمه: حسين نوشاشتراوس، بوتو
  1374، سال 187تا  181، صص 12و  11

  

  مكث  
 ) در استكهلم، زير نظر1995( 1374در تابستان سال  مكثي  گاهنامه

از اين گاهنامه يازده آغاز به كار كرد. ، بارانبه همت نشر  مرتضي ثقفيان،
را بر پيشاني  1379آن، تاريخ زمستان  ي شماره منتشر شد. آخرين شماره

 دارد. 
گزارش و تئوري ادبي و  49داستان،  29در مجموع  مكث ي در گاهنامه   

معرفي كتاب  42ي نقد و تئوري ادبي، ترجمه 18ترجمه داستان،  12مقاله، 
يك  مكثي  شده است. گاهنامهنقد داستان خارجي منتشر  3فارسي، 

، رضا قاسمينامه براي ، يك ويژههوشنگ گلشيريياد  نامه براي زنده ويژه
ي  منتشر كرده است. هر شماره مهشيد اميرشاهينامه براي و يك ويژه

ي  توسط يكي از نويسندگان و شاعران ويراستاري شده است: شماره ،مكث
اميرحسين سوم با ويراستاري  ي ، شمارهكوشيار پارسيدوم با ويراستاري 

ي پنجم با  ، شمارهداريوش كارگري چهارم به ويراستاري  ، شمارهافراسيابي
، كوشيار پارسيي ششم با ويراستاري  ، شمارهچوكا كندريويراستاري 

ناصر است، با ويراستاري  هوشنگ گلشيريي  ي هفتم، كه ويژه شماره
  منتشر شده است.  مرتضي ثقفيانو  زراعتي

منتشر شد بخشي از نشريه  1379ي دهم كه در تابستان  شماره مكث در   
ي هوشنگ گلشيري، و بخشي مربوط به مهشيد اميرشاهي  مربوط به يادنامه

  است. 

  
  

هايي كه در مكث ها، نقدها، مقالهگونهها، داستانفهرست داستان
  اند:منتشر شده

 1، صص1ي  ارك، شمارهاي بر ادبيات معاصر دانم ، مقدمهسردوزامي، اكبر
  1374، تابستان 7تا 

، 21تا  8، صص 1ي الغراب مسعودي، شماره ، نگاهي به سورهغراب، اصغر
  1374تابستان 

جيمز جويس، » اوليسه«، پدر، پسر و روح ادبي، نگاهي به پارسي، كوشيار
   1374تابستان  ،27 تا 25، صص 1ي شماره

فيروز بنِ خرداد  وان بن، از همدان تا صليب، خبر زركارگر، داريوش
بنِ منصور بن صالحِ دواتگرِ بلخي، شب نخست: سر  دفترخوان، روايت شهاب

  1374، زمستان 3تا  1، صص2ي  در خاك، شماره
تا  4، صص 2ي  ، كشف الفبا، ترجمه: خسروي حجت، شمارهمالربا، لوئيجي

  1374، زمستان 5
از يك رمان)، ترجمه:  ، كندوآلس، پادشاه ليدي(بخشيوارگاس، يوسا ماريو
  1374، زمستان 13تا  9، صص 2ي  كوشيار پارسي، شماره

، 26تا  24، صص 2ي  ، پينگ، ، ترجمه: اصغر غراب، شمارهبكت، ساموئل
  1374زمستان 

ي ساموئل بكت)،  غراب، اصغر، جان كوچك سرگردان (نگاهي به پينگ نوشته
  1374، زمستان  31تا  28، صص 2شماره 

 The one-room، رقص با مرغها، نگاهي به رمان ارپارسي، كوشي
schoolhouse: stories about the boys, Jim Heynen ي  نوشته

 1374، زمستان 42، ص 2ي  جيم هينن، شماره
، آپولو و روسپيان، نگاهي به آخرين مجموعه داستان پارسي، كوشيار

  1374، زمستان 44تا  43، صص 2ي  كارلوس فوئنتس، شماره
  1375، بهار 10تا  6، صص 3ي  ، ديدار، شمارهسي، كوشيارپار

 26، صص 3ي  زدند، شماره ، چرا يونانيان باستان عينك ميابراهيمي، فرزاد
  1375، بهار 31تا 

، صص 3ي ، سقوط ايكاروس، ترجمه: حجت خسروي، شمارهنديم، گورزل
 1375، بهار 14تا  11
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ي  ئوري روايت پل ريكور، شماره، زمان و روايت، نگاهي به تراد. ح، منوچهر
   1375، بهار 25تا  20، صص 3

هاي  ، مكثي بر اسطوره حقيقت، نگاهي به جهان داستانمشكاني، جمشيد
  1375، پائيز 32تا  26، صص 4ي  ساز، شماره ي اسطوره بورخس از دريچه

، 4ي  ، آينه و نقاب، ترجمه: مزدا دانشور، شمارهبورخس، خورخه لوئيس
  1375، پائيز 35تا  33صص 

اي در قصه و  مايه ، انتخابي از ميان آن سه صندوق (بنفرويد زيگموند
  1375، پائيز 42تا  36، صص 4ي  اسطوره)، ترجمه: فروغ ميالد، شماره

هاي رنگ، بررسي رمان خسرو  اي غبار ميان اليه ، چونان ذرهپارسي، كوشيار
  1375، پائيز 49تا  47، صص 4ي  ي رضا دانشور، شماره خوبان نوشته

، بهار 17تا  15، صص 5ي  ، تخت فوالدي، شمارهافراسيابي، امير حسين
1376  

  1376، بهار 25تا  18، صص 5ي  ، پرالشز، شمارهحسام، محسن
، بهار 41تا  39، صص 5ي  ، نامه به اكبر سردوزامي، شمارهنيكوكار، محمود

1376  
لگردان در آموز كوشا، نگاهي به كتاب سا ، دانشپارسي، كوشيار

ي  ي سردار صالحي، شماره نوشته» 1طلبي نوستالژيك  تقاص«النحاس  مدينه
  1376، بهار 44تا  42، صص 5

تا  1، صص 5ي  ، نگاهي به تئوري روايت پل ريكور، شمارهراد. ح، منوچهر
 1375و در بهار   3ي  ، بخش نخست اين مطلب در شماره1376، بهار 10

  منتشر شده است.
در عصر بدگماني، بررسي قهرمان و ضد قهرمان در » قهرمان«، نزيتال، كيها

، بهار 14تا 11، صص 5ي  هاي برخي نويسندگان قرن بيستم، شماره رمان
1376  

   1376، تابستان 19تا  13، صص 6ي  ، شماره2، شبانه معروفي، عباس
   1376، تابستان 25تا  21، صص 6ي  ، شبح تاريك، شمارهداودي، محمود

، 35تا  29، صص 6ي  ، عشق آنتيگون (نمايشنامه)، شمارهرجبمحمدين، 
   1376تابستان 

، 10، ص 6ي  ، كالسيك پيشگام، ترجمه: پارسي ماهيار، شمارهويايان ا. و
   1376تابستان 

، صص 6ي  ، گوسفند سياه، ترجمه: حجت خسروي، شمارهكالوينو، ايتالو
   1376، تابستان 12تا  11

ر حضور ديگران، ترجمه: كار مشترك دانشجويان ، خواندن دبيكر، نيكلسن
شناسي با نظارت كوشيار پارسي در دانشگاه ليدن هلند: ماني  ي ايران رشته

، تابستان 45تا  41، صص 6ي  پارسا، شانتيا فرشيدزاده و سهيال نقيب، شماره
1376   

، حكايت همانگونه كه روايت شد، ترجمه به فارسي: اصغر بكت، ساموئل
   1376، تابستان 47، ص 6ي  ارهغراب، شم

، 6ي  انداز برفين، ترجمه: مهرنوش ساماني، شماره ، چشمكارواباتا، ياسوناري
   1376،  تابستان 49تا  48صص

ي  ، روشنفكر در پرو، معرفي كتابي از وارگاس يوسا دربارهزاهدي، مسعود
   1376، تابستان 54تا 50، صص 6ي  زندگي ادبي ماريا آرگوداس، شماره

» خانه روشنان«، از شب تا حضور روشنان، نگاهي به داستان عامري، رضا
   1377، بهار 73تا  71، صص 7ي  ي هوشنگ گلشيري، شماره نوشته

ي  ، داستاني چند وجهي، شماره»نمازخانه كوچك من«، اصالني، محمدرضا
  1377، بهار 83تا  80، صص 7

» خانه روشنان« ، تير و تيردان آرش، تحليلي بر داستانتقوي، محمد
  1377، بهار 87تا  84، صص 7ي  ي هوشنگ گلشيري، شماره نوشته

هاي  آينه«، نگاهي به رمان »هاي تو به تو گمشده در آينه«، اخوت، آرش
  1377، بهار 90تا  88، صص 7ي  ي هوشنگ گلشيري، شماره نوشته» دار در

» ت ليلزير درخ«، همه دردهاي جهان، تحليلي بر داستان سناپور، حسين
  1377، بهار 94تا  91، صص 7ي  ي هوشنگ گلشيري، شماره نوشته

  1377، زمستان 5تا  1، صص 8ي  ، آن گلدان برليان، شمارهبيجاري، بيژن
  1377، زمستان 8تا  6، صص 8ي  ها، شماره ، مرغابيروژ يي، به آكره

  1377، زمستان 9، ص8ي  ، مترسك، شمارهالهامي، محمود
ي  خند مريم، يادداشتي بر كتاب ربيحاوي قاضي، شماره، لبداوودي، محمود

  1377، زمستان 75، ص 8
  1377، زمستان 28تا  23، صص 8ي  ، چاه بابل، شمارهقاسمي، رضا

همنوايي شبانة «، همين حاال، تحليل و بررسي رمان شاهرخي، مهستي
  1377، زمستان 37تا  31، صص 8ي  ، شماره»اركستر چوبها

ي  ادداشتي بر رمان همنوايي شبانة اركستر چوبها نوشته، يپارسي، كوشيار 
  1377، زمستان 39تا  38، صص 8ي  رضا قاسمي، شماره
ي  ، يادداشتي بر رمان همنوايي شبانة اركستر چوبها نوشتهوااليي، داريوش
  1377، زمستان 41تا  40، صص 8ي  رضا قاسمي، شماره
   1378، پائيز 29تا  21صص ، 9ي  ها نگفتيم، شماره ، به بچهقهرمان ساسان
  1378، پائيز 33تا  30، صص 9ي  ، پله، شمارهدوامي، خسرو

  1378، پائيز 34، ص 9ي  حوصلگي، شماره ، بيروژ يي، به آكره
، ترجمه: فاني كامران، پائيز 18، ص 9ي  ، موش و گربه، شمارهگراس، گونتر

1378  
 107، صص 9ي  ماره، آواز نيلوفرهاي آبي، نمايشنامه، شبهروزيان، محمود

  1378، پائيز 126تا 
داستان كوتاه از حميد  9، تثليث، يادداشتي برمجموعه شاهرخي، مهستي

  1378، پائيز 142تا 134، صص 9ي  حمزه، شماره
قطعه كوتاه،  15مجموعه » مارمولك«، يادداشتي بر ثقفيان، مرتضي

  1378، پائيز 146تا  145، صص 9ي  شماره
پور،  گفتار، ترجمه: بهزاد كشميري ا كاله، يك پس، مردي ببيكسل، پيتر

  1378،  پائيز 41تا  36، صص 9ي  شماره
، سطرهايي از مونولوگ مولي در پايان رمان اوليس، ترجمه: جويس، جيمز

  1378، پائيز 43تا  42، صص 9ي  مرتضي ثقفيان، شماره
، تابستان 8تا  4، صص 10ي  ، زنداني باغان، شمارهگلشيري، هوشنگ

1379  
تا  57، صص 10ي  ، گيلمجان، فصلي از سفر مار، شمارهمسعودي، محمود

  1379، تابستان 60
  1379، تابستان 66تا  61، صص 10ي  ، ماهك، شمارهپارسي، كوشيار

ي صبح نهان،  ، سفر اول، بخشي از رمان منتشر نشدهشاهرخي، مهستي
  1379، تابستان 75تا  67، صص 10ي  شماره

  1379، تابستان 82تا  76، صص 10ي  ، شماره، كرمنفيسي، مجيد
عسل شهربانو،  ، مادران و دختران، كتاب سوم: ماهاميرشاهي، مهشيد

  1379، تابستان 90تا  84، صص 10ي  شماره
هاي  ي ماه منير و عدالت جهانِ رمان، يادداشتي بر رمان ، مويهشيدا، بهروز

  1379ان ، تابست97تا  91، صص 10ي  مهشيد اميرشاهي، شماره
، سبك در سبك، حكايت اده و زبانش، نگاهي به رمان مادران كامران، رامين

، 102تا  98،صص 10ي  ي مهشيد اميرشاهي، شماره و دختران نوشته
  1379تابستان 
هاي كوتاه  پردازي در داستان ، همانندسازي و شخصيتآذر، حسين نوش

  1379ن ، تابستا109تا  103، صص 10ي  مهشيد اميرشاهي، شماره
، نقد و معرفي دو رمان اخير مهشيد اميرشاهي، مادران و صابري، سيروس

  1379، تابستان 116تا  110، صص 10ي  ، شماره2و  1دختران جلد 
ي  ي ابريشم، نوشته درازاي جاده ، نگاهي به شالي بهپور، شهرنوش پارسي

  1379، تابستان 136تا  132، صص 10ي  مهستي شاهرخي، شماره
، زمستان 55تا  54، صص 11ي  ، دندان نو، داستان، شمارهاد، هلنر حقاني
1379  

  1379، زمستان 58تا  56، صص 11ي  ها، شماره ، نروژيزراعتي، ناصر
، زمستان 60تا  59، صص 11ي  ها، شماره ها و روشنايي ، دكهنيا، عنايت پاك

1379  
  1379، زمستان 62تا  61، صص 11ي  ، بخشش، شمارهمزارعي، مهرنوش

  1379، زمستان 64تا  63، صص 11ي  ، تابستان، شمارهنيكو، فرخنده
، بخشي از رمان كوهستان ارواح، ترجمه: خزر اميني، يان گائوسينگ يي

  1379، زمستان 70تا  69ي ؟، صص شماره
ي  ، سوگ، قرائت يك متن، يادداشتي بر كتاب سوگ نوشتهدانشور، رضا

  1379، زمستان 83تا  74، صص 11ي  شهال شفيق، شماره
، صداي پريشاني، بررسي دو كتاب برادرم جادوگر بود و شاهرخي، مهستي

، زمستان 86تا  84، صص 11ي  شماره سردوزامي،من هم بودم از اكبر 
1379  

اي بر ادبيات در  ، من خود ايران هستم، بررسي كتاب مقدمهنفيسي، مجيد
  1379ستان ، زم91تا  87، صص 11ي  گل، شماره تبعيد مليحه تيره
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ها، جستارهاي ادبي  ي آب ، نگاهي به در سوگ آبيپور، شهرنوش پارسي
  1379، زمستان 96تا  94، صص 11ي  ي بهروز شيدا، شماره نوشته

  
  

  كاكتوس
، مجيد روشنگرزير نظر  1378در زمستان  كاكتوسي  دفتر اول فصلنامه
 ي صفحه 9ي فارسي و  صفحه 80در  آذر حسين نوشو  عباس صفاري

اي به  آلماني و انگليسي آغاز به كار كرد. گردانندگان اين فصلنامه، هيچ اشاره
داستان  8 ،كاكتوس ي نخست اند. در شماره چرايي انتشار اين فصلنامه نكرده

  ترجمه منتشر شده است.  3و 
منتشر شد، با گفتاري از  1379كه در بهار  كاكتوس دوم ي شماره   

در » نويسم؟ چرا داستان مي«: تحت عنوان هوشنگ گلشيري آغاز شده است
داستان ايراني و دو داستانِ ترجمه و در بخش انگليسي  8اين شماره، 

  داستاني از قاضي ربيحاوي به چاپ رسيده است.
اين فصلنامه نيز هست، به سردبيري مجيد  ي كه آخرين شماره 3 كاكتوس   

در اين شماره يازده منتشر شد.  1380روشنگر و عباس صفاري در بهار سال 
  داستان منتشر شده است. 

  
  

هايي كه در كاكتوس ها، مقالهها، نقدگونهها، داستانفهرست داستان
  اند: منتشر شده

، زمستان 57تا  55، صص 1ي  ، در كه بسته ماند، شمارهمجابي، جواد
1378  

، زمستان 58، ص 1ي  بستن، و آنگاه بريدن، شماره ، دلشكوري، پروين
1378  

، زمستان 63تا  59، صص 1ي  ، يعقوب يعقوب، شمارهخسروي، ابوتراب
1378  
، 65تا  64، صص 1ي  ، داستاني از رمان شيوا، شمارهپور، شهرنوش پارسي

  1378زمستان 
  1378، زمستان 66، ص 1ي  ، كاچي، شمارهشباويز، فلورا

تا  67، صص 1ي ، شماره»آقاي اپنهايمر«ي  ، خواب قيلولهكار، مسعود نقره
  1378، زمستان 69

، 71تا  70، صص 1ي  ، خوابخوانيِ يك زن، شمارهاحدصارمي، ياشار
  1378زمستان 

تا  72، صص 1ي  ها، يك نمايش در يك پرده، شماره ، چهرهربيحاوي، قاضي
  1378، زمستان 74

تا  26، صص 1ي  ، زانيه، ترجمه: ميترا داوودي، شمارهكرول اويتس، جويس
  1378، زمستان 29

، صص 1ي ، آثار جويس كرول اويتس در يك نگاه، شمارهآذر، حسين نوش
  1378،  زمستان 25تا  24

   1379بهار ،54تا  49، صص 2ي  درويش لندني، شماره، كيانوش، محمود
  1379، بهار56تا  55، صص 2ي  ، نيروانا، شمارهپر، ناصر شاهين
  1379، بهار65تا  57، صص 2ي  ، بزرگراه، شمارهآذر، حسين نوش

  1379، بهار69تا  66، صص 2ي  اما نگفتم، شماره» اوا«، به زرهي، حسن
  1379، بهار73تا  70، صص 2ي  گذرد، شماره ، دنيا ميگودرزي، محمدرضا

  1379، بهار78تا  77، صص 2ي  ، خزان، شمارهكامه زاده، مه رحيم
  1379، بهار79، ص 2ي  ، آب دهان، شمارهسناپور، حسين
  1379، بهار80، ص 2ي  تر، شماره، چشكوري، پروين

، صص 2ي  ، تلويزيون صد اينچي، ترجمه: مجيد روشنگر، شمارهالزار، جان
  1379، بهار75تا  74

ي  ي چشم، ترجمه: اسدهللا امرايي، شماره ، نگاهي از گوشهوالنزوئال، لوئيزا
  1379، بهار76، ص 2

  1380، بهار 58، ص 3ي  ، التهاب، شمارهمزارعي، مهرنوش
  1380، بهار 64تا  59، صص 3ي  ، سفر آخر، شمارهآذر، حسين نوش

  1380، بهار 68تا  65، صص 3ي  ، هذيان، شمارهيلفاني، مهري
  1380، بهار 73تا  69، صص 3ي  ، سپيد، شمارهدوامي، خسرو

تا  74، صص 3ي  ، كالبدشكافي يك عشق تاريك، شمارهفرسايي، فهيمه
  1380، بهار 78

، 81تا  79، صص 3ي  ر آموزشي در يك پرده، شماره، تياتربيحاوي، قاضي
  1380بهار 

  1380، بهار 84تا  82، صص 3ي  ، بوتيك صوري، شمارهكبيري، ناهيد
  1380، بهار 85، ص 3ي  ، دوست من، شمارهعنقايي، كسرا
  1380، بهار 91تا  86، صص 3ي  ، اميليا، شمارهفتوحي، كيوان
  1380، بهار 93تا  92، صص 3ي  ، جاده، شمارهعطايي، عزيز

  1380، بهار 94، ص 3ي  ، آفرينش، شمارهودادي، سيامك

  فصل كتاب  
به همت انتشارات  1367اي است كه در بهار  ، نشريهفصل كتابي  فصلنامه
بود، آغاز به كار كرد. با دو  منوچهر محجوبيياد  كه بنيانگذار آن زنده شما،

در داخل  مهرداد رهگذرو  در خارج از كشور ماشاءاهللا آجودانيسردبير: 
  كشور. 

بر نقد و بررسي ادبيات كالسيك  فصل كتاب نخست تمركز هايدر شماره   
ي ادبيات داستاني نيز  رفته به گستره ي شعر بود، اما رفته به ويژه در حوزه

  كشيده شد. 

  
هايي كه در فصل ها، نقدها، مقالهگونهها، داستان فهرست داستان
  اند: كتاب منتشر شده

بررسي انتقادي سه كتب درباره طنز و هزل و هجو، محجوبي، منوچهر، 
  1367، بهار 53تا  43، صص 1ي  شماره

هاي ناآشنا  كوچه نگاهي به پرسه در كوچه پسمازندراني، جمشيد، 
، تابستان و پائيز 125تا  123، صص 3و2ي  ي اكبر سردوزامي، شماره نوشته
1367  

ي  اطرات خوب نگاه كنيد راستكي است، شمارهنگاهي به خگلستان، شيدا، 
  ، ناتا113تا  109، صص 4

ي  هاي اكبر رادي، شماره روزنه آبي، نگاهي به نمايشنامهكيانوش، محمود، 
  1368، زمستان 51تا  35، صص 4

پيچيدگي شيطاني، نگاهي به رازهاي سرزمين من، خاكسار، نسيم، 
  1368، زمستان 80تا  65، صص 4ي  شماره
ي نسيم  ها نوشته ها، نگاهي به كتاب ديروزي ، ديروزيار، عباسسماك

  1368، زمستان 97تا  88، صص 4ي  خاكسار، شماره
، 4ي  هاي مكتبي، شماره ، نگاهي به مجموعه داستان قصهپور، رضا نواب
  1368، زمستان 103تا  98صص 

خودكشي صادق هدايت و خاطرات كاتوزيان، محمدعلي همايون، 
  1369، بهار 51تا  35، صص 6ي  شماره م.ف.فرزانه،

روايت دردها، نگاهي به رمان چاردرد نوشته م.ف.فرزانه، طوسي، عليزاده، 
  1369، بهار 65تا  52، صص 6ي  شماره

نوشته اكبر سردوزامي، » غروب اول پائيز«نگاهي به اهللا،  جوربندي، حبيب
  1369، بهار 108تا  104، صص 6ي  شماره

اي از اكبر رادي،  گ در پائيز، نگاهي به نمايشنامه، مركيانوش، محمود
  1370، بهار 70تا  62، صص 7ي  شماره

، حديث مالل و سرگشتگي، نگاهي به مجموعه داستان پنج فلكي، محمود
  1370، بهار 80تا  71، صص 7ي  گنج، شماره
، 7ي  ، نگاهي به رمان تا فردا خدانگهدار نوشته برايموك، شمارهمرزبان، رضا

  1370، بهار 89تا  81صص 
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، صص 7ي  ، نگاهي به رمان سمفوني مردگان، شمارهپرور، محمدرضا قانون
  1370، بهار 93تا  90

ي  ، شماره»بره گمشده راعي«، گفتگو در ادبيات در نگاهي به خاكسار نسيم
  1370، تابستان 33تا  25، صص 8

، 49تا  34، صص 8ي  ، زن در آثار صادق هدايت، شمارهكاتوزيان، همايون
  1370تابستان 

اي از اكبر رادي،  ها، نگاهي به نمايشنامه از پشت شيشهكيانوش، محمود، 
  1370، تابستان 87تا  76، صص 8ي  شماره

، 8ي  ، نگاهي به مجموعه داستان نمادهاي دشت مشوش، شمارهم.رازين
  1370، تابستان 95تا  88صص 
، 101تا  96، صص 8ي  اره، نواي نقال در كليدر، شمپرور، محمدرضا قانون

  1370تابستان 
، 8ي  ، پرسه در ديار غريب، فصلي از يك كتاب منتشر نشده، شمارها.پايا

  1370، تابستان 135تا 128صص 
تا  138، صص 3و  2ي فصلي از كتاب خاطرات زندان توحيدي، شمارها.پايا، 

  1367، تابستان و پائيز 150
خانه،  اي اجرا در كافه يا قهوهيك بازي كوتاه روايتي برفرسي، بهمن، 

  1368، زمستان 139تا  121، صص 4ي  شماره
  ي فصلي از يك كتاب منتشر نشده: بوي عطر تازه، شمارهسردوزامي، اكبر، 

  1368، زمستان 126تا  120، صص 5
فصلي از رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده، آبادي، محمود،  دولت
  1368ستان ، زم147تا  133، صص 6ي  شماره

تا  123، صص 7ي  هاي خاكي، شماره ، بازگشت به كوچهحجازي، فيروز
  1370، بهار 130

  

  
  

  سنگ 
ي كار خود را آغاز كرد. شماره 1375ي ادب و هنر، در تابستان  ويژه سنگ

منتشر شد. از  باران،، توسط نشر آذر حسين نوشنخست به مسئوليت 
مسئوالنِ سنگ،  نيز، به عنوانعباس صفاري و  بهروز شيداي دوم شماره

اي  هيچ مقدمه بي ي دومدر شماره .ي نشريه اضافه شدنامشان به شناسنامه
، مقاالت خود در عباس صفارياشاره شده است كه اشعار خود را براي 

حسين هاي خود را براي و داستان بهروز شيداقلمرو نقد ادبي را براي 
انتشار خود را  1378ماره در  بهار بعد از ده ش سنگارسال كنيد.  آذر نوش

انتشار خود را از سر گرفت. دور  1380متوقف كرد. اما چندي بعد، در بهار 
منتشر شد. انتشار  آذرحسين نوشا، بهروز شيدبه كوشش  سنگدوم 

در  سنگي بيش از دو شماره ادامه پيدا نكرد. آخرين شماره سنگدور دوم 
  منتشر شد. 1380پائيز 

  

  
   

هايي كه در سنگ ها، نقدها، مقالهگونهها، داستانداستان فهرست
  اند: منتشر شده

، 1ي  ي رضا دانشور، شماره اي بر خسرو خوبان نوشته ، حاشيهشيدا، بهروز
  1375، تابستان 56تا  51صص 

بوف «و » هفت پيكر«، ساختار رواني و ساختار روايي در جليل، دوستخواه
   1375زمستان ، 14تا  4، صص 2ي  ، شماره»كور

نويسند؟،  جيني، آيا زنان متفاوت مي ، ترجمه: علي اللهايگلتون، تري
  1375زمستان ، 46تا  44، صص 2ي  شماره
زمستان ، 43، ص 2ي  ي ژوليا كريستوا، شماره سخني درباره بهروز، شيدا
1375  

، صص 3ي  ، اندر حكايت حال فصل صاحب مثله، شمارهدوستخواه، جليل
  1376هار ، ب11تا  4

تا  38هاي غالمحسين ساعدي، صص  ، نگاهي به جهان داستانشيدا، بهروز
  1376، بهار 46

شناسي  ي اسالم ، متن سخنراني گلشيري در موسسهگلشيري، هوشنگ
  1376 پائيز، 9تا  8، صص 5و  4ي  برن سوئيس، شماره
  1376 ، پائيز37تا  34، صص 5و  4ي  رئاليسم كثيف، شماره، داريوش، كارگر
، 9تا  8، صص 58و  52ي  شمارهي سياست و اجتماع،  ، دربارهياوري، حورا

  1376 پائيز
، 5و  4ي  جيني، كافكا و ادبيات، شماره ، ترجمه: علي اللهموريس، بالنشو

  1376، پائيز 62تا  59صص 
و  6ي  هاي هوشنگ گلشيري، شماره ، گذري از جهان داستانشيدا، بهروز

  1377بهار ، 11تا  5، صص 7
، پيامدهاي انتخاب صناعت نگارش در شازده محمد، رفيع محموديان

  1377بهار ، 65تا  61، صص 7و  6ي  احتجاب، شماره
تا  66، صص 7و  6ي  ي ماست، شماره ، اين خانه خانهمحمدرحيم، اخوت

  1377، بهار 70
، اكتاويو پاز به روايت وارگاس يوسا، ترجمه: عباس بارگاس يوسا، ماريوس

  1377، بهار 79، ص 7و  6ي  ، شمارهصفاري
، 136تا  135، صص 7و  6ي  ، به ياد محمد قاضي، شمارهكارگر، داريوش

  1377بهار 
، صص 9و  8ي  ي فردوسي، شمارهي شاهنامه، طرحي از چهرهشيدا، بهروز

  1377 پائيز، 11تا  5
ي خواب عشق، آخرين خواب صادق هدايت  ، نقد فيلمنامهاميني، علي

  1377 پائيز، 62تا  56، صص 9و  8ي  همن سقايي، شمارهنوشته ب
از هوشنگ گلشيري، » ها معصوم«، تالشي براي تفسير اميري، كاظم

  1377 پائيز، 73تا  63، صص 9و  8ي  شماره
ي منتقد ادبي سابق، ترجمه: كوشيار  نامه ، وصيتتري، چيا فرانك لي

  1377 پائيز، 94تا  90، صص 9و  8ي  پارسي، شماره
، صص 10ي  ، نگاهي به آخرين اثر شاهرخ مسكوب، شمارهبيبي، فرنگيسح
  1378، بهار 6تا  4

، بهار 18تا  7، صص 10ي  نامه، شماره ، تفسيري بر رمان جناميري، كاظم
1378  

تا  75، صص 10ي  شماره، يادي از تاريخ حضور عزيز نسين، شيدا، بهروز
  1378، بهار 79

، 10ي  شمارهر ادبيات، ترجمه: نادر بكتاش، ، گرايشي تازه دبادره، فردريك
  1378، بهار 86تا  85صص 

، 11ي  باختگي در آثار بهرام صادقي، شماره ، معنا و هويتاميري، كاظم
  1380، بهار 20تا  5صص 

، 32تا  28، صص 11ي  ، جن نامه هوشنگ گلشيري، شمارهكالنتري، عبدي
  1380بهار 

، 11ي  انسان در شعر معاصر، شماره، بررسي كوتاه كتاب تهرانچيان، حسن
  1380، بهار 36تا  33صص 

، 11ي  ، ترجمه: مسعود بنهوري، شماره1نويسي  ، هنر داستانالج ديويد
  1380، بهار 60تا  57صص 
كلوب «فصلي از رمان » زخم«، درآمدي بر داستان آذر، حسين نوش
  1380، بهار 62تا  61، صص 11ي  ، شماره»شادي

ي  ي نمايش اثر گي دوبور، شماره اي بر كتاب جامعه قدمه، مصفدري، بهروز
  1380، بهار 105تا  89، صص 11

تا  106، صص 22ي  جيني، شماره ، معناي نقد، ترجمه: علي اللهبارت، روالن
  1380، بهار 108

، 12ي  گناهي در شعر فروغ فرخزاد، شماره آشنايي و بي ، شرمياوري، حورا
  1380، پائيز 22تا  5صص 
تا  37، صص 12ي  ، داستان ادبيات داستاني مدرن ايران، شمارها، بهروزشيد

  1380، پائيز 44
تا  103، صص 12ي  ، يك تمثيل و دو تفسير، شمارهسركيس، كوروشبيت
  1380، پائيز 115

  1375، تابستان 7تا  4، صص 1 ي ، رويا و آب، شمارهيلفاني، مهري
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، ترجمه: بهمن فرسي، ، آب و هواي سانفراسيسكوبراتيگان، ريچارد
   1375، تابستان 17و  16صص ، 1ي شماره

، 20تا  18صص ، 1ي ، قهوه، ترجمه: بهمن فرسي، شمارهبراتيگان، ريچارد
   1375تابستان 

، 25تا  22، صص 1 ي ، دسته صدف كار زنجان، شمارهگودرزي، محمدرضا
  1375تابستان 
  1375، تابستان 29،ص  1ي ، وصال، شمارهآذر، حسين نوش

هاي خالي،  هايي از مجموعه داستان سنگر و قمقمه ، گزيدهصادقي، بهرام
  1375، تابستان 35تا  31، صص 1 ي شماره

 36، صص 1 ي ، ترجمه: داريوش كارگر، يه چيز ديگه، شمارهكارور، ريموند
  1375، تابستان 38تا 

  1375، زمستان 27تا  22، صص 2ي  ، نردبان، شمارهپر، ناصر شاهين
، زمستان 42تا  38، صص 2ي  ترجمه: جالل مقدم، شماره، موس، گونتر اونه

1375  
، زمستان 73تا  65، صص 2ي  ، وزوز پشه اوامبو، شمارهآذر، حسين نوش

1375  
  1376، بهار 55تا  47، صص 3ي  ، ماه و پروين، شمارهسناپور، حسين

  1376، بهار 73تا  71، صص 3ي  ، آبستره، شمارهاحدصارمي، ياشار
ي  شماره، يك جفت كفش نو براي خانم هونگ، ترجمه: ايرج زهري، وريسد
  1376، بهار 37تا  29، صص 3

  1376 پائيز، 65تا  63، صص 5و  4ي  ، گرگ، شمارهميرآفتابي، مرتضي
، 69تا  66، صص5و  4ي  اند، شماره ، واژگان اندك كافيپارسي، كوشيار

  1376 پائيز
  1376 پائيز، 70، صص 5و  4ي  ، گابي، شمارهآذر، حسين نوش

  1376 پائيز، 73تا  71، صص 5و  4ي  ، تنهايي سميرا، شمارهيلفاني، مهري
 پائيز، 79تا  74، صص 5و  4ي  ها، شماره ي نخل ، خانهروژ يي، به آكره

1376  
  1376 پائيز، 83تا  80، صص 5و  4ي  ، ژوليده، شمارهپر، ناصر شاهين

، 40تا  38، صص 5و  4ي  رگر، شماره، ترجمه: داريوش كافيليپس، جين آن
  1376 پائيز

، صص 5و  4ي  شماره ترجمه: ايرج زهري،، دانندها ميتنها آنترديو، ژان، 
  1376 پائيز، 98تا  93

  1377، بهار 82تا  80، صص 7و6ي  ، اشتباه بزرگ، شمارهخاكسار، نسيم
  1377، بهار 84و  83، صص 7و6ي  ، كاله، شمارهربيحاوي، قاضي

  1377، بهار 89تا  85، صص 7و6ي  ، كدام لحظه، شمارهفي، سودابهاشر
 Man is the Dream of the،زاده، پيمان وهاب

Dolphin1377، بهار 94تا  90، صص 7و6ي  ، شماره  
  1377، بهار 98تا  95، صص 7و6ي  دوتا نقطه، شماره، هوشمندزاده، پيمان

  1377 ، بهار104، صص 7و6ي  ، آواز، شمارهشكوري، پروين
 53، صص 7و6ي  آذر، كمونيست، شماره ، ترجمه: حسين نوشفورد، ريچارد

  1377، بهار 60تا 
، صص 7و  6ي  ، قرباني كرگدن اسحاق، ترجمه: ايرج زهري، شمارهداريوفو

  1377، بهار 115تا  112
، بهار 133تا  131، صص 7و  6ي  ، ميراث تاريخي، شمارهرستاني، علي

1377  
  1377 پائيز، 41تا  38، صص 8ي  اركينگ، شماره، پآذر، حسين نوش

 پائيز، 46تا  42، صص 8ي  ي شامپيونه، شماره كوچه حسام، محسن،
1377  
 پائيز، 54تا  52، صص 8ي  هوده، شماره رفت و آمدهاي بي پر، ناصر، شاهين
1377  
  1377 پائيز، 54، ص 8ي  ودكا بدون يخ، شمارهزاون، 
  1377 پائيز، 51تا  47، صص 8ي  ته، شمارهي شكس ، آيينهروژ ئي، به آكره

و » 1983، دو داستان: بيست و پنجم آگوست لوئيس، بورخس خورخه
، ترجمه: جمشيد مشكاني، »كوري نوعي تنهايي است، ظلمت نيست«

  1377 پائيز، 37تا  35، صص 8ي  شماره
، 9و  8ي  ، لناي خيكي، ترجمه: فريدون ايزدخواستي، شمارهكولمن، واندا

  1377 پائيز، 55ص 

ي جنگ، ترجمه: ايرج زهري،  نيك در جبهه ، نمايشنامه، پيكآرابال، فرناندو
  1377 پائيز، 80تا  74، صص 9و  8ي  شماره

، صص 9و  8ي  شماره، نمايش در يك صحنه، كاميابيربيحاوي، قاضي، 
  1377 پائيز، 117تا  115

تا  118، صص 9و  8ي  شماره ، فيلمنامه، زال و رودابه،خالقي مطلق، جالل
  1377 پائيز، 135

  1378، بهار 54، صص 10ي  ، شازده، شمارهپر، ناصر شاهين
، صص 10ي  شود عوضش كرد، شماره ، سرنوشتي كه نميآذر، حسين نوش

  1378، بهار 60تا  58
  1378، بهار 65تا  61، صص 10ي  ، هتل ماركوپولو، شمارهدوامي، خسرو

  1378، بهار 68تا  66، صص 10ي  شماره، ميال و دانيل، مزارعي، مهرنوش
  1378، بهار 70و  69، صص 10ي  ، راز، شمارهعباسپور، سعيد
، بهار 71، ص 10ي  هاي موازي، شماره ، در انتهاي ريلشكوري، پروين

1378  
، بهار 132تا  129، صص 10ي  ي شكسته، شماره ، آيينهروژ ئي، به آكره

1378  
، صص 10ي  مه: شهال حمزاوي، شماره،، گفتگو با پدرم، ترجپالي، گريس

  1378، بهار 41تا  38
، 10ي  ، فرياد زن نهر، ترجمه: سودابه اشرفي، شمارهسيسنروس، ساندرا

  1378، بهار 48تا  43صص 
، 42تا  37، صص 11ي  ، مرد پير و چنار كهن، شمارهخالقي مطلق، جالل

  1380بهار 
  1380، بهار 442تا  43، صص 11ي  ها، شماره ، يكشنبهحكيم، عباس

  1380، بهار 48تا  45، صص 11ي  ، ارثيه، شمارهآذر، حسين نوش
  1380، بهار 51تا  49، صص 11ي  ، باغ سوخته، شمارهاسدي، كوروش
  1380، بهار 52، ص 11ي  ، پروانه، شمارهالماسي، نسرين
، 55تا  53، صص 11ي  ام، شماره دستي ، من و جنازه بغلعطايي، مسعود

  1380بهار 
  1380، بهار 56، ص 11ي  ، كودك استثنايي، شمارهنكابني، فريدونت

، بهار 66تا  63، صص 11ي  ، زخم، ترجمه: ميترا داوري، شمارهتان ايمي
1380  

 پائيز، 74تا  66، صص12ي  ، از ما بهتران، شمارهخالقي مطلق، جالل
1380  

  1380 پائيز، 77تا  75، صص12ي  ، هديه كريسمس، شمارهنصرتي، قاسم
  1380 پائيز، 80تا  78، صص 12ي  ، سارا، شمارهدوامي، خسرو
  1380 پائيز، 84تا  81، صص12ي  ، سفيد، شمارهتقوي، محمد

  1380 پائيز، 87تا  85، صص12ي  ، خاكستري، شمارهمزارعي، مهرنوش
، 94تا  88، صص 12ي  ي، شمارهپائيز، پايان يك روز آذر، حسين نوش
  1380 پائيز

، 12ي  فطومه، شمارهي ابن جمه: جعفر برمكي، سفرنامه، ترمحفوظ، نجيب
  1380 پائيز، 102تا 97صص

، صص 12ي  ، سفرنامه، پرسيا شهري در ايالت آيووا، شمارهجاويد، جهانشاه
  1380 پائيز، 58تا  56

  

  
  

  باران
 بهزادبا سردبيري  1382از سال  باراني فرهنگي و ادبي فصلنامه

ي آغاز به كار كرده است. همه سعود مافانمو مدير مسئولي  پور كشميري
با يادداشت سردبير و يا مدير مسئول آغاز شده است. تالش  بارانهاي  شماره

ي مشكالت مجله، نشر خارج از كشور و مسايل روز شده است تا درباره
  سخني با مخاطب در ميان گذاشته شود.
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آفت اين نشريه  يابيم كه درمي باراني  شماره 15با نگاهي اجمالي به    
همان ديركرد در زمان انتشار يا تلفيق دو شماره در يك شماره، با زياد كردن 

  تعداد صفحات مجله، است. 
 4داستان از  5شاعر خارج از كشور،  5ي نخست، شعرهايي از در شماره   

نويس كه در كنند و يك داستان نويس كه در داخل كشور فعال مي داستان
وگو، و گزارشي در قالب  گفت 3مقاله و تحليل،  6ل است، خارج از كشور فعا

  نظرخواهي در مورد شعر امروز و چند خبر و معرفي كتاب منتشر شده است. 
داستان از سه  3شعر از شاعران خارج از كشور،  3ي دوم،  در شماره   

 3اي،  مقاله و تحليل ادبي و انديشه 8نويس فعال در داخل كشور،  داستان
  نقد كتاب و تعدادي معرفي كتاب منتشر شده است. 5و نظر خواهي، و  وگو گفت

مقاله و گفت و  9داستان،  3قطعه شعر،  6با  1382 پائيزي سه، در  شماره   
نقد كتاب و تعدادي خبر و معرفي كتاب منتشر شده  5گفت و گو  2گو ، 
  است.

ر شده منتش 1383ي چهارم و پنجم در يك جلد و در تابستان  شماره   
 6وگو،  گفت 6مقاله و گزارش،  15داستان،  9شاعر،  4است. با شعرهايي از 

  نقد كتاب و تعدادي معرفي و خبر ادبي از خارج از كشور
ي ششم و هفتم باز هم در يك جلد منتشر شده است. با شعرهايي  شماره   
 نقد كتاب و 3وگو و  گفت 4مقاله و گزارش،  12داستان،  5شاعر، و  3از 

  تعدادي خبر و معرفي كتاب.
پور، به ، بهزاد كشميريباران يي هشتم و نهم سردبير نشريه از شماره   

 شود. از اين شماره ي همكاري نمياي، قادر به ادامه دليل مشكالت حرفه

هاي مجله  ي زندان و تاريخ را نيز به عنوانهايي در حوزه بحث باران
مقاله و  13يژه با عنوان فصلِ خاطره افزايد. در اين شماره در بخش و مي

  گزارش منتشر شده است.
داستان، شعرهايي از يك شاعر،  3ي انديشه، مقاله در حوزه 2وگو،  گفت 5   
مقاله و نقد ادبي،  گزارش خبري، و تعدادي معرفي كتاب در اين شماره  5

  آمده است.
 4وگو، گفت 3مقاله،  10ي حقوق بشر، ي دهم، در بخش ويژه در شماره   

اي در  اي در بخش زندان، مقاله نقد، مقاله 4شاعر،  3داستان، شعرهايي از 
بخش انديشه، چند معرفي كتاب و گزارش خبري منتشر شده است. از اين 

  شماره بخشِ بازتاب در زمينه مسايل اجتماعي نيز فعال شده است.
منتشر شد ه  1385ي يازدهم و دوازدهم كه در بهار و تابستان  در شماره   

 3و گو،  گفت 3هاي مختلف ادبي، انديشه و تاريخ،  مقاله در حوزه 14است، 
مقاله؛ به عالوه چند  2ي زندان شاعر، و در زمينه 2داستان، شعرهايي از 

  بازتاب. 2معرفي كتاب و گزارش خبري و 
مقاله در  15منتشر شده است،  1385 پائيز، كه در باران 13ي  در شماره   
شاعر، يك  3داستان، شعرهايي از  4هاي انديشه، تاريخ و تحليل ادبي،  شبخ

ي زندان، بازتاب، نگاه خوانندگان و چند خبر و معرفي وگو در حوزهگفت
  كتاب منتشر شده است.

ي زندان، گو در حوزهو، يك گزارش، يك گفتباران 15و  14ي  در شماره   
 2ي تاريخ و ادبيات، مقاله در حوزه 9شعر،  3داستان،  2ادبي،  گويوگفت 2

  بازتاب و چند معرفي كتاب و خبر آمده است. 4مقاله در حوزه انديشه، 

  

  

   

هايي كه در باران ها، نقدها، مقالهگونهها، داستانفهرست داستان
  اند: منتشر شده

ي  پوشان هوشنگ گلشيري، شماره ، تفسيري بر رمان شاه سياهكاظم، اميري
  1382، بهار 14 - 24، صص 1

، داستايوسكي مصروع، از سوسياليسم تا وحي قرآني، فشاهي، محمدرضا
  1382، بهار 95-103، صص 1ي  شماره

، نگاهي به كتاب بامداد در آينه نوشته دكتر نورالدين پور، بهزاد كشميري
، بهار 111 -118، صص 1ي  هايي كه برانگيخته، شماره سالمي و تاملي بر بحث

1382  
ي خسرو دوامي،  ، نگاهي به مجموعه داستان پرسه نوشتهگل، مليحه تيره
  1382، بهار 129-130، صص 1ي  شماره

، 1ي  هاي ژوزه ساراماگو، شماره ي كتاب ، نگاهي به ترجمهاميريان، هدايت
  1382، بهار 131- 132صص 

، 2ي   هاي هدايت در روزنامه مردم، شماره ها و ننوشته ، نوشتهپاكدامن، ناصر
  1382، تابستان 5 -16 صص

آب «و » قضيه زير بوته«ي  ي دو نوشته هايي درباره ، يادداشتپاكدامن، ناصر
  1382، تابستان 22 - 28، صص 2ي   صادق هدايت، شماره» زندگي
، صص 2ي   ، نقش ترديد در بوف كور صادق هدايت، شمارهزاده، رضا كاظم

  1382، تابستان 29 -35
» خاكستر و خاك«ي دو كتاب از عتيق رحيمي:  ، نكاتي دربارهشيدا، بهروز

  1382، تابستان 95 -99، صص 2ي   ، شماره»هزارخانه خواب و اختناق«و 
، صص 2ي   ، نگاهي به كتاب خاطرات بزرگ علوي، شمارهخانباغي، محبوبه

  1382، تابستان 104-100
، 2ي   ، شماره»آرامي قرآن -قرآن سرياني«، نگاهي به كتاب سنگابي، طاهر

  1382، تابستان 105- 107صص 
نوشته جالل آل » سنگي بر گوري«، دو نگاه به كتاب شاهرخي، مهستي

  1382، تابستان 108-112، صص 2ي   احمد، شماره
اي ميان شعر كالسيك فارسي و نقاشي كالسيك  ، مقايسهشيدا، بهروز
  1382 پائيز، 15- 22، صص 3ي   ايران، شماره
، صص 3ي   رن، ترجمه: كاظم اميري، شماره، ساختار رمان مدينس، والتر

  1382 پائيز، 75-59
» ما هم در اين خانه حقي داريم«، نقد و بررسي كتاب خانباغي، محبوبه

  1382 پائيز، 89، ص 3ي   خاطرات نجمي علوي، شماره
، 102-103، صص 3ي   ، بكت در صد و پنجاه نسخه، شمارهپاكزاد، سيامك

  1382 پائيز

ي امين زئوئي،  ، يادداشتي بر داستان تسليم نوشتههوشنگوردي، امير اهللا
  1382 پائيز، 104 -105، صص 3ي   شماره

، ص 3ي   ، نگاهي به كتاب كابوس بلند تيزدندان، شمارهعليخاني، مهسا
  1382 پائيز، 106

ي منصور كوشان،  ، نگاهي به كتاب تثليث جادو نوشتهحسيني، پرويز
  1382 يزپائ، 107 -108، صص 3ي   شماره

ي  ، نگاهي به رمان قيصر پرتقال سلما الگرلوف از منظر تئوريشيدا، بهروز
  1383، تابستان 27 -32، صص 5و  4ي  رمان ميخائيل باختين، شماره

 4ي  ، درباره هياهو و خشم، ترجمه: محمد ربوبي، شمارهبرگ باخمن، اينگه
  1383، تابستان 101-103، صص 5و 

نه در بازخواني نخستين و آخرين رمان هوشنگ ، هويت زناعزيزپور، بتول
، 117 -133، صص5و  4ي  ، شماره»نامه جن«و » شازده احتجاب«گلشيري: 
  1383تابستان 

آبادي،  ، نگاهي انتقادي به سلوك، آخرين رمان محمود دولتاحمد، خلفاني
  1383، تابستان 134 -138، صص 5و  4ي  شماره
شعر طبلهاي قبيله مرده سروده مرتضي ، نگاهي به مجموعه نيا، عنايت پاك

  1383، تابستان 139 -141، صص 5و  4ي  ثقفيان، شماره
هاي  اي زن در داستان ي كليشه ، نگاهي به چرايي چهرهمجوزي، پاكسيما

  1383، تابستان 143 - 146، صص5و  4ي  نويسندگان زن ايراني، شماره
، صص 5و  4ي  ، شاهدبازي در ادبيات فارسي، شمارهكدخدايي، مسعود

  1383، تابستان 147 -150
هاي رفته و دستاوردها،  نويسي زنان: راه ، داستانميرعابديني، حسن

  1383، تابستان 153 -162، صص 5و  4ي  شماره
و  6ي  شماره گزارشي از زندگي و آثار برنار ماري كلتس،مسعودي، محمود، 

15- 25، صص 7    1384، بهار َ
ي  ي اينگمار برگمان از منظر نظريه شنبه ي يك ، نگاهي به بچهشيدا، بهروز

   1384، بهار 26َ-37، صص 7و  6ي  زيگموند فرويد، شماره
ي صادق هدايت،  هاي م.ف.فرزانه درباره ، نگاهي به يادنوشتهعزيزپور، بتول

   1384، بهار 80-90، صص 7و  6ي  شماره
صص  ،7و  6ي  شماره ، نگاهي به كتاب رگ تاك،پور، شهرنوش پارسي

   1384، بهار 128-123
ي ايرج  ، نگاهي به كتاب نه زيستن نه مرگ نوشتهمعيني، محمدرضا

   1384، بهار 129-131، صص 7و  6ي  مصداقي، شماره
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، 7و  6ي  ، شماره»جا هستيم ما اين«، مروري بر داستان بلند محب، رباب
   1384، بهار 132صص 

ي  طرات زندان، از زاويهاي به ضرورت بررسي خا ، اشارهكياكجوري، اعظم
  1384 پائيز، 40 -41، صص 9و 8ي  شناختي، شماره زبان
، نگاهي به كتاب خشت و خاكستر، خاطرات ميرزاآقا گل، مليحه تيره

  1384 پائيز، 42 -50، صص 9و 8ي  عسگري، شماره
، 69 -67، صص 9و 8ي  ، خاطره و بازگويي خاطره، شمارهعقيلي، محمد

  1384 پائيز
، 9و 8ي  نويسي زندانيان سياسي، شماره ، نگاهي به خاطرهدعلوي، احم

  1384 پائيز، 74 - 77صص 
 - 85، صص 9و 8ي  ، فهرست چند كتاب خاطرات، شمارهدرخشان، مسعود

  1384 پائيز، 78
 - 121، صص 9و 8ي  ، سراغ رمان مسكوب، شمارهشاد، مهدي استعدادي

  1384 پائيز، 115
 -125، صص 9و 8ي  ي موالنا، شماره شهگرايي در اندي ، تاويلعلوي، احمد

  1384 پائيز، 122
ي ارسطو،  آي ائوريپيدس، با توجه به نظريه ، نگاهي كوتاه به مدهشيدا، بهروز

  1384 پائيز، 153 -156، صص 9و 8ي  شماره
، صص 9و 8ي  مدرن ايران، شماره ، تأملي در ادبيات پستگل، مليحه تيره
  1384 پائيز، 157 - 165

ي اكبر نويسم نوشته هاي نسخه ، نگاهي به كتاب به ياد انگشتمحب، رباب
  1384 پائيز، 180 -181، صص 9و 8ي  سردوزامي، شماره

، 10ي  ، نگاهي به دو مجموعه شعر عليرضا زرين، شمارهگل، مليحه تيره
  1384، زمستان 96 - 100صص 

 ، نگاهي به وقت تقصير محمدرضا كاتب از چشم روالن بارت،شيدا، بهروز
  1384، زمستان 101 -108، صص 10ي  شماره

در «هاي مهشيد اميرشاهي؛ دو كتاب  ، نگاهي به يادنوشتهعزيزپور، بتول
  1384، زمستان 109 -116، صص 10ي  ، شماره»در سفر«و » حضر

، نگاهي به مجموعه داستان مردي در حاشيه، پور، شهرنوش پارسي
  1384، زمستان 117 -118، صص 10ي  شماره
 11ي  اي از صادق هدايت، شماره ي منتشر نشده ، در شرح نامهو، محمدبهارل

  1385، بهار و تابستان 117 -118، صص 12و 
، 12و  11ي  ، روايتي روانكاوانه از بوف كور هدايت، شمارهزاده، رضا كاظم
  1385، بهار و تابستان 16 - 31صص 

ايران، ، زن اثيري و زن واقعي در ادبيات مرتضائيان آبكنار، حسين
  1385، بهار و تابستان 32 - 41، صص 12و  11ي  شماره

ي  ، بررسي رمان ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت نوشتهسيف، اسد
  1385، بهار و تابستان 88 - 97، صص 12و  11ي  پور، شماره شهرنوش پارسي

ي زويا پيرزاد،  كنيم نوشته ، نگاهي به رمان عادت ميشاهرخي، نوشين
  1385، بهار و تابستان 98 - 102، صص 12و  11ي  شماره

هجري شمسي در چهار رمان فارسي و  1340ي  ، فضاي دههشيدا، بهروز
  1385، بهار و تابستان 103 - 109، صص 12و  11ي  هشت فيلم بلند ايراني، شماره

 -114، صص 12و  11ي  مدرن ايراني، شماره ، تاملي در پستفلكي، محمود
  1385، بهار و تابستان 110

، صص 12و  11ي  اي به تنهايي و غربت جمالزاده، شماره ، اشارهناقد، خسرو
  1385، بهار و تابستان 115 -119

، 12و  11ي  ، يادي از مترجم نامدار كريم كشاورز، شمارهصديقي، علي
  1385، بهار و تابستان 120 - 123صص 

، 12 و 11ي  شود، شماره ، نگاهي به در ماگادان كسي پير نميشفيعي، علي
  1385، بهار و تابستان 124 -126صص 

و  11ي  شناسي تصوير زن در ادبيات فارسي، شماره ، معرفتعلوي، احمد
  1385، بهار و تابستان 127 - 133، صص 12

 پائيز، 11-12، صص 13ي  ، دين و ترافيك، شمارهاستعدادي شاد، مهدي
1385  

  1385 يزپائ، 13-15، صص 13ي  ، ننگ و افتخار، شمارهشفيعي، علي
- 55، صص 13ي  ، نگاهي به سه تمثيل و سه نمايشنامه، شمارهشيدا بهروز

  1385 پائيز، 46

، صص 13ي  ، نقش ادبيات فارسي در هندوستان، شمارهمجوزي، پاكسيما
  1385 پائيز، 97-91

شهرزاد «ي  از مجموعه» ها كن چاه«، نگاهي به داستان روديان، سدا زنده
  1385 پائيز، 98-99ص ، ص13ي  ، شماره»قصه بگو!
، نگاهي به نوشتن با دوربين، رو در رو با ابرايم پور، شهرنوش پارسي

  1385 پائيز، 100- 101، صص 13ي  گلستان، شماره
و  14ي  نويس زن، شماره ، هويت جنسيتي از نگاه دو داستانتوكلي، نيره

  1386، زمستان و بهار 60-65، صص 15
ي شهال شفيق،  ن سوگ نوشته، نگاهي به مجموعه داستاسيف، اسد

  1386، زمستان و بهار 66- 73، صص 15و  14ي  شماره
ي مهرنوش مزارعي،  هاي نور نوشته ، نگاهي به داستان بريدهسيف، اسد

  1386، زمستان و بهار 74- 78، صص 15و  14ي  شماره
پور در  ي شهرنوش پارسي نوشته» عقل آبي«، بازخواني رمان زنديان، ماندانا

  1386، زمستان و بهار 79- 82، صص 15و  14ي  ، شمارهشش پرده
ي نسيم  ، نگاهي به رمان فراز مسند خورشيد نوشتهپارسي، كوشيار
  1386، زمستان و بهار 60-65، صص 92و  94ي  خاكسار، شماره

  1382، بهار 47 -54، صص 1ي  ، پاگرد سوم، شمارهپورمقدم، يارعلي
  1382، بهار 55 -62 ، صص1ي  ، سان شاين، شمارهاسدي، كورش
  1382، بهار 63 -67، صص 1ي  ها، شماره ، درختخاكسار، نسيم
  1382، بهار 69 - 75، صص 1ي  ، شمارهپائيز، خليلي، مژگان
، بهار 77 -80، صص 1ي  ، زرد ليموهاي نو رسيده، شمارهسركوهي، فرج

1382  
، تابستان 37 -40، صص 2ي  ، درياچه پشت سد، شمارهفيروزي، فرهاد

1382  
  1382، تابستان 41 -47، صص 2ي  ، قرمز، شمارهتقوي، محمد

  1382، تابستان 49 -52، صص 2ي  گنديدند، شماره انگورها مي، الهامي، محمود
  1382 پائيز، 31 -37، صص 3ي  ، ما اينجا هستيم، شمارهروژ يي، به آكره

، 3ي  شوم تا نگاهم كني، شماره اي از آسمان مي ، تكهمجوزي، پاكسيما
  1382 پائيز، 39 - 42صص 

  1382 پائيز، 43 -44، صص 3ي  ، يك معشوق مرده، شمارهمعيري، يلدا
، صص 3ي  ، عشق واقعي، ترجمه: ميرالشاري.شهال، شمارهفلت، اينگر ادل
  1382 پائيز، 22 -25

 - 42، صص 3ي  ، دختر شهري، ترجمه: سعيد مقدم، شمارهسن، موآ مارتين
  1382 پائيز، 41

 -48، صص 3ي  ، سگ بي ارباب، ترجمه: سعيد مقدم، شمارهاسودربري، يلم
  1382 پائيز، 47

، صص 3ي  سازان، ترجمه: علي شفيعي،  شماره ، شراباولوانگويست، پر
  1382 پائيز، 49 -51

 -58، صص 3ي  گويي، ترجمه: رضا عمراني،  شماره ، تكبرگمان، اينگمار
  1382 پائيز، 55

، 69 -72، صص 3ي  باب محب شماره، عكس رخ، ترجمه: ربري، پر وست
  1382 پائيز

  1382 پائيز، 103 -110، صص 3ي  خواهم زنده بمانم، شماره مي، تراكمه، يونس
  1382 پائيز، 111 -115، صص3ي  ي عاشق، شماره كنار گور مرده ،قنبري، مجيد

، بهار 49 -52، صص 7و  6ي  ، عاشقيت در پاورقي، شمارهعلي، مهسا محب
1384  

 - 56، صص 7و  6ي  زاده محمد يعقوب، شماره ، آستانه امامبهارهصادقي، 
  1384، بهار 53

  1384، بهار 57 - 58، صص 7و  6ي  يك فيلم خوب، شماره ،مزارعي، مهرنوش
، 7و  6ي  ، اين آقاي هلندي، ترجمه: مرضيه ستوده، شمارههسه، هرمان

  1384، بهار 59 -65صص 
ولوگ پاره پاره شاعر شما ـ روايت اي از كتاب مون پارهسردوزامي، اكبر، 

  1384 پائيز، 25 -28، صص 9و  8ي  اعظم، شماره
 -54، صص 9و  8ي  زن چريك فدايي، شماره 4، خاطراتي از سطوت، مريم

  1384 پائيز، 51
هاي من در سرزمين امپراطوري آمريكا،  ، خوابالسادات گير، عزت گوشه
  1384 پائيز، 129 -132، صص 9و  8ي  شماره
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، 133 -139، صص 9و  8ي  كشند، شماره ي ما را مي ، همهدي، هوشنگاس
  1384 پائيز

  1384 پائيز، 143 -150، صص 9و  8ي  ، تماماً مخصوص، شمارهعباسمعروفي، 
، زمستان 71 -74، صص 10ي  ، كورمال كورمال، شمارهفرسي، بهمن

1384  
  1384 ، زمستان75 -80، صص 10ي  ، زن و مرد جوان، شمارهشفيق، شهال

، زمستان 81 -86، صص 10ي  ، شمارهAngel Ladies، دوامي، خسرو
1384  

  1384، زمستان 87 -90، صص 10ي  ، تصوير ناروشن، شمارهشفيعي، علي
  1385، بهار و تابستان 70 - 74، صص 12و  11ي  شورش، شماره، كار، مهرانگيز

كمال  ي رضاشاه، ترجمه: ، خاطرات يك سوئدي از تهران دورهسن، مد فون
  1385، بهار و تابستان 75 -80، صص 12و  11ي  پور، شماره لطيف
 -85، صص 12و  11ي  ، بر روشني بيدار جاده، شمارهزاده، پيمان وهاب

  1385، بهار و تابستان 81
  1385 پائيز، 72 -74، صص 13ي  شاهدان خاموش، شماره ،پارسي، كوشيار
  1385 پائيز، 75 -77، صص 13ي  ، زندگي اشيا، شمارهخلفاني، احمد
 -80، صص 13ي  ، تنفس آرام، ترجمه: مرضيه ستوده، شمارهبانين، ايوان

  1385 پائيز، 78
  1385 پائيز، 81، ص13ي  ، بيدار در خواب، شمارهعقيلي، محمد

 -50، صص15و  14ي  ، آسيه ميان دو دنيا، شمارهپور، شهرنوش پارسي
  1386 پائيز، 40

  1386 پائيز، 51 -55، صص 15و  14ي  مارهيك تصميم غلط، ش ،تقي، شكوفه

  

  
  

  الفبا
غالمحسين ياد  اي است كه در هفت شماره به همت زنده نشريه الفبا

ي  منتشر شد. شماره 1365تا سال  1361هاي  در پاريس بين سالساعدي 
ي او  پس از مرگ ساعدي منتشر شد و به آثار منتشر نشده الفبا هفت

كرد در هر شماره، اين است كه تالش مي الفبا هاي اختصاص دارد. از ويژگي
  اي منتشر كند.  نمايشنامه

  

  
  

هايي كه در الفبا ها، نقدها، مقالهگونهها، داستانفهرست داستان
  اند:منتشر شده

  1361، سال 115تا  111، صص 1ي  ، آرام حيوان! آرام، شمارهصدر، حميد
  1361، سال  146تا  116، صص 1ي  گانه، شماره سه، ساعدي، غالمحسين 

، 1ي  فو نجات يافت، ترجمه: زيتال كيهان، شماره ، چگونه وانگسنا، يور
   1361، سال 152تا  146صص 
  1361، سال 175تا  158، صص 1ي  گزارش، گزارشنامه، شماره، نامه ـ نام بي

، 2ي شاه قاجار، شماره ، مجلس شبيه قتل ناصرالدينشاه قاجار ناصرالدين
  1362، سال 124تا  102صص

  1362، سال 132تا  129، صص 2ي  شماره الوار، بل، پرك، ترجمه: واليا،
، 138تا  133، صص 2ي  ، در سراچه دباغان، شمارهساعدي، غالمحسين

  1362سال 
  1362، سال 155تا  139، صص 2ي  بارد، شماره ، باران ميحسام، حسن

، صص 2ي  اره، شير مرگ، ترجمه: غفار حسيني، شميورسنار، مارگريت
   1362، سال 161تا  155

، 2ي  مرگ يا قهرمان، ترجمه: شاهرخ كامياب، شمارهالگر كويست، پر، 
   1362، سال 163تا  162صص 

 163، صص 2ي  ، انگشتر، ترجمه: شاهرخ كامياب، شمارهالگر كويست، پر
  1362، سال 166تا 

، سال 174تا  170، صص 2ي  ، گزارشنامه، شمارهخويشاوند، حسينقلي
1362  

   1362، سال 161تا  106، صص 3ي  ، ندبه، شمارهبرومند، بهروز
  1362، سال 164تا  162، صص 3ي  كالس درس، شماره، ساعدي، غالمحسين
، سال 167تا  164، صص 3ي  اگر مرا بزنند...، شماره ،ساعدي، غالمحسين

1362  
ي  ي، شمارهباز (با نام مستعار گوهرمراد)، غمباد، الل ساعدي، غالمحسين

  1362، سال 168تا  167، صص 3
  1362، سال 126تا  120، صص 4ي  ، نسيم، شمارهايراني، منوچهر
ها، ترجمه: فريبرز  ، اندر روانشناسي اجتماعي سوراختوخولسكي. ك
  1362، سال 127تا  126، صص 4ي  جعفرپور، شماره
تا  128، صص 4ي  ، انسان، ترجمه: فريبرز جعفرپور، شمارهتوخولسكي. ك

  1362، سال 129
ي  ي شماره شماره، پور هاي سفيد، ترجمه: فريبرز جعفر ، لكهتوخولسكي. ك

    1362، سال 130تا 129، صص 4
   1362، سال 133تا  131، صص 4ي  دانه، شماره يكي يك ،ساعدي، غالمحسين

رود، ترجمه: زيتال  ، خانم بروخن ماخر به عروسي ميمنسفيد، كاترين
   1362، سال 138تا  134، صص 4ي  كيهان، شماره
  1363، سال 114تا  93، صص 5ي  ، كاشانه، شمارهعلوي، بزرگ
، 121تا  115، صص 5ي  (نسيم خاكسار)، بقال خرزويل، شماره بهروز، آذر

   1363سال 
، 125تا  122، صص 5ي  ، هذيانهاي روزمره آقاي قاف، شمارهفاروقي، عمر

  1363سال 
، 5ي  گلشيري)، با ما چه رفته است باربد؟، شماره(هوشنگ  ايراني، منوچهر

  1363، سال 136تا  125صص 
تا  136، صص 5ي  تر از شب، شماره (محسن يلفاني)، قوي جويا، جمشيد

  1363، سال 154
  1363، سال 175تا  164، صص 5ي  ، مردي تنها، شمارهمومني، باقر
  1364، سال 95تا  81، صص 6ي  (نسيم خاكسار)، فتح، شماره آذر، بهروز

، 99تا  95، صص 6ي  (هوشنگ گلشيري)، مرغوا، شماره ايراني، منوچهر
  1364سال 

 124، صص 6ي  ، خاك رس، ترجمه: بهروز آذر، شمارهراماميرتام، ان. اس
   1364، سال 129تا 

، 6ي  المقدسي، ترجمه: فريبرز جعفرپور، شماره ، مشتري بيتبل، هانريش
  1364، سال 131تا 130صص 

، 6ي  ، ماهيگير باتقوا، ترجمه: فريبرز جعفرپور، شمارهخولسكي، كورتتو
    1364، سال 132تا  131صص 

ي  ، يك اتفاق كوچك، ترجمه: فريبرز جعفرپور، شمارهتوخولسكي، كورت
   1364، سال 133تا  132، صص 6

، سال 174تا  164، صص 6ي  ، زيستن با احساس مرگ، شمارهاوصيا، پرويز
1364  

   1365، سال 25تا  23، صص 7ي  ، مير مهنا، شمارهغالمحسينساعدي، 
  1365، سال 64تا  33، صص 7ي  شنبه شروع شد، شمارهساعدي، غالمحسين، 
، سال 69تا  68، صص 7ي  داستان اسماعيل، شماره، ساعدي، غالمحسين

1365  
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    ترانه سرايي در تبعيد

٣٣٧  100 ي آرش شماره

  وطن پرنده ي پر در خون!

  
  ايرج جنتي عطايي

  

 

وقتي كه ترانه ي نوين را تبعيد كردند، در يافته بودند كه اين هنر تازه قد 
كشيده ي به ساختار و به انديشه و پيام رسيده، چگونه وچرا با گروهي 
نوباليده، توانسته بوده است صداي راستين پرخاش و فرياد جامعه يي بشود 

  ب، خود را براي خيزش آماده ميكرده است. كه پيشا انقال

براي سلطه گراني كه پرسش زيبايي و رنگ و جواني و ديگرگون بودن را با 
به ارمغان آورده  زشتي و سياهي و كهنسالگي و تمكين، پاسخي سركوبگر

  كرده بودند. "شناسايي"را  "آشوبگر"بودند، ترانه ي 

و  "روشنفكر"ما، انبوهه انبوهه  دردا و دريغا كه در همايش كشتار ترانه ي
 -و.....، نيز، در كنار تيغ بدستان، نوحه "آزاديخواه"و  "مبارز"و  "تشكيالتي"

را همخواني كردند. "ميكشم، ميكشم" سرود  

 "ممنوع مطلقاٌ"آفرينشگري هنري سرزمين ما  ترانه به گونه ي يك پاره از

  جاركشيده شد. 

  يا تبعيد و جانگريزاندن ترانه؟  تسليم و پذيرش؟، انتظار و سكوت؟،

  فرو پژمرده گي را تجربه نكند. ،ما به تبعيد واسپرده شديم تا ترانه

  براي ستيز با اعمال سكوت و مرگ پذيري، كوك كنيم.، تا ساز ترانه را

به ديگرگون كردن شرايطي برخيزيم كه ما را و ترانه را به تبعيد  ،تا با ترانه
  پرتاب كرده بود! 

            

گيجاگيج امواجي كه اميد واسپردگي هاي بخشي از برجسته ترين جانبخشان 
و... را از فراسوي مرزها،  "شيخ عزالدين"، به "محمد"و طالليه داران ترانه به 

  به سمت غربتمان روانه ميكرد، ما جامه دانك گريزمان را وا ميگشوديم.

دور، جانمان را گم كرده ما رسيده بوديم به پناهواره هاي جهاني مان و دورا
  زادگاه ممنوعمان را فرياد كنيم.  ،و ترانه يي ديگر ،پيدا ميكرديم تا باري ديگر

 

چون انفجاري  هجوم و بند و زندان و كشتار ، تكفير و تحقير و تعزير، چنان
 نقبي هزاران كوچه زد.  ،سهمگين همه ي راه ها را به سوي گريز

 ،كه سلحشوران شورشي  ي مرگ در پي رااين ديگر تنها رخش تبعيد نبود 
از هفت خوان هاي دربدري و قاچاقچي انسان و رشوه و پاسپورت هاي جعلي 

و شب نشيني  "گداخانه"صف هاي پيچ در پيچ  و پناهگاه هاي گروهي و
ميبرد. روي  "امنيتي موقتي"هاي تكنفره ي گريستن هاي پنهاني به جانب 

  !"اينترناسيونال"متن سرود 

 

به رفاهي آفتابي كوچ  ،واره ي مهاجران مرفه نيز كه از نكبتي سياهسيل
  را فرا گرفت. "غربت"گستره ي پهناور  ،ميكردند

ترانه ي تبعيد شده و ترانه هاي تبعيد كه سرزمين رويش خود را نشانه رفته 
ماندگار خود را در آغوش بگيرند، با خيلي از خواهنده گان   بودند تا شنوندگانِ

  هم آسمان شدند.، د و تازه مهاجر نو تبعي

  !"اي ايران اي مرز پر گهر ...."روي متن سرود

  

آمدگان و مسكن  گزيدگان، رستوران ها و شبانه گاه هاي خود را در 
  همجواري با كانون هاي پناه گرفتگان و ميتينگ گزاران، اعالميه كردند.

  و هر گروه ترانه خود را زمزمه ميكرد.

 

 ،ظيم از كارورزان ترانه نيز به سپاه پراكنده ي گريختگانآرام آرام بخشي ع
  پيوستند. 

در تقابل با برنامه هاي راديويي  "هموطنان سابق"و در برنامه هاي راديويي 
  ترانه خواري آغاز شد. "همكانون هاي اينك"

  ايرانچه ها در كنار ايرانچه ها.

مان كرده بودند، هرا به تباهي مي "ميهن اجدادي"ستيزه با سلطه گراني كه 
  ياد وطن رنگ باخت. "اندوه شيرين"رفته رفته به 

از سويي و  "احساس پشيماني كردن از گريز"و "به اصفهان برگشتن"ناگهان 
مشتاقان پيراموني ترانه از سويي   "اندوه خاك خسته"و  "ياد خانه ي سرخ"

  را به خرسند ي و نا خرسندي گرفت.

گشت به يي، جاي پاي شوق باز به جاي رد پاي قتل هاي زنجيره
رانه ي تبعيد و تبعيد ترانه، نذري و زيارت مقبره، بر مسير ت "هایسفره"

  فت!واشگ

صدا و "شان  "وقت هاي اجاره يي"بيشترينه ي كانال هاي تصوير نما، كه 
چشم اندازي  "پيكر"ميخواست و  "چهره"مي طلبيد و  رِِِِّنگ و رنگ،  "سيما

  كه  از خشكساليان جواني كردن فرتوت شده بودند. شدند براي تماشاگراني

  ديگر. "ايرانكي"شد آماده نبرد با  "ايرانكي"هر كانال 

ترانه تبعيد و تالش براي رهايي، جوباريكه يي شد كه هنوز ميخواهد به دريا 
  برسد.

تجاري آماده يي شد كه با سه رنگي در هم ريخته و پيش و  "روكار" ،پرچم
  ستي انديشه را بپوشاند. پس و عمودي، تهيد

، براي بخشي چشمگير از كارورزان ترانه، چنان رمانتيك، به  "ميهن"
دريا يي  ي كه بي آنكه آب ي از آبي ،دلرباينده يي بي هويت دگرديسي كرد

جهل و جنون ميبارد، حكومتي كه ما را و  "وطن"تكان بخورد، نظامي كه بر 
  تايش شد.به جاي ميهن س ،ترانه را گريزانده است

نياز و تشنگي جوانساله گان، تاثير ترانه هاي تبعيد، واليت فقيه را به واپس 
  نشيني وا داشت.

كه از پشينيان خود، ساطورها پيشي گرفته بود.  "مميزي"اما دستگاه مخوف 
جز آوازه گري ي ارزشهاي واليت خويش را به مجازات سكوت ممهور كرد. 

  مي كند.

انتقادي بر سر ترانه خواهان  -بي درونمايه ي اجتماعيو ناگهانه فرآورده هاي 
  آوار شد.

  ي از كانال هاي مهاجران.كااليي رايگان براي گروه

شاد است كه ضور و هجوم دست ساطوردار مميزي ارو اين سايه گسترده، ح
ور تبعيد و مهاجرت، در غربت، در گستره ي پهنا "آزادانديشان"تا برنامه هاي 

  مده است.كش آ

 ترانه ي تبعيد چه ميتواند به گوش برسد اكنون؟از 

  آه....

وطن، ديگر، در سواحل اقيانوس آرام و تايمز لندن و لوور  ترجمه مفهوم
  پاريس و.... مخدوش شده است.

مام "را بياد خوشامده گي هاي ديرينش در  "مهاجر"كه  "چيزي"هر آن 
  نيست! يي شد كه گويي ديگر"جغرافيا"بكشاند، نماد ستايش  "وطن

، "ختنه سوران"در خوراك ترانه هاي ، حتا جنگ ستايي، نژاد پرستي نيز
  شد!  "شش و هشته"

لمس ظلم در غرب، چهره ي كريه آپارتهايت نژادي در هارلم و............ را ترانه 
  كردن به خودي خود مگر زيبا نيست؟

  هست!

، در جهاني كه دردا كه هنگاميكه ، ترانه ي پرخاش و ستيز، ترانه ي  تبعيد
ارتش پول يكه مي تازد، براي تقابل با اندوه غربت، با بيدادگري هاي 

وطن  "اجتماعي و اقتصادي، با بيگانه ستيزي  جاري درپيرامون خود، ستايش
را برگردان كند. به اين پندار كه ستم و نابرابري و آپارتهايت، فرايند  "خويش

ند! آپارتهايتي كه انگاري تنها بر است و نه نظامي كه بر آن حكم ميرا "وطن"
  كشد!  فرامرزهاي ميهن انسان تبعيدي و ترانه هايش خرناسه مي
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    ترانه سرايي در تبعيد

٣٣٨  100 ي آرش شماره

  دو ترانه ي جديد 

  

  

  از ماه تا ماهي

  بليط ِ يكسره، پاسپورت ِ بي ويزا و ترمينال

  منو چك اين ِ پروازي به اسم ِ مرگ در تبعيد

  سفر از ماه تا ماهي، مسير از آه تا آهن

  سرم، آينده آب و آرزو پاشيد پس ِ پشت ِ

  

  همه دور و همه سرد و همه تسليم و بي آزار

  نفس گيره صف سين و صف جيم و صف تفتيش

  كجاي قبله ي ِ مادربزرگو رد كنم از مرز

  چمدونم پره ازدغدغه، دلشوره و تشويش

  

  ترانه سوزِِ خنياگركشِ شاعر به مسلخ بر

  تبدادداغه پشت ِ سر، شب ِ قديس ِ اس -چه قرمز

  گريز من به اطراف كدوم سمت كدوم هيچه

  سرده  پيش رو، همه بيدركجا آباد -چه آبي

  

  كنار ريشه گم كردن، ته تاالر پرس و جو

  گذشتن از نوار سرخ بي برگشت بي تكرار

  كجايي طعم بوسه، عطر يار، امنيت آغوش

  كجايي لذت از قهوه  كجايي  سرفه از سيگار

  

  از آوار و آباديشادي -چه چشم انداز غمگين

  چه رنگ آشفته عكسي دارم از پروانه و كشتار

  مسير پشت سر ضيافت پلهاي ويروونه

  روي موسيقي ي ِ آژير، اذون، خمپاره و رگبار

  

  ترانه سوزِِ خنياگركشِ شاعر به مسلخ بر

  داغه پشت سر، شب ِ قديس ِ استبداد -چه قرمز

  گريز من به اطراف كدوم سمت كدوم هيچه

  سرده  پيش رو، همه بيدركجا آباد -چه آبي

  

  نئون پشت نئون ظلمت چكيده رو حضور ِ من

  پروژكتور، پروژكتور هجوم وحشت ازغربت

  مسافر تا مسافر لهجه ي خاموش  دلكندن

  تو اين تاالر تو در توي اشك و آخرين فرصت

  

  كدوم نقشه؟ كدوم آدرس؟ كدوم نمره؟ كدوم مسكن؟

  گمساليپره پائيزه تابستون توي تقويم 

  بارون ميشه چشم انداز اين معبر-ترس-شن-چه يخ

  كدوم كابوسو معنا ميكنه درياچه ي خالي؟

  

  ترانه سوزِِ خنياگركشِ شاعر به مسلخ بر

  داغه پشت سر، شب ِ قديس ِ استبداد -چه قرمز

  گريز من به اطراف كدوم سمت كدوم هيچه

  سرده  پيش رو، همه بيدركجا آباد -چه آبي

  

  رقص و پرچم و ميتينگ و اعتصابمن و روياي 

  من و كابوس كند سنگسار و منجنيق و دار

  من و ققنوسك ِ ترانه ي آزادي و صلح و

  گريز از اين عجوزه مرثيه ساز ِ پدر ساالر

  

  

  پرواز

  

  اگه كنسل شه پروازت، اگه گم شه بليطت

  اگه پليس مرز اينجا بهت ويزا نداد ، چي؟

  تصاب شه ،اگه كوالك شه، زلزله بياد يا اع

  قرار ما كي يه؟ فرداس؟ اگه فردا نياد، چي؟

  

  يادم باشه روآينه بنويسم پنجره ها رو

  واسه تعبير خواب قاصدك ها وا بذارم

  يادم باشه سكوت خاكي ِ فواره ها رو

  تا برگشتت به روي حوض بي ماهي نيارم

  

  يه دسته ياس پرپر ميكنم تو بهت دهليز

  باشهكه فردا شاهد برگشت زيباي تو 

  كمي مهتاب مي ريزم گوشه ي دنج نشيمن

  كه فردا شب تو گيالس شرابت نور بپاشه

  

  يه اركستر سمفوني موسيقي از آرشيو خاموش

  بايد كمك بگيرم واسه جشن رجعت تو

  به اين شومينه ي بعد از تو متروك و فراموش

  دوباره بسپرم اندام ترد شعله ها رو
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    ترانه سرايي در تبعيد

٣٣٩  100 ي آرش شماره

  

  يطتاگه كنسل شه پروازت، اگه گم شه بل

  اگه پليس مرز اينجا بهت ويزا نداد ، چي؟

  اگه كوالك شه، زلزله بياد يا اعتصاب شه ،

  قرار ما كي يه؟ فرداس؟ اگه فردا نياد، چي؟

  

  من از تابستون خوش لهجه ي تكرار اسمت

  اتاق خوابو گلبو ميكنم رويا به رويا

  به ساعت ياد ميدم پرواز و از شب تا سپيده

  كشبو وانسته اينجابه تاريكي ميگم اين ي

  

  بگم جيرجيركا وقتي كه بر ميگردي از راه

  تو كوچه دم بگيرن تصنيفاي رنگيشونو

  بگم گوشماهيا  پائين ِ ناودوون ِ شكسته

  به شوق تو تماشايي كنن دلتنگيشونو

  

  اگه كنسل شه پروازت، اگه گم شه بليطت

  اگه پليس مرز اينجا بهت ويزا نداد ، چي؟

  ه بياد يا اعتصاب شه ،اگه كوالك شه، زلزل

  قرار ما كي يه؟ فرداس؟ اگه فردا نياد، چي؟

  

  بايد كاري كنم يه خورده عاشق تر شه دنيا

  واسه يه روز خبر از جنگ و ويرووني نباشه

  تو كه مياي تو ذهن شهر آژير و خبرچين

  بسيجي نه، لباس شخصي نه، زندووني نباشه

  

  تو هير و وير پرداختن به رنگ و روي لبخند

  بايد خواهش كنم همسايه خواب بد نبينه

  كه به ياد گالي برنگشته اش دم نگيره

  كه عكس بچه هاشو  توي گلدونها نچينه

  

  روآفيش تحصن، روي احضاريه، روي من

  با ترس و رقص و اندوه و قلم درشت و شبنم

  با شعر و نور و دلشوره با نستعليق و حسرت

  !"نازنينم خير مقدم"بايد تابلو بسازم 

  

  اگه كنسل شه پروازت، اگه گم شه بليطت

  اگه پليس مرز اينجا بهت ويزا نداد ، چي؟

  اگه كوالك شه، زلزله بياد يا اعتصاب شه ،

  قرار ما كي يه؟ فرداس؟ اگه فردا نياد، چي؟

*  

  ت مثل ترانه، ت مثل تبعيد
  

  ليلي نيكونظر

  

ترانه در  «گوييد  ها هم خوب نيست. مي اينجا هوا خوش نيست، حال ترانه
برند، نامشان  هايي كه بند نافشان را در غربت مي پرسم فقط ترانه ، مي»تبعيد
هاي اينجايي هم حال و روزشان خوش  ؟ ترانه»ي تبعيد  ها ترانه«شود  مي

هاشان پر از نفرت و كينه است. اين يعني  هاي اينجايي واژه نيست. ترانه
روز ِ  يق و اين شبانههاي تحم محصول اين سرب به شكل هوا، اين صبح

ي نفرت و نااميدي. كجا بود  شود كوهي ترانه زيستن در تحقير و نگراني، مي
؟ در ميان اين سيل سكوت و اين ترس ياورهاي هميشه مومني  دوره

ها، چه كسي از ياور  ي قهرمان ي سر آمده شدن، در دوره مرگبار از خفه
چه كسي از كدام يار هميشه مومن بگويد؟ از كدام ياور هميشه مومن؟ 

ها در اتوبان  انگيز ترانه فروشي غم آور و باشكوه و نجيب، در عصر تن حيرت
وي تهران بگويد؟ قرعه بيندازيم؟ از كدام فرصت تولد دوباره، در اين  پارك
توان  ؟ ميسقوط قطعي، اين شكست مطلقنابودي؛ اين  بست ي بن كوچه

هاي هار ِ خيابان جردن؟  پاره دلخراش آهن  عاشقانه گفت؟ در اين اصطكاك
چه كسي حال شنيدن دارد در اين وانفساي سهميه بندي بنزين و توي سر 

ي خون زير زبان داشتن،  ، مزهدماغ شدن حس خونزدن؟ در اين روزهاي 
كشد؟ راستي از جنگ چه خبر؟ شما كه  حال كسي به عاشق شدن مي

تازه نكشيده است؟  ها و مرزهاييد، كسي خط و نشان ها و آب آنطرف كوه
و پناهگاه، تاريكي و حمله و آن خط روشن  وحشت زيرزمينبراي تكرار آن 

آمد چقدر وقت مانده؟ ما  كشيد و پيش مي ترس كه به آسمان مي
هاي  هاي مداوم ِ آژير، ما پسرك ي ترسان شب چهار ساله هاي سه دخترك

ايم،  د سالهآلود، حاال بيست و چن هاي وهم وحشت و شب ادراري زيرزمين
  گويي؟!  براي ما عاشقانه مي

خورد؛  شب، يك شبح جلوي چشمانم، پيچ مي 7ميدان وليعصر تهران، ساعت 
كشمت دستم  مي«راه رفتنش نامتعادل است. صداي موبايلش را زياد كرده: 

خواند با خود و پيش  ؛ ترانه با تم جنايت. ميي جنايت ترانه...» بهت برسه 
گويم: سيگاري زده، حالش خوش نيست. او راه  يرود، پيش خودم م مي
ي زيرزميني  رود و در آن وضعيت نامتعادل، همراه با صداي بيمار خواننده مي

كشمت دستم بهت برسه،  مي«خواند:  شنود، مي كه از تلفن همراهش مي
  ترسم! و مي  »ذارم دست ديگه بچيندت... گل مني نمي

شنبه  5ع ... خيابان دربند تهران، مثل تهو تمثل تبعيد،  تمثل ترانه،  ت
خاطرات تو رو «دهم:  ها گوش مي شب است. به صداي موزيك بلند ماشين

سنگي » كنم كنم/ توي تنهاييام فقط به تو فك مي چه خوب چه بد حك مي
گويم: قافيه را  هاي دربند مي زنم، به همراه شب پرسه را از جلو پايم كنار مي

  بچسب!

ها  بيكار هستم كه از بد حادثه همچنان دلش براي ترانهنگار  من يك روزنامه
ي استيصالم، سرك كشيدن به  گيجه سوزد. يكي از كارهاي اين روزهاي گه مي

پرسم مگر  ي چهل و پنجاه است. از خودم مي هاي دهه قلمروهاي فاخر ترانه
ختم شود؟  افراي ترسناك اين سقوط غمي درخشان به  شود آن سابقه مي

ي مقبول و افتخار آميز شعر و  يداري اين مردم، آن گنجينهپس ذوق شن
احساس خالي از  ادبيات اين سرزمين، چطور به شنيدن اين اشعار ارزان بي

پرسم؛ اين سقوط لعنتي كجا  شعور ختم شده است؟ مدام از خودم مي خرد بي
ي قريحه و استعداد كجاست؟ و  وقفه شود؟ پايان اين پست شدن بي تمام مي

  ي ندارم.جواب

دانيد، اينجا آنقدرها هم قحطي  ي در غربت نبود. مي ترانه تبعيدي فقط ترانه
نيست. هستند كساني كه هنوز سرشان به تنشان بيارزد فقط، اينها بايد 

ي  . يك فاتحه بخوان برادر براي ترانهسر سبزشان بر باد نرودمراقب باشند، 
ها كه نه، در  وي خانهي اعتراضي جايش در پست ترانهاجتماعي! اينجا 

اي و  . بگذار برايت بگويم؛ بحث انرژي هستهها و كالسورهاست پوشه
هايي كه  ها كه گل انداخت، مضمون ترانه سازي اورانيوم و اين حرف غني
خواندند،  رسمي ترانه مي سرا در محافل خصوصي يا نيمه هاي جوان ترانه بچه
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غايت اعتراضي و همه تبعيدي به  هاي پر شور و اي؛ ترانه شد انرژي هسته
  بودند آقا، تبعيدي.

شود، انسان يك عشق داشت از روز ازل و آن  عشق كه زميني نمي -
هاي زميني  عشق به معنويات و عالم باال بود؛ تمام مضامين عشق

  كفرآلودند آقا، مبتذلند، به اينها مجوز ندهيد.

مذهبي. تمام انتظارها هاي  اش چه شد؟ توجيه مضامين عاشقانه با بهانه نتيجه
ها براي معشوق  ها و زاري توجيه شد به انتظار براي ظهور، تمام عجز و البه
گويي  هاي عارفانه. تو مي زميني توجيه شد با آرزوي وصال به معبود و ضجه

  ي در غربت است؟هنوز هم؟ ي در تبعيد، همان ترانه ترانه

كند.  دارد و نه طلب مياينجا ديگر كسي فرصت انديشه ندارد، كسي هنر نه 
هاي سنگين اين  گذراني در ترافيك ها را براي وقت ها ترانه اينجا آدم

خواهند. نوبت اوپس  اوپس است، يك چندي! اينجا  هاي بسته مي خيابان
ي بكر به وجد  كند. كسي از قافيه ها فكر نمي ديگر كسي به مضمون ترانه

ي جاودانه و  كسي فرق ترانهآيد. كسي حال تامل و عميق شدن ندارد.  نمي
خيال، اينجا ديگر  كند. بابا، اصال بي ي مصرفي را درك نمي شبه ي يك ترانه

خواهي باز  خواهد؟ مي كند. دلت باز هم شور عاشقانه مي كسي اصال فكر نمي
ي يك ترانه فراموش كني و فراموش شوي؟  آور و شاعرانه هم با تصوير خلسه

ي چهل و پنجاه  آور دهه هاي كيف انگيز ترانه وسپس بايد همچنان در انبان ه
ها، يك  راه بماني كه گاهي و فقط گاهي از آن سوي آبغلت بزني و چشم به 

آور است، بله، اما چشم ما هنوز  ي ناگهان سر برسد. تاسف ي معصومانه معجزه
تر است يا باز  كنيد؛ ترانه اينجا تبعيدي به آن سوي جاده است. حاال قبول مي

  بگويم؟ هم

*  

  

  
  

  

  گفت و گو با 

  خواننده ي شورشي 
  

  

: آقاي داريوش اقبالي عزيز، با تشكر فراوان از شما براي پرويز قليچ خاني
  پذيرش اين گفت و گو.    

همانطور كه در مكالمه يِ تلفني توضيح دادم، صدمين شماره ي آرش كه در 
سياسي و  شانزدهمين سال خود منتشر مي شود، به مقوالت تبعيديانِ

مهاجرين ايراني در خارج از كشور اختصاص دارد. يكي از اين مقوالت، ترانه 
  سرايي در تبعيد است.

در تحريريه تصيصم گرفته شد كه من، گفت و گويي داشته باشم با شما؛ چرا 
كه به نظر ما شما جزو معدود خوانندگانِ معترضي هستيد كه طي اين چند 

ن اين خصلت شورشگري را حفظ كرده و دهه كار هنري خود، هم چنا
  ظلم و بي عدالتي حاكم بر جامعه بوده ايد. مخالفهميشه 

  

  :اقبالي داريوش

من بسيار خوشحالم كه امروز در كنار شما هستم. همين طور كه به حرف  
هاي شما گوش مي دادم، منو برديد به سال هاي دور. به استاديوم امجديه، 

شما بودم. نه تنها روزهاي نو جواني كه در  چرا كه من يكي از طرفدارانِ خود
تيم كيان بازي مي كرديد، بلكه، بازي تيم ملي ايران با اسرائيل را در سال 

، كه گل پيروزي را از راه دور وارد دروازه ي اسرائيل گرديد، فراموش 1347
  نمي كنم. 

من خوشحالم كه پس از گذشت سال ها، امروز در پاريس نشسته ايم و نقبي 
ه خاطرات دور مي زنيم و يادآور دوراني مي شويم كه من با اكثر بچه هاي ب

تيم دوست و رفيق بودم؛ چرا كه خودم نيز از نوجواني فوتبال بازي مي كردم. 
اميدوارم كه اين مرور خاطرات براي خوانندگان شما نيز جذاب و خواندني 

  باشد.

يد، اجازه مي خوام به : ضمن تشكر از اين كه مرا نيز خجالت دادرويزپ
  سئواالت بپردازم.

بخش زيادي از مردم ايران، شما را به عنوان يك خواننده ي معترض مي 
شناسند؛ و به همين خاطر اكثر ترانه هايي كه تا به حال اجرا كرده ايد با اين 

خصوصاٌ طرفداران -مضمون بوده است و براي همين در دل مردم ايران
ي پيدا كرده ايد. مي خواهم بپرسم چه عواملي در جايگاه خاص -موسيقي پاپ

زندگي شما باعث شده كه شما با روحيه اي معترض به محيط موسيقي ايران 
  قدم بگذاريد؟

  داريوش:

سالگي، بيشتر وقت ام در زمين  19واقعيت اش اين است كه من تا سن  
بازي مي گذشت. درس مي خواندم اما عشق موسيقي را با همه وجود حس 

كردم؛ ولي تصوير اين كه روزي خواننده معروفي بشوم، بسيار تصوير  مي
  دوري بود. و هيچ گاه هم براي اين كه خواننده اي بشوم شروع نكردم.

سالگي روي  9همه ي كارهاي من اتفاقي بود. درست است كه من از سن 
صحنه مي رفتم ولي اين كه قصد داشته باشم خواننده بشوم نبوده است. 

رقه و تجربه هم در برنامه دوستم هنرمند نامدار آقاي حسن اولين ج
  خياطباشي اتفاق افتاد.

سالگي بود كه با آشنا شدن با ايرج جنتي عطايي و شروع  19تنها در سن 
اولين كار حرفه ايم با او، و درست در زماني كه من شانس همكاري با 

ن كمك كرد كه آهنگساز برجسته آقاي پرويز مقصدي را داشتم، بسيار به م
وارد مرحله ديگري بشم. بايد يادآوري كنم كه آهنگ هاي مقصدي نقش 
مهمي در شهرت بسياري از خواننده ها داشت و من هم از اين قاعده 

  مستثني نبودم. البته اين بر ميگرده به دوره ي اول كار حرفه يي من.

يم: زماني كه شما اشاره كرديد، بايد بگو "خواننده ي معترض"اما در مورد 
كه به دنياي خوانندگي حرفه اي وارد شدم با دنياي جديدي آشنا شدم. 
دنياي خوانندگي و ترانه سرايي، راديو و تلويزيون، روزنامه و مجله؛ همه ي 
اين ها براي من تازگي داشت! قرار نبود كه من اين جا باشم! قرار بود كه به 

م؛ درسته كه از بچه گي دانشگاه بروم و بچه اي درس خوان و خلبان بشو
ميخواندم ولي، خوانندگي را حرفه نمي دانستم؛ اما اين مرحله ي جديد باعث 
شد كه به صورت حرفه اي وارد دنياي خوانندگي بشوم؛ و در همان قدم هاي 
اول مشت اول را خوردم. با سانسور اداره شوراي شعر و موسيقي، با تبعيض و 

و قلدري و زورگويي مسئولين اداري و زور رسمي آشنا شدم؛ پارتي بازي 
مميزي را ديدم؛ به راستي چگونه بايد اين عشق به خوانندگي را حفظ مي 
كردم؟ هنوز به خواندن سومين ترانه ي ايرج و بابك نرسيده بودم كه بايد 
پرسش و پاسخ و بازجويي پس بدهم! و البته كمي ديرتر ترانه هاي ترانه 

شهيار قنبري و مسعود اميني و اردالن سرفراز  سراهاي برجسته يي مثل آقاي
و... همين طور كه جلوتر مي رفتم، حس مي كردم كه اين فضاي  نوراني، 
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ظاهري است. شنا كردن در اين فضاي نورانيِ صحنه ي خوانندگي، تبحر و 
بلدي خواصي الزم داشت كه من با آن آشنا نبودم. تنها عشق به خواندن و 

زي بود كه توانست مرا در اين محيط پر آشوب، حفظ براي مردم خواندن چي
كند. هر چند كه در اين رهگذر، ضربات و لطمات فراواني خوردم و خورديم. 

، كه براي محيط موسيقي ما، دهه ي بسيار حساسي 1350خصوصاٌ دهه ي 
بود. دهه اي كه بالهاي فراواني بر سر من، ايرج جنتي عطايي وعده ي 

مد؛ در واقع، ترانه به گونه هاي مختلف، مورد هجوم ديگري كه اسم بردم آ
  قرار گرفت.

اين دوره با بينش خاصي براي من آغاز شد. دوره اي كه درد جامعه در ترانه 
هاي خوب ترانه سرايان ما، خصوصاٌ ايرج جنتي عطايي انعكاس مي يافت. و 

ابك بيات، البه همراه با ملودي هاي آهنگساز هاي بسيار خوبي مثل زنده ياد ب
  شماعي زاده، مرحوم واروژان و چند نفر ديگر.

زماني كه من براي اولين بار با ايرج در شمال ايران روبرو شدم، احساس كردم 
كه هم زبان و گُم شده اي را پيدا كرده ام. در آن زمان حس مي كردم كه 
مانند يك انسان گرسنه دلم مي خواد كه ترانه هاي ايرج را يكي پس از 

  ري بر صحنه، فرياد كنم.ديگ

در واقع برخورد اوليه شما با ايرج جنتي عطايي به عنوان ترانه سراي  :رويزپ
معترض باعث شد كه انگيزهاي اعتراض در وجود خود شما، تقويت بشود. در 
واقع چيزي در وجود شما در قليان بود كه ترانه هاي ايرج كبريتي به آن زد. 

جتماعي، شهامت مي خواست كه كسي اين ترانه به نظر من در آن شرايط ا
ها را بروي صحنه ببرد و شما در واقع به چنين ريسكي دست زديد و البته 

  هزينه ي آن را هم، پرداختيد.

  

  داريوش: 

راستش بيشتر ما در جامعه اي بزرگ شده بوديم كه هميشه با نوعي برخورد 
تا معلم در مدرسه، و پليس در ديكتاتور مĤبانه روبرو بوديم. از خانواده گرفته 

كوچه و بازار. تا چشم باز كرديم كه خودمان را بشناسيم، متوجه شديم كه 
اكثراٌ در حال زورگويي به ما هستند. اين مسئله در شكل گيري روحيه من 

  بي تأثير نبوده است. هر چند كه مسئله ي مضمون ترانه بسيار مهم است.

در وجود شما وجود داشته كه باعث شده است : به نظر من جوهره اي رويزپ
با برخورد با ترانه سرايان خوب ، تقويت شود. روزي در مورد اين مسئله با 
آقاي جنتي صحبت مي كرديم و او در مورد همين روحيه اعتراضي و ادامه 

پاسخ گرفتن از جامعه، بسيار مهم بود. «كاري آن در وجود شما، مي گفت : 
ان كه تازه شروع به كار حرفه اي كرده و در ضمن وقتي يك آرتيست جو

كارهايي نيز مي كند كه شهامت زيادي مي خواهد، بالفصل از مردم جواب 
مي گيرد و اين جوابي كه مردم به داريوش دادند، در تقويت روحيه و ادامه 

  »كاري داريوش بسيار تأثير داشت.

  

  داريوش: 

ز وابسته است. ممكن است شعر درست است. اين به روح و روان خود آدم ني
بسيار خوبي را ايرج به خواننده ي ديگري بدهد و او اظهار كند كه به روحيه 
من نمي خورد؛ در صورتي كه ترانه هاي ايرج با رگ و پي من سروكار داشت. 
قبل از ايرج، زماني شش و هشت مي خوانديم، يك روز كه كتاب شاملو را 

سيدم احساس كردم كه درد جامعه را فرياد مي خواندم وقتي به شعر پريا ر
مي كند. با دوستم ملودي روي آن گذاشتيم كه حس ما بود. ولي در آن زمان 
ها اجازه آهنگ گرفتن به اين راحتي ها نبود. وقتي آن را براي اجرا به 

معرفي كرديم، گفتن كه اجازه اجرا نداريد! ما اعتراض  "شوراي شعر و ترانه"
ن درآمده چرا اجازه نداريم؟! گفتن كه بايد شعر آن عوض كرديم كه كتاب آ

شود. در حالي كه من شعر را خوانده بودم و اصل آن هم زير زميني پخش 
شده بود. براي همين از مينا اسدي خواستند كه شعري بر وزن پريا بگويد كه 

شعر زندگي يك بازيه / كي از "با اين ملودي خوانده شود. مينا اسدي هم 
راضيه را گفت و ما هم اجرا كرديم. در واقع قبل از آشنا شدن با ايرج عمرش 

و خواندن ترانه هاي او، خودم را در پرياي شاملو پيدا مي كردم. زماني كه با 
، "بن بست"، "جنگل"ايرج آشنا شدم، پله پله و قدم به قدم جلو رفتيم، 

  نوز هم هست!و... كه همه حرف و درد جامعه بود. ه"علي كنكوري"، "خونه"

روزي به بازجويم گفتم كه تو  چيزي را از من گرفتي و يك چيز به من ياد 
دادي؛ نشان دادي كه من در كجا دارم زندگي مي كنم. در ضمن، آن تصوير 

و حسي را كه من در نوجواني از آزادي در هنگام خواندن داشتم، از من 
  گرفتي.

شما شهامت اين را داشتيد كه براي : همان طور كه قبالٌ اشاره كردم، رويزپ
خواندن ترانه هاي ايرج، و چند ترانه هم از ترانه سرايان معروف ديگر كه اسم 
برديد، ريسك كنيد و كرديد؛ در ضمن هزينه ي آن را هم پرداختيد. آيا 
امكان دارد كه چگونگي و علت دستگيري خود را توسط ساواك در رژيم 

  توضيح دهيد؟ شاهنشاهي، براي خوانندگان ما

  

  داريوش:

اگر بخواهم قدم به قدم اتفاق را توضيح دهم، به درازا خواهد كشيد. اما، به  
طور مختصر بايد بگويم كه كم كم متوجه شدم كه عده اي خوش ندارند كه 
ترانه و خواندن حرمتي داشته رسالتي و تعهدي داشته باشد. در ضمن از آن 

هم گريزان بودم. در نتيجه روي  خواندن هاي شبانه و بزمي و خصوصي
صحنه هم كه مي رفتم، دو سه آهنگ اجرا مي كردم و بعد تمام مي كردم. 
اعتراض هم كه مي كردند مي گفتم كه من چنين هستم. دلم مي خواست 
براي اجراي كار، آزاد باشم. اگر دلم مي خواست روي سن مي رفتم و اگر نه، 

استم به روي سن بروم، گفتن كه تو نمي رفتم. تا اين كه روزي كه مي خو
نمي تواني باال بروي. عكس ها را پايين كشيدند. دو هفته بعد در منزلي كه 
براي صحبت در مورد فيلمي با تني از دوستان دور هم جمع شده بوديم، با 
رد يابي كه قبالٌ شده بود به داخل منزل ريختند و من با يك كارگردان جوان 

را دستگير كردند. دو روز بعد  به نژادود و دوستم بهروز كه از امريكا آمده ب
ايرج جنتي عطايي، دو روز بعد مسعود اميني و بعد شهريار قنبري را دستگير 

  كردند.

بعد هم من و ايرج را جلوي دوربين آورده و عكسي گرفتند و بازجو با طعنه 
ا مي مي گفت كه ما مي خواهيم تو را معروف كنيم. و يكي ديگر از آن ه

گفت كه از آن باال بگونه اي تو را زده ايم زمين كه نخواهي فهميد كه چگونه 
  خورده اي.

هر چه گذشت و هرچه تحقيق كردند، چيزي دستگيرشان نشد. در هيچ 
حسابي پول نداشتم. شك كردند پس اين همه پولي كه من درآورده ام 

  كجاست؟! شايد بگونه اي به چريك ها پولي مي رسانم؟!

روز بعد، عكس روي روزنامه را آوردند كه به جرم پخش مواد مخدر دو 
دستگير شده ام. در زماني كه جرم ده گرم هروئين را اعدام اعالم مي كردند، 
مني را كه اعالم كرده بودند با مقدار زيادي هروئين و ترياك دستگير شده ام، 

  ماه بعد از زندان آزاد كردند!! 9

ديگران، قصد داشتند كه وحشتي در بين افراد  در واقع با دستگيري من و
حرفه ي ما و كالٌ در محيط هنري بوجود بياورند و در ضمن با زدن اتهام 
داشتن مواد مخدر، ما را به خيال خود خراب كنند. هر چند كه مثل همه 
رژيم هاي ديكتاتوري، عكس آن شد. درست مثل امروز كه رژيم جمهوري 

دن روشنفكران و دانشجويان، قصد خراب كردن اسالمي با به مصاحبه كشي
  آنان را دارد، در حالي كه ما مي بينيم درست تأثير عكس در جامعه دارد. 

چند ماه پس از آزادي اين دوستان، ساواك تصميم گرفت كه آزادي من در 
گرو خواندن ترانه يي به عنوان ابراز ندامت باشد. شهيار قنبري ترانه يي 

هيچ "ليش همين ترانه يي هست كه اين اواخر به اسم نوشت كه اسكلت اص
پخش شد. آقاي منفرد زاذه هم آهنگي ارائه  "كجا عزيز تر از وطن نبود

از آن استفاده شده. اما  "بلوچ"كردند كه اگر اشتباه نكنم براي متن فيلم 
جالب اينجاست كه امنيتي ها فكر مي كردند كه ايرج و من كه به طور 

سي و عاطفي و عقيده يي به هم نزديك هستيم فكر مي عجيبي از نظر ح
كردند كه با هسته يا شاخه اي از مبارزين ارتباط داريم. يادمه يكروز من و 
ايرج را  روبرو كردن. سئوال باران شروع شد. ايرج به صراحت ميگفت كه اون 
ها حق ندارن جوان ها را به جرم وطن پرستي دستگير و شكنجه كنند. من 

ديدم ايرج داره خيلي تند ميره از زير ميز زدم به پاش كه كوتاه بياد هم كه 
ولي اون فكر كرد دارم تشويقش مي كنم و ادامه ميداد. آنها با اينكه ايرج را 
آزاد كرده بودن اما دست از سرش ور نمي داشتند. تا يكروز من ديدم كه 

فقط مخصوص خانواده ي من ايرج را به مالقات  من آوردند. مالقاتي كه 
  خانواده بود. 

شرح بيشتر ماجراي قبل از اين مالقات را ايرج در يكي از مصاحبه هايش 
  گقته است.

http://dialogt.de/



    ترانه سرايي در تبعيد

٣٤٢  100 ي آرش شماره

نبوديم. يك مامور هر  "آزاد"نا گفته نماند كه تا قبل از انقالب هم ما كامالٌ 
 وقت كه ميخواست، وارد خانه و زندگي من يا ايرج مي شد. مهماني و خلوت

  اين از تحت نظر بودن هم بد تر بود.هم سرشان نمي شد. 

: اين كاري است كه اكثر حكومت هاي فاشيستي به آن متوسل مي رويزپ
شوند؛ هر چند كه روند شوهاي تلويزيوني در نهايت به ضد اين حكومت ها 

  تمام شده است.

همان طور كه گفتيد، همين رژيم سياه اسالمي ايران؛ با اين شوهاي 
روزها به راه انداخته است، دست آدمكش خود را نسبت به تلويزيوني كه اين 

گذشته، بيشتر رو كرده است. در مورد دستگيري شما نيز نه تنها به شما 
لطمه اي نخورد، بلكه، بيشتر به ضرر رژيم سلطنتي و رسوا كننده ي سياه 

  كاري هايش شد. ضمن اين كه بيشتر به مظلوميت شما دامن زد.

  

  داريوش:

ومت هاي مستبد بخاطر ضعفي كه دارند مجبور به چنين اعمالي در واقع حك
مي شوند. در حالي كه اگر حكومتها ترسي از ادامه ي كار خود نداشته باشند، 

  نيازي به چنين شوهاي قالبي نخواهند داشت.

شما سال ها در آمريكا زندكي كرده ايد و اكنون چند سالي است كه  :رويزپ
واهم نظر شما را راجع به ترانه سرايي در تبعيد در پاريس هستيد. مي خ

 بدانم! در واقع با روحيه معترضي كه هنوز در شما وجود دارد و با مخالفت
اكثر هنرمندان تبعيدي و مهاجر با حكومت اسالمي، آيا محيط ترانه سرايي 

  در لس آنجلس، صداي راستين دوران خود را دارد ؟

  

  داريوش:

كه روز بروز از شنونده هاي ما كم شده است. متأسفانه به راستي بايد بگويم  
بايد بگويم كه ترس در خارج از كشور زيادتر شده است. با اين رفت و 
آمدهاي سرسام آور به ايران و با طوالني شدن تبعيد، با تجاري تر شدن روز 
به روز رسانه هاي لس آنجلس، بي تفاوتي و ترس، دست به دست هم داده 

كه موسيقي و ترانه، برد بسيار زيادي دارد و مي تواند پايه هاي  است. با اين
يك حكومت را بلرزاند، متأسفانه به خاطر نبود همبستگي بين هنرمندان و 
مخاطبينشان، وضع هنري در لس آنجلس، دوران نابساماني را مي گذراند. 

  البته اين هم دوراني است و بايد آن را از سرگذراند.

ي از بيرون به محيط لس آنجلس نگاه مي كنيم، به نظر مي رسد وقت :رويزپ
كه امكانات زيادي وجود دارد كه مي توان در جهت همبستگي هنرمندان و 
ايرانيانِ مخالف حكومت اسالمي از آن استفاده كرد. براي نمونه: جمع شدن 

در دفاع از حقوق  -همانند هنرمندان اروپايي -خواننده ي ايراني 20تا  10
بشر در ايران، و اجراي كنسرتي بزرگ و جمعي براي ايرانيانِ سراسر دنيا. 
سال هاست كه چشم ما براي يك چنين كنسرت  اعتراضيِ بزرگي  عليه 
كشتار در ايران، به هنرمندان مقيم لس آنجلس دوخته شده است! آيا به نظر 

همه شما كه نوك پيكان هنرمندان معترض هستيد، از اين همه هنرمند كه 
هم خود را مخالف رژيم اسالمي ايران مي دانند، چنين كاري را خواستن دور 

  از انتظار است؟

  

  داريوش:

از ايران به خارج آمدم. با ايرج عزيز و بابك بيات نازنين در   1982من سال  
شهر بورموس درجنوب انگليس، اولين كار اعتراضي خود را شروع كرديم. 

  ، و....»مار در محراب«، »وطن پرنده ي پر در خون«

  امكان دارد كه در اين مورد توضيح بيشتري بدهيد؟ :رويزپ

زماني كه من از ايران خارج شدم، نوارهاي اصلي كارهاي زيادي را  داريوش:
كه در ايران اجرا نشده بود، با خودم به خارج آورده بودم. من به همراه ايرج 

ر آن شهر جنوبي انگليس رفتيم و جنتي عطايي و بابك بيات به استوديويي د
ايرج بر روي اين ملودي هاي ظبط شده اي كه آورده بودم شعر گفت و با 
كمك و راهنمايي هاي بابك بيات، آلبومي پر كرديم كه به نظر من و ايرج، 
آلبوم يگانه ايست. اين آلبوم دو بخش است. يك بخش آن ترانه است كه من 

اي است كه ايرج آن را دكلمه كرده است. و خوانده ام و بخش ديگر آن شعره
  گزينش موسيقي متن اين آلبوم است كه من به كمك بابك اين كار را كرده ام.

  : امكان دارد كه نام اين آلبوم و ترانه هاي آن را بگوييد؟رويزپ

  

  

  داريوش:

  است:» بگو به ايران«يكي از ترانه ها   

و » داني؟ وطن قصيده ي ويرانيوطن شگفته گل در خون/ وطن ترانه ي زن
در اين جا نشان مي دهيم كه به آن چه روي كار آمده اعتمادي نيست و 
ترانه ادامه مي دهد كه: دوباره مي سرايم با تمامي يارانم. و يا ترانه اي ديگر 

به نظر من اين آلبوم، اولين اثر هنري است كه ». مار در محراب«به نام 
تقيم نظرش را در مورد حكومت تازه از انقالب حداقل در تبعيد به طور مس
در اين غوغاي مردم كُش/ در اين شهر به خون «سر در آورده اعالم مي كند. 

  "چه ماري خفته در محراب..."خفتن/ خوشا از بند تن رستن..... و 

آيندگان اگر اين دوران را مورد ارزيابي قرار دهند، خواهند ديد كه دو نفر با 
ال، آن هم در تبعيد،آلبومي توليد كرده اند كه در واقع در س 30سن متوسط 

آن ترانه ها فقط خوانده نشده اند بلكه وجدان ترانه ي نوين را رو به همه ي 
  جهان فرياد كرده اند.

آيا شما و دوستان ديگر، دوباره تالشي در اين زمينه ها كرديد؟  :رويزپ
زين بيشتر شد. خصوصاٌ زماني كه خصوصاٌ زماني كه فشار بر روي مردم و مبار

  كشتار بزرگ زندانيان سياسي در ايران آغاز شد و نسلي را سر به دار كردند؟

  

  

  

  
  

  

  داريوش:

انتخاب كردم و ملودي برايش ساختم؛ ولي  "سپند"من شعري را از آقاي  
ماه طول كشيد تا به همه ي بچه ها توضيح دادم كه اين شعر و  8متأسفانه 

يچ گروه و دسته اي مربوط نيست و تنها به ايران مربوط است. ملودي به ه
بياييد دور هم جمع شويم و يك كار مشتركي را انجام دهيم. كه حدود 
بيست سي نفر گروه كُر درست كرديم و آن را اجرا كرديم. متأسفانه اين 
سرود را هم اكنون در هيچ يك از رسانه ها نمي شنويم. درست زمان كُشت و 

اي نسيم نو بهاري/ با من از ياران بگو/ با من از ياراِن رفته بر «ا بود! كشتاره
من از ايرج كه در جواني ها شعري داشت كه يك بيتش اين ». سر داران بگو

بود: اي رسول از باغ و تابستان بگو....از نسيم مست تاكستان بگو...خواهش 
از روي غزلي ساخته كردم كه بيا بداد اين شعر برس! چرا كه من اين شعر را 

بودم و آن برندگي الزم را ندارد. ايرج هم بالفاصله با نگرش و تفكري كه 
داشت، ياور از ره رسيده/ با من از ايران بگو/ از فالت غوطه ور در خون 

  بسياران بگو...  را سرود.

خوشحالم كه مي بينم حداقل در حد خودتان تالش كرده ايد، هر  :رويزپ
آن چيز دلخواه شما نبوده و نيست. در اين سال ها و با اين چند كه اين 

امكانات فراوان در تبعيد، امكان كارهاي بزرگي وجود داشته كه با كمي 
همبستگي و از خود گذشتگي هنرمندان امكان وقوع آن زياد از دسترس دور 
نبوده است. اگر امكان دارد كمي هم در مورد ترانه سرايي و خوانندگي در 

  ن براي ما بگوييد.ايرا
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٣٤٣  100 ي آرش شماره

  داريوش:

نكته اي را كه مي خواهم به آن اشاره كنم بارها از زبان ايرج نيز شنيده ام و  
  آن اينست كه:

اتفاقي در ايران افتاده است اين است كه در رابطه با كمتر هنري و در كمتر 
جامعه اي اين اتفاق افتاده كه يك نوع توليد هنري مطلقاٌ ممنوع اعالم شده 

شد. يك شاعر و يا نمايشنامه نويس را ممكن است يكي از كارهايش را با
اجازه ي نشر و توليد ندهند؛ اما، كل ترانه سرايي و ترانه خواني و آهنگ 
سازي نوين به اين مفهوم كه ما كار مي كرديم، بيشتر از ده پانزده سال به 

ود. براي طور كامل در ايران ممنوع بود. يعني اين كار مثل مواد مخدر ب
همين جامعه مجال و هواي اين را نداشت كه فرزندان دوران خودش را در 
يك شرايط به سامان و به هنجاري توليد و وارد اين اين كار كند تا شخصيت 

زيادي كه و برخورد خودشان را در آوازخواني داشته باشند. بعد از سال هاي 
اين كار غدغن بوده و آن ها به طور قاچاق با صداي من و گوگوش و ابي آشنا 
شدند، طبيعي است كه نياز به زمان داشت كه با تقليد از ماها، شروع كنند 
به كوك كردن خوشان. به نظر من اين كار شروع شده است. چه در ترانه 

در آن وجود دارد. هر سرايي و چه در شهامت خواندن ترانه هايي كه پيامي 
چند كه هنوز فشار رژيم روي اين نوع بچه ها، كمر شكن است و با اولين 
جوانه اي كه ديده مي شود، به شدت برخورد مي شود. درست مثل گذشته، 

  كه به آن اشاره كردم. 1350مانند دهه ي 

  مي خواستم بدانم كه كيفيت خود كار در داخل چگونه است؟ :رويزپ

  

  : داريوش

رو به رشد است. جوان ها بسيار عالي كار مي كنند. سليقه هاي فراواني وجود 
دارد. با تكنولوژيي كه در اختيار دارند، سريع ظبط مي كنند و روي انترنت 
مي توان آن ها را شنيد. ضد و نقيض هستند ولي با اين وجود دوره اي است 

ان حداقل با يك ساز كه به نظر من خواهد گذشت. امروز اكثر بچه هاي اير
  سروكار دارند؛ هر چند زيرزميني است ولي روزي آشكار خواهد شد.

: به طور كلي در بين هنرها، موسيقي و ترانه و خوانندگي، تأثير به رويزپ
سزايي روي شنونده دارد و به همين خاطر هم حكومت ها به اين نوع هنر، 

  حساسيت بيشتري نشان مي دهند.

  

  داريوش: 

ت است؛ به خصوص ترانه. چرا كه ديگر مثل فيلم و تئاتر و كتاب، قرار درس
نيست كه شما توي صف برويد و آن را بخريد. ترانه خودش را به شما تحميل 
مي كند و در همه جا حضور دارد. شما نمي توانيد گوش خود را بگيريد و به 

ين وجوه هنري خيابان برويد. ترانه شما را انتخاب مي كند. ترانه همه گيرتر
  در همه ي جهان است.

به همين دليل هم، مسئوليت ترانه سرا و خواننده، نقش مهمي  قليچ خاني:
  را در آگاهي جامعه بازي مي كند.

  

  داريوش:

و به همين خاطر هم مستبدين و خودكامگان، يكي از بيشترين حمله  
نون؛ تا هايشان به اين نوع توليد هنري بوده است. چه در گذشته و چه اك

زماني كه حودكامگي وجود داشته باشد، چنين خواهد بود. هر چند كه اين 
نوع توليد هنري، از بين سنگ و خارا هم كه شده باشد، سرخود را بلند 

  خواهد كرد.

به نظر شما، اين نوع موسيقي كه شما كار مي كنيد، از زماني كه  :رويزپ
م و كاستي هايي داشته است؟ تبعيد شده، در مجموع موفق عمل كرده يا ك

در واقع ترانه سراها و خوانندگان زيادي كه در خارج از ايران شروع به كار 
كرده اند، اين گروه هاي مختلف موسيقي پاپ با سليقه هاي مختلف، كه سال 
ها در ايران ممنوع بوده و تنها محل توليد آزادانه ي آن در خارج از ايران 

  ي خودش بوده است يا نه؟بوده، آيا زبانِ زمانه 

  

  :داريوش

بينيد، وقتي شما در داخل كشور زندگي مي كنيد، روز و شب هاي خود را با  
سياسي مي كنيد؛ ولي زماني كه در  - مردم تجربه ي اجتماعي، اقتصادي

تبعيد هستيد، آرام آرام، با هم ميهني كه در جاي جاي ديگر اين تبعيد است، 
ميهن سابق هستيد؛ براي اين كه تجربيات ديگر هم ميهن نيستيد! هم 

روزمره ي كامالٌ متفاوتي را تجربه مي كنيد مثالٌ، پناهنده و يا ايراني هايي كه 
سياسيِ  - در فرانسه زندگي مي كنند، بسته به شرايط اجتماعي، اقتصادي

كشور ميزبان، و آن چه كه در پيرامونشان مي گذرد، آرام آرام، لهجه ي 
سياسيِ متفاوتي پيدا مي كند با مثالٌ هم  - ي و اقتصاديفرهنگي، اجتماع

وطني كه در استراليا زندگي مي كند! بنابراين كم كم، آن هم ميهنانگي، 
كمرنگ تر و كمرنگ تر مي شود؛ سليقه ها عوض و آرام آرام جذب ملت هاي 
ميزبان مي شوند. اگر به يك چنين نگاهي معتقد باشيم، خواهيم ديد كه 

  با آن چه كه در زادگاه خود داراست متفاوت خواهد. شد. وظيفه هنر

آن هايي كه به مهاجرت آمده اند، طبيعي است با آهنگ متفاوتي به اين جا  
آمده اند تا كسي كه پناهنده ي سياسي است. و طبيعي است كه حساسيت 
هاي متفاوتي نسبت به زندگي، نسبت به مسافرت، ويزا، تبديل ارز، نسبت به 

ر همايش هاي مربوط به ايران داشته باشند تا كساني كه به عنوان شركت د
پناهنده ي سياسي در تبعيد هستند. بنابراين، اين گروه ها، آرام آرام در حال 
توليد هنر و هنرمندانِ خودشان هستند و آن ها را نيز حمايت مي كنند. 

آن جا به  بنابراين از مهاجراني كه مرتب در حال سفر به ايران هستند و در
كه البته حق هر كسي است كه نوع زندگي  -سرمايه گذاري مشغول هستند

نمي توان توقع داشت كه پسند ترانه گي و گزينش  -خود را انتخاب كند
موسيقي اين افراد مانند تبعيدي سياسي باشد كه مثالٌ ده يا بيست سالي 

  است كه در تبعيد زندگي مي كند.

انقالبي كه در تكنولوژي و ارتباطات صورت گرفته،  : به نظر من، اينرويزپ
مرزهاي كشوري، تعيين كننده اصلي اين دگرگوني ها نيست. يك ترانه سراي 
معترض و يا يك خواننده معترض، ضمن انتگره شدن با محيط زندگي و 
يادگيري از نگات مثبت فرهنگ كشور ميزبان، هم چنان مي تواند يك 

فرهنگ كشور ميزبان باشد؛ نه آن چيزي كه امروز  هنرمند معترض در زبان و
شاهد آن هستيم! ييالق قشالقِ مرتبِ بخش عظيمي به ايرانيان و منكر هر 
نوع بي عدالتي و آزادي در وطن دربند شدن! به خاطر منافع فردي. و تبديل 

  شدن به يك انسان غير سياسي و خنثي....

ش از هنر ترانه سرايي و از همين زاويه مي خواستم بپرسم كه اين بخ
خوانندگي كه هنوز تني چند به آن متعهد باقي مانده اند، آيا توانسته تأثيرات 

  خود را روي ترانه سرايان و خوانندگان امروز داخل ايران بگذارد يا نه؟

  

  داريوش:

ببينيد، اين نوع ترانه هاي معترض كه از گذشته به امروز رسيده، در زمان  
ي از توليدات آن زمان بود؛ و امروز هم ترانه هاي خودش هم، بخش كم

معترض بخش اندكي از ترانه هاي زمانه ي خودش است. امروز ما مي بينيم 
كه بخش عظيمي از اين ترانه هايي كه امروز توليد مي شود، خنثي هستند. 
به نظر من هميشه چنين بوده و خواهد بود. براي قضاوت دوران امروز هم 

است تا روشن شود كه اين نوع ترانه سرايي، فرزند راستين نياز به زمان 
دوران خودش بوده است يا نه؟! ضمن اين كه وظيفه ي هر هنر و انديشه اي، 

  وفاداري به خودش است.

دلم مي خواد كه در اين جا به نكته اي اشاره بكنم. من، افرادي مثل ايرج 
ي خواهانه صد ساله ي جنتي عطايي و خودم را جزوي از جريان مبارزات آزاد

اخير ايران مي دانم كه در گوشه اي از اين جهان به عنوان يك تبعيديِ 
ايراني، با حرفه ي خود، براي كسب آزادي و استقرار دموكراسي در ايران، 

  مبارزه مي كنيم. 

هاي شما كه بيشتر ترانه هاي جنتي  CDبا توجه به اين كه اكثر  :رويزپ
و به طور چشم گيري هم در  - راز و شهريار قنبري استعطايي و اردالن سرف
آيا شما فكر مي كنيد كه اين نوع ترانه سرايي و  -ايران تكثير مي شود

  خوانندگي، چه در داخل و چه در خارج، رو به رشد بوده يا نه؟

  

  داريوش:

به نظر من، آري. شما نگاه كنيد به برخي از كارهاي دوستان، كه بواقع بسيار  
زش هستند. و  اين درست در حالي است كه تبعيد تنگناهايي دارد كه با ار

خيلي ها كم آورده اند؛ خصوصاٌ با باال رفتن سن. ولي اين ها هم چنان به 
در صد  80عنوان يك هنرمند معترض در حال فعاليت هستند. خود من، 

  كارهايم، اعتراض به وضع موجود بوده است.

كار شما و هنرمنداني چون شما در اين است كه به نظر من زيبايي  :رويزپ
در اين سال هاي سرد تبعيد، هم چنان سخت و استوار ايستاده ايد و به واقع 
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صداي معترضِ بخشي از هنر معترض ايرانيان در اين تبعيد هستيد. با اين 
امكاناتي كه در خارج از كشور وجود دارد، آيا براي آينده طرح و برنامه ي 

  ؟خاصي داريد

  

  داريوش:

ضمن فراگيري از دستĤوردهاي اين جهان مدرن، هم چنان سعي مي كنم  
كه با اعتراض به وضع موجود در جهان و كشورم، به وظيفه ي انساني خودم 
به عنوان يك شهروند عاشق انسانيت و عدالت، وفادار باقي بمانم. من 

هريار قنبري و اميدوارم كه افرادي چون ايرج جنتي عطايي، اردالن سرفراز ش
دوستانِ هنرمند ديگري كه به عشق آزادي و دموكراسي زندگي مي كنند، تا 
برقرار شدن اين آزادي و دموكراسي در وطنِ به بند كشيده مان هم چنان 
صداي اعتراض خود را رساتر كنند, تا روزي كه بتوانيم با يك كار جمعي 

ن، به اعتراضات فردي توسط اكثر خوانندگان و ترانه سرايانِ خوب ميهنما
خودمان عمق بيشتري ببخشيم؛ چرا كه معتقدم يك كار جمعي از هنرمندان 
خوب كشورمان، صداي اعتراضمان را بلندتر و شنيدني تر خواهد كرد. 
عالرغم اين تفرقه ها و دوري هاي غيرواقعي، اميدوارم با كمك ترانه سرايان و 

ميليون ايراني خارج از كشور  4آهنگ سازانِ خوبمان، طنينِ صداي اعتراض 
بر عليه وضع موجود در ايرانِ به بند كشيده باشيم. ما در اين تبعيد، با 
مافياهايي روبرو هستيم كه در گذشته وجود نداشت. عوامل يا برنامريزاني كه 
رژيم جمهوري اسالمي ايران در تبعيد دارد، با نيرو و سرمايه هايي كه خرج 

بازدارنده و آسيب رسان به محيط هنري در تبعيد مي كند، يكي از عوامل 
  است.

شما فكر نمي كنيد كه ييالق قشالق كردن بخشي از هنرمندان و  :رويزپ
نويسندگان و كادرهاي شناخته شده ي سياسي به ايران، يكي از عوامل مهم 
باز گذاشتن دست جمهوري اسالمي و عوامل شناخته شده اش براي به 

  ير سياسي كردن اكثر ايرانيانِ معترض ديروز است؟سكوت كشاندن و غ

  

  داريوش:

من برنامه اي دارم به نام آسيب هاي اجتماعي. چندي پيش من خواستم كه  
حامياني براي اين برنامه داشته باشم. براي همين بهترين كار را در اين ديدم 
ي كه بروم سراغ بهترين سازمان شناخته شده به نام انجمن پزشگان ايران

مقيم آمريكا كه داراي پنج هزار عضو است. به رئيس انجمن زنگ زدم و 
برنامه خودم را كه يك كار اجتماعي و انساني است توضيح دادم و گفتم كه 
معتقدم شما كه يك سازمان پزشگي هستيد مي توانيد از اين كار حمايت 

ت و آمد كنيد. در جواب گفت: آقاي داريوش خان، اكثر اعضاي ما به ايران رف
مي كنند و ما نمي خواهيم در يك چنين كارهايي درگير شويم. خوب، به 
افراد عادي كه به ايران رفت و آمد مي كنند، مرتب از ايران تعريف مي كنند، 
ايرادي نيست، آما در مورد يك جامعه روشنفكري مثل انجمن پزشگان 

  چطور؟!

مردم به آن ها دل در مورد هنرمندان و نويسندگانِ شناخته شده هم كه 
بسته اند، صد درجه بدتر از اين است. آيا قتل عام  زندانيان سياسي را در 

فراموش كرده ايم؟! مگر امروز در ايران، شگنجه و اعدام،  67تا  1360دهه ي 
سانسور و زندان و خفقان متوقف شده است؟! مگر نمي بينيم كه اعتصاب 

ا چگونه سركوب مي كنند؟! مگر زنان و معلمين و دانشجويان و كارگران ر
بيداد فقر و بي خانماني را در ايران نمي بينيم؟! مكيدن خون مردم را توسط 
آقازاده ها فراموش كرده ايم؟! مگر سياست هاي جنگ افروزانه حاكمان را در 
عرصه جهان نمي بينيم كه وطنمان را با خطر نابودي روبرو كرده است؟! و.... 

ا بيست و نه  سال پيش صورت گرفته است! جز طوالني چه تغييرات اساسي ب
شدن تبعيد و نوستالژي ديدن فاميل و دوستان و طرفدارانِ واهي؟! به نظر 
من، ضربه خوردن روحي مردم از كساني كه به آن ها دل بسته اند، دردآورتر 

  از ضربه ايست كه رژيم به آن ها مي زند.

و برنامه ريزانش در اين است كه افراد به نظر من تمام تالش رژيم  :رويزپ
سرشناسي مثل شما و يا بهروز وثوقي و يا  ديگر هنرمندان معروف، و 
ورزشكاران سرشناس را به ايران بكشد تا بدين وسيله دكانِ حقوق بشر خود 
را براي نمايش به جهانيان، رنگين كند. تأثير سياسيِ اكثر بازگشت هاي 

راد سرشناس به ايران، به نفع حكومتگران بوده هنرمندان و نويسندگان و اف
است تا مردم ايران. با وجود انترنت و شرايطي كه با انقالبِ ارتباطات بوجود 
آمده، اين ترفند هوادارانِ ناشناخته رژيم در خارج كه مي گويند:  با رفت و 

آمد افراد شناخته شده، جو سركوب رژيم خواهد شكست؛ دروغ آشكاري 
و جز همراهي با حكومتگران، نام ديگري ندارد. سرنوشت غفار بيش نيست 

حسيني و مجيد شريف واقفي، دو تن از افراد شناخته شده كه به ايران 
برگشتند بايد درس آموز باشد. زماني كه اين دو تن شروع به سخن گفتن 

  به قتل رسيدند.  "قتل هاي زنجيره اي"كردند، در قتل هاي موسوم به 

  

  
  

  داريوش:

اي كاش در جهاني زندگي مي كرديم كه هر انساني  آزاد بود "به قول ايرج: 
كه به هر كجاي جهان كه دلش مي خواهد برود و هر جايي كه نمي خواهد 

ولي وقتي حضور ما در خارج از زادگاهمان يك بازتاب اعتراضي دارد  "نرود!
آگهي هر گاه كه جاي بودن خو.د را به سمت جايگاهمان عوض كنيم يك 

تبليغاتي به نفع آن چيزي در جامعه است كه به خاطر اش مجبور شديم كه 
به تبعيد بياييم. در واقع با اين عمل خود مي گوييم كه يك چيز تعيين 
كننده اي در جامعه عوض شده كه دارم جاي خود را عوض مي كنم. 

از  بنابراين، رژيمي كه سال ها دست به قتل عام دگر انديشان زده به خوبي
اين آگهي هاي تبليغاتي برگشت ها، استفاده مي كند. روزي رژيم چنين 
تبليغ مي كرد كه اكثر كساني كه در خارج هستند يك مشت فاسد و معتاد و 

آن چيزهايي كه در  -» همچنس باز«الت و بي سروپا و وطن فروش  و 
هستند. براي من قابل توجيح نيست! اين  - فرهنگ خودش بد و زشت است

به را خود من يكي دو سالي است كه مرتب مي خورم! اين كه رفت! اون ضر
هم كه رفت! اون هم كه كشته شد!! و اين درست در زماني است كه هم 
اكنون شاهد آنيم كه هر روز، هزاران نفر در تالش هستند كه از آن جهنم 

  ساخته شده بگريزند و خود را به خارج برسانند.

عتقد هستم كه همبستگي و يكپارچگي ما به عنوان من امروز بيشتر از قبل م
كه ترانه هاي اعتراضيِ ترانه سرايان را از ميان دشنه زار و نيزه  -خواننده 

مي  - باران ها  از اين شهر به آن شهر بردوش مي كشيم تا به مردم برسانيم
تواند صداي ما را رساتر و تأثيرگذارتر كند. مني كه سال ها از زخم و درد 

م، از خفقان و سانسور خوانده ام، دلم مي خواد كه پيام اميد باشم. دلم مرد
مي خواد كه بين هم وطنانم باشم و درد مشتركمان را با هم فرياد بزنيم. 
اميدوارم كه بتوانم از شهرت خوانندگي و معروفيت ام در راه همياري با هم 

ام قدم هاي وطنانم، استفاده كنم. در اين پنج شش سال اخير، توانسته 
مفيدي در اين زمينه بردارم. مبارزه با مواد مخدر اين بالي خانمانسوز، يكي 

  از مهم ترين مشغله هاي امروزي ام شده است.

سالگي ورزش مي  19: شما در شروع مصاحبه اشاره كرديد كه تا رويزپ
كرديد! ممكن است كه بگوييد چه ورزشي؟ البته تا آن جا كه من شاهد بودم، 
شما عالقه زيادي به ورزش فوتبال داشتيد و اكثر مسابقات تيم ملي را تماشا 
مي كرديد و در ضمن با بيشتر بازيكنان تيم ملي دوستي داشتيد؛ به گونه اي 
كه در يك دوره اي كه تيم ملي فوتبال ايران در هتل اوين اردو داشت، شما 

ار استخر هتلي كه اغلب شب ها، دير وقت به اردوي تيم مي آمديد و در كن
  بچه ها اردو داشتند، به گپ و گفتگو و شعرخواني مي پرداختيد!

  

  داريوش:

من با بچه هاي محل و دو برادر كوچك ترم، تيم فوتبالي داشتيم به نام  
جوجه طاليي؛ كه اكثر روزهاي تعطيل در مسابقات محلي شركت مي كرديم. 

زمين هاي خاكي، فوتبال  تيم بسيار خوبي بود. به طور كلي از سن كم در
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بازي مي كردم. به فوتبل عالقه ي زياد داشتم و از اين طريق اكثر بچه هاي 
تيم ملي فوتبال را دوست داشتم. وقتي كم كم در جامعه شهرتي بدست 
آوردم، روابط ام با بچه هاي تيم زيادتر شد و آن ها هم به من لطف داشتند. 

يرج جنتي عطايي هم عالقمند به ضمن اين كه دوست ترانه سراي خوبم ا
  فوتبال و طرفدارِ تيم هما بود.

من با بچه هايي مثل: محمد صادقي، علي عزيزي، حسين كازراني، ناصر 
حجازي، چهارمحال بختياري، رشيدي، عباس و مسعود مژدهي، و........خيلي 
ديگه از بچه هاي تيم، دوستي هاي صميمي داشتم. و اون شب هاي كنار 

  تل اوين، بواقع يكي از دوران هاي خوبي براي من بود.استخر ه

: من فراموش نمي كنم در شبي از اين شب ها كه در كنار استخر با رويزپ
بچه ها بوديد، من نيز براي اولين بار داشتم به طرف استخر مي آمدم كه به 
جمع شما بپيوندم؛ يك مرتبه چشمم به بارِ رستورانِ كنار استخر هتل اوين 
افتاد! كنار بار عده اي در حال مشروب خوردن بودند. حس كنجكاوي مرا به 
طرف بار كشيد. از دور حسين زاده (عطاپور)، شكنجه گر معروف اوين را 
شناختم. با كمي نزديك تر شدن، تهراني و عضدي، ازغندي و برخي  ديگر 

 كه مدت 1350ازشگنجه گران اوين و كميته مشترك را ديدم . (در سال 

كوتاهي در كميته مشترك زنداني بودم اغلب اين افراد را ديده بودم). فرداي 
آن روز از مسئول بار هتل ، موضوع را پرسيدم! او گفت: اكثر شب ها، اين 
افراد، وقتي كارشان در اوين تمام مي شود، دسته جمعي به اين جا مي آيند 

خر، اتفاقات و و تا ساعاتي از شب، مشروب مي خورند. و با خنده و تمس
  برخوردهاي خود با زندانيانِ سياسي را براي هم تعريف مي كنند.

  

  داريوش:

پس آمدن من هم به كنار استخر بي مورد نبود؛ خنده!!  تمريني بود كه بعداٌ  
  به داخل زندان اوين بروم.

شما كه هم بازيكن فوتبال بوديد و هم يكي از عالقمندان فوتبال،  :رويزپ
  در مورد تيم فوتبال امروز ايران چيست؟نظرتان 

  

  داريوش:

من معتقدم كه نه تنها ورزش، تمامي مقوالت يك جامعه، رابطه مستقيم با  
طرز تفكر رژيم مستقر در آن جامعه دارد. مثالٌ در همين ورزش فوتبالِ امروز، 
ما بازيكنانِ بسيار خوب و با استعدادي داريم كه نمونه هاي آن بازيكناني 

تند كه در سطح اروپايي  در كشورهاي خارج به بازي مشغول هستند. هس
ولي حكومت به هيچ وجه از صميم قلب، عالقه اي به اين ورزش ندارد و اگر 
توجهي هم مي كند، از سر اجبار است.فوتبال يكي از پرطرفدارترين بازي 
 هاست. مردم زيادي از اقشار مختلف به اين ورزش عالقمند هستند، پس پر

شدن استاديوم هاي ورزشي در ايران، به نفع رژيم حاكم نيست. اگر يادتان 
باشد سال هاي پيش بارها در استاديم هاي ورزشي، تماشاگران به بهانه هاي 

  مختلف دست به شورش زدند و استاديم هاي ورزشي را بارها به آتش كشيدند.

در داخل نيست پيروزي تيم ملي هم در ميادين ورزشي دنيا به نفع حكومت  
زيرا مردم در ايران نياز به شادي دارند براي همين با پيروزي تيم به خيابان 
ها مي ريزند و شادي مي كنند و اين خوش آيند حكومتگران نيست. براي 

  همين است كه اكثر بازيكنان خوب ما در خارج بازي مي كنند. 

ن گذاشتيد، من هم ضمن تشكر از اين كه وقت خود را در اختيار م :رويزپ
مثل شما معتقد هستم كه رژيم جمهوري اسالمي از فوتبال و تماشاگران 
فوتبال مي ترسد. براي همين است كه امروز اكثر مسئولين باشگاه هاي 
ورزشي، سرداران سپاه و وزارت اطالعات، هستند. درست مثل سال هاي آخر 

 –حرمانه داشت زمان شاه، كه رئيس تربيت بدني وقت، يك رئيس دفتر م
كه » فدايي«مانند سيف عصار كه شگنجه گر ساواك بود و يا شخصي به نام 

كه نماينده سازمان امنيت در محيط ورزش  - رئيس ساواك مازندران بود
بودند.. عالرغم اين كه امروز بهترين تيم فوتبال ممكنه در اين صد ساله اخير 

سال هايي كه من در تيم به نظر من تيم فعلي شش گُل از تيم  - را داريم
پراكندگي و تنفر  دروني از سيستم حاكم بر جامعه، باعث  -بودم جلوتر است

شده است كه بچه ها براي تيم ملي دل نسوزانند و اكثراٌ در تالش باشند كه 
  به تيم هاي خارجي سفر كنند.

  

*  

  

  

  
  

  

  

  آقا اجازه! فرياد!
  بررسي پديده اي به نام موسيقي زير زميني )(

  

  

 رها افشار

  

  هنر زير زميني

به معناي زير زميني،  Underground)در فرهنگ واژگان آكسفورد كلمه ي (
مخفيانه، پنهاني، همچنين نهضت مقاومت (زير زميني) آمده است. امروزه در 

توصيف خرده فرهنگ هاي پيشرو  برايدنيا فرهنگ زير زميني تعبيري ست 
مي  بيگانه جامعه فرهنگ با ِ گوناگون اليلخود را به دانديشه هاي كه آنان  .

 .دانند
يادآور  و زيرزميني امروزه در جهان پديده اي آشنا زيرزمين و فعاليت هاي

بسياري از خرده فرهنگ هايي كه  ت.جنبش مقاومت جنگ جهاني دوم اس
به اين تعبير موسوم نيز  وجود آمده بود شصت به ي دهههنر و ادبيات در 

  را نيز مي توان بدان منسوب كرد . "ها لبيت"جنبش  بود. از اين رو

شكل مي  رسانه هاي فرهنگي جامعه بدون حمايت دولت و هنر زيرزميني
  ندارد.نيز  ميلي به چنين حمايت هايي فعاليت مي كند و اصوالٌگيرد و 

جسور و  ،براي بزرگداشت هنر نو و هنرمندان جوانمجالي هنر زيرزميني 
در فضاي عام جامعه  ،چنين آثاريعرضه ي هي است كه تجربه گرا است. بدي

مورد حمايت قرار معموال ً  ،يا كنترل شده ،ميان رسانه هاي دولتي و در
كه اين خرده تضاد بنياني ست اين بيشتر به علت  و  و نمي گيرد نگرفته

  .فرهنگ ها با فرهنگ عمومي جامعه دارد

آثاري كه بر خالف آموزه ، دراتحاد جماهير شوروي سوسياليستي براي نمونه
هاي جامعه كمونيستي آفرينشگري داشتند، امكان عبور از مجراهاي قانوني و 
عرضه براي عموم را نداشتند. اين آثار معموالً به سبك اكسپرسيونيستي و يا 

  هنر مفهومي گرايش داشتند. چنين آثاري را زيرزميني مي ناميدند.

و  كومار ،ايليا كاباكوفمي توان به  متعارفهنرمندان غير ي اين از جمله 
 .اشاره كردو ... بوگائف سرجيتيمور نوويكوف و  ،لئونيد سوكوف ،مالميد

  موسيقي زير زميني

است. از  عامه پسندموسيقي بازار و موسيقي  جريان اين جريان برخالف
كالن شهر فرهنگي  - هنري هاي جريان  با لحاظ آفرينش گري و زيبا شناسي

اين جريان بر آمده از نگاه مدرن به مقوله هنر و فرهنگ  .است ها آميخته
است. حياتي مستقل از نظام عرضه و تقاضاي شركت هاي بزرگ و رسانه 
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) alternative) و پيشرو (experimentalهاي جمعي دارد. موسيقي تجربه گرا (

  محصول اين جريان مي باشد. 

مدرن و فرهنگ  از هنر اين گونه از موسيقي در حقيقت زير شاخه است كه
 ،نارشيسمآ جاري بر روزگار مدرن و پسا مدرن به يادگار مانده است و با

در شرق و غرب پيوند خورده نه با شبكه هاي  آوانگارد و هنر پانك فرهنگ
هنرزيرميني به عنوان يكي از عنواع  و شركت هاي بزرگ تهيه كنندگي. غربي
سرمايه گذاري مستقل و  بر پايه نه تنها )ميوزيك ايندپندنت (مستقل هنر

شكل مي  كم خرج (مانند ضبط خانگي) كه بر پايه تفكر و بينشي مستقل نيز
حاضر به اعمال نظرات مختلف تهيه  ،گيرد و بر همين اساس است كه گروه

 د.فكر و بينشي تجربي را دنبال مي كن ،بلكه ؛مخاطبين نيست كنندگان و
 پيشرو ،)اكسپريمنتال( راتجربه گ بدين طريق است كه موسيقي

زيرزميني و مستقل همه يك معنا مي يابند و از تاريحچه اي  )،الترنيتي(
در اين بحث كوتاه به چند فاكتور اصلي    است هترب يكسان رنگ مي گيرند.

نگاهي  ،ژانر هاي هنري جدا مي كند زيرزميني را از ديگر  كه هنر و موسيقي
 نظرات مخاطبين و زديك با توجه بهشايد در آينده اي ن، داشته باشيم
 مباحث بيشتري را در اين خصوص و مشكالت آن در جامعه دوستان عزيز

  .كنوني ايران مورد بررسي قرار دهيم
  
  صدايي به نام والديمير ويسوتسكي 

يكي از نمونه هاي معروف و جهاني موسيقي زير زميني،  شاعر، خواننده، 
نوعي  60است. اوايل دهه » ويسوتسكيروسپوالديمير «نوازنده و بازيگر 

مي  "چاپ"موسيقي زير زميني در شوروي پديد آمد كه روس ها آن را 
ناميدند. اين سبك را خواننده و شاعراني به وجود آوردند كه شعرهاي بدون 
مجوز خود را با گيتار به ساده ترين شكل اجرا مي كردند. در اين سبك، شعر 

و هدف تنها آفرينش و عرضه اثر است و نه بر هرچيز ديگر اولويت دارد 
  فروش تجاري. 

هاي او با كلمات عاميانه، سبك زندگي و اوضاع سياسي اجتماعي  آهنگ 
گرفت. در واقع حكومت شوروي او را به خاطر همسر  سخره مي شوروي را به

اي فرانسوي، اما  كرد. مارينا هنرپيشه مي تحمل مارينا والديدومش، 
اي محصول  شده و در پروژه كه عضو حزب كمونيست فرانسه االصل بود روسي

سيستم  كرد. جايگاه خاص مارينا در مشترك فرانسه و شوروي بازي مي
تبليغاتي شوروي به عنوان زني غربي كه اصالت روسي خود را از ياد نبرده و 

، شوهر نظامشد تا  بسته است، باعث مي هاي سوسياليسم نيز دل آرمان به
 .تا اندازه اي تحمل كند او رادراز  زبان
اي از  آهنگ به جا مانده كه طيف گسترده 600حدود  ويسوتسكياز 

هاي مسكو يا الكليسم در شوروي  جنايت گرفته تا فاحشه موضوعات از جرم و
هايي  گيرد. او براي اولين بار در شوروي آهنگ مي ها را در بر و حتي گوالك

واقعي و نه رسمي جنگ نشان داده  هها چهر درباره جنگ خواند كه در آن
ميدان نبرد نبود. او با  ها در ها خبري از قهرماني توده شد. در اين آهنگ مي

 .آورد مي شعر و لحنش خستگي، پريشاني و رنج قربانيان حادثه را به ياد
سالگي، افراط در مصرف الكل و  42شود كه علت مرگش در  گمان زده مي
ودكشي مؤدبانه. هنوز هم هر ساله در روز تولدش، باشد. نوعي خ هرويين بوده

شود. حتي  هايي برگزار مي اروپا، فستيوال در سرتاسر روسيه و حتي
   اخترك "اند:  ناميده دانشمندان روسي، يك اخترك را هم به نام او

2374Vladvysotskij"  

تواند  را مي 1980ها معروف است كه اگر از هر روسي كه سال  در بين روس
بياورد، بپرسي كه در لحظه اعالم خبر مرگ ويسوتسكي كجا بوده و  ياد به

  د.خوبي و با وضوح تمام آن لحظه را به خاطر خواهد آور كرده، او به چه مي
در گزارشي كه خبرگزاري رويترز به مناسبت شصتمين سالروز تولدش از 

 .»صداي نسل خاموش«بود، او را اين گونه توصيف كرد: مسكو تهيه كرده

رويترز گفت: او تجسم همه چيزهايي است كه  اي پير به خبرنگار فروشنده
  .بود شوند. او خود روسيه روسي خوانده مي

يك نسل بود. نسلي سرخورده از شكست اصالحات، ركود نماد  ويسوتسكي
و قطاري كه سر جاي خودش مانده بود. نسلي كه تنها راه را در  اقتصادي

امروزه روي سنگ مزارش،  .ديد همه چيز مي تخريب خود و مسخره كردن
را انگار  اي از او نصب شده با دو بال روي شانه و گرداگرد تنش مجسمه
  ."نگذاشتند كه پرواز كند"اي پوشانده؛ به نشانه اين كه  پارچه

  موسيقي زير زميني در ايران

 با توضيحاتي كه در باال آمد مشخصاً تعريف موسيقي زير زميني در ايران از

بسياري جهات ارتباطي به معادل بين المللي خود ندارد. به ويژه از لحاظ 
هنري و زيبايي شناسي. عموم موسيقي هاي منتسب به اين جريان از لحاظ 
اجرا و ابزار، در مقايسه با اسالف مجاز و رو زميني  بسيار مبتدي و فاقد حرفه 

خه ي ناقصِ اي گري هستند. دليل اين امر نيز كامالً مشخص است: چر
  اقتصادي و عدم برگشت هزينه هاي توليد.

آنچه در اين بين اهميت دارد منظر جامعه شناسي و رفتار شناسي آن در 
تقابل با قوانين و روابط جاري در جامعه است. پيدايش و حيات اين جريان، 
اعتراض و دهن كجي به دستگاه هاي مميزي است. سازمان هايي نظير وزارت 

  تلويزيون).  -اد اسالمي و سازمان صدا و سيما (راديوفرهنگ و ارش

پيدايش موسيقي زير زميني در ايران، با تعريفي كه امروز از آن داريم به آغاز 
خورشيدي بر مي گردد. گسترش فرهنگ اينترنتي به رواج اين نوع  80دهه 

موسيقي در بين مردم كمك شاياني كرده است. سايت هاي بسياري در اين 
فعاليت مي كنند و پديد آورندگان اين آثار با رغبت تمام و بدون هيچ زمينه 

چشم داشتي ترانه هاي خود را براي دانلود رايگان در اختيار اين سايت ها 
  قرار مي دهند.

نگاه بسته و محدود كننده ي حكومتي به مقوله موسيقي و اساساً آفرينش 
وب تر و مقبول تر باشد. گري، باعث شده است كه اين جريان روز به روز محب

تا آنجا كه بسياري از نام هاي پرطرفدار موسيقي داخلي از همين قشر به 
اصطالح زير زميني هستند؛ كه با اقسام ترفند ها روي زمين آمده اند و مجوز 

  گرفته اند!

سبكي كه در اين ميان نتوانسته شكل قانوني پيدا كند هيپ هاپ يا همان 
مضمون اينان بسيار بي پروا هستند و به طور آشكار  رپ ايراني ست. از لحاظ

به انتقاد از مسائل اجتماعي و حتي سياسي روز هستند. پس طبيعي است در 
  قياس با نمونه هاي پاپ خود نتوانند مجوز بگيرند. 

البته تمام موسيقي هاي منسوب به زير زمين از لحاظ مضمون داراي ارزش 
فاً هنجارهاي  اخالقي و عرف جامعه را زير ادبي و حتي اعتراضي نيستند وصر

پا مي گذارند تا آنجا كه ترانه صرفاً به فحاشي تبديل مي شود. از منظر 
جامعه شناسي رويكرد بسياري از اين گروه ها به مضامين غير اخالقي قابل 

  مطالعه و بررسي است.

از  در جوامع ايدئولوگ حكومت ايدئولوژي خاص خود را كه معموالً برآمده
ميان توده هاست به مردم ديكته مي كند. اين ايدئولوژي ضامن بقاي قدرت و 
ابزاري براي تسلط است. حكومت ها از اين رو سرسختانه بر ايدئولوژي خود 
اسرار دارند و هيچ گونه نقدي را برآن برنمي تابند. اين ايدئولوژي در نظام 

... جاري ست. از آنجا آموزشي، تربيتي، مجامع علمي، رسانه هاي عمومي و 

كه در اين جوامع بنا به علل مختلف تاريخي، چندصدايي بوجود نيامده است 
پس عمالً تصور گونه اي ديگر از تفكر ممنوع و غير متعارف است. بديهي 
ست كه اخالق در اين جوامع از ايدئولوژي ريشه مي گيرد. هنگامي كه روزني 

ش مي آيد آنها بر ايدئولوژي حكم هرچند كوچك براي ابراز عقايد مردم پي
مي شورند. رفتارشناسي گروه هاي غيرمجاز موسيقي در ايران در معقوله 
اخالق از اين موضوع ناشي مي شود. آنها كه از افكار حاكم به تنگ آمده اند 
به بدوي ترين شكل عقده هاي خود را مي گشايند. متاسفانه با توجه به عدم 

م چون ايران و فقر مطالعه اين اعتراض ها توسعه فرهنگي در كشوري ه
عموماً دهن كجي كودكانه محسوب مي شود و نه گفتماني مبتني بر انديشه 

باعث   و تحقيق. ضعف انديشگي در اين آثار و شيوع عوام نگري (پوپوليسم)
مي شود تا اين آثار كاركردي مثبت و اثري جدي نداشته باشد و بعضاً تا 

و كاسته شود. زير پا گذاشتن قواعد اخالقي و عرفي سطح تفنن و تمسخر فر
جامعه لزوماً حركتي پيشرو نيست  و بيشتر براي جلب توجه صورت مي گيرد 
و باور عمومي و حاكم بر جامعه هيچ گاه با چنين اعتراض هايي دچار 

  بازنگري نمي شود.

ه متولد شده و ب ايرانالزم به يادآوري ست، اين جريان با اين كه داخل 
اما از امكانات طبيعي توليد و عرضه آثار هنري بي  ،حيات خود ادامه مي دهد

بهره است و با  برخورد هاي قهر آميزي نه تنها از سوي وزارت ارشاد بلكه 
سازمان هاي امنيتي و انتظامي مواجه مي شود. اين حالت را مي توان تبعيد 

       داخلي ! ناميد.

  تلخيص و تصحيح) سايت و يكي پديا ( با : منابع
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    ترانه سرايي در تبعيد

٣٤٧  100 ي آرش شماره

  

  

  

  ترانه در  قابِ غربت
  ( در آمدي بر تبار شناسيِ ترانه ي غربت )

  

  سعيد كريمي

  

ترانه نگاشت.  براي نمونه:   مي شد عنوان  ِ نوشته را به گونه هاي ديگر نيز
با اينكه همانندي هاي آشكاري ميانِ اين   ترانه در مهاجرتيا  در تبعيد

كدام  نشان از رويكرد وجهت گيريِ راوي به اين  گزاره هاست. انتخابِ هر
موضوع دارد. فصلِ مشترك همه ي اين عناوين،  پديده اي فرهنگي است كه  
از سال پنجاه و هشت خورشيدي آغاز شده و تا امروز ادامه دارد: توليد و 

  عرضه ي موسيقيِ ايراني در خارج از ايران. 

ت. طبيعتا ً هر چه روي مي دهد تبعيد به معناي نفيِ خواست و اراده اس
ناگزير است. بسياري از آفرينش گران ِ اين عرصه به تبعيد اعتقاد دارند و 
البته چنين نگرشي خالي از داللت نيست. مقايسه ي  اوضاع ِ فرهنگي، 
  اجتماعي و سياسيِ يك سال پيش  با يك سال پس از انقالب ساده ترين راه

  باشد :  نماياندنِ اين تلقي مي تواند

سينماها، ايستگاه هاي راديويي، شبكه هاي تلويزيوني، شركت هاي توليد و 
پخشِ صفحه و كاست، ديسكو ها و كاباره ها، بازارِ گسترده اي براي عرضه و 
توليد موسيقي به وجود آورده اند كه گردشِ ماليِ قابلِ توجه اي دارد. 

گونه هاي متفاوت  سياست فرهنگيِ كشورِ  حمايت از توليد و عرضه ي
موسيقي است، تنها حساسيت آنها ،  كالمِ اين توليدات است. فعاالنِ بسياري 
  از اين رهگذار، روزگار مي گذرانند و تنها راه امرارِ معاشِ آنها، موسيقي است . 

 يك سال بعد : اساساً توليد، هر نوع موسيقي ممنوع است! تمامِ ِ عناصرِ ِ بند
ذف مي شوند! به جز فعاالني كه ذكر ِ خيرشان رفت. پيشين به آساني ح

آنهايي كه هيچ راهي براي امرار ِ معاش نياموخته اند، به جز موسيقي و البته 
هيچ گاه  به فكرشان خطور نمي كرد  روزگاري برسد كه موسيقي از بيخ و 
بن  ممنوع و حرام اعالم شود.  بيشتر اينان از مملكت خارج مي شوند و به 

تماعات ِ ايرانيان  در اقصي نقاط جهان مي پيوندند و هنرِ خود  را براي اج
همان  مخاطب عرضه مي كنند. بديهي اينكه عمومِ ِ اين هنرمندان، دوست 
مي داشتند بتوانند در ايران  به فعاليت خود ادامه دهند، ولي شرايط چنان 

  اوفتد كه داني ! 

توان به  طيفي منسوب كرد كه  خود پديده ي مهاجرت را در اين جريان مي 
خواسته رحلِ اقامت در آن ديار افكندند. اين گروه عموما ً در دهه ي اخير از 
ايران خارج شده اند و به شكلِ كج دار و مريز مي توانستند در ايران فعاليت 
كنند ولي آزادي هاي بيشتر را ترجيح دادند و به اسالف پيشينِ خود  

  پيوستند . 

ا مي توان به نسلي منسوب كرد كه از كودكي در آنسوي آبها زيسته غربت ر
اند و يا اساساٌ آنجا به دنيا آمده اند. تلقيِ اينان از مفاهيمي چون : وطن ، 
مهاجرت ، تبعيد ، غربت و اصالت  با دو گروه پيش گفته، تفاوت هاي بنيادين 

  دارد . 

فوق بيان كرده است ، هر سه  به رغمِ ويژگي هايي كه نگارنده براي سه تلقيِ
ي اينها را مي بايست در يك دسته قرار دهيم، چرا كه در يك چرخه ي 

نجه ي آنها نيز يكي مي تواند فرض شود.  توليد  و عرضه قرار دارند .  سـ  

سرفصل هاي بسياري را مي توان در اين پديده يافت و به بررسيِ اجمالي ِ 
ض هاي فرهنگي، گونه گونيِ عقايد سياسي آنها پرداخت. عناويني چون : تعار

، نا بسامانيِ چرخه ي اقتصادي، رابطه ي اجتماعي اين آثار با مخاطب داخلي  
و . . .  با  توجه به مجال ِاين نوشتار تنها به تقسيم بندي محتواييِ آثار 

  ِتوليدي بسنده مي شود .

يامد هاي آثاري كه دغدغه ي انديشه گي دارند و ريشه ها و  پ الف )
اجتماعيِ مهاجرت در آنها بازتاب دارد. اين بازتاب البته به اشكال مختلفي  

  ظاهر مي شود. از روشنفكرمĤبانه ترين منظر ها تا عوامانه ترين  ديدگاه ها . 

پيشينه ي نگاه سياسي آفرينش گران در اين موضوع  بسيار مهم است. 
اين ترانه ها  نمود دارد. هم  سرخورده گي و وازده گيِ سياسي در بسياري از

چنين بعضا ً نگاه انفعالي به انقالب، به ويژه براي كساني كه با رژيم ِ 
 شاهنشاهي  سرِ نزاع داشتند و بعد از وقوع انقالب  دريافتند كه در حكومت

  جديد نيز جايي ندارند ! 

آشفته گيِ جهت گيري هاي  سياسي، اجتماعي در اين ترانه ها امري ست 
يعي. در كشوري كه بعد از يكصد سال  نتوانسته است به شكلي كامل  و طب

درست  از سنت به مدرنيه و از حيات روستايي به توليد صنعتي  برسد، 
هيچگاه فعاليت سياسي  تعريف و نمود درستي پيدا نمي كند. هر آنچه 
هست، حركت هاي مقطعي است كه به شكلي هياتي آغاز و پايان مي يابد. 

اب  معموال خاستگاه اجتماعي ندارند و به اراده ي گروهي از طبقه ي احز
  باالي جامعه، معطوف هستند . 

آثاري كه اساساٌ با جهان بيني و انديشه گي بيگانه اند، يعني  عموم  ب )
آثاري كه در اين چرخه توليد و باالجبار! (اين اجبار  توضيح مفصل دارد كه 

ان لزومي براي جهت گيريِ سياسي و اجتماعي  بماند !) مصرف مي شوند. اين
در خويش احساس نمي كنند . آثاري سرشار از احساساتي گري و عاشقانه 

  پردازيِ مذبوحانه و بعضا ً سخيف يا ركيك ! 

اينان از قيدِ زمان و مكان رسته اند!  فرم و محتوا به شكلي كليشه اي،  
دارد . برايشان فرقي نمي كند  اصراري غريب به عوامانه نگري در هر موضوعي

كه در ايران ِ شهريور بيست كار توليد كنند يا در ايران مرداد سي و دو يا 
كمانچه ايران بهمن پنجاه و هفت يا لوس آنجلسِ دو هزار و هفت!  البته كه  

  گيتار الكتريك و كُداك تياتر و توالت فرنگيبه و چارراه شاپور  و  آفتابه 

! "حرف مرد يكي ست"از لحاظ زيبايي شناسي و محتوا  بدل مي شود ولي 

شايانِ يادآوري است ، سير اقتصادي ِ چرخه ي توليد و آسان گيريِ مخاطب 
هميشه مهجور  و در اقليت بماند و دسته ي  الفباعث شده است تا دسته ي 

  در اكثريت مطلق .    ب

موشكافي ِ اصلِ اين نوشته بيشتر به درآمدي  بر بحث اصلي مي ماند،  تا 
موضوع .  از اين روي آن را با چند پيشنهاد براي نقد و بررسي ِ اجمالي  به 

  پايان مي رسانم : 

  رفتار شناسي ترانه ي غربت  در برابري مسائل اجتماعي 

  رفتار شناسي ِ ترانه ي غربت  در برابري مسائل سياسي  

  ترانه ي غربت و هويت ايراني 

  شدن   ترانه ي غربت  و جهاني

  تاثير ترانه ي داخل كشور بر ترانه ي غربت  و . . . 

   1386مهر 
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٤٨  100 ي آرش شماره

  

  

  

  تبعيد را چگونه تجربه كرديم
  

  

  نجمه موسوي

  

  
وقتي كه آخرين باغِ بادامِ قبل از رسيدن به مرز را پشت سر گذاشتيم لحظـه  
اي توقف كردم، قاچاقچي متوجه توقفم شد و پرسيد آيا پايم پيچ خورده؟ در 

ي مختصري گفتم و به راه رفتن ادامه دادم. پايم پيچ نخـورده  »نه« پاسخ اش
ايستاده بودم تا عطـر بـادام را بـراي هميشـه بـه درون سـينه ام بكشـم.         بود.

مـي رفـتم تـا از بزرگتـرين پـيچ       -اما هم چنان با ناباوري -دانسته و نادانسته
زندگي ام رد شوم. مي رفتم تا زندگي ام براي هميشه دگرگونه شود، تا هـيچ  

  چيز بعد از آن، با قبل از آن يكي نباشد و نشود. 
ياري از زنان و مردان، دختران و پسران كشورم در آن دوران ايـن  بي شك بس

لحظه را بر روي اسب، با پاي پياده، زير شكم گوسـفند، در بيابـان و در كـوه    
  هايي كه آن ها را به كشورهاي هم مرز ايران مي رساند تجربه كرده اند. 

ن شـدم  از آن جا كه اين شماره ي آرش، ويژه ي تبعيد است و تبعيدي، بر اي
با استفاده از تجربه ي نه شخصي خودم بلكه بـا توجـه و تكيـه بـه تجربيـات      
ديگر تبعيديان تعاريفي چند از تبعيد را بيان كنم. اما از آن جا كه امـروزه در  
ميان دوستان خارج از كشور و آن هم به داليل مشخصي، مفهـوم تبعيـدي و   

ند، الزم ديدم با تعاريف مهاجر در هم آميخته شده و گاهاٌ يكي گرفته مي شو
دائره المعارفيِ اين كلمات شروع كنم. اگرچه آن روزها كه در اتاق هاي خانـه  
هايي كه با هزار ترس و ماجرا اجاره كرده بوديم، در سر قرارهـايي كـه بـراي    
برقراري ارتباط با كسي كه ما را به آن طرف مرز مي رساند، مقابل درِ زنـدان  

عزيزان مان مي رفتيم و از پدر رفيقي آدرس كسـي را  ها وقتي كه به مالقات 
» مهـاجرت «مي گرفتيم كه مي توانستيم با او از كوه بگذريم، نـه بـه معنـاي    

  مي رويم. » تبعيد«فكر كرده بوديم و نه درست مي دانستيم كه به 
يعني ورود به كشوري توسط بيگانه اي كه براي اقامت و يا كـار   »مهاجرت«

از كلمه  immigration  (ديكسيونر روبرت)  كلمه ي مهاجرتبه آنجا مي آيد. 
مــي باشــد. » دخــول در« مــي آيــد كــه بــه معنــي  immigraneي التينــي 

immigration  .كشورِ مقصد به معني حركت  به معني هجرت است اما از ديد
  افراد است از يك كشور به كشور ديگر.  

ن كسي از كشور خودش و بـه  عبارت است از  بيرون كرد exil» تبعيد«و اما 
او اجازه ي بازگشت ندادن، به اجبار دور از محلي و يا كسي زندگي كردن كه 

  دوستش داريم. (ديكسيونر روبرت). 
تبعيد به معني ممنوع كردن محلي مشخص براي فرد و يا افـرادي اسـت كـه    
متعلق به آن محل مي باشند. تبعيد به مثابه از دست دادن و گم كردن اصـل  

  ود است. تبعيد نوعي دوري از زادگاه است. خ
حال آن ها كه امروزه بحث مي كنند بر سر اين كه مهاجرند و يا تبعيدي و يا 
آنان كه به زادگاهشان برمي گردند بي آن كـه ورودشـان ممنـوع باشـد، مـي      
توانند خود را در اين و يا آن تعريف بيابند. اگرچه شخصاٌ معتقدم كه تبعيدي 

 مهاجرت و مهاجر را تجربه مي كنند امـا يـك مهـاجر، هـيچ گـاه      ها، هجرت
تلخيِ تبعيد را در اجباري بودنش نمي فهمد و حس نمـي كنـد. چـرا كـه در     
بازگشت مختـار اسـت اگرچـه اجبـارات مختلـف ديگـري از جملـه اجبـارات         

  اقتصادي مانع او باشند.  
ي خود در خطر داليل رفتن متفاوت و متغير بود. جمعي به دليل عقايد سياس

بودند، جمعي به دليل داشتن مذهبي ممنوع، وطنشان را تـرك مـي كردنـد.    
  عده اي براي گريز از جنگ.

تبعيد به عنوان بيرون رانده شدن از وطن و بـا جـدايي ناگهـاني    به اين معنا، 
تعريف مي شد. حركت و خروجي بود كه اختياري نبود. تحميلي بـود. اغلـب   

پيش از فرار، چشـيده بودنـد. از تهديـد فـرار كـرده      تبعيديان ترس هجوم را 
بودند؛ و يا از تكرار خشونت و تهديد اعدام بود كه مي گريختند. حتـا در ايـن   
ميان كساني بودند كه پس از گذراندن دوران زندان و كشيدن حكم، خـود را  
مجبور به ترك وطن مـي ديدنـد! چـرا كـه هـر از چنـد گـاه مـورد هجـوم و          

  مي گرفتند.بازخواست قرار 
بـه صـورت مـوج وار هـم      -خروج از كشـور  -از آن به بعد تا امروز اين حركت

چنان ادامه داشته و دارد؛ اگرچه در هر دوره، تركيب و داليلش تغييـر كـرده   
  است؛ كه موضوع بحث من نيست.

تبعيد براي تبعيدي چون شكلي از تنبيه است، چرا كه دور كردن فرد يا افراد 
محلي كه مايلند در آن زندگي كنند، هدف اصلي آن است. حتا مورد تنبيه از 

  چنان چه اين رفتن ظاهراٌ به اختيار صورت گرفته باشد.
تبعيد، رفتني بـي خـداحافظي اسـت. دور شـدني بـي مراسـم خدانگهـداري.        
ناگهاني بودن حركت، نتيجه ي فرار و يا خطري احتمالي و كشنده، كـه ايـن   

كنند. در گوشه و كنارها بـا زمزمـه از روز سـفر     ها همه، رفتن را دردناك مي
كه هيچ گاه از پيش معلوم نبود، از مقصد كه نمي شـناختيم اش سـخن مـي    

  گفتيم. همين روبرو شدن با ناشناخته ها بود كه رفتن را دردناك تر مي كرد.
روبرو شدن با ناشناخته هاي سفر، رسيدن به كشور پناه دهنده نيز هيچ يـك  

ه سازي نشده بود. انگار كه در اين حركت مي رفتيم تا با هر آن از پيش، آماد
چه پيش از اين مي شناختيم، خداحافظي كنيم. در اين معنا تبعيـد در ابتـدا   
به مانند عزايي بود. عزايي كه به مراتب سخت تر مي شد چرا كه ناچار بوديم 

  به.خود را بازسازي كنيم. آن هم در كشوري بيگانه و ميان مردمي غري
در اين ميان بسياري چيزها از دست رفته بود. مثل: خـانواده، روابـط، منـاظر    
آشنا، ملت .... از آن مهم تر، مجموعه اي ايده، اعتقادات و فعاليـت هـايي كـه    
تعيين كننده ي روابط مان با محيط پيرامون و جهان اطراف مان بود. همه از 

  نداشتيم.دست رفته بودند يا الاقل ما به آن ها دسترسي 
از دست دادن محيط خـانوادگي بـراي مـا، بـه معنـي از دسـت دادن دنيـاي        
ــود. دنيــايي پــر از اشــيايي كــه   ــه و احساســات و عواطــف آن دوران ب مادران
دوستشان داشتيم بي آن كه بدانيم چرا. دنيايي كه هرگـز دوبـاره آن را نمـي    

ا كـه ميانـه   ديديم؛ يعني دنياي كودكي مان، دنياي جواني مان (بـراي آن هـ  
  سال بودند) همه را مي گذاشتيم و مي رفتيم.

با ورودمان به كشور ميزبان سوگي طوالني و پيچيده شروع مي شـد. چيـزي   
در اصل گم شده بود و از دست رفته بود؛ با اندوهي كه زندگي هـر روزه مـان   
را سخت تر مي كرد. زندگي كردن و زنده بودن مان با انـدوهي همـراه شـده    

دوهي كه حتا زمـاني كـه مـرگ عزيـز و نزديكـي در كـار نبـود، مـا را         بود، ان
  همراهي مي كرد.

گاه عده اي در ميانه ي راه دچار نوستالژي  مي شدند. اين حـس بـه صـورت    
ميل دردناك و غيرقابل برگشت و اندوهي پراكنده در همه ي اوقات بروز مـي  

سني كه از خانه، كرد. اين حس براي جمعي بسيار زود پيش آمد، جوانان كم 
به اجبار دور افتاده بودند. در همان ميانه ي راه، در تركيه ، در پاكستان دچار 
اندوه مي شدند و طاقت شان از كف مي رفت و گاهاٌ به خودكشي دست مـي  
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٤٩  100 ي آرش شماره

زدند؛ و يا به انواع ديگر فراموشي پناه مي بردند. چيزي گمشده، همواره مرده 
بود امـا مـي دانسـتيم كـه در جـايي دور، در      و زنده بود. چيزي براي ما مرده 

  دنيايي ديگر، زنده است؛ اما ممنوع و دور از دسترس ماست.
هنگامي كه خبر مرگ عزيزي را مي شنيديم، اين سوگ دردناك تر مي شـد،  
مرگ عزيزاني كه در واقع به هنگام تركشان آن ها را از دسـت داده بـوديم، و   

د چرا كه آنها مي رفتند بي آن كه از ما اين ها همه تبعيد را سخت تر مي كر
زنـدگاني مـي   -خداحافظي كرده باشند. آن ها براي هميشـه بـراي مـا مـرده    

  ماندند كه حضورشان هميشه با ما بود و خواهد ماند.  
و اما پس از رسيدن به كشور ميزبان، عده اي مورد تشويق و ستايش كسـاني  

امـا گاهـاٌ انتگراسـيون ( درهـم     قرار مي گرفتند كه پذيراي آن ها مي شدند. 
آميزي) در كشور ميزبان به مثابه فراموشي و خيانـت بـه كسـاني كـه مانـده      
بودند، تلقي مي شد؛ و براي جمعي منتهي بـه رد كـردن و پـس زدن كشـور     
جديد، زبانش، آداب و رسومش. حتا گاهي به شكلي خشن و شديد بروز مـي  

ن خشم به سمت كشور ميزبان بـه  كرد. گاهي به طور پنهان زير افسردگي، اي
  كار برده مي شد.

تبعيد، به معناي از دست دادن هويت خانوادگي، اجتماعي، شـغلي و همـه ي   
آثار و عالئم و نشانه هاي فرهنگي و عاطفي بود. تبعيدي آن گاه كه ناچار مي 
شد براي گذشتن از مرز نام خود را عوض كند و يا بـراي گـرفتن پناهنـدگي    

ي از خود ابداع كند تا مرز از دست دادن هويت شناسنامه اي مشخصات ديگر
مي ديـد و  » غريبه اي غريب« اش پيش مي رفت. در خاك تبعيد، او خود را 

  هميشه دوگانه مي ماند.  براي 
براي تبعيدي، مسئوليت هويت جديد را به عهده گـرفتن كـاري بـس دشـوار     

زي ميـان گذشـته اي   بود؛ وقتي كه زمان حاضر چنين تعريف مي شـود: چيـ  
  اسرارآميز و آينده اي با تصور بازگشت. 

شناور است. گـاهي درد و نااميـدي او را بـه    » آنجا«و » اينجا«تبعيدي، ميانِ 
كشور ميزبان هدايت » داخل شدن به« و » درهم آميختگي« سمت امتناع از 

  مي كند.
از: احساس سبكي از زنده بودن مي تواند تبـديل بـه احسـاس گنـاهي شـود      

نجات جان خود، ترك نزديكاني كه در كشور مانده اند و يا حتـا كسـاني كـه    
  جلوي چشمان او كشته شده اند. 
تبعيد مي تواند براي هميشه و بـه طـرزي   « طبق نظرات روانكاوي ليا تورن : 

  راديكال تاريخچه ي (سرگذشت) فرد را تغيير دهد.
همراه است كه به شكل ايده اليزه اين تغيير در ابتدا معموال، با فاز پر هيجاني 

كردن كشور ميزبان بروز مي كند. اما بعدها سوژه اين ايده آليزه كردن عـوض  
شده و تبديل به فاز نوستالژي براي كشور زادگاه مي شـود. سـرزمين موعـود    

  جاي خود را به بهشت گمشده مي دهد. 
آن را نـدارد،  تبعيدي از زادگاهش بيرون رانده شده است و ديگر حق ورود به 

اين مفهوم خصوصاٌ در مـورد كسـاني كـه در كشـور خـود مـورد خشـونت و        
  شكنجه) قرار گرفته اند مصداق دارد.  -مجازات ( زندان

اغلب مواقع، جدايي با افراد و اشيا تحت اشكال ناگهاني و خشن صـورت مـي   
گيرد، زيرا خط واسط بين گذشته و حال، بين حاضرين و غـايبين بـا وداعـي    

خص نشده است. و از آن جا كه عالئمي مبني بر اين غيبت وجـود نـدارد،   مش
  نفي از دست دادن براي تبعيدي نيز مرزي ندارد. 

علت گردهمايي تبعيديان حول و حوش مراسمي مي تواند كوششي بـراي بـه   
  وجود آوردن آلترناتيوي براي اين گم كردگي باشد.

ر، دربـه دري، و رسـيدن و دو   تبعيد معموالٌ بين دو زمان، زمان حركـت، سـف  
 -مكاني بين وطن، كه تبديل به ناكجاآبادي شده و كشور پناه دهنـده   -مكان

  صورت مي گيرد.
شروع مي شود كه نامشـخص اسـت. تصـور    » زندگي در تبعيد« سپس زمانِ 

  امكان بازگشت آن را تبديل به انتظاري پايان ناپذير مي كند. 
ي تبعيد و تبعيدي است و فـرد در ايـن   مسئله ي هويت يكي از مسائل محور

از «يـا  » بي هـويتي «دوران وارد چنان پروسه اي مي شود كه مي توان به آن 
  نام داد.» دست دادن هويت

در قرائتي تاريخي از تبعيد مي توان گفت: كه تبعيد ماننـد فرمـي از نـابودي    
كه -ي رواني است كه با از دست دادن تمام رابطه هاي اجتماعي، ملي، فرهنگ

در ارتباط مستقيم است. تبعيد به هويت فرد در  -حفاظي براي هويت هستند
  تماميت خود چه در فرديت و چه در رابطه اش با جمع، صدمه مي زند. 

تبعيدي در بسياري از مواقع ناچار به تعريف خود، به معرفي خـود، بـه تكـرار    
  ود. سرگذشت خود، و ثابت كردن هويت خود در مقابل ديگران مي ش

هنگام رسيدن به كشور پناه دهنده، همه چيـز غيرواقعـي بـه نظـر مـي آيـد.       
تصويري براي تبعيدي به وجود مي آورد كـه  » جاي ديگر«كشور پناه دهنده، 

تازه رسيده همه چيز را ايده آليزه كند. اما اين تصاوير پايا نيستند و به زودي 
  در برخورد با واقعيت ها مي شكنند. 

دگاه بسيار دور، ممنوع، و دسـت نيـافتني اسـت. امـا بـه طـرزي       در تبعيد، زا
غيرقابل برگشت نابود نشده است. اميد بازيافتن زادگاه مانع پذيرش قـاطع از  

زادگاه مي شود. آن چه گم شده، زنده اسـت امـا    -اگرچه بديهي -دست دادن
درجايي ديگر. به همين دليل است كه بسـياري از تبعيـديان بـه شـئيي كـه      

ور آن دوران باشد، دلبستگي بيش از حد پيدا مي كنند؛ چرا كه آن هـا را  يادآ
  به آن چه ديگر نيست، وصل مي كند.   

بعد از فاز اوليه و پرهيجان تازه واردين، فاز ديگري شروع مي شود كه نتيجـه  
ي نااميد شدن از ديدن واقعيت هاي كشور ميزبان است؛ اين امر منتهـي بـه   

ري مي شود كه تا چندي پـيش كشـتار مـي كـرد،     بهشت موعود ديدن كشو
زندان مي فرستاد و محلي خطرناك به حساب مي آمد. يكي از داليل اين امر 
اين است كه انتظاراتي از كشور ميزبان هست كه قادر به برآوردن خواسته هـا  
و يا واقعيت بخشيدن به تصورات پناهنده نيست در نتيجـه مـورد شـماتت او    

شور زادگاه سوژه ي تمام حسن ها و فضيلت ها مـي شـود:   قرار مي گيرد و ك
  اين فاز نوستالژي به وطن است.

در واقع نوستالژي را مي توان چنين تعريف كرد: تاسف از حالتي كه از دسـت  
  رفته است. 

خاطره ي نوستالژيك، چون واقعه اي يگانه، و چون جوهر وجـود بـاارزش بـه    
ضبط مي شود و بيان مي شود، چيزي  نظر مي آيد. در واقع آن چه در حافظه

فشرده، فوق العاد، ايده آل و تماماٌ خيالي اسـت كـه ارزش آن در موضـوع آن    
نيست بلكه در تمام چيزهايي است كه نهايتاٌ باعث مي شوند آن لـذت هـايي   
كه با آن خاطره گره خورده و پيوند دارند، دوباره يادآوري شوند. همـين مـي   

ان سال ها در تبعيد و كشيدن رنج دوري، عمـدي  شود كه جمعي پس از گذر
در فراموش كردن علت هاي اصلي فرار خود دارند! چرا كه به اين ترتيب مـي  

  توانند دوباره جزيي از آن چيزي شوند كه خود را متعلق به آن مي دانند.
اين ها تعاريفي چند بودند كه از تبعيد و تبعيدي بيان شدند اگر چه بي شك 

ا بعد از عبور از اين مراحل و در پي در هـم آميختگـي بـا كشـور     بسياري از م
ميزبان به تبعيد به گونه ي ديگري نگريستيم و آن را زندگي كرديم ولي، اين 
ها تعاريف عمومي از بيان حالت هاي عمومي تبعيديان است. اما در عمل مي 

درِ  آن هـايي كـه   توان آن را همان گونه كه كورتازار مي گويد زندگي كرد:
كشور مرا به رويم بستند و گمان مي كنند تبعيد مرا هميشگي كـرده  
اند كامال در اشتباهند. در واقع، آن ها به من بورسي داده اند تا تمـام  
وقت و بيش از هر وقت ديگري به كارم بپردازم، زيرا پاسخ من به اين 
فاشيسم فرهنگي چيزي نيست مگر چند برابر كردن كوششم در كنار 

    كساني كه براي آزادي كشورم مبارزه مي كنند. تمام

او تا آن جا پيش مي رود كه تبعيدي هاي واقعـي را رژيـم هـاي ديكتـاتور و     
فاشيست مي داند كه از واقعيـت هـاي ويـژه ملـت، از عـدالت اجتمـاعي و از       

  شادي و صلح تبعيد شده اند.
نـدگي فـرد بـه    تبعيد، عموماٌ به عنوان دوره ي بسيار تعيـين كننـده اي در ز  

حساب مي آيد. تبعيد و احساسات ناشي از اين مجـازات موضـوع بسـياري از    
  كتاب ها و فيلم هاست.

در همين معنا و با استفاده از تجربه هايي كـه طـي ايـن سـال هـا در تبعيـد       
كسب كرديم گمان مي كنم در هر تجربه اي هر چند تلخ، اگـر درس آمـوزي   

ايـن  شد. من شخصاٌ گمان مي كنم كـه در  اي باشد، آن تجربه بارور خواهد 
پرتاب شدن به دنياي آزاد، بسـيار آمـوختيم، از چرخـه ي محـدود     
انديشه هايي كه زاييده ي رژيم هاي ممنوع كننده ي شاه و خمينـي  

. جايگاه خود را در جهان به اندازه دريافتيم. از خـود بـزرگ   بود فراتر رفتيم
دور  -بسيار كـم  –هان دانستن كمي بيني و خود را و فرهنگ خود را محور ج

دانشي خود اذعان كرديم. بر الزام فراگيري بيشـتر و هميشـگي   شديم. بر بي 
دانستيم كه مبارزه با جهان جهل و بـي عـدالتي امـري    معترف شديم. 
با محـروم شـدن از آزاديِ    -و ما در پرداخت بهايي براي آزادي جهاني است

  نيستيم.تنها نبوده و  -برگشت به زادگاهمان

*  
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 چيزي نمانده به اول پائيز

  حقيقت تبعيد و دروغ وطن

  
  ژاله احمدي

  تقديم به پسرم آرش                   

                   
  
 

رژيم  نازي با رقم نيم ميليون بود به ي صريح !“ نه” سياسي يك پناهندگي 
ليون در د به ديكتاتوري پينوشه با رقم حدود يك ميبو !“نه”در دهه سي، 

بود به جمهوري اسالمي با رقم چند ميليوني در دهه هشتاد “ نه!”دهه هفتاد، 
ميالدي، كه در پنج قاره جهان نمايندگي مي شد. ميليون ها ايراني كه در 
اين دهه جالي وطن كردند در تاريخ  تبعيد در قرن بيستم فصل تازه اي 

ژيم بود، كه بي مثال گشودند. كميت تبعيديان ايراني معرف ميزان خشونت ر
سياسي پناهندگان نشان دهنده كيفيت ويژه اين -نبود. تركيب اجتماعي

خشونت بود. عدم امكان همزيستي با سيستم جديد در ايران محدود به 
مخالف سياسي و يا كه يهودي نبود، محدود به اين اقليت و آن قوم نبود، در 

، با رعايت يك سلسله وسعت و فراگيري بديل نداشت. اصل انطباق يا حذف
مراتب ارزشي جنسي و مذهبي، شامل هر فرد جامعه مي شد. از اين رو 
پناهندگي ايرانيان، انواع  پناهندگي، برسميت شناخته شده و نشده، را شامل 
مي شد و در همه جانبگي بي نظير بود. پناهندگي ايراني فرار از يك سيستم 

نمونه كامل يك ديكتاتوري با يك  ترور بود كه با حذف رسمي و قانوني فرد،
سيستم توتاليتر بود. توتاليتاريسم نازي متكي بر فرامين خودسرانه رهبر بود 
كه خودش هم در قانون اساسي، كه رسما هنوز همان قانون اساسي جمهوري 
وايمار بود جائي نداشت. مبناي قانوني ايدئولوژي نازي، قوانين نژادي 

ژادگرايانه از شهروند رايش، طبقه بندي نورنبرگ، مشتمل بر تعريف ن
سپتامبر  15شهروندان وتعيين پرچم رايش، مصوب رايشستاك نازي در 

 1925، نقض صريح قانون اساسي بود. قانون اساسي شيلي مصوب 1935
رسميت داشت. خونتاي نظامي 1980هنوز در ديكتاتوري پينوشه تا سال 

توانست  1980ون اساسي مصوب خارج از اين قانون  فعال مايشاء بود. قان
تضمين كند. برطبق همين  1990قدرت نا محدود پينوشه را  فقط تا سال  

  قانون اساسي در يك سلسله رفرم ها سقوط پينوشه ميسر شد. 

ديكتاتوري  توتاليتر جمهوري اسالمي بر يك قانون اساسي متكي است كه در 
نصف و نيمه ي آن جامعه رسما از بازي قدرت حذف و همان شهروند 

مشروطه هم رسما معزول و تكليفش دستجمعي روشن شده است. شهروند 
ايراني كه ديگر فرد نيست فقط با اطاعت از حاكمان تعريف شده، رسما برده 
حكومت و رهبر مي شود، كه همان معناي شهر وند جمهوري اسالمي است. 

ت با در قانون اساسي جمهوري اسالمي، وطن كه اين همه معاني داش
حكومت و رهبرش تعريف شده، ديگر يك قلمرو جغرافيايي نيست كه  
تاريخي و بسيار حكومت ها دارد، ديگر زادگاه و زبان مادري يا كه مام ميهن 
نيست، سرزمين پدري هم نيست كه بتواند اين گونه و آن گونه تعبير يا كه 

وطن يك  احساس شود، بشود بر سر آن بحث ها كرد يا كه برايش شعر گفت.
تعريف ثابت شد، چسبيده به زمين زير پاي جمهوري اسالمي، كه كش مي 
آيد تا هر كجا كه به تصرف او در آيد. فرض ثابت اين است كه اين  مملكت و 
مردمش ملك طلق رهبران حزب اهللا است. و طن كه هم معني حكومت، آن 

كار بود به هم اين حكومت باشد، ميدان دشمن است. تبعيد ايراني، نه ي آش
شهروندي جمهوري اسالمي. با اين نه! بود كه ايران، اگر كه وطن بوده، دوباره 

  وطن مي شد.
با پايان جنگ دوم جهاني و شكست نازي، راه بازگشت براي پناهندگان 

سال گذشته بود. با پايان  12سياسي آلماني گشوده شد. از عمر تبعيد 
ز شيلي به وطن گشوده شد. از عمر ديكتاتوري پينوشه راه بازگشت فراريان ا

گذشته بود.  براي بسياري از بسياران كه باز نگشتند، گويي  20تبعيد حدود 
كه تبعيد تازه آغاز شده بود. تبعيد ايراني از اين مسير خارج شد. نرسيده به 
اين انجام و آن يكي آغاز، در يك راه ميان بر، در زمان گم شد، پيشينه اش را 

بيگانه  شد؛ گذشته از دست داده، ايراني، بي وطن و تبعيد  باخته از خود
جاودانه شد. قرن بيستم به پايان رسيد، راه بازگشت ايرانيان به وطن گشوده 

سال مي  27نشد. دهه دوم قرن بيست و يكم از نيمه گذشت، عمر تبعيد  از 
  گذرد، جعل اسناد هويت هنوز مقدمه بازگشت ايراني تبعيدي است.

نود ميالدي اسناد جعلي در دكان ممد آقا در آكساراي استانبول، در از دهه 
كراچي و در اين يا آن ستاد مجاهدين، كومله و حزب كمونيست جعل نمي 
شوند. راه باز گشت اصال از تركيه و پاكستان، از كوه و دشت و دره و بيابان 

ي، نمي گذرد، با پاي پياده و با اسب طي نمي شود. دارنده اوراق جعل
پناهندگان سياسي چك در انگليس نيستند كه براي ترور راينهارد هايدريش، 
افسر اس اس، از راه هوا و با چتر در وطنشان فرود آمدند. دارنده اوراق جعلي 
هربرت فرام، پناهنده آلماني  نيست كه با نام جعلي ويلي برانت براي انجام 

ش باز مي گردد. او ماموريت در خدمت جنبش مقاومت، مخفيانه به كشور
پناهنده ايراني دهه هشتاد نيست كه مخفيانه به ايران ميرود تا در يكي از 
سنگرهاي مقاومت عليه حكومت اسالمي بجنگد. او حتي مجاهد افغاني 
پناهنده در ايران نيست كه مخفيانه به كشورش بر مي گردد، به جنگ بربك 

ست، بي اسلحه ميرود، سپر كارمل و ارتش شوروي مي رود. نه! او بي سنگر ا
  هم ندارد.

هاي جمهوري اسالمي، پاسپورت جعلي  سفارتخانهدر دكان هاست كه  سال
چه  دفترجنس مرغوب است، عين اصل.  به قيمتي گزاف. فروشند ميايراني 

حقيقي تر حقيقي از مشخصات  ،است اسالميپاسپورت مال خود جمهوري 
، رد چك شده استوري اسالمي توسط سازمان اطالعات و امنيت جمه، است

خور ندارد، مو الي درزش نمي رود، مال خود مشتري است. براي جعل هويت 
به هوشمندي نياز نيست. روش ساده است به اندازه يك دروغ  پيش پا افتاده 

به پناهندگي. ارزانترين قيمت اين “ نه”با يك “ وطن”براي توجيه فرار از 
نده ايراني استفان هايم يا كالوس مان افكنده است. پناه پاسپورت سري 

آلماني نيست كه در لباس ارتش پيروزمند به كشور در جنگ باخته، به وطن 
باز مي گردد. او مثل يك فراري از جنگ است، يك خانن پشت كرده به 

ندامت زباني كافي نيست. مشتري بايد يك  وطن، كه باخته باز مي گردد.
وري اسالمي، كسي نمي بيند، فقط براي عكس بياورد در خور شهروندي جمه

چشم محرم  جمهوري اسالمي است. هر تبعيدي اما مي داند كه اين عكس 
تنها مال يك نفر نيست، مال هر شهروند ايراني هم نيست. چهره در عكس  

 مشترياين خود جعلي نيست.  عكسفقط ترسيده نيست و مسلم است كه 
...جلوي دور ولندن  س،پاري ،يوركنيو ،است كه در يك عكاسخانه در برلين

، عكس تازه تازه است. شهروند جعلي جمهوري اسالمي يك است نشستهبين 
فراري است كه پشت كرده به وطن، مي گريزد به جمهوري اسالمي. اگر كه 
فراري ايراني شهروند يك كشور غربي است، پاسپورت اصل را ته چمدانش 
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ر افتاد، بتواند از راه تركيه فرار كند. جاسازي مي كند تا اگر نارو خورد و گي
آنچه كه مسلم است هر بار برمي گردد، از اين جا به آن جا و از آن جا به اين 
جا.  فرار و تبعيد ايراني در واقعيت اما بي سر و ته نبود. نقطه عزيمتي داشت، 

و تبعيد ايراني اما يك فرار مقصدي داشت. سمت و سوي فرار روشن بود. 
زندان شكنجه و ، خطر طناب دار و تير باران ساده نبود. خطرسرگذشت 

فرار اما  مقبول ترين داليل براي گرقتن اقامت در كشور تبعيد بود.
دستجمعي نبود، به تعداد تبعيدي سرگذشت بود، داليل فرار بسيار بود. 

هيچ قصه اي اما فردي تعقيب، حبس و خطر مرگ، تابع يك تعريف نبود. 
فصلي از تاريخ تبعيد ايراني بود. پيوستن به اين سرگذشت . هركدام نبود

كه   نبود عدديك  ،آمار نبود، ولي بوديك دست  تبعيدذكاوت مي خواست. 
  .مفهوم عام مهاجرت گم شود در
تبعيدي ايراني كه شهروند جعلي جمهوري اسالمي نيست، خود آغاز اين  

و كه فقط مال او بود  تسرگذشبا يك تاريخ است و پايان آن نيز خواهد بود، 
  فقط مال او نبود.

  

  شمسي 60در يكي از آن روزها، در ميانه دهه 

ايراني در تركيه به دنبال راه خروج بودند. جلوي  هزاران .شهريور بود ميانه
هنوز كسي به تبعيد فكر نمي كرد. همه  آنكاراكنسولگري آلمان شرقي در 

ويزاي ترانزيت گذرانده  ضيانمتقاايراني ها كه تمام شب را در صف طويل 
پا به سن گذاشته با همسر و و و مرد، جوان  زنبودند فراري از وطن بودند. 

در يك صف  همه چپ و راستمذهبي و  ،همراه با بچه يا تنها ،همسر بدون
اضطراب بزرگ بودند كه با در يك   شريكدر انتظار گشودن در كنسولگري، 

مي رساند. مي  همر و ته صف را به س هر خبر كه دهان به دهان مي گشت
لمان شرقي از فراريان ايراني حمايت مي آگفتند كه تا همين چندي پيش 

حتي بدون پاسپورت و با دفتر چه كميته مي شد ويزا گرفت. اين  كرده،
الزم بود، جعلي يا واقعي هم مالك نبود. اگر بد  پاسپورتدوران گذشته بود. 

يا خانم وسطاي رؤنمي گرفتي و بر عكس.  يزاومي آوردي با پاس قانوني هم 
. نصف شبي هم انگار كه بودندصف جا گرفته بود. سه تا بچه هاش همراهش 

مطلوبي از فرم  نا  و هر اطالعمرتب و آراسته بود  به مهماني دعوت شده بود
خارجش مي كرد و يكدفعه گفت: همه اش تقصير اين سياسي هاست كه كار 

د. شهين كه هنوز موقعيت پيدا نكرده بود خاك و خل را خراب كرده ان همه
دور كند و موهاش مثل نمد در هم رفته بود و پاهاي باد  خودشراه را از 

سر راهي ، خانه، از صنايع دستي مشهد هايكرده اش جز در دم پايي 
گوشش زمزمه كرد:  در ،مادرش موقع فرار، در هيچ كفشي جاي نمي گرفت

! رؤيا بگيريد؟ان پناهنده سياسي مي توانيد اقامت ميدونيد كه فقط به عنو
احتياج به هشدار نداشت. خودش هم اين را مي دانست. مدرك هم با خودش 

بود. عكس يادگاري را با قاب ته چمدانش جاسازي كرده بود. اگر  آورده
افسري كه با شاه در نيمرخ از همان سر فرود آمده  شدمي  ،بزرگش مي كرد

يا ؤنوجوان ر پسررا شناخت.  سرهنگمرحومش، جناب  پدر ،دادست مي د
     .                                                               دامن مي زد راشهين  نا آرامي صف مي پلكيد   و بر دورخانم كه 

. از رودخانه كه گذشته بود تا بود شدهاز مرز ايران كه گذشته بود روز 
روي  . شب بايد توي دره منتظر پيك بعدي مي ماند . تاكمرخيس خيس بود

به  ،پهن شده بود رودسخره كه از كوه جدا افتاده و با شيب كمي لب  يك
 خوابشاز خستگي ، حالت نيمه دراز كشيده نيمه نشسته با پاهاي جمع كرده

 هول زده از خواب پريده بود. ازآن لحظه .برده بود و خواب وداع ديده بود
كه همه شبيه هم  كوههارا پشت آن  نكند بچه اشكه  ه بودتهول ورش داش

بود  دويده. از مرز سلماس تا پاي كوه باشدبراي هميشه جا گذاشته  بودند
آن  سركه پشت  سر كوه شب، ازهمانبدون آنكه سر بر گرداند و همه طول 

به ستاره اي  شد، مرد غريبه، پشت زين نشست و اسب سر برگرداند و راهي 
يابو كشيده  دنبالسمان از فراز كوهها به آچسبيده به سقف  كه ه بوددفكر كر
و لعنت او بوي خاك را با خود مي برد  .بر شب خط مي انداخت و مي شد

در  دره ،رفتدر مي  شتابسم يك يابو با آن   زيرمي فرستاد به آن زمين كه 
پر كرده مي شد. اندوه غربت در فاصله اي به آن نزديكي دلش را  فاصلهدره 
 مي شد. سرريز بود،

نه ستاره را ديده  وليكرد.  ميهمان راه را طي  ،همراهش بود(ميم)  هوشنگ
به اولين آبادي در تركيه،  درهدر راه از  ،خواب ديده بود. شب دوم نه بود

بغل زانو روي يك سنگ  بابلد ترك،  !عسگر !با نداي عسگروقتي كه شهين 

ه اي كه راهبي. در شب سوم در باز هم نديد او ،شكستتيز فرود آمد و پايش 
را با علي قاچاقچي هم نديد.  شهينكشمكش را دور مي زد، وان  شهر

شكسته كنار زانو به عقب زين مي خورد. ناله هاي شهين با هر  استخوان
بلند مي شد. علي اشاره كرد كه جلوي او بنشيند.  ناخواستهيورتمه اسب 

 اوباال رفت كه علي از جراحت  وپريد  ايينپشهين چنان با مهارت از اسب 
خبر دار نشد. يك جا كه زمين صاف بود علي زد به تاخت و خودش را 

بر سر عنان اسب به دقايق نكشيد. اسب ايست  كشمكشچسباند به شهين. 
سر جايش خشك بود پايين. علي  پريدهو  شهين دهنه را كشيده ،كرده بود
ه و تكان نخورد هنشستبود. شهين روي زمين  ، انگار كه واقعا ترسيدهشده بود

از هيچ چيز خبر  هوشنگ. ندعقب رسيده بود و آدم ها از تا اسب ها بود
كه شهين را در تمام طول  بچه، هي براي خروجو وسواس يافتن راا. نداشت

 ميفهميد كه دير  نمينمي فهميد.   ، رانمي كرد ول هم  آن راه پر خطر
بايد اول به  و اين كه گفته بود راههااز خطر  وشنگهشده بود.  ديركه   ،شد

ول  با زهم  و تر بيگانه اواز  بود و قانع شدههر بار شهين  رسيد. جاي امن 
را با پول كم به تركيه  بچهكه  دادنمي كرد. در استانبول اوزوپ ترك وعده 

 باري بود. شهين از تصور آن قطار آدم،خواهد آورد. وسيله اش براي قاچاق  
بود كه در فرودگاه  پيچيدههم وحشت داشت. همان روز ها خبر در تركيه 

بار هواپيما   جزومحمولهيك زن ايراني در يك چمدان  ،يكي از اياالت امريكا
ش را شهين بچه ارسيده بود. هرجوري كه  مقصدبه از آلمان . جسد زن بوده

ت بار، وسط پش نشسته، ،ايستاده ،در يك واگن باري الي بار تصور مي كرد
 نوشته  آدرس ازوپ رويش كه با اين همه آن تكه كاغذ نمي شد. !بار... نه

و اميد اين كه قبل از اين  مرهم بود، آن را توي لباسش  پنهان كردشده بود 
يا خانم با دختر و پسر ؤبرسد را از دست نداد. ر امنكه دير شود به جاي 

  پسر ديگرش كه پانزده  .آمده بود تركيهكوچكش با پاسپورت قانوني به 
 بود.رسيده تركيه  به از راه  قاچاق و ممنوع الخروج، بود ه شدهسال
گرفتند. به شهين گفته بودند پاس شما جعلي است.  ويزاخانم و بچه ها  ياؤر

را گفته بودند. شهين يك ويزاي جعلي  همينباز هم  ،يك روز ديگر آمده بود
  يدهم خر

 .آن جعل كرد رويخودش  و شماره پاسپورتش را با خط
و بچه ها يش جزو سي و سه خانم يا ؤو ر شهينشرقي  برلنفرودگاه  در

 ،هر آن در انتظار بازگشت دادن به تركيه تمام، ساعتنفري بودند كه چهل  
كنترل پاس التماس كرده بود  مامورچه شهين به  هربا هراس مي جنگيدند. 

مامور  اثر نكرده بود. ،غربي منتظراست و در برلن  ارام بيم بچهگفته بود  و
  گفته بود پاسپورت شما 

  جعلي است.
 

 جعلي شهين پاسپورت

تازه هم بود، در يك عكاسي ارزان قيمت در  تازهنبود،  جعلي: عكس
بدون  وبدون خطوط چهره  سفيد،سياه و  ،آكساراي گرفته شده بود. عكس

روي هاي عكس  يادر مجالس تعزيه به تمثال مقدسين  شبيه ،فرديت بود
قاب سياه  آنتوانست امام حسين باشد يا كه سهراب، ولي در  مي، نقاليپرده 

 مي توانست  يك زن  بود،روسري 
  ديگر. زنهر  يا، نسرين ايران ،شهين باشد

نبود. او دانشجوي علوم  جعلي  ف) فراهانيقا( شهين و نام خانوادگي: نام
هيچ سنگري  ،زير بار زور برود خواست نمي شهينتهران بود.  دانشگاهاداري 

 بي خبر از همه جا سينه سپر كرده  ونه چپ بود و نه فمينيست، نداشت، 
كه شد  عاشق. را بر داشت چادرششد   كه. دانشجو دمهلكه شده بويك وارد 

است.  شدهبدون آنكه بداند با يك سيستم طرف  ،بي دريغ تن به عشق سپرد
رفته را باز گردد.  راهيمتي حاضر نبود شهين گردن خم نمي كرد و به هيچ ق

، )دال(هوشنگ معشوقش بلكه آبروي  ،آبروي خانواده خود تنهااين كار نه  با
بود  قرارو بزودي دكتر مي شد و   بودواليبال دانشگاه تهران تيم هرمان قكه 

چند  ظرفنجيب ازدواج كند را برده بود. دوران آزادي شهين   دختربا يك 
. بوددر خطر  جانشو محبوس شد،   شكنجهيد. شهين  ماه به آخر رس

تيمارستان راه فراري موقت بود. در همانجا دنبال راه فرار مي گشت. اما او 
خانواده  .سياسي نداشت. زندانبانان و شكنجه گرانش خودي بودند پرونده
       اجتماعي قرارداديمامورين اجراي  ،خانواده معشوقش و معشوقاش، 

 ايراني.بودند، همه 
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٥٢  100 ي آرش شماره

ديگر به آفتاب هم اما شهين نبود. شهين  ه به ستاره  فكر مي كرد،ك زن آن
  باور    
 نداشت.
ايران جعلي نبود. دانشجوي حقوق  ونبود، مال ايران بود  جعلي: تولد تاريخ

نيست دو  فميسنگر چپ يك   در ،دانشگاه تهران بود. معتقد به آزادي بود
الي تله نمي هم خم نمي كرد. دم  گردنو  آتشه بود. زير بار زور نمي رفت

اگر با استدالل خانواده  .حريف او نبود هيچكس ،خودش بود ميل ،ميلداد. 
با عمل انجام شده مواجه  ،جا نمي زد و ،قانع نمي شد يا كه از بحث خسته

از شكنجه و حبس در  داشتيك پرونده كت و كلفت سياسي  ايران مي شد.
خطر چوبه دار  و اسالميبهه مقاومت عليه جمهوري زمان شاه تا مبارزه درج

بود ايران نبود. ايران  ديده  وداعآن زن كه در دره كابوس  اماو ميدان تير. 
  .     خودش قراري نداشت جزباكسي 

 
 تشنهنسرين بود. نسرين بهيار بود،  زادگاهجعلي نبود،  چالوس،تولد:  محل

. خيلي زود مي كردن خم نمي استقالل بود. زير بار زور نمي رفت و گرد
 چپدانست كه اگر استقالل مي خواهد بايد دستش توي جيب خودش باشد. 

 دربود و فمي نيست و خوب مي دانست كه با يك سيستم طرف است. 
 براي .بود بيهودهبحث  ،خانواده نسرين حرف حساب به كله كسي نمي رفت

 يكاو جدا شد.  خانوادهاز  وحقوق را كه گرفت عزم را جزم كرد  اولينهمين 
شكنجه و زندان شاه تا جنگ مقاومت  ازپرونده كت و كلفت سياسي داشت 

بوي خاك را با  آن زن كه  اماه دار و ميدان اعدام . بدر كردستان و خطر چو
 او از كندن ابا نداشت، كلمه     .خود مي برد نسرين نبود

 وطن و سرزمين پدري در دهانش مضحكه مي شد.
  

 بوداز مرز گذشته  كه زني
در آكساراي جلوي دوربين نشسته بود.  عكاسيزني بود كه در دكان  آن

ايراني چاپ  پاسپورتمشخصات نوشته در پاسپورت به خط خودش بود. 
 ايتاليا سفيد بود.

 اما عكسشرقي  برلنشونفلد در  فرودگاهدر دستشوئي زن در آئينه  تصوير
را سرراهي سفرش  آنانگار كسي  ،بود با زن همراه شده غربت. بوديك غريبه 
 آينهدر  تصوير ؛زن با گوشت و پوست ايستاده بود روبروي آينه كرده بود.

  تصوير يك 
 دلهره بود كه بي تاب مي كرد، فرياد مي شد.

از نيمه گذشته بود. جنگ ايران و  يورشهرآنقدر به درازا كشيده بود كه  سفر
 مارپيچفرار،  راهكرده بود.  طوالنيا عراق در ميانه جنگ در كردستان راه ر

در راه  تمامهاي سپاه پاسداران را دور مي زد. سه شب  پاسگاه بزرگي بود كه
 بروي ،بود تا رسيده بود به استانبول، پشت مرزهايي كه همه بسته بودند

به  ،هواپيمائي آلمان شرقي شركت ،و تاخير پرواز اينتر فلوت .ايراني فراري
 برلنبه آخر مي رسيد و زن هنوز در فرودگاه  شهريور.  بودهفته ها كشيده 

مي شد.  پير  زنمي گذشت و به چهل نزديك مي شد،  هاشرقي بود. ساعت 
پائيز مانده وقت اول كمي به  شود،ترسيد كه شهريور به آخر نزديك  مي

  همه وجودش دردي مزمن  جدائي باشد.
 را به خاطر مي آورد.

شهين بعد از آن رسوائي ديگر اضطراب نداشت. ورم . نبود شهيندر آينه  زن
عينك دودي باال مي رفت و زير يك دسته مو  پشتو كبودي زير چشمش 

. يك پوز خند در گوشه لبش شدكه روي پيشانيش ريخته بود ناپديد مي 
ا تا و همه پيرامونش ر بتركدهر آن در قهقهه تمسخر  نشسته بود آماده كه

  آنسوي مرزهاي وطنش رسوا
 . دير شده بود. او را ديگر هيچ چيز به اين وطن وصل نمي كرد.كند
ظريف چهره، روي گردي درشت صورتش،  . خطوط نبوددر آينه ايران   زن

با دقت يك پرگار. گويي كه همه گره شده بود  انگار كه ترسيم شده بود،
لبخند  ،نرم مي شد مخدوش نمي شد. ،از فرم نمي افتادمحكم به يك ستون، 

اگر  .جابجا نمي شد اما ،پرخاش مي شد ،عبوس مي شد ،تيز مي شد ،ي شدم
 مثل صدايش كه صاف و. از هم در نمي رفت ،جلوي گلوله مي گذاشتيش

مثل زندگي اش  ، جيغ مي شد،  فرياد مي شد، خش بر نمي داشت،بود زالل
نداشت. او وطنش را با خودش به همه بر     نمي و تناقض يكدست بود كه 
  . بردمي جا 

 

جا انداخته چنان  شلبان كنج نبود. لبخند پيروزي در  نسرينينه  آدر  زن
 نسرينمحو نمي شد.  و هيچ جورخيال مي كردي مادرزاد است،  كه بود

. ترس از بريدن نداشت، به سرزمين پدري دلبستگي نداشت. دور بود جسور
ر شهر زادگاه براي اين كه دوره آموزش را بايد د بودمعلمي را خط كشيده 

كردن بود. به خاطر اين بود كه  سرپدري مي گذراند كه معنايش چادر 
، بود راننده. پدرش و ماند در تهران اسمش را نوشت براي آموزش پرستاري

ولي  بود، يك شهر را حريفيك مرد زحمتكش و آبرودار، اگر پاش مي افتاد 
من  ،اند جندهر ها د پرستانبود همه شهر ميگوي گفته اين دختر نشد. حريف

 گوشنمي گذارم تو جنده بشوي. نسرين با نيم وجب قد خوابانده بود بيخ  
خانه را هم ترك كرده و  حقوقآن مرد تنومند و پرستار شده بود. با اولين 

  نسرين دل   هنوز به سن قانوني نرسيده مستقل شده بود. ،رفته بود
  نمي بست، مي كند، جدا نمي شد.

  

  در برلن غربي

تقاضاي غربي در برلن  شهريور 28در روز  بودكه از مرز گذشته  زني
خواب  ،جدا شده بود ،بود كار از كار گذشته ،پناهندگي داد. دير شده بود

 هيچتعبير شده بود. عكس رنگي بدون روسري روي كارت پناه جو شبيه 
صورتش طوري به بيرون كشيده  پوستخطوط درد.  همهبود با  پركس نبود. 

پاي شكسته اش  درد كهبود انگار كه ورم داشت. از سوزش و دردي بود  شده
دردي مزمن پريده بود نبود.  شچشممدر راه توي  كهخرده سنگي  ازنبود. 

بود  آتش گرفتهخورده بود،  تيركه   انگاربود كه عود كرده بود. مي سوخت 
اعمق  مي كشيد تا تير  ونگاهش  يا كه شقه شده بود. درد نشسته بود توي

يا مال  ايرانباشد يا   شهين  مي توانست مال و ؛شد ميتا هركجا كه  ،وجود
 نسرين.

خود اوست. پرونده شهين به  شهينكه   نگفتاو غربي اداره پليس برلن  در
شهين . از هر لحاظ كهنه بود، بسته شده بود ،پناهندگي نمي خورد      درد

چنين قصه هاي سياسي  كهزماني  ،40خاطره بود از ميانه دهه  يكفقط 
دم شغل نبود. اگر شهين اسم آن آ قاچاق ،نبودهويت رايج اوراق  جعل نبود،

مي پاسپورت جعلي يك سياسي را هم در پزشكي دانشجوي دختر غريبه، آن 
جزايش طناب دار و ميدان تير   كهاعتصابي بود  دانشجويتازه يك   نوشت،
، 1346ورزش بود. فروردين   قهرمانمي گرفت،  هم و تقدير نامه  مدال نبود،

دانشگاههاي ايران در اصفهان بر گزار مي شد. شهين همراه دوست  مسابقات
كه قهرمان والي بال دانشگاه تهران بود آمده بود  )دال( هوشنگپسرش 

 يموو روي آشفته  وبا سر  از نيمه شب بعد  شهين  كهاصفهان. آن شب  
آن دختر غريبه، رفت دراز كشيد كنار به خوابگاه آمد، يك راست پريشان 

كرد كه يك كابوس  بود، ترس از  نجوا  راهذياني و سرگذاشت در گوشش
مجازات  بود، استغاثه يك دختر بچه بود، دوازده ساله مي شد از تجاوز مي 
گفت، انگار كه تبرئه مي شد، مي خنديد. مي خنديد، جوان مي شد، از گناه 

ر كه چشمي غير ازچشم خدا او را در آن  انگا مي گفت، مضطرب مي شد.
انگار كه با داالن  سي و سه پل در حال عشق ورزي غافلگير  كرده بود. 

آن  بيگانه كه به راستي با به كه يا  كه با نكير و منكر؛ خودش حرف ميزد يا
  نجوا ي او بيدار شده بود راز دل مي گفت، درد دل مي كرد.

اخت ولي تا آن موقع با او همكالم نشده مي شن سالن ورزش از شهين او را
زير آن چهره كودكانه آشنا، مثل غريبه اي  ساله پزشكي، 20بود. دانشجوي 

در روي زمين سياحت  از يك سياره ديگر بود، كه درعالم خود زندگي ميكرد.
 افتتاحروز مي كرد، از سياره خود جدا نمي شد، از هفت دولت آزاد بود. 

 ز جايش تكان نخورده بود. هشدار واشاهنشاهي پاي بر با سرود  مسابقات
تمناي ديگران و تهديد هاي رئيس تربيت بدني دانشگاه بر او اثر نداشت. فارغ 

جنجال پيرامون،  همچنان نشسته بود و گويي از همان ستاره دور، به يك از 
خوابيده بود وقتي كه از فرط اضطراب،  سبكبال چه  .ماجرا نگاه مي كرد

شق، كابوس مي شد و ترس جان را مي دريد. در خواب كوچكتر مي نشئه ع
مي  آسيب ناپذير يتمعصوم  نقابزير  نمود، انگار كه دوازده ساله بود. در

بود كه نمي شكست. او سيال  پيمان ، نويد يك معصومنقاب دخترك نمود. 
 نمي آهنگ بدصاف بود، صدا با او مي رفت ،  د. را با خود مي بر بود، نجوا

كه در  آنچه  عليه اهد مي شد،ش بي يقين اوپير نمي شد. بود،  حافظه .شد
  كه واقع مي شد  ، ياشرف وقوع بود
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به پايان رسيد. محكمه بي رحم بود. حكم از شهين كه اضطراب  نكشيدطولي 
 حبسخانه  دررا زده و  شهينفرار نداشت.   امكانقبل جاري بود و شهين 

رفته بود دم در خانه هوشنگ. آنجا هم كتك  ،بود كرده فراركرده بودند.  
در بيمارستان رواني بستري  .برد پناهاز سر نا اميدي به بيماري  .خورده بود

محبوس. جزايش مرگ با شكنجه بود. خودسوزي بود يا خانه  درشد و دو باره 
 كه اتشش زدند، هيج كس  پيگير قتل شهين نشد.

خاطر كرده بود و بوي گوشت سوخته را با  امانت شهين راهذيان بيگانه اما 
خود همه جا مي برد. زني كه از مرز گذشته بود اما آن بيگانه نبود كه آسيب 

  ناپذير بود. 
از يك نقاب دختر بچگي  آن بيگانه كه آسيب نا پذير بود، خيلي زود پشت

فهميده بود كه با يك سيسم طرف خيلي زود  بود.سرنوشت جمعي گريخته 
مي خواست كه ن ب بود هيچ كس و هيچ چيز بر او چيره نشود.مواظاست. 

به آخر رسيدن وحشت تعريف شدن و از  .تمام و گير بيفتد ديك چيزي بشو
نمره انشائي بود در كالس چهارم  ،بد ترين نمره اش در كارنامه .داشت

در جستجوي خود ش به هر  خواهيد چكاره بشويد. ميدبستان با موضوع 
به آن دست  كهدر هركاري   ،يك محصل زرنگ بود مثل. زد چيزي نوك مي

، اهل فن تا ته اش مي رفت ومي گرفت  بيخاش بود  حرفهكه  انگار ،مي زد
. از همه بيشتر عاشق خود ياد گرفتن جايزه بود كه مي برد و بورسيه مي شد.
دختر بچه نا فرمان بود.  .مي خواست همه چيز را خودش بفهمد بود و

چپ د. مي ش اخطارتمرد مي كرد، مرتب تهديد و هي راض و اعتصاب و اعت
خطاب مي وقتي كه ماركسيست  ماركسيست هم بود ولي و آته ايست،بود 

فلسفه بود كه بي  عاشق. دم مي زد ماگزيستانسياليسشد، شك مي كرد و از 
 كهرا براي اين انتخاب كرده بود  پزشكيهمه چيز بود و ته نداشت.  ،انتها بود
ان پل سارتر را به هواي ژكتاب هاي  .ه هاي ديگر طوالني تر بوداز رشت

زن آزادي اغراق نبود كه همه چيز را از دريچه  و خواندسيمون دو بوار مي 
مثل يك ” ،بودهوس انگيز  .دختر بچه بود يك خودش همهاين با  .مي ديد

را ، به قول منوچهر از بچه هاي چپ دانشكده كه آب دهنش “تربچه نقلي تازه
پسر هاي ديگر به تاييد  ،“گاز زدن يبرا همي د جون”قورت داده و گفته بود 

طرفدار او  دختر بچه اما دم الي تله نمي داد. سر تكان داده و خنديده بودند.
آزادي خودش مقدم بود بر عشق آزاد كه بايد با كسي تقسيم مي  و بودآزادي 
خواندن و اعتصاب راه كناب  ، آواز ورزش، ،پزشكي تحصيل سرگرم باشد. 

يعني افالطوني مي  ،نوعشانداختن، عشق آزاد را به بي درد سر ترين 
  آن دخترك سبكبالي كه شهين كابوسش را بهخواست. 

  او سپرده بود، فقط يك خاطره بود در حافظه  شهين، كه مرده بود.
  

دختر دانشجوئي كه شش ماهه آبستن بود و در جستجوي راه فرار، همان 
كه  ه بودو در اداره پليس برلن غربي نگفت از مرز گذشته بودود كه زني نب

شهين بود.  بچه شهين را قبل از كشتن شهين كورتاز كرده بودند. دختر او
دانشجوي آبستن مي دانست كه اگر مي ماند بر سر بچه جنگ ها مي شد. 
ماههاي اول شكمش را پنهان مي كرد. نمي خواست جنيني كه در تن او 

ي كرد مدعي پيدا كند يا كه بهانه براي چيرگي بر او شود. در شش رشد م
قبل از اين كه بچه از تن او جدا  ماهگي شكم باال آمده، انكار ناپذير شده بود.

حكومت نبود. چشمي كه تحت تعقيب . او فرار مي كرد بايد ،شود و گروگان
كه فرار  بود  در خيال همه اش او را مي پاييد  نامرئي بود و شالق هم، و او

. تا روزي سر مي شد مي گدشت مرزهابا نگاه روي نقشه جغرافيا از  مي كرد. 
كشيده ك سر هوشنگ (ف) بود.  ر شدهباالخره يك روز در حال فرار غافلگي

شوخي اش كرد و  ميرا بر رسي  آسياكه نقشه دانشجو  زنباالي سر  ازبود 
وهي مي ساخت كه مرز گل كرده بود به همان شيوه، كه چنان از كاه ك

مي خواهي به چين فرار  :گفته بود شوخي و مسخره  گم مي شد. هوشنگ
 وافغانستان  در مرز به اين كوهها! نگاه كن است! آسانكني؟! روي نقشه 
مرزها را  وخنديده بود  ! اغراق نكرده بود، مسخره بود،چين صعب العبورند
بود. دلش مي خواست  بسته دختربر فرار هاي كوچك  يكي پس از ديگري

پا مي  اماآنقدر در شكمش بماند تا او راه فراري پيدا كند. بچه  اش بچه
بي ترديد تا ، كوبيد به ديوار شكمش كه هر روز كشيده تر و نازكتر مي شد

پائيز چيزي نمانده  اول بهاوج اضطراب بود،  شهريورنمي كرد.   صبراول پائيز 
از  يكي بايد فرار مي كرد. گروگان مي شد.، اگر بچه از تن او جدا مي شد .بود

  هيچ كس در پي اش نبود.  .فرار گذاشته بود، بي مقصد بهروزهاي شهريور پا 
در  ،تعقيب حكومت نبود تحتنداشت،  سياسيپرونده كت و كلفت  يك او

پايي كه در تعقيب او بود روي خاك جا نمي گذاشت، رد اعدام نبود.  خطر
شغل نبود. ممد آقا در  آدمقاچاق  ود، در آن سالها تازيانه روي پوست  نب
 شهربانيپاسپورت جعلي نمي فروخت. او هنوز افسر  ،بوتيكش در آكساراي

به بن بست خورده  كه آرزو بوديك  فقط فرارشايد رئيس كالنتري بود.  ،بود
و او از مرز نگذشته بود.  بچه از تنش جدا شده بود. زائيد هبه پائيز نكشيد بود.
بچه اش را مي توانست مي خواست  دلش. رگشته بود، بچه گروگان شده بودب

 اشيك تكه زن دوپاره مي شد، دوپاره شد. . ، نمي شدبردارد و فرار كند
  . چشم بچه پنجره بود. وقتي كه نگاهش مي كرد، نور چسبيده بود به آن خانه

نم را يد در شب. در دهان كوچكش هر صدائي آواز مي شد.  بچه جهمي بار
يك تكه خانه مادر مي كرد، آن خراب شده را وطن مي كرد. مادر ميماند، 

از جامعه و آن  خشونت نا مرئي، و دور از چشم  ،اش هميشه فرار مي كرد
ساعت، هرچه مي جامعه رسمي، گيريم كه چند دقيقه بود يا كه چند 

  بزرگ مي شد.خواست مي كرد و 
 حكانگار دانشجويي را روي تنش  كه ايراناز نو، جوان مي شد در كنار 

يك دختر نوز عزم و جزم و هوشياري از وجناتش مي باريد. ه .كرده بودند
. خيلي زود مي دانست كه از خودش حراست مي كردعقل  سپر بابچه بود كه 

در  . مي خواست پروفسوربودشغلش را هم انتخاب كرده  ،چه مي خواهد
در سرود هاي عاشقانه را  شدلنشينبشود. صداي لطيف و  رشته حقوق 

. شعار هاي تند و ، زالل بود و يك خش هم نداشتهركسي نشنيده بود
هم مي از دور مثل جيغ بود، ، در محوطه دانشگاه ،تيزش در تظاهرات

  .مال او بود شنيدي كه
جامعه را  ،بچه پسرنقاب  پشتهمان بچگي  ازساله كه  17 نسريندر كنار 

آزاد بود، ولي از ترس طرفدار عشق  د. نسرينبازي مي داد، سبكبال مي ش
 ودر دامن چهارخانه سرخ  گرفتاري، دور عشق و عاشقي را خط كشيده بود و
در بود يك پسر بچه  مثل سياهش با آن قدم برداشتن چكشي مصممش

اگر معلم پسر بچه جدي بود،  .يك بال ماسكها سكاتلندي در  رسميلباس 
كه پرستار شده بود. پرستار ي مسؤل  خوب شد مي شد سخت گير مي شد. 

بود، سخت گير بود براي مافوقش. پزشكي كه با او سر و كار داشت آسايش 
آزادي. هر ساعتي كه پرستار  به عشقخستگي ناپذير بود نداشت. نسرين 

. او نبود كه ممنوعه را تايپ و تكثير مي كرد جزواتمي خواند و  كتاب نبود
مي داد. اين خانواده بود كه بايد از ترس آبرو  براي بستن در دهن مردم بها

ريزي فرار مي كرد. او كه از خانه رفت، خانواده از تهران كوچ كرد تا جدائي 
موجه شود و در دهن مردم بسته. خانواده موقعي به تهران برگشت كه انقالب 
شد و ورق برگشت. خانواده به دخترش كه زندان هم رفته بود افتخار مي 

، سالهاي كشتار در كردستان، در جبهه مقاومت 59و  58سال كرد. در 
  از بسيار نبود. كردستان رزميدن كار هركس نبود، اين دختر اما يكي

  
 يا كه نسرين است. نگفت كه او خود ايران بودكه از مرز گذشته  زني

بود از حبس و شكنجه و خطر  كردهجعلي يك پرونده كت و كلفت رو  شهين
خالصه ي آن مي توانست مال يك فراري  .نبود جعليكه  دار و ميدان تير

نسرين. اصل اصل بود و حقيقي. يا كه  ايرانسياسي ديگر باشد يا كه مال 
 ،مجاهد .سياسي اما مهم نبود، هر كه نداشت جعل مي كرد پرونده
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. ايزابل انتخاب زياد بودو يا... ساواكييا  ،انقالبي ،سلطنت طلب ،كمونيست
شخصي اما يكي  نامه. زندگيينا مجاهد و رؤيا سلطنت طلبكمونيست شد، م

بچه  سه .شوهر داشت. او مشگل نداشت ياؤر نامهسرنوشت ساز. زندگيو بود 
 مينا. ، از دست جمهوري اسالمي دررفته بوداجازه پدر با ،بودهمراهش اش 

، از پدر را جعل كرده بود اجازهدو تا بچه هاش همراهش بودند.  و مطلقه بود
شوهر كه آمده بود به بچه  ت جمهوري اسالمي و شوهرش در رفته بود. دس

راهي  وتاكسي گرفته هنوز پايش را از در نگذاشته بود بيرون،  ،ها سر بزند
مقصد يك كشور  بهكرده بود  پرواز به موقع رسيده بود.فرودگاه شده بود. 

سفارت خانه  شوهرش و شده بود.غربي وارد برلن قانوني غير از آنجا  ديگر و
ايزابل به بهانه سقط جنين اجازه خروج بچه ها را از دنبالش بودند.  ايرانهاي 

شوهر گرفته بود و زده بود به چاك و از كشور خارج شده خودش را رسانده 
بود به برلن غربي و تقاضاي پناهندگي داده بود. او از دست جمهوري  

  شوهرش در رفته بود.  اسالمي و سنت هاي ايراني و مسلماني و خانواده
اما قصه زندگي زني كه در راه خواب وداع  ديده و بوي خاك را با خود آورده  

 بود يك قصه سرراست نبود، يك روايت نداشت. دلش مي خواست آن دختر
كه كه هنوز آبستن بود و فرار مي كرد، يا كه آن دختر دانشجو بود  دانشجو

و همراه بچه اش فرار مي كرد. دلش  دبه پائيز زاييده بو نرسيدهبچه اش را 
مي خواست قهرمان آن قصه بود، كه يك زن بود و هميشه برنده مي شد. اما 

بچه. اين ها جواب  پدريعني   ،حضانت : قانون، يعنييعنيآنهم غايب،  ،بچه
قصه زني كه از مرز گذشته بود اما از اين قصه هاي پيش پا  . مي خواست

يك قصه بود كه آخرين روايت بود، كه سالها زندگي افتاده نبود. او قهرمان 
مي شد، در آن اين حرف ها نمي گنجيد. زندگيش مثل رومان هاي خارجي 
بود كه واقا زندگي مي شد. مثل جنگ و صلح، بربادرفته و دكتر ژيواگو كه در 
هم و بر هم شده و درهم بافته، نقش ها  كمي جابه جا و جنس قهرمانان 

ر سه خا نواده ي رمان جنگ و صلح جمع شده بود در يك گاهي وارونه. ه
بود. با اعضائي از چهار نسل و دركثرت “ دكتر ژيواگو”خانواده، انگار خانواده 

در “. جنگ و صلح”اعضاء، اما خانواده بزرگ بود به اندازه خانواده ها ي 
پيچيدگي اما، با طيف وسيع خاستگاههاي اجتماعي اعضايش از آن فرا تر مي 
رفت، گذر از مراحل نمي شناخت. آخراين خانواده روس و اجنبي نبود، ساكن 
سرزمين هميشه ثابت گل و بلبل بود كه در آن قرون و اعصار به هم مي 
رسيد، مراحل اجتماعي در هم آميخته، همه در يك لحظه، در زمان حال، در 
. هم و برهم، طي مي شد و طي نمي شد. قصه مالنكوليك بود، شرقي بود

وقايع  قصه طي شده بود و در سكون حال فقط در يك صحنه اجرا مي شد 
كه هميشه همان صحنه آخر بود. در اين قصه جنگ ها تمام شده بود، 
كشمكش هاي دروني سامان يافته بود. قهرمان زن قصه يك غريبه بود. گويي 

در عشق شكست خورده، تنها و “ برباد رفته”كه همان اسكارلت بود كه در 
سر در آورده بود و حاال همان الريسا فيودورووا، “ دكتر ژيواگو”ريب از وسط غ

همان الرا  بود، عشق بزرگ گمشده يوري آندره ايچ شاعر، دكتر ژيواگو، كه 
گم نشده بود بلكه در جنگ و صلح  با نام مالني زن اشلي شده بود و لي در 

تاشا، فارغ از هرچه كه واقع همان تونيا، زن اول دكتر ژيواگو بود كه مثل نا
مي شد يا كه نمي شد سرش هميشه باال  بود و چون مثل اسكارلت هارموني 
پرنسيپش بود، وقت باخت هم طوري رفتار مي كرد انگار كه  يك برنده بود. 
مرد قصه اشلي ايده آليست بود كه شكست خورده وواقعگرا شده بود و حاال 

بر نيامده، اين بار خودش شكسته  همان دكتر ژيواگو بود كه از پس واقعيت
بود و ديگر شعر نمي گفت و در كنار زن آخري كه همان مارينا بود گم مي 
شد. اما اين الرا بود كه ادامه اشلي بود، بچه اش نه دختري از يك مرد ديگر، 
انگار كه پسر دكتر ژيواكو از زنش تونيا ولي يادگار عا شقي با الرا بود. خود 

يك عضو خانواده بود كه در واقع همان خانواده مرد بود. با اين الرا انگار كه 
مقدمات قصه مال زمان حال مي شد كه آخرين روايت بود.  خانواده بزرگ 
بود با يك مشت زن از همه جور: زن شازده،  زن فقير، زن افتاده، زن جنگي، 

بود  نقش مرد ها در اين قصه به پايان رسيده زن مؤمن، زن نجيب و نا نجيب.
و هر كه نمرده بود، فقط در حاشيه بود. قهرمان زن، دوست وفادار، محرم راز 

 رف،روي و محبوب همه بود، يك فرشته بود. حي و حاضر بود، ولي عكسش 
از آن بيشتر مثل تمثال مريم بود و  گمشده بود. يادگاري از يك عزيزانگار كه 

در مقدس تر.  چون كه قاب نداشت هي خاك مي خورد، قديمي مي شد و
به غير از مارينا، زن بعدي دكتر  همه از نقش هايشان راضي بودند قصهاين 

ژيواگو  كه چنان دستكاري شده و از ريخت افتاده بود كه شده بود مثل آن 
كه آدم مي خورد و سير نمي شد. او به دال ئل جادو گر بد قصه ها 

مطرود خانواده بود، اما  دراماتورژيك از صحنه حذف شده بود. نه اين كه واقعا
غيابا چنان مذمت مي شد، انگار كه او زن باباي همه بود. براي همين مارينا، 

در كار . دروغ عروس جديد هم فقط با الرا، همان زن قبلي راز دل مي گفت
مادر و پسرش محور اين قصه بودند. بي . نبود، اين نمايش واقعا اجرا مي شد

ن)، زن همان آنت، قهرمان جان شيفته بود، خود نبود كه  براي صادق (نو
انگار كه آن عكس  مي شد، راقبتچنان از بچه م زنياب غدر پسرش مارك. 

روي رف با چهار چشم مسلح مواظب همه بود. همه همانطور مي كردند كه او 
افتاد، ملودرام يك درام حماسي  شد  مي كرد يا مي خواست. زن كه به زندان

ه اشلي بود، شبيه شد به قهرمان برشت در چهره هاي و الرا كه همان ادام
با انقالب هرچه كم و كاستي در قصه بود يا كه نقطه ابهامي،  .سيمون ماشار

همه از بين رفت، مالنكولي تمام شد، قصه زيبا تر شد. در انقالب همه چيز 
كنار هم بود، سياست و بازي، عشق و رفاقت، خصوصي و عمومي، مادر و بچه. 

اي زن همه  حقيقت شد، كتاب هاش مقدس. همه شدند  رفيق و حرف ه
انقالبي. ايده زن برنده شده بود. قصه شده بود مثل قصه اي كه هنوز نوشته 

  قهرمانش واقعا يك زن بود. نشده بود و
اين روايت در اداره پناهندگي آلمان بدرد نمي خورد. مسئله حق حضانت و 

شد. قانون بيخ گرفته بود و روايت آخر كه پدر بچه با اين قصه ماستمالي نمي 
از همه بهتر بود ترك بر مي داشت، از هم در مي رفت. زن از همين مي 

ه اين قصه ترسيد. ساليان سال هاي نگفته بود هوي نكرده بود، نناليده بود ك
  بماند.همين طور يك دست 

براي  حضانت اما جواب مي خواست. و زن قانونا حضانت بچه را نداشت. حتما
همين بود كه در مقابل استدالالت هوشنگ (ميم) هي مجاب مي شد. بچه 
بي صاحب نبود، پدر داشت. اي واي!  قصه يك چيز پيش پا افتاده مي شد. 
زن قهرمان، مفلوك مي شد و همراه او پسرش طفلك فلكزده، پاك قرباني. 

روايت  آخرين جدائي مثل يك شمشير دو باره فرود مي آمد و جدا مي كرد.
كه اين همه زيبا بود شكاف بر مي داشت.  تنها چيز حقيقي در اين قصه مادر 

. و مادر قرباني  بود كه براي يك صلح قالبي بهايي و بچه بود كه مي ماند
چنين سنگين مي داد، پيش بچه اش دروغگو مي شد. اگر كه صلح دروغ 

قصه مثل رومان  بوده، همه جنگ ها بايد از نو دو باره شروع مي شد، ورنه 
جن زدگان مي شد. يك جهان در هم شور و از هم گسيخته پر از ارواح 
خبيثه، كه در آن چيز هاي خوب بود كه گفته مي شد، در حاشيه اما جنايت 
انجام مي شد. با اين تفاوت كه قصه مثل فيلم داگ ويل مي شد و 

شد، كه  ، يك زن بود، همان گريس كه قرباني مي“جن زدگان”استاوروگين 
تجاوز مي شد. واقعيت امر ولي “ جن زدگان”خود همان دختر بچه بود كه در 

 مملكت  ،انت بچه اش را نداشتضمادر حپيش پا افتاده تر از اين ها بود. 
كه مادر نبود. دادگاه  مادريحتي قبل از انقالب. هر  ،حساب و كتاب داشت

ولي   ،بود مادريبان خانواده اسمش رويش بود. پشتيبان خانواده بود، پشت
  زن نبود. ،زن اينهر زني كه نبود. اصال زن و آن هم پشتيبان  پشتيبان

نه اوزن نبود. او يك دختر دانشجو بود، همان دختر بچه، همان تربچه نقلي 
كه دم الي تله نمي داد. در عشق افالطوني كه شكست خورد، در يك 

آواز. از اين گذر گاه بود رومانس تسلي جست و يافت. زبان عشق  شعر بود و 
 به خوردشد به هواي عشق آزاد. در همان قدم اول اما  واقعيت كه دختر وارد 

پسر دانشجو، همكالس و همدرسش مانع نبود آزادي. راه حل ازدواج بود؟! 
براي  فقطو معتقد بود كه اين ازدواج ، چپ بود و طرفدار عشق آزادبود، 

يك محضر، در همان حوالي دانشگاه، در در  !بستن در دهن مردم است و بس
حضور دو شاهد، منوچهر و يك دانشجوي مرد ديگر، دهان مردم بسته شد يا 
كه از هميشه باز تر، موضوع يك اختالف بود كه حل نشد. در خانواده مرد، 

خانواده صاف و دختر يك غريبه بود، يك خارجي، ولي مثل يك فرشته. 
شت. خوب بود كه تابع اصل و اصول نبود. ، نقاب تقدس نداپوست كنده بود

رئيس خانواده يك زن بود كه خود خالف همه تعاريف معمول از زن بود. ولي 
يك نيروي مرموز هميشه حاضر بود و از هر بهانه اي يك اصل مي ساخت كه 
باعث يك جنگ يا كه شورش مي شد. غريبه در اين بي نظمي با نظام نمي 

بدون جنگ برنده مي شد. وقتي كه در مراسم گنجيد. او دعوا نمي كرد، 
اجباري سحري ماه رمضان شركت نكرد، رسم بي سر و صدا ور افتاد، همه 
راضي بودند، حتي پدر و مادر خانواده كه نماز و روزه شان ترك نمي شد. 
اصال كسي نبود كه بگويد اين اجبار از كجا آمده بود. يكي دو برد ديگر كافي 

وز شناخت كه دختر غريبه جادوگر بود، هرچند كه از بود. آن نيروي مرم
  مرموز از هر آدم  نيروي. جمله جادوگران خوب بود، سر در پي اش گذاشتند
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٥٥  100 ي آرش شماره

  
  

. مي خواستند نابودش كنند. دختر ساختزار يك شكنجه گر مي آبي 
خواست فرار كند، دير شده بود. چشم بهم نزده آبستن شده بود. غافلگير شده 

ش به جامعه وصل. بهانه اي پيدا شده بود كه جايش را تعيين بود و با شكم
كنند، آخر خط را نشانش بدهند. مادر مي شد و مادر تعريفي داشت تمام، 
نقش زن چون و چرا بر نمي داشت. آن دخترك سبكبال كه شهين كابوسش 
را به او سپرده بود فقط يك خاطره بود در حافظه  شهين، كه مرده بود. او 

  ه بود و هميشه  نگران جدائي. بچه اش     مادر شد
گروگان بود. او اهل ول كردن نبود. بيخ گرفته بود، مادر كه هيچ،  پدر هم 

  شد.     
بچه اصل آن چيز هاي نهفته در او بود كه مي جوشيد ولي مجال نمي يافت 
به بار برسد. رشته هاي قطع شده زندگيش بود كه در او به هم مي رسيد و 

يكي مي شد. بدون او رسيدن به خودش يك اميد خام، يك آرزوي دوباره 
محال و بي فرجام مي شد. بچه زيبائي بود كه او همه جا در جستجويش بود. 
آن چشم شفاف بود كه در آن هيچ خطي كج نمي شد، آن چيز سيال بود 
مثل نور، مثل آواز كه او را با خود مي برد، تا آن دختر بچه كه جلوي در 

اپديد شده بود، تا آزادي كه از او دريغ شده بود، تا عشق كه از دست محضر ن
رفته بود. بايد مثل جانش حفظش مي كرد تا او بتواند بدون ترس بزرگ 
شود، تا در او، نغمه فرو خورده دوباره آواز شود، چشمه شعر دوباره بجوشد. 

مي كرد،  عشق صلح مي خواست تا در او دوباره بشكفد. زن بايد با همه آشتي
هم مي ماند و هم كه فرار مي كرد. راه چاره يك برش بود كه مادري را از 
همسري جدا مي كرد. دختر پشت مادري سنگر گرفته و با هيچ چيز ديگر 
كاري نداشت. ولي با همان سكوتش انگار كه فضا را مي دريد، شقه مي كرد. 

،  پذير بودنا باق انطبراي اين سكوت بود كه تنبيه مي شد. ولي او همچنان 
رق مي  وشق  دوبارهچالنديش  مي. سر خم نمي كرد ونمي رفت  زير بار زور

و در فاصله كار و زندگي، اگر شده براي يك ساعت، همان  رفت سر جايش.
دختر روشنفكر بود و درهواي امانسيپاسيون،  به افشاي دروغ  هاي قشنگ 

بالي كتاب هاش راز آن در باب خانواده و وطن مشغول مي شد. مخفيانه ال
نيروي مرموز و دست نامرئي را  كند و كاو مي كرد، پرده از روي جنايت بر 
مي داشت. اگر پاش مي افتاد جنگجو مي شد. عليه حكومت ياغي بود، ياغي 
تر مي شد.  مادر متوقف نمي شد، همچنان مي رفت و زير فشار زندگي و 

  شالق جامعه يك شتر     
  از ظن هركس چيزي بود تمام.گاوپلنگ مي شد. 

  
 ساله يك 19چشم ايران  دردختر دانشجوي سال ششم پزشكي 

. اگر جراح مي در فلسفه پروفسوري داشت مايه ،وي ممتاز بودجدانش
و يك زن آزاد شد يا كه روانكاو، بهترين مي شد. يك روشنفكر، 

ن ساند مي شد. آژرژاگر در فرانسه بود، نويسنده اي مثل . دمستقل بو
  بود كه به فارسي  فرانسويمثل قهرمان يك رومان نشد، 

  .برگردان مي شد

زني بود كه زير فشار و زور، سخت نشده چشم نسرين  دربخش داخلي  انترن 
. هر قدر كه خواسته بود خواسته بود بدون دردسر كرده بود كههركار  بود.

  از انترن  شب كشيك در نوبت خوابش هم كتاب مي خواند.. كتاب خوانده بود

را  هيرارشينظم  ولي ،قدرت بود صاحب به عنوان پزشك اين بهتر نمي شد.
  .روسي  بودهاي ممنوعه مثل قهرمان كتاب . وازگون مي كرد

  
دانشجوي دبير دبيرستان، براي شاگردش اشرف، پهنه تصور را به تنهايي پر 

در تصور جا مي كرد. در كنار اين زن زيبا كه انساني بزرگ و كامل بود، حتي 
  براي شوهر نبود.

  

، همان زن اوس عباس زهراخانواده، خاله  خالهدر چشم فقير ترين 
مادرخوبي كه ” خاله خيلي مؤمن، خانم دكتر يك زن تمام عيار بود، 

كار مي كند و پول در مي آورد، كهنه بچه مي شورد و درس دكتري 
    كه  لنگه اش را براي “مي خوا ند!

  آرزو مي كرد. بود شدهمكانيك براه بود و سركه  پسرش محسن 

  

دار و جنگ يا  كه كژ آنقدر كه ديگر شعر نمي گفت، نه شوهر شده بود نه پدر.  مرد
بيگانه شده بود و بيش از آن از خودش و اكنون به طالق زن از  كهبود  كرده زمري

بايد راضي. قيمت آزادي يك كالم بود، جاي چانه نداشت، جنگ هم اثر نداشت. زن 
اما طبق معمول  حل شد. جدائيمعضل  خانواده نفس راحتي كشيد، .تنها مي رفت

تراژدي در اول روايت داشت. روايت اين  بايد اوج يك تراژدي مي بود كه فقط يك
  فقط فمي نيستي بود. مهم نبود كه حقيقت بود يا كه نبود.

ربوده بود، مرد طوري رفتار مي كرد انگار كه اين زن بود كه زندگي او را 
رنجيده خاطر بود. اهل خانه از آن پس هميشه محزون بود، حسرت بر 
گذشته مي خورد و دلش چنان براي مرد مي سوخت، انگار كه از نفرين يا كه 
سحر زن اول بود كه زن دومي هم غريبه بود، اين يكي زيادي زن بود. و شايد 

روايت فمي نيستي از لج زن دوم بود كه عكس زن اول هميشه روي رف بود. 
انگار كه همه را تبرئه مي كرد، براي همين با جديت ساخته و پرداخته مي 
شد و چشم به هم نزده عين     واقعيت.بيگانه شده بود از هميشه بيگانه تر و 

را براي  آزاديي واقعي، كه آزاده زن”در چشم رئيس خانه كه مادر شوهر بود  
  خواست. يم“ نه براي جندگي چيز هاي متعالي،

خاله مدرن خانواده كه سنت شكني را رسما زندگي مي كرد، به غمزه 
اشق شده او را براي پسر يك دانه اش كه روشنفكر بود و تازگي ها ع

  خواستگاري مي كرد.بود و چپ، 

  
و  مقصرندكتاب ها كه باور نكرد فارغ از روايت ها، بچه بود كه  اين فقط

. حمايت او از مادر، اعتماد  در خور مجازات سرخم نكردن و زير بار زور نرفتن
او بهترين مالط بود در كار ساختن يك روايت خوب از اين سرگذشت. مادر 
كه اين همه بريده و دوخته بود كه سرگذشت او و بچه اش زخم بر ندارد، از 
هم دريده و دو پاره نشود، فارغ از چون و چند حقيقت، در پي چاره بود تا كه 

ئي بي مي ماند جدا  . اگر سرگذشت يكيدو قرباني رگذشتقصه نشود س
 معني مي شد.          

همان سرعتي كه در  باكه پاره هايش ميان زمين و هوا معلق شده بود،  مادر
با دقتي كه در بخش ، كرد ميمدرسه يك مسئله پيچيده رياضي را حل 

به كار  ستد ،جراحي دولبه زخم چاقو را بهم رسانده و با ظرافت مي دوخت
كه زخم جوش پاره هارا چنان كنار هم چيد كه موالي درزش نرود، شد. 

آشتي داد. اين راه حل با هر  را با فرارماندن در همان قصه جدايي، بخورد. 
به  زن انگار كه اصل بود. ،جاي بخيه نداشت ،و عامل نداشت قربانيتعبيري  

در  كه سيمسئوليت هرك با، دوست شدخانواده  آزاد عضو خارجي يك عنوان 
 بدون حق حضانت همچنانو  .را مي كرد بچهاو دايگي  ارتتحت نظغياب او، 

، و فقط همراه او بود كه زندگي مي كرد. بقيه مي خواند قصه اش بچه براي 
روزهاي هفته پزشك بود و كار مي كرد. سرو كارش با مردمي بود بيمار، كه 

نواده هاشان بود. درمانگاه دولتي شربت سينه بهداري تهران  قاتق شام خا
مكتبي بود كه در آن زن با عمق درد و رنج آشناتر مي شد. از كار كه فارغ 

مي گذشت، كه در زير زميني  زندگيآزادي كه در  به مي كردفرار مي شد  
 ايده .نه زور بود نه استبداد نه حق پدر ،نه سنت جائي داشت و نه قانونآن 

  دردي را تخدير مي كرد.برابري مطلق بود و هر 
انقالبي هم شد. قصه  -زن كه به زندان افتاد، قصه طالق روايتي كمونيستي

در خودش تمام بود، نياز به پرداخت نداشت. همه تبرئه بودند. قصه باور شد، 
  مدر ك الزم نبو د، همه مي دانستند. 

  د.مي ز اوايي پشت پژبور خوردهبه زندگي بديهي بود كه او ايران براي 
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ايده  .يك انقالبي واقعي بود كه سر خم نمي كرداو هميشه  نسريندر چشم 
  سر مي داد.  آزادي وبرابري ايده براي  و  كرداش را زندگي مي 

  به قول نصراهللا، ابراهيم و عيسي، كارگران زنداني، او خود پرولتاريا بود.
ش همان آن روايت فمي نيستي كه بعدا كمونيستي ـ انقالبي هم شد، ماحصل

قصه در هم و برهم شده در آن رومان قشنگ بود، كه بدرد دادگاه المان نمي 
  خورد. خود داستان حقيقي از همه خطرناكتر بود. 

خود ايران بگويد زني كه از مرز گذشته بود دلش مي خواست مي توانست 
  تعهديمطلقه يا كه بيوه. ايران به كسي   ،كه مي توانست مجرد باشد است،
  تضاد بر نمي داشت اشكسي قراري نداشت. زندگي  با  ،نداشت

كه او شهين نبود، ايران نبود، او خود نسرين بود كه از مرز  بايد مي گفت
دم در اداره گذرنامه دستگير شده بود و  55نگذشته بود. نسرين در سال 

در اوج كشتار مخالفين جمهوري اسالمي در  60افتاده بود زندان. در سال 
كردستان برگشته بود تهران. ماموريت سازماني بود. و قتي كه تحت  تهران از

ارتباط  61تعقيب بود، بيهوده در انتظار كمك سازمانش بود. در سال 
مستقيمش با سازمان قطع شد. نسرين هيچوقت نفهميد چرا و چطور بجاي 
او يك مرد رابط سازمان شد، همان هوشنگ (صاد) كه نسرين مسئولش بود 

و شوهر نسرين بود. تاكتيك استتار در مقابل جمهوري اسالمي همان و حاال ا
تاكتيك بستن در دهن مردم بود كه در واقع يك استراتژي بود كه مال شوهر 
و سازمان و هم حكومت بود. پيام سازمان كه از دهان شوهر بگوش او مي 

ود رسيد، هميشه  اين بود كه بايد استتار مي كرد، در يك زندگي عادي رد خ
را گم مي كرد. و نسرين همچنان منتظر بود. در آن زمان كشتار بزرگ در 
تهران، بسياري از فراريان به كردستان مي رفتند و مي جنگيدند يا كه از 
طريق سازمان هاي كرد از مرز عراق مي گذشتند. نسرين اما همچنان براي 

و آن كارخانه نوبت خود انتظار مي كشيد. چادر به سر كرده در اين كارخانه 
تامين معاش مي كرد، تا كه وضعيت مشكوك مي شد جا عوض مي كرد. در 
ماههاي  استتار و انتظار، آبستن شد. سر انجام براي گذران يك زندگي عادي 
بايد به خانه پدر مي رفت و به دستور سازمان كه ديگر از شوهرش قابل 

سائل خانه مي خريد. تفكيك نبود، چادر به سر، دم در كميته با دفتر چه، و
تنها جائي كه با خودش بود وقتي بود كه براي بچه اي كه در شكم داشت 
اسم انتخاب مي كرد، لباس مي خريد. او همچنان منتظر بود كه سازمان 
الاقل تكليفش را روشن كند. در يك ديدار با آن رفيق قديمي كه عضو هيچ 

سي بود، راز دل گفته بود. سازماني نبود، همان كه مثل قهرمان كتاب هاي رو
لبخند پيروزي حك شده در كنج لبانش زير پوسته هاي اگزما كه گونه و 
چانه را بهم مي رساند محو شده بود. نگاه مال او نبود، مغرور نبود. آهسته 
حرف مي زد. انگار كه نه از سازمان بلكه از شوهر بود كه مي ناليد به نجوا كه 

“. نه مرا مي خواهد، نه دست از سرم بر ميداردتكليفم را روشن نمي كند، ”
كم كم برايش يقين شده بود كه ماموريت او به تهران به قصد تبعيد او بوده، 

 . ه، هي زن و زن مي كرده، چون و چرا مي كردهبود دماغچون كه او موي 
آبستن ، يك پرونده كت و كلفت سياسي داشت وكه تحت تعقيب بود  نسرين

نسرين اما  از مرز نگذشته  به دنيا مي آمد. نگار تا پائيز بود.. هنوز بهار بود
تا   ، خانوادهتا  ،گشته بوداز همه راههاي رفته را ب رسيدهبن بست  بود. به
سازمان، خانواده  -زادگاه پدر و افتاده بود در محاصره شوهركوچك  شهر

 پدري  و جمهوري اسالمي؛ و محكوم شده بود به يك تبعيد جاويد، به
  بيگانگي از خود، در  زادگاه پدري، در سرزمين پدري.

زني كه از مرز گذشته بود خودش  زن دلش مي خواست داد بزند و بگويد،
       .بود
دسته مو را از روي پيشانيش  ،داردتوانست عينك دودي را از چشمش بر  مي

است و بوي گوشت سوخته اش را در  شهين خود نشان بدهد كهكنار بزند و 
  بپراكند.  فضا

مي توانست چادر سياه را پس بزند، خون سرخش را  بپاشد بيرون و نشان 
  دهد كه او ايران است.

تازه در پائيز  و بچه  ماهه آبستن بود ششنسرين بود كه لش مي خواست د
. مي توانست بگويد كه نسرين است كه بچه اش را سر وقت، به دنيا مي آمد

اما نسرين  بچه اش را نزاييده بود.  آورده است. چيزي نمانده به اول پائيز دنيا
فراربه  زادگاه پدري را  دوهفته هم تاب نياورده بود. به آخر خط رسيده بود. 

در نسرين يك شب بي خواب او شده بود.  شاهدمادرش   در يك نيمه شب
، پاهايش را دراز كرده، دست روي شكمش گذاشته در فكر ايوان نشسته بود

ايستاده، مثل يك مشعل ”. نسرين سوخته بود. آمدن روز خبر . فرداي آبود

 آمد مرده دنياكه  پسر بچه نزاييد. دختر بچه جزغاله شده بود.  “مي سوخت.
   .آورده بودبوي گوشت سوخته را با خود  ،زني كه از مرز گذشته بود. بود

 دستگير 60در همان سال سر ضرب  .فرصت فرار نيافته بودكه  زن ايران بود
  در چادر مشكي تيرباران.   61زنداني شده بود و در سال شكنجه و 

  
زني كه از مرز گذشته بود، در اداره پليس پناهندگي بايد مي گفت كه او 
خودش نبود. تنها چاره يك قصه دروغ بود كه در آن مرد نبود، پدر نداشت. 
چه مي شد اگر كه مرد قصه كشته مي شد؟! شبي كه هوشنگ دير وقت شب 
به خانه آمده بود و زن را چشم انتظار و نگران خبر بد يك تصادف، بيدار 
ديده بود گفته بود: دلت مي خواست رفته باشم زير ماشين، نه؟! و خنديده 

بود. خنده اش  خنده پيروزي بود. مچ گرفته بود. صورت زن از شرم داغ  
يال را  شده بود. اغراق مرد در شوخي هميشه تا آنسوي واقعيت ميرفت، خ

كرده و ناكرده بر مال مي كرد. اگر آن شوخي هوشنگ، شوخي نبود و راست 
مي شد و مرد مرده بود؟! مسئله حضانت حل مي شد. در محكمه خارجي زن 
نگفت كه پدر بچه مرده، گفت سربه نيست شده است و نفس راحتي كشيد. 

پيروزي اما  زن پيروز شده بود. حضانت بچه را، آن جنگ ديرينه را برده بود.
از همان اول، ته مزه شكست كهنه را داشت و زن مي ترسيد كه در اين 
فاصله، چشم بچه باز گردد به غيبت ها، به فاصله ها و در آن عكس قشنگ 
قديمي، هم مادر و هم بچه اي كه در بغل دارد، هر دو محزون شوند و عكس 

 دردفاصله ها، و  واقعا خاطره اي باشد از لحظه هاي وداع، در فواصل ميان
و يا كه اين روز و آن روز دستگيري و  روز طالق بهبرسد  ،برود عقب جدائي

بچه تنها بماند، چشم انتظار، با هر صداي زنگ در يا كه صداي پا، بدود بيرون 
و هميشه مايوس باز گردد. و سرگذشتش بشود مثل تا نيا، آن بچه ي يتيم 

قطار با پرچم ايست مي دويد جلوي  در آن نقطه دور افتاده كه با هر سوت
قطار به اين اميد كه اين بار مادرش مسافر آن باشد و هميشه مايوس بر مي 
گشت؛ و  قصه اش چنان گم شد در حاشيه يك رومان بزرگ، كه ديگر بي 
تفاوت بود كه پدرش دكتر ژيواگو بود يا كه نبود، مادرش الرا بود يا كه يك 

  زن ديگر.
.   پاسپورت پناهندگي گرفت هوشنگ (ميم) هم مثل  ت زنپائيز دوم كه گذش

اضطراب اما تمام نشد. تدارك فرار طول مي كشيد و زن مي ترسيد كه در 
غياب او  قصه ي يك دست از هم پاشيده باشد و بچه در ميان اين روايت و 
آن روايت زندگيش سر در گم باشد، جاي خود را پيدا نكند و تنهاي تنها 

ميانه  يك تراژدي، در جستجوي آغاز يك فاجعه باشد. مي ترسيد ايستاده در 
  رده باشد.جدا كاز هم را  آن ها قصه  ورق برگشته باشد و روايتي جديد

پاتيز سوم كه گذشت تدارك فرار بچه تمام بود. اضطراب زن تمام نشد. مي 
ترسيد كه  دره  فاصله را جمهوري اسالمي، كه نه فقط خشونت، كه خود 

زندگيش يك داستان ل بود پر كرده باشد. مي ترسيد ابتذال برده باشد و ابتذا
ه باشد كه در آن همه در گيري هاي  گذشته، و پا افتاده شد قصه بنجل پيش

  آينده هم شكست خورده باشد. صداي  حسيني شكنجه گر در گوشش مي 
و محكمتر مي زد. مي ترسيد “ جنده تو مادر نيستي”پيچيد كه  داد ميزد 

  .شوندبرگردند و تحمل ناپذير  بودند همهرنجهايي كه تحمل شده 
و درد برمي گشت، تنهايي عقب مي رفت تا آن جا كه دوران خوش انقالب 
خواب و خيال مي شد. با قتل عام مبارزين، قصه هاي قهرماني فراموش مي 
شد. در خيل فراريان دربدر و آواره كسي آرمان خود را نمي جست. تعقيب و 

ار به ساليان مي كشيد، تمامي نداشت. دوستي ها را مرگ و نا امني مي كشت
بلعيد. ترس روح را مي خورد، دوستي خطر مي شد. مهر مجازات  شده، ترس 
مي شد. آن قصه قشنگ كه مثل رومان هاي خارجي بود از هم مي پاشيد. 
محور داستان از جا در مي رفت. آزاد زن سنت شكن روايت فمي نيستي در 

جاب اسالمي ناپديد شده بود و قهرمان روايت حماسي در خيل فراريان ح
آواره و دربدر، گم. سرعكس روي رف باطل شده بود. ديگر تمناي زن هم اثر 

قصه شد ه بود ادامه همان قصه صد درصد ايراني كه  62نداشت. از سال 
كمي شباهت به فيلم هاي هندي داشت. محور ش يك مادر و پسر ديگر بود 

ه مامورين اجراي يك قرارداد اجتماعي بودند. زن فراري و بچه اش حاال ك
شده بودند مثل دو قرباني. كار از بريدن و دوختن گذشته بود. جدائي ها و 
فاصله ها ديگر درز گرفتني نبود. جشن ها و ميهماني هاي بيگانه در مخفي 

سرانجام در گاه ها، غنيمتي بود براي با هم بودن مادر و بچه، كه آن هم 
آوارگي و دربدري  مطلق از دست مي رفت. زن با عبور از مرز، كابوسي را 
پشت سر گذاشته بود كه براي پسرش همچنان ادامه داشت. زن مي ترسيد 
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كه در اين فاصله همه دوران هاي خوش با هم بودن را كابوس بلعيده باشد، 
د، مبارزه هم اعتماد شكسته باشد، عشق و صداقت يك قصه دروغ شده باش

معني قصور و بچه اش سرافكنده با شد. مي شد كه پسرش همچنان شجاع  
 و سربلند باشد؟! مي ترسيد ولي آرزو مي كرد.                                                                               

را در راه بود و چيزي نمانده  به اول پائيز، پسر از مرز گذشته بود. تمام پائيز 
  مادر در اضظراب. زمستان به آخر نرسيده، بهار از راه رسيد.                         

سفر زن به پايان رسيده بود، زن به تبعيد رسيده بود. ديگر مدعي نداشت، به  
هيچ سنتي تعلق نداشت، انتخاب مي كرد. آزاد شده بود، از بند قصه ها و 

ها، درد جدائي ها و تكه تكه شدن ها؛ از  جادوگرها، از بند روايت
  مخفيگاههاي آزادي و زندگي زير زميني، از تحقير حجاب. 

و قصه در اين جا تمام مي شد، به شرط اين كه زن تنها راوي بود. پسر اما 
راوي حكايت از سر ديگر بود. و قصه كه مال يك نفر بود و مال يك نفر نبود، 

معلوم، در گفتگو ميان دي دي و گوگو، در انتظار انگار كه در كنار آن راه نا 
  گودو، سرانجام مي يافت و هي از نو آغاز مي شد.

سرگذشت تبعيد، كه هزاران هزار قصه بود، اما يك دست بود. تبعيد سنگر  
  مبارزه بود. در اين سنگر بود كه زن صاحب وطن مي شد.

  
همانسال هانس جنگ ايران و عراق تمام شد. در نوامبر  1988تابستان 

ديتريش گنشر، وزير خارجه آلمان فدرال، راهي ايران شد و زمزمه وطن وطن 
در تبعيد ايرانيان آغاز. انگار كه جنگ دوم جهاني بود كه به آخر رسيده بود 
با اين تفاوت كه اين دفعه آلمان رئيس متفقين بود، بعالوه چند تفاوت ديگر. 

ي موقع بود، آرزوي حاكمان جديد جنگ ايران و عراق يك جنگ بي وقت و ب
در ايران بود. براي همين جنگ كه تمام شد جمهوري اسالمي مستقر شد ه 
بود. تازه از ميانه اين جنگ و پس از شكست جبهه مقاومت در داخل بود كه 
براي جمهوري اسالمي سرنوشتي مشابه نازي با يك جنگ آرزو مي شد. 

بود، جاي دشمنان جمهوري اسالمي جنگ عراق عليه ايران نه تنها بي وقت 
در آن خالي بود. اولش به نظر مي رسيد كه جمهوري اسالمي خيلي دشمن 
داشت. به اين بهانه خيلي ها دلشان براي ايران مي سوخت. بعد معلوم شد 
كه دشمن ايران فقط همان صدام بود، آن هم براي اينكه با شيعيان عراق 

د كه رئيس متفقين پشتش بود. مشگل داشت. طرف جنگ ايران صدام بو
بعدا معلوم شد كه در اين جنگ، متفقين همان متحدين بودند و بااللعكس 
كه در يك بازي رقابتي جا عوض كرده، به هم پاس هم مي دادند. آخر اين 
جنگ هاي خليج سر و ته كه نداشت، سمت و سوش روشن نبود. ايراني ها 

  سرگردان شده بودند.     
) هنوز مي شد كمي جهت يابي كرد.  1980ـ1988اول خليج (در اوائل جنگ 

چون كه الاقل  خيال مي شد كه آمريكا دوست اين دسته  بود و دشمن آن 
دسته، در هر حال در طرف عراق و در مقابل جمهوري اسالمي بود، كه به 
زعم بعضي به نفع ايران، به زعم ديگران به زيان ايران بود. هرچند كه موضع 

ريكا در آغاز بي طرفي بود، همه مي دانستند كه آمريكا با عراق رسمي آم
  معامالت اسلحه پنهاني داشت.

معامالت  1982با آبرو ريزي ايران كونترا معلوم شد كه آمريكا از سال  1983
اسلحه چند ميلياردي با ايران داشته. اوج سرگرداني و قتي بود كه در سال 

 1984بعضا اسرائيل بود. تازه از سال  رو شد كه واسط اين معامالت   1986
  بود كه موضع آمريكا يك سره در سمت عراق بود. ايراني ها هنوز گيج بودند 

و حواسشان به سياست اروپايي نبود، چون كه البد يك جوري معلوم بود كه 
اين ها دموكرات و ضد جنگ بودند. كاري به اين نداشتند كه  پي آمد سفر 

مدت به سمت عراق بود، فروش مواد براي تهيه سالح  هاي گنشر، كه در اين
هاي شيميائي در جنگ اول خليج  بود، كه صرفا براي كشتن كرد هاي عراق 
مفيد واقع شد كه البته هنوز هم كامال معلوم نيست كار صدام يا كه جمهوري 

  ، حلبچه).    1988اسالمي بود (
ست، دشمن و دشمن، تا كه همه بر واقعيت چشم باز كردند، دو باره دو

دوست شد. از آن پس سفرهاي گنشر به سمت ايران شد، بي خيال كه زمان، 
پنج سناتور 1990زمان كشتار زندانيان سياسي در ايران بود. در آوريل 

امريكايي به سركردگي روبرت دول روانه عراق شدند. بر كه گشتند، در همان 
فش را يكسره كرده و تكلي 1984سال دشمن عراق شدند.  آمريكا كه در 

معتفد شده بود كه خميني هيتلر بود، نظرش را عوض كرد، چون كه فهميد 
حمله كرد به عراق و جنگ دوم خليج  1991كه صدام هيتلر بود و در ژانويه 
  گنشر دوباره راهي ايران شد، پي آمد  1991آغاز شد. در ماه مه همان سال 

  

  

  
  

  
  

يائي بود كه حا ال  بر همه معلوم بود كه اين  سفر از جمله فروش مواد  شيم
همان مواد براي ساختن گاز سمي بود، كه اين دفعه در صورت لزوم براي 
كشتن كرد هاي ايران خوب بود. براي كشتن دسته جمعي رهبران كرد، كه 
در كردستان مخفي يا كه در اروپا بودند، اما نياز به يك فضاي دموكراتيك 

ماموران عالي  1992آلمان شرايط مهيا شد. در جوالي بود. با دوستي ايران و 
مقام سازمان اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي راهي برلين شده و در آنجا 

سپتامبر در رستوران مي كونوس اجرا.                          17نقشه قتل طراحي شد و در 
نمايشگاه كتاب در ايران با  1992به دنبال ديپلمات هاي غربي در سال 

شركت انتشارات غرب برگزار شد، بي خيال فتواي قتل سلمان رشدي. كم 
كم معلوم شد كه تنها دشمن ايران، آنهم كمي، واقعا همان صدام بود، كه 

 2003مشگلي با شيعيان خود داشت. اين دشمن بعدا با جنگ سوم خليج در 
و حمله دوم به عراق نابود و مشگلش براي هميشه حل شد. قطب نماي 

اسرائيل و اروپا و  - روسيه، آمريكا- سياسي كه هميشه بين رئوس  شوروي
چين جهت يابي مي كرد، به خليج كه مي رسيد از كار مي افتاد و آدم اگر 

ه در براي يافتن راه وطنش محتاج قطب نما مي بود، نه فقط گيج، انگار ك
درون خود در بدر و  گم و گور مي شد. ايرانيان كه بي پشت و پناه شدند، 
بيش از هميشه به خودشان شك كردند. در دهه نود ميالدي بسياري از 

 دانشگاههايدر ايرانيان وطن خود را در تحقيقات علمي مي جستند كه 
. در مطبوعات غربي كشف مي شد تازهيك سرزمين نا شناخته  مثلغرب، 

حاصل تحقيقات علمي به تجربه ثابت مي شد. مملكت پاك غريب مي شد. 
. با زنان محجب ،از عكس هاي يك كشور اسالمي بودوسائل ارتباط جمعي پر 

جاي شتر كم بود. مردان شترران همه در لباس اروپايي، سوار بر اتومبيل 
سبزه بودند. مردان انگار كه همه غربي بودند، گيريم يك كمي كوچك اندام، 

و ظريف. عكس زن ها همه واقعي ولي شبيه جعل بودند كه در آن زنان بن 
الدن،  گويندگان صدا و سيماي جمهوري اسالمي بودند. زنان بد حجاب و 
آراسته، پشت فرمان پيكان، عين گويندگان زن تله ويزيون در عربستان 
سعودي بودند.  فقدان خلبان زن بي حجاب  سعودي در اين عكس ها، 

المت اصل بودن تصاوير از ايران است، كه در آن بي حجابي فضيلت مرد ع
است. وقتي كه تبعيدي ها ي ايراني همراه دانشمندان غربي از اين همه 
پيشرفت حيرت كردند، جنگ انگار كه واقعا تمام شد و زمزمه وطن وطن 
بلند. ديوار سنگر  تبعيد شيار بر مي داشت. تبعيد با رنگ و بوي جمهوري 
اسالمي آشنا مي شد. سرگذشت تبعيد از هم در مي رفت. انگار كه تاريخ 
گذشته طي شده بود و در زمان حال ورق مي خورد و مثل نمايشي در يك 

 سرعتيچه پرده، آنهم هميشه در پرده آخر اجرا مي شد. كي، چطور  و با 
ري جمهو سفارتخانهدر  امااز خود بيگانگي  ؟ جاي بحث دارد.وطن بيگانه شد

همان  آغاز بود كه انجام مي يافت. اسالمي با تقاضاي پاسپورت ايراني و ويزا
ها كه قصه طناب دار را آنقدر تكرار كرده بودند كه خودشان هم باورشان 
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شده بود، حاال اينقدر تكرار مي كردند كه  مهاجرت كرده اند نه فرار، كه 
يك انتخاب ساده و  خيال مي كردند همه بايد باور كرده باشند كه بازگشت

  جزئي از يك سرگذشت شخصي است.                   
قصه بازگشت كه اين همه ساده مي نمود، هزاران قصه بود. پيچيده بود. 
بازگشت  دكتر محمودي به ايران بي سرو صدا بود،  توجه هيچ كس را جلب 

و نكرد. تا اين كه زنش بتي بر گشت و يك كتاب نوشت كه سر و صدا كرد 
همه از ماجرا خبر دار شدند. ايراني ها سال ها مشغول افشاي بتي محمودي 

كه يك پرونده كت و كلفت پناهندگي  بودند، كه علي كمونيست تبعيدي،
داشت و ذره اي هم از ديكتاتوري پرولتاريا كوتاه نمي آمد، دست زن و بچه 

ت، اش را گرفت و به وطن بازگشت. به سال نكشيد كه زنش تنها برگش
پسرش هفت ساله شده بود، حضانت مال پدر بود. زن كتاب ننوشت. بازگشت 
يك پديده عمومي شده بود. اين قصه ها جزئي از قصه هاي بسيار بود و ديگر 

تكه در سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي  تبعيديسرگذشت  خريدار نداشت.
وغ  جور دردر يك مشت قصه  .شدمي بي تاريخ  وشد. بي اول و آخر مي تكه 

وطن يك . واقعي فرار و فراري گم سرگذشتمي شد و  اعتباربي و واجور، 
  كه به نرخ  روز روايت مي شد. مي شد فرديقصه 

! بوي جنگ تمام نشده استنخواهد بود! آخرين روايت هم اما اين روايت 
گوشت سوخته تازه تازه است، برخاسته از چهار گوشه وطن! چوبه دار سر 

  ا است! ميدان ها بر پ
سرگذشت آن تبعيدي ايراني كه شهروند جمهوري اسالمي نيست، آغاز 

  سرگذشت تبعيد بود ادامه آن نيز خواهد بود 
  
  
.  

  
  

  تبعيد وتكنولوژي ارتباطات
  

  

  امير حسن پور

  
پديده ها و  "دياسپورا"، و "مهاجرت"، "جالي وطن"، "غربت"، "تبعيد"

.  به اين شرده ترين مفهوماجتماعي در گست –مفاهيم اجتماعي هستند 
ترك زادگاه يا محل زندگي  در انسان، بر خالف موجودات ديگر، معني كه
 وفرهنگي است.  ، غريزي يا طبيعي نيست بلكه سياسي، اقتصادي پديده اي

عنصر جبر انسان و گاهي ساير موجودات را از  "در هر دو مورد، معموال
بر پاسخي اجتماعي و آگاهانه مسكن برميكند، اگر چه پاسخ انسانها به ج

ة بيش ازهر مولف مكانو  زماندر مجموعة اين روابط پيچيده، بعد  است. 
، در معناي مثبتشان، بر گسست از غربتو  تبعيدديگري نمايان است.  

 "وطن"موطن و خانه داللت ميكنند و، به معناي منفي، در تقابل با 
از زمان جدا نيست.  مكان و قرار ميگيرند.  درعين حال، مكان  "زادگاه"و

زمان، خودشان عوامل سازماندهندة روابط اجتماعي هستند اما خودشان به 
  وسيلة روابط قدرت و تقسيم نابرابر آن در جامعه محدود ميشوند.

وابستگي انسان به خاك، زادگاه، ده، شهر، سرزمين، و كشور از جمله 
مكان در عين حال وابستگي ديرينه ترين تعلقات انسانها است. اين تعلق به 

خانواده، طايفه، عشيره، و قوم.  با  –به مردمي است كه در آن زندگي ميكنند 
(در ايران از اواخر قرن نوزدهم)، تعلقات ماقبل سرمايه  ملتپيدايش پديدة  

داري به زادگاه كه مكان محدودي بود، به وابستگي به وطن يا ميهن، كه 
آشناتر بود، تبديل شد. عليرغم تحرك جامعه  فضاي بمراتب گسترده تر و نا

هاي بشري در طول تاريخ، جدائي از زادگاه در ادبيات و فرهنگ عامه 
به مثابة بدبختي و بال تلقي شده است.   با وجود اين، قرنها قبل از  "معموال

رشد روابط سرمايه داري و تشكيل يك نظم جهاني، سعدي در قصيده اي در 
مان خود در فطري بودن و طبيعي بودن اين تعلق انسان مدح يكي از حكام ز

  به زادگاه و مردم آن ترديد كرد: 
                                

  به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار،

       كه بر و بحر فراخ است و آدمي بسيار.

اگر چه در همين قصيده سعدي ورق را بر ميگرداند و بر وابستگي 
و موطن و روابط نزديك وخصوصي و عاطفي تاكيد ميكند،  خودش به ممدوح

او توانست الاقل در عالم ذهن به توانائي انسان در گسست از محدودة مكاني 
برسد و آنرا مغتنم بشمارد، آنهم در زماني كه اكثر انسانها، در محدودة روابط  
ا فئودالي و عشيره اي، در زادگاه خود زندگي ميكردند و همانجا از دني

  ميرفتند.
در گذشته جبر مكان بر زندگي در تبعيد مسلط بود.  اولين انقالب مهم 
در تكنولوژي ارتباطات، يعني نوشتن، توانست جبر مكان را تا حدي نفي 
بكند. نوشتن (بر مواد قابل حمل از قبيل پاپيروس و چرم) تا اندازه اي تسلط 

ل اجتماعي، يعني تقسيم انسان بر مكان را ميسر كرد، اگر چه باز هم بدالي
نابرابر قدرت، اين تكنولوژي انقالبي بيشتر توسط طبقات حاكم، مردان، و 

محكوم به كار گرفته شد.   - شهرنشينان براي توليد و باز توليد روابط حاكم
اما ديري نپائيد كه نوشتن به عرصة مبارزه عليه طبقات حاكم و ديگر مراجع 

  قدرت مسلط تبديل شد.
روابط سرمايه داري بود كه جبر زمان و مكان همه جا و با گسترش 

در زندگي تبعيدي به شكل وسيعتري نفي شد.  ماركس در اواسط  "مشخصا
سرمايه به خاطر ماهيتش هر نوع مانع فضا  را پشت "قرن نوزدهم نوشت كه 

نابودي مكان توسط "به  "وسائل ارتباطات و ترابري"و از طريق  "سر ميگذارد
).  در 524، صفحة 1973، چاپ پنگوئن، گروندريسهمييابد ( دست "زمان

اين ميان، ابتدا با مكانيزه شدن نوشتن، يعني تكنولوژي چاپ كه دومين 
انقالب بزرگ ارتباطات بود، همزمان با پيدايش روابط سرمايه داري مهمترين 
گام در جهت تسلط بر مكان از طريق كنترل زمان برداشته شد.  و در اواخر 

نابودي مكان توسط "ن نوزدهم، ساير انقالبهاي تكنولوژيك، بويژه تلگراف قر
را شتاب بيشتري بخشيد.  تاثيرات اين انقالبات را ميتوان در زندگي  "زمان

  در تبعيد ايرانيان ديروز و امروز مشاهده كرد.
  

  دترمينيسم تكنولوژيك

ند.  دترمينيسم به تكنولوژي ارتباطات نقش تعيين كننده اعطا ميك
معتقد است كه  اين تكنولوژي قدرت معجزه آسا دارد و كلية روابط اجتماعي 
را شكل ميدهد.  اين ديدگاه  بويژه  در قرن نوزدهم كه انقالبات پي در پي 
چهرة جامعه را دگرگون ميكردند رشد كرد، ديدگاهي كه هم در دنياي 

يدايش تلگراف، آكادميك و هم در فرهنگ عامه رواج داشت.  براي مثال با پ
كه براي اول بار توانست كلمة نوشته شده را به سرعت برق از مكاني به مكان 
ديگر منتقل بكند، افسانه هائي از قبيل امكان توزيع خوراك و پوشاك و حتي 

تكنولوژي را مطرح كرد.  به دنبال پيدايش اينترنت  انرژي از طريق اين 
نوزدهم دو باره به ميان آورد.   ، بيشتر بحثهاي قرن1980دراوائل سالهاي 

دربحثهاي آكادميك ادعا شد كه در اينترنت و دنياي سايبرسپيس، بر خالف 
دنياي واقعي، روابط بين انسانها روابط سلسه مراتبي و روابط حاكم و محكوم 

) عده اي پيش بيني كردند  كه كاغذ بزودي 1نيست بلكه روابطي برابر است.(
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رخت بر مي بندد.  حتي عده اي از فمينيستهاي شيفتة  از ادارات و دفاتر كار
اين تكنولوژي معتقد بودند كه روابط مردساالري درسايبر سپيس باد هوا 
شده است.  بعضي ادعا كردند كه اين تكنولوژي نظام سرمايه داري را تغيير 

(انفورماسيون) را برجاي سرمايه گذاشته است.  در اينجا  "اطالعات"داده  و
  دعاها را در پرتو تجربة ايران و دياسپوراي آن بررسي ميكنم.اين ا

در اواخر قرن نوزدهم خواندن و نوشتن، بويژه بر روي صفحة چاپ شده، 
به عرصة مهمي از مبارزه  عليه استبداد و استعمار تبديل شده  بود.  روزنامه، 

ن از هندوستا  –مجله، كتاب، و جزوه در آنسوي مرزهاي ايران چاپ ميشد 
و به ايران ميرسيد.  استبداد قاجار از   –گرفته تا قفقاز و استانبول و اروپا 

كلمة چاپ شده در هراس بود.  در آغاز قرن بيستم، انقالب مشروطة ايران به 
بركت انقالبات ارتباطي قرن نوزدهم  توجه جهانيان را بويژه در آسيا، اروپا و 

تلگراف هم در فراهم كردن  شمال آفريقا جلب كرد.  رسانه هاي چاپي و
زمينه هاي انقالب و هم در آغاز و تداوم آن نقش مهمي بازي كردند، آنهم در 
شرايطي كه بيشتر جمعيت ايران بيسواد بود.  هنگاميكه در جريان انقالب، 
آزاديخواهان از امكان چيدن حرفهاي توانا و توان دهندة ماشين چاپ محروم 

ها مي پرداختند. اين تعجب آور نبود زيرا  ميشدند، به دستنويسي شبنامه
تكنولوژي پر شكوه چاپ، به مراتب بيش از تكنولوژي ساده تر دستنويسي 
قابل كنترل دشمنان آزادي بود. در طول اين مبارزة نابرابر، ارادة انقالبيون، با 
توسل به تكنولوژي ساده تر، قدرت سانسوري رژيم را نفي كرد.  اين روند كه 

ري انقالبات دنيا ديده ميشود، و به خوبي تئوريزه شده، ديدگاه در بسيا
  دترمينيستي را زير سوال ميكشد.

صد سال پيش در جريان انقالب مشروطيت، سريعترين وسيلة پخش 
اخبار انقالب ايران، در سطح كشور و دنيا، تلگراف بود.  اكنون، در آغاز قرن 

هران بطور زنده دررسانه هاي بيست و يكم، اخبار تظاهرات در خيابانهاي ت
فارسي زبان اروپا و آمريكا پخش ميشود.  به اين ترتيب، امروز تسلط بر جبر 
مكان از طريق تكنولوژي جديد ارتباطي درعاليترين حد خود است و اين 

تحول بزرگي است.  با  "پروسه همچنان بدون وقفه ادامه دارد.  اين مسلما
اناتي در اختيار طبقات استثمار شده، زنان، وجود اينكه  تكنولوژي جديد امك

و گروههاي تحت ستم قرارداده اند، اما قدرت حاكمه به همان تكنولوژي 
مجهز است، آنهم در سطحي متشكل تر و وسيع تر.  عالوه بر اين، قدرت 
دولتي را در دست دارد و مجهز به قواي قهريه، و شبكة روابط ديپلماتيك 

  است.
عيد با وطن مسئله را كمي روشن تر ميكند.  بدنبال مروري  بررابطة تب

سركوب وحشيانة انقالب مشروطيت، مهاجرت سياسي به خارج ازكشور 
بيشتر شد و در دهه هاي بعد بويژه در دوران استبداد پهلوي و شكست 
جنبشهاي اجتماعي مهاجرت و تبعيد ادامه يافت.  مهاجرين، با بهره گرفتن 

هائي كه در آن زندگي ميكردند، دست به چاپ از آزاديهاي سياسي كشور
) رضا شاه با استفاده از شبكة سفارتخانه هائي كه دائر 2كتاب و نشريه زدند.(

كرده بود و با استفاده از قدرت ديپلماسي به سركوبي فعاليتهاي فكري و 
  سياسي ايرانيان تبعيدي پرداخت.  

و كنترل مكان را  در غرب ظهور كرد  1920رسانة راديو كه در سالهاي 
با سهولت بيشتري ميسر ميكرد هنگام ورودش به خاورميانه در انحصاردولتها 
بود.  رضا شاه تا يكسال قبل از سقوطش شهروندان ايراني را از حق داشتن 
راديو محروم كرده بود.  به داليل سياسي و نيز محدوديتهاي اين تكنولوژي 

راكني راديوئي ميسر نبود مگر از دسترسي ايرانيان خارج از كشور به سخنپ
  طريق رضايت دولتهاي محل اقامتشان.

مرداد، مهاجرت ايرانيان به غرب گسترش  28در دهة بعد از كودتاي 
بيشتري يافت.  احزاب سياسي سركوب شده، در خارج  از كشور تشكيالت 
خود را بازسازي كردند و رسانه هاي چاپي مانند گذشته يكي از عرصه هاي 

زه بشمار ميرفت.  پيدايش شيوه هاي نوين چاپ از قبيل پلي كپي، مبار
فتوكوپي، و افست و ديگر نوآوريها مبارزه در عرصة چاپ راوسيعتر كرد. در 
عين حال دياسپوراي ايراني بطور چشمگيري تغيير كرد. افزايش مداوم تعداد 

رژيم دانشجويان ايراني در خارج  و متشكل شدن آنها در جنبش  دانشجوئي 
را به مبارزه طلبيد.  ساواك با تمام قوا براي سركوب مبارزات خارج از كشور 

) اما با وجود همكاري دولتهاي غربي موفق نشد زيرا 3تالش كرد،(
كنفدراسيون جهاني دانشجويان و مخصلين ايراني جدي ترين حملة رژيم را 

  با مقاومت جدي تر پاسخ گفت.     

زمحصول تضادهاي درون جامعة ايران بود.  بيش از هر چي 1357انقالب 
اگر چه ارزيابي نقش ايرانيان خارج ا ز كشور در اين تحول كار مشكلي است، 
اما مشكل نيست استدالل بكنيم كه، عليرغم اهميتي كه داشت،  به هيچ 
وجه تعيين كننده نبود و نميتوانست باشد. انقالب كار مردمي است كه تحت 

و قواي قهريه و غير قهرية آن هستند، و تالش سلطة يك رژيم سياسي 
  ميكنند كه آنرا سرنگون بكنند.

دياسپوراي امروز ايران با آنچه قبل از انقالب بود تفاوتهاي چشمگيري 
دارد. از نظر اندازه، بمراتب بزرگتر از گذشته اشت، با جمعيتي در حدود يك 

ريكا و كانادا را در بر ميليون.  از نظر پراكندگي، از ژاپن و زالند نو تا آم
ميگيرد.  اگر در گذشته، در دياسپوراي غرب (نه دركشورهاي خاورميانه) 
بيشتر جمعيت مهاجر از طبقات باال و اقشار ميانه بود، تركيب امروز جمعيت 
از نظر طبقاتي بمراتب متنوع تر است.  از نظر جنسيتي نيز ميتوان حضور 

كيب مليتي، ديني، سني،  و شغلي نيز بيشترزنان را مشاهده كرد. از نظرتر
جمعيت خارج از كشور درسالهاي اخير متنوع تر از هر زمان ديگر است.   

عالوه بر اين، بيشتر اين جمعيت شهروندان كشورهاي محل اقامت هستند، و 
بعضي به پارلمان و نظام اداري و مقامات اقتصادي راه يافته اند. دسترسي 

ه تكنولوژي ارتباطي نيز بيسابقه است.  اين جمعيت ايرانيان خارج از كشور ب
پراكنده، در هر ساعت روز وشب به برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني گوناگون 
ايران و خارج از كشور دسترسي دارد و اين وضع به رده هاي سني باالي 
مهاجرين كه زبان ياد گرفتن برايشان مشكل است فرصت ميدهد كه دور از 

  گوشه و كنار آن بسربرند. وطن هنوز در
در شرايطي كه اينترنت و ماهواره تسلط بر مكان را به اوج خود رسانده 
است و مرزهاي وطن و خارج را بطرز بي سابقه اي فروريخته است،  مبارزه بر 
سر كنترل دياسپورا شدت بيشتري يافته است.  رژيم اسالمي از زماني كه 

رابطه با ايرانيان خارج از كشور در  بقدرت رسيده سياستهاي گوناگوني در
پيش گرفته است، از كشتار مخالفين (درعراق، قبرس و اروپا) گرفته تا ارائة 
خدمات آموزشي و ديني.  اما آنچه در طول سه دهه تغييير نكرده است تالش 

براي كنترل دياسپورا و بي خطر كردن آن براي بقاي خودش بوده است.  
مراكزجاسوسي و پايگاههاي مالي واقتصادي و شبكة سفارتخانه ها كه 

  فرهنگي و سياسي هستند به شيوه هاي گوناگون ايرانيان را كنترل ميكنند. 
دياسپورا، درعين حال عرصة رقابت و زد وبند بين رژيم اسالمي و 

 "تغيير رژيم"قدرتهاي امپرياليستي است.  اكنون كه دارودستة بوش برنامة 
ر خودش قرار داده است، به بهره برداري از ايرانيان اسالمي را در دستور كا

خارج از كشور متوسل شده است.  ايرانيان، از نظر سياسي، جمعيت بسيار 
ناهمگوني هستند و بعضي از افراد و گروهها فعاالنه در اين پروژة امپرياليسم 
 آمريكا شركت ميكند.  با وجود اهميت دياسپورا در مبارزه بر سر حال و آيندة

ايران، نقش تبعيدگاه در تحوالت وطن تا وقتيكه در ايران انقالبي صورت 
  نگيرد همچنان حاشيه اي خواهد ماند.

    

  تبعيد و تحول 

به ديگي تشبيه كرده اند كه در آن همه چيز در هم  "آمريكا را معموال
) منظور اينست كه مليتها و اقوام بسيار گوناگوني 4مي آميزد و ذوب ميشود.(

ر پروسة مهاجرت به اين كشور شركت كردند همه در ديگ قوميت كه د
انگلوساكسون حل شدند.  كساني كه از اين تز انتقاد ميكنند معتقدند كه 
هويت ها به سادگي از بين نميروند و عليرغم تغييراتي كه ميپذيرند پايدار تر 

چوقت از آنند كه تصور ميشود. براي مثال بعضي از ارمنيان آمريكائي كه هي
ارمنستان را نديده بودند و زبان ارمني را بلد نبودند در جريان جنگ 
ارمنستان و آذربايجان، وطن واقعي خود، آمريكا، را ترك كردند و به جبهه 

انتگراسيون و هم -جنگ رفتند.  در واقع ميتوان گفت هر دو پروسه، هم ادغام
  حفظ قوميت همزمان در جريانند. 

كه در سي سال اخير در غرب شكل گرفته است هر در دياسپوراي ايراني 
دو روند ادغام و مقاومت را ميتوان ديد.  وابستگي بزرگساالن نسل اول به 
وطن و قوميت، با وجود اينكه يكدست نيست، بسيار قوي است.  بر عكس، 
آنها كه در دياسپورا متولد ميشوند و يا در دوران كودكي به آن پا ميگذارند، 

را بخوبي ياد نميگيرند.  كودكان ايراني معموال به زبان مملكتي  زبان والدين
كه در آنجا بزرگ ميشوند با هم مراوده ميكنند.  فرهنگشان هم ديگر 

نيست اگر چه امروز تمايل بر اين است كه چنين  "فرهنگ ايراني"
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٦٠  100 ي آرش شماره

به حساب بياورند.  از ديد  "بينابيني"يا  "پيوندي"يا  "دو رگه"فرهنگهائي را 
نه در خانه  نه خارج از آن.    –دكان، زبان خانه بدرد هيچ كاري نميخورد  كو

زبان را ياد نميگيرد. اما نژادپرستي قوميت مسلط يكي از  "نسل بعدي معموال
عواملي است كه به بازتوليد وابستگي به وطن و قوميت دربين گروهاي 

  دياسپورا كمك ميرساند.  
ها، چه چاپي چه الكترونيك، نقش  از آنجا كه زبان در زندگي رسانه

عمده اي بازي ميكند، از دست رفتن آن در نسل دوم و سوم باعث مرگ اين 
رسانه ها ميشود.  اين پروسه در كشورهاي غربي مطالعه شده است.  براي 
مثال امروز درآمريكا اثري از مطبوعات گوناگوني كه به زبانهاي اروپائي 

نمانده است.  در مورد رسانه هاي ايراني  غيرانگليسي منتشر ميشدند باقي
فارسي زبان اين روند هم اكنون در جريان است.  نسلي كه زندگي كودكي و 
جواني را در دياسپورا گذرانده است به رسانه هاي ايراني عالقه اي ندارد و اگر 

مهارت زباني استفاده از آنها  "هم تمايلي يا نيازي به آنها داشته باشد معموال
ندارد.  وجود اينترنت و ادغام رسانه هاي سنتي (نشريات چاپي، راديو، را 

تلويزيون، فيلم) در آن نيز نميتواند اين روند را برگرداند بيشتر به اين دليل 
كه زبان در اين رسانه ها نقش تعيين كننده اي برعهده دارد: در واقع زبان 

ست هم سياست و هم فرهنگ ا –بمراتب بيشتراز يك وسيلة ارتباطي است 
هم اقتصاد.  بدون ترديد انقالب كنوني در تكنولوژي ارتباطات وقفه ناپذير 
است و در تداوم خودش تغييرات مهمي در بافت اجتماعي بوجود مياورد و 
حتي ادغام انسان و تكنولوژي (پديدة سايبورگ) را ميسر ميكند. اما دخالت 

ين حاكم و محكوم، استثمارگر روابط ب –اين تكنولوژي در بافت روابط قدرت 
بيطرفانه نيست.  مسئلة اصلي مانند   –و استثمار شده، ستمگر و ستمديده 

  گذشته اينست: توزيع نابرابر قدرت چگونه  و به نفع  كي تغيير خواهد كرد؟
  

  تبعيد و دمكراسي

نظررايج در مورد رابطة بين رسانه ها و نظام سياسي در غرب اين است 
عات يكي از پايه هاي اصلي دمكراسي است.  استدالل ميشود كه آزادي مطبو

كه رسانه ها به خاطر اينكه غير دولتي هستند نه سانسور ميكنند نه به 
پروپاگاندا (تبليغات) ميپردازند. اما اين نظر كه هم در دنياي آكادميك رايج 

ين است و هم در فرهنگ عامه، مورد انتقاد جدي قرار گرفته است.  در واقع ا
ادعا به اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم بر ميگردد، هنگاميكه دولتهاي 
اروپائي استبدادي بودند و رسانه هاي چاپي نوپا را سانسور ميكردند.  كليسا 
هم يك پاي استبداد و سانسور بود.  بعد از استقالل آمريكا از انگلستان، 

ه سانسور دست زدند.  آنها بنيانگذاران دولت آمريكا، به انقالبي ترين اقدام علي
، در اصالحية اول  قانون اساسي، عاليترين ارگان دمكراسي 1791در سال 

يعني كنگرة آمريكا را از حق قانونگذاري عليه آزادي مطبوعات محروم كردند.  
اما همانطور كه هارولد اينيس، مورخ رسانه ها، در اواسط قرن بيستم خاطر 

را  "انحصار دانش"مطبوعات بزرگترين نظام  نشان كرد اين آزادي بي سابقة
بوجود آورد زيرا بازار سرمايه داري، يعني صاحبان قدرت اقتصادي، در 
موقعيتي بودند كه، به خاطر دسترسي به تكنولوژي ارتباطات، بيش از 

) در واقع در آغاز قرن بيست و يكم، 5سايرين از اين آزادي استفاده بكنند.(
ي ترين قانون را در مورد آزادي مطبوعات دارد كشوري كه هنوز انقالب

بزرگترين سيستم سانسور و تبليغات دنيا را به راه انداخته است و بيشترين 
  امكانات را براي كنترل افكار عمومي به كار ميگيرد.

امروز در دمكراسيهاي بورژوائي، سكوي عمدة سانسور و پروپاگاندا بازار 
ين معني كه رسانه هاي خصوصي به خاطر سرمايه داري است نه دولت، به ا

وابستگيهاي ايدئولوژيك، اقتصادي و سياسي به نظام سرمايه داري همان 
كاري را ميكنند كه رسانه هاي دولتي در ساير نظامها انجام ميدهند. يك 
تفاوت مهم اين است كه بيشتر خوانندگان و بينندگان و شنوندگان در غرب 

باور ميكنند و در نتيجه با ديد انتقادي به موضوع افسانة آزادي رسانه ها را 
برخورد نميكنند.  در غرب، بويژه در آمريكا، ادعا ميشود كه رسانه ها آئينه 
اي هستند كه جامعه را آنطور كه هست براي مخاطبين خود منعكس 
ميكنند تا آنها خودشان هر گونه كه ميخواهند وقايع را تحليل بكنند.  براي 

دو صفحة  "رسانه ها خبر و تحليل را از هم جدا ميكنند و معموالاين منظور، 
وسط روزنامه را به سرمقاله (كه موضع ناشر يا هيئت تحريريه است) و نامه 
هاي خوانندگان يا نظرات مخالف روزنامه اختصاص ميدهند.  حتي بيش از 

اين، ادعا ميشود كه رسانه ها هميشه در رابطة  متخاصم با حكومت قرار 
  دارند.  اين ادعاها به بشدت مورد نقد قرارگرفته اند.
متاثر  "مطالعات فرهنگي"در سالهاي اخير نظرات تقليل گرا كه بيشتر از 

است در ميان بعضي روشنفكران ايراني رايج شده اند.  از جمله در حاليكه 
به درستي ادعا ميكند كه پيامي كه در يك متن يا  "مطالعات فرهنگي"

ه ميشود معناي ثابت يا واحدي ندارد به اين نتيجه ميرسد كه رسانه ارائ
شنونده  خودش معنا را ميسازد و اين معنا ها به ا ندازة - بيننده-خواننده

المعني في بطن "تعداد خواننده ها متنوع هستند.  اگر زماني ادعا ميشد كه 
ده بلكه ، اين تئوري ادعا ميكند معني نه در متن است نه درنزد نويسن"الشاعر

در ذهن خواننده ساخته ميشود.  در فرمهاي افراطي اين نظر در دنياي 
به سر ميبريم، زيرا   "دمكراسي معنائي"آكادميك، ادعا ميشود كه ما در 

تكثر معنا و توانائي مخاطبين در ساختن معاني خالف معناي بيان شده 
نظرات،  توسط نويسنده رابطة حاكم و محكوم را بر هم ميزند.  طبق اين

بشمار ميروند، يك نظر يا ايدئولوژي   "حوزة عمومي"رسانه ها كه سنگ بناي 
  واحد را القا نميكنند، بلكه عرصة مبارزه هستند.

درحاليكه اين قبيل تئوريهاي رايج در محافل آكادميك و خارج از آن 
بيننده مي سپارد، سلطة  دولت و بازار -شنونده-كنترل معنا را به خواننده

ايه داري بر زندگي انسانها از هر زماني بيشتر شده است. هيچ  مكاتبه اي سرم
 11از طريق اينترنت از سانسوردولت مصون نيست.  در دوران بعد از 

سپتامبر، آمريكا  و انگلستان در صدند، اگر بتوانند، هر انساني را كه دستشان 
در انگلستان،  به او برسد انگشت نگاري و چشم نگاري و عكسبرداري بكنند. 

زادگاه دمكراسي بورژوائي، خيابانهاي شهر لندن بيش از هر شهردنيا شبانه 
روز، از طريق كامراهاي نصب شده در همه جا، زير چشم مامورين دولت 
هستند. فضا، از طريق تكنولوژي ماهواره اي، به عرصة كنترل انسان ها در 

هيچ سلطاني حتي در سطح كرة زمين تبديل شده است. هيچ ديكتاتوري و 
خود را گسترش  "چشم و گوش"عالم خيال هم نمي توانست به اين در جه 

  بدهد.
اگر رسانه هاي ايراني در خارج از كشور در شرايط  آزادي مطبوعات به 
سر مي برند، در ايران زير تيغ سانسور هستند. اما ديكتاتوري بازار سرمايه 

دود مي كند، و اجازه نمي دهد كه داري آزادي مطبوعات را در دياسپورا مح
رسانه هاي چاپي در بين جمعيت پراكندة ايراني بشيوه اي تجاري و موثر 
توزيع بشود. بر عكس، در ايران كه ديكتاتوري دولت آزادي مطبوعات را زير 
پا مي گذارد، بازار نشريات (به بركت مقاومتي كه عليه سانسور در جريان 

اد انتشاراتي) در حال شكوفائي بوده است است و گسترش بي سابقة اقتص
بطوريكه در بسياري زمينه ها رسانه هاي تبعيد را بي رنگ و بو مي كنند. 
جنبش دانشجوئي، جنبش زنان، جنبش كارگري، و جنبش هاي مليت ها 
شبكة انتشاراتي وسيعي را بوجود آورده اند كه قابل مقايسه با دياسپورا 

ان، بويژه زنان، پا به عرصة فكري گذاشته اند نيست. قشر هاي جديد روشنفكر
  و نيروهاي جديدي وارد عرصة چاپ و نشر شده اند.   

  

  سرانجام

آنچه نوشتم اشاره اي بود بر گوشه اي از روابط پيچيدة بين زندگي در 
تبعيد و تكنولوژي ارتباطات.  فروريزي مرزهاي بين دياسپورا و ايران نسبي 

ت.  كنترل مكان، در سطح بسيار محدود، امروز در اما روزافزون و چشمگيراس
توان هر كسي است كه از طرق اينترنت يا سايرتكنولوژيهاي ارتباطي بتواند 
پيامي را در يك آن به ايران برساند و يا از ايران دريافت بكند. بر اساس 
نظرات دترمينيسم تكنولوژيك و تكنوفيل ها (دوستداران تكنولوژي) هر گروه 

خارج از كشور از طريق رسانه هاي الكترونيك، بويژه سخنپراكني  ايراني
راديوئي و تلويزيوني، به نحوي هر چند ناچيز در حوزة جغرافيائي ايران اعمال 
حاكميت ميكند. اگر مرزها فروميريزند آنهم بيشتر در سايبر سپيس، ميتوان 

و هر فرد  ملت نيز متزلزل ميشود-ادعا كرد  كه انحصار حاكميت توسط دولت
يا گروهي، به قول بعضي پسا ساختگرايان، ميتواند قانونگذار و مجري قانون 

 1995باشد. براي مثال، هنگامي كه گروهي از كُردهاي انگلستان در سال 
اولين كانال تلويزيون ماهواره اي كُردي را در انگلستان به راه انداختند، آنچه 

ريه به كردها روا نمي ديدند به آنها را دولت هاي ايران و تركيه و عراق و سو
دادند: اين كانال  بينندگان را بمثابة شهروندان ملت كُرد تلقي مي كرد: 

  برنامه هر روز با سرود ملي كُردستان، پرچم ملي، اخبار ملي و ساير مؤلفه 
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هاي مليتي و ملت سازي شروع مي شد.  دولت تركيه مدت چهار سال 
انال تالش كرد: براي اولين بار در تاريخ سخن براي خاموش كردن اين ك

پراكني ماهواره اي به پارازيت آن پرداخت، آنتن ها را در هم كوبيد، بينندگان 
را تحت تعقيب قرار داد، و از طريق سفارتخانه ها و ساير موسسات دولتي و 
غير دولتي در اروپا ، به شيوه هاي قانوني و غير قانوني، و با فشار بر دولت 
انگلستان و ساير دولت هاي اتحادية اروپا اين كانال را خاموش كرد.  اما اين 
كانال توانست بصورتي ديگر و با نامي ديگر و با كسب اجازه از دولتي ديگر 

  دوباره قد علم بكند. 
ناروشني ها در اين بحث ها بسيارند اما آنچه تا حدي روشن است 

نولوژي و دمكراسي است. ديدگاه محدوديت هاي درك رايج از رابطة بين تك
دترمينيستي به تكنولوژي ارتباطات نقشي يكطرفه بعنوان مبشر دمكراسي 

اعطا مي كند و توزيع نابرابر قدرت و مبارزه حياتي بر سرآنرا ناديده مي گيرد.  
ملت كم بها مي دهد و دچار اين توهم مي شود كه  - از جمله به نقش دولت

شراسيب زوال قرار گرفته است. بعضي تئوري هاي بنياد دولت هم اكنون در 
جهاني سازي نيز در پروسة گسترش سرمايه داري، فروريختن مرزها، رفاه 

به  "مطالعات فرهنگي"اقتصادي، دمكراسي، و آزادي را مي بينند. تئوريهاي 
نحوي ديگر دمكراسي را به توانائي فرد در ساختن معنا تقليل مي دهند. 

نظرات را مي توان در درك رايج از دمكراسي مشاهده محدوديت هاي اين 
كرد. در اين ديد معموالٌ دمكراسي در تضاد آشكار با ديكتاتوري قرار داده مي 
شود و آنرا بعنوان شكلي از اعمال ديكتاتوري (طبقه، جنسيت، نژاد، دين و 

  غيره) نمي بينند.
يشتر بستگي مي توان نتيجه گرفت كه نقش دياسپورا در تحوالت ايران ب

به عامل انساني و ذهني و آگاهي دارد، يعني به جنبش هاي اجتماعي، نه به 
تكنولوژي. تحول انقالبي در ايران نيز زندگي دياسپورا را دگرگون خواهد كرد. 
جهانبيني و سياست ناسيوناليستي كه بر بعضي از دياسپوراهاي معاصر مسلط 

ت جدي تبعيديها و مهاجرين در است در دياسپوراهاي ايراني نيز مانع شرك
زندگي سياسي وطن جديدشان و تبديل آنها به شهروندان  فعال است.  
پروسة جهاني شدن و ترامليتي شدن در دهه هاي اخير بيشتر به رشد 

  ناسيوناليسم كمك كرده است تا انترناسيوناليسم. 
  
   

1- Cyberspace; real space  

برلني ها: انديشمندان ايراني در برلن شيد بهنام، براي مثال، مراجعه كنيد به: جم - 2
   1379، تهران، نشرپژوهش فرزان روز،  1915-1930

چپ در ايران به روايت اسناد براي مثال، مراجعه كنيد به مركز بررسي اسناد تاريخي،  - 3
  تهران.شاواك. كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا، 

4 - “melting pot thesis”  

5 - Harold Innis, The Press: A Neglected Factor in the Economic History of 

the Twentieth Century. London: Oxford University Press, 1949. 

  

  

  تكنولوژي بازجستن روزگار وصل
  

  

  اسماعيل نوري عال

  

 
تأثير رسانه هاي خارج از كشور بر «(متن ارائه شده به كنفرانس 

ماه مه  21تا  19ـ » اجتماعي و سياسي اخير ايرانتحوالت فرهنگي، 
  »)انجمن پژوهشگران ايران«ـ واشنگتن دي.سي ـ به دعوت  2006

***  
اين مقاله گزارشي است از پست و بلند سه دهه پيوندگسستگي ِ ما 
اهل رسانه هاي گروهي مهاجر با مخاطباني كه در درون ميهن جا 

مهاجران در مسير تغييرات فن ماندند و، سپس، راهپيمائي شگفت اين 
آوري ارتباطات كه به بازيابي پيوندي نو با نسلي كه جانشين آن 
مخاطب شده مي انجامد. مقاله مي كوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد 
كه آيا اين تجربهء بلند دست آوردي خردپذير براي اكنون و آينده با 

يد در كجا خود داشته است؟ مشكالت كار چيست و راه حل ها را با
 جستجو كرد؟

من اين مقاله را همچون شرح حال و سفرنامه اي شخصي نيز مي 
نويسم، چرا كه من خود يكي از دست اندركاران رسانه هاي گروهي 
بوده و هستم و هم در اين سي چهل ساله همواره در ميدان اين مهم 

  حضور داشته و فعال بوده ام.
يري را كه اين مهاجران سال است كه پست و بلند مس 27و اكنون 

طي كرده اند با جسم و روح خويش تجربه كرده ام و در اين مقاله ي 
مختصر قصد دارم شرح اين راهپيمائي طوالني، اغلب دلشكن و گاه 
هيجان انگيز را به اختصار بازنويسي كنم؛ چرا كه در زندگي من اين 

  ت.سال در خلوت و سكوت و تنهائي و اوقات شخصي نگذشته اس 27
يعني، اگر اينجا و آنجا به تكه هائي از تجربه هاي خود اشاره مي 
كنم هدفم پيش نهادن تصوير ملموس و تجربه شده از زندگي رسانه ها 
در خارج از كشور است. يعني، من از تجربه هاي شحصي ام آينه اي 
مي سازم تا تصوير چهره هاي گوناگون اين همه بازيگري عرضه 

كشور انعكاسي اگر نه دقيق كه صمطمس داشته فرهنگ در خارج از 
  باشد. 
   
  ـ غربت، در پيش و پس هجرتي فرهنگي1

كه سخن مي گوئيم در » دست اندركاران رسانه هاي گروهي«از 
واقع مشغول گفتگو درباره مردماني فرهنگي هستيم و مي خواهيم تا 

ت و فراز و نشيب سفر بلند سي ساله آنان را در عوالم تاريكروشن غرب
هجرت و تبعيد مطالعه كنيم. براي اين كار دليلي بطش از سليقه و 
عقيده شخصي هم وجود دارد. اكنون شكي باقي نمانده است كه 

صرفاً و هيچگاه يك حادثه  57پيروزي اسالم بنيادگرا بر انقالب 
سياسي نبوده و حتي شايد بتوان گفت كه وجه فرهنگي اين حادثه بر 

چربيده است، و يا، بواسطه وجه فرهنگي اين وجوه ديگرش بشدت مي 
پيروزي بوده كه اسالم بنيادگرا توانسته است بر آن وجوه ديگر پيروزي 

  يابد. 
در نشريه كانون نويسندگان، و در  1359من اين مطلب را در سال 

واضعين «شرح داده و نوشتم كه: » انقالب مشروعه«مقاله اي بنام 
قالب مشروطه را عدول از موازين اسالمي اصطالح انقالب اسالمي ... ان

مي دانند. از نظر آنان انقالب مشروطه كه مي توانست، پس از دوازده 
قرن سر در گمي، به پيدايش سازمان قدرت سياسي منشعب از موازين 
اسالمي بيانجامد، در قانون اساسي خود درست راه خالف را پيش 
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ه زعم آنان شرع اسالم، از گرفت... در نتيجه روحانيت شيعه، و طبعاً ب
واضعين قانون اساسي ضربه خورد... پس اشتباه نخواهد بود اگر در 

 "انقالب مشروعه"ايران را  1357برابر انقالب مشروطه، انقالب اسالمي 
  »بخوانيم.

بكار نرفته بود اما، » فرهنگ«اگرچه در آن زمان و در آن متن واژه 
را » انقالب اسالمي«جراي از فحواي كل كالم روشن بود كه من ما

امري فرهنگي مي دانستم كه به زبان سياست ترجمه شده است. 
، آمده بود تا، با »انقالب مشروعه«انقالب اسالمي، يا يقول آن مقاله 

احراز قدرت سياسي، مسير تاريخ سياسي ما را برگرداند و رشته هاي 
شروطه مشروطيت را پنبه كند. و از آنجا كه گوهر اصلي انقالب م

، »به معناي اخذ فرهنگ و تمدن غربي» مدرنيته«چيزي نبود جز 
گوهر انقالب مشروعه هم نمي توانست چيزي باشد جز طرد كليه 
موارد اخذ شده از غرب و بازگشت به شكل ها و فرگشت هاي ماقبل 

تقابل «مشروطيت. يعني، همان چيزي كه امروزه در كشورمان 
و، ظاهراً، قرار بوده كه در انقالب  خوانده مي شود» مدرنيسم و سنت
  با پيروزي سنت بر تجدد پايان گرفته باشد. 57مشروعه ي سال 

من فكر مي كنم كه اگر روزي كساني فرگشت مهاجرت گسترده 
ي ايرانيان را، كه در پي پيروزي انقالب مشروعه اتفاق افتاد، مورد 

نخستين مطالعه قرار دهند بالفاصله در خواهند يافت كه اگرچه 
مهاجرت ها جنبه گريز سياسي داشته و اين سركردگان و نمايندگان 
رژيم سياسي پيشين بوده اند كه از چنگال خونريز حكومت جديد مي 
گريختند اما، پس از نيمسالي دلشكن، مهاجرت ميليون ها ايراني به 
خارج از آن كشور علت هائي فرهنگي يافته و تنها، سال ها بعد، با 

كامل اوضاع اقتصادي كشور، موج سوم مهاجران ـ با داليل خراب شدن 
  اقتصادي ـ تن به دوري از وطن داده اند.

، درخت پر شاخ و برگ قشر ـ 1357در واقع، انقالب مشروعه ي 
يا شايد حتي بشود گفت طبقه ـ اي را از ريشه بريد و به مهاجرت 

سال هاي فرستاد كه حامالن ارزش هاي برآمده از انقالب مشروطه و 
نوسازي ديكتاتورمĤبانه ي شاهان پهلوي بودند و ارزش هاي اسالمي 
تحميل شده از جانب حكومت اسالمي را بر نمي تابيدند و به ارزش 
هائي كه خود در آن باليده بودند ـ با همه عيب و نقص هايش ـ دل 

  بسته و خو گرفته بودند.
س مسير من خود جزئي از اين سيل بودم كه، در مسيري بر عك

مهاجران سياسي ِ موج اول، از اروپا به ايران بر گشتم و چندي بعد، 
  همراه با مهاجران فرهنگي موج دوم، به اروپا پرتاب شدم.

من درباره ماهيت فرهنگي اين مهاجرت و هويت فرهنگي اين 
مهاجران توضيحاتي را ارائه كنم كه اگرچه ممكن است كمي طوالني 

خواهيم ديد، در ترسيم خطوط اصلي اين بنظر رسند اما، چنانكه 
هجرت مدد رسان ما خواهند بود. يعني، از منظر اين جستار، تركيب 

  فرهنگي اين مهاجران اهمطت دارد.
واقعيت آن است كه هجرت فرهنگي من از وطنم با پيروزي اسالم 
بر انقالب آغاز نشد. و من شش هفت سالي وقت داشتم تا اروپاي قبل 

ببينم و معناي غريب افتادگي و دوري از وطن را بچشم. از مهاجرت را 
من در واقع مسافر اختياري ِ روزگار پس از جشن هاي هزار و پانصد 
ساله و تشكيل حزب رستاخيز بودم. در پي بيش از يك دهه فعاليت 
فرهنگي كه از انتشار نخستين مقاالت و شعرها شروع شده و به شركت 

يران انجاميده بود، مي ديدم كه دهه در تشكيل كانون نويسندگان ا
آغاز روزگار تنگي هاي فرهنگي است. سانسور دريده تر و پر كار  1350

تر، و نويسندگان و فرهنگ آفرينان ايران جا خورده تر و در خود فرو 
به بهانه ي ادامه تحصيل از 1354رفته تر از هميشه بودند. و عاقبت در 

سالي را دور از وطن و دور از وطنم بيرون زدم. خيال داشتم چند 
مشغله هاي اداري بگذرانم و مطالعاتم را درباره تاريخ تشيع در ايران ـ 

  كه مدتي بود ذهن مرا بخود جذب كرده بود ـ ادامه دهم.
در ابتداي اين دوره تعداد ايراني هاي ساكن انگلستان اندك بود. 

انيان افزوده تر اما هرچه به سال انقالب نزديك تر مي شديم بر عده اير
مي شد. آمدن اين گروه ها اما براي گريز از چيز خاصي نبود. طبقه اي 
به نان و آب رسيده، با دالر ها وپوندهاي ارزان، راه كشورهاي اروپائي و 
آمريكائي را در پيش گرفته و هرچه را كه دستشان مي آمد مي 

ف و كيسه خريدند. گروه هاي ايراني را مي ديدي كه در مركز لندن كي
ي خريد بدست مي چرخند. رفته رفته سرو كله آژانس ها، هتل ها و 
مغازه هاي ايراني هم پيدا شد. لندن بصورت پايگاهي براي طبقه 
متوسط به آب و نان رسيده ايراني در مي آمد بي آنكه اعضائش بدانند 

  كه اين خانه دوم جايگاه اقامت بلند مدتشان خواهد شد. 
ن قابل ذكر است نبودن حس دوري در ميان آنچه در اين ميا

جماعت ايراني باشنده در لندن بود. به پاريس هم كه مي رفتي همين 
را حس مي كردي؛ و حتي در لوس آنجلس امريكا كه، به تعبيري، 
منتهي عليه غربي نقشه جغرافياي عالم مسكون است. گسسن و جدائي 

اني بود كه خود اگر هم مفهومي داشت در نزد آن دسته از ايراني
تصميم به مهاجرت قطعي گرفته بودند و وطني تازه را براي حويش 
برگزيده بودند. در ذهن اين گروه اندك بهرحال چشم انداز بلندي براي 
جدائي وجود داشت. اما هركس از اين گروه هم مي توانست بليط 

  هواپيمائي تهيه كند و هر وقت بخواهد به ايران سر بزند. 
ان، كه هر تابستان به ايران بر مي گشتم، فقط پنج سال در اين مي

از  78وقت داشتم تا برنامه هايم را عملي كنم؛ چرا كه بزودي انقالب 
راه مي رسيد و همه چيز را دگرگون مي كرد. در اين پنج سال بود كه 
با روحيات فرهنگي مردم وطنم بيشتر آشنا شدم، گستره جعل و مرد 

مامي را درك كردم و نيز به عمق جهل و خرافه فريبي روحانيت تشيع ا
پرستي و خردگريزي عامه مردممان پي بردم. نيز ديدم كه چگونه 
ديكتاتوري ظاهراً سكوالر، در هراس از كمونيسم، روز بروز بيشتر به 
دامن اين روحانيت پناه برده و، همزمان با سركوب سكوالرهاي 

وانده كمونيسم است) ما به گوناگون (با ظن اينكه سكوالريسم برادر خ
  ازائي جز روحانيت براي فرداي سقوط خود باقي نگذاشته است. 

پيوندي روشن را بين خيابان هاي  1357آغاز زمستاني سال 
شهرهاي بزرگ جهان و تهران ايجاد كرد. اغلب روزها در اين خيابان ها 
ن راهپيمائي برقرار بود. اغلب كساني را كه بعدها در رديف مخالفا

جمهوري اسالمي ديدم آن روزها مي شد مشت گره كرده در ميان 
تظاهر كنندگاني يافت كه در خيابان هاي اصلي مركز لندن، با 

بهمن خيلي ها را  22شعارهاي بلند، مرگ شاه را طلب مي كردند. روز 
  ديدم كه در خيابان كنزيگتون جنوبي شيريني پخش مي كردند. روز

رسيد صف رأي دهندگان در برابر كنسولگري رفراندم تغيير رژيم كه 
ايران در لندن شكل ماري بلند را داشت كه به دور پارك روبروي 
كنسولگري چرخيده پيچيده و انتهايش بداخل يكي از خيبان هاي 

  غربي ميدان فرو رفته بود. 
كنسولگري را بيشتر بچه هاي مجاهد تصرف كرده بودند و در 

نها و برو بچه هاي انجمن هاي اسالمي همانجا هم مي شد تنش بين آ
دانشگاه هاي لندن را مشاهده كرد. از حرف و سخن مردمي كه در 
صف ها ايستاده بودند مي شد فهميد كه اكثريت قاطعشان آمده بودند 
تا به جمهوري اسالمي آري بگويند. اين كه امروز مي گويند بقدرت 

ه نظر من دروغ رسيدن حكومت اسالمي كار يك عده اوباش بوده، ب
محض است. اين يك كار دسته جمعي بود و طبقه متوسط در آن 

  نقش عمده را بازي مي كرد.
انقالب فاصله ها را بكلي برانداخته بود. حتي دانشجويان 
كنفدراسيوني كه دير زماني، در وحشت دستگير شدن به وسيله 

ان بر مي ساواك، از ايران به دور مانده بودند اكنون گروه گروه به اير
  گشتند. به زودي تعداد ايرانيان لندن كاهشي چشمگير يافت.

درس خواندن من هم همان ماه هاي اول انقالب تمام شد و من در 
به ايران برگشتم. هنوز باور نمي كردم كه روحانيت قادر  58مرداد 

خواهد بود تا كالً قدرت سياسي را قبضه كند و ناچار خواهد بود كه با 
نيروهاي ديگر زمام امور كشور را در دست بگيرد و، لذا، ائتالف با 

معتقد بودم اگر روشنفكران الئيك و ليبرال و سوسياليست سبكسرانه 
بهانه اي بدست انقالبيون مسلمان ندهند، امكان اينكه همه مواضع 
اداره كشور، بخصوص در زمينه فرهنگ، بدست اينان بيافتد ضعيف 

ران ديدم كه متأسفانه روشنفكران و است. اما به محض ورود به اي
تحصيل كردگان ما ـ بي اعتنا به كوچكي پايگاه اجتماعي خود ـ 
همانگونه كه پيش از سرنگوني رژيم پادشاهي بي هيچ اما و چرائي زير 
علم رهبري روحانيت رفتند، در پي پيروزي انقالب هم بالفاصله 
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ه خط كشي قاطع تصميم گرفته اند تا در برابر روحانيت بقدرت رسيد
كنند. مي دطدم كه اكثر دوستان نزديكم با نظرات آدمي همچون من 
مخالف بودند و با عمل خود، بواقع، تنها به نيروهاي فرصت طلبي 
همچون حزب توده امكان مي دادند كه ـ به نام طبقه متوسط و جامعه 
تحصيل كرده ايران ـ با حكومت روحانيون به تعامل بنشينند. 

  غير مذهبي ها بدست خود گور خويش را مي كندند. بدينسان،
در اين ميان تجربه بازگشائي كانون نويسندگان ايران حادثه ي اي 
اساسي بود. در اين دوره كانون ما يكسره به وسيله سازمان هاي 
سياسي چپ فتح شده بود و همه سياسي انديشان و نويسان احزاب و 

ر ادبي داشته يا ترجمه كرده گروه هاي چپ، اغلب بي آنكه حتي يك اث
در آن گرد آمده بودند. نتيجه اين بود كه » نويسنده«باشند، بعنوان 

كانون نويسندگان يكي از نخستين واحدهاي مدني بود كه با حاكميت 
انقالبيون اسالمي در افتاد و آشكارا نشان داد كه در جبهه مخالفين 

  رژيم در حال شكل گيري قرار دارد. 
، نيروهاي چپ حاكم بر كانون با يك نيروي ديگر هم در عين حال

اختالفي تاريخي داشتند و آن حزب توده بود كه پيوند ناگسستني 
خود را با كشور جماهير شوروي بخوبي نشان داده و، در نتيجع، مورد 

خوانده مي شدند نبود. و اين » مستقل«اعتماد نيروهاي چپي كه 
ا بداخل كانون كشانده بودند و نيروها دعواهاي خود با حزب توده ر

مخالفت دائمشان با پيشنهادهاي توده اي ها تنها نوك كوه يخ 
اختالفاتي بود كه زمزمه اخراج اعضاء توده اي را از كانون هر روز رساتر 
مي كرد. توده اي ها در اين ميان تمهيدي انديشيدند و بنظرشان 

ند توانست رسيد كه اگر اخراجشان عملي شود آنگاه آنان خواه
وفاداري نشان دهد از جمع » خط امام«تشكيالتي را كه آشكارا به 

  نويسندگان و هنرمندان توده اي بوجود آورند.
احساس من اين بود كه اگر چنين شود، كانون بالفاصله بعنوان 

شناخته شده و به سرعت قلع و » كانون نويسندگان ضد خط امام«
كه از عده اي از دوستان  قمع خواهد شد. به همين دليل هم بود

همدل و همفكرم خواستم تا در مجمع عمومي رسيدگي كننده به 
پرونده اخراج توده اي ها پيشنهاد كنيم كه آنها، بجاي اخراج شدن، از 
عضويت معلق شوند و تصميم قطعي به شش ماه بعد موكول شود. اين 
ن پيشنهاد اگرچه در مجمع عمومي مطرح شد اما با مخالفت سازما

هاي چپ از يكسو و خود توده اي ها كه خواستار اخراج فوري خود 
بودند، از سوي ديگر، مواجه شد. من همانجا از عضويت در كانون 

شوراي «استعفاء دادم و چند روز بعد هم توده اي ها تشكيل 
را اعالم داشتند و در ماده اول » نويسندگان و هنرمندان ايران
د كه شورا براي قرار گرفتن در و اساسنامه آن به صراحت نوشتن

  حمايت از انقالب اسالمي و خط امام بوجود آمده است.
من اين نكات را مي نويسم تا نشان دهم كه چگونه سرآمدان طبقه 
متوسط ايران كه قرار بوده است حامالن ميراث انقالب مشروطه باشند، 
بدست خود بهانه ي سركوب خود را فراهم كردند. الگوي كانون 
نويسندگان هماني بود كه از جانب ديگر مخالفان سياسي رژيم نوپا نيز 
باز سازي شد. يك سال بعد توده اي ها هم هنگامي به اشتباه خود پي 

شان را تخته كردند و » شورا«برند كه پاسدارن حكومت اسالمي در 
  سردمدارانشان را در تلويزيون به نمايش گذاشتند.

ـ كه همه دستگاه هاي   توسطبنظر من، سقوط سريع طبقه م
ديوانساالري و فن ساالري ايران را در دست داشت ـ صرفاً به لحاظ 
افراطي گري يك گروه در مخالفت با رژيم نوپا از يكسو و فرصت طلبي 

موقعيت   و سازشكاري مفرط كوته انديشانه گروهي ديگر براي حفظ
با دست باز به  خود، از سوي ديگر، تحقق يافت و، در پي آن، اسالميون

مي پنداشتند پرداختند و » فرهنگ مشروعه«جا انداختن آنچه كه 
تمايل به فرهنگ هاي نوع ديگر را جرمي نابخشودني اعالم داشتند. 

به سرعت از اجباري كردن حجاب به » اسالمي كردن«آنگاه، فرگشت 
تعطيل دانشگاه رسيد و اين تعطيل با بستن روزنامه ها و به آتش 

  اپخانه ها و برقراري سانسوري خوفناك تكميل شد. كشيدن چ
آنك آنان كه گروه گروه از ايران خارج مي شدند بازندگان فرهنگي 
اين انقالب بودند. سياسيون وابسته به رژيم سابق پيش از اين يا 

  گريخته بودند و يا قتل عام شده بودند. در آن كشاكش، آنچه روح را 

ط بر محيط و غريبگي فرهنگ مي فرسود محضورات فرهنگي مسل
اسالمي حكومت جديد بود كه رفته رفته تا پستوي خانه ها رسوخ مي 

ها مشكل مي ساخت. من خود » ناخودي«كرد و نفس كشيدن را براي 
به لندن برگشتم، بي آنكه باور كرده باشم كه براي سه  1359در پائيز 
ديگر احتماالً ـ  ـ و اگر باز هم زنده بمانم براي سال هائي  دهه قطعاً

  روي وطن را نخواهم ديد. 
   

  ـ دوران بازبيني و محافظت 2
فضاي لندن در فاصله چيزي كمتر از دو سال بكلي عوض شده بود. 
كافي بود تا سري به اداره مهاجرت در جنوب لندن بزني تا اجتماع 
بزرگ پناهندگان فرهنگي را ببيني كه مي كوشيدند براي تقاضاي 

داليل سياسي اقامه كنند. غرب ـ اين كعبه طبقه  پناهندگي خود
متوسط و قشر تحصيل كرده ايران ـ هنوز نفهميده بود كه فرار از برابر 
حكومت اسالمي بيش از آنكه دليل سياسي داشته باشد داليلي 

  فرهنگي دارد و از متواريان مدارك سياسي طلب مي كرد.
و بالتكليف  آن روزها بخوبي مي شد حس كرد كه مردمي مضطرب

بر سفينه اي از وحشت و خشم و نفرت به سرعت برق و باد از وطن 
خويش دور مي شوند و اميد به تغيير اوضاع و بوجود آمدن امكان 

  بازگشت را از دست مي دهند.
هيچ چشم انداز بلند مدتي در برابر نبود. اما همين موجب مي شد 

، و نياز به تبليغات كه نياز به اطالع گيري و اطالع رساني از يكسو
سياسي براي يار گيري، از سوي ديگر، روز بروز بيشتر شود. در هنگامه 
ي اين سيل مهاجرت، پول و مهارت با هم از كشور گريحته بودند. 
گردانندگان اصلي يكشوري ثروتمند و در خال توسعه، همه چيز را رها 

مه داران و كرده و جان خود را بدر برده بودند. و در ميانشان روزنا
نگاران بسياري در سراسر غرب پراكنده بودند. آن روزها هنوز بازار 
جلسات سياسي و بحث هاي ماركسيست ـ لنينيستي گرم بود. در اين 
ميان سردمداران سياسي رژيم سابق نيز رفته رفته مي كوشيدند تا 
نيروهاي پراكنده را سامان دهند. اينگونه بود كه، رفته رفته سر و كله 

  روزنامه هاي خارج كشور نيز پيدا شد. 
من آن روزها هيچ نقشه اي براي آينده نداشتم و نمي دانستم كه، 
با تعليق همه نقشه ها و آرزوها و خواب و خيال هايم، بايد چه كنم. 
  اغلب روزها را در دفتر كار دوستي مي نشستم كه پيش از انقالب براي 

در لندن زده و كارش با  تجارتي كه در تهران داشت شعبه اي هم
اعطاي خدمات توريستي به ايرانياني كه براي گردش و ولخرجي به 
لندن مي آمدند مي گذشت. اما انقالب اسالمي يكباره كل مشتريان او 
را از دستش گرفت. من، كه از لحاظ مالي چيزي نداشتم كه در اين 

مي ديدم  انقالب از دست داده باشم، عمق درد از دست دادگي را در او
كه رفته رفته وجودش را از نفرت پر مي كرد. او بود كه تصميم گرفت 

بسازد و منتشر كند. در اين كار » رژيم آخوندي«نوارهائي را در مورد 
قصه «مرا هم با خود همراه ساخت. بزودي نخستين نوار با نام 

با شعر و آهنگ پرويز خطيبي و گويندگي نادر صديقي و » مالخورون
اري فني من به بازار آمد. مي شد ديد كه اين نوار دل ويراست

خريدارانش را خنك مي كند و از بار دردي كه بر دوش دارند مي 
كاهد. بزودي نوار دوم هم به بازار آمد. در خيابان كنزينگتن، درست 
زير گوش سفارت، رضا فاضلي هم در زيرزمين ساختماني قديمي بساط 

كمك عده اي از هنرپيشگان و كارگردان  كتابفروشي براه انداخته و با
هاي سابق سينما و تئاتر ايران به توليد نوارهاي ضد آخوندي پرداخته 
بود. هادي خرسندي اصغر آقايش را بدست چاپ سپرده بود و منوچهر 

ش را ـ كه بالفاصله پس از انقالب در ايران » آهنگر«محجوبي هم 
لندن منتشر مي كرد. هم  چاپ شده بود و توقيف شده بود ـ اكنون در

را منتشر مي » ممنوعه ها«او، با شراكت شكوه ميرزادگي مجموعه 
ساخت و ميرزادگي خود مستقالً دست به انتشار نشريه هفتگي 

  زده بود.» مقاومت«
و در طي ديد و بازديدهاي نوروزي بود كه  1981آنگاه، در بهار 

رزادگي برخوردم. من در خانه همان دوست تاجر ناشر شده به شكوه مي
سال پيش تر مي شناختم، از روزهاي صفحات شعر مجله  15او را از 

فردوسي. اما در آخرين روزهاي زندگي ام در ايران بود كه داستان 
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دستگيري او و همراهانش پيش آمد و آخرين بار چهره دردكشيده اش 
در دادگاه نظامي بر ذهنم خطي از آتش كشيد و پس، گفتم كه، ديگر 

ي شد ماندن را تحمل كرد و من بيرون زده بودم. باري، شكوه مرا به نم
همكاري با هيئت تحريريه مقاومت دعوت كرد و، بدينسان، دوره اي 
تازه در زندگي ام آغاز شد كه با پيدايش و گسترش رسانه هاي خارج 
از كشور پيوند داشت. من رسماً به كساني پيوسته بودم كه بهيچ روي 

  كومت اسالمي را نداشتند.سر آشتي با ح
چند سال بعد، در مقدمه ي نخستين مجموعه شعري كه با نام 

و به شكوه ميرزادگي  در غربت به چاپ رساندنم » هنوز، دماوند«
از پانزده سال پيش «تقديم شده بود، از آن روزگار چنين ياد كرده ام: 

سرچشمه تر... ديگر دلي برايم نمانده بود تا از سرچشمه هاي آن، كه 
هاي جان و جهان آدمي است، بارور شوم و بنويسم. و همچنان بود تا 
وقتي كه دلمرده و خاكستر گرفته از شكست قيام به لندن آمدم تا 
بقيه السيف عمر را در اين دل گرفته، به حسرت و آرزوي فراموشي، 
بگذرانم. اما همينجا بود كه رفيق راهي به سراغم آمد كه آرام آرام در 

ه شدن و زنده ماندنم كوشيد، و پيگيرانه خواست تا ـ همچون خود زند
او ـ بر فراز همه تلخكامي ها پلي از اراده و آرزو بزنم و به آن جواني 
گمگشته اي برگردم كه دوست داشت شاعر باشد و جهانش را با عطر 

  »تصاوير و رقص كلمات بيارايد.
وانم ـ با مرور من اين خاطره ها را بدان دليل مي نويسم كه بت

وارد  دوباره از پست و بلندهاي راهپيمائي روحي خود و همگنانم ـ 
بحث درباره رابطه بين آفريننده و مخاطب در فضاي آن روزگار شوم. 
چرا كه در پس همه اين هيجان ها و كارهاي آفريننده جمعي پرسشي 
هم وجود داشت كه همواره در ذهن مي لوليد و رهامان نمي كرد: 

  ستي ما براي كدام مخاطب مي نوشتيم؟ برا
طنين تاريخ مشروطيت در ذهن ما زنده بود، با نام هائي چون 

و ديگران. آنك ما آمده بوديم تا » نشريه كاوه«و » روزنامه قانون«
همان راهي را در پيش بگيريم كه آنها پيموده بودند. اما بزودي مي 

در غربت عليه رژيم شد دريافت كه مقايسه تنها تا همين حد كه ما 
حاكم بر ايران روزنامه منتشر مي كنيم و آنها هم چنين مي كردند 
تمام مي شد و جلوتر نمي رفت. چرا كه آنان براي مخاطب داخل 
كشور مي نوشتند، روزنامه را با هزار ترفند به ايران مي رساندند، و با 

ما در پخش خبر و نظر پايه هاي رژيم قاجاري را مي پوكاندند. ما ا
ايران صدائي نداشتيم، راهي براي رساندن نشريات و آفريده هاي هنري 
ما به ايران وجود نداشت، صدامان به ديوارهائي نامرئي برمي خورد و 
پژواكش بسوي خود ما باز مي گشت. بزودي مي شد فهميد كه ما 
براي مردمي مي نويسيم كه همه آنچه را مي گوئيم خود بهتر مي 

  با خواندن مطالب ما تسكيني براي درد هاشان مي يابند. دانند و تنها
يك تلفن مأموران سفارت به رفيق ناشرم كافي بود تا دست از 
انتشار نوارهايش بردارد. گفته بودند خانه ات را بمب مي زنيم و زن و 
بجه ات را تكه تكه مي كنيم تا ديگر به امام جسارت نكني. دو سه 

ه او گشت زده و بعد به كالنتري اش روزي پليسي هم بر گرد خان
از كار شست اما رضا فاضلي   بازگشته بود. اگرچه رفيقمان زود دست 

هم بود كه خيال پا پس كشيدن نداشت. به همين دليل هم بود كه، 
بزودي، تهديد در مورد او عملي شد و بمب كار گذاشته شده در 

  كتابفروشي شان پسر جوانش را تكه تكه كرد.
در پي گسترش راديوهاي موج كوتاهي بودند كه  گروهي هم

امواجشان تا بداخل ايران مي رفت. آن صدا ها را هم بريده شدن سر 
  دكتر شاهپور بختيار و فريدون فرخزاد خفه كرد.

گسترش جنگ ايران و عراق خود موجبي اساسي بود كه رشته 
له ارتباط ها را به حداقل برساند. ايران جنگزده نه گوش و نه حوص

شنيدن سخنان ما را داشت. فقط مسافراني كه از ايران مي آمدند بما 
مي گفتند كه در آنجا مردم تنها خواستار ترانه هاي شادي آفريني 
هستند كه در لوس آنجلس ساخته مي شود و از راه هاي گوناگون به 
پياده روهاي تهران مي رسد. يادم است كه دوستي از تهران آمده بود 

رد كه جلوي دانشگاه فروشنده اي دورگرد كنار گوشش تعريف مي ك
و او، با حيرتي در حد » نوار مبتذل هم داريم!«زمزمه كرده بود كه: 

مي بيني؟ اين ها كاري كرده اند كه مبتذل بودن «ناباوري، مي گفت: 
  » هم حاال يك ارزش شده است!

ان با پذيرش اينكه به اين زودي ها بازگشتي در كار نيست، ايراني
پراكنده در غربت رفته رفته چمدان هاشان را باز كردند، درس هاشان 

انجمن «را خواندند، مغازه هاشان را براه انداختند، هر كجا توانستند 
بوجود آوردند و ـ در همه اين كارها ـ پذيرفتند كه ما » فرهنگي

صدائي در ايران نداريم و صداي آنها كه در زير بمبارن گير كرده اند 
به ما نمي رسد. جوامع ايراني خارج از كشور بصورت گروه هاي  نيز

كوچك خودكفائي در آمدند كه برحسب تعداد اعضاء شان داراي 
تسهيالت و خدمات مختلفي ـ از جمله خدمات رسانه اي گروهي ـ 
بودند. ما خود در لندن روزنامه هاي كيهان و نيمروز را داشتيم و 

داخته بوديم كه جلسات هفتگي اش با را براه ان» گروه ايران كوچك«
 70چهار نفر شروع شد و در طول سه سال و اندي تعداد اعضائش از 

نفر برگذشت. در اين جلسات چهره هاي مختلف رسانه اي، از نويسنده 
و مترجم گرفته تا شاعر و موسيقي دان و نوازنده و هنرپيشه شركت 

مطلبي را در جلسه مي كردند. هر هفته يك نفر عهده دار مي شد تا 
مطرح كند. ما در آن سه سال و ها تاريخ فرهنگ ايران را يك بار 
اجماالً چنان دوره كرديم كه بتوانيم با جشم باز به سال هاي قبل از 
انقالب ـ روزگاري كه خودمان هم جزو فرهنگ آفرينانش بوديم ـ 

  برسيم. 
يم و معناي اين سخن آن است كه ما گذشته مان را دوره مي كرد

با هر دوره كردني، با واهمه، به بن بست انقالب اسالمي مي رسيديم. و 
پرسش ها هم همه اين بود كه چرا چنين شد؟ در برابر اين پرسش 
مزاحم هركس پاسخي داشت و پاسخ هيچكس هيچ كس را قانع نمي 

  كرد. 
گهگاه مسافري ساكن ايران هم از راه مي رسيد و از اينكه كارمان 

مي يافت حيران مي شد. اما او نيز با خود » بي پيوند«و » دهبي هو«را 
حرفي نداشت؛ مثل حلزوني به اعماق الكش خزيده بود؛ حوصله شعر 
خواندن و پرسش هاي ادبي را نداشت؛ دلش مي خواست هر شب 

» مذهب خوش باش«مهماني باشد و همه با هم زير آواز بزنند. نوعي 
  د را هم از دست داده بود.كه ديگر صالبت خيامي و حافظي خو

باري، در اين دوران رسانه هاي ما با خود و در خود مي گفتند و 
مي شنيدند، آنسان كه نشريات كوچك محلي در همه كشورهاي خارج 

  عمل مي كنند. 
تجربه كردم. آن سال براي ديدن  1987من اوج اين وضعيت را در 

  نده ام در آمريكا كه از اقوامم به آمريكا سفر كرده بودم و دوستان پراك
سفرم با خبر شده بودند، مرا براي سخن گفتن درباره ادبيات به 
شهرهاشان دعوت كردند. مجموعاً در چهار جلسه شركت كردم؛ در 
لوس آنجلس، فيالدلفيا، واشنگتن و نيويورك؛ و در هر كجا به دعوت 

دنم آن محل و در هر شهر ده ها رفيق و آشنا بدي» انجمن ايرانيان«
انجمن هنرمندان و نويسندگان «آمدند. وقتي به لندن بازگشتم و 

در آمده بود » گروه ايران كوچك«ـ كه از دل همان » ايراني در بريتانيا
ـ تصميم به انتشار نشريه اي گرفت، من در آن شرح سفرم را، با عنوان 

، نوشتم و فهرستي از نام هنرمنداني كه فقط در »اين خانواده بزرگ«
نفر مي شد.  600ليفرنيا ساكن بودند آوردم كه شامل چيزي بيش از كا

به ديدار خانواده اي «آن مقاله با اين جمله پايان مي گرفت كه: 
كوچك رفتم و خانواده اي بزرگ را جستم... پس در ايران كي باقي 
مانده است؟.. و پيكر اگر پاره پاره شده است، دل اما مي طپد، به 

هويت، كه از آن ماست، زير هر آسمان كه  اشتياق حفظ اصل و
  »باشيم.

حفظ كردن «مي بينيد كه در همين دو سه خط هم تنها سخن از 
من با دو چشم خويشتن «است. گوئي مي خواهد بگويد كه: » هويت

را ديده ايد؟  "451فارنهايت "آيا فيلم » ديدم كه جانم مي رود...
وش حكومت داستان فيلم در جامعه اي مي گذرد كه دستخ

خودكامگاني است كه با هرگونه حس و عاطفه بشر مخالفند و، در اين 
راستا، ادبيات و هنر و كتاب و موسيقي را ممنوع كرده اند. نارضائيان از 
اين حكومت، مخفيانه از قلمرو آن مي گريزند و در جنگل هاي انبوهي 

هنر از  مخفي مي شوند. در آنجا آنها به يادآوري و بازسازي ادبيات و
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دست رفته مي پردازند. در انتهاي فيلم مي بينيم كه هركس خود به 
يك كتاب گويا و متحرك تبديل شده است، يكي باباگوريو است، يكي 
خوشه هاي خشم و يكي هم مجموعه شعرهاي آرتور رمبو. آنها سراسر 
روز در جنگل راه مي روند و كتابي را ـ كه خود همان شده اند ـ با 

  د مي خوانند تا از يادشان نرود. صداي بلن
آن روزها ما نيز در خارج از كشور به همان گونه مي زيستيم: ما 
حافظان پير شونده دست آوردهاي مدرنيسم فرهنگي ايران بوديم و 
قصه هامان را آنقدر براي هم مي گفتيم كه خود عاقبت به قصه تبديل 

   شويم.
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با حكومت اسالمي آغاز شد. همپاي كشتار و ترور آنگاه، تعرض 
مخالفان سياسي و فرهنگي، رژيم اسالمي ـ با پايان گرفتن جنگ 
هشت ساله ـ بر آن شده بود كه در خارج كشور حضوري موثر داشته 
باشد. ذخائر بنياد پهلوي در نيويورك، كه آنك تحويل بنياد علوي شده 

بزك كرده از رژيم را در خارج از  بود، به اين كار مي آمد كه چهره اي
ايران ارائه كنند. در اين راستا به خيلي ها پيشنهاد كمك مالي شد و 

هاشان را تبديل به » انجمن«خيلي ها هم اين كمك ها را پذيرفتند و 
  پايگاه هاي فرهنگي جمهور اسالمي كردند.

حكومت اسالمي نخست هنرمندان رام و دست آموز خود را به 
كشور گسيل داشت تا براي مردمي كه از وحشت آن حكومت خارج از 

به چهار گوشه جهان گريخته بودند موسيقي اجرا كنند و تئاتر بگذارند. 
كوشيدند در دانشگاه ها جا باز كنند؛ اين كار از طريق اعطاي بورس 

به ايران انجام مي گرفت. » دانشمندان«تحصيلي و دعوت دانشجويان و 
ائي رسيد كه اگرچه در ايران اجازه نمايش نمي بعد نوبت به فيلم ه

گرفتند اما با كمك هاي دست و دلبازانه مالي رژيم به فستيوال ها مي 
  آنند و جايزه درو مي كردند.

روزنامه و مجالت و كتاب هاي چاپ داخل كشور هم به اين سو 
روانه شدند. دها كتابفروش بزرگ و كوچك به ارائه اين كتاب هاي 

قيمت پرداختند. كار بجائي رسيد كه يكي از ناشران داخل  سخت ارزان
كشور اعالم داشت كه فروش عمده كتاب هاي ما در خارج كشور انجام 

  مي گيرد.
و اين وضعيت دريچه اي فراخ را گشود بر آنچه در طي ده ـ دوازده 
سال بر هنر و فرهنگ ما گذشته بود. آنچه مي ديديم هنري بود گنگ 

ي و، آنطور كه نظريه پردازان ادبي داخل كشور مي و گيج و انتزاع
آنان، در برابر سانسور و سركوب بي رحمانه ». غير مفهومي«گفتند، 

هنرمند و نويسنده، چاره كار را در پناه بردن به شطحيات و مبهمات 
عرفاني يافته و آن را ـ براي خالي نبودن عريضه ـ به نظريات مكتب 

ه بودند. كار بدانجا كشيده بود كه غرب وصله زد» پست مدرنيزم«
منتقد شعر جواني از احمد شاملو چنين ايراد گرفته بود كه شعرهاي او 

» مبتذل بودن«داراي معنا و مفهوم اند. بدينسان، اگر در نخستين قدم 
نيز ارزشي بشمار » نا مفهوم يا بي مفهوم بودن«ارزش شده بود آنك 

انشگاه كه در كتاب ها و مي رفت كه نه در پياده روهاي جلوي د
  نشريات روشنفكرانه مطرح مي شد.

در عين حال، نشريات و ناشران داخلي، قطعاً به سفارش وزارت 
ارشاد و فرهنگ اسالمي، در را بروي نويسندگان و هنرمندان مقيم 
خارج هم گشوده بودند. مگر نه آنكه مشكل اغلب آنها با حكومت 

و نه سياسي؟ اين مشكل را اسالمي داراي طبيعتي فرهنگي بود 
اينگونه مي شد حل كرد كه نويسنده و هنرمند در خارج ساكن باشد و 

ي غير اسالمي اين اقامت برخوردار باشد اما برخي از آثار » مزايا«از 
غير سياسي خود را در داخل چاپ كند. در اين كار دليلي موذيانه 

سالم وجود داشت. در فرداي جنگ و آغاز دوراني كه حجه اال
خوانده بود، حكومت اسالمي مي » عصر سازندگي«رفسنجاني آن را 

كوشيد تا از انزواي بين المللي بيرون آيد و در جهان متمدن خودي 
نشان دهد. در چنين راستائي ترفندهاي مزبور مي توانستند بسيار كارا 
باشند. براستي هم صداي معترض تو در برابر سازمان هاي بين المللي 

مي رسيد وقتي بخشي از هنرمندان و نويسندگان خارج از  به كجا

كشور و مشهور به مخالفت با رژيم مي توانستند آثار خود را در داخل 
  كشور منتشر كنند؟

ي مخالف تماميت حكومت اسالمي » خارج كشوري ها«واكنش 
شايد پرويز صياد   نسبت به اين جريان ها چندين شكل داشت.

وس آنجلس پالكارد بدست گرفت و در برابر نخستين كس بود كه در ل
تئاترها و سينماهائي كه آثار داخل كشوري را نشان مي دادند به 
اعتراض ايستاد. برخي دست به قلم بردند و در اين مورد شكايت 
كردند، برخي نامه هاي سرگشاده نوشتند و امضاء جمع كردند. شكوه و 

ده و تشكيل يك من در لندن تصميم به انتشار يك نامه سرگشا
  انتخاب شده بود.» پويشگران«سازمان فرهنگي گرفتيم كه نامش 

ما مي دانستيم كه صدايمان از ديوارهاي ستبر حكومت اسالمي 
نمي گذرد و به داخل كشور نمي رسد. اما آنچه ما را نگران مي كرد 
وضعيت آفرينش هاي فرهنگي در خارج كشور بود. نسل جواني از 

گان ايراني در اين خاك سر بر كشيده بودند كه از شاعران و نويسند
يكسو در خارج كشور مخاطب چنداني نداشتند و، از ديگر سو، وسوسه 
انتشار در داخل كشور بشدت در اطرافشان وجود داشت. ما فكر كرده 
بوديم كه با طرح پيشنهادهائي براي نوع هنر و فرهنگي كه مي 

ار نشريه اي كه بتواند در برابر توانست در خاك غربت برويد و با انتش
هجوم فرهنگي حكومت اسالمي مقاومت كند شايد بشود در اين مورد 
كاري كرد. در پي انتشار نامه سرگشاده و استقبالي كه از آن شد، ما 

را منتشر كرديم كه بخش از آن چنين مي » بيانيه ي پويشگري«
و روشنفكران  بايد بكوشيم تا تالطمي در فكر و روح هنرمندان«گفت: 
در سراسر جهان ـ به وجود آوريم، و اين تالطم را به پويايي بر  خود ـ

امروزين    معنا براي كارا كردن چرخ هاي نوآوري و خلق آثار واقعا
تبديل كنيم. اگر اين ندا پاسخ گيرد و مغزهاي خالق و دست هاي 
ا آفريننده به هم پيوند خورند، بي شك جنبشي نو در هنر و فرهنگ م

سر برخواهد كشيد. جنبشي كه پيشاهنگي فرهنگي جامعه ي ما را بر 
عهده خواهد داشت، جنبشي كه به نوزايي و گسترش هنر و ادب مدرن 
ايران كمك خواهد كرد.. (و) از لحاظ محتوا، سر سختي در مقابل 

فرهنگي، رو به جانب صبح فردا داشتن و مبارزه با  -ارتجاع فكري
ن هاي ضد عقاليي بر تفكر (را پي خواهد تسلط خرافه ها و گما

  ».گرفت)
انتشار اين بيانيه، در عين حال، نشانه پذيرش اين واقعيت هم بود 
كه سرگذشت گذشته و شكل آينده توليدات فرهنگي خارج از كشور 
بايد بسوي جدا شدن از ملزومات و انواع آفريده شده هاي در داخل 

اگر دليلي براي ماندن و بودن «كشور حركت كند. حرف ما اين بود كه 
در خارج از كشور وجود داشته باشد اين دليل مسلماً داراي ماهيتي 

  » شديداً فرهنگي است.
درستي اين برداشت هنگامي بر ما مسلم شد كه حكومت اسالمي 

را ـ كه نشريه اي فرهنگي بود و » پويشگران«بالفاصله ورود نشريه 
ممنوع كرد و در چند مورد  سخن از سياست نمي گفت ـ به ايران

كساني را كه اين نشريه با خود به ايران برده بودند در فرودگاه مهرآباد 
توقيف كرد. حكومت در برابر مقاومت فرهنگي خارج كشوري ها 

  حساسيت شديد نشان مي داد.
را در مجلس » مقاومت فرهنگي«يكي از لحظات جالب اين 

دا تجربه كرديم ـ وقتي كه من، بزرگداشت اجمد شاملو در تورنتوي كانا
بعنوان يكي از سخنرانان آن جلسه، به ارتباط مشكوكي كه با داخل 
كشور برقرار شده اعتراض كرده و تني چند از شاعران و نويسندگان 
خوبمان را كه در جبهه سياسي هم فعاليت داشتند به دليل انتشار 

ال ـ چشم در كتابشان در ايران مورد شماتت قرار دادم و در عين ح
چشم دوستان قديمي همچون جواد مجابي ـ گفتم كه از من نخواهيد 
تا به لحاظ حضور نويسندگاني كه از ايران آمده اند و بايد برگردند 
حرف سياسي نزنم. آن شب حرف هايم در هر جمله با استقبال شديد 
حاضران در تاالر روبرو شد و بخوبي نشان داد كه مردم عادي بيشتر از 

رخي از هنرمندان و نويسندگان ما در اين مورد حساسيت دارند و با ب
دست زدن به مقاومت فرهنگي در برابر هجوم حكومت اسالمي 

  موافقند.
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سندگان، اكنون و به مرور زمان دريافته بگذريم كه برخي از آن نوي
اند كه كارشان چيزي جز خسران براي آنان و پيروزي براي سياست 
هاي فرهنگي حكومت اسالمي چيزي به همراه نداشته است و، به 

  همين دليل، اكنون بازگشته و به صفوف مقاومت فرهنگي پيوسته اند.
در عين حال، باري، جدائي فرهنگي از آنچه در ايران مي گذشت، 

مي توانست به ايجاد هويتي نو و مستقل براي ايرانيان خارج از كشور 
بيانجامد. من برخي از فكرهاي مربوط به اين امر را در آخرين شماره 

كه پس از مهاجرت ما از لندن به دنور منتشر شد، » پويشگران«نشريه 
جائي از مطرح كردم. در » كشور خارج از كشور«در مقاله بلندي با نام 

يم... "خارج از كشور"ما ساكنان سرزميني به نام «آن مقاله آمده بود: 
خود نام كشوري شده است كه ما در آن زندگي  "خارج از كشور"يعني 

مي كنيم... (و) اگرچه زيستنگاهمان ديگر موطن و وطن ما نيست اما، 
در عين حال، حكم ميهن ما را پيدا كرده است. حاال، حتي اگر دست 

ه عصا راه رفته باشيم جمهوري اسالمي هم پاسپورتمان را بي درد سر ب
سفر كنيم، بالفاصله در مي  "داخل كشور"تجديد كند و بتوانيم به 

يابيم كه مردمان آنجا نيز به ما به چشم ميهمان و مقيم موقت نگاه مي 
كنند.. كه براي تجديد خاطره به وطن برگشته ايم اما بزودي آن 

خواهد  "خارج از كشور"يما از راه خواهد رسيد و ما را به هيوالي هواپ
  »برد.

در واقع، براي بسياري از ما ـ كه از سر فرصت طلبي به غربت 
نيامده و با حكومت مسلط بر كشورمان هم رابطه نامشروع برقرار نكرده 
بوديم ـ اين ميهن جديد، اين كشور خارج از كشور، وقتي معناي 

ر تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي ما با دلپذير مي يافت كه ب
داخل كشور تأكيد مي شد. هر گونه ايجاد شبهه و تشابه بين اين دو 

از يكسو حضور ما را درخارج بي محتوا مي ساخت و، از سوي » كشور«
ديگر، وجود حكومت اسالمي را توجيه مي كرد. و اين دومي همان 

دلبسته و در راهش از چيزي بود كه جمهوري اسالمي سخت به آن 
  خرج دالرهاي باد آورده نفتي دريغ نداشت.

پيش آمدن واقعه دوم خرداد وضع را از آن هم كه بود بدتر كرد، 
چرا كه اين جريان عالوه بر جذب بسياري از روشنفكران داخل كشور و 
به تنگ آمده از جور حكومت اسالمي، در خارج كشور هم در ميان 

زان و روشنفكران و آفرينشگران فرهنگي هم رسانه ها و برنامه سا
پيمان هاي بسياري يافت و، در نتيجه، كار را بر آنان كه حكومت 
اسالمي را در تماميت خود اصالح ناپذير مي يافتند تنگ تر كرد. شايد 
پر بي راه نباشد اگر من مرگ نابهنگام دوست بزرگوارم نادر نادرپور را 

روزهائي رسيده بود كه مي شد تعداد به همين روند نسبت دهم. ديگر 
منكران امكان اصالح پذيري حكومت اسالمي را با انگشتان دست 

  شمرد.
، روزگار 1990بهر حال، مي توان گفت كه ما، در سراسر دهه 

مقاومت فرهنگي را مي گذرانديم. به اين معني كه، برخالف ده ساله ي 
گذشته طي شد، در قبلي كه در انزوا و خموشي صرف شده در بازبيني 

هر يك به سهم و شيوه خود دست به فعاليت هاي سازنده  90دهه 
زديم. اما اين فعاليت ها همچنان در محدوده ي محيط زندگي ما انجام 
مي شد و راهي به داخل كشور نداشت. از اين منظر كه بنگريم، مفهوم 

را نيز مفهومي بي ربط به داخل كشور بود، چ» رسانه خارج از كشوري«
كه نظر بخود داشت و فقط به جامعه اي كه در آن فعال بود خدمت 

  مي كرد.
در اين ميانه باز تنها رسانه اي كه از اين بابت مستثني بود به 
حوزه ترانه ها و آهنگ هاي خارج كشوري، بخصوص لوس آنجلسي، 
مربوط مي شد. در دوري ما از وطن، كشورمان دو نسل را پشت سر 

اين كشور كهنسال جوان ترين كشور جهان محسوب  نهاده بود و آنك
مي شد. نسلي آمده بود كه نه پيش از انقالب را ديده و نه در دوران 
جنگ هنوز عقل رس شده بود؛ نه شور انقالب را داشت و نه حرارت 
اسالمزدگي را. و زباني كه مي فهميد زبان شادي ها و آزادي هاي 

ترانه هاي ساده اي بود كه از  ممنوع اما مندرج در موزيك ريتميك و
راه هاي مختلف، در كنار مشروب و هروئين و ترياك بداخل كشور 
قاچاق مي شد و احتماال بخش هائي از رژيم هم از جريان آن منتفع 
مي شدند. آيا بايد اين امر را يك تعرض و پيروزي فرهنگي ـ رسانه اي 

وت هاي فرهنگي تلقي كرد؟ هم آري و هم نه. آري از آن جهت كه تفا
اميال و آرزوهاي جوانان درونمرز را با خواست هاي فرهنگي حكومت 
نشان داده و بيان مي كرد و، نه، از آن جهت كه در آنان حسي از 
ادراك سياسي و ميلي به جنبش اجتماعي پديد نمي آورد و، شايد به 
همين دليل، همراه با مواد مخدر گوناگون بصورتي غيرمجاز اما 

  پخش مي شد. گسترده
و سرآغاز قزن جديد، ماهواره ها توانستند  90آنگاه، از اواخر دهه 

راديو و سپس تلويزيون را به خانه هاي بخشي از اهالي كشور خارج از 
كشور بياورند. اين حادثه نيز بر تفاوت فرهنگي دو سوي مرز انگشت 

  مي نهاد اما هنوز نمي توانست اثري بر داخل كشور داشته باشد.
  ـ فصل تهاجم 4

سالي هست كه ما وارد مرحله نويني از تاريخ  5ـ  4اكنون 
فرهنگي كشور خارج از كشور شده ايم. كشف اتفاقي اين واقعيت كه 
مردم داخل كشور هم مي توانند برنامه هاي تلويزيوني ما را با ديش 
هاي خود دريافت كنند موجب شد كه يكباره چندين و چند ايستگاه 

  بوجود آيند و امواج خود را به داخل كشور بفرستند.تلويزيوني 
مسلماً دور تازه اي از روابط داخل و خارج آغاز شده بود. اينك مي 
شد بداخل خانه هاي مردمان رسوخ كرد و با آنان روياروي سخن 
گفت. يعني، ما از دوره حفاظت و بازبيني و نيز دوره مقاومت فرهنگي 

دوره «رد مي شديم كه مي شد نام آن را گذشته و اكنون به دوره اي وا
  گذاشت.» تهاجم متقابل

ما اين مرحله را با غافلگيري آغاز كرديم. هرگز كسي تصور نمي 
راحت جلوي دوربيني نشست و با مردم داخل كشور   كرد كه بشود

سخن گفت. حكومت اسالمي هم هنوز از اين ضربه در گيجاگيجي فرو 
بشقاب هاي گيرنده، تصويب مقررات و رفته است. جمع آوري شتابزده 

قوانين براي كنترل اين وسيله، و تهيه وسائل گوناگون توليد پارازيت بر 
روي امواج ماهواره اي همه خبر از غافلگير شدن حكومت و كوشش آن 
براي بحداقل رساندن تأثير شكافي مي دهد كه بر ديوار عايق اطالعاتي 

  آمده است.كشيده شده بر گرداگرد كشور بوجود 
بعنوان يك تجربه شخصي، بايد بگويم كه براي خود من و شكوه 
ميرزادگي اين پرسش مطرح بود كه با اين امكان تازه چه بايد كرد؟ 
پس از بيست و يكي سال قطع ارتباط با مردمي كه به زبان ما سخن 
مي گفتند، و ما خود را شاعر و نويسنده آنها مي دانستيم، يكباره 

آمده بود تا سخن گفتن با هم ميهنانمان را آغاز كنيم.  امكاني پيش
اما، در سوي ديگر معادله، اين باور قديمي هم با ما بود كه تلويزيون 
يك وسيله مصرفي است كه مدام كاالي توليدي مي خواهد و طبيعت 
آن را با طمئنينه ي آفرينش هاي هنري و صبوري ضروري براي 

قتي تو مي نويسي و بدست چاپ و يا كارهاي فرهنگي در تضاد است. و
انتشار اينترنتي مي سپاري مي داني كه نوشته ات ماندني و هميشه 
قابل دسترس است. خواننده آثارت مي تواند، هر وقت كه بخواهد، به 
اين منابع مراجعه كند و با نوشته هاي تو آشناشود. اما آنچه در برابر 

پخش زنده و چه در بازپخش، دوربين تلويزيون اتفاق مي افتد، چه در 
باد هواست؛ لحظه اي آغاز و لحظه اي ديگر در هياهوي برنامه هاي 
ديگر و آگهي هاي تبليغاتي گم و گور مي شود. اين امر البته در مورد 
درصد باالئي از برنامه هاي تلويزيوني كشورهاي مختلف دنيا صادق 

ود دارد و است، حتي در آنجا ها كه آرشيوي براي برنامه ها وج
مخاطب اگر بخواهد و اهل جستجو باشد باالخره مطلوب خويش را مي 
يابد. اما، بهر حال، تجربه انقالب و بالئي كه بر سر نوارهاي آرشيو هاي 
راديو و تلويزيون ايران آمد خود نشانگر بي وفائي اين وسيله و 
ناپايداري محصوالت آن است. پس، چگونه مي توان همه وقت و توان 

ود را براي توليد برنامه هائي گذاشت كه عمري يكي دو ساعته خ
دارند؟ اصالً نويسنده و شاعر را چه به نشستن در برابر دوربين و برنامه 

  اجرا كردن؟ 
ما، در همه اين موارد با هم به بحث هاي بسياري نشستيم و 
عاقبت به يك فرمول مشترك رسيديم: اين وسيله ارتباطي جديد 

و تكرار نشدني را پيش روي ما گذاشته است كه اگر از آن فرصتي نادر 
استفاده نكنيم بايد بپذيريم كه سرگذشت آينده ما در دوري و بي 
ارتباطي با وطن فرهنگي مان و نسلي كه قرار است حامل ميراث 
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نويسندگان و شاعران معاصر آن باشد به پايان خواهد رسيد. آنان از 
د شد و حرف و سخن ما را نخواهند حضور و سخن ما با خبر نخواهن

  شنيد.
مي بينم كه در اينجا نكته اي بديهي انگاشته شده كه در خور 
گشودن و وارسي بيشتر است. آيا ما ـ براستي ـ فكر مي كرديم حرفي 
براي گفتن داريم كه مي تواند بكار نسل جوان كشورمان بيايد؟ يا نه، 

كه ما را وسوسه مي كرد؟ صرفاً اين ميل به خودنمائي و تظاهر بود 
پاسخ هر دوي ما روشن بود: اگر چيزي در چنته نداشته باشيم همين 
خودنمائي و تظاهر، بيش از هر عامل ديگري، موجب رسوائي ما خواهد 
شد. بقول سعدي، تا مرد سخن نگفته باشد / عيب و هنرش نهفته 

كه باشد. نشستن در برابر دوربين و سخن گفتن با مخاطبي ناشناس 
هزاران كيلومتر دورتر از تو روبروي دستگاه تلويزيونش نشسته است 
هم جرأت مي خواهد، هم اعتماد به نفس و هم احساس نياز به انجام 
وظيفه اي كه تو براي خودت قائلي. يك مجري حرفه اي تلويزيوني 
دچار اين وسوسه ها نمي شود. او حتي مي تواند متني را كه ديگري 

اند كه گوئي خودش صاحب آن حرف و سخن است. نوشته چنان بخو
اما تو بايد از جان و ذخيره تجربه و دانش و آبرويت مايه بگذاري تا 

  ساعتي را در برابر دوربين به پايان رساني.
بگذاريد در مورد فكر هاي خودم بگويم: فكر سفر و تحصيل در 

يادم استاد و دوست زنده  1350اروپا را نخستين بار در اوائل دهه 
دكتر نادر افشار نادري، رئيس آن زمان دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران، كه من هم در آنجا تدريس مي كردم در ذهن من 
ايجاد كرد. او، با توجه به عالقه من به مطالعات ديني و كنجكاوي هايم 
در اين مورد، اعتقاد داشت كه من بايد در رشته جامعه شناسي دين 

در پايان تحصيل اين رشته را در دانشكده علوم تحصيل كنم و 
تحوالت سازمان «اجتماعي بوجود آورم. پايان نامه تحصيلي من، درباره 

يك سال قبل از انقالب تمام شد و تنها » مذهبي شيعه امامي در ايران
، 1356دفاع از آن و انجام تشريفات مربوط به آن باقي ماند. در سال 

تهران، رفيق زنده ياد ديگرم شاهرخ مسكوب، در سفر تابستانه خود به 
كه مسئوول كتاب هاي درسي رشته تاريخ دانشگاه آزاد شده بود و از 
پايان نامه من هم خبر داشت، پيشنهاد كرد كه پايان نامه را بفارسي 
ترجمه كرده و بعنوان كتاب كمك درسي رشته تاريخ براي چاپ به 

در طول تابستان ترجمه را به دانشگاه آزاد بدهم. من هم پذيرفتم و 
پايان رسانده و دست نوشته ها (آن روزگار هنوز كامپيوتر از راه نرسيده 

  بود تا كارمان را آسان كند) را تحويل او دادم و به انگلستان برگشتم. 
اما باال گرفتن ماجراهاي سياسي در طول دو سال بعد، داستان اين 

كه سالي پس از انقالب، يك روز كتاب را بكلي از ذهن من زدود. تا اين
عصر در روزنامه كيهان مصاحبه اي را خواندم با حاجي آقائي كه رئيس 

اينجا «انتشارات دانشگاه آزاد شده بود. او در آن مصاحبه گفته بود كه 
ـ يعني دانشگاه آزاد ـ هم يك نوع النه جاسوسي بوده است و ما در 

تور آمريكا و صهيونيسم بر اينجا كتاب هائي را كشف كرديم كه به دس
ضد اسالم و تشيع نوشته شده بودند و قرار بود از طرف دانشگاه منتشر 
شوند كه خوشبختانه پيروزي انقالب موجب شد تا جلوي اين كار 

و حاجي آقا سپس، بعنوان مستوره اي در روشن كردن » گرفته شود.
ب به خدا و اين كتا«عمق توطئه البد، كتاب مرا مثل زده و گفته بود: 

چه جرم » پيغمبر و دين بعنوان پديده هائي اجتماعي نگاه مي كند!
بزرگي! مصاحبه مزبور، كه عاقبت موجب خروج هميشگي من از ايران 

علمي بعنوان جامعه «شد، يكباره مرا با پرسشي بنيادي روبرو كرد: 
شناسي در حكومت اسالمي چه جايگاهي خواهد داشت؟ و تو مي 

پس با اندوخته اي كه در اين حوزه فراهم كرده اي چه  خواهي از اين
آقايان بزودي فراهم كرد: نخستين » انقالب فرهنگي«پاسخم را » كني؟

رشته هاي دانشگاهي كه بسته و ممنوعه اعالم شدند رشته هاي علوم 
  اجتماعي بودند.

سال پيش. و همواره اين بغض  26من به تبعيد و مهاجرت آمدم. 
ه بود كه چرا ما نبايد در دانشگاهمان رشته هاي علوم در گلويم ماند

اجتماعي داشته باشيم و به خدا و پيغمبر و دين بعنوان پديده هاي 
اجتماعي هم نگاه كنيم؟ چرا نبايد بتوانيم از مقوله هائي اين چنين، 
بقول ماكس وبر، رمزگشائي كنيم؟ من اين درس ها را فقط بخاطر 

مي خواستم به سهم خودم در جريان  گرفتن مدرك نخوانده بودم.
روشنگري وطنم شراكت داشته باشم؛ و انقالب اسالمي، در همان اول 
كار، نوكم را چيده بود. بيست سالي را هم در اروپا و آمريكا پرسه زده 
بودم بي آنكه لحظه اي هوس كنم كه براي تدريس جامعه شناسي در 

ها پراكنده اند تقاضا نامه اين همه دانشگاهي كه بوفور در اين سرزمين 
اي بفرستم. داستان من و جامعه شناسي و دانشگاه تهران مثل يك 
حرف ناتمام در هوا مانده بود. سال ها پشت در كالسي ايستاده بودم 
كه در داخلش شاگردانم پير و بي حوصله و رنگ باخته مي شدند. گاه 

ز كه من از پايان بر مي خاستند تا فرزندانشان بجايشان بنشينند. آن رو
نامه ام دفاع مي كردم اين جوانان كه اكنون بر خيابان و چمن دانشگاه 
مي خرامند و بر نيمكت ها مي نشينند هنوز بدنيا نيامده بودند. و چون 
مي دانستم كه دهان و دست ياراني كه اكنون در ايران به تدريس علوم 

پيغمبر و دين  اجتماعي مشغولند بسته است و نمي توانند به خدا و
همچون پديده هائي اجتماعي بنگرند، حس مي كردم وظيفه اي بر 

  عهده من نهاده شده است.
در عين حال عالئق و آرزوهاي ما در مورد ادبيات هم بود. ما 
عمري به سرودن شعر و نوشتن داستان و مطرح كردن نقد و نظرهاي 

ان غربت زده ي ادبي گذرانده بوديم. ما حاصلي گرانقدر از تجربه دور
بررسي و محافظت فرهنگي را با خود داشتيم كه اگر بصورتي درست 
بدست مخاطب امروز مي رسيد مي توانست او را از فرو افتادن در 

  ورطه نظريه هاي ادبي عقيم كننده و جوشيده در بن بست برهاند.
و آنك دري در فضاي مغناطيسي امواج گشوده شده بود و كسي به 

مي تواني از همينجا كه هستي با اين جوانان سخن  من مي گفت تو
بگوئي و مطالبي را مطرح كني كه هنوز نمي شود آنها را در كالس 
هاي جامعه شناسي دانشگاه تهران بازگو كرد. آنگاه، اگر كسي در 
سخن تو گوهري بدرد خوردني بيايبد از آن يادداشت برخواهد داشت، 

سپرد، و با نفس تو دگرگون ضبط اش خواهد كرد، به ذهن خواهدش 
خواهد شد. اگر هم در سخن تو چيزي قابل توجه وجود نداشته باشد 
او تلويزيون را خاموش خواهد كرد و تو را به دست خدايان همان امواج 

  مغناطيسي خواهد سپرد تا گم و گورت كنند.
شكوه ميرزادگي هم عوالمي هم از اين دست داشت. بهر حال ما 

در مغرب زمين گذرانده و، بعنوان آدم هائي اجتماعي، يك ربع قرن را 
درس هاي بسياري در مورد تمدن غرب، چرائي و چگونگي تحوالتش و 
زير و بم تاريخ اش فرا گرفته بوديم كه انتقال آنها به نسل جوان 

  كشورمان مي توانست، در حد اندك كار ما، اثر بگذارد.
قبت در برابر دوربيني اينگونه بود كه سه سال پيش ما دو نفر عا

ي ما را مي گرفت تا » كارگاه انديشه«نشستيم كه نخستين برنامه ي 
به سوي ايران بفرستد. هيچگاه بغضي را كه آن روز در گلويم حلقه زده 
بود از ياد نخواهم برد. در عمق وهم زده يچشم دوربين آن صدها هزار 

اوانه مي جفت چشمي را مي ديدم كه به صورتم خيره شده و كنجك
خواستند بدانند كه اين پير مرد مو سفيد از كجا آمده و چه مي خواهد 
بگويد. حال شكوه هم كم از حال من نبود. او البد خود در آينده درباره 

  اين تجربه سخن خواهد گفت.
ميل ها و فكس ها از سراسر وطن گمشده  –و بزودي نخستين اي 

به ما خوش آمد مي  مان بدستمان رسيد. جوانان آن سوي آب ها
گفتند و بيشتر مي خواستند. كار سختي بود، بايد از وقت و درآمد و 
زندگي مان مي زديم تا اين سوداي پيرانه سر را متحقق كنيم. اما 
بزودي مي شد خون تازه و پر از اكسيژني را كه در رگ هامان جاري 
شده بود حس كرد. گفتگوئي شيرين آغاز شده بود كه مي رفت تا 
تاريخچه كوچك و درياد ماندني خود را در اين بخش از زندگي ما 

  بنويسد.
پيروزي بزرگ اما روزي بود كه دوستي از تهران آمده برايمان 
تعريف كرد كه از كنار دانشگاه تهران مي گذشته و فروشنده دوره 

نوار كارگاه انديشه هم «گردي در گوشش زمزمه كرده است كه 
  »داريم!
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به گمان من، هنوز اين دوره نه تنها به پايان نرسيده كه از نقطه 
شروع هم چندان به پيش نرفته است؛ هنوز فكر مي كنم كه راه درازي 
در پيش است اگر ما، دست اندركاران رسانه هاي گروهي باور و هدفي 

 كه در» سيرا«را در ذهن داشته باشيم. سال پيش در جريان كنفرانس 
فيالدلفيا برگذار مي شد, سخنراني شب اول را بر عهده من گذاشته 

تهاجم  «بودند. و من براي سخنم اين عنوان را انتخاب كرده بودم: 
اين سخنان با اين پاراگراف كه حاصل » فرهنگي: واقعيت يا ضرورت؟

من معتقد  «تجربه سه ساله كار تلويزيوني ما بود، به پايان مي رسيد: 
، براي پايان دادن به اين سلوك دلشكن و اين سرگذشت ام كه شده

دردآلود، اكنون وقت آن رسيده است تا ما نيز، متقابالً و بر اساس 
گسترده زده  "هاجم فرهنگيت"باورهاي راستين خويش، دست به يك 

اي  توانيم و با هر وسيله هاي مورد قبول خود را تا هركجا كه مي و ارزش
نمان تبليغ كنيم. به عبارت ديگر، ما ناچاريم كه در دست داريم در وط

يك  "نسبيت فرهنگي"كه بر ترديدهامان فائق آئيم و قبول كنيم كه 
هاي عامي  ارزش ِ» غربي بودن"دروغ بزرگ است ـ همانگونه كه 

همچون آزادي و دموكراسي و حقوق بشر دروغي بزرگ محسوب 
ي جهاني، به  كدهها در جهان كوچك ما، در اين ده شود. اين ارزش مي

اند،  لحاظ اينكه تأثير مثبت و كاراي خود را نشان داده و اثبات كرده
اي نداريم كه،  شوند و ما چاره هاي عام بشري محسوب مي اكنون ارزش

 "ِ تهاجم فرهنگي"براي بازپس گرفتن وطن خود، آنها را در غالب يك 
و هم گسترده بميان مردم خود ببريم. بنظر من اين هم وافعيت 

ي ماست. بايد ياد بگيريم چگونه از آنچه قبول  ضرورت تهاجم فرهنگي
هاي قديمي به ما  ، فوتباليست"دفاع"داريم دفاع كنيم. و بهترين 

است. دوستداران مبارزات بدون خشونت از اين  "حمله"اند كه،  گفته
گويم از جنس گلوله و خون  سخن من كهير نزنند؛ تهاجمي كه من مي

اي است ساخته شده از خرد و انسانگرائي رها شده  ه هجمهنيست، بلك
همچون  ـ از خرافات، با آرزوي برقراري عدالت و آزادي و دموكراسي

  »هائي ايراني و خودي. ارزش
اما، اگر بخواهم پا را از دايره كوچك تجربه خودمان بيرون بگذارم 

ي ايران و كل جريان انديشه اي را كه سوار بر امواج مغناطيسي به سو
مي تازد بر اساس اين چشم انداز مورد ارزيابي قرار دهم، ناچارم به اين 
حقيقت تلخ اعتراف كنم كه حاصل كار فرهنگي همه ما چيز چندان 
درخشاني نبوده است. من اين بخش از مقاله حاضر را به آوردن مثال 

  هائي و ارائه نتيجه گيري هائي به پايان مي برم:
رف شده در تلويزيون هاي هدفمند ما . بخش عمده وقت ص1

مصروف امور سياسي شده و اغلب گردانندگان اين رسانه ها وظيفه 
خود را كنار نهاده اند تا به هدايت سياسي مردمان بپردازند. اين هدايت 
شايد عيبي نداشت اگر در زهدان خود چيزي مفيد و امروزي و متمدن 

ما فقط دل و روده اختالف ها، را براي جامعه ي مادر بهمراه داشت. اما 
كوته بيني ها و بي برنامگي ها و متفرق بودن هامان را در برابر ناظران 
داخل كشور بيرون ريخته و اعتبار ذهني مربوط به يك اپوزيسيون 
خارج كشور را مخدوش ساخته ايم. ما به مخاطبان داخل كشور نشان 

راي گذر از داده ايم كه مبشر هيچ پيام سنجيده و كارآمدي ب
ديكتاتوري ـ آن هم از نوع بد مذهبي اش ـ نداريم؛ نشان داده ايم كه 
به بلند مدت فكر نمي كنيم و مصالح جمع را بر مصالح خود اولويت 

  نمي دهيم.
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د بيشتري نكرده ايم. اين واقعيت به حوزه فرهنگ كه مي رسيم نمو
پيدا مي كند. ما فرهنگ مخروبه، فاسد شده و التقاطي خود را در 
رسانه هاي خارج از كشور باز آفريده ايم. من اين امر را در فرصتي كه 

بر «پيش آمده بود در يكي از برنامه هاي تلويزيوني ديگري كه با نام 
تر داشتيم مطرح كرده ام. زماني بود كه آدمي به نام دك» ميز تشريح

نهاده و مدعي داشتن انرژي » اهورا يزدي«يزدي مطلق بر خود نام 
هاي فوق انساني شده و وعده كرده بود كه در فالن تاريخ به ايران مي 
رود و پيش از رسيدنش به ايران حكومت مذهبي سرنگون مي شود. 
من به جريانات خارج كشور كاري نداشتم اما مي ديدم كه در داخل 

يان شوري برانگيخته است. نكته اي كه مي خواهم ايران هم اين جر
مطرح كنم ـ و در آن برنامه هم مطرح شد ـ آن بود كه در طول اين 
ماجرا بسياري از دست اندر كاران رسانه هاي گروهي خارج از كشور با 
لحني تحقيري و با نگاهي از باال به اين مجري خرافه زده (اگر نه 

هزاء كشيده بودند. من ياد داستان عيساي شياد) نگريسته و او را به است
مسيح و زن فاحشه افتاده بودم آنجا كه عيسا تن به سنگسار زن مي 
دهد اما مي گويد نخستين سنگ را كسي بايد بزند كه خود گناه نكرده 
باشد. اعتقاد من اين بود كه نود در صد كساني كه در برابر دوربين 

ورا پرخاش مي كردند خود تلويزيون هاي ماهواره اي به آقاي اه
مستقيماً در آفرينش فضائي فرهنگي كه به رشد اينگونه تفكر امكان 

  مي داد سهيم بوده اند. 
بيائيد به محصوالت فرهنگي اين رسانه ها نگاه كنيم. اگر منصف 
باشيم مجموعه اي خواهيم ديد پرورش يافته در فضائي جادوزده و 

ده اي است كه مي تواند خرافي كه ادامه زندگي فرهنگ فاسد ش
خميني و آخوندهاي ديگر را در ايران بر سرير قدرت بنشاند و چاه 
هاي جمكران را رونق بخشد و شفاي خواسته از دعاي ندبه را بر جاي 
دواي درد خاليق بنشاند. هر رسانه را كه روشن مي كني درويشي 

دن مشغول جن گيري و فال بيني و انرژي درماني است. هزينه گردان
اين رسانه ها را مسجد و خانقاه و كليسا و كنيسه تأمين مي كنند. بچه 
رقاص ها در محرم و صفر پيرهن سياه مي پوشند و سينه مي زنند. هر 
ترانه را كه مي شنوي مي بيني دختركي يا پسركي بظاهر امروزي 
مشغول راز و نياز با خدا و دعا و نذر است. و آنوقت، در ميانه اين غوغا، 

ينان را چه حقي است تا آقاي اهورا را شماتت كنند؟ آقاي اهورا ماهي ا
  دريائي است كه همين ها براي او فراهم كرده اند.

. آن سوي ديگر اين معادله را هم جنگاوران ضد اسالم و دين 5
اشغال كرده اند و با سخن تند و تيز و محاكات آميز و تخقيرگر خود 

مذهبي به دامان حكومت اسالمي  كاري جز رماندن توده هاي مردم
  انجام نمي دهند.

. آنوقت ما خيال داريم، در ميانه اين غوغاي بدآموزي و مغزشوئي 4
و اهانت و تحقير، از سكوالريسمي بگوئيم كه دين روائي را ترويج مي 
كند، يا از آن دموكراسي كه بر خرد جمعي و وفاق اجتماعي تكيه دارد 

هر هر اجبار و اكراه و تحديد است؛ و مي و يا از آن آزادي كه پادز
خواهيم توضيح دهيم چرا خدا و پيغمبر و دين هم، چون پديد آمدند و 
دست به ايجاد نهادهاي اجتماعي زدند، پديده هائي اجتماعي هستند 
كه از ديدگاه جامعه شناسي قابل مطالعه و بررسي اند. بنظر من اين دو 

آن مدخليتي داشته باشد خنثي جريان، بي آنكه حكومت اسالمي در 
  كننده و فلج ساز يكديگرند.

. البته كه اين فضا را حكومت اسالمي به عمد و روز بروز مشوب 5
تر كرده است. اين حكومت با فرستادن امواج تلويزيوني خود در جوامع 
ما رسوخ كرده و با خرج پول هاي هنگفت براي فراريان از چنگال 

همچنين با خريد آدم هائي دست اندر  خويش سرگرمي آفريده است.
كار فعاليت هاي رسانه اي كوشيده است در برابر رسانه هاي به 
اصطالح سياسي خارج كشور بنگاه هاي شادماني متعدد بپا كرده و 

قرار مي دهد با » منكرات«هرچه را كه خود در داخل كشور در دايره 
ه بيشتري هم پيدا مدد اين اقمار ـ اما بصورات ممنوعه هائي كه جاذب

  مي كنند ـ به خورد مومنان و مومنات دهد. 
» ضربي _زن  _ساز «. در عين ها تعدد اينگونه رسانه هاي 6

موجب گرديده است كه منابع مالي رسانه هاي مخالف جمهوري 
اسالمي به سرعت تحليل رود. بازرگاناني كه به دادن آگهي نياز دارند، 

اگزير بودند از رسانه هاي مردمي در غياب بنگاه هاي شادماني ن
استفاده كنند اما اكنون كه اين همه رسانه ي به اصطالح 

وجود دارد كه دادن آگهي به آنها موجب گرفتاري پيدا » غيرسياسي«
كردن با حكومت ايران هم نمي شود، آنها چرا با دادن آگهي به رسانه 

گونه است هاي سياسي سري را كه درد نمي كند دستمال ببندند؟ اين
كه رسانه هائي كه مي توانند در سرگذشت آينده جامعه ما تأثير داشته 
باشند تعطيل يا تبديل به فروشگاهي براي فرش هاي صادره از 
جمهوري اسالمي مي شوند. مخاطب خارج از كشور هم هيچگاه عادت 
نكرده است كه به پاي آنچه مي خواهد و مي طلبد پول خرج كند و 
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و در نتيجه از اين رسانه هاي محروم شده از آگهي هاي  هزينه بپردازد
  تجاري حمايت نمي كند.

پس آيا بايد نااميد بود و كار را رها كرد؟ آيا ما اين سه ساله 
  را به بطالت در برابر دوربين ها گذرانده ايم؟ 

طبع اميدوار من نمي خواهد به اين پرسش ها پاسخ مثبت دهد و، 
بن بست ها به جستجوي مفر و راه حلي بر مي پس، همواره در اينگونه 

آيد. من فكر مي كنم كه دست اندر كاران رسانه هاي خارج كشور 
آنچنان درگير كار خود بوده اند كه هرگز به معنا و اثر كارشان توجه 
نكرده اند. فكر مي كنم خيال كرده اند كه مشروعيت آنان را تنها شعار 

كند و در برابر آن كسي نبايد  تأمين مي» مرگ بر حكومت اسالمي«
به نيات خير آنان شك كند. اما اين شعار، حتي اگر تا پاي تحقق هم 
پيش رود، وافي به مقصود و شفاي درد ما نيست. ما نيازمند به داشتن 
درك روشني از ساختار فرهنگي مطلوب و مورد تبليغ خويشيم. بايد 

يم و كار خود را تضادها را در اين مجموعه التقاطي كناري بگذار
راستائي هدفمند ببخشيم. ما از كمبود يك سياست فرهنگي برساخته 

  از فرهنگي ضد حكومت اسالمي نيازمنديم.
در عين حال حل مسائل مالي اين رسانه ها تنها با همكاري، و نه 
رقابت، قابل حل و فصل است؛ آنگونه كه منابع اندك مالي شان با 

ته شوند، از تكرار كار ها و كنش ها و كارائي هرچه بيشتر بكار گرف
گفتارها خود داري گردد و، از طريق همدلي و همفكري، برنامه هائي 

  با سطح بهتر و مطلوب تر و جذاب تر توليد شود.
و به همين دليل هم هست كه من با تمام دل و جان از برگذاري 
ر مجالسي براي بحث و بررسي و ارزيابي نقش رسانه هاي خارج از كشو

استقبال مي كنم و همه ايران دوستان راستين را به شراكت در اين 
  بحث و داد و دهش موثر براي تحقق اين امكانات فرا مي خوانم.

  
  

  
  

  زبانراديوهاي محليِ فارسي

  *در سوئد 
  

  فرامرز پويا

  

  
(  1357تا قبل از به قدرت رسيدنِ جمهوري اسالمي در ايران در سال 

-رصد نفر ايراني در كشور سوئد تحصيل و كار مي) تنها حدود چها1979
هزار ايراني در سوئد زندگي ) بيش از هفتاد2007كردند. ولي اكنون (در سال 

ها در استان و شهر استكهلم ساكن وپنج هزار نفر از آنكنند كه بيستمي
دارانِ هستند. بخش بزرگي از  فعالين سياسي ايراني در سوئد را طرف

گرايان دهند. چپداران دولت رفاه تشكيل ميچپ و جانب گرايشات مختلف
هاي ها و سازمانايراني به ويژه در شهرهاي استكهلم و گوتنبرگ انجمن

هاي راديوهاي اند و به صورت وسيعي از خطوط فرستندهمتعدد تشكيل داده
زبان) هاي راديوهاي محلي كرديزبان (و تا حدي از فرستندهمحلي فارسي

دادهاي داخل ايران، دعوت ايرانيان هاي خود، رويش اخبار فعاليتبراي پخ

-اسالمي ( به عنوان مثال تظاهرات هاي جمهوريبه تظاهرات برعليه سياست
  كنند.هايي با خواست آزادي كارگران و دانشجويان زنداني) استفاده مي

- جمله انجمن برند. ازها بهره ميهاي بسيار ديگري نيز از اين راديوانجمن    
-هاي آموزش زبان فارسي، آموزش موسيقي ايراني، سازمانهايي كه در زمينه

هاي ساالن و برگزاري نشستهاي تفريحي براي نوجوانان و بزرگدهي برنامه
  كنند.سياسي ـ فرهنگي  فعاليت مي

-در استكهلم حدود پانزده راديوي محلي به زبان فارسي برنامه پخش مي   
ها هفت راديو بيش از دو ساعت در شبانه روز برنامه ميان آن كنند؛ كه در

كند. اين طيف از دارند. طبيعتاً طيف راست نيز در سوئد زندگي و فعاليت مي
هاي حدود پانزده تا هيجده سالِ پيش به تأسيس راديو و پخشِ برنامه

ود ترين ساعات راديوهاي محلي را  نيز به خو بيش زبان اقدام كردهفارسي
شده دهياست، اما تنها در سه چهار سالِ اخير حضور سازمان اختصاص داده

هاي ي فعاليتها، تقريباً همهكنسرت دهياست. فارغ از سازمان داشته
ها، محافل و اجتماعي ، سياسي، فرهنگي ايرانيان در سوئد توسط سازمان

هاي طيف يوشود. اين طيف البته از راددهي ميافراد طيف چپ سازمان
  گيرد.ي بسيار ميرساني بهرهراست جهت اطالع

  
  شوندهاي صوتي متحد ميايرانيان در موج

نيروهاي گوناگون سياسي طيف چپ (و اين اواخر تا حدي طيف راست) 
هاي خود در مورد محلِ يك تظاهرات يا يك نشست فرهنگي در شهر اطالعيه

-ديوهاي محلي به گوش شنوندگان مياستكهلم يا گوتنبرگ را معموالً  از را
رسانند؛ ساعتي از يك راديو و ساعتي ديگر از راديويي ديگر. اين كار به اين 

تري از خبرهاي سياسي يا فرهنگي گيرد كه شنوندگان بيشخاطر صورت مي
  مطلع شوند.

ها علت وجود  چنين جمعيت بزرگي از ايرانيان در سوئد (كه اكثريت آن  
شوند)، ديكتاتوري جمهوري اسالمي است ند سوئد محسوب ميامروز شهرو

دانند گان ميكه حدود سي سال پيش جانشين ديكتاتوري شاه شد. خواننده
اهللا خميني پيش از آن كه به قدرت برسد از حكومت مردم، كه آيت

كه قدرت را به گفت ولي به محضِ ايندموكراسي، انتخابات آزاد، سخن مي
شان به تأييد يد كرد كه فقط شيعيان خوب كه صالحيتدست گرفت، تأك

دهند، شوراي نگهبان، كه بخشِ بزرگ آن را روحانيونِ شيعه تشكيل مي
گي مجلس چون نمايندهرسيده باشد، حقِ انتخاب شدن به مناصبي هم

  شوراي اسالمي را دارند.
ي اخبار و تجزيه تحليل حوادث سياسي در ايران، سخن در مورد چراي    

هاي خواهان در برنامهسركوب جمهوري اسالمي، آزار دگرانديشان و عدالت
زبان (و كردي زبان) جايي خاص دارد. مسئوالن بسياري از راديويي فارسي

كنند كه به خاطر مبارزه در جهت  برقراري راديوهاي محلي تأكيد مي
ه: راديو اند؛ از جملگذاري شدهحكومتي دموكراتيك در ايراني آزاد بنيان

ها، راديو زنان، راديوي كردي زبانِ ژنان و بلوچي همبستگي، راديو شراره
ي هاي اين راديوها از چگونگي مبارزهراديو؛ همه در استكهلم. در برنامه

ي نيروهاي سپاه و بسيج به تجمعات دانشجويان، زنان، آموزگاران، حمله
  شود.هاي ايراني سخن گفته ميي مليتكارگران و مبارزه

هاي راديوهاي محلي گوش تا چند سالِ پيش تعداد ايرانياني كه به برنامه 
هاي نيروهاي سياسي عليه جمهوري اسالمي شركت دادند و در فعاليتمي
تر شدنِ شنوندگان راديوهاي تر بود. از ميان داليل كمكردند، بسيار بيشمي

هاي يرانيان در فعاليتتوان به درگيري امحلي (كه هنوز هم زياد هستند) مي
تر ايرانيان به زبان هاي خانوادگي، تسلط بيششغلي و تحصيلي، گرفتاري

  سوئدي و فعال شدنِ گروهي از ايرانيان در وطنِ جديد اشاره كرد.
  

  هاهاي راديويي، محتواي برنامهزمان پخش برنامه

چكاوك  هاي راديويي گوناگون است. به عنوان مثال را ديوزمان پخش برنامه
هاي هر شب چهار ساعت برنامه دارد؛ راديو همسفر چهار ساعت در ساعت

اي يك بار، روزهاي شنبه، شش و راديو همبستگي هفته گوناگون بعد از ظهر
نظران وگو با فعالين و صاحبهاي راديوهاي طيف چپ را گفتساعت. برنامه
گان براي شنوندههاي سياسي و وقت آزاد هاي فرهنگي، تحليلسياسي، چهره
  دهد. تشكيل مي

ها و هاي تجارتي، نيازمنديبسياري از راديوها نيز وقت خود را با آگهي   
ي راديوها وقت كنند.* تقريباً همههاي قديمي و جديد پر ميپخش ترانه
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تر راديوهاي محلي دهند. بيشگان خود اختصاص ميآزادي به شنونده
المللي نظيرِ راديو نبرگ اخبار روز راديوهاي بينزبان در استكهلم و گوتفارسي

هاي كنند. هزينهسي، راديو فرانسه و راديو اسرائيل را پخش ميبيآلمان، بي
كنند، اما تنها مسئوالن و هاي تجاري تاًمين ميبسياري راديوها را آگهي

كنند. اخبار و ها امرار معاش ميمجريانِ سه راديو از طريقِ درآمد آگهي
هاي راديويي افتند، در برنامهي سوئد اتفاق ميتحليل وقايعي كه در جامعه
هاي كشدار و غيرضروري نيز كنند. ادعاها و بحثجاي بسيار كمي اشغال مي

  شوند.بسيار شنيده مي
هاي توليدي راديوهاي محلي هاي اخير كميت و كيفيت برنامهدر سال   

گوني دارد؛ از جمله: باالرفتنِ سن پايين آمده است. اين امر داليل گونا
ي استوديو و چون اجارهمسئولين و مجريان راديو، باال رفتنِ مخارجي هم

  ديگر.ي خط راديويي و اختالفات مسئولين راديوها با يكهزينه
  

  سه راديو به عنوان نمونه

اي كند. اين راديو هفتهنوزده سال است برنامه پخش مي راديو همبستگي
هاي اين راديو هميشه باال بوده است، برنامه دارد. كيفيت برنامهشش ساعت 

اند. ها با مشكالت مالي مواجه بودهي اين سالاما مسئولين آن در طولِ همه
مسئولين اين راديو از اعضاي طيف چپ و عدالت خواه هستند. اين راديو با 

ران، مصاحبه هاي سياسي ـ فرهنگي، در ايران و خارج از ايبسياري از چهره
كرده است. تحليل وقايع روز ايران و جهان، پخش اخبار و تحليل مبارزات 

هاي فرهنگي در مورد ادبيات، سينما، كارگران، دانشجويان و زنان، برنامه
  هاي اين راديو هستند.شناسي از جمله برنامهجامعه

روزانه  كند. اين راديوشش سال است كه برنامه پخش ميراديو ايران اُن اير 
هاي ايراني، هاي اين راديو را اخبار ايران، ترانهپنج ساعت برنامه دارد. برنامه

ي اجتماعي، دهند. دو برنامهها تشكيل ميهاي تجاري، نيازمنديآگهي
  گي از توليدات مسئولين اين راديو است.خانواده

وناگوني سازانِ گكند. برنامههفده سال است كه برنامه پخش ميراديو پيوند 
 شنبهگذارِ اين راديو روزهاي يكهر روز در اين راديو برنامه دارند. بنيان

كند. مهمانانِ اين برنامه به وقايع اي سياسي، اجتماعي اجراء ميبرنامه
  پردازند.سياسي ايران و سوئد مي

     

  سخن آخر

اي به زبان خدمات ارزندهنبايد فراموش كرد كه راديوهاي محلي فارسي 
جويانِ ايراني از طريقِ گفتگو با اند: ياري به پناهايرانيانِ ساكن سوئد ارائه داده

رساني؛ پخش اخبار به زبان مادري، هاي كمكي حقوقي، برنامهآنان، مشاوره
هاي سياسي، فرهنگي، كمك به مبارزه ي ايراني، گفتگو با چهرهپخش ترانه

  بر عليه ديكتاتوري جمهوري اسالمي. 
ي ايراني، كه در استكهلم زندگي وز شيدا، نويسنده و منتقد برجستهبهر  
راديوهاي «گويد: زبان چنين ميكند، در مورد راديوهاي محلي فارسيمي

دار ي سنتي هستند كه در تاريخِ ما سخت ريشهفارسي زبان دنباله
ها و و دهان به دهانِ قصه به سينهاست؛ سنت شفاهي؛ انتقالِ سينه 

ي خشم و عنوان ابزارِ تخليهادها؛ استفاده از سخنِ شفاهي بهدرخ
اندوه. بدون وجود راديوهاي محلي زندگي براي ايرانيانِ ساكن سوئد 

هايي هستند؛ كه خانهتر بود. راديوهاي محلي قهوهبسيار مشكل
نوشند، در مورد دهند، چاي ميها به پشتي تكيه ميمشتريان آن

انگيز سر هاي خاطرهزنند، با ترانهگپ مي مسائل شخصي و سياسي
بهروز شيدا سخنِ .»  كننددهند، با صداي بلند اعالم وجود ميتكان مي

ي نقشِ راديوهاي محلي در ادامه«برد: خويش را چنين به پايان مي
  .»كننده استحيات زبان فارسي بسيار تعيين

  
ترين ها در بزرگاست كه يكي از آن مقاله ي دوشدهو بازنويسي شده* اين مقاله متن خالصه

ي ، و دومي در پرتيراژترين ماهنامه2001ي ژانويه 11، داگنز ني هتري صبح سوئد، روزنامه
  ، چاپ شده است.2001ي ، فوريهوِنستر پِرِسچپ سوئدي، 

گروه تقسيم  زبان را به دوكنند، معموالً  راديوهاي فارسي* ايرانياني كه در سوئد زندگي مي
  كنند: راديوهاي سياسي، راديوهاي تجاري.مي

*  
  
  
  

  
  

  

  اقتصاد سياسي

  پناه جوئي و تبعيد 

  

  سيف احمد
  

  

ميالدي كشتي اقتصاد كينزي به گل نشست،  70وقتي در اواخر دهة 
راستگرايان جديد در پوششي فريبنده قدرت را قبضه كردند. يكي از احياي 

مرگ سخن گفت و آن ديگري، آغاز دوراني  يك امپراطوري نزارو در حال
ها بخش قابل توجهي از  نوين را وعده داد. طولي نكشيد كه اين پنداربافي
موجود شرايط الزم را براي  جهان را در برگرفت. سقوط سوسياليسم واقعاٌ

  ها فراهم كرد. جهاني كردن اين پنداربافي
پايان «از  يهايدئولوژي پردازان سرمادر چنين بلبشوئي البته كه 

سخن خواهند گفت و به قول خودشان از جهاني كردن  نيز »تاريخ
دموكراسي ليبرالي غربي، به مثابه شكل نهائي دولت بشري. ولي آن چه در 
بسياري از كشورهاي پيراموني داشته و داريم همان استبداد و سركوب 

ست ا» بد«در جائي  »اجماع بين المللي«به چشم  قديمي است كه اگرچه
ولي دليل ندارد در همه جا بد باشد. از آن گذشته، در عكس العمل به 

سال اخير شاهد عقب گرد نگران كننده اي در جهان غرب و به  چندتحوالت 
اين رجعت به پيشا مدرنيته  اصطالح متمدن بوده ايم كه برجسته ترين نمود

ه كاران در امريكا به چشم مي خورد كه محافظه كاران مدرن همانند محافظ
به روايات مذهبي سخن » خير وشر«عهد دقيانوسي دركشورهاي پيراموني از 

مذهبي مي تراشند و  -مي گويند. از آن بدتر، براي خويش ماموريت تاريخي
از آن دلگير كننده تر، بر اساس همين توهمات دست به كشورگشائي مي 

  زنند.
تر از هميشه  در حالي است كه نظام سرمايه ساالري روشن ،و اين همه

در پاسخ گوئي به نيازهاي بشر در قرن بيست و يكم ناتواني هاي ساختاري 
خويش را به نمايش مي گذارد. اغلب كشورهاي صنعتي گرفتار بحران ركود و 
افزايش بيكاري اند و بيشتر كشورهاي پيراموني نيز ورشكسته و از هميشه 

رژانتين بوده ايم شكننده ترند. اگر ديروز شاهد فروپاشي اقتصادي آ
است و بعيد نيست فردا، نوبت برزيل باشد. به  اندونزينوبت  احتماالامروز

احتمال زياد اقتصادهاي سرمايه ساالري صنعتي با سقوطي شبيه به آن چه 
در آرژانتين ديده بوديم روبرو نخواهندشد ولي هم در امريكا بيكاري افزايش 

ر اروپا مصرف كنندگان و شركت ها هم در فرانسه و آلمان. هم د مي يابد و
به يك عبارت، آن چه در  بيشتر از هميشه بدهكاري دارند و هم در امريكا.

است، يا اگر به شكل ديگري گفته باشم، » آينده خوري« اغلب كشورها داريم 
به يك   تامين مصرف با وام ستاني و درآمدهاي هنوز به دست نيامده آينده.
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نداري در سرتاسر جهان در حال افزايش است. اگر سخن، ميزان بدهي  فقر و
در جائي كيفيت زندگي به مخاطره افتاده است در اغلب كشورهاي پيراموني،  

  كميت زندگي با اين خطر روبرو شده است.
اين كه چگونه به اين برزخ رسيده ايم داستان دردآلودي دارد كه از 

ن گفت كه اگر در مقطعي حوصله اين مقال بيرون است. ولي به اشاره مي توا
پرداختن به ناهنجاريهاي سرمايه ساالري درانحصار نظريه پردازان چپ و 

ناهنجاري « راديكال بود، در يكي دودهة گذشته، راستگرايان عبارت 
بر  و خواستار بازسازي و تعديل همان ساختار را به غنيمت بردند» ساختاري

همة تجربيات بشريت مترقي  ههمان مبنا هاي موجود شدند. با اين تفاوت ك
هاي بعد از جنگ جهاني دوم  در اين ميان قرباني خيره سريهاي  در سال

تئوريك راستگرايان شد. انتقال همة فعاليت هاي اقتصادي به سرمايه داران 
بخش خصوصي و محدود كردن حيطه تاثير گذاري دولت بر متغير هاي 

م براي رفع بيماري اقتصادي اقتصادي نسخة از پيش آماده شده اي شد كه ه
روسية به كج راه رفته مفيد آمد و هم براي درمان مشكالت اقتصادي 
پاكستان اسالمي. هم جوابگوي مصائب اقتصادي هندوستان شد و هم داروئي 

» پيروزي«از طرف ديگر  شفابخش براي درمان بيماري مصر و زئير و مالوي.
ه راستي ديگر چه مرگمان دموكراسي ليبرالي غربي  هم كه هست، پس ب

  است ؟
  هيچ. به تعبير مارك توآين، خبرها با اندكي مبالغه آلوده اند !

آنچه در پايان قرن بيستم داريم فقط خيره سري و كورانديشي تئوريك 
راستگرايان نيست. واقعيت بحراني عميق و همه جانبه هم خيره سري مي 

ته رفته اميدهاي خود را به آينده كند. نه فقط انبوهي از كارگران بيكارند و رف
ازدست رفته مي بينند،  بلكه كسي هم نمي داند با بيكاري انبوه چه بايد 

تغيير مسير )  (ژاپن و امريكا كرد؟ تورم نهادي شده، درشماري از كشورها
داده به صورت كاهش قيمت واقعي در آمده است. اگر چه براي يك مصرف 

، ولي همان مصرف كننده به بخشي استكننده ، كاهش قيمت، خبر مسرت 
صورت كارگر، بهاي كاهش قيمت واقعي را با از دست دادن شغلش مي 

نظام سرمايه ساالري با كاهش  پردازد. در عين حال، اين نيز گفتني است كه 
كاهش  سرازبه خصوص وقتي كه كاهش قيمت  –قيمت جور در نمي آيد 

 ن نظام غارت و چپاول به سودآوري. اگر در ايدربياوردميزان سودآوري نيز 
اطميناني نباشد، سرمايه گذاري هم نيست ووقتي سرمايه گذاري نبود، 

هم نخواهد بود. دخل و خرج دولتها با هم نمي خواند. و اگر  مورد نياز اشتغال
در انگليس وزير خزانه داري عالوه بر افزودن بر ماليات ها مي كوشد با وام 

كسري بودجه را تامين مالي نمايد در امريكا وضع  گيري از بازارهاي مالي
بسيار نگران كننده تر است. دولت، شركت ها و مصرف كنندگان با آينده 
خوري زندگي مي كنند و آينده را در گرو مصرف امروز خويش گذاشته اند. 

 7620به  2002ميليارد دالر بود در  53تنها  1980بدهي شركت ها كه در 
درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. بدهي  72ي ميليارد دالر يعن

 ميليارد دالر و ميزان متوسط پس انداز در 7200خانواده ها نيز اكنون معادل 
نزديك به درصد است. كسري تراز پرداخت هاي امريكا سالي  6/1اقتصاد تنها 

ميليارد دالر است كه بطور متوسط سالي ده درصد بر آن افزوده مي  800
دراين مدت اخير نيز شاهد بحران مالي در نظام بانكداري بين  )1(شود.

المللي هم بوده ايم كه به قول ضرب المثل خودمان، اين البته هنوز سرشب 
اصفهان است. از آن گذشته، وابستگي اين سازمان هاي مالي به يك ديگر به 
حدي است كه ورشكتسگي يك بانك براي فروپاشي كل نظام مالي احتماال 

  خواهد بود. كافي
» صلح«قرار بود كه با پايان گرفتن جنگ سرد صرفة جوئيهاي ناشي از 

اقتصاد جهان را به سطح باالتري از رفاه برساند. اينجا نيز با دريغ و درد بايد 
گفت كمتر دوره اي از تاريخ معاصر را داريم كه اين همه كانون هاي جنگي 

  همزمان فعال بوده باشند. 
پايان «صادي و جنگ بر خالف نظريه پرادازان مكتب نتيجة بحران اقت

ديكتاتوري و سركوب و قانون شكني هاي نهادي شدة حكومتي است » تاريخ
يا  و پي آمد آن هم چيزيست كه من از آن به عنوان جهاني شدن پناهجوئي

براي  نام مي برم. يعني چه بسيارند كساني كه نه ضرورتاٌ ملي شدن تبعيد
نجات انسانيت خويش سختي خانه به دوشي را پذيرا  حفظ جان كه براي

شده اند. اگر كانالهاي قانوني وجود داشته باشد كه چه بهتر و اگر نباشد كه 
الزم » راه حلهاي« نيز چه باك؟ نظام مبتني بر بازار آزاد براي رفع اين مشكل

را عرضه خواهد كرد. تنها شرط و يا پيش شرطش اين است كه متقاضيان 

بپردازند. در مرحلة اول همة امكانات صرف به دست آوردن » مناسبي قيمت«
و در مراحل بعدي همة  يك پاسپورت قالبي و يا رشوه به اين و آن مي شود
هاي تنگ و تاريك و يا  زندگي و همة جواني وشادابي كه در پستوي كارگاه

 از صنعت رو به رشد هاي مشابه با حداقل امكانات به هدر مي رود. محل
  ديگر چيزي نمي گويم.» بردگي جنسي زنان«و » دادوستد جنسي«

ايكاش مسئله به همين جا ختم مي شد. كم نيستند كساني در 
كشورهاي مهاجر پذير كه ناتوان از درك آنچه كه بر جهان مي گذرد، تازه دو 
قورت و نيم هم طلبكارند. يعني بخشي از قربانيان سرمايه ساالري در اين 

 - پناهجويان را مي گويم  -ديگري از قربانيان همين نظام را  كشورها، بخش
  به عنوان عامالن بحران سرمايه ساالري مورد سرزنش قرار مي دهند.

را قربانيان سرمايه ساالري مي خوانم، پنا هجويان مي دانم وقتي 
انگار از پشت كوه آمده است !  .شماري پوزخندزنان خواهند گفت: يارو را باش

انگار كه اين همه آدم كه از جوامع به اصطالح جهان سوم به بيرون  نمي داند
سر از همين جوامع سرمايه ساالري در مي آورند. تا  پرتاب مي شوند، نهايتاٌ

اينجايش را من هم مي دانم. اما عالقمندم بدانم پناهجويان از كجا مي آيند و 
ر وهلة اول بررسي چرا مي آيند و به واقع به كجا مي روند؟ آنچه كه بايد د

شود، نه چگونگي پذيرش يك پناهجو، بلكه پروسه پنا هجو شدن اوست و 
اينجاست كه سرمايه ساالري كشورهاي به اصطالح جهان سوم به عنوان 
عمده ترين و اساسي ترين عامل جلوه گر مي شود. البته اين را هم بگويم و 

عمري چپ زدن، پيرانه  بگذرم كه مرا با نخوانده استاد  شده هائي كه پس از
كاري نيست.  سر كشف كرده اند كه سرمايه ساالري آنقدرها هم بد نيست ،

خيلي ها با توهم و در توهم زندگي مي كنند. چه ضرري دارد اين جماعت 
هم در سوداي سرمايه ساالري نجات بخش دوران بازنشستگي فكري خود را 

ينيد براي حل بحران پناه بگذرانند. باري به هر كشوري كه مي نگريد مي ب
هاي گوناگون  جوئي و مهاجرت دست به كار شده اند. قانون گزاران به صورت

مي كوشند با ساده كردن و تسريع فرايند بررسي تقاضاي پناه جوئي پناه 
جوئي را هر چه دشوارتر كنند. براي نمونه در سطح اتحاديه اروپا براي همگن 

ي نمونه سيستم جمع آوري اثر انگشت و برا )2(كردن سياستها مي كوشند
) را به كار مي گيرندكه اگرچه ممكن است  Eurodacبوسيلة كامپيوتر  (

رسيدگي به پروندة  پناه جو را تسريع كند ولي اين پي آمد اضافي را  هم 
دارد كه اگر يك كشور عضو اتحاديه به پناه جوئي پاسخ منفي بدهد همان 

اي اتحاديه ثبت مي شود. نظريه پردازان علوم پاسخ به عنوان پاسخ ديگر اعض
هاي دولت متبوع  اجتماعي هم بيكار نيستند. مي كوشند براي سياست

  خويش زمينه هاي نظري الزم را فراهم آورند.
از يك نظر با پديده بديعي روبرو نيستيم. مي خواهم  بگويم و بگذرم كه

نتقال انسان از نقطه اي درهمة طول و عرض تاريخ، با پديده نقل و ابگويم كه 
در  ليبه نقطه اي ديگر روبرو بوده ايم. گاه اين نقل و انتقال اختياري است و

اغلب موارد،  اجباري، يعني ترجمان خشونت عرياني است كه بر عليه دسته و 
گروه خاصي اعمال مي شود. نقل و انتقال اختياري، مهاجرت، گاه خود نمود 

راه روال عادي   تنگناهائي كه بر سر از غير مستقيمي است از خشونت و
زندگي به جريان مي  افتد و مهاجر را به مهاجرت وا مي دارد. ولي نقل و 
انتقال اجباري، تبعيد و پناه جوئي، هميشه انعكاسي است از خشونتي كه 

اگر چه جانش را در چمدان نهاده و به سرزميني  اعمال مي شود. پناه جو
گريز عكس العملي طبيعي و بديهي است به  ديگر مي گريزد ولي اين

وضعيتي كه در آن قرار گرفته است. اگرچه واقعيت دارد كه هيچكس روي 
نمي شود ولي در تحليل نهائي، اين پناه جو است كه در  هوا و هوس پناه جو

عكس العمل به شرايط نامساعد خود را به مخاطره انداخته و از سرزمين 
را هم ندارد كه خودش » آزادي«لي اين حداقل خويش مي گريزد. تبعيدي و

تصميم بگيرد و بعالوه، از وضعيتي نمي گريزد. ديگران، يعني همان كساني 
كه وقتي منطق شان مي لنگد اعمال خشونت مي كنند، تبعيدي را از 
سرزمينش مي گريزانند و به سرزميني ديگر پرتاب مي كنند. در مقام 

تبعيدي و پناه جو، اگر چه به ظاهر به هم  مقايسه، وضعيت يك مهاجر با يك
مي ماند ولي از زمين تا آسمان تفاوت دارد. مهاجر خود تصميم مي گيرد كه 

ولي پناه جو و تبعيدي حق انتخاب ندارد بايد به هر جائي  از كجا به كجا برود
و يا خشونت گران مي خواهند. تا آنجا كه به  برود كه به او پناه مي دهند

مربوط مي » مهمانان ناخوانده«ي فكري و فيزيكي جامعة ميزبان با ناسازگار
شود، مهاجر و تبعيدي و پناه جو تفاوتي ندارند. ولي تفاوت اساسي در اين 

است و براي تبعيدي » خودخواسته« است كه براي يك مهاجر اين ناسازگاري
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 و پناه جو تحميلي و اجباري. و همين تحميل و اجبار است كه زندگي يك
تبعيدي را دو صد چندان سخت و طاقت فرسا مي كند. كسي كه در يك 
جامعة ديگر با فرهنگي ديگر، زباني ديگر و بطور كلي نظام ارزشي متفاوت به 
دنيا آمده، كودكي، نوجواني و حتي جواني خود را در آن سپري كرده، در 

ريب و نتيجة عواملي بيرون از كنترل خود، به متن جامعه اي ناشناخته و غ
بيگانه پرتاب مي شود. برخالف يك مهاجر، براي يك تبعيدي و پناه جو 

و  و نمي پسندد مشكل الينحل اين است كه وضعيت فعلي اش را نمي خواهد
برق ظاهري نمي تواند جذب جامعه اي بشود كه با آن به تمام  همة زرق و با

 و مي خواهد، ومعني بيگانه است. از سوي ديگر، اما، آنچه را كه مي پسندد 
مي داند كه مي خواهد، با تصميم ديگران نمي تواند داشته باشد. اين مشكل 
الينحل و دروني شده نه فقط با گذشت زمان تخفيف نمي يابد بلكه روز بروز 
عميق تر و دردناك تر مي شود. يك تبعيدي، مثل روغن بر آب در سطح 

  جامعة تازه و بيگانه مي ماند. 
 و يا پناه ده، عوامل زيادي براي تلخ تر پذير مهاجر اما دركشورهاي و

كردن زندگي پناه جو و تبعيدي دركارند. گذشته از مشكالت و  دشوارتر
مسايل دروني يك تبعيدي و پناه جو، جامعه جديد نيز، تمايل چنداني به 

 و به همين دليل، اين بيگانگي از محيط را در پذيرش اين نو آمدگان ندارد
 -بخصوص در اروپا -بسياري از كشورها تشديد مي كند. دراين جماعت 

براي توجيه اين عدم پذيرش، به واقع  ها ترجمان بيروني يكي از اين كوشش
براي تدوين يك چارچوب نظري مقبول و عامه پسند، كشيدن يك  كوشش

و فراموش مي » اقتصادي« و   » سياسي«ديوار چين است بين پناه جويان 
شكل پناه جوئي،  پناه جويان » اقتصادي ترين«تي در كنند انگار كه ح

از پي  وجه عمده در اقتصادي در واقع و به گوهر پناه جوياني سياسي اند كه
آمدهاي اقتصادي سياست حاكم بر جوامع خويش مي گريزند. واقعيت اين 
است كه اين نيازهاي اقتصادي سرمايه ساالريست كه سياست كشورهاي به 

و ادامة اين سياست است كه شماري از  م را مي سازداصطالح جهان سو
شهروندان اين كشورها را به صورت پناه جويان دگرسان مي كند. اين دسته 
از پناه جويان نه براستي دل نگران بهبود وضع اقتصادي خويش بلكه در 
انديشة نجات زندگي خويشند. مي خواهم بگويم كه تفكيك بين پناه جويان 

ي اگرچه به ظاهر عامه پسند است ولي تفكيكي است بي اقتصادي و سياس
نيمه استعماري  اساس. اگر در گذشته اي نه چندان دور به ارتش استعماري و

قرن  سالهاي اولمطامع استعمارگران حفظ شود، امروز در  نياز بود تا منافع و
هاي  م منطق نظام سرمايه داري منعكس شده در سياستو يك بيست

ح بين المللي پول و بانك به اصطالح جهاني و به داللي صندوق به اصطال
) همان كارها را منتها به شيوه اي مابعد   ( WTO )» سازمان تجات جهاني«

استعماري و شايد بتوان گفت پسا مدرن انجام مي دهد. پس به اشاره بگويم 
و بگذرم كه آنچه در مجموع شا هديم انهدام ساختار اقتصادي و اجتماعي 

و آنچه در ميان اين خرابه » توسعه و پيشرفت«جوامع است در پوشش اين 
ها بنا مي شود، اگر بشود، نه پيوندي با گذشته شان دارد و نه رابطه اي با 
آينده شان. با نيازهاي كوتاه مدت سرماية جهاني آنهم در دوره اي كه با 
. تهاجم  و بي رحمي بي سابقه اي خصلت بندي مي شود تعيين مي گردد

در اين جوامع اين ويژگي هراس انگيز را دارد » پسا مدرن«سرمايه ساالري 
كه اگرچه مصرف زدگي را تبليغ مي كند ولي بنياد توليدي قابل توجهي 

حال تحرك  ندارد و از همين روست كه شمارة  قابل توجهي از جمعيت در
ه بيرون روند توليد ب دائم اند و دليل اصلي اش به گمان من اين است كه از

پس آنگاه از شهر به حاشية  پرتاب شده اند. در مرحلة اول از روستا به شهر و
. اين )3(»مادر كشورها« و » مادر شهرها«شهرها در حلبي آباد ها و سپس به 

روند مستقل از اينكه در عمل چه ويژگيها ئي را باخود حمل مي كند با  
همين راستا پس اين نكته  اقتصادي قابل توضيح نيست. در متغير هاي صرفاٌ

را هم اضافه كنم كه من به تزها و تئوريهاي كساني كه سرمايه ساالري حاكم 
نمي شناسند ولي آن را با  بر كشورهاي به اصطالح جهان سوم را به درستي

مراحل ابتدائي سرمايه ساالري اروپا در فالن قرن مقايسه كرده و نتيجه مي 
هاي موجود در اين كشورها نه ناشي از  گيرند كه بسياري از ناهنجاري

اين جوامع » جهان سومي«حاكميت سرمايه ساالري بلكه منبعث از ويژگي 
هرگز مشخص نمي شود و از آن » ويژگي«است كار ندارم. حاال بماند كه اين 

بسي مهمتر اين نكته بديهي هم فراموش مي شود كه چراست و چگونه است 
پرتاب بخشي از جمعيت به بيرون همراه و كه اين مصائب و از جمله همين 

همزمان با تسريع پروسة ادغام اين جوامع در سرمايه ساالري جهاني است كه 

ابعادي به راستي فاجعه آميز گرفته  اين گونه از كنترل خارج شده است و
نكته اي كه اغلب ناديده گرفته مي شود اين كه ساختار سياسي  است.

ناشي از آن اگر دروجه مغلوب، ناشي از خودكامه و همه خشونت هاي 
ظهور  وجه غالب، پيش شرط فرهنگ سياسي خاص اين جوامع باشد ولي در

مناسبات سرمايه داري پسامدرن در اين جوامع است. مي خواهم  و گسترش
اين نكته را گفته باشم كه به گمان من، ايدئولوژي پردازان اين تحوالت هم 

ين جوامع بنا كرده اند قادر به پاسخ گوئي به مي دانند كه ساختاري كه در ا
نيازهاي طبيعي شهروندان نيست و وقتي كه اين چنين است ووقتي كه به 
اصطالح كيك ملي كوچك باقي مي ماند، آن گاه سركوب براي حفظ اين 

اگرتوزيع نابرابر ثروت و درآمد را هم در  وضعيت ناهنجار ضروري مي شود.
با وضوح بيشتري روشن مي شود كه چرا روبناي  نظر داشته باشيم، آن گاه

سياسي چنين اقتصادي، چيزي به غير از همين نظام هاي استبدادي و 
خودكامه نمي تواند باشد. گذشته از وخامت وضع اقتصادي، اين گستردگي 
سركوب است كه شهروندان شوربخت جهان پيراموني را به پناه جوئي و 

   تبعيد مي كشاند.
ن سرمايه ساالري از خماري ناشي از پيروزي سياسي بر اگرچه مدافعا

هنوز در نيامده اند ولي تحوالتي كه در كشورهاي » سوسياليسم روسي«
اروپائي در جريان است دورنماي هراس انگيزي را به نمايش مي گذارد. نه 

نيز از همه سو در » دولت رفاه«فقط بيكاري ميل به پائين آمدن ندارد بلكه 
زير ضرب قرار دارد. محتمل است كه بومي هاي بيكار شده كه  اين كشورها

روزبروز حق بيكاري كمتري نيز دريافت مي كنند بيشتر و بيشتر جذب 
جريانات و احزاب فاشيستي و نئو فاشيستي بشوند و بر اروپا همان برود كه 

رفت. اگر در آن سالها هيتلر و موسوليني  1920پس از بحران بزرگ سالها 
سترسي داشتن به سالحهاي هسته اي جنگ جهاني را آغاز كردند، بدون د

هيتلرها و موسوليني هاي آينده ميراث خواران انبارهاي عظيمي از اين سالح 
ها هستند. خوش خيالي و ساده انديشي خطرناكي است اگر گمان كنيم كه 

  در استفاده از اين سالحها ترديد خواهند داشت.
اقتصادي، عامل ديگري كه قدرت گرفتن گذشته از سخت جاني بحران 

دو بارة فاشيسم را محتمل مي كند ساده انديشي كساني است كه گمان مي 
كنند اروپا از گذشته خويش آنقدر درس آموخته است تا اين خبط هول انگيز 
را تكرار نكند. به همين دليل اين جماعت مدعي اند كه اين گروهها و 

ا هستند ولي كماكان در حاشية سياست اين سازمانها اگرچه بسيار پرسروصد
كشورها روزگار مي گذرانند. از آن گذشته ، احزاب عمده در اين كشورها با 
همة اختالفات فيمابين، حداقل در مخالفت با جريانات فاشيستي اتفاق نظر 

  دارند.
هدف از اين نوشتار مختصر ارائه زمينه ايست براي درك بهتر آنچه كه 

ذرد. برخالف نظر اين ناظران از منظري كه من به اين تحوالت در اروپا مي گ
مي نگرم، احتمال روي كار آمدن فاشيسم در اروپا بسيار هم جدي است. از 
يك سو، رشد اين جريانات بسيار نگران كننده است و از سوي ديگر، شماري 
از همين احزاب عمده و حتي در مواردي حكومت ها، براي عقب نماندن از 

  ه، خود حاميان و حتي مجريان سياست هاي فاشيستي شده اند. قافل
با مقدمه اي كه پيشتر ارائه شد، اجازه بدهيد با اين پيش گزاره  بحث را 
ادامه بدهم كه سرمايه ساالري بازار ساالر در مقايسه با سرمايه ساالري 
مختلط [آنچه كه اقتصاديات كينزي ناميده مي شود] نظامي است بحران 

در چارچوب اين نظام راه » دولت رفاه«ن و بحران هايش در نبود يك آفري
  كينزي نيز هم چنان كه در » راه حل«حل ندارند.سريع و به اشاره بگويم كه 

 كه اگرچه رفع  بودبه ثبوت رسيد، راه حلي كوتاه مدت  70سالهاي 
كما اينكه در  ادد ولي پي آمدهايش را تخفيف مي درمشكل نمي كهميشگي 

چنين كرده بود. با  1970لهاي پس از جنگ جهاني دوم تا اوائل دهة سا
تعميق اين بحران ها، به ويژه در شرايطي كه بديل هاي غير سرمايه ساالري 
[سوسياليستي] بي اعتبار شده اند، يعني وضعيتي كه در شرايط فعلي با آن 

مختلط  روبرو هستيم، راه حل كوتاه مدت اين بحران يا بازگشت به ساختاري
بايد در جهت حاكميت سياسي  فاشيسم و نئو فاشيسم كل نظام است و يا 

دگرسان شود. متاسفانه راه براي رجعت به ساختاري مختلط، يعني از آن 
در اروپا وجود داشت در نتيجة جهاني  1960و  1950نوعي كه در سالهاي 

ود شده شدن توليد و كنترل زدائي گسترده از بازارهاي پولي و مالي مسد
است . دولت ها نه مي خواهند [از تحوالت ايدئولوژيك در دو دهة گذشته 
نبايد غافل ماند] و نه اگر بخواهند مي توانند به همان شيوة گذشته بر 
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متغيرهاي اقتصاد كالن تاثيرات تعيين كننده بگذارند. بازارهاي پولي و مالي 
در سالهاي مابعد جنگ  بيشتر از هميشه خصلت قمارخانه اي پيدا كرده اند و

سرد تضاد ها و تناقضات مابين اقتصادهاي سرمايه ساالري هم تشديد شده 
 است. تناقضات تجاري بين ژاپن و امريكا، بين امريكا و اروپا، بين ژاپن و اروپا

و در يك سطح كلي  ودرسالهاي اخير بين امريكا و چين و حتي اروپا وچين
نعتي و كشورهاي نو صنعتي شده و تر بين كشورهاي سرمايه ساالري ص

حتي در حال توسعه جلوه هائي از اين شرايط تناقض آميز و تنش آفرينند. 
درسالهاي گوشه اي از اين تناقضات پس از پايان يافتن مذاكرات دور اروگوئه 

عجالتا به نفع كشورهاي سرمايه ساالري صنعتي و به زيان پاياني قرن بيستم 
ولي داستان اين تناقضات به پايان نرسيده است.  شد،» حل«كشورهاي فقير 

حتي در درون اتحاديه اروپا، بر سر آينده اين اتحاديه اختالفات بيشتر از 
دولت انگلستان براي جلب سرمايه درمقطعي هميشه رشد نموده است. 

منشور «گذاري خارجي و به ويژه در رقابت با ديگر اعضاي اتحاديه، 
و به آن نپيوست. ديگر اعضاي اتحاديه براي  دادد قرار را مورد انتقا» اجتماعي

. از يك طرف ، با ستندمقابله با انگلستان از سياستي دو جانبه بهره مي ج
اين كشور را به پذيرش منشور  ستنداعمال فشار بر انگلستان مي خوا

و » دولت رفاه « اجتماعي مجبور كنند ودر عين حال، خود به لغو تدريجي 
و مي كوشند در عمل  بودند و هستند ديت هاي ديگر مشغولاعمال محدو

شرايطي فراهم آورند كه كارگران براي اجتناب از بيكاري به هر شرايطي تن 
داده و دست از پا خطا نكنند. تظاهرات واعتصابات در فرانسه، آلمان، يونان، 

صاد اسپانيا تنها گوشه اي از اين تحوالت را آشكار مي كند. آنجه را كه اقت
كار مي نامند چيزي غير از يكه ساالري نامحدود » بازار انعطاف پذير« دانان 

و » ملي كردن « سرمايه در اين مناسبات نيست كه از جمله پي آمد هايش 
البته گفتن دارد كه با  همگاني كردن فقر و نداري و نا اميدي به آينده است.

و و تبعيدي نيز به وخامت وضعيت كلي اقتصادي، وضعيت اقتصادي پناه ج
  وخامت ميل مي كند. 

با اين تفاصيل، براي مقابله با اين مشكالت رو به رشد يا بايد از چارچوب 
با توجه به توزيع  سرمايه ساالري فراتر رفت. چنين بديلي در شرايط كنوني

واقع بينانه نيست  و پراكندگي نيروهاي ترقي خواه سياسي و اجتماعي قدرت
به مخاطره قدرت گرفتن فاشيسم تن داد. بر اين باورم كه  دباي و يا اين كه

بازار ساالر]  كنترل نشده بازگشت به اقتصاد ماقبل كينز [سرمايه ساالري
سرمايه ساالري را با مخاطرات ماقبل كينز [روي بناي سياسي فاشيستي] 

  روبرو ساخته است و اين خطر به گمان من جدي است.
ر همة اين كشورها اين تحوالت محتمل بد نيست ياد آوري كنم كه د

قرار نيست به يك شكل و همسان يكديگر اتفاق بيافتد. به عنوان مثال، عمده 
و رهبر آن، آقاي لوپن، تا همين » جبهه ملي«ترين جريان فاشيستي فرانسه، 

چندي پيش به ظاهر هيچ گونه ادعاي نژاد پرستانه نداشتند. در اطريش، 
» حزب آزادي«تي بر خويش نام بي مسماي عمده ترين جريان فاشيس

]Freedo Party را نهاده است. جالب است در كشورهاي اروپاي شرقي كه  [
نزديك به نيم قرن ادعاي ساختمان سوسياليسم داشتند، رشد اين گرايشات 
حتي شديدتر است. دليل و زير بناي اصلي به نظر من بحران عميق سرمايه 

ان صورتي كه در كشورهاي اروپاي غربي صادق ساالريست و اين نكته به هم
است به وضعيت موجود در كشورهاي اروپاي شرقي كه چهار اسبه براي 

  سرمايه ساالري شدن مي كوشند نيز مصداق دارد. 
و اما مختصات عمدة اين گرايشات  مستقل از عناويني كه بر خويش مي 

  صورت حالصه كرد:نهند، چيست؟ به اختصارمي توان اين مختصات را به اين 
  فقدان يك برنامة اقتصادي منسجم براي برون رفت از بحران كنوني. -
  نژاد پرستي عريان و گاه پوشيده. -

  خارجي ستيزي. -

  خشونت مداري. -

  انديشه. يكه ساالري در حوزة -

  نظامي گري. -

  در محدودة جامعة وحدت اروپا، ادغام ستيزي. -

  شووينيسم   -

راه «كه اگرچه برنامه اقتصادي منسجم ندارند ولي  بد نيست اشاره كنم
اجتماعي از  -از مشكالت و مصائب اقتصادي » خالصي«براي » حل هايشان

خالل همين مختصات بيرون مي زند. به عنوان نمونه، در كشورهاي اروپائي 
از جمله مصائب و مشكالت اقتصادي مي توان به گسترش نابرابري و فقر، 

سكن اشاره كرد. بيكاري آفريني اگرچه در ذات نظام بيكاري و كمبود م
سرمايه ساالريست ولي بخصوص در سالهاي اخير درنتيجة جهاني شدن و 
توسعة تكنولوژي كارگر گريز بسيار تشديد شده است. براي اين جريانات اما 

اين مشكالت نه برنامه ريزي مسئوالنه براي ايجاد اشتغال و يا » راه حل«
ت كار هفتگي، بلكه ، اخراج خارجي ها و بستن مرزها به روي كاستن از ساعا

تبعيدي و پناه جودراين شرايط،  خارجي ها، به ويژه رنگين پوستان است.
تاريخ گريزي و درس نياموختن از تجربه  زندگي سخت تري خواهند داشت.

ها از آنجا نمودار مي شود كه اين جريانات فراموش مي كنند كه در سالهائي 
انجاميد، اروپا ميزبان خارجي ها نبود ولي  1920ه بحران بزرگ سالهاي كه ب

بحران بيكاري و تورم در مقاطعي از كنترل دولتمداران آن روزگار خارج شد و 
با به قدرت رسيدن هيتلر و موسوليني در آلمان و ايتاليا  با استدالتي مشابه، 

  پا تحميل شد.هزينه انساني ، اقتصادي و حتي فرهنگي عظيمي بر ارو
دولت ها و احزاب سنتي كه در سرتاسر اروپا به طور هراس انگيزي به 
انديشه هاي راستگرايان متمايل شده اند نيز آتش بياران اين معركه دلگير 
كننده اند. يعني، بخشي از سياست هاي همين جريانات فاشيستي است كه 

هم » شروعيتم«به صورت سياست هاي دولتي در مي آيد و در ديد عوام 
پيدا مي كند و اين است كه به اعتقاد من، بر احتمال قدرت گرفتن دو بارة 
فاشيسم مي افزايد. براي مثال، تحوالت چند سال گذشته در سطح اروپا در 
برخورد به مقولة پناه جوئي در خويش رگه هاي پررنگي از اين تمايالت 

اهي، نشريات، راديو و فاشيستي را نهفته دارد. از سوي ديگر، مراكز دانشگ
تلويزيون همه و همه در اين گرايش شديد به راست وجه مشترك دارند. 
نشريات دانشگاهي رفته رفته به صورت سكوهائي براي تبليغ اين انديشه ها 
در آمده اندكه در پوشش الفاظي دلپذير و به ظاهر علمي و در كنار معادالت 

بازگو مي كنند. مقاله ها و تحقيقات بسيار پيچيدة رياضي همان داستان ها را 
انتقادي در بسياري از موارد با بي اقبالي و بي مهري روبرو مي شوند و به 

براي چاپ مناسب نيستند و » زبان پلميك«و يا » خصلت ايدئولوژيك«دليل 
چاپ نمي شوند. عبرت آموز است كه در اروپا در صيحدمان قرن بيست و 

خصوصي سازي «ويا » تعديل اقتصادي«در رد يكم، ارائه يك بحث انتقادي 
ولي تبليغ براي ايجاد بازار  و غير قابل قبول، بحثي ايدئولوژيك است» آب

« ارائه مباحثي است علمي كه » اعضاي بدن انسان«براي خريد و فروش 
  )4(عرضة قلب و كليه و چشم .... را بر طرف خواهد كرد!» كمبود

اروپا اين است كه دربسياري از  يكي از جنبه هاي نگران كننده در
كشورها احزاب و جريانات فاشيستي مقبوليت انتحاباتي هم يافته اند و بر 

  شمار نمايندگان خويش در مجالس محلي و ملي و اروپائي افزوده اند.
از نطر مقبوليت انتخاباتي »  حزب آزادي«، 1996براي نمونه، در اكتبر 
نماينده به پارلمان اروپا  6وانست اطريش شد وت  هم طراز دو حزب عمدة

. در انتخابات  نماينده اطريشي در اين پارلمان] 16نماينده از  6بفرستد [
و نتيجة موفقيت اين حزب اين  شتنماينده دا 7انجمن شهر وين، اين حزب 

بود كه براي اولين بار از جنگ دوم جهاني به اين سو، سوسيال دموكراتها 
. هيدر، رهبر بودندا در انجمن شهر از دست داده اكثريت انتخاباتي خود ر

و در  ستخود را حامي فقرا، كهن ساالن و كارگران مي دان» حزب آزادي«
  طول انتخابات اكتبر به تكرار از :

  توقف مهاجر پذيري. -

  پس گرفتن پرداختي هاي اطريش به جامعة وحدت اروپا. -

  جدي ترگرفتن و مبارزه با بزهكاري -

در يك نظرخواهي درهمان سال،  . هراس انگيز اينكه،ودبسخن گفته 
در صد از كارگران اطريش از اين حزب طرفداري مي  50روشن شد كه 

كنند. هيدر در يكي از متينگ هاي انتخاباتي، با اشاره به بدي وضع مسكن 
اين « و افزود،» مي دزدند«رك اين آپارتمانها را از شما تگفت ، مهاجران 
نمايندگان و سخن گويان احزاب ».  ، استانبول كه نيستشهر، شهر ماست

ديگر به جاي مبارزه با تبليغات نژادپرستانه براي عقب نماندن از قافله به آن 
ند. چند روز قبل از انتخابات اكتبر افشاء شد كه يكي از بودپيوسته 

تمايالت نژادپرستانه دارد. از سوي ديگر، Liberal Reform   كانديداهاي حزب
حزب سبزهاي اطريش در اطالعيه اي سوسيال دموكراتها را به اجراي 
سياست هاي نژادپرستانه متهم كرد. جريان اين بود كه تقاضاي شهروندان 
غير اروپائي براي پيوستن به بستگان خويش در اطريش بدون گذر از مراحل 

در قانوني و بدون وارسيدن پذيرفته نمي شد. البته مقامات حكومتي در وين 
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٧٤  100 ي آرش شماره

به بعد از  1945دفاع از اين سياست علنا نژادپرستانه كه براي اولين بار از 
  اين «سوي مقامات رسمي و دولتي و بطور علني اجرا مي شد، ادعا كردند كه 

نژادي است كه بنا به تجربه  -تقاضا نامه ها مربوط به آن گروههاي فرهنگي 
به ويژه زبان و ارتباط گيري براي جاافتادن و ادغام در عادات ، شيوة زندگي، 

در اروپاي مركزي گرفتار مشكل هستند. بهمين دليل به تقاضاهاي شان به 
  ».طور مثبت برخورد نمي شود

 بوده و در بلژيك نيز يه شيوه اي ديگر شاهد رشد همين گرايشات
هستيم. در جريان ناپديد شدن و قتل چندين كودك كه يكي از مهمترين و 

سالة  9وائي هاي جنسي در بلژيك بود يك دختر پرسروصدا ترين رس
مراكشي به نام لوبنا بن عيسي نيز ناپديد شد. در تظاهرات گسترده اي در 
بروكسل كه در اعتراض به اين جنايات برگزار شد، پالكاردي شامل نام همة 
مفقود شدگان، به استثناي لوبنا، به روي يك كاميون حمل مي شد. سازمان 

ت با صدور اطالعيه اي از اين سهل انگاري پوزش خواهي دهندگان تظاهرا
كردند. كمي بعد، اما ابعاد ديگري روشن شد. يك كميته پارلماني كه در بارة 

د بوسيلة وكيل خانواده بن عيسي رجريان مفقود شدن كودكان وارسي مي ك
از بدرفتاري پليس با اين خانواده با خبر شد. بعالوه معلوم شد كه دادستان 

بلژيك كسي را براي وارسيدن چگونگي ربوده شدن لوبنا مامور نكرده  كل
است و پليس نيز از خانوادة بن عيسي خواست كه براي پي گيري موضوع 

روشن شد كه در طول سه ماهي كه پليس به وارسيدن  يوكيل نگيرند و حت
جريان مفقود شدگان مشغول بود، سر نخ هاي بسيار مهم در خصوص ناپديد 

وبنا تعقيب نشدند. دادستان كل بلژيك در يك برنامة تلويزيوني ضمن شدن ل
علت اصلي اين است كه ما با جامعة «دفاع از تصميمات خويش گفت : 

مراكشي هاي اينجا آشنا نيستيم وبه همين دليل نمي توانيم [در پيوند با اين 
  » جامعه]  دروغ را از راست تشخيص يدهيم.

نشرية فاشيستي چاپ مي شود و  50ودا در جمهوري نو پاي چك ، حد
حزب نئو فاشيستي به موفقيت هاي تازه اي دست  1996در انتخابات ژوئن 

يافته است. مجارستان، براي غير اروپائي ها مقوله اي به نام پناه جوئي 
سياسي را به رسميت نمي شناسدو به اعتراضات سازمان عفو بين المللي نيز 

تا مه  1994در بلغارستان، در فاصله ژانويه  تا كنون توجهي نكرده است.
غير بلغاري در حاليكه در بازداشت بودند به طرز  5نفر از جمله  17، 1995

مشكوكي به قتل رسيدند. سازمان عفو بين المللي يه شكنجه، ضرب و حتي 
تير اندازي به سوي خارجي ها اعتراض كرده است. به گزارش اين سازمان 

نيان خشونت هاي نژادي حمايت نمي كند و حتي پزشگان پليس بلغار از قربا
نيز به اين قربانيان گواهي طبي كه نشان دهنده آثار ضرب و جرخ بوسيله 
پليس باشد نمي دهند . به گزارش اين سازمان، يك پناه جوي ايراني به نام 
رحمت رضازاده ملك كه در آلمان زندگي مي كند و به طور قانوني به صوفيه 

ه بود در فرودگاه مورد ضرب و شتم پليس بلغارستان قرار گرفت و سفر كرد
حتي بروي او اسلحه كشيدند. پس از اخراج سريع به آلمان، پزشگ آلماني 
تائيد كرد كه آقاي رضازاده ملك به شدت كتك خورده است. در هلند، رهبر 

ياه س« حزب ليبرال ها، هانس بولكشتاين بر اين باور است كه نظر به اينكه، 
دولت » پوستان كارآئي كمتري دارند و كيفيت توليداتشان نامناسب است 

  بايد مقدار حداقل مزد را براي اين دسته از كارگران كاهش بدهد. 
در فرانسه، آقاي لوپن باالخره علنا مواضع نژادپرستانه خويش را آشكار 

و با اشاره » نژادها با هم برابر نيستند«كرد و در مصاحبه اي با لوموند گفت : 
نابرابري نژاد ها انكار ناپذير است.... « به بازي هاي المپيك، ادامه داد 

 ورزشكاران سياه پوست بسي بهتر از ورزشكاران سفيد در اين دور از مسابقات
و لوپن به تظاهرات » جبهه ملي « در عين حال اما، پيروان ». درخشيدند

برخالف آنچه در نگاه اول به  دست زدند.» جهاني شدن«گسترده اي بر عليه 
» جهاني شدن « نظر مي رسد تظاهرات فاشيست هاي فرانسوي بر عليه 

ربطي به فعاليت ها و زياده طلبي هاي  بنگاههاي فرامليتي ندارد بلكه عنوان 
و  1920دهن پركن و فريبنده ايست كه از جريانات فاشيستي در سالهاي 

يرنده گرايشات خارجي ستيزانه اين به ميراث مانده و عمدتا در برگ 1930
جريانات است. ودر همين راستاست كه تظاهرات بر عليه جهاني شدن معني 

در تحت » جبهه ملي«، وابستگان به درهمين چند سال پيشپيدا مي كند. 
[براي  بود عنوان مبارزه با جهاني شدن در مناطقي كه در كنترل اداري آنها

د. به ويژه بر بودن گسترده اي دست زده ] به اقداماتOrangeنمونه شهر 
هاي  و كتاب ردندكتابخانه هاي عمومي كنترل شديدي اعمال مي ك

، جنگ جهاني دوم، و يا در  Rapنويسندگان چپ انديش، يا كتابهائي در بارة 

 1996ند. در سپتامبر ه بودمخالفت با نژاد پرستي را ممنوع اعالم نمود
عنوان كتاب خريداري كرد كه  35تنها    Orangeكتابخانه هاي عمومي شهر 

  بود. » جبهه ملي « تقريبا تمام نوشتة اعضاء و هواداران 
به  1996كه در ژوئيه » قانون پناه جوئي و مهاجرت«در انگلستان، 

تصويب نهائي رسيد، وضعيتي فراهم آورده است كه متقاضيان پناه جوئي را 
دگرسان نموده است. از » مانبي خان«و » خيابان نشين«در عمل به صورت 

را تغيير دادند و در نتيجه شهرداري هاي منطقه اي » قانون مسكن«سوئي 
فاقد منابع الزم براي اسكان دادن متقاضيان پناه جوئي هستند. از سوي 
ديگر، در نتيجة تغييرات مشابه در قو انين بيمه هاي اجتماعي، سازمان بيمه 

ن كمك نمي كنند. كار به جائي رسيد كه هاي اجتماعي نيز به اين متقاضيا
قاضي سايمون براون كه معموال از مواضع دولت دفاع مي كند با انتقاد شديد 

واداشتن متقاضيان پناه جوئي به انتخاب بين زيستن در «از دولت گفت ، 
خيابان يا بازگشت به كشوري كه از آن گريخته اند، شايستة يك جامعة 

ستا، بر خالف تمايل دولت، دادگاه عالي در همين را». متمدن نيست
انگلستان شهرداري هاي منطقه اي را به تدارك مسكن براي متقاضياني كه 
هيچ امكان ديگري ندارند، موظف شناخته است. در مناطق گوناگون لندن، 
كمبود امكانات و اجبار قانوني وضعيت ناهنجاري ايجاد كرده است. در منطقة 

ن پناه جوئي را در منازل سالمندان اسكان دادند و ] متقاضياCamdeكمدن [ 
با پا شده است وپناه جويان در » در همر اسميت و فولهام هم شهر چادر

در چادر  Warmwood Scrubsزمين غير قابل استفاده اي در نزديكي زندان 
  زندگي مي كنند.

انعكاس اين نوع سياست هاي ملي ، تحوالت هراس انگيزي است كه در 
 1996امعة يك پارچه اروپا در جريان است. در جلسه اي در سپتامبر سطح ج

شوراي وزيران جامعة پناه جوئي شهروندان كشورهاي عضو را دريك كشور 
به صورت  همين محدوديتو ازآن پس،  عضو ديگر عمال غير ممكن ساخت

. از آن پر اهميت تر، اينكه قدم هاي موثري در جهت ناديده قانون درآمد
   .مقررات كنوانيسيون ژنو در بارة پناه جوئي برداشته شدگرفتن 

ژوئيه  30در اين خصوص بي مناسبت نيست به جلسة ديگري كه در 
در پاريس برگزار شد نيز اشاره كنم. اين جلسه بين وزيران كشورهاي  1996
G7/8    [عمده كشورهاي سرمايه ساالري به اضافه روسيه] برگزار شد و

ژوئن  27را داشت. چندي پيشتر، در » مبارزه با تروريسم«عنوان پر طمطراق 
جلسه اي در ليون برگزار شد كه هيئت وزيران جامعه از همة دولتها  1996

از آن گذشته، اعالم ». از حمايت از تروريست ها دست بردازند« خواستند تا 
پناه «نبايد تحت هيچ عنواني » به متهمان به فعاليت هاي تروريستي«شد كه 

كه  سازمان ها و گروهها و نهادهائي را « داد. دولت ها حق دارند كه » ئيجو
متهم اند تحت نظر داشته باشند. ماده » فعاليت هاي تروريستي« به كمك به 

در اطالعيه اي كه در اختيار مطبوعات قرار گرفت، مقرر مي دارد كه  11
در   ، اينترنت]  E-Mailاطالعات و امكانات ارتباطي [مثل پست الكترونيكي «

» استرداد متهمان « اختيار دولت هاي قانوني قرار بگيرد. مقررات الزم جهت 
مقرر مي دارد كه تحت نظر گرفتن در مواردي  24نيز بايد تدوين شود. ماده 

فعاليت ها يا تحرك اشخاص يا گروهها ئي كه به همراهي با شبكه هاي « كه 
در بارة وضعيت  13د شود. ماده بايد تشدي» تروريستي مظنون و متهم اند

اگرچه پذيرش پناه جوي سياسي و پذيرش پناه جوه در « پناه جويان است. 
قوانين بين المللي سابقه دارد..... ولي همه دولت ها بايد بكوشند اين حقوق 

  »به منظورهاي تروريستي مورد استفاده قرار نگيرد..
ابله شود ولي قبل از هر بايد مق» تروريسم « اگرچه ترديدي نيست كه با 

چيز بايد تعريف بدون ابهامي از آن بدست داد تا راه براي سوء استفاده 
مصوبات اين دو جلسه توجه بر انگيز است اينكه   مسدود شود. آنچه در بارة

و » تروريست« ، »تبعيدي« ،»پناه جو«تهيه كنندگان اين اطالعيه ها بين 
مظنون به همراهي با آنها هستند، تفكيك  و آنها كه» بزهكاران سازماه يافته«

قائل نمي شوند. به اعتقاد من، از سوئي يك كيسه كردني اين چنين ، و كلي 
مشخص نظر دادن موجب مي شود كه امكانات فراواني براي بهره  رگوئي و غي

 فراهم گردد و جريان هاي فاشيستي برداري و سوءاستفاده در دست دولت ها
در » دولت هاي قانوني«. كمك رساني به ه شده استكما اين كه اين گون

 شماري از دولت هاي سركوبگرو غير عمل مي تواند به صورت مساعدت به
نيز به » استرداد متهمان«دموكراتيك براي سركوب بيشتر در بيايد. مقولة 

همان ميزان مخاطره آميز است. با اين تعاريف بي در و پيكر، دولت ها مي 
به كشوري كه از  ودهارزيابي نم» نا مطلوب«ا كه بهر دليلي توانند هر كسي ر
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آن گريخته است، تحويل دهند. از سوئي، براي تشديد كنترل مي كوشند و از 
مي دهند. به باور من، » وعدة مساعدت به دولت هاي قانوني«طرف ديگر 

هيچ تضميني وجود ندارد كه اطالعات جمع آوري شده در اختيار دولت هاي 
  .)5(ر قرار نگيزدسركوبگ

گفتن دارد كه آنچه در ليون و يا پاريس به تصويب رسيد به واقع بيان 
كننده گوهر سياست هاي جامعة يك پارچه اروپا و كشورهاي عمدة سرمايه 
و  داري در سالهاي اخير بود كه بطور روزافزوني بر عليه متقاضيان پناه جوئي

ورها اعمال مي شد. الزم به و بطور كلي خارجيان ساكن اين كش تبعيدي ها
ياد آوريست كه نوك تيز حمله هم عمدتا بسوي كساني است كه از 
كشورهاي در حال توسعه گريخته اند. من برآنم كه ايدئولوژي حاكم بر اين 
جلسات به وضوح نژادپرستانه بود كه مي كوشد از منافع كشورهاي صنعتي 

البته مسئله اي نيست و قابل  غربي در برابر بقيه جهان حمايت نمايد. بطاهر
درك است كه چرا اين دولت ها تنها در فكر حفط منافع خويش هستند. 
مشكل از آنجا پيش مي آيد كه در عمل معيارهاي دو گانه و چند گانه بكار 
مي گيرند . در برخورد به دولت ها و يا حتي گروهها  نمونه هاي فراواني در 

رهاي چند گانه است. گذشته از آن دست است كه نشان دهنده اين معيا
حمايت از منافع كشورهاي سرمايه ساالري به جائي مي رسد كه مقررات و 

ضد تروريستي « . ايجاد يك تشكل )6(نظامات بين المللي را ناديده مي گيرند
به صورت يك  FBIو تبديل و دگرساني  » جهاني متشكل از اين كشورها

ن سياست ها بخش عمده اين استراتژي وي پليسي جهاني براي اجراي ايرني
ميليون دالر، شاخه هاي فعال  80جديد است. قرار شده است كه با صرف 

كارگزاران «عدد برسد و شمارة  46به  23اين سازمان در خارج از امريكا از 
» كارگزاران« و اين  افزايش يابد 129به  70نيز قرار است از » ويژة خارجي

ا مستقر خواهند بود. در حال حاضر اين سازمان در در سفارتخانه هاي امريك
دارد: توكيو، هنگ كنگ، كانبرا، بانكوك، مانيل، » نمايندگي«اين شهرها 

باربي داس] ، كاراكاس، بوگوتا،  اوتاوا، مكزيكوسيتي، پاناما، بريجتاون [
سانتياگو، مونته ويدو، لندن، بروكسل، بن، مادريد، رم، آتن، مسكو، پاريس، 

نمايندگي جديد در اين شهرها ايجاد شود: كپنهاك،  23وين. قرار است برن، 
تالين [استوني]، كيف، ورشو، پراگ، بخارست، ليما، برازيليا، بوئنوس آيرس، 
سئول، پكن، سنگاپور، الگوس، پره توريا، اسالم آباد، رياض، تاشكند، الماتي 

  ، دهلي نو.[قزاقستان]، تبليسي [جورجيا]، تل آويو، آنكارا، قاهره 
همين كشورها از  همه جانبه آنچه در اين جلسات مطرح نشد، حمايت

حكومت هاي سركوبگر در كشورهاي در حال توسعه است كه با سالحهاي 
فروخته شده بوسيله همين كشورها مسلح شده اند و از آنگذشته براي 
سركوب مردم تحت حاكميت خويش از ابزارها و شيوه هائي بهره مي جويند 

ه اگرچه از سوي اين كشورها در اختيار اين حكومت ها قرار مي گيرد ولي ك
 استفاده از آنها در داخل كشورهاي سازنده و صادر كننده غير قانوني است.

نكته اي كه مي خواهم برآن تا كيد كرده باشم اين كه اگرچه همه عواملي كه 
ولي با  باعث وطن گريزي مي شود حتي شديدتر از گذشته عمل مي كنند

  كوشش مستمر اين دولت ها امكانات پناه جوئي كاهش يافته است. حتي در 
وضعيتي كه كسي بتواند از اين هفتاد خوان رستم بگذرد و دريكي از اين 
كشورها، به صورت يك تبعيدي و پناه جو پذيرفته شود در اوايل كار، يعني 

ح جا بيفتد امكانات تا زماني كه در زيستگاه جغرافيائي تازه خويش به اصطال
فرايند ادغام را طوالني ترو  اين كمبودها،  كافي دراختيار نخواهد داشت كه

  پر دردتر مي كند.
  نتيجه گيري:

ترديدي نيست كه همة اين سياست ها و اقدامات، از جمله كنترل 
داخلي و مرزي، اثر انگشت ستاني، بازداشت و مبادله اطالعاتي، بازرسي كارت 

زديد بدون اطالع از منازل، اخراج سريع... تنها يك هدف بيشتر شناسائي، با
به  » خارجي ها« و تبعيدي و بطوركلي ندارد و آن اينكه گروههاي پناه جو

جوامع سرمايه ساالري راه پيدا نكنند. در مواردي كه همه اين كنترل ها به 
به اين خودش را » خارجي«و يا يك » پناه جو« جه نمي رسد و يك ينت
شورها مي رسد، به عناوين مختلف مي كوشند كه او را  از دايره فعاليت ك

هاي اجتماعي كنار بگذارند [براي نمونه ، با محدوديت هاي آموزشي، 
اشتغال]. البته گفتن دارد كه در  ممانعت از بهداشتي، تهيه مسكن و حتي

 در اين جوامع زندگي مي كنند و اين» بطور قانوني«مورد خارجياني كه 
در مقياس كمتر و لي ولي فرايند هارا طي كرده اند، همين محدوديت ها 

وضعيت پناه جويان و تبعيدي ها ولي  بطور بسيار پيچيده تري عمل مي كند.

در بسياري از كشورها، بيمه  از مقوله اي ديگر است وبسي دردناك تراست. 
ماعي هاي اجتماعي سراسري با سرعت روزافزوني به صورت بيمه هاي اجت

در مي آيد كه شخص قبل از هرچيز بايد » هدف مندي شده«مشخص و 
را به اثبات برساند . در عين حال  از اين امكانات خويش» حق بهره مند ي«

تكليف «اما، مجازات كارفرماياني كه مهاجران و يا پناه جوياني كه هنوز 
 ن افراداي مشخص نشده را بكار بگيرند، افزايش يافته است. از سوئي» شان

و از سوئي در اغلب موارد نمي توانند از  ي مشغول شوندكاربه نمي توانند 
و اين زمينه ايست كه به دولت  . بهره مند شوند موجود بيمه هاي اجتماعي

ولي به » تروريست«ها امكان مي دهد تا پناه جويان را نه اگر به صورت 
و  »ه هاي اجتماعيبيم«، سوء استفاده كنندگان از»بزهكاران عادي«صورت 

 به عنواندر مواردي  كار مي كنند و حتي » غيرقانوني«يا كساني كه بطور 
خصلت بندي نمايند. گوهر نژاد پرستانه اين نگرش و اين »  قاچاقچي«

سياست ها واضح تر از آن است كه نياز به تفسير بيشتر داشته باشد. در 
ب گذاري در قطار زير پس از بم به عنوان نمونه، نتيجه تعجبي ندارد كه
تن از شهروندان كشورهاي شمال  500,000، 1995زميني پاريس در ژوئيه 

افريقا در خيابان هاي پاريس و شهرهاي مجاور مورد تفتيش بدني قرار 
به فرانسه از كشور » ورود غير قانوني«تن از آن به بهانه  3000گرفتند و 
  ).7(اخراج شدند

ظ امنيت سياسي و اجتماعي دولت ها بي گمان درست است كه براي حف
بايد از هجوم سيل واره خارجيان جلوگيري نمايند. ولي در پيوند با كشورهاي 

روبرو نيستيم. از آن  سرريز سيل واره ايسرمايه ساالري اروپا با چنين 
گذشته ، شواهد موجود در آلمان و انگلستان نشان مي دهد كه خارجيان 

در واقع نشان دهنده فرار مغز ها از  ال،، براي مثساكن اين دو كشور
كشورهاي خويش هستند. براي نمونه ، از هر چهار تن كارگر با مهارت در 

دكتر ها، دندانپزشكان، نرسها] يك تن در خارج  نظام بهداشت ملي انگلستان [
بكار گرفته  دراينجا از انگلستان فارغ التحصيل شده است. هر معياري كه

دست رفتن سرمايه انساني براي كشورهاي مبداء و فايده  شود، اين نشانه از
كه از سوي وزارت كشور  ديگربراي اقتصاد انگلستان است. در يك پژوهش 

انگلستان انجام گرفت معلوم شد كه پناه جوياني كه در اين كشور پناه يافته 
اند از سطح آموزشي بسيار باالئي برخوردارند، يعني بيش از نيمي از ايشان 

فارغ التحصيل دانشگاه  شان نيز صيالت تا مرز ديپلم  داشته اند، يك سومتح
% داراي تحصيالت دانشگاهي  12بودند. در ميان  انگليسي ها ، تنها 

. از نقطه نظر مسائل مالي و اقتصادي نيز وضع بهمين صورت است )8(هستند
 . بر اساس پژوهشي در آلمان، با توجه به همة پرداخت هاي بيمه هاي

سهم  ساكنان مهاجر آن كشور در در آمد هاي  خالص اجتماعي و غيره،
  . )9(ميليارد دالر است  10دولت در سال 

با اين همه ، نئو ليبراليسم حاكم بر ذهنيت سياستمداران اروپائي اگرچه 
سخن مي گويد، ولي در عمل از همه » بازار قابل انعطاف كار « از سوئي از 

نهادن خارجيان و پناه جويان از بازار كار استفاده مي ابزارها براي بر كنار 
از سوئي  در بارة مزاياي اين نوع ازجمله تناقضات اين نگرش اين كه كند. 

از سو ي ديگر، خواهان مجازات بيشتر  ليبازار داد سخن مي دهد و
كارفرماياني است كه مهاجران و خارجيان را بكار مي گيرند. آنچه كه ناروشن 

بازار كار در مقياس ملي براي » انعطاف پذيري « اين است كه اگر مي ماند 
افزودن بر قابليت هاي نظام اقتصادي الزم است، چراست و چگونه است كه 

  ؟به اين صورت نادرست مي شوددر مقياس بين المللي همين معيار 
پاسخ كوتاه من به اين پرسش، همان گونه كه در صفحات قبل گفته ام 

رخالف باور عمومي،  تحوالت سالهاي اخير كشورهاي اروپاي اين است كه ب
به مقدار زيادي تحت تاثير جريانات و نگرش فاشيستي و نئو فاشيستي در 
حال رشد در اين جوامع قرار داشته است و همين نفوذ  است كه به اعتقاد 
من ، دورنماي هراس انگيزي را  براي اروپا در قرن بيست و يكم ميالدي به 

در اين دورنماست كه وضعيت پناه جو و تبعيدي از  )10(ش مي گذارد.نماي
  هميشه مخاطره آميزتر به نظر مي آيد.

***** 
 F.F.Clairmont: United States: Unsecuredبراي اطالعات بيشتر بنگريد به :  -١

Dollars, in, Le Mond Diplomatique, April 2002 
 : Tony Bunyan ( edit) :  State watching: براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد بـه  -2

The New Europe, 1993  
منظورم اين نيست  بگويم همة مهاجران سـر ازكشـورهاي سـرمايه داري صـنعتي در مـي       -3

آورند بلكه هدفم توجه به آن بخشي است كه از كشورهاي بـه اصـطالح جهـان سـوم بـه ايـن       
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مهاجري كه در اروپا پناه جسـته   6در برابر هر كشورها پرتاب مي شوند . واقعيت اين است كه 
مهـاجر دارد. بـه    2مهاجر و امريكـاي شـمالي و جنـوبي فقـط     11مهاجر، افريقا  15است آسيا 

سخن ديگر ، مصائب ناشي از جهاني شدن پناه جوئي عمدتا بر دوش كشورهاي فقير دنيا قـرار  
نقـل كـرده ام.    8صـفحه   1373خـرداد   130شـمارة  صنعت حمل ونقل دارد. اين آمارها را از 

تني كه در جهان در بدر مي شوند تنها  20حتي كميسيون اروپا نيز اعالم كرده است كه از هر 
 يك تن به اتحاديه اروپا مي آيد كه سندش را در جاي ديگر آورده ام.  

 Marvin, R. Brams: " Market for Organs to Reinforce بنگريـد بـه    -4
Altruism", in,  Economic Affairs, Oct-Nov, 1986, pp.12-14 

كه از ارسال اطالعـاتي   5، ص 1991آوريل  2شمارة  Statewatchبراي نمونه بنگريد به  -5
 از اين قبيل بوسيله دولت هلند خبر مي دهد.  

احمدسيف ( جمع آوري و ترجمـه): بربريـت مـدرن، اروپـا در      براي اطالعات بيشتر بنگريد -6
 . 43-73به ويژه صفحات  1381ران نشر قطره هزاره سوم، ته

 2، ص 1995شمارة اكتبر  Statewatch   بنگريد به  -7
 33، ص  1996ماه مه ،  4: شماره  اكونوميست بنگريد به نشريه -8
 33همان ، ص  -9

عالوه بر منابعي كه در شماره هاي گذشته به دست داده ام در نوشتن اين مقاله از  -10
 1996، كه در فاصله ماه مه تا دسامبر 6جلد  6و 5و 3شماره هاي   Statewatchنشريه 

 : European Race Auditچاپ شده اند استفاده كرده ام. بعالوه، اطالعات فراواني را از  
Bulletine  چاپ شده اند برگرفته ام . 1996كه در اكتبر و دسامبر  21و  20شماره هاي    

*  

  

  
  

  

  تبعيد
  

  زاده پيمان وهاب

  

  
شوم كه برخي چيزها راهي  گذرد بيشتر به اين نكته آگاه مي  هرچه مي «

  »دراز! و اغلب از پس غيبتي بس  ـبراي بازگشت غافلگير كننده دارند 
  

  جي. دبليو. زيبالد                                                              

  هواژ پيش  
شهروند به دعوت  2004ه در فوريه ي حاضر متن سخنراني است ك : نوشته

 زير عنوان 2004فوريه  13 شهروند در ونكوور ارائه كردم و سپس در سي بي
شناسي دانشگاه سيمون   زاده استاد جامعه  سخنراني دكتر پيمان وهاب«

منتشر شد. اين نوشته به بخش  »ونكوور ـفريزر در پاتوق فرهنگي هدايت 
  ام، پردازد كه از كتاب منتشرنشده شناسي تبعيد مي كوچكي از هستي

ي  ام. تجربه ، كه به انگليسي نوشته شده، برگرفتههاي تبعيدي انديشه
مهاجرت و زندگي در خارج از زادگاهم نخست به من آموخت كه تبعيد 
برآيند ناگزير هر انقالبي است و اگر در ايران انقالب سوسياليستي هم رخ 

مار چهارواندي ميليون ايراني مهاجر و داده بود، اكنون كمتر از همين ش
داشتيم. آنگاه كه به اين نكته رسيدم، تالش كردم تا تبعيد را  تبعيدي را نمي

شناسانه بنگرم.  از چيرگيِ گفتمان سياسي برهانم و آنگاه آن را از منظر هستي
  گر انسانيت يافتم. پس تبعيد را تعريف

  ـ ويكتوريا، كانادا 2007پائيز 
****  

ي تبعيد به  ي طوالني بيستم يكي هم تجربه هاي دردناك سده  ربهاز تج
اي پاكسازي سياسي ساحت قدرت و اقتدار از عناصر ناخواسته  ي گونه منزله

تبعيد سيستماتيك، فردي يا جمعي، هرگز چنان  ،بود. تا پيش از اين سده
از ي بيستمي، درك ما را  ي سده آگاهانه و عقالني اعمال نشده بود. تجربه

ي تبعيد به  تبعيد به دركي سياسي بدل كرده است. با اين حال، پديده
 هاي ي دردناك رژيم فهميم، تنها دستاورد يا نتيجه اي كه ما آن را مي گونه

گرا نيست. درك امروزين ما از تبعيد همچنين ملهم از تأثير  سياسي تام
ي حقوق  نديشهاجتماعي اعالميهء جهاني حقوق بشر و از طريق آن، ملهم از ا

  اساسي هر فرد انساني است.
ساحت  درك با اين حال، درك سياسي از تبعيد اين پديده را از 

سازد. درست است كه  كند، دور مي  اي كه آن را ممكن مي شناسانه هستي
هاي سياسي و اجتماعي فوري،  ها و نهفتگي معني» خود تبعيد«يا » تبعيد«

امري سياسي يا  كند، ابداً عيد را ممكن ميروشن و ملموسي دارد، اما آنچه تب
اجتماعي نيست. به سخن ديگر، امكان تبعيد، امكان رانده شدن از هركجا كه 

شناسانه و ريشه در انسانيت  اي آغازين داريم، امكاني است هستي  با آن رابطه
  ي انسان با زادگاه و آغازگاه خويش دارد.  انسان و رابطه
از مصدر » تبعيد«ايم.  را از زبان عربي وام كرده» تبعيد«ي  در فارسي واژه

ي  را دارد. پس واژه» فضا«يا » فاصله«آيد كه مفهوم  مي» عدب«ثالثي مجرد 
نيز » فاصله«و  كند شاره ميا» تحميل فاصله«يا » ايجاد فاصله« به» تبعيد«

 ي ي قابل شناسائي. نكته ممكن نيست بدون حضور دو مرجع يا دو نقطه
بدان اشاره » تبعيد«ي   كه مفهومي كه ما در فارسي با كاربرد واژه جالب آن

ي  كند (براي مثال، در سوره نمايندگي مي» اخراج«ي  كنيم، در عربي واژه مي
به معناي تحميل فاصله ميان دو  ،). اما پرسش ما در مورد تبعيد1ه الحشر، آي

؟ همين پرسش ي ميان كدام دو نقطه بايد نخست آن باشد كه فاصله ،مرجع
برابرهاي  گشايد. شناسانه از تبعيد مي است كه راه به سوي درك هستي

نيز همين مفهوم بيرون انداختن را » تبعيد«ي  انگليسي و فرانسه و التين واژه
  رسانند.     مي

ي آشناي تبعيد آدم و حوا از  به اسطوره به معناي تبعيد، بگذاريد با آگاهي
ينش بشريت بنگريم. بيش و پيش از هر چيز، اين بهشت به عنوان داستان آفر

گيرد. زيرا پس از  گويد كه بشريت از تبعيد سرچشمه مي اسطوره به ما مي
، خشم خداوند آدم و حوا را ابليسي  دانش به وسوسه ي ممنوعِ ي ميوه تجربه

اگر تبعيد نياكان  ي زمين نشاند و تمدن انساني آغاز گشت. پس بر پهنه
 ي آگاهي باشد، پس ي تالش آنها براي چيدن ميوه فراوردهاي ما  اسطوره
اي است مرزشكنانه و فرارونده. به  ي آگاهي، تجربه ي دانش، تجربه تجربه

ي ناگزير تبعيد است. زندگي در ساحت ازلي  ديگر سخن، آگاهي پيش زمينه
عرش همانا زندگي در عدل كامل است و از اين رو زيستني اين چنين  و ابديِ

و اين نياز از آگاهي و خودآگاهي است.  بي ـكامل  ني زيستن در داديع ـ
دهد.   آگاهي هماره از آنچه فراي ساحت اكنوني و حاضر است خبر مييعني 

ي دانش، آدم و حوا ناگهان بر برهنگي  ي ميوه سبب نيست كه با تجربه بي
عرفتي آور خود آگاه شدند. اين برهنگي از آن جسم نيست، بل برهنگي م شرم

آگاهي روح انسان را ناگهان در برابر  ،همتا ي بي است. زيرا در اين لحظه
 ـفراي مرزهاي كنوني  ـ ي زندگي جنسيت و ماديت خشن و محدود كننده

ما را به فراسوي مرزهاي حاضر  ـخودآگاهي ـ  دهد. اين چنين، دانش قرار مي
و به فراسوي آنگاه كه مرزشكن باشد و رـ  ي خودآگاهي برد. تجربه مي

  ي بشريت است از تبعيد.  همانا نخستين تجربه ـمرزهاي موجود داشته باشد 
ي  آنگاه كه نگاه ما به ديدن فراسوها خو گرفت، به ناچار به ديدن پديده

ديگري نيز توانا خواهد شد: قدرت و اقتدار هماره تالش در نگاه داشتن و 
ي آگاهي  گاهي ناگزير تجربهي خودآ حفاظت مرزها دارند. از آنجا كه تجربه

 ، و چه بسا ناخواسته،است از فراسوي مرزهاي موجود، تبعيد به ناچار
قدرت بدون حضور مرزهائي  اعمالِ درافتادن با اقتدار است. اقتدار يا كنشِ

قدرت را مشخص سازند، ممكن نيست.  ي اعمالِ ثابت و تعريف شده كه حوزه
 نامرئي كردن روندها و سازوكارهاي اعمالِ اقتدار در گرو افزون بر اين، دوامِ

نيازمند مرزهائي است كه آن را از  همارهقدرت است. از اين رو، اقتدار 
هرآنچه فراسوي مرزهاست، از هرآنچه بيروني و از اين رو ناشناخته و 

 ي تهديد د. مرز ميان ما و ديگران در ما دغدغهكن تهديدكننده است، جدا مي
قدرتي كه حضور مرزها  انگيزد و در همان حال از درك مي فرامرزي را عناصرِ
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٧٧  100 ي آرش شماره

هراسد و دچار  و فرامرز مي مرزآن كه از كند. هر  سازد غافل مي را ضروري مي
. چنين يابد عدالت مي قدرت را ساحت اعمالِ ساحت ناگزير ،شود تشويش مي

ي است نگاهديگر، اما،  ي خودآگاهي نرسيده است. نگاه به تجربههنوز  فردي
كاود و از اين رو نگاهي  كه مرز را در جستجوي آن چه فرامرزي است مي

شود، بل در  درونمرزي مي اقتدارِ گر داستانِ است تبعيدي كه نه تنها روايت
جستجوي راهي است در بيرون از مرزها براي رسيدن به عدالت گم شده و از 

ست را سياست رفته در ساحت درونمرزي. به واژگان سياسي، نگرش نخ كف
» باور برون گرا يا برون«و نگرش ديگر را سياست » باور درونگرا يا درون«

گرا و توتاليتر و برابر  ناميم. امروز، برابر نخستين گونه را در رژيم هاي تام مي
داستان  ا اين تماميِام. هاي دمكراتيك مي يابيم دومين گونه را در رژيم

خاك نشاند تا منشاء تمدن  ي را بر كرهنيست: اگر تبعيد آدم و حوا آنها 
انساني باشند، آيا داستان اين هبوط، روايت اين فرود ناخواسته در آن سوي 

ي ما  رهگويد؟ به راستي! زيرا كُ مرزها، چيزي در مورد ساحت فرامرزي مي 
گيرد. پيش از  نياكان تبعيدي ما مي هويت و حضور و ضروريت خود را از ورود

اي غمگين دركي از زمين وجود نداشت. پيش از تبعيد اين ورود آدم و حو
ي تبعيد، زمين خالء  ربط مي نمايد. پيش از لحظه دانش ما از زمين بي ،ود

معرفتي است. اگر بر اساس اين مشاهده بپذيريم كه سرزميني كه در آن 
 مندي و خانه مندي سرزمين يعني ـسوي مرزها قرار دارد هويت خويش 

زمينه به ساحت  با اين پيش اگر و ،گيرد تبعيدي مي وارد تازهرا از  ـخويش 
 قدرت چيزي نيست جز رسوبِ بينيم كه حضورِ اقتدار دوباره بنگريم، مي

فرامرزي خويش را از دست داده و  تبعيد هنگامي كه تبعيد خصلت تاريخيِ
 ي دغدغه ديگر نه در جستجوي هر آن چه فرامرزي است، بل دچارِ

خويش در سرزمين نويافته است.  حضورِ مرزهاي نو و اعمالِ ايجاد رِناپذي پايان
نتيجه آن كه اقتدار چيزي جز برپائي قانون نيست.  و نخستين گام در ايجاد

  ريشه در تبعيد دارند.  ،هر دو ،مرزشكنيهم اقتدار و هم 
 فاصله گرفتن از زادگاه باشد، پس درك از سوي ديگر، اگر تبعيد نشانگرِ

تبعيد را  ،سياسي ي ما با آغازگاه خويش است. درك د ناگريز درك رابطهتبعي
بيند. در اين  فرد از يك ساحت به ساحت ديگر ميخشن و تحميليِ  جابجائيِ

شود و تبعيدگاه  بدل مي »تبعيدگاه«ي فرامرزي به  ديدگاه، ساحت گسترنده
د، به جائي نيست مگر ايستگاهي براي تبعيدي تا در آن اندكي بياساي

موقعيت تبعيدي خويش آگاه شود و در انتظار شرايط مساعد براي بازگشت 
 نمادخود  خودبهعدالتي باشد، تبعيدي  به زادگاه باشد. اگر تبعيد نمودارگر بي

تبعيدي به زادگاه  عدالت و داد و بازگشت نمادعدالت به آغازگاه  بازگشت
دريغ انتظاري را از ما  شناسانه چنين گردد. روشن است كه درك هستي مي
اي است  تبعيد تجربه آغازينِ ي گامِ ي خودآگاهي به منزله ، زيرا تجربهكند مي

ي فراي مرزهاي زادگاه  سياسي از تبعيد جهان گسترنده ناپذير. درك برگشت
ي جهان چيزي نيست  نگرد و از اين ديدگاه گستره را تنها از منظر زادگاه مي

ها را تنها در  پديده ،سياسي يِتبعيدي. تبعيد گاهي زاد جز پيوست و ضميمه
  .بيند از زادگاه ميمحروميت رابطه با 

يابد. اگر تبعيد جدا  سياسي تبعيد را فروبسته مي شناسانه، درك درك هستي
كردن تبعيدي از اصل و زادگاه باشد، نخست بايد پرسيد كه زادگاه چيست 

ي  شود؟ اگر به اسطوره يف ميي فقدان آن تعر كه تبعيد همواره بر پايه
آوريم كه زندگي در عرش  به ياد مي ،آفرينش و هبوط آدم و حوا باز گرديم

همانا زندگي در عدل كامل بوده است. از  ـآغازين  زندگي در زادگاه الهي ـ
توان با اشاره به مفاهيم اجتماعي و  شناسانه، عدالت را نمي ديد هستي

 ـشهري است صنعتي و زندگي ي  جامعه ي هنگرشي كه ويژ ـبرابرخواهانه 
، داد چيزي نيست جز زندگي مبتني بر شناسي هستي تعريف كرد. از ديد

ويژه و مختص به هر فرد انساني يا غيرانساني. از ديد  معيار و ميزانِ
شناسي برابري ميزان عدالت نيست، زيرا هر زيستنده موجودي است  هستي

ها و نيازهاي او را با  ها و خواسته ان معيار كنشتو هماره و ناگزير يكتا كه نمي
كه اين  ـعدالت باشد  معيارهاي ديگران سنجيد. اگر تبعيد اخراج از ساحت

فرامرزي ساحتي  پس ساحت ـهاست  عدالتي بي اخراج خود بزرگترينِ
نوردد.  درمي را رفته آن گسترنده است كه تبعيدي در جستجوي عدالت از كف

اي  عدالتي نخست خود را به گونه مكن نيست مگر آن كه بيا اين امر مام
جا نيست كه آدم و حوا از درخت دانش منع شده  معرفتي نشان دهد. بي

هاي اين  بودند: زندگي در عدالت كامل نياز به دانش، نياز به آگاهي به ساحت
سو و آن سوي مرزهاي اقتدار، و در آخر، نياز به خودآگاهي ندارد. آگاهي 

عدالت است. تنها در فقدان عدالت است كه  رفتنِدست از  ي هنشان يننخست

شويم. تنها در فقدان زادگاه است كه به  آگاه مي ، و پس به خود،به عدالت
رسيم. پس تبعيد پيش از هر چه گسستي است معرفتي در  زادگاه مي درك

 مكاِني تبعيد ا داديم. تجربه فرض قرار مي هر آن چه ما ناخودآگاهانه پيش
ي  گيرد، زيرا تجربه بازگشت به زندگي پيش تبعيدي را براي هميشه از ما مي

 درك برخاسته از اما اگر تبعيد انسان است ي زادگاهمند بودنِ تبعيد تجربه
جغرافيائي يا سياسي  توان تبعيد را تنها در مفهومِ عدالتي است، پس نمي بي

زادگاه است.  زادگاهمند لتخص از دست دادنِ همانا عدالتي . بيفهميدآن 
توان از  ي تبعيد است. از اين روست كه مي ي آگاهي به اين امر لحظه لحظه

خويش، از تبعيد در كشور خويش، و از تبعيد در زادگاه  ي تبعيد در خانه
توان با توجه به عنصر خودآگاهي از مرزهاي  خويش سخن گفت. و نيز مي

و از مرزهاي زادگاه خويش سخن  ،ي خويش، از مرزهاي كشور خويش خانه
سازد و آن را به سفري هميشگي  يي تبعيد را م زادگاه لحظه گفت. فقدانِ

عدالتي و اقتدار، سفري به سوي  سفري فراسوي مرزهاي بي ـكند  بدل مي
ي بازگشت به زادگاهي كه آگاهي از  عدالت از دست رفته و سفري به انگيزه

  .سازد ناممكن مي  اش بازگشت به آن را زادگاهمندي
 2007بازنويسي سپتامبر

*  

  

  

  تشكل هاي فرهنگي  و هنري

  در تبعيد 

  
  

  مسعود نقره كار

  
   

  پيشگفتار 

 
تاريخ وطن ما بارها شاهد مهاجرت هاي داوطلبانه و ناگزير( تبعيد و آوارگي) 

  بخشي از ايرانيان به خارج از مرزهاي كشور بوده است.
آن  در سال پيش اتفاق افتاد.1300حدود يكي ازبزرگ ترين مهاجرت ها 

هنگام زردشتياني كه مي خواستند آيين هاي  مذهبي و فرهنگ شان را 
سال  900حفظ كنند به هند مهاجرت كردند. در دوران صفوي, يعني حدود 

در اين دوران نه " بعد بسياري از نويسندگان و دانشوران به هند گريختند.
ماورالنهرنيز گريزگاه اهل قلم و انديشه فقط هندوستان,كه كشور عثماني 

پشتيباني در بار گوركانيان هند از زبان فارسي  و  شاعران و   ."بود
نويسندگان فارسي زبان سبب شده بود تا دربارشان بزرگترين پناهگاه 

حتي مواردي از عتبات،  هنرمندان و دانشوران شود. نه فقط به هند و
  ز وجود داشت.مهاجرت به زنگبار و تانزانيا ني

به بعد) دو گونه بودند.  1905مهاجرت هاي ناگزير قرن بيستم ( سال هاي 
 دهقان بودند و نان مهاجرت مي كردند. اين عده كه اكثراٌ عده اي براي كار و
عده اي  هزار مي رسيد. 200گاه تعداد شان ساليانه به  ،به روسيه مي رفتند

عليه حكومت  به اروپا مي گريختند و اهل قلم و سياست بودند كه اكثراٌ ديگز
  مستبد به مبارزه مي پرداختند.
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٧٨  100 ي آرش شماره

هنگامه اي كه محمد علي شاه با به توپ بستن  - 1909تبعيد سال هاي  
نمونه اي  از اين دست مهاجرت هاست. محمد علي  -مجلس آغاز كرده بود 

 دشاه كشتار آزادانديشان و آزادايخواهان را شروع كرد, اما گروهي توانستن
از جمله ادوارد بگريزند و در اروپا گرد هم آيند، و ضمن جلب اروپاييان (

به افشاگري عليه استبداد محمد  ) به مسايل ايران و مشروطه خواهي،براون
  علي شاهي نيز بپردازند.  

عالمه دهخدا و شكل گيري محفل فرهنگي  "صور اسرافيل"انتشار 
الش مطبوعاتي و فرهنگي وسياسي اي عليه حكومت , اگر چه نخستين ت

تبعيديان در خارج از كشور نبود اما پر ارزش و موثر بود.پيش ازانتشار صور 
به مديريت محمد طاهر تبريزي در اسالمبول  "اختر "اسرافيل روزنامه 

تقي  "حلقه ادبي "منتشر مي شد. سال ها پس از انتشار صوراسرافيل , 
 تالش هاي  سياسي و مي كرد،را در آلمان منتشر  كاوهكه نشريه  زاده،

عالمه و  علي جمالزادهفرهنگي مترقيانه و ارزشمندي را سبب شد. محمد 
حلقه اي كه با برنامه و اهدافي  يز از پاهاي اصلي اين حلقه بودند.ن قزويني

 كاوه . انتشار نشريهكرد و بتدريج رنگي ادبي نيز گرفتسياسي كارش را آغاز 
ورقه "ير عنوان ز شد, و آخرين شماره آن مالي متوقف به دليل مشكالت
  منتشر شد. 1922مارس  30در هشت صفحه  به تاريخ  "فوق العاده كاوه

  جسته و گريخته ادامه يافت. ،مهاجرت اهل قلم وسياست
  

نشرياتي فارسي در خارج از كشور منتشر  1332تا  1320فاصله سال هاي 
ايراني منتشر مي كردند, مي شد,كه برخي از اين نشريات را  ناشرين غير 

در لندن منتشر  1320كه شماره ي نخست آن شهريورماه  "روزگار نو"ثل م
در  "هورو استاين "و  "شركت  دابلدي در نيويورك "شد, ناشر آن 

لندن بودند. روزگار نو توانسته بود با بسياري از روشنفكران ايراني در خارج 
فاده كند( مثل مجتبي مينوي و كشور تماس بگيرد و از تجربيات آن ها است

ناشر افكار انجمن روابط فرهنگي  "نيز كه  "پيام نو "مسعود فرزاد و.....) . 
بود , دومين مجله يك كشور خارجي بود,كه منتشر مي  "ايران و شوروي 

نفكران ) , و با مواضع دموكراتيك و ترقي خواهانه اش روش1323شد( مرداد
، پرويز خانلري، كريم كشاورز ادق هدايت،خبره اي چون جالل آل احمد، ص

ذبيح اهللا  سعيد نفيسي، پروين گنابادي، فاطمه سياح ، عبدالحسين نوشين،
. در اين دوره نشريا ت  در خارج از كشور به نوعي نقشي  و... را جذب كر صفا

  سازمانگرانه و تشكلي بازي مي كردند.  
هاي سياسي و كشتار  وسركوب احزاب و سازمان1332مرداد 28با كودتاي 

ايران فعالين آنها, گروه هاي بزرگي از فعالين سياسي و آزادي خواهان از 
به اتحاد شوروي و كشور هاي اروپاي شرقي و  گريختند. توده اي ها اكثراٌ

مليون به اروپا و امريكا پناه بردندو در اين كشور ها به فعاليت سياسي و 
  فرهنگي ادامه دادند.

تشكيل كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني در  60در آغاز دهه "
خارج كشور , يكي از دستاوردهاي پر ارزش فعاليت هاي صنفي , فرهنگي و 

اين جنبش نيرومند  "جرت ايرانيان به خارج كشور بود. سياسي تاريخ مها
دانشجويي ابتدا به دنبال تامين خواست هاي صنفي دانشجويان بود اما 

وي سياسي به خود گرفت و مبارزه عليه ديكتاتوري شاه را بتدريج سمت و س
در خارج از كشور سازمان داد. كنفدراسيون  به طور پراكنده فعاليت هاي 

  فرهنگي و هنري نيز داشت. 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري تبعيديان و مهاجرين    1352- 53تا سال هاي 

در چند نفره و اكثراٌ حافل و جمع هاي در خارج كشور فعاليت هايي  در حد م
و حركت هاي فرهنگي وهنري  حاشيه ي فعاليت هاي سياسي بود. جمع ها

زايده ي تشكل ها وحركت هاي ايديو لوژيك و سياسي بودند. در اين سال ها  
  محافل محدودي به كارها و پژوهش هاي فرهنگي و هنري مستقل رو آوردند.

با دفاع از اهل  "ديشه در ايرانكميته براي آزادي هنر و ان "تشكلي با نام  
قلم در ايران و آزادي بيان و قلم  در ايران يكي از فعال ترين ها ي آن زمان 

  بود. 
دركنار فعاليت هاي فرهنگي و  "كميته براي آزادي هنر و انديشه در ايران"

نيز در خارج از كشور مطرح ايران را  سياسي , فعاليت هاي كانون نويسندگان
.از اهل  و انتشار پيام دانشجوو.. پيمايي ها،راه ا برگزاري جلسات،مي كرد. و ب

به نامه سر گشاده احمد شاملو "هاي آنان دفاع مي كرد. انتشار  قلم و خواست
، انتشار "ده شب شعر"، اخبار مربوط به "نويسندگان و روشنفكران جهان

مبارز ملي ( انتشار پيام احمد شاملو به همه ي نيروهاي  بيانيه رضا براهني،

زادي به آذين و شمس آل احمد نمونه هايي ) ، بيانيه براي آ1977وامبر ن 12
  از فعاليت هاي اين كميته است. 

پس از دوسال مبارزه جهاني اهل قلم و سياست عليه  ،1357تيرماه سال  
دم خروج غالمحسين ساعدي از ايران، ساعدي نيز به امريكا مسافرت حكم ع
سخنراني ها و انتشار  كنفرانس هاي مطبوعاتي، ا با شركت در. او در امريككرد

 1357و  1356فاصله سال هاي  مطالب متعدد دست به افشاي رژيم شاه زد.
فريدون تنكابني و.....)  اهل قلم (سعيد سلطانپور، با مسافرت تعداد ديگري از

 ودند،ديگري كه خواستار آزادي اهل قلم، و آزادي بيان و قلم نيزبكميته هاي 
شكل گرفت . در اين دوران نشريات فرهنگي و هنري انگشت شماري در 

ل قلم نيز رنگ و تعلق سياسي خارج ازكشور منتشر مي شد. فعاليت هاي اه
به سردبيري احمد شاملو مي توان  "ايرانشهر"داشت، براي نمونه به انتشار 

  اشاره داشت. 
ت ناگزير(تبعيد) و با استقرار حكومت اسالمي موج كم سابقه ي مهاجر

تعداد  57-58مهاجرت داوطلبانه به خارج از ايران آغاز شد. در سال هاي 
زيادي از وابستگان رژيم شاهنشاهي, نظاميان , ماموران امنيتي , سرمايه 

داران  و اهل فرهنگ و هنر درباري  ترك وطن كردند , اينان بيش ازهر جاي  
موج مهاجرت ناگزير  اما از سال  ديگردر امريكا سكني گزيدند. بزرگ ترين

آغاز شد , سالي كه سركوب احزاب و سازمان هاي سياسي و تشكل  1360
هاي صنفي و دموكراتيك آغاز شد. اين بار اعضا و هوداران سازمان مجاهدين 
, طيف گسترده اي از نيرو هاي چپ و نيروهاي ملي و كوشندگان سياسي و 

. اكثريت اين بخش از مهاجرين  در فرهنگي مستقل  تن به تبعيد سپردند
اروپا ساكن شدند. موج ديگري از مهاجرت داوطلبانه و ناگزير از سال هاي 

از روزنامه نگاران , نويسندگان و  "به بعد رخ داده است, كه عمدتا 1375
طيف طرفداران خط خاتمي و رفسنجاني و  -"اصالح طلب  "سياسيون 

حول تارنماي روز , راديو زمانه  "عمدتا سروش و ... را شامل مي شوند. ( كه
  و.....گرد آمده اند.)  

ابعاد شكل گيري تشكل ها و حركت هاي فرهنگي و هنري در خارج از ايران 
در  "( اروپا , امريكا, كانادا , استراليا و....) در اين دوره بي سابقه بوده است .

ي و اجتماعي شمار انجمن هاي فرهنگ 1373يك بررسي مقدماتي , تا سال 
. صدها تشكل و "انجمن بر آورد شد  200ايرانيان در اياالت متحده حدود 

بنياد و حركت فرهنگي و هنري , انتشار صدها كتاب , نشريه فرهنگي و 
هنري, كارهاي پژوهشي ارزشمند و راه اندازي تارنما ها و برنامه هاي راديويي 

ش هاي عظيم و گسترده و تلويزيوني فرهنگي و هنري ,ميزان و كيفيت تال
ي اين دوره را بازمي تابانند.  در اين ميان نشريات , تارنما ها و راديو و 

 تلويزيون ها محوري براي گرد هم آوردن بخش هايي از ايرانيان شده اند.  
بنياد  ي  و سياسي  در شكل دهي تشكل ها،در اين دوره دو گرايش  فرهنگ

  شي اساسي تر ايفا كرده اند:ها و حركت ها ي فرهنگي و هنري نق
لب در اروپا و شهرهايي در امريكا و كانادا, گرايش  فرهنگي و سياسي غا -1

و هست . به همين دليل صدها تشكل فرهنگي و  چپگرايانه و ملي گرايانه بود.
  ،هنري با گرايش فرهنگي و سياسي چپگرايانه و به طور محدود ملي گرايانه

جهان, كه چپ ها و مليون حضور داشتند, شكل در اروپا و گوشه و كنار 
شوراي نويسندگان و هنر  ", "در تبعيد "گرفت. كانون نويسندگان ايران

)  از همين دست 1و....( "انجمن قلم ايران در تبعيد  ",  "مندان  ايران 
  تشكل ها هستند, كه  در اروپا  پا گرفتند .

طلبانه و راست گرايانه , در امريكا  گرايش سياسي و فرهنگي ي سلطنت  -2
سازي فرهنگي و هنري  "بنياد "گرايش غالب بود, و هست . به همين دليل 

با حمايت هايي از سوي برخي از جريان هاي سياسي , دانشگاه ها و 
دانشگاهيان بيش از سازماندهي و برپايي تشكل رواج يافته است .در اين 

رفته مي شود, و حول نظر و گرايش چهره يا شخصيتي  پيشگام و يا در نظر گ
برنامه آن چهره و شخصيت حركت فرهنگي و هنري اي سامان مي يابد. بنياد 

), بنياد كوروش 2مطالعات ايران , بنياد كيان , بنياد دانشنامه ايرانيكا (
) و....... كه برخي از آن ها تا به حال كارهاي ارزشمندي نيز ارايه داده 3كبير(

  ه ها هستند.اند, از اين دست نمون
گفته اند بدون گرايش سياسي ي  برخي از تشكل هاي فرهنگي و هنري نيز 

  )4خاصي شكل گرفته اند و به فعاليت هاي فرهنگي و هنري پرداخته اند.(
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٧٩  100 ي آرش شماره

  "در تبعيد "كانون نويسندگان ايران 
از ميان تشكل هاي  فرهنگي و هنري در تبعيد نگاهي گاه شمارانه به فعاليت 

ويسندگان ايران در تبعيد ,انجمن قلم ايران در تبعيد, كه در هاي كانون ن
زمره ي فعال ترين و موثر ترين تشكل فرهنگي و هنري در تبعيد بوده و 

  هستند ,مي اندازيم.
) به 1982(1361در تابستان سال  "در تبعيد" كانون نويسندگان ايران

فعاليت هاي تن از اعضاي كانون نويسندگان ايران , كه به دليل  14همت 
ك ايران شده بودند , با سياسي , فرهنگي و هنري آزاديخواهانه مجبور به تر

اعالم موجوديت كرد. اين افراد با اتكا به اساسنامه  "بيانيه پاريس"انتشار 
) 1358) و منشور كانون نويسندگان ايران(1359كانون نويسندگان ايران( 

در بخشي از اين بيانيه آمده است  بيانيه اعالم موجوديت خود را اعالم كردند.
.....و حال كه كانون نويسندگان ايران هم چون ديگر نهاد هاي  ملي و ": 

امكان  "دموكراتيك زير آوار يورش وحشيانه رژيم از هم پاشيده و عمال
فعاليت علني از كانون سلب شده است , حضور خود را در ميدان مبارزه پي 

نوشت مردم و ميهن مان داريم در چارچوب گير با تعهدي كه نسبت به سر 
منشور كانون نويسندگان  در خارج كشور اعالم مي كنيم و همچنان كه با 
رژيم آزادي كش و وابسته سلطنتي مبارزه كرديم , با رژيم آزادي كش و 
وابسته جمهوري اسالمي نيز با دستمايه فرهنگي و هنري به مقابله مي 

وهنر در خارج كشور را به همكاري  فعال  پردازيم و هم ميهنان اهل قلم
دعوت مي كنيم وهمه نويسندگان و هنرمندان آزادي خواه جهان را به ياري 

  . "مي طلبيم
اين بيانيه را ناصر پاكدامن، غفار حسيني، مهدي خانبابا تهراني، محمود  

رضا  ستا,غالمحسين ساعدي، خسرو شاكري، علي شيرازي، وراسخ، كامبيز، 
بهمن نيرومند و  نعمت ميرزازاده، علي مير فطروس، هما ناطق، ، مرزبان

  منوچهر هزارخاني امضا و صادر كردند. 
كانون با پايبندي به بيانيه فوق و آيين نامه كانون  پس از اعالم موجوديت،

فعاليت اش را آغاز كرد. در همين سال   "درتبعيد "نويسندگان ايران
را شروع كرد , و آثار كانونيان را   "الفبا "غالمحسين ساعدي انتشار دور جديد
, در سالروز مرگ صادق هدايت , به 1362در آن منتشرمي كرد. فروردين ماه 

دعوت كانون مراسمي  بر سر مزارهدايت برگزار شد.مهر ماه همين سال نيز 
اعضاي هييت دبيران كانون هما ناطق , غالمحسين ساعدي و نعمت 

ي اعتراض به حضورجمهوري اسالمي در نمايشگاه ميرزازاده ( م. آزرم) برا
) به اين شهر سفر كردند, و طي 1983اكتبر  6جهاني كتاب  درفرانكفورت( 

مصاحبه اي مطبوعاتي خواستار برچيده شدن غرفه ي جمهوري اسالمي از 
  اين نمايشگاه شدند.

نيز كانون به فعاليت هاي خود ادامه داد. مرگ  غالمحسين  1363سال 
برميزان اين فعاليت ها تاثير گذاشت و كاهشي  1363آذر ماه  2در  ساعدي

  چشمگيررا سبب شد.
عليرغم اينكه اعضايي جديد به كانون  1367تا1364در فاصله سال هاي

پيوستند اما فعاليت هاي كانون دچار ركود شد.مرگ ساعدي , عدم همكاري  
( منوچهر   "ددر بتعي "و جدايي برخي از اعضاي موسس كانون نويسندگان

  هزارخاني, هما ناطق , علي ميرفطروس و....)  برخي ازعوامل اين ركود بودند.
دور تازه اي از فعاليت هاي كانون آغاز شد. جدا از تاثير گذاري  1367سال 

شرايط  داخل كشور بر مجموعه حركت هاي فرهنگي ,هنري و سياسي 
كانون به ويژه زنده ياد  تبعيديان, فعاليت و تالش جانانه ي برخي ازاعضا ي

  پرويز اوصياء در بروز اين تحرك نقش داشت.
آبان ماه در شهر  15تا  13در اين سال مجمع عمومي كانون در روز هاي 

فرانكفورت برگزارشد. ناصر پاكدامن عضو هييت دبيران و علي مير فطروس 
   عضو علي البدل از هييت دبيران استعفا دادند . مجمع عمومي  اسماعيل

خويي , احمد ابراهيمي, پرويز اوصياء , محمد جاللي ( م.سحر) , نسيم 
خاكسار, جواد طالعي و مينا اسدي را به عنوان اعضاي اصلي و علي البدل 
هييت دبيران برگزيد. از اين پس كانون, كه تركيب هييت دبيران اش  

موثر سال با انتخاب اعضاي كانون تغيير مي كرد , فعاالنه و  2حداقل هر 
  وظايف اش را پيش برد. 

برگزاري مجمع  "در تبعيد "مهم ترين رخداد حيات كانون نويسندگان ايران
بود. موضوع اصلي  1991) و ژانويه 1368( آذرماه 1989عمومي دسامبر 

 7به ويژه بند  "تصميم گيري در باره اساسنامه  "مورد بحث در اين مجامع 
عناصر  "بود. در اين بند آمده بود:  -فصل عضويت –از فصل دوم اساسنامه 

سانسور وسركوب و تفتيش عقايد كه جهت تحكيم اختناق فرهنگي و 
اجتماعي در رژيم گذشته و كنوني شركت داشته اند , نمي توانند عضو كانون 

  "باشند.
اين بند را هرفرد و دسته اي در كانون با معيارهاي سياسي , فرهنگي و 

ر و تفسير مي كرد ند و با استفاده ازكلي گويي هنري  مورد قبول خود تعبي
نهفته در اين بند, مانع  ورود اهل قلمي كه انديشه و كردارش با آن معيار 

  همخواني نداشت , به كانون نويسندگان ايران در تبعيد مي شدند.
سرانجام با راي اكثريت اعضاي حاضر در مجمع عمومي اين بند از اساسنامه  

بند را مي توان غلبه نسبي گرايش آزادي خواهانه و حذف شد. حذف اين 
دموكراتيك در كانون نويسندگان ايران در تبعيد دانست , حذف اين بند 
سبب افزايش چشمگير اعضا ي كانون , به ويژه شاعران و نويسندگان جوان, 

 ", موثر و منشا اثر كانون نويسندگان ايرانو راهگشاي فعاليت هاي گسترده 
  شد. "در تبعيد

فهرست وار  1386تا سال 1367برخي ازفعاليت هاي كانون از سال   
  اين ها هستند 

برگزاري مجامع عمومي ,انتخاب هييت دبيران جديد در هر مجمع  -1
عمومي , بر پايي جلسات هييت دبيران, پيشبرد وظايف محوله, و  تالش 

ر جهان عضو در سراس 167,  1380براي عضو گيري بيشتر.( كانون در سال 
  داشت ).

كانون, كه نخستين خبرنامه در بهمن ماه "خبرنامه "شماره   29انتشار  -2
منتشر شد  1368ارديبهشت  11منتشر شد . در دومين شماره كه در  1367

گزارشي در باره  فعاليت هاي كانون و كانونيان در اعتراض به فتواي آيت اهللا 
شماره  نامه يا  19ر  خميني در باره سلمان رشدي درج شد.  انتشا

كانون به عنوان نشريه كانون , و نيزچند يادنامه ( يادنامه غالمحسين "دفتر"
ساعدي , منوچهر محجوبي و....) , ترجمه تاريخچه ي كانون نويسندگان ايران 
و كانون نويسندگان ايران در تبعيد ,ومرامنامه و اسا سنامه اين دو تشكل به 

  در محافل بين المللي. زبان انگليسي و توزيع آن 
انتشار ده ها مقاله در نشريات محتلف  توسط اعضاي كانون نويسندگان  -3

  ايران در تبعيد در نقد و بررسي , و عملكرد اين كانون  ,      
برگزاري بيش از يك صد برنامه فرهنگي و هنري دراروپا, امريكا  -3

رگزاري نمايشگاه نقاشي وكانادا(شب هاي شعر, داستان , سخنراني, سمينار ,ب
  و...  , نمايش فيلم  , جلسات بزرگداشت و.....)

انتشار بيش از يك صد اطالعيه, بيانيه و نامه سرگشاده  به زبان هاي  -4
فارسي , انگليسي ,  فرانسوي و....... در دفاع از آزادي انديشه , بيان و قلم در 

  اسالمي.ايران و جهان , و نيز افشاي قلم شكني هاي حكومت 
همكاري با تشكل هاي اهل قلم در سرتا سرجهان , ونيزهمكاري با تشكل  -5

  ها و كانون هاي فرهنگي وهنري ايراني.
اعتراض به كشتار اهل قلم در ايران و در خارج كشور و افشاي آن ها در   - 6

سطح جهاني , كانون در اعتراض به قتل  سعيدي سيرجاني , غفار حسيني , 
د, حميد حاجي زاده و.... اطالعيه هايي صادر و در برخي موارد فريدون فرخزا

نيز برنامه هايي بر گزار كرد.  در همين رابطه به فعاليت گسترده و موثر در 
رابطه با افشاي جهاني  كشتار اهل قلم وقتل هاي زنجيره اي , به ويژه قتل 

  محمد مختاري و پوينده نير مي توان اشاره داشت. 
ده  وموثر براي آزادي اهل قلم در بند در ايران ( نمونه در تالش گستر -7

  رابطه با آزادي فرج سركوهي و....) 
  "انجمن قلم ايران در تبعيد "همكاري و تالش موثر براي شكل گيري -  8

  و................
در فاصله اين سال ها برخي ديگر از اعضاي  موسس  و شناخته شده , كانون را ترك 

هيچگونه فعاليتي در رابطه با كانون انجام نداند .( ناصر پاكدامن , مهدي  كردند, ويا
خانبابا تهراني , محمود راسخ , خسرو شاكري , بهمن نيرومند, علي شيرازي , كامبيز 
روستا, محسن يلفاني  و........). در اين  سال ها كانون عزيزاني چون منوچهر محجوبي 

ي و علي اكبر اكبري را نيز, كه از اعضاي فعال , پرويز اوصيا , كمال رفعت صفاي
به اين سو فعاليت هاي كانون  كاهش يافت  2002از سال كانون بودند, از دست داد. 

و دريكي دو سال اخيرنيز عليرغم  برگزاري چند مجمع عمومي, برگزاري برنامه ها ي 
اه اندازي تارنماي  , ر"دفتر كانون  "ادبي , صدور پيام و بيانيه و اطالعيه , انتشار 

 "در تبعيد"كانون، جلسات پالتاكي و...كانون نويسندگان ايران  www.iwae.orgو

دچارركود ي بيشتر شد ه است. در اين سال ها برخي ديگر از اعضاي قديمي كانون, 
 ... )  كانون را ترك كردند .( اسماعيل خويي،, نسيم خاكسار و.....
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٨٠  100 ي آرش شماره

, تا تاريخ انتشار مجمع عمومي كانون نويسندگان ايران (در تبعيد)آخرين  
(  در برلين 2007ژوئيه  13 - 15برابر   1386تير ماه  22 - 24اين مقاله,  

  آلمان) برگزار شد.
  

  انجمن قلم ايران در تبعيد

در لندن پايه گذاري شد. اين انجمن  1921انجمن بين المللي قلم در سال 
مركز در كشورهاي مختلف  130عضو و بيش از  12000مروز با بيش از ا

اين انجمن برپايه  Charter جهان, كانون جهاني نويسندگان است .اساسنامه
  مصوبه هاي كنگره هاي جهاني آن است:

.....انجمن بين المللي قلم مدافع اصل انتقال آزاد و حصر ناپذير انديشه در "
مام ملت هست ....موجوديت انجمن براي اشاعه ميان يك ملت و در ميان ت

دوستي و حسن نيت در ميان نويسندگان دنيا فارغ از نگرش سياسي و باور 
هاي ديگر آنان است .........انجمن صدايي ست كه اعتراض نويسندگان در بند 
و آزار ديده را پژواك مي دهد.... انجمن بي هيچ اغماضي غير سياسي بوده و 

   "لتي است........نهادي غير دو
 "در شصت و يكمين كنگره جهاني انجمن بين المللي قلم كه با شركت "

در شهر پراگ برگزار  1994از تاريخ  ششم تا دوازدهم نوامبر   "واسالو هاول
شد, ايران نيز يكي از شركت كنندگان بود.شركت كنندگان از نمايندگان 

خستين بار به سابقه ي انجمن هاي قلم  كشورهاي مختلف بودند. براي ن
تماس اين انجمن با كانون نويسندگان ايران در تبعيد نماينده اي از سوي 
كانون در اين اجالس شركت كرد. در اين اجالس انجمن قلم ايران در تبعيد 
به عضويت انجمن بين اللملي قلم پذيرفته شد.در اين اجالس قطعنامه اي در 

نفر از  "134متن نامه  "آرتور ميلر حمايت از سعيدي سيرجاني تصويب شد و
  نويسندگان ايران را از تريبون اجالس خواند.

هييت نمايندگي انجمن قلم ايران در تبعيد در اجالس استراليا  1995سال 
شركت كرد , و عالوه بر طرح رخداد قتل سعيدي سيرجاني به طرح و افشاي 

  گسترده ي نقض حقوق اهل قلم در ايران پرداخت.
شصت و هفتمين كنگره اين انجمن نيز در  2000ماه مي سال   28تا  22از 

برگزار شد. در اين  "آزادي انتقاد , انتقاد از آزادي "شهر مسكو  و با عنوان 
كنگره نيز قطعنامه اي در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران , و دستگير ي 

  نويسندگان و قلم شكني هاي حكومت اسالمي صادر شد.
 13(  2007جوالي  11تا  4مين كنگره انجمن بين المللي قلم  از هفتادو سو

سنگال برگزار شد. در اين كنگره نيز -) در شهر داكار1386تير  20تا 
  قطعنامه اي عليه حكومت اسالمي صادر شد. 

  برخي از فعاليت هاي انجمن قلم ايران در تبعيد:
براي پيشبرد  برگزاري مجامع عمومي , انتخاب هييت دبيران و تالش -1

  وظايف برنامه اي و اساسنامه اي
در مجمع  1997اوت سال  31( اساسنامه انجمن قلم ايران در تبعيد در 

عمومي اين انجمن كه در لندن برگزار شد تصويب گرديد , اين اساسنامه 
  مورد تاييد انجمن بين المللي قلم نيز قرار گرفت.) 

  ( برگزاري شب شعر و سخنراني ) برگزاري  برنامه هاي فرهنگي و هنري  -2
 "انجمن قلم ايران در تبعيد , و انتشار نخستين شماره  "خبرنامه  "انتشار -2

انجمن قلم ايران در تبعيد , كه حاوي آثار اعضاي اين انجمن است  (  "دفتر
  )   1385بهار 

بيانيه و اطالعيه در اعتراض و افشاي قلم شكني ها ي انتشار د ه ها  -3
اسالمي و  شكنجه و كشتار اهل قلم دگرانديش در ايران . اين بيانيه  حكومت

ها  به زبان هاي مختلف ترجمه و در مجامع بين المللي اهل قلم توزيع  شده 
  است.

برقراري رابطه با انجمن قلم كشور هاي مختلف و نيز ديگر محافل  -4
  فرهنگي و هنري  در جهان.

  ايران در تبعيد.    راه اندازي تارنماي انجمن قلم  -5
براي اطالعات بيشتر در باره اين انجمن مي توانيد به تارنما ي انجمن  

 pen.org-www.Iranمراجعه كنيد. 
    

  زير نويس و برخي منابع:

  :منابع در باره تبعيد و مهاجرت

يران مهاجر پذير و ايراني حكايت ا"مهدي خانبابا تهراني، سلسله گفتار  -
 5, 262شهروند، ونكوور, شماره  - 1996، ايران تايمز، سپتامبر  "مهاجر

  1375مردادماه 
منوچهر پارسا دوست، شاه اسماعيل اول، پادشاهي با اثر هاي دير پاي در  -

  1375ايران و ايراني , شركت سهامي انتشار, تهران , چاپ اول, 
ان مهاجر و يك تجربه تاريخي , ايران زمين ( اسماعيل وفا يغمايي, شاعر -

  1376هفته نامه) سال 
و مردم , شماره  , نشريه هنر"شاعران دوره صفوي و هند "عزيز ، احمد ،  

  -1365, خرداد164
محسن حيدريان , ريشه هاي تاريخي  مهاجرت ايرانيان به خارج كشور,   -

   1237- 38ايران تايمز , شماره هاي 
  1374مرداد 

, شهريور و  74دهخدا در تبعيد , مجله آرش ( پاريس) ,شماره  بهروز امين، -
, و همچنين مراجعه كنيد به نامه هاي سياسي دهخدا , به   1379مرداد سال

   1358كوشش ايرج افشار, روزبهان , تهران 
 "چهارشنبه شبي كه سرنوشت من نوشته شد "محمد علي جمال زاده,  -

  1341, سال پنجم , خرداد3اره مجله راهنماي كتاب , شم
دكتر عبدالمعبود انصاري , ايرانيان مهاجر در اياالت متحده , پژوهشي در   -

حاشيه نشيني دو گانه , ترجمه دكتر ابوالقاسم سري , انتشارات آگه ( 
   1369تهران), 

نگاهي به مقاله ها و درونمايه ي نشريه ها در  كاوه، يك مجله ي پيشرو، -
  د سال...... شماره هاي متعدد نشريه سيمرغ( كاليفرنيا)اين صد و چن

هشتادو  به مناسبت هرام معصومي با دكتر محمد عاصمي،گفت و گوي ب -
  1379, اسفند ماه  629نيمروز , شماره  پنجمين سال انتشار كاوه ،

شمس لنگرودي , تاريخ تحليلي شعر نو , جلد اول , نشر مركز( تهران),  -
1377  

, و شماره هاي  1356, آذرماه  2شجو , شماره هاي متعدد ( شماره پيام دان -
  ) 1357سال 

) , 1357-1375مليحه تيره گل , مقدمه اي بر ادبيات فارسي در تبعيد ( -
  1998/ 1377آستين , تگزاس , چاپ اول , سال 

  
زير نويس و برخي منابع در باره تشكل هاي فرهنگي و هنري در 

  خارج كشور:

, كه اهل قلم عضو و  "ي نويسندگان و هنرمندان ايرانشورا " – 1
 "شماره  4هوادارحزب توده ايران در تبعيد  بر پا كرده بودند نيز بعد از انتشار

شوراي نويسندگان و هنر مندان ايران و معدودي فعاليت هاي  "فصل نامه 
  )1365فرهنگي و هنري  تعطيل شد. ( سال 

ندگان و روزنامه نگاران  در امريكا ( ) تني چند از نويس1994(1373سال 
انجمن دفاع از آزادي قلم  "واشنگتن دي.سي ) تالش كردند انجمني به نام 

  شكل دهند , كه تال ش شان عملي نشد.   "در ايران 
در كنار طرح هاي متعدد براي شكل دهي تشكل هاي مختلف اهل قلم  در  

قلم نيز در برخي از اي  از اهل  "منطقه"خارج از كشور , تشكل هاي 
كشورها شكل گرفت, كه متاسفانه نتوانستند به فعاليت هاي خود ادامه 

يك نمونه است , كه دومين  "انجمن نويسندگان ايراني در كانادا "دهند.
برگزار كرد. از كار هاي اين انجمن كه  1996كنگره اش را در چهارم فوريه 

م شد  برگزاري كنگره بزرگداشت انجا "انجمن ايرانيان اونتاريو "با همياري 
برگزار شد , در اين كنگره  1995احمد شاملو  در تورنتو بود كه در اكتبر 

محمد مختاري , جواد مجابي , ميرزآقا عسگري و... در باره كار هاي شاملو 
  سخنراني كردند.

عالوه برتشكل هاي اهل قلم ,در زمينه تاتر و سينما در تبعيد نيز تشكل 
ارج كشور شكل گرفت , كه فعالت هايي در عر صه تاتر و سينما  هايي  در خ

  داشته و دارند.  
در باره دانشنامه ايرانيكا  و بنياد دانشنامه ايرانيكا  ر. ك به مقاله ي من   -2

, كه در تارنما هاي  "دانشنامه ايرانيكا , غير سياسي و بي طرف؟ "با عنوان 
) , گويا و ايرانيان , و نيز 2006امبر نو 15,  1385آبانماه  28اخبار روز( 

نشريه ايرانيان واشنگتن دي, سي منتشر شد .  من در آن مقاله ونيز در پاسخ 
به منتقدان آن مقاله نظرم را در باره گرايش سياسي  و فرهنگي  گردانندگان 

  اصلي دانشنامه ايرانيكا و بنياد دانشنامه ايرانيكا نوشتم.
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    مقاالتي در رابطه با  تبعيد و مهاجرت

٣٨١  100 ي آرش شماره

نوري عالء , هادي خرسندي و....در رد مطالب  جليل دوستخواه , اسماعيل
مطرح شده در مقاله ي من در باره دانشنامه ايرانيكا و بنياد دانشنامه ايرانيكا 
, مقاالتي نوشتند كه مي توانيد در تارنما هاي اخبار روز و ايرانيان بخوانيد.( 

  ) 2007و ژانويه  2006, نوامبر و دسامبر  1385آبان, دي و بهمن ماه 
,  "بنياد كوروش بزرگ "مجله جوانان در گزارشي در رابطه با آغاز به كار   -3

, بورلي هيلز 2007آپريل  29يكشنبه  "از تازه ترين بنياد ها , مي نويسد:
هتل لس آنجلس, شاهد يك رويداد بزرگ و غرور آفرين جامعه ايراني 

شي تزيين شده بود. بود.......ورودي هتل با تابلو هاي زيبايي از سربازان هخامن
انگار به همان دوران طاليي تاريخ سرزمين مان بازگشته ايم و با سربازان دلير 
هخامنشي گام بر ميداريم . صداي رساي كوروش بزرگ در سرسراي هتل 
پيچيده بود . رژه سربازان هخامنشي تا درون سالن و سپس بالروم هتل ادامه 

... پايه گذار دور تازه اي از تاريخ داشت ....امير ( طراح برجسته ايراني).
مهاجرت ايرانيان شد..... شهردار بورلي هيلز , كليد طاليي شهر را به 
علياحضرت شهبانوي فرح پهلوي اهدا كرد ........چهره هاي سر شناش شب پر 
شكوه بنياد كوروش از جمع اهل قلم  استاد يارشاطر,عباس پهلوان, بهروز 

  ي, مهسا ذكايي صور اسرافيل , مهدي ذكاي
   "و........حضور داشتند........

انجمن سخن ( لندن) , انحمن سخن( لس آنجلس) , انجمن هنر در  -4
  تبعيد ( پاريس) , كانون فرهنگي ايرانيان

  ( واشنگتن دي .سي ) و...... 
*****  

حورا ياوري ,تاملي در چگونگي تشكيل و عملكرد انجمن هاي ادبي و  -
  1375نيوجرسي ) , سال –, مجله ميراث ايران ( امريكا فرهنگي در ايران 

مسعود نقره كار,طرح بحثي در باره فرهنگ و كانون هاي فرهنگي,مجله  -
  1375ارديبهشت ماه  124پر,( امريكا), شماره

علي سجادي, مدار بسته كانون هاي فرهنگي, ماهنامه پر, ( امريكا), شماره  -
86  

براي بحث در باره ي انجمن هاي فرهنگي  حميد اكبري ,طرح زمينه هايي -
,  1و اجتماعي ايراني در اياالت متحده امريكا ,مهرگان , سال سوم , شماره 

   1373بهار 
و انجمن قلم  "تبعيد "برخي منابع در باره كانون نويسندگان ايران در

  ايران در تبعيد
ي تاريخي مسعود نقره كار , بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران , بررس -

جلد, انتشارات  5, "در تبعيد "و تحليلي كانون نويسندگان ايران , در ايران و
  2002باران,سال 

جلد منتشر شده است .  جلد اول در باره كانون  5( اين مجموعه در 
) , جلد دوم  در  1345-1349دوره اول( سال هاي   -نويسندگان در ايران 

) , جلد سوم در باره 1355- 1360دوم (  دوره -باره كانون نويسندگان ايران 
) , جلد چهارم در باره 1380تا  1367دوره سوم (  -كانون نويسندگان ايران 
و انجمن قلم ايران در تبعيد , و جلد  "در تبعيد  "كانون نويسندگان ايران 

تن از اهالي قلم  در باره كانون نويسندگان  30پنجم  گفت و گو با بيش از 
  ر تبعيد .)در ايران و د

نشريات , جنگ هاي  فرهنگي و هنري ( ادبي) و تارنما هاي  متعددي  -
و انجمن قلم ايران در تبعيد   "در تبعيد "پيرامون كانون نويسندگان ايران

مقاله هاي تحليلي وانتقادي ,  گزارش  و خبر منتشر كرده اند , آرش ( 
( نروژ) , سيمرغ ( پاريس) , ديدار( آلمان) , افسانه ( سويد) , آفتاب 

كاليفرنيا) , شهروند( كاناداو امريكا) و.....  تارنما هاي  عصر نو, اخبار روز, 
  روشنگري , گويا و...  نمونه اند. 

ي ساعدي  نيز به نشر آثار كانونيان و نيز مطا لبي پيرامون كانون "الفبا  "
ين مي پرداخت. ساعدي در تبعيد شش جلد الفبا منتشر كرد , كه نخست

منتشر شد.(  1364و ششمين آن در پاييز  1361شماره آن در زمستان 
ارديبهشت  10جلد الفبا منتشر كرد كه آخرين آن در  6ساعدي در ايران نيز 

  منتشر شد.)  1356
 منبع انگليسي :  

1- International Bulletin of the Iranian Writers Association (In Exile), 

London, England, November 1994, 100 pages.  

*  
  

  
  

پس از به قدرت رسيدنِ حكومت جهل و جنونِ جمهوري اسالمي در ايران، 
نه تنها كشورمان رو به نابودي رفت، هزاران نفر از مبارزان راه آزادي و عدالت 
اجتماعي نيز آواره ي كشورهاي خارجي شدند. نيوشا فرهي از هواداران 

ايران، نمونه اي از اين تبعيديان بود كه جان سازمان چريك هاي فدايي خلق 
  خود را در مبارزه با اين حكومت سياه ، گذاشت.

نيوشا فرهي در اعتراض به حضور خامنه اي در سازمان ملل (سپتامبر 
)، با خودسوزي خود، نقطه عطفي بر حركت اعتراضي بر عليه حكومت 1987

ه هايي از زندگي اين مرگ آفرين جمهوري اسالمي ايران بود. با طرح گوش
  انسان فراموش نشدني، يادش را در اين ويژه نامه ي تبعيد، گرامي مي داريم.

  آرش

    

  

  نيوشا فرهي

  كه خود را به آتش كشيد ،ديِ معترضاولين تبعي

  

  

  وصيت نامه نيوشا فرهي

  

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق«

  »ي عالم دوامِ ما ثبت است در جريده

  

ي مال در سازمان ملل متحد و نيز اعتراض  ئي عتراض به حضور خامنهبعنوان ا
هاي خارجي اولترا راست دولت ريگان، و همچنين اعتراض به  به سياست

اللهي كه همچنان در ضديت با  هاي شاه عملكرد زهرآلود جوجه ـ فاشيست
    . كشم خود را به آتش ميفشارند؛  ي ايران پاي مي هايِ ستمديده خلق
شتابم، چرا كه عاشق مرگ نيستم و به زندگي در  تقبال مرگ نميبه اس

دارم چون  ناگزير در راه مرگ گام برمي هم اعتقاد ندارم. اما به» سراي باقي«
دانم كه:  ام، و نيز مانند هر جهان سومي مسؤل ديگر، نيك مي عاشق زندگي

  .»رسد آنكس كه جان نداد به جانان نمي«
ترسم و نيز اگر مدعي شوم كه  كه نمي بگويمام اگر  دروغ گفته  

پذيرم و آنوقت  هدفم شهادت است. اما اگر ضرورتش ايجاب كند، مرگ را مي
  شايد براي يك لمحه تأثيري داشته باشم. 

اند و يا  يي كه اعدام شده  تر از خون خلق كُرد، يا زنان حامله خون من رنگين
(و يا وقتي آن زناني كه  گردند ترين اشكال شكنجه مي دختراني كه به شنيع

ي مرد ايراني اسير هستند)، نيست؛  بيمار و فرهنگ مذهبي در پستوي اذهان
ي آنها  اگرچه شجاعت، ايمان و بزرگي آنها را ندارم و بطريق اولي به اندازه
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حاصلم، صداقتم بوده و تنها  ي من در زندگي بي عاشق نيستم. تنها سرمايه
م. ا ام كه آرام و قرار نداشته نده به آن بودهم اين بوده است كه زا دلخوشي

  همين.
  مرگ بر امپرياليسم جهاني به سركردگي امپرياليسم آمريكا

  مرگ بر نظام واليت فقيه
  نابود بابود بقاياي خُرد ستم شاهي

  درود به زندگي
  درود به آزادي
  جهان سوم ي اي مبارز و رنجديدهه درود به خلق

  كش آن هاي ستم ي خلق درود به ايران و همه

  درود به نيروهاي انقالبي و چپ ايران و جهان
  درود به كمونيزم

  پيش بسوي تشكيل حرب و دولت عشق
  نيوشا فرّهي

  عاشق، درمند، منتقد
  هاي فدايي خلق ايران هوادار سازمان چريك

  آنجلس). ، تبعيد (لوس1987سپتامبر  20يكشنبه 
  

درآمدم، دوست دارم رفقايم و  اگر من در اين نبرد كوچك با آتش از پاي* 
همه ديگران بدانند كه هنگام نوشتن اين يادداشت چقدر از زندگي سرشار 

نوشيدم، هرازگاهي  دادم، شرابي گس مي ام؛ به تار ناب لُطفي گوش مي بوده
بوئيدم، يكسره به تصوير زندي  هاي لطيف و زيباي روي ميز تحريرم را مي گُل

تر از آتش، تار لُطفي، شراب گس و گُل  و نازنين كه به او عاشقم و دلپذيرتر
يي از سلطانپور خواهم خواند، گريزي  »عاشقانه«است؛ نگاه كردم و اكنون نيز 

هايي براي دو  يي براي او       و نامه به جهان حافظ خواهم زد، بعد نامه
 نازنين ديگر كه به آنها هم عاشق هستم، زويا و پيام، خواهم نوشت، ي فرزانه

هاينريش  ي »ها ياد آن سال«پيپي چاق خواهم كرد، امشب حتماً يا بخشي از 
از مرتضا ميرآفتابي را خواهم خواند... در تمام اين مدت به  يي پل يا قصه

انم كه در دو روز آينده هم به آنها فكر د ام و مي مادرم و خانم ناهيد فكر كرده
  خواهم كرد ـ اميدوارم كه مرا درك كنند.

نبودنم است! به او گفتم  تر از م مدعي است كه بودن من ثمربخشرفيق
كردند،  انديشيدند و استدالل مي ي عشاق چنين مي دوست نازنين، اگر همه

  گشت! ها پيش زندگي و مبارزه تعطيل مي قرن
.... يك لحظه فراموش نخواهم كرد كه زندگي چقدر زيباست اگرچه در ايران، 

فلسطين، شيلي، ال سالوادر و... رودهاي خون افريقاي جنوبي، كردستان، 
  جاري است.
فشارم كه اگر ما هنر مردن را ندانيم،  بار ديگر براي اعتقاد پاي مي  

هرگز هنر زيستن و عشق ورزيدن را كامل فرا نخواهيم گرفت و اين با 
      شهادت بمفهوم مذهي در تضاد كامل است.

  پاينده باد دولت عشق
      ن . ف

  سپتامب 18جمعه           
  وود ر خانه كتاب ايران، وست

  

  

  زندگينامه

در تهران بدنيا آمد. پس از اتمام تحصيالت  1334نيوشا فرهي در سال 
متوسطه، عازم ايتاليا شد و در شهر فلورانس به تحصيل عكاسي و گرافيك 

هاي سينما و روانشناسي به  به آمريكا آمد و در رشته 1979پرداخت. در سال 
  ه داد.تحصيل ادام

همزمان با گسترش جو اختناق در ايران، با نوشتن  1358نيوشا از سال 
هاي سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي، به افشاي  مقاالت متعددي در زمينه

دستگاه حاكمه و دفاع از نيروهاي مردمي و همچنين حمايت از فرهنگ و 
، »بونايران تري«هاي نيوشا اوائل در نشريات:  هنر پيشرو پرداخت. نوشته

و نيز » رايگان«و در دوساله اخير در مجله » ايرانشهر«و روزنامه » پيام ايران«
  بچاپ رسيده است.» جهان نو«در نشريه 

همزمان با تشكيل جبهه همبستگي در دفاع از حقوق  1982از سال 
دمكراتيك مردم ايران، مسئوليت هاي مختلفي را در اين جبهه بعهده گرفت. 

بارتند از: همكاري در تهيه و چاپ كتاب جنايات خميني به ترين آنها ع عمده
زبان انگليسي، مساعدت همه جانبه در تهيه ليست شهداي جنبش در كتاب 

، حضور فعال در سي و هفتمين »هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق«
مجمع عمومي سازمان ملل و تهيه گزارشات متعددي در اين رابطه و 

يي در رابطه با محكوم نمودن شكنجه و تيرباران در همچنين طراحي پوسترها
  ايران.

ار د نجلس را عهدهآ در چند سال اخير نيوشا مديريت خانه كتاب ايران در لس
شد و اين محل را بيك مركز فرهنگي تبديل نموده بود. او در اكثر فعاليت 

آنجلس حضور فعال داشت و از آنها نقد و  هاي اجتماعي ـ فرهنگي در لس
  د.نمو ارش تهيه ميگز

برگزار  1987سپتامبر  20سرانجام نيوشا فرهي حين تظاهراتي كه روز شنبه 
ي در سازمان ملل متحد، و ا شده بود به نشانه اعتراض به حضور خامنه

همچنين اعتراض به سياست هاي دولت ريگان و عملكردهاي سلطنت 
را به آتش آنجلس خود  طلبان، جلوي محوطه ساختمان فدرال در شهر لس

روز جدال  12كشيد. تالش پزشكان براي بهبود وي بجائي نرسيد و پس از 
، قلب پرتپش او از حركت 1987اكتبر  2سخت با مرگ سحرگاه روز جمعه 

باز ايستاد. بدينسان نقل قولي كه نيوشا زماني از لوئي آراگون روايت كرده 
  بود، در مورد وي صورت واقعيت بخود گرفت.

مي ميرد، پنداشت به جهان مي آيد، چرا كه آفتاب از نو  بهنگامي كه«
  »دميد. مي

    
  

آن چه در زير مي خوانيد، بخش هايي از نامه ي نيوشا فرهي به معلم زبان 
  فارسي در لس آنجلس است. 

  

  

  زبان و هويت ملي در تبعيد

  
  خانم پاكروان گرامي،

ديدم، دلم مملو از نامه شما را دال بر آموزش دادن زبان فارسي  وقتي آگهي 
ايم، ولو  شناسيم اما اكنون با هم آشناي ديرينه شوق شد. ما يكديگر را نمي

آنكه عقايد گوناگون و يا حتي ضد هم سياسي داشته باشيم (اينرا هم به اين 
ي مخالفان سياسي  آميز نمي گويم كه يعني امروز، همه قصد تبليغاتي خدعه

صدا شوند و آنرا نقطه  پارچه و يك ، يكتوانند، مثالً حول مسئله فرهنگ مي
آغاز فعاليت مشترك كنند. هرگز! مخالفان سياسي اصولي در برداشت از 

ي فرهنگ هم، با هم در تضاد بنيادي هستند. اما فرهنگ آنقدر گسترده  مقوله
و پيچيده است كه در برشي از زمان و در كليتي گسترده مي تواند مردم 

ي خوبي است.  يرد. خود همين آموزش زبان، نمونهسرزميني را يكجا در بر گ
امروز، هر كس با هر مرامي، زبان فارسي را در تبعيد، به كودكان ايراني يا 

آميز است و بايد از او  عالقمنداني غير ايراني بياموزاند، كارش مثبت و ستايش
حمايت شود. اما اگر همان شخص در مكتبي ديگر، با همان زبان فارسي و يا 

هر طريق ديگري، خواست مبلّغ ارزش هاي پوسيده كهن و يا  به
ارتجاعي باشد، بايد با او مبارزه كرد و كوشش در افشايش  هاي ايدئولوژي

  نمود).
ي  ايم، چرا كه امروز، هر كدام داوطلبانه، شعله آري، گفتم كه آشناي ديرينه

سترش هاي كوچك ديگر، براي حفظ و گ بسيار كوچكي هستيم در كنار شعله
مان. در اين دوران تاريك مهاجرت اجباري،  هاي سرزمين ها و فرهنگ زبان

  شما آموزگاريد و من كتابفروش.
گذرانيم، و هرگز هم عادت به آن نخواهيم كرد (مگر  ما دوران سختي را مي

وطني و غربت مي تواند عادت كند؟) و در اين دوران، كوششمان  انسان به بي
ز آنكه باقي بمانيم؛ و حفظ زبان، نگهداري چيزي نمي تواند باشد ج

هاي ملي، شناخت فرهنگ و درك صحيح از مبارزات مردم كشورمان،  ميراث
ترين ابزاري است براي باقي ماندن. اگر نگوئيم كه تنها  ترين و اصلي از مهم

  وسيله است.
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چيزي كه دردآور » ميهمانخانه مهمانكُشِ روزش تاريك«و اين روزها، در اين 
دمند كه  سورئاليستي است، اين است كه حضراتي دائم در بوق و كرنا مي و

مانند آن است كه ». بياالئيم«بيائيد زبان فارسي را از لغات عربي و بيگانه 
مان باشد و ما نگران چكه كردن سقف اتاق  سيل در حال بردن اصل خانه

  خوابمان باشيم.
؟ آيا اين درست است كه واقعاً انگيزه اين هموطنان چه مي تواند باشد

بسياري از طراحان فكر پااليش زبان، در اين وانفسا، تنها مي خواهند يك 
هويت كاذب براي خود دست و پا كنند تا از اين رهگذر در اين جامعه بيمار و 

  سودازده، به اصطالح مطرح باشند؟
 ها، از زمين كنده و بشدت هاي ما را سيل فرهنگ كاالئي يانكي امروز بچه

برد. ما بجاي اينكه نگران پالودن زبان و ويراستنش  دارد بسوي اضمحالل مي
ها، يك  باشيم، امروز بايد اصل زبان را حفظ كنيم. بايد براي اين بچه

گاه ايجاد كنيم تا سيل نبردشان. تا قهرمانانمان بجاي  آويز، يك تكيه دست
تا در مدرسه از نباشند، » مادنا«و » مايكل جاكسون«العين،  سياوش و قره

ترس تحقير و توهين، هويت ملي خود را پنهان نكنند و تحت تأثير شرايط 
حاكم، نام خود را به يك نام آمريكائي تغيير ندهند. تا به مادر بزرگ و پدر 

  نگويند. Helloبزرگشان، بجاي سالم 
آري، اگر فرزندان ما روزي به اين حداقل شعور و آشنائي از جهان 

شان رسيدند،  و درك و شناخت از خود، فرهنگ و تاريخ گذشتهپيرامونشان، 
ئي از رسالت و مسئوليت  ايم و گوشه آنگاه ما به بخشي از هدف خود رسيده

  ايم. درستي انجام داده  مان را در سال هاي دربدري، به
اگر به اين مرحله از تكامل رسيديم و چنين فرزنداني را پرورانديم، گمان 

مجموعه از آگاهي و شناخت نسبي كه اين جوانان كسب نكنم كه اگر آن 
باشد، اشكالي پيش آيد و بابت آن، آنها و » آلوده«اند، به زبان بيگانه هم  كرده

مان  »غرور ملي«يي شده باشيم و يا احياناً  يا ما مرتكب جرم و يا گناه كبيره
دار شود. نفوذ فرهنگ اسالم و عرب در فرهنگ ما، يك واقعيت  خدشه

ي غيرقابل بازگشت و تغيير است. بخشي از ماست و  ي چهارده قرني اريخيت
شود كه ديوان حافظ را از عربي پاالئيد و يا  هم چنان خواهد بود. مگر مي
  مولوي را از اسالم جدا ساخت؟

امروز، فرزندان ما بايد بياموزند كه انسانيت و حراست از ذات آن و نبرد در راه 
و » مليت«االي انسان مهم ترين اصل است، نه هاي و ها و آرمان هدف

  ».خاك«
هاي خاص خودش را دارد. تُرك و  ما نبايد فراموش كنيم كه ايراني ضعف

هاي قوت  عرب و فرانسوي و ديگران هم. هم چنين، امروز ما بايد نقطه
شخصيت و هويت تاريخ و فرهنگ همسايگانمان را، و همه خواهران و 

  ين را تقويت كنيم.برادرانمان در سراسر زم
امروز، اگر ما از ايران سخن مي گوئيم، خاك آن مورد نظرمان نيست. خاك و 

النفسه اهميتي ندارند. هم چنين غرضمان از هويت  مختصات جغرافيائي في
  ملي، اشاعه و تشويق شونيزم، ناسيوناليزم و برتر نشان دادن خودمان نيست.

ي عميق و اصولي از خود است، چرا هويت ملي، از نظر ما يعني داشتن شناخت
كه ما آگاهيم اگر مردمي عصاره وجودي خودشان را نشناسند، اگر به اهميت 
و گرانقدري گوهر درون خويش (كه همواره به هر حال ميان گل و الي 

هاي بسيار نيز همراه دارد) واقف نباشند، اعتماد به نفس  پيچيده است وخزف
ام قائل نخواهند بود و در نتيجه از عشق نخواهند داشت، براي خود، احتر

  ورزيدن و كار و كوشش هدفمند عاجزند.
ديگران در  پس ما براي شناختن، محترم و گرامي شمردن و سرانجام به

سراسر جهان عشق ورزيدن، يعني هرچه نزديكتر شدن به همبستگي جهاني 
  و برادري و خواهري و يگانگي حقيقي بايد خود را بشناسيم.

هاي شما را ميفشارم و به همت و نيت  عزيز، خانم پاكروان، دست هموطن
شما درود ميفرستم، و عميقاً خوشحالم كه شاهديم هنوز در گوشه و كنار اين 

يار (كساني چون دكتر بروخيم،  آلود، زنان و مردان فرهنگ شهر گنگ و خواب
نواع و آقاي خداياري، خانم منيژه سهرابي و يا دهها عاشق وطن ديگر با ا

كانون فرهنگي «ها) در كنار نهادهاي دموكراتيك، چون  اقسام ايدئولوژي
ها و سدها، در پي روشن نگاه داشتن  ي كمبودها، ضعف عليرغم همه» نيما

  مشعل مبارزات فرهنگي هستند.
*  

  يادي از ساويز شفايي
  

با به قدرت رسيدن حكومت اسالمي در ايران، فشار بر همجنس گرايانِ ايراني 
در همبن رابطه، بخشي از  خل، ابعاد جنون آميزي به خود گرفت.در دا

همجنس گرايان ايراني كه در تبعيد بودند، با تشكيل انجمن و انتشار نشريه، 
به دفاع ازحقوق همجنس گرايان ايراني پرداختند. ساويز يكي از فعالين اين 

 18سالگي، در  50گروه  و از بنيانگذارانِ نشريه هومان بود. ساويز در سن 

  ر ابتال به بيماري سرطان در گذشت.بر اث 2000سپتامبر سال 

  آرش

  

  دو شعر از زنده ياد ساويز شفايي

 

  )1( همزاد

 
  با تو دمسازم

  كه به آيين وحدت سالمم گفته اي
  اي همزادي كه راز هاي اندوه ام را گريسته اي

  وبا سايه ام گفتگو ها داشته اي
  

  تن پوش شعرم
  ام را به تماشا گذارده استبرهنگي 

  تمناي جوان ما
  بلوغ اش را كدام شتاب پر شوق 

  تجليل خواهد كرد.
 

  )2(همزاد
  

  برگلگشت رويايي يادها
  به جستجويت مي شتابم

  اي همزادي كه اندوهم را گريسته بودي
  وبا سايه ام نجوا ها داري

  اي آشنايي  كه راز هايم را بر داربست الفاظ با شعر بافته اي.
 

  از وهم  داغ شرق مي آيد
  

  از وهم داغ شرق مي آيد
  با چشماني تيره

  سرشار از تاللوي دعوت
  پرده اي رنگارنگ را

  بر صحنه تاريكي مي آويزد
  

  باغ اندامش 
  آشيانه پرندگان سبكبال است

  و در آغوش سر سبزش
  جوانه هاي لذت

  شكوفانند.
  

  از وهم داغ شرق مي آيد
   بگذشته از كويرهاي تنهايي

  سايباني با خود دارد
  كه در كنار بركه  نوش آفرين بر افرازد.

                  *  
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  شناخت سينماي ايرانفيلم

  در تبعيد و مهاجرت 
  

  

 آران جاويداني، فاطمه فتاحي

  

  

  

  

  

را شروع كردم، در مورد مسئوليت بخش  100ي شماره  دهي آرشزماني كه سازمان
هاي تبعيدم، زاده، دوست سالسينما، خيالم راحت بود. چه كسي بهتر از رضا عالمه

  كار تبعيدي.سازِ ممتاز و پران و فيلماز ياران هميشگي آرش، كارگرد

زاده ضمن تشويق من به ها، نااميد شدم. رضا عالمهاما يك ماه بعد، در اولين صحبت 
هاي اي، از پذيرش مسئوليت بخش سينما، به خاطر تدريسنامهانتشار چنين ويژه
كرد. اما خواهي هاي مختلف در شهرهاي امريكا و انگليس، معذرتمتوالي در دانشگاه

اي ، براي همكاري در اين بخش، قول داد كه مقالهجاويداني آرانضمن معرفي 
نامه آماده كند. اما مفصل و جامع در مورد سينماي تبعيد و مهاجرت براي ويژه

زاده نيست. هر اي از عالمهنامه مقالهبينيد، در اين ويژهطور كه ميمتأسفانه همان
 ي او بودم.انتظار مقالهچند كه تا آخرين روزها چشم

  

  آران جاويدانيهاي و اما، ياري   

وگوي تلفني، قرار ديداري در هلند گذاشتيم. در اولين قرار، آن بعد از چند بار گفت   
نويسي عاشق شناس و كارگرداني فعال، نقدچه را كه دنبالش بودم، يافتم. فيلم

  فوريت توافق كرديم. سينما. در مورد طرحش به

  آران جاويدي در يادداشتي بر پيشاني كارش، چنين نوشته بود:   

زاده. گير تلفنم، پيامي گرفتم از دوستم رضا عالمهروز بيستم فوريه از پيام«
ي آرش در تدارك شماره زنگ زدم. رضاي عزيز توضيح داد كه مجله

خواهند ليستي درست اش. گفت كه ميمخصوصي ست براي صدمين شماره
ها توسط تبعيديان ساخته شده و مي هايي كه در اين سالفيلمكنند از 

خواهيم كه اين كار را به تو محول كنيم، وقتش را داري؟  شش ماه هم مهلت 
جايي كه تا به حال به رضاي ام، از آنهاي كاريداري ... با تمام گرفتاري

شب  عزيز، نه نگفته بودم، اين بار هم بي هيچ ترديدي گفتم، هستم. همان
ي بعد كه با پرويز قليچ خاني ديداري داشتم كار را شروع كردم و هفته

  پيشنهاد كردم كه ليست را تبديل به يك فرهنگ فيلم كنيم و فهميدم كه

  

  

  

  

  

  

  

پرويز هم نظرش همين بوده ... ليستي تهيه شد. با چند نفر تماسي گرفتم .... 
طرح اصلي اطالعات مورد نياز، ساخته شد و به آدرس هاي پستي اينترنتي 

ها مشخصات را پر كنند و بفرستند. دو ماه هنرمندان فرستاده شد تا آن
ود، فقط  دو صد و هيجده ايميلي كه فرستاده شده بگذشت و از مجموع يك

هايشان را نوشته بودند. بدون ذكر نفر جواب دادند كه آن هم فقط اسم فيلم
  ي صفر رسيده بودم. گذشت و تازه به نقطهسرعت ميمشخصات. زمان به

شناختي را كه پيش رو داريد در حقيقت قصد ندارم ذكر مصيبت كنم. فيلم
فيلم «مه، يكي همين ناي طرحي است جامع مشتمل بر دو فرهنگاتود اوليه

فرهنگ هنرمندان "و دومي » شناخت سينماي ايران در تبعيد و مهاجرت
(سينما وتئاتر) ايراني در تبعيد و مهاجرت. اين اتود اوليه قطعاٌ بدون نقص و 

هاي ديگري هم موجود است. ايراد نيست. احتمالِ از قلم افتادن فيلم
آوري كنم ين جا الزم است ياداميدوارم در نسخه نهايي بر طرف گردد. در ا

شود، نبود اين شان برده ميكه اگر ياري و پشتيباني دوستاني كه در زير اسم
  ماند:طرح در نطفه، عقيم مي

همسرم فاطمه فتاحي  كه عالوه بر ترجمه، در اين نه  ماه مرا تحمل كرد.  
-بيخاني دوست داشتني كه زاده و پرويز قليچدوست و استادم رضا عالمه

، بهروز شيدا كه صميمانه ويراستاري آوري اطالعاتجمعدريغ ياورم بودند در
نازنين كه نيرويي دوباره نژاد و فرزانه تاييدي و بهروز به مقاله را بعهده گرفت

  .».ي كاربه من دادند براي ادامه

شان؛ و با سپاس از آران جاويدي و فاطمه فتاحي عزيز، براي همكاري بي دريغ   
ها، به خواهش من، ر از عباس سماكار و بصير نصيبيِ عزيز، كه در آخرين لحظهتشك
  نامه ارسال كردند. هايي براي اين ويژهمقاله

  

  آرش
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  1980سال 

  نظم/همه چيز رو به راه است

  ثالثكارگردان: سهراب شهيد

 1980سال تهيه: 
  ، برت اشميت، ديتر رايفارتثالثسهراب شهيد نويس: نامهفيلم

  تدوينگر:ايوون كولش

  بردار: رامين رضا مواليي فيلم

  : گونتر كورتويچرصدابردا

      موسيقي متن: رالف باوئر

  نوع فيلم: درام

  مارتن ناگهتهيه كننده: 

  محصولِِ آلمان 

  دقيقه 96مدت زمان نمايش فيلم: 

مان، ديتر هينز ليون، دورتي موريتز، داگمار هسنالته،اينگريد دوبازيگران: 
  شاد، پيتر شوتزه

كار است، از  آلماني كه مدتي طوالني بيي ساله 45يك مهندس  خالصه:
گيرد تا هر كاري را بپذيرد؛ ازجمله  جانب همسر شاغلش زير فشار قرار مي

كند و پس از يك روز  فروشي.امااو تحمل نمي آهن يفروشندگي در يك مغازه
ها و  خيزد و به خيابان از خواب برمي هشنب كند. صبح روز يك كار را رها مي

او با همسر » برخيزيد! بيدار شويد!«دارد كه:  زند و فرياد برمي ها سر مي كوچه
خاطر  كه دوست دارد، بلكه به خاطر اين رود، نه به انش به گردش ميتو دوس
. كندمنفي مي مقاومت در مقابل وقايع خواهد.او طور مي كه زنش اين اين

داند، او را به  ن موقعيت را خالف موقعيت ديگران ميهمسرش كه اي
ي زندگي اجتماعي  برد. با درمان دارويي او را مرخص و آماده تيمارستان مي

كنند. زماني كه قرار است مرخص شود، در اتاقش تكه كاغذي را پيدا  مي
  .كنند كه رويش شعري نوشته شده ولي او منكر گفتن اين شعر است مي

دنيا   به  1322تير ماه  در روز هفتم  شهيد ثالث  سهراب: ردانبيوگرافي كارگ
  روز دهم  يعني  سالگرد تولدش  و چهارمين  از پنجاه  روز پس  سه  آمد و درست

در شيكاگو در غربتي كامل بر اثر بيماري اي كه سال ها با آن  1377  تيرماه
دنيا   به  در تهران  كرد دار فاني را وداع گفت . شهيد ثالثدست وپنجه نرم مي

از  سينما خواند و  و فرانسه  ، در اتريش ي دبيرستان دوره  از اتمام  آمد و پس
شد. در سال   التحصيل  فارغ  فرانسه  سينماي  كنسرواتوار مستقل  يمدرسه
  تهران  به  معده  و خونريزي  سل  بيماري  دوره  يك  گذراندن از  پس 1348

  ميل  و هنر در آمد. در آن جا بر خالف  فرهنگ  وزارت  اماستخد  و به  بازگشت

  ايران  هايپيشرفت  دادن  نشان  خواهان  هنر كه و  فرهنگ  وزارت  مديران

 22ودو  . در عرض سه سال بيست ساخت  مستند و كوتاه  فيلم  بودند، چندين

  هاييجمله فيلم نداشتند؛ از  اسم  كدام  ها هيچ فيلم  . اين ساخت   كوتاه  فيلم

و   سياه  نام  به  كوتاهي  فيلم 1351  در سال .شهر مهاباد و  نقاشي  يدرباره
در سال    كه  ساخت  و نوجوانان  كودكان  فكري  پرورش  كانون  براي سفيد

ي ي ويژه و جايزه  آنجلس ي لس جشنواره  ي ويژه ي جايزه برنده 1973
را در »  ساده  اتفاق  يك»  بلندش  فيلم  خستينن .شد سانفرانسيسكو  جشنواره

  استقبال  عليرغم  فيلم  . اين ساخت  بسيار ارزان  فيلم  يك  در قالب 1352  سال

  قرار گرفت  ي سينماگران گسترده  ، مورد توجه مسئووالن  هاي سرد و مخالفت

 .شد  تهران  ي فيلم جشنواره  از دومين  كارگرداني  بهترين  جايزه  يو برنده
  ژوري  هيأت  ي ديپلم ) برنده1354» ( جان بي  طبيعت«او   بعدي  فيلم

و   كاتوليك  ژوري  هيأت  ، ديپلم نقدي  يجايزه  هزار مارك  و يك  پروتستان
  بهترين  عنوان  به  يي نقره  خرس  يو جايزه  نقدي  يجايزه  چهار هزار مارك

  كانون  بنيانگذاران از  شد. شهيد ثالث  ينبرل  ياز جشنواره  كارگرداني

  كه  ساخت 1354  را در سال " در غربت"  پيشرو بود. فيلم  سينماگران
  فيلم  و پروسيس  فيلم  پيشرو، تل  سينماگران  كانون  مشترك  محصول
 در .شد   ي برلين جشنواره  المللي بين  ي منتقدان جايزه  بود و برنده  هامبورگ

 و مستند  سينمايي  فيلم  كرد و در آنجا چندين  مهاجرت  آلمان  به 1355  سال
  . ساخت

  

  1981سال 

   Grabbes Letzter Sommer  آخرين تابستان گرابه

  كارگردان: سهراب شهيد ثالث

 1981سال تهيه: 
  و توماس والنتينسهراب شهيد ثالث  نامه نويس:فيلم

  تدوينگر:اونا رودلفا

   ومبرگرولف ربردار: فيلم

  كالمار اشميت: رصدابردا

  موسيقي متن: /

  نوع فيلم: بيوگرافي،داستاني

   راديو برمنتهيه كننده: 

  محصولِ آلمان 

  دقيقه 197مدت زمان نمايش فيلم: 

باخ، سونيا كاربو، مارتا  ويلفريد گريمپ، رناته شروتز، اولريش فونبازيگران: 
  بوك بولفه، اولريش فن

ي زندگي كريستيان  ان توماس والنتين، دربارهفيلم برمبناي رمخالصه: 
نويس آلماني است كه بين دو عصر زندگي  ديتريش گرابه، شاعر و فيلمنامه

او تا زمان ساخت اين فيلم  .»عصر هاينريش هاينه«و » عصر گوته«كرد:  مي
طور كه بايد و شايد در آلمان شناخته شده نبود. در زمان حياتش هم  هم آن

اجرا بود. گرابه در  اي غيرقابل هاي صحنه خاطر محدوديت ش بههاي نمايشنامه
 سالگي درگذشت. 36

  Anton P. Tschechow: Ein Leben  آنتون پ. چخوف: يك زندگي

  كارگردان: سهراب شهيد ثالث

  1981سال تهيه: 

  سهراب شهيد ثالث ، پيتر اوربان نامه نويس:فيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: رامين رضاموالييفيلم

  : ؟رصدابردا

  موسيقي متن: /

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ آلمان و شوروي

  دقيقه 97مدت زمان نمايش فيلم: 

ي روس، آنتون چخوف كه شغل اصلي او  مستندي از زندگي نويسندهخالصه: 
در بادن وايلر به علت بيماري سل درگذشت. فيلمي  1904طبابت بود و در 

هاي واقعي زندگي چخوف  ني كه راه به مركز و مكانهاي طوال آرام با صحنه
لي چوود، بالتا ونيز و بادن وايلر. بجز استفاده از  مسكو، تاكال روگ، مه :برد مي

اند.  هاي يكه ديگران به او نوشته هاي چخوف و نامه نويس عكس و اسناد و دست
الث در اين ي مرغ دريايي و ايوانف با اجراي شهيدث هايي از دو نمايشنامه بخش
  آمده است.  فيلم

  

   1982سال 

  Utopia  / مدينه فاضله اوتوپيا

  كارگردان: سهراب شهيد ثالث

 1983سال تهيه: 
  سهراب شهيد ثالث و مانفرد گونر نامه نويس:فيلم

  تدوينگر: كريستل اورتمان

  بردار: رامين رضا مواليي فيلم

  : ؟رصدابردا

    موسيقي متن: رالف باوئر

  درامنوع فيلم: 

  تهيه كننده: رنه گوندالش

  محصولِ آلمان 

  دقيقه 198مدت زمان نمايش فيلم: 

http://dialogt.de/



    رتسينماي تبعيد و مهاج

٣٨٦  100 ي آرش شماره

   مانفرد زاپاتكا، ايمكه برانستد، گودوال پتروسكابازيگران: 

ال هستند. هر  خواهان يك زندگي ايده كهآرزو پرداستان پنج زن خالصه: 
 راي تحققباند تا  پنج زن به كلوب آرنا ـ يك عشرتكده ـ وارد شده

 ست مبتال به دست آورند. صاحب عشرتكده آدمي آرزوهايشان پولي به

كند، دست آخر،  اي زنداني روابط خودشان مي ساديسم كه پنج زن را به گونه
  كشند. زنان او را مي

                                                                    

  

   1983سال 

  فرستاده

 كارگردان: پرويز صياد
 1983سال تهيه: 

  پرويز صياد، حسام كوثر نامه نويس:فيلم

  تدوينگر: پرويز صياد

  بردار: رضا آريافيلم

  صدابردار: ...

  موسيقي متن: ...

  نوع فيلم: داستاني، درام  

  تهيه كننده: پرويز صياد، رضا آريا

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 103مدت زمان نمايش فيلم: 

  زيع ، پرويز صيادبازيگران: مري آپيك، هوشنگ تو

خالصه: آدمكش اجير شده اي از طرف جمهوري اسالمي مامور كشتن يكي 
از مخا لفين رژيم در آمريكا مي شود. بعد از مدتي جاي صيد و صياد عوض 

 مي شود.
به دنيا آمد و در  الهيجاندر  1318در سال  پرويز صياد بيوگرافي كارگردان :

خود را در  هنريفارغ التحصيل شد. فعاليت  دانشگاه تهراناز  اقتصادرشتة 
به  1337آغاز كرد و در سال  داستان كوتاهو  شعربا چاپ  1336سال 

با  1338را از سال  سينمانويسي نيز مشغول شد. او فعاليت در  نمايشنامه
به عنوان نويسنده آغاز كرد. پرويز صياد در نقش » ميرم براي پول مي« فيلم
انتقادي بسياري در اين نقش بازي  طنز هاي فيلمبسيار معروف شد و  صمد

چند فيلم را تدوين كرد و در چند فيلم  ،ساخت شعركرد. براي چند فيلم 
نيز نوشت. در سال  كتاب. چند بود پردازي طرّاح چهره و مشاور فيلمنامه

و  تئاتر سينما، كرد و در آنجا فعاليتش را در مهاجرت آمريكابه  1358
 تلوزيون ادامه داد.

 

  گيرنده ناشناس

  كارگردان: سهراب شهيد ثالث

 1983سال تهيه: 
  ب شهيد ثالثسهرا نامه نويس:فيلم

  تدوينگر: كورنليا پالمه

  بردار: رامين رضا مواليي فيلم

  : ؟رصدابردا

  موسيقي متن: ولفانگ هاينز

  نوع فيلم: درام

    ZDFتهيه كننده: شبكه تلويزيوني   

  محصولِ آلمان 

  دقيقه 86مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: عمران ارتوك ، مانفرد زاپاتكا

شده، همسرش را ترك كرده و تنها  اجتماعي تثبيت زني با موقعيت خالصه: 
كاري آشنا  كند. او با مهندس آرشيتكت بي اش فكر مي به موفقيت شغلي

نگاري مثلثي  هاست. از راه نامه خانماني، رشتة رابط آن شود كه احساس بي مي
كند. فيلم با اين مضمون،  ها را برمال مي آن ناهمخواني آيد كه  وجود مي به

پردازد و از  هاي كارگران خارجي مقيم آلمان مي به مسايل و گرفتاري درواقع
  كند. اين منظر انتقادهايي را متوجه جامعة آلمان مي

  

  

  1984سال 

  Der Weidenbaum درخت بيد

  كارگردان: سهراب شهيد ثالث

 1984سال تهيه: 
يورگن برست (بر اساس داستن كوتاهي سهراب شهيد ثالث و  نامه نويس:فيلم

  به همين نام از آنتون چخوف)

  تدوينگر: ؟

  بردار: رامين رضا مواليي فيلم

  المار اشميت و ميشل مولريچ: رصدابردا

  ايگوت سريناموسيقي متن: 

  نوع فيلم: درام

   راديو برِمن و اسلواكي فيلمتهيه كننده: 

  محصولِ آلمان 

  دقيقه 92مدت زمان نمايش فيلم: 

  ا اشتانيك. ميالن دورتار، ماريان زوتنيكيوزف اشتليكه، پتربازيگران: 

هاست در كنار آسيايي، تكيه داده بر  پيرمردي به نام هيمز، سالخالصه: 
اي كه از كنار درخت  كند. او با ماهيگيري از رودخانه درخت بيدي، زندگي مي

شاهد  كند. روزي هنگام ماهيگيري، شود، گذران زندگي مي و آسياب رد مي
مرد ديگري به نام ما نفرد است. مانفرد پس از قتل، كيف قتل مردي به دست 

رود. چندي  جا مي گذارد و از آن حاوي پول مقتول را در شكاف درخت بيد مي
برد و قتل را هم  دارد و به شهر نزد مأموران پليس مي هيمز كيف را برمي بعد،

ا از كنند و هيمز ر كند. مأموران براي دستگيري قاتل اقدامي نمي گزارش مي
آيد و  مانفرد سراغ كيف مي فرستند. پس از چندي، ي ديگر مي اي به اداره اداره

شود. آن دو به پاسگاه  كند، با هيمز درگير مي چون اثري از آن پيدا نمي
تنها مانفرد را دستگير  كنند. اما پليس نه روند و كيف را طلب مي پليس مي

كه هنگامي   ،ند. يك روز صبحرا كند، بلكه او و هيمز را از پاسگاه مي نمي
  كند. هيمز در خواب است، مانفرد خود را در رودخانه غرق مي

  

  1985سال 

   Deutschland   Hans, ein Junge im    جواني از آلمان، هانس

    كارگردان: سهراب شهيد ثالث

 1985سال تهيه: 
و هانس فريك (اقتباس از كتاب سهراب شهيد ثالث  نامه نويس:فيلم

  ي هانس فريك). نوشته» هاي آبي تساع«

  تدوينگر: ؟

  بردار: رامين رضاموالييفيلم

  : ؟رصدابردا

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: درام

   Hessen 3شبكهتهيه كننده: 

  محصولِ آلمان ، فرانسه و چكسلواكي 

  دقيقه 136مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ايمكه بارنستد، مارتين پاسكو

. هانس، 1946تا  1943هاي  هانس فريك بين سالسرگذشت خالصه: 

اي كه هرگز پدرش را نديده با مادر و مادربزرگ بيمارش زندگي  پسربچه
عنوان زني يهودي و  به از مادرش هايي از افراد ناشناس كند. در نامه مي

شود. هانس روزي شاهد قتل دوستش توسط افسران  خودفروش نام برده مي
عنوان كودك  اش به شده كه توسط دوست كشته نازي است. از بيم اين

كند. پس از گذشت زمان و  يهودي لو رفته باشد، شهر را ترك مي نيمه
گردد. مادربزرگ مرده است. هانس پس از  اش بازمي ها، به خانه شكست نازي
كند؛  هاي تهديدآميز دريافت مي فهمد كه مادرش كماكان نامه مدتي مي

هاست.  هاي پيش از شكست نازي ناً مشابه نامهها عي هايي كه متن آن نامه
آزار همچنان  و گذارند و تهديد افراد ناشناس مادرش را به حال خود نمي

  كند. ادامه پيدا مي
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  1986سال 

  ي سادهچند جمله

 زادهكارگردان: رضا عالمه
 1986سال تهيه: 

  زادهرضا عالمه نامه نويس:فيلم

  تدوينگر: يله رديكر

  يولز فن دن استين هوفنبردار: فيلم

  : اوتو هورشرصدابردا

  موسيقي متن: اسفنديار منفردزاده

  نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده: ديرك اشراينر

  محصولِ هلند

  دقيقه 20مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: علي اكبر قراب

كند. پرنده را زير اي در يك پارك كبوتري زخمي پيدا ميخالصه: پسر بچه
رود. خون پرنده روي اش ميكند و با اتوبوس به سمت خانهقايم ميپيرهنش 

كنند. او از شود و مسافران اتوبوس به او شك ميپيراهن پسرك منعكس مي
  ي ساده به زبان هلندي عاجز است تا شرح ماجرا را بگويد.گفتن چند جمله

از  التحصيلفارغ در شمال ايران؛ 1943متولد سال :  بيوگرافي كارگردان
دانشگاه تربيت معلم. بعد از چند سال تدريس در دبيرستان شروع به تحصيل 

( قبل از دستگيري . كندمي) 1966(ي عالي تلويزيون وسينما در مدرسه

سازد؛ كه فيلم به جرم فعاليت سياسي چند فيلم كوتاه و بلند مي) 1973
كودك و نوجوان المللي ي بهترين فيلم از فستيوال بينجايزه يبرنده» دار«

همزمان با قيام مردمي عليه شاه از  1979در سال . شوداسپانيا مي –جيخون 
شود. در دو سال اول بعد از انقالب تعدادي فيلم مستند و زندان آزاد مي
-گريزد و به هلند پناهنده مياز ايران مي 1983سازد. در سال داستاني مي

سازد. از آن را مي »ي ساده چند جمله«اش در هلند را با نام اولين فيلم. شود
هاي سينمايي مختلف در اروپا و امريكا مشغول زمان به تدريس در دانشگاه

در اروپا و  2006است كه در سال » مصدق«ي آخرين كارش نمايشنامه. است
  .آمريكا به روي صحنه رفت

  

   Wechselbag    ي ويرانگر فرزندخوانده

  كارگردان: سهراب شهيد ثالث

 1986سال تهيه: 
  و  يورگن برستسهراب شهيد ثالث  نامه نويس:فيلم

  تدوينگر: ؟

  ل فاشت و الكساندر هونيشائيميشبردار: فيلم

  ولف ديتر، پترز ولريوس و تئو اشپيت.: رصدابردا

  موسيقي متن: ولفانگ هاينز

  نوع فيلم: درام

  Tele Film Saerتهيه كننده: 

  محصولِ آلمان 

  دقيقه) 135دقيقه (كوتاه شده  213يلم: زمان اصلي مدت زمان نمايش ف

  ،كاترينا باكارلي هنينگ گيسل فردريك بروخيم،بازيگران: 

شوند و اين را دليل سردي و يكنواختي  دار نمي هرمان و لوييز بچهخالصه: 
اي به نام گابي را به  دانند. براي رفع مشكل، دختربچه شان مي زندگي

بدي با مادرش   ي اش رابطه زن چون در كودكي پذيرند. فرزندخواندگي مي
تواند. بچه هم با زن  تواند با اين كودك كنار بيايد ولي مرد مي داشته، نمي
خداحافظي  ي كند. پس از مدتي بچه نامه آيد و او را اذيت مي كنار نمي

گذارد و از هانري كه اسمش را عمو  نويسد و زير بالشش مي مي
را دوباره به پرورشگاه بازگرداند. لوييز هنگام تميز  كند او خواهش مي گذاشته،

ترسد كه هم مرد را از دست بدهد و هم  كند و مي كردن اتاق، نامه را پيدا مي
كه لوييز و گابي در حال خوردن غذا هستند لوييز نامه را  بچه برود. ظهر وقتي

» روي. نمي جا جا هيچ اش كن، تو از اين پاره« گويد: گذارد و مي جلوي گابي مي

كند. لوييز پس از چند بار اصرار و امتناع گابي، با مالقه  گابي نامه را پاره نمي
از خانه بيرون  او آيد و مقداري خون از دهان گابي مي .زند بر سر او مي

گردد. در  برمي خود به خانه برد و رود. غروب، هرمان او را به پرورشگاه مي مي
كه  انگشتري را كه  رود، درحالي ييز ميپايان، دوربين به طرف صورت لو

مادرش به گابي هديه داده و او آن را دزديده بود در دست دارد. صداي  
شود، بسته  شود. در يخچال باز مي شود، بسته مي آيد. در باز مي پاهاي مرد مي

شود و تصوير صورت لوييز نزديك و  شود. در شيشه نوشابه باز مي مي
  شود تر مي نزديك

  افي كارگردان: به فيلم ( نظم / همه چيز رو به راه است ) مراجعه شود. بيوگر

  

  1987سال 

  سرحد

 كارگردان: پرويز صياد
 1987سال تهيه: 

  نامه نويس: پرويز صيادفيلم

  تدوينگر: پرويز صياد

  بردار: مايكل جي. ديويسفيلم

  صدابردار: يوسف شهاب

  موسيقي متن: احمد پژمان

  درام  نوع فيلم: داستاني، 

  تهيه كننده: پرويز صياد، مري آپيك

  محصولِ آمريكا

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  بازيگران: مري آپيك، هوشنگ توزيع ، علي پورتاش، پرويز صياد

خالصه: فيلم درباره درگيري و تشنج هاي ميان ايران و آمريكا در طول 
  ان است.ماجراي اشغال سفارت آمريكا و گروگان گيري اعضاي سفارت در تهر

  مراجعه شود.» فرستاده«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  1988سال 

   The Suitors           خواستگاران

 كارگردان: قاسم ابراهيميان
 1988سال تهيه: 

  نامه نويس: قاسم ابراهيميانفيلم

  تدوينگر: امير نادري، قاسم ابراهيميان

  بردار: مانفرد ريففيلم

  صدابردار: ؟

  وسيقي متن: نيكالس كين، فريدون شهبازيان، ا. واثقيم

  نوع فيلم: كمدي، درام، اجتماعي 

  تهيه كننده: كولين هيگينز، قاسم ابراهيميان

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 105مدت زمان نمايش: 

  بازيگران: پوران اسرافيلي، علي عزيزيان، آشور باني پال بابال، بهمن مقصودلو

اني با همسر جديدش، مريم، از ايران به مانهاتان باز خالصه: حاجي، تاجر اير
دهند و گوسفندي را اي ترتيب ميگردد. دوستان حاجي برايش مهمانيمي

ي ي همسايهكنند. چند قطره خون به خانهاشان قرباني ميدر وانِ حمام خانه
شود. در اين ميان ريزد و پاي پليس به ميان كشيده ميي پاييني ميطبقه
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شود. درست بعد از مراسم ختم تك تك دوستان حاجي به كشته مي حاجي
  خواهد راه خود را برود.   روند، اما مريم ديگر ميخواستگاري مريم مي

  ؟بيوگرافي كارگردان: 

  

  1989سال 

  شب بعد از انقالب 

 زادهكارگردان: رضا عالمه
 1989سال تهيه: 

  زادهنامه نويس: رضا عالمهفيلم

  وربرلبرت تدوينگر: ا

  بردار: روب فن در دريفتفيلم

  صدابردار: هوب ناي هاوس

  موسيقي متن: اسفنديار منفردزاده

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ليز يانسن

  محصولِ هلند

  دقيقه 48مدت زمان نمايش فيلم: 

خالصه: مستندي در مورد فتواي قتل سلمان رشدي، ترور نويسندگان ايراني 
  ر.ي سانسوو تاريخچه

  مراجعه شود.» چند جمله ساده«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  مهمانان هتل آستوريا

 زادهكارگردان: رضا عالمه
 1989سال تهيه: 

  زادهنامه نويس: رضا عالمهفيلم

  رضا عالمه زادهتدوينگر: 

  بردار: چارلز برنت، باربد طاهريفيلم

  صدابردار: يوسف شهاب

  دزادهموسيقي متن: اسفنديار منفر

  نوع فيلم: داستاني، درام 

  تهيه كننده: رافق پويا 

  محصولِ هلند، آمريكا

  دقيقه 124مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: شهره آغداشلو، هوشنگ توزيع، كامران نوزاد

روند در انتظار پيدا خالصه: گروهي از ايرانياني كه بعد از انقالب به تركيه مي
بي و يا آمريكا هستند؛ روزهاي سخت و غم كردن راهي به سوي اروپاي غر

  شان كرد.انقالب اسالمي آواره 1980هاي ها ايراني كه در سالانگيز ميليون

  مراجعه شود.» چند جمله ساده«بيوگرافي كارگردان: به 
 
  

  1990سال 

  هادلفين

 كارگردان: فرهاد ياوري
 1990سال تهيه: 

  نامه نويس: فرهاد ياوريفيلم

  رست ريترتدوينگر: هو

  بردار: تورستن بروئرفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: مارسل بارسوتي

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: فرهاد ياوري (دميان فيلم)

  محصولِ اتريش

  دقيقه 40مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: جوليا برندلر، ماركو هوفشنايدر، پير زانوسي بليس

  دان و روياي آزادي ...خالصه: يك دختر، يك زن

گريزد و با هويتي از ايران مي 1363بيوگرافي كارگردان: فرهاد ياوري سال 
ي سينما، در شود.  بعد از سه ماه تحصيل در رشتهديگر در اتريش مقيم مي

ها، ترك تحصيل ي دولفينمدرسه سينمايي مونيخ  بخاطر پايبندي به ايده
  رساند.اش را به پايان ميلي فيلمكند و بدون هيچ گونه حمايت مايم

  

  ملتي بر دو چرخ

 زادهكارگردان: رضا عالمه
 1990سال تهيه: 

  زاده نامه نويس: رضا عالمهفيلم

  تدوينگر: جيم دانالپ

  بردار: هانس دروفترفيلم

  صدابردار: آرت فرهول

  موسيقي متن: ؟ 

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ليز يانسن

  محصول: هلند

  مان نمايش فيلم: ؟مدت ز

خالصه: هلند كشور گل است و آسياب بادي و البته دوچرخه. اين فيلم 
  كشد.اي از دو چرخه در اين كشور را به تصوير ميتاريخچه

  مراجعه شود.» چند جمله ساده«بيوگرافي كارگردان: به 

  

  1991سال 

  رها

 كارگردان: فرخ مجيدي
 1991سال تهيه: 

  يدي، كيوان مدبرنامه نويس: فرخ مجفيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: رضا پاكزادفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ دانمارك

  دقيقه 80مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: شهره آغداشلو، نسرين قاسم زاده، علي اوحدي، حسن جليلي

ايران خارج شده و در دانمارك خالصه: رها زن بازيگري است كه به اجبار از 
- ها و مشكالت او ميتقاضاي پناهندگي كرده است. فيلمِ رها به درگيري

ي نامعلوم، داليل فرار از ايران، فشار پردازد: مشكل اقامت، نگراني از آينده
ريختگي زندگي همها، بهها، توهينسانسورچيان حكومت اسالمي، بازجويي

  خانوادگي، حس عدم امنيت.

  يوگرافي كارگردان: ؟ب

  

  ي مقابل زاويه

 كارگردان: ماني پتگر
 1991سال تهيه: 

  نامه نويس: ماني پتگرفيلم

  تدوينگر: ماني پتگر

  موسيقي متن: انتخابي ( كالوس شولتز، لوري اندرسن، جان لوري)

  نوع فيلم: مستند، كالژ

  تهيه كننده: ماني پتگر

  محصولِ استراليا

  دقيقه 28مدت زمان نمايش فيلم: 

هايي از ويم وندرس، فيلم هايخالصه: كالژي خاص از پشت صحنه
  تاركوفسكي، فليني، برگمان و ...  فيلمي در ستايش سينما  و سينماگران.

به عنوان  1962تا  1960هاي . در سال1338بيوگرافي كارگردان: متولد سال 
ر نادري (دونده و دستيار كارگردان و دستيار تدوينگر و عكاس در دو فيلم امي
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- كند. بعد از پايان فيلمآب ،باد، خاك) كار حرفه اي در سينما را آغاز مي
به استراليا  1986ي ابراهيم فروزش، در سال ، ساخته»كليد«برداري 

 1994در سال  سازد.را مي» ي مقابلزاويه»كند و اولين فيلمش مهاجرت مي

محسن ي ، ساخته»سينماسالم «برداري از پشت صحنه فيلم براي فيلم
كه در استراليا  است »عشاق سينما«رود. حاصل فيلم مخملباف، به ايران مي

 Reverse Angleسازي () شركت فيلم1996رسد. در سال (به پايان مي

Productions به ايران بر مي 2004 كند. در سال ) را در استراليا تأسيس مي-
  كند.گردد و اكنون در آن جا زندگي مي

  

  A Little Stiff                  يك مشكل كوچك

  كارگردان: كاوه زاهدي، گرك واتكينز 

  1991سال توليد: 

  نامه نويس: كاوه زاهدي، گرك واتكينزفيلم

  تدوينگر: كاوه زاهدي، گرك واتكينز

  بردار: گرك واتكينزفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: ؟

  گرك واتكينز تهيه كننده: كاوه زاهدي،

  محصولِ آمريكا

  دقيقه، سياه و سفيد 86مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: كاوه زاهدي، آرنولد باركوس، آليسون برادلي

اي مينيماليستي بر اساس اتفاقي واقعي با بازي يكي از افرادي خالصه: كمدي
حال در آسانسوري كه در آن اتفاق حضور داشته است. يك دانشجوي پريشان

ترين مشكل كاوي اخيراً بزرگشود. روانباره عاشق يك دانشجوي هنر مييك
او را سياه سفيد ديدن قضايا تشخيص داده است. او سعي دارد در عشق 

  اش همه چيز را سياه سفيد نبيند. اما ...  جديد

از هيجده سالگي با خريد  1960كاوه زاهدي متولد سال  بيوگرافي كارگردان:
شروع به فيلم سازي مي كند  و از ترس تحت تاثير  8پر يك دوربين سو

ديگران قرار گرفتن به مدرسه سينمايي نمي رود و رشته فلسفه را براي 
تحصيل انتخاب مي كند و بعد از اتمام تحصيل به فرانسه مي رود براي پيدا 
كردن زندگي هنري اش ولي بعد از پنج سال ، با سرخوردگي به آمريكا باز 

  و به تحصيل در رشته سينما مي پردازد.مي گردد 

  

        Dog dish dream   سگ غذايروياي ظرف 

 كارگردان: مينا كورتالد
 1992سال تهيه: 

  مينا كورتالد فيلم نامه نويس:

  تدوين گر: آلكس ماكي

  فيلم بردار: مارك پارتريج

  : ؟رصدا بردا

  موسيقي متن: محلي ايراني

  كمدي –نوع فيلم: فانتزي 

  ه كننده: آندريا والس گرانتتهي

  محصول: انگلستان (مدرسه عالي فيلم و تلويزيون)

  دقيقه 40مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: فرزانه تاييدي ، دزموند گيل ، ضبا بندويي ، شاهين تكاپو منش

خالصه داستان: زندگي خانواده اي در انگلستان شامل  پدر ايرلندي و مادر 
  ختر و پسر از نگاه دختر خانواده.ايراني ودو فرزند د

بچه ها به موسيقي و فرهنگ ايراني عالقه دارند و پدر نقطه مقابل آن هاست 
. مادر خوشحال نيست و آن ها را رها كرده به دنبال تجربياتي ديگر در 

زندگي مي رود. پدر و دو فرزند سرگردان مي شوند وبه دنبال سرپناهي 
ف غذاي سگي مي رسند و زير آن پناه مي هستند. دراين سرگرداني به ظر

گيرند. آن شب مرد ، زنش را در خواب مي بيند و در مي يابد كه چقدر به او 
دلبسته است . در واقعيت دوباره زن را پيدا مي كنند و خانواده به هم مي 
پيوندد. اين بار با هم در چستجوي سرپناهي هستند...عاقبت قايقي يافته ، 

  براي ادامه زندگي بر پهنه اقيانوس روانه مي شوند.سوار مي شوند و 

مينا كورتالد ، فرزند مادري ايراني و پدري ايرلندي است  : كارگردان بيوگرافي
. پس از اتمام تحصيالتش در رشته ي ادبيات انگليسي ، فارسي وفلسفه از 

و ) انگلستان  وارد مدرسه عالي فيلم وتلويزيون انگلستان   Durhamدانشگاه (
در رشته ي كارگرداني فيلم فارغ اتحصيل شد. پس از ساختن چند فيلم 

بريژيت و مردي  "، فيلم كوتاهي ساخت با عنوان  4كوتاه و همكاري با كانال 
. اين فيلم پس از نمايش در فستيوال فيلم لندن ، از سوي  "كه غرق مي شد

روياي  "شد. فيلم تلويزيون دولتي آلمان به عنوان بهترين فيلم كوتاه انتخاب 
برنده جايزه  1992نيز در فستيوال بيرمنگام در سال  "ظرف غذاي سگ 

  بهترين كارگردان شد.

  

  1992سال 

  هاي سرخ براي آفريقاگل

 كارگردان: سهراب شهيد ثالث
 1992سال تهيه: 

  فلس فن نامه نويس: سهراب شهيد ثالث بر اساس رماني از لودويگفيلم

  رتمان، كلوديا شومانتدوينگر: كريستل او

  بردار: ابرهارد شئوفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني، بلند

  تهيه كننده: مانفرد كوريتوسكي

  محصولِ آلمان

  دقيقه 183مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: كورنليا كوربا، سيلوان پير ليريش، انزي فوچس

با وضع بد مالي، براي كسب اي خاص و  خالصه: مرد جواني بدون حرفه
دهد. او در آفريقا برادري دارد كه كارش  اي انجام مي درآمد، كارهاي متفرقه

بد نيست و آرزوي مرد جوان اين است كه به آفريقا برود. روزي در يك پارك 
اند. در درگيري با اين  خورد كه گروهي مزاحمش شده به زن جواني برمي

شود. اين  دهد و با او آشنا مي زن را نجات ميخورد، اما  گروه كتك مفصلي مي
كند.  كشي مي شود و مرد به آپارتمان زن اسباب آشنايي منجر به ازدواج مي
شود و اين براي مرد در حكم از دست رفتن رؤياي  پس از مدتي زن حامله مي

سفر به آفريقاست. از اين پس بين زن و شوهر هميشه دعواست. مرد سعي 
اي باعث سقط بچه شود. زن با كمك پدرش مرد را از خانه  گونه كند به مي

رود. دوستي غريبي  كند و او به خانة پيرمردي كه همكار اوست مي بيرون مي
همسر پيرمرد، هفت سال پيش مرده، اما  آيد. ها به وجود مي بين آن
شود.  اي بعد وارد مي هايش طوري در خانه آويزان است كه گويي لحظه لباس

كند. رابطه او با پيرمرد گويي  از اين بابت به پيرمرد حسودي ميمرد جوان 
ادامه عشق به آن زن است و حسادت او ناشي از احساس وفاداري پيرمرد به 

كند كه با هم به آفريقا  اش است. او مرتب پيرمرد را تشويق مي زنِ مرده
تصميم  تر ندارد. مرد جوان تيري دارد كه سه گلوله بيش بروند. پيرمرد، هفت

اش  برد. او نقشه گيرد به يك بانك دستبرد بزند و پيرمرد را هم با خود مي مي
هاي  كند و در بانك با تهديد اسلحه و شليك يك گلوله، اسكناس را عملي مي

كند و در بانك با تهديد  گيرد. پيرمرد دخالت مي درشت را از كارمند بانك مي
را از كارمند بانك  هاي درشت اسكناس اسلحه و شليك يك گلوله،

رود و به  گلوله دوم درمي و به طور اتفاقي كند  پيرمرد دخالت مي گيرد. مي
ها را روي پاي  كند و پول خورد. پيرمرد را سوار ماشين مي شاهرگ پيرمرد مي

خواهد كه او را بر  پيرمرد كه صورتش پر از خون است، از او مي .گذارد  او مي
رسند، پيرمرد روي گور زنش  گورستان ميسر گور زنش ببرد. وقتي به 

جا را ترك  ريزد و آن هاي پول را روي او مي افتد و مرد جوان نيز بسته مي
گويد كه بچه را سقط كرده  كند. زنش مي كند و به همسرش تلفن مي مي

رود. صداي گلوله سوم از داخل  ي زن مي با ماشين جلوي خانه مرداست. 
لوله را در مغز خود شليك كرده است. دوربين شود. مرد گ ماشين شنيده مي
ي قرمز به رنگ خون بيرون  شود، از چشم او يك قطره به مرد نزديك مي

اش را خون گريه كرده باشد. صداي هواپيما به  آيد. انگار كه تمام زندگي مي
  رسد؛ رؤياي پرواز به آفريقا. گوش مي

  راه است ) مراجعه شو به فيلم (نظم / همه چيز رو بهبيوگرافي كارگردان: 
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  نقطه ديد

 كارگردان: ماني پتگر
 1992سال تهيه: 

  نامه نويس: ماني پتگرفيلم

  تدوينگر: ماني پتگر

  بردار: ماني پتگرفيلم

  صدابردار: ماني پتگر

  موسيقي متن: كوين ووالنس، آئوليس سالينن

  داستاني نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ماني پتگر

  محصولِ استراليا

  دقيقه 10دت زمان نمايش فيلم: م

  بازيگران: حسين مزيني

خالصه: از نقطه ديد يك پنجره، خيابان و مردم منتظر در ايستگاه اتوبوسي 
  شوند.ديده مي

 مراجعه شود »ي مقابلزاويه« بيوگرافي كارگردان: به فيلم 
.  

  1993سال 

 Manhattan by numbers          منهتن از روي شماره

   : امير نادريكارگردان

  1993سال تهيه: 

  نامه نويس: امير نادري فيلم

  تدوينگر: امير نادري

  بردار: جيمز كاالنانفيلم

  صدابردار: امير نادري

  موسيقي متن: گاتو باربيري

  نوع فيلم: داستاني، درام 

  تهيه كننده: بهمن مقصودلو، بهروز هاشميان

  محصولِ آمريكا

  هدقيق 110مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: جان وجدا، دانيل اورسكس، ادي المدو

، روزنامه نگاري است كه كارش را از دست داده و اجاره خالصه: جرج مورفي
ها ست كه نداده. يك روز مهلت دارد تا پولي جور كند اش را هم مدتخانه

اش را پيدا كند تا كند دوست قديمياش را از دست ندهد. سعي ميتا خانه
  او قرض كند.پولي از 

 در آبادان. از دوازده سالگي با 1324 مردادماه 25بيوگرافي كارگردان : متولد 
تئاتر  هاي خارجي به سينما و تئاتر عالقه پيدا كرد و بعدها در تماشاي فيلم

با سينما از  اشكرد. آشنايي ها را بازي هاي كوتاه بچه حافظ آبادان گاه نقش
 غاز شد و با فروش بليت و شغلِ آپاراتچيفروش تخمه در سالن سينماها آ
ها و  خانه عكاس دست به با عليرضا زرين  ادامه پيدا كرد. پس از آشنايي

 سازي راه پيدا كرد. فعاليت در سينما را با عكاسياستوديوهاي فيلم
  هاي از فيلم 1349 آغاز كرد. در سال  1348 در سال » قيصر«هاي فيلم  صحنه

سازي را فعاليت فيلم 1350 عكس گرفت. در سال » پنجره«و » كچل حسن«
نويسنده، آغاز كرد. در سال  ، به عنوان كارگردان و»خداحافظ رفيق«با فيلم 
) و 1363نويسندگان سينمايي از فيلم دونده ( بعد از انتقادات تند 1366 

  برخي مسائل ديگر به آمريكا مهاجرت كرد.

  

  1994سال 

  ايستگاه به ايستگاه

 ن: ماني پتگركارگردا
 1994سال تهيه: 

  نامه نويس: ماني پتگرفيلم

  تدوينگر: ماني پتگر

  بردار: ماني پتگرفيلم

  صدا بردار: ماني پتگر

  موسيقي متن: كينگ كريمسان

  نوع فيلم: مستند داستاني

  تهيه كننده: كلود گونزالز

  محصولِ استراليا

  دقيقه 10مدت زمان نمايش فيلم: 

  يبازيگران: حسين مزين

خالصه: يك راننده لوكوموتيو به هنگام كار هميشه در حركت است، اما در 
  زندگي خصوصي ...

  مراجعه شود. »زاويه مقابل«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  جنايت مقدس

 زادهكارگردان: رضا عالمه
 1994سال تهيه: 

  زادهنامه نويس: رضا عالمهفيلم

  تدوينگر: منوچهر آبرونتن

  هانس دور اوتر،  روت دنسالخن بردار:فيلم

  صدابردار: كريستين فان رون

  موسيقي متن: اسفنديار منفردزاده

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ؟

  محصول: هلند

  دقيقه 70مدت زمان نمايش فيلم: 

  هاي سياسي جمهوري اسالمي در خارج از كشور.خالصه: مستندي از ترور

  مراجعه شود. »له سادهچند جم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  )  I Don't Hate Las Vegas Anymore(   ديگر از الس وگاس متنفر نيستم

  كارگردان: كاوه زاهدي 

  1994سال توليد: 

  نامه نويس: كاوه زاهدي فيلم

  تدوينگر: سوزان اسميت

  بردار: گرك واتكينزفيلم

  صدابردار: د. مونتگمري

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  كننده: هنري اس. روزنتال تهيه

  محصولِ آمريكا

  دقيقه، رنگي 70مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: كاوه زاهدي، گرك واتكينز، امين زاهدي

-سازي كه به همراه پدر و برادرش به السخالصه: مستندي از زندگي فيلم
كند كه خدا وجود دارد و اگر دانا و خيرخواه كنند. او فرض ميوگاس سفر مي

ساز بايد انجام دهد، روشن كردن و قادر باشد، تمام كاري كه يك فيلم
  دوربين خواهد بود. خدا فيلم را خود كارگرداني خواهد كرد ...

  مراجعه شود.» يك مشكل كوچك«: به فيلم  بيوگرافي كارگردان

  

  سينما، سينما

 كارگردان: ماني پتگر
  1994-1996سال تهيه: 

  گرنامه نويس: ماني پتفيلم

  تدوينگر: ماني پتگر

  بردار: ماني پتگر، محسن دلشكيبفيلم

  بردار: ماني پتگرصدا

  موسيقي متن: داوود تبريزي

  نوع فيلم: مستند 

  تهيه كننده: كلود گونزالز، وحيد واحد

  محصولِ استراليا
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  دقيقه 70مدت زمان نمايش فيلم: 

محسن ي ، ساخته»سالم سينما«خالصه: فيلمي در مورد ساخت فيلم 
ي كن. فيلمي كه در آغاز قرار بود پشت مخملباف و نمايش آن در جشنواره

باشد، اما بعداً به فيلمي كامالً مستقل تبديل » سالم سينما«ي فيلم صحنه
 شد.

  مراجعه شود.» ي مقابلزاويه«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

               !My Name is Mitra            نام من ميترا است

  كارگردان: رضا باقر

 1994سال تهيه: 
  نامه نويس: رضا باقر فيلم

  تدوينگر: ؟ 

  بردار: اولف آنيرفيلم

  صدابردار: گوستاو سادربرگ

  موسيقي متن: گوران آيدور

  نوع فيلم: داستاني، درام ، كوتاه

  محصولِ سوئد، تهيه كننده: پيتر كروپنين

  دقيقه 35مدت زمان نمايش فيلم: 

  فيلومن گراندين، مارتن كلينبري بازيگران:

خالصه: صبح زودي در يك شهر كوچك سوئدي، ميترا هفده ساله در 
تختخوابش دراز كشيده است و تا ساعاتي بعد با دوست پسرش يوهان به 

اش كه اهل يكي از كشورهاي خاورميانه استكهلم خواهد رفت. خانواده
رود. اما كار به استكهلم مي كنند كه ميترا براي مصاحبه برايهستند، فكر مي

رود. براي يوهان همه ميترا حامله است و براي سقط جنين به اين سفر مي
  اش ساده نيست.چيز حل شده است، اما براي ميترا  دل بريدن از بچه

  ؟ بيوگرافي كارگردان: 

  

  1995سال 

  هاي خوشپايان

 كارگردان: ماني پتگر
 1995سال تهيه: 

  ني پتگرنامه نويس: مافيلم

  تدوينگر: ماني پتگر

  هاي آرشيويبردار: ماني پتگر؛ با استفاده از فيلمفيلم

  صدا بردار: ماني پتگر

  موسيقي متن: كينگ كريمسان

  نوع فيلم: مستند 

  تهيه كننده: ماني پتگر

  محصولِ استراليا

  دقيقه 4مدت زمان نمايش فيلم: 

گردباد و سيل و خالصه: در بحبوحه بالهاي انساني و طبيعي (جنگ و 
اي است كه از زير آوار طوفان)، يك گروه امداد درگير نجات جان بچه گربه

  در آمده و در حال مرگ است.

  .مراجعه شود» ي مقابلزاويه«به فيلم بيوگرافي كارگردان: 

  

  معناي شب

 كارگردان: مصطفي شورش كالنتري
 1995سال تهيه: 

  نامه نويس: مصطفي شورش كالنتريفيلم

  ينگر: مارتين هوليگيتدو

  بردار: هيده بورسمافيلم

  صدابردار: ساندر دن برودر

  موسيقي متن: حسين عليزاده

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: جوديت روتن

  محصولِ آكادمي سينما و تلويزيون هلند

  دقيقه 27مدت زمان نمايش فيلم: 

  لديزبازيگران: نجيب احمدي، صبري سعد الحموس، الوان آكي

خالصه: فاطمه ف دختري پانزده ساله از خانوادهاي مهاجرف عاشق باله است 
مشكل فاطمه را  اش مخالف رقصيدن او هستند. ايني مذهبياما خانواده

كند؛ يكي در خانه و ديگري در مدرسه؛ دو نقشي مجبور به ايفاي دو نقش مي
  كنند.كه او را به سوي زندگي جديدي هدايت مي

 ؟ كارگردان:بيوگرافي 
  

  1996سال 

  گل سرخي از آفريقا

 كارگردان: امير رازي
 1996سال تهيه: 

  نامه نويس: امير رازيفيلم

  تدوينگر: استفان برنينكماير

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: رانكو پاكوويچ

  موسيقي متن: انتخابي

  نوع فيلم: داستاني، نيمه بلند، تلويزيوني

  تهيه كننده: تلويزيون هلند

  ولِ هلندمحص

  دقيقه 50مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: يوكلين آهوئه، فمكه باكر، كارين ميرمان

خالصه: داستانِ دوستي پسر سياهپوستي كه با مادرش به عنوان پناهجو در 
اي هلندي كه كند با دختر بچهيك كمپ پناهندگي (كشتي) زندگي مي

  كند.مادرش در سازمان پناهندگان كار مي

در تهران. در دوازده سالگي اولين فيلم  1339افي كارگردان: متولد سال بيوگر
گيرد. چند سالي در اي هم از فرح ديبا ميسازد و جايزهاش را ميسوپر هشت

شود. دليل خواند، اما سرانجام اخراج ميدانشكده هنرهاي دراماتيك درس مي
چنين نوشته است:  ، وابسته به تلويزيون هلند، VPROاخراج او را وب سايت 

ي به عنوان پناهنده 1991رفتار غير اسالمي (پوشيدن شلوار جين). در سال 
ماهي «هاي شود و دو فيلم نيمه بلند به نامسياسي در هلند پذيرفته مي

 2003را براي تلويزيون هلند مي سازد. در سال » گل رزي از آفريقا«و » قرمز

)  و 2004» (كودك وشعر«م بلند گردد و در آن جا فيلبه ايران باز مي

  كند.اش ثبت ميي تلويزيوني را در كارنامهامجموعه

  

   Seven Servants        هفت خدمتكار

  كارگردان: داريوش شكوف

 1996سال تهيه: 
  نامه نويس: داريوش شكوف، جوليان شولتزفيلم

  تدوينگر: هنري ريچاردسون، زيگي يوناس

  بردار: استفان يوناسفيلم

  صدابردار: هيوبرتوس راث

  موسيقي متن: گاتو باربيري

  نوع فيلم: داستاني 

  تهيه كننده: استفان يوناس، بهمن مقصودلو

  محصولِ آلمان

  دقيقه 91مدت زمان نمايش فيلم: 

  ، سونيا كيرچبرگر، ديويد وارنربازيگران: آنتوني كويين

با خدمتكارش آنيا خالصه: آرچي (آنتوني كويين) ، پيرمرد ثروتمندي كه تنها 
كند، در زندگي خود هيچ هيجاني ندارد. پس هفت خدمتكار زندگي مي
كند كه هركدام وظيفه دارند يكي از هفت سوراخ بدنش را پر استخدام مي

كنند. از اين پس با اين هفت خدمتكار كه هر كدام انگشتي در يكي از 
دهد. اما هنوز مه وار خود ادااش دارند به زندگي اختاپوسهاي بدنسوراخ
  هاي بسياري براي پر شدن مانده است.سوراخ

-) درتهران، نوشتن اولين فيلم1954(1333بيوگرافي كارگردان: متولد سال 
  نامه در سن يازده سالگي.
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هاي رياضي و فيزيك در ، تحصيل در رشته1369اقامت در آمريكا از سال 
هاي تحصيل در رشته، 1975تا  1972هاي دانشگاه نيومكزيكو بين سال

 1981تا  1975شيمي و مهندسي صنايع  و مديريت صنغتي بين سال هاي 

 ي مديريت.در دانشگاه هاي مختلف و اخذ مدرك فوق ليسانس در رشته

و  1982ي هنر و فيلم در دانشگاه نيويورك در سال هاي تحصيل در رشته
 قيم برلين است. نامه نويسي در همين دوران. در حال حاضر مو فيلم ،1983

  

  

  

  

  

  

  

   1997سال 

  آ، ب، ث...مانهاتان

  كارگردان: امير نادري

   1997سال تهيه: 

  نامه نويس: مريم دالن، بن ادالوند، امير نادري فيلم

  تدوينگر: امير نادري 

  2بردار: ويليام ركسر فيلم

  بردار: ديويد نواكصدا

  : اريك آ. همرموسيقي متن

  رام د -نوع فيلم: داستاني

  ، امير نادري2تهيه كننده: ويليام ركسر 

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 90مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: سارا پاول، لوسي نايت، ارين نوريس

: زندگي سه زن نيويوركي، زماني كه هر يك با مسائل شخصي خود خالصه
-دا ميكند. يك آپارتمان پيديگر تالقي ميكنند، با يكدست و پنجه نرم مي

كند، دخترش را ) مادري تنهاست كه سعي ميLucy Knightكنند. كلين(
ي خود است؛ به عنوان يك حمايت كند؛ در حاليكه مشغول پايه گذاري حرفه

جواني دوجنسيتي است كه  دوست دختر و ) نوErin Norrisعكاس. كيسي(
) تصميم گرفته است از Sara Paulاش را از دست داده است. كيت(سگ

وست پسرش جدا شود تا بتواند زمان بيشتري را وقف موسيقي كند. در د
 كنند.چنان در يك آپارتمان زندگي ميپايان داستان هر سه زن هم

  بيوگرافي كارگردان : به فيلم (منهتن از روي شماره) مراجعه شود.

  

  سوزد نوشته نميدست

  زادهكارگردان: رضا عالمه

 1997سال تهيه: 
  زادهس: رضا عالمهنامه نويفيلم

  تدوينگر: پيم فردونك

  بردار: لئون پاكووايفيلم

  صدابردار: پل فلد

  موسيقي متن: هني فرينته

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ هلند

  دقيقه 58مدت زمان نمايش فيلم: 

ي روسي كه توسط رژيم خالصه: مستندي در مورد چهار شاعر و نويسنده
  ير، شكنجه و اعدام شدند. كمونيستي شوروي دستگ

  مراجعه شود.» چند جمله ساده«بيوگرافي كارگردان : به فيلم  

  سنگ

 كارگردان: مهناز تميزي
 1997سال تهيه: 

  نامه نويس: مهناز تميزيفيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده: ؟

  محصول: هلند

  نمايش فيلم: ؟مدت زمان 

  بازيگران: ؟

اند و يك آخوند، پاسداران اهللا، و اي دفن كردهخالصه: زني را تا شانه در چاله
هاي ريز و درشت به سنگ» ي مهربانخداوند بخشنده«شان به نام همراهان

كنند. در ميان اين جماعت، مرد جواني نيز حضور دارد. سوي او پرتاب مي
خواهد كه آن را به سوي زن پرتاب كند. اما و از او ميدهد آخوند، سنگي به او 
بينيم كند. پس از اين تصوير مرد جوان را مياش پنهان مياو سنگ را در جيب

-ها درميبككه از ايران گريخته و به هلند پناهنده شده است. به كمك فالش
ده يابيم كه او همان كسي است كه با زن رابطه داشته و همراه او دستگير ش

تواند تصوير سنگسار زني كه به است. او با وجود اين كه از ايران دور شده، نمي
او عاشق بوده است، فراموش كند. عكسي از زن و سنگ، دو همراه زندگي مرد، 

شوند. مرد توانايي ارتباط با هيچ زن ديگري را ندارد و در ذهن و يكي مي
ي خانههمين خاطر همشود. به خوابهايش، تصوير سنگسار زن تكرار مي

  كند.اش را،  به سوي مقصدي نامعلوم، ترك ميهلندي

بيوگرافي كارگردان: تحصيالت سينمايي خود را در آكادمي فيلم آمستردام به 
  ي تحصيلي اوست.نامه، پايان»سنگ«پايان رسانده است. فيلم 

  

  

  1998سال 

  تخته نرد 

  كارگردان: رامين بحراني

  1998سال تهيه: 

  نامه نويس: رامين بحراني مفيل

  تدوينگر: استيون گونزالس

  بردار: ديويد ب. فنگ يوئنفيلم

  بردار: اسكات وودزصدا

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: درام، كوتاه

  تهيه كننده: رامين بحراني

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 10مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: منوچهر مرزبان، شيما رژيمند

خواهد آمريكايي كه با تمام وجود مي -تان يك دختر جوان ايرانيخالصه: داس
گي تخته نرد خانواده آييبا پدر بزرگش كه تازه از ايران رسيده، در يك گردهم

  هاي فرهنگي.ها و هويترويي نسلبازي كند؛ داستاني جذاب از روبه

                                      

   Turbulent                    تالطم

 كارگردان: شيرين نشاط
 1998سال تهيه: 

  نامه نويس: شيرين نشاطفيلم

  تدوينگر: قاسم ابراهيميان

  بردار: قاسم ابراهيميانفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: سوسن ديهيم

  نوع فيلم: كوتاه، تجربي

http://dialogt.de/



    رتسينماي تبعيد و مهاج

٣٩٣  100 ي آرش شماره

  كننده: قاسم ابراهيميانتهيه

  محصولِ آمريكا

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  زيگران: شجاع آذريبا

ي عريض سينما به روي هم بر پردهزمان، روبهخالصه: در اين اثر دو فيلم، هم
ي مرد به جمعيت مردان نمايش گذاشته شده است. در فيلم اول، خواننده

از مولوي را با شور   اي حاضر در سالن كنسرت پشت كرده و شعر عاشقانه
كند. در فيلم دوم  مراهي ميخواند. موسيقي اصيل آواز را ه بسيار مي
ي زن با حجاب در سالن كنسرت خالي از تماشاچي، پشت ميكروفون خواننده

چرخد و آشفتگي را تداعي  ايستاده است و سالن خالي با حركت دوربين مي
دهد. ي مرد آوازش را با كف زدن مردان تماشاچي پايان ميكند! خواننده مي

دهد. زن اصوات  آوايي بدوي سر مي ي زن، سوسن ديهيمآن گاه خواننده
پرورد. موسيقي نامفهوم كه زايشي دردناك را تداعي  خشمي فرو خورده را مي

گيرد؛  كم اوج ميكند، به بغضي موميايي شده شبيه است. صداي زن كم مي
شود و در نهايت به موسيقي آوازي زيبا و حيرت آوري سرريز و ريتميك مي

پيچد. آواي غريب زن  ده و شنونده را در خود ميشود كه روح خوانن تبديل مي
ي مرد اش توجه خوانندهگيرد. صداي معترض در تاالر خالي كنسرت اوج مي

نگرد. فيلم  كند كه با حيرت زن را در فيلم دوم مي در فيلم اول را جلب مي
، مردانگي، سالن پر، سياه و سفيد است. موسيقي سنتي و ريتم مدرن، زنانگي

پوش، فرادستي ، آواي زخمي زن سياهپوشي، آواز زيباي مرد سفيدسالن خال
مردانه، فرودستي زنانه در مجموع، چالشي مفهومي، تصويري و موسيقيايي 

ي اعتراضي او عليه ممنوعيت آواز توان بيانيه آفرينند. اين اثر نشاط را مي مي
ش دانسته، زنان در ايران دانست. اعتراض به فرهنگي كه سكوت زنان را ارز

  تر، زيباتر.تر، بهتر، زنانهكند: هر چه خاموش آن را ستايش و ترويج مي

؛ در هفده سالگي براي تحصيل به آمريكا 1957متولد بيوگرافي كارگردان: 
، باعث »زنان اهللا«هاي او، كند. مجموعه عكس رفته و در نيويورك زندگي مي
ال ونيز را نصيب او كرد. آثار ني ي شير طالئي بيشهرت جهاني او شد و جايزه

هاي مشهور هنري اروپا و جهان به نمايش در  هاي اخير در گالرياو در سال
تر عمر خود را در خارج از ايران زندگي كرده شيرين نشاط بيش .اند آمده

هاي گوناگون،  است و در مهاجرت با هويت چندگانه، زندگي در ميان فرهنگ
كه بتواند آنرا خانه خود بنامد؛ درگير شده احساس عدم تعلق به سرزميني 
هاي  رويي او با دگرگونيو روبه 1990هاي است. بازگشت او به ايران در سال

ساز آفرينش  فرهنگي، اسالمي شدن جامعه و تبعيض جنسييتي زمينه
  ي ايران پس از انقالب تأثير پذيرفته است.شدت از جامعه كارهايي شد كه به

 

  

  

  سي نيستم متعلق به ك

  

 آ بهراميكارگردان: پانته
 1998سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  گر: پانته آ بهراميتدوين

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصول: آلمان

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

-به نام سامان زن و دو فرزندش را مسموم مي مردي 1996خالصه: در سال 
خواهد اين فاجعه را به صورت كشد. اين فيلم ميكند و بعد خود را نيز مي

  مستند بررسي كند.

در مدرسه عالي علوم  1979آ بهرامي در سال بيوگرافي كارگردان: پانته
كند، اما در سال به ي خبرنگاري شروع به تحصيل ميارتباطات در رشته

ي انقالب فرهنگي ، به بهانه ،1980ليل بسته شدن دانشگاه در سالد

اش ، تحصيلسه سال بعد، پس از بازشدن دانشگاه ماند.ناتمام مي اشتحصيل
فارغ التحصيل  1987دهد. در سال ي طباطبايي ادامه ميرا در دانشگاه عالمه

ري را از ي خبرنگادر رشته 1994رود و در سال آلمان مي به سپس شود.مي
  گيرد.دانشگاه دورتموند فوق ليسانس مي

  
  

  Magass             َ                        مگس

  

 كارگردان: داريوش شكوف
 1998سال تهيه: 

 نامه نويس: داريوش شكوف، جوليان شولتز فيلم
  تدوينگر: تام دوكوپيل، گرته ينتزن

  بردار: داريوش شكوف، داريوش زنديفيلم

  ام دوكوپيلصدابردار: ت

  موسيقي متن: تام دوكوپيل

  نوع فيلم: درام 

  تهيه كننده: داريوش شكوف

  محصولِ آلمان

  دقيقه 90مدت زمان نمايش فيلم : 

  بازيگران: شهاب برهانيان، داريوش شكوف، نوربرت غفوري، كويينگ لي

  خالصه: ؟ 

  مراجعه شود. »هفت خدمتكار«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  
  

  1999سال 
    Rapture           سرخوشي

  

 كارگردان: شيرين نشاط
 1999سال تهيه: 

  نامه نويس: شيرين نشاط، شجاع آذريفيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: ؟ فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: كوتاه، تجربي

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ امريكا

  دقيقه 9مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟ 

شود. در فيلم اول، گروه صد  روي هم پخش ميزمان روبهفيلم هم دو: خالصه
نفري مردان با پيراهن سفيد و شلوار سياه و ظاهري شهري، در كنار برج و 

كنند.  بارويي قديمي كه در نزديكي ساحل بنا شده است؛ نردباني را حمل مي
بي هاي سياه به اجراي مراسم مذه در فيلم دوم انبوهي از زنان با چادر
-ي تصويري ميان اين دو گروه درمي مشغول اند. گفتگوي نامفهوم و پيچيده

اند. برج  اند، دريا را نشانه گرفتهنصب شده  اي هاي قديمي كه بر تپهگيرد. توپ
كنند و شايد هم  ها، فضايي مردانه و جنگي را تداعي مي و بارو و توپ

جداگانه در صحرايي افتخارات تاريخي گمشده در قرون را. زنان و مردان 
ي گذارند. صداي قاري قرآن، پايكوبي بدوي اروتيك، هلهله وسيع نماز مي

دهند و مرداني كه  در دواير  شان را تكان مي زناني كه دستان نقاشي شده
كند. در انتها انبوه  را تداعي مي   اند، وحدتي صوفيانه متعدد بر زمين نشسته

شوند.  روند و در ساحل پخش مييا ميهاي سياه  به طرف در زنان با چادر
ها با قايق به دريا اندازند. تعدادي از آن ها قايقي برآب ميگروهي از آن

  دهند. روند. مردان ايستاده بر باالي تپه براي زنان دست تكان مي مي

  مراجعه شود .» تالطم«بيوگرافي كارگردان : به فيلم 
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    رتسينماي تبعيد و مهاج

٣٩٤  100 ي آرش شماره

  

  2000سال 

   With closed eyes           با چشم هاي بسته

     منصور مهدوي كارگردان:

  2000سال تهيه: 

     منصور مهدوينامه نويس: فيلم

     منصور مهدويتدوينگر: 

     منصور مهدويبردار: فيلم

     منصور مهدويصدابردار: 

  اورالندو ف. اورالناموسيقي متن: 

  داستانينوع فيلم: 

     منصور مهدويتهيه كننده: 

  اتريشمحصولِ 

  دقيقه 84مدت زمان نمايش فيلم: 

  فليكس آلكاالگا، روبن فرناندزبازيگران: 

: در جايي دور افتاده در امريكاي جنوبي ، لورنزو چشم هايش را مي خالصه
بندد و به تصاوير دوران كودكي اش جاني دوباره مي دهد؛ دنيايي كه در ان 

آلود. يايي تبتخيل از تجربه و قصه از واقعيت قابل تفكيك نيستند؛ رو
  بيوگرافي كارگردان؟

  

                Wings of Glass  ايهاي شيشهپرواز با بال
  

 كارگردان: رضا باقر
 2000سال تهيه: 

  نامه نويس: رضا باقر، ناتالي دراگوفيلم

  تدوينگر: استفان سوندلوف

  بردار: هاكان هومبريفيلم

  صدابردار: ادي آكسبري، كالس انگستروم

  تن: ؟موسيقي م

  نوع فيلم: داستاني، درام

  تهيه كننده: پيتر كروپنين

  محصولِ سوئد

  دقيقه 109مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: سارا سامرفلد، الكساندر اسكارسيارد، سعيد اويسي

اش ايراني هستند، اما خالصه: نازلي هيجده ساله و متولد سوئد است. خانواده
د پدر نازلي خوشبختي نازلي و خواهرش داند. از دياو خودش را سوئدي مي

زمان با آشنايي با شوهر در ازدواج با مردي ايراني است. به هر حال، نازلي هم
  كند.اش، به جواني سوئدي به نام يوهان فكر ميآينده

 ؟ بيوگرافي كارگردان: 
  

  سيمايي متفاوت 

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2000سال تهيه: 

  آ بهرامي تهنامه نويس: پانفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  بردار: ؟صدا

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

زندگي شش زن از شش مليت گوناگون؛ تصوير ديگري از  خالصه: تصويري از
  .زناني فعال، شاغل و مستقلي زنان خارجي در آلمان؛ چهره

  مراجعه شود.» متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

 

  
  

  2001سال 
    )America So Beautiful( آمريكاي زيبا

 كارگردان: بابك شكريان
  2001سال تهيه: 

  نامه نويس: بابك شكريان، برايان هوريوچيفيلم

  تدوينگر: اندرو م. سامرز، مري استفان

  بردار: تام رايانيلمف

  صدابردار: استيو وايز

  موسيقي متن: رامين تركيان

  نوع فيلم: داستاني، بلند

  تهيه كننده: بابك شكريان

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 90مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: منصور، هوشنگ توزيع، شهره آغداشلو، ديويد فريبرز داووديان 

كنند در زمان شروع آنجلس تالش ميلس: گروهي ايراني مهاجر در خالصه
گيري آمريكاييان در ايران، در آمريكا به جايي برسند. مردي جوان گروگان
كند كه تنها شانس او براي خالصي از فروشگاه عمويش، شراكت در فكر مي

كند پسرعموهايش را به يك ديسكوي پر جاذبه است. در حالي كه سعي مي
برد. ها را به يك كلوب مياضي كند، شبي آناش رسرمايه گذاري در طرح

صحبت او و پسرعموهايش به كاوشي عميق در هويت، فرهنگ و روياي 
  شود.آمريكايي منجر مي

  

  اسالم، هويتم يا دليل فرارم 

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2001سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  ر: ؟بردافيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 45مدت زمان نمايش فيلم: 

- شش زن از كشورهاي اسالمي را كه در اروپا زندگي ميي گيخالصه: زنده
ها تجربيات خود در كشورهاي اسالمي، اعتقادات، و تأثير مذهب در كنند. آن

   كنند.ي خود را ترسيم ميزندگ

  مراجعه شود.» متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     De passag                    گذر در

 كارگردان: رضا سركانيان
 2001سال تهيه: 

  نامه نويس: رضا سركانيانفيلم

  تدوينگر: رضا سركانيان

  بردار: رضا سركانيانفيلم
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  ار: ؟صدابرد

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: فرناند گارسيا

  محصولِ فرانسه

  دقيقه 19مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: شهره جندقيان، راكوتوسون

  خالصه: ؟

  بيوگرافي كارگردان: ؟

  

  سر چارلز فرودگاه شارل دوگل 

 كارگردان: حميد رحمانيان، مليسا هيبارد
 2001 سال تهيه:

  نامه نويس: ؟فيلم

  تدوينگر: حميد رحمانيان

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: حسين عليزاده، ديويد برگاود

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: مليسا هيبارد

  محصولِ امريكا

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

به دليل نداشتن  1980هاي خالصه: مهران كريمي ناصري كه از اواخر سال
-دارك شناسايي در سالن ترانزيت فرودگاه شارل دوگل فرانسه زندگي ميم

شود. كند، پس از دوازده سال موفق به دريافت پناهندگي از دولت فرانسه مي
شود كه نامش سر چارلز است، نه اما به هنگام امضاي مدارك، او مدعي مي
  نامي كه در مدارك پناهندگي آمده است.

 مراجعه شود.» شهربانو«فيلم بيوگرافي كارگردان: به 

  

   )Passage(             گذار

 كارگردان: شيرين نشاط
  2001سال تهيه: 

  نامه نويس: شجاع آذريفيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: فيليپ گالس

  نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ آمريكا

  قيقهد 11مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟ 

خالصه داستان: داستان مراسم تدفين و بازگشت به خاك؛ روايتي فلسفي و 
نمادين از آيين خاكسپاري هستي: نو ر ـ تاريكي، تولد ـ مرگ، نو ـ كهنه. 

كنند؛ انبوه زنان به كندن زمين  گروهي از مردان در ساحل تابوتي را حمل مي
-ريتميك و حركات اروتيك بدنهاي تند و  سنگالخي مشغولند؛ نفس زدن

كند. در نزديكي  ي زنانه را تداعي ميهاشان، زايش و يا به نوعي سكسواليته
ها دختركي در پشت سنگ چيني دست به كار ساختن اجاقي است. هر آن

شود. پس از  سه صحنه با رسيدن مردان به محل دفن، در انتها، يكي مي
 پوشاند. ش يك طرف صحنه را مياجراي مراسم تدفين، نواري طوالني از آت

  مراجعه شود» تالطم«بيوگرافي كارگردان : به فيلم 

  

 گوستاو لنارت

  بابك نجفي كارگردان:

 2001سال تهيه: 
  نامه نويس: بابك نجفيفيلم

  تدوينگر: بابك نجفي

  بردار: بابك نجفيفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند، كوتاه

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ سوئد

  دقيقه 8مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: گوستا، لنارت

ي پنجم خالصه: گوستا، يك سگ بولداگ چهار ساله، و لنارت كه دهه
كنند و ي اپرا است ، با هم زندگي ميگذراند و خوانندهاش را ميزندگي

  ديگر هستند.عاشق هم

ر ايران . فارغ التحصيل د 1354بيوگرافي كارگردان: بابك نجفي متولد سال 
  كارگرداني فيلم مستند از انستيتوي هنرهاي دراماتيك استكهلم. مقيم سوئد.

  

  ما و جنبش نوين زنان 

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2001سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  صدابردار: ؟      بردار: ؟فيلم

  موسيقي متن: ؟ 

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصول: آلمان

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

هاي گوناگون از تجربيات خود درمورد جنبش زنان خالصه : سي زن از مليت
سخن مي گويند؛ از مبارزات خود براي سقط جنين،  1970هاي در سال

  ت برابر براي آموزش و ....هاي زنان، حقوق برابر براي زنان، امكاناخانه

  مراجعه شود.» متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

   )Maryam(     مريم

 كارگردان: رامين سري 
 2001سال تهيه: 

  نامه نويس: رامين سري فيلم

  تدوينگر: گري لوي

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: آهرين ميشان

  بلند ،نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده :شائونا ليون

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 90مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: شهره آغداشلو، مريم پاريس، ديويد آكرت

؛ مري يك ايراني امريكايي نوجوان به دنبال خوشگذراني  1979خالصه: سال 
ي نيوجرسي است. علي پسرعموي مذهبي سنتي مري براي زندگي در حومه
گيري شود با گروگانآيد. اين واقعه همزمان مياده مري به آمريكا ميبا خانو

ها و همچنين ها در برابر با ايرانيها درايران. واكنش تند آمريكاييآمريكايي
ي والدين مريم، اورا در موقعيتي جديد ي تيرههاي علي از گذشتهافشاگري
  دهد.قرار مي

ليسانس هنرهاي تجسمي از دانشگاه  متولد شيكاگو؛ فوق بيوگرافي كارگردان:
تام براي «هاي كلمبيا. در حين تحصيل دو فيلم كوتاه ساخت كه با نام

هاي متعدد نمايش داده در جشنواره» عروسي خواهر من«و » آيدمالقات مي
 Illinois"ي ادبيات انگليس و آمريكا را از دانشگاه شده است. در رشته

Champaig-Urbana"  را ساخته » مريم«د از آن اولين فيلم بلندش گرفته و بع
  است.
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  2002سال 

   )Tooba(  توبا

  كارگردان: شيرين نشاط

 2002سال تهيه: 
  نامه نويس: ؟ فيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ آمريكا

  قيقهد 13مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ماريا دلوس آنجلس

روند كه در ميان چهار ديواري مرداني به سوي درخت كهنسالي مي: خالصه
شود، مردان از كوتاهي محصور است. زني سالخورده با تنه درخت يكي مي

  زنند.روند و گرداگرد درخت حلقه ميديوار باال مي

  مراجعه شود.» تالطم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

                                  

  حلبچه، پايان آغاز

 كارگردان: مسعود معمار
 2002سال تهيه: 

  نامه نويس: مسعود معمارفيلم

  تدوينگر: مسعود معمار 

  بردار: مسعود معمار فيلم

  صدابردار: مسعود معمار 

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: كوتاه، كالژ، مستند

  تهيه كننده: مسعود معمار

  حصولِ هلندم

  دقيقه 12مدت زمان نمايش فيلم: 

  هاي بمباران شيميايي حلبچه.خالصه: كالژي از عكس

 ؟ بيوگرافي كارگردان:
                                      

  اي در جهنمخانه

 كارگردان: سوسن تسليمي
 2002سال تهيه: 

  نامه نويس: سوسن تسليميفيلم

  تدوينگر: السه سومانن

  ردار: رابرت نوردسترومبفيلم

  صدابردار: جان فردريك آكسلسون

  موسيقي متن: آله مولر

  نوع فيلم: داستاني، بلند

  تهيه كننده: آنيتا اوگزبورگ

  محصولِ سوئد

  دقيقه 100مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: مليندا كينامان، حسن بريجاني، كارولين رئوف

كنند. يكي از در سوئد زندگي ميي سربندي پاشيدهي ازهمخالصه: خانواده
-جا در كلوبدو دختر خانواده كه براي تحصيل به نيويورك رفته، اما در آن

خواهد مستقل گردد. او ميهاي شبانه استريپر شده است، به سوئد باز مي
ها را قبول كند. مادر تواند استقالل بچهباشد. سربندي، پدر خانواده، نمي

زند تمان رابطه دارد، مادر بزرگ خانواده مرتب غر ميكش ساخخانواده با لوله
دهد، دختر ديگر خانواده منتظر خواستگاري است تا او را از اين و فحش مي

  جهنم برهاند.

التحصيل از دانشگاه رشت؛ فارغ در 1328بيوگرافي كارگردان: متولد سال 
تر بازي در تئاترهاي كارگاه نمايش و تدريس تئا 1352تهران در سال؛

ي تارا به كارگرداني بهرام بيضايي كارگاهي. سينما را با بازي در فيلم چريكه
ي شروع كرد كه هرگز در ايران به نمايش عمومي در نيامد، هرچند كه نسخه

توان هايش در مقام بازيگر مياز فيلم گشت.اش دست به دست ميويديوئي
  ها اشاره كرد.به اين فيلم

                                     

   Mawanake      ختنه نشده

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2002سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 55مدت زمان نمايش فيلم: 

ي كشاورزي روشنگري درمورد سالهمهندس سي  Marie Narek : براي خالصه
پس از  ختنه زنان شايد دير باشد، چه او در هشت سالگي ختنه شده است.

فيلم به ختنه شدن  اين تجربه ناگوار او در ادرار كردن و حاملگي مشكل دارد.
اي را كه توسط زنان پروژه و پردازدچند زن آفريقايي در كنيا و آلمان مي

  كند.آلماني براي روشنگري در اين مورد اجرا شده، تصوير مي

  مراجعه شود.» متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

                                       

  آورددرخت به ياد مي

 كارگردان: مسعود رئوف
 2002سال تهيه: 

  ئوفنامه نويس: مسعود رفيلم

  تدوينگر: يوري لوهووي

  بردار: علي رقابفيلم

  انيميشن: مسعود رئوف

  صدابردار: دايان كارير، ماركو فانيا

  موسيقي متن: اريك لموين، مارك گودوين

  نوع فيلم: تلفيقي، انيميشن، مستند

  تهيه كننده: مسعود رئوف، سالي بوشنر، راويدا دين

  محصولِ كانادا

  يقه دق50مدت زمان نمايش فيلم: 

ي شهر كوچكي در خود را در حومه  1992خالصه: يك جوان ايراني در سال 
ها فرار اهللاكند. او توانسته است از جهنم رژيم آيتآويز ميآندارين كانادا حلق

  كند، اما نتوانسته است از گذشته رها شود.

  مراجعه شود. »ايآبي مانند شليك گلوله«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  پيگريروس

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2002سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

اي در شهر دورتموند به زنان يابان ويژه: مدت كوتاهي است كه خخالصه
تازگي در آلمان به عنوان ه روسپي اختصاس داده شده است. روسپيگري ب
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ي درماني توانند بيمهها مييك شغل به رسميت شناخته شده است. روسپي
فيلم تصويري است  اين پردازند، شكايت كنند.شوند يا از مرداني كه پول نمي

 دو روسپي.از آرزوها و مشكالت  

  مراجعه شود.» متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم  

  

  زني در آتش

 كارگردان: ضياء مجابي
 2002سال تهيه: 

  آنامه نويس: ضياء مجابي، برداشتي آزاد از تراژدي مدهفيلم

  تدوينگر: زاخ فاين، ضياء مجابي

  بردار: كريكت پيترزفيلم

  انيل نيومنصدابردار: گرگ رابينز، پ.د

  موسيقي متن: ديويد هيوز

  نوع فيلم: درام

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 105مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ربكا سيمون، ديويد آكرت

هاي خالصه: سيمين، زن سختكوش و جدي ايراني، توجه چنداني به جنبه
آن دو يك لطيف زندگي ندارد. شوهرش بيژن هنرمندي منزوي است و پسر 

ي زندگي و كار سيمين در عالقه به همسر ي پيانو. تمام انگيزهي نابغهنوازنده
شود كه به او از لحاظ شود. اما بيژن عاشق زني ديگر ميو پسرش خالصه مي

رويي با اين اي بيشتري دارد.سيمين آمادگي روبهفرهنگي و طبقاتي نزديكي
  اتفاق را ندارد.

نامه نويس مقيم نامه نويس و نمايشاء مجابي، فيلمضي بيوگرافي كارگردان:
ي او به ادبيات نمايشي از دوران دانشجويي در آنجلس است. عالقهلوس

انگليس شروع شد. در آن دوران او طرحي براي يك گروه كمدي دانشگاه 
ي سينما، ابتدا در اسپانيا مقيم و به نوشت. بعد از اخذ ليسانس در رشته

به كانادا  1980هاي تئوري فيلم مشغول شد. در اواخر سالتحقيق در مورد 
مهاجرت كرد و چند فيلم تجربي و كوتاه و فيلمي نيز براي تلويزيون ساخت. 

  آنجلس مهاجرت كرد.به لوس 1990در سال 

                                       

  

   )Shahrbanoo(     شهربانو

 كارگردان: حميد رحمانيان
 2002: سال تهيه

  نامه نويس: ؟ فيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار:فيلم

  صدابردار:

  موسيقي متن: محمدرضا لطفي

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: مليسا هيبارد

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 57مدت زمان نمايش فيلم: 

ي بسيار اي باور نكردني از برخورد زني آمريكايي با يك خانوادهخالصه: قصه
  يكي از فقيرترين مناطق تهران.سنتي و مذهبي در 

ي شوهر جديدش به تهران آمده با شهربانو كه مليسا كه به بازديد خانواده
شود. كند، آشنا ميي مادرشوهرش كار ميسال است در خانه 25بيشتر از 

كنند. در آن شهربانو مليسا و شوهرش را به يك مهماني خانوادگي دعوت مي
  شوند.گي عميقي مواجه ميها با تضاد فرهنجاست كه آن

ي طراحي گرافيك در تهران. پس از التحصيل رشتهفارغ بيوگرافي كارگردان:
مهاجرت به آمريكا فوق ليسانسش را در رشته انيميشن كامپيوتري از 

در آمريكا. هم اكنون در نيويورك زندگي  1997، در سال Prattانستيتوي 
  ست.ا» دم صبح«كند. آخرين فيلم رحمانيان مي

  

  

  

  

  

  

  هاي برابر، دنياي بهتر، انتخاب مردان ميان كار و كودكشا نس

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2002سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  آلمانمحصولِ 

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

درصد از مردان آلماني حاضرند در خانه بمانند و نگهداري  دو: تنها خالصه
آور شان را به عهده بگيرند؛ در حالي كه همسرانشان نانكودكان خردسال

   خانه هستند. فيلم داستان زندگي دو تن از آنان است.

  مراجعه شود.» كسي نيستم متعلق به« بيوگرافي كارگردان: به فيلم

  

  

    K                كا   
  شجاع آذري كارگردان: 

  2002سال تهيه: 

  شجاع آذرينامه نويس: فيلم

  سام نيو ، اندرو استرلينگتدوينگر: 

  قاسم ابراهيميانبردار: فيلم

  ديويد ابيرصدابردار: 

  ديويد ابيرموسيقي متن: 

  داستانينوع فيلم: 

  آذري شجاعتهيه كننده: 

  آمريكا، مراكشمحصولِ 

  دقيقه 85مدت زمان نمايش فيلم: 

  اوز فيليپس، محمد غفاري ، ريك پوليبازيگران: 

:اقتباسي از سه داستان كوتاه كافكا ، كاوشي در عميق ترس هايي كه  خالصه
  ؟: كارگردان بيوگرافي پيش روي انسان مدرن است.

  

  

  ماراتن

  2002سال تهيه: 

  دريكارگردان: امير نا

  نامه نويس: امير نادري فيلم

  تدوينگر: امير نادري، دونال اوسيلئاچير

  بردار: مايكل سايموندزفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن : ؟

  نوع فيلم: داستاني، درام 

  تهيه كننده: امير نادري

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 74مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: سارا پاول، ترور مور
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هاي هميشه در حال حل جدول است؛ در قطار، اتوبوس و خيابان خالصه: زني
 نيويورك.

  مراجعه شود.» ديوار صوتي«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  ) Logic of the birds(    الطيرمنطق

 كارگردان: شيرين نشاط، قاسم ابراهيميان، شجاع آذري
 2002سال تهيه: 

ميان ف برداشتي كاملن آزاد از نامه نويس: شجاع آذري، قاسم ابراهيفيلم
  الطير فريدالدين عطار نيشابوريمنطق

  تدوينگر: ؟

  بردار: قاسم ابراهيميان، جان هندلرفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: سوسن ديهيم

  نوع فيلم: فيلم نمايش، تجربي، موزيكال 

  تهيه كننده: آلن بين، لئون گرودسكي، جس اسكوالرو

  محصولِ آمريكا

  ن نمايش فيلم: ؟مدت زما

  بازيگران: سوسن ديهيم 

الطير عطار كه در سه ديوار از يك چهار خالصه: كاري تجربي بر اساس منطق
  ديواري نشان داده مي شود؛ به همراه اجراي زنده سوسن ديهيم.

  

  

 Breaking Bread)(       نون و نمك

 كارگردان: حميد رحمانيان
 2002سال تهيه: 

  يد رحمانياننامه نويس: حمفيلم

  تدوينگر: حميد رحمانيان

  بردار: سورن محمدي، رامتين موحد، پرشنگ وزيريفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند، كوتاه

  تهيه كننده: مليسا هيبارد

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

ره اي كه يك ك -ي آمريكايياي مستند از زندگي يك خانوادهخالصه: قطعه
كنند تا براي پدرشان كه روزهاي آخر زندگي دوست ايراني خود را دعوت مي

هاي ي رويارويي فرهنگگذراند، يك وعده غذا بپزد؛ سفر شاعرانهخود را مي
  مختلف را از طريق بزرگداشت يك مرد ساده.

  مراجعه شود.» شهربانو«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

 
                                      

  هفت روز در تهران

 كارگردان: رضا خطيبي
 2002سال تهيه: 

  نامه نويس: آريل هالفون، آناهيتا مافي، اسفنديار اسفندي، رضا خطيبيفيلم

  تدوينگر: آنه بواسل، والري روي

  بردار: بوريس بركففيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  بوله تهيه كننده: ژان ماري

  محصولِ فرانسه

  دقيقه 106مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران:رضا خطيبي، ژان فيليپ شرو، اسفنديار اسفندي، 

  خالصه: ؟

با يك  2000سال، در سال  14يك فيلم ساز ايراني تبعيدي در فرانسه بعد از 
گردد. آن ها در طولِ يك هفته تهران ساز فرانسوي به ايران باز ميگروه فيلم

شود. هدف كشند. رضا خطيبي در نقش خودش ظاهر ميبه تصوير مي را
-ي زندگي جوانان در تهران است. او سعي ميفيلم ساختن مستندي درباره

كند تصويري مثبت از ايران به دست دهد. اما فيلم به مسائل غير مترقبه اي 
هايي مانند هويت فردي، خانواده، دوستي و روابط و شود. تمكشيده مي

  شوند.هاي خودجوش روزانه در فيلم نمايان ميرخوردب

  

  

  2003سال 

 53 پنجاه و سه

  كارگردان: امير اميراني 

  2003سال تهيه: 

  نامه نويس: امير اميرانيفيلم

  تدوينگر: ديانا كارستن

  بردار: رالف كائچلهفيلم

  TBCصدا بردار: 

  TBCموسيقي متن: 

  نوع فيلم: كوتاه ـ مستند

  دقيقه7ش فيلم: مدت زمان نماي

  تهيه كننده: آرمان نجم

  محصولِ انگليس  

معنايي خاصي دارد؟ اين سؤالي است كه اين فيلم سعي  53عدد  آيا :خالصه
كند به آن پاسخ دهد؛ از طريق مصاحبه با افرادي به ظاهر بي ارتباط به مي

ر فيلمي متفكرانه است د  53ارتباط دارند.  53هم كه همگي به نوعي با عدد 
  .53جستجوي معنايي براي عدد 

هاي  شاخص ي فيلمكننده و كارگردان با تجربهكارگردان: تهيه بيوگرافي
BBC Channel 4  در .BBC  .به عنوان دستيار تهيه كننده تعليم ديده است

گيرد؛ از جمله هنر، تاريخ، مذهب، موضوع كار او طيف وسيعي را در بر مي
بوده  Channel 4رگردان سريال پر طرفدار ماه كا 6علم، سياست. به مدت 

  است.

                                     

   ايآبي همانند شليك گلوله

 كارگردان: مسعود رئوف
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: مسعود رئوففيلم

  تدوينگر: اونا سوتئو

  انيميشن : مسعود رئوف

  صدا بردار: رابرت م. لپاگ، مارك بورو

  : رابرت م. لپاگموسيقي متن

  نوع فيلم: انيميشن

  تهيه كننده: مارك برتراند

  محصولِ كانادا

  ثانيه 31دقيقه و  5مدت زمان: 

  ي شاعرانه؛ ضد جنگ و خشونت.: يك بيانيهخالصه

در ايران متولد شد. پس از  1965بيوگرافي كارگردان: مسعود رئوف در سال 
ي هنر پرداخت. در سال رشتهي ابتدايي و متوسطه به تحصيل در پايان دوره

همراه با موج گريز هزاران ايراني از فشار و اختناق، به كشور كانادا  1998
ي نقاشي متحرك در پناهنده شد. در اين كشور به تحصيالت خود در رشته
هاي آرزو را در زمان كالج اونتاريو شرايون ادامه داد. اولين فيلم خود  بال

هاي ت. بعد از پايان تحصيالت در مؤسسهدانشجويي در اين كالج ساخ
  كند.توليدي و تلويزيون به كار مشغول شد. تدريس نيز مي
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    رتسينماي تبعيد و مهاج

٣٩٩  100 ي آرش شماره

   )Last word(    آخرين كلمه

 كارگردان: شيرين نشاط
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: شيرين نشاط فيلم

  تدوينگر: سام نيو

  بردار: بن ولففيلم

  صدا بردار:؟

  موسيقي متن: ديويد ابير

  وع فيلم: داستاني، كوتاهن

  تهيه كننده:؟

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 18مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: آزيتا شهرزاد، محمد غفاري، سارا شريفي

را تداعي » حاج آقاي مشهوري«زن نويسنده روبروي بازجويش كه : يخالصه
ه چشم ي قطور و باز بها پروندهكند، نشسته است. بر روي ميز بازجو ده مي
هاي سفيد در اتاق در  زمان چند كارمند متخصص با پيراهنخورد. هممي

كنند. بازجو  هاي قطور را زير و رو مي جستجوي مدارك تازه عليه زن پرونده
ي مدارك تازه زنداني را به مسموم كردن افكار مردم، با تحكم، كنايه و ارائه

ملو از وحشت اين شكنجه را كند. زن با چشماني م ترويج فساد و .... متهم مي
شود و به زنداني اطمينان  آميز مي كند. لحن بازجو گاه نصيحت تحمل مي

دونم آخه من هم مثل تو  من مي«كند: دهد كه موقعيت او را درك مي مي
زنداني در زير فشار رواني خرد كننده » جا زنداني بودم!ها اين اونوقت
هاي سرد و تاريك ود به سلولكاود و بيننده را با خ اش را مي حافظه
دهد. صداي بازجو  هاي وحشت زندان عبور مي برد و از دهليزاش مي حافظه

كند.  هايش را مرور مي شود. زن خيره به او كابوس آميزتر ميهر دم تهديد
گيرد و نويسنده به آلوده كردن و كشتن روح  تهمت و دشنام هر دم فزوني مي

اما حرف آخر را خواهد زد. زن تمام نيرويش را شود. زنداني  ها متهم ميآدم
ي »پنجره«گيرد و خيره در چشم دژخيم شروع به خواندن شعر  بكار مي

كند. كلمات جادويي شعر و شجاعت زنداني، بازجو را از كار  فروغ فرخزاد مي
اندازد! زن با قدرت كلمه، بازجو و كارمندانش را مرعوب و خلع سالح  مي
» تالطم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم   گيرد.  اوج ميكند. صداي زن  مي

  مراجعه شود.

  اتوپيا (زنان جنگ زده)

 كارگردان: مسلم منصوري
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: مسلم منصوريفيلم

  تدوينگر: مسلم منصوري

  بردار: مسلم منصوريفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  اقرتهيه كننده: ليال ب

  محصولِ آمريكا

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

ي تهران و هايي كه هنوز در حومه: مستندي از زندگي جنگ زدهخالصه
ي كنند. يك خانوادهي المپيك زندگي ميتمام در دهكدهساختمان هاي نيمه

كنند، از مسائل و هشت نفره كه در اتاقي به مساحت ده متر مربع زندگي مي
  يند.گوشان ميمشكالت

؛ تاكنون هشت فيلم ساخته 1343بيوگرافي كارگردان: متولد سال 
نماي نزديك نماي دور( كلوز آپ، النگ   1995است. در سال 

شات)، را ساخت. دومين فيلم وي مستندي در مورد بزرگ شاعر 
. سپس فيلم زيرزميني  (شاملو، شاعر آزادي)ايران احمد شاملو بود 

پيا ( زنان جنگ زده) كه به صورت فيلم اتو.را ساخت » محاكمه«
زيرزميني تهيه شده بود، پس از تكميل در فستيوال گوتنبرگ 

ي زيزميني مسلم سوئد و فرانسه پخش شد. پنجمين ساخته
  ) نام دارد. Epitaph» ( گورنوشته«منصوري، فيلم 

  (retrouvailles)      بازگشت

 كارگردان: رضا سركانيان
 2003سال تهيه: 

  ه نويس: رضا سركانياننامفيلم

  تدوينگر: رضا سركانيان

  بردار: رضا سركانيانفيلم

  صدا بردار:

  موسيقي متن:

  ، كوتاهنوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ فرانسه

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟ 

  بازيگران: كورني پليسون، اولگ موخانف

  خالصه: ؟

  -  ؟ بيوگرافي كارگردان:

  ) The Silent Landscape( جانانداز بيچشم

 كارگردان: رحمان ميالني
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: رحمان ميالنيفيلم

  گر: ترايگوه هاگنتدوين

  فيلم بردار: فرانك آلوگ

  صدا بردار: اينگار اسدال

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند، داستاني

  تهيه كننده: فرانك مسولد

  محصولِ نروژ

  دقيقه 8مدت زمان نمايش فيلم: 

  لو، بهار روحيلو ، محمود حمزهبازيگران: همايون حمزه

-اش با مشكل روبرو ميخالصه: يك پسر جوان ايراني به خاطر هويت جنسي
خواهند باشد، يكي را شود. او بايد بين كسي كه هست و كسي كه ديگران مي

  انتخاب كند.

  ؟ بيوگرافي كارگردان:

  

  

 ) Predator(      غارتگر

 : ميترا تبريزيانكارگردان
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: ميترا تبريزيان، كريستوفر ويليامزفيلم

  تدوينگر: اندي المبرت

  بردار: اوليور كرتيسفيلم

  صدابردار: آشوك كمار، استيوارت 

  موسيقي متن: حسين 

  نوع فيلم: داستاني 

  تهيه كننده: زادوك ناوا

  محصولِ انگليس

  دقيقه 28مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: عمر بردوني، كوورك مليكيان، سيالس كارسون

ي ايراني در هايد پارك لندن. يك خالصه: برداشتي آزاد از ترور دو نويسنده
اي به لندن اي از يك كشور اسالمي براي ترور نويسندهآدمكش حرفه
ها شوند. شكار و شكارچي موقعيت مشتركي دارند: هر دوي آنفرستاده مي

-ي براي از دست دادن ندارند. داستان از زاويه ديد تروريست تعريف ميچيز
  تواند فراموش كند.اش را نميشود؛ مردي كه گذشته

. 1338ساز ايراني مقيم لندن، متولد سال : عكاس و فيلمبيوگرافي كارگردان

ي فيلم و التحصيل رشتهايران را ترك كرد. فار غ  1970هاي در اواسط سال
لندن است. در حال حاضر در همان » وست مينستر«ز دانشگاه عكاسي ا

  كند.دانشگاه تدريس مي
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    رتسينماي تبعيد و مهاج

٤٠٠  100 ي آرش شماره

  

  گورنبشته (زنان تن فروش)

 كارگردان: مسلم منصوري
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: مسلم منصوريفيلم

  تدوينگر: مسلم منصوري

  بردار: مسلم منصوريفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  كننده: ليال باقر تهيه

  محصولِ آمريكا

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  خالصه: مستندي از زندگي زنان تن فروش در ايران.

  مراجعه شود. »اتوپيا«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  

  كاپري چوسا

 كارگردان: رضا باقر
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: رضا باقر بر اساس رماني از ماكس لوندگرنفيلم

  گر: فردريك مورهيدنتدوين

  بردار: هاكام هولمبريفيلم

  صدابردار: ريچارد لوتنر

  موسيقي متن: آدام نوردن، ژان پل وال

  نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده: كالئس گوران ليليبورگ

  محصولِ سوئد

  دقيقه 80مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: لينوس نيلسون، ماتياس برگستن، كارينا يوهانسن

ي سوئدي است كه آرزو دارد ساله 16پسر  »هنريك«داستان زندگي  :خالصه
نشين ي يكي از شهرهاي خارجيدر حاشيه  اي شود. اوفوتباليست حرفه

ساماني هاي روحي مادر، نابه  سرطان كند. بيماري زندگي مي ،سوئد، مالمو
  مي كند.   زند.پدر، تعادل خانواده هنريك را به هم مي

ساز تبعيدي در ايران.  فيلم 1958گردان: رضا باقر متولد سال بيوگرافي كار
  مقيم سوئد.

  

 

  

  

  ما و ديگران

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2003سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصول: آلمان

  دقيقه 20مدت زمان نمايش فيلم: 

: فيلم زندگي چند جوان خارجي كه در آلمان به دنيا آمده و در خالصه 
با اين وجود آنان هنوز جذب جامعه  كند.مي آنجا بزرگ شده اند را بازگو

ه بيوگرافي كارگردان: ب   ...  ي خود را دارنداند و مشكالت وٍيژهميزبان نشده
  مراجعه شود. "متعلق به كسي نيستم  "فيلم 

  محاكمه 

 كارگردان: مسلم منصوري
 2003سال تهيه: 

  نامه نويس: مسلم منصوريفيلم

  تدوينگر: مسلم منصوري

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  مستند داستانينوع فيلم: 

  تهيه كننده: ؟

  محصول: ؟

  دقيقه 43مدت زمان نمايش فيلم: 

  زيگران: حسين سبزيانبا

- ي آجرپزي فيلمخالصه: در روستاي خسرو، گروه كوچكي از كارگران كوره
ي هشت ميليمتري مي سازند كه در عين حال نو هستند. در طول هاي ساده

ي دولت هيجده ده سال ، آقاي متيني صدوده كتاب نوشته و بدون اجازه
شود؛ به ند ماه آزاد ميدستگير و بعد از چ 1993فيلم ساخته است. در سال 

هايي اين شرط كه ديگر فيلم نسازد. اهالي روستا نيز مجبور به امضاي نوشته
كنند. با اين حال ساز همكاري نميشوند؛ مبني بر اين كه ديگر با اين فيلممي

ي ، اين گروه ريسك ساختن يك فيلم ديگر را به جان خريد تا گروه سازنده
  اش را بسازد.ان فيلمفيلم محاكمه بتواند همزم

  مراجعه شود. »اتوپيا«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

 
  

  يوكه

  كارگردان: آرمان نجم

  2003سال تهيه: 

  نامه نويس: آرمان نجمفيلم

  تدوينگر: آرمان نجم

  بردار: آرمان نجمفيلم

  كم متهصدابردار: 

  احمد پزمانموسيقي متن: 

  نوع فيلم: كوتاه داستاني

  دقيقه 10ش فيلم: مدت زمان نماي

  ايوان كانسيبازيگران: 

  تهيه كننده: آرمان نجم

  محصولِ آلمان

كند، يك زن جوان با ساختن سعي يك زندگي تصنعي، سعي ميخالصه: 
خواهد به واقعيت دست يابد، نااميدي خود را مخفي كند. اما زماني كه مي

  ديگر قادر به تشخيصِ آن نيست. 

  : ؟بيوگرافي كارگردان

  

  

  2004 سال

آتازد    A2Z)(  

 كارگردان: داريوش شكوف
 2004سال تهيه: 

  نامه نويس: داريوش شكوف، سام ت. فردفيلم

  تدوينگر: تام دوكوپيل

  بردار: آرمان نجم، داريوش زنديفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: تام دوكوپيل

  نوع فيلم: اكشن، درام 

  تهيه كننده: داريوش شكوف
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  محصولِ آلمان

  دقيقه 85ت زمان نمايش فيلم :مد

  بازيگران: جك تيلر، نرگس رشيدي

-اش آنقدر عميق و طوالني به هم عشق مييك پير مرد و معشوقه: خالصه
ها از خدا و قوانيني دهند. آنانداز واقعي زندگي را از دست ميورزند كه چشم
را  خواهند زمان مرگ خويشاند و ميها وضع كرده خستهكه براي انسان

گيرند با شليك يك گلوله به زندگي انتخاب كنند. سرانجام تصميم مي
خويش پايان دهند؛ اما در پايان روز؛ پس از آن كه خرابي زيادي در شهر به 

  بار آوردند. 

  مراجعه شود. »هفت خدمتكار«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  

  از اين فرياد تا آن فريا د

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2004ل تهيه: سا

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  فيلم بردار: ؟

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

بخشي  توان فريادخالصه: فيلم مستند از اين فرياد تا آن فرياد را مي
كند: ي ايران دانست. فيلم دو داستان موازي را دنبال ميزدهي خفقانازجامعه

داستان اول برشي از زندگي زن هنرمندي است كه هشت سال جواني خود را 
هاي جمهوري اسالمي سپري كرده و حدود دويست نقاشي را در زندان

خارج كرده  هايش به صورت غيرقانوني از زندانترسيم و به كمك هم بندي
ي دوم ترسيم دو قتل عام سياسي بزرگ است كه در دهه است. داستان

ها در زندان  صورت گرفت؛ برشي از پستي و بلندي ها، محروميت 1360
  ها در زندان.ها، دوستيمبارزات، سركوب

  .شود مراجعه »نيستم كسي به متعلق« فيلم به: كارگردان بيوگرافي

  

  

 )Elixir( يرال اكس

  بابك نجفي دان:كارگر

 2004سال تهيه: 
  نامه نويس: بابك نجفي ، آلخاندرو ليوا ونگر         فيلم

  تدوينگر: بابك نجفي، آندرياس نيلسون 

  بردار: سيمون پرامستنفيلم

  صدابردار: جيمز يانسن

  موسيقي متن: فردريك نوربرگ

  نوع فيلم: كمدي، كوتاه

  تهيه كننده: آنا آنتوني، ميمي اسپانگ

  صولِ سوئدمح

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  بازيگران: جوني خادو، روني باروس ويدال، مارك ونگ

 -خالصه: چند دوست بعد از نوشيدن ليمونادي در يك كلوب تفريحي 

شان به شدت كوچك شده است. شوند كه آلت تناسليورزشي متوجه مي
  ها براي رهايي از اين مشكل ايده اي دارد ...يكي از آن

در ايران. فارغ التحصيل  1354رافي كارگردان: بابك نجفي متولد سال بيوگ
  ي كارگرداني فيلم مستند از انستيتوي هنرهاي دراماتيك استكهلم.رشته

  

  

 

  

    ) Retrouvailles(         باز يافته

  كارگردان: رضا سركانيان
  2004سال تهيه: 

  نامه نويس: رضا سركانيانفيلم

  يانتدوينگر: رضا سركان

  بردار: سارا بن سعيدفيلم

  صدابردار: ماتيو دلكويينيز

  موسيقي متن: بتهوون

  نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده: رضا سركانيان ، رودولف رافائل

  محصولِ فرانسه

  دقيقه 25مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: كورينه پليسون، ناتالي پري، اولگ موكچانف

سيبري به پاريس بازگشته است. او و  خالصه: كورني بعد از دو سال از
نگار قديمي، به نرماندي بروند؛ خواهند به همراه ناتالي، روزنامهكريستين مي

  كرده است. جايي كه ناتالي در زمان جنگ جهاني دوم زندگي مي

  ؟ بيوگرافي كارگردان:

 
                                     

     جين جكسن بدون كفش 

 سين پورسيفيكارگردان: ح
 2004سال تهيه: 

  نامه نويس: حسين پورسيفيفيلم

  تدوينگر: حسين پورسيفي

  بردار: حسين پورسيفيفيلم

  صدابردار: اوليور مولر

  موسيقي متن: مارتين روهرمير

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: حسين پورسيفي

  محصول: آلمان

  دقيقه 15مدت زمان نمايش فيلم: 

  سابرينا هائو، استفن ويل بازيگران: 

گردد. هيچ چيز آل ميخالصه: جين جكسن به دنبال يك جفت كفش ايده
تواند جستجوي او را متوقف كند؛ شايد به جز دوست پسرش، كس نمي هيچو 

  بروس.

  مراجعه شود.» ترس زني از قانون آفسايد«به فيلم بيوگرافي كارگردان: 

  

 
  

  )   (Tea House   خانهچاي

  2004توليد: سال 

  كارگردان: فرهاد كالنتري 

  نامه نويس: فرهاد كالنتري فيلم

  تدوينگر: فرهاد كالنتري

  بردار: فرهاد كالنتريفيلم

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: فريبرز الچيني

  نوع فيلم: تجربي، كوتاه

  تهيه كننده: فرهاد كالنتري

  محصول: نروژ

  فيددقيقه، سياه و س 4مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟ 

خالصه: خاطراتي در مورد درست  كردن چاي. فيلم با استفاده از موسيقي و 
   كند.تغيير سطوح تمركز فضايي صميمي و شكننده ايجاد مي
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  چرا عشق بايد تابو باشد

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2004سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  اميآ بهرتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 13مدت زمان نمايش فيلم: 

  .آلمان در گرايان همجنس تصويري از زندگي :خالصه 

  مراجعه شود. »متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

   

   

  اي دگر كننديشهحالل يا حرام، ا

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2004سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  بردار: ؟صدا

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  آ بهراميتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 13مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟

  آلمان. در خارجي گرايانهمجنس زندگي تصويري از :هخالص

  مراجعه شود. »متعلق به كسي نيستم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

  

  خاطرات آقايان ايكس

 كارگردان: آرش رياحي
 2004سال تهيه: 

  نامه نويس: آرش رياحيفيلم

  گر: آرش رياحي تدوين

  بردار: ماركو ف. زيمپريچفيلم

  رد اشميتصدابردار: برنها

  موسيقي متن: كاروئان، فرد پاريس، مامبو كورت

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: نيكالس گيهالتر، پيتر اشتوكهاوس

  محصول: اتريش

  دقيقه  102مدت زمان نمايش فيلم: 

خالصه: جواني در يك بازار دست دوم فروشي، يك چمدان فيلم هشت 
ها را پيدا كند؛ در اين ن آنگيرد صاحباكند و تصميم ميميليمتري پيدا مي

شود، شود. اما ماجرا به همين جا ختم نميرابطه با افراد مختلفي آشنا مي
اي كه در چمدان است، به چه كسي تعلق دارد؟ هيچ يك از هاي سكسيفيلم

اند، مسئوليت خطير دار شدههشت ميليمتري سازان كه حاال پير و نوه
  كند.يهاي سكسي را قبول نممالكيت فيلم

  مراجعه شود. »فيلم خانواده در تبعيد« بيوگرافي كارگردان: به

  

  

  داستان بوني

 آ بهراميكارگردان: پانته
 2004سال تهيه: 

  آ بهرامي نامه نويس: پانتهفيلم

  آ بهراميتدوينگر: پانته

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  ميآ بهراتهيه كننده: پانته

  محصولِ آلمان

  دقيقه 30مدت زمان نمايش فيلم: 

 آفريقايي و آسيايي كشورهاي از ساله كه هفده تا پانزده جوان چند: خالصه

 .گويندمي سخن آرزوهايشان و هاغم ها،رنج از ند،اشده فرستاده آلمان به

  مراجعه شود. »متعلق به كسي نيستم« بيوگرافي كارگردان: به فيلم

  

                                    

  ي سفيدرقص با مالفه

 وندي كارگردان: عيسي
 2004سال تهيه: 

  نامه نويس: عيسي وندي فيلم

  تدوينگر: عيسي وندي

  بردار: شهرام آ.فيلم

  صدابردار: استفان فردريكسون

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: عيسي وندي

  محصولِ سوئد

  دقيقه 50فيلم: مدت زمان نمايش 

  بازيگران: فاطمه گوشه

فاطمه گوشه نقاش جستجوگر ايراني با خاطره دردناكي از سنگسار خالصه: 
آيد. آثار نقاشي او از فشار اين خاطره مايه دوستش در ايران به سوئد مي

ي استكهلم هاي تند. نمايشگاه آثار گوشه در موزهگرفته است؛ با بهره از رنگ
گيرد؛ تا جايي ها قرار ميالهيرت جمهوري اسالمي و حزبمورد اعتراض سفا

 كنند. ماجراي واقعي سنگسار دوست گوشه بنيانكه او را به مرگ تهديد مي

  اين فيلم است.

  ؟بيوگرافي كارگردان:  

 
                                      

    غيبت آدريان

 كارگردان: رضا سركانيان
 2004سال تهيه: 

  ه نويس: رضا سركانياننامفيلم

  تدوينگر: الورنت كارتن

  بردار: رضا سركانيانفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: مايوره هارموني فيلم

  محصولِ فرانسه

   دقيقه 26مدت زمان نمايش فيلم: 

  كنند.خالصه: همه غيبت آدريان در خانه را احساس مي

  ؟ بيوگرافي كارگردان:
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    كريدور

 كارگردان: زوو(زهره) نيريزي
 2004سال تهيه: 

  نامه نويس: زوو(زهره) نيريزيفيلم

  تدوينگر: جيمي استراد ترس

  بردار: استيو كندريكفيلم

  صدابردار: استيو ليتل، دبي اليستنر

  موسيقي متن: آندرو لووت

  نوع فيلم: مستند داستاني

  تهيه كننده: زوو(زهره) نيريزي

  نگليسمحصولِ ا

  دقيقه 28مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ياسمين شيرازي، كوروش اسد، آلين مرداني

ميالدي بر عليه  1980هاي خالصه: زندگي يك زن مبارز جوان كه در سال
  كرده است. رژيم خميني مبارزه مي

  ؟ بيوگرافي كارگردان:

  

  

  )tripping with Caveh(       مسافرت با كاوه

  2004 سال توليد:

  كارگردان: كاوه زاهدي 

  نامه نويس: كاوه زاهدي فيلم

  تدوينگر: كاوه زاهدي، سارا ماركس

  بردار: گرك واتكينز، توماس لوگورچيفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ويل اولدهام

  نوع فيلم: مستند، كمدي، كوتاه

  تهيه كننده: كاوه زاهدي 

  محصولِ آمريكا

  قيقه، رنگيد 30مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: كاوه زاهدي، گرك واتكينز، توماس لوگورچي، آماندا فيلد

-اي ويل اولدهام به گفتگو ميخالصه: كاوه زاهدي با ترانه نويس افسانه
زا بخورند و از اين نشينند؛ با اين پيشنهاد نا متعارف كه با هم قارچ توهم

اوري، پيشنهاد كاوه را جريان فيلم برداري شود. ويل اولدهام در كمال ناب
  كند.قبول مي

 مراجعه شود.» يك مشكل كوچك « بيوگرافي كارگردان : به فيلم 
  

  
  

    2005سال 

  هاي ساالبا رنج

 كارگردان: حسين فرحي
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: حسين فرحيفيلم

  تدوينگر: حسين فرحي

  بردار: حسين فرحي فيلم

  صدابردار: حسين فرحي

  ن: محمد شمسموسيقي مت

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: حسين فرحي

  محصولِ فرانسه

  دقيقه 41مدت زمان نمايش فيلم: 

و  ساز ايراني كه زندگيساز و فيلمي نقاش، مجسمهخالصه: فيلمي درباره
  آثارش را وقف آزادي بشر كرده است.

  

  ) In two hours(    در دو ساعت

    زادهشهريار لطيف كارگردان:

 2005ال تهيه: س
    زادهنامه نويس: شهريار لطيففيلم

    زادهتدوينگر: شهريار لطيف

  بردار: فيونا جونوزيفيلم

  بردار: ؟صدا

  موسيقي متن: توبياس ماربرگر

  نوع فيلم: داستاني 

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ سوئد

  دقيقه 17مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟

مورد جنگ بر عليه زمان و داستاني بغرنج از خالصه: ماجراي هراسناكي در 
  شانس دوم.

 ؟بيوگرافي كارگردان: 
  

  

  بابك و دوستا نش: اولين نوروز

 كارگردان: داستين الين
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: داستين الينفيلم

  تدوينگر: مت هولوم

  فيلم بردار: ؟

  صدا بردار: ؟

  ندي مدديان، سام دقيقيان، اموسيقي متن: مهرداد اعرابي

  نوع فيلم: انيميشن

  هولوم، شبنم رضاييكننده: متتهيه

  محصولِ امريكا

  دقيقه 33مدت زمان نمايش فيلم: 

بازيگران: پرويز صياد (صداي عمو نوروز)، شهره آغداشلو (صداي فرح)، علي 
  پورتاش (صداي حاجي فيروز)، مستانه مقدم (صداي بابك).

كند بين دو فرهنگ غمگين و ميخالصه: بابك كه در آمريكا زندگي 
ها كريسمس و ي آمريكايياش مثل همهسرگردان مانده است، چرا كه خانواده

گيرند. عمونوروز و حاجي فيروز كه ناراحتي بابك عيد پاك را جشن نمي
-شوند تا آداب و سنتيابند و دست به كار ميشان كرده راه حلي ميغمگين

  وز، را به بابك بشناسانند. هاي زيباي ايراني، مثل عيد نور

ماه  22داستين اليس، هنرمند ايراني ـ آمريكايي؛ متولد  بيوگرافي كارگردان:
ميالدي در االنوي (نزديك شيكاگو). مادرش خانم گيتي  1970مي سال 

شهباز، دختر حسن شهباز است. كار خود را به صورت حرفه اي با انيميشن 
به كمپاني » غول آهنين«انيميشن  آغاز كرد و با» فرشته هاي ريچارد«

هايي چون راه يافت. چندي بعد در پروژه» برادران وارنر«انيميشن سازي 
نيز فعاليت كرد. موفقيت اين دو » اسكوبي دوو«و » اوسموسيس جونز«

مند شده و با تكيه بر انيميشن باعث شد تا به صنعت انيميشن سازي عالقه
را بسازد. اين » و دوستان: اولين نوروزبابك «دانش و فرهنگ خود انيميشن 

شهره «انيميشن با استقبال ايرانيان سراسر دنيا روبرو شد و هنرمنداني چون 
  حمايت خود را از او اعالم كردند.» كاترين بل«، »آغداشلو

  

  

  جنبش دانشجويي در ايران

 كارگردان: حسين پويا
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: حسين پويافيلم

  حسين پويا تدوينگر:

  بردار: حسين پويافيلم

  صدا بردار: حسين پويا
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  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: حسين پويا

  محصول: انگليس

  دقيقه 53مدت زمان نمايش فيلم: 

كند جنبش دانشجويي را از زبان كساني كه در دو  خالصه: اين فيلم تالش مي
اند بيان كند. گفتني است كه  بودهي پيش و پس از انقالب در آن درگير دوره

با زندانيان توسط كانون زندانيان سياسي انجام شده،   در اين فيلم مصاحبه
 نژاد نوشته است. زاده انجام داده و گفتارها را ناصر رحمانياديت را رضا عالمه

  ؟ بيوگرافي كارگردان:

 
  

  Sound Barrier      ديوار صوتي

  كارگردان: امير نادري

  2005يه: سال ته

  نامه نويس: امير نادري، ابو فرمان، هيتر مورفي فيلم

  تدوينگر: امير نادري

  بردار: مايكل سايموندزفيلم

  صدابردار: امير نادري

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني، درام 

  تهيه كننده: امير نادري

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 105مدت زمان نمايش فيلم: 

  ي (صدا)، چارلي ويلسون، فرانك گالكنبازيگران: لوييس فلور

ي پوستي به نام جسي در يك محلهي سياهخالصه: پسرك ده ـ يازده ساله
شود تا نوار صداي مادرش را در ميان انبوه ي نيويورك وارد انباري ميحاشيه
هايي روي هم چيده شده است، پيدا كند. او پس از هايي كه در جعبهنوار

يابد، اما چون ناشنواست به خيابان مورد نظرش را ميجستجوي بسيار، نوار 
خواهد به نوار گوش دهد و براي او تكرار كند تا جسي رود و از مردي ميمي

-هايش را نميهاي مادرش پي ببرد. جسي پاسخ سئوالبا لب خواني به حرف
هاي شكند و زير چرخگيرد و از روي خشم نوارهاي صداي مادرش را مي

-كند توان شنيدن دارد. انگار دوره تازهريزد. سپس احساس مييها مكاميون
  اش آغاز شده است.اي در زندگي

  مراجعه شود. »  منهتن از روي شماره«بيوگرافي كارگردان:به فيلم 

  

  

   )Zarrin(          زرين

 كارگردان: شيرين نشاط
     2005سال تهيه: 

ي ان بدون مردان، نوشتهنامه نويس: شيرين نشاط بر اساس رمان زنفيلم
  پورشهرنوش پارسي

  تدوينگر: ؟

  بردار: ؟فيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ امريكا

  دقيقه 20مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: بهروز وثوقي، شهرنوش پارسي پور، اورسي توت

كند،  زندگي مي ي تهران»شهر نو«در  ي جوان، كه : زرين، فاحشهخالصه
زرين كه از كودكي فاحشه است، مدتي  .است 1953سال  بيمار رواني است.

بيند. او مطمئن است كه خدا به گناهانش  چهره مي است كه مشتريانش را بي
 كند. تنهايي، رنج، وسواس، نسيانِ معصومانه چهره مي مردان را در بسترش بي

چهره در بستر، اين فيلم را از لحظات بكر و غافلگيرانه  و اروتيسم مشتريان بي
  سرشار كرده است. 

  مراجعه شود.» تالطم«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

                                     

  4:48ساعت 

  آرمان نجمكارگردان: 

  2005سال تهيه: 

  آرمان نجمنامه نويس: فيلم

  تام دوكوپيلتدوينگر: 

  داريوش زنديار: بردفيلم

  آلكس ماسهولدصدابردار: 

  تام دوكوپيل -يوري وايداموسيقي متن: 

  داستانينوع فيلم: 

  آرمان نجمتهيه كننده: 

  آلمانمحصولِ 

  دقيقه 75مدت زمان نمايش فيلم: 

  نرگس رشيدي ف ماتياس فريدريشبازيگران: 

س) به : سارا از طريق چك كردن پيام هاي تلفني معشوقه اش (آندرياخالصه
ي او با كس ديگري پي مي برد. جستجو و شناخت ، المان ي عاشقانهرابطه

 هايي هستند كه كارآكتر هاي داستان با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
  ؟: كارگردان بيوگرافي

  

  

  2000عشق 

 زادهكارگردان: شهريار لطيف
 2005سال تهيه: 

  زادهنامه نويس: شهريار لطيففيلم

  زادهار لطيفتدوينگر: شهري

  بردار: هنريك مولرفيلم

  صدابردار: مانه بيوركمان

  موسيقي متن: توبياس ماربرگر

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: مسعود اوجي 

  محصولِ سوئد

  دقيقه 29مدت زمان نمايش فيلم: 

  زادهبازيگران: شهريار لطيف

ه بوري، يك شب اش در يوتخواهد آخرين شب اقامتساله مي 26خالصه: بن 
  فراموش نشدني باشد.

 ؟ بيوگرافي كارگردان:
  

  عقاب 

 كارگردان: دالرا رسولي
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: دالرا رسولي بر اساس شعر عقاب از ناصر خسرو قباديانيفيلم

  تدوينگر: دالرا رسولي

  انيماتور: دالرا رسولي

  موسيقي متن: شوپن، چايكوفسكي

  نوع فيلم: انيميشن

  يه كننده: دالرا رسوليته

  محصولِ آمريكا

  مدت زمان نمايش فيلم: شش ونيم دقيقه

خالصه: روزي ز سرسنگ عقابي به هوا خواست ... بهر طلب طعمه پر و بال 
  بياراست ...

 ؟ بيوگرافي كارگردان:
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  مردي با چرخ دستي 

  2005سال تهيه: 

  كارگردان: رامين بحراني

  نامه نويس:رامين بحراني فيلم

  تدوينگر: رامين بحراني

  بردار: مايكل سيمونزفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن : پيمان يزدانيان

  نوع فيلم: داستاني، درام 

  تهيه كننده: رامين بحراني، بدفورد ت. بنتلي، پراديپ گوش

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 87مدت زمان نمايش فيلم: 

  اروق محمدرضا، فبازيگران: احمد رضوي، لتيچيا دولرا، علي

، مهاجر پاكستاني به رود، احمدخالصه: هرشب وقتي شهر به خواب مي
هاي نيويورك به سمت مركز منهتن اش را در طول خيابانسختي چرخ دستي

فروشد. احمد نگران آينده است. دهد، هر روز صبح قهوه و دونات ميهل مي
   تواند زماني از اين سرنوشت فراركند؟آيا مي

  

  

  د سكس هستممن معتا

 كارگردان: كاوه زاهدي
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: كاوه زاهديفيلم

  تدوينگر: كاوه زاهدي، توماس لوگورچي

  بردار: گرك واتكينزفيلم

  صدابردار: ديو نلسن

  موسيقي متن: هيالري سولداتي

  انيميشن: باب سباستيان 

  نوع فيلم: كمدي 

  تهيه كننده: كاوه زاهدي، گرك واتكينز

  صولِ آمريكامح

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

   بازيگران: كاوه زاهدي، ربكا لرد، اميلي مورس، آماندا هندرسن

ها اش به فاحشهي مفرطساز و عالقهخالصه: يك اتوبيوگرافي صادقانه از فيلم
    دگيركه ده سال زندگي او را در بر مي

  د.مراجعه شو »يك مشكل كوچك « بيوگرافي كارگردان: به فيلم

  

   

  )Waves At Birth(     ها در آغاز تولدموج

  كارگردان: مسعود رئوف

 2005سال تهيه: 
  نامه نويس: مسعود رئوففيلم

  انيماتور: مسعود رئوف

  بردار: مسعود رئوففيلم

  ، اريك لموينموسيقي متن: شيدا قرچه داغي

  نوع فيلم: انيميشن

  تهيه كننده: مسعود رئوف

  محصولِ كانادا

  دقيقه 5ان نمايش فيلم: مدت زم

ي جنگ و سبعيت انساني و گردد به مسئله خالصه: موضوع فيلم برمي
  تضادهاي رفتاري انسان در رابطه با محيطي كه او را احاطه كرده است.

  مراجعه شود. »ايآبي همانند شليك گلوله«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

  

 

  

  

   )Mahdokht(     مهدخت

 نشاطكارگردان: شيرين 
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: شهرنوش پارسي پور، شجاع آذري،  قاسم ابراهيميانفيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: قاسم ابراهيميانفيلم

  بردار: پيتر لوين، باربارا پاركزصدا

  موسيقي متن: سوسن ديهيم

  نوع فيلم: داستاني، كوتاه

  تهيه كننده: شيرين نشاط، فيليپ بوبر

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 18ت زمان نمايش فيلم: مد

  بازيگران: ميترا قمصري

چهل ساله، با ترس از دست دادن بكارت و   اي ، باكره»مهدخت« :خالصه
تابوي سكس پير شده است. روايتي آشنا براي زنان! اما با اين همه در اشتياق 

شان پناه سوزد! مهدخت در آرزوي مادر شدن به باغ خانه عشق و باروري مي
هايش را در خودكشي كرده تا با بازگشت به خاك درختي شود؛ تخمك برده،

هاي ديگر باروري را تجربه كند و از زوال خاك بپروراند و با آفرينش نهال
اش را بگريزد. درخت مهدخت سرانجام قد و قامت بر افراشته و شاخ و برگ

  در باغ گسترده است. 

  شود. مراجعه» تالطم«درباره كارگردان : به فيلم 

 
 

    ي عمر خيامنگهبان: حماسه

 كارگردان: كيوان مشايخ
 2005سال تهيه: 

  نامه نويس: كيوان مشايخ، بل آوريفيلم

  تدوينگر: دانكن برنز

  بردار: مت كانترل، دوسان يوكسيموويچفيلم

  صدابردار: كامي عسگر

  موسيقي متن: التون آهي

  نوع فيلم: داستاني، تاريخي

  ي، كيوان مشايخ، سپ رياحيتهيه كننده: بل آور

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 95مدت زمان نمايش فيلم: 

بازيگران: ونسارد گريو، برونو السترا، كريستوفر سيمپسون، آدام اچاهلي، 
  شهرداد وثوقي

اش كند از برادر بزرگخالصه: كامران دوازده ساله كه در آمريكا زندگي مي
شنود ري است، داستاني مينادر كه به علت سرطان خون در بستر بيما

  ي دوستي عمر خيام و حسن صباح.درباره

كامران بعد از شنيدن داستان در روياي خود زندگي عمر خيام در قرن 
كند. داستان از دوران كودكي بچگي عمر خيام و يازدهم را تصوير مي

ها با يك شود و بعدها با آشنايي آناش با حسن صباح شروع ميدوستي
  رود. ي، تا ماجراي يك مثلث عشقي پيش ميدختر بندر

بيوگرافي كارگردان: كيوان مشايخ متولد ايران در يازده سالگي همراه با 
  اش به آمريكا مهاجرت كرد . خانواده

سالگي مشغول تحصيل حقوق بود كه پدر خود را از دست داد و  24در 
ه فيلم تصميم گرفت مسير زندگي خود را عوض كند و با تحصيل در مدرس

اي در پيش گرفت؛ راهي كه او   ، راه تازهNew York Film Academyنيويورك 
  را به ميراث فرهنگي كه از پدر مانده بود بازگردانيد.
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  يهوديان ايران  

 رامين فراهاني كارگردان:
 2005سال تهيه: 

  رامين فراهاني نامه نويس:فيلم

  رامين فراهاني، حميدرضا فرد تدوينگر:

  دلرسهيل محسني، فرزين خسروشاهي، فريدون شي بردار:فيلم

  صدابردار: محمد امامي

  موسيقي متن: انتخابي

  نوع فيلم: مستند، اجتماعي

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ هلند

  دقيقه 52مدت زمان نمايش فيلم: 

گردد. حضور يهوديان در ايران به پيش از دوران هخامنشيان بازمي خالصه:
هزار  20هزار نفر به  100ها از قريب به عداد آنت 1357پس از انقالب 

يابد. اين مستند به زندگي و مسائل اجتماعي يهوديان در سه كاهش مي
هايي كه گاه تبعيض پردازد. پير و جوان ازشهر تهران، اصفهان و شيراز مي

هاي مثبت زندگي در ايران نيز گويند. اما جنبهاند، سخن ميمتحمل شده
دوستي نزديك ميان دوخانواده ي  شوند؛ از جملهطرح ميدراين فيلم م

  مسلمان و يهودي.

در تهران. از نوجواني از طريق انجمن  1348بيوگرافي كارگردان: متولد 
در  1373تا 1369سازي آشنا شد. از سال سينماي جوانان با عكاسي و فيلم

ي سينما ي كارگرداني سينما وتئاتر دانشگاه هنر تهران در رشتهدانشكده
تحصيل كرد و در اين مدت چند فيلم كوتاه ساخت؛ از جمله فيلم داستاني 

-هاي داخلي مورد توجه قرار گرفت و جايزهكه در جشنواره» موهبت زمين«
) به هلند مهاجرت كرد و در 1373( 1994در رامين فراهاني اي هم برد. 

ي رداني به ادامهي كارگآكادمي فيلم و تلويزيون هلند در آمستردام در رشته
تحصيل پرداخت. طي اين مدت چند فيلم كوتاه ديگر ساخت. در سال 

را تدارك ديد. » يهوديان ايران«به ايران بازگشت و ساخت مستند  2001
   ي داستاني.در هلند است و در تدارك يك پروژه فراهاني اكنون

  

  
   2006سال 

         (Asudem)) ( بر عكسِ مدوسا  آسودم

  ن: داريوش شكوفكارگردا

  2006سال تهيه: 

 نامه نويس: داريوش شكوف فيلم
  تدوينگر: داريوش شكوف، داريوش زندي

  بردار: داريوش شكوف، داريوش زنديفيلم

  صدا بردار: فالكو سيدل

  موسيقي متن: تام دوكوپيل

  نوع فيلم: اكشن، درام 

  تهيه كننده: داريوش شكوف

  محصولِ آلمان

  دقيقه 108 مدت زمان نمايش فيلم:

  بازيگران: يانگزوم براون، يوآخيم پل آسبوك، نرگس رشيدي

رويي با داستاني سورئال  از زني است كه در جنگل روبه : آسودمخالصه
ي ديگري را تجربه مي زا و اتفاقات تكان دهندهشيطان،  مصرف مواد توهم

  كند.

  مراجعه شود. »هفت خدمتكار«بيوگرافي كارگردان: به فيلم  

  

                                 

 (Belal)       بالل    

 مانيا ميگانيكارگردان: 
   2006سال تهيه: 

  مانيا ميگانينامه نويس: فيلم
  مهدي ميگانيتدوينگر: 

  مهدي ميگانيبردار: فيلم

  جورگه توارصدا بردار: 

  حسين عليزادهموسيقي متن: 

   مستندنوع فيلم: 

  يمهدي ميگانتهيه كننده: 

  آمريكامحصولِ 

  دقيقه 25مدت زمان نمايش فيلم: 

ي افغاني كه دو پايش را از دست داده ، : بالل پسربچه هشت سالهخالصه
اي شش روي صندلي چرخدار زندگي اش را مي گذراند. او نان آور خانواده

  ؟: كارگردان بيوگرافينفره است.    

 

  Best in west      بهترين در غرب

  يم كوشانيمر كارگردان:

 2006سال تهيه: 
 مريم كوشانينامه نويس: فيلم

  مريم كوشانيتدوينگر: 

  مريم كوشانيبردار: فيلم

   مريم كوشانيصدا بردار: 

  ؟موسيقي متن: 

   مستندنوع فيلم: 

   مريم كوشانيتهيه كننده: 

  آمريكامحصولِ 

  دقيقه 25مدت زمان نمايش فيلم: 

ين مادري را به قصد تحصيل، كسب : داستان گروهي جوان كه سرزمخالصه
 بيوگرافي  موقعيت اجتماعي و ماجراجويي به مقصد آمريكا، ترك مي كنند.

  ؟: كارگردان

  

  

  Windows            پنجره ها

   شجاع آذري كارگردان:

  2006سال تهيه: 

  شجاع آذرينامه نويس: فيلم

  شجاع آذريتدوينگر: 

  بن ولفبردار: فيلم

  ريشجاع آذصدابردار: 

  بهرنگ آذريموسيقي متن: 

  داستانينوع فيلم: 

  شجاع آذري ، آرتور وينسيتهيه كننده: 

  آمريكامحصولِ 

  84مدت زمان نمايش فيلم: 

  اوز فيليپس، رابحه غفاري ، ريك پوليبازيگران: 

: روايتي غيرعادي از نه داستان. هر پنجره اي بدون قطع قصه اي را خالصه
  ؟رگردان: بيوگرافي كا  روايت مي كند.

  

  ي رستمتولد دوباره

 كارگردان: سعيد قهاري
 2006سال تهيه: 

  نامه نويس: سعيد قهاري، مريم قهاريفيلم

  سرپرست گروه انيميشن: سومو اي آچاري

  استوري بورد: آشيشا نانجيا، راشل گارليك

  موسيقي متن: مائورو جيامبوئي 

  نوع فيلم: انيميشن

  قهاري، ژاندارك قهاري تهيه كننده: سعيد قهاري، مهران

  محصول: انگليس

  دقيقه 50مدت زمان نمايش فيلم: 

  خالصه: داستان رستم و سهراب به روايتي ديگر.
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ساز مشهور ايراني. ، مجسمه»علي قهاري«بيوگرافي كارگردان: فرزند استاد 
 هاست در انگلستان زندگيسعيد قهاري فوق ليسانس كامپيوتر دارد و سال

  .كندمي

  

                                       

   )Iranian Kidney Bargain Sale(        ي ايرانيحراجِ كليه

 كارگردان: نيما سروستاني
 2006سال تهيه: 

  نامه نويس: فيلم

  تدوينگر: برنهارد وينكلر، كاوه اكبر

  بردار: زارع زهراييفيلم

  صدابردار: علي مدني

  موسيقي متن: حسين عليزاده

  يلم: مستندنوع ف

  تهيه كننده: ماال گراپنگيسر

  محصولِ سوئد

  دقيقه 52مدت زمان نمايش فيلم: 

، دو جوان از صدها جوان تنگدست ايراني هستند كه خالصه: سهيال و مهرداد
اند. ايران يكي از معدود كشورهاي شان گرفتهتصميم به فروش يك كليه

هاي دولتي برخوردار انهجهان است كه فروش كليه در آن آزاد وحتي از يار
كار است و به خاطر سقط جنين غيرقانوني همسرش نياز به است. مهرداد بي

-ها جهت فروش كليه به يكي از صدها بنگاه قانوني متوسل ميپول دارد. آن
  توان خريداران را مالقات كرد و روي قيمت چانه زد. شوند. در آن جا مي

 1984در ايران به دنيا آمده و از سال بيوگرافي كارگردان: نيما سروستاني 

نگاري را شروع كرد، اما در سوئد به ي روزنامهمقيم سوئد است. در ايران حرفه
  سازي روي آورد. فيلم

  

  

  

  

  

  

  فيلم خانواده در تبعيد

 كارگردان: آرش رياحي
 2006سال تهيه: 

  نامه نويس: آرش رياحيفيلم

  تدوينگر: آرش رياحي، ديتر پيچلر

  بردار: آرش رياحيفيلم

  صدابردار: آرش رياحي

  موسيقي متن: كاروئان

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: آرش رياحي ، گزا هوروات

  محصولِ اتريش

  دقيقه 93مدت زمان نمايش فيلم: 

فيلم با اين جمله ». سياست باعث از هم گسيختگي خانواده ام شد!«خالصه: 
بزرگ ايراني از هم گسسته كه  يآغاز مي شود. روايت اعضاي يك خانواده

  كنند.ديگر را به طور مخفيانه در مكه مالقات مي پس از سال ها، يك

در سن ده سالگي به اتريش مي رود.  .1351بيوگرافي كارگردان: متولد سال 
ي سازد. سه سال در رشتهاش را ميدر سن هفده سالكي اولين فيلم كوتاه

زيون اتريش مشغول به كار مي شود. بعد خواند. بعد در تلويپزشكي درس مي
سازي راه ي كمپاني فيلماش يك مؤسسهاز سه چهار سال به اتفاق دوستان

  سازد.را در اين مؤسسه مي» خاطرات آقاي ايكس«اندازد.  اولين فيلمش مي

  

  

 Seahorses    اسب هاي دريايي

  رحمان ميالنيكارگردان: 

  2007سال تهيه: 

  مان ميالنيرحنامه نويس: فيلم

  داريوش زنديتدوينگر: 

  رحمان ميالنيبردار: فيلم

  هانس هافنرصدابردار: 

  داريوش زنديموسيقي متن: 

  داستانينوع فيلم: 

  رحمان ميالنيتهيه كننده: 

  نروژمحصولِ 

  دقيقه 94مدت زمان نمايش فيلم: 

  هليا ، زهره هان ، مارتين نيدرمايربازيگران: 

ليت ايراني ) با پدر و پارتنر پدرش (پل) در برلين ساله با اص8: مينا (خالصه
زندگي مي كنند.در زمان برگزاري مراسم مذهبي خاص خانم ها ، با مينا به 
خاطر شكل خانوادگي نامتعارفش به نوع متفاوتي از ديگر دختران بر خورد 
مي شود.مينا با دريافت اين مسئله كه پدرش قادر به تغيير اين بي عدالتي 

ه عنوان اعتراض ، ديگر صحبت نمي كند. از سويي ديگر شهال ، نيست، ب
برگزار كننده اين مراسم با دخترش هدي به خاطر ارزش نگذاشتن به سنت 

 ها دچار مخالفت مي شود
ميالدي) در تهران ، در ده  1967( 1346متولد سال  : كارگردان بيوگرافي 

يل از دانشگاه هنرهاي هشتاد ميالدي به نروز مهاجرت مي كند . فارغ التحص
   تجسمي نروژ.

  

  

  

   2007سال 

  

  پرسپوليس 

  كارگردان:  مرجانه ساتراپي، وينسنت پاروناود 

  2007سال تهيه: 

نامه نويس: وينسنت پاروناد، مرجانه ساتراپي، براساس كتاب پرسپوليس فيلم
  ي مرجانه ساتراپي نوشته

  گر: استفانه روشهتدوين

  يستين دسمارسانيميشن: مارك خوزه، كر

  صدابردار: 

  موسيقي متن: اليويه برنت

  نوع فيلم: انيميشن

  تهيه كننده: تارا گريس، كاتلين كندي

  محصولِ فرانسه 

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  بازيگران: چيارا ماستروياني، كاترين دونوو، دانيل داريو، سيمون آبكاريان 

كند. آرزويش فكر مي ؛ مرجي هشت ساله به آينده1978خالصه: تهران، سال 
ي پدر و مادر روشنفكر پيامبر شدن و نجات جهان است. مرجان عزيز دردانه

و مدرن خود، ابي و تاجي، است. در عين حال به مادربزرگ خود كه 
شخصيتي آزاد و ناسازگار دارد نيز بسيار نزديك است. مرجان در اين 

شود. شاه ياست آشنا ميترها و سي سكوالر و روشنفكر با جهان بزرگخانواده
هاي به پايان خود نزديك است و مرجان با كنجكاوي و عشق خاصي بحث

كند؛ رويدادهايي كه در نهايت ترها و رويدادهاي جامعه را دنبال ميبزرگ
شوند. با روي كار آمدن جمهوري اسالمي، منجر به وقوع انقالب ايران مي

شوند و ها آزاد مين، از زندانمخالفان سياسي دوره شاه، مانند عموي مرجا
گيرند. گويي كه نسيم آزادي در و وفاداران به شاه مي» خائنين«جاي آنها را 

اي جديد ايران وزيدن گرفته و روشنفكران و انديشمندان به ظهور جامعه
- آغاز مي» كميته«ي سرخوردگي، نااميدي و اند. سپس دورهايمان پيدا كرده

هاي لباس پوشيدن جامعه تحت كنترل گشتشود و رفتار و حتي طرز 
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ها خنده دارند. دختر كوچكي كه ي اينآيد. از نظر مرجان، همهانقالبي در مي
از اين پس بايد حجاب بر سر داشته باشد، اكنون روياي انقالبي شدن را در 

پروراند. خيلي زود جنگ عليه عراق و بمباران باعث از دست رفتن سر مي
گيرد. عموي شوند. سركوب داخلي روز به روز شدت ميينزديكان مرجان م

مرجان كه در دوران شاه در زندان به سر برده است، پس از انقالب اسالمي 
ها و مواضع تند خود تبديل به شود. مرجان به مرور با زبان درازياعدام مي

كند. به يك نوجوان ياغي شده است. طوري كه هر آن خطر تهديدش مي
كنند و والدينش به منظور حمايت از مرجان او را از خود جدا ميهمين دليل 

فرستند. در وين اين ي تحصيل، به وين ميسالگي، براي ادامه 14در سن 
يابد تا غرب را تجربه كند، آزادي را بشناسد و نوجوان كنجكاو فرصتي مي

- يها را دريابد، اما به هرحال غربت است و تنهايي و باضطراب اولين عشق
  تفاوتي ...

؛ تهران. 1349(مرجان) ساتراپي؛ متولد سال  بيوگرافي كارگردان: مرجانه
  ي داستان فيلم آمده است.ي اطالعات در خالصهبقيه

  

  

         خاك غريبه

  2006سال توليد: 

  كارگردان: مازي خليقي 

  نامه نويس: مازي خليقي فيلم

  تدوينگر: دوون برنز

  بردار: مارين مايكلزفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: فريبرز الچيني

  نوع فيلم: كوتاه

  تهيه كننده: نوئل كاربونه

  محصول: كانادا

  دقيقه  12مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ماتيو ضرغام، سيمين پارسا، انوشه عالميان

كنند. ماگي طاهري و دو پسرش علي و شاون  به كانادا مهاجرت ميخالصه: 
رود. ماگي كه در ايران فردي ر كه انتظار داشتند پيش نمياما اوضاع آن طو

شويي شود در يك رستوران ظرفمتخصص و محترم بوده است مجبور مي
كند. علي هم مسئول نظافت يك زمين هاكي است. اين دو در مورد پولي كه 

  بايد براي مخارج خانواده بپردازند، اختالف سليقه دارند.

  ؟ بيوگرافي كارگردان:

  

 

  Chop Shop                                                      وراقچيا

  2007سال تهيه:  

  كارگردان: رامين بحراني

  رامين بحراني  -نامه نويس: بهاره عظيمي فيلم

  تدوينگر: رامين بحراني

  بردار: مايكل سيموندزفيلم

  صدا بردار: كريستف ژبرت

  موسيقي متن: ؟

  درام  نوع فيلم: داستاني،

  مارك تارتلتاوب –تهيه كننده: جب برودي  ليزا موسكات 

  محصولِ آمريكا

  دقيقه 84مدت زمان نمايش فيلم: 

بازيگران: احمد رضوي، آلخاندرو پوالنكو، ايسمار گونزالس، كارلوس زاپاتا، نيك 
  جاسپريتزا

در  پرواز خيابان التينو،شق و بلندخانمان، كلهخالصه: الخاندرو، نوجوانِ بي
ي يك تعميرگاه و قبرستان اتومبيل كار و زندگي مي كند. او در دنياي آشفته

  ي بهتري براي خود و خواهرش بسازد.كند آيندهها سعي ميبزرگآدم

  

  

  

  
  

  A Woman's Fear of the Offside Rule       ترس زني از قانون آفسايد

 كارگردان: حسين  پورسيفي
  2007سال تهيه: 

  نويس: حسين پورسيفينامه فيلم

  تدوينگر: دانيل تيل

  بردار: توماس وولمارفيلم

  صدابردار: برند توريگ

  موسيقي متن: دروتي مادر

  نوع فيلم: كوتاه، داستاني

  تهيه كننده: حسين پورسيفي، تيدي فون تيدمان

  محصولِ آلمان

  دقيقه 15مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: فرانچسكا آرندت

در كره و ژاپن، آنيا، زن  2002ن جام جهاني فوتبال سال خالصه: در جريا
كند از دوست پسرش كه مشغول تماشاي جواني كه در اروپا زندگي مي

گيرد كه دنبال خورد و تصميم ميي احساسي شديدي ميفوتبال است لطمه
مردي بگردد كه تب فوتبال نداشته باشد. اما در جريان جام جهاني پيداكردن 

  اي نيست.ار سادهچنين مردي ك

در ايران متولد شد. در  1976حسين پورسيفي در سال بيوگرافي كارگردان: 
اواخر دوران  در .اش به آلمان مهاجرت كردسالگي به همراه خانواده 9سن 

دبيرستانش به آمريكا رفت و هفت سال در آن جا زندگي كرد ، در اين دوران 
وران تحصيل در دانشگاه، در د .موفق شد مدرك مهندسي مكانيك بگيرد

پنجمين  »ترس زني از قانون آفسايد« .سازي گذراندي كوتاه فيلمچند دوره
  .فيلم او است 

  

 

 So far away so close   خيلي دور ، خيلي نزديك

  عيسي ونديكارگردان: 

  2007سال تهيه: 

  عيسي وندينامه نويس: فيلم

  عيسي ونديتدوينگر: 

  ، عيسي ونديشهرام افسر بردار: فيلم

  ؟صدابردار: 

  راوي شانكارموسيقي متن: 

  مستندنوع فيلم: 

  شهرام افسرتهيه كننده: 

  سوئدمحصولِ 

  دقيقه 58مدت زمان نمايش فيلم: 

: در طول سال ها ، عيسي وندي نويسنده و كارگردان فيلم از خالصه

ه مراجعين به بازاري در يوته بوري فيلم برداري مي كند.مردمي از چهار گوش
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 بيوگرافي دنيا . فيلمي در مورد مردمي عادي با قصه هايي نا متعارف.

  ؟: كارگردان

  

            Clandestins        دزدكي 

 شيرين مشايخكارگردان: 
 2007سال تهيه: 

  شيرين مشايخنامه نويس: فيلم

  شيرين مشايختدوينگر: 

  بليس هريسونبردار: فيلم

  ماساكي هاتسوييصدابردار: 

  بيوتي فول لئوپاردمتن:  موسيقي

  نوع فيلم: كوتاه، داستاني

  شيرين مشايختهيه كننده: 

  سوئيسمحصولِ 

  دقيقه 15مدت زمان نمايش فيلم: 

  داريوش كهتري ، ماريكا دريستادبازيگران: 

عالقه اي تسخير كننده باعث ورود مرد و زني به فضايي غريب مي خالصه: 
  شود. فضايي سرشار از عشق ونفرت.

  ؟رافي كارگردان: بيوگ

  

  

  دنياي تاريك 

 كارگردان: ضياء مجابي
 2007سال تهيه: 

  نامه نويس: ضياء مجابيفيلم

  تدوينگر: دومينيك بودا

  بردار: توم هجافيلم

  بردار: مارتي كاسپاريانصدا

  موسيقي متن: دان نيومن

  نوع فيلم: ترسناك

  تهيه كننده: چارلز آرتور برگ، آندره آ بالن، بن نيومن

  حصولِ آمريكام

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  بازيگران: مايكل پير، ترزا راسل، جيمز روسو

ي اش برگه، قبل از اين كه رئيس LAPDخالصه: هاري بويد، كارآگاه 
ربايي را حل ي آدماستعفايش را امضاء كند، مجبور است يك معماي پيچيده

  كند. 

  شود . جعهمرا »آتش در زني« فيلم به: كارگردان بيوگرافي

  

  

  The smiling dog           سگ خندان

 شيرين مشايخكارگردان: 
  2007سال تهيه: 

  شهره جندقياننامه نويس: فيلم

   اوله هللر تدوينگر:

  : توماس برگمنبردارفيلم

  : كريستف گالدصدابردار

  ماريوس النگهموسيقي متن: 

  نوع فيلم: كوتاه، داستاني

  ركو گيلسدانيل مان ، ماتهيه كننده: 

  آلمانمحصولِ 

  دقيقه 9مدت زمان نمايش فيلم: 

  لورا هوفشالگبازيگران: 

در دنيايي كه بزرگان مي جنگند، دختر بچه كوچكي به فكر صلح خالصه: 
  است.

  ؟بيوگرافي كارگردان: 

  

  

  فيلم هاي بدون تاريخ

  
  

  

  آخرين دقايق در كرتا    

 كارگردان: حسين پورسيفي
 سال تهيه: ؟

  »ورنا بله چر«ه نويس: حسين پورسيفي؛ بر اساس داستان كوتاهي از نامفيلم

  ، اولگا ميشكينا، شون پتيتدوينگر: ديميتري ايوانف

  بردار: حسين پورسيفيفيلم

  صدا بردار: گريگور ووهه

  تول» پاپا«موسيقي متن: شاون 

  نوع فيلم: داستاني

  تهيه كننده: حسين پورسيفي

  محصولِ آلمان

  دقيقه 13مدت زمان: 

  بازيگران: سابرينا هائو، استفن ويل، ميثاق پورسيفي

اش خسته است و نياز به ماجراجويي ي: آندره آ از زندگي يكنواختخالصه
كند كه در آن بليطي اش پيدا ميدارد. شبي پاكت مرموزي را زير در خانه

  ي كرتا.است به مقصد جزيره

  مراجعه شود.» نون آفسايدترس زني از قا«به فيلم بيوگرافي كارگردان: 

  

 

  احمد محمود، رمان نويس ناب

  كارگردان: بهمن مقصودلو

  نامه نويس: بهمن مقصودلوفيلم

  تدوينگر: ؟

  فيلم بردار: ؟

  صدا بردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  تهيه كننده: بهمن مقصودلو

  نوع فيلم: مستند، بيوگرافي 

  دقيقه 55مدت زمان نمايش فيلم: 

  مود بازيگران: احمد مح

ي احمد محمود رمان نويس ايراني و خالق رمان هاي نامهخالصه: زندگي
  ها  و داستان يك شهر به روايت تصوير .همسايه

شمسي تحصيالت سينمايي  1350ي مقصودلو در دهه :بيوگرافي كارگردان
ي هاي نيويورك وكلمبيا با درجه دكترا در رشتهخود را آغاز كرد و از دانشگاه

هاي مطبوعاتي را از همان فعاليت. التحصيل شدفارغ» ات سينماييمطالع«
ها و با نوشتن نقدهاي متعدد سينمايي آغاز كرد و با سردبيري مجالتي سال

ي تئاتر و ويژه«و انتشار شش شماره  »ستاره سينما«، »روشنفكر«چون 
» فروغ يجايزه« 1353ها، درسال نامهادامه داد. به خاطر همين ويژه» سينما

در باره » بزرگان ايران«هاي مستند را دريافت كرد. ساخت مجموعه فيلم
هايي چون احمد شاملو، احمد محمود، هوشنگ كاووسي، زندگي و آثار چهره

بخشي  …كامران شيردل، بهرام بيضايي، داريوش مهرجويي، نصرت كريمي و
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٤١٠  100 ي آرش شماره

 هايكننده فيلمهمقصودلو در مقام تهي. دهدي او را شكل ميديگر از كارنامه

، »منهتن از روي شماره«، به كارگرداني داريوش شكوف، و »هفت مستخدم«
ي خود ثبت كرده ي امير نادري بعد از مهاجرتش را در كارنامهاولين ساخته

  است.

  

  

  بازگشت به خانه

  كارگردان: آرمان نجم

  نامه نويس: آرمان نجمفيلم

  گر: آرمان نجمتدوين

  ن نجمبردار: آرمافيلم

  : جرج تيندلرربرداصدا

  موسيقي متن: احمد پژمان

  نوع فيلم: كوتاه داستاني

  دقيقه 15مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟

  تهيه كننده: آرمان نجم

  محصولِ آلمان

افتد، مورد شود، به زندان ميخالصه: يك خبرنگار زن در تهران بازداشت مي
ي زيبا كاظمي، ميرد. به خاطرهم ميگيرد و سرانجاقرار مي تجاوزو  شكنجه

در تهران كشته  2003خبرنگار ايراني، كانادايي تقديم شده است كه در ژوئن 
  شد.

  

  

  هاي آرزوبال

  كارگردان: مسعود رئوف

ي كودكي است كه پدرش زنداني است و او بايد خود را با خالصه: فيلم درباره
  كم است، وفق دهد.محيطي كه در آن آزادي وجود ندارد و سانسور حا

  .مراجعه شود »آبي همانند شليك گلوله اي« به فيلم: بيوگرافي كارگردان

  

  بام

 كارگردان: رامين فراهاني
 سال تهيه: ؟

  رامين فراهاني، ساندر بورخر نامه نويس:فيلم

  ياپ پرامسترا گر:تدوين

  يوست ماير بردار:فيلم

  يوهان رمپلبرخ :رصدا بردا

  موسيقي متن: ؟

  فيلم: داستاني، كوتاهنوع 

  تهيه كننده: ؟

  محصولِ هلند

  دقيقه 10مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: فرديناند بيسهويفل، ليكه آنتونيسن، يان د خروت

خالصه: كنجكاوي مردي نسبت به رخدادي مرموز و زني جذاب، او را به دام 
  .  كشدمي

  عه شود.مراج» يهوديان ايران«به فيلم : بيوگرافي كارگردان

  

   داستان فهيمه

  كارگردان: فرامرز رهبر

  نامه نويس: فرامرز رهبرفيلم

  تدوينگر: ؟

  بردار: شينگ فونگ چونگفيلم

  صدابردار: ؟

  موسيقي متن: ؟

  نوع فيلم: مستند

  دقيقه 84مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: ؟

يلي، به ي ايراني، به دنبال گريز ازدواجي تحمساله 47خالصه: فهيمه، زن 
كند. در استراليا دل به عشق جان، هايش به استراليا مهاجرت ميهمراه بچه

بندد. بعد از ازدواج ، جان به خاطر فهيمه مسلمان ي ارتش ميافسر بازنشسته
هايش به شود. چند ماه بعد همسر سابق فهيمه براي ديدن او و بچهمي

  الع ندارد ...اش اطآيد. او از ازدواج همسر قديماستراليا مي

     ؟ بيوگرافي كارگردان:

  

  هارنگ

 كارگردان: رامين فراهاني
 سال تهيه: ؟

  نامه نويس: رامين فراهانيفيلم

  تدوينگر: رامين فراهاني

  بردار: رامين فراهانيفيلم

  صدابردار: رامين فراهاني

  موسيقي متن: نيك كيو

  نوع فيلم: تلفيقي (مستند، تجربي، داستاني)

  ه: ؟تهيه كنند

  محصولِ هلند

  مدت زمان نمايش فيلم: ؟

  بازيگران: مسافران قطار

اش كه اي امپرسيونيستي از تصاوير زني در قطار و صداي درونآميزهخالصه: 
  ي ويم وندرس گرفته شده است، ساخته»برلين زير بال فرشتگان«از فيلم 

  مراجعه شود.» يهوديان ايران«بيوگرافي كارگردان: به فيلم 

    

                                    

*  
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٤١١  100 ي آرش شماره

  

   سينما

  در كوچكترين سرزمين دنيا 
  

  عباس سماكار

  

آن پيچيدگي  ديگر» تبعيد«هاي درازي پشت سر ما ست و اكنون سال
سخن » سينماي تبعيد«توان هنوز از نخستين را ندارد. با اين حال، آيا مي

توان از نگاه ديگري به اين زندگي هنوز هست، آيا مي» تبعيد«گفت؟ و اگر 
  در درونة يك جهان ماوراء حرف زد؟

سينما و هر رسانة ديگري كه جان انسان را به درون روابط پيچيدة اجتماعي 
-كند كه جذابيت خود را فراي چگونه بودناي جلوه ميزند، رمزوارهپيوند مي

ها، در خود پنهان كرده است. اين جذابيت نهائي، نوعي جادو ست. نوعي 
كند و او را به پااليد، صاف ميدلباختگي به چيزي كه درونه و دل آدمي را مي

دارد تا به اميگرداند. از همين رو، ميل به پاكيزگي، هنرمند را وخويش بازمي
  زباني سخن بگويد كه در عين حال كه از آن اوست، از آن او نيست. 

دارد، چه اي كه ما را به هويت پيشين خود در پيوند نگه مييافتن آن انگيزه
هاي انساني، در دنيائي شود. چرا كه رابطهبسا در هنر از همه بيشتر پيدا مي

فتن با ديگري، به رمز و راز شباهت ها از آن اوست، سخن گكه انتزاع رسانه
يابد تا به نگارش رويدادها. ما در پيوندهاي پنهاني، خويشتن را بيشتري مي

شناسم؛ يابيم تا در يك رودروئي عريان. من ترا نميها بازميبيشتر در رسانه
اند تا خودم را ام دادهها ياريام و رسانهاما خود را بارها در چهرة تو بازيافته

  ز بشناسم و ترا به شناخت از خويشتنم فرابخوانم. ني

تر با مردماني دور از حاال و مكان ما گره ها، وقتي در پيوند انتزاعيهمة اين
كند تا در خيال هم شده، ها وابسته ميخورد، ما را بيشتر از پيش به رسانهمي

كند كنون خود و انسان بيروني خود را كه در سرزمين مادر زندگي مي
رود شريك و با او براي پيكار بازشناسي كنيم و در درد و ستمي كه بر او مي

  مان همدل شويم.گران حاكم بر سرزميني در اعماق تنكارترين سلطهبا تبه

حتي اگر اكنون ميل به خوديابي و يافتن هويت پيشين هم رنگ باخته باشد 
ز اين ستم عريان، اين و تبعيد ديگر آن غولي به چشم نيايد كه در آغاز بود، با

كني، ترا سركوب، شكنجه، زندان و كشتار مردمي كه با آنان پيوند حس مي
گيرد؛ مگر، اش كني؛ و اين بيان صورت نميدارد تا بازگوئيبه تالش وامي

  خودت را در آن بازيابي و همدل مردم گرفتارش شوي. 

ن سرزمين دنيا، از اين رو ست كه تبعيد هنوز باقي ست و سينما در كوچكتري
سرزميني به اندازة يك كف دست كه، هر يك از ما در خلوت شبانه براي 

  كند. ايم حضور دارد و عمل ميخود ساخته

سينما سينماست، هنر است، كارخانه رؤيا و آدم سازي ست. اگر سينما خود 
سازد، پس هرچه سينماست، نوعي بازگوئي را در روابط داستاني باز مي

. به اين اعتبار، سينماي مستند هم نوعي بازسازي داستاني دارد داستاني ست
كند كه از آن و آن رمز و راز و طرح و توطئة قصه را در خود خالصه مي

رهائي ندارد. انبوه سينماي مستند، كه خصلت اساسي تبعيد را بيش از هر 
ته و توان ديد، بدين گونه خود را از شر بازار رها ساخژانر ديگري در آن مي

  استقالل و هويتش را بازساخته است. 

اي در سينماي تبعيد ترين شكل خود، سينماي مستند، بارزه برجستهدر انبوه
دارد. يعني سينماي تبعيد با مستندسازي گره خورده و با آن هويت يافته 
است. و در اين استناد، بيش از همه، بازگوئي روابط زندان، كشتار، شكنجه و 

  كند. ئي ميسركوب خودنما

ها تالش سينماگران تبعيد است، شماري بيش از هفتصد فيلم كه حاصل سال
- ترين وسائل و مواد خام نگهسينمائي كه عزت نفس خود را با اتكاء به ارزان

داشته است، و از همين رو هم سياست كارفرماي گيشه و بازار جلوگير و بند 
اخته و نمونة سينماي راه آن نيست، بخش بزرگش، به همين مقوله پرد

سركوب و زندان را برجسته ساخته است و اعتبار سينمائي و زبان گوياي همو 
نيز در همين رمز و راز است. سينماي تبعيد، متخصص سينماي سركوب و 
زندان است. انبوه توليد آن در اين ژانر، بهترين زبان را به خود اختصاص داده 

  است. 

-ي تبعيد بيش از اين به زندگي كنوني دستهرفت كه سينماشايد انتظار مي
هاي اجتماعي خود مورد پرداخت، آنان را در گروههاي جمعيتي تبعيدي مي

- كرد، از زواياي گونهزد، بازشان ميشان دست ميداد، به بررسينظر قرارمي
گفت كه از راه آن، نشست و چيزي را از اين ميان بازميشان ميگونه به تماشا

شود در آن غوطه زد و بازشناختش. اما اين انتظاري عر و داستان ميبهتر از ش
بيهوده است. سينماي تبعيد، در محدوديت توليدي خود، در پابندي حركت و 

اش، آوريهاي فنگردهمائي سينماگرانش، در تنگناهاي مالي و اندوخته
اق تر از آن است كه چنين كند.  پشتيبان سينماي تبعيد، جز اشتيدستتنگ

- جا و آنهاي مشتاق اندكي كه اينهاي انساني درگيران آن، و چشمو انگيزه
-آيند پناهجا به تماشاي اين بازسازي هنري و به سخن ديگر، اين مبارزه مي

اندركاران سينما نيز گاهي ندارد و حتي از سرچشمة ذوق همة دست
دي قهر است هاي ميزبان، با سينماگر تبعيبرخوردار نيست. سينماي سرزمين

كند. سينماگر تبعيدي تنها ست. حتي دهد و حمايتش نميو به او راه نمي
اند و در پيكاري هاي سياسي نيز به حمايت از اين سينما برنخواستهسازمان

كنند. از اين رو، توش و ها درگيرش است حمايتش نميكه مانند خود آن
گذارد عي انگشت ميتوان اندك اين سينماگر، در بهترين حالت روي موضو

شناسد و تداوم آن در سرنوشت كه از آن متاثر است، از دير باز آن را مي
كند. اين سينما در مردمي كه او به آنان دلبسته است نقش اساسي بازي مي

تر از سركوب و زندان نيست. در بارزترين وجه خود، نمايشگر چيزي برجسته
سينماي زندگي روزمره و بازنمائي  واقع، سينماي داستاني با خصلت رايج آن،

روابط  روزانه زندگي تبعيد و آنچه با گيشه و بازار در پيوند است، از سينماي 
تبعيد فاصله گرفته تا روايتي در آن ساخته شود كه توان اين سينما در بيان 

  آن انگيزه و امكان دارد. 

سخن گفتن از هاي كشتار و سنگسار، تصوير مستند زندانياني كه هنگام فيلم
-ريزند و در اندوهي ژرف فروميياران جانباخته و بخاك افتاده شان اشك مي

ترين شبهاي سلطة بربريت رژم ها در تيرهروند، شمارش معكوس اعدام
اي كه عاشقانه بر هاي دلباختهگون انسانجمهوري اسالمي، درخشش ستاره

بازند، سياهة جان مي هاي تيرشوند و سحرگاهان، ايستاده در ميداندار مي
هاي چند پس از محاكمه 67بلند و انبوه از نام كساني كه در تير و شهريورماه 

ها شكنجه جسمي و گفتن اعدام شدند، سال» نه«اي و تنها به خاطر دقيقه
ها و روزهاي دراز و بسيار در شكنجه رواني به هاي زندان، شبتحمل تابوت

عزاداري و خواندن قرآن و نوحه بلندگوها  سر بردن، زير بمباران پخش صداي
غذائي كشيدن و از حداقل بهداشت و بهداري ها كمبه سرآوردن، سال

ها حتي بعد از پايان دورة محكوميت، همچنان در برخوردار نبودن و سال
زندان باقي ماندن، و با اين همه همچنان مقاومت و پايداري كردن آن انگيزه 

ترين ستم و جنايت دارد به بزرگتبعيدي را واميو شوري ست كه سينماگر 
هاي جهان نسبت به مردم سرزمين كارترين رژيماين قرن از جانب يكي از تبه

- يابي و چارهخودش بپردازند و در مقابل آن دست به افشاگري، بررسي، ره
  جوئي بزنند.

رآورد و توان به شمارش دهائي در اين زمينه را ميهاي بسياري از فيلمنمونه
از آن سخن گفت كه به بهترين و گويا ترين زبان، با حس و جان بيننده 

انگيزد، به فكرش كند و او را در برابر وقوع اين جنايت برميپيوند برقرار مي
دارد و در دلش آرزو و اميد رسيدن به دنيائي فارغ از شكنجه و زندان و وامي

  كند. كشتار را زنده مي

جا ممكن نيست. اما شايد بتوان از ها در ايناين فيلم سخن گفتن از انبوه
اي، هائي ياد كرد كه به راستي با وجود محدويت فني و امكان سرمايهنمونه

   نمايند.گيرند و خود ميهاي مستند جهان قرارميترين فيلمباز در سطح برجسته

ه فيلمي ست هاي تاثيرگذار و برانگيزنده در اين زمينه، كيكي از بهترين فيلم
و نمونه بارزي از سينماي  67دربارة كشتار همگاني زندانيان سياسي در سال 

نام دارد و ساختة شهرزاد » از مرگ نهراسيدند«آيد، تبعيد به شمار مي
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اي از فيلم ارشدي از كانادا ست، اين فيلم در خور تقدير بسيار است، نمونه
آيد، و با ساده ترين زبان ار ميتبعيدي با امكانات بسيارمحدود توليدي به شم

-و موثرترين بيان سينمائي تمام مدت دل و جان بيننده را در چنگ خود مي
چه كسي «گيرد تا پايان يابد. اين فيلم كوتاه، يادآور فيلم مستندي به نام 

از آلن رنه، سينماگر نامدار فرانسوي ست كه در برخورد با » مسئول است
هاي مرگ نازي ساخته شده است. دي در اردوگاهمسئلة كشتار زندانيان يهو

فيلم شهرزاد،خيلي ساده، عبارت است از حركت دو رديف نام زندانيان اعدام 
صفحه، در بر روي يك صفحه. اين دو رديف نام، در دو نيم 67شده سال 

كند و روي آن، صداي زن و خالف جهت هم به باال و به پائين حركت مي
شود ها با لحني انجام ميپردازد. خواندن اين ناما ميهمردي به خواندن نام

كه نه نوستالژيك است و نه خشمگين. هر دو صداي زن و مرد لحني 
مستندگونه دارند و به ترتيب زماني صداي زن باالست و زماني صداي مرد و 

-داده است مياي به جنايتي كه رويرود و عمق ويژهاين صداها در هم مي
اتفاقا در لحن آرام و در واقع، به نوعي، به مثابة بهت صداي دهد. عمقي كه 

كند. در فيلم الن رنه هم، ها را تكرار ميتراژيكي ست كه گوئي در خواب نام
-هاي گاز خفه شدهبينيم كه در اتاقتصاويري را از انبوه اجساد زندانياني مي

-و پاي بدن ريزد و دستها را دسته جمعي در گودال مياند و بولدوزري آن
خورد. بهت شود و در هم گره ميپيچد، تكه پاره ميهاي لخت در هم مي

حركت اين تصاوير در سكوت فيلم سياه و سفيد و قديمي و بازگشت مداوم 
هاي ها، به نمائي تيره و نارنجي از دوربين كه آرام كنار سيمدر البالي آن

تيرگي نهفته در لحن  خاردار اردوگاه مرگ در حركت است، سنگيني و بهت و
ها بر ها و حركت يكنواخت باال و پائين رفتن نوشتههمان صداي خواندن نام

  كند. ها را زنده ميصفحهنيم

كه هاي فيلم الن رنه نيز گفتاري شعرگونه در جريان است و اينروي صحنه
ساز كمونيست فرانسوي، در چه كسي مسئول اين جنايت است. آلن رنه، فيلم

داري را دهد؛ بلكه كل نظام سرمايهتنها هيتلر را مورد خطاب قرار نميواقع 
  كند. در اين كشتارمتهم مي

- ها را در فيلم شهرزاد ميبه همين گونه، ژرفاي لحن صداهاي آرامي كه نام
خواند و حركت آرام تصاوير رو به باال و پائين و پس و پيش رفتن صداي زن 

توان در اعماق آن به ان بهتي ست كه ميو مرد گوينده، همان ژرفا و هم
هاي جمهوري هاي ديگر در زندانو سال 67هاي اساسي كشتار سال انگيزه

  اسالمي انديشيد. 

ها به عنوان سينماي برجسته توان از آننمونه هاي ديگري هم هست كه مي
، ساخته مسعود رئوف، و »آورددرختي كه بياد مي«نام برد؛ براي نمونه، فيلم 

از مسلم منصوري در مورد زنان تن فروش، كه هرچند در » اتوپيا«يا فيلم 
گي فيلم تبعيد برخوردار است و ايران تهيه شده است، اما با اين حال از ويژه

از ميترا تبريزيان، » زن سوم«يا فيلم زهرا كاظمي، با بازي ميترا زاهدي، فيلم 
  غيره.  از عيسي وندي و» هاي سپيدرقص زير مالفه«فيلم 

- ترين و صريحهاي برجسته و معمولي اين سينما، در رمزوارهدر واقع، چهره
ترين بيان خود، همانا چهره عريان ستم و سركوب است كه درونة انگيزه 

هاي تبعيدي در رابطه با جامعه ايران را در سينماي بسياري از ديگر فيلم
  تبعيد بازساخته و به آن پرداخته است. 

بندي ديگري از اين سينما نيز وجود دارد كه بازتاب بخش تهبي ترديد دس
ترين آثار آن، سينماي زندان و ديگري از اين زندگي ست. اما برجسته

هاي سركوب و اعدام است كه هنوز خصلت اساسي و يكي از بارزترين انگيزه
تداوم سينماي تبعيد، حتي در زماني ست كه ديگر تبعيد يك غول نيست و 

كردهاي اجتماعي و فردي تبعيدي شكل ديگري و هنجارها و روي در ذهنيت
  به خود گرفته است. 

  

  

  

  
  زندان

  سينماي ايران در تبعيد و 
  

  بصير نصيبي

  

عضوگروه سينماي آزاد  -اعدام شد 60در سال  -ادهبه ياد حسين ز
  مشهد و همه جانباختگان راه رهايي

 
بيرحمي وجنايت رژيم هاي سركوبگر در  اگر بخواهيم براي نهايت شقاوت و

دنياي معاصر نمونه اي ارائه دهيم بي شك رژيم جمهوري اسالمي جاي 
كه دنيا از  نخست را خواهد داشت . با اينكه برخي چنين تصور مي كنيم

جنايات اين رژيِم آگاه است اما واقعيت امر چنين نيست ميزان اطالع دنيا از 
اين جنايت ها هرگز با ابعاد آن هماهنگ نبوده است. ما خود نيز فراموش 

ما، در نقش هاي متفاوت بازي مي  بهره از ذهن فراموشكار كاريم ورژيم با
شود رهبر تمدن هاي جهان!  كند ، يك روز ماسكي به چهره مي گذارد و مي

ماسك از چهره برمي دارد، دوباره به جلد اصلي اش رهبري  روز ديگر و
  بر مي گردد.  جنايتكاران جهان

با كمي تامل درمي يابيم كه فيلمسازان ايراني در تبعيد مي توانستند توجه 
ترين دوران  بيشتري به اين امر مهم يعني فاش كردن جنايت هاي سياه

 اصر ايران نشان دهند ، اما چرا در اين مورد كم كاري شد؟ تاريخ مع
سازنده بايد توانايي ساختن اين  ،اول بگويم براي ساختن يك فيلم سياسي 

نمي توان به  ،يك فيلمساز به تبعيد آمدن به دليل؛ گونه آثار را داشته باشد
را تسلط براي تهيه يك فيلم سياسي  شناخت و اين نتيجه رسيدكه وي حتماٌ

 .ندارد تثبيت شده ايمعناي  تعريف و نيز،البته سينماي سياسي  هم دارد.

يك  توليدشرايط جهاني، ميتواند در  و شرايط فرهنگي، محيط رشد سينماگر
. وقتي شم تجاري تهيه كنندگان بزرگ متوجه اثر بگذارد ،فيلم سياسي

ي نيز رشد تجار -اشتياق عامه مردم به اينگونه فيلم ها شد، سينماي سياسي
سياسي مانند آثار لني ريفنشتال در آلمان نازي هم  -كرد، سينماي پروپاكاندا

مسئله مهمي است كه بايددر بحث جداگانه اي به آن پرداخت. نمي شود از 
رزمناو «سياست در سينما وسينماي سياسي نام برد اما اشاره اي به 

هرچند دهها كتاب نداشت.» آيزنشتاين«اثر كارگردان بزرگ روس » پاتمكين
به ربان هاي مختلف براي بررسي وتحليل كارهاي ايزنشتاين نگارش يافته 

 1925و در سال 1905است. فيلم صامت رزم ناو، را ايزنشتاين به ياد انقالب 

مي سازد كه محتواي آن براساس يك واقعيت تاريخي شكل گرفته است: 
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    رتسينماي تبعيد و مهاج

٤١٣  100 ي آرش شماره

اشاي آن در دوران ما هم شورش ملوانان بر عليه دولت روسيه تزاري. اما تم
فيلمساز وتئاتر ساز، عضو حزب كمونيست » ايزنشتاين«هنوز اثرگذار است. 

شوروي بود اما تاثيري فراتر از برنامه يك حزب پشتوانه آثار اوست. او از 
شوروي بيرون رفت و به كشورهاي اروپايي سفر كرد، با بسياري از بزرگان 

ن، برشت، رنه كلر، ژان كوكتو، پيراندولو، علم وادب ديدار داشت، آلبرت انيشت
، »چارلي چاپلين«جمس جويس و... حتا به امريكا سفر كرد و با استقبال 

مواجه شد. در هوليود فيلم » مارلين ديتريش«و» ژوزف فون اشترنبرگ«
را ساخت كه در نهايت كار را از دستش گرفتند و به شيوه » زنده باد مكزيك«

شتند مونتاز دوباره كرده و نمايش دادند. حتا در اي كه خودشان دوست دا
داخل شوروي هم مخالفت هاي بسياري با او مي شد؛ او را به فرماليسم متهم 
مي كردند، چرا كه ايزنشتاين به فرم در سينما اهميت مي داد و از فرم 
آگاهانه در خدمت محتوا، بهره مي گرفت. هر چند سخت است كه يك 

زب كامالٌ مستقل از تصميمات حزبي رفتار كند. فيلمساز وابسته به ح
از » تروتسكي «مشغول مونتاز فيلم اكتبر  بود كه  1927ايزنشتاين در سال 

كميته مركزي اخراج و تبعيد شد. با اين اتقاق ايزنشتاين قسمت هاي مربوط 
حذف كرد. با نقل گفته كوتاهي از وي » اكتبر«به وي را از اثر مشهورش 

  ن را پي ميگيريم.دنباله بحثما

رفتن به خارج دست كم اين حسن را دارد كه يك شهروند شوروي مي «
در زمان تسلط  ايتاليا ودر » تواند خود را خارج از محدوده انقالب بيازمايد

امكان  نمي آمدخوش ، كه به مذاق موسوليني ساختن فيلم هايي ،ناري ها
نازيسم  ني و بعد سقوطبركنار شدن موسولياما بعد از . ساخت علني نداشت

ون چ ماركسيستي فيلمسازانِ ،اليسمئرنئواست كه عالوه بر ايجاد سينماي 
. در ابروسكي خلق مي شودزقله  فيلم مهم د ونامكان كار مي ياب »نتونيونيآ«

كه سياسي  را فريتس النگ »وسوسه دكتر مابوز«آقاي گوبلز حتا فيلم  آلمان،
عنوان يك  به سپس به فرانسه و گ،نفريتس ال تحمل نمي كند و هم نيست
فيلمسازان فرانسوي هم بعد از آزادي فرانسه از  .امريكا ميرود تبعيدي به

و سياسي جدر  بطوز علني و نه در گروه هاي زير زميني،اشغال است كه 
كايه دو « نشريهتروفو كه در/. گروه گودار حضورفعال دارند 60سالهاي 
فيلم هايشان مايه سياسي داشت بلكه  اه بودند نه تنهمدآگرد  »سينما

 67. اعتصابات سال رفتارشان هم به شدت با خواست هاي دولت در تضاد بود

مصادف شده بود با برگذاري جشنواره كن. در آن شرايط، پليس به شدت 
دانشجويان را سركوب ميكرد و فستيوال كن نيز ميخواست بدون توجه به اين 

د. گروه گودار به مسئولين اخطار دادند كه به رفتار، به كار خود ادامه ده
خاطر همبستگي با دانشجويان، جشنواره را برگذار نكنند؛ اما مسئولين، هنر 

در يك اقدام » تروفو«و » گودار« را بركنار ار مناقشات سياسي دانستند. اما 
به ياد ماندني در روز افتتاح جشنواره، خودشان را به چلچراغ كاخ وصل 

تحث تاثير جو و  همانگونه كه گفتيم جشنواره را به تعطيل كشاندند.كردند و 
، »پي يروي ديوانه«مشهوربه خصوص فيلم گودار ثار آ بيشترفضاي آن دوران، 

با  و اكثر فيلمسازان فرانسوي اما نحوه بيان گودار داشتير بناي سياسي ز
سياسي  كه براي ساختن فيلم امريكاي التينكارهاي فيلمسازان كشور هاي 

، بازداشت زندان وشكنجه و بود.متفاوت بهاي سنگين تري مي پرداختند، 
ه سينماگران يبيانپاسخ نداي آزادي خواهي فيلمسازان امريكاي التين بود. 
در بيانيه شان  انمعترض آرژانتيني نحوه تفكر اينان را توضيح مي دهد. اين

  گويند: مي

مبارزه  زمون، بدون خطر وآ وجود يك سينماي انقالبي بدون پژوهش و«
دوربين يك سينماگر انقالبي به گونه تير يك مبارز مسلح  .ممكن نيست

  .»او يك چريك سينماست كه خود را به خطر مي اندازد .است

كودتا هاي نظامي پي در پي در بوليوي، آرژانتين، برزيل كه هزاران قرباني 
 هم نزديك كرد و مردم ستم كشيده امريكاي التين را به داشت، سرنوشت

سينماي معترض اين كشور ها نيز تصويري گويا از درد مشترك كشورهاي 
 ساخته) 1966( »ساعت كوره ها« ه دادند.ئمعروف به جهان سوم را به دنيا ارا

مبارزات كارگران » يوگنيتو« و» فرناندو سوالتاس« دو كارگردان آرژانتيني
در فيلم معروف » سان خينس خوزه« و ند؛آرژانتيني را روي پرده مي آورد

درد هاي مردم در يك دهكده پرويي   بررسي زندگي و »دشمن مردم«خود 
دشمن مردم به شيوه ديگر در فيلم  را دست مايه اثرخود قرار مي دهد.
امپرياليست امريكا،  بان سياسي،زبه و فيلمهاي سينماي امريكاي التين 

ثر كارگردان مشهور ا» سر زمين موعود«چنين  دشمن اصلي است.  هم
به  را سركوب قيام دهقانان توسط ارتش انگليس» ميگوتيل لتين«شيليايي

از پيشگامان سينماي  سينماگر خالق برزيلي و» گلوبرروشا« تصوير مي كشد.
و كار فيلمسازي اش را در  از كشور خود تبعيد شد1966نوي برزيل در سال 

اره واكنش خشونت آميز در برابر گلوبر روشا در ب.اروپا ادامه داد  افريقا و
  حكومت هاي سركوبگر مي گويد:

 . در واقع،مهم ترين واكنش فرهنگي يك انسان گرسنه ،خشونت است«

  »خشونت رفتار طبيعي انسان گرسنه است

تبعيد تجربه هاي گرانقدري را در زمينه سينماي ي آغار سالها از اينان قبل  
لي به هنگام دولت ملي آلنده به خصوص در شياندوخته بودند؛ سياسي 

اين فيلمسازان  .ا بنا نهندرجبهه فيلمسازان انقالبي  سينماگران توانستند
استعداد سينما بهره داشتند، در شرايط به شدت  اينكه از توانايي و عالوه بر

 .درك مسايل سياسي را داشتند دانش شناخت و سياسي زيسته بودند و

قدرت را  نرال پينوشهژ شد وسرنگون يي يكاامر كودتاي با وقتي دولت آلنده
اك شيلي را ترك خ ،ناسازشگر سينماگران مترقي وبدست گرفت، اكثر 

 ؛پشتوانه خود داشتند ي راپربار اندوخته هاي . ينانبه تبعيد آمدندو  گفتند
رشد سينماي  و براي ايجاد ييم گذشته امكانژدر ر. اما شرايط ما متفاوت بود

يم پهلوي توقيف شده اند بيشتر ژدر ر كهفيلمهايي  .شدسياسي فراهم نمي 
ي / انتقادي بودند كه چون ساواك نسبت به آنها حساسيت عفيلمهاي اجتما

آرامش  « فيلمهايي مثل، .مي شدند سياسي قلمداد ،نشان مي داد اين فبلمها
داريوش  »دايره مينا« ،امير نادري» مرثيه «، ناصر تقوايي » در حضور ديگران

  ، و...مستند طوالني كامران شير دل» ون شب كه بارون آمدا«، رجوييمه

كه يك جنبش فراگير شده  - » سينماي آزاد ايران«سال دوم كار 5در 
ساواك نسبت به كار گروه ما به شدت حساس شد. در حمله اي  - بوديم

فيلم گروه ما از آن جمله فيلمهاي آن مرد اسب دارد (ناصر  15گسترده، 
)، كالغ پر (سينماي آزاد مشهد)، پاپلي جان (رسول نجفيان)، غالمرضايي

ساعت خواب وبيداري (بر اساس قصه  24خانه ام ابريست (ابراهيم حقيقي)، 
صمد بهرنگي)، آن سوي آتش (كيانوش عياري) را براي بررسي بردند و 

را هرگز برنگرداندند. در اين مورد هم » آن سوي آتش«و » آن مرد«فيلمهاي 
  ب دهسال سينماي آزاد ايران شرح داده ام.دركتا

در پژوهش  ،من در اينجا نميخواهم، سانسور در رژيم پهلوي را بررسي كنم
مفصلي كه با عنوان سانسور فيلم در ايران نوشته ام به تفصيل به اين امر مهم 

شوراي سانسور  :بگويمخالصه (كتاب با اجازه آقاي فليني) بطور  پرداخته ام
ن حضور داشت، آهنر كه يك كارشناس امنيتي هم در  فرهنگ و فيلم وزارت
 و رنمايش صحنه هايي كه در آن فق ؛بود حساس تر مورد دچن نسبت به

از ديدگاه مامورين سانسور اهانت به  مسائلي كه و ؛خرابي را نمايش مي داد
شد. پس وقتي  توهين به دين مبين اسالم تلقي مي خانواده سلطنتي و

 ،ساختمان مخروبه در فيلمي تحمل نمي شودكه نه ايست شرايط به گو
سينماي سياسي به مفهوم  در بستر آنشود كه  مي موقعيتي فراهم طورچ

مهوري اسالمي ابعادي چنان گسترده جاما سانسور در  ؟ايجاد شود درست آن
زمينه ها نه فقط از سانسور زمان شاه بلكه وحشتناكتر  بسياري ازيافته كه در 

مي در اداره سانسور وزارت ارشاد توقيف   ين تسلط هيتلر است. فيلماز دورا
  ».نگاه نا نجيبانه دوربين به زن بار دار«آن دليل  شود كه

همينه ميالني ادعا مي كند، يك فيلم سياسي تدر اين شرايط است كه خانم  
ساخته است  ي حكومت اسالميفيلمي در باره سركوب هاي دانشجويي ،

چه براي . داده!اداره سانسور آخوندها به آن مجوز پخش و (نيمه پنهان) 
هر  اما در حكومت خميني و .يئچه براي  انتشار در شبكه ويديو اكران و

 فيلم خانم .امكان ساخت فيلم سياسي علني وجود ندارد ،رژيم سركوبگر ديگر

م اسالمي ژيهم يك كار شبه سياسي است در خدمت سياست هاي ر ميالني
داشت. بهر حال فيلمسازان ما كه شرايط  ماشاره خواه ه آنب اٌبعدكه در 

تجربه  ند واز ايران رانده شدند، پيش زمينه ودحكومت خميني را تاب نياور
اي براي ساخت فيلم هاي سياسي نداشتند. جواناني كه در زمان شاه گرايش 

عباس بيشتر در چند مدرسه سينمايي پراكنده بودند.  ،سياسي داشتند
جوانان پر هم ائي، رضا عالمه زاده،كرامت دانشيان، اينها حار، طيفور بطسماك

جاي در مدرسه تلويزيون و سينما آموزش مي ديدند. به شوري بودند كه 
عالمه  .كار سينما را تجربه كنند، اسير زندان شدند اينكه در اجتماع بمانند و
دو فيلم  اي و راهي يافت به سوي سينماي حرفه ،زاده البته قبل از زندان

  .سينمايي هم با بازي تقي مختار ساخت، كه هيچ كدام موفق نبود

پايداري به  استقامت و!لسرخي به جرم گيان را به همراه خسرو شكرامت دان
در روزهاي آغاز انقالب از زندان كه  همديگر اسيران  جوخه اعدام سپردند و
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 ير گرفته بود.شان ازجو بشدت سياسي محيط تاثرها شدند، فعاليت هاي

هرچنذ در همين دوران هم عالمه زاده دنباله كار فيلمسازي اش را رها نمي 
ياد دور نشويم اين دوره را به سرعت طي مي زبراي اينكه از موضوع  .كند
  .ميرسيم به زماني كه آنها هم به تبعيد آمدند و كنيم

گي است كه در زمينه هاي ادبي . فرهنفعال سياسي  يكعباس سماكار  
هم  من«با عنوان را در كتابي خاطرات زندانش كوشا است.  ،تحقيقي هم
اما فعاليت  با قلمي شيرين وبياني صادق بررسي مي كند. »مشورشي هست

ع سياسي اش ضطيفور با حفظ مواهاي سينمائيش محدود تر بوده است. 
باندها وجناح هاي جكومتي فكرش را  نسبت به كوچكترين توهمبدون 

رضا عالمه زاده كه فعاليت  رده روي آموزش سينما به جوانان ومتمركز ك
هايش در زمينه كار عملي در سينما گسترده بود در شرايط تبعيد وخيلي 

حدي رسيده  بهاده زميزان كارهاي عالمه . زود به كارهاي سينمايي ادامه داد
ا يك عادت در اكثر م. ارزيابي كرد دوران تبعيدش راكارهاي  داست كه بشو

كه مثالچون فالن مقاله و يا فالن فيلم را عليه رژيم تصور مي كنيم  هست،
ساخته ايم و نوشته ايم پس اين كار ما تا پايان عمر تضميني براي حقانيت 
ماست. هيچ كس اجازه ندارد رفتار و اعمال بعدي ما را زير ذره بين ببرد در 

سياسي قاطع تري  صورتيكه اتفاقاٌ عكس قضيه صادق است، هرچه ما مواضع
 ،رفتار براي. من هنوز داشته باشيم توقع از ما بيشتر است ومسئوليت ما فراتر

 ،تا قبل ار نزول خاتمي شارالتانر تبعيد البته د راده كتاب هاي عالمه كارها و
تعريف و تمجيد مسعود بهنود و نبوي، هوشنگ اسدي، سازگارا ار او و 

اده يكي ز، هرچند عالمه ارزش قايلمستايش خود او از گنجي و نظايرش، 
به تدريج از »  موج وآرامش« با ساختن فيلم دوسال قبل از نزول خاتمي و

 »از دور بر آتش«مواضع راديكالش فاصله گرفت. با اينكه خودش در كتاب 

و در ليست دارد ئاكيارستمي را كسي دانسته بود كه درك نا شريفي از ر
 م با فستيوال ها  ويژِبند ر زد و »اناير سراب سينمايي اسالمي«كتاب

با صراحت جايزه كيارستمي با اينكه استفاده سياسي از سينما را شكافته بود 
نخل طال را امكاني دانست كه ترور رژيم در ميكونوس را به سايه برد. عالمه 

 ..كتاب سراب از اين موفقيت را به او تبريك گفت و دست او را فشرد وزاده 

به هر حال  كه ربطي به محتواي كتابش ندارد. ه دادئارا گونهتفسيري ديگر
 سياسي/ سي كارهاي عالمه زاده نبست اما ساخت گزارش ار بررببحث ما اين

نقطه عطفي است در كارنامه سينمايي عالمه زاده  »جنايت مقدس«مستند 
از نظر پرداخت و ساختمان »چند جمله ساده « وفيلم كوتاه فيلماين (

تكان  ،گزارشي هستند) جنايت مقدسعالمه هاي هترين كار سينمايي ب
حكومت آدمخوار، م را نشانه مي گيرد. ژيجنايت هاي كليت ر كه است دهنده

يم براي ترور ژيزي رربرنامه  اين فيلمكند رو ندارد،  ناح خوب وبد، تند رو وج
دم عريان مي كند. من خو مخالفان خارج شده از ايران را با دقت مي شكافد و

توسط كانون  رالمان فيلم را بعهده گرفتم و نسخه اي از فيلم آپخش 
  كرديم.ميكونوس ارسال تروردادگاه  برايپناهندگان سياسي برلين 

جا دارد ابتدا و قبل از اينكه به فيلم هاي مرتبط با زندان درسالهاي تبعيد 
تم و فيلم فرستاده اش كه » پرويز صياد« نگاهي گذرا داشته باشم، به 
  سياسي هم دارد اشاره اي كنم.

پرويز صياد بعد از مدتي كه در تبعيد زندگي مي كند كارهاي گذشته اش را 
از سر ميگيرد. او يك سينماگر و تئاترساز در تبعيد است، اما وظيفه ديگري 
هم بعهده دارد، مقابله با آدمخواراني كه زادگاهش را به اشغال خود در آورده 

صدا هايي است كه در امريكا در برابر صادرات فرهنگي رژيم اند. او از معدود 
جمهوري اسالمي همچنان سخت و مقاوم ابستاده است. فيلم فرستاده ساخته 
وي كاري است كه خوب پرداخت شده و وجود فيلمسازي مسلط پشت 

براي  -دوربين، به خوبي حس مي شود. اين فيلم با موفقيت در جشنواره ها 
و كانال هاي تلويزيوني  -جشنواره لوكارنو را بدست آورد نمونه جايزه اول

نمايش داده مي شود. آن زمان هنوز رابطه اقتصادي جمهوري اسالمي با 
آخوندها به استحكام امروز نبود و گاه فيلم هاي تبعيديان هم راه به جشنواره 

سته و بسته تر شد. فيلم دوم صياد ها داشتند؛ اما به تدريج اين دايره ب
حتا نتوانست يك نمايش كامل پيدا كند، هزينه فيلم آنقدر سنگين » سرحد«

  بود كه صياد را از ادامه فيلمسازي حرفه اي در تبعيد باز داشت.

 و در سالهاي تبعيد اما مسايل ديگري هم در مورد كند كاري در اين زمينه 

  كه به آن موارد هم اشاره خواهم كرد. شتدخالت دا

فراهم آوردن سرمايه  خواهد و تري مي مها امكانات وسيعساختن اينگونه فيل
همين فيلم هاي ساخته شده هم به  -نيز خود مسئله كم اهميتي نيست 

هر چه فضاهاي باز سازي شده به  - شدت از كمبود امكانات رنج مي برند
شرايط واقعي نزديك تر باشد، تاثير فيلم بر تماشاگر بيشتر خواهد بود. بله در 

 ،غرقش كرد بعد را دوباره ساخت و» كشتي تايتانيك« شود حتا سينما مي
 برنامه ها  اما بودجه عظيم سرمايه داران امريكايي پشت سر آنگونه طرح ها و

پس يك فيلمساز در تبعيد يا بايد ار كمك هاي محدود  خوابيده است.
غير تجاري ياري مي رسانند بهره بگيرد،  هاي تجربي و موسساتي كه به فيلم

 .يا به امكانات تلويزيون ها يي كه با كمك دولت اداره مي شوند متكي شود

سياست كنوني  اين تلويزيون ها هم با سياست روز دولت همراه هستند و
چپاول  ارتباط دارند حفظ حكومت و جمهوري اسالمي كشورهايي كه با 

نسبت هايي كه مردم دنيا را  مردم ماست و امكان نخواهند داد تا چنين فيلم
اگر حتا سرمايه اي از  و ؛به رفتار هاي اين جانيان آگاه مي نمايد ساخته شود

فيلمي ساخته شود، مسئله پخش فيلم ،مسئله  طريق همت جمعي فراهم و
اگر چنين فيلمي نتواند بطور وسيع پخش شود تاثيرش  .كم اهميتي نيست

جراهايي كه مي يكي از م بود. غير ازكانال هاي تلويزيوني، خواهدهم محدود 
تواند به پخش وسيع تر فيلم كمك كند، فستيوال هاي پر محاطب نطير كن 

اين جشنواره ها سالهاست آلوده به مقاصد سياسي شده . برلين است و  ونيز ،
فيلمهاي سينماي  فيلم هاي سينماي معترض را پس مي زنند و .اند

 »گلمكانيهوشنگ «تا آن حد كه  ؛گذارند جمهوري اسالمي را ارج مي

  سردبير مجله فيلم چاپ تهران به صراحت گفت:

 اما از دو،سه سال پيش كه اروپا و »ما در فستيوال كن سهميه داشتيم«

امريكا با جمهوري اسالمي اختالف اتمي پيدا كرده اند، در دو دوره اخير كن 
جمهوري همه فيلم هاي فستيوالي  ،لوكارنو چندي قبل ونيز و بعد برلين و و

تنها در اين شرايط است كه فيلم  را تا بهبود رابطه مردود كرده اند. مياسال
فستيوال كن به داخل  امكان مي يابد كه در »مرجان ساتراپي«پرسپوليس 

هاي سينماي در  از فيلم موفقيتي كسب كند. اما برخي مسابقه راه يابد و
با  ،استاز فيلمسازان نسل جوان پشت دوربين  يتبعيد كه فيلمساز خالق

بسياري از سد ها  ،پشتوانه تواناي سازنده اش توانسته است در همين شرايط
 و »درختي كه به ياد مي آورد«سازنده فيلم  »مسعود رئوف«را بشكند. 

 موفقيت هاي بسياري كه اين اثر وي كسب كرد شاهد اين نظر است. هم

 چنين ساختن يك فيلم كه محتوايش مرتبط با زندان است بدون كمك و

ندانيان ممكن است از مواضع  ز اين اكثر همدلي زندانيان امكان پذير نيست.
 و سازماني سابق خود جدا شده باشند اما به آرمان هاي انسانيشان پايبندند

 در اين موارد هم همراه و در برابر رژيم فعلي مواضع سخت وقاطع دارند و

صداي اين ، از هم دور بودن اماپراكندگي جغرافيايي و هستند؛ ياري دهنده
برگذاري سمينارهايي با  ،بايد اميدوار بود است.مبارزان را كم طنين كرده 

 و براي پر كردن اين خالء ،نظير گرد هم آيي كلنحضور زندانيان سياسي 
  همبستگي كارساز اينان موثر افتد. 

در تبعيد را بررسي كنيم  يفيلمساز ركود چند سال وقتي بخواهيم داليل
 76تا خرداد  رفتار خود نيز تامل كنيم. در منش و موارد فوق بايد عالوه بر

عالوه بر . فرازهايش به راه خود ادامه ميداد سينماي در تبعيد با همه نشيب و
 گذاري جشنواره سينماي در تبعيد سوئد، كه جشنواره مادر محسوب ميبر

ابعاد  با ،دشود، در زاربروكن آلمان نخستين سمپوزيوم سينماي ايران در تبعي
هايدلبرگ،  در شهرهاي كلن، مونيخ، فرانكفورت، برگذار شد و گسترده،
بررسي  نيز فيلمهاي سينماي در تبعيد امكان نمايش وهانوفر،  هامبورك،
  يافته بود.

جديد  اين اتفاق با شگرد شد و سستياما سينماي در تبعيد مدتي دچار 
از فيلمسازان در تبعيد كه  آوردن خاتمي مرتبط بود. بخشي رژيم و روي كار

در  قبل از اين نسبت به رژيم وكليت آن مواضع سخت داشتند، يك باره و
رفتار وخنده هاي نمكين آخوند مكار  محو كالم و ،يك چشم بر هم زدن

به نوعي خودشان را  به بخش خوب حاميان  شدند، هر كدام سعي مي كردند
صداي  عمده اي نداشتند و چند تايي كه مشكل .بزنند واليت فقيه پيوند

عليه شان  كشور باندهاي داخل دوران تبعيدشان، چنان پر طنين نبود تا
جمهوري  صدا فيلمنامه شان را تسليم وزارت سانسورِ بي سر و ،موضع بگيرند

و كارشان را درحكومتي كه تا چند ماه قبل ديكتاتور ارزيابي  كردند اسالمي
خود  !ه متقاضيان را رژيم در آغوش پر مهراما هم. آغاز نمودند اش مي كردند

كساني كه صداي مخالفتشان  كار چرا كه براي كسب اجازه ورود و ؛نپذيرفت
پر طنين تر بود نياز به تفاهم هر دو باند شبه اصالح طلب و ضد اصالح طلب 

كار مسافر را دچار اختالل مي  ،بود. عدم رضايت هر كدام از باندهاي مافيايي
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اگر  ينان كه با چنين روحيه اي به باند دوم خرداد پيوسته بودند،اما ا كرد.
ماندنشان در اينجا، برگشت به مواضع سابقشان معنا  هم پشت مرز ماندند،

اينان حركتشان از سقوط كليت حكومت اسالمي به انتقاد از دولت . نمي داد
  مهر ورز امام زمان تغير جهت داده است. 

 ه متوجه سينماي در تبعيد شد فقط از زاويهضربه اي ك در اين دوران، 

پناهنده به جمهوري  قبالٌ فيلمسازان نبود بلكه رفت وآمد ايرانيانِ اينگونه
. بر اساس اين ددار شدن جو اپوزيسيون دخالت داشت وي در خنث ،اسالمي

مسافران  - سري كه درد نمي كندچرا دستمال ببنديم -ضرب المثل 
نام تبعيد را با خود  ات و برنامه هايي كه اسم وجلس محافل، دارالخالفه از

جمهوري ي يا محتواي برنامه مرتبط بود به رفتار ها وجنايت ها داشت و
در عوض برنامه هاي ارسالي از جمهوري اسالمي با رونق  .اسالمي  دور شدند
فرمان نامه وزارت  5براساس ماده و اين در حالي است كه بسيار همراه شد. 

هر نوع فيلم از جمهوري اسالمي به خارج به قصد شركت در  خروج ارشاد
در شورايي ويژه  جشنواره ها، كانون هاي فرهنگي، هفته هاي فيلم، قبالٌ

بنياد فارابي به دقت بررسي  مركب از نماينده واواك، نماينده وزارت ارشاد، و
در صورت مناسب بودن محتواي آن براي صدور اجازه خروج مي  مي شود و

  د.گير

اما ما دلمان را خوش كرديم كه در فالن فيلم ارسالي جمهوري اسالمي، فالن 
اسالمي در خود مهوري صحنه، فالن جمله گفته مي شود كه نيشي عليه ج

گيرد ؟چون كه رژيم  چرا اين نوع فيلم ها اجازه خروج مي به راستيدارد. 
 مايش فيلمن براي اين منظور خواهد از سينما استفاده سياسي ببرد و مي

 شبه انتقادي در محافل و هايي به ظاهر سياسي و يا فيلم هاي غير سياسي و

تبليغات خارج از كشوري اش تمام مي  در نهايت به نفع رژيم و ،جشنواره ها
خانم تهمينه ميالني يك هفته بعد  شود. سال گذشته در جشنواره زنان كلن،

شركت در اين برنامه هيچ براي  - مقام معظم !رهبرياز شرفيابي به حضور 
اجباري در كار نبوده وچندين نام سرشناس سينما كه حضور نيافتند برايشان 
مانعي ايجاد نشد، اما شركت در اين شوي سياسي ي پيوستگي رهبر 
وسينماگران، البته امتياز هاي ويژه اي داشت كه خانم ميالني از آن بهره مند 

 ها و من نميخواهم به فيلم. شدندبه داوري اين جشنواره دعوت  -شده اند

رفتار هاي اين خانم بپردازم كه اينجا، جايش نيست اما چون فيلمي كه براي 
بود كه در ارتباط با سركوب هاي  »نيمه پنهان«ايشان موقعيت ساخت 

محتواي اين فيلم با بحث ما بي ارتباط  ساخته شده است و 60سالهاي 
 ميالني مان را به اين فيلم خانم حثاز ب سطرينيست، اجازه ميخواهم چند 

  م.اختصاص ده

ب جوقتي خانم ميالني فيلم فريب دهنده نيمه پنهان را ساخت دهان ما از تع
كسي از خودش نپرسيد كه چطور فيلمي كه ماجراي قلع وقمع  -باز ماند

سد اداره  ماياند ازنوسركوب وحشيانه وجنايت هاي سالهاي آغاز انقالب را مي
بي مانع مي گذرد و  وري اسالمي كه مو را از ماست مي كشدسانسور جمه

حتا قبل از اكران در جلسه خصوصي مقامات جمهوري  اكران مي گيرد و
چنان به ستايش اين خانم  در حاليكه ما هم اسالمي برايش كف مي زنند؟

ادامه مي داديم مردم داخل با هوشياري اي فراتر از ما با فيلم برخوردي سرد 
چندتا فضول مثل من . بازداشت بود در روز 5هم  ميالني البته خانم. كردند

هوشدار دادند كه وقتي اين خانم را به خاطر فيلمي كه ساخته دستگير مي 
اگر كلكي در كارشان نيست چرا خود فيلم را از روي اكران بر نمي  كنند
است؟ يك هفته بر قرار اسالمي  مهوريعجب دمكراسي نابي در ج دارند؟
گرمي ما شده بود نامه نگاري و اعتراض به اين نابخردان كه فيلمساز سر

اما هنوز ما از سرگرمي دفاع از ايشان اشباع  ؛ما را اسير كرده اند!فمينيست 
و توصيه  !نشده بوديم كه خانم آزاد شدند آنهم با وثيقه وزارت ارشاد اسالمي

ل عافل انگار بازهم . كمي كه به خود جنبيديم معلوم شد كه اي د!ويژه رهبر
 5خورديم چرا كه همين خانم هفته بعد از زندان  اگول شگردهاي آخوندها ر

 روزه اش براي شركت در مراسم بزرگداشتش به سوي امريكاي قبالٌ

خر خود اين خانم هم كه در مصاحبه با روزنامه آ .پرواز فرمود !جهانخوار
ضوابط جمهوري  مليت چاپ تركيه به صراحت گفته بود كه هماهنگ با

تا آنجا كه من مي دانم در امريكا فقط پرويز صياد  - اسالمي فيلم مي سازد
به هر حال منتقدي با نام شهرام  -شگرد رژيم ايستاد جلوي اين فيلم و

ها در نشريه همبستگي داخل ايران فيلم نيمه پنهان را كپي استرليزه  خرازي
 محتواي و .اخته مي شودشده بايكوت مخملباف دانست كه ده سال بعد س

  رژيم  گروه هاي چپ زياده روي كردند و-پيام اصلي بايكوت را كه مي دانيد 

  

  

  

  
  

  

  

ضد  به همين سادگي!! در فيلم ضد انساني و -هم به ناچار سركوبشان كرد
چپ محسن مخملباف، زندانيان عادل آباد شيراز را به زور اسلحه حكومت به 

ند و نام آنان را در تيتراژ فيلم زِير عنوان تواب بازي در فيلم بايكوت كشاند
اين زندانيان عليه اين رفتار به سازمان ملل شكايت كردند بي . قيد كردند
  رسي به فرياد شان توجه كند.  آنكه داد

سينماي ؟! اما چرا سينماي تبعيد تبديل شد به سينماي برون مرزيان ايراني
بخواهند تند روي كنند مي گويند يا خيلي كه  و ناميدندش خارج از كشور

دارد؟ پس چرا قبل از اتفاق  يا اين دو واژه يك معنا راآ سينماي مهاجران.
طباخ ماهري  معناي متفاوت داشتند؟ نه جانم، اين دو، 76خرداد ! فرخنده

پناهنده را با سفيران  مهاجر، تبعيدي و كه ايراني برون مرز، مقيم خارج،
تحكيم  دانشحويان پاسداران، سپاه اگذارانبني هنري جمهوري اسالمي،

را در  و... مذهبي، الچه هاي واليت فقيه زير عنوان ملي/بدن حوزه، وحدت و
دست پخت چنين آشپزي،  .دانست چه آشي دارد مي پزد مي ،ديگي ريخت

  همنشين  بي پرنسيبي، زخم خوردگان سانسور، :همين مي شود كه مي بينيم

كارچاق  ها و كنار دالل ،ن عليه جنايت كاران راسانسور چيان شدن، مبارزا
  حاميان جنايت نشاندن. كن ها و

يا ما تنها كشوري هستيم كه اسير يك حكومت سركوبگر شده ايم؟ هنوز آ 
تبعيديان حكومت  ياآ ؟!از دوران آلمان هيتلري نگذشته است زيادي كه زمان

اگر  يابي مي شد؟هيتلر كارهايشان در كنار كارهاي فرستادگان هيتلر ارز
جشنواره اي به طور مثال در امريكا كه اكثر گريختگان رژيِم هيتلري در آن 

خانم لني ريفنشتال را بعد از شرفيابي به حضور  پناه گرفتند برگذار مي شد و
 هنرمندانِ بازيگران و فيلمسازان و ياآپيشوا براي داوري ارسال مي كردند، 

  بودند؟ مي  در آن رويداد ضد فاشيست تبعيدي هم شركت كننده

واژه مهاجر كه بار  و بله به تدريج واژه دردسرساز تبعيد از ذهن ها دور
زمان هيتلر هم انگار  ش مي شود. درا جانشين ،سياسي آخوند آزار ندارد

در سروده مشهور خود  »برتولت برشت. «همين بساط برقراربوده است
  مي گويد: »مهاجران«

  

 
 اند آنان به ما نام مهاجرداده

 ربط است اين نام بي چه
 .مهاجرآنست، كه ترك وطن گويد
 اين راه ننهاديم ولي ما با رضاي خويش، قدم در

 نو ميهني جوئيم تا از
 كه شايد هم، اگرشد، تا ابد، آنجا بمانيم

 سرگشته گريزانيم و
 آنجا ما را تاراندند از

 اينجا
 كجا؟

http://dialogt.de/



    رتسينماي تبعيد و مهاج

٤١٦  100 ي آرش شماره

 كي؟ زادگاه ما تواند گشت، هرگز 
 كه، گيرم ، پذيرا گردد ما را اين دياري

  

اگر بخواهيم تفاوت معناي اين دو واژه را دريابيم حتا ميتوانم به فرهنگ 
وطن خود به  متداول (عميد) هم مراجعه كنيم. مهاجر، كسي كه از شهر و

تبعيد، نفي بلد كردن، كسي  ؛آنجا سكونت كند شهر يا كشور ديگري برود و
  .ديگر فرستادن به جاي را از شهر بيرون كردن،

بر پا  »حسين مهيني« جشنواره جهاني سينماي در تبعيد سوئد كه به همت
شده سالها تحت فشار بود تا اسم جشنواره را تغيير دهد اما با مقاومت مهيني 

و امسال شاهد برپايي  يارانش اين نام در عنوان جشنواره حفظ شد و
سال  4پاريس هم از هشتمين دوره اين رويدادمهم جهاني هستيم (درشهر 

جشنواره سينماي ايران در تبعيد برگذار » جواد دادستان«پيش به كوشش 
در تبعيد دوران بحراني اش را از  ايران سينمايمي شود). سر انجام اين كه 

سر مي گذراند. فيلمسازان نسل سوم جاي خسته شدگان را مي گيرند اما 
يي كه محتوايشان با زندان، لطمه هاي فراوان به تداوم فيلمها اين فاصله،

ديگر رفتار هاي غير انساني  و سنگسار مسايل مربوط به حقوق بشر، شكنجه،
  وارد آورد.  ،ارتباط داشت رژيم عمامه داران

حضور  با ياري و هايي صحبت مي كنيم كه اكثراٌ ما از فيلم در اين نوشتار
ش سازماني . در اين بررسي گرايزندانيان سابق امكان ساخت يافته اند

سازندگان و موضع كنونيشان مد نظر نيست. بلكه توجه ما به محتوي فيلم 
هاست و ارزش هايي سينمايي اين آثار. ممكن است فيلم هاي ديگري هم در 
اين زمينه ها ساخته شده باشد كه چون من دسترسي به اين گونه فيلم ها 

فبل از اينكه به فيلم  نداشته ام در اين گزارش هم در باره شان حرفي نزده ام.
هايي كه ارتباط مستقيم با زندان دارد برسم، به دو فيلم كه مجازات وحشيانه 

  سنگسار را مطرح مي كنند اشاره اي مي كنم.

ميليمتري.  16دقيقه، داستاني،  32كارِ مهناز تميزي، مدت» سنگسار« -1
  زد.بعد از اتمام مدرسه سينمايي مي سا» مهناز تميزي«اين فيلم را 

سيروس و شبنم دستگير مي شوند و شبنم را جلوي چشم معشوقش 
سنگسار مي كنند. سيروس موفق مي شود كه از زندان و سپس از ايران 
بگريزد و خود را به هلند برساند، اماخاطره دردناك سنگسارِ شبنم لحظه اي 
م سيروس را آرام نمي گذارد تا آن حد كه ايجاد رابطه عاطفي با زنان ديگر ه

براي سيروس نا ممكن شده است. فيلم در كلوب هاي سينمايي وجشنواره ها 
نمايش هاي متوالي و موفقيت آمير داشته است و تاثيرش در رسوايي ماهيت 

  واقعي ارتجاع مذهبي مهم بوده است . 

  ، كارگردان: عيسا وندي، بازيگر: فاطمه گوشه.»رقص با مالفه سفيد« -2

هفتم جشنواره سينماي در تبعيد گوتنبرگ ديدم، اين فيلم را من در دوره 
قصه اين فيلم بر اساس يك اتفاق واقعي شكل گرفته است. فاطمه يك نقاش 
است كه صميمي ترين دوستش را سنگسار مي كنند. اين اتفاق هيچگاه از 
ذهن او دور نمي شود در زندگي عادي و در كارهاي نقاشي دوران تبعيدش 

اطره هاي دردناك گذشته بيادش مي آيد. فيلم اثر مي گذارد و مرتب خ
مالفه... را مي توان يك كار تجربي / سياسي دانست كه متفاوت است با ديگر 
كارهايي كه در اين زمينه داشته ايم. .محتواي انساني، تركبيب بندي زيباي 
صحنه ها، دقت و توجه به جزئيات صحنه، از رقص... يك اثر خوب ساخته 

  است.

  

  مرتبط با زندان   فيلم هاي

دقيقه. محمد عقيلي را از سالها  20، كار: محمد عقيلي، »فصل سرد« -3
قبل مي شناختم همراهم در سينماي آزاد، در ايران بود. وقتي او و خانواذه 
اش هم به سوئد آمدند، عقيلي كار فيلمسازي اش را با پشتكار در تبعيد آغاز 

  راني است كه فيلمش مستقيم با زندان و ادامه داد. عقيلي از نخستين سينماگ

در جمهوري اسالمي مرتبط است. ماجراي اين فيلم در باره موقعيت يك 
متقاضي پناهنذگي سياسي است كه قبال اسير زندان هاي جمهوري اسالمي 
بوده است و در سوئد در اردوگاه هاي پناهندگي به سر ميبرد. ذهن او به 

ي زندان را زنده مي كند. عقيلي چند گذشته برمي گردد و خاطره سال ها
سال است كه بيشتر وقتش صرف برنامه سازي راديو استكهلم مي شود و 

 متاسفانه از فيلمسازي فاصله گرفته است. 
زبان  به دقيقه ، نودمنصور قدر خواه ، كار:»چشم در برابر چشم« -4

   .آلماني

 باط با شكنجه وسينمايي است كه محتواي آن در ارتبلند فيلم  اين تنها

تجاوز در زندان است. يك خانواده كه به آلمان پناهنده شده اند با فرزندانشان 
 مرد خانواده در شهر با شكنجه گر خود و ،در خانه پناهندگان بسر مي برند

اين را براي زنش كه او هم در زندان مورد  خانواده اش بر خورد مي كند و
 كه وي نيز همرا ه آنان در زنداناش،  پدر زن شكنجه قرار گرفته و تجاوز و

مجبورش كرده اند شاهد تجاوز شكنجه گر به دخترش باشد،  شكنجه و
اما  ؛آنرا توهم مي پندارند دو اين اتفاق را نمي پذيرند و هرتعريف مي كند اما 
  مرد اسلحه اي ميخرد و مرد شكنجه گر را تعقيب مي كند . اين واقعيت است

در آخرين لحظه فيلم در مي يابيم كه مرد از  اندازد وسرانجام به دامش مي 
. اين فيلم را كشتن اسير خود كه همان شكنجه گر باشد صرف نظر مي كند

zdf   اين كانال تلويزيوني سالهاست  -تلويزيون آلمان تهيه كرده  2برنامه
وعالوه برنمايش چند باره آن در  -ديگر ار اين نا پرهيزي ها نمي كند

در چند شهر آلمان نيز به روي اكران آمده است و در كلوب هاي تلويزيون 
  سينمايي نمايش هاي متوالي داشته است.

ا مقيم كاناد با استعداد ايراني رئوف فيلمساز جوان و مسعودكار  »پرنده« -5
  محتواي آن با زندان پيوند  و نقاشي متحركيكه تنها  فيلم اين است. رئوف در

اين اولين فيلم  براي پدر زنداني اش را تصوير مي كند. ،نامه يك فرزند ،دارد
او  .رئوف به تدريج كارش رشد مي كند دوران دانشجويي مسعود رئوف است.

  .نقاشي متحرك است حاال از سازندكان شناخته شده فيلم هاي زنده و

 با دقيقه 50(  »درختي كه بياد مي آورد«فيلمي مستند به نام   دررئوف 

رسي، زبان انگليسي) چهره بدون رتوش حكومت اسالمي را مي زير نويس فا
يخ  سياسي ايران، مبارزات چنبن مروري گذرا دارد بر تار فيلم هم نماياند.

، ورود خميني، مقاوت تاريخي زنان ايران در برابر مصدق، حوادث انقالب
  تبعبد. زندانيان سابق كه  زندان و شكنجه و ،حجاب ارتحاع مذهبي خميني و

 ي،حاطره هايشان را بارگويي مي كند. در سكانس پايان ،ه كانادا رسيده اندب

  زندگي ادامه دارد...  همه آنها در ميهماني اي حضور دارند و

 نتيجه، كار با  ي هنري آميخته شودحس مسئوليت انساني با توانايي هاوقتي 

 چنين اثري است . ...درختي .تواند بودارزشي 
قابل تامل است.  زش هاي سينمايي نيز اثري خوب واين فيلم از لحاظ ار

ساختمان سينمايي محكم؛ مونتاز خوب و تصوير برداري سنجيده درختي 
   كه... را به يك اثر ماندگار تبدليل كرده است .

 30تصوير بردار مهرداد پانته آ بهرامي. كار: »از اين فرياد به آن فرياد« - 6

 .دقيقه فارسي / زير نويس انگليسي
 از چند ،برنامه ساز كانال باز تلويزيون دورتموند پانته آبهرامي تهيه كننده و

با مستندهايش مسايل  سال پيش به تهيه فيلم مستند نيز روي آورده است و
پناهندگان، تن فروشي در آلمان و... را مطرح  اجتماعي، مسايل خارجيان و

كه  يگر مستند هايشكار هايش كه به گمان من بهتر از د اما يكي از كرده.
 »ازاين فرياد به آن فرياد« است. از كار در آمده من موفق به ديدنشان شده ام

 نام دارد. اين فيلم در واقعيت پرتره ايست از سودابه اردوان 
  نويسد:سودابه خود در مقدمه كتابش مي 

امروز بعد از پشت سر گذاشتن تمام نا ممكن ها اين كتاب به چاپ مي رسد «
توابان جان سالم بدر ببرند؛  اشي هايي كه توانسته اند از دست نگهبانان ونق و
  »ندگي خود را بيرون از زندان ادامه دهندز
 8هيجان دوران  خود با آرامش و بدور از شعار و، سودابه اردواندر اين فيلم  

   .سال زندان را مرور مي كند

 با قيقهد 12مدت  .برلين ،آرمان نجم. آلمان كار:»بازگشت به وطن« -7

  گفتار آلماني.

هرچند تصويري نزديك به سرگذشت زهرا كاظمي دارد اما  ،بازگشت به وطن
خبرنگار كه به  قصد سازنده ساختن فيلمي مطابق با زندگي اين عكاس و

وحشيانه ترين شيوه در زندان هاي جمهوري اسالمي به قتل رسيد، نبوده 
كه جالدان با هر  داد م به رفتارياين مسئله را تعمي بلكه مي شود ؛است

اسيري مرتكب مي شوند. فيلم با نمايي از آسمان يك شهر بزرگ كه با 
در زير زميني كه  آغاز مي شود و صداي پرواز هواپيما آميخته، صداي اذان و

با فيكس شدن نگاتيو تصوير  و ؛شكنجه زندانيان است محل بازجويي و
ي رسد. در حاليكه برخي از فيلم ها از شكنجه گران به پايان م بازجويان و

طوالني بودن بي جهت رنج مي برند به نظر مي رسد فيلم آرمان مي توانست 
روي حوادث صحنه،  كرد زماني بيشتر داشه باشد تا دوربين وي فرصت مي

نور  بيشتر بنمايد. اما در همين كار بسيار كوتاه، نحوه انتخاب كادرها، كسِم  

http://dialogt.de/



    رتسينماي تبعيد و مهاج

٤١٧  100 ي آرش شماره

  

  

  
  

كند گ خاكستري فيلم كه با محتوا هماهنگ است، مشحص مي رن و پردازي،
  آشناست.  ،كه آرمان با زبان سينما

. سوئد – زندانيان سياسي در تبعيد كانون» بند زده شاهدان چشم« - 8

 .انگلسي ،زير نويس زبان فارسي /
به نظر مي رسد كه چند فيلمبردار بطور مجزا با چند زنداني سابق مصاحبه 

شي از ريك كار گزا اين گفتگو ها به هم ربط داده شده و اند و هايي داشته
 نوشته شده: تنظيم و dvdآن ساخته اند. در شناسنامه فيلم روي نسخه 

اين هر دو واژه تا كنون براي كار كتاب متداول  و ؛رضا عالمه زاده ،ويرايش
همان  عالمه زاده را اديتور يا اما در عنوان بندي فيلم،. بوده است نه فيلم

تدوينگر معرفي مي كند كه واژه متداولي است براي كسي كه با اتصال 
 ايجاد ريتم مناسب ، فيلم را آماده نمايش مي به هم وها صحنه  سكانس ها و

احمد،  بهاره، پيوند، پروانه، تهمينه، :كند. در اين گزارش چند زنداني سابق
اين فيلم به شيوه  .كنندخاطره هاي دوران زندانشان را بازگو مي  و... حميد،

را در » درختي كه  بياد مي آورد«اي مونتاز شده كه فيلم مهم مسعود رئوف، 
ناصر رحماني نژاد راوي اي  .يك راوي داردذهن تداعي مي كند. شاهدان... 

يك زنداني   به هر حال حتا گفتگو با. است كه صحنه ها را بهم ربط مي دهد
گزارش حاوي چندين گفتكو است و  اين سياسي هم خود يك سند است و

و  نمي تواند از اين امتياز بي بهره باشد. آنچه بيشتر زندانيان سابق در اين كار
آن انگشت مي گذارند، عالوه برشكنجه هاي جسمي،  حلوي دوربين بر

خواست انسانيت را  آنان تاكيد مي كنند: رژيم مي .شكنجه هاي رواني است
  بكشد.

  .زبان انگليسي ،دقيقه 27 .ره نيريزي، انگلستانزهكار: » ركريدو« -9

زندان هاي  اسيراين فيلم بازسازي خاطرات سازنده است كه خود سالها 
خاطره  فيلم از پاركي در لندن آغاز مي شود و بوده است.جمهوري اسالمي 

زندان زنان در جمهوري  هاي زندان، سازنده را مي برد به سالهاي قبلِ
ي  زندان، رفتار پاسداران با زندانيان زن. محدوديت بودجهاسالمي، زايمان در 

امكان ساخت دكور   ؛ زيرادر باز سازي فضاي فيلم هم اثر گذاشته است فيلم،
از تاثير  ،براي القاء فضاي زندان انتخاب شده كه نبوده است. مكان هايي

كان اما بهرحال تهيه اين فيلم به زبان انگليسي اگر ام عاطفي فيلم كم كند.
دردي كه برزنان  پخش تلويزيوني پيدا كند مي تواند گوشه هاي از رنج و

 مبارز روا داشته اند را براي جمع وسيع تري بنماياند.
 .فارسي / انگليسي ،دقيقه 90 .يوسف اكرمي كار: »چند نماي ساده« -10

جلب موافقت  .زحمت را به همراه داشته است سال كار و 3تهيه اين فيلم 
داني سياسي كه در شهر ها وكشور هاي ديگر پراكنده اند؛ ايجاد حس دهها زن

كه براحتي جلوي دوربين خاطره هاي دردناكشان را مطرح  آنان؛ اعتماد در
كنند؛ مصاحبه با كساني كه در سازمان ملل يا عفو بين الملل فعاليت كرده 

 - نيحضور چهره هاي شناخته شده جامعه ايرا از بردن همينطور بهره اند؛

كار ساده  ،در فيلم فعاالن سياسي نويسندگان و ،استادان دانشگاه ،كانادايي
چند تجربه نمايش اين فيلم نشان مي دهد كه صحنه هاي  اي نبوده است.

اين فيلم در حدي كشش دارد كه طوالني بودن فيلم  از تاثير آن كم نمي 
 اين فيلم است. كند. تصوير برداري و نور پردازي خوب، از ديگر امتياز هاي

تكان  ،چال هاي جمهوري اسالمي بسر برده اند صحبت هاي آنان كه در سياه
كه خود راوي فيلم هم  مينو يكي از مبارزان سياسي. اثر گذار است دهنده و

كه چگونه مورد هجوم پاسداران  از شهر محل تولدش سنندج مي گويد است،
 مينو ،به شهر حمله مي كنند ازبا خمپاره اند هليكوپتر 7رژيم قرار مي گيرد. 

شاهد است كه  و به عنوان امدادگر در اطاق عمل بيمارستان كار مي كند؛
جوان ها  پيرها و مردها، چگونه بدن هاي قطعه، قطعه شده بچه ها، زن ها و

مينو به صراحت مي گويد كه  به باز ماندگانشان بسپارد. را بايد جمع كند و
خواهد شخصيت مبارزان را  هاي جنسي ميچگونه شكنجه گرش با رفتار 

از  شكنجه گر از يك طرف مرا با كابل مي زد و  د:گوي مي خورد كند, مينو
  ت.طرف ديگر با آلت تناسلي اش ور مي رف
ناك ديگري را بيان مي كنند تجاوز به دديگر مصاحبه شوندگان مشاهدات در

وقتي  .دي استامري عا ،زنان حتي مردان در زندان هاي جمهوري اسالمي
معني اين  انزنداني ،بازجويان تهديد مي كنند كه شب برخواهند گشت

بسيار اتفاق افتاده كه زندانيان براي رهايي از اين  جمالت را در مي يابند و
زندانياني كه بعد از شكنجه و تجاوز  .سرنوشت دست به خودكشي مي زنند
 . ننداشغال مي ك به جنون مبتال شده اند رقم بااليي را

را در سلولي كه از يك  سالگي دستگير مي كنند او 15يا  14دختري را در 
مي گردانند كه  او را برسال نگه ميدارند وقتي  دستشويي كوچكتر بود، دو

شكنجه شده اي انگشتان پايش را نشان مي دهد كه  د.ديگر ديوانه شده بو
  ت.زير شكنجه تحليل رفته اس ،مثل بيماري خوره

 ؛ي كنند نيز شكنجه تجويز مي شدچني كه از فرامين مذهبي سر پيبراي كسا
  ه.ركعت نمازخوانده نشد 17ضربه شالق براي  17
، محتواي فيلم جديد وطوالني (درحدود »من عاشقانه زيستم« -11

مربوط است به شكنجه و زندان و رفتار با » پانته آ بهرامي«دوساعت) 
ري اسالمي. شرح خاطره هاي زندانيان زن در زندان هاي مخوف جمهو

زندانيان و فعاالن سياسي زن و موقعيت كنوني شان. نخستين نمايش اين 
 كلن آلمان برگذار شد. م آيي زندانيان  سياسي درفيلم در دومين گرده

نمايش نخست يك فيلم اهميت ويژه اي دارد و حضور كارگردان و  معموالٌ ...
امري ضروري است.  ،و با سازندهبه خصوص تعيين يك وقت براي بحث وگفتگ

اين مسئله  بدون هيج توضيح در مورد اما اين نمايش در غيبت سازنده و
هايي اين چنيني  برگذار شد. اما زمان طوالني ممكن است براي پخش فيلم

كانال هاي تلويزوني حتا اگر فيلمي را از نظر ارزش  د.مشكل توليد كن
يلم طوالني به ندرت تمايل نشان مي سينمايي هم بپذيرند براي نمابش يك ف

يا... كه از موقعيت  و »اليور استون«ويا  »مايكل مور«دهند. البته مستند هاي
بايد با معيار هاي ديگري سنجيد. اما از  شهرت بين المللي برخوردارند را و

هيچكس نمي تواند،  .جهتي ديگر طول زمان يك فيلم مربوط است به سازنده
سازنده خود مسئول  .يا بلند نهي كند كه فيلم را كوتاه كن و به سازنده امر و
سال كار من در سينما  30ساختمان فيلم است. تجربه بيش از  حفظ ريتم و

هايي كه خود مونتور فيلمشان بوده اند  برايم مسلم كرده است كه كارگردان
 گاه حيفشان مي آيد تصاوير برداشته شده را كوتاه يا حذف كنند و به نوعي

شيفته تصاوير گرفته شده مي شوند. اما تماشاگر چنين شرايطي ندارد، او اگر 
اگر هم در سالن بماند  و نتواند با كار رابطه برقرار كند خسته مي شود

 را...»من عاشقانه « من چون تمام فيلم اما تمركزش را از دست مي دهد.
  . در باره اين فيلم نظر قاطع بدهمنديده ام نمي توانم 

 يم هرگزژجنايت ر ماشين قتل و سال از عمر رژيم اسالمي گذشت اما 30

ها، گزارش ها از  آنچه ما مي دانيم، آنچه در فيلم. لحظه اي توقف نكرده است
جنايت هاي اين پليدان بگويند باز هم در مقابل فجايعي كه ج. اسالمي 

ه است. يم اسالمي براه انداختژمرتكب شده قطره ايست از درياي خوني كه ر
آنگاه كه اين حكومت قرون وسطايي بدست مردم زجر كشيده ايران ساقط 

حاميان اين باند و آن باند و روشنفكران  اخته بازخواست  همراها ن و ياآشود 
آن روز كه : به ياد بياوريد نخواهند شد؟ اين گفته كاستيلو شاعر گواتمااليي را

چه مي  بوديد و ا كجاد شميركشورمان همچون شعله اي مهجور فرو ميم
  كرديد؟ 
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ي تبعيد، بررسي اي داشته باشيم از كم و كيف د كه در اين ويژه نامه قرار بر اين بو
  عمل كرد سازمان هاي چپ  در تبعيد. 

چون روال گذشته به همكاران خود كه در اين زمينه صاحب نظر هستند، مراجعه 
به دليل در دست داشتن كار براي يك سال آتي، عذرخواهي كردند؛  برخيكردم: 

عده اي به دليل سنگيني كار، آن را يك كار جمعي دانستند؛ افرادي، دنبال كردنِ 
چنين كاري را از طرف مجله آرش، نادرست ميدانستند. برخي مصاحبه را ترجيح 

را بررسي كرده و  كار كردن جمعي را براي اين مقوله، دادند؛ عده اي قرار شد كه
براي اين كار پيش نهادهاي قرار شد  چگونگي پيش نهاد كار را اطالع دهند؛ برخي

  ... وديگر را بررسي كنند؛ 

قبول كرد كه در باره ي جنبش چپ جهاني مطلبي تهيه كند. خود  مرتضي محيط 
من نيز قرار شد در مورد انشعاب و وحدت سازمان هاي سياسي، گزارش گونه اي 

  كنم.  گردآوري

كم و كيف كار مبارزاتي جپ  بررسي بخش اصلي كار اين بخش كه همانا ،متأسفانه
  در خارج از كشور بود، سامان نگرفت؛ كه افسوس.

ولي، مقاله ي مرتضي محيط ، به موقع رسيد. دومين مطلبي هم كه به درخواست 
در مورد عملكرد فعاليت هاي دموكراتيك  - من قرار بود همكار خوب ما بهرام رحماني

 -آخرين لحظات نيز طرح بحثِ در حاضر شد.تهيه كند نير، سر وقت  - چپ در تبعيد

، به دستم »چپ و اسالم«سعيد رهنما در مورد  -براي شماره هاي بعدي آرش
  رسيد.

  و اما گزارشي كه قرار بود من تهيه كنم :

از ماه ها قبل، با اكثر رهبران سازمان هاي متشكل چپ، تماس گرفتم و از آن ها 
ازمان هايشان در تبعيد داشته اند، خواستم كه در مورد انشعاب و وحدت هايي كه س

چند خطي بنويسند؛ عده اي زياد و عده اي كم و به اندازه نوشتند؛ و تني چند 
  پاسخم  را ندادند و افرادي هم محترمانه! مرا سردواندند.

در آخرين ماه كه بخش هاي مختلف مجله با مشكالت روبرو شده بود و مجبور بودم 
و تكميل كنم، عزا گرفته بودم كه با اين همه كار كه اكثر بخش ها را پي گيري 

چگونه از پس اين گزارش برخواهم آمد. در گذري كه از ونكور داشتم، دوست عزيزم 
سيامند از كم و كيف اين شماره سئوال كرد، و زماني كه فشار كار شبانه روزي را در 

  است؟ چهره ام ديد با صميميت خاص خودش گفت: آيا كمكي از دست من ساخته

كه به عهده گرفتنِ  - كار خود را كردند و او، پيش نهاد مرا !»امدادهاي غيبي«گويا!  
با كمال ميل پذيرفت؛ و با كار شبانه روزي اش، گزارش زير  - تهيه اين گزارش بود

  براي اين شماره آماده كرد.  -عليرغم وقت كم-را

چه را مد نظر اين بخش ضمن سپاسگزاري از سيامند عزيز، از اين كه نتوانستم آن 
  بود تهيه كنم، از خوانندگان و همياران آرش شرمنده ام.

  پرويز قليچ خاني
  

  

  

  رود؟ جهان به كدام سو مي
 

 مرتضي محيط

                

ساز كنوني براي هر انسان دلواپس آينـده بشـريت ايـن     پرسش سرنوشت
انست است كه سرانجام، جهان به كدام سو خواهد رفت؟ آيا بشريت خواهد تو

اي انساني دست يابد يا نظام حاكم كنوني بـه   جلو فاجعه را بگيرد و به جامعه
تاخت و تاز خود ادامه خواهد داد و طبيعت را نابود كرده و جامعه را به سوي 

كنيم كـه   بربريت خواهد كشاند؟ و در اينجا صحبت از آن بخش از جامعه مي
س انسـاني، محنـت   هم فرصت فكر كـردن دارد و هـم بـدليل داشـتن احسـا     

  كند. آلودش مي ديگران غم
آلود شدن از محنت ديگران (اكثريت بزرگ بشـريت) هـم ميتوانـد     اما غم

اي  افسردگي به بار آورد و سر در الك خـود فـرو بـردن؛ هـم ميتوانـد انگيـزه      
قدرتمند براي قدم نهادن در راه مبارزه بـا نظـام ضـد انسـاني و انسـان كُـش       

گزينه دوم اگـر همـراه بـا آگـاهي راسـتين و داشـتن        حاكم بر جهان كنوني.
تحليلي عميق و علمي از تاريخ گذشته نظام حاكم بر جهـان و دالئـل ظهـور    
چهره بربرمنش كنوني آن باشد، راه بجائي نخواهد برد. هنگامي كه صحبت از 

كنيم غرض فقط غرق شدن در تئوري نيسـت بلكـه بررسـي     تحليل علمي مي
الاقـل بعـد از فروپاشـي شـوروي روي داده ـ آنچـه        صادقانه آنچه اسـت كـه  

» چـپ «پردازان اصلي نظام به ما وعده دادند (و بخش قابـل تـوجهي از    نظريه
ها را پذيرفت) و آنچه در واقعيـت و روي   پس از بريدن از صف مردم اين وعده

  زمين خاكي روي داد.
هاي بريده از صف مـردم پـس از فروپاشـي شـوروي      »چپ«چكيده بحث 

  نين بود:چ
نظام حاكم بر شوروي و اروپـاي شـرقي، همـان نظـامي بـود كـه روزي       «

بينـي كـرده    هاي خـود پـيش   ماركس و انگلس و پس از آنان لنين، در تئوري
بودنــد. اســتالين و جانشــينان او، پيــروان وفــادار مــاركس و انگلــس بودنــد و 

ده شـدن ايـن   ي پيـا  هاي آنان را با صداقت و امانت پياده كردند. نتيجه تئوري
ها در عمل آنچه بود كه در شوروي ديـديم. نتيجـه آنكـه: گرچـه ايـده       تئوري

واند خواب و خيالي زيبـا و مقبـولي   ت سوسياليسم براي مشتي آدم آرمانگرا مي
داري ـ   باشد اما در عمل پياده شدني نيست. از سوي ديگر اما اگر بـه سـرمايه  

صت داده شـود (از طريـق همكـاري،    كه طبعاٌ تنها بديل باقي مانده است ـ فر 
ها و غيره) آنگاه نه تنهـا آزادي و   انعطاف، عقب نشيني، كوتاه آمدن از خواسته

دموكراسي گسترش خواهد يافت، نه تنها عدالت اجتماعي (گرچه بتدريج و با 
نيز » عقب مانده«داشتن صبر و تحمل) گسترش خواهد يافت بلكه كشورهاي 

» آزاد«هـاي   گذاري ـ و البته از طريق سرمايه» يجوامع مدرن صنعت«با كمك 
آنها در اين كشورها ـ به رفاه و تنعم و آزادي و دموكراسي از نـوع موجـود در    
غرب دست خواهند يافت و بدين ترتيب بشريت به خير و خوبي و در صـلح و  
صفا به زندگي پر تنعم خود ادامه خواهد داد.... تنها اشكال بر سـر راه چنـين   

ائي، مشتي آدم خشن، تفنگ بدست، انقالبـي و ماركسيسـت و خالصـه    دورنم
اند كه اگر از سر راه برداشته شوند و يـا خودشـان    اي آرمانگرا و ايدآليست عده

سر عقل بيايند و حاضر شوند به عنوان يـك اپوزيسـيون سـربزير ـ كـه هنـر       
طاف سياستش كوتاه آمدن بيشتر، دنده عقب رفتن بيشتر، سازش بيشتر و انع

بيشتر باشد ـ و در اين دموكراسي شركت كنند، آنگـاه همـه مشـكالت حـل      
  )1» (خواهد شد.

  بر اين پايه:

هـاي   يكي از پيامدهاي پراهميت فروپاشي شـوروي، گـرد آمـدن گـروه    «
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فكري به ظاهر ناهمگون و پرشمار ـ از جمله بخش وسيعي از طيف چپ ـ به   
ن منقـوش گرديـده اسـت:    زير يك پرچم است، پرچمي كـه شـعار زيـر بـر آ    

ايـن    (There is No Alternative – TINA)» الترناتيو ديگري وجـود نـدارد  «
) 1990ي  شعار در واقع همان نداي مارگارت تاچر در ابتداي اين دهـه (دهـه  

را بـا  » پايـان تـاريخ  «را بخـاك سـپرد و   » سوسياليسـم «بود كه به همراه آن 
برال اعالم داشت. اين ندا اما اكنـون  داري لي پيروزي نهائي و هميشگي سرمايه

به اشكال مختلف بـه شـعار بسـياري از احـزاب كمونيسـت پيشـين، احـزاب        
هائي تبـديل   سوسياليست و سوسيال دمكرات و طيف قابل توجهي از آن چپ

  ».كائنات را به زير كشند«قرار بود  1968شده است كه در ماه مه 
نه به زير كشيدن كائنات كـه   خواست اين گروه اخير به راستي آنچه مي«

داري بـدون   بـود؛ سـرمايه  » داري بـا چهـره انسـاني    سـرمايه «برقراري نـوعي  
داري بدون نژادپرستي و خشونت و جنگ. با ورق خـوردن   امپرياليسم، سرمايه

تاريخ و سرخوردگيِ اين انتظارات، بخشي از ايـن طيـف، آرام و بـي سروصـدا     
ــدگي خــود رفــت و در   ــار و زن ــدنبال ك ــديريت مؤسســات ســرمايهب داري  م

ا، دچـار غـرور           موفقيت هاي چشـمگيري نصـيب خـود كـرد. بخـش ديگـر امـ
اي شد و مدعي باقي ماند. منتهـا ميـدانگاه انقـالب را از خيابانهـاي      گستاخانه

هـاي آكادميـك،    » گفتمـان «ها كشاند و در صحنه  پاريس به برج عاج دانشگاه
هاي  »پسا«و انواع » پسا ماركسيسم«، »پسا ساختارگرائي«، »پست مدرنيسم«

ديگر را توليد كرد و در حمله همـه جانبـه راسـت سياسـي عليـه كـارگران و       
هاي بعد عمالٌ يار و يـاور آن جنـاح شـد. فصـل مشـترك       زحمتكشان در دهه

را » چپ«طيف وسيع باال كه از مارگارت تاچر آغاز گرديده و بخش وسيعي از 
هـاي مختلـف چـون     داري نـام  ظـام سـرمايه  در بر ميگرفت اين بـود كـه بـه ن   

نظام پسـا  «، »نظام پسا صنعتي«، »دموكراسي ليبرال«، »دموكراسي صنعتي«
ا اگـر   » انقالب سوم صنعتي«و » موج سوم اطالعاتي«و يا » مدرن ميدهند، امـ
كنيم كه تفاوت آنهـا در   ها را بدقت بشكافيم مشاهده مي ي اين نامگذاري همه

  و ماهيت. وامحتاست و نه در  شكل
ي ايـن عنـاوين، مالكيـت وسـائل توليـد (و       به عبارت ديگر، تحـت همـه  
هاي اقتصـادي، سياسـي، نظـامي، امنيتـي و      طبيعت) و در نتيجه كنترل اهرم

هـاي تعيـين كننـده     هاي ارتباط جمعي، يعني اهـرم  بويژه فرهنگي و دستگاه
ريت جامعه سرنوشت بشريت در دست اقليت بسيار كوچكي باقي ميماند و اكث

بشري (كارگران و زحمتكشان) بايد نيروي جسمي و فكـري خـود را بصـورت    
به اين اقليت بفروشند تا بتوانند به حيـات خـود    ارزش بازارمطابق  كااليك 

ادامه دهند ـ البته چنانچه اين شانس را داشـته باشـند كـه نيـروي كارشـان       
  خريداري داشته باشد.

ن كار اضـافي توليدكننـدگان واقعـي    به سخن ديگر، شيوه بيرون كشيد«
اش توسط اقليتي  نعم مادي و معنوي ـ يعني اكثريت جامعه بشري ـ و تصرف  

اي بنياني ايـن نظـام   ه كوچك بي كم و كاست سر جاي خود ميماند و انگيزه
كه هدف توليد در آن، نه رفع نياز انسان بلكه كسب سود حـداكثر و انباشـت   

ي امـور   ا همـه هـ  اقي ميمانـد، و ايـن انگيـزه   سرمايه است نيز دست نخورده ب
جامعه را ـ از كار و اشتغال گرفته تا ريزترين امور فرهنگي، هنـري، اخالقـي،    
خانوادگي، آموزشي و رفتار اجتماعي ـ زير تابعيت دائـم و شـبانه روزيِ اوج و    

هاي سهام عمده و سود انحصارات عظيم فرامليتي قرار ميدهـد....   نزول بورس
  گويند:   ها را به ما ميدهند و مي نواع دلدارياينان ا

داري در گذشته هميشه راه حلي پيدا كرده و اكنـون نيـز پيـدا     ـ سرمايه
  خواهد كرد؛

هاي قدرت باالخره سـر عقـل    ـ گردانندگان نظام و كنترل كنندگان اهرم
خواهند آمد، راه حل عقالئي پيدا خواهنـد كـرد و نخواهنـد گذاشـت فاجعـه      

  صورت گيرد،
دخالت انسانها در امور اقتصـادي موجـب توتاليتاريسـم و استالينيسـم      -

دسـت  «خواهد شد و بهتر همان كـه سرنوشـت طبيعـت و انسـان در دسـت      
  دولت؛» دست مرئي«بازار رها شود تا » نامرئي
هــاي  و پيشــرفت» مــوج ســوم اطالعــاتي«، »انقــالب ســوم صــنعتي« -
ت را از اين مخمصه رها خواهـد  آور علمي ـ تكنولوژيك سرانجام بشري  سرسام

  كرد و جاي نگراني نيست؛
شود در اين مورد دخالـت كـرد و بهتـر آن كـه سرنوشـت       ـ بهرحال نمي

جهـت خـود را دچـار     آينده را به دست قضا و قدر و از ما بهتران بسپريم و بي
بينـي   ناآرامي امروز براي آينده نامعلوم نكنيم چرا كه مسائل جهان قابل پيش

چون ديدرو و » سيستم ساز«ها كار مشتي آدم  بيني اقدام به اين پيشنيست. 

 Grand)» روايـات اعظـم  «هولباخ يا هگل و ماركس است كـه مـا را گرفتـار    

Narrative) اند. بهتر همان كه به مسائل جامعـه مـورد بـه مـورد و      خود كرده
 و» آينده بشـريت «هاي پرطمطراق چون  بطور روزمره برخورد كنيم و صحبت

  )2»(امثالهم را رها كنيم.
حال براي محك زدن به صحت و سقم اين تسليم شدگان به نظام حاكم 

  الزم است به آمار و ارقام صادره از سوي خود نظام متوسل شويم.
در سالهاي پاياني قرن بيستم از يكسو برخي شركتهاي انحصاري داراي «

هـاي مكـاني،    يتچنان تكنولوژي هستند كه توانـائي از ميـان بـردن محـدود    
ا از سـوي   3»(ا را دارنـد هـ  مرزهاي ملي، زباني، سنن، عادات و ايـدئولوژي  امـ (

هـر روز  »   متروپـل «ديگر دولتهاي محافظ و مدافع اين شركتها در كشورهاي 
اي خـود را بـروي كاالهـاي ديگـر     هـ  ند و دروازهشـو  ر ميت تر و نظامي گسترده

حركتـي اسـت   » ي شـدن سـرمايه  جهـان «كنند. از اين رو  تر مي كشورها تنگ
هاي هر چه بزرگتري از جهان سـوم   جانبه كه هدف آن باز كردن سرزمين يك

كـردن بخشـهاي هـر چـه     » جهان سـومي «بروي حركت هر چه آزادتر خود، 
اي شـوروي سـابق و اروپـاي شـرقي) و     هـ  ري از جهان (بويژه سرزمينت وسيع
گر كشورها از سوي ديگر. هاي دي هاي خود بروي فرآورده تر كردن دروازه تنگ
مفهـومي  «جهت نيست كه اگر مفهوم ناسيوناليسم را بروي ديگر كشـورها،   بي

بينند، اما خود بيش از هر جاي دنيا پرچم ملي بكار  و عقب مانده مي» قديمي
واميدارنـد  » وطن«ميبرند، كودكان دبستاني خود را هر روز صبح به دعا براي 

  نند.ك د ملي آغاز ميو هر مسابقه ورزشي را با سرو
بوجود آورده كه در آن » تقسيم كار جهاني«جهاني شدن سرمايه چنان «

مردم فيليپين بايد تنباكوي ارزان به امريكا بفروشـند و سـيگار را بـا بهـائي     «
چندين برابر از آن كشور بخرند. دهقانان مكزيكي بايد سيب زميني را كيلوئي 

و چيپس را از همان شركت كيلوئي سنت به شركت پپسي كوال بفروشند  10
سنت بـه آنـان    15دالر خريداري كنند و دهقانان برزيلي شكر را كيلوئي  10

بفروشند و بـه صـد برابـر قيمـت بصـورت كوكـاكوال و شـكالت بازخريـدش         
  )4»(كنند.

باف ايراني و هندي بـا   در چنين دنيائي نتيجه هزاران ساعت كار يك قالي
  شود.  ه جنرال موتورز مبادله ميها ساعت كار در كارخان ده

هر روز بيش از پيش، سرنوشت آنچه مردم دنيـا بايـد   «در چنين دنيائي: 
به مصرف تغذيه خود برسانند از دستشـان خـارج شـده و توسـط انحصـارات      

شود و صدها ميليون كشاورز در سراسر جهـان مـواد اوليـه     فراملّي تعيين مي
ا مزدشـان     بنـدي مـي   و بسته غذائي را كشت، برداشت، تهيه و آماده كننـد امـ

دهـد و تنهـا ميتواننـد     كفاف خريد غذاي كافي براي خود و فرزندانشان نمـي 
  )5اي چيپس سيب زميني بخورند.( اي نان يا بسته كوكاكوال با تكه

  در چنين دنيائي: 
صدها ميليون نفر دچار چنان كمبود پروتئين هسـتند كـه در بسـياري    «

ي اطفـال را از ميـان ميبـرد و نـه تنهـا اشـكال در       موارد رشد جسمي و فكر
آورد بلكه لطمات مغزي غيـر قابـل جبرانـي بـه آنهـا وارد       فراگيري بوجود مي

  )6»(كند. مي
  در چنين جهاني:

(چهار پنجم) قدرت خريد جهاني در كشورهائي متمركز اسـت كـه    5/4«
در «چـون  ) چرا؟ 7»((يك چهارم) جمعيت جهان را در بر ميگيرند. 4/1تنها 
با باال رفتن بهاي نفت، هيئت حاكمه امريكا با سفارش كيسينجر  1970سال 

اي عليه كشـورهاي ديگـر    به اين نتيجه رسيد كه از مواد غذائي بعنوان اسلحه
هـاي ميليـارد دالري خـود بـه      ميتوان استفاده كرد. به اين ترتيـب بـا كمـك   

ان سـوم بـه روي   هـاي كشـورهاي جهـ    كشاورزان امريكائي و گشـودن دروازه 
جهـان سـومي) را بـه    «محصوالت كشاورزي ارزان خود، دهها ميليون دهقان 

نابودي كشاندند و بسياري از كشورهاي آسيائي، افريقائي و امريكاي التـين را  
  »نيازمند غله امريكا كردند.

الملل، تجـاوز جنسـي و شـكنجه     در چنين دنيائي: طبق گزارش عفو بين
اي در حـال   د بلكـه در سراسـر جهـان بطـور گسـترده     كودكان نه تنها در هن

سالهاي سال، «گويد:  به خبرنگار نيويورك تايمز مي Nairافزايش است. آقاي 
شـد در حاليكـه ايـن تنهـا تصـويري       هند بزرگترين دموكراسـي خوانـده مـي   

كننـد. پلـيس و    هـا هيچگـاه عـدالت را اجـرا نمـي      دروغين بوده است. دادگاه
ر حساب شده و منظم به كشتار مردم و تجاوز جنسي به نيروهاي امنيتي بطو

) 8»(شود. پردازند و در سلولهاي زندان بطور منظم به زنان تجاوز مي اهالي مي
هائي در كشوري وجود دارد كـه همـين روزنامـه بـه خوشـحالي       چنين صحنه
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دوباره به جهان آزاد پيوسته و پپسي كوال و كوكـاكوال  «فراوان گزارش ميدهد 
  )9»(اند. ه به آنان بازگشتهدوبار

اما اين تنها كشور هند نيست كه در آن كـار بردگـي در حـال گسـترش     
تنها در تايلند دو ميليون فاحشه وجود دارد كـه  «است. طبق گزارش يونسكو 

نزديـك بـه   «طبق گـزارش ديگـري   ». سال است 14آنها زير  800ر000سن 
انـد و   گي كشـانده شـده  ساله در سـريالنكا بـه فاحشـ    14تا  6پسر  10ر000

اروپائيـان و  «چـرا كـه   » مشتريان آنها تقريباٌ همـه از اروپـا و امريكـا هسـتند    
اي بدنبال دختران و پسران  امريكائيان براي گريز از بيماري ايدز بطور فزاينده

سـاله بعنـوان    14تـا   8خردسال ميگردند و از اينرو فروش دختران و پسـران  
) طبــق گــزارش 10»(گســترش اســت. فاحشــه بطــور وحشــتناكي در حــال

مطبوعات چنين شرايطي در سراسر كشورهاي جنوب و جنوب شرقي آسيا به 
شكلي بسيار گسترده در حال افزايش است. همين منـابع دليـل بنيـاني ايـن     

اماني صدها ميليون انسان مسـكون ايـن منـاطق    س ر را فقر و بيبا وضع فاجعه
  ينند.ب مي

ياي رؤيائي نظريه پردازان نظام چون فردريـك  اما اگر براستي بخواهيم دن
فن هايك و ميلتون فريدمن را دريابيم بايد نگاهي بـه قـاره افريقـا بيانـدازيم.     
مردم امريكا در سالهاي اخيـر شـاهد و نـاظر مـرگ تـدريجي هـزاران طفـل        

اند. آنچه هيئت  افريقائي كه تنها پوست و استخواني از آنها بر جاي مانده بوده
پايـان از سـوي    كند و در تبليغـات تجـارتي بـي    ريكا به آنان القا ميحاكمه ام

هاي خوارباري اسـت   شود، كيسه نشان داده مي» هاي خيريه بنگاه«كليساها و 
بختـان عطـا    سفيدپوست امريكائي و اروپائي به اين تيره» انسان دوستان«كه 
ا آنچـه از چشـم ايـن ب      مي يننـدگان  كنند تا از گرسنگي نجات پيدا كننـد. امـ

به بعـد و بـويژه    16هاي تاريخي و نقش اروپائيان از قرن  پنهان ميماند زمينه
تقسـيم  «ي پاياني قرن نوزدهم و نقش كنوني  تسخير نظامي افريقا در دو دهه

است كـه تنهـا بايـد از البـالي برخـي      » جهاني شدن سرمايه«و » كار جهاني
  اي از اين حقايق دست يافت. مطبوعات به گوشه

تا  19هاي  خبرنگار نيويورك تايمز در شماره (J. Darnton)دارنتون  جان
بـر  » فاجعـه افريقـا  «آن روزنامه پرده از روي برخـي از علـل    1994ژوئن  21
  شود: دارد. گزارش اول اين خبرنگار چنين آغاز مي مي

سـال اسـت كـه     15افريقاي سياه با ششصد ميليـون جمعيـت، اكنـون    «
گذارد. به همين دليل نيـز نـه    يمي را پشت سر ميشرايط اقتصادي بغايت وخ

تنها شرايط اقتصـادي و معيشـتي مـردم رو بـه وخامـت رفتـه بلكـه شـرايط         
بهزيستي و بهداشتي و آموزشي نيز سير قهقرائي بخود گرفتـه اسـت. همـين    

سالگي در اين بخش  5ميليون طفل پيش از رسيدن به سن  4امسال بيش از 
فت. بيش از يك سوم كودكان افريقاي سـياه دچـار   از جهان از بين خواهند ر

  »كم غذائي شديداند.
 Burkinaاين خبرنگار سپس به شرح برخي از مشاهدات خود در كشـور  

Faso سـاعت پـيش    24كنم كـه   پسري را مشاهده مي«نويسد  پرداخته و مي
متولد شد؛ وزنش كمتر از نيمي از وزن طبيعي اسـت و بـدين سـبب مغـز او     

بيمارسـتاني  » ست. طفل در دستان پزشك در حال تشنج اسـت. دچار نقص ا
هـا بايـد    كه مورد بازديد خبرنگار قرار ميگيرد فاقد داروست و بنابرين مـريض 

خود داروهاشان را تهيه كنند. بهاي دارو در ايـن كشـور در همـين اواخـر دو     
برابر شده است. دليل اين مسئله پائين رفتن ارزش پول ايـن كشـور در برابـر    
فرانك فرانسه است در حاليكه شركتهاي داروئـي فرانسـوي از ورود داروهـاي    

  كنند. ترند جلوگيري مي بدون عالمت تجارتي مخصوص كه ارزان
درك مسائل بغايـت سـخت   «جان دارنتون در گزارش خود ادامه ميدهد: 

افريقاي سياه بسيار ساده است؛ از آنجا كه اقتصاد اين كشورها در درجـه اول  
به كاالهاي خام و اوليه چون كاكائو، قهوه، مس و غيره اسـت و بهـاي    وابسته

يكباره سقوط كـرد بنـابرين ضـربات     1980اين كاالها از ابتداي سالهاي دهه 
اي بر اين كشورها وارد شد. مقاله روز بيستم ژوئن نيويورك تـايمز   خردكننده

از دوران  در كشـورهاي فقيـر افريقـا، پـس    «بقلم همان نويسنده زيـر عنـوانِ   
  شود: چنين آغاز مي» كنند استعمار، بانكها فرمانروائي مي

 1880 ي اكنون قدرتهائي چون انگليس و فرانسه كـه در سـالهاي دهـه   «
شـوند.   اي كنفرانس ميان خود تقسـيم كردنـد ديـده نمـي    ه افريقا را در اطاق

نيـز در حـال رقابـت بـراي      1970و  1960ي  امريكا و روسـيه سـالهاي دهـه   
ش نفوذ خود در افريقا نيستند. اكنون فرمانروايـان واقعـي افريقـا بانـك     گستر

المللي پول هستند.... تنها نيروئـي كـه در حـال حاضـر      جهاني و صندوق بين
ها، بودجه سـاالنه و خالصـه سرنوشـت     گذاري ارزش واحد پول، ميزان سرمايه

بانـك  كنـد   ميليـون افريقـائي را تعيـين مـي     600اقتصادي و زندگي روزمره 
المللي پول است... اين دو بانك از طريق اتخاذ سياستي  جهاني و صندوق بين

اقتصـاد   (Structural Adjustment)» برنامه هماهنگ سـازي سـاختاري  «بنام 
  ».كشور افريقائي را زير كنترل خود گرفته است 30

نويسنده سپس براي نشان دادن عمق بحران غيرقابل تصـور قـاره افريقـا    
 1991كافي است تنها به اين واقعيـت اشـاره كنـيم كـه در سـال       نويسد: مي

ميليـون جمعيـت    600درآمد ناخالص ملّي تمام كشورهاي افريقاي سـياه بـا   
ميليون جمعيت بوده است.... درآمد  10كمتر از درآمد ناخالص ملّي بلژيك با 

هـر سـال دو درصـد     1980ناخالص سرانه افريقائيان در طول سـالهاي دهـه   
يافته و اين رقم هنوز در حال كاهش است.... سهم افريقـا از بازرگـاني   كاهش 

% بازرگـاني  2سال اخير بشـدت كـاهش يافتـه و اكنـون تنهـا       15جهاني در 
لمللـي  ا آنچه بانك جهاني و صندوق بـين «خوانيم:  در ادامه مي». جهاني است

پـول،   كنند، كاهش ارزش واحد پول براي درمان درد بيماري افريقا تجويز مي
كاهش بودجه دولت، قطع سوبسيد روي مواد مورد نياز اوليه مردم بخصـوص  
مواد غذائي است. بار سنگين تمـام ايـن اقـدامات بـدوش مـردم فقيـر افريقـا        

المللي پول كاهش تـورم و مسـاعد    فتد... هدف بانك جهاني و صندوق بينا مي
  )11».(هاست كردن محيط براي سرمايه گذاري

سـاله، نويسـنده و مـدافع     27وكيل مـدافع   (M. Iboudo)مونيك ايبودو 
بانك جهاني «گويد:  حقوق زنان در بوركينافاسو به خبرنگار نيويورك تايمز مي

هاي خـود را   يك عفريت خطرناك است. اين بانك همچون اختاپوسي، چنگال
مكد. اين بانك به مـردم افريقـا نـه بـه      بر بدن افريقا پيچانده و خون ما را مي

مـدير   Tsa Tsu Taikata». نگـرد  ن انسان بلكه بعنوان آمار اقتصـادي مـي  عنوا
آري، احساس «گويد:  كل شركت ملي نفت غنا به خبرنگار نيويورك تايمز مي

ايم. بـويژه هنگـامي    كنيم كه حق مالكيت و استقالل خود را از دست داده مي
فتـار  كنيم بعضـي از مـأمورين بانـك جهـاني چگونـه بـا مـا ر        كه مشاهده مي

بـار در   تمام اين شـرايط فاجعـه  «اين خبرنگار سپس ادامه ميدهد: » كنند. مي
فشارند كه اين قاره داراي پربارترين منابع زيرزمينـي   حالي گلوي افريقا را مي

انتهاي مس در زامبيا،  هاي بي و روزميني است. منابع عظيم نفت نيجريه، رگه
ن گسـتره زمينهـاي حاصـلخيز در    پايان الماس در انگـوال و بزرگتـري   منابع بي
» ميليـارد جريـب) كـه تنهـا يـك پـنجم آن زيـر كشـت اسـت.          2ر5جهان (
هـاي كنـوني    هاي انجام شده نشان ميدهد كه با پيـاده كـردن برنامـه    پژوهش

سال طول خواهد كشيد تا  40بانك جهاني، حتي در بهترين شرايط، بيش از 
  )12»(برسد. 1970ي  سطح زندگي مردم افريقا به ميزان سالهاي دهه

* * *  
يعنـي دوران   1990ي  و اينها همه تصويري كلي از اوضاع جهان در دهـه 

گيري بورس سـهام نيويـورك، رهبـري حـزب      اقتصاد امريكا، اوج» شكوفائي«
و » حقــوق بشــر«دمــوكرات در كــاخ ســفيد و زمــاني اســت كــه داد و فغــان 

ـ » دموكراسي« ا كـل ايـن غـارت و    بيل كلينتون سر به آسمان كشيده بود. ام
» آزاد شـده «و چـه از كشـورهاي   » جهـان سـوم  «ها، چه از كشورهاي  چپاول

  نبود.» شكوفائي«شوروي سابق و اروپاي شرقي قادر به حفظ اين 
پردازان بـاهوش و ليبـرال نظـام ـ از جملـه پـال كروگمـان،         برخي نظريه

ملـه جـان   رابرت رايش و لسترثارو ـ و يا دست انـدركاران وال سـتريت (از ج   
بـي سـابقه   » رونـق «كَسيدي و استيفن روچ) مدتها بود هشدار داده بودند كه 

% باالي جامعه شده و 10% از تنعم آن نصيب 90(كه  1990 ي اقتصادي دهه
% پائين جامعه ـ كه صاحب سهامي نيستند ـ بازندگان واقعي آن   50در عوض 

بـاال رفـتن ثـروت    وار بـورس سـهام و    بودند) در درجه اول بدليل رشد حباب
هاي امريكائي است كه بـر پايـه آن نـه     و نه واقعي بسياري از خانواده كاغذي
نـد. بـا   ا كنند بلكه تا گلو زير بار قرض رفته ندازهاي خود را خرج ميا تنها پس

، 1997-98آسـيا در سـال   » ببرهاي كوچك«اين همه حتي فروپاشي اقتصاد 
اي برزيـل و آرژانتـين   هـ  دولـت اعالم ورشكستگي دولت روسيه و روان شـدن  

  پردازان اصلي نظام كافي نبود. بسوي ورشكستگي براي قانع كردن نظريه
آغاز شد و طنز  2000سقوط تدريجي بورس سهام نيويورك از ماه مارس 

هـاي   كـه حـاوي سـهام شـركت     Nasdaqروزگار آن كه، اين سقوط از بورس 
اي و وسائل  ابزار رايانه و نرم ابزار توليد كننده آخرين وسائل الكترونيكي، سخت

» انقالب اطالعـاتي «هائي آغاز شد كه  ارتباطي راه دور و خالصه از آن شركت
در عرض دو سـال   Nasdaqمرهون آنها بود. بورس » موج سوم پساصنعتي«و 

 Dow Jonesبعد بيش از دوسوم ارزش خـود را از دسـت داد. سـقوط بـورس     
آغـاز گرديـد و در دو    2001ز ژوئن سال انحصار عظيم امريكائي) ا 30(شامل 
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تريليون دالر از ارزش خود را از دست داد. عـالوه بـر    5/4سال بعد نزديك به 
نندگان به ك هاي اصلي اقتصاد ـ توليد صنعتي، اميد مصرف  ي شاخص آن همه

آينده اقتصاد، رشد توليد ناخالص داخلي، ميزان اشتغال ـ (بجز شـاخص كـار    
  كرد. مي 1929-33يني حتمي ورود به بحراني از نوع بحران ب ساختماني)، همه پيش

ايـن رويـدادهاي اقتصـادي ايـن بـود كـه        ي نكته پراهميت در طول همه
هاي گذشته، سقوط بازار سهام و روند رو به پـائين اقتصـاد، بـه     برخالف دوره

هاي پر تب و تاب آقاي گرين سپن رئيس بانك مركـزي و كـاهش    اريك دست
د چـرا كـه مشـكل بنيـادي     دا % پاسخ نمي2% به كمتر از 6نكي از نرخ بهره با

گذاري در وسـائل توليـد    اقتصاد نه قدرت خريد مردم بلكه افت شديد سرمايه
ي  بوجود آمده در سالهاي پرالتهاب دهـه  مازاد ظرفيت توليديبدليل وجود 

مرحله ركود اقتصادي داد و هوار » قديمي«بود. اين تصوير كالسيك و  1990
  را در گلوي تبليغ كنندگان آن خفه كرد.» اقتصاد نوين«و » انقالب اطالعاتي«

سـپتامبر موجـب وحشـت     11عامل پراهميت ديگري كه پيش از واقعـه  
سال اخير تمـام   60گردانندگان رژيم گرديد اين بود كه براي نخستين بار در 

عميق  بخشهاي جهان (به استثناي چين) دچار افت اقتصادي، ركود يا بحران
 1995پيش نيز از سـال   ي بودند. گسترش سريع تجارت جهاني در چند دهه

  رو به كاهش گذاشته بود.
 11ميز هيئـت حاكمـه امريكـا در قبـال واقعـه      آ آسا و جنون واكنش برق

اي اقتصادي ـ سياسي ديـد. اگـر بـه     ه مينهز سپتامبر را بايد در پرتو اين پيش
اري ـ به ويژه امريكا ـ در طول قـرن    د تاريخ اقتصادي كشورهاي اصلي سرمايه

كنيم كه جنگ بـه عنـوان داروئـي مـؤثر بـراي       بيستم نگاه كنيم مشاهده مي
  عالج ركود و بحران اقتصادي نقش اساسي بازي كرده است.

از ديدگاه هيئت حاكمه اين كشورها، جنگ دو پيامد بسيار پراهميت 
بحران اقتصادي، تضاد  دارد، يكي سياسي و ديگري اقتصادي. با آشكار شدن

اجتماعي باال » ناآرامي«گذارد و امكان  ميان كار و سرمايه رو به اوج مي
رد. اعالم جنگ و حالت گي ود و كل نظام در معرض خطر انقالب قرار مير مي
العاده عليه دشمن خارجي موجب باال گرفتن حس وطن پرستي، به  فوق

و بسيج مردم به دور هيئت اهتزاز در آمدن پرچم ملي و در نتيجه وحدت 
ردد. بدين سان جنگ ابزار قدرتمند گ حاكمه موجود عليه دشمن خارجي مي

براي سرپوش گذاشتن بر تضادهاي داخلي و نارضائي عمق گيرنده  سياسي
جنگ موهبتي براي درمان موقت اُفت و  اقتصادياجتماعي است. از نظر 

ليتاريزه كردن اقتصاد ركود اقتصادي است. چرا؟ چون اقتصاد جنگي با مي
دارد ـ منتها نه تقاضا براي نيازهاي واقعي مردم  سطح تقاضا را باال نگه مي

  هاي نابودگر. بلكه براي فراورده
توز و جنگ افروزي  اصرار كل هيئت حاكمه امريكا به فرستادن افراد كينه

چون ديك چيني و جورج دبليو بوش به كاخ سفيد را بايد در پرتو شرايط 
ديد. و در پرتو اين رويدادهاست كه بايد ديد چرا دولت امريكا حمله به  فوق

جنايت عليه يا  جنايت عليه مردم امريكارا نه » مركز تجارت جهاني«
  خواند. جنگ عليه امريكابلكه  بشريت

 2001سپتامبر  22نيويورك تايمز در صفحه اول بخش اقتصادي روز 
  نويسد:  خود مي

مركز تجارت «نيويورك پس از حمله به  هنگامي كه بورس سهام«
هاي اسلحه سازي امريكا كه  دوباره آغاز به كار كرد، سهام شركت» جهاني

پنتاگون مشتري اصلي آنهاست سر به آسمان كشيد. يكي از سودبرندگان اين 
هاي تاماهاك است كه از رزمناوهاي  سازنده موشك Raytheonواقعه شركت 

پنتاگون با اعالم حالت «خوانيم:  ادامه مقاله ميدر ». شود امريكا پرتاب مي
هاي پيشرفته است و در  العاده و جنگ، در حال تهيه فهرستي از سالح فوق

(سازنده وسائل  L3آسائي چون الكهيد ـ مارتين و  هاي غول نتيجه شركت
هاي دوقلو  الكترونيك هواپيماهاي جنگي) سودبرندگان اصلي حمله به برج

ها را پائين آورد، آينده مجتمع  حمله سهام ديگر شركتهستند. اگر اين 
  »نظامي ـ صنعتي نسبت به چند سال گذشته بهبود چشمگيري پيدا كرد.

هيئت حاكمه امريكا براي جلوگيري از فروپاشي اقتصاد، عالوه بر آغاز 
شگرد ديگري بكار » جنگ با تروريسم«رز زير عنوان م پايان و بي جنگي بي

% بود. بدين ترتيب از 1هش بي سابقه نرخ بهره بانكي تا حد برد كه آن هم كا
به بعد نه تنها اقتصاد جنگي رونق گرفت و پيمانكارهاي بيشمار  2002سال 

كارخانجات اسلحه سازي كسب و كارهاي متعدد ديگري را به فعاليت انداخت 
بلكه بخش عظيمي از پول و ثروت مردم متوجه ساختمان سازي و خريد 

اي پيدا  رونق كم سابقه 2002خانه شد. بخش خانه سازي از سال امالك و 

كرد و قيمت خانه و امالك سر به آسمان كشيد. نتيجه آنكه ميليونها 
امريكائي اين بار بسوي وام گرفتن و خريد خانه روي آوردند و با باال رفتن 

ند هاي باز هم بزرگتري براي انواع خريدهاي ديگر گرفت هاشان وام قيمت خانه
غافل از آنكه چه خطراتي در انتظار آنها خواهد بود. اما نرخ بهره بانكي 

توانست در آن حد پائين بماند چرا كه تزريق مقادير عظيمي اسكناس از  نمي
  آور  سوي بانك مركزي امريكا براي تأمين بودجه جنگي و باال رفتن سرسام

م پا بپاي تورم بودجه نظامي موجب تورم قيمتها شد و بانك مركزي الجر
  بايست نرخ بهره بانكي را افزايش دهد. و از اينجا بود كه با باال رفتن  مي

پرداختند ـ و  بايست به بانكها مي اي كه اين ميليونها نفر مي اقساط ماهانه
بانكها نيز با فريب، اقساط آنها را در سالهاي اول پائين نگه داشته و به تدريج 

هائي  د ـ از پرداخت اقساط خود باز مانده و ناچار خانهيا يكباره باال برده بودن
  گذاري شده بود از دست دادند. را كه بخش بزرگي از ثروت خانواده در آن سرمايه

ا و آمار ه ذرانيم گزارش روزنامهگ را مي 2007اكنون كه ماه سپتامبر 
هاي ضبط شده توسط بانكها سر به  دهد كه شمار خانه دولتي نشان مي

يري اين پروسه دردناك گ ها نشان از شدت ينيب ند و تمام پيشز ها ميميليون
  در ماها و سالهاي آينده دارد.

فروپاشي حباب خانه سازي و اعالم ورشكستگي ميليونها خانواده 
امريكائي، بازارهاي مالي امريكا ـ و بدنبال آن بازارهاي مالي جهان ـ را با 

مريكا را در معرض ركود يا بحران ديگري ي روبرو كرده و اقتصاد اا تالطم تازه
  قرار داده است.

ادامه جنگ در عراق و افغانستان ـ عليرغم مخالفت اكثريت بزرگ مردم 
امريكا ـ و تهديد نظامي امريكا عليه ايران و گسترش جنگ در سراسر منطقه 
خاورميانه و بطور غيرمستقيم عليه چين و روسيه و آغاز دور ديگري از 

  ليحاتي در سراسر جهان در پرتو رويدادهاي اخير بايد ديده شود.مسابقه تس
از آنجا كه نظام سرمايه نه سرزمين جديدي برايش مانده كه تسخير كند 

تمام زوايا و گوشه و كنارهاي » جهاني شدن سرمايه«ـ چرا كه اكنون با 
جهان را تسخير كرده است ـ و نه اختراع دوران سازي نظير اختراع ماشين 

رفت از  د، تنها مفرّ و راه برونشو ار، راه آهن و اتومبيل در افق آن ديده ميبخ
بحران را در افزايش سرسام آور بودجه جنگي، به راه انداختن جنگ و نابودي 

 Constructive» تخريب سازنده«يا آنچه » بازسازي«كشورها (با هدف 

Destruction م و تار مردنامند) و در نتيجه نابودي محيط زيست، كش مي
» پيشرفته«فاشيستي كردن فضاي سياسي در امريكا و كشورهاي 

خود  مرزهاي نهائيبينند. به سخن ديگر نظام سرمايه به  داري مي سرمايه
است و در اين شرايط دو گزينه پيش  بحران ساختاريرسيده و دستخوش 

يا  پاي بشريت گذاشته است: يا نظام بشريت را به سوي بربريت خواهد برد و
اي انساني  بشريت اين نظام را از پيش پاي خود بر خواهد داشت و به جامعه

    دست خواهد يافت.
  2007/ سپتامبر/7    
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  چپ و اسالم
  سعيد رهنما

  

  
صدمين شماره خود را منتشر مي كند. با تبريك به قليچ خاني عزيز و آرش 

نظرات چپ ايراني  منعكس كنندهآرش خسته نباشيد به او و همكاران مجله. 
چپ نشريات پس از انقالب است. با آنكه جريانات سياسي خارج از كشور 

نيز مقاله نوشته و مي نويسند.  آرشخود را دارند، نويسندگان آنها در 
 در طول اين سالها مسائلآرش همينطور نيز چپ هاي منفرد. صد شماره 

، عقيدتي،بسيار متنوعي را كه چپ با آنها مواجه بوده در زمينه هاي سياسي
هنگي و ادبي مطرح كرده است. اما در اين دوران نسبتا طوالني فر ،اقتصادي

اثر چنداني از مباحث مربوط به يكي از پيچيده ترين و بزرگترين معضالت 
و آن مسئله اسالم و اسالم گرائي است. از معدود نوشته  ،جامعه ما نمي يابيم

عزيز و مقاله اي بود از دوست  ،هائي كه در اين زمينه در آرش به چاپ رسيد
باقر مومني در زمينه قرائت اش از قران و نقدي كه من بر آن  ،مورخ ارجمند

و شايد هم يكي دو نوشته ديگر. نپرداختن به اين مسئله مهم نه  ،نوشتم
كه به طرز تلقي چپ از مذهب و برخورد  ،بدليل كم اهميت شناختن آن

ماني خود به سنتي به آن مربوط مي شود. البته بخشي از چپ درنشريات ساز
درجات مختلف به اين مسئله پرداخته كه جاي بررسي و نقد آنها در اين 
نوشته نيست. يك نمونه آن نوشته هاي محمد شالگوني در زمينه اسالم و 

كه با آنكه بيشتر  ،است راه كارگرمدرنيته و مقابله با اسالم گرائي در نشريه 
دقت و متانت بسياري مسائل با  ،به عوامل و شرائط پيراموني مذهب پرداخته

  مربوطه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
اين بوده كه  ،چنانچه به مذهب بطور كل ،برخورد سنتي چپ به اسالم        

چون اعتقادات مابعد الطبيعه و خرافي مانع تحول مادي اجتماع اند و نقش 
مگر در  ،ودبايد كنار گذاشته ش ،تخديري براي خلق هاي ستمكش دارند

حوزه خصوصي كه وجود آن را مي توان تحمل نمود. پاره اي معتقد به حذف 
قاطعانه آن از طريق نابود سازي موسسات مذهبي و قدغن سازي مراسم 
مذهبي بوده اند ـ نظير آنچه استالين در روسيه كرد. ريشه چنين برخوردي 

است. بر اين به مذهب در دركي ذات گرايانه (اسنشاليست) از آن نهفته 
همگن و  ،اساس اسالم ذاتا و ماهيتا كليتي است با ويژگي هاي خاص

يكپارچه و ثابت و غير قابل تغيير. اين ديدگاه معموال اسالم را مستقل از 
تنها مبتني بربنيان اوليه آن يعني  ،شرائط زماني و مكاني و تاثيرات محيطي

يه اي متن  گرا (ليتراليست) كتابت مورد بررسي قرار ميدهد. در اين راه نيزرو
هر گونه امكان تفسيرو  ،و با اتكاء به معاني لغت به لغت ،در پيش ميگيرد

تاويلي را رد مي كند. طنز تلخ قضيه در اين است كه بسياري بنياد گرايان 
اسالمي نيز دقيقا همين برخورد را به مذهب شان دارند. آنها نيز تنها به 

 ،و اسالم را كليتي واحد و يكپارچه مي انگارند ،دمعني كلمات قران باور دارن
و هر گونه چرخشي از خط اصلي آن را ـ كه بر اساس برداشت خودشان از 

  اسالم تعيين مي شود ـ ارتداد قلمداد مي كنند.

چنين برخورد تقليل گرايانه به اسالم ـ اسالم را به كتابت و كتابت را به        
ن ـ به معني آن است كه تمامي تحوالت معني لغوي كلماتش تقليل داد

تاريخي ـ اجتماعي و مسيري را كه اين دين در طي قرون متمادي در پهنه 
عظيمي از جهان طي كرده ناديده بگيريم. حال آنكه اسالم نظير هر مذهب و 

وضعيتي متكي به شرائط محيطي (كانتينجنت) داشته و  ،ايدئولوژي ديگر
از آن محيط تاثير گرفته و مي گيرد. از  ،فشضمن اثر گذاري بر محيط اطرا

گوناگون مواجهيم. محتواي » اسالم هاي«اين همين روست كه امروزه با 
و قدرت بسيج توده اي اش نيز نه  ،نقش اجتماعي و سياسي آن ،عقيدتي

بلكه حتي در يك منطقه و  ،تنها از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت است
  ه زمان ديگر تفاوت داشته است.                كشور خاص نيزاز يك زمان ب

اسالم از همان  ،از نظر محتواي عقيدتي و برداشت هاي مذهبي        
آغازطيف هاي نظري متفاوتي را عرضه داشته  و هرگز كليتي يكسان و 
يكدست نبوده. ال اقل از قرن هشتم ميالدي كه فقهاي سني و شيعي سعي 

اختالف نظر هاي گوناگون  ،ان را مكتوب كنندكردند كه شريعت مورد نظرش
و ازلي مي » خلق نشده«را مي توان مشاهده كرد. از يك سو آنان كه قران را 

قرائتي متن گرا و مبتني بر معاني لغت به لغت از آن ارائه مي  ،انگاشتند
دادند و هر گونه تفسير را ارتداد قلمداد مي كردند. از سوي ديگر عقل گرايان 

قلمداد كرده و به منطق و » خلق شده«بودند كه قران را » ناليست هاراسيو«
كه در واقع مي توان او را  ،عقل تكيه ميكردند. بزرگترين نماينده  گروه اول

سر سلسله بسياري از جنبش هاي اسالم گراي راديكال سني در طول تاريخ 
بازگشت  ) بود كه خواهان855ابو حنبل (م  ،اسالم تا به امروزقلمداد كرد

يعني  ،قاطعانه به ارتدكسي اوليه اسالم بود و جزم گراترين مكتب و فقه سني
) راه او را پي 1328ابن تيميه (م  ،حنبلي را پايه ريزي كرد. چند قرن بعد

و به مقابله قاطعانه با  ،بر عليه سلطان مغول اعالم جهاد داد  ،گيري كرد
سي اين گروه از اسالم گرايان را عقل گرايان و صوفيان پرداخت. اگر تبار شنا

در قرن هجدهم ميالدي به محمد عبدالوهاب (م  ،تا به امروز ادامه دهيم
كه فرقه وهابي را پايه ريزي كرد و سلف  ،اسالم گراي عربستان ،)1792

است  ،)1935گرائي را از نو علم كرد بر مي خوريم. پس از او رشيد رضا (م 
لمان پيرو شيخ محمد عبده و سيد جمال اسد كه در آغاز از اصالح طلبان مس

و مريدش حسن البنا  ،اما سر انجام به سوي وهابيان گرايش يافت ،آبادي بود
) جنبش عظيم اخوان المسلمين 1966و پس از او سيد قطب (م  ،)1949(م 

را در مصر و جهان عرب پايه ريزي كردند. اگربه اين جمع ديگر بنياد گرايان 
ابواالعلي  ،از جمله دئو بندي هاي هند ،اي متفاوتي مي آيندرا كه از تبار ه
) در پاكستان و نيزاز ميان شيعيان  فدائيان اسالم و 1979مودودي (م 

به انواع اسالم گرايان راديكال  ،خميني در ايران و امثالهم را اضافه كنيم
ي امروزي كه با توسل به قهر قصد ايجاد حكومت بنياد گراي اسالمي دارند م

  رسيم.
معتزله  ،از همان اوايل قرن هشتم و نهم ،در نقطه مقابل اين جريانات       

را مي بينيم كه در تفسير باور به منطق و عقل داشتند و بر اراده آزاد انسان 
تاكيد مي كردند. بزرگان و متفكرين مذهبي عرب و ايراني به مطالعه متون  و 

عقل گرائي را مبناي درك خود قرار منابع دانش غير اسالمي روي آوردند و 
 ،) فيلسوف و رياضي دان اهل كوفه873دادند. بزرگاني چون الكندي (م  

و حكيمان ايراني چون زكريا  ،فلسفه يوناني را به دنياي اسالم معرفي كردند
و ابو ريحان  ،)1037ابن سينا (م  ،)950ابو نصر فارابي (م  ،)925رازي (م 

و بعدا فخرالدين  ،)1191الدين سهره وردي (م  شهاب ،)1048بيروني (م 
) به تجزيه و تحليل فلسفه ارسطوئي و نو افالطوني و معرفي 1211رازي (م 

آنها  به جهان اسالم پرداختند. با آنكه حكماي ديگري از جمله امام محمد 
) با بحث و تفسيرهاي متفاوت به مقابله با در آميختن فلسفه 1111غزالي (م 
اين مسير تفكر در ميان فالسفه اسالمي  ،فلسفه اسالمي بر خواستنديوناني و 

) و ابن عربي (م 1198و فيلسوفان اندلسي چون ابن رشد (م  ،ادامه يافت
) تفكر يوناني و گرايش عقالني را بسط داده و بمثابه پلي عمل نمودند 1240

به رشد كه فلسفه يوناني را به فلسفه اروپائي متصل كرد و در مراحل بعدي 
جنبش روشنگري در اروپا كمك نمود. جدل هاي ابن رشد به دفاع از ابن 
سينا و بر عليه امام غزالي يكي از جذاب ترين مباحثات فلسفي آن دوره 

  است. 
ادامه اين تفكرات و مباحثات بيشتر در اروپا و در ميان فالسفه اروپائي        

كمتر به ابن سينا و ابن رشد  و جهان اسالم بيشتر به غزالي و ،جريان يافت
و حمله ويرانگر مغوالن ضربه هاي جبران ناپذيري را به  ،گرايش نشان داد
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جريان تفكر در دنياي اسالم وارد آ ورد و بتدريج  جهل و خرافه مذهبي بر 
اما اين مباحث در ميان متفكرين مسلمان بطور   ،اين سرزمين ها حاكم شد

آن به اشكال و درجات مختلف در كشورهاي كامل از بين نرفت و رگه هاي 
  مختلف خاورميانه و شمال افريقا و در هند ادامه يافت. 

جهان اسالم  بيش از بيش متوجه عقب ماندگي  ،با ورود استعمار غرب       
فكري و اجتماعي خود شد و متفكرين مسلمان به جستجوي راه عالج 

نوعي تقسيم كار بين  ،مناطقافتادند. تا قبل از سلطه اروپائيان بر اين 
كه خود اغلب بخشي از طبقه حاكم را  ،دولتمداران مستبد و علماي دين

بوجود آمده بود كه طي آن علماي دين در مقابل كنترل  ،تشكيل مي دادند
بر حكومت حكمرانان مهر تائيد گذاشته و از  ،و اوقاف ،آموزشي ،نظام قضائي

مي شدند. با سلطه اروپائيان و  امت مسلمان  خواستار پيروي از حكام
ديگر اين تقسيم كار چندان موثر  ،تحقيري كه بر جوامع اسالمي حاكم شد

نبود. بر كنار از جريانات سكوالر و غير مذهبي مترقي (كه در اين نوشته 
به آنها پرداخته  ،بخاطر آنكه محدود به جنبش هاي مذهبي اسالمي است

اصالحات در جوامع اسالمي شدند. در نمي شود) مصلحين اسالمي خواستار 
) و ميرزا 1898شبه قاره هند بزرگان مسلماني چون سيد احمد خان (م 

خواستار اصالحات  ،) به  مقابله با جزميت مذهبي پرداخته1869غالب (م 
مذهبي و اجتماعي شدند. سيد احمد خان علي رغم   سياست هاي محافظه 

نقش بسيار  ،ن و كمپاني هند شرقيكارانه اش در مقابل استعمار انگلستا
عظيمي در تحول مسلمانان هند ايفا نمود. او راه مقابله با عقب ماندگي را در 
آموزش به سبك اروپائي مي دانست و دانشگاه مهم و معتبر اليگار را به سبك 

  دانشگاههاي انگليسي در هند براي مسلمانان ايجاد نمود.
از جمله سيد جمال الدين  ،ير مناطقديگر مصلحين اسالمي در سا        

) 1905محمد عبده (م  ،) و شاگرد  و پيرو اش در مصر1897اسد آبادي (م 
بر ضرورث اصالحات تكيه كردند. علي رغم تفاوت هاي نظري و سياسي ما 

همگي دراين نكته مشترك بودند كه اسالم و  ،بين اصالح طلبان اسالمي
اشته باشند. اما شرائط سخت و نا مطلوبي مدرنيزاسيون مي توانند  همنوائي د

مانع از آن مي شد كه تعبير  ،كه استعمار براي اين مناطق ايجاد كرده بود
تدريج گرايانه اين مصلحين اسالمي راه بجائي برد. با سقوط امپراطوري 

و بي اعتنائي آنان  ،تقسيم سرزمين هاي عربي بين انگليس و فرانسه ،عثماني
قالل طلبانه مليون عرب كه در شكست عثماني ها نقش به خواست هاي است
و در مراحل زماني بعدي ايجاد دولت اسرائيل و آوارگي  ،عمده اي داشتند

همگي  ،و آنچه كه استعمار و امپرياليزم  در هند و ايران كرد ،فلسطينيان
و در همين  ،زمينه را براي برخورد هاي تند و مقابله گرانه فراهم مي آورد

ود كه جنبش هاي راديكال و بنياد گراي اسالمي معاصر در كشور هاي بستر ب
  اكثرا مسلمان ظاهر شدند.

خواستار  ،نظير پيشينيان عقل گراي خود ،اگر قبال مصلحين مسلمان      
تعبيري عقالني از دين و اصالح تدريجي آن براي انطباق با شرائط متحول 

راه نجات  ،نظير پيشينيان خود ،تند رو ها ي اسالمي معاصر ،زمانه بودند
اسالف گذشته مي ديده و » طالئي«جوامع اسالمي را در عقب گرد به دوران 

مي بينند. با آنكه گروه اخير ادامه مستقيم   سلف گرايان اوليه نيستند و 
اما از ديد گاه نظري پيرو همان افراد  و   ،ويژگي هاي خاص خود را دارند

قدرت بسيج توده اي شان  ،بر خالف اسالف شان ،افكارند. ويژگي عمده اينان
در شرائط حاضر است. اسالف آنها هرگز نتوانستند جنبش هاي نيرو مندي را 
ايجاد كنند. وقتي خليفه مامون در قرن نهم به آزار و سركوب ابو حنبل و 

با هيچ مقابله جدي روبرو نشد. زماني كه ابن تيمييه در  ،پيراوانش دست زد
م بارها توسط مغوالن و مصريان به زندان افتاد و سر انجام در قرن چهارده
جنبشي در اطراف او شكل نگرفت. همينطور هنگامي كه در قرن  ،زندان مرد

هجدهم محمد علي والي مصر براي سركوب قاطعانه وهابيان به عربستان 
  و آنها را تار و مار كرد عكس العملي از جانب مردم بر نخواست. ،لشكر كشيد

حتي در مراحل اوليه ظهور بنياد گرايان تند رو اسالمي در دوران معاصر      
قدرت بسيج مردمي آنها را نمي بينيم. وقتي حسن البنا توسط پليس  ،نيز

كشته شد و بعدا زماني كه سيد قطب و يارانش توسط جمال  ،ملك فاروق
ائيان اسالم و يا وقتي كه محمد رضا شاه در ايران فد ،عبدالناصر اعدام شدند

جنبش چنداني در  ،را اعدام كرد و يا آيت اله خميني را به تبعيد فرستاد
  نگرفت. 

 ،اقتصادي و اجتماعي داخلي و بين المللي ،اين مجموعه شرائط سياسي      
و نه ايدولوژي مذهبي است كه اين گروه از رهبران تند رو اسالمي را بعنوان 

طرح كرد. برنامه هاي مدرنيزاسيون مدعيان حكومت با حمايت توده اي م
حكومت هاي متكي به قدرت هاي خارجي و تحت حمايت سرمايه هاي بين 

توسعه امكانات آموزشي و  ،از يك سو رشد سريع شهر نشيني ،المللي
استخدامي و ايجاد يك طبقه متوسط جديد را در اين كشور ها بهمراه 

صادي و اجتماعي و طبقاتي و از سوي ديگر با رشد نابرابري هاي اقت ،داشت
 ،نارضائي هاي عمومي را به ارمغان آورد. شكست برنامه هاي توسعه ملي
و  ،سركوب جريانات اپوزيسيون و شكست ايدئولوژي هاي ليبرال و ملي گرا

همگي به درجات مختلف در مطرح   ،چپ سوسياليست در بسيج توده اي
ست انقالب ايران و شدن روز افزون مذهبيون راديكال نقش داشتند. شك
به جريانات تند رو  ،بروي كار آمدن اولين حكومت بنياد گراي اسالمي

 ،اسالمي روح تازه اي بخشيد. در عرصه بين المللي روياروئي ابر قدرت ها
بقدرت رسيدن نوـ محافظه كاران در  ،شكست نهائي و فروپاشي شوروي

بي رحمانه تر  ،وديامريكا و تشديد همكاري هاي بنيادگرايان مسيحي و يه
و حمله هاي سراسري به  ،شدن سركوب جنبش فلسطين توسط اسرائيل

همگي به تقويت  ،افغانستان و عراق بدنبال ماجراي تروريستي يازده سپتامبر
قدرت بسيج توده اي  ،جريانات تند رو و بنياد گرائي اسالمي كمك كردند

كترين و ارتجاعي ترين و آنها را به  يكي از خطرنا ،شان را افزايش دادند
  جريانات سياسي جهان مبدل ساختند.

با همه اين احوال جريانات اصالح طلب اسالمي علي رغم تضعيف         
موضع و موقعيت شان كماكان به فعاليت هاي سياسي و نظري خود در 
كشورهاي مختلف ادامه داده و مي دهند. اين مصلحين خود طيف وسيعي را 

ز آنها كه به نوعي حكومت مذهبي متعادل و دموكرات ا ،تشكيل مي دهند
تا آنها كه رسما خواستار جدائي دين از دولت اند و دولت سكوالر  ،معتقدند

دموكراتيك را مد نظر دارند. نظريه پردازان مسلماني چون عبداله النعيم 
طارق رمضان (سويس  ،نصر ابو زيد (مصر) ،محمد طالبي (تونس) ،(سودان)
حسن اشكوري  ،محسن كديور (ايران) ،سام تيبي (سوريه . آلمان)ب ،ـ مصر)
و محمد آرگون  ،فضل اله گولن (تركيه) ،فاطمه مرنيسي (مراكش) ،(ايران)

(الجزاير) و بسياري ديگر نظريه پردازان مسلمان در زمره كساني هستند كه 
وانند سعي بر ارائه برخورد ديگري از اسالم دارند. هم اين ها هستند كه مي ت

با كمك نيروهاي مترقي در كشورهاي اكثرا مسلمان نقش سازنده اي در 
  مقابل اسالم بنياد گرا ايفا كنند. 

است. واقعيت اين است كه » چه بايد كرد؟«حال سئوال عمده براي چپ       
اگر در سي سال پيش و قبل از آن امكان نديده گرفتن اسالم در كشور هاي 

ديگر چنين امكاني  ،كشور ما ايران تا حدي ميسربوداكثرا مسلمان از جمله 
وجود ندارد. حال اسالم با قدرت عظيم بسيج توده اي و ساختار ها و نهاد 
هاي وسيع مذهبي اش در صحنه سياسي حاضر است و براحتي نمي توان 
آنرا از صحنه بيرون كرد. حتي زماني هم كه سرانجام حكومت اسالمي فعلي 

م جريانات مختلف اسالمي در حيات سياسي ايران حضور باز ه ،از بين رود
  خواهند داشت. 

اما برخورد چپ با اين واقعيت چندان درخشان نبوده. چپ همانطور         
  ،در مجموع مذهب را يكدست و يكپارچه ديده ،كه در باال نيز اشاره شد

غناي و  ،برداشتش از آن شبيه برداشت بنيادگرايان اسالمي از اسالم بوده
مباحث مصلحين اسالمي عقل گرا را چه در تاريخ گذشته و چه در حال 

و برخوردي تحقير آميز به آنها داشته.  براي بخشي از  ،حاضر نديده گرفته
چپ راديكال كه كماكان در روياي بدست گرفتن قدرت از طريق قهر انقالبي 

ذهب مسئله م ،و ايجاد نظام بالواسطه سوسياليستي ـ كمونيستي است
چندان پيچيده نيست چرا كه به زعم آنها قرار است با ايجاد حكومت كارگري 
مورد نظرشان اين مسئله حل شود. از سوي ديگر در طرف مقابل طيف چپ  
به جرياناتي بر مي خوريم كه علي رغم تجربه تلخ انقالب ايران كماكان آماده 

با بخشي از هستند كه هويت چپ را كم رنگ و يا رها كرده و هم جهت 
  جريانات اسالمي حركت كنند.

واقعيت اين است كه پاسخ به اين سئوال كه چپ چه سياست عملي و        
واقع بينانه اي را بايد در قبال مذهب به پيش برد و چه شعارهائي رامطرح 

بسيار پيچيده است. اين پيچيدگي بويژه براي آندسته از جريانات  ،سازد
از يك سو به حفظ آرمانهاي سوسياليستي خود سياسي چپ مطرح است كه 

معتقدند و از سوي ديگر دموكراسي پارلماني را شيوه مناسب حكومتي مي 
كه  ،انگارند. ترديدي نيست كه از يك سو ايدئولوژي چپ و ايدئولوژي مذهبي
با هم  ،پايه يكي مادي ودنيوي و ديگري ايده آليستي و ما بعد الطبيعه است

http://dialogt.de/



  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 424  100 ي آرش شماره

ما بسته به ديدگاه و سياستي كه سازمانهاي سياسي پيرو اين در تناقض اند. ا
مي توانند در بسياري موارد و خواست ها با  ،ايدئولوژي ها در پيش مي گيرند

  يكديگر هم جهت باشند.      
از جمله اين كه مذهب بايد از دولت جدا  ،در مورد پاره اي شعار ها       
توافق دارند. نيز نظريه غالب در ميان  تقريبا تمامي جريانات چپ با هم د،باش

چپ اين است كه مذهب بعنوان امري شخصي در حوزه خصوصي آزاد است . 
يعني حد واصل حوزه  ،اما مسئله پيچيده به نقش مذهب در حوزه بينابيني

دولتي (كه ورود مذهب در آن ممنوع) و حوزه خصوصي (كه مذهب در آن 
 ،مي نامند» حوزه عمومي«ي كه آنرا يا بعبارت ديگر حوزه ا ،آزاد است)

مربوط مي شود. حوزه عمومي فضائي اجتماعي است كه در آن شهروندان در 
زمينه مسائل مختلف بطور آشكار و يا پنهان به مبادله نظرو اطالعات مي 

ساخته مي شود. در گذشته اين فضا » افكار عمومي«پردازند و از اين طريق 
و زنان و كارگران و اقليت ها و مردمان عادي  خاص برگزيدگان اجتماعي بود 

در آن نقشي نداشتند. با رشد سرمايه داري و همزمان با وسعت گرفتن نسبي 
گروه هاي اجتماعي وسيع تري  به اين فضا  ،جامعه مدني در جوامع مختلف

ضمن آنكه برگزيدگان اقتصادي و سياسي نيز اين فضا را بزير  ،وارد شدند
افكار عمومي را در جهت منافع خود شكل داده و مي كنترل كشيدند و 

  دهند. 
واضح است كه نمي توان از ورود مذهب به حوزه عمومي جلوگيري كرد        

و يا آنرا از آن حوزه بيرون راند.  اعمال زور و ممنوع سازي آن نيز كاري از 
پيش نخواهد برد. كافي است به تجربه اروپاي شرقي و خود روسيه نگاه 

عقب مانده ترين شكل كاتوليسيسم را  ،كه پس از دهه ها ممنوعيت ،نيمك
كليساهاي امروزي اش پررونق تر و پر زرق و برق  ،به حوزه قدرت بازگرداند

و مهاجرينش به كشورهاي غربي به كليساهاي  ،تر از كليساهاي تزاري است
در  ،يانهدر شرف ورشكستگي اين كشور ها رونق تازه بخشيدند . يا در خاور م

 ،علي رغم سالها سركوب مذهبيون مسلمان ،و عراق ،اردن ،سوريه ،مصر
قوي ترين جنبش هاي اسالم گرا را مي بينيم كه آماده روياروئي با دولت 

  هاي حاكم بر اين كشور ها هستند. 
در كشورهائي كه اسالم گرايان در قدرت سياسي اند مسئله اساسي      

و در ديگر كشورهاي اكثرا مسلمان كه  ،ت استبيرون راندن آنها از حكوم
مسئله  ،اسالمگرايان هنوز نتوانسته اند قدرت حكومتي را در دست گيرند

اساسي مانع شدن از خزيدن آن ها به حوزه دولتي و ايجاد حكومت اسالمي 
است. در هر دو صورت نقش حوزه عمومي بسيار حساس و مهم است. حوزه 

و  ،راست و چپ ،افكار مذهبي و غير مذهبي عمومي صحنه رقابت نظرات و
مرتجع و مترقي است. البته در نظام هاي ديكتاتوري و سركوبگر بويژه در 

حكومتگران و اعوان و انصار و پليس  ،نظام هاي فاشيستي و شبه فاشيستي
اما نمي توانند آنرا كامال كنترل  ،شان فضاي حوزه عمومي را تنگ مي كنند

كشور خودمان است كه علي رغم وسيع ترين شبكه ها و  كنند. بهترين نمونه
جمهوري اسالمي نتوانسته اين فضا  ،دستگاههاي كنترل حكومتي و مذهبي

كه اتفاقا يكي از زنده ترين و فعال ترين حوزه هاي عمومي در خاور ميانه  ،را
  ز بين ببرد. ا و جهان اسالم است

 ،ت به رقابت بر مي خيزددر اين صحنه است كه چپ با ديگر جريانا      
رقابتي سخت كه متاسفانه چپ در آن موفق نبوده. بخشي از اين عدم 
موفقيت بخاطر شرائط سخت و نا برابري است كه چپ در آن عمل كرده و 

و رهبران مذهبي از چپ ها بيش از  ،صاحبان سرمايه ،مي كند. حكومت ها
ز ديگر جريانات هر جريان ديگري هراس داشته و دارند و آنرا  بيش ا

اپوزيسيون سركوب كرده و مي كنند. اما بخش ديگر اين عدم موفقيت به 
امري كه  ،خود چپ و سياست هاي گذشته و حال اش مربوط مي شود
  متاسفانه اغلب چپ ها يا آنرا نمي بينند و يا آنرا انكار مي كنند. 

كه در  ،بزرگترين مشكل چپ چه در ايران و چه در ساير نقاط جهان      
غير عملي فكر كردن است. بين آرمان  ،واقع مي توان آنرا بيماري چپ ناميد

هاي سوسياليستي و نيل به اين آرمان ها فاصله اي طوالني وجود دارد و 
 ،بسياري چپ ها برخوردي  ناب گرايانه (پيوريتان) به آرمان هاي خود دارند

طرح شعار ها معيار  و هر گونه انعطاف را سازشكاري قلمداد مي كنند. در
اصلي بيشتر حفظ قداست آرمان ها است و توجهي به عملي بودن آنها در 
شرائط ويژه زماني ـ مكاني نمي شود. بزرگترين وحشت بسياري از ما  اتهام 

است. از همين روست كه شعار ها » سازشكاري«عمل گرائي (پراگماتيسم) و 
ظ رفقاي همفكرمطرح و مواضع سياسي بيشتر در جهت جلب رضايت و حف

ميشوند تا جلب حمايت وسيع تر مردمي براي نيل تدريجي به آرمانها كه بهر 
  حال بطور يك شبه به آنها نمي توان رسيد.

واضح است كه واقع بيني با عمل گرائي متفاوت است. واقع بيني به ما       
به  مي آموزد كه چپ به تنهائي نمي تواند به آرمانهاي خود برسد و نياز

متحديني دارد كه چپ نيستند. واقع بيني به ما مي آموزد كه طبقه كارگر 
امروزي تنها محدود به مزد بگيران به اصطالح يقه آبي نيست (كه در آن 
صورت اقليتي بيش نخواهند بود) و اقشار وسيع طبقات متوسط جديد و 

يقه و خصوصي (يا به اصطالح  ،شبه دولتي ،حقوق بگيران بخش هاي دولتي
نيز در بر مي گيرد. اكثر  ،با خواست هاي متعدد و گاها متضاد ،سفيد ها)  را

قريب به اتفاق اين اقشار و طبقات از جمله كارگران مزد بگيرنيز چپ 
و بسياري از آنها مذهبي اند. با آنكه دوران حكومت اسالمي بسياري  ،نيستند

ينات خرافي سه دهه را نمي توان تاثيرات مخرب تلق ،را از مذهب بيزار كرده
ناديده گرفت. در اين ميان نقش مذهبيون اصالح طلب و عقل گرا و مقابله 

چرا كه آنها با زبان  ،آنها با اسالمگرايان تند رو بسيار حائز اهميت است
  مذهبي سعي بر دور كردن اقشار مختلف از حكومتگران اسالمگرا دارند. 

با نيروهاي غير چپ و نحوه برخورد پرداختن به جزئيات نحوه همكاري       
به مذهب كار يك يا چند نفر نيست و  شايد براي شروع بايد تبادل افكار و 
بحث و گفتگو در اين مورد را در دستور كار يك گردهمائي قرار داد تا نظرات 
گوناگون در مورد چپ و اسالم بطور منظم و همه جانبه مورد بررسي قرار 

  گيرد. 
* 

  

  

   چپ ازمان هايس مروري بر

  در تبعيد
  

  سيامند

  

هم زمان با سرنگوني نظام سلطنت در ايران و استقرار حكومت جمهوري 
اسالمي، جنبش چپ ايران در معرضِ فراز و نشيب هاي مختلفي قرار گرفت 
و تجربياتي تلخ و شيريني پشت سر نهاد. مجموعه ي احزاب، سازمان ها و 

بي و اجتماعي، گروه هاي شكل گروه هاي متفاوت منسوب به چپ انقال
گرفته در روزهاي انقالب بهمن، سازمان ها و احزاب قوام گرفته در خارج از 
كشور و در كوران تحوالت انقالبي، گروه هاي شكل گرفته در زندان و ... هر 
يك معرف گرايشي از جنبش چپِ ايران در روزهاي پس از اقيامِ بهمن بوده 

  اند. 
ف همين بس كه در زماني كه برخي از اين گروه و در گستردگي اين طي

سازمان ها در تالش سرنگونيِ حكومت برخاسته از قيامِ بهمن بودند، برخي 
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ديگر عمده ي تالش و همت خود را متوجه تقويت جناح هاي متفاوت آن 
نمودند، دسته اي تالش خود را متوجه تسليح و سازمان دهي نهادهاي مسلح 

گر در تالشِ تسليح و استقرار نهادهاي متفاوت درون رژيم توده اي و برخي دي
نوين برآمدند، برخي به جبهه هاي جنگ ايران و عراق شتافتند و برخي ديگر 
در سوي مقابل ايستادند و نيروهاي رژيم را هدف گرفتند... گوشه هاي 
مختلفي از وجوه تمايز و گستره ي اين چپ با همه ي ويژگي هاي آن، 

منقدين و نظريه پردازانِ چپ و البته غيرِ چپ در متون مختلف توسط برخي 
مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه كه اين بررسي را حائز اهميت مي كند، 
همانا انتقالِ تجاربِ تاريخي جنبش چپِ ايران در دوره ي مذكور و ياري به 
شكل دهي به ذهنِ تاريخي است. نطفه هاي خجسته ي جنبشِ جوان چپ 

يران در حال رشد و نمو است و انتقال اين تجارب يقيناٌ به باروري اين در ا
  نطفه ياري خواهد رساند.

تجربه ي كنوني حاصل زحمات پرويز قليچ خاني است، كه با پيگيري و تالش 
ويژه ي خود شماري از مسئولين و گردانندگان سازمان ها و احزاب مختلف 

ب بهمن را مورد سئوال قرار داد و چپ در مقاطع مختلف تاريخي پس از انقال
از آن ها خواست باري ديگر نگاهي به برخي تحوالت و رويدادهاي متفاوت 
عرصه ي جنبشِ چپ ايران داشته و گزارش گونه اي از سير انشعابات و 
تحوالت سازمان هاي خود را براي ثبت در تاريخ در اختيار گذارند، آنچه در 

بازنگري است، تنها چيزي كه من در  اين مجموعه گرد آمده حاصل اين
فاصله ي زماني كوتاهي كه در اختيار داشتم انجام داده ام، در كنار هم 

  گذاشتنِ مجموعه ي اين گزارشات است. 
مي بايست پيش از آغاز مطلب به اختصار توضيح داده باشم آنچه در سطور 

ت اجتماعي و پائين مي آيد، عمدتاٌ به تحوالت درون چپ مي پردازد و تحوال
تجزيه و تحليلِ اين تحوالت مورد نظر نبوده است، آنچه كه مد نظر بوده، 
همواره تحوالت سازمان ها، احزاب و گروه هاي متفاوت عرصه ي چپ ايران 

  بوده است. 
اعتراف مي كنم كه براي بازگويي تاريخچه ي جنبش چپ ايران در سال هاي 

ص سال هاي تبعيد كاري بس ناكامل پس از سرنگونيِ نظامِ سلطنت، و بخصو
ارائه داده ام، اما اميد است كه اين تالش راهگشاي انتقالِ گسترده ي اين 
تجارب به نسلِ نوين چپ ايران باشد. اين امر تا حدودي منوط به محدوديت 
هاي متفاوت من و همينطور شرايط حادث است. متاسفانه با اينكه نزديك به 

مي گذرد و عمده ي سازمان ها، احزاب و گروه هاي سه دهه از انقالب بهمن 
مختلف شكل گرفته و فعال در دوران انقالب بهمن و پس از آن پايگاه هاي 
اينترنتي مختلف تاسيس كرده و در اختيار دارند، اما شمار گروه ها، سازمان 
ها و احزابي كه آرشيو نشريات و مطبوعه هاي خود را به مثابه بخشي از 

چپ ايران براي انتقال تجارب در اختيĤر گذاشته باشند، اگر  تاريخ جنبش
  معادل صفر نباشد، چيزي فراي آن هم نيست.   

در مطلبِ كنوني كوشيده ام بر مبناي ميزان تاثيرگذاري اجتماعي هر يك از 
سازمان ها و احزاب گوناگون در سطح ملي به گروه بندي هر يك از آنها 

ن نقاط عطف تاريخ آنها در سال هاي پس از پرداخته و نقاطي را كه همچو
انقالب بوده است را برجسته ساخته و نظر و روايت مسئولين آن زمان را طرح 
كنم. تا حد امكان و تا جايي كه اصل تاريخ نگاري فراموش نشده باشد، 
كوشيدم نظرات و ارزيابي هاي شخصي هر يك از افراد را در رابطه با گروه ها، 

ن هاي ديگر حذف و يا تعديل كنم. اگر كسي گروهي ديگر را احزاب و سازما
و ... ناميده بود، تا جايي كه به اصل مطلب لطمه اي نخورد آن » اپورتونيست«

را حذف كردم. از آنجا كه بسياري از نقل قول ها كامالٌ كپي و در متن 
گنجانده شده اند، گاه به نظر مي رسد كه توالي جمالت و حتي اشتباهاتي 

  ستوري در متن هست، كه به قصد وفاداري به متن، آنها را تغيير نداده ام. د
قابلِ يادآوري است كه با توجه به اين كه محور اصلي اين مباحث، نه مسائلي 
سياسي و تنوريك، بلكه عموما مسائلي تشكيالتي است، كوشيدم كه حتي 

 زم.  االمكان با رعايت مسائل امنيتي به بازگويي رويدادها بپردا

  
  سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران

با سرنگوني نظام سلطنت و تغيير رژيم در ايران، اين سازمان به مثابه وسيع 
ترين و گسترده ترين سازمان چپ كشور كه گستره يِ اعضاي نوين و 
هوادارانِ متشكل آن سراسر كشور را دربر مي گرفت، فراي پاسخگويي به 

مقابلِ سئوالي مربوط به تاريخ و هويت خود نيز  تحوالت سياسي روزمره، در
قرار گرفت. آيا سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران، با تغيير شرايط سياسي 

كشور همچنان گروهي چريكي خواهد ماند، يا اينكه به سازمان و گروهي 
سياسي گذار خواهد كرد؟! اين مباحثات و كنار گذاشته شدنِ تئوري منوط بر 

، موجبِ شكل گيري اولين »مسلحانه، هم استراتژي، هم تاكتيكمبارزه ي «
اشرف دهقاني، جدايي از سازمان شد. چهره هاي شاخص اين گرايش، 

از مسئولينِ  مهدي سامعبودند.  محمد حرمتي پور، عبدالرحيم صبوري
  آن زمانِ سازمان معتقد است: 

  
يق محمد اولين جدايي، انشعاب رفيق اشرف دهقاني و فدايي شهيد رف«

حرمتي بود. اشرف دهقاني طي يك مصاحبه به اخراج خود از سازمان 
ري وقت سازمان اعالم داشت. آنها در باعتراض و داليل مخالفت خود را با ره

اعالم  "هاي فدايي خلق ايران چريك"تحت عنوان  1358خرداد 
  »موجوديت كردند

  
در آن » ايرانچريك هاي فدايي خلق «مسئول روابط خارجي  جابر كليبي

  دوران با شرح مفصل تري به اين انشعاب پرداخته است: 
  
تشكيل شد و طي جزوه اي تحت عنوان  1358جريان چفخا درسال «
سازمان "مواضع سياسي خود را در تقابل با  "مصاحبه با رفيق اشرف دهقاني"

(از اين پس سچفخا) اعالم نمود. تشكيل دهندگان  "چريك هاي فدايي خلق
اين جريان عبارت بودند ازعده اي از زندانيان سياسي سازمان چريك  اوليه

از زندان ها  1357هاي فدايي خلق كه در نتيجه قيام مردم ايران در سال 
آزاد شده بودند و بخشي از نمايندگي خارج از كشور سچفخا. در جريان 

ن (فعاالن كنفدراسيو تشكيل چفخا، عده اي از فعاالن سياسي خارج از كشور
ايران بازگشته بودند نيز به ه جهاني دانش جويان ايراني) كه در جريان قيام ب

  آن ها پيوستند. 
بخش اول، در زندان در مقابل سياست جديد اعالم شده توسط رهبري 

شرايط عيني "سازمان مبني بر رد نظرات مسعود احمد زاده دال بر وجود 
در  "يط عيني انقالبشرا"و پذيرش نظرات بيژن جزني در نفي  "انقالب

ايران، موضع گيري كرده بودند. بخش دوم در عين حال كه سياست جديد 
سازمان را نمي پذيرفتند ولي كماكان عضو سازمان باقي مانده و نمايندگي 
سازمان در خارج از كشور را به عهده داشتند و بخش سوم، كادرها و اعضاي 

اصله پس از اعالم مواضع جديد كنفدراسيون جهاني دانشجويان ايراني كه بالف
، سياست جديد سازمان چفخا را به عنوان يك 1355سازمان چفخا در سال 

  » سياست انحرافي و راست به نقد كشيده و در مقابل آن ايستادند
    

چريك هاي فدايي خلق، گروهي كه هويت سياسي خود را در ابتدا با 
صله ي زماني كوتاهي به مصاحبه ي اشرف دهقاني تعريف مي كرد، خود به فا

در  جابر كليبيبحران دچار آمده و به گرو هاي متعدد انشعابي تقسيم شد. 
شرحي مبسوط و توضيحاتي بسيار روشنگر نگاهي به تاريخچه و روند جدايي 

  هاي درون اين جريان دارد:
  
يك چارچوب كلي اهداف و مواضع چفخا را  تنها متني كه به نوعي و در«

بود. اين مصاحبه  "مصاحبه با رفيق اشرف دهقاني"زوه بيان مي كرد ج
از سچفخا منتشر شده بود. بهر رو  اخراج اشرف دهقانيدر مقابل اعالم 

چفخا كوشيد تا در مبارزه عليه نظرات جديد سچفخا تفاوت خود با اين 
اين زمينه كه رهبري سچفخا از  جريان را بيان كند و افكار عمومي را در

مبارزه مسلحانه، هم "رزه مسلحانه كه در كتاب اصول اساسي مبا
، نوشته ي مسعود احمد زاده كه در حقيقت پايه "استراتژي، هم تاكتيك

مشي  هشده است و بنابراين ادامه دهند منحرفهاي تئوريك سازمان بود، 
بحران در سازمان با  اولين آثار 1360در سال  سازمان نيست، روشن سازد.

شكل  دو جناحهقاني ظاهر گرديد و حول اين مساله نقد مصاحبه با اشرف د
گرفت. جناحي كه معتقد بود اين نوشته وظايف و شعارهاي چفخا را در 
شرايط جديد تعيين كرده است و جناح ديگري كه مصاحبه مذكور را در 

ارزيابي مي  "مبارزه مسلحانه، هم استراتژي هم تاكتيك"تناقض با تئوري 
د و مخالفان مصاحبه اين يم به نقد گذشته چفخا رسكرد. نقد مصاحبه سرانجا

دانستند. بحران در چفخا  انحرافي و عدول از مبارزه مسلحانهگذشته را 
  ها قادر نشد تصميماتي را كه برايچنان بود كه در اثر آن، اين جريان نه تن

  

http://dialogt.de/



  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 426  100 ي آرش شماره

  

  
  
  
  
اتخاذ كرده بود باجرا بگذارد بلكه در عين حال  "جبران انحرافات گذشته"
توانست جلسه عمومي خود را برگزار كند. تذكر اين نكته اهميت دارد كه ن

چفخا در اين دوران فاقد اساسنامه و ضوابط تشكيالتي است و اين امر 
وضعيت تشكيالتي سازمان را بيش از پيش در ابهام و ناروشني قرار مي داد ... 

ان بويژه مخالفان مصاحبه طرفداران آن را متهم به كارشكني در امورسازم
، "جبهه شمال"جلوگيري از اجراي برنامه هاي مبارزاتي از قبيل باز كردن 

  مي كردند. 
 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران"، 1360پس از انشعاب در سال 

آرخا)، حيات  -(از اين پس چفخا ")ارتش رهايي بخش خلقهاي ايران(
ه در شمال)، (مبارزه مسلحان "جبهه شمال"خود را آغاز كرد كه گشودن 

ادامه فعاليت مسلحانه در "و  "تقويت و توسعه فعاليت چريكي شهري"
اساس حركت آن را تشكيل مي داد. اين جريان عمليات مسلحانه  "كردستان

چشم گيري را عليه نيروهاي رژيم در شمال انجام داد ولي چندي بعد، يعني 
بر اثر آن بخش شهر سازمان متحمل ضرباتي شد كه  1360در اسفند سال 

، عضو كميته مركزي و عبدالرحيم صبوريتعدادي از كادرهاي آن، بويژه 
 4مسئول شهر در درگيري با نيروهاي رژيم كشته شدند. اندكي بعد، در 

نيز ضزبه خورد و تني چند از اعضاي  "ستون جنگل" 1361فروردين سال 
ات پي ، كشته شدند. اين ضربمحمد حرمتي پورآن، بويژه فرمانده ستون، 

آرخا را از ميان برداشت،  -در پي و سنگين كه افراد برجسته و با نفوذ سچفخا
تاثير گسترده و عميقي در ايجاد نابساماني در درون سازمان به جا گذاشت ... 

به  انشعاب كردهدر اين دوران عده اي از اعضاي سازمان در كردستان از آن 
هسته رزم "ه نام ب جريان ديگريكومه له پيوستند. اندكي بعد 

از سازمان جدا شد و فعاليت مستقل خود را آغاز نمود. در اين  "كمونيستي
 يا انشعابشدند و  يا اخراجميان افراد و گروه هاي مختلفي از سازمان 

  كردند كه آمار و اسناد دقيقي در اين مورد در دست نيست.    
گر كه از و تني دي اشرف دهقاني، فريبرز سنجريكه  "تصفيه شدگان"

طرفداران مصاحبه با اشرف دهقاني را شامل مي شد، در جريان جدايي و پس 
آرخا در شمال و  -از آن به شدت تضعيف شده بودند. اما، ضرباتي كه به چفخا

مركز وارد شد و بدنبال آن نوعي سر درگمي و انفعال سراسرسازمان را فرا 
كوشيدند با استفاده از  گرفت، شرايط براي تقويت آن ها فراهم گشت. آن ها

آرخا، به مسايل مورد اختالف، از نظر خود،  -شرايط نابسامان در چفخا
بپردازند. باين ترتيب توانستند برخي را به خود جلب كنند. اين وضعيت 
چندان ادامه نيافت و بحران هاي مختلف تشكيالتي و سياسي در جريان 

اولين جريان كه جدايي خود چفخا نيز موجب انشعاب ها و اخراج ها گرديد. 
(از  "هرمزگان - چريك هاي فدايي خلق ايران"از چفخا را اعالم نمود، 

هرمزگان) بود. اين جريان كه داراي پتانسيل مبارزاتي قابل  - اين پس چفخا
توجهي در استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان بود و هم در زمينه 

ه داشت، در اعالميه اي كه در سياسي و هم نظامي نفوذ وسيعي در اين منطق
عدم رابطه تشكيالتي و همسويي در "منتشر كرده بود،  1361تاريخ تيرماه 

كرده  "خط مشي مبارزاتي خود را با چريك هاي فدايي خلق ايران اعالم
آرخا نيز ذكر كرده است. چفخا مانند  -است. همين موضع را در مورد چفخا

مستقر شده بودند، از بحراني به بحران ساير جريانات سياسي كه در كردستان 
دستخوش اخراج، انشعاب و جدايي هاي فردي و گروهي گرديد كه از  ديگر

  هيچكدام اثر نوشته شده اي در دست نيست. 
و  در اين جريان مربوط به بخش خارج از كشور آخرين و بزرگترين جدايي

آن ايجاد  است كه ماحصل 1364هواداران آن در اروپا و امريكا در سال 
 - (مبارزه مسلحانه پيروان جنبش نوين كمونيستي ايران"جرياني به نام 

بود. مسئول روابط خارجي چفخا به دليل  "هم استراتژي، هم تاكتيك)
انتقادهايي كه به سياست، روابط  تشكيالتي و فقدان اصول و ضوابط 
كمونيستي در سازمان داشت، پس از مدت ها بحث و انتقاد، سرانجام 

وضع او را تحمل نكرد و به جاي پاسخ به مسايل مطرح شده  و  "رهبري"
اتخاذ شيوه هاي مناسبي براي حل مسايل و مشكالت سازمان، به بهانه هاي 

كرد. منتها چون مسئول روابط خارجي سازمان بحث ها  "قيچي"واهي او را 
به  هواداران چفخا "نشريه تئوريك دروني"و اختالفات سياسي را از طريق 

خبر بودند نسبت به اقدام خودسرانه  بحث گذاشته بود، هواداران ماهيت امر با
رهبري اعتراض كردند و پس از مدتي بخش اعظم آنها با انتشار نشريه اي 

  جدايي خود را از چفخا اعالم كردند.  "نبرد نوين"تحت عنوان 
ي به جزوه ا "پيروان جنبش نوين كمونيستي ايران"1364در مهر ماه سال 

منتشر ساختند كه در برگيرنده ي تحليل آن  "ديدگاه ها و مواضع ما"نام 
  »ها از شرايط ايران، جنبش كمونيستي ايران و جهان و نقد چفخا بود

   
از زمره كساني است كه در رابطه با مجموعه انشعابات مجموعه  مهدي سامع

  اطالعات وسيع و گسترده اي ارائه مي دهد:  "فدايي"ي 
  
بر سر چگونگي مبارزه مسلحانه با  "چريكهاي فدايي خلق ايران"در «

رژيم خميني اختالف نظرهايي كه وجود داشت شدت گرفت. فدايي شهيد 
رفيق محمد حرمتي پور و تعدادي ديگر منجمله فدايي شهيد رفيق رحيم 
صبوري معتقد بودند كه نظرات رفيق اشرف دهقاني راست روانه است و پس 

ت اين كه نمي توانند به توافق دست يابند در اين جريان از چندي به عل
انشعاب مي شود. محمد حرمتي پور و رفقاي هم نظر او فعاليت مستقلي با 

را  "ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران -چريكهاي فدايي خلق ايران "نام 
آغاز كردند. اينان معتقد به مبارزه مسلحانه در روستا و توجه به مسأله 

همراه با تعدادي ديگر از رفقايش  . رفيق محمد حرمتي پورنددهقاني بود
در جنگلهاي مازندران مستقر شدند و پس از چند عمل نظامي طي يك 

 رفيق اشرف دهقانيدرگيري با مزدوران رژيم خميني به شهادت رسيدند. 
به  "چريكهاي فدايي خلق ايران"و طرفداران او به همان صورت قبلي و به نام 

با وجود ضرباتي كه به هر دوي اين جريان  60امه دادند. در سال فعاليت اد
مي خورد، اما فعاليت آنان ادامه پيدا مي كند. اين دو جريان پس از ضربه 

عمده فعاليت خود را به كردستان ايران (كه در آن  60خوردن در سال 
 شرايط مناطق آزاد شده بسيار داشت) منتقل مي كنند و به فعاليت ادامه مي

از  "چريكهاي فدايي خلق ايران"شاخه هرمزگان  1361دهند. در سال 
 "هرمزگان -چريكهاي فدايي خلق ايران "آنها جدا شده و مدتي به نام 

چريكهاي "فعاليت مي كردند و بعد كامالً فعاليت آنان خاتمه يافت. از 
هم يك گروه  "ارتش آزاديبخش خلقهاي ايران -فدايي خلق ايران 

پيوستند. با پيش آمدن  به حزب كمونيست ايرانجدا شده و  گنسبتاً بزر
ماجراي اشغال كويت و پس از آن، جنگ خليج فارس، هر دوي اين جريان 

در خاك كردستان عراق مستقر بودند، آن جا را ترك  1362كه از سال 
چريكهاي فدايي خلق "كردند و براي مدتي فعاليت بيروني نداشتند. 

را از سر گرفته اند  "پيام فدايي"ير انتشار نشريه طي دو سال اخ "ايران
از آن  "ارتش رهائي بخش خلقهاي ايران -چريكهاي فدايي خلق ايران "ولي 

تاريخ تاكنون در حالي كه رسماً خود را منحل نكرده اند، اما فعاليت بيروني 
  »هم نداشته اند

  
» لق ايرانچريك هاي فدايي خ«هنوز مدت زمان زيادي از اخراج (انشعاب) 
كردستان و تركمن صحرا در از سازمان نگذشته بود، سازمان فدايي در 

و در نقاط ديگر كشور در تالشِ شكل  مقابل رژيم مسلحانه ايستاده بود
دهي به نهادهاي توده اي بود، در عين اين كه هنوز حتي تاريخ و گذشته ي 
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بود كه همچنان خود را مورد بررسي اي انتقادي قرار نداده و هنوز روشن ن
گذار به سازماني است يا اينكه مقدمات » نظامي –سياسي «سازماني 
مقدمات تقسيم بزرگ اين 1359را آماده كرده است. در تابستان  سياسي

اين روند را  مهدي سامعنهاده شد.  اقليت و اكثريت سازمان به دو جناح
  اين گونه به تصوير مي كشد: 

  
پلنوم سازمان تشكيل و در اين پلنوم اقليت و  اولين 1358در تابستان سال «

و پس  1358اكثريت از نظر عملي شكل گرفتند. در جريان رويدادهاي سال 
، جناح فرخ نگهداراز اشغال سفارت آمريكا به وسيله دانشجويان خط امام، 

خط ضد امپرياليستي "از فرصت استفاده نموده و نظرات خود مبني بر تائيد 
به كرسي نشاند و بدين ترتيب جريان اقليت در درون را  "امام خميني

سازمان در مخالفت با مشي سياسي فرخ نگهدار شكل گرفت و سرانجام در 
  . »به وقوع پيوست اقليتو  اكثريتانشعاب  1359خرداد 
  

از گروه هايي كه در اين دوران در كنار سازمان چريك هاي فدايي خلق به 
از مسئولين اين  مهرداد باباعلي بود، »راه فدايي«فعاليت مي پرداخت، 

و همينطور پروسه ي شكل گيري اقليت را » راه فدايي«گروه در معرفي 
  چنين بازگو مي كند: 

  
به عنوان بخشي از هواداران سازمان چريك هاي فدايي  "راه فدايي"گروه «

خلق ايران كه از نقطه نظرات رفيق بيژن جزني جانبداري مي كردند نخستين 
تحت  1358مورخ شهريور ماه  "راه فدايي"با انتشار اولين شماره جزوه ي بار 

مبارزه با انحصار طلبي مذهبي مضمون عمده ي جنبش رهايي "عنوان 
رسميت يافت و به طور علني ابراز وجود كرد. اعضاي اين گروه تا قبل  "بخش

ي در اروپا و امريكا در چارچوب كنفدراسيون جهان 1357از انقالب بهمن 
دانشجويان و بخشا در ارتباط با كميته ي خارج از كشور سازمان فدائيان از 
آن هواداري مي كردند ... در آستانه ي انقالب به ايران بازگشتند و فعاليت 

و  "كار"هاي خود را در ارتباط با سازمان و عمدتا در چارچوب روزنامه ي 
  فدائيان ادامه دادند. يعني ارگان هاي سياسي و تئوريك سازمان  "نبرد خلق"

وقوف بر فقر عميق تئوريك رهبران و كادرهاي سازمان، سردرگمي و گيجي 
 فرصت طلبانه ي راست در سازمان كه خود را به صورت آنان و بروز گرايشات

نشان  "زنده باد حاكميت خلق"دنباله روي از رهبريِ امام خميني و شعار 
آيند و در مورد مسائلِ مبرم جنبش  مي داد آنان را بر آن داشت كه گرد هم

را ادامه دهند، راهي » راه فدائيان خلق«به مشورت بپردازند و بدين سان 
كه به گمانِ آنان با انديشه هاي رفيق بيژن جزني روشني مي يافت و نيازمند 
نوآمد شدن در شرايط پس از انقالب بهمن بود. رئوس نقطه نظرات اين 

  توان بدين نحو خالصه كرد:جريان را در چند نكته مي 
آنان معضل عمده ي تحول اجتماعي ايران را پس از انقالب بهمن در  الف)

قدرت يابي روحانيت حاكم و انحصار طلبي مذهبي آنان تشخيص مي دادند و 
لزوم ايجاد جبهه اي از مدافعين آزادي ها و حقوق دمكراتيك را در مقابل اين 

 "راه فدايي"ين شماره ي نشريه ي انحصار طلبي مذهبي در همان نخست
خاطر نشان شدند. به گمانِ آنان روحانيت حاكم از موضعي واپس گرا و 
ارتجاعي با امپرياليسم در تضاد قرار داشت و جريانات چپ و ترقي خواه نبايد 

  با آنان هم صدا و همگام مي شدند.
داري آنان از تحول سازمان فدائيان به يك حزب سياسي كارگري جانب ب)

مي كردند و گام نخست در اين امر را بازشناسيِ گرايشات يا فراكسيون هاي 
نظري گوناگون در درون جنبش فدايي و پيشبرد مباحثه ي علني  –سياسي 

(آبان  "راه فدايي"مي دانستند و به اين اعتبار نيز دومين شماره ي نشريه ي 
  يص دادند.) را به لزوم مبارزه ي ايدئولوژيك علني تخص1358ماه 
آنان ضمن اين كه با ايجاد يك تشكيالت مستقل مخالف بودند و فعاليت  ج)

هاي خود را در درون سازمان فدايي پيش مي بردند، بر اين باور بودند كه 
خطر گرايش راست در اين سازمان كه روحانيت حاكم را انقالبي و خلقي 

ن عليرغم مخالفت تلقي كرده، به حزب توده نزديك مي شود عمده است. آنا
با انشعاب اقليت از اكثريت به دليل زودرس بودنِ اين انشعاب و به دليل تنزل 
شعار مباحثه ي علني به منازعات فرقه هاي منشعب، از همان بدو تاسيس 
فراكسيون اقليت در آن شركت كردند و خود را فراكسيوني در درون اقليت 

كيد بر تفاوت نظرهاي جدي در ضمن تا "راه فدايي"به شمار آوردند. گروه 
باره ي تحليل اقليت از حاكميت كه قدرت اصلي را نه در يد روحانيت حاكم، 

بلكه در دست ليبرال ها مي پنداشت، به دليل آن كه اقليت در مجموع هيئت 
حاكمه را ضدانقالبي ارزيابي مي كرد از اين جريان در مقابلِ گرايشِ اكثريت 

) 1359ي مقاله ي پيرامونِ انشعاب (مرداد ماه جانبداري مي كردند و ط
خواهانِ فعاليت در سازمانِ اقليت شدند. مع الوصف پس از گذشت بيش از ده 
ماه، گرايش غالب درون اقليت حاضر به همكاري با آنان نشد و سرانجام در 

كه برخي از اعضايش توسط دوستانِ  "راه فدايي"، 1360خرداد ماه  21
 "تعيين تكليف"مورد بازخواست و  "راه فدايي"تعلقِ خاطر به اقليت به دليلِ 

ي مستقل  "كميته ي مبارزه"قرار گرفته بودند، ناگزير به تشكيلِ يك 
 "خطاب به سازمانِ چريك هاي فدايي خلق ايران"گرديدند. (رجوع كنيد به 

  )».1360، آبان 22راه فدايي شماره ي 
دايي خلق ايران در همين حد نماند انشعابات در بقاياي سازمان چريك هاي ف

عراق روزنامه ي كار (اكثريت) اسامي سه  –و همزمان با شروع جنگ ايران 
آنان از  "اخراج"نفر از اعضا و مسئولين تشكيالت را اعالم كرد و خبر از 

و انشعاب را به اين شكل تصوير مي  "اخراچ"اين  مهدي سامعسازمان داد. 
  كند: 

  
ن و عراق در اكثريت يك انشعاب ديگر اتفاق افتاد و با شروع جنگ ايرا«

جناح  -سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اكثريت "جرياني به نام 
) از اكثريت جدا شدند و به فعاليت مستقل ادامه دادند. اين افراد چپ

خواستار وحدت با اقليت بودند و اقليت وحدت با آنان را نپذيرفت. اما اعالم 
رت قبول برنامه اقليت (كه خود اقليت هم چنين برنامه اي را كرد كه در صو

نداشت) مي توانند به سازمان اقليت بپيوندند. سرانجام اين جريان در ديماه 
 -پس از كنگره اول اقليت،  به اين سازمان پيوست. افرادي از اكثريت  1360

يالتي نيز جناح چپ به اين ادغام تن نداده و اما بعداً به فعاليت مستقل تشك
  .»ادامه ندادند

   
با اقليت ارائه مي  "وحدت"خود روايتي مفصل تر از روند  "جناح چپ"

  دهد: 
  
ي اقليت، اساسا قادر نبود كه به  "كنگره"در آستانه ي تشكيل  "جناح"«

مثابه مجموعه اي واحد و منسجم به جوابگويي به مسائل پرداخته و پاسخ 
كه از مدتها قبل از  "جناح چپ" تضادهاي درونيگوي مشكالت باشد. 

اقليت، حدت و شدت بي سابقه اي يافته بود، عمال امكان  "كنگره"تشكيل 
نسبت به مصوبات  "جناح"هيچگونه برخورد واحدي را از سوي مجموعه ي 

كه از آغاز شكل گيري  گرايش سانتريستيميسر نمي ساخت.  "كنگره"
، و به علت مباني روشن در بطن اين جريان به چشم مي آمد "جناح چپ"

همواره از طرح صريح  "جناح"ايدئولوژيك و راديكاليسمِ توده هاي تشكيالتي 
روانه ي خويش استنكاف مي جست، ديگر در شرايط  تمايالت راست

متحول پس از سي ام خرداد ماه و پيدايش چشم انداز كاذبِ سرنگوني 
ن نظرات راست رژيم جمهوري اسالمي، مفري براي بيا "قريب الوقوع"

  يافت.  "چپ"خويش، تحت پوششي 
رفقاي معدودي كه حتي در لحظه ي شروع جنگ ايران و عراق و اعالم 

هنوز  "جناحِ راست اكثريت"سياست تسليم طلبانه و انحالل طلبانه ي 
انشعاب از اين جريان را زودهنگام و نارس ارزيابي مي كردند، افرادي كه در 

كانِ راديكاليزاسيون خرده بورژازي حاكم را بعيد نمي ام "جناح"مقطعِ پلنومِ 
دانستند و بر اين اعتقاد تا مدتها بعد از وقايع اسفند ماه پافشاري مي نمودند، 
رفقايي كه حتي پس از وقايع ارديبهشت ماه نيز با طرح شعار سرنگوني رژيم 
د خميني مخالفت مي ورزيدند و آن را نمودي از چپ روي مي انگاشتند، بع

شدند و نغمه اي نوين ساز كردند.  "چپ"از وقايع سي ام خرداد ماه، به ناگاه 
آنها ... با صرف اتكا به يك ارزيابي سياسي جديد از موقعيت جامعه، تناسب 

و  "چپ"قواي موجود و چشم انداز آتي، اكنون مناديان نقطه نظرات به ظاهر 
كنگره اي "ين از سوي در اساس راست روانه اي شده بودند، كه پيش از ا

عنوان گرديده بود. آنها ديگر از خصلت پرولتري تحول آتي  "هاي اقليت
حرف مي زدند، دامنه ي آن را به مراتب فراتر از تحولي بورژوا دمكراتيك 
تبيين مي نمودند، از ضرورت تشكيلِ دولت موقت انقالبي داد سخن مي 

!) را محتمل ترين آلترناتيو ("جمهوري دمكراتيك خلق"دادند، استقرار 
سياسي جامعه قلمداد مي كردند، از ائتالف مجاهدين و ليبرال ها شكوه مي 

، جداسازي "شوراي ملي مقاومت"كردند و حقانيت در هم شكستنِ 
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مجاهدين از بني صدر و جذبِ مجاهدين به آلترناتيو چپ را موعظه مي 
نوز كسي از رفقاي كردند. و اين همه در زماني صورت مي گرفت كه ه

سازماني نمي دانست كه چگونه اين رفقا به ضرورت سرنگونيِ رژيم 
 - چند گام به پس –(سياوش » خميني نائل آمده بودند.» ضدامپرياليستي«

  ). 1360اسفند ماه  –نقدي بر كنگره ي اقليت 
  

اين پروسه  "جناح چپ"يكي از مسئولينِ آن دورانِ  مصطفي مدني
  وت بيان مي كند: را به نحوي متفا

  

از يك طرف به ماهيت مذهبي حكومت توجه مي داد و از طرف » جناح چپ«
، ماهيت آن را خرده بورژائي و ضد امپرياليست ارزيابي »اكثريت«ديگر همانند 

انقالب و «معتقد بود به اين ماهيت نه از زاويه » جناح چپ«مي كرد. رهبري 
  د نگريست.بلكه از زاويه دمكراسي باي» ضد انقالب

حكومت خصلتي دوگانه پيدا مي كرد. از يك سو » جناح چپ«از نگاه رهبري 
ست بود و از سوي ديگر بدليل ماهيت مذهبي، يخرده بورژوازي و ضد امپريال

خصلتي ارتجاعي و ضد دمكراتيك داشت. حاصل اين دوگانگي، عملكرد دوگانه 
ات جزئي به نفع جامعه به بار مي آورد. به اين عبارت كه از يكسو به اقدام

مجبور مي گشت و از ديگر سو سياست سركوب و خفقان را در دستور مي 
با اين ارزيابي، روش برخورد با حكومت را با سياست » جناح چپ«گذاشت. 

يعني حمايت از هرگونه اقدام به نفع  توضيح مي داد.» مبارزه و حمايت«
بر طبق اسنادي كه انتشار » جناح چپ« جامعه و مبارزه با عملكرد ارتجاعي.

داده است، مخالف انشعاب بود ولي ظاهرا با اخراج چند تن از افراد رهبري اين 
گرايش توسط كميته مركزي اكثريت، همزمان با آغاز جنگ ايران و عراق يعني 

از اكثريت انشعاب كرد و پس از حدود يكسال و چند ماه 1359شهريور ماه 
  به وحدت رسيد. » اقليت«با 1360زمستان سال  حركت  مستقل در

با موجوديت اوليه جناح چپ معني پيدا مي كند. جناح  وحدت ما با اقليت
چپ مخالف انشعاب بود و به هيچ وجه نمي خواست به يك تشكيالت مستقل 

را، بعد از انشعاب همچنان » جناح چپ«تبديل بشود. به همين دليل هم نام 
ميبايست با يكي از سازمانهاي » چپجناح «حفظ كرده بود. بر اين اساس 

با سازماني كه از نظر فكري به آن نزديكتر  موجود در آن زمان وحدت مي كرد.
باشد. آن موقع ما، هم به راه كارگر نزديك بوديم و هم به اقليت. موضع راه 
كارگر در قبال جنگ ايران و عراق ما را نسبت به آن به ترديد انداخت. آنها 

از جنگ ميهني حرف مي زدند، در حاليكه ما جنگ را همانند اكثريت 
ارتجاعي مي دانستيم. موضوعي كه خود يكي از عوامل انشعاب ما از اكثريت 

در شرايط مساوي نمي توانست براي ما بي تفاوت  بود. البته مسئله نام نيز
  باشد.

يك ما به اتفاق وحدت با اقليت را انتخاب كرديم علي رغم آنكه اين سازمان را 
جريان سكتاريست و دگم مي شناختيم. دليل وحدت براي ما اين بود كه با 
بسياري از آنها هم نظر بوديم، در عين حال كه با نظراتي ديگر در درون اقليت 

برگزار  1360در كنگره نخست اقليت كه در زمستان  سخت مخالفت داشتيم.
كنگره،  تعدادي  شد، مسئله اصلي موضوع وحدت با جناح چپ بود، اما در اين

از اعضاي رهبري و كادرهاي اقليت كه با ما هم نظر بودند، استعفا كردند و از 
كنگره خارج شدند، بفاصله كوتاهي، چهارتن از اعضأ مركزي آن در اثر ضربات 
پليسي به قتل رسيدند، تعدادي بازداشت گشتند و در يك انشعاب جديد نيز 

ف آنرا ترك كردند.  اين وضعيت بر روي بسياري از كادرهاي اصلي اقليت، صفو
بخش وسيعي از تشكيالت ما تأثير منفي گذاشت وتعداد زيادي از كادرهاي 
مركزي ما را به اين نتيجه رسانيد كه بجاي وحدت با مابقي كامال سكتاريست 

ائتالف با مجاهدين خلق اقليت، بصورت تشكيالتي مستقل باقي بمانند و در 
حركت كنند. من شخصا هر حركت مستقل را براي  و شوراي ملي مقاومت

جناح چپ كه عمده كادرهاي آن فاقد تجربه عملي در شرايط مخفي بودند، 
بسيار مهلك مي دانستم و وحدت با اقليت را به آن ترجيح مي دادم. در عين 
حال كه ائتالف با شوراي ملي مقاومت را زيان آور تلقي مي كردم. اگر موضع 

بت به آن زمان سوال كنيد مي گويم. وحدت ما با اقليت بعد از امروز من را نس
آن حوادث، اشتباهي بس عظيم بود و حتي به قيمت انحالل كل تشكيالت 

  ».نمي بايست صورت مي گرفت
  

معتقد » وحدت«از مسئولينِ آن دورانِ اقليت در باره ي اين  يدي شيشواني
  : است

  
قبول خط مشي سازمان از دركنگره از جمله تصويب شد كه درصورت  «

،كه تازه از »سازمان اكثريت جناح چپ«سوي گرايش مصطفي مدني 
اكثريت جدا شده بودند آنها به سازمان جذب شوند و پروسه وحدت  با انها 

ا وارد هعملي شود. همزمان با رفتن گرايش سوسياليسم انقالبي از سازمان آن
گر بيشتر نبودند كال هنگام سازمان شدند اما مصطفي و فريد با چند نفر دي

آنها هم بال فاصله به  پيوستن به سازمان ازهم گسيخته وپراكنده بودند.
  ،»قرارگرفتند. منطقه آزاد شده كردستان آمده و دركنار توكل و مهدي

  
جناح «با » وحدت«، از رهبرانِ قبلي و فعلي اقليت در رابطه با توكل اما 

  مي دهد:نظري متفاوت از ديگران ارائه » چپ
   
توضيح  سازمان اقليترا به  جناح چپ اكثريتنخست بايد مسئله آمدن «

دهم. نيروهاي تشكيالت ما شديدا نسبت به آنها موضع داشتند. اين موضع 
گيري بيش از آنكه به اختالفات نظري كه وجود داشت ارتباط داشته باشد، 

شعاب اقليت و به ماندن آنها در درون تشكيالت اكثريت، در مقطع حساس ان
اكثريت در سازمان و چرخش مصطفي مدني به سوي اكثريت در آن مقطع، 

كرد. ما مدتها تالش كرديم، تشكيالت را قانع كنيم كه آمدن  ربط پيدا مي
آنها به نفع اقليت است و جريان اكثريت را بيشتر منفرد خواهد ساخت. 

حدي رسيده بود كه اختالفات دروني  آنها هم پس از جدا شدن از اكثريت به 
در آستانه از هم پاشيدگي بودند. تعدادي از آنها حتا قبل از كنگره به سازمان 
ما پيوسته بودند. كنگره سازمان، وحدت با آنها را رد كرد، اما پذيرفت كه مي 
توانند به سازمان بپيوندند. گروهي از آنها آمدند و تعدادي ديگر به خارج 

  »رفتند.
     

اما متفاوت از ديگران است. در شرح جزئيات » سياوش«ط شرح ماوقع توس
خود به دو جناح  جناح چپبا اقليت،  "وحدت"ارائه شده توسط او در زمانِ 

گرايش تقسيم شده بود، و اكثريت جناح با اقليت كنگره ( اكثريت و اقليت
  :  مستعفيون ) نزديك تر بود و نه گرايشسوسياليسم انقالبي

  
از همان بدو جدايي  "اقليت"و  "جناح چپ"ن مسئله ي وحدت ميا«
با  "جناح چپ"مورد مذاكره ي ميان دو سازمان بود.  "اكثريت"از  "جناح"

در همان هفته هاي آغازين  "اقليت"ارسال سندي كتبي به رفقاي مركزيت 
رفرميست و سازشكار تنظيم شد، تمايل خود را نسبت  "اكثريت"انشعاب از 

اعالم داشت. اين پيشنهاد با استقبال رفقاي  "ليتاق"به وحدتي اصولي با 
مواجه شد و به سرعت به يكي از موضوعات مورد مذاكره  "اقليت"مركزيت 

ي ميان دو جريان مبدل گشت. در طي مذاكرات، رفقاي مركزيت اقليت كه 
فاقد دركي اصولي از وحدت ميان جريانات كمونيستي بودند، با استناد به 

لقه هاي مشترك و خصائل انقالبي دو جريان، ادغام هر گذشته ي مشترك، ع
به  "جناح چپ"چه سريع تر دو جريان در يك ديگر را عنوان مي كردند. ... 

پيشنهاد نمود كه موضوع مباحثات مربوط به وحدت ميان دو  "اقليت"رفقاي 
جريان بر حول محور مباني ايدئولوژيك تنظيم گردد... با اعتقاد به اينكه 

طعي از خط راست، تنها در صورت گسست قطعي از مباني فكري گسست ق
پيشنهاد نموديم كه  "اقليت"اين جريان ميسر و ممكن است، به رفقاي 

  مباحثات پيرامون درك از مقوالت زير سازمان يابد:
  انترناسيوناليسم پرولتري -1
  مقوله ي انقالب به طور عام و انقالب دمكراتيك به طور خاص -2
  در جنبش چپ بحران -3
  مبحث دروان -4
حزب كمونيست شوروي كه مقوله ي راه  22و  20مصوبات كنگره هاي  -5

  رشد غيرسرمايه داري غيرلنيني از جمله نكات آن است.
وارد مرحله ي  "اقليت"و  "جناح چپ"... از اين دوره به بعد روابط ميان 

هاي معمول جديدي شد، مرحله اي كه دو نيرو در كنار روابط و همكاري 
تشكيالتي، يكديگر را نيز در جريĤن مباحثات ايدئولوژيك و سياسي دروني 

و  "جناح چپ"خود قرار مي دادند.... بازتاب نقطه نظرات مطروحه از سوي 
، شكل گيري نقطه نظراتي بود كه "اقليت"برخورد به اين نظريات در داخلِ 

و منشعب از آن مي  پروسه ي اوليه ي پيدايش گرايشات كنوني درون اقليت
گروه  "و  "سوسياليسم انقالبي"، جريان "گروه مستعفي"باشد (

http://dialogt.de/



  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 429  100 ي آرش شماره

  )»"توكل
  

نيز نظراتي متفاوت از جانب » مستعفيون«اما در رابطه با گروه موسوم به 
در شرح انشعابات معتقد  مهدي سامعمسئولين مختلف ارائه شده است. 

  است: 
  

ناميده شدند، بايد » مستعفيون«در مورد جدائي جرياني كه در آن موقع  « 
گيري  در شكل نقش مهميتوجه داشت كه كادرها و اعضاي اين جريان 

اقليت داشتند و بنابرين جدايي آنها يك چالش جدي براي سازمان بود. 
آنها به اين نتيجه رسيدند كه انقالب   60خرداد سال  30مدتي پس از 

ستيم و بنابرين بايد شكست خورده و ما با دوران ركود جنبش مواجه ه
هاي خود را بر اساس اين تحليل تعين كنيم. در هيات سياسي كه  تاكتيك
بود نظر  منو  منصور اسكندري، زنده ياد هاشم، توكل، حيدرشامل 
طرفدار ديگري نداشت. در جريان تدارك كنگره و اندكي قبل از  حيدر

از سازمان استعفا برگزاري كنگره كه تاريخ آن را به ياد ندارم اين جريان 
دادند. آنان براي اين عمل خود هيچ بيانيه و يا نوشته توضيحي در سطح 
جنبش منتشر نكردند. البته ناگفته نماند كه اين رفقا از هيچ امكاناتي نيز 

(براي من  برخوردار نبودند و در آن شرايط بسيار سخت اگر هم مي خواستند
د) بعيد بود بتوانند به طور روشن نيست كه مي خواستند يا نمي خواستن

  موثر نظر خود را منتشر كنند. 
به هر حال در اولين روز كنگره تعداد زيادي از شركت كنندگان در كنگره 
خواستار دعوت از آنها به كنگره با رعايت تمامي حقوق اعضاي كنگره شدند. 
اين مساله پذيرفته شد و اين رفقا به كنگره امدند. در اينجا كساني كه 
 مخالف شركت آنها بودند از مساله رسميت داشتن شركت افراد در كنگره

(كه براي همه افراد شركت كننده راي گيري مي شد) استفاده كرده و به 
جاي رعايت ضوابط يكسان برخورد تبعيض آميز و البته بر خالف اصول 
 دمكراتيك انجام دادند و به حيدر راي مخالف دادند. حيدر اكثريت راي الزم

را كسب نكرد اما بقيه رفقاي اين جريان راي الزم را به دست آوردند. من و 
تعداد ديگري از شركت كنندگان در كنگره به شدت به اين نحوه برخورد 
مخالفت كرديم. يادم مي آيد كه حماد شيباني خيلي عصباني شده بود و 

 گل (يداهللا رئوف كعبي و زنده يادان محسن شانه چي(رئيس كنگره)، نظام
  مژده) و منوچهر كالنتري هم به اين نحوه برخورد اعتراض داشتند. 

كساني كه به طور فعال براي حذف مستعفيون از كنگره تالش مي كردند تا 
جايي كه من به ياد دارم توكل، رحيم و زنده يادان كاظم(محمد رضا 
بهكيش)، هادي(احمد غالميان لنگرودي) و بابك(محمود محمودي) بودند. 

ظر هاشم را يادم نيست و خوب است كه روايت خود را از اين رويداد ن
  بنويسد.

و بدين ترتيب  ندپس از اين راي گيري، مستعفيون كنگره را ترك كرد
اتفاق  1360جدايي شكل نهايي به خود گرفت. اين رويداد در زمستان سال 

ذاشته افتاد و بعيد مي دانم كه بخش تداركات امكاناتي در اختيار آنها گ
  . »باشند. تا نظر خودشان چه باشد

  
و  "سازمان اتحاد فدائيان كمونيست"از رهبران كنونيِ  يدي شيشواني

گزارشي  "مستعفيون"از مسئولينِ وقت اقليت در رابطه با رفقاي موسوم به 
  مشابه مهدي سامع ارائه مي دهد و مي گويد: 

  
فرانسه نشريه اتحاد  رو همراهان وي كه بعد ها د حيدر قضيه خروج رفيق«

كار را منتشر كردند و پس از تحوالتي دروني با بخشي از شورايعالي و  
فدائيان خلق كشتگر متحد شده و سازمان اتحاد كار را تشكيل دادند نيز از 
اين امر مستثني نيست در آن موقع اختالف رفقا اگر از اختالف هاي شخصي 

اردوگاه شوروي و مخالفت با  و تشكيالتي بگذريم بيشتر حول تحليل از
  شد . مثال تشكيل جوخه هاي رزمي و يا تئوري  تاكتيكهاي سازمان ناشي مي

كشاكش انقالب و ضد انقالب  را قبول نداشتند ودرعين حال  هم ناتوان از 
خواستند حتي فرصت ندادند توده هاي  ادامه بحث نظري بودند و هم نمي
  . تشكيالت از نظران آنها آگاه شوند 

  

  

  
  

دانستند كه  دركنگره اول حتي شركت كنندگان دركنگره هم دقيقا نمي
اختالف اصلي اينها در مركزيت موقت سازمان برسر چيست . از اين رو  
قطعنامه اي پيشنهاد و تصويب كردند كه كار كنگره متوقف شود و اين رفقا 

معهذا براي توضيح مواضع خود به كنگره بيايند و اين تصميم عملي شد 
توضيحات رفقا قانع كننده نبود برغم برخي پيشنهادات مثبت شروطي را 

داد  تصميم به خروج قطعي گرفته اند. فكر  پيشنهاد كردند كه نشان مي
بود كه رفيق پرويز آمد به كردستان و ترتيب خروج رفقاي  61ميكنم اوايل 

م كرد. بعد اين گرايش را عمدتا حيدر / رسول / صمد ازطريق كردستان فراه
از مدتي حيدر نشريه اي بنام كار تئوريك را درپاريس منتشر كرد.  بعد از 

فور و  ونسرين و  به آن پيوستند دراين طيچندي پرويز، رسول، قادر و 
مقطع يكي از رفقاي كميته كردستان بنام  كاك  سيد عطا  از سازمان 

سازمان اتحاد كار  .استعفا داده بود كه با پيوستن ايشان به  رفقا حيدر و.
شكل گرفت  اما درروند فعاليت اختالف بين آنها بروز كرد عده اي ازجمله 

فور و قادر و رسول جدا شدند. تا باالخره با اتحاد با برخي از افراد كشتگر طي
اتحاد عالي  مصطفي ، حماد و فريد و غيره سازمان  و بخشي از شوراي

  .»را بوجود آوردند فدائيان خلق
  
  

و جدايي به نحوي ديگر است، او معتقد است » استعفا«از اين  توكل ايترو 
  نبوده است:  "انشعاب"كه اين جدايي 

  
تن از اعضاي سازمان استعفا دادند كه به مستعفيون  4. 60در اواسط سال  «

هم در كار نبود. اين رفقا در استعفا نامه خود دليل  انشعابيمعروف شدند.. 
و مبارزه ايدئولوژيك علني  اختالف با مواضع سازمانگيري شان را   كناره

اعالم كردند. اما از آنجائي كه در ميان آنها اعضاي مركزيت موقت  نيزحضور 
ماه ديگر تشكيل شود، استعفاها پذيرفته  2داشتند و كنگره سازمان قرار بود 

نشد، تا كنگره تصميم گيري كند. البته، مسائلي كه كنگره مي بايستي در 
رد آنها تصميم گيري نمايد، در تشكيالت به بحث گذاشته شده بودند. مو

اختالف با مستعفيون به اختالفات هم تا حد زيادي روشن شده بودند. 
ويژه در مورد اوضاع  سياسي داخلي، تاكتيك ها، مسائل بين المللي، 

روشن شده بود. از اين رو وقتي كه از جمله شوروي و ضوابط عضوگيري، 
شكيل شد، تصميم گرفت كه با ارسال نامه اي از آنها بخواهد كه در كنگره ت

كنگره حضور يابند و علت استعفا را توضيح دهند. كنگره پس از حضور آنها 
  قطعنامه اي  صادر كرد. بخشي از آن را در زير مي خوانيد:

.....پس از حضور اعضاي مستعفي در كنگره و بحث و گفتگو پيرامون مسائل "
  تالف، مضمون نشست را آنها به اين نحو پيشنهاد مي كردند:مورد اخ

اين نشست تنها به مثابه يك پلنوم وسيع قلمداد شده و تنها بر سر  -الف
  گيري نمايد. برنامه سياسي سه ماه سازمان تصميم

اساسنامه سازمان به نحوي تنظيم شود كه معيار عضوگيري همان  -ب
  معيارهاي گذشته باشد. 

سائل انقالب جهاني، عصر، و انترناسيوناليسم پرولتري  بر سرم -ج 
  گيري نشود. گيري و تصميم موضع

زمان نشست بعدي بمثابه كنگره تعيين تكليف از هم اكنون مشخص شود  -د
و با اين تذكر كه اين مدت نبايد طوالني بوده و حدود سه ماه باشد، آنان 

  طرح خود را به عنوان طرح سازش ارائه دادند. 
طرحي براي دستور جلسه ارائه داده بود كه  ميته مركزي موقت سازمان نيزك
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بغير از مدت سه ماه و اساسنامه با طرح اعضاي مستعفي منطبق بود. طرح 
كميته مركزي موقت سازمان با توجه به اينكه ماهيت نظرات و ادعاهاي اين 

ك علني افراد پيرامون مسائل مورد اختالف و از جمله مبارزه ايدئولوژي
كنندگان تصويب و عليرغم خواست  مشخص شده بود توسط شركت

كنندگان مبني بر ادامه حضور آنان در كنگره با اين وجود آنان كنگره  شركت
  را ترك كردند.

  دارد: از اين رو كنگره تصميم خود را در مورد اين افراد به شرح زير اعالم مي
بوده و پس از انشعاب مدام  اعضاي مستعفي كه داراي تمايالت رفرميستي -1

كردند مواضع رفرميستي خود را درون سازمان رسوخ دهند و در  تالش مي
سياسي  –هاي تند موجود بكلي از مواضع ايدئولوژيك  اين اواخر با پيچش

سازمان عدول كرده بودند، در كنگره نيز نشان دادند كه به هيچ روي حاضر 
ك اصولي شوند، پيش از آنكه در يك نيستند كه درگير يك مبارزه ايدئولوژي

اصولي را با  –مباحثه همه جانبه درگير شوند كوشيدند مبارزه ايدئولوژيك 
  گيري از مبارزه به تخريب بكشانند. ابزار استعفا و كناره

هاي مبارزاتي بوده و  عمل آنان از لحاظ اصولي ناموجه و فاقد پرنسيپ -2
  انه از مبارزه بوده است.ناشي از رويكرد انفعالي، خستگي مأيوس

اين اقدام يك نوع تشكيالت شكني و پشت پا زدن به تعهد مبارزاتي  -3
ي آن عبارت است از رسوخ بي پرنسيپي در مبارزه  گردد. و نتيجه محسوب مي

  دروني و عدم اعتقاد به كار انقالبي.
 طلب و بنابه دالئل ذكر شده كنگره اين افراد را به عنوان عناصر فرصت -4

  »"نمايد. شكن از صفوف سازمان طرد مي سازمان
 

شرحي مفصل از روند اين جدايي ارائه » مستعفيون«يكي از  پرويز نويدي
  داده است : 

  
هاي  با تشديد سركوب حكومت و تظاهرات و در گيري 1360در سال «

پس از  اعدام فعاالن مجاهدينمجاهدين، فضاي جامعه مختنق گشته و 
انفجار اي به خود گرفت. مجاهدين پس از  سابقه خرداد ابعاد بي 30

تير، وارد درگيري مسلحانه  با حكومت  7در  دفتر حزب جمهوري اسالمي
تقويت شد.  "اقليت"در درون  گرايش به قهرشدند. متاثر از چنين فضائي، 

خرداد همان سال بحث  31در سعيد سلطانپور به ويژه بعد از اعدام رفيق 
لحانه در درون اقليت مطرح شد. اين مساله با مخالفت بكارگيري تاكتيك مس

عضو  2، حيدر تبريزي و رسول آذرنوشتعدادي از كادرها از جمله رفقا 
مواجه شد. بحث تاكتيك مسلحانه به كميته  نفره  3از هيئت سياسي 

مركزي سازمان اقليت كشيده شد و در آنجا به تصويب رسيد و تدارك آن در 
فقاي مخالف خواهان علني كردن اختالف شده و دستور قرار گرفت. ر

تقاضاي مبارزه ايدئولوژيك علني در سطح جنبش را نمودند. اكثريت كميته 
مركزي از تن دادن به مبارزه ايدئولوژيك علني كه زماني پرچم اقليت در 
برابر اكثريت بود و يكي از پرنسيب هاي سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران 

شد، سر باز زد و آن را به بعداز برگزاري كنگره موكول  اقليت شناخته مي
هايشان گرديد.  نمود. همين امر باعث استعفاي برخي از رفقا از مسئوليت

در ابتدا رسول آذرنوش و پس از آن حيدر تبريزي و تعداد ديگري از اعضا 
مسئول شاخه استعفا داده و در كنگره شركت نكردند. من در آن زمان 

يت بودم و هنوز اطالع دقيقي از كم و كيف اين استعفاها اقل كردستان
نداشتم. بعد از بازگشت به تهران براي شركت در كنگره، در جريان دقيق اين 
وقايع قرار گرفته و به عنوان اعتراض از شركت در كنگره خودداري كردم و 

  ها را در ميان نهادم: اي به كميته مركزي، اين خواسته طي نامه
  مستعفي، استعفاي خود را پس بگيرند. اعضاي - 1 
  اين نشست كنگره تلقي نشود. به عنوان پلنوم وسيع در نظر گرفته شود.-2
رفقا منجرشده در اين  مسائل مورد اختالفي كه به استعفاي برخي از -3

  راجع به آن ها تصميم گرفته شود. نشست مورد بررسي  قرار گرفته و
زماندهي و تدارك عملي و نظري آن در زمان تشكيل كنگره و نحوه سا - 4 

  اين پلنوم مشخص شود.
در پاسخ به اين نامه گفته شد كه چون فرصتي براي تشكيل جلسه كميته 
مركزي نيست، اين نامه در ابتداي جلسه خوانده خواهد شد و نشست در 

  اش تصميم خواهد گرفت. باره
ردند كه با پس اعالم ك روز بعد هيئتي از طرف نشست با ما تماس گرفت و

خواهيم در جلسه شركت كنيد تا در  گرفتن استعفاها موافقيم و از شما مي

باره وضعيت حقوقي جلسه كه كنگره هست يا نه مشتركا تصميم گيري 
  كنيم.

ما موافقت كرده در جلسه شركت كرديم. اما نشست در همان ابتدا تصميم  
 از ا ترك كرديم، بعدير نشست رزگرفت خود را كنگره بنامد. ما همبه ناگ

كنكره، در گزارشي كه سازمان اقليت منتشر كرد ما را به عنوان مستعفيون 
   »معرفي نمود.

  
در ادامه به تداوم كار گروه مذكور مي پردازد و پروسه ي  پرويز نويدي

  شكل گيري تشكيالتي گرايش متبوع خود را بيان مي كند: 
  
ا شده از اقليت در خارج كشور، كادرهاي جد 1983برابربا  1362در سال « 

بعد از انتشار سه شماره كار تئوريك، كه مواضع سياسي نظري اين جمع را 
بيان مي كرد و با پيوستن برخي كادرهاي اقليت در كردستان و خارج كشور، 
سازمان آزادي كار ايران(فدائي) را تشكيل دادند و با انتشار نشريه كار به 

، فعاليت خود را ادامه دادند. در كردستان نيز عنوان ارگان مركزي سازمان
  »تشكيالتي با نام كميته كردستان سازمان آزادي كارايران (فدائي) ايجاد شد.

  
اقليت شكل گرفت، فراكسيون  "كنگره"از ديگر گروهبندي هايي كه طي 

بود كه افراد منسوب به اين گرايش به  "سوسياليسم انقالبي"موسوم به 
اين سازمان جدا شدند. در رابطه با اين گرايش نيز نظرات فاصله ي كمي از 
  مشروح اين واقعه را بدين ترتيب بيان كرد:  مهدي سامعمتفاوتي ارائه شد. 

  
در مقابل هم شكل گرفت. يك طرف  دو جبهه بنديدر كنگره سازمان «

نظر با دو سوم آرا  4نظر بود كه مصوبات كنگره بر اساس توافق اين  4ائتالف 
يا در مواردي كمي بيشتر رسميت مي يافت. طرف ديگر جرياني قرار داشت و 

كه خودش را سوسياليسم انقالبي مي ناميد و تقريبا يك سوم شركت 
كنندگان در كنگره از اين نظر حمايت مي كردند. رهبري تئوريك اين 

كه در آن زمان خود را ماركسيست انقالبي مي دانست و به  رحيمگرايش را 
معروف بود به عهده داشت. رحيم از نفوذ تشكيالتي چنداني  ئوريكرحيم ت

 هاشمبرخوردار نبود و تنها حمايت چند تن از كادرهاي قديمي سازمان مثل 
) از او محمود محمودي) و بابك(محمد رضا بهكيشو زنده يادان كاظم(

سبب شده بود كه چنين وزني در كنگره پيدا كنند. البته اين كادرها هم به 
ور كامل و در همه زمينه ها با او هم نظر نبودند اما به هر حال در كنگره در ط

  يك جبهه قرار داشتند.
در جريان راي گيري براي انتخابات كميته مركزي كه حداقل راي براي 

نفر انتحاب شوند،  7انتخاب دو سوم راي شركت كنندگان بود و قرار بود 
د. حتي تعدادي از افراد همين هيچيك از اعضاي اين جريان انتخاب نشدن

 و نظام، توكل ،هاديگرايش به رحيم راي ندادند. كساني كه انتخاب شدند 
را كه قبل از برگزاري  منصور اسكندريبودند. كنگره همچنين زنده ياد  من

كنگره دستگير شده بود را به اتفاق آرا به عضويت كميته مركزي انتخاب كرد. 
  منتخب با برگماري خود را تكميل كنند. كنگره تصويب كرد كه اعضاي 

نفر تصميم گرفتيم كه بر اساس آرا كسب شده زنده يادان محسن شانه  4ما 
چي، كاظم(محمد رضا بهكيش) و هاشم را به كميته مركزي اضافه كنيم و 

نفر كميته مركزي رحيم، مستوره احمدزاده و احمد عطاالهي(كه پس  7بعد 
اري كرد و تواب شد اما بازهم اعدام شد) را به از دستگيري با بازجوها همك

  مشاور كميته مركزي برگمار كرديم.
قرار بر اين بود كه سازمان بر طبق مصوبات كنگره حركت كنند و گرايش 
سوسياليسم انقالبي هم حق ارايه علني نظرات خود را داشته باشد. در همين 

  زمان تعدادي مقاله منتشر شد.
دستگير و به  محسن شانه چينگره اول زنده ياد اما بالفاصله پس از ك

فاصله كوتاهي به شهادت رسيد و در اسفند همان سال ضربه هاي سختي به 
از اعضاي كميته مركزي و كاظم و  نظام، هاديسازمان وارد شد كه آن 

تعدادي ديگر از كادرهاي سازمان به شهادت رسيدند. من پس از جلسات 
ه برگزار شد به مسئوليت كردستان انتخاب كميته مركزي كه پس از كنگر

شدم و در اسفند ماه كه ضربات به سازمان وارد شد در كردستان بودم. قرار 
  بود هم شاخه كردستان تقويت شود و هم بخش روابط خارجي تقويت 
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شود.پس از ضربات وارد شده بر سازمان از كميته مركزي سه نفر همراه با دو 
و  رحيماز كميته مركزي و  منو  هاشم، توكله بودند. مشاور آن باقي ماند

  از مشاوران آن. مستوره
را تشديد كرد. توكل طي نامه  توكل و هاشمضربات پس از كنگره تضاد بين 

من خواست كه براي جلسه اضطراري كميته مركزي به تهران بروم و  ازاي 
م در من در حالي كه در كردستان كارهاي زيادي بايد انجام مي داد

  در جلسه كميته مركزي  1361ارديبهشت سال 
  

در تهران شركت كردم. مستوره در اين جلسه شركت مي كرد اما به ياد نمي 
آورم كه رحيم در اين جلسه شركت داشته باشد. خوبست كه توكل، هاشم و 
مستوره در اين شركت يا عدم شركت رحيم اگر چيزي به خاطر دارند بگويند. 

وريسن جريان سوسياليسم انقالبي بود. اين جلسه بسيار پر چرا كه رحيم تئ
تشنج بود. توكل تصميم داشت كه هاشم را از دور خارج كند و هاشم هم كه 
نظرات خوبي براي دفاع از سازمان در مقابل ضربات داشت جا به جا وارد 
بازي برنامه ريزي شده توكل مي شد. من پيشنهاد كردم كه بر اساس شرايط 

ي كميته مركزي و كادرها و فعاالن سازمان كه زير ضرب هستند به اضطرار
كردستان منتقل شوند. كميته مركزي در كردستان به سر و سامان دادن امور 
بپردازد و تا انجا كه مي تواند با انتقال افراد به كردستان و سازماندهي جديد 

ين تكليف با براي برگزاري يك نشست فوق العاده براي بررسي اختالفات و تع
آن تالش كند. اين پيشنهاد پذيرفته شد و قرار شد كه با جديت به اجرا در 

  آيد.
من به كردستان برگشتم و كم كم ديگران هم به كردستان مي آمدند. من به 
توكل و هاشم گفته بودم كه بخش كردستان سازمان با وجود تعداد زيادي از 

يالت نظامي سازمان كه يك پيشمرگان كه عضو سازمان نيستند و در تشك
تشكيالت دمكراتيك و غير ايدئولوژيك بود فعاليت مي كنند بايد خيلي 
صبورانه و با مسئوليت برخورد كرد و از آنها خواسته بودم كه به طور مستقيم 
در امور اين تشكيالت دخالت نكنند و از مسير تشكيالتي با تشكيالت 

  كردستان رابطه داشته باشند.
مان و در حالي كه پروسه انتقال به كردستان هنوز به پايان در همين ز

نرسيده بود من براي حل و فصل مسائل جنوب كردستان با تعدادي از 
مسئوالن شاخه كردستان از منطفه بوكان راهي منطقه سنندج شديم و اين 

  حركت(كرد ها مي گويند جوله) يك ماه طول كشيد.
اديده گرفته شده و توكل يك نفره وقتي برگشتم ديدم همه ي توصيه ها ن

تصميم به اخراج هاشم گرفته و هاشم هم از مقر مركزي سازمان به يكي از 
  روستاهاي مجاور آن رفته و براي خوذش ارتباطات جديدي ايجاد كرده است.

راج نمي شد اين جا درگيري پيش مي خا هاشمبه من گفت كه اگر  توكل
كنم و نظر بدهم. پيش هاشم رفتم و آمد و من گفتم بايد با هاشم صحبت 

گفتم آيا براي تفاهم و رفتن به مسير سازماندهي يك نشست فوق العاده 
آمادگي داري؟ به هاشم گفتم كه اگر اينجا بودم نمي گذاشتم چنين شود و 

در جواب طي توضيحاتي  هاشمراهي براي سازش و تفاهم پيدا مي كردم. 
را محكوم كني تا من بعد تصميم  كلتوگفت قبل از هر جوابي بايد حركت 

بگيرم. من پيشنهاد هاشم را نپذيرفتم. اما بعدها به اين نتيجه رسيدم كه 
پيشنهاد هاشم هم عادالنه بود و هم درست. من بايد طي نامه اي به كميته 

نها مي خواستم كه براي تصميم آمركزي ضمن محكوم كردن اقدام توكل از 
زاري نشست فوق العاده به كار گرفته شود درست همه انرژي در جهت برگ
ت آن زمان ما و به خصوص برخوردهاي يهرچند كه با توجه به توان و ظرف

توكل و با توجه به رويدادهايي كه بعدا اتفاق افتاد بعيد مي دانم كه نتيجه 
بهتري عايد مي شد اما به هر حال بايد من پيشنهاد هاشم را مي پذيرفتم و 

  »د خودم تلفيق مي كردم و يكجا ارايه مي دادم.آن را با پيشنها
  
از جناحِ چپ تصويري تا حدودي روشن تر از گرايش  "سياوش"گزارشِ  

  مذكور ارائه مي دهد.
   
 "جناحِ چپ"و نمايندگانِ  "اقليت"در نشست مشترك كميته ي مركزي «

ات و به منظور حلِ عمليِ مسئله ي وحدت برپا گرديد، نظر 60كه در دي ماه 
 آن، توسط نمايندگانِ  "كنگره"پيرامون  "جناحِ چپ"اكثريت و مصوبات

 "كنگره"عنوان شد. همچنين اين امر نيز تصريح گرديد كه مصوبات  "جناح"
جناح "مغاير بوده و از اين رو مورد تائيد اكثريت  "جناح"با خط سياسيِ 

هي در باره ي نيز گزارش شفا "اقليت"نمي باشد. ... از سوي رفقاي  "چپ
عنوان گرديد. بر طبق اين گزارش  "كنگره"نقطه نظرات موجود در 

با طرح نقطه نظرات خويش و ارائه ي برخي  "كنگره"در درون  "گرايشي"
اعالم مي نمايد.  "اقليت"پيشنهادات، پيدايش صف بندي نويني را در درون 

د در درونِ همچنين اظهار مي كند كه هيچ كدام از دو نظر موجو "اقليت"
با نظرات موجود در اقليت كامال منطبق نمي باشد، ليكن چنين  "جناحِ چپ"

 اكثريت جناح چپ"مي توان گفت كه نظرات"  در كليتي مشابه با نظرات
 كنگره"اقليت"  اقليت جناح چپ"و نظرات"  در كليتي مشابه با نظرات

 مي باشد. "كنگره"اكثريت.«  
  
همانا گرايشِ  "كنگره"شن مي شود كه منظور از اقليت كه در سطور بعد رو 

در توصيف اين گرايش به نكات  يدي شيشوانيسوسياليسم انقالبي است. 
  جديدتري اشاره دارد: 

  
گرايشي به رهبري الف رحيم شكل  60درهمان كنگره اول اقليت درسال «

معروف شد .اين  گرايش سوسياليسم انقالبيگرفت  كه بعد ها بنام 
گرايش به مرجله انقالب سوسياليستي تاكيد داشت و با توجه به نقد هائي كه 
به مواضع سازمان داشت توانست دركنگره توجه اعضاي شركت كننده 
دركنگره را كه از كاركرد رهبري ناراضي بوده به  مواضع سازمان انتقاد 
داشتند به سمت خود جلب كند برخي از مواضع اين گرايش تا سي درصد و 
شايد بيشتر آراي كنگره را بخود اختصاص داد. اما از يك طرف رهبري اين 
جريان بسيار ضعيف  وفاقد توان سازماندهي و ادامه مبارزه بود واز طرف ديگر 
مناسبات بسته دروني و فضاي سركوب امكان ادامه مباحثات نظري و 

در  گسترش اين گرايش را نداد حتي بنا به تصويب كنگره نماينده اي هم
كميته مركزي داشتند . اما طولي نكشيد اختالفات از مسير نظري خارج شد 
كميته مركزي با متهم كردن آنها به ايجاد روابط محفلي با هم ديگر آنها را 
تحت فشار گذاشت. درنتيجه درجريان تشديد بحران مجدد درسازمان تنها 

ه مركزي و اكثريتي از اعضاي كميت 60چند ماه بعد از كنگره دراسفند 
بخشي از كادرهاي گرداننده سازمان ضربه خورده وشهيد و يا دستگير شدند 
رفقا كاظم بهكيش و علي از وابسته گان اين گرايش بودند كه بعد ها كميته 
 مركزي علت عمده اين ضربه را متوجه محفل بازي و ارتباطات و بي نظمي

ريسين اين گرايش هاي اين گرايش نسبت داد بعد از آن خود رحيم كه تئو
بود رفت خارج و كال ازمبارزه سياسي دست كشيد و به كارتحقيقي پرداخت 

رفت  61و هاشم هم كه خود را متعلق به اين گرايش ميدانست اوايل سال 
درخارج از كشور بخشي از اينها كه به  .كردستان و سپس عازم خارج شد

س نشريه اي بنام ترتسكي گرايش داشتند با تراب ثالث و ديگران درپاري
منتشر كردند كه سپس متوقف شد و كال پراكنده  سوسياليزم وانقالب

   .»شدند
  
كه خود از اعضاي اين گرايش در اين مقطع زماني بوده است، وارد  هاشم

جزئيات نشده و در كليتي عمومي خطوط نظري اين گرايش را تصوير مي 
ر سر چند نكته گرايشي بود كه ب» گرايش سوسياليزم انقالبي«كند. 

  اختالف و تمايز داشت:» اقليت«الب بر غاساسي با جريان 
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» مبارزه ي ايدئولوژيك علني«بر سر » اختالف«و اصلي ترين  نخستين

بود. چرا كه ارزيابي ما اين بود: جنبش چپ پراكنده و » پرنسيب«بعنوان يك 
ن اقبال اي» سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران«فاقد خط و برنامه است. 
ن چپ آو سازمانگر مبارزه اي شود كه در » محور«نصيب اش شده است كه 

ها بر سر مسائل مبرم و وظايف خويش مباحثه و مجادله ي نظري كنند تا 
از اين وظيفه ي تاريخي فرار » اكثريت«گرايشات روشن شده و شكل بگيرند. 

ن نداشت. كرد چرا كه او با داشتن حزب توده و اردوگاه اش نيازي بدا
  اما به رغم طرح آن، در انشعاب از اكثريت، بعداٌ از آن واهمه داشت.» اقليت«

ي بود. يعني ساختار »تشكيالت«كه بسيار حياتي بود، مسئله  اختالف دوم
علني و ضربه پذير تشكيالت (بويژه هواداران كه مطلقاٌ علني بودند) زير 

مي بايست سريعاٌ تغيير مي هجوم كميته ها و سپاه اسالم قرار گرفته بود، 
سپس خطاب به اعضا، مطلبي نوشتم كه در »  كميته مركزي«كرد. ابتدا در 

آن ضرورت عقب نشيني به كردستان و تشكيل اجالسي فوري را براي آن، 
طرح كردم. آن را تا توانستند پخش نكردند. در گوشي اما مي گفتند: 

ها آخرين كساني هستند  كمونيست«و توكل در پاسخ نوشت: » ترسيده اند«
  (از منتخب آثار لنين)». كه سنگرها را ترك مي كنند

كه اختالفي اساسي و كليدي بود، عطف توجه جدي  اختالف سومتمايز يا 
» روشنفكران خرده بورژوا«به جنبش كارگري و سوسياليستي بود! ما به 

داشتن يك  بدبين بوديم و معتقد بوديم بدون برشِ قطعي از پوپوليزم و بدون
نمي توانيم به رشد و توسعه ي جنبش كارگري و  »روش كار سوسياليستي«

  سوسياليستي ياري برسانيم.
: در بسياري جهات با استالينيزم مسئله داشتيم. پاسخ اختالف چهارم

  بود.» تروتسكيزم«گرايش قالب، انگ 
شوراي ملي «توكل) به سمت  -الب (سامعغ: تمايالت اختالف پنجم

كميته «بود. ما به » مجاهد و فدايي...«و چشم انداز زنده كردن » مقاومت
فكر مي كرديم و اصوالٌ مخالف كسب قدرت به هر قيمت و » هاي كارخانه
  وسيله بوديم.

بود و به همين جهت اسم خودمان را حد يك گرايش ... اين ها همه در 
حساس و گذاشتيم. متأسفانه اكثر رفقاي ما كه در موقعيت هاي » گرايش«

  ،»پر خطر تشكيالت بودند (چاپ و پخش) با اولين ضربه ها از پاي در آمدند
   
تصميم به انشعاب داشته است و  ابتدا مي گويد كه اين گروه از توكل اما

  پس از انشعاب هم هر يك به دنبال كار و زندگيِ خود رفته است.
   
 تسكيستيتمايالت ترگرايشي خود را نشان داد كه  كنگره سازماندر «

داشت. به جز چند نفر كه اعضاي ثابت آن را تشكيل مي دادند، در برخي 
گري هم به آنها راي دادند، اما به يهادي شان، تعداد د قطعنامه هاي پيشن

هاي پيشنهادي  يك از قطعنامه اين گرايش تعلق نداشتند. با اين وجود، هيچ
ه عضويت كميته يك از اعضاي اين گرايش نيز ب آنها تصويب نشد و هيچ

تن به عنوان اعضاي كميته مركزي  5مركزي انتخاب نشدند. كنگره،  تنها به 
راي داد، اما اين حق را به كميته مركزي داد كه از طريق برگماري، تعداد 

اعضاي خود را افزايش دهد. با وجود اين كه ما از ترتسكيسم شناخت داشتيم  
تي كه شكل مي گيرد، فورا تحت تشكيال و مي دانستيم كه اين گرايش در هر

عنوان حق گرايش، يك فراكسيون تشكيل مي دهد و بعد هم انشعاب مي 
كند، اما با اين وجود تعدادي از آنها را به عضويت كميته مركزي انتخاب 
كرديم. خود من فكر مي كردم كه بهتر است آنها به كميته مركزي آورده 

 و هاشمتن از آنها،  2بگيريم. بنابراين شوند، تا شايد بتوانيم جلو انشعاب را 
به عنوان عضو علي  رحيمرا به عضويت كميته مركزي انتخاب كرديم.   كاظم

  در كار چاپ.  هم به عنوان مشاور عطاءالهيالبدل كميته مركزي و 
بعد هم اشتباه ديگر، دو مسوليت مهم امنيتي  و چاپ مخفي سازمان در 

فيق كاظم و عنصري كه بعدا خيانت كرد، شرايط سركوب و يورش رژيم، به ر
عطاءالهي واگذار گرديد.  اما آنها  تصميم خود را براي انشعاب گرفته بودند. 

ماهي از كنگره نگذشته بود كه اعالميه شان را هم براي انشعاب آماده  2هنوز 
كرده بودند. از چاپ ارگان سازمان خودداري نمودند و گفتند كه رفقا مسئله 

نابراين نمي توانند نشريه كار را چاپ كنند. در بخش چاپ و توزيع دارند. ب
هم از  1360يك هرج و مرج تام و تمام ايجاد كرده بودند. ضربه اسفند ماه 

دستگير شد، چاپخانه و  عطاءاللهيدرون همين بخش به سازمان وارد آمد. 
  د. مراكز توزيع و تعدادي از اعضاي مركزيت و كادرهاي سازمان را لو دا

، انشعاب كردند. اعالميه اي دادند به اسم  61سرانجام در اوائل سال  
اي بود كه  . اين هم اولين و آخرين اطالعيه"گرايش سوسياليسم انقالبي"

   »من از آنها ديدم. بعد هم هر كدام شان رفتند دنبال كار و زندگي خودشان.
  

و انشعابات گونه  اما بحران حتي پس از برگزاري كنگره ي اقليت و استعفا
گون هنوز از اين سازمان رخت برنبست. اين بار بحران و انشعاب در كردستان 

در اين  توكل رخ داد و مسئول شاخه ي كردستان از اين سازمان جدا شد.
معتقد است كه انشعابي صورت نگرفته » مستعفيون«زمينه درست مثلِ مورد 

  است:
   

اشتيم. مهدي سامع مسئول تشكيالت ، ما انشعابي ندمهدي سامعدر مورد «
كردستان بود. در تشكيالت كردستان يك، دسته بندي ميان پيشمرگان 

تن از  11شكل گرفته بود. هرج و مرج و رقابت هاي نا سالم باعث گرديد كه 
پيشمرگان سازمان در يك عمليات، دردرگيري با نيروهاي جمهوري اسالمي، 

له بحران را در تشكيالت كردستان به جان خود را از دست بدهند. اين مسئ
نهايت رساند. تمام  پيشمرگان يكي از مقرهاي سازمان در اعتراض به مهدي 
سامع ، مقر را ترك كردند و رفتند. وضعيت دشواري پيش آمده بود. وي 
ديگر نمي توانست به خاطر اشتباهاتي كه در اداره تشكيالت داشت، در 

د وي اين اشتباهات را نمي پذيرفت. كميته هاي خود باقي بماند. خو مسوليت
مركزي به خاطر اين اشتباهات وي را از عضويت كميته مركزي و مسوليت 
شاخه كردستان بر كنار كرد. قرار شد وي تا برگزاري كنگره مسوليتي 
نداشته باشد و كنگره در مورد وي تصميم نهائي را بگيرد. اما وي اين تصميم 

تشكيالت  زينت ميرهاشمييك عضو ديگر سازمان را نپذيرفت و به اتفاق 
. بعد از اين بود كه كميته مركزي مجاهدين خلق پيوسترا ترك كرد و به 

  . »حكم اخراج وي را صادر كرد
  
 از اين واقعه اما متفاوت از توكل است يدي شيشوانيروايت :  

  
 كه از كميته مركزي باقي توكل و مهدي سامع 60بعد از ضربه سال  «
نده بودند به كردستان منطقه آزاد رفته بودند. مهدي سامع كه مسئول ما

گفت  كميته كردستان هم بود بتدريج با توكل اختالف پيدا كرد و آشكارا مي
است و اتحاد عمل و غيره با آنها را تبليغ و تشويق  طرفدار مجاهدينكه 
مان از پلنوم وسيع سازمان كه درآن همه مسئولين ساز 61كرد . درسال  مي

جمله خود من تشكيل شد قرار شد كنگره تا چند ماه ديگر برگزار شود اما 
 كه كميته مركزي تا برگزاري كنگره موقتاٌ دباقيمانده كميته مركزي خواستن
كه قبل از آن  حسين زهري، مهدي و توكلترميم شود كه بنا براين با نظر 
امور مالي و غيره را  پاريس اقامت داشت و در مسئول خارج كشور شده بود و

به كميته مركزي انتصاب شدند.  ،مستوره احمد زادهبعالوه  ،دردست داشت
تقويت شد و بتدريج محفل  توكل ،مدني مصطفيبا انتصاب اينها و آمدن 

بازي و اختالفات تشديد شد. انتقادات به كميته كردستان با مسئوليت مهدي 
نفر تعداد  20رابر نزديك به باال گرفت ودرهمين زمان دريك عملياتي  ناب

دقيق يادم نيست از كادرهاي نظامي و پيشمرگه درمواجه با نيروي ارتش و 
بدون حساب  سامع سپاه شهيد شدند كه اين امر چنين وانمود شد كه مهدي

براي نشاندادن عملكرد كميته كردستان باعث اين ضربه بوده   و كتاب و صرفاٌ
خره مهدي سامع هم تحت عنوان معروف الاب ،نتيجه تشديد اختالف و در
اخراج  ،نفوذي بورژوازي به همراه چند تن از هوادارانش دركردستان رعناص

 ،شدند و بعد از سرگرداني و باالخره با ايجاد مقري به كمك مجاهدين
را تشكيل دادند كه ادعا داشتند طرفدار  سازمان چريكهاي پيرو هويت

   ».نظرات بيژن هستند
  

كه خود از چهره هاي اصلي اين انشعاب است بدين  مهدي سامع و باالخره
  سان به بازگويي مفصل آن مي پردازد: 

  
پس از جدايي هاشم، مساله ترميم كميته مركزي و تشكيل يك نشست «

وسيع مهمترين مساله بود و اين در حالي بود كه از شاخه كردستان همچون 
دستان آمده بودند يكباره با پشت جبهه هم استفاده مي شد. كساني كه به كر
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يك تجمع از نيروهاي سازمان مواجه مي شدند و هركسي مي خواست به 
نوعي نظراتش را در اين تجمع پيش ببرد. من نسبت به اين كه هر كسي به 
نوعي در شاخه كردستان محفل ايجاد مي كرد هشدار داده بودم. به هر حال 

از مشاوران كميته مركزي  از كميته مركزي من و توكل مانده بوديم و
مستوره. ما اول مستوره را وارد كميته مركزي كرديم و بعد حسين زهري را. 
همچنين زينت ميرهاشمي، زنده يادان نفيسه ناصري(نسترن) و اشرف 
بهكيش را به مشاوران كميته مركزي انتخاب كرديم. اين اقدام اعتراض 

كميته مركزي درست بوده و  زيادي را بر انگيخت. من معتقد بودم كه ترميم
ما تا برگزاري نشست وسيع كه براي سه ماه آينده برنامه ريزي كرده بوديم 
ناچار بوديم اين كار را بكنيم و به خصوص اين كه كنگره هم در مورد ترميم 
كميته مركزي در هنگامي كه تعداد كافي راي نياورده بودند به كميته 

مورد افراد هم بيشترين اعتراض روي  مركزي منتخب اختيار داده بود. در
از تشكيالت نظر  يدحسين زهري بود. بعضي از افراد هم مي گفتند كه با

خواهي مي شد. مدافع حسين زهري(بهرام) كه بيشترين اعتراض در مورد او 
بود توكل بود و علت آن هم اين بود كه همه امكانات تداركاتي سازمان و به 

ر خارج كه قبال همه اينها در مسئوليت هادي بود، ويژه ارتباط مسايل مالي د
پس از ضربات در اختيار حسين زهري قرار گرفته بود. توكل توضيح مي داد 
كه اين انتخاب تا نشست وسيع است و پس از آن تصميم جمعي خواهيم 

  گرفت.
در اين زمان شاخه كردستان بسيار فعال بود و چندين عمليات مهم انجام داد 

تعدادي از كادرهاي برجسته سازمان در بخش كردستان به شهادت كه در آن 
رسيدند. سازمان روي اين عمليات بسيار تبليغ مي كرد و پس از ضربات 

دوباره سازمان جان گرفته بود. روزنامه كار هم در تهران  1360اسفند سال 
منتشر مي شد. توكل تمام تالشش اين بود كه تهران را تقويت كند. نظر من 

ن بود كه بايد همه افرادي كه زير ضرب هستند به كردستان منتقل شوند و اي
مساله سازماندهي در  ،پس از آن كه كامال از نظر امنيتي سازمان چك شد

پلنوم «تهران مورد توجه قرار گيرد. سرانجام نشست وسيع تحت عنوان 
برگزار شد. اين نشست بسيار پر تشنج بود. مهمترين اشكال اين » وسيع

نشست اين بود كه به جزئيات مي پرداخت. بسياري مي خواستند خرده 
حسابهاي گذشته را تصفيه كنند. موضوع شاخه كردستان در اين نشست و 

در آن مسلط است » ليبرالي«نيست و گرايش » پرولتري«اين كه اين شاخه 
از مسائل داغ اين نشست بود. تعدادي از رفقاي شركت كننده عجله داشتند 

اخه كردستان كه بسياري از نيروهايش تازه وارد سياست شده بودند را كه ش
به حزب تبديل كنند. بحث در مورد اين نشست زياد است. اما به هر حال 
اكثريت شركت كنندگان از تصميمات كميته مركزي با اين شرط كه به 

  زودي براي تدارك كنگره سازماندهي شود پشتيباني كردند.
يته كردستان براي اجراي تصميمات نشست وسيع پس از اين نشست كم

تصميمات قرار بود به نيروهاي پيشمرگ  نتشكيل جلسه داد و بر طبق اي
سازمان آموزش كمونيستي داده شوند و به قول رفقايي كه به دنبال حزب 

شوند. كميته كردستان تصميم گرفت كه دوره اي از » پرولتري«سازي بودند 
ر گيرد. در شاخه كردستان نيروهاي خوب و صادقي آموزش در دستور كار قرا

بودند اما متاسفانه بسياري از كادرهاي سازمان كه از جاهاي ديگر آمده بودند 
با محفل سازي در اين نيروها به تشديد تضادها مي پرداختند و بر بحران 
دامن مي زدند. كميته كردستان همراه با كميته نظامي كردستان تصميم 

بهمن چند عمليات در كردستان انجام گيرد. سه  19مناسبت گرفت كه به 
اهي رعمليات توسط كميته كردستان طراحي شد و واحد هاي پيشمرگ 

منطقه عمليات شدند. فقط يكي از اين سه عمليات توانست صورت گيرد. 
عمليات در ابتدا موفقيت آميز بود و ضربه هم نداشت. اما پس از اجراي 

تصميم مي گيرد كه براي جمع آوري وسائل باقي  عمليات فرمانده دسته
به عمليات ادامه دهد. اين زمان اضافه سبب مي شود  ،مانده از نيروهاي رژيم

 11كه رژيم نيروهاي زيادي را وارد صحنه كند كه متاسفانه منجر به شهادت 
مي   زنده ياد مسعود رحمتيتن از پيشمرگان سازمان و فرمانده دسته 

به دست نيروهاي رژيم مي افتد. پس از اين عمليات براي  شود. جسد شهدا
كساني كه مترصد بهانه گيري بودند فرصت مناسبي پيش مي آيد. براي ما 
مهم بود كه جسد ها را تحويل بگيريم و از طريق كدخداي يكي از روستاها 
وارد معامله با رژيم شديم و به ازاي هر جسد يكي از نيروهاي رژيم كه در 

معاوضه كرديم. يك يا دونفر هم اضافه داديم كه يكي از  سازمان بود رازندان 
  آن افراد اكنون ساكن آلمان است.

توكل بخشي از  ،به هر حال پس از اين معاوضه و انجام مراسم خاكسپاري
تشكيالت را به شدت عليه من تحريك كرد. در آن شرايط من براي اين كه 

يته كردستان استعفا دادم. ... حال يك فاجعه پيش نيايد از مسئوليت كم
ديگر توكل به آروزي خود رسيده بود و مي خواست تشكيالت پيشمرگه را 

 62كمونيستي كند. ... اما توكل به همين هم قناعت نكرد و در خرداد سال 
جلسه كميته مركزي براي تصميم گيري در مورد من را تشكيل داد. در اين 

توره و بدون حضور مشاوران كميته جلسه من، توكل، حسين زهري، مس
  دقيقه حكم اخراج از پيش تنظيم شده را به دست من داد.  15مركزي و طي 

  

  
  

پس از اين حكم جمعي از كادرها و پيشمرگان سازمان در اعتراض به اين 
اخراج غير قانوني و بيشتر شبه كودتايي بود كه بعدها توكل آن را انكار كرد، 

... من و رفقايم در آن زمان از تمامي حقوق حقة خود از اقليت جدا شدند. 
  » گذشت كرديم ....

  
پس از اين تحوالت به همراه رفقا و هم نظران خود به  مهدي سامع

پيوست و سازمان چريك هاي فدايي خلق  "شوراي ملي مقاومت"
) را تشكيل داد. او خود در مورد اين پروسه ايران (پيرو برنامه ي هويت

   :يدچنين مي گو
  
داند  در مورد نظر پيرامون شوراي ملي مقاومت هم خود توكل به خوبي مي«

كه در ابتداي تشكيل شوراي ملي مقاومت ايران خود وي نيز از طرفداران 
پيوستن به شورا بود و اصرار داشت كه من براي مذاكره با مجاهدين به 

ن اين پاريس بروم؛ كه من در هيأت سياسي به علت عدم انسجام سازما
محسن ، منصور اسكندريمسأله را نپذيرفتم. در آن زمان زنده يادان 

) هم نظر مثبت داشتند و تنها نقطه يداهللا گل مژده( نظامو  شانه چي
در شورا بود. در آن زمان در كميته مركزي و بني صدر چالش آنها وجود 

به طور قاطع مخالف طي مسير  كاظمو  هادي، هاشمهيات سياسي فقط 
و  كارگر كره براي پيوستن به شورا بودند. در همان زمان، سازمان ما، راهمذا

اي به سازمان مجاهدين نوشتند كه گرايش عمومي  نامه جناح چپ اكثريت
داد. اين نامه در نشريات آن زمان در خارج از  اين سه جريان را نشان مي

ات حزب دموكركشور به چاپ رسيده است. بعد از آن هم، سازمان ما و 
سازمان براي  1360مرداد  29اي مشترك در تاريخ  ، نامهكردستان ايران

شهريور  18در تاريخ  مسعود رجوينوشتيم، كه  مجاهدين خلق ايران
همان سال به اين نامه پاسخ داد. مدتي پس از اين پاسخ، حزب دموكرات 
كردستان ايران به شوراي ملي مقاومت ايران پيوست. متن نامه مسعود 

  هم در كنگره سازمان قرائت شد. رجوي
نظر بود به هيچ  4مصوبات كنگره سازمان هم كه مصوباتي بر اساس سازش 

كننده نظرات بعدي توكل كه به ميل خود آن را نقض مي كرد  هوجه توجي
به هر حال پس از اخراج من و جدايي تعدادي از كادرها و پيشمرگان  نبود.

نات به سر برديم. هدف ما اين بود كه ما مدتي بدون هرگونه امكا ،سازمان
براي آينده برنامه ريزي كنيم و بدين ترتيب جرياني به نام سازمان چريكهاي 
فدايي خلق ايران(پيرو برنامه هويت) شكل گرفت كه پس از چند سال و با 
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را از نام خود حذف » پيرو برنامه هويت«روشن شدن خطوط فكري ما 
  »كرديم
  

ريافتي كسي به جز مهدي سامع به اين مقطع از تاريخِ از ديگر گزارشات د 
  اقليت اشاره اي ندارد.

از ديگر نقاط عطف در تاريخِ سازمان اقليت، مسئله ي درگيري درون 
گروهي و كشتار شماري از فدائيان خلق توسط نيروهاي همين سازمان است، 

گونه  كه در زمره ي شاهدان و ناظران اين كشتار است، اين يدي شيشواني
  به شرح ماوقع نشسته است:

   
بعد از اخراج مهدي سامع اما بحران فروكش نكرد به همراه بدتر شدن «

داخل كشور كه با ضربات متعددي توام بود و به همراه عقب  وضعيت در
اختالفات و دسته بندي ها   ،نشيني از كردستان ايران به كردستان عراق

بخشي از  .ين دسته بنديها شديد شدادامه يافت تا درآستانه كنگره دوم ا
مسئولين داخل نيز به كردستان آمدند تا كنگره برگزار شد و تاخير  كادرها و

مباحثات به دسته بنديها دامن  ،علني برگزاري كنگره و نبود فضاي باز و در
براي پايان دادن به اين دسته  خود بندهتالش رفقاي تازه وارد از جمله  .زد

مستوره   ،توكلنرسيد. در راس دسته بنديها در يك طرف بنديها به جائي 
كه  و فريد شيباني حماد مدني، مصطفيو درطرف ديگر  زهريو حسين 

ناگفته نماند كه چند ماه   .كردند اختالفات سياسي خود را بيان مي يبصورت
 انقالب ايران وبهمن  كتابي نوشته بودم تحت عنوان   4قبل از فاجعه 

اما توكل با انتشار آن مخالفت  !انتشار آن بودم منتظر كه  وظايف پرلتاريا
روي پرنسيب مبارزه نظري علني كه از مصوبات  كرد و پايداري من بر مي

 و مستوره زهري حسين ،توكليك جلسه   كنگره بود باعث شد تا در

بهمن ادامه  4اين سياست اخراج و تهديد تا  .مرا اخراج كردند ،احمدزاده
 4باالخره در روز لي اين اختالفات، و .اين مقطع اخراجي بودم من در .يافت

  ».بهمن به يك فاجعه منجر شد
   

كه خود سرِ ديگرِ درگيري چهارم بهمن بوده است، در  مصطفي مدني
  اين رابطه به تفصيل مي گويد:

  
بهمن نگاه كنيم: رهبري اقليت در  4به پاره اي از كرده هاي قبل از «

ران جديدي مي آفريد. از دو نفر رهبري باقي مانده كردستان هر روز بح
كي به كمك دو نفر انتصابي، ياقليت هيچكدام تحمل ديگري را نداشتند. 

دومي را اخراج كرد و تشكيالت را تا حد انهدام با بحران روبرو ساخت. 
و قطع رابطه كامل با آن برمي  عليه حزب دمكراترهبري جديد يك روز 

و اعمال سياست بايكوت در قبال آن.  راه كارگر عليهخاست و يك روز 
اردوگاه كس اجازه حتي ديدار دوستانه با رفقاي خود در  بگونه اي كه هيچ

را نداشت. در خارج از كشور هر روز خبر حمله و هجوم نيروهاي  راه كارگر
اقليت به ميز كتاب ديگر جريانات سياسي، گوش را كر مي كرد. بخصوص از 

  سيته يونيورسيته پاريس، نيز با افتخار صحبت مي شد.ضرب و شتم در 
براي هر عضو مخالف اين » كاله بوقي«در كردستان در داخل تشكيالت، 

جنجال ها از پيش آماده بود واگر كارساز نمي افتاد اخراج، قطعي مي شد. در 
پاره اي موارد تهديدهاي جدي با اسلحه را هم ديده بوديم. علي رغم اين من 

  اينها آنچه را كه هرگز جز در سينه نگفته ام اضافه مي كنم: به همه
بهمن ادامه فقط اين رفتار نبايد بحساب بيĤيد. از نظر من دالرهاي كالني  4 

كه دستگاه امنيتي صدام دور از چشم اعضأ تشكيالت در اختيار رهبري 
دل مي اقليت قرار مي داد و اسلحه هائي كه مخفيانه در بازار سياه به دالر مب

گشت، عامل اصلي جسارت شوم رهبري براي دستور تيراندازي روي دوستان 
قدرت بخش، هرگز » گنجينه«خويش بود. رهبري بي دسترسي به اين 

جسارت چنين تصميم مهيبي را نمي توانست داشته باشد. اين روش همه 
هائي بود كه بجاي ملت به يك نيروي خارجي متكي بودند. آيا آن  دولت

توان توده هاي تشكيالت اتكأ  اي كه به نيروي دروني خويش ورهبري 
داشته باشد، دستور تير روي دوست را به مخيله خويش راه خواهد داد؟ نه! 

  مطلقا نه!
عامل گناه مرا نيز در ايجاد چنين فاجعه اي فراهم آورد. من شايد » نه«اين  

بگيرم ولي از معدود افرادي بودم كه مي توانستم جلوي اين فاجعه را 
نگرفتم، چون هرگز باور نداشتم كه اسلحه هاي تهديد كننده، باالخره روزي 

شليك خواهند گشت! بهترين راه جلوگيري ترك كردن اين تشكيالت بود. 
قبل از چهارم بهمن خيلي از دوستان مدام به من مي گفتند، بهتر است 

ي نظامي مي كنند. استعفا بدهيم و برويم چون اينجا دارند عليه ما سازمانده
اگر اينجا خوني از دماغ  پاسخ من اين بود كه كسي به خود شليك نمي كند.

همه اقليت مرده است. باور من ولي حقيقت نبود. راست  كسي بريزد، اول از
بهمن به دست خويش اقدام به خودكشي كرد  4اين بود كه اقليت، با تدارك 

  .و به نقش سياسي خود براي هميشه پايان داد
خرداد سال  30از  با تشديد شرايط سركوب و ضربات سختي كه از بعد

بر تشكيالت اقليت وارد آمده بود، اين سازمان رهبري خود را به  1360
كردستان منتقل كرد. از كل رهبري اقليت فقط دو نفر باقي مانده بودند. اين 

ن كنگره اما دو، تا برگزاري كنگره سازماني، دو تن ديگر را انتصاب كردند. اي
بدليل اختالفات داخلي هرگز برگزار نشد. در كردستان اكثر كادرهاي 

هاي رهبري به مخالفت برخاستند. رهبري به اخراج  تشكيالت با سياست
ها ايستادند و  ين پرداخت. مخالفين در مقابل اين اخراجفپياپي مخال

ياسي در خواستار برگزاري كنگره شدند. طبق اسنادي كه تمامي نيروهاي س
كردستان انتشار دادند، نيروهاي مخالف رهبري اقليت، در چهارم بهمن ماه 

عليه اين اخراجها و فشار براي برگزاري كنگره به  تحصن، بمثظور 1364
محل دفتر رهبري اقليت كه يك فرستنده راديوئي نيز در آن قرار داشت، در 

رهبري اقليت با اين آمدند. اما » گاپيلون«يكي ازدهات كردستان عراق بنام 
ادعا كه مخالفين بمنظور تسخير راديو به اين محل آمده اند، دستور 
تيراندازي بسوي آنها را صادر كرد كه در نتيجه تيراندازي متقابل، پنج تن از 
نيروهاي اقليت در اين درگيري كشته شدند. از آنجا كه اين محل بعنوان 

قرار داشت. » دستان عراقاتحاديه ميهني كر«منطقه آزاد، تحت تسلط 
به برگزاري  يك كميسيون تحقيقات به منظور بررسي » اتحاديه ميهني«

دالئل اين درگيري اقدام نمود و از تمامي نيروهاي سياسي ايراني در 
كردستان عراق براي شركت درآن دعوت بعمل آورد. كميسيون با تركيب دو 

 ر شد كه عبارت بودند از:نماينده  از طرف هر حزب يا سازمان سياسي برگزا

اتحاديه ميهني كردستان عراق، حزب دمكرات كردستان ايران ، 
كومه له، راه كارگر، چريكهاي فدائي، دفتر  –حزب كمونيست ايران 

روز بررسي به اتفاق  5. كميسون تحقيق بعداز ماموستا عزالدين حسيني
هاي سياسي  آرأ، رأي بر محكوميت رهبري اقليت صادر كرد. تمامي سازمان

  اطلالعيه هائي با همين مصمون منتشر نمودند. عضو كميسيون نيز مستقالٌ
پس از حادثه چهارم بهمن، اقليت به دو قسمت منشعب گشت كه يكي بنام 

به فعاليت سياسي ادامه دادند. شوراي عالي و ديگري بنام  اقليتهمان 
و انشعاب پياپي بهمن دچار د 4اقليت بفاصله كمتر از يكسال پس از واقعه 

ديگر شد كه دو گروه با يك اسم مشترك يعني همان اقليت و گروه سوم 
بعد از » شوراي عالي«فعاليت جديدي را آغاز كردند. » هسته اقليت«بنام 

  » سالها فعاليت با سازمان فدائي به وحدت رسيد.
  

و ديگر اعضاي پيشين اقليت در گزارش هاي  شيشواني همان طور كه يدي
طالع مي دهند، در پي اين انشعابات و جدايي ها، توكل سازمان خود ا

و حسين زهري  "هسته ي اقليت"، مستوره احمدزاده "فدائيان اقليت"
را بنا نهاده و به فعاليت هاي خود  "سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران"

يه ادامه دادند. از ديگر گروه و سازمان هايي كه پس از اين انشعابات متوالي پا
در  يدي شيشوانيبود.  "سازمان اتحاد فدائيان كمونيست"گذاري شدند، 
  : مي گويدبابِ اين جريان 

  
 از هيچكدام از گروه هائي كه در اتحاد فدائيان كمونيستسازمان ««

هاي اقليت بوجود آمدند، منشعب نشد. ...عده اي  دگييپاش پروسه انشعابات و
ه اين نتيجه رسيدند كه براي بازسازي از اعضا و كادرهاي كمونيست سازمان ب

پاسخ منطقي به نيازهاي مبارزاتي پيش روي ،  در و تشكيالت خود
تمامي ابعاد  در تشكيالتي گذشته را ضروريست كه چهارچوب هاي نظري و

برنامه اي وسبك كاري مورد بررسي ونقد قرار بدهند . ... اين اقدامات از اواخر 
ها و جلسات متعدد آغاز شد و همزمان نشريه  دهه شصت  با برگزاري سمينار

نشست عمومي  9مجموعا  75منتشر شد. تا سال » به پيش«اي تحت عنوان 
د همراه آن مباحث علني  در به پيش  منتشرشد. واين اقدامات يبرگزار گرد

به همراه مبارزه مشترك شركت كنندگان دراين پروسه انجام 
گرفته شد تا از آن پس تحت نام  سرانجام در نشست نهم تصميم ميگرفت.
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  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 435  100 ي آرش شماره

سازمان اتحاد فد ائيان كمونيست به فعاليت خود تداوم بخشيم .نشريه كار 
نيز تحت عنوان كار كمونيستي منتشر شود و نشريه به پيش منعكس كننده 

  ...».نظرات و مباحثات تئوريك باشد 

  

  
  
يز با تحوالتي پس از انشعاب اوليه ي اقليت و اكثريت، سازمان اكثريت ن اما،

در گزارش مفصل خود از انشعابات سازمانِ چريك  مهدي سامعروبرو شد. 
  اكثريت را بدين سان تصوير مي كندهاي فدايي خلق ايران، اين انشعاب در 

در جريان اكثريت نيز يك انشعاب اتفاق مي افتد. در آذرماه  1360در سال «
اكثريت با حزب توده از عده اي از اكثريت به علت مخالفت با وحدت  1360

، جريان اكثريت به طور كامل از 1360خرداد  30اكثريت جدا شدند. بعد از 
جمهوري اسالمي حمايت و حتي اقدامات سركوبگرانه جمهوري اسالمي عليه 

مصمم بود كه آخرين  فرخ نگهدارجناح نيروهاي انقالبي را تائيد مي كرد ... 
ردارد ولي با موانع بسيار روبرو مي شد. گام را در جهت ادغام در حزب توده ب

عده اي از اكثريت جدا شدند ولي نام خود را تغيير  1360در اين رابطه در آذر 
، زنده يادان: آذر مي ناميدند. علي كشتگر 16نداده و خود را مدافعان بيانيه 

شناخته شده  هيبت اهللا معيني (همايون)، بهروز سليماني، مهرداد پاكزاد و ...
به شدت به  حزب تودهين فرد از جداشدگان بود. جناح فرخ نگهدار و تر

جداشدگان حمله نمودند و آنها را عمال امپرياليسم كه مي خواهند مانع 
 "آذر 16"شكوفايي جمهوري اسالمي شوند اعالم كردند. پس از اعالم بيانيه 

 سازمان فدائيان خلق«تحت نام  جناح علي كشتگر فعاليت مستقل خود را
آغاز كرد و پس از ضربات رژيم به حزب توده،  (پيرو كنگره)، » ايران اكثريت

جناح فرخ نگهدار  ،عمده افراد اين جريان به اروپا آمدند. پس از اين انشعاب
خط وحدت با حزب توده را پيگيري نمود كه با ضربه به حزب توده، اين مسأله 

اتحاد شوروي سابق  مسئولين اصلي اكثريت به اكثر موقتاً متوقف شد و
پس از (پيرو كنگره)، » سازمان فدائيان خلق ايران« رفتند.... جناح علي كشتگر

آمدن به اروپا، ابتدا پسوند (اكثريت) را از نام خود برداشتند و در ابتدا سياست 
راديكالي در پيش گرفتند، اما به تدريج به اين در و آن در زدند. ... اين جريان 

سازمان "وحدت كرد و  "سازمان آزادي كار ايران (فدايي)"ا ب 1368در خرداد 
 1368را به وجود آوردند. اما اين وحدت ديري نپاييد و در اسفند  "فدايي

و بعضي از دوستان قديمش دوباره  علي كشتگردوباره انشعاب كردند. 
در نشريه  1371را اعالم كردند و در تير ماه  "سازمان فدائيان خلق ايران"

توضيح در مورد "مقاله اي تحت عنوان  "فدايي"خودشان به نام  80 شماره
  »منتشر كردند كه رسماً خود را منحل اعالم كردند. "نشريه فدايي و سازمان

   
  :در اين زمينه نظرات را خود را بدين نحو بيان كرد علي كشتگراما 

   
حاد شوروي و زائده ات ما با حزب توده و تفكر توده اي كه چپ را دنباله رو« 

مي خواست مخالف بوديم و بر آن بوديم كه چپ ايران بايد مستقل از قطب 
هاي شوروي و چين، جرياني ملي و قائم به ذات باشد و منافع ملي ايران و 

 دموكراسي را بر هر امر ديگري مقدم بدارد. 

فلسفه پيدايش جنبش فدائي آن بود كه جامعه ايران پس از   ما مي گفتيم
راتژي حزب توده به چپ مستقل كه مردم آن را از خود بدانند و شكست است

به آن اعتماد كنند نيازداشت. تفكر توده اي كه منافع شوروي را بر منافع ملي 
ايران مقدم مي دانست و جريان توده اي را به ستون پنجم شوروي در ايران 

عتبار شده به بعد بيش از پيش در ايران بي ا 32مرداد  28تبديل كرده بود از
بود. تولد جنبش فدائي خود حاصل منطقي نقد و نفي تفكر توده اي در ايران 
بود. در حالي كه اكثريت كادر هاي رهبري سازمان اكثريت از نقد مشي 
چريكي و نقد چپ روي هاي فدائيان (كه همه ما در آن سهيم بوديم) به 

فدائي بايد با  صحت تفكر توده اي رسيده بودند و بر آن بودند كه سازمان
حزب توده به اين جريان بپيوندد! » تاريخ پر افتخار« قبول مباني انديشگي و

ضمنا حزب كمونيست شوروي نيز از طريق ماموران خود مدام براي وحدت 
سازمان و حزب توده فشار مي آورد و اين نيز خود از داليل تسليم اكثريت 

ي بود. به هر حال مهمترين كادرهاي رهبري سازمان اكثريت به تفكر توده ا
 علت انشعاب همين ها بود. 

جريان ما كه نام سازمان فدائيان خلق را برگزيد و البته  61آذر 16از فرداي 
حزب توده و سازمان اكثريت آن را جناح كشتگر مي ناميدند (وما هم تا اندازه 

وحدت با گروههاي جدا شده از  اي به همين نام معروف شديم)، در پي
مان و ساير جرياناتي بود كه خواهان استقالل چپ از حزب توده و شوروي ساز

 19بودند. وحدت با سازمان اتحاد كار كه خود بخشي از جريان اقليت بود (
چپ هاي مستقل از  سال پيش) بخشي از اين پروژه عمومي وحدت با همه

ي اردو گاه بود. اما در جريان مباحث وحدت متوجه شدم كه تفكر اردوگاه
حزب توده در جريان اتحاد كار به شدت رخنه دارد و آنچه اين جريان را از 

خط مشي سياسي متفاوت از  حزب توده جدا مي كرد نه اين تفكر بلكه صرفاٌ
حزب توده در قبال جمهوري اسالمي و عالئق عاطفي به گذشته سازمان 

  »چريكهاي فدائي خلق بود.
  

را نيز  "سازمان اتحاد كار"با  "وحدت" علي كشتگرچندي نگذشت كه 
زير پا گذاشت و از اين مجموعه جدا شد، اين بار كشتگر در بيانيه اي به 

انتشار داد، مسئولين سازمان  كيهان لندنكه در  1368آذر  28تاريخ 
مذكور را به رابطه با مسئولين رژيم بعث عراق متهم نمود و دليل جدايي خود 

عراق  "مخابرات"م بعثي عراق و مسئولين را استنكاف از رابطه گيري با رژي
  خواند:

   
معروف است كه در سياست براي شكست دشمن مي توان با شيطان هم «

متحد شد. اين عبارت تاكنون توجيه گر بسياري از زشت ترين و غير انساني 
ترين اقدامات بوده است. با تكيه به اين روايت مي توان با وجدان راحت توسل 

سيله اي را توجيه كرد. با همين تفكر بود كه استالين با هيتلر و تشبث به هر و
هاي بالت پيمان محرمانه بست و امروز پنجاه  بر سر تقسيم لهستان و سرزمين

سال پس از اين حادثه تاريخ روشن تر از هر زمان عواقب آن را بر مال كرده 
ما  هاي جهان سوم از جمله خود با همين ديدگاه بود كه كمونيست است.

» بيعت«هاي زمانه  حكومت با ستمگرترين» دشمن اصلي«براي ضربه زدن به 
(مقصود  كردند. و درست با همين ديدگاه است كه كميته مركزي سازمان ما

اكثريت كميته مركزي است) مدتي است در تالش رابطه گرفتن با حكومت 
         عراق است.

ت عراق (اداره استخبارات ايجاد مناسبات ميان سازمان ما و سازمان امني
هيچ مفهومي به جز در غلتيدن به زشت ترين اصل ماكياوليستي  عراق)

ندارد.... حاال ديگر پرسش من اين است » هدف وسيله را توجيه مي كند«
كه چرا كميته مركزي كوشيده است مرا كه تا اين حد با سياست فوق 

مسئول پيشبرد  مستقيماٌ مخالفت كرده ام مجبور كند مامور مذاكره با عراق و
اين سياست باشم؟ چرا كميته مركزي با اصرار عجيبي مرا بر سر دو راهي 
اجراي اين سياست يا پذيرش تنبيه سازماني قرار داده است؟ تا كي مي توان 

ها ادامه داد؟ بايد  پشت اعتبار و هويت جنبش فدائي پنهان شد و به اين روش
ن شود كه چه كساني مي خواهند اين براي نيروهاي سازمان و مردم روش

رابطه را بر قرار كنند؟ چه كساني هنوز پيش از آن كه حتي رابطه اي برقرار 
هاي ضد  شده باشد، خواهان خودداري ارگان سازمان از برخورد تند با سياست

مردمي و كشور گشايانه ي عراق هستند. يك نقطه روشن در تاريخ جنبش 
ه هرگز تسليم اين گونه روابط نشده و همواره فدائي اين است كه در گذشت

سالمت برخورد و استقالل خويش را حفظ كرده است. بايد بر نيرو هاي 
سازمان و جنبش روشن باشد كه چه كساني با اين پيشينه درخشان جنبش 

  د.كنن فدائي بازي مي
چرا رفقاي كميته ي مركزي كه اكثريت آنان با اين رابطه موافق هستند، 

ان داوطلب تنظيم مناسبات سازمان با عراق نيستند و مي خواهند پشت خودش
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نام ديگران پنهان شوند؟ آيا اين رويه اخالقي و انساني است كه از من مخالف 
اين سياست خواسته شود كه يا ماموريت مذاكره با اداره ي استخبارات عراق 

 ي؟ آيا سازمانگرايرا بپذيرم و يا به اتهام نقض اساسنامه ي سازمان تنبيه شوم
سالم، دموكراتيك كارآ و اخالقي ايجاب نمي كرد كه در اين مساله ي به 
شدت مورد اختالف، خود رفقاي طرفدار اين سياست، اجراي آن را بر عهده 

ها ادامه ي همان تفكرات كهنه و شكست خورده اي  آيا اين روش بگيرند؟
ت و شخصيت سياسي و نيست كه به بهانه ي تبعيت اقليت از اكثريت هوي

  »انساني افراد را به بازي مي گيرد؟
  

سازمان "در رابطه با فرآيند وحدت و انشعابات بعدي در  پرويز نويدي
  و نكاتي طرح شده در بيانيه ي علي كشتگر نكاتي را اضافه مي كند: "فدايي

   
آذر، انشعابيون، به نام سازمان فدائيان  16پيشتر گفتم كه پس از انشعاب «
اين جريان طي  1384كردند. در سال  اكثريت فعاليت مي –لق ايران خ

اي كلمه اكثريت را از نام خود حذف كرد و نشريه مركزي خود را با  اطالعيه
  نام نشريه فدائي در خارج كشور منتشر نمود. 

مواضع منتشر شده در اين نشريه بيانگر  بازبيني و فاصله گيري از خط مشي 
بود. پس از چندين ديدار و گفتگوي نزديك بين مسئوالن حمايتگرانه گذشته 

سازمان فدائيان خلق ايران و سازمان آزادي كارايران (فدائي)، دو جريان 
نظري اشتراكات زيادي دارند. مهمترين مانع  - دريافتند كه به لحاظ سياسي

براي آغاز پروسه وحدت، مشي حمايتگرانه گذشته سازمان فدائيان خلق ايران 
كه اين جريان در پلنوم ششم خود با انتقاد از خود اين مانع را برداشت و  بود،

  راه وحدت را هموار نمود.
شد.  مباحث وحدت از همان ابتدا در يك نشريه  به صورت علني منتشر مي

اين مباحث كه نزديك دو سال به درازا كشيد با تغيير و تحوالت در اردوگاه 
جديدي از قبيل درك از سوسياليزم و  سوسياليستي همزمان شد و موضوعات

هاي سياسي وارد مباحث تدارك كنگره  و آزادي رابطه آن با دموكراسي
  هاي جديدي را به وجود آورد. بندي صف گرديد و

باالخره قرار شد در صورت تصويب مباني وحدت در كنگره سازمان فدائيان 
ه مشترك خلق ايران و نشست عمومي سازمان آزادي كار(فدائي)، كنگر

برگزار شد و پس از  1368وحدت برگزار شود. اين دو جلسه در خرداد ماه 
پيروز باد وحدت دو سازمان "تصويب مباني وحدت ، كنگره مشترك با شعار 

  شروع به كار كرد. "در راه وحدت صفوف جنبش چپ ايران
، اوضاع سياسي ايران و وظايف ما، تزهائي در مباني وحدتدر اين كنگره 

اجتماعي و سياسي ايران، اساسنامه و برخي –اوضاع اقتصادي  باره
هاي مربوط به تقويت تشكيالت داخل و گسترش مبارزه در ايران،  قطعنامه

مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت. در تحليل از اوضاع ايران و وظايف 
هاي سياسي به عنوان مهمترين خواست مردم  ما بر امر دموكراسي  وآزادي

ان و موضوع مركزي تبليغ  و ترويج سازمان جديد و همچنين بر ضرورت اير
در مبارزه عليه  اتحاد تمام نيروهاي مترقي و آزاديخواهتالش براي تامين 

رژيم جمهوري اسالمي تاكيد گرديد و در مباحث مربوط به اساسنامه بر 
، به عنوان ضامن ضرورت مبارزه ايدوئولوژيك علني بدون قيد و شرط

ت دموكراتيك دروني  و به مثابه اصل خدشه ناپذير مورد تاكيد قرار حيا
  گرفت.

كنگره نام سازمان فدائي را براي سازمان جديد و نام اتحاد كار را براي نشريه 
  »آن، برگزيد

  
ر بدون اشاره به شخص او نيز گبه انشعاب كشت بحث، تداوم در پرويز نويدي

  :مي كنداشاره 
  
برگزار گرديد. در اين  1368اواخر بهمن ماه سال  مرحله دوم كنگره در« 

ترين دستور كار كنگره  بندي جديدي شكل گرفته بود. مهم كنگره صف
برنامه بود كه حول آن دو ديدگاه سياسي متفاوت نسبت به مسائل در برابر 

در صد آراء به تصويب  6/53هم قرار گرفته بودند. باالخره يكي از برنامه ها با 
در صد راي آورد. مدافعان اين برنامه كه در اقليت  1/39مه ديگر رسيد.برنا

اي پيشنهاد  قرار گرفته بودند در رابطه با مناسبات اقليت و اكثريت قطعنامه
  دادند كه حول سه بند آن توافق شد. اين مفاد چنين بود:

  هيئت تحريريه آنانتشار نشريه تئوريك ماهيانه باحضور نماينده اقليت در -*

ها  مقاالت نشريه مركزي با امضا فردي منتشر شود. در مورد سرمقاله -*
  نام. هيئت تحريريه تصميم بگيرد كه با نام باشد يا بي

  اختصاص حداقل يك سوم صفحات نشريه مركزي به نظرات اقليت. -*
اما بند چهارم آن مربوط به تبعيت اقليت از اكثريت بود. در اين بند تاكيد 

اجراي  ،نه اقليت با نظرات اكثريت مخالفت جدي داشتشده بود كه هر آي
نظر اكثريت براي اقليت الزام آور نباشد. اكثريت كنگره اين بند را مغاير اصل 

 ،و آن را نپذيرفت. پس از اين "اختالف در نظر و وحدت در عمل دانست"
گرايش اقليت كنگره، اعالم كرد كه قادر به فعاليت مشترك در يك تشكيالت 

ماه فعاليت  8ند و از سازمان جدا شدند. بدين ترتيب بعد از حدود نيست
سازمان فدائيان خلق مشترك بخش اقليت سازمان جدا شد و با همان نام 

كه پس از وحدت منحل شده بود، به فعاليت خود ادامه دادند. اما پس  ايران
حل شماره نشريه، اين جريان خود را من 7از حدود يكسال فعاليت و انتشار 

  »نمود.
  

صورت گرفته  "وحدت"در ادامه به تالش هايي كه در جهت  پرويز نويدي
  اشاره دارد و شمه اي از اين روند را بازگو مي كند: 

  
(راه كارگر) بتاريخ سازمان كارگران انقالبي ايرانپس از كنگره اول «

سازمان كه تالش براي وحدت با 1991برابر اكتبر  1370مهرماه سال
مشهور به  –ران و سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران اي -فدائي

جريان 3بين اين مباحث وحدترا تصويب كرده بود،  پروسه  -شورايعالي
 4سال به درازا كشيد، منجر به انتشار  2شروع شد. اين مباحث كه نزديك به

نشست هيئت نمايندگي و يك  6و  "بولتن مباحث مشترك"شماره 
  جريان شد.  كنفرانس وسيع از اعضاي سه

هيئت نمايندگي سه جريان در چهارمين نشست خود، حول 
پالتفرمي به توافق رسيد كه بعدا به تصويب كميته مركزي سه جريان 
هم، رسيد. قرار شد اين پالتفرم براي انتشار در سطح جنبش تدقيق 

 يكجانبهشود. متاسفانه راه كارگر با پيشنهادهاي متعدد و تعبيرات 
سئوال برد. تا آنجا كه در كنفرانس مشترك مسئوالن راه توافق را زير 

كارگر پذيرش توافقنامه را از جانب خود يك اشتباه دانستند و اعالم 
  اعتبار است. كردند كه از نظر آنان بي

ايران و  -بعد از اين انصراف ، دو جريان ديگر يعني سازمان فدائي
برابر اكتبر  1372سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران به تاريخ مهر 

  طي اطالعيه اي در باره وحدت چنين نوشتند: 1993
در پي روند وحدت طي دو سال گذشته بين سه جريان ( سازمان  "

راه كارگر، سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران و -كارگران انقالبي ايران
ايران) و عليرغم امضاء پالتفرم مشترك توسط رهبري  -سازمان فدائي
زمان راه كارگر اخيرا با برگزاري كنفرانسي تصميم به سه جريان، سا

خروج از اين روند گرفته و انصراف خود را از وحدت با دو جريان ديگر 
اعالم داشته است. ما ضمن ابراز تاسف از تصميم اكثريت كنفرانس راه 
كارگر، و با تاكيد مجدد بر اين امر كه وحدت سه جريان بر مبناي 

توانست به صورت يك  عليرغم اختالفات موجود ميپالتفرم توافق شده، 
سازمان واحد جامه عمل بپوشد، اراده خود را در پيشبرد روند وحدت و 

  "رساندن آن به سرانجام قطعي اعالم مي داريم.
ايران و سازمان -سر انجام كنگره وحدت بين سازمان فدائي

گرديد برگزار  1373چريكهاي فدائي خلق ايران در فروردين ماه سال 
سازمان اتحاد فدائيان ودراين كنگره وحدت، سازمان جديدي با نام 

را  "اتحاد كار"را ايجاد كردند.  براي نشريه نيز نام  خلق ايران
  »برگزيدند.

        

متاسفانه در مجموعه گزارش هاي ارائه شده، گزارشي از مسئولين و 
تيار نداشتم و اكثريت در اخ –گردانندگان سازمان فدائيان خلق ايران 

نتوانستم روايت آنان را از انشعابات سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران و 
  اين آخرين انشعاب در مجموعه ي اكثريت نقل كنم.

بدون استفاده از كروكي  انشعابات درون جنبش فدايياز  كروكي تهيه ي
آن  پيش از اين تهيه شده توسط مهدي سامع، امكان پذير نبود. ( من تنها در

  تغييراتي جزئي از نظر شكلي داده ام و همين)
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  كروكي

  انشعابات و وحدت هاي چريك هاي فدايي خلق از بعد از انقالب 
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  حزب توده ي ايران
حزب توده ي "تالش هايي كه براي تماس با مسئولين و رهبران كنوني 

و به ويژه آقاي ملكي انجام شده بود پاسخي در خور نيافت و به رغم  "ايران
وعده هايي كه ايشان داده بودند، گزارشي از ايشان و ديگر مراجعي كه ايشان 

 "راه توده"ارجاع دادند، دريافت نشد. همزمان تماس هاي با مسئولين گروه 
انشعابات و تحوالت  نيز نتيجه اي نداشت و قادر به دريافت روايت اين افراد از

حزب توده در سال هاي پس از انقالب بهمن، دستگيري رهبران اين حزب و 
مجدد آنان نشديم. از ميان انشعابات و گروه هاي جدا شده از اين  "مهاجرت"

حزب، تنها محمد آزادگر مشاور سابق كميته ي مركزي و از مسئولينِ كنوني 
حيدريان از مسئولينِ و محسن » دمكرات آذربايجان-جنبش فدرال«
محسن به دعوت ما پاسخ گفتند. » حزبِ دمكراتيك مردم ايران«

  چنين گفت:  حيدريان
  

سال پس از خليل ملكي، سومين جدايي بزرگ تاريخي از  36حدود «... 
حزب اعالم موجوديت شكل گرفت كه با  1363 سال  درحزب توده ايران 

ت ايجاد يك جريان سوسيال تالش تازه اي درجهدموكراتيك مردم ايران، 
پا به عرصه حيات گذارد. اين  دموكراتيك اصالح طلب باسيماي انساني

 "خط امام"دوراني بود كه شكست سياسي حزب توده و مشي دفاع قاطع از 
در سالهاي اول انقالب و مهاجرت هزاران توده اي به شوروي سابق و اروپا و 

، رهبري حزب 1983امبر در دسحزب پلنوم هيجدهم  سرهم بندي كردن 
. از گرفته بودتعدادي از سرسپردگان به شوروي قرار تمام و كمال به دست 

به حزب تحميل شد، چهار تن از  در اين پلنوم هيأت اجرائيه پنج نفري كه
اما شروع جنبش  آنها به طور قطع از سرسپردگان و عوامل شوروي بودند.

برژنف ـ چرننكو مصادف بود.  اعتراضي درون حزب، با دروان ركود وتباهي
گورباچف هنوز روي كار نيامده و پس از آن نيز مدتي طول كشيد تا خطوط 
اصلي سياست و سمت گيري او آشكار و درك شود. به اين ترتيب، معترضين 

ناميده مي  "جنبش توده ايهاي مبارز"كه در آن زمان ابتدا مخالفان يا 
كه هنوز پشت اش به ابرقدرت  شدند، به مصاف رهبري حزبي رفته بودند

شوروي گرم بود. اما بسياري از همراهان و همرزماني كه منتقد مشي دفاع 
و نيز نبود دمكراسي درون حزبي براي نقد مشي حزب و  "خط امام"قاطع از 

به رهبري  عناصر فرقه دمكرات آذربايجان مقيم باكو همچنين تحميل 
ه لوحي همچنان اتحاد شوروي را شوروي ساخته حزب بودند، با ذهنيتي ساد

مي دانستند. از اين رو طرح و نقد مقوله هاي  "جهان پرولتارياي پيروز دژ"
كه بسياري با تعصب از آن دفاع مي » انترناسيوناليسم پرولتري«كليدي مانند 

كردند، بي نهايت دشوار بود. اين هنگامي بود كه رهبري حزب در يك جنگ 
 "دشمن طبقاتي"عليه منتقدان و مخالفان كه  و ايدئولوژيكتبليغاتي  

ناميده مي شدند، به راه انداخته بود. اين اوضاع، تاسيس و » ضدشوروي«و
تدوين انديشه و راه و روشي تازه را با دشواريهاي بسيار و صرف انرژي و زمان 

  طاقت فرسا روبرو مي كرد.
جدايي از حزب توده را ميتوان نطفه بندي اوليه  "نامه به رفقا"  جزوه انتشار

تائيد بود و به  بابك اميرخسرويدانست. در اين نامه كه نويسنده اصلي آن 

رسيد،  فرهاد فرجادو نيز  فريدون آذرنور و ايرج اسكندريشادروانان 
 بطور هاي رهبري حزب در ايران، فقدان دمكراسي درون حزبي، و سياست

. انتشار ايي نهاده شدبه نقد و نظر آزم سرپوشيده مشي وابستگي به شوري
در حقيقت آغازگر روندي شد كه به انشعاب بزرگي در حزب  "نامه به رفقا"

گيري حزب دمكراتيك مردم ايران  توده ايران منجر گرديد و سرآغاز شكل
كار نسبتا گسترده نظري و تأليفي آغاز » نامه به رفقا«پس از نشر  .گرديد

  شد.
، كه برلين مركز آن بود، نشريه پژواك نگاهي به انتشارات آنزمان ما مانند

راه اراني، كه ادامه دهنده پژواك بود و سپس دوران نخست راه آزادي، كه در 
پاريس منتشر مي شد، به وضوح داليل و چگونگي شكل گيري و قوام يابي 
حزب دمكراتيك مردم ايران را باز مي نماياند. در اين نشريات بازبيني ريشه 

ايران در همه پهنه هاي سياسي، سازماني و فكري و  اي تجربه حزب توده
و نيز مفهوم دمكراسي و خوديابي بدون  »انترناسيوناليسم پرولتري«بويژه  

ترديد جاي نحست را دارد. اين نشريات، با اينكه از منظر امروز در مواردي 
راديكال و تند بنظر ميايند، اما نشان از پيدايش يك فرهنگ سياسي و 

زه اي به بينش چپ و نيز مسايل ايران دارند. تمايز پايه اي رويكرد تا
نويسندگان اين نشريات نه فقط با حزب توده بلكه با ساير سازمانها و 
گروههاي چپ آنزمان مثل انواع گرايشات فدايي، راه كارگر و خط سوم و 
ديگران را نيز ميتوان بروشني در اين نشريات مالحظه كرد. .... تجربه آن 

ا از اين جهت نيز مهم و پربار بود كه وقتي انسان با عقل و درايت و نيز ساله
همه رگ و ريشه و احساس خود، به انحطاط گذشته پي مي برد، نيروي تازه 
و سرشاري را در درون خود كشف مي كند و مي كوشد همه ظرفيت و توان 

آزاد شده  به عبارت ديگر در ما انرژي و فكر .خود در راه روشنگري بكار گيرد
ي بيدار شده بود كه با پويايي تازه اي بدون اينكه به دنبال نسخه حاضر و 
آماده و كپيه برداري باشيم، همزمان هم به نقد شفاف گذشته مي شتافتيم و 
هم نسبت به فرهنگ و رفتار و انديشه حاكم بر چپ ايران رويكردي انتقادي 

فقط از سوي حزب توده بلكه را دنبال مي كرديم. ما در اينراه براستي نه 
ديگر سازمانهاي چپ نيز زير فشار، تهمت و بدگماني قرار داشتيم. نوشته 
هاي ما در آن سالها كه نه از دوم خرداد اثري بود و نه لنينيسم و انقالب 
اكتبر زير سوال رفته بود، نشان ميدهد كه ما مهمترين مسايل ايران مانند 

نسبت اقوام و مسله ملي، راه مسالمت آميز  نسبت آزادي با عدالت اجتماعي،
و اصالح طلبي در ايران، خشونت سياسي، امكانات و راه تحول ايران را با 
نگرشي باز و تازه مورد كنكاش و نظرآزمايي قرار ميداديم. اما تحول آرام 
حزب دمكراتيك مردم ايران به يك حزب آزاديخواه و عدالت جو، اصالح 

عوامل بيروني، بلكه از درون نيز با چالش ها و در طلب، نه فقط از سوي 
مواردي با تنش ها و جدلهاي سخت و گاهي با كناره گيري همرزمان ما 

  همراه بوده است. 
ايران شالوده و نمونه يك حزب چپ  حزب دموكراتيك مردمبا تاسيس  

آزادي خواه و ملي پي ريزي شد. تشكيالتي كه از درون بحث ها و تالش هاي 
زاده شد، نمونه و سرمشق جالبي از امكان برپايي دموكراسي شفاف درون ما 

حزبي و شناسائي كامل حق دگرانديش براي بيان آزاد نظر خود در داخل و 
بيرون از حزب و امكان شكوفا شدن لياقت هاي فردي و نفي هرگونه اتوريته 

ي تالش تازه ا بروشني شاهد مي توان بود. در اسناد آنزمان اين حزب
درجهت ايجاد يك جريان سوسيال دموكراتيك اصالح طلب باسيماي انساني 
بود. همه آنچه ما در آن سالها گفتيم و نوشتيم، درست و خالي از عيب و 

گذشته و توان  اي نقد ريشهنقص نيست. اما تمايز اين حركت با ديگران 
  »تاسيس و تدوين انديشه و راه و روشي تازه است

  
 "حزب"در رابطه با حزب توده و داليل جدايي از اين نيز  محمد آزادگر

  چنين گفت: 
  
منافع ديپلماسي دولت اتحاد  شوروي را به منافع  حزب توده ايران«

حزب توده اساسا تحليل خود از جامعه ايران  .ترجيح مي دادزحمتكشان ايران 
شعبه بين المللي حزب كمونيست اتحاد شوروي ميگرفت. شعبه بين  را از
  لل ح.ك.ا.ش توجيه گر ديپلماسي  دولت ا.ش بود.الم

ساخت حزب توده ريشه  هستي و چنان در ،وابستگي وعدم استقالل
دوانده بود كه عالي ترين ارگان رهبري اين حزب، نه تنها در اتخاذ خط مشي 

 بلكه در امور ين برنامه ها وموضع گيري هاي داخلي وجهاني خود؛وتد ها و
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در هيچ  بود و مسلوب االرادهاي دروني خود نيز ه برگماري تشكيالتي و
المللي ح.ك.ا.ش قادر به اتخاذ  نزمينه اساسي بدون كسب تكليف از شعبه بي

حزب توده وباالترين ارگان تصميم گيري آن در مقابل  در واقع، تصميم نبود؛
  اين شعبه پاسخگو بود والغير!

مده در جامعه تضاد ع 1357معتقد بود پس از انقالب  حزب توده... 
بنا براين مبارزه عليه آمريكا اولويت  (آمريكا) است. امپرياليسم خلق وميان 

پافشاري برمطالبات دموكراتيك يك عمل انقالبي نمايانه وچپ  و مطلق دارد
ماال به سود  و گرايانه است كه مبارزه ضد امپرياليستي را از اولويت مي اندازد

چنين تحليلي، حزب توده مبارزات طبقات  بر پايه امپرياليسم تمام ميشود.
واقشار گوناگون مردم براي دموكراسي را تخطئه كرد، تعرضات رژيم اسالمي 
به آزادي هاي دموكراتيك در سطح جامعه را يا مسكوت گذاشت يا توجيه 

تابعي  كرد... تحليل حزب توده از حكومت اسالمي وابسته به تحليل شوروي و
راه رشد «و» انقالبات ملي«عني بنيادهاي تئوريك از ديپلماسي آن كشور ي

  بود.»  سرمايه داريغير
 جبهه متحدي ازتشكيل  خود را استراتژي براين اساس حزب توده

واصول پنجگانه اي به عنوان پالتفرم آن جعل » خط امام«كليه پيروان 
  نمود كه كوچكترين مشابهتي به واقعيت خط امام نداشتند وچون اصول خط 

استراتژي حزب توده  در حقيقت چيزي جز اصول واليت فقيه نبود،امام 
متحد كردن كليه طرفداران واليت فقيه ـ يعني مرتجع ترين و ضددموكرات 

حزب توده سياست اتحاد بي قيدوشرط  ترين عناصر ـ دربرابر كل جامعه بود.
ا با با ارتجاع طبقاتي ـ مذهبي حاكم ومبارزه با نيروهاي انقالبي ودموكرات ر

  قاطعيت تمام پيگيري كرد.
قانون اساسي جمهوري  گري خود، حزب توده به مقتضاي مشي حمايت

چوب قانون را به عنوان رفعاليت درچها اسالمي را تكيه گاه خود قرار داده و
تالش براي كسب مشروعيت  فعاليت خود برگزيد. تنها شيوه عمده بقا و

حزب توده را به تائيد قوانين  مشروعيت از ديدگاه حكام اسالمي، قانوني،
انطباق خود با اين قوانين ومعيار ها  ارتجاعي وضد دموكراتيك موجود و

  »وضوابط حكومتي واداشت
  

  سازمان پيكار در راه آزادي طبقه ي كارگر ايران
متاسفانه قادر به گرفتنِ گزارشي از مسئولين سابق سازمانِ پيكار نشديم. از 

نتي انديشه و پيكار مراجعه كرده و بخشي از اطالعات همين رو به پايگاه اينتر
  مورد نياز را از قلمِ بازماندگان اين سازمان بازگو مي كنيم.

  
، در تابستان 57تا  52از سال  ل - سازمان مجاهدين منظرات و عملكرد «

مورد بررسي شورايي از نمايندگان واحدهاي پايه، سازمان با حضور  1357
در جمع بندي انتقادات و درس هايي كه از اين دوره مركزيت قرار گرفت و 

سال، در جريان تغيير  5گرفته شد، اقدامات خشونت آميزي كه طي قريب 
ايدئولوژي سازمان و پس از آن در رابطه با اعضا انجام شده و نيز رفتاري كه 
در روابط با ديگر سازمان هاي مبارز جنبش (سازمان چريك هاي فدايي 

چند تن از اعضاي سازمان قرار گرفت و از  مورد انتقادبود خلق) رخ داده 
كه جانشان را در نتيجه ي اين برخوردها از دست داده بودند اعاده ي 

. كنار حيثيت گرديد و شورا آنان را شهداي جنبش انقالبي خواند
گذاشتنِ مشي مسلحانه ي جدا از توده ي چريكي مورد تاكيد قرار گرفت و 

قرار داشت تغيير يافت....  محمد تقي شهرامراس آن رهبري نيز كه در 
اكثريت شوراي مزبور و بدنه ي اصلي سازمان در تشكلي باقي ماندند كه نام 

در راه آزادي طبقه ي كارگر اعالم كرد. اما دو  سازمان پيكارخود را به 
نبرد براي آزادي طبقه ي كارگر و ديگري اتحاد در جمع كوچك يكي 
از نظر تشكيالتي راهي جداگانه پيش گرفتند.  ي كارگرراه آرمان طبقه 

بايد گفت كه اختالف اين دو گروه با يكديگر و هر دو با پيكار، عموما 
  اختالفات اصولي و تئوريك نبوده، بيشتر جنبه ي تاكتيكي داشت....

ار ابتداي روي كار آمدنِ رژيم جمهوري اسالمي معتقد بود  سازمان پيكار
نه بر سركار است يعني تركيبي از بورژوازي ليبرال به كه يك قدرت دوگا

رهبري مهدي بازرگان، و خرده بورژوازي به رهبري خميني ست و برخورد 
دوگانه اي مي طلبد. با توجه به سطح تكامل جنبش در آن زمان و نقاط 
قوت و ضعف نيروهاي چپ، چه به طور كلي و چه به طور مشخص مي توان 

هيچ وقت به حمايت از رژيم نپرداخت و به جمهوري گواهي داد كه پيكار 
اسالمي راي نداد. ... حادثه ي اشغال سفارت امريكا توسط دانشجويان 

طرفدار خميني را از ابتدا با ترديد نگريست و هرگز آن را تائيد نكرد.... جنگ 
شروع شد به ضرر توده هاي دو كشور و  59ايران و عراق را كه در پائيز 

عي بين دو رژيم ارتجاعي ارزيابي كرد و آن را تحريم نمود و در جنگي ارتجا
تبليغ عليه جنگ كوشيد و تعداد از اعضايش به همين دليل اعدام شدند. ... 

هنگامي كه اختالف بين دو بخش از هيئت  1360اين سازمان در تابستان 
حاكمه يعني حزب جمهوري اسالمي از يك طرف و بني صدر و جريانات 

از سوي ديگر شدت گرفته بود ... از نظر تاكتيكي (و برخورد به ليبرال 
تضادهاي درون هيئت حاكمه) دچار اختالف نظر دروني شد و سركوب 

و ماه هاي بعد از آن هم مجالي براي بحث و يافتن راه حلي  60شديد خرداد 
جهت اختالفات دروني كه موارد متعدد ديگري را نيز شامل مي شد باقي 

ر اين سال صدها تن از اعضا و هواداران اين سازمان دستگير و نگذاشت. د
اعدام شدند و در بهمن همان سال، رهبري سازمان نيز ضربه خورد. ... 
كوشش برخي از اعضا و هواداران اين سازمان براي بازسازي تشكيالت و 

  » حتي براي ايجاد محافل و تجمعات خود به موفقيت نينجاميد.
  

  آزادي طبقه ي كارگرسازمان رزمندگان 
» تاريخ صد ساله احزاب و سازمان هاي سياسي ايران«در  يونس پارسا بناب

  در رابطه با سازمان رزمندگان مي گويد: 
  
بانيان رزمندگان تعدادي از روشنفكران ماركسيست ايراني بودند كه از «

در تشكلي مخفي فعاليت تئوريك و سياسي در رابطه با  50اواسط دهه 
ن و دانشجويان مي كردند و با خط چريكي مسلحانه مخالف بوده و در كارگرا

حيطه جنبش جهاني كمونيستي نيز از اتحاد جماهير شوروي شديأا انتقاد 
مي كردند. با اينكه اين سازمان در مقايسه با سازمان هاي ماركسيستي 
بزرگ چون چريك هاي فدايي خلق و پيكار، سابقه تشكيالتي طوالني 

ي در جريان عمر كوتاه خود توانست محفل ها و نيروهاي نداشت ول
بخشي از  "كميته ي نبرد"، "پيكار خلق"ماركسيستي متعدد، از جمله 

را در  "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه ي كارگر"و  "مبارزين آزادي خلق"
خود ادغام ساخته و جوانان زيادي را به سوي خود جلب كند... سازمان 

، به يك سازمان نسبتا بزرگ 1359ينكه در زمستان رزمندگان با ا
تا خرداد  1359ماركسيستي تبديل شده بود ولي در دوره ي پرتنش اسفند 

از يك طرف دچار تفرقه و پراكندگي دروني گشت و از طرف ديگر  1360
بعد از آغاز تهاجم نيروهاي امنيتي رژيم در تابستان، مثل سازمان پيكار مورد 

  ». ه و عمال سركوب شديورش قرار گرفت
  

از مسئوالن سابق اين سازمان اين پروسه را بدين سان بازگو  بهزاد مالكي
  كرد: 

  
از بهم پيوستن  56درسال »  سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر«

 تني چند از فعالين محافل مختلف كارگري و-چند محفل روشنفكري
دند، تشكيل شد و در زندان شاه آزاد شده بو كه تازه از» سياسي كار«

كمابيش به  60اعالم موجوديت كرد. و تا سال  57هاي عمومي سال  بحران
هاي خود ادامه داد. اما بدنبال وقوع جنگ ايران و عراق،  گسترش و فعاليت

اقليتي از آنها ،با  بر سر موضع گيري نسبت به آن دچار دوگانگي گرديد .و
النه و مواضع ضد امپرياليستي اظهار تمايل به شوروي ودفاع از جنگ عاد

رژيم از آنها جدا گرديدند و پروسه نزديكي با حزب توده را آغاز كردند ولي 
اين امر به سرانجام نرسيد وآنها در  61- 60در بحبوبه ي سركوبهاي سال 

  انشعابهاي فدائيان حل گرديدند و تني از رهبران آنها بخارج گريختند.                
شماره از نشريه ي رزمندگان مواضع رسمي  ن با انتشار چنداكثريت سازما

خود را نسبت به جنگ تصحيح نمودند ولي در مقابل شدت بحران داخلي 
دوام نياورده و با اوج گيري سركوب راه عقب نشيني در پيش گرفتند. پروسه 
ي تجزيه اجتناب ناپذير مي نمود.برخي از اعضا و كادرهاي رزمندگان در  

وارد پروسه ي تشكيل حزب » اتحاد مبارزان«ا محفل سهندنزديكي ب
اما متاسفانه در جريان ضربات وارده به پايه هاي  كمونيست ايران شدند.

  كومله در تهران اغلب آنها دستگير و بعدا اعدام شدند 
در ارتباط با  بقاياي سازمان به محافل چندي تبديل گرديدند كه بعضاٌ

سازمان منشعب از رزم انقالبي يا به گروه  داشته و قرار سازمان پيكار
از رهبران برجسته ي  رضا قريشي لنگرودي…پيوستند وحدت انقالبي
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  اعدام گرديد  67اين سازمان در جريان اين ارتباطات  لو رفته و در سال 
 از زندانيان سابق و داريوش كاهد پورآخرين بقاياي  رزمندگان به رهبري 

در آنجا به  رزمندگان به كردستان گريختند و از رهبران سياسي و تئوريك
اعدام انتشار دوباره ي نشريه ي رزمندگان پرداختند ولي با دستگيري  و 

فعاليت رزمندگان در ايران به پايان رسيد. انتشار   67در سال  ،داريوش
و سايت رزمندگان بر روي اينترنت آخرين نشانه هاي  نشريه ي اينترنتي
  »بش چپ مي باشدحضور اين نام در جن

      
  راه كارگر

اين گروه در سال هاي پيش از سرنگوني نظام سلطنت در زندان هاي رژيم 
سلطنتي، از تعدادي از جوانان و اعضاي سابق چريك هاي فدايي خلق كه به 
نفي ضرورت مبارزه ي مسلحانه رسيده بودند شكل گرفت. در ماه هاي پس از 

جزواتي مختلف در زمينه هاي نظري و  قيام بهمن آنها اقدام به انتشار
سياسي كردند، از نقاط برجسته ي تاريخ راه كارگر طرح سلسله مقاالت 

بود، كه با روشن بيني به امكان استقار فاشيسم  "فاشيسم، كابوس يا واقعيت"
 تاريخ صد ساله احزاب و"در جلد دوم  يونس پارسا بناباشاره داشت. 

  : مي گويد در رابطه با اين سازمان "...
  
بخاطر مقاومت در مقابل يورش  1360نيز در پائيز  راه كارگربا اين همه «

پاسداران از نظر تشكيالتي مثل اكثر سازمان هاي چپ از هم پاشيد. در 
به طول انجاميد، ده ها تن از اعضاي فعال  1360تهاجم رژيم كه تا آخر پائيز 

حسين قاضي ، هيعليرضا شكوو كادرهاي ورزيده اين سازمان چون 
حسين ، جعفر رياحي، محمد صادق رياحي، حيدر زاغي، فرهادي

عليرضا تشيد و مهدي ، اميرحسين حاج محسن، پوررودسري
 1360- 1362بعد از دستگيري و حبس در سال هاي پر تنش  خسروشاهي

(فاجعه ي ملي) در زندان هاي رژيم  1367و سپس در كشتارهاي تابستان 
گشتند. با دستگيري و اعدام اين مبارزين عمر  جمهوري اسالمي اعدام

سازمان راه كارگر نيز در ايران به پايان رسيد... و بنا بر اطالعات موجود 
ماركسيستي ايران در  -سازمان راه كارگر تنها سازماني در درون جنبش چپ

دوران اوج خفقان و ديكتاتوري واليت فقيه بود كه در آخرين شماره نشريه 
خود را منحل اعالم كرد تا فشار پليس سياسي و نيروهاي  اش تشكيالت

  ».انتظامي را تا حد امكان بر روي اعضا و فعالين خود كاهش دهد
   

در سال هاي پس از خروج از ايران اولين شماره ي نشريه ي خود  راه كارگر
سازمان "منتشر كرد، و مدتي بعد نام خود را به  1362را در تابستان 
 "راه فدايي"تغيير داد. درطي اين سال ها با  "بي ايرانكارگران انقال

  وحدت كرد، اما اين وحدت به نتيجه اي نرسيد و به جدايي مجدد انجاميد.
محمد آزادگر از جداشدگان حزب توده  "راه كارگر"در ميان پيوستگان به 

راه "است. او به همراه عده اي از جدا شدگانِ حزب توده، پس از پيوستن به 
حال از آنها جدا شده و  "سازمان"و چند سالي حضور در صفوف اين  "ركارگ

 آدربايجان به فعاليت مبارزاتي خود ادامه  "دمكرات-جنبش فدرال"در صفوف
  اين پروسه را به اين ترتيب توضيح مي دهد: محمد آزادگرمي دهد، 

   
ار پروسه بسي ،فاصله گرفتن از شوروي جدايي از حزب توده رويگرداندن  و«

توانند درك كنند كه ياين پروسه را تنها  كساني م عذاب آوري بود. سخت و
پروسه  با يك جريان سياسي پيوند عميق عاطفي وسياسي داشته باشند.

 3تجربه  سالي طول كشيد.2حدود  راه كارگر پيوستن به  جدايي از حزب و
با خود كافي بود كه آدم  (اتحاد جماهير شوروي) ا.ج.ش سال زندگي در

  سوسياليسم روسي براي هميشه وداع گويد.
وجداني متوجه ناهنجاريهاي  با همان اوايل ورود به شوروي هر آدم منصف و

رابطه با  رفت آمد و البته كار دركارخانه ها و شد. جامعه شوروي مي
را به  چشم ما ،قديمي هاي فرقه اي ها و توده اي شهروندان شوروي و

  موجود باز كرد. واقعيت سوسياليسم واقعاٌ
(پس ازيورش دوم به حزب توده  در  1362درآذرماه 18شركت در پلنوم  با

 3اختالفات ما ( ) كه توسط شوروي ها در چكسلواكي برگزار شد62تابستان 
 وسعيد مهر اقدم  و حسين انور حقيقي، محمد آزادگر مشاور ك.م: عضو

 يها باال گرفت.شورو حزب و بخشي از كادرهاي حزب در مينسك وباكو) با
  تهوع آور بود. 18پلنوم مداخله شوروي ها در و علي خاوريدغل بازي هاي 

تركمنستان دو شقه  مينسك و تشكيالت حزب در باكو و 18پس از پلنوم 
اوايل مسايل مورد اختالف بظاهر تشكيالتي  موافقان رهبري. مخالفان و شد:

وابستگي حزب  موجود و بود ولي در اعماق رويگرداندن ازسوسياليسم واقعا
تالش ما اين بود كه از شوروي خارج  18پس از پلنوم  توده به شوروي بود.

  كار آساني نبود. ليكن خارج شدن از شوروي مطلقاٌ شويم.
از نامه نگاري هاي فروان به شعبه بين المللي حزب كمونيست ا.ج.ش.س  بعد
مسكو براي  س وبالرو مالقات با مسئولين صليب سرخ در آذربايجان و و

الخره با مسئول شعبه بين المللي ح.ك.ا.ش ــ  مسئول اب، خروج از شوروي
عضو  3در اين مالقات ما  مسكو مالقات كرديم. بخش ايران ومنطقه ــ در

در دفتر كميته مركزي حزب كمونيست شركت داشتيم. مسئول  مشاور ك.م،
تيزي عليه  ما انتقادات تند و كرد. شعبه به فارسي سليس صحبت مي

در آخر گفتيم كه  و اينكه اينها انقالبي نيستند و... رهبري وقت حزب توده و
بخاطر فعاليت سياسي عليه رژيم ايران ما مي خواهيم به كشورهاي غربي 

 مسئول شعبه در را راه بياندازيد. كنيم كه كار ما از شما خواهش مي برويم و
درست  گوئيد تماماٌ ها مي اين واينهايي كه شما در باره خاوري  پاسخ گفت:

 بي لياقتي هايشان اطالع داريم. و ما صد بار بيشتر از شما از ضعف ها است و
خواهيم براي  مي خواهيم حزب را از اين وضعيت بحراني نجات دهيم. ما مي

شما  تا وجهه قابل قبولي پيدا كند. فرانس ملي ترتيب دهيم.نحزب يك ك
 دهيد مناسب اند بما بدهيد و تشخيص مي بياييد يك ليستي كه خودتان

هركسي را هم كه مي خواهيد نباشد بما بگوييد تا كنفرانس ملي موافق ميل 
اما شما نبايد صحبت از خارج شدن از شوروي وغرب رفتن  شما برگزار شود.

به غرب برويد ديگر شما  اگر مصمم باشيد كه از شوروي خارج شويد و بكنيد.
وراتي ظتوضيح داديم كه شما مح ر مقابل ما هستيد. ماد نيستيد و دوست ما
ول شعبه با عصبانيت ئمس نمي شود در اينجا فعاليت عليه رژيم كرد. داريد و

  تخم وبدون خداحافظي از ما جدا شد. اخم و و
خواهد با ما  به ما در باكو پيام داد كه مي نگهدار فرخ 1985اوايل يولي  در
 ما حزب صحبت كنيم. آمده ميان ما و مشكالت پيش باره مسايل و در
 نگهدار مالقات كرديم. كادرهاي حزب با سه نفر از -دو و عضو مشاور)2(

ما پس از كلي  البته به نظر من اين مالقات را شورويها توصيه كرده بودند.
بي كفايتي رهبري حزب  رابطه با مشي غلط حزب بعداز انقالب و صحبت در

 نگهدار در ه نظر ما حزب داشت صحبت كرديم.ايرادي كه ب و صدها عيب و
 اشكال اساسي شما به حزب چيست؟ نهايت پرسيد مشكل اصلي چيست و

مسلوب اراده بودن  وابستگي حزب به شوروي ها و كه در جواب گفته شد:
شما با اين مواضع و ديدگاه  :من دقيق يادم است كه نگهدار گفت حزب!

  ط راه كارگر نزديك هستيد.بيشتر به خ ديگر توده اي نيستيد و
   .از شوروي خارج شديم 64زمستان  الخره پس كشمكش هاي زياد دراب  

مالقات  تماس گرفته و محمد رضا شالگونيهمان اوايل آمدن به آلمان با 
  كردم.

با توده اي هايي كه مي خواستند حزب را  ما از همان اول حساب خودمان را
خواستند حزب  يا مي دانستند و ذير ميحزب توده را رفرم پ اصالح كنند و
ضمنا نخواستيم دكاني در مقابل  جدا كرديم و نوسازي كنند را بازسازي و

گروه منشعب از حزب « لذا نام خودمان را دكان حزب توده علم كنيم.
  گذاشتيم .» توده

دوره هشتم سال   108ران درشماره ينامه مردم ارگان مركزي حزب توده ا
باره اخراج  بابك؛  قطعنامه پلنوم نوزده ك.م در  1365تير ماه  5سوم 

كه در كنفرانس ملي حزب نيز  حسين، سعيد را محمد، فرهاد، فريدون،
مرزبندي با  بيانيه اي در نقد و 1986تصويب شده بود منتشر كرد. يوني 

وابستگي آن به اتحاد شوروي خطاب به كادرها واعضاي صادق  حزب توده و
مقدمه آن بيانيه نزديكي به راه كارگر  در وده انتشار داديم وانقالبي حزب ت و

  بطور گروهي به راه كارگر پيوستيم.  1366اواخر سال  و را اعالم كرديم.
گروه منشعب از حزب توده كه به راه كارگر پيوست  شامل تمامي 
اعضا كميته مركزي فرقه دموكرات آذربايجان ــ كميته ايالتي حزب 

حسين  محمد آزادگر، جان كه در خارج از كشور بودند:توده در آذرباي
سيف حاتملوئي و  حميال نيسگيلي، سعيد مهراقدم، انورحقيقي،

هانيه قورخماز از تشكيالت  همچنين مسئول اروميه ع.انورحقيقي،
 ناهيد نصرت و بومي حزب در آذربايجان، غير اسد سيف كادر تبريز،

م باوند پور از سازمان بهنا احمد خوشبخت از تشكيالت تهران و
  بودند. آلمان و... در سوئد و عضو دهها كادر و كرمانشاه و
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مقاطع مختلف اكثريت آنهايي كه به راه كارگر پيوسته  البته طي سالها و 
   بودند از راه كارگر جدا شدند.

    
و  "راه كارگر"در بابِ وحدت با  "راه فدايي"از مسئولينِ  مهرداد باباعلي

  از اين جريان طي شرح مبسوطي چنين گفت: سپس جدايي 
  
به بعد به  1361عمده ي اعضا و هواداران گروه راه فدايي از تابستان سال «

پس از چند ماه مذاكره با  1363تدريج از كشور خارج شدند. در تيرماه 
سازمان راه كارگر اين دو جريان بر مبناي يك رشته اسناد كه متضمن نقاط 

نان بود متحد شدند، و خطاب به ديگر نيروهاي چپ نيز اشتراك و افتراق آ
بيانيه اي براي وحدت ارائه دادند. متن كامل اين اسناد در ضميمه ي نشريه 

به طور  "جمع بندي مباحثات وحدت"با عنوان  4ي راه كارگر شماره 
  علني انتشار يافت.

آنان از نقاط اصلي وحدت اين دو جريان را قبل از هر چيز در تحليل مشترك 
برخاسته از انقالب به عنوان يك دولت مذهبي  مضمون قدرت دولتي

بناپارتيست و نقش عمده ي آن در ممانعت از تكامل اجتماعي جامعه ي 
ايران بايد جستجو كرد. ... سرانجام و مهم تر از همه اين كه ضمن طرح نكات 

وجود اشتراك، نكات افتراق خود را با صداي بلند اعالم مي داشتند و 
گرايشات سياسي گوناگون درون يك سازمان سوسياليستي را نه تنها مردود 
نمي دانستند بلكه آزادي انتقاد و علني بودنِ مباحثات را قاعده ي زندگي 
دروني چنين سازماني مي پنداشتند. از زمره ي مهم ترين اختالفات، بايد از 

 "هاي منحط كارگري دولت"انتقاد شديد گروه راه فدايي از مشي استالين و 
به تفصيل آمده بود. در حالي  "جمع بندي مباحثات وحدت"نام برد كه در 

  كه رهبران راه كارگر عميقا با چنين برداشتي مخالف بودند.
متاسفانه عليرغم تعهد علني رهبران و نمايندگان وقت سازمانِ راه كارگر به 

ولين مباحثات جدي حق آزادي انتقاد و علني بودنِ مباحثات، با بروز ا
پيرامون طرح اساسنامه ي جديد سازمان در زمينه ي حق گرايشات سياسي 
و علنيت مباحثات، رساله ي مهرداد باباعلي از مسئولين پيشين راه فدايي و 
يكي از اعضاي كميته ي مركزي راه كارگر در خصوص اين موضوع در دي 

يار تصميم گيري مورد سانسور دفتر سياسي واقع شد كه اخت 1367ماه 
بالمنازع در همه ي امور تشكيالتي را داشت. پس از اعالم عدم تبعيت باباعلي 

، اكثريت دفتر سياسي و سپس 1367دي ماه  13از چنين تصميمي در تاريخ 
كميته ي مركزي به اتفاق آرا به اخراج وي از مركزيت راي دادند و عضويتش 

  را در سازمان به حالت تعليق درآوردند.
فتر سياسي راه كارگر مصمم بود براي خنثي كردن تاثير اين واقعه بحران د

منتسب كند، و در مقابل آن صفوف يكپارچه  "غيرخودي"مزبور را به عوامل 
 "فروپاشي تشكيالت"را به نمايش گذارد تا از  "راه كارگري هاي اصيل"ي 

و كميته ممانعت به عمل آورد. به رغم آن كه برخي از اعضاي دفتر سياسي 
ي مركزي در اجراي اين نمايش وحدت ناگزير از عدم ابراز عقايد مستقل و 
مخالف خود شدند، نارضايتي گسترده در ميان فعالين، اعضا و هواداران 

سبب شد كه در مدتي كمتر  "بي حقوقي تشكيالتي"تشكيالت راه كارگر از 
و سپس در  از دو ماه حدود يك سوم نيروهاي تشكيالتي در خارج از كشور

كردستان با اين اعتراض اوليه ابراز همبستگي كنند و مغضوب دفتر سياسي 
 1367بهمن  19قرار گيرند كه از اخراج فله اي آنان خودداري نكرد. در 

اطالعيه اي از جانب باباعلي و غالم (يكي از كادرها و فعالين راه كارگر كه 
شت) انتشار يافت كه در آن هيچگونه سابقه ي فعاليتي نيز با راه فدايي ندا

لزوم تدارك كنفرانسي براي رسيدگي به اين نارضايتي عمومي اعالم مي شد. 
به  "اخراجيون"... برگزاري كنفرانس معترضين به روشني مويد آن بود كه 

اعضاي گروه راه فدايي محدود نشده، انشعابي بود كه از جانب اكثريت دفتر 
كارگر تحميل شده بود. در ميان  سياسي راه كارگر به تشكيالت راه

تئوريك جدي به جز اتفاق  -نيز هيچگونه اشتراك نظر سياسي  "اخراجيون"
وجود نداشت و به همين دليل نيز پس از  "بي حقوقي تشكيالتي"نظر بر سر 

كنفرانس جريان جديدي نتوانست پديد آيد. در طيف ناراضيان مزبور، راقم 
دفاع مي كرد كه جوهر آن پيش تر نيز  اين سطور از گرايش سياسي مدوني

انعكاس يافته بود. رئوس اختالفات اين  "جمع بندي مباحثات وحدت"در 
  گرايش را با ديدگاه اكثريت دفتر سياسي در سه نكته مي توان خالصه كرد: 

نظري در يك سازمان و آزادي انتقاد  -الف) پذيرش گرايشات متعدد سياسي
  و مباحثه ي علني در در آن

ب) انتقاد آشكار و صريح از مشي استالين و نيز دفاع از ايده ي لزوم يك 
و حمايت از جنبش هاي  "دولت هاي منحط كارگري"انقالب سياسي عليه 

  70و لهستان در دهه ي  1968، چكسلواكي 1956اعتراضي در مجارستان 
  ج) تاكيد بر خصلت دمكراتيك انقالب ايران

تفاق نظر و باالخص فقدان آزادي سياسي اگرچه ناراضيان به دليل عدم ا
درون سازماني براي تعميق مباحثات قادر به ايجاد تجمع جديدي نشدند، اما 
تالش و پيام شان براي تشكيالت راه كارگر بي ثمر نبود. برگزاري كنگره هاي 
سازماني، انتخاب رهبري و نيز انتقاد از سياست اخراج ها و تالش براي اعاده 

سازمان با انتقاد از چنين رفتاري و ايجاد كميسيوني براي ي حيثيت از 
تماس با اعضاي اخراجي چهارده سال پس از واقعه جملگي در اين راستا بود. 
 مع الوصف تا كنون هيچ انتقاد علني از جانب اين سازمان و مسئولين وقت
آن درباره ي ايراد افترائات و نيز اتهامات دروغين به باباعلي از جانب 

صورت  59در نشريه راه كارگر شماره ي  "دبيرخانه ي كميته ي مركزي"
نگرفته است. در آن شماره ي نظريه ي مزبور دبيرخانه به دروغ مدعي شده 
بود كه باباعلي در باره ي مشخصات اعضاي كميـه ي مركزي اطالعات مي 

با داخل تماس مي گيرد ! تصحيح و  "تلفن تحت كنترل رژيم"دهد و از 
ش خواهي در باره اين اتهامات دروغين و ساير افترائات مشابه همچنان بر پوز

  » عهده ي مسئولين وقت آن سازمان است.
  

از مسئولين راه كارگر به شرح پروسه ي وحدت با راه  ، روبن ماركاريانو اما
 "سازمان"فدايي و سپس جدايي ها مي پردازد و انتقاداتي بر نحوه ي عمل 

  ذشته وارد دانسته و چنين مي گويد:خود در سال هاي گ
   
سازمان ما پس از عبور از سركوب هاي سال شصت تا شصت ودو و تثبيت «

نسبي تشكيالتي پيشنهادي را براي وحدت بخشي از طيف چپ انقالبي ارائه 
كرد. در اين پيشنهاد مطرح شده بود كه كليه جرياناتي كه به سرنگوني رژيم 

ولت كارگري به عنوان آلترناتيو رژيم جمهوري جمهوري اسالمي، ايجاد يك د
اسالمي اعتقاد داشته و سازماندهي طبقه كارگر و زحمتكشان را براي نيل به 

دانند.......مي توانند هم گرائي براي ايجاد  اين هدف وظيفه اصلي خود مي
اتحاد را شروع كنند. رفقاي راه فدائي و ر. هاشم از گرايش سوسيالسم انقالبي 

ن پيشنهاد  استقبال كرده و مذاكرات براي وحدت سازماني شروع و به از اي
نتيجه رسيده و پس از  آن  ادغام سازماني رفقاي راه فدائي و ر. هاشم در 
سازمان  ما انجام پذيرفت. اين رفقا در دوره حضور خود در سازمان ما كه 

و به طور چهار سال به طول انجاميد رابطه بسيار صمميانه اي با ما داشته 
  هاي سازماني شركت كردند. موثردر فعاليت

عقب مانده و  مناسباتو  ساختاراما واقعيت اين بود كه ما در آن هنگام از 
  غيردمكراتيك تشكيالتي رنج مي برديم. علل آن  به اختصار چنين بود:

هاي تشكيالتي دوره مبارزه مسلحانه دهه چهل و و پنجاه   سنت "اوال
يت نيمه مخفي و مخفي بعدي هم چنان حاكم بود (الزم به ومتعاقب آن فعال

يادآوري است كه  كادرهاي اصلي سازمان ما از ميان فعالين اين جنبش 
دانيم كه  الزامات كار مخفي بسياري از موازين دمكراسي درون  بودند). مي

  سازماني را محدود مي سازد ...
ن ميان در تقويت تئوري تشكيالتي سوسيالسم اردوگاهي در اي "ثانيا
  ...هاي ياد شده در باال سهم خود را داشت.  سنت
عالوه بر دو مورد فوق چون بخش اصلي تشكيالت سازمان در آن دوره  "ثالثا

هاي سازماني ضربات مهمي خورده بودند  در داخل قرار داشته و تشكيالت
رهبري سازمان بخاطر هراس از ضربه پذيري بيشتر آنها و يا حذف و عدم 

هاي جسارت  گريهاي سازماني  قادر به برداشتن گام مشاركت آنها در تصميم
  آميز براي دمكراتيزه كردن حيات سازماني نبود.

انشعاب رفقاي راه فدائي از سازمان ما از اختالفات تشكيالتي شروع شد. نقطه 
آغاز اين اختالف بر سر نگرش به  چگونگي علنيت مباحثات ايدئولوژيك 

.اما اختالفات شروع شده به اين عرصه محدود نمانده و در مدت سازماني بود
هاي ديگر تشكيالتي نظير سانتراليسم  زمان كوتاهي به طور ضربتي به عرصه

اي كه در   دمكراتيك، فراخواندن كنگره ... نيز گسترش يافته و بر پايه زمينه
در آن   باال توضيح داده شد به يك بحران تمام عيار تشكيالتي منجر شد كه

رفقاي راه فدائي  تنها بخش كوچكي از معترضين را تشكيل مي دادند و 
 -كه از فعالين با سابقه سازمان بودند -ن ترتيب بخشي از رفقاي سازمانيبد

  نيز به عنوان اعتراض همراه با رفقاي راه فدائي از سازمان جدا شدند.
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شتباهات دو سوي ختن به جزئيات تكوين اين بحران و ادااين مختصر جاي پر
و اكنون قريب بيست سال از آن  - بحران كه سرانجام به انشعاب انجاميد 

سازمان ما مسئوليت كامل اين ،نيست . كميته مركزي  - شده است يسپر
و اولين كنگره سازمان را از جمله براي دمكراتيزه  بحران را به عهده گرفت

با دوره فروپاشي كردن حيات سازماني فراخوند. اين تحول همراه بود 
سوسياليسم موجود كه به نوبه خود ضرورت بازنگري همه جانبه در همه 
جوانب تئوري سوسياليسم و از جمله تئوري و الگوي حزبي را به يك الزام 

  غيرقابل اجتناب مبدل ساخته بود.
اما تنها نقد عمومي الگوي تشكيالتي كافي نبود. سازمان ما خود را موظف ... 
با اشتباهات خود به طور مشخص برخورد كند و فرهنگ جديدي ديد كه  مي

را جايگزين فرهنگ  معمول چپ (فرهنگ فرقه اي و تكفيرآميز) در باره نحوه 
برخورد با منشعبين كند. در دو كنگره سازمان ما از نحوه برخورد با رفقاي 

تا به  انشعابي اتنقاد به عمل آمد. بار دوم كنگره  از همه اين رفقا دعوت كرد
سازمان برگردند. كنگره همچنين هيائي را تعيين كرد تا با تك تك اين رفقا 
تماس گرفته و با طرح انتقاد از خود سازمان، از آنها بخواهد كه چنانچه مايل 

  هستند دوباره به سازمان برگردند. 
تجربه ناموفق اين وحدت موجب آن نشد كه سازمان ما از ايده اتحاد نيروهاي 

پيكار موثر براي بديل  كمونيست و سوسياليست دست بردارد. رزمنده
سوسياليستي در ايران نياز به غلبه بر پراكندگي اين نيروها و آرايش همه 
نيروهاي حزبي وطبقاتي اردوي كار در برابر استبداد و سرمايه دارد. سازمان 

ع و ما در طي ساليان گذشته از پروژه اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم دفا
در جريان تالش عملي در اين  براي عملي ساختن آن تالش كرده و مي كند.

شد ما از بخشي از  "اتحاد چپ كارگري ايران "راستا كه منجر به ايجاد 
سازمان كارگران انقالبي "رفقاي انشعابي كه در آن هنگام تحت عنوان 

و اين فعاليت مي كردند دعوت به همكاري كرديم  ")ايران( اتحادكارگران
رفقا تا چند مجمع عمومي اتحاد چپ با ما و ساير نيروهاي تشكيل دهنده 
اتحاد چپ همكاري داشتند. اين فرهنگ يكي از الزامات ايجاد فرهنگ و 

اي است كه غلبه بر پراكندگي در ميان نيروهاي چپ انقالبي را زمينه  روحيه
ري سازي مي كند. هم اكنون نيز در راستاي همين طرح، ما همكا

از جمله برخي از رفقاي سابق راه  -اي با  بخشي از فعالين چپ صميمانه
كه به اين طيف تعلق دارند داشته و اميدواريم كه اين همكاريها  - فدائئ

  »زمينه ساز وحدتهاي فشرده تر و اصولي آينده باشد.

  

  
  

 سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران (كومه له)

ان ايران معرِف بزرگترين و موثرترين جريان متشكل در كُردست "سازمان"اين 
چپ در سال هاي پس از سرنگوني نظام سلطنت بود، با آغاز سركوب هاي 
گسترده ي حكومتي در مناطق مختلف ايران برخي از گروه هايي كه نزديكي 
هاي ايدئولوژيك و سياسي بيشتري با كومه له داشتند به كُردستان روآورده و 

يكي از اين  "اتحاد مبارزان كمونيست"له قرار گرفتند، گروه  در پناه كومه
گرو ها بود كه به كردستان رفت و طي پروسه اي به اتفاق كومه له اقدام به 

در سال هاي بعد با  "حزب"كردند. اين  "حزب كمونيست ايران"تشكيل 
انشعابات و جدايي هاي بيشماري روبرو شد. در سطور پائين خواهم كوشيد 

اي از انشعابات و همينطور نظرات برخي از اعضاي هر يك از گرايش شمه 
  هاي انشعابي را در رابطه با اين تحوالت انعكاس دهم.

اولين انشعاب از اين حزب در خارج  "حزب كمونيست ايران"پس از تشكيل 
حاصل  "حزب كمونيست كارگري"از كُردستان، و در اروپا صورت پذيرفت و 

در رابطه  "حزب كمونيست ايران"دبيركل كنوني  يزادهابراهيم علآن بود. 
  با اين انشعاب چنين مي گويد: 

  
كمونيزم  "، كه طي آن جريان 1991نخستين انشعاب در حزب ما در سال «

از حزب كمونيست ايران جدا شد، ريشه در دو واقعييت كم و بيش  "كارگري
  متفاوت داشت.

  . اول، موقعيت عمومي حزب كمونيست ايران
حزب كمونيست ايران عليرغم برنامه و استراتژي روشن و عليرغم 
جانفشانيهايي كه در طول حياتش تا مقطع جدايي صورت گرفت، اساسا به 

شمسي نتوانست  60دليل شرايط سخت سياسي و اجتماعي ايران در دهه 
بافت تشكيالتي خود را با مضمون فعاليتش هماهنگ كند و به صورت حزب 

نقالبيون كمونيستي كه عمدتا از طبقه متوسط جامعه برخاسته دربرگيرنده ا
بجاي اينكه موانع   بودند، به حيات خود ادامه ميداد. بخشي از رهبري حزب

بر سر راه كارگري شدن و اجتماعي شدن حزب را در بيرون از مرزهاي 
تشكيالتي جستجو كند و روشن كند كه در دل اختناق سياسي حاكم بر 

ميتوان بر اين موانع غلبه كرد، اين ناكامي را ناشي از وجود جامعه چگونه 
گرايشات غيركارگري در فعاليت عملي حزب ميدانست و فكر ميكرد كه با 

ميتواند بر اين  "يك بني "تصفيه و تزكيه حزب و ايجاد يك حزب باصطالح 
ناكامي غلبه كند. البته چون تصفيه تشكيالتي به شكل اساسنامه ايي آن كار 

ساني نبود، راه ميانبري را انتخاب كردند. آنها مسئوليتهاي خود را رها كردند آ
و به جاي اينكه در مقام پاسخگو به كنگره آتي حزب باشند، طرفداران خود 

  را كه اكثريت اعضاي حزب و رهبري بودند از حزب خارج كردند.
  

  دوم، موقعيت ويژه كومله در آن مقطع.
روي پيشمرگ كومله در كردستان عراق در در آن مقطع بخش علني و ني

شرايط بسيار دشواري قرار داشت. فعاليت نظامي كومله كه در واقع بخش 
عمده پراتيك سياسي وي را تشكيل ميداد تحت فشار قرار گرفته بود. 
نيروهاي كومله در پشت مرزها در اردوگاههاي نظامي منزوي از جامعه جمع 

هاي ايران و عراق بمباران شدند و يكبار هم شده بودند. بارها از جانب دولت
بعثي ها مقرهاي مركزي كومله را هدف بمبهاي شيميايي قرار دادند. شهرها 
و روستاهاي كردستان عراق در جلو چشمان ما ويران شدند. كشتارهاي 
جمعي دهشتناك در كردستان عراق در همين دوره اتفاق افتادند. صلح ايران 

در اين منطقه را با ابهام روبرو كرده بود. همه اين  و عراق آينده حضور ما
وضعيت فضاي سياسي و روحي سنگيني را بر نيروهاي كومله در آن منطقه 
حاكم كرده بود. رهبري وقت كومله ضرورت كاهش جدي حجم نيروهاي 
كومله را در عراق دريافته بود و در حال سازمان دادن يك عقب نشيني با 

ان كمونيزم كارگري در رهبري حزب با تعجيل و  اعمال برنامه بود، اما جري
فشارهاي غير منطقي و باب كردن بحثهاي نامربوط، عمال عقب نشيني را به 
يك هزيمت تبديل كرد. تفرقه در صفوف كومله را در آن شرايط سخت كه 
تشكيالت ما به همبستگي براي مقابله با اين وضعيت دشوار نياز داشت، 

آماده نبود مسئوليتهاي ناشي از وضعيت جديد را بپذيرد،  تشديد كرد و چون
آسانترين راه يعني انشعاب را برگزيد. كومله كه تا ديروز الگوي موفقي براي 
اجتماعي كردن كمونيسم در كردستان بود، اهميت و جايگاه خود را براي آنها 
ر از دست داده بود و شركت در جنبش كردستان نيز آن جايگاه گذشته را د

  استراتژي آنها نداشت.
يكي دوسال بعد وقتي كه ديدند اوضاع به آن سمتي كه پيش بيني 
كرده بودند نرفته است، سعي كردند در قالبهاي ديگري به منطقه باز 
گردند، اما ديگر نميشد آب رفته را به جوي باز گرداند و هرگز از اعتبار و 

  »نفوذ قابل مالحظه اي  برخوردار نگشتند.
  
 "حزب"حاصل از آن رهبران كنوني اين  "حزب"ابطه با اين انشعاب و در ر

پاسخي به درخواست هاي ما براي ارائه ي گزارشي ندادند و به ناچار به اثر 
  مراجعه كرديم كه شرح مبسوطي ارائه مي دهد: يونس پارسا بناب

  
ايرج طي بيانيه اي از طرف » حزب كمونيست كارگري ايران«تشكيل «

آذر  10كه در تاريخ  كورش مدرسي و رضا مقدم، صور حكمتمن، آذرين
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) منتشر شد، اعالم گرديد. امضا كنندگان اكثرا 1991(اوايل دسامبر  1370
بودند كه  اتحاد مبارزان كمونيستاعضاي گرايش كارگري و فعالين سابق 

كميته ي مركزي حزب كمونيست ايران  21در پلنوم  1370در تاريخ آذر 
حزب كمونيست ايران از آن حزب دفتر سياسي عنوان اعضاي  (كومه له) به

استعفا كردند. ... همانطور كه قبال نيز به تفصيل شرح داده شد علت جدايي و 
انشعاب در درون حزب كمونيست ايران (كومه له) وجود گرايشي بود كه هر 
حركت ملي را ارتجاعي ارزيابي كرده و از مبارزات كارگري و نه ملي در 

 1370كه در آذر » گرايش كارگري«ستان حمايت مي كرد... طرفداران كرد
اقدام نمودند، در بيانيه ها و  حزب كمونيست كارگري ايرانبه ايجاد 

نوشتارهاي خود اعالم كردند كه حزب كمونيست ايران (كومه له) كه تا ديروز 
كارگري محسوب مي شد، ديگر حزبي » ناب«) يك حزب 1369-1362(

ست و لذا بايد براي ايجاد چنين حزبي اقدام كرد. شايان ذكر است كارگري ني
كه رهبري حزب كمونيست ايران كه اكثريت را نيز در دفتر سياسي داشت، 

و بدعت جديدي در تاريخ » ناب«اقدام به جدايي نمود. با اينكه اين عمل نيز 
كه صد ساله ي جنبش چپ ايران بود ولي از طرف ديگر دقيقا نشان مي دهد 

آنطور هم كه موسسين حزب كمونيست كارگري ايران ادعا مي كردند يك 
» محصول يك شرايط تاريخي عيني و اجتماعي«حادثه غيرقابل اجتناب و 

هم نبود. اگر در گذشته اقليت ها در درون احزاب و سازمان ها پس از تشديد 
اكثريت اختالفات عقيدتي و اجتماعي اقدام به انشعاب مي نمودند، اين بار 

قاطع رهبري يك حزب بدون توجه به وضع كادرها و اعضاي بدنه ي حزب 
كه در شرايط سختي در كردستان قرار داشتند، بار سفر خويش را بست تا در 

(تاريخ » بپردازد.» حزب كمونيستي و كارگري«خارج از ايران به ايجاد و رشد 
  بناب)يونس پارسا  - صد ساله احزاب و سازمان هاي سياسي ايران

  
حزب "تشكيل دهندگان اصليِ  "اتحاد مبارزان كمونيست"اعضاي سابق 

بودند كه در جريان انشعاب خود بخشي از اعضاي كومه  "كمونيست كارگري
حزب كمونيست "، منصور حكمتله نيز با آنها همراه شدند. پس از مرگ 

حزب «تا كنون با چند انشعاب مواجه شده است. در ابتدا  "كارگري
حزب جدا شد، متاسفانه در اين "از اين  "حكمتيست –يست كارگري كمون

جديد گزارش و يا شرحي براي تهيه ي اين  "حزب"زمينه نيز مسئولين اين 
مطلب به ما ندادند و به ناچار براي شرح اين انشعاب مجددا به اثر آقاي 

مراجعه كرديم كه به كوتاهي به اين انشعاب پرداخته  يونس پارسا بناب
  ت :اس
  

روند چرخش به راست و دوري تدريجي از مواضع ماركسيستي در «... 
 2001سپتامبر  11حزب كمونيست كارگري پس از واقعه ي اسرارآميزِ 

سپتامبر  28، 73(شماره » انترناسيونال«. در نشريه تشديد پيدا كرد
منصور حكمت علنا از تدارك حمله نظامي آمريكا به ) 2001

و جنبش ضدجنگ در آمريكا و اروپا را (كه عليه  كردهافغانستان استقبال 
جنگ در افغانستان داشت نضج مي گرفت) مورد انتقاد قرار داد. حمايـ حزب 
كمونيست كارگري از حمله نظامي امريكا به افغانستان در ماه هاي آخر سال 

چپ و » ناب«) همراه با اتخاذ مواضع مبهم و طرح تئوري هاي 2001( 1380
همان دوره از سوي رهبر حزب نشان داد كه اين حزب دوباره راست در 

آبستنِ بحران شده و انشعاب در آن قريب الوقوع است. ولي مرگ نابهنگام 
منصور حكمت بدون ترديد از وقوع احتمالي اين انشعاب براي مدت ها 

  جلوگيري كرد. 
 رهبر كميته مركزي حزب بخاطر ابتال به منصور حكمت، 1381خرداد در 

مرض سرطان درگذشت. حكمت نفوذ عظيمي در بين كادرهاي رهبري اعضاي 
در موقع تحصيل اقتصاد  1350حزب داشت. حكمت كه در سالهاي اول دهه 

در لندن به انديشه هاي ماركسيستي روي آورده بود، در جريان بيست و شش 
اتحاد مبارزان «) نقش بزرگي در پيدايش و رشد سازمان 1355-1380سال (
در » حزب كمونيست ايران«و سپس در ايجاد  1358در سال » ونيستكم

ايفا كرد. بدون  1370در سال » حزب كمونيست كارگري ايران«و  1362سال 
ترديد مرگ نابهنگام او در سرنوشت و آينده حزب كمونيست كارگري ايران 
ب تاثير بزرگي گذاشت و همانطور كه قبال اشاره رفت براي مدتي از وقوع انشعا

رشد يافته بود  1379-1381كه شرايط آن در درون حزب در سال هاي 
  جلوگيري كرد.

بعد از مرگ حكمت، با شيوع تئوري هاي ناب و مبهم و رواج زيگ زاگ ها و 
به چپ و راست زدن ها معلوم گشت كه دوباره حزب كمونيست كارگري در 

كادرهاي  ، بخشي از1383در تابستان سراشيب انشعاب قرار گرفته است. 
طي اعالميه اي از كمونيست  كورش مدرسيرهبري حزب تحت رهبري 

حزب كمونيست كارگري «كارگري انشعاب (كناره گيري) كرده و تشكيل 
  را اعالم كرد.» حكمتيست -ايران

در بيانيه اي انشعاب  حميد تقواييحزب كمونيست كارگري نيز تحت رهبري 
سال را اعالم كرد. و بدين ترتيب از » بخشي از اعضاي كميته مركزي حزب«

به اين سو جنبش چپ شاهد فعاليت دو حزب (حزب كمونيست  1383
حكمتيست) شد، كه در واقع هيچ نوع  –كارگري و حزب كمونيست كارگري 

خ صد ساله احزاب و (تاري» تفاوتي از نظر ايدئولوژيكي با هم ديگر نداشتند.
  يونس پارسا بناب) –سازمان هاي سياسي ايران 

  
حكمتيست در پاسخ درخواست ما براي  "حزب"رهبر  كورش مدرسيآقاي   

صفحه اي خود  45ارائه ي گزارشي از روند تحوالت و انشعابات، متن سخنراني 
ژوئيه ي  30( 1384مرداد  8به تاريخ  "حكمت لندن -انجمن ماركس"در 

رهبر جناح  حميد تقوايي) را براي ما ارسال كرد، در حالي كه آقاي 2005
به رغم وعده ي موافق، اما عمالٌ پاسخي به درخواست ما نداد ؛  "حزب"ديگر 

ي است "پاسخ"در نتيجه از آنجا كه متن آقاي كورش مدرسي عمالٌ تنها نوع 
را  "پاسخ"كه به درخواست ما داده شده است، در اينجا گوشه هايي از اين 

براي اشاره به روند تحوالت درون اين جريان مي آورم. ايشان در اين سخنراني 
، يعني گروه منسوب به حميد  "رهبري جديد حزب كمونيست كارگري"

نام مي نهد. متن اين سخنراني كه به  "يك جريان بورژوايي و راست"تقوايي را 
شاره اي به گرايشات نظر مي رسد براي هواداران حزبي انجام شده است، ا

  است،.  "حزب كمونيست كارگري"و سپس  "حزب كمونيست"دروني 
   

) به كنگره 1367( 1988در سال  حزب كمونيست ايراندر اين اوضاع  «...
يا كنگره موسس حزب  كنگره اولسوم خود نزديك مي شد. اشاره كردم كه 

همان حال  در واقع كنگره اعالم پيروزي ماركسيسم انقالبي در چپ و در
مجلس ترحيم رسمي ماركسيسم انقالبي هم بود. كنگره دوم كنگره طرح 
كمونيسم كارگري و كنگره سوم كنگره باز شدن رسمي شكاف ها در حزب 
كمونيست ايران بود. كنگره سوم حزب در اوج برو و بياي گورباچف و قبل از 

م در حزب فروريختن ديوار برلين برگزار شد. ... البته يك گرايش سوم ه
كمونيست ايران وجود داشت. اين گرايش انعكاس شكست عمومي تر 
كمونيسم اردوگاهي در مقابل الگوهاي سوسيال دمكراسي بود. با مهاجرت 
بخش قابل توجهي از فعالين چپ ايران به اسكانديناوي كه در اين دوره مهد 
پ دولت رفاه سوسيال دمكراسي بود، مهاجرت از كمپ چپ افراطي به كم

مخالف راديكاليسم، به كمپ ليبراليسم، قانون گرائي و سوسيال دمكراسي 
شروع شد. در حزب كمونيست ايران اين رگه بيشتر خود را در سطح عملي و 
در خارج كشور نشان ميداد.... با اين صف بندي، حزب كمونيست ايران وارد 

همه با  كنگره سوم خود شد.  در كنگره سوم منصور حكمت بقول خودش ايده
هم را كنار گذاشت. او به اين نتيجه رسيد كه ادامه حرف زدن كمونيسم 
كارگري از جانب گرايش هاي ديگر نه ممكن است و نه درست. به اين نتيجه 
رسيد كه كمونيسم كارگري يك اقليت كوچك در حزب كمونيست ايران است 

ه همين عنوان، و اگر بخواهد تاثير درستي بر اوضاع داشته باشد بايد بدوا ب
يعني يك اقليت كوچك با خط روشن، خود را از بقيه متمايز كند.... كنگره 
سوم جائي بود كه منصور حكمت تصميم گرفت كه حساب خود را از كل اين 
دو اردو جدا كند و برعكس روال تا آن زمان كانديد هيچ پست اجرائي حزب 

دروني حزب كمونيست  از گرايش هاي يكينشود. كمونيسم كارگري به عنوان 
ايران رسما خود را متمايز كرد و از بقيه فاصله گرفت. كانون كمونيسم كارگري 
از منصور حكمت، ايرج آذرين و رضا مقدم تشكيل ميشد... جنگ اول خليج، به 
قدرت رسيدن ناسيوناليسم كرد در كردستان عراق، اعتماد به نفس جديدي به 

جدد به ما در حزب كمونيست را به اين ناسيوناليسم كرد و امكان تعرض م
سنت داد و اين تير آخر به زندگي حزب كمونيست را شليك كرد. يكي از 
نتايج جنگ اول خليج، يعني حمله دولت آمريكا و متحدين اش به عراق در 

احياي ناسيوناليسم كرد بود كه به نوبه خود اين ناسيوناليسم در  92سال 
ه يك تعرض مجدد به كمونيسم كارگري سوق حزب كمونيست ايران را نيز ب

داد. حزب كمونيست هم شاهد تالطمات جدي اي شد كه منجر به جدائي ما 
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از اين حزب و تشكيل حزب كمونيست كارگري گرديد... تعرض سياسي 
ناسيوناليسم كرد با بازگشت به مفاهيم و ارزش ها و متد پوپوليستي عقب 

شخصي عليه منصور حكمت و اعضاي و آغشته به تحريكات  57مانده سال 
كانون كمونيسم كارگري همراه بود. در اين مقطع منصور حكمت تصميم 
گرفت كه حزب كمونيست ايران را ترك كند. خواسته يا ناخواسته همه ما با 
اين تصميم منصور حكمت روبرو شديم. من و ايرج آذرين در همان وقت 

ضا مقدم چندي بعد در پلنوم تصميم به تاسي از منصور حكمت گرفتيم و ر
  »كميته مركزي در اين مورد تصميم خود را گرفت.... 20

  
براي ارائه ي  "حزب كمونيست كارگري"تماس با مسئولين شناخته شده ي 

، علي جواديگزارشي از روند اين انشعابات، نتيجه ي چنداني نداشت. اما، 
اين درخواست ،  در پاسخ به "حزب كمونيست كارگري"يكي از مسئولين 

و تشكيل » حزب كمونيست كارگري«ما در رابطه با روند آخرين انشعاب در 
  مي گويد: » حزب اتحاد كمونيسم كارگري«
  
پس از جدايي بخشي از  2007در ماه مه  حزب اتحاد كمونيسم كارگري«

  رهبري و كادرهاي حزب كمونيست كارگري ايران تشكيل شد. 
ري امري صرفا دروني و اختالفي بر سر جدايي ما از حزب كمونيست كارگ

چگونگى پاسخگويي به مسائل تشكيالتي نبود. اختالف اساسي ما بر سر 
و رهبرى جنبش توده هاي مردم براي سرنگوني رژيم  امر سازماندهى

با پرچم كمونيسم كارگري  ميدان كشيدن وسيع طبقه كارگراسالمي، به 
 مونيست طبقه كارگررهبران كبه حزب  تبديل كمونيسم كارگرىو 

است. اختالف ما برسر سازماندهي و پيشروي همه جانبه امر انقالب كارگرى 
و رفع موانع اين انقالب است. اختالف ما بر سر ساختن يك حزب تمام عيار 
سياسى مدرن و باز ماركسيستى است كه بتواند نيروى عظيمى را بخود 

كنار بگذارد. اختالف ما بر جذب كند و سنن و روشهاى چپ راديكال را تماما 
سر پيشروى كمونيسم كارگرى و نقد ماركسيستى در متن تحوالت جاري در 
ايران است. اختالف ما بر سر چگونگي تبديل كمونيسم كارگرى به حزب 
 محبوب مردم و بسيج آنها به زير پرچم رهائى بخش كمونيسم كارگرى است.

ي براي پيشبرد اهداف و در حال حاضر حزب كمونيست كارگري ظرف مناسب
حزب سازمانده اعالم كرده ايم،  –سياستهاي ما كه در پالتفرم حزب رهبر 

نيست. ما بر اين نظريم كه كمونيسم كارگري براي پيروزي نيازمند ساختن 
كارگري بر مبناي سياست ها و سنن منصور حكمت  - يك حزب كمونيستي 

جنبش طبقه كارگر و جنبش است، حزبي كه بتواند امر سازماندهي و رهبري 
اعتراضي بخشهاي هر چه وسيعتري از مردم را به پيش برد. ايجاد حزب 
كمونيستي رهبر، سازمانده، آن هدفي است كه در مقابل ما قرار دارد و تالش 

  »هاي مصرانه و قاطعانه ما را طلب ميكند.
  

  حزب رنجبران ايران
ز حزب توده در سال اين حزب كه خود حاصل بحران و انشعابات متعدد ا

هاي پس از كودتاي بيست و هشتم مرداد بود، در پي سرنگوني نظام سلطنت 
به ايران بازگشت، اما خود در مقابله با روند تحوالت داخل كشور به بحران 
مبتال شده و به انشعاب دچار آمد. مجيد زربخش از مسئولين اين حزب در 

  آن دوران چنين مي گويد: 
  
انشعاب، انتقاد به خط مشي و سياست هاي حزب، بويژه در مدتها پيش از«

برخورد به حاكميت جمهوري اسالمي، درميان اعضا و كادرها درسطوح 
كميته مركزي،  پلنوم پنجم 1359مختلف  مشهود بود. در نيمه  سال 

زمينه خط  سندي را به تصويب رساند كه درآن ازجمله انحرافات حزب در
رفته بود. اين سند عملكرد دوساله حزب رامورد مشي مورد ارزيابي قرارگ

انتقاد قرارداد، به بررسي يورش حاكمين عليه دمكراسي و دستاوردهاي 
 "انقالب پرداخت و تصريح نمود كه رويدادهاي دوسالة پس از انقالب و

چهره ي واقعي مستبدين مكتبي را بيشترنمايان "،"كارنامة سياه حاكميت
تضاد با ، "تضاد عمده "م  نتيجه مي گيرد كه . سند سرانجا "نموده است

  است. قدرت سياسي حاكم
سند پلنوم كميته مركزي وسپس سند فشرده دفترسياسي دراين ارتباط، به 

امكان  انحرافات، براي نخستين بار رغم نارسائي ها دريافتن ريشه اشتباهات و
حزب  و زمينه ي مساعدي براي انتقاد جدي و گسترده از سياست وعملكرد

ورهبري را بوجود آورد ودرعين حال به اعتماد مطلق اعضا حزب به رهبران 
  پايان داد.

، برزمينة همين جدائي ازگذشته وراست روي هاي آن و 1360درشهريور ماه 
اعدام ها و گسترش روحيه  موج دستگيري ها و با توجه به تشديد سركوب  و
يريهاي مسلحانه مجاهدين، چنين تحت تأثيردرگ مقاومت و مقابله با آن، هم

. در اين مبارزه مسلحانه را وظيفه اصلي  حزب معين كرد ،دفتر سياسي
اجالس سه منطقه در مازندران، جنوب (كوه هاي قشقائي) و كردستان براي 

  اقدام به مبارزه مسلحانه تعيين شد.
كميته دائم "، اعضاي1360پس از نشست بعدي دفترسياسي درمهرماه 

ه رهبري حزب را دردست داشتند، براي  سازماندهي و ك "دفترسياسي
  پيشبرد فعاليت مناطق پراكنده شدند.

، وقوع رويدادهائي مهم، 1360در فاصله ي شش ماهه ي شهريور تا اسفند
ضرورت تغييراتي متناسب با شرائط بوجود آمده را اجتناب ناپذير نمود. 

رفقا  د و چند تن ازشناسائي ش چاپخانه حزبدرفاصله ي شش ماه نامبرده، 
شدند. تجربه ي مبارزه ي مسلحانه حزب درگرگان با  اعدام و دستگير

دادن تلفات به شكست انجاميد و اردوي مسلحانه در جنوب (در مناطق 
از عقب نشيني  قشقائي) درپي نفوذ پاسداران و يورش آنها به منطقه ناچار
د، مقاومت هاي شد. در سطح جامعه نيز فضاي خفقان بر كشورحاكم گردي

پراكنده اي كه در برابرحاكميت وجود داشت، بتدريج، بموازات تشديد و 
گسترش سركوب، فروكش كرد. درچنين شرايطي چهار نفر از اعضاي كميته 
دائم كه در مناطق مختلف پراكنده بودند، در تهران گرد هم آمدند و بدنبال 

  ن بود، برگزار شد.آن اجالس كميته دائم، با غيبت يكنفر كه در كردستا
اوضاع و شرائط  ارزيابي از و هدر اين نشست با توجه به تحوالت بزرگ نامبرد

يكي سياسي و ديگري تشكيالتي تهيه گرديد و با اعضاي  سند دوموجود، 
كميته مركزي و دفتر سياسي به بحث گذاشته شد. اين سندها پس از منظور 

ركزي و دفتر سياسي، داشتن تصحيحات الزم و نظرات اعضاي كميته م
تصويب   سند سياسيازسوي اكثريت بزرگ اين دو ارگان به تصويب رسيد. 

ضمن اشاره به لزوم داشتن   - موسوم گرديد سند اسفند ماهكه به  - شده 
حفظ مناطقي چون كردستان، وظيفه اساسي حزب را،  نيروي مسلح در

كه مي بايستي  در ميان توده ها ارزيابي كرد نيروهاي  خود و كار سياسي
بي  با توجه به قانونمندي كار در شرائط اختناق، با ديدي طوالني و كار

  سروصدا انجام گيرد.
آن دردرون حزب،  ارسال اين سند به رفقاي كردستان و انتشار مدتي پس از

عضو غايب كميته دائم كه در عين حال دبير اول حزب بود، با ارسال نامه اي 
و  "غير قانوني"كزي ، مصوبات اسفندماه را خطاب به اعضاي كميته مر

خواند و  "كودتا "و "غصب قدرت"اقدام به برگزاري نشست كميته دائم را
همه را به شورش عليه آن فرا خواند. افزون بر اين با ارسال  نامه از طريق 
روابط خصوصي و مستقل از كانالهاي ارتباطي حزبي، به افرادي كه به آنها 

نها خواسته بود با مراجعه به اعضا و كادرهاي حزب در تهران نزديك بود، از آ
 "كودتاچيان"را سازمان دهند، حزب را از دست  "شورش"و شهرستانها اين 

خارج سازند و به همه  اعالم كنند كه مركز حزب از اين پس ، نه تهران، بلكه 
  كردستان است.

ن نامرئي و با با توجه به دسته بندي هاي تا آن زما "شورش "اين فرمان
توجه به گرايش ها  و صف بندي بر روي دو خط  مشي مبارزه مسلحانه يا 
كار سياسي، در زماني كوتاه به ايجاد هرج و مرج و گسيختگي در صفوف 

اً گسترش تماس ها و تو نتيج "يارگيري"حزب منتهي گرديد. تالش براي 
في  و نيمه ارتباطات، در شرايط محدوديت امكان ديدارها  و زندگي مخ

مخفي و زير ضربه قرار داشتن طرفين اختالف، افزايش بيش از پيش  رفت و 
آمدها، در حالي كه بسياري تحت پيگرد بودند ، بازتاب اين هرج و مرج و از 

  پيامدهاي اين شوراندن، درآن شرايط حساس و پرمخاطره بود. 
لي مؤثر در وضعيت بوجود آمده،  آسيب پذيري حزب را تشديد كرد و به عام

وارد آمدن ضربه و تلفات بعدي  تبديل گرديد. شرايط پر تنش  روياروئي 
دوجبهه بي اعتمادي ها را  بيش از پيش دامن زد، به اختالفات ديرينه ولي 
سرپوش نهاده شده امكان تظاهر و تعميق داد، صف بنديها را هر روز  

  ازگشتي  از بين برد. خصمانه تر نمود و يگانگي حزب را  بگونه ي غير قابل ب
ر تشكيالتي پيش بيني شده در سند اسفند ماه، از يدر چنين شرايطي تداب

، انتقال تدريجي اعضاي كميته مركزي به كردستان و جابجائي كادرهاجمله 
 "نگره ي حزب درآن منطقه كه در دستور كارككمك به تدارك و برگزاري 

http://dialogt.de/



  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 445  100 ي آرش شماره

را، بلكه عمالً غير ممكن و قرار داشت، نه فقط غير قابل اج "رهبري جاري
منتفي شد. با تكامل  جريان انشعاب و رويدادهاي آن  و با ايجاد دوپارچگي 
ديگر، هيچگونه زمينه اي براي باهم ماندن در زير يك سقف و گرد آمدن در 
نشست مشترك ودر يك حزب باقي نمانده بود. چگونگي رشد اختالفات و 

ختالف بسي فراتر از اختالف بر سر سير  حوادث  نشان داد  كه ريشه ي ا
  و  ريشه اختالفخط مشي  و يا ره اي  رفتارها و اقدام هاي نادرست است.  

انشعاب در حزب رنجبران، و بلكه  در تمامي سازمان ها ي مشابه،  را بايد در 
، در سبك مناسبات،  در نوع سيستم حاكم بر اين سازمانهامجموعه ي 

مشي و چگونگي حاكم شدن خط مشي  ، خط، تئوريكار، در سياست
جستجوكرد. سيستم حاكم و مناسبات دروني اين سازمان ها يكي از عوامل 
اصلي ايجاد و رشد گرايشات ناسالم  و تحميل  بحران و انشعاب به شمار مي 
رود. ما همه از باال تا پائين، صرف نظر از  سهم خود در حاكم كردن اين 

در اسارت اين سيستم قرار داشته ايم. در  سيستم و مناسبات، در عين حال
، غالباً يك مركزيت غلبه دارد كه بنام سانتراليزم دمكراتيكاين سيستم، 

در ظاهري دمكراتيك ولي در واقع بشيوه اي بوروكراتيك و تحميلي عمل مي 
كند. دراين مناسبات توده ي سازماني نمي توانست از رهبري، از خصائل، از 

ز توانائي و ناتوانايي هاي آن شناختي درست و واقعي  كم كيف كار آن، ا
و ايجاد فراكسيون  "يارگيريها  "داشته باشد. در درون رهبري نيز از يك سو

 "براي حفظ وحدت"هاي نامرئي و پنهاني جريان داشت واز سوي ديگر 
برخورد مي شد.  باتشديد  "انعطاف "ظاهراً به اختالف نظرها با گذشت و

سازگاري در درون رهبري ناگهان بخشي از رهبري عليه بخش اختالف  و نا
بيرون ريخته مي شد و با ايجاد  "حقايق"ديگر ادعا نامه صادر مي كرد، 

دوپارچگي دوستان و رفقاي قديمي بدترين اتهامات  وناسزاها را نثار  يكديگر 
  مي ساختند و انشعاب به تشكيالت  تحميل مي گرديد.

يات، من در همان دوران تالطم  و گسترش دامنه ي با توجه به همين واقع 
انشعاب تأكيد داشتم كه: بدون گسست از مناسبات، نرم ها و موازيني كه 

رهبران را پرورش مي دهد و توليد و بازتوليد مي كند  اينگونه  دبير اول ها و
و بدون استقرار  موازين و مناسبات دمكراتيك بجاي روابط كهنه، بي ترديد 

  شته را تكرار خواهيم كرد.فقط گذ
را  در بروز  شرايط پس از انقالببا وجود همه ي اينها ،  نمي توان  

  و  تشديد آن ناديده گرفت.  اختالف دروني
انقالب بهمن ماه بزرگترين رويداد و بزرگترين جنبش توده اي  در تاريخ 
ه كشور ما بود. اين انقالب اما ، با همان سرعتي كه گسترش  يافت و ب

پيروزي رسيد با همان سرعت  به دست حاكميت مرتجع، به بزرگترين فاجعه 
ي تاريخ كشور ما تبديل شد. اين تحول انقالب، عالوه بر پرسش هاي متعدد 
 و غالباً  بي پاسخي كه در آن زمان مطرح ساخت، بسياري از تصورات و

ب رنجبران باورهاي ما را فروريخت، و اين  محدود به حزب رنجبران نبود. حز
سياست خود را در قبال حاكميت تغيير داد،    1359با اينكه  از نيمه سال 

معهذا  مشكالت ذهني و عملي  ناشي از  دنباله روي از حاكمان را تا مدتها با 
خود حمل مي كرد. بسياري از اعضاي حزب در پي يافتن مسئوالن اين 

در پنداشته ها نظري و در دنباله روي  و در پي يافتن ريشه هاي دنباله روي 
ودند.  همه ي اينها آن زمين مساعدي بباورهاي سياسي  و ايدئولوژيك  خود 

بود كه مي توانست دانه هاي تشديد اختالف را  بگونه اي كه رخ داد و يا 
  » ور سازدربگونه اي ديگر با

   
 از رهبران طراز اول آن زمانِ حزب رنجبران، اما بسيار مختصر كاك ابراهيم

  و مفيد به اين انشعاب مي پردازد: 
در  ي دائم دفترسياسي كميتهبه تصميم  درحزب رنجبران ايران، بنا«

اسفند مشورت با رفقاي دفترسياسي و برخي از اعضاي كميته مركزي در 
مبارزه مسلحانه و حفظ تشكيالت ( تصميم گرفته شد كه روي دوپا 1360

تان كنگره دوم حزب راتشكيل ) حركت كنيم و دركردساي برپايه كارتوده
دهيم. كميته موقت رهبري در داخل هم انتخاب شد تا هم درحفظ تشكيالت 
و هم درگسيل رهبري، كادرها و اعضاء به كردستان اقدام كند. اما هنوز 
مركب اين تصميمات خشك نشده بود، اين كميته مطرح ساخت كه حفظ 

نفي زد ( دن تصميمات سربازاي عمده است و از پياده كر تشكيالت و كارتوده
تالش مسئوولين بخش كردستان در پياده كردن  ).مركزيت دموكراتيك

كار به انشعاب  61تصميمات حزبي دفتر دائم به جائي نرسيد و در زمستان 
  ».كشيده شد

  
  حزب كمونيست كارگران و دهقانان ايران (توفان)

وده در سال هاي نيز حاصل يكي از انشعابات منعدد از حزب ت "حزب"اين 
 هادي جفروديپس از كودتاي بيست و هشتم مرداد در خارج از كشور بود. 

از فعالين پيشين اين گرايش در زندان هاي رژيم سلطنتي، اين مجموعه را به 
اين ترتيب تشريح مي كند، ايشان در ابتدا توضيح مي دهد كه تا پيش از 

هيئت مركزي سازمان ") عضو 1349دستگيري و زنداني شدن (اواخر آذر 
بوده است، اما پس از آزادي به رغم ارتباط  "[ماركسيستي لنينيستي توفان]

مستقيم با رهبري سازمان، حاضر به عضويت مجدد نشده است، و در نتيجه 
اشاره مي كنند كه اطالعات ايشان نه حاصل شركت در مباحث و دسترسي 

  رهبران وقت بوده است. به اسناد دروني تشكيالتي، بلكه حاصل گفتگو با 
  

منتشر شد. انتشار دهندگان آن 1964درفوريه  دوره دوم نشريه توفان«
هاي ايراني مقيم خارج (درشهر مونيخ ) بودند  جمع كوچكي ازكمونيست

، اعالم جدائي از حزب جهان زمان با انشعاب در جنبش كمونيستي كه هم
 حمايت و چينمشي جهاني حزب كمونيست خط  از توده ايران كرده و

نوشته ها  نخستين شماره هاي اين نشريه مطالب و در پشتيباني مي كنند .
دموكراتيك وشخصيت هاي كمونيست  چارچوب دفاع از مبارزات ملي و در

ارتجاع وابسته،  و ملي .. دفاع از مبارزات خلقهاي تحت ستم امپرياليسم و
  ها بود.  يستافشاء گري عليه رژيم شاه وسرسپردگي رژيم به امپريال

در  انتشار نشريه توفان بطور منظم هرپانزده روز يكبار صورت مي گرفت و
تعدادي معدود يراي به  و ميان دانشجويان خارج از كشور توزيع مي شد

خصلت نمادين اين گروه كوجك  دفاع از  ارسال مي گرديد. ايران
  مقا بله با خط مشي رويزيونيستي احزاب ماركسيسم ـ لنينيسم در

تحت رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي (منجمله  كمونيستي گذشته و
مشي رهبري حزب كمونيست چين  رهبري حزب توده)، دفاع ازخط و

درباره مسائل انقالب وتحوالت انقالبي درمقياس كشورهاي سه قاره و 
دفاع از اصول ومباني ماركسيسم ـ لنينيسم بود...  رهبري انقالب، پيگيري و

شماره) مطالب نوشته ها  12الي   10شماره هاي اين نشريه (درنخستين 
اينرو مطالعه و تجديدنظر در  نظريات گروه همگامي نداشت از باعقايد و

رهبري حزب توده دستگاه  سياست نشريه آغاز مي شود. همزمان در
اختالفات بر سر مسائل بين المللي وخط مشي جنبش كمونيستي وسمت 

از  قاسمي و فروتنرفقا ( به حدا ئي سه تن از گيري ها شدت مي گيرد و
از مشاورين حزب) پايان مي يابد. اعالم جدائي و  عباس سغائي رهبري و

از طريق نشريه توفان،  داخل كشور توزيع آن درخارج و انتشار وسيع و
  فعاليت مشترك را فراهم مي سازد .  زمينه همكاري و

آمدن آنان به  ب توده وحز همان آغاز جدائي از رفقاي سه گانه از
رفيق فروتن  خارج پيوستند، و غرب به سازمان انقالبي حزب توده در

هيئت اجرائيه اين سازمان انتخاب شد. سازمان  نيز براي عضويت در
انقالبي، باوجود اينكه اكثريت عناصر وفادار به ماركسيسم ـ 

زمان از خود جاي داد، ليكن،  رهبري اين سا انقالبي را در لنيينيسم و
 همان آغاز فعاليت تشكيالتي به خط مشي ولونتاريستي و

 آوانتوريستي روي كرد. از اين رو نه به حزب و نه به برنامه و خط و

يا موازين تشكيالتي اعتقادي نداشت... طبيعي است كه  مشي و
يا تيول داري، نمي توانستند  رفقاي سه گانه، با درك آن سكتاريسم و

همكاري كنند. با جدائي رفقا فروتن و قاسمي از  با آن موافقت و يا
سازمان انقالبي، امكان وگسترش  فعاليت  مشترك با گروه 
ماركسيست ــ لنينيست توفان  را بيش از پيش فراهم شد . زمينه 
بحث و مطالعه درباره برنامه و خط مشي طرح گرديد وپس از مدتي 

ها ــ لنينيستهاي وظايف مبرم ماركسيست"كوتاه، طرحي با عنوان : 
سازمان ماركسيستي ـ لنينيستي همزمان با نام  ارائه گرديد و "ايران
)...   1966فعاليت خود ادامه داد. ( اكتبر يا نوامبر  به حيات و توفان

طي دو الي سه سال فعاليت اوليه سازمان ماركسيستي ـ لنينيستي 
اشت، داخل جريان د به صورت محدود در و عمدتا درخارجتوفان، 

قابل  هاي درون كشور اهداف سازمان در نزد محافل كمونيست
ساير جريانات چپ مطرح بود. به  در كنار در برون كشور پذيرش و

و افراد بيشتري به  خارج منسجم تر شد. ظاهر فعاليت تشكيالتي در
رهبري سازمان ايجاد شد.  در تغييراتي آمدند. عضويت سازمان در
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 يئت رهبري در آمدند .تاثير گذاري دوافراد جديدي به عضويت ه

پيشبرد اهداف سازمان  در نقش قاطعي) فروتن و قاسميعضو باتجربه (
كار مداوم  عضو با تجربه جنبش كمونيستي ايران با داشتند. اين  دو

، مجموعه اعضاء سازمان از سياسي تئوريك وزمينه مسائل  خود در
 عملي خويش قرار و صدر تا ذيل را تحت الشعاع فعاليت هاي فكري

دادند، غالب مقاالت، نوشته هاي سياسي و تئوريك در توفان محصول 
هاي  فعاليت و گرچه ارزش نوشته ها كار اين دو رفيق بوده است.

  را نمي توان ناديده گرفت و به آن ارج نگذاشت.  ساير رفقا

 دوباره احياي حزب طبقه كارگرايران از  رهبري در عضو هاي اين دو ديدگاه
، درشرايط كنوني، سازمان قاسمي به اعتقاد رفيق منظر كامال متفاوت بود.

توفان يگانه سازمان ماركسيستي ـ لنينيستي است كه از مشي صحيح پيروي 
حهت احياي سازمانهاي حزبي  واقع در هاي سازمان در فعاليت مي كند.

گونه هر  اين امر بسيط بمعناي سازمان يعني حركت بسوي حزب است. است.
 از كادر وظايف حزبي است. تشكيالتي ما در فعاليت ايدئولوژيك، سياسي و

اعتقاد داشت كه سازمان توفان مي تواند بمثابه حزب اعالم  او   اينرو
  موجوديت كند.

 ، پروسه احياي حزب، پروسه ئي طوالني است كه درفروتنبه اعتقاد رفيق 
 اي حزبي دردرون كشورعرصه كشور صورت مي گيرد. بدون ايجاد سازمانه

امكان احياي حزب ميسر نيست. ما بعنوان سازما ن ماركسيستي ـ لنينيستي 
بخشي از جنبش فراگير كمونيستي ايران هستيم. ما، هيچگونه ارتباط با 

خواسته هاي سياسي و  ميان طبقه كارگر و سازمانهاي درون كشور، در
كنفدراسيون دانشجويان اجتماعي آن را نداريم. فعاليت ما، در خارج، در 

به  درون كشور را مطالعه بيشتر كرد و صورت مي گيرد. بايد راههاي نفوذ  در
تا زماني كه اين هسته ها  گسترش آن پرداخت. ايجاد هسته هاي سازماني و

ساير قشرهاي اجتماعي، به ايجاد  كارگران و پيوند با قادر باشند در
  سازمانهاي حزبي ياري رسانند. 

نتيجه  بصورت مكتوب درتشكيالت به بحث گذاشته شد. در نظريه دواين 
احمد قاسمي در فوريه پايه انشعاب از همين نقظه آغاز شد.  اساس و

. طرفداران نظريه اثر سكته قلبي در گذشت سالگي در 57درسن  1974
را اعالم كردند.  دهقانان حزب كارگران وسال بعد موجوديت  دو ،حزب

  مشي خود ادامه داد. ه راه وب نيز سازمان توفان
درسازمان ماركسيستي ـ لنينيستي توفان  انشعاب ديگري 1359درسال 

صورت گرفت. موضوع اختالف، برسر ماهيت  انقالب، ماهيت رژيم جمهوري 
تعدادي از رفقا ازسازمان  كناره  و فروتنرژيم بود.  راه مبارزه با اسالمي و

فروتن  .زدند "راه آينده"نشريه گرفتند و پس از مدتي دست به انتشار 
پس از آن، همكاران نشريه  و سالگي درگذشت 87سن  در 1998درسال 

  »لزومي براي انتشار آن نديدند. راه آينده
   

اين مطلب ناقص است و بسياري از گروه ها و جرياناتي را كه در جنبش چپ 
اسالمي ايران فعال بوده و اعضا و هواداران آنان در زندان هاي جمهوري 

شكنجه و اعدام شدند را دربر نگرفت، گروه هايي همچون وحدت كمونيستي، 
اتحاديه ي كمونيست ها و ...؛ اين مطلب ناقص است، چرا كه همچنان كه در 
سطور ابتدايي متذكر شدم آگاهانه به تحليل روند تحوالت اجتماعي، شرايط 

ي جهان در طي  حادث شده، علل تغيير گرايش ها، نگاهي به تغيير چهره
سال هاي مورد بحث و ... نمي پردازد و بي ترديد بدون پرداختن به اين 
پارامترهاي بسيار با اهميت قادر به تحليل جنبش چپ نخواهيم بود، اين كار 
نيز در فرصتي كوتاه ميسر نبود و نيست و نياز به بازبيني اي تاريخي از روند 

  ران و جهان الزامي است.  تحوالت سال هاي سپري شده در عرصه ي اي
و به مثابه آخرين نكته ي قابل اشاره، قصد من و به گمانم پرويز قليچ خاني 
نيز، نه نتيجه گيري از مطالب و گزارشات ارائه شده، نه اشاره به تناقضات هر 
يك از گزارشات با يكديگر و نه مرثيه سرايي براي جنبش چپ ايران در سال 

چه كه در درجه ي اول اهميت بوده و هست، انتقال هاي تبعيد بوده است، آن
تجارب شكست انقالب ايران به تشكيالت جنبش جوان و خجسته ي چپ 

  ايران است كه در عرصه ي مبارزه ي اجتماعي در حال باليدن و رشد است.
  

  1386مهر  25چهارشنبه 

  
*  

  

  

  فعاليت اپوزيسيون حكومت اسالمي

  در خارج كشور
  

  

 بهرام رحماني

 

  

  

  مقدمه

نزديك به سه دهه فعاليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايرانيان خارج  قطعاٌ
كشور را نمي توان در يك مطلب جاي داد. زيرا فعاليت آنان به حدي 
گسترده و متنوع است كه شايد در ميان اقليت هاي تبعيدي و مهاجر 

ده ها  كشورهاي ديگر در اين ابعاد نباشد. فقط ايرانيان مقيم لوس آنجلس
كانال تلويزيوني و مقيم استكهلم نزديك به بيش از سي كانال برنامه هاي 
فارسي، كردي، تركي آذري و... پخش مي كنند. بررسي ها نشان مي دهند 
كه هيچ گروه مهاجر و تبعيدي در جهان اين قدر ابزار تبليغي در اختيار 

ي از اين همه ندارد. از اين رو مطلبي كه در پيش روست فقط به گوشه هاي
  اشاره دارد.تالش و مبارزه ايرانيان خارج كشور 

امروز ايرانيان مهاجر، در گستره وسيعي از جهان از آمريكا تا دوبي، از استراليا 
كانادا تا اسكانديناوي و از كشورهاي اروپاي غربي تا شرقي در  تا تركيه، از

ت چشم گيري همه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فعالي
دارند. به دليل اين كه هرگونه مبارزه علني احزاب و سازمان هاي اپوزيسيون 
و رسانه هاي گروهي و فعاليت روزنامه نگاران و نويسندگان و...، در ايران 

تحت پيگرد قرار مي گيرند، فعاليت آن ها  ممنوع است و فعالين آن شديداٌ
سطع علني است. از اين رو، امروز با در ايران زيرزميني و در خارج در  اجباراٌ

وجود ابزارهاي تكنيكي مدرن هم چون سايت هاي اينترنتي، جلسات 
پالتاكي، صدها رسانه گروهي از راديو تا تلويزيون كه از خارج برنامه هاي خود 
را به ايران رله مي كنند تا حدودي مرزهاي سانسور را شكسته و انحصار 

تقريبا مرزهاي سانسور شكسته  ؛كرده اندمطلق آن از دست حكومت خارج 
  . مي گذارندشده و مبارزه داخل و خارج كشور تاثير متقابلي بر روي همديگر 
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مبارزه در خارج كشور دو عرصه عمومي و مهمي را در برمي گيرد:  عموماٌ
مبارزه بر عليه حكومت اسالمي و افشاي سياست هاي آن در نزد افكار 

وص در نزد احزاب و سازمان هاي پارلماني و عمومي مردم جهان، به خص
غيرپارلماني، تشكل هاي كارگري، نهادهاي انسان دوست، روزنامه نگاران و 

دوم، اين كه فعاليت هاي بين المللي و جلب حمايت و  ؛نويسندگان است
پشتيباني از جنبش هاي حق طلب ايران و مبارزه آن ها در عرصه هاي 

نبش دانشجويي، جنبش انقالبي كردستان و جنبش كارگري، جنبش زنان، ج
  مردم تحت ست نقاط ديگر ايران. 

البته در ميان ايرانيان مهاجر در خارج كشور همانند داخل كشور تيراژ كتاب 
و روزنامه به دليل مطالعه كم ايرانيان چندان زياد نيست. شايد ايرانيان به 

روزنامه خواني و مسائل سطحي از طريق شنوايي بيش تر عالقه دارند تا 
ريشه  كتاب خواني. اين هم ريشه هاي تاريخي ويژه خود را دارد و عمدتاٌ

اصلي آن را بايد در سانسور و اختناق دولت ها مورد تحقيق و بررسي قرار 
  داد.

كر است كه روشنفكران ايراني در خارج كشور از روشنفكر سياسي تا ذشايان 
ورهاي اروپايي، اسكانديناوي، روشنفكر فرهنگي و دانشگاهي در همه كش

استراليا، آمريكا، كانادا و تركيه فعاليت دارند و هر كدام تجارب ارزنده خود را 
اندوخته اند. از اين رو، بررسي و جمع بندي همه جانبه در خصوص فعاليت 
هاي ايرانيان تبعيدي و مهاجر، نيازمند تحقيقات گروهي از زواياي گوناگون 

ست. آنچه كه در زير آمده است نه مشاهده و بررسي يك با امكانات زياد ا
 ناظر بيروني، بلكه تحقيق و بررسي و تجربه نظري و عملي خود نويسنده

   است.
، به مبارزه همه جانبه عليه 1357و  1356جامعه ايران، در سال هاي 

حكومت ديكتاتوري پهلوي برخاست تا جامعه اي آزاد، برابر، عادالنه و مرفه 
اما با وجود اين كه انقالب با مبارزه و جانفشاني كارگران، زنان،  بسازد.

دانشجويان، آزادي خواهان، مردم محروم و تحت ستم به پيروزي رسيد. اما 
متاسفانه مردم انقالبي عدالت خواه و برابري طلب نه تنها نتوانستند آلترناتيو 

بلكه اين  خود را به جاي حكومت سرنگون شده پهلوي به كرسي بنشانند،
با حاميان داخلي و بين  -قداره بند اسالميِ انقالب توسط حاكمان جديد

جان سالم  ندو رقم چشمگيري از آن ها توانست ؛سركوب شد شديداٌ -يالملل
و فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود را در خارج كشور  هبدر برد
  د.نادامه ده
مذهبي را در عملكردها و سياست  بايد ريشه هاي قدرت گيري گرايش مسلماٌ

هاي حكومت پهلوي مورد بررسي قرار داد. زيرا حكومت پهلوي و پليس 
كه كوچك ترين انتقاد سياسي به حكومت  را مخفي آن (ساواك)، هر كسي

داشت دستگير و شكنجه و اعدام مي كرد. هرگونه فعاليت گرايش چپ جامعه 
ماه مه روز جهاني كارگر و از برگزاري هشت مارس روز جهاني زن، اول 

ممنوع بود و فعالين و  تشكل مستقل كارگري و سياسي و اجتماعي اكيداٌ
در زندان ها بودند. اما آخوند جماعت، از  رهبران سازمان هاي چپ عمدتاٌ

مركز شهرها تا دورترين نقاط  در ي مساجدهابلندگو -تمام امكانات دولتي
ط بخش ناچيزي از آخوندهايي كه برخوردار بود. فق -ايران در روستاها

مستقيم و علني با سياست هاي شاه مخالفت مي كردند، دستگير و زنداني و 
تبعيد مي شدند.  براي مثال، اگر كسي طلبه مي شد از همه امكانات مجاني 
تحصيلي و اسكان و غيره برخوردار مي شد و به سربازي هم نمي رفت. اما 

 18رخوردار نبود. هر جواني كه به سن يك دانشجو، از چنين امكاناتي ب
وار و  هبايد دو سال از بهترين دوران عمر خود را برد سالگي مي رسيد اجباراٌ

هزار طلبه  و  120مجاني در فضايي تحقيرآميز مي گذارند. اما نزديك به 
 يعيطب .آخوند متشكل با امكانات مالي و تبليغي در كشور فعاليت داشتند

رژوازي داخلي و بين المللي حكومت را قبضه كند و ست كه با حمايت بو
 ،مردم ايران را به مسلخ بورژوازي ببرد. مذهب و ناسيوناليسم 57انقالب 

گرايشات عقب مانده بورژوازي هستند كه هر موقع سيستم سرمايه داري 
جهاني و حكومت ها نيازي به آن ها داشتند با تحريك احساسات ملي و 

  ا به تباهي مي كشانند.مذهبي، جوامع بشري ر
حكومت اسالمي، زنان را به طور وحشيانه اي سركوب كرد؛ در اولين بهار 
آزادي به كردستان حمله كرد؛ مردم تركمن صحرا و خوزستان را به خاك و 

؛ فعالين جنبش كارگري و راه اندازي كرد خون كشيد؛ جوخه هاي مرگ
اعدام كرد؛ احزاب سياسي  سازمان ها و احزاب سياسي را دستگير و زنداني و

و تشكل هاي كارگري را يكي پس از ديگري منحل كرد. خميني، بنيان گذار 

حكومت جهل و جنايت، آغاز جنگ ايران و عراق را نعمت الهي ناميد و در 
پرتو اين جنگ خانمانسوز، با سركوب هاي خونين و تحميل بي حقوقي هاي 

دي پايه هاي حكومت خود را فردي و اجتماعي و اقتصادي توانست تا حدو
نيز بسيار گسترده بود. همه اين  62تا  60محكم سازد. اعدام هاي سال هاي 

 عوامل سبب شد كه تعداد زيادي از فعالين سياسي، اجتماعي، فرهنگي و هم
و سال ها بعد  ند؛ايران را ترك كرد ،چنين جوانان زيادي از ترس جبهه رفتن

ز حكومت اسالمي با فرمان خميني چندين در پايان جنگ ايران و عراق ني
  هزار زنداني سياسي را قتل عام كرد.

در چنين شرايطي، حدود سه چهار ميليون انسان، ايران را براي دست يابي 
به يك زندگي انساني ترك كردند و در كشورهاي اروپايي، آمريكا، كانادا و 

بش كارگري، استراليا ساكن شدند. در اين ميان فعالين شناخته شده جن
زنان، دانشحويان، روشنفكران، سازمان ها و احزاب سياسي كه از دست 
جنايت كاران حكومت اسالمي جان سالم به در برده بودند در خارج كشور 
فعاليت هاي سياسي و اجتماعي خود را دنبال كردند. بنابراين، فعاليت هاي 

نتيجه،  سياسي، اجتماعي و فرهنگي در داخل كشور زيرزميني شد در
سازمان ها و احزاب سياسي چه چپ و چه راست فعاليت هاي علني خود را 
در خارج كشور متمركز كردند. ايرانيان آزادي خواه تبعيدي، صدها تشكل 
پناهندگي، فرهنگي و اجتماعي و انتشار نشريات متنوع و راه انداختن راديو 

برنامه هاي فعاليت هاي خود را گسترش دادند. در سال هاي اخير نيز 
  تلويزيوني، سايت هاي اينترنتي نيز گسترش چشمگيري پيدا كرده است.

در سطح ادبيات، شاعران، نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران مترقي و 
عدالت خواه و چپ، آثار فراواني را توليد كرده اند و صدها كانون و نهاد 

ر از همه كانون فرهنگي در كشورهاي غربي به وجود آورده اند. مهم ت
نويسندگان ايران (در تبعيد) و انجمن قلم ايران (در تبعيد) نيز در دفاع از 
آزادي بيان و قلم و نويسندگان و هنرمندان داخل كشور، كوشش هاي ارزنده 

  در تاريخ (تبعيد) ثبت كرده اند.
البته يك تفاوت مهم و بزرگ بين گرايش چپ و راست اپوزيسيون وجود 

اكثريتي، جبهه ملي تا  -ست كه گرايش راست، از طيف توده ايدارد، اين ا
فعاليت هايشان رسانه اي و از نوع ژورناليسم راست  سلطنت طلبان عمدتاٌ

چنين  است و كم تر پراتيك سياسي عليه حكومت اسالمي دارند. هم
در دوره قدر قدرتي (جناح دوم خرداد)  اپوزيسيون راست، در دوره هايي مثالٌ

جمهوري محمد خاتمي، به سوي اين جناح حكومت متمايل شد و  و رياست
يا در دوره اخير كه دولت آمريكا سياست هاي ضد و نقيضي بر عليه حكومت 

اين اپوزيسيون سياست هاي خود را با  اسالمي اتخاذ كرده است عمدتاٌ
سياست هاي آمريكا منطبق مي كند تا به سبك عراق و افغانستان به كرزاي 

لكي ها تبديل شوند. كم نيستد روشنفكراني كه با اين طيف هم صدا ها و ما
  شده اند. 

اما احزاب و سازمان ها و شخصيت هاي فرهنگي و هنري و اجتماعي چپ، 
كانون هاي دمكراتيك و سرنگوني طلب، با سازمان دهي آكسيون ها و 
كمپين هاي وسيع اعتراضي و افشاي جنايات حكومت اسالمي، مبارزه در 

ت سرنگوني كليت اين حكومت، مبارزه در جهت آزادي همه زندانيان جه
سياسي و لغو هرگونه شكنجه و اعدام، دفاع از جنبش كارگري، جنبش زنان، 
جنبش دانشجويي، جنبش انقالبي كردستان، دفاع از پناهندگان، مبارزه عليه 

كه  راسيسم و نژادپرستي، همبستگي كارگري و غيره همواره تالش  كرده اند
نگذارند حكومت اسالمي از يك سو جنبش هاي اجتماعي داخل كشور را 
سركوب كند و از سوي ديگر، به راحتي بساط خود را در خارج كشور نيز پهن 
كند. اگر ما با يك ارزيابي و تحقيق واقعي به مبارزه اپوزيسيون راست و چپ 

سياست هاي  بپردازيم به سادگي درمي يابيم كه اپوزيسيون راست در افشاي
ارتجاعي و غيرانساني حكومت اسالمي كم ترين سهم را دارد، آن هم كجدار و 
مريض! البته گرايش چپ هم يك دست نيست و در بين آن ها نيز تفاوت 
هاي زيادي وجود دارد اما از پرداختن به اين امر مهم از حوصله اين بحث 

ايش چپ و آزادي به طور كلي گر خارج است. بنابراين، اين مطلب عمدتاٌ
خواه اپوزيسيون حكومت اسالمي را شامل مي شود. به عالوه، به دليل اين كه 
اوال، اپوزيسيون راست در مبارزه عليه حكومت اسالمي و در دفاع از مبارزات 
مردم داخل كشور، چيزي براي عرضه ندارد و در تحليل ها و تحقيق ها نيز 

، تجربه من در وان قائل شد؛ دوماٌبه معناي واقعي جايي براي آن ها نمي ت
مبارزه صفوف اپوزيسيون چپ و اگر دقيق تر بگويم در مبارزه كارگري 

به اين مسئله باور دارم كه در هر تحليل و بررسي  كمونيستي است. اما عميقاٌ
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نبايد عدل و انصاف و واقعيات اجتماعي را ناديده گرفت و به تحريف و غلو 
، آنچه كه در زير مي آيد مربوط به فعاليت هاي گويي روي آورد. بنابراين

اپوزيسيون جدي و واقعي حكومت اسالمي، يعني گرايش چپ و آزادي خواه 
  در خارج كشور است.

عصر پذيرش پناهندگى  تقريباٌتاكيد بر اين مسئله نيز ضروري است كه 
زيرا در اقصي نقاط جهان به  ؛سياسى به سر آمده است، نه پناهنده سياسي

ژه در قاره آفريقا و آسيا، هنوز هم حكومت هاي ديكتاتوري حاكميت دارند وي
حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي را به رسميت  ترين و حتي ابتدايي

نمي شناسند. از سوي ديگر جنگ هايي كه دولت هاي غرب و در راس همه 
اره دولت آمريكا در راستاي منافع اقتصادي و سياسي و نظامي خود در اين ق

چنين درگيري هاي داخلي ملي و مذهبي، همگي  ها راه مي اندازند و هم
سبب مي شوند كه همواره پناهندگي سياسي بازتوليد شود. اما با اين وجود 

كه غرب نياز چنداني به نيروي كار ندارد دور  اين در دو دهه اخير به دليل
و تغيير قوانين  خود ديوارهاي صعب العبوري به وجود آورده و با بسيج پليس

ژنو در امور پناهندگي، پذيرش پناهندگي  1951و زير پا كذاشتن كنوانسيون 
در كشورهاي پناهنده پذير به حداقل رسيده است. اگر روزگاري فضاي توازن 

سرد، دفاع از حقوق بشر، امر پناهندگي نيز را تسهيل مي  قواى دوران جنگ
سازمان ملل نيز از پناهندگان و  و؛ كرد امروز ديگر چنين فضايي وجود ندارد

نيازهايشان دفاع نمي كند. فراتر از اين نزديك به دو دهه است كه سازمان 
ملل متحد، پس از فروپاشي بلوك شوروي، در دست دولت هاي بزرگ 
پسشرفته صنعتي و در راس همه آمريكا، به ابزاري براي تحريم اقتصادي و 

  لشكركشي به كشورها مبدل شده است.
ه دنبال وقايع مهم جهاني، چون فروپاشي شوروي و بحث پايان تاريخ و ب

و سلطه اش » نظم نوين جهاني«لشكركشي آمريكا به عراق با هدف برقراري 
 برخورد -در آمريكا 2001سپتامبر  11بر جهان و واقعه هولناك تروريستي 

ي دو هواپيما مسافربري با سرنشينانش به برج هاي دو قلوي سرمايه دار
مرگ بيش از  و ، فروريختن اين برج هاي عظيمتوسط تروريست هاجهاني 

، تحوالت جديدي را در ابعاد جهاني به وجود آوردند و بي گناه سه هزار انسانِ
تاثير خود را بر جهان و ايران و ايرانيان پناهده و مهاجر نيز گذاشتند. صف 

خصيت هاي بندي هاي جديدي در ميان اپوزيسيون حكومت اسالمي و ش
  سياسي، اجتماعي و فرهنگي پديد آمد.  

به دليل اين كه بحث ما بر بستر واقعي پيش برود بايد حضور ايرانيان و  اساساٌ
اپوزيسيون را دوره بندي كرد. زيرا مهاجر و پناهنده براي رسيدن به موقعيت 
يك شهروند معمولي در جامعه اي كه تازه وارد آن شده است مراحل مختلفي 

د كه  هر كدام از اين مراحل، ويژه گي هاي خود را نطي مي كن اجباراٌ را
 دارد.

  
  و ايران تاريخ پناهندگي و مهاجرت در جهان

براساس اسناد تاريخي، در تمدن هاي نخستين خاورميانه، مسئله پناهندگي 
 ،و هيت ها، بابلي ها، آسوري ها و مصريان قديم ؛سال قدمت دارد 3500

  رسميت مي شناختند.    پناهندگي را به
مهاجرت هاي بزرگ دره نيل، بين النهرين و شرق ميانه، مهاجرت آريايي ها 
از مناطق آسياي مركزي به سوي نيم قاره هند و اروپا، آواره شدن يهوديان 

قمري، مهاجرت هاي وسيع از آسيا و اروپا به  790توسط آسوري ها در سال 
يان از آلمان، اسپانيا و اطريش در قرون ستراليا، اخراج يهوداسوي آمريكا و 

و مهاجرت هاي  19ميليون آلماني به آمريكا در قرن  6، مهاجرت 17و 15
مليون نفر از مخالفين دولت روس پس از  1,5يك قرن اخير مانند مهاجرت 

، آواره شدن 1921ـ1917و در جريان جنگ هاي داخلي  1917انقالب اكتبر 
 18، مهاجرت 1923ـ 1915در سال هاي  يك ميليون از ارامنه تركيه

، آواره 1947ميليون نفر هندوستاني حين بوجود آمدن پاكستان در سال
شدن ميليون ها فلسطيني پس از جنگ و اشغال سرزمين شان در سال 

، 1949، فرار دو ميليون نفر چيني به تايوان و هنك كنگ در سال 1948
آلمان غربي در سال هاي ميليون نفر از آلمان شرقي به  3,7مهاجرت 

پس از تقسيم آلمان، مهاجرت مسلمانان هندي، يونانيان،  1961ـ1945
اهالي جزاير كارائيب، سياهان آفريقا و آسيايي ها به انگلستان، هلند، فرانسه 

  وغيره. 
در مهاجرت هاي قرن بيستم كه محصول دوران رقابت هاي سرمايداري 

 100سياسي ربع اول همين قرن كال  جهاني بود، به دنبال حوادث گوناگون

ميليون  30حدود  1939ميليون نفر به مهاجرت اجباري تن دادند. در سال 
 40نفر خانه و كاشانه خود را ترك كردند، در جريان جنگ دوم جهاني 

چنين براساس آمارهاي رسمي، هر ماه به  همميليون غير نظامي آواره شدند. 
هزار تن جان خود را  137به طور متوسط طور ميانگين در جنگ جهاني اول 

هزار غير نظامي در  338از دست دادند. در جنگ جهاني دوم نيز هر ماه 
 70در حدود   70تا دهه  1945از نتيجه ي حمالت هوايي جان باختند. 

ميليون نفر مهاجرت كردند كه ميليون ها نفر ترك نيز در جمع آنان بودند. 
ميليون نفر يوگوسالويايي در اثر پاك  3,7يي و ميليون آفريقا 35آواره شدن 

سازي قومي، جنگ پنتاگون و ناتو، مهاجرت كارگران مكزيكي و فيليپيني به 
هزار نفر آلماني، چيني و لهستاني به هلند و مهاجرت  91آمريكا، مهاجرت 

  .2005نفر از هلندي ها به بيرون از اين كشور در سال  110250
، 2006مهاجرت در سال  زمان ملل متحد درموردبنا به آخرين گزارش سا

زادگاه  مردم جهان در خارج از كشورهاي از ميليون نفر 200نزديك به 
  خويش زندگي مي كنند. 

، مي توان از 20اولين گروه بزرگ پناهندگان سياسي و تبعيدي در آغاز قرن 
سيبري سه سال زندان و تبعيد در  لنين و بلشويك ها ياد نمود. لنين، پس از

را » ايسكرا«، به سونيس رفت و در اين كشور روزنامه 1900تا  1897از سال 
تحرير  را به رشته» چه بايد كرد؟«تاسيس كرد و اثر معروف خود به نام 

به پاريس و به كراكاوي  1911تا  1908درآورد. لنين، سپس بين سال هاي 
ين، در آوريل به سوئيس باز گشت. لن مجدداٌ 1914در سال  مهاجرت كرد و

رهبري  شد و مستقيماٌ» پتروگراد«آلمان، مخفيانه وارد  ضمن عبور از 1917
جنبش انقالبي به پيشگامي طبقه كارگر را در دست گرفت كه به انقالب 

  منجر گرديد. 1917اكتبر 
قبل از آن نيز كمونيست هاي آلمان كه ماركس و انگلس نيز در رديف آنان 

پايي پناهنده شدند. انترناسيونال اول و دوم كه ها بودند به كشورهاي ارو
ماركس و انگلس از بنيان گذاران و رهبران آن بودند توانسته بود فعالين 
كمونيست را در خود متشكل سازند كه اين فعالين در همبستگي و مبارزه 

  بين المللي كارگران جهان، نقش شايسته و مهمي را ايفا نمودند.
گروه هاي مبارزين و تبعيديان روسيه در دوران چنين از مهم ترين  هم 

عليه موسوليني،  حكومت استالين، اسپانيا در دوران فرانكو، ايتاليايي ها
كمونيست هاي آلمان عليه هيتلر مي توان در قرن  يونانيان عليه سرهنگان و

  نام برد. 20
يني، در خاورميانه عرفات و مبارزين الفتح و ساير سازمان هاي انقالبي فلسط

گروه بزرگ تبعديان را تشكيل مي دادند كه دوران طوالني و پيچيده اي را 
به سرزمين  1994در اول ژوئيه  در تبعيد تجربه كرده بودند. با ورود عرفات

رهبران و فعالين سياسي  هاي اشغالي فلسطين، حدود نيم قرن تبعيد
 1958در سال عرفات  فلسطيني به نوعي به پايان رسيد. الفتح، توسط ياسر

» سپتامبر سياه«در كويت فعاليت خود را آغاز كرد و پس ازسركوب خونين 
نفر از اعضاي  3000حدود    ،1970سپتامبر  20اوت تا  30در اردن، 

قتل عام شدند،  فلسطيني الفتح، به دستور ملك حسين، پادشاه اردن
، 1982ن تشكيالت مبارزين الفتح، مقر خود را به بيروت منتقل كردند. ژوئ

بيروت، توسط نيروهاي سركوبگر و اشغالگر اسرائيلي از جمله  جنوب لبنان و
به فرماندهي آريل شارون، اشغال و مبارزين فلسطين را قتل عام كردند. در 
اثر اين حمله تبعيديان فلطسيني مهاجرت سومي را آغاز كردند و مقر رهبري 

  د.سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) را انتقال دادن
راهي 1955- 1953در آمريكاي التيين فيدل كاسترو، پس از پايان زندانش

و به همراه چه گوارا، رهبري  تبعيد شد و پس از يك سال به كوبا باز گشت
سرانجام انقالب  را به عهده گرفت.» باتيستا«جنبش چريكي عليه حكومت 

  يد.به پيروزي رسيد و جمهوري خلق كوبا تاسيس گرد 1959كوبا در سال 
بيش تر در استانبول و بمبئي مقيم بودند.  19و 18ايرانيان مهاجر در قرون 

سپس برخي از مهاجرين ايراني راهي نجف، كربال، سامره و كاظمين شدند. 
مهاجرت سياسي و اجتماعي گروه بزرگي از ايرانيان به قفقاز، پس از قرارداد 

قالب مشروطه از مشروطيت، مهاجرت هاي دوران ان تركمن چاي تا انقالب
به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه و  خورشيدي،  1285تا  1265

 1908ژوئن  -خورشيدي  1287 مهاجرت آزادي خواهان در دوم تيرماه
ميالدي، جنگ جهاني اول، شكست نهضت جنگل و مهاجرت مبارزين و 

قوانين  خورشيدي، 1304تا  1296كمونيست ها به قفقاز در بين سال هاي 
مهاجرت مبارزين و كمونيست ها و تبعيد  دسوسياليستي رضا شاه و ادامهض
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آب و  كثيري از كمونيست ها و آزادي خواهان در داخل ايران به مناطق بد
 خورشيدي، پس از اشغال ايران در روز سوم 1320تا  1307هوا از 
خورشيدي توسط نيروهاي شوروي از شمال و نيروهاي بريتانيا  1320شهريور

توسط متفقين به دليل همكاري با هيتلر و   جنوب و بركناري رضاشاهاز 
آذربايجان  سركوب فرقه دمكرات ،آلمان نازي و تبعيد وي به جزيره موريس

به رهبري پيشه وري و مهاجرت وسيع رهبران و اعضاي جمهوري خودمختار 
چنين سركوب  خورشيدي، و هم 1330تا  1325از   آذربايجان به شوروي

مهاجرت جبهه ملي،  خودمختار كردستان به رهبري قاضي محمد، جمهوري
 1332مرداد  28حزب توده و شخصيت هاي مخالف حكومت بعد ازكودتاي 

، مهاجرت طرفداران خميني پس از اعتراضات  1357تا  1332طي سال هاي 
، مهاجرت مجاهدين خلق و چريك هاي فدائي خلق و غيره از 1342سال 
هنده شدن طرفداران حكومت پهلوي پس از انقالب ، پنا1357ـ1349سال 

، و سرانجام فرار حدود سه الي چهار ميليون ايراني از سال 1357بهمن  22
تاكنون به كشورهاي هم جوار ايران، اروپا، اسكانديناوي، استراليا،  1357هاي 

  آمريكا و كانادا و...
سيه شركت كردند رو 1905بسياري از تبعيديان ايراني در روسيه، در انقالب 

و چهره هايي چون حيدر عمواوغلو و سلطان زاده و ديگر بنيان گذاران حزب 
كمونيست ايران از نزديك با لنين و ديگر رهبران بلشويك ها آشنايي داشتند. 
بسياري از رهبران كارگري مانند يوسف افتخاري، نخست به روسيه مهاجرت 

يع نفت شدند و اتحاديه هاي كردند و در بازگشت راهي جنوب ايران و صنا
كارگري و اعتصاب و اعتراض كارگران عليه نيروهاي اشغالگر انگليسي و 

  حكومت مركزي را سازمان دهي كردند.
  

مهاجر وارد اروپا مي  500000براساس آمارهاي منتشر شده ساالنه حدود 
يورو پرداخت مي   1600 - 20000شوند. هر يك از اين مهاجرين مبلغي در 

ميليارد يورو، به جيب قاچاقچيان سرازير مي شود كه از اين  2 - 5د، كنن
پليس و مقامات دولتي ذيربط كشورهاي اروپايي نيز سهم خود را مي  ،مبلغ

ميليارد  12برند. براساس گزارش سي. آي. اي. اين رقم براي سراسر جهان به 
  دالر بالغ مي شود.

  
  1951 كنوانسيون ژنو

دوم، مسئله پناهندگي سياسي و تبعيدي در  نيپس از پايان جنگ جها
سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسي جدي قرار گرفت. دو جنگ جهاني 
اول و دوم، موج عظيمي از تراژدي و جا به جايي انساني به وقوع پيوست. 

 .كنوانسيون ژنو به تصويب دول اروپايي رسيد 1951ژوئيه  28سرانجام در 
نشور حقوقي بين المللي است كه به دنبال تصويب اولين م اين كنوانسيون،

و به منظور تحقق بخشيدن  1948دسامبر  10اعالميه جهاني حقوق بشر در
اعالميه جهاني حقوق  2 ماده اين اعالميه ايجاد گرديده بود. در 2  به ماده

گونه تمايزي، به ويژه از  هركس مي تواند بي هيچ«بشر قيد گرديده است: 
ديگر و  ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيدهحيث نژاد، رنگ

همچنين منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، والدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام 
همه آزادي هاي ذكر شده در اين اعالميه بهره مند گردد. به عالوه  حقوق و

عمل آيد كه مبتني بر وضع سياسي، قضايي يا بين  نبايد هيچ تبعيضي به
به آن تعلق دارد، خواه اين كشور  ور يا سرزميني باشد كه شخصالمللي كش

يا حاكميت آن به  يا سرزميني مستقل، تحت قيموميت يا خود مختار باشد،
  »شكلي محدود شده باشد.

تصويب اين اعالميه، گامي مهم و نقطه عطفي در تاريخ پذيرش مباني پايه 
 ي است. براساساي حقوق بشر و حق برخورداري از حق پناهندگي سياس

اطالق مي شود كه به داليل  ژنو، پناهنده سياسي به فردي 1951كنوانسيون 
كشور از نظر  نژادي، مذهبي، سياسي و يا عضويت در گروه هايي كه دولت آن

 سياسي آنان را مخالف خود مي شناسد و يا گروه هاي اجتماعي كه دولت ها
ان و سنديكاها و...) و يا ترس حاضر به قبول آن نيستند (مانند انجمن هاي زن

و شكنجه از كشورخود خارج مي شود و دركشوري ديگر، تقاضاي  از آزار
صورت بايد تحت حمايت كشور ميزبان درآيد.  پناهندگي مي كند كه در اين

با تصويب اين ماده توسط دول اروپايي، مشكل قانوني اقامت بسياري از انسان 
  ها تبعيدي پاسخ گرفت.

انه با وجود اين كه در تحوالت دهه اخير به دليل جنگ هاي داخلي اما متاسف
  ملي و مذهبي و لشكركشي هاي آمريكا و متحدانش به يوگسالوي سابق، و 

  

  
اشغال افغانستان و عراق و ادامه جنگ اسرائيل بر عليه مردم لبنان و فلسطين 

 ؛اجرت شده اندو درگيري ها در آفريقا، ميليون ها انسان آواره و مجبور به مه
آشكارا كنوانسيون ژنو را زير پا گذاشته و از  ،اما دولت هاي پناهنده پذير

دادن حق پناهندگي به متقاضيان سر باز مي زنند. در چنين شرايطي، 
متاسفانه نهادهاي بين المللي از حمله كميسارياي عالي سازمان ملل در امور 

هزار متقاضي پناهندگي در  پناهندگي نظاره گري بيش نيستند. امروز صدها
كشورهاي به اصطالح دمكراتيك غرب به دليل رد شدن تقاضاي پناهندگي 
شان به زندگي مخفي روي آورده اند و به نيروي كار بسيار ارزان سرمايه 

خود شده اند. اين وضعيت سبب شده كه بيماري » هموطنان«داران، به ويژه 
ر ميان پناهندگان در سطح هاي روحي و رواني و آسيب هاي اجتماعي د

  وسيعي شيوع پيدا كند.
  

  ايران را ترك كردند 1357ايرانياني كه در مقطع انقالب گروه اول، 

و با خروج  1357با تشديد و جدي شدن انقالب ايران در نيمه هاي سال 
محمدرضا شاه از ايران، آهسته آهسته، مقامات رده باالي حكومت پهلوي بي 

خارج شدند. آن ها ميليون ها دالر از اموال كشور را نيز با سر و صدا از ايران 
ميليارد دالر  23خود خارج كردند. گفته مي شود خود محمدرضا شاه، حدود 

يا در بانك خاي خارجي در حساب هاي شخصي خود داشت و يا هنگام 
  خروج از ايران پول نقد و جواهرات و غيره را نيز خارج كردند.

آمريكا و كانادا و كشورهاي اروپايي شدند. اين طيف در  راهي اين ها عمدتاٌ
اين كشورها و حتي در شيح نشين هاي حوزه خليج فارس و تركيه نيز 
سرمايه گذاري هاي كالني كرده اند. تعداد بسيار اندكي از اين طيف در 
مسائل سياسي دخالت دارند و كال براي احياي سلطنت در ايران، با رضا 

درضا پهلوي كه سوداي سلطنت در ايران را هم چنان در پهلوي فرزند محم
سر مي پروراند و از سوي محافلي در پنتاگون و دولت آمريكا و همچنين 
برخي از شيخ نشين هاي منطقه خليح فراس نيز مورد حمايت قرار مي 
گيرند؛ اما اپوزيسيون جدي در مقابل حكومت اسالمي نيستند و هنوز هم 

  طور جدي به بازي نمي گيرد.آمريكا آن ها را به 
، 1357پس از سرنگوني حكومت پهلوي، در سال هاي اوايل انقالب بهمن 

تعداد زيادي از سرمايه داران و طرفداران حكومت سرنگون شده از ايران 
  خارج شدند.

به طور كلي طيف هاي رنگارنگ طرفدار احياي سلطنت كه بسيار هم پراكنده 
كميت حكومت اسالمي، مشغول زندگي هستند، در دوره دهه نخست حا

خصوصي خود بودند و چندان در صحنه سياسي و اجتماعي در داخل و خارج 
كشور حضور نداشتند. فقط تعداد انگشت شماري از آن ها در حزب مشروطه 
سلطنتي به رهبري داريوش همايون و يا اطراف رضا پهلوي، فرزند محمدرضا 

ند فعال بودند و فعاليت شان نيز همان پهلوي كه خود را وارث سلطنت مي دا
 طور كه در باال گفتيم چرخش در محافل دولت ها به ويژه آمريكا و صرفاٌ

رسانه اي و جهت دريافت كمك هاي مالي است. اما اين طيف در سال هاي 
رب و در راس همه آمريكا با حكومت غاخير با بحراني شدن روابط دولت هاي 

ي اين حكومت، و يا دخالت آن در امور داخلي اسالمي، بر سر پرونده اتم
كشورهايي نظير لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان و به ويژه كمك 
حكومت اسالمي در منطقه خاروميانه به گروه هاي سياسي مذهبي و اشغال 

سپتامبر در آمريكا،  11نظامي افغانستان و عراق به دنبال فاجعه تروريستي 

http://dialogt.de/



  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 450  100 ي آرش شماره

. اين ستراست در صحنه سياسي فعال تر شده ا اين طيف از اپوزيسيون
طيف الگوي سياسي خود را همانند نيروهاي جهادي افغانستان و نيروهاي 
مخالف صدام، در جهت سياست ها و تحوالتي كه آمريكا و متحدانش به 
دنبال آن هستند قرار داده است. به همين دليل اكنون گروه هاي 

اخته ناسيوناليسم آذري، بلوچ، عربي و رد، گروه هاي ناشنناسيوناليستي كُ
و غيره اضافه شده است تا  81غيره نيز به طيف سلطنت طلبان و منشور 

  با حمايت و پشتيباني دولت و ارتش آمريكا به قدرت برسند. احتماالٌ
البته ناگفته نماند بسياري از سرمايه داران ايراني كه در آمريكا و اروپا و يا در 

اف خليج فارس سرمايه گذاري كرده اند و رسانه هاي شيح نشين هاي اطر
در ايران نيز سرمايه  و تجاري و تبليغي قوي به ويژه تلويزيون نيز دارند

نقش پاندول را در ميان حكومت اسالمي و اپوزيسيون  ،گذاري كرده اند
راست بازي مي كنند. همين طيف عاملي شده است كه حكومت اسالمي، در 

فعاليت هاي خود  ، همي و تجاري در بسياري از كشورهاپوشش مراكز فرهنگ
در  هم چنينو  خود را؛ نيازهاي تجاريهم ببرد و  را پيش عليه اپوزيسيون

عرصه قاچاق سالح و مواد مخدر فعال باشد. عوامل حكومت اسالمي، در 
رسانه ها از جمله راديوها و تلويزيون هاي اپوزيسيون راست نفوذ چشمگيري 

اين طريق به اشكال مرموز و پيچيده تري مبارزه جدي عليه  دارند و از
حكومت اسالمي را هم در افكار عمومي غرب و هم در ايران منحرف مي 
 سازند. حتي آن ها دست اندركار برگزاري كنسرت هاي خوانندگان معروف

سياست زدايي (منظور سياست مخالف حكومت  هماز اين طريق  ؛ كههستند
به عناوين مختلف از طريق راديو و تلويزيون  همنند و از كمي اسالمي است) 

. امروز كم نيستند مساجد مي اندازندسياست هاي حكومت اسالمي را جا  ،ها
وقيه و عباس و رو مراكز فرهنگي كه عاشورا و تاسوعا و سفره فاطمه زهرا و 

غيره برگزار مي كنند و آخوندهاي حكومت اسالمي نيز در اين مراسم ها به 
راحتي به سياست گذاري مي پردازند. بارها شنيده شده است كه از فالن 
راديو و تلويزيون، بحث هاي كشداري راه انداخته اند كه تمام مشكالت مردم 
ايران از اين اپوزيسيون به ويژه اپوزيسيون چپ است. يا اين كه از طريق 

سات ، تبليغات وسيعي راه انداخته شده است كه احساها همين رسانه
ناسيوناليستي و مذهبي را در ميان جوانان ايراني تبليغ و ترويج كنند و آن ها 
را به بهانه بازديد از مراكز مذهبي و ديدني با مبالغ كم تري به صورت گروهي 
به ايران ببرند. شايد در اين راستا مي توان لوس آنجلس و استكهلم را كه در 

اين نوع تبليغات نيز رواج بيش  است،اين شهرها رسانه هاي فارسي زبان زياد 
تري دارد. در استكهلم برخي موج هاي راديويي بيست و چهار ساعت برنامه 
هاي مختلف فارسي پخش مي كنند و حدود نزديك به سي راديو فارسي 

به تبليغات تجاري و  زبان در اين شهر وجود دارد كه برنامه هاي آن ها عمدتاٌ
محدود مي شود و حتي در اين راديوها، به خط آزاد و موزيك و مسابقه 

عناوين و توجيهات مختلف سعي مي شود تا از بحث هاي سياسي عليه 
مسجد امام «حكومت اسالمي، جلوگيري شود. برخي از اين راديوها، تبليغات 

كه با سفارت حكومت اسالمي رابطه تنگاتنگي -  را در حومه استكهلم» علي
پخش مي كنند و هنگامي  -اين حكومت استدارد و يكي ار مزاكز تبليغي 

كه شنونده اي هم اعتراض مي كند حتي آخوند اين مسجد به روي خط اين 
ياوه گويي هاي خرافي و » دمكراسي«قبيل از راديوها مي آيد و تحت عنوان 

 ،رد جامعه مي دهد. اين مسجد به مناسبت هاي مختلفارتجاعي خود را به خُ
ر حكومت را در اين مسجد در كنار هم جمع مي كند. متوهم و طرفدا ايرانيانِ

در محالت مختلف اتوبوس هاي مجاني عالقه مندان را به اين مسجد مي برد. 
مثال در اين مسجد مسابقه فوتبال ايران و فالن كشور را نشان مي دهند تا 

  نيروي بيش تري را به خود جلب كنند.
ر اين كه غيرمستقيم سياست راديوهايي در استكهلم وجود دارد كه عالوه ب

هاي حكومت اسالمي را تبليغ مي كنند و تورهاي جوانان را براي بازديد از 
ده ها  ايران تبليغ و ترويج و سازمان دهي مي كنند؛ نه تنها سفير سفارت

هزار اعدام را روي خط هاي خود مي آورند؛ نه تنها با عوامل حكومت از 
كنند، بلكه حتي بخشي از برنامه خود را طريق تلفني در ايران مصاحبه مي 

يك نمونه آن  .نيز به مامورين و جاسوسان حكومت اسالمي واگذار مي كنند
در سال گذشته در استكهلم فاش شد و به رسانه ها و اداره مهاجرت و پليس 
و غيره هم كشيده شد. يا بارها فاش شده است كه پشت فالن تلويزيون لوس 

اسالمي قرار دارند و دست اندركاران اصلي آن نيز آنجلسي، عوامل حكومت 
  حقوق بگير اين حكومت هستند.

البته اين وضعيت شامل همه راديوها و تلويزيون ها نمي گردد. راديوها و 
تلوزيون هايي هم هستند كه با جان و دل حكومت اسالمي را افشا مي كنند 

مباجث سياسي،  و از فعالين اپوزيسيون نيز براي حضور در ميزدگردها و
چنين منظور در اين جا، راديوها و  اجتماعي و فرهنگي دعوت مي كنند. هم

خودشان را وابسته به سازمان ها و احزاب معرفي مي  تلويزيون هايي كه رسماٌ
  كنند، نيست.

ايران، كساني را كه به خارج آمده اند  57در هر صورت در مقطع انقالب 
ه داراني تشكيل مي دادند كه در سياست عمدتا طرفدار سلطنت و يا سرماي

جدي عليه حكومت اسالمي، نقش چنداني ندارند. يا اين كه بخشي از فعاليت 
هاي تجاري و تبليغي خود را صرفا به خاطر تنوع در حاشيه برنامه هاي 
تبليغي شان به مسائل سياسي و اجتماعي بي خطر اختصاص مي دهند. 

ن هاي به شمار مي آيد. فقط بخش سياست نوعي تفريح و تنوع براي آ
كوچكي از طيف طرفدارن حكومت سلطنتي سرنگون شده، آن هم در راستاي 
سياست هاي دولت آمريكا و پنتاگون بر عليه حكومت اسالمي، فعاليت 
داشتند. بايد اضافه كنيم كه فعاليت هاي اين گروه ها نيز در سال هاي اخير 

  چندان  ملموسي نداشتند. بيش تر شده است و قبل از آن فعاليت
  

گروه دوم، دوره مهاجرت و يا فرار گروه بزرگ و عمده ايرانيان به 
  خارج كشور

، سبب شد 1360آغاز جنگ ايران و عراق و سركوب هاي شديد سياسي سال 
كه گروه بزرگي از ايرانيان از اقشار و سنين مختلفي از جوان و پير، زن و مرد، 

ه، روزنامه نگار، هنرمند، اساتيد دانشگاه، دانش سياسي و غيرسياسي، نويسند
  جو و دانش آموز و فعال سياسي به خارج كشور فرار كنند.

به نظر من، همه انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند به نوعي سياسي 
ن ها وجود دارد اين است كه كساني آمحسوب مي شوند. تفاوتي كه بين 

ي ندارند. بنابراين، منظور من از افراد فعاليت سياسي تشكيالتي دارند و كسان
غيرسياسي، عدم فعاليت تشكيالتي آن ها است و نه عدم درك و عمل 

  سياسي آن ها.
در اين دوره، عالوه بر حضور فعال سازمان ها و احزاب سياسي، كانون و 
انجمن هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و پناهندگي، محافل زيادي اعالم 

اين دوره، عالوه بر نشريات سازمان هاي سياسي، موجوديت كردند. در 
روزنامه ها، كتاب ها، فيلم هاي زيادي نيز توليد شدند. برنامه هاي راديوهاي 

  راديويي و تلويزيوني فارسي زبان نيز گسترش پيدا كردند.
 1358فرار و مهاجرت اين گروه ناشي از تشديد سركوب هاي آخر سال هاي 

ستان، تركمن صحرا، سركوب جنبش كارگري، با حمله به كردستان، خوز
جنبش زنان، جنبش دانشجويي، حمله به احزاب و سازمان هاي سياسي آغاز 
مي شود و در نيمه اول سال شصت به اوج خود مي رسد. قبل از آن نيز در 

» انقالب فرهنگي«، هجوم وحشيانه به دانشگاه ها تحت عنوان 1359خرداد 
طول كشيد. در اين مدت، پاك  1362ها تا سال آغاز شد و تعطيلي دانشگاه 

سازي ده ها هزار دانشجو و هزاران استاد دانشگاه و بستن دفاتر احزاب و 
ممنوعيت سازمان ها و احزاب چپ در دانشگاه ها با هدف اسالمي كردن آن، 

حكومت اسالمي بوده است. » انقالب فرهنگي«گوشه هايي از جنايات 
سازمان هاي سياسي، انحالل تشكل هاي احزاب و  تممنوعيت فعالي

كارگري، بستن روزنامه ها و تهديد و تعقيب روشنفكران سكوالر و چپ، 
سبب شد كه فعالين اين جنبش ها يا به فعاليت مخفي روي بياورند و يا 

كشور را ترك كنند. با آغاز جنگ ايران و عراق نيز بسياري از خانواده  اجباراٌ
اين كه به جبهه نروند از طريق قانوني و يا قاچاق به  ها فرزندان خود را براي

و اعدام هاي دسته  60خارج فرستادند. جنگ و درگيري هاي خونين سال 
نيروهاي انقالبي و چپ و كمويست  كه عمدتاٌ 62تا  60جمعي بين سال هاي 

و مجاهدين را شامل مي شد باز هم عامل اصلي فرار هر چه بيش تر ايرانيان 
  شور شد.به خارج ك

روشنفكران و فعالين جنبش هاي اجتماعي و احزاب و سازمان ها كه به 
بيرون آمده بودند مشغله اصلي شان را قطع جنگ خانمانسوز ايران و عراق 

عراق، در اثر اين جنگ قرباني سياست هاي  گرفته بود. شهروندان ايران و
بودند. امپرياليستي و حكومت هاي آدمكش و جاني ايران و عراق شده 

به افشاي حكومت اسالمي  بنابراين، فعاليت ها و اعتراضات در اين دوره عمدتاٌ
  و قطع جنگ ارتجاعي محدود مي شد.

الوه بر عالطم نيز است تمشغله اصلي اين دوره ايرانيان كه دوره بسيار پر
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اعتراض به جنگ و افشاي حكومت اسالمي، يادگيري زبان محلي و غيره، 
هاي راسيستي و تبعيض آميز دولت هاي پناهنده پذير را سياست  امبارزه ب
مي گيرد. اين مشغله ها را مي توان در سازمان دهي تظاهرات هاي  نيز دربر

بزرگ عليه جنگ ايران و عراق، افشاي سياست هاي غيرانساني حكومت 
اسالمي به ويژه در مورد اعدام هاي گروهي، به وجود آورن تشكل هاي 

از حقوق پناهندگان، برگزاري سخنراني و ميزگرد و غيره  پناهندگي در دفاع
. رد پاي اين وضعيت را مي توان در رمان ها و اشعار و مقاالت سياسي و ديد

  راني در تبعيد را نيز دنبال كرد.يتحليلي و تحقيقي آن دوره از نويسندگان ا
اين وضعيت تا آخر جنگ ايران عراق و حتي چند سال پس از آن نيز طول 

ي كشد. جامعه ايران، بر اين تصور بود كه پايان جنگ ايران و عراق، فضاي م
آرامي را به دنبال خواهد داشت كه در آن فضا، جامعه از رخوت جنگ بيرون 
مي آيد و مطالبات و خواست هاي بر حق اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 
د فرهنگي خود را كه در طول هشت سال جنگ بر روي هم انباشته شده بو

در سطح اجتماعي مطرح مي كند. كارشناسان حكومت نيز اين موقعيت را 
درك كرده بودند. به همين دليل براي اين كه جلو اعتراضات اجتماعي را 

به مرحله اجرا  1367 بگيرند طرح غيرانساني قتل عام زندانيان سياسي را
ني كه گذاشتند. نخست مالقات زندانيان سياسي را قطع كردند. حتي زندانيا

دوره محكوميت شان تمام شده بود نه تنها آزاد نكردند، بلكه بسيار از 
زندانيان سياسي كه دوره محكومت شان تمام شده و آزاد شده بودند را نيز 
دوباره دستگير كردند. در محالت فقير و كارگري نشين كه مراكز اعتراض به 

تا اين كه سپس  نظامي به وجود آوردند ي فوق العاده تشمار مي رفت حال
سازمان ملل و پايان جنگ  598، با پذيرش قطعنامه 1367در بهار و تابستان 

ايران و عراق، اكثريت زندانيان سياسي را با فتواي خميني و با سئوال و 
جواب هاي چند دقيقه اي بدون حضور وكيل مدافع، محكوم به اعدام كردند 

دقيقي از قتل عام زندانيان و گروه گروه به جوخه هاي مرگ سپردند. آمار 
هزار اعدام، فقط در  23هزار تا  پنجدر دست نيست، اما از  67سياسي سال 

، در رسانه هاي داخل ايران و بين المللي گزارش شده 67بهار و تابستان 
است. در همين سال تعداد زيادي از فعالين سياسي مجبور به ترك ايران 

  شدند.
مي نيز به انبوه دردها و رنج هاي جامعه اين جنايت تاريخي حكومت اسال

. آن بخش از استايران افزوده شد. فاجعه اي كه تاريخ كم تر به خود ديده 
زندانيان سياسي سابق كه با تحمل سه، پنج، هفت و ده سال زندان از دست 
جوخه هاي مرگ حكومت اسالمي، خالص شده و به خارج آمده اند خاطرات 

اي انتشار داده اند. در اين دوره بيش ترين مشغله  خود را در ابعاد گسترده
هاي اپوزيسيون به ويژه گروهي كه بازماندگان كشتارهاي زندانيان سياسي 

بودند فعاليت در اين عرصه را گسترش دادند. در افشاي اين قتل  1367سال 
عام، مقاالت و كتاب هاي زيادي را انتشار يافته و فيلم هايي نيز توليد شده 

حتي رمان هايي نيز در اين مورد نوشته شده است. مراسم هاي بزرگي  است.
  هر سال در سالگرد اين كشتار به ياد جان باختگان برگزار مي شود.

اين نوع فعاليت در جهت افشاي جنايت حكومت اسالمي در زندان ها، تالش 
براي لغو اعدام و هرگونه شكنجه روحي و جسمي و يا به طور كلي برچيده 

زندان هاي سياسي چه در ميان سازمان ها و احزاب سياسي چپ و چه  شدن
در ميان زندانيان سياسي سابق كه تشكل هايي نيز در اين مورد تاسيس 
كرده اند و چه در ادبيات و فرهنگ عمومي، هم چنان ادامه دارد و هر سال 
نيز ايده هاي جديدي در بزرگ داشت سالگرد كشتار زندانيان سياسي ديده 

ي شود. شايد يك دليل اصلي ادامه اين نوع فعاليت در اين مسئله مهم م
ريشه دارد كه هنوز هم جوخه هاي مرگ حكومت اسالمي فعال هستند و 
شكنجه و اعدام در ابعاد گسترده اي در جريان است. در اين دوره هم افشاي 
حكومت اسالمي و تاكيد بر سرنگوني آن و دفاع از حق پناهندگي و تالش 

  راي ازادي زندانيان سياسي ادامه دارد.ب
دولت هاي پناهنده  ليو، در اين دوره هر چند درخواست پناهندگي كم شده

پس از  سخت گيري هاي زيادي از خود نشان مي دهند. اساساٌ نيز پذير
از قوانين مربوط به  يفروپاشي شوروي و از بين رفتن جهان دو قطبي، بسيار

قط در آرشيو سازمان ملل متحد و نهادهاي ف، حقوق بشر و صلح و غيره
مربوط به آن خاك مي خورد و هيچ دولتي آن ها را جدي نمي گيرد. در واقع 

امروز  تبليغاتي مي شد،اگر تا ديروز در رقابت با شوروي از آن ها استفاده 
د. مهم تر از همه پايه اصلي نديگر با از بين رفتن رقيب نيازي به آن ها ندار

ذيري دولت هاي بورژوايي، به كارگيري نيروي كار ارزان است. پناهنده پ

شركت  كار زيادي نياز ندارد و اساساٌ ياكنون به دليلي اين كه غرب به نيرو
، با هزينه كم تر »غيرقانوني«هاي بزرگ اين نيرو را با به كارگيري مهاجرين 

به كشورهاي ، و يا با انتقال كارخانجات توليدي از پناهندگي تامين مي كنند
نياز چنداني به پذيرش پناهنده به عنوان نيروي كار  فقير با نيروي كار ارزان،

 1951باقي نمي ماند. از اين رو، سياست پناهندگي سخت تر و قوانين 
  كنوانسيون ژنو نيز چندان رعايت نمي شود.

بسياري از فعالين سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايراني، در عين حالي كه 
هاي خود را رشد و گسترش دادند اما به لحاظ شغلي، بيش تر آن ها فعاليت 

به عنوان كارگر، راننده تاكسي، نظافتچي، نامه رسان، توزيع روزنامه و غيره 
ل خانوادگي خود شدند. اما باز هم در اين دوره، بسياري از ئدرگير كار و مشا

مناسب، به  پناهندگان سياسي، عالوه بر يادگيري زبان و پيدا كردن كار
و تجارب  ه اندفعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود نيز ادامه داد

  .كسب كرده اند.فراواني در عرصه نظري و هم عملي 

  

  
  

  دوره سوم

دوره اي است كه خروج از ايران كم تر  ،سوم ايرانيان خارج كشور ي دوره
كشور به داخل است، اما برعكس رفت و آمد تعداد زيادي از ايرانيان خارج 

يافته است. اين رفت و آمدهاي ايرانيان  افزايش كشور در حد چشمگيري
باز شدن فضاي سياسي و  ي خارج كشور به داخل كشور، نشان دهنده

است كه در اثر مبارزه  يوضعيت از ، بلكه ناشينيست اجتماعي در داخل كشور
ت اسالمي جنبش هاي اجتماعي داخل كشور و مبارزه خارج كشور، به حكوم

تحميل شده است. از سوي ديگر اين رفت و آمدها هم به نفع جامعه و هم به 
نفع حكومت اسالمي است. به نفع جامعه است كه فرهنگ سياسي و 
اجتماعي غرب از اين طريق به بطن جامعه ايران رسوخ پيدا مي كنند. در 
ه كشورهاي غربي كه آزادي هاي فردي و اجتماعي، حقوق سوسيالي، بيم

هاي اجتماعي و بيمه بيكاري، برابري زن و مرد، رعابت حقوق كودكان و 
بازنشستگان و غيره كه در اثر مبارزه پيگير جنبش هاي اجتماعي به دولت ها 
تحميل شده است از طريق همين رفت و آمدها آگاهانه و ناآگاهانه در روابط 

وذ مي كند. اين هاي عادي به درون جامعه ايران نفوو مناسبات عادي و گفتگ
يك دستاورد بزرگي براي كل جامعه آزادي خواه ايران است و در فرداي 
ساختن جامعه نوين ايران، نقش حائز اهميتي و سرنوشت سازي ايفاء خواهد 

  كرد.
روابط بين المللي، به ويژه روابط كارگران ايران و جهان و همبستگي با 

حت ستم، در سطح بين المللي مبارزات كارگران، زنان، دانشجويان و مردم ت
چشمگير است. تعداد قابل مالحظه اي از ايرانيان در احزاب و سازمان هاي 

زندگي خود فعال هستند، تعداد دانشجويان ايراني در دانشگاه و  محل كشور
اساتيد دانشگاه ها افزوده شد. برخي از آن ها در رسانه هاي عمومي اين 

  ارند.كشورها را نيز فعاليت چشمگيري د
در اين دوره صدها پايگاه اينترنتي، روزنامه، نشريه، راديو و كانال هاي 
تلويزيوني تاسيس شده اند و هر كدام در راستاي سياست ها و اهداف خود 
افكارسازي مي كنند. بعالوه ابزارهاي ارتباطي مدرن ديگري مانند ارتباط 
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ا شكسته و خبررساني اميلي، اينترنتي و پالتاكي تا حدودي مرزهاي سانسور ر
  و اطالع رساني را از انحصار رسانه ها و سانسور دولتي خارج كرده است.

در اين دوره همچين تشكل ها و نشريات و پايگاه هاي اينترنتي زنان و 
راديوهاي زنان نيز تاسيس گرديده و شمار نشريات و كتاب ها و تشكل هاي 

   زنان نيز افزايش بيش تري پيدا كرده است.
هم تر از همه، در اين دوره، ايرانيان تبعيدي و مهاجر به عنوان شهروندان م

اين جوامع، وارد عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
  محل زيست و كار خود شده اند.

  
  و عروج خاتمي و اپوزيسيون راست 1376دوم خرداد 

براي اپوزيسيون  دوره هشت ساله رياست جمهوري خاتمي، يك دوره ويژه اي
» جناح دوم خرداد«شكاري به سوي سياست هاي آراست بود كه به طور 

حكومت اسالمي و خاتمي چرخيد. در اين دوره، دولت هاي غرب هم به 
  حمايت و همكاري از اين جناح حكومت برخاستند.

اين دوره براي اپوزيسيون چپ دوران سختي بود. اپوزيسيون راست با حمايت 
برخي از احزاب پارلماني دولت هاي غربي با رسانه هاي تبليغاتي دولت ها و 
فضا را آلوده كرده بودند. حتي برخي از جريانات ايراني، در  ،قوي خود

تظاهرات هايي كه خودشان دست اندركار آن بودند مانع سر دادن شعار 
مي شدند. در اين دوره سرنگوني تماميت » سرنگوني حكومت اسالمي«

ي تا حدودي مرز گرايشات چپ و راست را تعيين مي كرد يا حكومت اسالم
  به اصطالح حط قرمزي به شمار مي رفت.

يكى از نتايج مهم انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهوري بدين ترتيب، 
 چرخش مهمى در درون اپوزيسيون حكومت اسالمى بود. يك صف اسالمي،

ر از گذشته وارد صحنه فعال ت ،فعال از نيروهاى اپوزيسيون طرفدار حكومت
طرفدار  سياسي و اجتماعي خارج كشور شدند. البته عروج اين اپوزيسيون

حكومت اسالمي، پديده تازه اي در طول حكومت اسالمى نبود. عالوه بر 
جناح بندي هاي درون حكومت، سازمان هايي نظير جبهه ملي، نهضت 

ه هاي اسالمى را فعال آزادى، مجاهدين انقالب اسالمى، و ديگر گروه ها و فرق
تر كرد كه در اثر كشمكش هاى درونى حكومت به بيرون از آن و به صف 

نظير حزب  اپوزيسيون پرتاب شده بودند؛ جريان هاى مختلف خارج حكومت،
ملى و  توده و فدائيان اكثريت و يا گروه هاي مختلفي از جمهورى خواهان

المي و چه سال هاي بعد گروه هاي اسالمى، چه در اوايل تاسيس حكومت اس
 به عنوان حاميان حكومت اسالمي ظاهر از آن، در دوره هاى مختلف رسماٌ

شده اند. در واقع حكومت اسالمي بود كه اين سازمان ها و احزاب نام برده را 
به ميان اپوزيسيون راند. بنابراين، به دليل اين كه هيچ يك از اين جريانات 

خود به صف اپوزيسيون حكومت اسالمي براساس باورها و اصول سياسى 
نپيوسته اند، همواره سياست هايشان در دوري و نزديكي به اين و يا آن جناح 

  حكومت اسالمي در نوسان است.
و اكثريت از نظر برنامه و سياست و اهداف اجتماعى خود نزديكى  حزب توده
تنند نه بر از موضع ضدآمريكايى داش هاي وابسته به حكومت را صرفاٌ با جناح

عليه كاپيتاليسم. طرد نهايى حزب توده و اكثريت با خلع يد از نهضت آزادي 
و جناح بني صدر كه رابطه نزديكي داشتند، به مرحله اجرا گذاشته شد. 

  همچنين سازمان مجاهدين خلق.
حزب توده و اكثريت، اپوزيسيون طرفدار حكومت، يك دوره ركود  با سركوب

داشت. اما با انتخاب خاتمى، اين اپوزيسيون طرفدار  چند ساله را به دنبال
اكثريتي سياست هاي سابق  -حكومت جان تازه اي گرفت. طيف توده اي

خود را در حمايت و پشتيباني از يك جناح درون حكومت كه رياست 
، آغاز كردند. عالوه بر شتجمهوري و مجلس شوراي اسالمي را در دست دا

نيز مانند  افل و جريانات منشعب از آن هاحزب توده و اكثريت، همه مح
حزب دمكراتيك مردم ايران و...، به دفاع از جناح دوم خرداد حكومت اسالمي 

در حالي كه همه جناح هاي حكومت اسالمي، در كليه جنايات  برخاستند.
  ي دارند.هاين حكومت سهيم هستند و همه آن ها كارنامه سيا

پ جامعه و نيروهاي سرنگوني طلب، بر در اين دوره، به طور كلي گرايش چ
سرنگونى انقالبى حكومت جنايتكار اسالمى، توسط جنبش كارگري و ديگر 

وسيع مردم آزادي خواه ايران،  جنبش هاي اجتماعي برابري طلب و توده
تاكيد كردند. و به استقبال مبارزات رو به رشد كارگرى و اعتراضات مردمى 

رفتند. در اين دوره عالوه بر طيف توده  عليه كل موجوديت حكومت اسالمى
اكثريتي كم نبودند جريانات و محافل و شخصيت هايي كه در تجمعات  - اي

مانع سر دادن شعار سرنگوني حكومت اسالمي بودند. آن ها آشكارا از رسانه 
هاي خود، كمونيست ها و نيروهاي سرنگوني طلب آزادي خواه را با زبان 

زا مي گرفتند. انقالب را خشونت و انقالبيون را زشت و زمختي به باد ناس
خشونت طلب مي ناميدند. نويسندگان و روزنامه نگاران و...، طرفدار خاتمي را 
به خارج كشور دعوت مي كردند و براي آن ها جاسلت سخنراني ترتيب مي 

  دادند.
الزم به يادآوري است كه رضا پهلوي و داريوش همايون نيز از طيف سلطنت 

ن طي مقاالت و اظهارنظرهايي كه در نشريه نيمروز درج كردند براي طلبا
خاتمي آرزوي موفقت نمودند. حتي برخي از چهره هاي شناخته شده 

  اپوزيسيون ملي و اسالمي، كيف سفر خود را براي رفتن به ايران بستند. 
اما با اين وجود گرايش چپ در مقابل همه اين ها از موضع سياسي انساني و 

ماعي بر حق و اصولي و با حمايت از جنبش هاي رو به رشد داخل كشور اجت
و جلب حمايت و پشتيباني بين المللي از اين جنبش ها ايستاد و با تاكيد بر 
سرنگوني حكومت اسالمي نگذاشت اين طيف سياست هاي خود را در 

  راستاي تقويت عملي حكومت اسالمي در خارج كشور پيش ببرد.
  ر دوره خاتمي:دو واقعه مهم د

  »قتل هاي زنجيره اي«كشتار نويسندگان و فعالين سياسي موسوم به  -  1
حكومت اسالمي، براي اولين بار در اثر فشار افكار عمومي و اعتراضات داخل و 
خارج كشور، به ترور فعالين سياسي و نويسندگان از سوي سازمان اطالعات 

خامنه اي و ديگر سردمداران  خود اقرار كرد. اما در عين حال از خاتمي تا
به گردن چند مامور خودسر  را حكومت اسالمي سعي كردند كه اين قتل ها

بيندازند. در حالي كه جامعه بسيار آگاه تر از آن هاست و اين ترفندهاي 
 سران حكومت را هيچ كس باور نكرد. در نتيجه شمارى از اعضاى وزارت

در » دگرانديشان«هام شركت در قتل به ات را اطالعات جمهورى اسالمى ايران
كردند. روابط عمومى وزارت اطالعات جمهورى اسالمى ايران  تهران دستگير

رئيس جمهورى خبر از شناسائى، دستگيرى و  با همكارى كميته ويژه تحقيق
آن عضو وزارت اطالعات  اى داد كه شمارى از افراد پيگرد قانونى شبكه 

ن اَعمال جنايتكارانه و تهديد امنيت شهروندان اند. در اين اطالعيه، اي بوده
توصيف شده » لطمه بزرگى به اعتبار حكومت اسالمى ايران«محكوم شده و 

  است.
سلسله قتل هاي روشنفكران و فعالين سياسي، به دليل اين كه با فتوا و در 
زمان مشخصي اجرا شدند، به قتل هاي زنجيره اي معروف شدند. اين قتل ها 

  ياي مختلفي مي توان مورد بررسي قرار داد و به داليل آن پرداخت. را از زوا
اي، به مسئله   محمد مختاري، يكي از قربانيان قتل هاي زنجيره اي، در مقاله

حساس و مهمي انگشت گذاشته بود كه براي سياه انديشان حكومت جهل و 
درك  نيز مبتني بر درك حضور ديگري«... جنايت بسيار گران تمام مي شد: 

براي  ... و پذيرش حق و شانِ برابر انديشگي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و
تقسيم » غيرخودي«و » خودي«حكومتي كه شهروندان را به » ديگري است

مي دهد، روشن » اراذل و اوباش«مي كند و وقيحانه به آن لقب چندش آور 
ناشر است كه چنين حكومتي، مختاري ها را تحمل نمي كند. زيرا آن ها 

افكار انساني و رعايت حقوق همه شهروندان كشور بدون توجه به مليت، 
  جنسيت و باروهايشان هستند.

بسيار طوالني تر از آنچه كه سران و  پرونده قتل هاي زنجيره اي، فهرستي
هشتاد قرباني شامل  مقامات رسمي پذيرفته اند، دارد. در همان دوره حدود

. روشنفكر و نويسنده و شخصيت هاي پرونده قتل هاي زنجيره اي است
داريوش فروهر،  سياسي با گرايشات گوناگون فكري. شخصيت هايي چون

پوينده، ابراهيم زال زاده، پيروز  پروانه اسكندري، محمد مختاري، جعفر
احمد تفضلي، حسين  دواني، احمد ميرعاليي، غفار حسيني، مجيد شريف،

هاي مرگ حكومت اسالمي از پا  برازنده و ...، در سلسله قتل هاي جوخه
درآمدند. در اعتراض به اين وحشي گري حكومت اسالمي، چه در داخل ايران 
و چه در خارج كشور اعتراضات وسيعي راه افتاد. سرانجام حكومت اسالمي، 
نتوانست به اين جنايت خود مانند جنايات بي شمار قبلي اش سرپوش 

اي با اين عنوان كه چند مامور بگذارد، سرانجام مجبور شد طي اطالعيه 
خودسر وزارت اطالعات اين جنايت را مرتكب شدند سر و ته ماجرا هم 
بياورد. اما روشنگري ها و افشاگري هاي وسيع به حدي گسترده بود كه مردم 
انگشت اتهام را به سوي كل حكومت اسالمي گرفتند، نه چند مامور خودسر 

  وزارت اطالعات آن.
مي ، »سالم«در روزنامه  از طرحان قتل هاي زنجيره اي،ي يكي سعيد امام
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همان طوري كه مستحضريد فعاليت گسترده عناصري نظير : «نويسد
مختاري ... براي مطرح نمودن كانون و  گلشيري، چهل تن، دولت آبادي،

امنيتي را براي جمهوري  ايجاد وجهه و پشتيباني جهاني براي آن، مشكالت
جريانات  وزارت به دنبال خواهد داشت. وجوداسالمي ايران و بخصوص 

قانوني موازي و ايجاد كيس هايي در راستاي بوجود آوردن انشعاب و 
بين ايشان مي تواند از پيامدهاي امنيتي موضوع بكاهد. اصالح  اختالفات در

جوابگوي نياز كنوني و دسيسه هاي موجود نيست، چرا  قانون مطبوعات فعلي
و مدير مسئول تعيين تكليف مي كند  صاحبان امتيازكه تنها در رابطه با 

مترجم، مؤلف، گزارشگر،  حال آنكه ما در عرصه فرهنگي قشر وسيع نويسنده،
نظير ممنوع القلم  شاعر، و ... را داريم كه تنها با برخورد انفرادي و قانونمند

پاسخ  يا ممنوع النشر نمودن مي توان از هجمه ايشان جلوگيري نمود. براي
، پيش نويس طرح يا 932ويي به اين نياز پيشنهاد مي شود معاونت محترم گ

نظير ... فرهنگي كشور را با همكاري سازمان هاي ذيربط پيگيري  اي اليحه
راستاي قانونمند كردن حوزه هاي امنيتي اهرم الزم  نمايد تا از اين طريق در

اي بودن كار و بايست مباحثي نظير حرفه  را داشته باشيم. در اين طرح مي
پزشكان يا وكال) كه مي  كسب الزم براي آن (به شرط داشتن صالحيت نظير

يا مؤلف  توان به فرد مذكور كد نظام فرهنگي داد او را به عنوان مترجم
شناخت. تشكيل دادگاه هاي صنفي (از نوع انتظامي) كه به تخلفات حرفه 

مايد. از اين طريق مي افراد رسيدگي نموده و محكوميت الزم را صادر ن اين
اين  .را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود توان تشكل هاي خود

هاي كتاب، مطبوعات، تئاتر، سينما، موسيقي و  نظام فرهنگي مي تواند حوزه
  )1377تير  15(روزنامه سالم، دوشنبه » غيره را تحت پوشش خود بگيرد.

ات كابينه هاشمي رفسنجاني بود. سعيد امامي، معاون فالحيان وزير اطالع
كابينه هاشمي رفسنجاني، وي با خنده  هنگام راي اعتماد مجلس به وزيران

جرات نمي كند به وزير اطالعات  اي به وكال گفته بود كه البته كسي
شايان ذكر است كه بيش تر ترورهاي حكومت  !(فالحيان) راي ندهد

ست جمهوري رفسنجاني، يعني اسالمي، در داخل و خارج كشور، در دوره ريا
  سازمان دهي و اجرا شده است. » سردار سازندگي«اين 

 15 در تاريخ وزارت اطالعات جمهوري اسالميسرانجام پس از اين كه 

ز اعضاي آن وزارتخانه در اي ا  اي قبول كرد كه عده ، طي اطالعيه 1377 دي
 قربانعلي دري نجف آباديماه در بهمن   ،اند ها دست داشته  طراحي قتل

وزير اطالعات وقت از سمت خود استعفا داد. دري نجف آبادي بارها در 
هاي صورت گرفته توسط پرسنل  هاي خود ادعا كرده بود از قتل مصاحبه 

  وزارت اطالعات، بي اطالع است.
تني چند از مسئولين عالي رتبه  مجتمع قضايي نيروهاي مسلحدادستان 

، معاون سعيد اماميدستگير كرد. از اين افراد مي توان به  وزارت اطالعات را
مشاور عالي وزارت  مصطفي كاظميامنيت وزارت اطالعات حكومت اسالمي، 

رئيس گروه ضربت وزارت  اكبر خوش كوشاطالعات حكومت اسالمي و 
  اطالعات حكومت اسالمي اشاره كرد.

سازمان اطالعيه دستگير شد. در  سعيد اسالمي 77 بهمن 5در تاريخ 
چنين عنوان شد كه سعيد امامي، طراح اصلي  ،قضايي نيروهاي مسلح

اي، با هدف مخدوش كردن چهره نظام و منزوي كردن  هاي زنجيره قتل
است.   ها را انجام داده الملل، اين قتل  در جامعه بين جمهوري اسالمي

سازمان قضايي، همچنين ادعاي متهمان در روزهاي اول بازداشت را كه ادعا 
اساس  اند، بي  ها را به دستور مسئوالن مافوق انجام داده   لكردند قت  مي

  دانست.
اطالعيه ، دو ماه پيش از انتشار 1377ماه سال  خرداد، سعيد امامي

  آن سعيد اماميدر زندان فوت مي كند.  ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح
 داروي نظافتدر هنگام استحمام، با خوردن شد  چنان كه اعالم مي 

  كرده بود.  خودكشي
، در »كيهان«روزنامه » حقوقدان«، »اصالني«دو سال پس از اين قتل ها، 

حوزه علميه  جلسه سالن اجتماعات كتابخانه اميرالمومنين وابسته به
دارالحكمه باقرالعلوم (قم)، كه فالحيان نيز حضور داشت، با وقاحت و بي 

 كشته شدند، بحث روي چهار عنصر منحرف رده پايين كه«شرمي گفت: 
نيست ... البته در قانون مجازات اسالمي اين مطلب به صراحت ذكر شده 

مهدورالدم شد و عده اي او را كشتند، كسي حق ندارد  است كه اگر شخصي
مهدورالدم بودن مقتول را نتوانند در دادگاه  به آن ها تعرض كند، مگر اين كه

  »اثبات كنند

  

  

  
  

تاد و هفت، داريوش فروهر و همسرش پروانه هف عصر روز اول آذر ماه 
فخرآباد تهران،  به طرز فجيعي به قتل   اسكندري، در خانه شانه در محله

  رسيدند. 
نوزده آذر، همسر محمد  آن، تقريبا پس از دو هفته، در تاريخ  به دنبال

جمهور در مورد روشن شدن وضعيت   رييس اي به  مختاري طي نامه
خانه خارج و تا آن زمان  دوازده آذر از پنج عصر روز  همسرش كه از ساعت 

  باز نگشته بود، خواهان پيگيري اين مسئله شد.
جسد محمد مختاري توسط فرزندش در پزشكي قانوني  فرداي آن روز

اي به  محمدجعفر پوينده، در نامه شناسايي شد. پس از آن، اين بار همسر
گفت كه از ساعت  د. او مي همسرش ابراز نگراني كر خاتمي از ناپديدشدن

ناشران   به قصد شركت در جلسه چهارده روز هجده آذر، همسرش از اداره 
نوزده دي ماه در   خارج شده و ديگر باز نگشته است. جسد پوينده نيز در روز

در  اش بادامك شهريار توسط اهالي پيدا شد و چند روز بعد توسط خانواده
   .پزشكي قانوني شناسايي شد

اي نام هجده نفر به   هاي زنجيره  پروندهاي قتل ادگاه رسيدگي كننده بهدر د
سيدمصطفي كاظمي فرزند علي، متهم به آمريت   -1عنوان متهم مطرح شد: 

نيشابوري، محمدجعفر پوينده و  در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري
به آمريت اصغر، متهم  مهرداد عاليخاني فرزند علي - 2پروانه  مجد اسكندري؛ 

متهم به  علي (رضا) روشني فرزند محمدعلي - 3در قتل مقتوالن فوق الذكر؛ 
 -4مباشرت در قتل محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده؛ 

 - 5 جعفرزاده فرزند محمد، متهم به مباشرت در قتل داريوش فروهر؛ محمود
روانه مجد فرزند عباس، متهم به مباشرت در قتل پ علي (مصطفي) محسني

متهم به معاونت در قتل داريوش  حميد رسولي فرزند حسين، -6اسكندري؛ 
فرزند ابوالقاسم متهم به  مرتضوي حقاني - 7فروهر و پروانه مجد اسكندري؛ 

 -8  معاونت در قتل محمد علي مختاري نيشابوري و محمدجعفر پوينده؛
يوش فروهر و محمد عزيزي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل دار

ايرج آموزگار فرزند محمد حسين، متهم به معاونت  -9اسكندري؛  پروانه مجد
 - 10پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده؛ در قتل داريوش فروهر و

معاونت در قتل داريوش فروهر و  ابوالفضل مسلمي فرزند عباس، متهم به
ظر علي، متهم به ن محمدحسين اثني عشر فرزند -11پروانه مجد اسكندري؛ 

اهللا، متهم  نعمت علي صفايي پور فرزند -12معاونت در قتل داريوش فروهر؛ 
فرزند احمد،  علي رضا اكبريان -13 به معاونت در قتل پروانه مجد اسكندري؛

  -14؛ متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري
ر قتل داريوش فروهر و پروانه مرتضي فالح فرزند ابراهيم متهم به معاونت د

مصطفي هاشمي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در  -15 مجد اسكندري؛
علي ناظري فرزند خيرعلي،  -16 مجد اسكندري؛ قتل داريوش فروهر و پروانه

مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده؛  متهم به معاونت در قتل محمدعلي
در قتل داريوش فروهر و  معاونت اصغر سياح فرزند موسي، متهم به -17

 خسرو  -18پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده؛ و سرانجام 
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اهللا، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي  براتي فرزند لطف
  جد اسكندري.م نيشابوري، محمد جعفر پوينده و پروانه مختاري

هاي   مالن و آمران قتلحكم درباره اين افراد، به عنوان عا معرفي و صدور
  هاي قربانيان و برخي از چهره  گرفت كه خانواده اي در حالي صورت  زنجيره

  دانستند. چرا كه به عقيده مي  هاي حقوقي و سياسي اين حكم را مخدوش
» سعيد اسالمي«آن ها نامي از مظنون اصلي اين پرونده كه فردي به اسم 

  ، به گفته»امامي«يا  . سعيد اسالمي،بود، در پرونده و حكم برده نشده بود
  سي خرداد در زندان خودكشي كرد. دادستان نظام تهران در 

به  خواهر محمدجعفر پوينده در گفتگويي با ايسنا عنوان كرد كه رسيدگي
هاي آذر ماه هفتاد و هفت، با برگزاري يك دادگاه، مختومه و  قتل   پرونده

ان و افكار عمومي داده نشد در حالي كه قرباني  روشني به خانواده هيچ پاسخ
ها در تاريخ، مفتوح باقي خواهد ماند.  خيلي از پرونده اين پرونده مانند

از سطح سعيد امامي فراتر نرفت، حتي  متاسفانه رسيدگي به اين پرونده
ها عامالن قتل  صورت اين  اعتراضات او نيز از پرونده حذف شد ولي در هر

اصلي ما  دهندگان قتل براي ما مهم بودند و خواستبودند؛ آمرين و دستور
 چنين حوادثي، حقوق  پرونده اين بود كه با ادامه  در پيگيري مصرانه

  افتد. شهروندي هر انساني در اين كشور به خطر مي 
اي در خصوص فرجام  نيز در مصاحبه  شيرين عبادي، يكي از وكالي پرونده،
تحقيقات داشت، اعتراض  پرونده نقص پرونده گفت: ... ما به اين دليل كه

غيرعلني  كرديم و خواستار رفع نواقص شديم كه بدان توجه نشد. دادرسي را
مي  كردند و به اصرار مكرر ما براي علني كردن آن اعتنا نكردند. ما هم چون

دانستيم رايي كه صادر خواهد شد، وجدان عدالت خواه اولياء دم و مردم 
كرد، گفتيم خداحافظ شما و در دادگاه غيرعلني راضي نخواهد  ايران را

  شركت نكرديم.
  

  اسامي برخي از قربانيان وزارت اطالعات حكومت اسالمي ايران

مستضعفان كار  منوچهر صانعي، كارمندي كه بر روي اسناد و مدارك بنياد
مفقود شدند و جسدشان  75بهمن ماه  28مي كرده و فيروزه كالنتري، در 

ضربه چاقو كشته شده بودند، كشف شد.  13ر حالي كه با اسفند د سوم در
فضلي، محقق و نويسنده، در راه خانه خود مفقود شد. جنازه او ت دكتر احمد

شد. جمجمعه اش شكست و استخوان » كشف«تهران  روز بعد در حوالي
مهندس حسين برازنده، مفقود  .بود هاي پا و دست وي از جا در آورده شده

نزديكي زندان وكيل آباد كشف  جنازه او در 16/10/73ريخ در مشهد. در تا
دانست. احمد  شد. او فردي مذهبي كه تملق از سران رژيم را شرك آلود مي

كه در جلو چشمان  به قتل رسيد. دكتر فالح يزدي 2/8/74ميرعالئي، در 
استاد سعيد  .فرزندانش به قتل رسيد. او پزشك حسين علي منتظري بود

 به جرم هاي مختلف از قبيل، ارتباط با سيا و خريد و 72سال سيرجاني، در 
به دست سعيد امامي كشته مي  6/9/73فروش مواد مخدر دستگير، و در 

شود. معصومه مصدق،دختر دكتر غالمحسين مصدق، و نوه محمد مصدق. 
به قتل رسيد.  76ناپديد و در فروردين  5/12/75زاده در تاريخ  ابراهيم زال

ضربه كارد، پاره پاره كرده بودند. كشيش ديباج در  15او را با  سينه و پشت
. كشيش 1373كشيش ميكائيليان در كرج، مرداد  .در كرج 1373مرداد 

، 75آبان  13سيامك سنجري، در  .در كرج 1373هاپك هوسپيان، در مرداد 
خانم برقعي در  .جشن ازدواج، كشته شد ساله گي و در آستانه 28در سن 
  است.  العات قم به قتل رسيدهوزارت اط

اسفند  مفقود شده است. امير غفوري، در 75عليان نجف آبادي، در دي ماه 
 مفقود شد. غفار حسيني 76مفقود شد. سيدمحمود ميداني، در فروردين  75

ساله  9در اصفهان ربوده و كشته شد. حميد حاجي زاده و فرزند  75،در آبان 
حسين سرشار، خواننده اپرا، به جرم  د.كرمان ربوده و كشته شدن اش در

استاد سعيد سيرجاني، او را پس از دستگيري مورد شكنجه قرار  دوستي با
خود را از دست داد. وي را در آبادان رها كرده و  دادند كه براثر آن حافظه

محمد تقي زهتابي، مورخ و  .رساندند توسط يك تصادف ساختگي به قتل
ربيعي، امام جمعه  ه قتل رسيد. ماموستاب 9/10/1377زبان شناس در 

كرمانشاه. ماموستا فاروق، امام جماعت در كرمانشاه. كاظمي، استاد دانشگاه. 
از سرنوشت پيروز دواني، فعال سياسي هنوز هم خبري در دست نيست. 

فاطمه قائم مقامي، به دستور  رستمي را در همدان ربودند و كشته شد.
 76اسفند ماه سال  اول ست. زهرا افتخاري، درمستقيم فالحيان كشته شده ا

ربوده و سپس جنازه وي پيدا شد. قيدي، از پرسنل نيروي هوايي جنازه در 

سعادت آباد پيدا شد. حسين  ضربه چاقو كشته بودند در 30حالي كه او را با 
، در برابر خانه اش كشته شد. فرزانه مقصود و خواهرزاده اش، 78فتاپور، آذر 
با ضربات چاقو كشته شدند. عزت اهللا علي زاده، او را  75 در اسفند

به قتل رسيد. پروانه  77كردند. دكتر مجيد شريف، آبان سال » خودكشي«
، با ضربات متعدد چاقو در منزل 77اسكندري و داريوس فروهر، در آبان سال 

به وسيله  77 مسكوني شان به قتل رسيدند. محمد مختاري، در آذر سال
 شد. توسط طناب خفه 77شد. محمد جعفر پوينده در آذر سال  طناب خفه

انقالب  شمس الدين امير عاليي، هم كار مصدق و اولين سفير ايران پس از
مهندس  .در اثر تصادف ساختگي كشته شد 73اسالمي در فرانسه، در مرداد 

در منزل خود  77دي ماه سال  26كريم جلي و همسر او فاطمه اسالمي، در 
 جواد امامي، كارشناس دادگستري و همسرش سونيا آل .رسيدند قتل به

د ر خانه خود كشته شدند. زهره ايزدي،  77دي ماه سال  25ياسين در 
كشته شد. دكتر جمشيد  73دانشگاه تهران ، در سال  دانشجوي پزشكي

 24پرتوي، متخصص بيماري هاي قلبي، پزشك مخصوص احمد خميني در 
رسيد. دكتر  خود به شكل مشكوكي به قتل در خانه 77دي ماه سال 

محمد باقر  خاكسر، در تهران به قتل رسيد. محمد روانبخش، كشيش (با نام
 . محمد نظري، عضو حزب رنجبران در73يوسفي گزارش شده) در مرداد 

. حسن شاه جمالي (مسلمان مسيحي شده) در مرداد 92دسامبر  12بندخان 
يه به ايران آوردند. محمد بابائي، در سقز به . كريم نور علي، وي را از ترك73
 91در بوكان. عثمان زورايي، در سال  95ژوئيه  19رسيد. عبداهللا باك،  قتل

ژانويه  12در سردشت. محمد ناتوئي،  92اوت  12سردشت. احمد فاطمي، 
 94اوت  16مريوان . بهروز تقي زاده،  92بازپان. علي تالوره، در ژوئن  در 95
در اروميه. محمد سعيد  94اوت  22سراج الدين جاجوري،  اروميه. در

در باسرمه.  95آوريل  1در كوي سنجق. جا كرده،  94دسامبر  22جادري، 
سپتامبر  1در كوي سنجق. ساالر جاللي،  96مارس  21جاللي،  عبدالكريم

 8در پيرانشهر. رفعت حسيني،  91سپتامبر  21در نو سود. محمد جليل،  92
در اشنويه. محود  91سپتامبر  1الماس خدر،  ر كوي سنجق.د 97دسامبر 

در ويالز  95اوت  24پيرانشهر. اصغر رستمي،  در 92ژوئن  2رحماني، 
رستم... اين ليست تعدادي از قربانيان وزارت اطالعات حكومت اسالمي 

  هستند كه نام شان در رسانه ها انعكاس يافته است.
تا برخي از وزراي وي مانند  اكنون از احمدي نژاد، رييس جمهوري

پورمحمدي، وزير كشور، غالمحسين محسني اژه اي وزير جديد اطالعات و... 
از جمله كساني هستند كه در هدايت و سازمان دهي جوخه هاي مرگ به 

  خصوص در جريان قتل هاي زنجيره اي دست داشتند. 
  

  تير و شش روزي كه ايران را لرزاند 18واقعه 

، با تيراندازي مامورين امنيتي 78تير  18اد، در همان شب عزت ابراهيم نژ
 حكومت اسالمي جان باخت و تعدادي از دانشجويان نيز به شدت زخمي

  شدند. نيروهاي يگان ويژه و انصار حزب اهللا به جان دانشجويان افتادند. 
بيانيه هايي  ، احزاب سياسي اپوزيسيون نيز با صدور78تيرماه  19شنبه 

وي دانشگاه را محكوم كردند. دانشجويان معترض به مطالبات و حمله به ك
تير ماه،  19 خواسته هاي خود پافشاري مي كردند. در نتيجه از صبح روز

 تحصن در مقابل دانشگاه تهران آغاز شد و سخنرانان مختلف ديدگاه هاي
  .خود را مطرح كردند

حد پالكاردهاي مختلف در دست مردم و دانشجويان در يك صف مت
ميان شعارهاي سرداده شده از جمله شعار داده مي  برافراشته شده بود. در

». اي مرگ بر خامنه«و » خامنه اي پينوشه، ايران شيلي نمي شه«شد: 
  .زدند جمعي از متحصنين دست به راهپيمائي در سطح شهر

تمامي  روز شنبه اعتراضات دانشجويان با حمايت گسترده مردم در تهران،
نه هاي داخلي و بين المللي را تحت الشعاع خود قرار داده بود. اخبار رسا

به جز درگيري هاي پراكنده اي ميان نيروهاي لباس شخصي  اعتراضات امروز
  دانشجويان به پايان رسيد. و انصار حزب اهللا با مردم و

، دانشگاه تبريز هم شاهد حوادث خونين ديگري 78تيرماه  20يك شنبه 
ماموران و انصار حزب اهللا، آن چنان شديد بود  يان بادرگيري دانشجو .شد

هم دستگير  كه بسياري از دانشجويان به شدت زخمي شدند و تعدادي
دانشگاه هم چنان ادامه  گرديدند. در تهران نيز تحصن دانشجويان در كوي

هم چون روزهاي پيش با غذا و ميوه از  ساكنين منطقه اميرآباد، .داشت
خبرنگاران رسانه هاي مختلف  .كردند ان پذيرايي ميمتحصنين و دانشجوي
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تظاهركنندگان از  .بودند داخلي و خارجي به تهيه گزارش و خبر مشغول
توپ، «از جمله شعار مي دادند: شعارهاي  كوي دانشگاه راهپيمايي كردند و

اي ملت «، »تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد، به مادرم بگوييد ديگر پسر ندارد
و...،  » فلسطين ملت چرا نشستيد، ايران شده«، »حمايت حمايتبا غيرت، 

  به آن ها مي پيوستند.  گروه گروه مردم آزادي خواه
دانشگاه تهران و  .، باز هم اعتراضات ادامه يافت78 تيرماه 21روز دوشنبه 

دانشجويان و مردمي شده بود كه به اعتراض خود ادامه مي  مقابل آن مملو از
با روزها قبل تفاوت اساسي داشت. نمايش تحريك آميز خامنه  دادند. اين روز

چشماني اشك آلود از فرزندان بسيجي اش مي خواست كه حتي  اي كه با
كردند هيچ عكس العملي از خود نشان ندهند، با  اگر كساني عكس او را پاره

ويژه نيروي انتظامي و تمامي  وارد شدن نيروهاي سپاه پاسداران، يگان
سركوبگر اطالعاتي، امنيتي حكومت به صحنه آمدند، بدين گونه نيروهاي 

خامنه اي، جدا از فرمان هاي مخفي خود، از طريق تلويزيون و رسانه نيز 
بسيج و سپاه را تهييج كرد تا هر چه زودتر به دانشجويان و مردم معترض 

نظامي و انتظامي در شهر بسيار مشهود  حمله كنند. جا به جايي نيروهاي
  سركوب گسترده اي در شامگاه آن روز آغاز شد.  .بود

، در حالي كه تحصن دانشجويان به پايان 78تير ماه  22 روز سه شنبه
مناطق شهر تهران به ويژه مناطق  رسيده بود، درگيري هايي در برخي

  جنوبي و بازار در جريان بود. 
ثال، همه عوامل حكومت، براي سركوب اين حركت بسيج شده بودند. براي م

مسعود ده نمكي، اين چهره خشن و آدمكش حزب اهللا كه در سال هاي اخير 
، فيلم ساز و »سربازان گمنام امام زمان«با حمايت و پشتيباني بي دريغ 

كارگردان نيز شده است، در حمله شبانه به كوي دانشگاه حزب اهللا را رهبري 
چنين » جبهه«نام مي كرده است، درباره وقايع هجده تير، در نشريه خود به 

جبهه اين شماره روزنامه نيست، خاكريز است، بنده از روز جمعه «نوشته بود: 
گذشته در ميدان درگيري براي تهيه خبر حضور داشته و دارم. اراذل و اوباش 
مجال كار تحريريه را از ما گرفته اند. انشاء اهللا... در شماره آينده، اگر زنده 

خبرنگار از شورش اراذل و اوباش مطالب  بودم تحت عنوان يادداشت يك
  » ناگفته بسياري را براي شما خواهم نوشت...

البته بايد اضافه كرد كه ده نمكي نه براي تهيه خبر، بلكه حزب اهللا را با چاقو 
و قمه و چوب و چماق و اسيد و اسلحه در سركوب وحشيانه دانشجويان 

   رهبري مي كرده است. 
هاي به اصطالح ملي و » شخصيت«سالمي و همه جناح هاي حكومت ا

  مذهبي، هر چند كه ظاهرا حمله به كوي دانشگاه را محكوم كردند، اما همه 
اين جناح ها و شخصيت ها بر عليه دانشجويان معترض در يك صف متحد 
قرار گرفتند تا جلو تضعيف حكومت و رشد و گسترش و اعتالي اعتراضات را 

  هر چه سريع تر بگيرند. 
در كوي دانشگاه تهران، براساس  1378شه اي از خسارت هجدهم تير گو

اتاق با همه  800گزارش رسمي معاونت دانشجويي وزارت علوم، تخريب 
تخت بود. مجموعه شواهد و گزارش ها حاكي از آن  2400وسايل زندگي و 

است كه مهاجمان حكومت، براي تخريب و سركوب و كشتار دانشجويان 
  يز داشتند. مجوز رهبر را ن

خود درباره  3همچنين شوراي منتخب متحصنين، در اطالعيه شماره 
بنا به گزارش دريافتي، نيروهاي شبه نظامي و «دستگيرشدگان نوشت: 

نفز از دانشجويان  1400انتظامي طي روزهاي گذشته در سطح شهر بيش از 
آموزي به و مردم را بازداشت نموده اند... متاسفانه مطلع شديم خواهر دانش 

در اين سلسله فجايع به شهادت رسيده است... از آن جا » تامي حامي فر«نام 
خواستار تحويل اجساد و تشييع جنازه شهداي اين  2كه در اطالعيه شماره 

فجايع شده بوديم، متاسفانه مطلع شديم كه پيكر پاك شهيد ابراهيم نژاد 
به خاك سپرده شده  بدون اطالع شورا و در شهر پل دختر (زادگاه شهيد)

  ) 1378تير ماه  27، يك شنبه 162(روزنامه صبح امروز، شماره » است...
، همه جناح هاي حكومت اسالمي را رسواتر كرد. توهمات 78واقعه هجده تير 

فروريخت. دفتر تحكيم وحدت، در » دوم خرداد«ساده انگارانه به جناح 
رتي حكومت اسالمي و دانشگاه ها به حاشيه رفت. مهم تر از هم قدرقد

رهبري آن در هم شكست. افق و چشم انداز جديدي در مقابل دانشجويان 
چپ و سوسياليست قرار گرفت. عالوه بر اين ها، اين تجربه بسيار روشن و 
مهمي است براي افشاي همه جريانات و كساني كه با چراغ قوه در درون 

مي » صالح طلبا«و جناحي و يا فردي » ناجي«حكومت اسالمي دنبال 
  گردند. 

تير جنايات حكومت پهلوي عليه دانشجويان و شكستن  18دين ترتيب، روز ب
، بار ديگر تجديد كرد. دانشجويان از 1332آذر سال  16حرمت دانشگاه در 

، زير بار حكومت پهلوي نرفتند و دانشگاه ها را به سنگر آزادي 32همان سال 
تير دانشجويان چپ و سوسياليست و  تبديل كردند و امروز نيز پس از هجده

آزادي خواه با جان فشاني ها و جسارت هاي فراواني كه تاوان آن را نيز 
  آگاهانه مي پردازند به ميدان آمدند. 

كوي دانشگاه تهران،  1378بدين ترتيب، واقعه هجده تا بيست و سوم تيرماه 
داد مهم روينقطه عطفي در جنبش دانشجويي ايران محسوب مي شود و يك 

  سياسي و اجتماعي است.

  

  
  

افول  و شكست خاتمي و جناح دوم خرداد و پايان ديالوگ انتقادي 
  غرب و تغيير موضع اپوزيسيون راست

ب و در راس غرپس از افول خاتمي و شكست جناح دوم خرداد، دولت هاي 
همه آمريكا، مخالفت خود را با فعاليت هاي اتمي حكومت اسالمي متمركز 

د. سياست ديالوگ انتقادي كه پرچم دار آن دولت آلمان بود با تغيير كردن
صدراعظم و دولت اين سياست به حاشيه رفت. قطعنامه هاي هشداري نيز بر 
تحريم اقتصادي به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد و تبليغ بر سر 
 احتمال حمله نظامي به ايران نيز شدت يافت. با انتخاب احمدي نژاد و
مجلس نهم، به طور كلي جناح دوم خرداد كه مورد حمايت غرب و 
اپوزيسيون راست هم بود با شكست مواجه شد هم غرب و هم اپوزيسيون 
راست فشار بر حكومت اسالمي را تشديد كردند. اين بار برخالف دوارن 
خاتمي، اپوزيسيون راست و شخصيت هاي آن تالش كردند سياست هاي 

طيف اپوزيسيون  ست هاي آمريكا منطبق كند. اساساٌهاي خود را با سيا
راست اين بار به طور آشكارتري خود را با سياست هاي آمريكا هم جهت مي 

سرنگوني حكومت «كند. در اين دوره برعكس دوران خاتمي، همه شعار 
را سر مي دهند. در اين دوره آمريكا سعي دارد با برجسته كردن » اسالمي

ناسيوناليستي را به همديگر نزديك كند و در صورت  مسئله ملي، جريانات
نياز احتماال سناريو پاك سازي قومي و ملي در يوگسالوي سابق را در ايران 
نيز پياده كند. در چنين موقعيتي در اين دوره شعار سرنگوني حكومت 
اسالمي شعار راديكالي نيست كه مرز چپ و راست را تعيين كند. اكنون اين 

ت كه سرنگوني اسالمي با چه هدفي و با چه نيرويي عملي بحث مطرح اس
است. گرايش چپ جامعه بايد هم چنان بر سرنگوني حكومت اسالمي از 

 موضع منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي طبقه كارگر تاكيد كند.
  

  چند نمونه از كمپين هاي اجتماعي در سال هاي اخير

خارج كشور، به عنوان مهاجر و امروز ديگر نمي توان به موقعيت ايرانيان 
پناهنده نگريست. امروز اكثر ايرانياني كه نزديك به سه دهه است كه در 
خارج به سر مي برند و نسل سوم نيز پا به عرصه وجود گذاشته است موقعيت 
طبقاتي متفاوتي پيدا كرده اند. بخشي چشمگيري از اين نسل از ايرانيان، در 

ي محلي فعاليت دارند و نقش مهمي در جهت سازمان و احزاب و رسانه ها
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 همبستگي جنبش هاي داخل ايران با جنبش هاي بين المللي ايفا مي كنند.
امروز مبارزه نيروهاي چپ و برابري طلب ايراني در خارج كشور، عالوه بر 
مبارزه در جهت سرنگوني حكومت اسالمي، در مبارزه عليه جهاني سازي 

كشور بزرگ سرمايه داري  8نشست سران  سرمايه و عليه جنگ و عليه
جهاني با هم فكران و هم طبقه اي هاي بين المللي خود مبارزه مي كنند. 
كمپين هايي كه براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو در همبستگي با 

و دستگيري سازمان  1383جنبش كارگري ايران به ويژه پس از اول ماه 
افتاده و هنوز هم ادامه دارد. اين كمپين ها  دهندگان اول ماه شهر سقز راه

توانست جنبش كارگري ايران و به طور كلي افشاي جنايات حكومت اسالمي 
هم در ميان طبقه كارگر جهاني، هم در ميان احزاب و  ،را در سطح جهاني

سازمان هاي چپ و سوسياليست، هم در ميان نهادهاي بين المللي مدافع 
  ببرد. ، پيشر عموميحقوق بشر و هم در افكا

، سقز، نقطه عطف مهمي جنبش كارگري ايران است. 183واقعه اول ماه مه 
كارگري در چند سال اخير، حتي هر ناظر  با نگاهي به تحوالت جنبش

بيروني را نيز به نتيجه مي رساند كه اين جنبش با وجود انواع و اقسام موانع 
حال گسترش و پيشروي پليسي، اقتصادي و گير و گرفت هاي سياسي در 

 است. 
معلمان، به عنوان بخشي از طبقه كارگر ايران و اين كارگران عرصه فرهنگي، 
به يك سلسه اعتصاب و تظاهرات دست زدند و همين امروز نيز فعالين اين 
اعتراضات در تعقيب و روانه زندان و تبعيدي به شهرهاي ديگر هستند. 

هشت سال گذشته عدالت كجا بيست و«معلمان معترض شعار مي دهند: 
هم اكنون اكثريت جامعه ايران هم صدا با كارگران در مقابل نيروهاي » رفته؟

مي » انرژي اتمي حق مسلم ماست!«طرفدار حكومت كه عربده مي كشند: 
» ما پروژه انرژي اتمي نمي خواهيم، منزلت معيشت حق ماست!«گويند 

دانشجو «، »اليسم با بربريتآزادي، برابري، سوسي«دانشجويان مي گويند: 
به «، زنان در تظاهرات ها و هشت مارس مي گويند: »كارگر اتحاد اتحاد

اين ها شعارهاي جنبش هاي اجتماعي و » تبعيض جنسي نه، به برابري آري!
در پيشاپيش آن ها طبقه كارگر در مقابل حكومت و حاميان آن است. 

تير از  18آذر و  16مارس،  قطعنامه هايي كه به مناسبت اول ماه مه، هشت
سوي جنبش كارگري، جنبش زنان، جنبش دانشجويي صادر مي شوند به 
طور كلي مالكيت خصوصي و استثمار انسان از انسان را زير سئوال مي برند و 

طبقه كارگر به مثابه يك طبقه  خواهان جامعه و دنياي ديگر هستند. اساساٌ
سرمايه دار و اقليتي كه با زور و ستم اصلي و اجتماعي جامعه در مقابل طبقه 

و دولت و پليس و ارتش اكثريت را زير ستم و استثمار وحشيانه قرار داده اند، 
به دنبال تغييرات اساسي و بنيادي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در 
كل جامعه ايران است. اين وضعيت حتي تاثير خود را در مبارزه خارج كشور 

ت. نيروها و فعالين جنبش كارگري كمونيستي، فعال تر از نيز گذاشته اس
گذشته به فكر همبستگي بين المللي كارگران و جلب حمايت و پشتيباني از 

  جنبش كارگري ايران هستند.
در خارج كشور نيز عالوه بر اعتراضات و افشاگري عليه حكومت اسالمي، به 

آذر،  18ز جهاني كارگر، مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن، اول ماه مه، رو
تير(روز حمله به دانشگاه)، در سطح گسترده اي توسط  18روز دانشجو، 

  نيروهاي چپ و سوسياليست و آزادي خواه در خارج كشور برگزار مي شود.
 

شكايت كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري آزاد از 
  حكومت اسالمي ايران

  2004مه  4 به نقل از سايت فارسى بى.بى.سى،
  [بخشي ازخبر]:

كارگر در راهپيمايي روز جهاني كارگر در شهر سقز،  40به دنبال دستگيري 
شكايت ،  (ICFTU)كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري آزاد 

تحويل  (ILO)رسمي را به اداره بين المللي امور كارگري سازمان ملل متحد 
  داده است. 

خواسته است تا با تماس فوري با مقامات  ILOاين سازمان همچنين از 
ايراني، آزادي دستگير شدگان را تضمين كند. كنفدراسيون بين المللي 

 233اتحاديه هاي كارگري آزاد يك سازمان بين المللي است كه از پيوند 
ميليون كارگر را در  150كشور جهان تشكيل شده و  152تشكل كارگري در 

زير مجموعه آن هستند خبرگزاري كار ايران هاي  سراسر جهان عضو تشكل

تنها بنگاه خبري داخلي ست كه خبر شكايت كنفدراسيون بين المللي 
  اتحاديه هاي كارگري آزاد از ايران را منتشر كرده است. 

اين خبرگزاري در عين حال به نقل از يك منبع آگاه مدعي شد كه افراد 
قانوني كارگري در ايران نبوده  دستگير شده در جريان اين تجمع، جزو فعاالن

اند و احتمال وابستگي برخي از آن ها با گروه هاي مخالف نظام نيز وجود 
  دارد. 

اين درحالي ست كه به گفته خانم آنا بيوندي، نماينده اين سازمان در امور 
كارگري ايران، برخي از دستگير شدگان پيش از مراسم روز كارگر دستگير 

آن ها، آقايان محمود صالحي و محسن حكيمي از فعاالن  شده اند و دو تن از
  شاخص و شناخته شده صنفي هستند. 

بايد بگويم كه متاسفانه در ايران اين گونه برخوردها موضوع جديدي محسوب 
ناگزير شد كه شكايتي  ICFTUنمي شود و پيش از اين در ژانويه سال جاري 

  ملل متحد تحويل دهد  را به اداره بين المللي امور كارگري سازمان
در شهر بابك در استان  2004در بيست و چهارم ژانويه «او اضافه مي كند: 

كارگر كشته و  4كرمان، در جريان يك اعتصاب در يك كارخانه ذوب مس، 
تعداد زيادي مجروح شدند. ما از كشته شدن اين تعداد كامالً اطمينان داريم، 

  » نفر اعالم كرده اند. 15تا  7را بين  هر چند منابع ديگر تعداد كشته شدگان
براي آزادي اين  ILOما خواستار مداخله بالفاصله «خانم بيوندي تاكيد كرد: 

افراد هستيم و همچنين به عنوان يك اتحاديه كارگري جهاني ما همه 
كارگران جهان را به اعالم همبستگي با دستگير شدگان فراخوانده ايم تا در 

از صدور حكم، نيروهاي امنيتي و قضايي ايران فشار اين برهه حساس قبل 
  » جهاني در حمايت از اين كارگران بي گناه احساس كنند.

كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري آزاد يك سازمان بين المللي 
كشور جهان تشكيل شده و  152تشكل كارگري در  233است كه از پيوند 

جهان عضو تشكل هاي زير مجموعه آن ميليون كارگر را در سراسر  150
  هستند.

 
دبيركل كنفدراسيون اتحاديه هاى  گاي رايدر، ي نامهبخشي از 
  به خرازى ،كارگرى آزاد

 آقاى وزير، 
 2004اوت  24-23دادگاه سقز 

اين جانب به نمايندگى از كنفدراسيون اتحاديه هاى كارگرى آزاد (آى سى 
اتحاديه كارگرى  234كارگر از طريق  ميليون 148اف تى يو)، كه نمايندگى 

كشور و سرزمين را دارا است، اين نامه را با هدف جلب  152وابسته به آن در 
آى سى اف تى «يارى شما براى دريافت راواديد ورود به ايران براى سه ناظر 

ها را براى حضور در محاكمه آقايان محمود صالحي،  كه مايل هستيم آن »يو
پور كه قرار است در روزهاى  ن ديوانگرد و محمد عبدي جالل حسيني، برها

همان  قيناٌيدر سقز برگزار گردد، به ايران اعزام كنيم.  2004اوت  23-24
طور كه مطلع هستيد، اين فعاالن مستقل كارگري، طى يك تظاهرات برحق 

(روز جهانى كارگر) در سقز برگزار گرديد، همراه  2004كارگرى كه اول مه 
ى ديگر دستگير شدند. اين تظاهرات توسط نيروهاى امنيتى با با بسيار

ها متهم به همكارى با سازمان سياسى  خشونت سركوب شد. اكنون آن
قوبا بر اين باور است  »آى سى اف تى يو«هستند، اگر چه  »له كومه«ممنوعه 

  ها به دادگاه در رابطه با شركت آن ها در تظاهرات سقز است.  كه احضار آن
   مند شما، گاى رايدر دبيركل ارات
  

  ادامه كمپين آزاي محمود صالحي

نخستين حركت براى تشكيل كميته دفاع از دستگيرشدگان سقز را همسران 
ها عايشه جهانپور، همسر جالل حسينى؛   خانم شروع كردند. دستگيرشدگان

نجيبه صالح زاده، همسر محمود صالحى؛ لطيفه قيطاسى، همسر محمد 
منيژه گازرانى، همسر محسن حكيمى، با انتشار اطالعيه مشتركى  پور؛ عبدى 

كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول «اى به نام  ، كميته2/9/84در تاريخ 
اند كه به اين  از كارگران، مردم شريف و آزاده درخواست كرده » ماه مه

ان ما همسر«اند:   ها در اطالعيه خود، از جمله نوشته كميته بپيوندند. آن
كشى هستند كه جز دفاع از حقوق حقه خود و  هاى شريف و زحمت   انسان

اند، و همواره خواستار يك زندگى  ساير كارگران هيچ قصد ديگرى نداشته 
اند. ما به  كشى بوده  حقوقى و بهره كارى، بى  آزاد و انسانى و فارغ از فقر، بى 

هايى به خود مى   ين انسانكنيم، از زندگى با چن ها افتخار مى   آن  تالش
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دانيم. ما با صداى بلند  عدالتى مى   باليم و احكام محكوميت آنان را عين بى 
ها، نهادها و   كنيم و از همه كارگران، سازمان مى   به احكام ناعادالنه اعتراض

خواهيم كه با   طلبان مى خواهان و حق   هاى كارگرى، و از همه آزادى  تشكل
 »...نندك صدا شوند و به اين احكام ناعادالنه اعتراض ان هم ما و فرزندانم

 
  كمپين دفاع از مبارزه كارگران شركت واحد 

ترين شكلي اعتصاب كارگران داري اسالمي، به وحشيانه حكومت سرمايه
شركت واحاد اتوبوسراني تهران و حومه را سركوب كرد و صدها نفر را 

داد. ماموران سركوبگر حكومت  دستگير و زير بازجويي و شكنجه قرار
به جايي رساند كه ساعت چهار  را گري اشوحشي ،اسالمي، در اين اعتصاب

با شكستن در و پيكر  رفته و صبح به منازل اعضاي هيئت رييسه سنديكا
هاي صبح با  حتا بچه دو ساله را نيز در ميان رعب و وحشت نزديكي ،انهخ

  خود به زندان انتقال دادند.
يكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، دهيئت مديره سني  در نامه

 : آمدهژانويه چنين  28درباره اعتصاب شنبه 
از جانب هفده هزار كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران به 
اطالع شما تشكل هاي كارگري دنيا و همه كساني كه از سركوب بديهي 

مي رسانيم كه امروز هشتم بهمن ماه  ترين حقوق انسان ها متاثر ميشوند
ژانويه اعتصاب گسترده ما با هجوم بي سابقه ماموران جمهوري  28مصادف با 

اسالمي روبرو شد. از شب قبل به منازل ما هجوم آوردند، حتي فرزندان 
خردسال ما را هم به زندان بردند، تعداد زيادي كه هنوز آمار دقيق آن را 

ر صدها نفر مي شود را دستگير كردند، تعدادي از نداريم ولي قطعا بالغ ب
همكاران ما را به زور كتك و تهديد مجبور به راندن اتوبوس ها كردند، 
تعدادي از رانندگان ارگان هاي نظامي را به خدمت گرفتند و هزاران پليس و 
مامور انتظامي، لباس شخصي و لباس رسمي را به جان ما انداختند تا 

  ....هم شكنند. اين وضعيتي است كه ما داريم. اعتصاب ما را در
جمهوري اسالمي چنين كرد و ما هيچ چاره اي نداريم جز آن كه به مبارزه 

  ....مان سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه دهيم.
جا از همه اتحاديه ها و سازمان هايي كه از مبارزات ما حمايت  ما همين

سخت و طوالني در پيش داريم و  كنيم. ما مبارزه ايكرده اند تشكر مي
  هاي شما هستيم.مصرانه خواهان ادامه حمايت

با احترام، سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، 
28/1/2006 « 
 

گفتگوي دختر دوازده ساله يكي از فعالين سنديكاي كارگران همچنين 
. مهديه سليمي، دختر دهنده بودشركت واحد، با يكي از راديوها بسيار تكان 

ساله يعقوب سليمي از دستگيري خود و برخورد زندانبان با كودكان  12
گفت: ما خواب بوديم يهو زنگ زدند، مادر  دستگير شده به راديو آواي آشنا 

سليمي يك لحظه بيايد دم  گفت بله كيه، كسي كه پشت در بود گفت خانم
خود را سر  ند مادر روسريحتي اجازه نداد  در. آن قدر كه عجله داشتند

خوابيده  كند. تا مادر در را باز كردند ريختند توي خانه. ما با دختر آقاي ضيا
 برداشتند و با پا و دست همش ما را و پتو را از روي ما   بوديم آمدند تو

ميزدند. بعد گفتند بريد سوار ميني بوس بشيد. وقتي خواستيم سوار ميني 
خواست مانتو بچه اش را توي ماشين بگذارد رضوي مي  بوس شويم خانم

هايشان زدند به قلبشون كه هنوز جاي پوتين حتي با  ها را زدند وآنقدر آن
چوبي دستشان   ميني بوس) (تويجاكبودي ها روي مادرم هست. رفتم آن

يادمه كه  بود. رفتند اسپري آوردند مي خواستند بغل دهان خواهرم بزنند.
م زدند. وقتي رفتيم بازداشتگاه گفتند خانم بفرمائيد حتي بغل چشم خواهر

و سرد بود. گفتيم پتو بدهيد گفتند پتو   جا اصال بهداشتي نبوداين جا.آن
معذور. ديگه خيلي ما را كتك زدند. گفتيم ناهار بياريد  نداريم ماموريم و

  آوردند.  اي خودشان راغذرفتند ته مانده 
 هاخواهند ببرند اطالعات. آنگفتند مي  مي دانم مادرم كجاست. االن نمي 

انداختند. پدر من   ها را به گريهها همه بچهرا مي زدند. آن همه بچه ها
فقط حقش را خواسته است. اال دو باره بايد با پدر به اوين  كاري نكرده و

برويم. اصال نگران نيستم. وقتي مادر ما را مي بردند نگذاشتند كه مادرمان ما 
پرت كردند به ميز آهني خورد و دهانش  را  غل كند. وقتي خواهر كوچكمرا ب

  (راديو آواي آشنا) زخمي شد.

يعقوب سليمي، از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد، كه جزء احضار 
شدگان به دادگاه انقالب است، در مصاحبه با راديو فردا درباره آخرين 

  تحوالت اعتصاب كارگران شركت واحد گفت: 
دستگير هستند در زندان  تن از رانندگان فعالٌ 700آخرين خبر اين است كه 

هاي همكاران. يكي از آن ها خانم   اوين هستند به اضافه شماري از خانم
خودم است، خانم سليمي، يكي ديگر هم خانم حيات غيبي است. و االن هم 

، و 14ي)، شعبه (اسالمكه قرار شده تعدادي احضاريه داريم به دادگاه انقالب 
   .....قرار است برويم پيش آقاي راسخ متين، صحبت دارد با ما

وي در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود چند كودك به همراه مادرانشان 
ها  اند و آيا هنوز در زندان هستند يا نه گفت: يكي از آنبه زندان برده شده 

روي مادرانشان آورده بودند، جا فشار زيادي كه آنبچه خودم بود. مثل اين 
ها تاثير گذاشته شده ها تحت تاثير قرار گرفته بودند، و روي روحيه آناين 

ام ديشب آمده بود خانه، بچه  بود. حاال چطور شده... آزادشان كردند. بچه
(به گريه كوچك من دوسالش است. صورتش زخم بود. ازش پرسيدم...

ام ولي بچه دو ساله   ام گريه نكرده زندگي وقت تا حاال من در  افتد) هيچ مي
 اندازد.  ام مي  آور زدند و صورتش را زخم كردند، گريهرا با گاز اشك

در خارج كشور، همه نيروهاي آزادي خواه و چپ و سوسياليست و همه 
مدافعين طبقه كارگر در دفاع از اعتصاب كارگران شركت واحد و تالش آن ها 

واهشان و آزادي بدون قيد و شرط دستگيرشدگان، براي برپايي تشكل دل خ
كمپين وسيعي راه انداختند. اين كمپين هم اكنون نيز براي آزادي منصور 

 اسانلو، دبير سنديكاي شركت واحد ادامه دارد.
    

  

  

  

  

  كمپين كارگران ايران تنها نيستند!

ر رفت و اندركاران آن، بسيار فرات اين كمپين، از ايده و اهداف اوليه دست 
مسئله طبقه كارگر ايران، در چهارگوشه جهان مطرح شد. اطالعيه كارگران 

هاى آلمانى، فرانسوى،   ايران تنها نيستند، هر بار با حاميان جديد به زبان
اسپانيولى، نروژى، انگليسى و سوئدى منتشر گرديد. در پاى اين اطالعيه، 

تشكل  200نزديك به  عالوه بر جريانات چپ، آزاده و كمونيست ايرانى،
كارگرى و سازمان چپ و سوسياليست از هند تا ونزوئال، از آمريكا تا پاكستان 
و از اروپا تا استراليا، به حمايت و پشتيبانى از مبارزات مردم انقالبى كردستان 

اند.  كارگرى سراسرى ايران برخاسته و اقدامات عملى نيز انجام داده   و جنبش
اند. در  هاى ايرانى و خارجى آن را امضاء كرده شخصيت همچنين صدها نفر از

ها مصاحبه راديويى، جلسات پالتاكى و مقاله از جمله در  اين مورد ده
هاى كارگرى جهان  هاى تشكل  مطبوعات كشورهاى مختلف غرب و سايت

هاى همبستگى و   عالوه بر آن در كشورهاى مختلف شب يافته است.  انعكاس
  انى و تجمعات اعتراضى فعالين و طرفداران جنبشهاى خياب  آكسيون

ها و   خانه كارگرى ايران و كشور محل زندگيشان، در مقابل سفارت
دارى حكومت   ها، يعنى اين مراكز تروريستى رژيم سرمايه  كنسولگرى

دهى است. مثال براى اولين بار  اسالمى برگزار و يا در حال تدارك و سازمان 
هاى انگليسى و سوئدى و... در  ارگران و سوسياليست در كشورهاى مختلف ك

  .هاى حكومت اسالمى دست به تجمع زدند مقابل سفارت 

http://dialogt.de/



  سازمان هاي چپ در تبعيد تشكيالتيِ مروري بر روند

 458  100 ي آرش شماره

اگر ابعاد اين كمپين را از تبليغات سياسى و افشاگرى تا برگزارى آكسيون و 
آورى تومار و ديگر ابتكارات مانند تهيه آرم سينه كه بر روى آن  جمع 

حك شده است را همه جانبه در نظر » ايرانكارگرى   همبستگى با جنبش«
بگيريم گستردگى و تاثير سياسى، تبليغى و اجتماعى را بهتر قابل مشاهده 

  .است
  ، آمده است:»كارگران ايران تنها نيستند!«در اطالعيه شماره يك 

 كارگران ايران تنها نيستند!
و توهين هدف ما حمايت از كارگران و زحمتكشان ايران است كه مورد ارعاب 

اند. ما خواهان تحقق نكات داري قرار گرفته و كشتار سركوبگران نظام سرمايه
  زير هستيم:

* احقاق تمام مطالبات كارگري از جمله حق اعتصاب؛ حق ايجاد تشكل 
  و ...؛  مستقل كارگري؛ حق بيان و تجمع

ها؛ كشتار و شكنجه  * پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيكي، دستگيري
  ها و شهرهاي كردستان؛گران و زحمتكمشان در كارخانه كار

  * آزادي بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسي.
المللي در هر در هفته حمايت از كارگران و زحمتكشان ما در سطح بين 

كشوري كه ساكن باشيم، نسبت به توان و امكانات و نيروي خود در اشكال 
هاي دولت ها و كنسولگري رتخانه مختلفي نظير تظاهرات در مقابل سفا

هاي جمهوري اسالمي يا هر مكان مناسب ديگر، ترتيب جلسات به زبان
آوري كمك  هاي راديويي و تلويزيوني و مطبوعاتي، جمع محلي، مصاحبه

هاي كارگري براي جلب حمايت و  مالي براي كارگران، مراجعه به اتحاديه
 همبستگي و غيره، اقدام خواهيم كرد.

  »هاي كارگريخطاب به تشكل«ي  نامهبخشي از ترجمه ي 

   به زبان انگيسي

  دوستان عزيز!
سال و نيم گذشته، رژيم جمهوري اسالمي در ايران شرايط سياسي،  26طي 

اقتصادي و اجتماعي اسفناكي را بر كارگران ايران تحميل كرده است. اين 
به صورت دمكراتيك طي هاي كارگري را كه آزادانه و  رژيم شوراها و تشكل

هاي كارگري شكل گرفته ها و محل در كارخانه  1357قيام بهمن سال 
ها را شناسايي كرده، از كار  بودند را منحل اعالم كرد و فعالين اين تشكل

اخراج كرد. در مواردي دستگير و در مواردي اعدام كرد. شوراهاي اسالمي كار 
دگان كارگران شكل گرفت، به رهبري كه در پي اين حمالت و در غياب نماين

  عوامل رژيم دست به كار شدند.
هاي  ، كارگران رسما از حق ايجاد تشكل1990با تصويب قانون كار در سال 
هاي  . در همين دوره مجلس اسالمي كارگاه...مستقل خود محروم گرديدند.

ار به اين ترتيب ك .....فرش بافي را از شموليت قانون كار مستثني كرد.
ساعات كار طوالني در اين بخش قانوني  كودكان، شرايط  كاري نامناسب،

  اعالم شد. 
آباد كرمان، در اعتراض براي مثال حدود دو سال پيش كارگران معادن خاتون 

ها و براي استخدام رسمي خود، در مقابل اين معادن دست  به اخراج سازي
-رش جمهوري اسالمي روبه اعتصاب زده بودند كه با يورش نيروهاي ضدشو

كم چهار تن از كارگران با شليك گلوله مامورين  برو شدند و دست
ضدشورش جان خود را از دست دادند و تعدادي نيز زخمي و دستگير 

  گريدند.
هاي باعث شد ده طي چند سال گذشته گسترش بي سابقه خصوصي سازي 
بهداشت دولتي...  ها هزار كارگركار خود را در كشوري كه امنيت اجتماعي،

   .....معني ندارد از دست بدهند.
فساد مالي غيرقابل كنترل در بين حاكمان و وابستگانشان به گسترش باز هم 

  ....بيش تر فاصله بين فقر و ثروت انجاميده است.
از كارگران ايران دفاع كنيد! به ما در هفته همبستگي با كارگران ايران  

  نها نيستند!كارگران ايران ت  بپيونديد!
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 روز همبستگي جهاني با طبقه كارگر ايران 2006فوريه  15

كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي «، 1384بهمن  - 2006پانزدهم فوريه 
به عنوان روز همبستگي جهاني با » فدراسيون اتحاديه هاي جهاني«و » آزاد

. در تاريخ جنبش كارگري ايران، اين اولين جنبش كارگري ايران اعالم كرد
بار است كه تشكل هاي كارگري جهاني در سطح سراسري فراخوان 

فوريه، محصول مبارزه و پايداري  15همبستگي يا كارگران ايران را مي دهند. 

طبقه كارگر ايران است كه در مقابل تهاجم و استثمار سرمايه داران و 
ند و از سوي ديگر نتيجه تالش و كوشش حكومت حامي سرمايه ايستاده ا

مداوم كليه نيروهاي چپ و سوسياليست، فعالين جنبش كارگري و 
  دوستداران و هواداران جنبش كارگري در خارج كشور است. 

اقدام كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري و فدراسيون جهاني كارگران 
، جلوه ديگري و يك حمل و نقل براي آزدي محمود صالحي و منصور اسانلو

در جهت  حركت مهم سياسي بر عليه جكومت اسالمي و حركتي ارزنده
  همبستگي كاركران جهان است.

و فدراسيون جهاني كارگران، در نامه اي به تشكل  مسئولين كنفدراسيون
هاي وابسته و ميليون ها كارگر عضو خود در سراسر جهان اين فراخوان ها را 

مرداد، خطاب به تشكل هاي عضو آمده است:  18ن داده بودند. در فراخوا
لطفا به سرعت به ما اطالع دهيد كه سازمان شما چه فعاليت هايي براي روز «

اين حركت تا در چه سطحي و » مردادماه تدارك مي بيند. 18اقدام در تاريخ 
در چه ابعادي برگزار شد، يك اقدام ارزنده و گامي مهم در جهت 

  كارگري است. جنبش جهاني همبستگي
نيروهاي چپ و سوسياليست ايران، احزاب و  9فوريه و  15در بدين ترتيب، 

سازمان هاي چپ و سوسياليست بين المللي و سازمان هاي بين المللي 
كارگري با اعتراضات سمبليك خود هم چون تظاهرات، گردهمايي، نامه هاي 

از جنبش كارگري اعتراضي و بيانيه هاي پشتيباني و نيز در اشكال ديگري 
ايران دفاع كردند و به سياست هاي ضد كارگري حكومت اسالمي اعتراض 

  كردند.
  

  مبارزه در عرصه زنان

  و در گرامي داشت هشت مارس، روز جهاني زن 

فعالين عرصه زنان در اين سال ها از جمله در كنفرانس بزرگ بين المللي، 
)، حضور فعالي 2000) و نيويورك (1994)، پكن (1985چون نايروبى (

داشتند و با دخالت در بحث هاي امور زنان با افشاي سياست هاي ضدزن 
حكومت اسالمي، به دفاع از مبارزه برابري زن و مرد و در همه عرصه هاي 

  اجتماعي برخاستند. 
اكنون تشكل ها و راديوها و نشريات زيادي در عرصه زنان و برابري زن و مرد 

با افشاي سياست هاي آپارتايد جنسي حكومت فعاليت دارند و همواره 
اسالمي، ستم سرمايه داري، مردساالري و تبعيض و تحقير زنان، حقوق 
برابري زن و مرد در كليه شئونات زندگي فردي و اجتماعي تبليغ مي كنند. 
مبارزه در عرصه زنان يكي از عرصه هاي مهم ايرانيان برابري طلب در خارج 

  كشور است.
روز جهاني زن كه ريشه در مبارزه كارگري كمونيستي دارد، با هشت مارس، 

  شكوه بيش تري در داخل و خارج كشور برگزار مي شود.
راهپيمايي هشت مارس، روز جهاني زن عالوه بر انتشار اطالعيه ها و تحليل و 
ويژه نامه ها، مراسم ها، جلسات و ميزگردهاي راديويي، تلويزيوني، پاكتاكي و 

و سال اخير راهپيمايي اعتراضي زنان و مردان آزادي خواه و برابري غيره، در د
طلب كه در شهر الهه در هلند بر عليه حكومت اسالمي و آپارتايد جنسي 
برگزار مي شود حركت جديدي و موثري است. گامي مهمي در راستاي تالش 
براي رساندن صداي مبارزه حق طلبانه زنان ايران و مبارزه آنان به گوش 

چپ و   هانيان است. اين حركت از سوي برخي از احزاب و سازمان هايج
كمونيست و همه انسان هاي آزادي خواه و برابري طلب مورد حمايت جدي 

  قرار گرفته است.
، جمعي از احزاب و سازمان ها و 2006و  2005به مناسبت هشت مارس 

كردند، از  فعالين سياسي و اجتماعي و تشكالت زنان در اين كارزار شركت
  كشورهاي اروپايي و اسكانديناوي راهي الهه شده بودند.

  
  در گرامي داشت اول ماه مه، روز جهاني كارگر

نيروهاي چپ و كمونيست و همه نيروهاي مدافع طبقه كارگر در اول ماه مه، 
روز جهاني كارگر هم دوش با هم طبقه اي هاي خود در جهان در صفوف ده 

  تظاهرات مي زنند. و اين روز را گرامي مي دارند.ها هزار نفري دست به 
در اين روز جلسات سخنراني، ميزگردها، گفتگو و مصاحبه هاي راديويي، 
پاكتاكي، تلويزيوني در سطح گسترده اي برگزار مي شود؛ آفيش ها و اطالعيه 
ها و ويژه نامه هاي زيادي به مناسبت اين روز و تحليل و بررسي طبقه كارگر 

ساست هاي سرمايه داران و حكومت هاي سرمايه داري مي پردازند  و افشاي
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و با همديگر عهد و پيمان مي بندند كه براي جهاني بدون ستم و تبعيض و 
بدون استثمار به وجود آورند تا در اين جهان انساني انسان ديگر را استثمار 

و نكند و همه شهروندان جوامع جهاني از برابري اقتصادي، جنسي، ملي 
  فرهنگي برخوردار باشند. 

  
  كمپين هايي به مناسبت سالگرد كشتار زندانيان سياسي

حكومت اسالمي ايران، از همان روزهاي تاسيس اين حكومت ارتجاعي، تهديد 
  و ترور، كشنجه و اعدام، قصاص و قطع عضو و سنسگار را پيشه خود كرد و به 

ختناق و سانسور، ايك معني پايه هاي اين حكومت با سركوب و كشتار، 
آپارتايد جنسي و با جهل و جنايت آغاز شد. همه سران و مقامات حكومت 
اسالمي، و همه جناح هاي آن در سازمان دهي سركوب و ترور و كشتار دست 

و بنيان گذارانِ اين  . همه كساني كه سال ها جزو سازماندهندگاندارند
ده اند، در اين جنايات حكومت سياه بودند و امروز به اپوزيسيون پرتاب ش

  دست داشته اند. 
. دفاع و تبليغ حزب توده و اكثريت از كانديداتوري خامنه اي به رياست 
جمهوري و خلخالي به نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، در كارنامه سياه 

  شده است. ثبت اين جريانات
به  حزب توده«، درباره حزب توده نوشته بود: 1979مارس  31روزنامه كيهان 

كميته مركزي حزب توده ايران! اعالم » جمهوري اسالمي راي مثبت مي دهد
كرد كه اين حزب به جمهوري اسالمي راي مثبت خواهد داد. در اطالعيه 

حزب توده ايران برنامه خود را درباره ضرورت تحول «حزب آمده است: 
بنيادي در جهت تحكيم استقالل ملي، دموكراسي و سالم سازي اقتصاد 

شور، رفاه عمومي و پيشرفت اجتماعي بيان داشته و نظرش در اين مورد ك
مشخص و روشن است. ما مدت هاست كه نظر خود را درباره ضرورت ايجاد 
يك جمهوري متكي بر اراده خلق بيان داشته ايم. بديهي است كه بر اساس 
مشي خود به سئوال مربوط به جمهوري يا سلطنت به سود جمهوري راي مي 

  »م.دهي
در مورد نام اين جمهوري ما به همان «در اين اطالعيه هم چنين آمده است: 

جمهوري «ترتيب كه آيت اهللا خميني مسئله را مطرح مي كند، يعني 
چنان كه در گذشته نيز تشريح كرده بوديم، راي مثبت مي دهيم. » اسالمي

بايد  زيرا اوال اصل مطلب محتواي سياست حكومت هاست. مردم مبارز ايران
بكوشند تا قانون اساسي جديد بر پايه حفظ منافع جامعه ما يعني استقالل 
ملي، صلح، دموكراسي، پيشرفت اجتماعي و رفاه عمومي تنظيم شود و دولت 
هاي ناشي از آن پيگيرانه در جهت قانون اساسي جديد عمل كنند. ثانيا حفظ 

رايط كنوني يك وحدت نظر و كلمه همه نيروهاي ملي و دموكرات در اين ش
امر حياتي است. كميته مركزي حزب توده ايران! در پايان اين اطالعيه كه به 

اسفند سال جاري صادر شده، از همه مردم ايران خواسته است كه  12تاريخ 
  » به جمهوري اسالمي راي مثبت دهند.

روح اهللا خميني، در تاريخ معاصر جهان، احتماال تنها رهبر حكومتي در جهان 
د كه مالحظات ديپلماتيك را كنار گذاشت و رسما بر تروريسم دولتي، بو

شكنجه و اعدام، قصاص و سنگسار، قطع عضو سارقين، جنگ جنگ، قتل عام 
  زندانيان سياسي و... تاكيد كرد.

 67خميني و اسناد جنايات وي بي شمار است. يكي از جنايات وي، در سال 
سازمان ملل براي آتش  598نامه پس از نوشيدن جام زهر با پذيرفتن قطع

بس در جنگ ايران و عراق كه وي زير بار آن نمي رفت، در مرداد ماه سال 
نفره در زندان ها فقط با چند سئوال دو سه  3با ايجاد گروه هاي  1367

  دقيقه اي حكم اعدام زندانيان سياسي صادر نمايند.
  است: اسي آمدهاهللا خميني در مورد اعدام زندانيان سي در فتواي آيت

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
... كسانى كه در زندان هاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى 
كرده و مي كنند محارب و محكوم به اعدام مي باشند و تشخيص موضوع نيز 

االسالم نيرى دامت افاضاته (قاضى ت در تهران با راى اكثريت آقايان حج
اى از وزارت اطالعات  ى (دادستان تهران) و نمايندهشرع) و جناب آقاى اشراق

باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان هاى مراكز  مى
استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقالب و يا داديار و 

باشد، رحم بر محاربين ساده انديشى  االتباع مى نماينده وزارت اطالعات الزم
ت، قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسالمى اس

است، اميدوارم با خشم و كينه انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت 

خداوند متعال را جلب نمائيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است 
] باشند. ترديد وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند [اشداء على الكفار

 گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى در مسائل قضائى اسالم انقالبى ناديده 
  .اهللا الموسوى الخمينى باشد. والسالم. روح

خلخالي، در خاطرات خود كه هم در قالب كتاب (در دو جلد) و هم به صورت 
 مصاحبه و مقاله در روزنامه ها و نشريات گوناگون منتشر شده در مورد نحوه

آقا (آيت اهللا خميني، بنيان  ...«انتخابش به عنوان حاكم شرع نوشته است: 
گذار جمهوري اسالمي) با شناختي كه از روحيه انقالبي من داشتند عصر روز 

مرا به دفترشان احضار كردند و فرمودند: اين حكم را به نام  75بهمن  24
دم: آقا اين شما نوشته ام. حقير پس از ديدن حكم به حضورشان عرض كر

حكم سنگين است. فرمودند: براي شما سنگين نيست. گفتم مخالفين و 
وابستگان به طاغوتيان عليه من تبليغ مي كنند. آقا فرمود: من پشتيبان شما 

  »هستم و باالخره اين حكم را به كسي بدهم كه به او اطمينان داشته باشم.
پهلوي بسنده نكرد و  خلخالي، فقط به محاكمه و اعدام بازماندگان حكومت

چپ مخالف  بالفاصله اعدام فعالين و هواداران سازمان هاي سياسي و عمدتاٌ
حكومت اسالمي و همچنين سركوب و اعدام فعالين جنبش انقالبي كردستان 

  ...و معترضين گنبد و خوزستان و جاهاي ديگر را نيز آغاز كرد.
  درباره اعدام ها چنين گفته است:

دم و پانصد و چند نفر از جانيان و سرسپردگان رژيم شاه من حاكم شرع بو«
را اعدام كردم و صدها نفر از عوامل غائله هاي كردستان و گنبد و خوزستان و 
شماري از عوامل اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر را هم كشتم؟! و اكنون در 

اب مقابل اين اعدام هائي كه كردم، نه پشيمانم و نه گله مند و نه دچار عذ
وجدانم! تازه معتقدم كه كم كشتم! خيلي ها سزاوار اعدام بودند كه به چنگم 
نيافتادند. همانند: شاه، فرح، اشرف پهلوي، جعفر شريف امامي، سپهبد قره 
باقي، سپهبد حسين فردوست. حكم اعدام خيلي ها را صادر كردم و ليكن 

ي، خاطرات حاج شيخ صادق خلخال» (هيچ يك را خودم شخصا اجرا نكردم.
آيت اهللا خلخالي، ايام انزوا، اولين حاكم شرع دادگاه هاي انقالب، جلد دوم، 

  )12، صفحه:1384تهران، نشر سايه، چاپ پنجم، 
، كشيآدم  مسلم است كه با لغو مجازات اعدام، جلو قتل عمد، يعنى دولت

  چيز ديگري نيست..  ،»قتل عمد« جز گرفته مي شود. مجازات اعدام، در واقع
لغو مجازات اعدام در ايران، نبايد فقط به مخالفت احزاب مبارزه براي 

اپوزيسيون آن هم احزاب چپ و كمونيست محدود گردد، بلكه بايد مجازات 
اعدام به عنوان شنيع ترين و وحشي ترين سياست دولتي بر عليه جامعه 

يير قلمداد شود و به طور كلي فرهنگ سياسي اجتماعي را بر عليه اعدام تغ
  داد. 

سركوب و جنايت و اعدام هاي وسيع حكومت  نهاما هنوز پس از بيست و 
اسالمي، احزاب و سازمان هاي به اصطالح ملي و مذهبي اپوزيسيون در مورد 
لغو اعدام يا سكوت كرده اند و يا موضع صريح بر عليه آن نگرفته اند. در 

  اي آزادي خواه و چنيني موقعيتي ضروري است كه طبقه كارگر و همه نيروه
برابري طلب و انسان دوست، از جنبش هاي اجتماعي تا روزنامه نگاران، 
نويسندگان و هنرمندان برابري طلب و متعهد بايد با نفي هرگونه خشونت و 
سركوب، اعدام و سنگسار، قصاص و قطع عضو، هر چه بيش تر روشنگري 

مجازات اعدام، اين  كنند تا در جامعه آتي ايران، هيچ جرياني جرات نكند
 قتل عمد دولتي را توجيه و بازتوليد كند.

، مراسم ها و برنامه 1357در سالگرد كشتار زندانيان سياسي در تابستان  
، برگزار مي شود و 67هاي ويژه به ويژه با دست اندركاري بازماندگان كشتار 

  افشاگري هاي همه جانبه اي بر عليه حكومت اسالمي راه مي افتد.
روز صدها كتاب، مقاله، گفتگو و فيلم از بازماندگان قتل عام هاي زندانيان ام

سياسي منتشر شده است و يكي از عرصه هاي مهم فعاليت به خصوص 
زندانيان سابق كه گرايش چپ دارند در جهت لغو هرگونه شكنجه روحي و 
جسمي و اعدام و به طور كلي نابودي زندان هاي سياسي بي وقفه مبارزه و 

  روشنگري مي كنند.
  دو نمونه از مبارزه نيروهاي آزادي خواه و چپ

  در آزادي زندانيان سياسي 

فرج سركوهى، از مبارزه در جهت آزادي آقاي فرج سركوهي بود.  نمونه اول:
خبرى در دست  ،آدينه، پس از دستگيرى مجددش در ايران سردبير مجله

ند روز قبل از ناپديد شدن به تاريخ چ نبود. در نامه اى كه به امضاى وى،
توطئه پيچيده حكومت اسالمى  مجددش، منتشر شد، او خود را قربانى يك
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ميكونوس دانست.  براى تحت فشار گذاشتن دولت آلمان در پاسخ به دادگاه
مستقل از انگيزه هاى حكومت اسالمى و تعبير خود فرج سركوهى، اين اقدام 

ستي و غيرانساني بايد محكوم مي حكومت اسالمي، به عنوان يك اقدم تروري
سركوهى و همه كسانى مي  شد و خواهان آزادى فورى و رفع تعقيب از فرج

زير شكنجه بودند.  شد كه در سياه چال هاى حكومت اسالمى، اسير و
مبارزه همه جانبه اي را براي آزادي فرج سركوهي در خارج  ،نيروهاي چپ

ي وي و خروج او از ايران، تاثير كشور به مرحله اجرا گذاشتند كه در آزاد
  مستقيمي داشت.

در استكهلم هر از چند گاهي به دفتر حزب چپ سوئد سر مي  من شخصاٌ
تحصن بودند و از مزدم كه تعدادي از فعالين سياسي چپ استكهلم در آن جا 

 .طريق رسانه هاي بين المللي در جهت آزادي فرج سركوهي تالش مي كردند
  روز طول كشيد و با آزادي وي به پايان رسيد.اين تحصن حدود چهل 

تالش هايي در جهت آزادي آقاي دكتر ناصر زرافشان، وكيل  نمونه دوم:
  جسور قتل هاي موسوم به قتل هاي زنجيره اي بوده است.

نيروهاي چپ و آزادي خواه در خارج كشور، همواره پيگيرترين مدافع آزادي 
ه حكومت اسالمى و سران آن در جهت بيان وقلم و تشكل هستند. مبارزه علي

زادي تشكل و غيره يك وجه مهم مبارزه آآزادى بيان و آزادى هاى مدنى، 
  دايمي نيروهاي چپ و آزادي خواه در خارج كشور است.

عليه  اكاذيب و اقدام  اشاعه«ناصر زرافشان، يكي از وكالي اين پرونده به جرم 
د و يك دستگير و به زندان روانه هشتا در تاريخ شانزده مرداد  »امنيت ملي

  شد.
خواهر پوينده، درباره دستگيري زرافشان به ايسنا گفت: وقتي كه به جاي 

حادثه، وكيل پرونده در زندان است ديگر كاري نمي توان  عامالن و آمران اين
  كرد.

از جمله كانون نويسندگان ايران (در تبعيد)، در افشاي چهره كريه و منفور 
  »زرافشان را آزاد كنيد«ي، درباره بازداشت زرافشان نوشت: حكومت اسالم

ناصر زرافشان وكيل مدافع قربانيان قتل هاي زنجيره اي بازداشت و  دكتر
شد. همان گونه كه در بيانيه خانواده هاي فروهر. مختاري و  روانه زندان اوين

ن ناصر زرافشان؛ وكيل شجاع و آزاده بازماندگا پوينده آمده است: دكتر
حقيقت جويي، عدالت خواهي و تالش  قربانيان قتل هاي زنجيره اي تاوان

به گفته وكيل مدافع زرافشان،  .پردازد براي آزادي و امنيت مردم ايران را مي
تحت معاينات پزشكي قرار گرفته  ضربه شالق 50وي براي تحمل زندان و 

  .است
به اين رفتار اعتراض شديد  كانون نويسندگان ايران (در تبعيد)، ضمن

كانون نويسندگان  ضدانساني، خواهان آزادي فوري دكتر زرافشان، عضو فعال
  .ايران و وكيل پيگير پرونده قتل هاي زنجيره اي است

نويسندگان ايران (در تبعيد) افكار عمومي آزادي خواه ايران و جهان را  كانون
قضايي آزادي پارچه عليه نقض ابتدايي ترين حقوق انساني و  به اعتراض يك

همه مي خواهد كه براي آزادي دكتر ناصر  خواهان فرا مي خواند و از
اقدامي فراگير و عاجل  زرافشان و همه زندانيان عقيدتي و سياسي به

  .بپردازند
ايران تاكنون، از آزادى مدنى همه شهروندان  نيروهاي آزادي خواه و چپ

كرده  و با جديت دفاع كشور، مستقل از عقيده و مرام سياسى شان قاطعانه
كساني كه  هاند و براى آزادى و رفع تعقيب از فرج سركوهى و زرافشان و هم

نهايت تالش خود را به كار مي  ه و هستند،در اسارت حكومت اسالمي بود
گيرد تا همه زندانيان سياسي از بند و اسارت حكومت اسالمي آزاد شوند و 

  سنگسار و قصاص لغو شود.هرگونه شكنجه رواني و جسمي و اعدام و 
  »پايان تاريخ و فرجام انسان«فروپاشي شوروي و نظريه 

و چپ  ها آوار فروپاشي شوروي در همه نقاط جهان به ويژه بر سر كمونيست
ها فروريخت. ابعاد فروپاشي شوروي به حدي گسترده بود كه اين آوار حتي 

رهنگي چپ كه بر سر احزاب و سازمان ها و فعالين سياسي، اجتماعي و ف
، اما خودشان را ماركسيست مي ناميدندند هرگز در عمرشان پروشوروي نبود

فروريخت. در اين مورد دولت هاي غرب و در راس همه آمريكا، فروپاشي 
بلوك رقيب را مغتنم شمرد تا پيروزي سرمايه و پايان تاريخ كمونيست را هر 

  گسترش دهند.  ،چه بيش تر در افكار عمومي جهاني
بسياري از احزاب و  ،روپاشي شوروي، فضايي را پديد آورد كه به سرعتف

همه كشورهاي اين بلوك و احزاب و سازمان هاي  دررهبران بلوك شوروي 
طرفدار شوروري در جهان، كمونيسم را از نام خود حذف كنند و در بهترين 

حالت خود را احزاب و سازمان هاي چپ بنامند. آن ها ديگر نه مخالف 
مايه داري و استثمار آن، بلكه به منتقد زياده روي هاي آن مبدل شدند. سر

در واقع نظم موجود را پذيرفتند. جريانات ايراني نيز از اين قاعده مستثني 
  نبودند.

تئوريسين هاي زبده با امكانات تبليغي و مالي كه در چنين شرايطي است 
يات، در موسيقي، در كالن در همه عرصه ها، در فلسفه، در سياست، در ادب

 را آغاز كردند تابه نوعي سياست زدايي از چپ  شروع سينما، روشنفكري،
همه چيز در خدمت سرمايه و دولت هاي سرمايه داري قرار گيرد. حتي امروز 

  عرصه ورزش نيز در خدمت سياست هاي بورژوازي جهاني قرار گرفته است. 
جالي و مشهور فرانسيس فوكوياما شايد در اين مورد پايان تاريخ نام نوشته جن

در مجله معتبر  1989نظريه پرداز و فيلسوف آمريكايي است كه در سال 
منتشر شد و بعدها به صورت كامل تر و تحليلي تر و » نشنال اينترست«

در آمد، » پايان تاريخ و فرجام انسان«مفصل تر به صورت كتابي تحت عنوان 
فوكوياما، دموكراسي ليبرال شكل نهايي  تاثير به سزايي داشته است. به نظر

حكومت در جوامع بشري است كه بخش اعظمي از جامعه بشري را به سمت 
واقع منظور فوكوياما از پايان «نظام دموكراسي ليبرال سوق مي دهد. در 

تاريخ اين است كه فروپاشي شوروي كمونيست، نيم سده پس از سقوط 
تاريخي ليبراليسم است. با استقرار فاشيسم، نشانگر نابودي آخرين رقيب 

دموكراسي ليبرال در سراسر جهان اجتناب ناپذير مي شود و در نتيجه تاريخ 
پايان مي يابد. البته فوكوياما، ادعا نمي كند كه ليبراليسم عمال در همه جاي 
جهان پيروز شده و همه كشمكش ها و چالش ها به پايان رسيده است. او 

ليسم از اين پس بر اذهان عمومي چيره شده است. چرا تاكيد دارد كه ليبرا
  كه ديگر در برابر آن رقيب نظري و معتبري وجود ندارد.

اما چند سالي طول نكشيد كه گرد و خاك تبليغاتي فروپاشي شوروي كنار 
رفت و واقعيت هاي جوامع و مبارزه دو طبقه اصلي جامعه، يعني طبقه 

ل هم به صف آرايي خود ادامه دادند. آن سرمايه دار و طبقه كارگر در مقاب
طور كه رهبران بورژوازي وعده داده بودند نه تنها با فروپاشي بلوك غرب، 

حق و حقوق انسان  ،دموكراسي و امنيت در جهان برقرار نشد، بلكه برعكس
هجوم  موردها در همه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

ت هاي آن ها قرار گرفت. مهم تر از همه سرمايه همه جانبه بورژوازي و دول
به طور عنان گسيخته و بدون رقيب با  ،آمريكا آنداري جهاني و در راس 

لشكركشي و جنگ و كشتار تالش كرد هژموني خود را به عنوان تنها ژاندارم 
در اين راه نه تنها شكست خورد، بلكه ؛ ولي، به جوامع بشري بقبوالند ،جهان

زگر آن نيز به مراتب شديدتر از گذشته بر مردم جهان آشكارتر و ماهيت تجاو
به يك بلوك مبدل نشد، بلكه بلوك ها و رقيب  ، نه تنهاعيان تر شد. جهان

 ،هاي جديد به خصوص در عرصه اقتصادي مانند چين و ژاپن و اروپاي واحد
  در مقابل آمريكا قد علم كردند. 

و كمونيسم روسي، به سوسياليسم  الزم به تاكيد است كه فروپاشي شوروي
. شتعلمي كه ماركس و انگلس بنيان گذار آن بودند، ربط مستيقي ندا

بنابراين، فروپاشي بلوك موسم به بلوك شرق كه سرمايه داري دولتي در آن 
كارگر مزد  ،در هر دو بلوك نداشت؛ سرمايه داري خصوصي فرقي بام بود كحا

. در حالي كه هدف ماركس از جهان مي گرفت و زير استثمار قرار داشت
كمونيستي، لغو كار مزدي، لغو مالكيت خصوصي و برقراري مالكيت اجتماعي 
است. در شوروي به ويژه پس از مرگ لنين و قدرت گيري مطلق استالين در 

، طبقه كارگر نه تنها از دخالت در حاكميت كنار زده شد، بلكه 1928سال 
با اين هدف كه  -كار شاق و طاقت فرسا چند نسل از كارگران شوروي با 

  نابود شدند. -شوروي را در رقابت با بلوك غرب مدرنيزه كند
بدين ترتيب، كمونيسم يك آرمان انساني براي تغيير جامعه و علم رهايي بشر 
از استثمار است و مركز ثقل آن نيز طبقه كارگر متحد و متشكل و آگاه است. 

كه در توليد نيازهاي اجتماعي دارد قادر است تنها اين طبقه به دليل نقشي 
جهان را تغيير دهد. بنابراين، تا روزي كه استثمار و زور و ستم و سركوب و 

برقرزار جنگ و رقابت هاي بورژوازي است مبارزه كارگري كمونيستي نيز 
  .است

پس از فروپاشي شوروي، برخي از كشورهاي اين بلوك دچار جنگ داخلي و 
. امروز فقر و فالكت در بلوك شوروي سابق غوغا مي كند. فروپاشي شدند

مي  از فروريزي ديوار برلين و فروپاشي شوروي كه دو دههبعد از  هنوز 
، استانداردهاي زندگي و سطح دستمزدها و حقوق سوسيال و بيمه هاي گذرد

اجتماعي در غرب و شرق آلمان يكسان نشده است. با فروپاشي شوروي، 
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در غرب از بين رفت و تعرض سرمايه داري جهاني در همه  دولت رفاه نيز
  . ه استابعاد گسترده اي به خود گرفت ،عرصه به حقوق انسان

در اين ميان روشن است كه نظريه پايان تاريخ فوكوياما، نظريه اي در جهت 
مرعوب كردن بشر و گردن گذاشتن به ستم و استثمار بورژوازي چيز ديگر 

مورد تحقير و توهين و استثمار قرار مي  انسان شديداٌ نيست. در شرايطي كه
گيرد پيام فيلسوفان و روشنفكران ليبرال و راست اين است كه تاريخ پايان 
يافته و نظم موجود را بايد پذيرفت و يا در بهترين حالت براي بهتر شدن 

در واقع  .انتقادات و مالحظاتي را پيرامون برخي وجوه آن مطرح كرد ،اوضاع
هان امروز بيش از هر زمان ديگري به انقالب اجتماعي و كارل ماركس نياز ج

  دارد.
همه اين وقايع نشان مي دهند كه بشر امروز بيش تر از هر زماني از تاريخ به 
رهايي و آزادي و برابري و رفاه از طريق مبارزه متحد و متشكل طبقاتي مي 

سينما، فرهنگ، ادبيات،  انديشد. انقالب در همه عرصه ها از عرصه موزيك،
هنر، تكنولوژيكي و سياست در جريان است. انسان به دليل اين كه همواره به 
نوع آوري نياز دارد و به آن مي انديشد بنابراين، روند تغيير تاريخ نيز در 

  جريان است. 
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كه به كشتار  ،2001سپتامبر  11جنايت تروريستى هولناك و تكان دهنده 
هزاران نفر از مردم بي دفاع در آمريكا منجر شد، تحوالت جديدي را در 
جهان به دنبال داشت تحوالتي خونبارو دوره اي از تاريخ عليه بشريت. دولت 
آمريكا از اين جنايت به نفع تحكيم و گسترش موقعيت و سلطه جهانى خود 

سپتامبر به  11ايع پس از و به افغانستان يورش برد. وق هبهره برداري كرد
  معناي واقعي چهره جهان را تغيير داد.

اين واقعه هولناك در صف بندي هاي جديد اپوزيسيون ايراني نيز تاثير 
زيادي داشت. همه آن سازمان ها و شخصيت هاي سياسي، فرهنگي، 
اجتماعي و آكادميك كه در دوره حاكميت جناح دوم خرداد، طرفدار اين 

المي بودند اين بار توجه همه آن ها به سوي سياست هاي جناح حكومت اس
مليت هاي » آزادي« پنتاگون و كاخ سفيد و بوش چرخيدند. آمريكا طرفدار

در ايران شد؟! ناسيوناليست هاي كرد، » فدراليسم قومي«تحت ستم ايران و 
ترك آذري، بلوچ، عرب و غيره را به وزارت خارجه دعوت كردند و براي آن ها 

انس ترتيب دادند؛ به آن ها كمك هاي مالي و تبليغاتي دادند. حتي كار كنفر
را به جايي رساندند كه براي مليت هاي تحت ستم و حق طلب ايران، 
اپوزيسيون دست ساز هم به وجود آوردند. با حمله آمريكا به افغانستان و 
سپس عراق، تعدادي از اپوزيسيون ملي و مذهبي، و حتي شخصيت هايي كه 

براي  ،ر گذشته سابقه چپ نيز داشتند براي تبديل شدن به كرزاي و مالكيد
صف كشيدند. بسياري از آن ها  ،ديدار با ماموران دست چندم سازمان سيا

هنوز چهره و ماهيت واقعي خودشان را به جامعه ايران نشان نداده اند. حتي 
شي از چهره وزارت امور خارجه آمريكا و تلويزيون و راديوهاي آن براي بخ

هاي منفوري كه سابقه همكاري با ارگان هاي سركوب و ترور حكومت 
رهبر جنبش «، »حقوق بشر«تحت عنوان فعال  ،اسالمي را نيز داشتند

  و غيره به خورد جامعه مي دهد.» جنبش زنان«، »دانشجويي
افغانستان، به سقوط طالبان و  عمليات آمريكا و انگلستان و متحدان آن ها در

اسالمى كاهش نيافت، بلكه  الدن منجر شد، اما نه فقط تهديد تروريسمبن 
بر ابعاد اين تروريسم در سطح جهان نيز افزود. در واقع اين اقدام نظامى 

  آمريكا، خشونت و تروريسم در جهان را گسترش داد. 
» حقوق بشر«، رعايت »دمكراسي«، برقرري »جنگ طوالنى عليه تروريسم«

آن تاكيد مي كند در واقع اسم رمز يك طرح جديد  كه بوش همواره به
كه از نظر آمريكا بايد از  آمريكا به ويژه در خاورميانه است. يك جنگ قدرت

لحاظ ميليتاريستي حرف اول و آخر را در جهان و خاورميانه بزند. دولت هاي 
  بايد بركنار گردد...» ياغي«

يران و احتمال تحرك اپوزيسيون پروآمريكايي و محاصره اقتصادي ا
  حمله به اين كشور

آمريكا و اروپا، پس از فروپاشي شوروي، در جهت نفوذ خود در جهان، از دول 
يك سو به فكر سركوب انقالب هاي ضدسرمايه داري توسط جنبش كارگري 

» انقالبات نارنجي«كمونيستي هستند و از سوي ديگر به دنبال به اصطالح 
را بر سر قدرت بياورند. اين تجربه را در هستند تا در اثر آن عوامل خود 

يوگسالوي، اوكرائين، گرجستان و آسياي ميانه و روسيه سفيد به مرحله اجرا 

اند. تاكنون دست كم اين سياست در يوگسالوي سابق و گرجستان  اشتهگذ
  به ثمر رسيده و آثار و عواقب انساني زيادي هم به بار آورده است. 

سياست خود سازمان هائي را با اختصاص بودجه  آمريكا براي پيشبرد اين
هاي كالن و امكانات تبليغي وسيع تاسيس كرده است كه از مشاوران سياسي 
و سياست مداران قديمي، نظاميان بازنشسته و مامورين امنيتي سابق تا 
سرمايه داران را در راس و رهبري اين سازمان ها قرار داده است. دولت 

ر و گروه هاي محلي در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا از طريق عناص
  ايران، سياست هاي خود را بر آن جوامع ديكته مي كند.

، دولت آمريكا و انگليس با برخي 1385به گزارش فايننشال تايمز در خرداد 
نفر ايراني را  25فعاالن اپوزيسيون ايران مالقات هائي داشته اند. كاخ سفيد 

عاالن حقوق بشر و سياسي ايران دعوت كرده تحت عنوان كارشناسان و ف
است و با آن ها درباره ايران، به بحث و تبادل نظر پرداخته است. اليوت 
آبرامز، مسئول بخش خاورميانه در شوراي امنيت ملي كاخ سفيد و نيز 
نيكالس برنز معاون سياسي وزارت خارجه آمريكا در اين نشست شركت 

نشست، اقليت هاي قومي، مذهبي و   ينداشتند. گفته شده است كه در ا
فعالين حقوق بشر شركت كرده بودند. مفسر روزنامه واشنگتن پست 

آمريكا كمك خود را به هواداران دموكراسي «، گفته است: »استيووايزمن«
  »براي ايران در خارج گسترش مي دهد.

، كه رياست دوره 2004در رسانه ها آمده است كه دولت هلند نيز در سال 
اي اتحاديه اروپا را به عهده داشت، بودجه اي به مبلغ پانزده ميليون يورو به 
منظور برگزاري دوره هاي آموزشي براي روزنامه نگاران داخل ايران و 
همچنين راه اندازي شبكه هاي راديويي و سايت هاي اينترنتي به زبان 

  .ه استفارسي در خارج از ايران اختصاص داد
جزئيات طرح حمايت «، تحت عنوان 1385ول دي ماه نشريه نيمروز در ا

 14روز پنج شنبه «، از جمله نوشت: »آمريكا از مدافعين حقوق بشر در جهان
دسامبر هم زمان با آغاز هفته جهاني حقوق بشر كاندوليزا رايس وزير امور 
خارجه آمريكا اعالم كرد كه دولت اياالت متحده برنامه هاي تازه اي را در 

  ز حقوق بشر و دموكراسي در ابعاد بين المللي در دست اجرا دارد.حمايت ا
وزير امور خارجه آمريكا راهكار اجراي طرح جديد واشنگتن در دفاع از حقوق 
بشر را شامل سه محور اصلي خواند. يكي از اين محورها بررسي نحوه برخورد 

امه ) است. بخش ديگري از برنNGOحكومت ها با سازمان هاي غيردولتي (
جايزه مدافعين «جديد دولت آمريكا، اعطاي ساليانه جايزه هايي تحت عنوان 

يا فعال حقوق بشري غيرآمريكائي اهدا مي  NGOاست كه به يك » آزادي
  شود.

است. اين » صندوق مدافعين حقوق بشر«محور سوم اين طرح، تشكيل 
بودجه  صندوق كه مديريت آن بر عهده وزارت خارجه آمريكا خواهد بود، با

يك ميليون دالر آغاز به كار مي كند و هدف آن كمك به سازمان هاي 
  غيردولتي و اشخاص مدافع حقوق بشر در مواقع ضروري است.

كاندوليزارايس، وزير امور خارجه آمريكا در توضيح مباني طرح اخير گفت: 
اين صندوق كه مديريتش بر عهده وزارت خارجه است ما را قادر به انتقال «
يع مبالغ كوچك مالي به آن دسته از مدافعين حقوق بشر مي كند كه به سر

  »دليل فشارهاي دولتي احتياج به كمك دارند.
اين وجه مي تواند «رايس، در مورد تخصيص اين كمك هاي مالي اضافه كرد: 

به طور مثال صرف هزينه هاي حقوق، درماني و يا كمك به خانواده هاي 
در همه كشورهاي دنيا، «ي، در ادامه افزود: و» فعاالن حقوق بشر شود.

موسسات غيردولتي و ديگر مدافعين حقوق بشر با وجود تمامي خطرات، به 
حمايت از حقوق بشر در زمينه هائي هم چون دفاع از حقوق اقليت ها، 
كارگران، زنان پرداخته اند. تالش آن ها در راستاي رسيدن به جامعه اي پر 

  »كراتيك است.تكاپو با معيارهاي دم
بنابراين، آن شخصيت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه همواره در رسانه 
هايي آمريكا به عنوان كارشناس، مدافع حقوق بشر، فعال جنبش كارگري، 

ند در واقع كارگزاران نزنان، دانشحويي و نمايندگان مليت ها نطق مي ك
مرداد را نفي  28 سياست هاي آمريكا در ايران هستند. كساني كه كودتاي

مي كنند؛ كساني كه سياست آمريكا در افغانستان و عراق را توجيه مي كنند 
زادي خواهي كه مخالف سياست هاي امريكا هستند گاه و بي گاه آو به مردم 

و با جا و بي جا حمله مي كنند، نمي توانند بخش آگاه جامعه ايران را 
  منحرف سازند.

  ايران را در نظر بگيريم تاكنون سياست هاي اگر واقعيت هاي جاري جامعه 
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آمريكا، به نفع حكومت اسالمي تمام شده است. سران حكومت اسالمي، در 
زير تبليغات آمريكا و در هياهوي حمله احتمالي و مذاكره مستقيم در مورد 

در عراق، فضاي سانسور و خفقان را در ايران هر چه بيش » امنيت«برقراري 
  ديد كرده است. در چنين فضايي، تورم و گراني كمرشكن شده است. تر تش

اين در حالي است كه اكثريت مردم ايران، از حكومت اسالمي و سران و 
قوانين و سياست هاي اقتصادي و اجتماعي آن نفرت دارند. اما آن ها وضعيت 
عراق را در بغل گوش خود مي بينند و هرگز نمي خواهند با آمريكا و 

اران ايراني وي هم صدا شوند و كشورشان به وضعيت فالكت بار عراق طرفد
دچار شود. از اين رو، محاصره اقتصادي و تبليغات جنگي و يا حمله نظامي به 
ايران به ضرر اكثريت مردم اين كشور است. فراتر از آن احتمال دارد كه حتي 

عظمت محاصره اقتصادي و حمله نظامي، بخشي از گرايش ناسيوناليست 
طلب ايراني نيز به حمايت از حكومت اسالمي برخيزد و چه بسا براي يك 
دوره ديگر به نفع حكومت اسالمي تمام شود و با قلع و قمع كردن بي رحمانه 
مخالفين خود، عمر بيش تري براي بقاي نكبت بار خود به دست بياورد. از 

اعالم كرده هم اكنون ظاهرا داريوش همايون، رهبر حزب مشروطه، رسما 
است كه اگر در اثر حمله آمريكا، تماميت ارضي ايران به خطر بيافتد در كنار 

از  را حكومت اسالمي قرار خواهد گرفت. البته نبايد چنين اظهارنظري هايي
جدي گرفت. سياست هاي طرفداران  ،سوي طرفداران احياي سلطنت

چه در سه سلطنت چه در طي حدود پنج دهه حاكميت خانواده پهلوي و 
متاثر از سياست هاي دولت آمريكا بوده  ،دهه اخير فعاليت سياسي آن ها

است و كم ترين ربطي به آزادي و رهايي جامعه ايران از نكبت حكومت 
  اسالمي ندارد.

اين كه حكومت اسالمي بايد برود، نبايد كم ترين شكي كرد. اما چگونه و با 
مهم و پيچيده است. كارگران و كليه نيرويي و با چه هدفي؟، مسئله اي بسيار 

نيروهاي آزادي خواه ايران كه در جهت سرنگوني حكومت اسالمي مبارزه مي 
هرگز از پا ننشسته اند و به  ،كنند و در اين راه قربانيان زيادي نيز داده اند

غير از اتحاد و همبستگي و قدرت طبقاتي و مبارزه خود به نيروي ديگري نه 
مي خواهند. جامعه ايران، نه به نيروگاه اتمي نياز دارد و نه به  باور دارند و نه

حاكميت خونين حكومت اسالمي و نه به محاصره اقتصادي و لشكركشي 
نياز عاجلي به آزادي، برابري، رفاه اجتماعي و امنيت دارد كه  مردم ما .آمريكا

  آن هم بايد به دست خويش كسب كند.

در خارج كشور، نشستن در انتظار  سياست اصلي بخش اپوزيسيون راست
سپتامبر توسط آمريكا و متحدانش  11تحوالتي است كه به ويژه پس از واقعه 

و مخصوصا  ول غرباز دوراني كه تنش ميان ددر خاورميانه آغاز شده است. 
آغاز شده است و تحريم  و حكومت اسالمي، پيرامون پرونده اتمي آمريكا

آمريكا به تاسيسات اتمي و مراكز حساس  اقتصادي و احتمال حمله نظامي
ايران همواره در رسانه ها انعكاس مي يابد، اين اپوزيسيون نيز فعال تر شده 
است و در سايه وزارت خارجه و مامورين پنتاگون و سازمان سيا، به بده و 

  .است بستان هاي پشت پرده مشغول
ت و جمهوري در چنين شرايطي، اپوزيسيون راست و مشخصا نيروهاي سلطن

خواهان ملي و غيره در تالشند سياست هاي خود را با سياست هاي آمريكا 
در منطقه خاورميانه منظبق كنند. در ميان شخصيت هاي اين بخش از 

  اپوزيسيون، رقابت چلبي و كرزاي شدن نيز بسيار باالست.
 75اولين بروز بيروني و عملي دولت آمريكا عليه ايران، سياست تخصيص 

ون دالر بودجه اجرايي است كه بخشي به مصرف گسترش رسانه هاي ميلي
جمع برون مرزي مي رسد و بخش ديگري نيز در اختيار اپوزيسيون سياسي 

 داخل و خارج قرار داده شود.
، با تفسيري در 2007يولي  19- 1386خرداد  29فاينانشال تايمز، سه شنبه 

 2006. دولت آمريكا در سال «..مورد كمك هاي مالي آمريكا از جمله نوشت: 
ميليون پوند) براي ترويج  34ميليون يورو يا  50ميليون دالر ( 66,1معادل 

دموكراسي در حكومت اسالمي اختصاص داد. اكثر اين مبلغ مربوط به 
ميليون دالر از آن نيز براي  20سازمان هاي خارج از ايران بوده است ولي 

يافت كنندگان اين كمك ها ناشناس فعاليت داخل ايران اختصاص يافت. در
  باقي ماندند مگر آن كه خودشان مايل باشند نام خود را فاش كنند...

كوندليزا رايس، وزير خارجه آمريكا ماه پيش به روشني گفت كه آمريكا خيال 
ندارد دست از كمك مالي براي ترويج دموكراسي در ايران بر دارد و خواهان 

ميليون دالر در سال  75تا ميزان » و حقوق بشرجامعه مدني «افزايش بودجه 
  شد. 2008

كوندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا در سخنراني خود در برابر كميته 
روابط خارجي سناي آمريكا ضمن تشكر از كنگره آمريكا به خاطر اختصاص 
دادن ده ميليون دالر براي كمك به آزادي و حمايت از حقوق بشر در ايران، 

براي كمك به دمكراسي  2006ه بود كه دولت آمريكا قصد دارد در سال گفت
ميليون دالر كمك اضافي كند. بنا به گفته يك مقام  75در ايران تقاضاي 

ميليون دالر،  75ارشد وزارت خارجه آمريكا در صورت تصويب كنگره از اين 
زبان  تلويزيوني فارسي -ميليون دالر صرف ايستگاههاي راديو 50قرار است 

 5ميليون دالر به بورس هاي تحصيلي اختصاص يابد،  5دولت آمريكا شود، 
ميليون دالر به بودجه عمومي وزارت خارجه آمريكا براي فعاليت در ارتباط با 

حمايت از «ميليون دالر باقيمانده براي  15ايران افزون گردد و سرانجام 
  صرف شود.» توسعه سازماندهي و تشكل مدني در ايران

  

  در ايرانحكومت و تغيير » توسعه گران دمكراسي«

  ، از سايت اينترنتي آينه روز:2007، آوريل »نوشته: مايكل بيكر«
 85اعالم كرد كه دولت آمريكا  2006 ... كاندوليزا رايس در زمستان سال

وجود   دمكراسي را در ايران به خواهند ميليون دالر در اختيار نيروهائي كه مي
بنياد براي «گذاشت... گيرنده ديگر كمك مالي از ان اي دي،  آورند، خواهد

توسط كنت تيمرمن تاسيس  1995كه در سال  است» دمكراسي در ايران
به تيمرمن و همكاران آمريكائي او  يافت. تعدادي از ايرانيان سياسي در تبعيد

دالر در سال  50000 در ايجاد اين بنياد كمك كردند. اين بنياد بار اول
ايران  از ان اي دي كمك مالي گرفت تا كتابي در باره حقوق بشر در 1995

 25000) اين بنياد بار ديگر كمك مالي 1996را به چاپ برساند. سال بعد (
وسيله، بنياد قادر شد به جمع  از ان اي دي دريافت كرد كه بدين  دالري

اسناد از عدم رعايت حقوق بشر در ايران بپردازد. اين  آوري اسناد در باره
   مرتبا پخش شدند.» بي بي سي«و » آمريكا صداي«رسانه هاي گروهي مانند 

خود ادامه داده و در آغاز سال  بنياد دمكراسي در سال هاي اخير به رشد
اسالمي در  دهد كه دولت جمهوري اعالم كرد كه احتمال آن را مي  2007

ست بزند. ) به آزمايش سالح هسته اي د2007مارس  20( 1386سال نو 
(كه پدر معنوي انبار » نهاد اينترپرايز آمريكائي«مدير اين بنياد،ِ با  تيمرمن
نزديك دارد. ديگر همكاران   راست گراي آمريكائي است) رابطه تفكرات

رادمن) كه نئوكان هاي معروف و سرشناس  تيمرمن (مثل موراوچيك و
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كنند و  همكاري ميمورد ايران  در» نهاد اينترپرايز آمريكائي«هستند، با 
نهاد را براي تاسيس  اين» حمايت اخالقي«اخيرا اين افراد موفق شدند كه 

  .كسب كنند» نهاد اينترپرايز ايران«
(معروف به ناياك) » شوراي ملي ايرانيان آمريكائي «همانند بنياد دموكراسي،

از ان اي  2003دالر در سال  25000 تاسيس شد، مبلغ 2002كه در سال 
افت كرد. اين شورا، ايرانيان آمريكائي (آمريكائي هاي ايراني تبار) را دي دري

كند. اولين حمايت  مي تشويق» شركت در فعاليت هاي مدني در آمريكا«به 
حيطه  آموزش دو روزه در«مالي از ان اي دي توسط اين شورا به مصرف 

رسانه هاي گروهي در ايران براي چهل نفر اعضاي متعلق به پنج گروه 
پروژه منابع «، ناياك برنامه اي تحت عنوان  2006رسيد. در ژوئيه »  مختلف

ترتيب داد كه هدفش عبارت بود از اين كه » ايران -رسانه هاي آمريكا 
درباره » اطالعات و تجزيه و تحليل ها را رسانه هاي گروهي آمريكا بهترين«

  .ايران داشته باشند
اختيار دارد. او اخيرا در اوايل سال  دكتر تمريتا پارسي در رياست ناياك را

را تحت مشاورت آكادميكي فرانسيس فوكوياما و  رساله دكتراي خود 2007
رساند. تز دكتراي ايشان در باره رابطه  زبيگينو بريژينسكي تنظيم و بپايان

) ناياك 2006وار آمريكا، ايران و اسرائيل است. در سال گذشته ( مثلث
توسعه «ي حمايت مالي دريافت كرد كه خرج دالر از ان اي د 64000

نمود. در ضمن » همكاري ميان گروه ها و بنياد هاي مدني امريكائي و ايراني
هاي مالي از ان اي دي در جهت استخدام افرادي كه به زبان هاي  حمايت

شود. اين افراد متخصص قرار است  دارند، مصرف مي فارسي و انگليسي تسلط
  .گروه ها و نهاد ها باشند ر خدمت اينكه به عنوان مشاور د

در سال  يكي ديگر از فعالين ناياك، حسن نمازي است. حسن نمازي
رياست جمهوري آمريكا، به كمپين انتخاباتي جان كري  2004انتخاباتي 

انجمن «به اين سو، يكي از اعضاي هيئت مديره  2003كمك كرد. او از سال 
د. راكفلر تاًسيس يافت، تا در  توسط جان 1956 است كه در سال» آسيا

بين آسيائي ها و آمريكائي »  تفهيم و تفاهم«جهت گسترش دموكراسي به 
هيئت مديره  عضو 2002-2001ها كمك كند. مضافا، نمازي در سال هاي 

 توسعه روابط ايران ـ«بود. هدف اين شورا » شوراي ايرانيان آمريكائي«
فوروم «ير مجله راستگراي است. جوديت كيپر (رئيس و سردب» آمريكا

مركز مطالعات «شيرين هانتر (مدير مطالعات اسالمي در  ») ِخاورميانه
ديويد لزار (رئيس و مدير عامل كمپاني هاليبرتن)  ») استراتژيك بين المللي

  .هستند از اعضاي ديگر هيئت مديره اين شورا
ش شركت دان«گيرد  چهارمين گروهي كه از ان اي دي حمايت مالي مي

دالر از  115000(معروف به دبليو ال پي ) است. اين شركت » زنان پژوهي
همكاري كرده و بنيادي » بنياد آموزشي افغاني«كه با  ان اي دي دريافت كرد

كنند، داير سازد.  كه فارسي صحبت مي براي آموزش زنان افغاني و ايراني
زارت امور وزير اسبق و توسط مهناز افخمي 1990دبليو اي پي در اواسط 

تاسيس  كند، زنان در رژيم سابق كه در حال حاضر در تبعيد زندگي مي
 18كند كه با   يافت. اين سازمان خود را به عنوان شبكه اي معرفي مي

ويژه در كشورهاي  ختار و مستقل در كشورهاي جنوب، به م سازمان خود
مدير  اٌكند. افخمي كه رئيس اين شركت است، مضاف مسلمان نشين، كار مي 

» بنياد جهاني خواهران«نيز رئيس  است و در گذشته» بنياد مطالعات ايران«
حمايت مالي براي  از ان اي دي SIGI 1990(اس آي جي آي) بود. در دهه 

 كار و توسعه حقوق زنان در خاورميانه دريافت كرد. اين سازمان در سال
يك  به برگزاريدالر از بنياد برادلي دريافت كرد تا  25000مبلغ  1996

آموزشي در تهران تحت سرپرستي آذر نفيسي (نويسنده  سري كنفرانس هاي
  .و پروفسور در دانشگاه جانزهاپكينز) كمك كند

 2004آخرين گروه ايراني كه از ان اي دي كمك مالي در سال هاي قبل از 
است. اين بنياد يك  (ABF)،»بنياد عبدالرحمن برومند«دريافت كرده است 

دولتي است كه حقوق بشر و دمكراسي را در ايران تبليغ و ترويج  غير سازمان
توسط الدن و رويا برومند (دختران  2001سال  مي دهد. اين سازمان در

عبدالرحمن برومند) تاسيس يافت. عبدالرحمن برومند يك وكيل و فعال 
توسط مامورين جمهوري  1991دموكراسي بود كه در پاريس در سال 

  .شد اسالمي ترور
دالر از ان اي  25000مبلغ  بنياد عبدالرحمن برومند كمك اولي خود را به

آن يك  دريافت كردند كه يك سايت حقوق بشري كه در 2005دي در سال 
 حقوق و قوانين حقوق بشري داير كنند. بعد از  كتابخانه الكترونيكي درباره

به  2004ل در سا دالر و بعداٌ 300000) بنياد مبلغ 2003يك سال (در 
از ان اي دي جهت گسترش دموكراسي و حقوق بشر در  دالر 135000مبلغ 

دالر كمك هزينه  150000بنياد به مبلغ  ايران دريافت كردند. مضافاً ، اين
كه يك سازمان » ريچاردسون بنياد اسميت«براي تحقيق و گزارش از 

 گذار«نام  محافظه كار طرفدار رژيم بوش است دريافت كرد كه گزارشي تحت
  .تهيه كند» ايران به دموكراسي
پنج گروه ايراني ديگر از ان اي دي  ) حداقل2006و  2005در دو سال اخير (
كمك هاي مالي دريافت  هاي ديگر آمريكائي (Think Tank)و ديگر انبارفكر

 كرده اند كه در جهت گسترش دموكراسي و حقوق بشر در ايران فعاليت
گي اين گروه ها و هويت آن ها در حال حاضر كنند. چند و چون و چگون

نيروهاي ضدجنگ در آمريكا و ديگر كشورهاي جهان  مورد تحقيق و پژوهش
  .است

  

  آخرين وضعيت پناهندگان و تبعيديان در جهان

سپتامبر، پذيرش پناهندگي نيز دستخوش  11پس از واقعه تروريستي 
مورد به كار گرفته تحوالت جديدي شد. نه تنها سخت گيري زيادي در اين 

مي شود، بلكه بسياري از مهاجرين در كشورهاي اروپايي و به ويژه در اياالت 
و زشت پليسي روبرو شدند. قوانين  نژادپرستانهمتحده آمريكا، با برخورد 

هجوم  ها سخت تري در مورد پذيرش پناهندگي مقرر گرديد. ازاين رو، دولت
ژنو، در دستور برنامه هاي آتي  1951 همه جانبه اي را به بقاياي كنوانسيون

 خود قرار دادند.
ژوئن روز جهاني پناهنده، در  20كميسارياي پناهندگي سازمان ملل، 

شرايط بر پناهندگان  ،گزارشي به همين مناسبت اعالم كرد كه در جهان
سخت تر شده است. آنتونيو گوترس، از كميسارياي عالي سازمان ملل متحد 

برخي از دولت ها از بيم ورود عوامل تروريستي به  :ن، گفتدر امور پناهندگا
كشورهاي خود چنان محدوديت هايي را براي پذيرش مهاجر پناهندگان 
وضع كرده اند كه عمال به خودداري از دادن پناهندگي به پناهجويان واقعي 

  انجاميده است. 
هار سازمان ملل متحد، تخمين مي زند كه در سال گذشته، حدود چهل و چ

ميليون نفر در سرتاسر جهان به دليل مواجهه با آزار يا خشونت ناگزير شده 
  اند از محل سكونت خود بگريزند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل 
ميليون نفر  10درصد افزايش به بيش از  14متحد، تعداد پناهندگان با 

رقم پناهندگان روند نزولي  2002كه از سال  رسيده است. اين در حالي ست
  داشت. 

عالوه بر اين در طي سال گذشته، تعداد آوارگان داخلي يعني افرادي كه خانه 
و كاشانه خود را از دست داده اند اما هم چنان در كشورهايشان باقي مانده 

  ميليون رسيد. 13اند به رقم بي سابقه 
ناشي از  د آوارگان داخلي عمدتاٌبر اساس تحقيق ياد شده افزايش تعدا

  خشونت هاي اخير در لبنان، سري النكا، تيمور شرقي و سودان بوده است. 
هزار  500بيش از يك ميليون و  2006اين گزارش مي افزايد تا پايان سال 

پناهجوي عراقي به كشورهاي ديگر به خصوص اردن و سوريه رفته اند. اما 
هزار افغاني تشكيل مي دهند  100ميليون و  2بيش ترين گروه پناهندگان را 

كه هم چنان در خارج از كشور خود زندگي مي كنند. پس از افغاني ها و 
هزار كنگويي و  400هزار سوماليايي،  460هزار سوداني،  686عراقي ها، 

  هزار نفر از برونئي بيش ترين تعداد مهاجران را تشكيل مي دهند. 400
هزار  300ميليون و  4رباره پناهندگان شامل گزارش سازمان ملل متحد د

فلسطيني كه در اردن، لبنان، سوريه، نوار غزه و كرانه باختري زندگي مي 
  كنند نمي شود.

حكومت اسالمي ايران، سال گذشته صدها هزار افغاني را كه فاقد اجازه اقامت 
ز در آن بوده اند با توسل به زور به افغانستان كه حتي نيروهاي مسلح ناتو ني

جا امنيت ندارند ديپورت كرد و اعالم نمود كه به اين كار خود بدون وقفه 
ادامه مي دهد. كشورهاي افغانستان، ليبريا، ايران، بوسنيا، عراق و سومالي، 

  كشورهايي هستند كه بيش ترين تعداد پناهندگان از اين كشورها آمده اند...
ر پناهندگي كه به مناسبت آقاي گوترس، كميسر عالي سازمان ملل در امو

روز جهاني پناهندگي در مصاحبه اي با بي بي سي شركت كرده بود، گفته 
است كه پناهجويان تروريست نيستند، بلكه قربانيان تروريسم محسوب مي 

  شوند.
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، تصميم گرفتند »آمستردام«، در اجالس 1997كشورهاي اروپايي در سال 
به خصوص آفريقاييان به اروپا را خارجيان و » بي رويه«كه از وارد شدن 

و پليسي و  بگيرند. از اين پس، مرزهاي اتحاديه اروپا، توسط نيروهاي امنيتي
سربازان مخصوص اين اتحاديه مورد محافظت قرار گرفت و تالش همه جانبه 

  اي براي جلوگيري از ورود پناهجويان به قاره اروپا به كار گرفته شد.
ميالدي، منشوري جديدي براي كل  2010 دولت ها در تالشند تا سال

اروپا تنظيم كنند تا هر چه بيش تر مانع ورود پناهجويان به  اتحاديه
كشورهاي غرب شوند. البته نياز به نيروي كار يكي از بنيان هاي قوانين 

توافقنامه ژنو  براساس كشورهاي غربي درباره پناهندگان را تشكيل مي دهد. 
هاي جهان ملزم به پذيرش درخواست پناهندگي، ، تمام كشور1952در سال 

ميان تمام اقوام، بدون توجه به جنس، رنگ پوست، نژاد، دين و مليت شده  از
، تمام افرادي كه در »اعالميه جهاني حقوق بشر«اند. همچنين بر اساس 
يا آزار قرار گرفته يا تهديد به مرگ مي شوند، حق  كشور خود مورد شكنجه،

  پناهندگي كنند.  ثالثي درخواستدارند از كشور 
علمي سازمان بسيج دانشجويي كشور گفت: از  بنا به گزارش آفتاب، معاون

تنها دو نفر به كشور باز مي  نفر دانشجوي اعزامي به خارج از كشور، 96هر 
هاي آمريكا      دانشگاه نفر در 90آموز المپيادي   نفر دانش  125گردند و از   

  كنند.   تحصيل مي 
هزار فارغ التحصيل از ايران، سبب شده كه 180تا  150خروج ساليانه 

المللي پول، كشور ايران را از نظر فرار مغزها، در ميان تمامي  صندوق بين
   توسعه يافته، داراي رتبه نخست بداند. كشورهاي در حال توسعه و

قنامه جامعه بين المللي محور اصلي حقوق پناهندگان را اساس قانوني دو مواف
ژنو مربوط به وضعيت  1951بين المللي مي دانند. يكي كنوانسيون 

  .1967پناهندگان است و ديگري پروتكل 
 49كشور صنعتي به ميزان  50ميزان تقاضاي پناهندگي در  2001از سال 

 336000در مجموع اين كشورها  2005درصد كاهش يافته است. در سال 
درصد كم تر از سال قبل 15كه  درخواست پناهندگي به ثبت رسيده است

    مي باشد.
در جدول اصلي ترين كشورهاي مبداء پناهجويان، ايران در رديف پنجم قرار 
مي گيرد. ميزان پناهجويان ايراني به ثبت رسيده در كشورهاي اتحاديه اروپا 

كاهشي  2004نفر مي باشد كه نسبت به سال  7720حدود  2005در سال 
  است. درصد داشته  13برابر 

بيش از يك ميليون شغل ايجاد كند  به گفته اقتصاددانان، ايران بايد ساليانه
هزار  300فقط حدود  تا فقط بتواند با رشد جمعيت مقابله كند. اما در عمل

 شود و در نتيجه، نرخ بي كاري در ميان  شغل در سال اضافه مي
درك دانشگاهي نفر بيكار، يك نفر م 10كردگان باالست، يعني از هر  تحصيل

درصد اعالم شده است، در حالي كه آمارهاي  15رسمي بيكاري  دارد. آمار
غيررسمي رقم بيكاران را بسيار باالتر از آمارهاي رسمي نشان مي دهند. از 

هزار  75شوند، فقط  بازار كار مي التحصيلي كه هر سال وارد هزار فارغ  270
  كنند. نفر كار پيدا مي 

شهريور ماه  22بازوي اجرايي اتحاديه اروپا، روز پنج شنبه  ،»كميسيون اروپا«
، طرحي را براي تغيير در قوانين مهاجرت به 2007سپتامبر  13 - 1386

  كشورهاي عضو اين اتحاديه اعالم كرد.
، كميسر قضائي اتحاديه اروپا، در جلسه كميسيون اروپا در »فرانكو فراتيني«

اروپا به نگرشي تازه نياز دارد، نگرشي پايتخت پرتغال گفت: » ليسبون«شهر 
كه به موضوع مهاجرت نه به عنوان يك خطر، بلكه اگر به درستي اداره شود 

  به عنوان منبعي براي غناي اجتماعي نگاه كند. 
كارشناسان مي گويند كمبود نيروي كار به خاطر پير شدن جمعيت اروپا در 

با خطر جدي روبرو خواهد كرد، دو دهه آينده كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را 
مگر اين كه آن ها بتوانند نيروي كار متخصص بيش تري را وارد بازار كار 

  خود كنند.
بدين گونه پرواضح است كه امروز پذيرش پناهندگي براي دولت هاي 
بورژوايي نه از سر خطر جاني و حقوق انساني و اجتماعي پناهجويان و ناامني 

آن ها، بلكه از سر نياز نيروي كار اتحاديه اروپا به و جنگ و سركوب در كشور 
    نيروي كار است.

اقامت طوالني در اردوگاه ها آثار سوئي در شخصيت و خلق و خوي 
برخورد ها را در انگلستان، فرانسه، آلمان،  پناهندگان گذاشته است. آثار اين

هين و و هلند از جمله در خصوص ايرانيان پناهنده با تو دانمارك، سوئد
  تحقير و تهديد و اخراج همراه بوده است. 

  
  موخره

» سبك كارى«فعاليت در خارج كشور در نزد سازمان ها و احزاب سياسي 
 .مهم و ضروري است يمتفاوتي دارد. تعريف و تحليل اصول سبك كار امر

هاى  المللى، جنبه  ايرانيان مهاجر و تبعيدى و در عرصه بين فعاليت در ميان
  فعاليت اپوزيسيون ايراني را شامل مي شود. مهمي از 

تحليل اوضاع نزديك به سه دهه فعاليت اپوزيسيون در خارج كشور، چه در 
و چه در رابطه با فضاى  رابطه با ايرانيان و گرايشات مختلف در ميان آن ها

المللى، احزاب و سازمان هاي سياسي،  اقتصادي، سياسى و اجتماعي بين 
افكار عمومى و  لي مدافع حقوق بشر، اوضاع طبقه كارگر،نهادهاي بين المل

غيره، مسائلي مهمي هستند كه بدون توجه به آن ها هرگونه بررسي و 
تحليلي در اين موارد ناقص خواهد بود. از اين رو، در باال تالش شد كه 
فعاليت اپوزيسيون ايراني در خارج كشور در اوضاع و احوال اقتصادي، 

  و فرهنگي بين المللي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.سياسي، اجتماعي 
مبارزه در خارج كشور، چه در رابطه با رفرم و اصالحات در ايران، و چه از 

در ايران، كار جدي در ميان پناهندگان و مهاجرين  موضع انقالب اجتماعي
ايراني و چه در ارتباط و همبستگي با احزاب و سازمان ها و طبقه كارگر و 

وهاي آزادي خواه و برابري طلب و ساختن افكار عمومي تاثير به سزايي نير
دارد. در واقع به نوعي مي توان گفت كه مبارزه خارج كشور، تنها تفاوت 
عمده اي كه با داخل دارد فضاي باز سياسي و اجتماعي آن است. يعني اگر 
ام، در داخل ايران، تهديد و ترور، رعب و وحشت، سركوب و شكنجه و اعد

يك وجه مهم مانع بر سر راه فعاليت علني است، در خارج كشور ما چنين 
مانعي را نداريم. در خارج كشور، هر جرياني دست اش باز است هرگونه 
كمپيني را راه بياندازد و به تبليغ و ترويج و بسيج دست بزند. مهم تر از همه 

  ماهيت واقعي خود را به جامعه نشان دهد.
سر كسب  المللى در قبال ايران، مبارزه اي بر صحنه بين  همچنين تالش در

قدرت سياسى نيست، بلكه جلب حمايت و پشتيباني از مبارزات آزادي 
خواهانه مردم ايران و جنبش هاي اجتماعي است. تاكيد بر اين مسئله 
هنگامي اهميت ويژه اي پيدا مي كند كه اپوزيسيون راست و ناسيوناليست 

ست در همكاري با دولت ها و در راس همه دولت آمريكا، ايراني در تالش ا
تغييراتي در ايران به وجود آورد. چنين نگرشي از موضع گرايش چپ جامعه 
به طور كلي محكوم است و مردم ايران نيز مانند هر كشوري بايد سرنوشت 
خود را به دست خويش رقم بزند. هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي 

با راه انداختن جنگ داخلي ملي و مذهبي و پاك سازي قومي و ايران، آن هم 
لشكركشي، فاجعه و تراژدي انساني غيرقابل جبراني بر جاي خواهد گذاشت. 
و جز تكرار سناريوهاي هولناك عراق و افغانستان در ايران نيز چيز ديگري 

  نيست. 
هستند. از لحاظ ذهنى سياسى  بخش اعظم مهاجرين ايرانى، تبعيدي و آواره،

اقليت  اما موقعيت اجتماعى آن ها در كشورهاى ميزبان موقعيت يك
فرودست است. چنين اقليتي، با گذشت سال ها و با دور شدن از موقعيت 

براي دست يابي به اهداف  مهاجر و پناهنده در موضع شهروند قرار گرفته و
عرصه  خود تالش مي كند. بسياري از آن ها، به عنوان يك شهروند در كليه

  هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت دارند. 
همچنين با طوالني شدن عمر نكبت بار حكومت اسالمي، چندين سال است 
كه تعداد زيادي راه بازگشت و يا در سطح وسيعي رفت و آمد به كشور را 
آغاز كرده اند. اين واقعه، نه خواست حكومت اسالمي، بلكه خواست انساني و 

طبيعي همه انسان هاست كه از آزادي سفر و انتخاب محل زندگي  حق
برخوردار باشند. اگر در اين ميان تعدادي آدم ضعيف النفس و يا فرصت طلب 
و موقعيت پرست هم در اين رفت و آمد ايرانيان به داخل كشور به دام پليس 
، مخفي و اطالعاتي حكومت اسالمي مي افتند و با آن ها همكاري مي كنند

مد مي كنند، آنبايد آن را به گروه بزرگ ايرانياني كه به كشورشان رفت و 
گسترش داد. نفوذ عناصر اطالعاتي حكومت در ميان اپوزيسيون و زير نظر 
گرفتن فعاليت آن ها و جمع آوري اخبار و اطالعات كار دايمي پليس مخفي 

  و اطالعاتي است.
واه و نيروهاي برابري طلب با از سوي ديگر، بسياري از ايرانيان آزادي خ

شركت در مبارزات اجتماعي مردم معترض و كارگران در محل زيست و كار 
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جنبش هاى انقالبى در اقصى نقاط جهان شناخت بيش  خود و همبستگى با
تري از مبارزه و كسب قدرت سياسي پيدا كرده اند. اكنون در نزد اين بخش 

ي و مبارزه اجتماعي معني و مفهوم عملي از ايرانيان، راديكاليسم و انقالبي گر
سرنگونى حكومت اسالمي، ديگر  تر و عميق تري پيدا كرده است. صرفاٌ

المللى سرمايه و همبستگى  شاخصى براي اين مفاهيم نيست. خصلت بين
جهانى پيدا كرده است. روبناى  المللى كارگران و مردم محروم، هويت بين

ي متحول شده است و توجيه نظم فكرى و فرهنگى در همه جوامع بشر
  موجود نيز پيچيده تر شده است. 

اگر قرار است حكومت اسالمي، از موضع كارگر و مردم محروم و تحت ستم 
بركنار شود بايد جايگاه فعال و آگاهگرانه اي در سطح بين المللي پيدا كند و 

محفلي  نيروهاي چپ و كمونيست انتظارات خودشان را باال ببرند و از فعاليت
و موضعي و ضعيف به كمپين هاي گسترده و اجتماعي موثر روي بياروند. 
اكسيون هاي بي تاثير شايد رهبري و اعضاي برخي از سازمان هاي چپ را 
راضي كند، اما اين نوع فعاليت تاثير چنداني بر روند پيچيده تحوالت 

زم است كه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نخواهد داشت. از اين رو ال
سازمان و محافل كوچك و چند نفره يك بازيبني و خانه تكاني جدي از خود 

 - نشان دهند، از چارچوب تنگ تشكيالتي بيرون بيايند و به مبارزه سياسي 
تشكيالتي اجتماعي تر و ابزارهاي ماكرو تبليغي براي پيش برد اهداف خود 

ستي و خودخواهانه را روي بياورند و سياست هاي تفرقه افكنانه و سكتاري
مورد نقد قرار دهند تا از اين طريق به پراكندگي نيروهاي چپ و  عميقاٌ

  آزادي خواه خاتمه داده شود. 
اى،  مبارزه طبقاتى در كشورهاى محلى، در سطح سازمانى و در سطح توده

سازمان دهي كمپين هاي وسيع و موثر سراسري، تبليغ به نفع انقالب 
ايران و ...، از جمله فعاليت هايي است كه كليه نيروهاي  اجتماعي كارگرى در

برابري طلب و آزادي خواه و سوسياليست در مقابل خود دارد. همچنين در 
  رشد و گسترش انترناسيوناليسم كارگري، گام هاي جدي برداشت.

 ، به طرفداران و مدافعين مالكيت خصوصى و استثمار1357تجربه انقالب 
داد كه اگر مردم ناراضى، استثمار و سركوب شده، در دارى نشان  سرمايه

سطح سراسري و در همبستگي با همديگر از اين قدرت اجتماعي و پتانسيل 
ترين   حياتى واقعي برخوردارند كه ماشين دولتى بورژوازى يعنى موثرترين و

ابزار حفظ حاكميت كل طبقه سرمايه دار را پايين بكشد. از همين طريق هم 
بساط حكومت اسالمي را برچيند و آلترناتيو طبقاتي خود را  قادر است

جايگزين كند. و بالفاصله به همه ستم ها، تبعيض ها و سركوب ها و به طور 
كلي نابرابري اقتصادي، جنسي و ملي پايان دهد. از اين رو، بورژوازي داخلي 

ت ايران و بين المللي، هر رقابتي كه دارند اما در تالش هستند هرگونه تحوال
را كنترل شده و بدون دخالت توده هاي مردم از باال پيش ببرند و مانع 

  سرنگوني حكومت اسالمي با يك انقالب اجتماعي بشوند.
مردم ايران  57حكومت اسالمى، به مثابه يك حكومت سرمايه داري، انقالب 

را به خاك و خون كشيد. براي سركوب، كمونيست ها، جنبش كارگرى، 
، جنبش دانشجويي، جنبش انقالبي كردستان، سركوب اعتراضات جنبش زنان

بر حق مردم خوزستان و تركمن صحرا كليه ارگان هاي سركوبگر و حتي با 
هاى مردم  بسيج بخش ناآگاه و مذهبي جامعه مبارزات بر حق و عادالنه توده

خود گرفت. اما اين حكومت با همه وحشي گري  را زير آماج ضربات دائمى
هنوز هم موفق نشده است عزم و اراده انقالبي گري را از افكار عمومي هايش، 

  جامعه ايران بزدايد.
عدم كارآيى اقتصادى و ادارى حكومت اسالمى و مهم تر از همه عدم تثبيت 

، و اين حكومت، براى تامين سوخت و ساز متعارف انباشت متعارف سرمايه
بت قدرت هاى مختلف رقا ،هاى درونى حكومت تضادها و كشمكش  تشديد

موقعيت مطلوب تر در ايران و خاورميانه، همگي از  امپرياليستى براى كسب
 تنها بلوك هاى امپرياليستى را ناگزير جمله مهم ترين عواملى است كه نه

ساخته است تا براى جايگزينى حكومت اسالمى خود را آماده كنند، بلكه 
يسيون راست و حتي جناح هايي بورژوازى ايران و اپوز بخشي از تمام تالشِ

خود را با سياست  كه در اين است كه در حاشيه حاكميت ايران قرار دارند
هاي امپرياليستي براي جايگزيني حكومت اسالمي منطبق سازند تا از قافله 

  كسب قدرت سياسي غافل نمانند. 
 انقالبى در ايران خاتمه نيافته همه اين وقايع حاكي از آن است كه بحران

طرفدار آن ها » وطني«است. اما سياست و نقش امپرياليست ها و نيروهاي 

نبايد دست كم گرفت. اين خطر بزرگي است كه جامعه ايران را تهديد مي  ،را
  كند. 

البته چندان تعجب آور نيست كه نيروهاي بورژوازي و راست اپوزيسيون 
نار بورژوازي حكومت اسالمي، در شرايط حساس و تحوالت جامعه ايران در ك

 جهاني قرار مي گيرند. به اين ترتيب نيروهاي ملي و مذهبي، ناسيوناليست
تا جمهوري خواهان ملي، از  81رنگارنگ از چهار گوشه ايران، از منشور  هاي

سلطنت طلبان تا طرفداران و مدافعين جمهوري دمكراتيك اسالمى، 
 ،و غيره شخصيت هاي سياسي و اجتماعي طرفدار سياست هاي آمريكا

آلترناتيوهايى در برابر حكومت اسالمى با حمايت دولت ها و سياست هاي 
  امپرياليستي هستند. 

امروز صف آرايي طبقاتي بين طبقات اصلي جامعه يعني طبقه سرمايه دار اما، 
و طبقه كارگر، صف بندي هاي واقعي و اجتماعي هستند كه هر كدام براي 

در مقابل و در تضاد با همديگر گام برمي دارند برقراري آلترناتيو طبقاتي خود 
  و نهايت امر همه نيروهاي سياسي و فعالين و شخصيت هاي سياسي، 

اجتماعي و فرهنگي نيز طرفدار و مدافع يكي از اين دو طبقه هستند. 
شرايط جامعه و تحوالت سريع آن اجازه نمي دهد كه جريانات و كساتي پس،

  بين دو صندلي بنشينند.
 ، مهم ترين حركت سياسى برخاسته از بحران1979 -  1357ب انقال

دارى ايران بود. اين انقالب، يك فرصت تاريخى را براى طبقه كارگر  سرمايه
فراهم كرد تا در عرصه سياسى نيز به همان نسبتي كه در عرصه توليد  ايران

بدست آورد. جنبش طبقه كارگر و در پيشاپيش  اجتماعى كسب كرده بود،
ها، تغيير   به ويژه در صنايع كليدى نفت و كارخانه اعتصابات كارگرىهمه 

دولت ها و دولت نظامى را يكى پس از ديگرى فلج كرد و به مبارزه  كارگران 
سال  28و توده هاي محروم ابعاد و روحيه وسيعي داد، و همچنين در اين 

كسب كرده مبارزه با حكومت اسالمي، طبقه كارگر تجارب فراوان ارزنده اي 
است. امروز اين طبقه با همه ضعف ها و كمبودهايش در جبهه مقدم مبارزه 

  طبقاتي ايران برعليه حكومت اسالمي قرار دارد. 
امروز بيش از هر زماني ديگر كارگران آگاه ايران، اين درس اساسى 

و تحت پرچم مستقل خود  ماركسيسم را كه طبقه كارگر تنها به نيروى خود
سال مبارزه سخت خود  28و در اين  57مي رسد، از انقالب به پيروزى 

اند. اين طبقه نه حكومت اسالمى، نه جمهورى ملي و يا دمكراتيك  آموخته 
اسالمى، نه احياي حكومت سلطنتي و نه رقابت هاي دولت هاي سرمايه 
داري و در راس همه دولت آمريكا و نه هيچ آلترناتيو ديگر بورژوايى تن 

. مگر بورژوازي آلترناتيوهاي خود را بار ديگر با جنگ و كشتار و نخواهد داد
  كودتا به اين طبقه و مردم آزادي خواه ايران تحميل كند.

اكنون اكثريت مردم ايران، آن نوع حكومتي را مي خواهند كه بالفاصله به 
نابرابري اقتصادي، جنسي و ملي و هرگونه ستم و سركوب و تبعيض پايان 

هاي فردي و اجتماعي را تضمين كند؛ نه تنها هرگونه شكنجه دهد؛ آزادي 
روحي و جسمي و اعدام را بالفاصله اكيد ممنوع كند، بلكه به طور كلي زندان 
هاي سياسي را در سراسر كشور برچيند تا هيچ انساني به دليل فعاليت 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي تحت فشار و زندان قرار نگيرد. يعني در واقع 

ت و حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي و موجوديت و زيست و حرم
زندگي همه شهروندان بدون توجه به جنسيت، مليت و باورهاي متفاوت 
سياسي و مذهبي و غيره در راس برنامه هاي اين حكومت قرار گيرد و اين 
حكومت با اتكا به روابط و مناسبات شورايي، دخالت فعال و همه جانبه 

  كنترل همه امور دولتي را تضمين كند. شهروندان در
واقع اگر فعاليت اپوزيسيون چپ و آزادي خواه در خارج كشور نبود، به 

بسياري از پناهندگان از دريافت اقامت محروم مي شدند. زيرا  احتماالٌ
پناهنده بايد نشان دهد كه در كشورش ديكتاتوري برقرار است و با اين 

آن اگر اپوزيسون چپ و آزادي خواه نبود حكومت مخالف است، مهم تر از 
حكومت اسالمي به راحتي بساط خود را در خارج كشور نيز پهن مي كرد و 
افكار عمومي جهان را نيز فريب مي داد. بدين ترتيب، كليه نيروهاي چپ با 
سازمان ها و احزاب سياسي، كانون ها و نهادهاي دمكراتيك، با رسانه هايشان 

نامه نگاران آزادي خواه، همگي در افشاي حكومت اسالمي و نويسندگان و روز
و در دفاع و پشتيباني از مبارزات داخل كشور، با هر نقص و كمبودي بي 
وقفه تالش كرده اند و در افشاي جنايات اين حكومت در نزد احزاب و 
سازمان هاي پارلماني، نهادهاي حقوق بشر و افكار عمومي بسيار موثر بوده 

ن رو، بايد به طور كلي صف مدافعين و فعالين جنبش كارگري، اند. از اي
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حنبش زنان، جنبش دانشجويي و جنبش هاي تحت ستم را در داخل و 
خارج كشور در جهت سرنگوني حكومت اسالمي و برپايي يك جامعه آزاد و 

  برابر و مرفه و انساني تقويت كرد.
ديگر اقليت هاي ملي فراز و امروز پناهنده، مهاجر و يا تبعيدي ايراني، همانند 

نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته است. بسياري از آن ها، دنيايي از 
تجارب غني درد و رنج و پيشرفت و سنت و مدرنيته و زندگي در زير اختناق 
و آزادي و مبارزات طبقاتي و اجتماعي را يك جا دارند؛ با زبان هاي مختلف 

گي مردم كشورهاي مختلفي از تركيه تا تكلم مي كنند؛ شرايط زيست و زند
اروپا و آمريكاي شمالي تا پاكستان را تجربه كرده اند. با سياست ها و حق و 
حقوق و آزادي هاي زندگي فردي و اجتماعي در اين كشورها آشنايي دارند. 
آن ها، در عمل احترام به حقوق كودكان و برابري زن و مرد و فرهنگ و هنر 

ربه كرده اند. حتي اين جمعيت امروز به حيوانات و محيط اين كشورها را تج
  زيست اهميت بيش تري مي دهند. و بسياري از تجارب ديگر.

اگر درصد كوچكي از اين جمعيت سه الي چهار ميليوني ايرانيان خارج  
كشور، در فرداي تحوالت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به  ايران 

ر اين تحوالت به نفع انسانيت ايفا خواهند كرد. برگردند نقش مهمي در تغيي
در همه سطوح فرهنگي ، از زبان و ادبيات گرفته تا فرهنگ سياسي و 

وظايف مهمي را عهده دار  ،اجتماعي در همه عرصه ها و شئونات اجتماعي
خواهند شد. كمبودها و به طور كلي ستم ها و فقر فرهنگي كه حكومت 

ني، تبعيض آميز، نابرابر، ناعادالنه و ارتجاعي خود به اسالمي، با قوانين غيرانسا
جامعه ايران تحميل كرده است، به سرعت زدوده خواهند شد و آزادترين و 
برابرترين و عادالنه ترين قوانين در همه سطوح اقتصادي، جنسي و ملي 
برقرار خواهد شد. مسلم است كه چنين جامعه اي خود به خود ساخته نشده 

ار اجتماعي و در پيشاپيش همه طبقه كارگر و مردم محروم و و مستلزم ك
تحت ستم آگاه و متشكل با فعالين سياسي، اجتماعي و فرهنگي و هنري 
خود است. بايد جامعه به نيرو و توان خود باور و اعتقاد داشته باشد و سياست 
زدايي و چپ ستيزي و تبليغات مسموم ارتجاعي ملي و مذهبي و مردساالري 

  قا مورد نقد و افشاگري و طرد قرار گيرد.عمي
امروز انسانيت و حقوق آزادي هاي فردي و اجتماعي آن به هر شهروندي 
حكم مي كند كه بر عليه هرگونه ستم، تبعيض، تحقير، نابرابري و استثمار 

نسبيت «مبارزه كند و نظاره گر اين وضعيت نباشد. براي مثال تئوري 
است. شاخص اصلى ديدگاه نسبت فرهنگي،  در غرب بسيار رايج» فرهنگي

، كلمه توهم زاست »نسبيت فرهنگي«ديدگاهي فرامدرن و عقب مانده است. 
هر فرهنگى  است كه نابرابري و تبعيض را توجيه مي كند. در اين ديدگاه،

هاي بومى دارد كه بايد تنها در محدوده  براى مشكالت جامعه خود پاسخ 
رزيابى قرار گيرد. مثال مشكل جامعه ايران از فرهنگ مورد بررسي و ا همان

قوانين «و » فرهنگ«جمله مسئله زنان ايران مشكلي است كه بايد در قلب 
در سيستم حقوقي، قضايي و اجتماعي اين كشور مورد بررسي قرار » مذهبي

گيرد. در حالي كه مسئله زن، مسئله اي فراكشوري و جهان شمول است. 
به سنن و فرهنگ » احترام«وري تحت عنوان طرفداران اين تئ اساساٌ

كشورهاي ديگر، تا آن جا پيش مي روند كه حتي با نقض حقوق انساني و 
قانوني و بين المللي بخشي از افراد جامعه را توجيه مي كنند. از جمله توجيه 
خشونت عليه زنان با فرهنگ و سنت و مذهب، در واقع، خط بطالني است بر 

رها و ارزش هاي جهان شمول انساني و دستاوردهاي همه مبارزات و معيا
جنبش هاي زنان در سطح جهان. در اين عرصه بسياري از فعالين سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي كه نسبت به جهت گيري هاي مضر اين تئوري آشنايي 

  دارند، روشنگري هاي ارزنده اي نموده اند.
كشور، از احزاب چپ و  بدين سان، امروز بخش پيشرو و آگاه ايرانيان خارج

سوسياليست و آزادي خواه اش گرفته تا روشنفكران برابري طلب و كانون ها 
به برابري زن و مرد، برابري مليت ها،  و انجمن ها و محافل زيادي كه عميقاٌ

حقوق كودك، آزادي بيان و قلم، تشكل، اعتصاب و اعتراض بر حق و عادالنه، 
ان، بلكه به همه موجودات زنده و حفظ و احترام نه تنها به موجوديت انس

نگهداري محيط زيست و غيره باور دارند و آن را حق مسلم انسان مي دانند. 
احزاب و سازمان هاي سياسي نيز برنامه و اهداف و سياست هايشان را تا 
حدودي شفاف تر و مدون تر كرده و آن ها در فرداي آزادي ايران، با 

و قلم و تشكل قادر خواهند بود به سرعت خود را برخورداري از آزادي بيان 
به جامعه بشناسانند تا جامعه آگاهانه و آزادانه آن ها را بپذيرد. حتي آن 
بخش از ايرانياني كه به هر دليلي به ايران برنخواهند گشت اگر يك رابطه 

آزاد و فعالي بين آن ها و داخل كشور برقرار شود، نقش مهمي در مسايل 
ان ايفا خواهند كرد؛ به ويژه در جهت جلب حمايت و پشتيباني از خارجي اير

حكومتي كه با حمايت و دخالت اكثريت جامعه ايران براي پيشبرد و سازمان 
دهي عادالنه مسايل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اداري و اجرايي و 
ه بين المللي روي كار آمده است و صد البته هيچ تبعيض و فشاري نيز ب

حقوق اقليت ناراضي نيز وارد نمي كند و همه شهروندان از حقوق از حقوق 
برابر و يك ساني برخودار هستند، در سطح بين المللي تاثيرگذار خواهند بود. 
بنابراين، بسيار طبيعي ست كه هر انسان و هر شهروندي چه در داخل و چه 

كار و كوشش مي در خارج از يك سو براي تحوالت بنيادي در جامعه ايران 
كنند و از سوي ديگر مي كوشد به آن آگاهي هاي علمي و تكنيكي دست 
پيدا كند كه در فرداي تحوالت ايران براي ساختن جامعه نوين در اين كشور 
نياز است. در يك كالم ما بايد انتظارات و خواسته هاي خودمان را باال ببريم 

و قدرت توده اي و اجتماعي و به تغيير و شكوفايي و بالندگي و همبستگي 
باور داشته باشيم. اگر ديروز را از ما گرفتند؛ اما االن جامعه ما در تب و تاب 
تحوالت جديد مي سوزد و مي سازد؛ فردا از آن ماست! پس بايد با اميد و 

  اشتياق و سرافرازي و آگاهي بيش تري به استقبال فردا بشتابيم.
، شاعر، (victor jara)ه اي از ويكتور خارا اجازه بدهيد اين مطلب را با تران

خواننده و نوازنده انقالب شيلي، به پايان ببريم. ويكتور خارا، پس از كودتاي 
شيلي به فرماندهي ژنرال پينوشه و با حمايت همه جانبه دولت آمريكا، همراه 

جا،  با پنج هزار تن از جوانان شيلي به يك استاديوم، منتقل شدند كه در آن 
   ظاميان به شكنجه و كشتار بسياري از مبارزان پرداختند.ن

رئيس زندان كه سرودهاي پرشور و انقالبي خارا را شنيده بود به هنرمند 
دربند نزديك شد و از او پرسيد آيا حاضر است براي دوستان گيتار بزند و 
سرود بخواند؟ پاسخ ويكتور مثبت بود: البته كه حاضرم! رئيس زندان به يكي 

ز گروهبانان گفت گيتارش را بيار! گروهبان رفت و تبري با خود آورد و هر ا
دو دست ويكتور خارا را با آن شكستند. آنگاه رئيس زندان به طعنه گفت: 
خوب، بخوان! چرا معطلي؟... ويكتور خارا، در حالي كه دستان خونريزش را 

هم صدايي زنجيران خود خواست كه با او  در آسمان حركت مي داد از هم 
كه ويكتور » سرود وحدت«كنند و آن گاه آواز پنج هزار دهان به خواندن 

  :بود در استاديوم سانتياگو طنين افكند سروده
   دل و يك صدا  مردمي يك

   هرگز شكست نخواهند خورد

، به 1973پس از آن او را وحشيانه به رگبار بستند. اين واقعه در سپتامبر 
با حمايت همه جانبه دولت آمريكا، رخ داد كه در  فرماندهي ژنرال پينوشه و

معروف شده است. پس از مرگ او، همسر » سپتامبر سياه«تاريخ شيلي، به 
جوان خارا، جنازه اش را مخفيانه تحويل گرفت و به خاك سپرد. وي از ترس 
مشكالت بعدي كه حكومت كودتا براي او ايجاد مي كرد مجبور به ترك 

  شيلي شد.
  : ين استپرسش من ا

  »هرگز به فكرتان رسيده است كه اين سرزمين مال ماست«

  مال كسي است كه بخش بزرگي از آن را در اختيار دارد

  :پرسش من اين است

هرگز به فكرتان رسيده است دست هايي كه در اين سرزمين كار مي «
  »كنند مال ماست

   و حاصل آن نيز مال ماست

  بكوب حصارها را ويران كن آن ها را در هم

   اين سرزمين مال ماست

  به پدرو ماريا، به خوان خوزه

   اگر آوازم كسي را آزار مي دهد

  اگر كسي باشد كه تحمل شنيدن آوازم را نداشته باشد

   اطمينان داشته باشيد كه او يك يانكي است

   است يا يك مالك و فئودال بزرگ كشور

  حصارها را در هم بكوب.

bamdadpress@ownit.nu  
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  تئاتر تبعيد و مهاجرت
  

همانطور كه قبالٌ اشاره كردم، براي اين بخش نيز دست ياري به سوي همكار 
م كه يم و از اينان خواستيخوبمان ناصر رحماني نژاد و ابراهيم مكي دراز كرد

گرفتاري و  مسئوليت اين بخش را به عهد بگيرند؛ اين دوستان به علت
مقاله اي براي اين بخش تهيه كنند. ولي  تنها پذيرفتند كه خود مشكالت،

نتوانست تا آخرين  ،متأسفانه هميار ما ناصر رحماني نژاد به خاطر بيماري
  ند.براي اين شماره، آماده ك مقاله خود را ، حتالحظات

آن چه در زير مي خوانيد حاصل تالش است كه آن را مديون دوستان 
ح زاده، بهرخ حسين اصغر نصرتي، مجيد فال ابراهيم مكي، تئاتري:

بهروز به نژاد و فرزانه تأييدي، مري آپيك،  بابايي، سيمين متين،
كامران نوزاد، رامين يزداني، علي و سام بدري، حميد عبدالملكي، 

  م. با تشكر از اين دوستان.يمي دان رضا جعفري و اصغر داوري
   آرش

  
  
  

  نگاهي گذرا به تاتر ايرانيان تبعيدي و مهاجر

  

  تي (چهره)اصغر نصر

  
  مقدمه

توان تا حدي از دوران قاجار يافت و  ردپاي تبعيد و تبعيديان ايراني را مي
هاي  هاي آزادي ي كمبودهايش در زمينه دنبال كرد. دوران قاجار اما با همه

اجتماعي چندان در گسترش كمي و كيفي تبعيد و تبعيديان و  سياسي
دك، به جزء چند استثناء، تنها باشد. و اين شمار آدميان ان "موثر"نتوانست 
  اي، يعني سياست، محدود و مشغول بودند! ي ويژه به عرصه

ايي در جامعه پرالتهاب و نيازمند ايران دميد و  اوان دوران رضا شاه نفس تازه
سپس در مدتي كوتاه، دوباره فعالين اجتماعي دچار كمبود آزادي در زندگي 

ور كردند و آندسته هم كه فرصت اجتماعي شدند و برخي به ناچار ترك كش
  گزين شدند! نيافتند يا راهي زندانها و يا اين كه عزلت

پايان جنگ جهاني دوم و ضربه هولناكي كه نصيب حكومت هاي سلطه جوي 
جانبدار فاشيسم شد، اين فرصت را به فعالين سياسي و فرهنگي جامعه ايران 

هاي  موش كنند و پايهداد كه تا مدتي تبعيد و فشارهاي اجتماعي را فرا
اي را برپا دارند و براي فرصت كوتاهي هم كه شده آن را با  زندگي آزادمنشانه

به شكل جدي يكي از  1328هاي اين زندگي از سالهاي  لذت بچشند! اما پايه
مرداد، كشور را  28پس ديگري توسط محمدرضا شاه، برچيده شد و كودتاي 

ن واقعه منجر به احياي مقوله تبعيد به به برهوت جانكاه استبداد كشاند. اي
مرداد، نقطه عطفه  28معناي جدي آن در ايران شد! آري، كودتاي 

شود. با اينهمه تبعيديان و مهاجرين  گيري فرهنگ تبعيد محسوب مي شكل
گزيني اكثر  مرداد بنا به داليل تعلقات سياسي و اسكان 28سياسي متاثر از 

ابق و نبود امكان تحركات وسيع سياسي ـ آنها در كشورهاي سوسياليستي س
داري متداول است، نتوانست  فرهنگي از آن نوع كه در كشورهاي سرمايه

گيري هنر تبعيد و تاتر آن شود! تنها گاهي و به مناسبت هايي  منجر به شكل
شود كه هنوز با  تحركاتي از فعاليت هاي هنري در اين دروان ديده مي

فاصله بسيار دارد. با اينكه در اين دوران نوشين و ي جدي تاتر تبعيد،  مقوله
  برخي از شاگردانش به اجبار راه تبعيد را برگزيده اند. 

گيري هنر تبعيد به معناي وسيع و جدي آن را ايراني ها  تبعيد و شكل
حكومت جمهوري اسالمي هستند! از همين رو اگر قرار باشد كه  "مديون"

شروطه تا كنون  از منظر تبعيد و هنر تبعيد هاي ايران را از دوران م حكومت
ي حكومت جمهوري اسالمي نصب كرد.  بنگريم، بايد كه مدال بزرگي بر سينه

جوي سياسي خويش، توانست  چرا كه اين حكومت با تفكر ارتجاعي و سلطه
كند،  "تقديم"اوالٌ باالترين تعداد كمي و كيفي تبعيديان ايراني را به جهان 

ي  با تجربه همه - عظيم تبعيديان در زندگي اجتماعي خويشدوماٌ اين خيل 
در تالش معنوي خويش، سرمايه فرهنگي را ايجاد كنند  -حوادث دردناكش

  ها، تفاوت جدي داشته باشد.. كه با ديگر دوران تبعيد ايراني
تا كنون، در  57ي ايراني از بهمن  فرهنگ معنوي انسان ترك كشور كرده

هاي مختلف، از چنان ميزان و  اوت با كم و كيفهاي متنوع و متف عرصه
تواند خود زبان گوياي اين بخش از دوران  گسترشي برخوردار گشته كه مي

زندگي ما ايرانيان باشد. پر واضح است كه كم و كيف اين فرهنگ تبعيدي در 
ها به يك ميزان نبوده است. براي مثال ادبيات داستاني تبعيد و يا  همه عرصه
اخر ادبيات زندان به مراتب از غنا و گستردگي بيشتري نسبت به در اين او

ي ادبيات نمايشي، نقاشي و غيره برخوردار گشته است! بررسي داليل  عرصه
  اين امر از حوصله و وظيفه اين نوشتار بيرون است!

  
  موضوع

هاي  همانطور كه در باال نيز بدان اشاره شد، تاتر تبعيد نيز بسان ديگر عرصه
ي انسان  ي فعاليت چندين ساله فرهنگي تبعيديان اين دوران، نتيجه فعاليت

شك پراكندگي جغرافيايي تبعيديان، دشواري هاي رنگارنگ،  ايراني است. بي
هاي مستقيم و يا غير مستقيم  ايي، دخالت از جمله اختالفات فكري و سليقه

مر تعلقات سياسي گذشته و حال فعالين تبعيدي، همگي كار پيگير در ا
بررسي هنر تبعيد را دشوارتر كرده است. از اين رو بررسي تاتر تبعيد و تهيه 

  روزشمار آن نيز از اين قاعده مستثني نيست!
تبعيد در ذات خويش، نگرش سياسي را با خود همراه دارد. انسان تبعيدي، 
چه آنكه او را به زور به تبعيد فرستاده باشند و چه آن كه تبعيد به اجبار 

كرده باشد! مدام با امر سياست درگير و در فعاليت اجتماعي و نبرد  "اراختي"
چرايي تبعيد  ي منتج از آن، سهيم است. انسان تبعيدي همواره در انديشه

گيري تاتر تبعيد و به  برد؛ از اين راه فعالين تاتري نيز از زمان شكل بسر مي
هاي  بعيد، بحثي واژه ت ش بر سر معنا و گسترها همراه آن مقوالت نظري

بود؛ اما به مرور در برخي   اي و پراكنده بسيار كردند كه در ابتدا كاري حاشيه
هاي فشرده و يا  هاي تاتري و مطبوعات تاتري، به نوشته از مراسم
  هاي مبسوط و متمركز منجر گشت.  سخنراني

گيري دو نوع  ها مي توان به طور عمده به شكل ي بحث از ميان مجموعه
ي تاتر تبعيد اشاره كرد؛ كه هر يك از اين دو نوع نگرش،  ي به مقولهنگرش كل

حد و مرز «، »هنر تبعيد و تبعيدي«ي  گانه نظريات خويش را در مباحث سه
  كردند. ، منعكس مي»انداز تاتر تبعيد چشم«و » تاتر تبعيد از غير تبعيدي

  
  »هنر تبعيد و تبعيدي«

ي را در بيرون از مرزهاي كشور نگرشي بر آن بود كه حضور هنرمند تبعيد
برابر با تاتر تبعيد بداند. به زبان ديگر اين دسته معتقد بودند كه هر نوع توليد 
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تاتري به هر شيوه و با هر مضمون و زمينه و شكلي كه باشد بايد آن را هنر 
  گر آن انسان تبعيدي است! تبعيدي دانست. چون توليد

ند تبعيدي را از توليد و خالقيت وي نگرش ديگر مايل بود كه سرنوشت هنرم
تا حدي جدا كرده و تنها به توليد تاتري  وي استناد كند. يعني يك هنرمند 

ي فعاليت هاي تاتري برون مرزي خويش يا اصالٌ  تبعيدي الزاماٌ نبايد در همه
گر موضوعات تبعيدي باشد. از همين رو  در فعاليت تاتري خويش، انعكاس

والٌ تنها به توليدات تاتري توجه دارد و دوماٌ به آندسته از بررسي تاتر تبعيد ا
كند كه مضمون و موضوع تبعيد را سرمايه  توليدات تاتري اشاره و يا تاكيد مي

كار خالق هنري خويش قرار دهد. هر دو دسته براي خويش داليل و 
يك نمود! اين كه كدام  هاي بسيار داشتند كه ادعاي آنها را باورمند مي نمونه

در اين امر حق داشتند و كدام يك از اين دو تعريف دقيق و درست است، كار 
  كند. تر مي اين نوشتار نيست اما اشاره بدان كار مطالعه تاتر تبعيد را آسان

  

  
  
  »حد و مرز تاتر تبعيد از غير تبعيد«

در معناي تاتر تبعيد نيز تفاوت نگرش آشكار بود. در اينجا كار از دو دستگي، 
ه چندين نگاه متفاوت منجر شده بود. گاهي به تعداد تفكرات و تعلقات ب

سياسي ديروز و امروز هنرمندان، تاتر تبعيد در تعريف و مشخصات خويش، 
صادقانه بود و هنوز با اختالفات شخصي و  شد. اينها تازه نگرش متفاوت مي

نه هاي سياسي درهم نياميخته بود! وگر اي و چه بسا با دشمني سليقه
شد. از همين  ها آنقدر فراوان بود كه گاهي از حوصله بررسي خارج مي تفاوت

رو  افراط و تفريط در اين بخش با شدت و حدت بيشتري از دو بحث ديگر 
توان به دو نوع نگاه اصلي  ها در اينجا نيز مي همراه بود. اما از مجموع نگرش

دانست كه در  هنري مي اشاره كرد. نگاهي كه تاتر تبعيد را آنگونه توليدي
ايران، در داخل مرزهاي كشور، در حال حاضر امكان اجرا نداشته باشد. 
نگرش بعدي معتقد بود تاتر تبعيدي يعني بيان درد انسان تبعيدي، 

اجتماعي او با كشور   هاي همگرايي ها، كابوسها و تحوالتش، دشواري گرفتاري
.! مقوالتي كه بيشتر تمايل هاي وي با فرهنگ كشورش و .. ميزبان و تناقض
گراي  هايش انسان وعتاتر مهاجر داشت! تاتري كه بيشتر موض به شكل بخشي

و شخصي است تا سياسي و اجتماعي. تاتري كه بجاي توجه به حوادث 
سياسي و يا استبداد حكومت و درد و رنج انسان داخل كشور، به انسان امروز 

  پردازد.  درگير در سرزمين بيگانه مي
ط و مرز اين دو نگرش، به مضون تاتر تبعيد، از دو  معيار متفاوت برخوردار خ

اش داخل كشور بود؛ گرچه هنرمندش مدت ها  بود. نگرشي كه معيار و توجه
از آن سرزمين به بيرون پرتاب شده باش. نگرش ديگري كه معيارش سرزمين 

ديد و  زده مي پذير بود. يكي مسئوليت را در ياري به انسان استبداد تبعيد
شك ميان اين دو نگرش  ديگري توجه به انسان درمانده و عاصي تبعيدي! بي

و مواردي هم بود كه جنگ . بوجود مي آمد هاي ها و دوري گاهي نزديكي
شد! در اين  حيدري و نعمتي مانع فهم درست نسبت به اين دو نگرش مي

را جاوادن و دانستند و عمرش  ميان كساني بودند كه تبعيد را مقدس مي
كساني هم بودند كه تبعيد را امري گذار و وظيفه واقعي تاتر تبعيد را خاتمه 

دانستند. كساني هم بودند كه براي تاتر تبعيد  بخشيدن به اين مقوله مي
دانستند و از همين رو اشكالي  مرزي به عنوان داخل و خارج از كشور  نمي
روع به دعوت هنرمندان داخل هم در همكاري با تاتر داخل كشور نديده و ش

كشور كردند. كساني هم بودند كه نفس تاتر تبعيد را جدايي اين دو مركز 
رود  دانستند و معتقد بودند آنچه در ايران به روي صحنه مي توليد مي

تواند در قالب  مضمون تاتر تبعيد قرار گيرد و از چنين مضموني  نمي
  برخوردار باشد.

  
  »انداز تاتر تبعيد چشم«

بحث هاي بسيار بود. در اين   انداز تاتر تبعيد نيز انگيزه از سوي ديگر چشم
قابل تميز بودند. ها از يكديگر  و بد بين ها ميان نيز دو دسته، خوش بين

معتقد بودند كه چون تاتر تبعيد در گرو حضور و فعاليت هنرمند » ها بدبين«
خود  "بازنشستگي"ن تبعيدي است و چون اين نيروي كار به مرور به دورا

نزديك خواهد شد و از ديگر سوي چون نسل دوم خانواده هاي تبعيدي راه 
نسل نخست را ادامه نخواهد داد، پس تاتر تبعيد به ناچار و به مرور زمان از 
بين خواهد رفت. از سوي ديگر انسان تبعيدي توان محدودي براي تحمل 

رم هاي زندگي روزمره و طوالني دوران دشوار تبعيد دارد و به ناچار و با اه
گشتن دوران تبعيد به انسان مهاجر تبديل خواهد شد و اگر هم نسل نخست 
روحيه مهاجر نگيرد، نسل بعدي كه از درد و غم اين انسان تبعيدي برخوردار 

پيوندد. تاتري كه يا به زبان كشور  نيست، در بهترين شكل به تاتر مهاجر مي
تري به خود  ر از فرهنگ و غم آنجا، مختصات عموميميزبان خواهد بود و متاث

گيرد و آنطور كه بايد با مقوله تبعيد و ايراني تبعيدي، ارتباط مستقيمي  مي
نخواهد داشت. پس بدين وسيله راه تاتر تبعيد به زودي بي رهرو خواهد شد! 

ا اي نه چندان دور كار تاتر به نوعي نوستالژي و پراكنده كاري و ي و در آينده
) خواهد انجاميد. اين دسته همچنين به عوامل ديگري مانند 1تاتر مناسبتي(

هاي جانبي كار تاتر تبعيد، از جمله كمبود جدي ادبيات نمايشي،  دشواري
تربيت نيروي كار ، امور مالي و... را براي مدلل ساختن نظريات خويش به 

  گرفتند. كمك مي
ديد و به ادبيات نمايشي و  يگر مياي د ها مطلب را به گونه» بين خوش«دسته 

اي  امثالهم هم چندان اهميت نمي داد و در فعاليت توليدي تاتر خويش، تكيه
كرد. اينان معتقد بودند كه تا زمان حضور تبعيدي، تاتر آن  جدي بدان نمي

بيني كامل به تاتر تبعيد مي  با خوش  نيز پا برجا خواهد ماند. اين دسته
كردند.  جستجو مي» هاي متحرك و پويا ستون«راي آن نگريستند و همواره ب

اينان همواره سعي داشتن با هيجان بخشيدن به لحظه، چشم اندازي وسيع و 
اي در فضاي تاتر تبعيد ايجاد كنند. از همين رو حتي دشوارهاي  اميدواركننده

ر تات -جانبي تاتر تبعيد را نيز با نگاهي ديگر نگريسته و معتقد بودند تاتر ما
   برعكس تاتر امروز اروپا و ديروز ، چندان وابستگي به ادبيات نمايشي ندارد. -شرق

برايند نگرش اين دو دسته در نهايت به پيمودن دو راه تا حدي متفاوت و چه 
بسا متقابل منجر شد. دسته نخست در بهترين حالت به سوي تاتر مهاجر و 

دسته دوم از تاتر داخل كشور  تر به تاتر كشور ميزبان پيوست. در موارد موفق
براي بقاي خويش مدد جست! اما نكته حساس و اصلي در اين ميان كه 

شود اين بود كه هيچ كدام از اينها نتوانستند به معناي  شامل هر دو دسته مي
وسيع و دقيق تاتر تبعيد، بدان شكل و محتوايي كه خود در ابتدا مدعي آن 

از سوي اندك شماري از » ناب«تر تبعيد شك تا بودند، وفادار بمانند. بي
هنرمندان دنبال شد، اما از آنجا كه كميت و در مواردي حتي كيفيت آن 
ناچيز ماند، علي رغم حضور مداوم خويش، نتوانست سبب حركت و يا 
جايگاهي ويژه در تاتر كشور ميزبان، و تاتر ايراني در تبعيدگردد. اما از بررسي 

توان به اين نتيجه جدي رسيد كه تاتر ايراني به  ور ميتاتر ايراني خارج از كش
نشيني جدي شده و  معناي عام و تاتر تبعيد به معناي خاص آن، دچار عقب

  برد. مدتهاست كه در يك ركود چشم گير بسر مي
گرچه دشواري كار در روز شمار تاتر تبعيد تدقيق كردن مقوالت نظري تاتر 

نوعي به اين مقوالت تا حدي توجه كرده و تبعيد نيست. اما مجبور هستيم به 
بحث نظري آن را تا اندازه اي سامان بخشيم. يكي از امكانات براي بررسي و 

بود. در آن زمان من در يك مقاله » كتاب نمايش«تدقيق بحث در گذشته 
سه قسمتي سعي كردم تا حد ممكن به تاتر تبعبد و دشوارها و چه بسا 

  )2(اندازهاي آن بپردازم. چشم
ي فعاليتهاي تاتري ايرانيان خارج از كشور را مورد دقت قرار  اگر بخواهيم همه

دهيم و آن را در آرشيو تاتري ثبت كنيم، بهتر است كه براي مجموع فعاليت 
را انتخاب كنيم  »تاتر برون مرزي«هاي تاتري ايرانيان خارج از كشور، واژه 

، تقسيم مهمانو  مهاجر، تبعيدو آن را نيز به سه دسته با عنوان هاي 
كنيم. اين كه اين نوع دسته بندي دقيق باشد يا خير كاري ست كه بايد به 

بندي معياري است براي تدوين مجموع  منتقدين مطلب سپرد، اما اين دسته
توليدات نظري و عملي تاتر خارج از كشور در جهت تهيه آرشيو كامل تاتر 
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شخصات تبعيدي آن! در غير اين ايرانيان؛ آن هم بدون در نظر گرفتن م
گردد. اما از آنجا  صورت، كار آرشيو نه تنها دشوار بلكه تا حدي ناممكن مي

كه در تهيه آرشيو فعلي بيشتر نظر به تاتر تبيعد و مهاجر داريم و هدف 
تدوين اين آرشوي و نيز بر اين مبناست، از ذكر و توضيح تاتر مهمان 

كنيم. همانطور كه در  تبعيد و مهاجر اكتفا مي صرفنظر كرده و تنها به دو تاتر
باال نيز ذكر شد، وجود اختالف در تعيين و تدقيق مشخصات تاتر تبعيد و 

شود كه در آرشيو فعلي تبعيدي يا مهاجر  ي نظري آن مانع از آن مي مقوله
بودن هر كدام را ذكر كنيم. اين كار تنها به اختالفات و اشتباهات دامن 

  دهد.   ارزش اعتبار نسبي آرشيو را كاهش ميزند و عمال مي
تهيه آرشيو تاتر ايرانيان منوط به بررسي همه ي فعاليت هاي تاتري آنها 

ي كلي فعاليت، يعني نوشتاري  است. اين امر ما را متوجه دو نوع عرصه
كند. اين دو عرصه خود به چند بخش تقسيم  (نظري) و اجرايي (عملي)  مي

  ي فعاليت است. ر مي آيد تشريح اين دو عرصهشود. آنچه در زي مي
  الف: فعاليت هاي نوشتاري/ نظري

  هاي نظري/تحليلي/نقد و بررسي) شناسي تاتر (نمايشنامه ها، نوشته كتاب
 انعكاس تاتر در مطبوعات غير تاتري

  هاي تاتري ها و جنگ گاهنامه
  هاي اجرايي/ عملي ب: فعاليت

  يتهاي تاتريبررسي عمومي و جغرافيايي از فعال
 هاي تاتري ها, انجمن ها و كانون فستيوال

 مراسم و مناسبت هاي تاتري
  اجراشناسي

  
  الف: فعاليت هاي نوشتاري/ نظري

  شناسي تاتر (نمايشنامه ها، كتاب -1
  هاي نظري/تخليلي/نقد و بررسي) نوشته 

و » ها نمايشنامه(«عالقمندان براي كسب اطالع از اين بخش فعاليت  
تاتر ايراني، كه در شكل و شمايل كتاب به چاپ ») هاي نظري نوشته«

اند، را پيش از همه به دو كتابشناسي تاتري ارجاع مي دهم كه در اين  رسيده
ايم. گرچه اين دو  زمينه ابتدا من و سپس خانم مهستي شاهرخي انجام داده

شند. و آغازي براي يك كار دقيق با  توانند پايه تالش كامل نيستند، اما مي
كتاب «هاي يكم و هفتم  توانند اين دو كار مذكور را در شماره اهل تحقيق مي

  مالحضه كنند.» نمايش
ي تاتر، ذكر  دو نكته ضروريست.  در باره مجموعه كتابهاي چاپ شده در باره

نخست اينكه ميزان كمي و كيفي ادبيات نمايشي، برخالف آنچه كه در عرصه 
يم، از سطح نازلي برخوردار است. دوم اين كه ادبيات داستاني شاهد آن هست

مقوله تبعيد و مهاجر نتوانست، به غير از چند نمايشنامه، مقاله و مصاحبه، به 
يك تالش جدي نظري تبديل شود و ارتقاع يابد. از همين رو موضوع تبعيد و 
مهاجر  نتوانست به يك موضوع و نياز پيگير اهل تاتري بدل گردد! تعداد 

ي خويش ساختند به  هايي كه موضوع و مضمون تبعيد را مقوله هنمايشنام
درصد  50حدي اندك است كه در كل كتاب هاي منتشر شده حتي ميزان 

  آورند! نيز بدست نمي
  
 انعكاس تاتر در مطبوعات غير تاتري -2

ي بخش ديگر مطلب شناسي يعني  نوشتن و تنظيم آرشيو دقيق در باره
گير و  كاري بس دشوار، وقت» غير تاتريانعكاس تاتر در مطبوعات «

طاقتفرسا است و تا كنون هم در اينباره كسي كاري جدي انجام نداده است. 
اين است » انعكاس تاتر در مطبوعات غير تاتري«منظور از تنظيم و تدقيق 

هاي  ها، بررسي ها، نقدها، مصاحبه كه ما بتوانيم تمامي مطالب، اعم از اطالعيه
گيري تاتر تبعيد و مهاجر  هاي، كه از ابتداي شكل نمايشنامه نظري و چه بسا

در مطبوعات برونمرزي به چاپ رسيده، دنبال كنيم و سپس آن را در يك 
آرشيو با ذكر تاريخ، محل و نام مطبوعات مذكور تنظيم وثبت. من در سالهاي 

ي ست مقدمات كاري كه متاسفانه هنوز ام گذشته اندكي در اين راه تالش كرده
و ارزش انعكاس و انتشار ندارد. دشواري اين كار نيز پراكندگي جغرافيايي 
مطبوعات غير تاتري است كه وسعت آن از آمريكا تا اروپا است. براي اين كار 
بايد تمامي مطبوعات، چه آنها كه هنوز به كار خود ادامه ميدهند و چه آنها 

ر گيرند. بايد اذعان كرد كه اند، مورد بررسي قرا ي راه متوقف شده كه در نيمه

اين عمل نياز به ياري و همكاري چندين و چندنفر دارد كه اميدوارم روزي 
  انديش اقدامي جدي در اين راه بكنند. روزگاري چند انسان پيگير و عاقبت

  
 ها و مجالت تاتري ها، جنگ نامه گاهنامه ها، ويژه -3

ها است.  ن تر از ديگر بخشخوشبختانه بررسي اين بخش از كار به مراتب آسا
ها و مجالت تاتري حوزه كار را  ها، جنگ نامه ها، ويژه زيرا تعداد اندك گاهنامه

  توانند بر مقوله بيشتر دقت كنند. كنند و اهل تحقيق مي محدود مي
ام و به ترتيب  من براي بررسي اين بخش از كار تاريخ نشر را معيار قرار داده

شك  كنم. بي به كم و كيف كار آنها نيز  اشاره ميزماني  و تا حدي مختصر 
بررسي دقيق محتوايي و نقش فرهنگي و تاثير تاتري اين مطبوعات نياز به 

  كاري جداگانه و جدي ديگري دارد.
توسط گروه تاتر » ي تئاتر گاهنامه«نخستين مجله يا جنگ تاتري با عنوان 

 ي ست اين گاهنامه ويژهي نخ در كلن منتشر شد. شماره 1986باربد در سال 
ها و پيام  روزجهاني تاتر و مراسم برپاشده توسط گروه و متن سخنراني

روزجهاني آن سال است. از اين گاهنامه سه شماره در سه سال به چاپ رسيد 
اي از آن متوجه روز جهاني تاتر بود. در پي  كه همواره بخش قابل توجه

تشار اين جنگ نيز به فراموشي متوقف شدن كار گروه تاتر باربد، عمال ان
سپرده شد. بايد اذعان كرد كه اين جُنگ از كميت و كيفيت اندكي برخوردار 
بود. در اين جنگ تنها در شماره ها دوم و سوم دو يا سه مطلب جدي به 

نازلي « چاپ»خورد. گاهنامه از حروفنگاري، صفحه آرايي و  چشم مي
ركاران و ابتكار آنها آنهم با آن امكانات برخوردار بود، اما شور و شوق دست اند

  اندك ان دوران نشاني از حس مسئوليت دست اندركاران آن بود..  
، باز هم در  1997تقريبا ده سال بعد از انتشار اين  گاهنامه در فوريه سال 

انتشار يافت. كار نشر » فصل تئاتر«شهر كلن، نخستين مجله تاتري با عنوان 
انه دو سال بيشتر دوام نياورد و با انتشار شماره هفتم آن اين مجله هم متاسف

اين مجله برخالف » مسئولين«به كار خود پايان داد.  1998در زمستان سال 
سعي داشتند بنا به مالحضات سياسي، كمتر متاثر از » گاهنامه تئاتر«

هاي تبعيد و تبعيديان تاتري برخوردار باشند. اما مجله  سياست روز و ويژگي
تري برخوردار بود. مجله توانسته بود با برخي  ز دقت و كيفيت و مطالب غنيا

از اهل تاتر تماس بگيرد و آنها را حول محور اين مجله به فعاليت قلمي 
  متمركز كند.

اي با  مصادف با آغاز انتشار جنگ تاتري تازه» فصل تئاتر«اواخر كار مجله 
ود از اين جنگ هر ساله سه گشت. در ابتدا قرار ب» كتاب نمايش«عنوان 

هاي مالي و  شماره چاپ شود، اما از سال سوم كتاب نمايش دچار دشواري
سازماندهي شد و تعداد انتشار آن به دو شماره و در آخرين سال يه يك 

و  1998شماره تنزل يافت. نخستين شماره اين جنگ در فوريه سال 
ه دست عالقمندان رسيد. ب 2003سيزدهم، آخرين، شماره آن نيز در  ژانويه 
شد همواره در هر شماره با مقاالت  اين جنگ كه به شكل كتاب چاپ مي

نظري، اخبار و نمايشنامه همراه بود و در طول چهار سال فعاليت خويش 
هاي تبعيد و مهاجر را به همكاري دعوت كرد. از اين  تعداد زيادي از تاتري

نامه سعيد  ، و يازدهم ، ويژهي تاتر ابزورد نامه جنگ شماره پنجم، ويژه
سلطانپور، از استقبال و توجه بيشتري برخوردار شد. گرچه كيفيت كار جنگ 
در شماره سيزدهم به مراتب چشمگيرتر بود. قرار براين بود كه كتاب نمايش 

هاي ديگر براي هنرمندان تاتر از جمله عبدالحسين نوشين، بيژن  نامه ويژه
ر كند كه متاسفانه كار نشر آن متوقف شد. كتاب مفيد، آوانسيان و ... منتش

هاي  و برنامه  كننده و برپاكننده برخي نشست  نمايش هم چنين هماهنگ
  جانبي بود كه در بخش هاي ديگر بدان اشاره شده است.

چند مجله و جنگ تاتري هم كه به نوعي  ،ي تاتري نامه در كنار اين دو ويژه
بودند منتشر شد كه ذكر آنها در  و پاريس متاثر از فستيوال هاي تاتري كلن

ي خود هر  رسد. فستيوال كلن در كنار بولتن هاي روزانه اينجا الزم به نظر مي
» جنگ تئاتري«اي با عنوان  گونه از گاهي، در پي برگزاري فستيوال، مجله

) 2000كرد. نخستين شماره اين جنگ در فستيوال هفتم (نوامبر  منتشر مي
  ز آن تا كنون پنج شماره منتشر شده است.منتشر شد و ا

در پاريس در پي برگزاري فستيوال تاتر (گوهرمراد)  2001در پاييز سال 
شكل گرفت. از اين مجله كه »  ويژه تئاتر«اي تاتري با عنوان  انتشار مجله

قرار بود هر سه ماه يك شماره چاپ شود، بعد از دو يا سه شماره متوقف شد 
اكتفا كردند كه نوعي جنگ » درنگ«به همان مجله و گردانندگان آن 

از » ويژه تئاتر«فرهنگي بود و تاتر نيز بخشي را به خود اختصاص مي داد. 
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بندي مجله ديده  كيفيتي برخوردار نبود و نوعي اغتشاش در تنظيم و صفحه
گرايي بود و كمتر تاتري  شد. نگاه مسئولين به كار خويش بيشتر انبوه مي

  .شد محسوب مي
ها نيز اشاره كنم. فستيوال  عالوه بر اين، بايد به بولتن هاي تاتري فستيوال

تاتر كلن نخستين گام را در اين راه برداشت و بهترين كارهاي خود را در اين 
عرصه در سال هاي سوم تا ششم ارائه داد و در سال هاي بعد دچار تنزل 

ي دست نزد.  ديگر كيفي گشت و در سال هاي آخر هم ديگر به چنين اقدام
فستيوال ها يا چنين همتي از خود نشان ندادند و يا نتوانستند به كار خود 

  سروسامان درستي بخشند.
ها برخوردار بودند كه در ميان اينها  ها همچين از بولتن هاي برنامه جشنواره

بولتن نخستين جشنواره هلند (جشنواره  هنر ايراني در حركت) يكي از 
  ن هاي فستيوالي تاتر تبعيد را ارائه داد.زيباترين بولت

هاي تاتري مفيد كه ايران نامه  نامه در پايان اين بخش جا دارد كه از يك ويژه 
ياد فرخ غفاري  منتشر كرد، ياد  واشنگتن) زيرنظر زنده-2(سال هفتم شماره 

نامه ارتباطي با تبعبد و مهاجرت ندارد  كنيم. گرچه موضوعات مندرج اين ويژه
بيشتر به موضوعات تاتر سنتي پرداخته است، با اين همه يكي از كارهاي و 

نامه است كه براي  شود. در همين ويژه خوب خارج از كشور محسوب مي
نخستين بار در خارج از كشور كتاب شناسي تاتر توسط فرخ غفاري تنظيم 

 ي نامه محدود به مقوله گشته است. البته اين كتاب شناسي و كل خود ويژه
هاي سنتي (تعزيه و روحوضي) است و تنها گه گاه به مطلب يا كتابي  نمايش

برمي خوريم كه در خارج از كشور به چاپ رسيده است وگرنه بيشتر مطالب 
  نامه به گذشته دور تعلق دارند.  و منابع مندرج در اين ويژه

  
    هاي اجرايي/ عملي ب: فعاليت

 رياي تات بررسي عمومي و جغرافيايي فعاليت
 هاي تاتري ها و كانون ها، انجمن فستيوال

 هاي تاتري مراسم و مناسبت
 اجراشناسي

  

  بررسي عمومي و جغرافيايي فعاليهاي تاتري

هاي تاتري ايرانيان تبعيدي و مهاجر را مي توان به طور عمده  مجموع فعاليت
 در چهار كشور (آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان) و با قدري اغماض و تاخير

  در دو كشور ديگر ( هلند و كانادا) دنبال كرد!
ها در آمريكا، به ويژه در لس آنجلس، روي صحنه رفتند و  نخستين نمايشنامه

در  1979دليل آن هم حضور نخستين فوج مهاجرين و تبعيديان  انقالب 
ايران بود كه به آنجا مهاجرت كرده بودند. حتي اگر محتواي اين اجراها با 

تواند و بايد آنها را  تبعيد همخواني نداشته باشند، باز مي "قيقد"معيارهاي 
ها حتي براي  درچهارچوب تاتر مهاجر قرار داد. برخي از اين نوع نمايشنامه

اندركارانش بسيار گران تمام شدند و جان شماري را حتي به خطر  دست
ل يكي از اين نوع نمايشنامه ها بود! دوره شك» واريته آخوندي«انداخت. 

 1990تا  1979ها در امريكا، بيشتر به سال هاي  گيري و رشد تاتر ايراني
گردد. از اين پس تاتر در اين كشور تنوع راه پيدا كرده و هركس گروه و  برمي

هاي   به بعد سفر گروه 1990گيرد. از سال هاي  مي شيوه و هدف خود را پي
تي منبع درآمد خوبي براي تاتري از آمريكا به اروپا نيز رواج و رونق يافت و ح

ها شد. وجود شوهاي نوروزي و رواج ويدوئوها در سال هاي پيش از  اين گروه
ها توسط فروشگاهاي ايراني، و نبود امكان  اين سفر و پخش اين نوع ويدئو

هاي ايرانيان در اروپا، وسيله خوبي براي تبليغ و شهرت  ديگري براي سرگرمي
البته شهرت برخي از اين هنرمندان به سالهاي اين هنرمندان در اروپا گشت. 

هايي كه كار مداوم داشتند و دارند،  گشت. از جمله گروه پيش از انقالب برمي
پرويز صياد و » گروه«(شهره آغداشلو و هوشنگ توزيع)،  79توان از گروه  مي

لس «گروه پرويز كاردان نام برد. اين نوع تاتر را شماري با عنوان تاتر 
هاي تاتري (مانند توليدات  مشخص كردند و آن را از ديگر فعاليت »آنجلسي

هاي عملي و  نژاد و يا فعاليت هاي ناصر رحماني ، تالش»داروك«گروه تاتر 
ياد خليل ديلمقاني و برخي تاترورزان  كه به همت زنده» كانون تاتر«نظري 
  كردند. ريزي شده بود)، متمايز مي پايه

يش از همه در شهر كلن، به سبب فعاليت هاي در آلمان پ 80اواسط دهه 
سياسي متاثر از رخدادهاي داخل كشور، فعاليت هاي تاتري شكل گرفت. 

بود و در پي آن  گروه » باربد«تاتري منسجم در شهر كلن   نخستين گروه

هاي كوتاه و تهيجي، سعي كرد  گروه باربد عالوه بر برخي نمايشنامه».  ارك«
نري را نيز طي كند كه متاسفانه پس از اجراي چند راه تاتري مداوم و ه

نمايشنامه و انتشار سه جنگ تاتري و برپايي دو يا سه جشن روز جهاني تاتر، 
كارش متوقف شد و گروه به نوعي از هم پاشيد. گروه تاتر ارك با اجراي چند 
نمايشنامه خوب نيز به همين سرنوشت دچار شد. در سال هاي بعد گروه تاتر 

ـ بن)، رز، تماشا و چهره توانستند در شهر كلن  ت/ زنگوله (كلنسكو
  هاي زيادي را به روي صحنه آورند! نمايش

شهر فرانكفورت با حضور چندين تاتري با سابقه، دومين مركز فعاليت هاي 
 1991در سال » آينه«شود. گروه تاتر  تاتري كشور آلمان محسوب مي

رد، اما شهرت خود را مديون نمايش نخستين نمايش خود را به روي صحنه ب
اي در چمدان) بود، ديگر تاترورزان آن شهر با شكل دادن به  بعدي خود (خانه

فعاليت هاي » تنديس«و » ميترا«، »همگان«، »دريچه«گروه هايي چون 
  تاتري را ممكن و دنبال كردند.

كه به ها زنده مي كرد  ها در هامبورگ، اين اميد را در دل وجود برخي تاتري
هاي تاتري ايرانيان آلمان تبديل شود. اما اين شهر  سومين شهر مهم فعاليت

نتوانست تاثير آنچناني بر مقوله تاتر تبعيد و مهاجر بگذارد و بيشتر 
كننده بود تا توليد كننده! اين شهر نيز بسان كلن در انبوهي از چشم  مصرف

ين آن يا از فعاليت دست ها و اختالفات بسر برد و آرام آرام فعال و همچشمي
شستند يا به شيوه گريز از مركز، بساط خود را در جاي ديگري پهن كردند. 
گروه تماشاخانه پيگرترين اين گروها بود كه بعدها براي تحرك و فعاليت 

  مجدد خود از برخي همكاران تاتري شهر كلن بهره گرفت!
شود كه با  وب ميبرلين نيز چهارمين شهر فعال تاتري در كشور آلمان محس

هاي  ها پيوست. كمك همياري و توليد، به مجموعه خانواده تاتري ايراني
گيري نمايش پرخرج و پر اجراي  فعالين تاتري در اين شهر سبب شكل

شك بدون همياري اين فعالين در برلين، امكان  شد. كه بي» پرومته در اوين«
ضوع و كثرت بازيگران گيري چنين نمايشي نبود. اين نمايش به پاس مو شكل

گيري اين نمايش با  از توجه بسياري برخوردار شد. از آنجا كه شكل
اندركاران از چندين شهر و كشور همراه  هاي بسيار و شركت دست هماهنگي

تر و با زبان و اجراي  بود و از آنجا كه مقوله زندان و اختناق را به شكل زنده
اندركارانش نيز توجه و  مه دستتري به نمايش كشيده بود، براي ه منسجم

شهرت به همراه آورد. گروه تاتر گوهر يكي از گروه هايي بود كه توانست با 
تداوم كار شماري از عالقمندان و فعالين تاتري را به گرد خويش جمع كند و 

  تا مدتها هر سال يك توليد تاتري ارائه كند.
زبان كشور ميزبان هستيم و در هلند و كانادا بيشتر ما شاهد فعاليت تاتري به 

هر از گاهي كاري به زبان فارسي! اين وضعيت با شدت و حدت كمتري در 
مي خورد. در سوئد گاهي وضع قدري   كشورهاي اسكانديناوي به چشم

  ماند! شد كه باز متاسفانه در نيمه راه متوقف مي اميدواركننده مي
ده ياد ساعدي، يلفاني و فرانسه با حضور چند نويسنده مشهور تاتري مانند زن

توانست از فعاليت هاي به مراتب متمركزتري برخوردار باشد،  بعدها مكي، مي
  كنند.  اما شواهد اين آرزو را تائيد نمي

) و قدري بعدتر 1984» (يروز و عمو نوروزف حاجي«در فرانسه اجراي نمايش 
ان نقطه ) از ساعدي را مي تو1986» (اتللو در سرزمين عجايب«نمايشنامه 

و توليد تاتر تبعيد دانست. متاسفانه اين حركت   گيري گروه عطفي براي شكل
  نتوانست تداوم يابد و به هزار دليل گفته و ناگفته از حركت باز ايستاد. 

) يكي از مراكز فعاليت 80كشور انگليس و بيش از همه لندن، در ابتدا (دهه 
الين تاتري از اين كشور به شد. اما با رفتن برخي از فع تاتري محسوب مي

آمريكا، از تب و تاب افتاد. افرادي چون بهمن فرسي و شهره آغداشلو، فرزانه 
الدين خسروي ...  تاييد و بهروز به نژاد، ايرج جنتي عطايي و بعدها ركن

اي را به روي صحنه بردند، اما بعدها به  اگرچه در ابتدا برخي كارهاي صحنه
حوصلگي، مهاجرت شماري به آمريكا،  ديگر تمايلي  هاي تلخ و بي سبب تجربه

به فعاليت نداشتند. با اين همه وجود ايرج جنتي عطايي و بعدها دو خواهران 
نيا تدام و حركت هاي كوچكي ايجاد كردند. گرچه جنتي بيشتر در  فرخ

كشورهاي ديگر (آمريكا و آلمان) فعاليت هاي خود را متمركز كرد و از 
اي اين كشورها براي فعاليت خود بهره گرفت و خواهران  همياري تاتري ه

ها تاتري و برخي اجراها بسنده  نيا هم تنها به ايجاد محمل همنشيني فرخ
كردند. با اينهمه نمي توان حضور و تاثير اينها را در تاتر ايراني ها در انگليس 

  انكار كرد.
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 هاي تاتري ها و كانون ها، انجمن فستيوال
فستيوال تئاتر «گير تاتر ايرانيان در شهر كلن با برپايي  دوباره و پي فعاليت
با  1994گرفت. فستيوال شهر كلن كه نخستين بار در سال  شكل» ايراني

برپا شد، نخستين تالش اينچناني در سراسر » هفته نمايش ايراني«عنوان 
شد.  حسوب ميقاره اروپا و آمريكا از ابتداي زندگي تبعيديان ايراني تا كنون م

اين فستيوال در ابتدا سبب انسجام، انگيزه و تداوم تاتري در اين شهر و براي 
گيري نخستين فستيوال  مدتي در ديگر شهرهاي  آلمان گشت. گرچه شكل

با همياري و همفكري شمار بيشتري از تاترورزان همراه بود، اما ديري نپاييد 
د و در عمل مديريت آن در كه هريك به دليلي از بدنه فستيوال جدا شدن

ها و  دست شمار محدودتري باقي ماند.  فستيوال از همان ابتدا با تنش
اختالفات بسيار روبرو شد كه اين وضع تا مدتها نيز ادامه يافت. به طوري كه 
در همان نخستين سال فستيوال از هشت گروه شركت كننده سه گروه راه 

دند. با اينهمه اين فستيوال به كار برگزيدند و از شركت منصرف ش» انشعاب«
گيري  ها و شكل خود ادامه داد و تا چندين سال حتي سبب پيدايي نمايش

هاي تاتري جديد شد. شايد بتوان اوج فستيوال تاتر كلن را سال ششم  گروه
آن دانست. از اين پس فعاليت محدود و توليدات اندك تاتري و اختالفات 

  ال را با دشواري بيشتري روبرو كرد. بسيار كار كيفي و كمي فستيو
در دومين سال برپايي فستيوال كلن، شهر هامبورگ خود را براي برپايي 

كند. اين  آماده مي» جشنواره تاتر ايراني هامبورگ«فستيوال جديد با عنوان 
فستيوال تاريخ برگزاري خويش را كمي زودتر از كلن قرار داد و توانست 

واني را دعوت كند. اما شور و شوق و تجمع فستيوال هاي فرا بسان كلن گرو ه
هامبورگ هرگز به پاي همانند خود در كلن نرسيد! البته تشنج و اختالفات 
فستيوال كلن نيز بيشتر از نمونه هامبورگي خود بود. هفت بار فستيوال از 

در هامبورگ برپا شد. سخنراني مسئوال جشنواره در  2004تا  1996سال 
ستقبال اندك ايرانيان مقيم شهر هامبورگ نشان از وضع ناگوار سال ششم و ا

شد، عاقبت اتفاق افتاد و فعاليت فستيوال  جشنواره بود و آنچه نبايستي مي
، اما 2004بار در سال  مذكور سه سال متوقف شد و ديگر بار و براي هفتمين

ستيوال دومين ف و اينبار با تقديم ناگهاني، عجيب و غريب جشنواره به بيست
هاي اين  المللي تاتر فجر ايران، همه را غافلگير كرد. بسياري از نمايش بين

فستيوال همانهايي بودند كه يا در سال گذشته و يا با چند ماه تاخير در 
  شدند. فستيوال بعدي كلن اجرا مي

 2000با چند سال فاصله از كشور آلمان فستيوال تاتري در پاريس سال 
ا برخالف آلمان از همان ابتدا طرح پايه كار روشن نبود شكل گرفت. در اينج

و همين امر سبب شد كه گاهي نوعي برهم ريختگي در كار پيدا شود. در 
ابتدا تاتر نقش محوري در اين فستيوال را داشت، اما در پي تداوم كار مدام از 
تعداد تاترها كمتر و كمتر شد. متاسفانه نقش مثبتي را كه فستيوال كلن 

هاي تاتري و توليدات آنها ايفا كند،  گيري گروه انست براي برپايي و شكلتو
فستيوال فرانسه عاجز از ايفايش بود و در همان دو سه سال اول گرو هاي 
تاتري و توليدات آنها در فستيوال نقش كمتري ايفا كردند. به طوري كه در 

اموفقيت آخرين فستيوال به دو يا سه نمايش بسنده شد! يكي از علل ن
فستيوال پاريس حضور مسئولي بود كه خود تصور روشني از هنر تاتر نداشت 

كرد و از يك  ريزي و تصميم را به اطرافيان محول مي و همين امر كار برنامه

هاي سياسي و گاهي  پايه اصولي و مداوم خبري نبود. گاهي ديدگاه طرح
  گشتند. گذار مي هاي سودآور بر نحوه برنامه ريزي تاثير جنبه

ترين حركت در عرصه تاتر ايراني را مديون بنياد فرهنگي   در هلند، جدي
نخستين جشنواره خويش را  2001هستيم كه در سال » ايراني در حركت«

فوريه سال مذكور به طول انجاميد و در  26تا  9برپا كرد. اين جشنواره از 
ي نيك داشت اما ي نمايش و فيلم هاي ايراني بود. حركي كه آغاز برگيرنده

به غير از يكي دو سال نخست خويش نتوانست تداوم يابد و در پي اين سالها 
هاي بزرگ  تنها مهماندار برخي گروه هاي تاتري ايراني شد و از حركت

  همچون فستيوال تاتر دست شست.
تالش براي برپايي فستيوال تاتر در چند جاي ديگر (از جمله مونستر و 

ريزي و  رد آزمايش قرار گرفت كه تنها به برنامهبوخوم در آلمان) مو
  آرزوپروري و در نهايت به برگزاري يكباره آن خالصه شد و ديگر هيچ! 

امسال در شهر هايدلبرگ (آلمان) نخستين تالشي تازه در اين زمينه شكل 
خويش دچار  هاي گرفته كه اميدواريم ضمن ادامه كار به سرنوشت مشابه

  ه به زودي در راه است با كيفيت بهتري برپا شود.نشود و سال دوم آن ك
در كنار گروه تاتر باربد و گروه تاتر سكوت كه تنها به اجراي نمايش بسنده 
نكردند و سعي داشتند كه به اشكال ديگر (برپايي روز جهاني تاتر، انتشار 
جنگ تاتري و فستيوال) به فعاليتهاي تاتري غنا بخشند، گروه تاتر 

 14فرهنگي چهره نيز در شهر كلن سعي كرد با برپايي بيش از چهره/كانون 
هاي تاتر كلن)، برگزاري چندين جشن روز جهاني تاتر،  شب تاتري (شب

هنري در  -شماره كتاب نمايش و بيش از سه سال فعاليت فرهنگي 13انتشار 
ميسر كند و هاي فراواني  امكان اجرا و برپايي نمايش» كانون فرهنگي چهره«
  ين طريق سبب حركتي ديگري در عرصه تاتر تبعيد و مهاجر شود.از ا
  

  هاي تاتري مراسم و مناسبت
نخستين مراسم تاتري در اروپا و پيش از همه در آلمان، بر اساس مدارك 

 1986موجود، برپايي روز جهاني تاتر است كه توسط گروه تاتر باربد در سال 
  دوبار اين كار توسط گروه صورت گرفت.انجام گرفت. تا از هم پاشيدگي گروه باربد 

برپايي فستيوال كلن سبب شد كه نخستين بار  سمينار تاتري با همكاري 
ترين  كانون نويسندگان در تبعيد برگزار شود. در اين سمينار كه يكي از وسيع

گردهمايي پيشكسوتان تاتري بود، مقوالت تاتري توسط بسياري مورد توجه 
هاي آن در مطبوعات منعكس گشت.  الب و سخنرانيقرار گرفت كه بعدها مط

در كنار اين سمينار به ابتكار برخي از حاضرين از بهمن فرسي قدرداني شد و 
  به پاس حضور و فعاليت هاي تاتري وي يادگاري بدو اهدا شد.

در پي برگزاري شبهاي تاتر كلن كه به همت گروه تاتر چهره شكل گرفته 
جهاني تاتر، پس از مدتها، در كلن برپا شد. اين بود، يكبار ديگر جشن روز 

  با وسعت و كميت هاي متفاوت برگزار شدند. 2004تا  2001ها از سال  جشن
برپايي مراسم قدرداني از فعاليتهاي تاتري ركن الدين خسروي، كارگردان به 

  نام ايراني، يكي ديگر از فعاليتهاي اينچناني گروه تاتر چهره بود.
نطور كه براي دكتر فروغ مراسمي توسط دوستداران تاتري و در آمريكا هما

ياد خليل موحد  برپا شد، براي زنده 2000دوستان و آشنايان وي در سال 
آنجلس)، براي قدرداني  (لس 2003ديلمقاني نيز مراسم با شكوهي در فوريه 

هاي وي رخ داد. از البالي مطبوعات به نظر  از زحمات و اشاره به فعاليت
سد كه مراسم روز جهاني تاتر در آمريكا و كانادا نيز برپا شده كه ر مي

متاسفانه تنها در يك مورد (در كانادا) سند چاپي در اختيار نويسنده اين 
  سطور وجود ندارد. 

آخرين مراسم از اين نوع را شايد بتوان قدرداني از فعاليتهاي تاتري 
  در پاريس رخ داد . 2007عبدالحسين نوشين/ صادق شباويز دانست كه سال 

   
  اجراشناسي

رسيم به آخرين بخش تاتر  هاي تاتري مي پس از بررسي مراسم و مناسبت
شود. اين فهرست همانطور مالحظه  عملي كه در اين فهرست الفبايي ارائه مي

ها تنظيم شده  ، فستيوالها ، مراسم، نشستها كنيد براساس نام نمايش مي
ارف در اجرا شناسي، تاكيد تنها بر نمايش است. يعني برخالف عنوان متع

نبوده، بلكه هر نوع برنامه كه به نحوي با تاتر ارتباط مستقيم داشته مورد 
توجه قرار گرفته و در ليست آمده است. از سوي ديگر در اين ليست تنها آن 
نمايشي آمده كه يا زبان آن فارسي بوده و يا يكي از زبانهاي اصلي آن فارسي 

. يعني در ليست فوق نمايشهايي كه به زبان كشور ميزبان (آلماني، بوده است
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اند. با توجه به بحث و  فرانسه، انگليسي و غيره) بوده اند، در ليست قرار نگرفته
انتظار مجله آرش از تهيه آرشيو، نام نمايش مهمان و يا كار مشترك مهاجرـ 

ز اطالعات مربوط به مهمان نيز در ليست قرار ندارند. در مواردي كه بخشي ا
يك نمايش يا خود نمايش مورد اطمينان نبوده در مقابل نام يا در ديگر 

هاي توضيحي آن عالمت پرسش (؟) آمده است. اميدوارم اين آرشيو   بخش
با دقت انجام گرفته باشد و اهل تحقيق را بيشتر كمك كند و نه دچار 

ه باشد. با اينهمه از همه سردرگمي. همچنين اميدوارم نامي هم از ذكر نيفتاد
خوانندگان اين انتظار و خواهش را دارم كه كار مرا با انتقادات و تذكرات 
خويش كامل كنند. و اگر كسي بتواند در جهت كامل كردن اين آرشيو مرا 
ياري كند، سپاسگذار او خواهم بود. ديگر خواهش من اين است كه در صورت 

  ذكر منبع آن را از قلم نياندازند.گيري از اين آرشيو و مقاله،  بهره
كنم كه اجراهاي يكباره يا  تاتر مناسبتي را من بر آن نوع كارها اطالق مي -1

حداكثر دو سه باره داشته و همواره تماشاگران آن الزامن و تنها به خاطر 
هايي كه در روز جهاني زن  ديدن تاتر به محل اجرا نيامده باشند. مثلن نمايش

  شوند. كارگر  و ... كه يك يا حداكثر دو بار اجرا مي يا روز طبقه
كتاب نمايش  12و 11د در اين ارتباط به شماره هاي توانن عالقمندان مي -2

  كنند. مراجعه
Asghar_nosrati@yahoo.de  

  

  
  

  

 اجراشناسي تاتر تبعيد و مهاجر
 

  گلدونه خانمدفاعي و  اليحه -1

نام گروه  ،بهمن فرسي كارگردان:، بهمن فرسي و اسماعيل خلج: نويسنده
 1985آوريل  انگليس-لندن، محل اجرا: زروان نمايشي:

  جان نثار -2

، محل زروان نام گروه نمايشي: ،بهمن فرسي كارگردان:، بيژن مفيد: نويسنده
 1985مارس  انگليس-لندناجرا: 

  جان نثار -3

، محل زروان نام گروه نمايشي: ،بهمن فرسي كارگردان:، ژن مفيدبي: نويسنده
 1985 انگليس-لندناجرا: 

  فيروز و عمو نوروز حاجي-4

  پاريس، محل اجرا: ناصر رحماني نژاد كارگردان:، محسن يلفاني: نويسنده

1984-1985  

 سرزمين عجايب اتللو در -5

 نام گروه نمايشي: ،ژادن ناصر رحماني ، كارگردان:المحسين ساعدي: غنويسنده

 1986فرانسه،  -، محل اجرا: پاريسانجمن تئاتر ايران

  تراژدي خوشبينانه يك - 6

 1986 افغانستان-كابل، محل اجرا: زاده مجيد فالح كارگردان:

 ترب -7

 آلمان-فرانكفورت، محل اجرا: اصغر داوري كارگردان:، بيژن مفيد: نويسنده

 1987يوني 

  دربدري وريشه رگ -8

، محل كانون فرهنگي پيوند نام گروه نمايشي: ،غالمحسين ساعدي: يسندهنو
 1987فوريه  آلماناجرا: 

  شكنجه گاه -9

آلمان  -كلنو  اسن، محل اجرا: ميرزاآقا عسگري (ماني) نويسنده و كارگردان:
1987 

  كند متحد مي حقيقت -10

، نگي الهوتيكانون فره نام گروه نمايشي: ،هايده ترابي نويسنده و كارگردان:
 1987 آلمان-فرانكفورتمحل اجرا: 

  حاجي فيروز نوروز با -11

، محل  زاده حبيب كارگردان:، زاده نرگس وفادار/ كيومرث حبيب: نويسنده
 66-1987مارس  آلمان-فرانكفورتاجرا: 

 نكبت رايش سوم ترس و -12

، ربدبا نام گروه نمايشي: ،فرنلي بوسمن كارگردان:، برتولت برشت: نويسنده
 1987 آلمان- كلنمحل اجرا: 

  ها عروسكي براي بچه نمايش -13

آوريل  آلمان-آخن، محل اجرا: نرگس وفادار و پويا نويسنده و كارگردان:
1988 

  جنگ جهاني دوم شويك در -14

، محل اباريد نام گروه نمايشي: ،آ. توگ كارگردان:، برتولت برشت: نويسنده
 1988ژوئن  آلمان- كلناجرا: 

  لندرس -15

 نام گروه نمايشي: ،علي اصغر عسگريان كارگردان:، بهرام بيضايي: نويسنده

 1988آگوست آلمان-آخن، محل اجرا: تارا

  صندوق چهار -16

كانون  نام گروه نمايشي: ،پروانه حميدي كارگردان:، بهرام بيضايي: نويسنده
  1988 آلمان-كلن، محل اجرا: هنر و فرهنگ

  صندوق چهار -17

كانون  نام گروه نمايشي: ،پروانه حميدي كارگردان:، بهرام بيضايي: نويسنده
 1988 آلمان-كلن، محل اجرا: هنر و فرهنگ

  تعجب كن با ما تبسم كن با ما -18

-كلن، محل اجرا: بهار نام گروه نمايشي: ،بهرامپور نويسنده و كارگردان:

  1988دسامبر  آلمان –اشتوتگارد 

  برف زنِ شوهر من فرشته -19

 1988اكتبر  آمريكا ؟؟، محل اجرا: فخري خوروش كريم بيك / رگردان:كا

 مانند مي مسير موج شناور  ها مرده در ماهي تنها -20

، محل اجرا: ارگ نام گروه نمايشي: ،يعقوب شكوري نويسنده و كارگردان:
 1989اكتبر  آلمان-كلن

 كرده آن سفر -21

، كارگاه تĤتر نام گروه نمايشي: ،رضا ژيان ، كارگردان:زويا زاكاريان: نويسنده
 1989جوالي  آمريكا-لس انجلسمحل اجرا: 

  جانشين -22

 آلمان -كلن، محل اجرا: ناصر نجفي كارگردان:، غالمحسين ساعدي: نويسنده

 1989- جوالي

 پرس تهرانجلس -23

كانون هنري  نام گروه نمايشي: ،نژاد ناصر رحماني نويسنده و كارگردان:
 1989 اكتبر  آمريكا-آنجلس لسجرا: ، محل اايرانيان

  ائيني ايراني تعزيه نمايش -24

، كانون فرهتگي پيوند نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري نويسنده و كارگردان:
 1989مارس  آلمان-زاربروكنمحل اجرا: 
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  بسيار براي هيچ / پرداخت نميشه هياهوي -25

تئاتر زنده   روه نمايشي:نام گ ،فرهاد مجدآبادي كارگردان:، داريو فو: نويسنده
 1989 ژانويه  آلمان - فرانكفورت، محل اجرا: و ميترا

  دستهاي ورزيل چوب به -26

 -تورنتو، محل اجرا: ايرج سنجري كارگردان:، غالمحسين ساعدي: نويسنده

  1990  ؟؟  كانادا

  ما آنسوي مرز ي خانه -27

، كارگاه تئاتر نمايشي: نام گروه ،رضا ژيان كارگردان:، زويا زاكاريان: نويسنده
  1990ر سپتامب  آمريكامحل اجرا: 

  نقالي رستم و اسفنديار /چوب گز -28

  1990سليمان داودي (نقال) مه  كارگردان:، فردوسي: نويسنده

 آغاز پايان -29

تئاتر  نام گروه نمايشي: ،مهوش برگي ، كارگردان:شون اوكيسي: نويسنده
 1991-1990 آلمان -كلن، محل اجرا: همراه

 ماجراجو/ پيرپاتالن وكيل پتلن -30

 1365 افغانستان -كابل، محل اجرا: زاده مجيد فالح: نويسنده

  گربه، زيرطاقي شب و -31

- كلن، محل اجرا: نسب رضا حسيني كارگردان:، شير محمد چرم: نويسنده

 1990فوريه  آلمان

  حادثه در شب -32

، محل اجرا: آينه ه نمايشي:نام گرو ،فرهاد مجد آبدي نويسنده و كارگردان:
 1990ژوئن  آلمان-فرانكفورت

  برگشت رفت و -33

، گروه تئاتر مزدك نام گروه نمايشي: ،عطايي ايرج جنتي نويسنده و كارگردان:
 1991 دسامبر انگليس -لندنمحل اجرا: 

  ... اصغر آقا هم دختر -34

 1991كتبر ا آمريكا، محل اجرا:  زاده كيومرث حبيب نويسنده و كارگردان:

  صياد و صمدش شبي با -35

 1991 آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: پرويز صياد نويسنده و كارگردان:

  تĤتر هاي كالس -36

 1991 آمريكا-آنجلس لس كارگاه تĤتر نام گروه نمايشي:

 تسليت تبريك و -37

اكتبر   آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: مسعود اسدالهي نويسنده و كارگردان:
1991 

  و خروسش جون خاله -38

، عروسكي زنگوله نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي نويسنده و كارگردان:
 1991يولي  آلمانمحل اجرا: 

  شريف خودمون خانِ -39

گروه هنري آينه و  نام گروه نمايشي: ،فرهاد مجدآبادي نويسنده و كارگردان:
 1991 مه ن آلما -فرانكفورت، محل اجرا: ميترا

  الگوشف -40

 آلومونتال/ كانادا، محل اجرا: پرويز صياد كارگردان:، منوچهر يكتايي: نويسنده

 1991ژوئن 

  برابر چشم چشم در -41

، ميترا نام گروه نمايشي: ،پرويز بريد كارگردان:، غالمحسين ساعدي: نويسنده
 1991ژانويه  آلمان-فرانكفورتمحل اجرا: 

  سهراب  رستم -42

، باربد نام گروه نمايشي: ،جاللي عليرضا كوشك گردان:كار، فردوسي: نويسنده
 1991اكتبر  آلمان- كلنمحل اجرا: 

 محبت ي افسانه -43

تاتر  نام گروه نمايشي: ،عباس مغفوريان ، كارگردان:بهرام جاسمي: نويسنده
 1992يولي  آلمان-مونيخ، محل اجرا: ايرانيان مونيخ

  دياري غريب غروب در -44

تاتر  نام گروه نمايشي: ،عباس مغفوريان كارگردان:، ضاييبهرام بي: نويسنده
 1992نوامبر  آلمان-مونيخ، محل اجرا: ايرانيان مونيخ

  برابر چشم چشم در -45

، محل اجرا: رامين يزداني كارگردان:، غالمحسين ساعدي: نويسنده
 1992آگوست  آلمان-هامبورگ

  2در غربت  شبكه صفر -46

شبكه صفر در  نام گروه نمايشي: ،ياط باشيحسن خ نويسنده و كارگردان:
 1992اكتبر  آلمان، محل اجرا: غربت

  1شبكه صفر در غربت  -47

شبكه صفر در  نام گروه نمايشي: ،حسن خياط باشي نويسنده و كارگردان:
 1992اكتبر  آلمان، محل اجرا: غربت

 نامه آخرين -48

انجمن نام گروه نمايشي: ،نژاد ناصر رحماني ، كارگردان:نسيم خاكسار :نويسنده
 1993آوريل ، آمريكا -آنجلس لس محل اجرا: ،تĤتر ايران

  سئوال عالمت -49

واحد  نام گروه نمايشي: ،رضا حسامي كارگردان:، محمود كيانوش: نويسنده
 1993سپتامبر  آلمان-كلن، محل اجرا: تئاتر كوچك شريفه

  باقلوا كاشفان -50

، محل تهران نام گروه نمايشي: ،رضا ژيان ن:كارگردا، زويا زاكاريان: نويسنده
  1993اكتبر  آمريكااجرا: 

  كوچولو موش -51

گروه  نام گروه نمايشي: ،آذر احمد نيك كارگردان:، اكبر يادگاري: نويسنده
 1993مارس  آلمان-زيگن، محل اجرا: فيلم و تئاتر روند

  گربه موش و -52

دنهاق/ هلند ، محل اجرا: ورحميد دانش كارگردان:، عبيد زاكاني: نويسنده
 2001نوامبر  همچنين فستيوال دوم پاريس

  رستم و سهراب -53

، محل اجرا: سكوت نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح نويسنده و كارگردان:
 1993 سپتامبر بن-كلن

  ماه پنهان ي و قصه -54

  نام گروه نمايشي: ،عباس مغفوريان كارگردان:، بيضايي-ساعدي: نويسنده

 1993اكتبر  آلمان-مونيخ، محل اجرا: ايرانيان مونيخ

 و بررسي نمايشنامه تحليل / آشنايي با تĤتر ايران -55

 1993مارس  آلمان -كلن، محل اجرا: زاده مجيد فالح كارگردان:

 آخرين نامه - 56

، تنديس ، نام گروه نمايشي:هايده ترابي كارگردان:ر، نسيم خاكسا :نويسنده
 1994نوامبر ، آلمان -كفورتفرانمحل اجرا: 

  مبارك غربت -57

-كلن، محل اجرا: رز نام گروه نمايشي: ،عطا گيالني نويسنده و كارگردان:

 1994سپتامبر  آلمان

  غريبه -58

دنيا  نام گروه نمايشي: ،رشيد بهبودي كارگردان:، آلبرت گوخ: نويسنده
 1994مارس  آلمان، محل اجرا:  (شبهاي نوا)

  من كوچك خانه -59

 نام گروه نمايشي: ،منوچهر رادين كارگردان:، اسماعيل همتي: نويسنده

 1994مه  آلمان، محل اجرا: همگان

  هفته نمايش ايراني 1 /كلن -تĤتر ايراني فستيوال -60

  1994 نوامبر  آلمان -كلن، محل اجرا:  زاده و ... مجيد فالح كارگردان:

  خداحافظ سالم و -61

، سكوت نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:، آتول فوگارد: نويسنده
 1994آوريل  آلمان- بنمحل اجرا: 

  ررجب در تئات عجب و -62
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، عروسكي زنگولهنام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي نويسنده و كارگردان:
 94اكتبر  آلمان- بنمحل اجرا: 

  عروسك -63

-بن، محل اجرا: هامون شي:نام گروه نماي ،شاپور سليمي ردان:نويسنده و كار

 1994 آلمان

  مكافات شعر - 64

، محل اجرا: ثالث نام گروه نمايشي: ،باران رحيم فتحي نويسنده و كارگردان:
 1994نوامبر  آلمان -كلن

  هفت رنگ -65

 1994آگوست  آمريكا؟؟؟، محل اجرا: پرويز كاردان نويسنده و كارگردان:

 طاليي افعي -66

 نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي كارگردان: ،علي نصيريان: نويسنده

  1994يولي  آلمان-هامبورگ، محل اجرا: تماشاخانه

  يزدگرد مرگ -67

، محل ميترا نام گروه نمايشي: ،پرويز بريد كارگردان:، بهرام بيضايي: نويسنده
 1995 نوامبر آلمان-فرانكفورتاجرا: 

  شب عاشقي -68

 1995مه  گلدن- آمريكامحل اجرا: ، مسعود اسدالهي نويسنده و كارگردان:

  سم ستور مغول شده -69

، محل اجرا: تماشا نام گروه نمايشي: ،اكبر يادگاري نويسنده و كارگردان:
 1995ژانويه  آلمان-كلن

  به روايتي ديگر حسن كچل -70

 -سكوت نام گروه نمايشي: ،زاده ح مجيد فال كارگردان:، عطا گيالني: نويسنده

  1995 – 96نوامبر   آلمان-لنك، محل اجرا: رز

  حالج -71

، محل اجرا: تئاتر تماشا نام گروه نمايشي: ،اكبر يادگاري نويسنده و كارگردان:
 1995 آوريل آلمان-كلن

  قلم فرسايي عاقبت -72

 نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:، غالمحسين ساعدي: نويسنده

  1995نوامبر  آلمان-كلن، محل اجرا: چهره

  عقل كل -73

-برلين، محل اجرا: گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايار نويسنده و كارگردان:

  1995 مه  آلمان

  2كلن -تĤتر ايراني فستيوال-74

 آلمان-انجمن تاتر ايران نام گروه نمايشي: ،   زاده مجيد فالح كارگردان:

1995 

  چشم در برابر چشم/ قصاص -75

 نام گروه نمايشي: ، ناصر حسيني ؟؟ دان:كارگر، غالمحسين ساعدي: نويسنده

     1995 سپتامبر  آلمان- كلن، محل اجرا: باربد

  سليمه ننه -75

با دو تيم مختلف  نام گروه نمايشي: ،علي پورتاش نويسنده و كارگردان:
 2001و  1995مه  آمريكا و هورت/ آلمان شو/ تاتر، محل اجرا: بازيگري

  صمدشهادي خرسندي و   با دو ساعت -76

تابستان  آمريكا، محل اجرا:  پرويز صياد خرسندي نويسنده و كارگردان:
1995 

 پونه -77

 1995ژوئن  آمريكا، محل اجرا: محسن مرزبان نويسنده و كارگردان:

  كثافت -78

، دنيا نام گروه نمايشي: ،رشيد بهبودي كارگردان:، رابرت اشنايدر: نويسنده
 1995 آلمانمحل اجرا: 

  من ههمه علي -79

، محل اجرا: پياده نام گروه نمايشي: ،داريوش ايران نژاد نويسنده و كارگردان:
 1995مه  آمريكا

 شهر آيينه بانو در -80

، محل اجرا: دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي نويسنده و كارگردان:
 1995مه  آلمان-فرانكفورت

 آ پرومته -81

، محل سكوتنام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح ، كارگردان:آشيل: نويسنده
 1995 آگوست آلمان- بناجرا: 

  )آهنگر اپرت جشن آهن (كاوه -82

ت، محل اجرا: سكو نويسنده و كارگردان: مجيد فالح زاده، نام گروه نمايشي:
 1996آلمان  -كلن

  3 كلن- تĤتر ايراني فستيوال -83

، محل آلمان-ايران انجمن تاتر نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 1996نوامبر  آلمان - كلناجرا: 

 4كلن- تĤتر ايراني فستيوال -84

، محل آلمان-انجمن تاتر ايران نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 1996 آلمان - كلناجرا: 

  جزيره -85

هنر در  نام گروه نمايشي: ،برديا روستا كارگردان:، آثول فوگارد: نويسنده
 1996  نوامبر آلمان-برلينحل اجرا: ، متبعيد

  نوستالژي -86

 1996 آلمان- فرانكفورت، محل اجرا: محسن حسيني نويسنده و كارگردان:

 يوني

  در چمدان اي خانه -87

كانون فرهنگي  نام گروه نمايشي: ،فرهاد مجدآبادي نويسنده و كارگردان:
 1996-1997 آلمان-فرانكفورت، محل اجرا: آينه

  اني و چند مشكل ديگرم مرجان، -88

، محل اجرا: دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي نويسنده و كارگردان:
 1996 آلمان- فرانگفورت

  خانم و آقاي وزير شازده -89

 1996 آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: پرويز كاردان نويسنده و كارگردان:

  باز زن و شوهري رابطه -90

، محل پرديس نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري كارگردان:، داريو فو: نويسنده
 1997-1996 آلمان- كلناجرا: 

  آزاد زناشويي ي رابطه -91

، محل پرديس نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري كارگردان:، داريو فو: نويسنده
 1996  نوامبر آلمان- كلناجرا: 

  حاجي فيروز مبارك نه -92

مركزفرهنگي  نمايشي: نام گروه ،بويه غالمرضا آل نويسنده و كارگردان:
 1996بهار  آلمان-كارلسروهر، محل اجرا: كارلسروهه

  ي پدري از خانه سهم ما -93

، محل اجرا: 79گروه  نام گروه نمايشي: ،هوشنگ توزيع نويسنده و كارگردان:
 1996 آپريل آمريكا

  اعتنا بي زيباي -94

، محل باز پرده:نام گروه نمايشي ،كاوه ميثاق كارگردان:، ژان كوكتو: نويسنده
 1996نوامبر  آلمان-دورتمنداجرا: 

  قتل امير كبير ي واقعه -95

، محل اجرا: تماشا نام گروه نمايشي: ،اكبر يادگاري نويسنده و كارگردان:
 1996فوريه  آلمان-كلن

  اژدها زن و -96

، ساري اماني نام گروه نمايشي: ،ميترا زاهدي كارگردان:، فرهاد پايار: نويسنده
 1996ژانويه  آلمان-برلينجرا: محل ا

  مهتاب شبنم و -97

، محل اجرا: ميترا نام گروه نمايشي: ،پرويز بريد نويسنده و كارگردان:
 1996سپتامبر  آلمان-فرانكفورت
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  با فروغ ديداري -98

، محل اجرا: تنديس نام گروه نمايشي: ،هايده ترابي نويسنده و كارگردان:
 1996 سپتامبر آلمان-فرانكفورت

   2تاتر ايراني هامبورگ جشنواره -99

، محل هامبورگ مركز تئاتر ايراني نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني كارگردان:
 1999  آ لمان ژوئن-هامبورگاجرا: 

 آنجلس لس باي باي -100

 1996 آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: مسعود اسدالهي نويسنده و كارگردان:

 بياييد بازي كنيم ها بچه -101

،  عروسكي زنگوله نام گروه نمايشي: ،بابايي بهرخ حسين ويسنده و كارگردان:ن
 1996 فوريه آلمان- بنمحل اجرا: 

 در مشت اي پروانه -102

، محل اجرا: مزدك نام گروه نمايشي: ،عطايي ايرج جنتي نويسنده و كارگردان:
 1996 آلمان-انگليس- آمريكا 

 يك پايان آغازي بر -103

 1997  نوامبر  آمريكا-كلن، محل اجرا: اسالم شمسدان:نويسنده و كارگر

  و چهل دزد بغداد علي بابا -104

، محل اجرا: چراغ جادو نام گروه نمايشي: ،علي جاللي نويسنده و كارگردان:
 1997 آلمان-كلن

   3تاتر ايراني هامبورگ جشنواره -105

، محل هامبورگ يمركز تئاتر ايران نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني كارگردان:
 1997اكتبر  آلمان-هامبورگاجرا: 

  امنيتي / پليس مامور -106

، چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:، سالومير مرژوك: نويسنده
 1997سپتامبر  آلمان- كلنمحل اجرا: 

  سياه كوچولو ماهي -107

، محل انيم نام گروه نمايشي: ،پرويز لك كارگردان:، صمد بهرنگي: نويسنده
 1997 فرانسه-ليلاجرا: 

 آري و آنكه گفت نه آنكه گفت -108

تئاتر  نام گروه نمايشي: ،يعقوب شكوري ، كارگردان:برتولت برشت: نويسنده
 1987 آلمان- كلن، محل اجرا: ارك

 بازي آخ -109

، محل اجرا: دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي نويسنده و كارگردان:
 1997 دسامبر آلمان-فرانكفورت

 خيال بازي -110

، محل اجرا: سكو نام گروه نمايشي: ،هلن افشان نويسنده و كارگردان:
 1997 آمريكا-آنجلس لوس

 سمينار تĤتر ايران در تبعيد اولين -111

 آلمان-كلن، محل اجرا: كلن -چهارمين فستيوال تĤتر ايراني نام گروه نمايشي:

 1997 نوامبر 

 ژنرال ي افسانه -112

-برلين، محل اجرا: گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايارويسنده و كارگردان:ن

 1997  مه آلمان

  5كلن- تĤتر ايراني فستيوال -113

، محل آلمان-انجمن تاتر ايران نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
  1997نوامبر ان آلم - كلناجرا: 

  فروغي دگر فروغ، -114

 ليل/، محل اجرا: نيما نام گروه نمايشي: ،پرويز لك نويسنده و كارگردان:

 1997دسامبر  ،فرانسه

  ساده حقيقت -115

، فرزانه نام گروه نمايشي: ،جواد خدادادي كارگردان:، فرج سركوهي: نويسنده
 1997 آلمان-دورتمندمحل اجرا: 

  رحيم؟ چطوره مش حالت -116

، تماشا روه نمايشي:نام گ ،مهوش برگي كارگردان:، اسماعيل خلج: نويسنده
 1997مه  آلمان- كلنمحل اجرا: 

  يك فاحشه در تيمارستان حرفهاي -117

، محل پرنده آبي نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري كارگردان:، داريو فو: نويسنده
 1997نوامبر  آلمان-بوخوماجرا: 

 بزبزقندي -118

، محل اجرا: هچهرنام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي ، كارگردان:م. آزاد: نويسنده
 1997نوامبر  آلمان-كلن

  حكايت ايران خانم و شوهرش -119

  1997 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: سيروس سيف نويسنده و كارگردان:

  سبز ننه نقلي ي خانه -120

، محل اجرا: عروسكي زنگوله نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي كارگردان:
 1997 آلمان- بوخوم

  شبانه گفتگوي -121

، پرند نام گروه نمايشي: ،علي رستاني كارگردان:، فريدريش درونمات: ويسندهن
 1997نوانمبر  آلمان- كلنمحل اجرا: 

  متفكر ديوانه -122

 نام گروه نمايشي: ،جاليي عليرضا كوشك كارگردان:، كارل فالنتين: نويسنده

 1997 آگوست آلمان-كلن، محل اجرا: كارگاه تĤتر كلن

  جهيكاه -123

 آلمان - برلين، محل اجرا: سعيد شباهنگ كارگردان:، فرهاد پايار: هنويسند

1997 

  صندوق چهار -124

 نام گروه نمايشي: ،سعيد شباهنگ كارگردان:، بهرام بيضايي: نويسنده

 ؟؟؟1997 آلمان -برلين، محل اجرا: صورتك

  دروازه هفت -125

 1997مه  آمريكا، محل اجرا: اردالن مفيد نويسنده و كارگردان:

  درِ باز مسخ، پشت - 126

 1997نوامبر  آلمان-بوخوم، محل اجرا: عباس قيايي نويسنده و كارگردان:

  ده سال نمايش در تبعيد نمايشگاه -127

چهره (در اولين سمينار تĤتر در  نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:
 1997 آلمان -كلن، محل اجرا:  تبعيد)

  مهاجران -128

، پرديس نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري كارگردان:، مير مرژوكسالو: نويسنده
 1997نوامبر  كلن-بوخوممحل اجرا: 

  مهره سرخ -129

 نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:، سياوش كسرايي: نويسنده

 1997يولي  آلمان، محل اجرا: سكوت

  خاك مرده -130

، محل رز نام گروه نمايشي: ،كمال حسيني كارگردان:، عطا گيالني: نويسنده
 1997 نوامبر آلمان- كلناجرا: 

 در اوين پرومته -131

، محل اجرا: مزدك نام گروه نمايشي: ،عطايي ايرج جنتي نويسنده و كارگردان:
 2001 /1997 برلين/آمريكا-لندن

   1 تاتر ايراني هامبورگ جشنواره -132

، محل هامبورگ تئاتر ايرانيمركز  نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني كارگردان:
     1997  ژوئن آلمان-هامبورگاجرا: 

 مبارك و پهلوان گچل  بازي سياه تئاتر -133

، تماشا نام گروه نمايشي: ،مهوش برگي كارگردان:، علي نصريان: نويسنده
 1997جوالي  آلمان- كلنمحل اجرا: 

 تكي -رقصين تĤتر -134

 1997نوامبر  آلمان ، محل اجرا:قيايي نويسنده و كارگردان:

 بازي مبارك و پهلوان كچل / روخواني سياه تĤتر -135
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، تماشا نام گروه نمايشي: ،مهوش برگي كارگردان:، علي نصريان: نويسنده
 1997آپريل  آلمان - كلنمحل اجرا: 

 پدر بزرگ ارثيه - 136

، محل اجرا: تن زاد نام گروه نمايشي: ،عباس قيايي نويسنده و كارگردان:
 1998  آلمان نوامبر- ومبوخ

  نازنين طلعت مهربان روزگار -137

 1998 -سپتامبر آلمان- روهرمحل اجرا: 

  روايت مرگ -138

-مارس آلمان- بن، محل اجرا: راينا اُرتمن كارگردان:، شاپور سليمي: نويسنده

1998 

  كوچك بادان خركاكيان -139

 1998 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: سيروس سيف: نويسنده

  قابيل هابيل و -140

چهره،كارگاه نام گروه نمايشي: ،جاللي عليرضا كوشك نويسنده و كارگردان:
  1998 آلمان-كلن، محل اجرا: نمايش كلن

  مونستر -جشنواره تĤتر ايراني و آلماني نخستين -141

، محل اجرا: فرهنگ و هنر شيراز نام گروه نمايشي: ،زاده غني كارگردان:
 1998مه و آپريل  آالن-مونستر

   چراغ جستجوي پري و گوهر شب در -142

 1998ژوئن  سانفرنسيكو–آمريكا ، محل اجرا: مري آپيكنويسنده و كارگردان: 

  ديوث، درام ديو، -143

، محل اجرا: تنديس نام گروه نمايشي: ،هايده ترابي نويسنده و كارگردان:
 1998فوريه  آلمان-فرانكفورت

  پيرهن پري خروس زري -144

، تارا نام گروه نمايشي: ،اصغر عسگريان  علي كارگردان:، احمد شاملو :نويسنده
 1998مه  آلمان –آخن محل اجرا: 

  عباد مشدي -145

-سكوت نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:، عطا گيالني: نويسنده

 1998نوامبر  آلمان-بن-كلن، محل اجرا: رز

  دخانيات مضرات -146

  1998نوامبر  آلمان، محل اجرا: جواد خدادادي كارگردان:، وفآنتوان چخ: نويسنده

  بهرنگ هاي قصه -147

كانون  نام گروه نمايشي: ،نسرين بهجو كارگردان:، صمد بهرنگي: نويسنده
 1998 ژوئن آلمان- زاربروكن، محل اجرا: فرهنگي پيوند

  ژان ترديو دانند همبازش/ تنها آنها مي من آقا و -148

 1998اكتبر  آلمان- هامبورگ، محل اجرا: هريايرج ز: نويسنده

  در هاليوود اهللا ميرزافتح -149

 1998ژوئن  آمريكا، محل اجرا: مرتضي عقيلي نويسنده و كارگردان:

  هاي سوئدي كپسول همه -150

 نام گروه نمايشي: ،منوچهر رادين كارگردان:، داريوش كارگر: نويسنده

 1998 نوامبر كلن- فرانكفورت، محل اجرا: همگان

  باده گمشده در -151

 1998اكتبر  آمريكا، محل اجرا: هوشنگ توزيع نويسنده و كارگردان:

 و تمركز تله تاتر -152

، محل اجرا: كانون هنر كلن نام گروه نمايشي: ،كيومرث مبشري كارگردان:
 1998دسامبر  آلمان-كلن

 آنها ميدانند تنها -153

 1998-آوريل آلمان-مونستر، محل اجرا: ايرج زهري كارگردان:

 سه آنتيگون / آنتيگون -154

  1998 دسامبر  ايتاليا -رم، محل اجرا: رضا كرادمن كارگردان:

 خلنگزار تبعيد از -155

، انجمن تĤتر ايران نام گروه نمايشي: ،نژاد ناصر رحماني نويسنده و كارگردان:
 1998دسامبر  آمريكامحل اجرا: 

 رقصين تابلوهاي -156

 1998مه  آلمان-كلن، محل اجرا: محسن حسيني ارگردان:نويسنده و ك

  ي امروز قصه شهر -157

، محل تماشاخانه نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي نويسنده و كارگردان:
 1998 نوامبر  آلمان، - كلنو  هامبورگاجرا: 

  عروسي -158

گروه فيلم و تئاتر  نام گروه نمايشي: ،آذر احمد نيك نويسنده و كارگردان:
 1998نوامبر  آلمان-زيگن، محل اجرا: وندر

  مادر -159

 نام گروه نمايشي: ،فرود حيدري كارگردان:،  اشعار ايرج ميرزا و ...: نويسنده

 1998 آگوست  كلن-بن، محل اجرا: تنها

  مترسك -160

آتليه  نام گروه نمايشي: ،نژاد ناصر رحماني كارگردان:، بهمن مفيد: نويسنده
 1988فوريه  آمريكا- كاليفورنياجرا: ، محل اتئاتر ايران

  سينما ركس محاكمه ي -161

  1998 آمريكا، محل اجرا: پرويز صياد نويسنده و كارگردان:

  و جعبه ي جادو مرادبرقي -162

 1998 آمريكا-لس انجلس، محل اجرا: پرويز كاردان نويسنده و كارگردان:

  سرودي براي مرد روشنايي ها كه به سايه رفت -163

، محل فتاح سلطلني و زمردا چكيمي كارگردان:، چندين نويسنده: ندهنويس
 1998 آلمان-هامبورگاجرا: 

  آزاد/ روخواني نمايشي سقوط -164

مجله  نام گروه نمايشي: ،اكبر يادگاري كارگردان:، بهمن فرسي: نويسنده
 1998مه  آلمان - كلن، محل اجرا: فصل تĤتر

  قمرملوك وزيري زندگي - 165

، محل اجرا: تماشا نام گروه نمايشي: ،اكبر يادگاري كارگردان: نويسنده و
  1998  مه  آلمان -كلن

  خانم شاپرك -166

، محل چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:، بيژن مفيد: نويسنده
 1998نوامبر  آلمان- كلناجرا: 

  كروزو روبنسن و -167

 نام گروه نمايشي: ،جاللي كوشك علي كارگردان:،  نيو اينترونا و ...: نويسنده

  1998 مه  آلمان-بن-كلن، محل اجرا: هامون و كارگاه تĤتر كلن

  از تبعيد يك صفحه - 168

، انجمن تĤتر ايران نام گروه نمايشي: ،نژاد ناصر رحماني نويسنده و كارگردان:
 1998سپتامبر  آمريكا-آنجلس لسمحل اجرا: 

 برزخ -169

، كانون فرهنگي الهوتي نام گروه نمايشي: ،ترابي هايده نويسنده و كارگردان:
  1988نوامبر  آلمان-فرانكفورتمحل اجرا: 

باره حسن مقدم جعفرخان از  در -  01ر كانون تĤت هاي شب -170
  مجلس نايب كريم -فرنگ آمده 

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
  1998نوامبر  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  Ĥتر)روخواني و اجراي ت

 -تĤتر كمدي در دوره مشروطيت  -  10كانون تĤتر  هاي شب -171

  خواني نمايش

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998جوالي  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

گذارتĤتر ملي  پايه  ميرزاآقا تبريزي، - 11كانون تĤتر  يها شب -172
  خان حكومت زمان - ايران 

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998جون  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

آغازگر تĤتر نو ميرزا فتحلي آخوندزاده،  12كانون تĤتر  هاي شب -173
  روخواني نمايشي - ايران
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كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998مه  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

-هاي او  صادق چوبك و نمايشنامه-  13كانون تĤتر  هاي شب -174

  “آخر چراغ” بخشي از -توپ الستيكي و هفتخط 

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998آگوست  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

ي  گراي دوره نويسان ملي نمايشنامه - 2كانون تĤتر  هاي شب -175
   يتمازيار از هدا -داستان خونين خلخالي)  -رضا شاه) ) پهلوي

كانون تĤتر  نام گروه نمايشي: ،ديلمقاني: خليل موحد نويسنده كارگردان: 
اكتبر  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  (مركز بررسي، روخواني و اجراي تĤتر)

1998 

ميرزا كمالدين -عبدالحسين نوشين  3كانون تĤتر  هاي شب -176
  تاراتوف

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998آگوست  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

سه عروسي در يك  - سيدعلي نصر  - 4كانون تĤتر  هاي شب -177
  گلنار و نوروز- ميهن  خدا، شاه، - شب 

كانون  نام گروه نمايشي: ،نژاد ديلمقاني داريوش ايران خليل موحد كارگردان: 
 آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  ركز بررسي، روخواني و اجراي تĤتر)تĤتر (م

  1998جون  

 -ذبيح بهروز و رضا كمال شهرزاد  - 5كانون تĤتر  هاي شب -178

  عباسه –عليشاه  جيجيك

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998مه   آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

رستم و  -شاهنامه فردوسي و تراژدي  - 6كانون تĤتر  هاي شب -179
  سهراب

نام گروه  ،ايرانشهر زاده  خليل موحد ديلمقاني  حسين  كاظم كارگردان:
 ،محل اجركانون تĤتر (مركز بررسي، روخواني و اجراي تĤتر) مارس  نمايشي:

 1998:  آمريكا- آنجلس لسا

-الوزاره محمودي  خان كمال احمد-  8كانون تĤتر  هاي شب -180

  دوز اوستاد پينه

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1998اكتبر  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

 رئاليسم تباني، -181

 آلمان، محل اجرا: مهاجر نمايشي:نام گروه  ،ا. روشن نويسنده و كارگردان:

 1998مارس 

 مضرات دخانيات  قو آواي -182

 آلمان-كلن، محل اجرا: عباس شادروان ، كارگردان:آنتوان چخوف: نويسنده

 يولي 1998

 نمايشي و زبان فارسي هاي بازي -183

، محل اجرا: كانون هنر كلن نام گروه نمايشي: ،كيومرث مبشري: نويسنده
 1998امبر دس آلمان-كلن

  گران توطئه -184

، محل ز رًُ نام گروه نمايشي: ،عطا گيالني كارگردان:، علي اميني: نويسنده
 1988آلمان - كلناجرا: 

 كودكان تئاتر -185

، محل اجرا: غنچه نام گروه نمايشي: ،عباس جاللي نويسنده و كارگردان:
 1988آوريل  آلمان-كلن

  پستچ -186

 نام گروه نمايشي: ،جاللي عيرضا كوشك ، كارگردان:اآنتونيو اسكارمت: نويسنده

 1998نوامبر  آلمان- كلن، محل اجرا: كارگاه نمايش كلن-چهره

 پشت صحنه -187

 1998- آوريل آلمان-مونستر، محل اجرا: كاوه ميثاق نويسنده و كارگردان:

  كلن-فستيوال تĤتر ايراني پنجمين -188

، محل انجمن تĤتر ايران و آلمان ايشي:نام گروه نم ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 1998نوامبر  آلمان- كلناجرا: 

 آه -189

 1998 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: اميد خادم صبا نويسنده و كارگردان:

 پرندگان آهو و -190

 نام گروه نمايشي: ،زاده/جعفري ب مريم عر ، كارگردان:نميا يوشيج: نويسنده

 1998ر نوامب آلمان-آخن، محل اجرا: نيما

 تĤتر آموزش -191

 آلمان-آخن، محل اجرا: آورد ره نام گروه نمايشي: ،فريد شريفي: نويسنده

 1998يوني 

 ها ساردين آخرين -192

 ،پل، نام گروه نمايشي: ابراهيم بحراني كارگردان:ر، نسيم خاكسا :نويسنده
  1999محل اجرا: هلند 

  آنتيگون عشق -193

 نام گروه نمايشي: ،الدين خسروي ركن ن:كارگردا، رجب محمدين: نويسنده

 1999 نوامبر  آلمان -كلن، محل اجرا: سكوت-آفتاب

ي  نامه-هاي تاريخي و ملي  نمايش- 7كانون تĤتر  هاي شب -194
  نادري

كانون تĤتر (مركز بررسي،  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني كارگردان:
 1999ژانويه  آمريكا-جلسآن لس، محل اجرا:  روخواني و اجراي تĤتر)

  كمدي خرسند آپ -195

 1999اآگوست  اروپا، محل اجرا: هادي خرسند نويسنده و كارگردان:

  آنتيگون عشق -196

 نام گروه نمايشي: ،الدين خسروي ركن كارگردان:، رجب محمدين: نويسنده

 1999 نوامبر  آلمان -كلن، محل اجرا: سكوت-آفتاب

  يك مثلث و اينك -197

  آلمان -كلن، محل اجرا: آزاد بهروز فنبرحسيني ه و كارگردان:نويسند

 1999 نوامبر

  فردوسي خواني شاهنامه -198

 1999 آمريكا- لس انجلس، محل اجرا: پرويز كاردان: نويسنده

   4تاتر ايراني هامبورگ جشنواره -199

 ، محلهامبورگ مركز تئاتر ايراني نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني كارگردان:

 1999اكتبر   آلمان-هامبورگاجرا: 

  همچنان ميخوانيم ما -200

، تئاتر روند -فيلم  نام گروه نمايشي: ،آذر احمد نيك نويسنده و كارگردان:
  1999دسامبر  آلمان-زيگنمحل اجرا: 

  سرزمين من گنج من -201

 آلمان -كلن، محل اجرا: بهار نام گروه نمايشي: ،ناصر بهرامپور: نويسنده

 1999 نوامبر

  نام گروه نمايشي: ،گردها و كله تيزها / نمايش با ماسك كله -202

 آلمان - برلين، محل اجرا: سعيد شباهنگ كارگردان:، برتولت برشت: نويسنده

 1999-ژوئن

  واق به نام واق كوچولويي گربه -203

ششمين فستيوال تĤتر  نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي كارگردان:
 1999نوامبر  آلمان- كلنحل اجرا: ، مكلن-ايراني

  سرخ براي سهراب گلهاي -204

 آمريكا/آلمان-كلن-شيكاگو، محل اجرا: عزت گوشه گير نويسنده و كارگردان:

  1999/2002-ژوئن

  دعوت -205

 -آفتاب نام گروه نمايشي: ،الدين خسروي ركن كارگردان:، گوهرمراد: نويسنده

  1999  آلمان نوامبر -كلن، محل اجرا: سكوت

  دماغ سپيده -205
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 - برلين، محل اجرا: مهتا نام گروه نمايشي: ،معين بهزاد نويسنده و كارگردان:

 2005 آلمان

  نوروزي واريته -206

 1999آوريل  آلمان-آمريكا، محل اجرا: مرتضي عقيلي نويسنده و كارگردان:

 2اهللا  هاليود/ ميرزا فتح فرار از -207

 1999 آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: يليمرتضي عق نويسنده و كارگردان:

  يك كرگدن باشم خواهم مي -208

، محل اجرا: زاد تن نام گروه نمايشي: ،عباس قيايي نويسنده و كارگردان:
 1999نوامبر  آلمان- بوخوم

  مسيتري بوف  -209

، محل كلن-ششمين فستيوال تĤتر ايراني نام گروه نمايشي: ،تاتبا  : نويسنده
  1999نوامبر  نآلما- كلناجرا: 

  دوباره در سلطنت آباد مالقات -210

 1999 آمريكا-لس انجلس، محل اجرا:  ضياء مجابي نويسنده و كارگردان:

  و دريا مرد پير -211

 نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فال كارگردان:، ارنست همينگوي: نويسنده

 1999 نوامبر آلمان -كلن، محل اجرا: سكوت

  خواره مرده -212

، كانون نيما نام گروه نمايشي: ،پرويز لك كارگردان:، صادق هدايت: ندهنويس
 1999 فرانسه-ليلمحل اجرا: 

  سفر سند باد هشتمين -213

، محل داروگ نام گروه نمايشي: ،جيم كيو كارگردان:، بهرام بيضايي: نويسنده
 ؟؟؟1999 آمريكااجرا: 

  هفت وادي -214

سپتامبر  آمريكا-شيكاگول اجرا: ، محمنصور تاييد نويسنده و كارگردان:
1999 

  ي يك ديوانه روزانه هاي يادداشت -215

 نام گروه نمايشي: ،الدين خسروي ركن كارگردان:، نيكالي گوگول: نويسنده

 1999مارس  انگليس، محل اجرا: آفتاب

  غالمحسين ساعدي يادواره - 216

  ژانويه آلمان ؟؟ - كلن، محل اجرا: آرتيميس نام گروه نمايشي:

  دو ليال يك صمد و -217

 1999اكتبر  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: پرويز صياد نويسنده و كارگردان:

  چشمه4ي  پرنده زيبا -218

، محل ساعدي نام گروه نمايشي: ،سام بدري كارگردان:، علي بدري: نويسنده
 1999 فرانسهاجرا: 

 با رقص بوتو آشنايي -219

  1999ژانويه  آلمان- كلن ، محل اجرا:عباس قيايي كارگردان:

 گفت مادرش روزي به علي -220

، محل تنها نام گروه نمايشي: ،فرود حيدري ، كارگردان:فروغ فرخزاد: نويسنده
 1999 آلمان- كلناجرا: 

 عشق بوي خوش -221

، محل اجرا: 79 نام گروه نمايشي: ،هوشنگ توزيع نويسنده و كارگردان:
 آمريكا- آنجلس لس

 يترقو بيداري و -222

نام گروه  ،آبادي شكوه نجم ، كارگردان:داريو فو و استريندبرگ: نويسنده
 1999 فرانسه-پاريس، محل اجرا: تĤتر ميترا نمايشي:

 سوخته با كاوان -223

، سكوت نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح ، كارگردان:علي جاللي: نويسنده
 1999 آلمان- بنمحل اجرا: 

  6كلن - فستيوال تĤتر ايراني -224

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
  1999نوامبر  آلمان- كلناجرا: 

  هيچكس سرزمين -225

، محل اجرا: دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي نويسنده و كارگردان:
  1999-نوامبر آلمان-فرانكفورت

  3سمينار تĤتر ايراني در تبعيد  -226

الدين  نسيم خاكسار، اكبر رادي خليل موحد ديلمقاني ركن: نويسنده 
-كلن، محل اجرا:  -فستيوال ششم تĤتر ايراني نام گروه نمايشي: ،خسروي

 1999امبر  آلمان 

  تازه هواي -227

كانون فرهنگي  نام گروه نمايشي: ،فرهاد مجدآبادي نويسنده و كارگردان:
 1999 انآلم-فرانكفورت، محل اجرا: آينه

  آخرت بازپرسي رستم بيچاره رامبو در -228

نام گروه  ،رضا حسامي / حسين افصحي كارگردان:، فريدون احمد: نويسنده
 1999 فرانكفورت-كلن، محل اجرا: تماشاخانه نمايشي:

  خودكشي -229

 -رز نام گروه نمايشي: ،بابايي بهرخ حسين كارگردان:، عطا گيالني: نويسنده

 1999  نوامبر آلمان -كلنا: ، محل اجرسكو.ت

 مثلث اينك يك -230

  نوامبر آلمان –كلن ، محل اجرا: بهروز قنبرحسيني نويسنده و كارگردان:

1999 

  پشت چاقو در -231

، دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي كارگردان:، كاوه اسماعيلي: نويسنده
 1999 آلمان-فرانكفورتمحل اجرا: 

 تو -232

، محل اجرا: تنديس نام گروه نمايشي: ،فرهنگ كسرايي كارگردان:نويسنده و 
 1999اكتبر  آلمان-فرانكفورت

  اوين هاي شب -233

  1999 سوئد- يوتوبوريمحل اجرا:  ي  كاوه فوالد نويسنده و كارگردان:

  خوشبختي -234

لس ، محل اجرا: 79 نام گروه نمايشي: ،هوشنگ توزيع نويسنده و كارگردان:
  1999مه  اآمريك-انجلس

  در برزخ -235

-برلين، محل اجرا: گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايار نويسنده و كارگردان:

 1999 آلمان

  رقص بوتو -236

 -كلن، محل اجرا: زاد تن نام گروه نمايشي: ،عباس قيايي نويسنده و كارگردان:

  1999 نوامبر  آلمان

  سمينار تĤتر دومين -237

، محل آلمان-انجمن تĤتر ايران نام گروه نمايشي: ،هزاد مجيد فالح: نويسنده
  1999نوامبر آلمان- كلناجرا: 

  گر روباه حيله ي قصه -238

، محل اجرا: خورشيد نام گروه نمايشي: ،آرام نوزاد نويسنده و كارگردان:
 1999نوامبر  آلمان-مونيخ

  گرد باد تماشا زن در  -239

، محل اجرا: باز پرده ه نمايشي:نام گرو ،كاوه ميثاق نويسنده و كارگردان:
 1999فوريه  آلمان-دورتمند

  فقير عليشاه  -240

پرديس و كانون زنان  نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري نويسنده و كارگردان:
  1999 آلمان- هامبورگ، محل اجرا: هامبورگ

  گوته حافظ و  -241

 1999مه  آلمان - كلن، محل اجرا: علي كوشك جاللي نويسنده و كارگردان:

  حاكم شهر شب  -242

، محل ايران زمين نام گروه نمايشي: ،قدرت اهللا شروين نويسنده و كارگردان:
 1999 آلمان-هامبورگاجرا: 
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 داستاني از تورات /استر  -243

، مركز تĤتر هامبورگ نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني نويسنده و كارگردان:
 2000اكتبر  آلمان-هامبورگمحل اجرا: 

  قضيه زمهرير و دوزخ  -244

، ثالث نام گروه نمايشي: ،باران رحيم فتحي كارگردان:، صادق هدايت: نويسنده
  2000نوامبر  آلمان ؟؟- كلنمحل اجرا: 

  7كلن -فستيوال تĤتر ايراني  -245

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 2000نوامبر  كلن/ آلماناجرا: 

  گم  -246

 2000 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: ابراهيم مكي نويسنده و كارگردان:

  به پشت و گهي پشه به زين گهي زين  -247

 2000 - ژوئن  آلمان-كلن، محل اجرا: ايرج زهري نويسنده و كارگردان:

  داستان ضحاك  -248

حل اجرا: ، محميد نام گروه نمايشي: ،حميد عبدالمللكي نويسنده و كارگردان:
 2000 آلمان-هامبورگ

  قرباني شتر 3ن/ تĤتر كل هاي شب  -249

، محل كتاب نمايش نام گروه نمايشي: ،ابراهيم مكي نويسنده و كارگردان:
 2000اكتبر  آلمان- كلناجرا: 

  يادداشت هاي روزانه يك ديوانه / 1تĤتر كلن  هاي شب  -250

كتاب  نام گروه نمايشي: ،   ركن الدين خسروي كارگردان:، گوگول: نويسنده
 2000ژوئن  آلمان-كلن، محل اجرا: چهره-نمايش

   نقالي زال / 2تĤتر كلن  هاي شب  -251

كتاب  نام گروه نمايشي: ،حميد دانشور : كارگردان،  نويسنده رضا دانشور
 2000آگوست  آلمان-كلن، محل اجرا: نمايش

  مرگ حماسه  -252

نوامبر  فرانسه -پاريسمحل اجرا:  كاظم شهرياري نويسنده و كارگردان:
2000 

  كله سفيد  -253

، چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:، ابراهيم مكي: نويسنده
 2000فوريه  آلمان- كلنمحل اجرا: 

   5تاتر ايراني هامبورگ جشنواره -254

 ، محلهامبورگ مركز تئاتر ايراني نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني كارگردان:

 2000اكتبر   آلمان-هامبورگاجرا: 

  ديگر اما تلخ خواني  -255

-لندن، محل اجرا:: نيا  سودابه فرخ كارگردان:، مصطفي شفافي: نويسنده

 2000-دسامبر انگليس

  سرچشمه گل دسته  -256

 2000مه  انگليس-لندن، محل اجرا: بهمن فرسي نويسنده و كارگردان:

  سوًٌُُءظن  -257

مركز تĤتر -پرديس نام گروه نمايشي: ،ايرج زهري دان:نويسنده و كارگر
 2000نوامبر   آلمان- كلن، محل اجرا: هامبورگ

  دالن /سه نمايش همراه سوته  -258

 2000 فرانسه-ليل، محل اجرا: پرويز لك كارگردان:، صادق هدايت: نويسنده

  فستيوال پاريس نخستين  -259

، محل اجرا: انجمن تĤتر در تبعيد :نام گروه نمايشي ،جواد دادستان كارگردان:
 2000مه  فرانسه- پاريس

  آرش كمانگير / 4تĤتر كلن  هاي شب  -260

 نام گروه نمايشي: ،سيروس افهمي كارگردان:، سياوش كسرايي: نويسنده

 2000دسامبر آلمان-كلن، محل اجرا: كتاب نمايش

  نامه زن به پدرش  -261

مركز تاتر  نام گروه نمايشي: ،ن يزدانيرامي كارگردان:، فروغ فرخزاد: نويسنده
 2000 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: ايراني

  زن به پدرش ي نامه  -262

، محل تĤتر هامبورگ نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني نويسنده و كارگردان:
 2000اكتبر  آلمان-هامبورگاجرا: 

  با سيمرغ مشاوره  -263

  2000 فرانسه-پاريس، محل اجرا: منوچهر نامورآزاد نويسنده و كارگردان:

  ملنكوني  -264

، محل نيما نام گروه نمايشي: ،پرويز لك كارگردان:، صادق هدايت: نويسنده
  2000اكتبر  ليل/فرانسه ؟؟اجرا: 

  سردبير يك روزنامه محاكمه  -265

 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: ايرج زهري كارگردان:، ابراهيم نبوي: نويسنده

 2000اكتبر 

ژوليت در كوچه پس كوچه هاي تهران و راهروهاي پيچ  رمئو و  -266
  در پيچ

فوريه  آمريكا- شيكاگو، محل اجرا: عزت گوشه گير نويسنده و كارگردان:
2000 

  همه ي عطرهاي عربستان  -267

، محل  افتاب  نام گروه نمايشي: كارگردان: ،، الدين خسروي ركن كارگردان:
 2000 انگليس-لندن اجرا: 

  جادو و ماه پيشوني وروره  -268

، محل تماشاخانه نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي نويسنده و كارگردان:
 2000 آلمان ؟؟؟ -هامبورگ اجرا: 

  پشت پنجره برفي دونه  -269

، محل اجرا: چهره نام گروه نمايشي: ،بهروز قنبرحسيني نويسنده و كارگردان:
 2001و  2000اكتبر  هامبورگ و كلن/ آلمان

  عدل اسالمي ديوان  -270

، محل اجرا: حسين افصحي كارگردان:، بر اساس ديوان بلخ: نويسنده
 آلمان -هامبورگ 

  بنت كعب رابعه  -271

، كلن-ششمين فستيوال تĤتر ايراني نام گروه نمايشي: ،عطا گيالني : نويسنده
  2000نوامبر  آلمان- كلنمحل اجرا: 

  آبي زنان خاكستري روياهاي  -272

، محل نار - دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي سنده و كارگردان:نوي
 2000 آلمان-فرانكفورت-برايناجرا: 

  تنها يك زن -273

 فرانسه-پاريس، محل اجرا: حميد دانشورما كارگردان:، داريو فو: نويسنده

2000 

  تنها يك زن  -274

، محل نينا نمايشي:نام گروه  ،پروانه سلطاني كارگردان:، داريو فو: نويسنده
 2000 انگليس-لندناجرا: 

  بازگشت به تراژدي؟ / 5تĤتر كلن  هاي شب  -275

-كلن، محل اجرا: كتاب نمايش نام گروه نمايشي: ،محسن يلفاني: نويسنده

  2000 فوريه  آلمان

  1پاريس -تبعيد  تĤتر جشنواره  - 276

، محل اجرا: تبعيد انجمن هنر در نام گروه نمايشي: ،جواد دادستان كارگردان:
 2000فوريه  قرانسه- پاريس

 الدوز و كالغ ها و عروسك سخن گو  -277

 2000 آلمان- هامبورگ، محل اجرا: فتنه ، كارگردان:صمد بهرنگي: نويسنده

 امواج  -278

 آمريكا، محل اجرا: نماه نام گروه نمايشي: ،بنفشه صياد نويسنده و كارگردان:

2000 

  تيزهوش اپرت خوك  -279

، داروگ، نام گروه نمايشي: حميد احياء، كارگردان: رهام شيخانينويسنده: 
  2001سپتامبر ، بركلي/آمريكامحل اجرا: 
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  كاوه آهنگرشاهنامه  -280

 2001 هلند، محل اجرا: حميد كارگردان:، حميد عبدالملكي: نويسنده

  ختتوراند -281

، پرديس نمايشي: نام گروه ،ايرج زهري كارگردان:، نظامي گنجوي: نويسنده
  2001هشتمين فستيوال تĤتر كلن جاده ابريشم نوامبر محل اجرا: 

  2پاريس - تبعيد  تĤتر جشنواره   -282

، محل اجرا: انجمن هنر در تبعيد نام گروه نمايشي: ،جواد دادستان كارگردان:
  2001يوني  قرانسه- پاريس

  هنر ايراني در حركت جشنواره  -283

، محل اجرا: بنياد ايراني در حركت نام گروه نمايشي: ،مسعود واال كارگردان:
  2001فوريه  هلند- دنهاق

   6تاتر ايراني هامبورگ جشنواره  -284

، محل هامبورگ مركز تئاتر ايراني نام گروه نمايشي: ،رامين يزداني كارگردان:
 2001اكتبر  آلمان-هامبورگاجرا: 

 پناهنده پيام  -285

همايش و مركز تĤتر  نام گروه نمايشي: ارگردان: ،، ككافكا / هدايت: نويسنده
 2001سپتامبر  28 هامبورگ/آلمان ، محل اجرا: هامبورگ

 ماسك تĤتر و  -286

چهره (كالس  -كتاب نمايش  نام گروه نمايشي: ،حميد جاودان كارگردان:
 2001سپتامبر  كلن/ آلمان ، محل اجرا: هاي آموزشي)

 جهان، دل آوري تĤتر،  -287

 2001دسامبر  هانوفر/آلمان، محل اجرا: هايده ترابي ردان:كارگ

 پناهنده پيام  -288

همايش و مركز تĤتر  نام گروه نمايشي: ، كارگردان: ،كافكا / هدايت: نويسنده
 2001سپتامبر  28 هامبورگ/آلمان ، محل اجرا: هامبورگ

  سايه، جهنم و بهشت نور و  -289

برلين/ آلمان موزيك/رقص/ تاتر محل اجرا:  ،شهال آقاپور نويسنده و كارگردان:
  2001اكتبر  و نقاشي

  كوچك من ي نمازخانه  -290

 آمريكا، محل اجرا: سوسن رضايي كارگردان:، هوشنگ گلشيري: نويسنده

  2001فوريه 

  زندگي آه، زندگي /6تĤتر كلن  هاي شب   -291

آوريل  مايشكتاب ن نام گروه نمايشي: ،منوچهر رادين نويسنده و كارگردان:
2001   

  تĤتر در ماسك / 7تĤتر كلن  هاي شب  -292

، محل كتاب نمايش نام گروه نمايشي: ،حميد جاودان نويسنده و كارگردان:
  2001سپتامبر  آلمان - كلناجرا: 

تقابل هنر و سياست همراه با  / 8تĤتر كلن  شب هاي  -293
  شعرخواني

كلن/ ، محل اجرا: كتاب نمايش ي:نام گروه نمايش ،منوچهر نامورآزاد: نويسنده
  2001دسامبر  هاي تĤتر كلن آلمان شب

  در باره يك مرگ سه نظر  -294

 دريچه نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي كارگردان:، مينا اسدي: نويسنده

 2001 فرانكفورت/آلمان، محل اجرا: اكتبر 

  سه نمايش كوتاه (داستان سعدي و زنش و ...)  -295

ايران  نام گروه نمايشي: ،قدرت اهللا شروين كارگردان:، يرج پزشكزادا: نويسنده
 2001 آلمان-هامبورگ، محل اجرا: زمين

  در قفس خورشيد  -296

ادب وهنر  نام گروه نمايشي: ،نيا سودابه فرخ كارگردان:، ستار لقايي: نويسنده
  2001فوريه  انگليس-لندن، محل اجرا: آرشام

  يمم  عجيب آقاي  دنياي  -297

انجمن هنر در  نام گروه نمايشي: ،منوچهر نامورآزاد نويسنده و كارگردان:
 2001 ژانويه  قرانسه- پاريس، محل اجرا: تبعيد

  سپري شده  دوران  -298

، محل تماشاخانه نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي نويسنده و كارگردان:
 2001 آلمان- كلناجرا: 

  كيشوت دون  -299

، محل اجرا: برلين -گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايار نويسنده و كارگردان:
 2001اكتبر  آلمان-هامبورگ

  نمايشي چند شعر گزارشي  -300

   2001يوني  قرانسه-پاريس، محل اجرا: حميد دنشور كارگردان:

  تĤتر ماسك در  -301

گروه تĤتر چهره (كالس آموزشي  نام گروه نمايشي: ،حميد جاودان: نويسنده
سپتامبر 28تا 25  كلن/ آلمان ، محل اجرا:  ت و كاربرد ماسك)در شناخ

2001  

 ماسك تĤتر و  -302

چهره (كالس  -كتاب نمايش  نام گروه نمايشي: ،حميد جاودان كارگردان:
  2001سپتامبر  كلن/ آلمان ، محل اجرا: هاي آموزشي)

 بالكن  -303

، محل اجرا: ؟؟شي:نام گروه نماي ،محمد كوثر ، كارگردان:ژان زنه: نويسنده
 2001نوامبر  -سانفرانسيسكو

 انفجار بزرگ (روخواني) -304

، چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي ، كارگردان:هوشنگ گلشيري: نويسنده
 2001 آلمان-هامبورگمحل اجرا: 

 آقاي دن كيشوت  -305

 -نبرلي، محل اجرا: گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايارنويسنده و كارگردان:
 2001 آلمان

  دويدم دويدم و  -306

، محل اجرا: چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:، م. آزاد: نويسنده
 2001آوريل  آلمان -كلن

  آلود عشق خون طوفان  -307

-كلن، محل اجرا: فرهنگ كسرايي كارگردان:، صادق هدايت: نويسنده

 2002-  2001آپريل  فرانكفورت

  عروسي  -308

، محل اجرا: ميترا نام گروه نمايشي: ،پرويز بريد كارگردان:، چخوف: ندهنويس
 2001اكتبر  فرانكفورت/آلمان

  رستوران  -309

مه  آنجلس /آمريكا لس، محل اجرا: زاده سيروس ابراهيم نويسنده و كارگردان:
2001 

  ايمانوردي بيك رضا  -310

- كلن، محل اجرا: چهره نام گروه نمايشي: ،ابرهيم مكي نويسنده و كارگردان:

   2001 مه آلمان

  كابوس هاي اطلس روياها و  -311

 2001فوريه  فرانسه - پاريس، محل اجرا: حميد جاودان نويسنده و كارگردان:

  آنارشيستي زناشويي  -312

نام گروه  ،عيلرضا كوشك جاللي كارگردان:، داريو فو و فرانكا راما: نويسنده
 هامبورگ/آلمان فستيوال ششم هامبورگا: ، محل اجركارگاه تĤتر نمايشي:

 2001اكتبر 

  8كلن - فستيوال تĤتر ايراني -313

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 2001  23تا  16برنوام كلن/ آلماناجرا: 

  ايراني مينياتور  -314

ژوئن  پاريس/فرانسهرا: ، محل اجمنوچهر نامورآزاد نويسنده و كارگردان:
2001 

  نخستين جشنواره تĤتر هانوفر / صحنه، جهان، جسارت  -315
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، محل اجرا: كانون فرهنگي هانوفر نام گروه نمايشي: ،هايده ترابي كارگردان: 
 2001دسامبر   7تا  5 آلمان -هانوفر

 حوا آدم و  - 316

 ژوئن 22   هانسهامبورگ/فر، محل اجرا: مسعود اسدالهينويسنده و كارگردان:

2002  

 جنون از من تا -نويسنده و كارگردان:  -317

، تنها نام گروه نمايشي: ،فرود حيدري  ، كارگردان:هرمين عشقي: نويسنده
 2002ژانويه  كلن/ آلمانمحل اجرا: 

 به زبان آلماني زن :اسم -318

، محل اجرا: ارگ نام گروه نمايشي: ،يعقوب شكورينويسنده و كارگردان:
 آلمان -نكل

 فصلي سرد آغاز -319

، محل داروگنام گروه نمايشي: ،بال واردا ، كارگردان:سپيده كوشار: نويسنده
 2002 بركلي/آمريكااجرا: 

   رستم و سهراب  -320

، ساعدي نام گروه نمايشي: ،برادران بدري كارگردان:، اشعار فردوسي: نويسنده
 2002 فرانسهمحل اجرا: 

 پري ها  -321

، زنگوله نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي ، كارگردان:شاملو :نويسنده
  2002 آلمان-بن/كلنمحل اجرا: 

   3 پاريس- تبعيد  تĤتر جشنواره   -322

، محل اجرا: انجمن هنر در تبعيد نام گروه نمايشي: ،جواد دادستان كارگردان:
   2002يوني  قرانسه- پاريس

  اتفاق ساده چند  -323

، محل تماشاخانه نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي دان:نويسنده و كارگر
  2002ژوئن  پاريس/ فرانسهاجرا: 

  خيام -  324

، ساعدي نام گروه نمايشي: ،برادران بدري كارگردان:، اشعار خيام: نويسنده
 2002 فرانسهمحل اجرا: 

  دوپناهگاه  -325

، سكوت نمايشي:نام گروه  ،مجيد فالح زاده كارگردان:، ابراهيم نبوي: نويسنده
  2002 آلمان-بن/كلنمحل اجرا: 

  داستان زني كه تمام رفت و نيمه برگشت  -326

، سام نام گروه نمايشي: ،نيا سودابه فرخ كارگردان:، مصطفي شفافي: نويسنده
  2002 كلن-لندنمحل اجرا: 

  آموزد خر خواندن و نوشتن مي روباه به  -327

در  نام گروه نمايشي: ،پور ر حسينمنوچه كارگردان:، ستار لقايي: نويسنده
  2002ژوئن  انگليس -لندن، محل اجرا: سومين فستيوال پاريس

  شيرين ما در كنار اقيانوس آرام زندگي  -328

، محل اجرا: 79 نام گروه نمايشي: ،هوشنگ توزيع نويسنده و كارگردان:
  2002سپتامبر  سانتامونيكا/آمريكا

  خواستگاري  -329

  2002اكتبر  لس آنجلس - آمريكا، محل اجرا: مرتضي عقيلي ان:نويسنده و كارگرد

روخواني سه نمايشنامه از صادق -  9كانون تĤتر  هاي شب  -330
  هدايت

كانون  نام گروه نمايشي: ،خليل موحد ديلمقاني/ داريوش ايران نژاد كارگردان:
 اآمريك-آنجلس لس، محل اجرا:  تĤتر (مركز بررسي، روخواني و اجراي تĤتر)

2002 

  قرباني شتر  -331

 -تĤتر نام گروه نمايشي: ،احمد نيك آذر كارگردان:، ابراهيم مكي: نويسنده

  2002سپتامبر  كلن/ آلمان، محل اجرا: فيلم روند

  يشعر، نمايش و نقاش شب   10تĤتر كلن  شب هاي  -332

، محل كتاب نمايش نام گروه نمايشي: ،شهال آقاپور و حسين درياني: نويسنده
 2002دسامبر  هاي تĤتر كلن كلن/ آلمان شباجرا: 

 /داستان ارتباط هنر خانه و غربت / 9تĤتر كلن  شب هاي  -333

  سخنراني و نمايشنامه خواني

كلن/ ، محل اجرا: كتاب نمايش نام گروه نمايشي: ،بهمن فرسي: نويسنده
  2002هاي تĤتر كلن  اكتبر   آلمان شب

  آه زندگي زندگي،  -334

 2002 آلمان-فرانكفورت، محل اجرا: منوچهر رادين و كارگردان: نويسنده

  منوچهر زهره و  -335

 -پاريس، محل اجرا: شاهر كشكين قلم كارگردان:، ايرج ميرزا: نويسنده

 2002 فرانسه

  پانكها را دوست دارد خدا  -336

 -برلين، محل اجرا: گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايار نويسنده و كارگردان:

 2002نوامبر  آلمان

  خر  -337

 2002مه  آمريكا/آلمان، محل اجرا: پرويز صياد نويسنده و كارگردان:

 سنگ باران   -338

 نام گروه نمايشي: ،داوود غالمحسيني ، كارگردان:شكوه ميرزانگي: نويسنده

 2002جوالي  آمريكا-لس انجلس، محل اجرا: بازيگران شهر

 امير ارسالن  -339

 آلمان-كلن، محل اجرا: حميد نام گروه نمايشي: ،يد عبدالملكيحم: نويسنده

2002 

  2001جهاني تĤتر  روز  -340

، كتاب نمايش و گروه تĤتر چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:
 2002آوريل  آلمان- كلنمحل اجرا: 

  2002جهاني تĤتر  روز  -341

، نمايش و گروه تĤتر چهره كتاب نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:
 2002مارس  كلن/ آلمانمحل اجرا: 

  9كلن -فستيوال تĤتر ايراني  -342

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 2002 كلن/ آلماناجرا: 

  شب قويتر از  -343

 -پاريس ، محل اجرا:تينوش نظم جو كارگردان:، محسن يلفاني: نويسنده

 2002مه  فرانسه

  ادبي كابارت  -344

 2002نوامبر  كانادا، محل اجرا: حسين سروري نويسنده و كارگردان:

  خطر كبريت بي  -345

سپتامبر  آمريكا-لس انجلس، محل اجرا: امير شيروان نويسنده و كارگردان:
2002 

  زند مي مرگ در  -346

تماشاخانه/  گروه نمايشي: نام ،رضا حسامي كارگردان:، وودي آلن: نويسنده
 2002ژوئن  كلن/ آلمان، محل اجرا: ستاره

  ام دنبال شما آمده من به  -347

 نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي كارگردان:، مينا اسدي: نويسنده

  2002ژوئن  پاريس/ فرانسه، محل اجرا: تماشاخانه

  موش و گربه  -348

، حميد نام گروه نمايشي: ،ملكيحميد عبدال كارگردان:، عبيد زاكاني: نويسنده
 2002 آلمان - كلنمحل اجرا: 

  شراب و دموكراسي نان و  -349

  2003 آمريكا-لس انجلس، محل اجرا: مسعود اسدالهي نويسنده و كارگردان:

  سايه  -350

، محل اجرا: اوديسه نام گروه نمايشي: ،فرح خسروي نويسنده و كارگردان:
 2003 پاريس/كلن
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  روسكيكارگاه ع  -351

، آموزش براي دانش آموزان نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي كارگردان:
  2003 آلمان-بن/كلنمحل اجرا: 

  10كلن -فستيوال تĤتر ايراني  -352

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
  2003 كلن/ آلماناجرا: 

  براي شكپير مرثيه اي  -353

، همگان نام گروه نمايشي: ،منوچهر رادين كارگردان:، شهروز رشيد: نويسنده
  2003 آلمان- كلنمحل اجرا: 

  و شب كور گل اطلسي  -354

، بويه نام گروه نمايشي: ،غالمرضا آل بويه كارگردان:، ناصر حسيني: نويسنده
 2003 آلمان-باد دوركهايممحل اجرا: 

  زري، پيرهن پري خروس  -355

، محل چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:، احمد شاملو: هنويسند
 2003 كلن/ آلماناجرا: 

  رابعه  -356

، كانون فرهنگي چهره نام گروه نمايشي: ،عطا گيالني نويسنده و كارگردان:
 2003 آلمان- كلنمحل اجرا: 

  استورهاي ايراني رقص  -357

 آلمان -كلن، محل اجرا: سانكي شاهرخ مشكين قلم نويسنده و كارگردان:

 2003آوريل 

  طوطي نامه  -358

، محل اجرا: ماندراگورا نام گروه نمايشي: ،مهران تيزكار نويسنده و كارگردان:
  2003 آلمان -برلين

  برخي آثار ساعدي روخواني  -359

نام گروه  ،رحيم فتحي باران كارگردان:، غالمحسين ساعدي: نويسنده
 2003ژانويه  آلمان –كلن  ، محل اجرا:ارت نمايشي:

  2003جهاني تĤتر  روز  -360

، كتاب نمايش و گروه تĤتر چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:
 2003آوريل  آلمان - كلنمحل اجرا: 

  شكسته روياهاي  -361

، محل اجرا: كانون فرهنگي چهره نام گروه نمايشي: ،علي رستاني: نويسنده
 2003 آلمان-كلن

  ساحل سبز روياي  -362

كانون فرهنگي  نام گروه نمايشي: ،بهروز فنبرحسيني نويسنده و كارگردان:
 2003 آلمان-كلن، محل اجرا: چهره

 البعثه االسالميه الي البالد االفرنجيه  - 363

 نام گروه نمايشي: ،حميد عبدالملكي ، كارگردان:صادق هدايت: نويسنده

 2003 هلند/آلمان، محل اجرا: حميد

 بازيگري آموزش  - 364

، هكانون فرهنگي چهر نام گروه نمايشي: ،ركن الدين خسروي كارگردان: 
   2003  آلمان- كلنمحل اجرا: 

 ركن الدين خسروي بزرگداشت  -365

كانون فرهنگي  نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي/سيمين متين كارگردان:
  2003 آلمان-كلن، محل اجرا: چهره

 شب يلدا تا صبح  -366

كانون فرهنگي  نام گروه نمايشي: ،بهروز فنبرحسيني نويسنده و كارگردان:
 2003 آلمان-كلن، محل اجرا: چهره

 اتوبوس ايستگاه  - 367

، كانون فرهنگي چهره نام گروه نمايشي: ،سيمين متين نويسنده و كارگردان:
 2003 آلمان- كلنمحل اجرا: 

 رابطه دارم آفتاب با  -368 

 نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي ، كارگردان:ح زادهمجيد فال: نويسنده

 2003 آلمان-بن/كلن، محل اجرا: زنگوله

  عشق خون آلود توفان  -369

كانون فرهنگي  نام گروه نمايشي: ،فرهنگ كسرايي نويسنده و كارگردان:
 2003آلمان-كلن، محل اجرا: چهره

  جسد  -370

، محل كانون فرهنگي چهره يشي:نام گروه نما ،فرهاد مجدآبادي: نويسنده
 2003 آلمان- كلناجرا: 

  شوهر تو زن من،  -371

  2003ژانويه  انگليس-لندن، محل اجرا: منصور پورمند نويسنده و كارگردان:

  تĤتري ميزگرد  -372

، كتاب نمايش و گروه تĤتر چهره نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي: نويسنده
 2003آوريل  آلمان - كلنمحل اجرا: 

  در پيچ كمدي پيچ  -373

، كلن-ششمين فستيوال تĤتر ايراني نام گروه نمايشي: ،علي رستاني: نويسنده
 2003نوامبر  آلمان- كلنمحل اجرا: 

  2كنسرت براي كودكان   -374

- بن/كلن، محل اجرا: زنگوله نام گروه نمايشي: ،بهرخ حسين بابايي كارگردان:

 2004 آلمان

  يك شب ايراني  -375

، محل اجرا: سيمپل نام گروه نمايشي: ،ميشائيل نياوراني و كارگردان: نويسنده
 2004 اتريش-وين

  قمر در عقرب  -376

 -برلين، محل اجرا: گوهر نام گروه نمايشي: ،فرهاد پايار نويسنده و كارگردان:

 2004 آلمان

  7 تاتر ايراني هامبورگ جشنواره  -377

، محل هامبورگ مركز تئاتر ايراني ي:نام گروه نمايش ،رامين يزداني كارگردان:
 2004 آلمان-هامبورگاجرا: 

  11 كلن -فستيوال تĤتر ايراني  -378

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 2004 كلن/ آلماناجرا: 

  12كلن -فستيوال تĤتر ايراني  -379

، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نمايشي:نام گروه  ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 2005 بن/ آلمان-برلين- كلناجرا: 

  قره العين -380

 نام گروه نمايشي: ،مجيد فالح زاده كارگردان:، بهرخ حسين بابايي: نويسنده

 2005 آلمان-بن/كلن، محل اجرا: سكوت

  سيمرغ در آزمايش  -381

نام گروه  ،زاهديميترا  كارگردان:، هانس كريستين آندرسن: نويسنده
 2005 آلمان -برلين، محل اجرا: شاتسروهه نمايشي:

  ركسانا و هفت خوان پرواز  -381

 نام گروه نمايشي: ،ميترا زاهدي كارگردان:، شريفه بني هاشمي: نويسنده

 2005 آلمان -برلين، محل اجرا: شاتسروهه

  وهم سبز  -382

، سكوت نام گروه نمايشي: ،مجيد فالح زاده كارگردان:، فروغ فرخزاد: نويسنده
 2005 آلمان-بن/كلنمحل اجرا: 

  اينترنتي شوهر  -383

 2005 آمريكا، محل اجرا: مرتضي عقيلي نويسنده و كارگردان:

  زن و شاعر  -384

 نام گروه نمايشي: ،ميترا زاهدي كارگردان:، شريفه بني هاشمي: نويسنده

 2005 آلمان -برلين، محل اجرا: صورتك

  13كلن -ال تĤتر ايرانيفستيو  -385
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، محل آلمان- انجمن تĤتر ايران   نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
 2006 بن/ آلمان-برلين- كلناجرا: 

  خرس  -386

 نام گروه نمايشي: ،مجيد فالح زاده كارگردان:، آنتوان چخوف: نويسنده

 2006 آلمان-بن/كلن، محل اجرا: سكوت

 اعالميه -387

، محل اجرا: آينه نام گروه نمايشي: ،فرهاد مجد آباديو كارگردان:نويسنده 
 2007 آلمان-هايدلبرگ

 باز موش باز گربه -388

، آويش نام گروه نمايشي: ،سميا سيد و بهروز قنبرحسينيسيما سيد: نويسنده
 2007سپتامبر  كلنمحل اجرا: 

  صمد، ده سال بعد هادي و  -389

  2007 آمريكا-انگليس، محل اجرا: ديخرسن-صياد نويسنده و كارگردان:

 سكوت آواي  -390

- كلن، محل اجرا: نار نام گروه نمايشي: ،نيلوفر بيضايي نويسنده و كارگردان:

 2007 آلمان-فرانكفورت

  ژوليت و آبگوشت بزباش رمئو و  -391

نام  ،بهروز فنبرحسيني كارگردان:، افراهيم كيشون/قنبرحسيني: نويسنده
 2007 آلمان-كلن/هايدلبرگ، محل اجرا: شآوي گروه نمايشي:

   جنگ برميگردد صمد از  -392

  آمريكا ، محل اجرا: پرويز صياد نويسنده و كارگردان:

  شهرزاد آخرين شب -393

محل ا، سار ، نام گروه نمايشي:ميترا زاهدي ، كارگردان:بهرام مرادي :نويسنده
  آلمان -برليناجرا: 

 توپچي و آقا بيگ ابراهيم  -394

 ، محل اجرا:همگان ، نام گروه نمايشي:نوچهر راديننويسنده و كارگردان: م

  فرانكفورت/ آلمان

  هايم عروسك من و  -395

  آرش خبازدادگر كارگردان:، يوسف فخرايي: نويسنده

  فاميليم مثال  -396

 انگليس-لندن، محل اجرا: طهمورث تهراني نويسنده و كارگردان:

  حافظ   -397

 نام گروه نمايشي: ،سام  و علي بدري كارگردان:، ر حافظاشعا: نويسنده

 فرانسه، محل اجرا: ساعدي

   نگاه به تĤتر با نيلوفر بيضايي نوعي  »ه« نمايشي ما هاي گزيده  -398

، محل اجرا: تĤترروند -فيلم  نام گروه نمايشي: ،آذز احمد نيك كارگردان: 
 از مه تا اكتبر كلن/آلمان

  مده آ  -399

، آفتاب نام گروه نمايشي: ،ركن الدين خسروي كارگردان:، ژان ژنه: نويسنده
  انگليس-لندنمحل اجرا: 

  بازي آخرين -400

 د، محل اجرا: آمريكامحمود استاد محم نويسنده و كارگردان:

  پيرهن پري خروس زري  -401

، محل ساعدي نام گروه نمايشي: ،سام بدري كارگردان:، احمد شاملو: نويسنده
 رانسهفاجرا: 

  زري، پيرهن پري خروس  -402

نوا و  نام گروه نمايشي: ،نژاد ناصر رحماني كارگردان:، احمد شاملو: نويسنده
 سپتامبر ؟ ؟ آمريكا، محل اجرا: انجمن تĤتر ايران

  فردا / نمايش بلند بدون كالم -امروز-ديروز  -403

 آلمان -هامبورگ ، محل اجرا: حسين افصحي نويسنده و كارگردان:

  هاي شب چهره   چهارم ديوار  -404

، محل گروه تئاتر گاالن نام گروه نمايشي: ،نژاد بهروز به نويسنده و كارگردان:
 لندن-انگليساجرا: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمايش عروسكي - هوش و االغ احمق (به زبان آلماني)  روباه با  -405

گوهر  يشي:نام گروه نما ،مسعود رهنما / نرگس وفادار نويسنده و كارگردان:
 آپريل اتريش-زالسبورگ، محل اجرا: مراد

  مردان زنان و  -406

مركز نوا نام گروه نمايشي: ،علي نجاتي كارگردان:، عطا گيالني: نويسنده
 آلمان-كلن، محل اجرا:  سپتامبر ؟ ؟ 

  خداحافظ سالم و  -407

 آمريكا، محل اجرا: پرويز كاردان نويسنده و كارگردان:

  نخو سه قطره  -408

به زبان  نام گروه نمايشي: ،صدرالدين زاهد كارگردان:، صادق هدايت: نويسنده
 فرانسه-پاريس، محل اجرا: فرانسه

  شهر فرنگ  -409

  آمريكا-آنجلس لس، محل اجرا: پرويز كاردان نويسنده و كارگردان:

  جنگ ميرود صمد به  -410

 آمريكا، محل اجرا: پرويز صياد نويسنده و كارگردان:

  چند دورغ ديگر عشق و  -411

 آمريكا-لس انجلس، محل اجرا: ضيا مجابي نويسنده و كارگردان:

  يادگاري عكس  -412

 آمريكا، محل اجرا: پرويز كاردان كارگردان:، صدرالدين الهي: نويسنده

  فالگوش  -413

، محل  پارسيان ؟؟؟ نام گروه نمايشي: ،منوچهر يكتايي نويسنده و كارگردان:
 تال/ كاناداآلوموناجرا: 

  تئاتر كودكان فستيوال  -414

 آلمان - آخن، محل اجرا: معمارنژاد - آورد ره نام گروه نمايشي:

 شود، رئيس جمهور آمريكا رئيس جمهور مي ارحام  -415

، محل با بازي ارحام صدر نام گروه نمايشي: ،امير شرواننويسنده و كارگردان:
 486اكتبر از جوانان  آمريكااجرا: 

  ايراني در بن شب تĤتر  -416

، محل آلمان-انجمن تĤتر ايران نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح كارگردان:
  آلمان- بناجرا: 

  ننه انسي  -417

 ميترا نام گروه نمايشي: ، پرويز بريد كارگردان:، گوهر مراد: نويسنده

  كوچولو مسافر  -418

، آينه گروه نمايشي: نام ،مهدي نمازي كارگردان:، آنتوني اگزپري: نويسنده
  سوئدمحل اجرا: 

   مستاجر  -419

   پرويز صياد: نويسنده

  نمايشنامه نويس معرفي يك  -420

، محل چهره/جشنواره هامبورگ نام گروه نمايشي: ،اصغر نصرتي كارگردان:
  آلمان-هامبورگاجرا: 

  زاده ايراني / كمدي اخوي كمدي   -421

 نام گروه نمايشي: ،زاده مجيد فالح :كارگردان، محمدعلي افراشته: نويسنده

 آلمان-بن، محل اجرا: گروه تئاتر سكوت
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  آلمان مبارك در  -422

 آلمان-بن، محل اجرا: استوديو آريا نام گروه نمايشي:

  بچه مرشد مشكل زبان الگر مرشد و -423

، محل  تماشاخانه؟؟؟ نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي نويسنده و كارگردان:
 آلمان -ورگ هامباجرا: 

  دختر مرگ آن  -424

، داروگ نام گروه نمايشي: ،سپيده كوشا كارگردان:، اريل دورفمن: نويسنده
 آمريكامحل اجرا: 

 وپرنده آهوو  -425

 - هامبورگ ، محل اجرا: حسين افصحي ، كارگردان:نميا يوشيج: نويسنده

 آلمان

 انگيز حيوان شگف اين - 426

 -پاريس، محل اجرا: صدرالدين زاهد ن:، كارگرداآنتوان چخوف: نويسنده

  فرانسه

  فه اكبر آقاكا -427

  هوشنگ توزيع نويسنده و كارگردان:

 رشدي افسانه  -428

 نام گروه نمايشي: ،حسين افصحي ، كارگردان:پور بهنام حسن: نويسنده

  آلمان -هامبورگ ، محل اجرا: تماشاخانه

 محبت هاي افسانه  -429

،  ساعدي نام گروه نمايشي: ،سام بدري رگردان:، كاصمد بهرنگي: نويسنده
  فرانسهمحل اجرا: 

 معلم آقاي -430

گروه  نام گروه نمايشي: ،رضا كشاني ، كارگردان:مهدي مميزان: نويسنده
     مهمان از ايران

 آانجلس هالو در لس آقاي  -431

 آمريكا-لس انجلس، محل اجرا: رضا ژياننويسنده و كارگردان:

 بازي را تماشا كن بشين و  -432

، محل اجرا: بهار نام گروه نمايشي: ،پور فرزانه بهرام نويسنده و كارگردان:
 نوامبر آلمان-كلن

  بن بست  -433

 نمايشي: نام گروه ،حسين افصحي ،كارگردان:محسن يلفاني: نويسنده

  آلمان –هامبورگ ، محل اجرا: تماشاخانه

  به وطن نامه اي -434

  تĤتر ويدئويي !؟، محل اجرا: رويز كاردانپ نويسنده و كارگردان:

  جمال قصه آقا  -435

كارگاه تاتر  نام گروه نمايشي: ،رضا ژيان كارگردان:، زويا زاكاريان: نويسنده
 لس آنجلس -آمريكا، محل اجرا: تهران

  و ديوار قصه ديار  -436

 انگليس-لندن، محل اجرا: نژاد بهروز به نويسنده و كارگردان:

  ؟؟؟... مانقهر   -437

،  ساعدي نام گروه نمايشي: ،سام بدري كارگردان:، صمد بهرنگي: نويسنده
 فرانسهمحل اجرا: 

 نكبت رايش سوم ترس و -438

،  نو نام گروه نمايشي: ،صدرالدين زاهد كارگردان:، برتولت برشت: نويسنده
 فرانسه -پاريسمحل اجرا: 

 پنجم تصوير -439

، محل تماشاخانه نام گروه نمايشي: ،حيحسين افص نويسنده و كارگردان:
  آلمان –هامبورگ اجرا: 

  با مهماني ناخوانده هفت شب   -440

  .آلمان-فرانكفورت، محل اجرا: فرهاد آئيش نويسنده و كارگردان:

  

*  

  
  

  يكي دو نكته كوچك

  در ارتباط با تئاتر ايران و تبعيد 
  

  

  ابراهيم مكي

  

  

يشنامه نويسي ايـران عمـري دراز   تبعيد در تئاتر و بخصوص در بخش نما
هايي است كه در اين راه برداشته شده است تا بـه   دارد و پا به پاي اولين قدم

توان ادعا كرد كـه تئـاتر ايـران در تبعيـد پـا بـه عرصـه حيـات          حدي كه مي
  گذاشته است.

دانيم تئاتر نوين ايران، يعني تئاتري كه به سبك و سياق  همانطور كه مي
شـود.   هـاي غربـي شـروع مـي     است با ترجمه و اقتباس نمايشنامهتئاتر غربي 
زنـد   اي كه دست به ترجمه و اقتباس يك نمايشـنامة غربـي مـي    اولين ايراني

ميرزا حبيب اصفهاني است كه در زمان ناصرالدينشاه، در تبعيـدگاه خـود، در   
را تحـت عنـوان   » ميزانتـروپ «استانبول، نمايشنامة معروف مـولير بـه نـام    

  گرداند. به فارسي بر مي» م گريزمرد«
مولير در اين نمايشنامه به انتقاد از رفتار و كردار درباريان لويي چهاردهم 

پردازد و شايد همين امر يكي از نكاتي باشـد كـه ميـرزا حبيـب را بـر آن       مي
هاي مردم پسند فراواني كه از مـولير بـه جـا     توجه به نمايشنامه دارد تا بي مي

شوند، اين نمايشـنامة   ه جا نيز با استقبال فراوان رو به رو ميمانده است و هم
مهري كامل معاصـرين او   ترين اثر مولير است و با بي انتقادي را كه درواقع تلخ

  مواجه شده است برگزيند و به ترجمه و اقتباس از آن بپردازد.
مورد نيست كـه بـه اعتقـاد اكثـر محققـين تـاريخ        البته ذكر اين نكته بي

شـود و همـان    ات دراماتيك جهان، ميزانتروپ شاهكار مولير محسوب ميادبي
  رتبه و مقامي را در بين آثار مولير دارد كه هملت در ميان آثار شكسپير.

 ميرزا فتحعليخـان نويس ايراني به زبان آذري كه  و اما اولين نمايشنامه
توانـد   هايش را در تفليس كه به اعتبـاري مـي   باشد، تمام نمايش آخوندزاده
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تبعيدگاه او محسوب شود بـه قلـم آورده اسـت. اگرچـه آخونـدزاده از شـش       
رود و در آنجا شـاغل مشـاغل    سالگي خاك ايران را ترك كرده، به تفليس مي
آيد، اما درواقع هميشه فكـر و   عمدة دولتي شده، به درجه كلنلي نيز نايل مي

نويسـد:   خـودش مـي   بالـد.  ذهنش متوجه ايران است و به تبار ايراني خود مي
الظاهر تُركم، اما نژادم از پارسيان است. آرزوي مـن اينسـت كـه     اگرچه علي«

  ».ايرانيان بدانند كه ما فرزند پارسيانيم و وطن ما ايران است
آوري استشهادهايي مبني  آخوندزاده در همين زمينه دو بار اقدام به جمع

ق و عالقة فراوانش بـه ايـران،   كند. اما چرا عليرغم عش بر ايراني بودن خود مي
مانـد و در همانجـا چشـم از جهـان      آخوندزاده تـا آخـر عمـر در روسـيه مـي     

هـاي اعتمادالسـلطنه    پوشد؟ جواب اين سؤال را شـايد بتـوانيم در نوشـته    مي
بيــابيم. محمــد حســن خــان اعتمادالســلطنه كــه متــرجم مخصــوص و وزيــر 

صرالدينشـاه بـه اروپـا او را    انطباعات ناصرالدينشاه است و در سـومين سـفر نا  
شب را «نويسد:  مي» از تفليس به تهران«اش،  كند، در سفرنامه همراهي مي

در خانة جنرال قونسول به چلو و مسماي جوجه و بادنجان مهمان بـودم... در  
اين اثنا در باز شده ميرزا فتحعليخان معروف به آخونـدزاده داخـل شـد. ايـن     

ا هيچوقت به صحبت او مايل نبودم و هميشه شناختم ام شخص را از قديم مي
ديـن عـامي    از معاشرت با او وحشت و نفرت داشتم. چه مرد فاسدالعقيده بـي 

ام متجاوز از بيسـت هـزار بيـت     حرمتي است. از تصنيفات او كه وقتي ديده بي
اهللا و سالم عليـه نوشـته و زوار كـربال را     در مذمت حضرت سيدالشهدا صلوات

ام كه هر وقت قوه داشـته   داند و من از آنروز با خود عهد كرده داخل سفها مي
باشم او را يا به حكم و يا به حيله به خاك ايران آورده، بعد از ثبوت و وضـوح  

و خـوب  ». عقايد او در حضور اهل اسالم سزاي او را به شرع شريعت واگـذارم 
را كـرده   دانيم كه مجازات كسي كه به زبان و به قلم سـنب اوليـاي ديـن    مي

باشد، بريدن زبان، قطع دست و بعد كشتن اوست. و ضمناٌ بد نيست به خاطر 
الدوله، يعني همان كسي است كه  داشته باشيم كه اعتمادالسلطنه پسر حاجب

زنـد. درواقـع    ميرزا تقـي خـان اميركبيـر را در حمـام فـين كاشـان رگ مـي       
گـردد، آنهـم تحـت     آخوندزاده پس از ترك ايران فقط يكبار به ايران بـر مـي  

حمايت روسيه تزاري، به عنوان مترجم و همراه با هيئتـي كـه از طـرف تـزار     
  گذاري ناصرالدينشاه به ايران فرستاده شده است. براي شركت در جشن تاج

ميرزا رضا سرنوشت اولين نمايشنامه نويس ايراني به زبان فارسي نيز كه 
بـرد، در   ه در ايران به سر ميباشد، چيزي بهتر از اين دو نيست. او ك تبريزي

كنـد و جـز    خفا به پيروي از شيوة آخوندزاده اقدام به نمايشنامه نويسـي مـي  
داند  تني چند، از جمله خود آخوندزاده، تا سالها پس از مرگش هيچكس نمي

اي كه او نوشته است كيست. همة محققين ايراني  كه نويسنده پنج نمايشنامه
كه در آن  ميرزا ملكم خانه وجود آورده است به و خارجي آثاري را كه او ب

زمان به حالت تبعيد در لندن و به دور از دسـترس مـأموران شـاهي بـه سـر      
دهند. ميرزا رضـا در تمـام دوران عمـرش در گمنـامي و در      برد نسبت مي مي

بـرد   آرزوي آنكه روزي بتواند خود را به دوستداران آثارش بشناساند به سر مي
يابد. بنابراين شايد بتوانيم او  دانيم هرگز چنين فرصتي را نمي يو همچنانكه م

  را نيز به نوعي تبعيد شده در خاك وطن بدانيم.
دربارة تئاتر تبعيدي ايران در بعد از غلبه رژيم اسالمي اما، كه مورد نظـر  

توان گفت كه هنرمندان تئاتر ايران از همان بـدو   مجلة محترم آرش است، مي
دن رژيم اسالمي، به عنوان بخشي از جريان فرهنگـي پيشـرو و   به قدرت رسي

بندان تازه  مبارز به شدت مورد هجوم و شتم و ضرب بازرسان فرهنگي و قداره
گيرند. نمونة بارز رفتار ددمنشـانة رژيـم مالهـا بـا      به حكومت رسيده قرار مي

نـويس و   شـاعر، نمايشـنامه   سعيد سلطانپور،هنرمندان تئاتر را در ارتباط با 
بينيم كه جان خود را بر سر نوشـتن و   كارگردان آزاده و متعهد تئاتر ايران مي

گـذارد.   مـي » عباس آقا كارگر ايران ناسيونال«به صحنه بردن نمايشـنامة  
اش از مجلـس شـادماني بيـرون     عوامل رژيـم، سـلطانپور را در شـب عروسـي    

انـد و   برايش بريـده  برند، عليرغم حكم زنداني كه خود كشند، به زندان مي مي
سـپارند تـا    به خالف تمام موازين حقوقي و انساني او را به جوخـة اعـدام مـي   

درس عبرتي براي ديگر هنرمندان تئاتر باشد كه به فكر روشـنگري از طريـق   
  تئاتر نيفتند.

هـاي علمـي،    به اين ترتيب همراه با سيل عظيم متواريان در تمام زمينـه 
تـرين افـراد جامعـه     هـاي اجتمـاعي، از مرفـه    دهفرهنگي، صنعتي و در تمام ر

ــا محــروم ــز؛    گرفتــه ت ــران ني ــرين ايشــان، تعــداد كثيــري از تئاتريهــاي اي ت
نويس، كارگردان، بازيگر، طراح صحنه و ساير متخصصين فني، چـه   نمايشنامه

اند و چه آنهـايي   آنهايي كه از پيش نيز، كم و بيش، فعاليتهاي سياسي داشته

ر خصلت ضد مردمي و فرهنگ ستيزي رژيم مالها، قـادر بـه   كه صرفاٌ به خاط
آفرينش هنري در چنين فضايي نيستند، مجبور به ترك وطن شـده، در پـنج   
قارة جهان پراكنده شدند تا به دور از سانسور و تضييقات سياسي ـ اجتمـاعي   
ـ مذهبي به آفرينش هنري بپردازند. هنرمنداني كه به اين نحوه تحـت فشـار   

رژيم و يا بنا بر ارادة آزاد خود، با به جان خريدن غم غربـت و چشـم   مستقيم 
انـد،   هاي مختلف براي خود كسب كـرده  پوشيدن از تمام سوابقي كه در زمينه

هـاي ايرانـي ـ     كنند تا به سهم خود قسـمتهايي از انديشـه   ترك يار و ديار مي
مالهـا قـرار   اي را كه مورد عداوت رژيم قرون وسطايي و فرهنگ ستيز  انساني

اي در رونـد آفـرينش    دارد از گزند بدخواهي ايشان برهانند و نگذارند خدشـه 
ذوقي ايراني و همخواني آن با فرهنگ جهاني ايجاد شود، در زمرة هنرمنـدان  

هايشان كه به لحاظ بيرون بودن از دايرة تنـگ   تبعيدي محسوب شده، آفريده
شدن در داخل مرزهاي ايران را ارزشهاي مورد قبول رژيم اسالمي امكان ارائه 

  آيند. ندارند، آثاري تبعيدي به شمار مي
البته بايد اذعان كرد كه تعيين ضوابطي كـه بتـوان بـر اسـاس آن حكـم      
قاطعي در اين مورد صادر كرد كار آساني نيست و شايد اصـوالٌ ضـرورتي هـم    

از نداشته باشد. اما اگر چنين نيازي احسـاس شـود، الزم اسـت كـه گروهـي      
هاي گوناگون دور هم گرد آيند و با در نظـر گـرفتن    دست در كاران در زمينه

جهات مختلف فرهنگي، اجتمـاعي و تـاريخي، ايـن معيارهـا را معـين كننـد.       
اي را كـه در ايـن مـورد بـر عهـده       معهذا، نگارنده براي اينكـه بتـوانم وظيفـه   

نم، نكـاتي را در  االمكان بر اساس ضوابط مشخصي به انجام رسا ام، حتي گرفته
بـراي  » هنرمند«و آفرينندة اثر هنري، يعني » اثر هنري«ارتباط با دو عامل 
آورم. بديهي است كه اين معيارها شخصي  ام كه در زير مي خود در نظر گرفته
تواند خود معيارهاي خاصي را برگزيند و بر اساس آنها بـه   است و هر كس مي

  تبيين نظرياتش در اين مورد بپردازد.
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  توان در سه گروه طبقه بندي كرد: به اعتباري مي
  

ـ يعني تمام فعاليتهاي نمايشي كه توسـط    الف ـ تئاتر ايران در تبعيد 
شـود، بـه شـرط اينكـه      هنرمندان ايراني در خارج از مرزهاي ايران انجام مـي 

مزبور، دست كم، به خاطر يكي از سه مـورد ذكـر شـده در فـوق ـ       هنرمندان
  سياسي، اجتماعي، مذهبي ـ مجبور به ترك وطن شده باشند.

بنابراين اعتبار بعضي از نمايشهايي كه مربوط بـه تئـاتر ايـران در تبعيـد     
توانند، بدون ذكر نام و يا حتي با ذكر نام هنرمند، در ايـران نيـز بـه     است مي

شته شوند. چرا كه، شرط الزم براي اينكه تئـاتري در ايـن مقولـه    نمايش گذا
قرار گيرد آنست كه سازندة اثـر، يعنـي هنرمنـد تبعيـدي باشـد و سـخني از       

دانيم كه هنرمنـدان هـر    خصوصيات اثر آفريده شده به ميان نيامده است. مي
قدر هم كه متعهد و سياسي باشند، الزامـاٌ هميشـه در بنـد بـه وجـود آوردن      

ثري سياسي نيستند و هرازگاهي هم ممكن است آثاري به وجود آورنـد كـه   ا
هيچ رنگي از مسايل سياسي روز در آنها ديده نشود. بنابراين امكان بر صـحنه  

  رفتن چنين آثاري در داخل مرزهاي ايران هم غيرقابل تصور نيست.
 اي كه به علت خارج ـ يعني فعاليتهاي نمايشي ـ تئاتر تبعيدي ايران ب

بودن از دايرة تنگ ارزشهاي مورد قبول رژيم اسالمي امكـان ارائـه شـدن در    
داخل مرزهاي ايران را ندارند. در اينجا نيز ممكن است به صورتي اتفاقي و يا 
بنا بر عللي، به فرض غفلت مفتشان حكومتي و يـا فرصـتهاي زودگـذري كـه     

آورند،  جود ميبعضي از رويدادهاي اجتماعي ـ سياسي، در مقاطعي خاص به و 
اي را  در ايران نيز، در بعضي از لحظات، امكان ارائه شدن بعضي از آثار هنـري 

بندي كردن در بخش تئاتر تبعيدي ايـران   فراهم آورد كه به خوبي قابل طبقه
باشند. اين مورد در رژيم گذشته سابقه داشـته، در ايـن رژيـم نيـز، عليـرغم      

نيست. اين زمان نيز آثاري در ايران  شود، غيرقابل تصور سختگيريهايي كه مي
آيند كه در فضاي تيـره و   و توسط هنرمندان تبعيدي مقيم وطن به وجود مي

تار موجود امكان ارائه شدن در سطحي وسيع را ندارنـد. بنـابراين، عـالوه بـر     
خيل تبعيديان آواره از وطن بايد تبعيديان داخل مرزها، يعني كسـاني را هـم   

اند وطن را ترك كننـد، در نظـر داشـت.     به داليلي نخواسته كه نتوانستند و يا
هنرمنداني كه تفتيش شديد نهادهاي حكومتي آنها را از ارائه كردن آثاري كه 

اند باز داشته است. حتي اگر چنانچه گفتـه شـد، در بعضـي از     به وجود آورده
اي  ورههاي ايشان، براي د اي از آفريده لحظات و به خاطر عللي گوناگون، گوشه
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گذرا، از پردة سانسور بيرون افتد و يا اينكه در معرض قضـاوت تعـداد بسـيار    
  كمي از عالقمندان قرار گيرد.

ــ و آن عبـارت از فعاليتهـايي      ـ تئاتر تبعيدي ايران بطـور اخـص   ج
نمايشي است كـه نـه امكـان انجامشـان در ايـران وجـود داشـته باشـد و نـه          

  هستند مجاز به رفت و آمد به ايران باشند. هنرمنداني كه آفرينندة اين آثار
در اين مورد الزم است به اين نكتـه اشـاره شـود كـه بـه صـحنه آوردن       
نمايش كاري گروهي است و احتيـاج بـه همكـاري گروهـي از هنرمنـدان در      

هاي گوناگون دارد؛ هنرمنداني كه داراي ساليق گوناگون هنري و عقايد  زمينه
هسـتند و تنهـا عامـل پيونـد دهنـدة ايشـان بـه        سياسـي   ـ  متفاوت اجتماعي

يكديگر، در بسياري از مواقع، عشق بـه تئـاتر اسـت و بـس. بنـابراين، وقتـي       
شود، به آن معني نيسـت كـه    صحبت از تئاتر تبعيدي ايران به طور اخص مي

جميع هنرمنداني كه در به صحنه بردن نمايشهايي از اين نوع همكاري دارند، 
ياسي و ممنوع الورود به ايران هسـتند. هـر هنرمنـدي در    همه از تبعيديان س

  ارتباط با كار انجام شده حساب و كتاب خاص خود را دارد.
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رود عـالوه بـر اينكـه ايرانـي      با تئاتر ايران و تبعيد در اينجا از آنها سخن مـي 
انـد، و يـا اگـر از جوانـاني      پرداختـه  الٌ نيز در ايران به كار تئاتر مـي هستند قب

انـد،   هستند كه در خارج از ايران بزرگ شـده، بعـد بـه كـار تئـاتر روي آورده     
آشنايي الزم با فرهنگ ايراني را دارند؛ همچنـين اوضـاع و احـوال زنـدگي در     

ي عاليقي آنهـا را  گذرد برايشان مهم است و بطور كل ايران و آنچه در آنجا مي
تـوان گفـت زنـدگي كـردن و      با ايران مربوط نگهداشته اسـت. بطوريكـه مـي   
هاي آنهاست. از هنرمنداني كه  پرداختن به كار تئاتر در ايران از جملة خواسته

بكلّي جذب فرهنگ و آداب كشور ميزبان شده، هيچگونه ارتباطي بـا ايـران و   
  توان ياد كرد. االصل مي يرانيايراني ندارند فقط به عنوان هنرمندان ا

و اما موقعيت هنرمند را نيز در ارتباط بـا تئـاتر ايـران و تبعيـد     
  بندي كرد: توان در سه گروه طبقه مي

ـ هنرمندي كه خارج از ايران در آفـرينش نمايشـهايي از نـوع تئـاتر      الف
د كند اما هيچ مشكلي در رفت و آمد به ايران نـدار  تبعيدي ايران همكاري مي

پـردازد. بـراي چنـين هنرمنـداني      و در آنجا نيز احتماالٌ به راحتي به كار مـي 
هـاي سياسـي آن اثـر     تر از جنبه كيفيت هنري يك اثر نمايشي به مراتب مهم

جو كـه بسـياري از    گيريم. نظم جو را در نظر مي است. براي مثال تينوش نظم
نمايشـنامة او را   كارهاي محسن يلفاني را به فرانسه ترجمه كرده اسـت، سـه  

اي بر اساس ضوابط  به صورتي كامالٌ حرفه» قوي تر از شب«تحت عنوان كلّي 
وري از كمكهاي مالي دولتي، به مدت يكماه، به  اي در فرانسه و بهره كار حرفه

گذارد. يكي از اين سـه   زبان فرانسه، در يك تئاتر رسمي پاريس به نمايش مي
به اوضاع سياسي رژيـم قبلـي اسـت و در     مربوط» مالقات«نمايشنامه، يعني 

همان زمان نيز نوشته شده است. بنابراين اجـراي آن در رژيـم فعلـي نيـز بـا      
و » قـوي تـر از شـب   «اشكالي مواجه نخواهد شد. دو نمايشنامه ديگر، يعنـي  

ا، تـرور و دهشـت در رژيـم اسـالمي و سـركوبي بـي       » بن بسـت « رحمانـة   امـ
دهد كه نمايش آنها در ايـرانِ زمـان    نشان مي گروههاي مخالف با اين رژيم را

جو به ايران رفت و آمد دارد و در آنجـا   حاضر غيرقابل تصور است. معهذا نظم
تـوان تصـور كـرد كـه بـراي       برد. بنـابراين مـي   نيز نمايشهايي را به صحنه مي

هاي يلفاني  هاي انساني موجود در نمايشنامه جو كيفيت دراماتيك و جنبه نظم
  هاست. از ديدگاه سياسي او در اين نمايشنامهتر  مهم

ـ هنرمندي كه برخالف مورد قبل، خودش تبعيدي است؛ از نظر نظـام   ب
توانـد   حاكم بر ايران عنصري نامطلوب محسوب شده، بازگشتش به ايران نمي

خطر باشد، اما آثارش در ايران غير قابل اجـرا نيسـت. بـراي مثـال كـاظم       بي
گيريم. شهرياري مدتها به خـاطر عقايـد و فعاليتهـاي     يشهرياري را در نظر م

اش در زندان بوده است. پس از خروج از زنـدان، از كـوه و كمـر فـرار      سياسي
رساند و با موقعيت يك پناهندة سياسـي بـه كـار     كرده، خود را به پاريس مي

بـرد،   سرايد و تمام نمايشهايي كه به صحنه مي پردازد. تمام اشعاري كه مي مي
اش در ايـران اسـت،    ه از باري سياسي كـه ادامـة همـان ديـدگاه سياسـي     هم

هـاي او در ايـرانِ    رسد كه ترجمة نمايشـنامه  برخوردارند. بنابراين به نظر نمي
ها كه همه نيز  زمان حاضر غيرقابل اجرا باشد؛ چرا كه، داستان اين نمايشنامه

ن نيست. شهرياري در اند مربوط به مسايل روز ايرا به زبان فرانسه نوشته شده
برد عدم عـدالت اجتمـاعي در فرانسـه، در امريكـا، در      آثاري كه به صحنه مي

گذارد؛ به مصائبي  انگلستان، در ايرلند، در روماني و در تركيه را به نمايش مي

كه بر گروههاي مختلف سياسي در بازداشتگاههاي آلمـان نـازي رفتـه اسـت     
اي دربارة وضعيت اجتماعي ايرانِ زمانِ حاضـر   پردازد، اما تا اين زمان نكته مي

عـدالتي نسـبت بـه     شود. حتي هنگامي هم كه از بي در نمايشهايش ديده نمي
  زند، روي سخنش با كردهاي تركيه است و نه كردهاي ايران. كردها حرف مي

ـ هنرمندي كه نه خودش براي رژيم اسالمي مطلوب است و نه آثاري   ج
ايرانِ زمان حاضـر قابـل اجراسـت؛ نمونـة ايـن گونـه       آورد در  كه به وجود مي

ـ كه متأسـفانه    غالمحسين ساعديهنرمندان در پاريس عالوه بر شادروان 
داران آينـه   پـرده «و » اتللو در سرزمين عجايـب «فرصت نكرد بيش از 

اثر ديگري در اين زمينه بـه يادگـار گـذارد ـ محسـن يلفـاني اسـت.        » افروز
شود،  نوني از ايران خارج شده، در فرانسه پناهنده مييلفاني كه بصورتي غيرقا

اي  هايي كه تا اين زمان در پاريس نوشته است، بـه مسـأله   در تمام نمايشنامه
پردازد. حتي هنگامي هم كـه درگيريهـايي    در ارتباط با جمهوري اسالمي مي

دهـد، ايـن    درون گروهي، در درون گروههاي سياسي را مورد توجه قـرار مـي  
اي كـه جمهـوري اسـالمي بـه وجـود       ها را در زمينة وضعيت اجتماعيدرگيري

هاي اخير يلفاني همه تفسيرهايي  كند. اصوالٌ نمايشنامه آورده است بررسي مي
تئاتري از درگيريهاي مردم ايران در ارتبـاط بـا حكومـت جمهـوري اسـالمي      

  است، چه در داخل و چه در خارج از ايران.
* * * * * *  

يادآوري تعـدادي از فعاليتهـاي نمايشـي ايرانيـان سـاكن      اكنون پيش از 
شـود كـه در ايـن نوشـته از      پاريس در ارتبـاط بـا تبعيـد، خـاطر نشـان مـي      
  فعاليتهايي در اين زمينه سخن خواهد رفت كه: 

حداقل يك بار به صورتي؛ چاپ، روخواني و يـا نمـايش كامـل در معـرض     -1
هـايي كـه نوشـته     ز نمايشـنامه قضاوت عموم گذاشته شده باشند. براي مثال ا

اند ـ كـه البتـه تعدادشـان      شده، اما هنوز به هيچيك از اين طرق عرضه نشده
  هم بسيار زياد است ـ صحبتي نخواهد شد.

االمكـان   از هر فعاليت نمايشي كه به طرق مختلف عرضه شده است، حتـي -2
 يكبار بيشتر صحبت نخواهد شد.

در پاريس توسط هنرمنداني كه از سـاير   هاي نمايشي انجام شده از فعاليت-3
انـد و همچنـين از فعاليتهـاي نمايشـي انجـام شـده در        نقاط به پاريس آمـده 

صحبتي نخواهـد شـد؛ چـرا كـه، از آنهـا در      » فستيوال تئاتر ايران در تبعيد«
هاي مربوط به خودشان، در همين شماره و توسط كسان ديگري سخن  بخش

 خواهد رفت.
ز قضاوت دربارة كيفيت هنريِ فعاليتهاي نمايشي و مقايسه در اين نوشته ا-4

آنها با يكديگر اجتناب شده است. تنها در بعضي از مواقع و به اقتضاي موضوع 
از محتواي آنها و ميزان استقبال از آنها سخن رفته است كه هيچيـك از ايـن   

 باشد.تواند، از نظر كيفي، دليل برتري نمايشي بر نمايش ديگر  دو مورد نمي
اين نوشته با كمك گرفتن از خاطرة عزيزاني كه از همـان اولـين سـالهاي    -5

برند تنظيم شده است. ضمن سپاس فراوان  بعد از انقالب در پاريس به سر مي
از همة اين بزرگواران الزم به تذكر است كه در بعضي از جزييات، به فرض در 

ها باقي  تفاوتهايي در خاطره ها، مختصر مورد تعداد استقبال كنندگان از برنامه
 كند. مانده است كه هيچ تغييري در اصل موضوع ايجاد نمي

* * * * * *  
  

اولين فعاليت نمايشـي انجـام شـده در بعـد از انقـالب اسـالمي، توسـط        
، گلدونـه خـانم  هنرمندان ايراني ساكن پاريس، به صحنه بردن نمايشـنامه  

خضـرايي اسـت. فرخنـده بـاور،     نوشتة اسماعيل خلج و به كـارگرداني پرويـز   
منوچهر نامورآزاد و چند جوان فرانسوي عالقمند بـه تئـاتر، اجـراي نقشـهاي     

واقـع در منطقـه    Noirمختلف اين نمايش را كه به زبـان فرانسـه و در تئـاتر    
شود بر عهده دارند. خضـرايي از قبـل از انقـالب بـراي      بيستم پاريس اجرا مي

آيـد. بعـد از    انگلستان و بعـد بـه فرانسـه مـي    ادامة تحصيل در رشتة تئاتر به 
  شود و ضمن سرودن شعر به دو زبان فارسي و  انقالب در فرانسه ماندگار مي
هايي راديويي بر اساس  پردازد. خضرايي نمايشنامه فرانسه، به كار تئاتر نيز مي

كند كه از راديو فرانس كولتور پخـش   داستانهاي فولكلوريك ايراني تنظيم مي
هــاي  د. او همچنــين جلســات روخــواني از چنــد عــدد از نمايشــنامهشــو مــي

دهـد. فعاليتهـاي نمايشـي     اش به زبان فرانسه، در پاريس ترتيب مـي  راديويي
توان در چارچوب  خضرايي در پاريس را به اعتبار موقعيت سياسي خودش مي

  تئاتر ايران در تبعيد قرار داد.
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 »تئـاتر تبعيـدي  «مايشـي  و اما چگونگي شكل گرفتن اولين فعاليـت ن 
ايران در پاريس، بر اساس تقسيم بندي ارائه شده، به صورتي است كه در زير 

  آيد: مي
كـانون نويسـندگان ايـران در تبعيـد و تعـداد       1984در اواخر ماه فوريه 

ـ فرهنگي ايراني مستقر در پاريس، در اقامتگاه  هاي اجتماعي ديگري از انجمن
اي  بلـوار شـارون جلسـه    186واقع در شـمارة   Sonacotraپناهندگان سياسي 

دهند. در اين جلسه كه به منظور فراهم آوردن مقـدمات برگـزاري    ترتيب مي
مراسم عيد نوروز ترتيب داده شده است، محمد جاللي چيمه (م. سحر) شـعر  

خواند. موضوع اصلي شـعر   بلندي را كه از زبان حاجي فيروز سراييده است مي
  و شرايط سخت زندگي آنهاست كه با پناهنده در پاريسآوارگي ايرانيانِ 

  

  
  

شـود. در   هـاي روز خوانـده مـي    گيري از آهنگ تصنيف طنزي دلنشين و بهره
پاپانويـل در  «نژاد از تابلويي نمايشي به نـام   ارتباط با اين شعر ناصر رحماني

كند كه در سال گذشـته، در زمـان اقـامتش در اقامتگـاه      صحبت مي» تبعيد
محسـن  اجـرا كـرده اسـت.     (Sarcelle)ندگان سياسي در شهر سارسل پناه

نژاد و اضافه كردن پرسوناژ عمـو   گيري از طرح نمايشيِ رحماني با بهرهيلفاني 
عمـو نـوروز در   «اي بـه نـام    گونه نمايشنامه م. سحرنوروز بر مضمون شعر 

شـاعر   و با شركت خود نژاد رحمانيآورد كه به كارگرداني  فراهم مي» تبعيد
در نقش حاجي فيروز، در پـنجم فـروردين    رضا خاكيدر نقش عمو نوروز و 

در حـوالي ميـدان    Maison des Syndicatsشمسي در سالن  1363ماه سال 
آيد. در ايـن نمـايش همچنـين     ريپوبليك، واقع در مركز پاريس، بر صحنه مي

نكـه  آ گروهي ديگر از روشـنفكران و نويسـندگان ايرانـي سـاكن پـاريس، بـي      
هاي مختلف، بـه عنـوان رهگـذر، بـه      اي تئاتر باشند، در تيپ هنرمندان حرفه

گيرند و هياهوي بسياري  آيند، دور عمو نوروز و حاجي فيروز را مي صحنه مي
كنند. در پايان نمايش كاظم شهرياري در نقش يك پليس فرانسـوي   بر پا مي

ين عـابرين را  شود و بـا لهجـة فرانسـوي و حركـاتي شـير      بر صحنه ظاهر مي
  سازد. كند و نظم را برقرار مي پراكنده مي

استقبال ايرانيان ساكن پاريس از اين نمايش كه فقط پس از پنج يا شش 
هاي خـود   جلسة تمرين، حتي بدون آنكه هنرمندان فرصت كرده باشند نقش

رود به حدي است كه باعث شگفتي خود  را كامالٌ از حفظ كنند، بر صحنه مي
سـازد. بـازي دلچسـب رضـا      ن شده، آنها را به ادامه كار عالقمند مـي هنرمندا

خاكي در نقش حاجي فيـروز، هنـوز هـم پـس از گذشـت سـالها، در خـاطر        
تماشاكنان و همكارانش در اين نمايش بـاقي مانـده اسـت. رضـا خـاكي كـه       

است، بعدها به تهـران برگشـته و در    3التحصيل تئاتر از دانشگاه سوربن  فارغ
دهد. مدت اين نمايش حدود چهل و پنج  ه تدريس و كار تئاتر ادامه ميآنجا ب

دقيقه است و در همان يك شب نمايشش بيش از پانصد نفـر تماشـاگر را بـه    
ايران » تئاتر تبعيدي«توان سنگ زير بناي  كشاند. اين نمايش را مي سالن مي

  در پاريس محسوب كرد.
هنرمنـدان اداره تئـاتر و    از منـوچهر نـامورآزاد،  ، 1984در اواخر سال 

اي  گونـه  پناهندة سياسي مقيم پاريس، بر اساس اشعار ده شاعر ايراني نمـايش 
». پـرواز را بـه خـاطر بسـپار، پرنـده مردنـي اسـت       «برد به نـام   به صحنه مي

نويس، كارگردان و بازيگر تئـاتر كـه دسـتي هـم در شـعر       نامورآزاد نمايشنامه
شود كه شاعري، به فرض  از شعرا متوجه مي دارد، هنگام مطالعة اشعار بعضي

كنـد كـه    سؤالي را در يكي از اشعارش مطرح مـي  1325نيمايوشيج، در سال 
، سهراب سپهري در شعري ديگـر بـه آن پاسـخ    1347سال بعد، در سال  22

شـود كـه    دهد و به اين ترتيب نوعي مكالمة شاعرانه بين آنهـا برقـرار مـي    مي
ي به صحنه بـرد. بـر ايـن مبنـا او آثـار ده تـن از       توان بر اساس آن نمايش مي

گزينـد،   شـود برمـي   شعراي معاصر را كه چنين موردي در آثارشان ديـده مـي  
به مدت  Lucernaireكند و در سالن تئاتر  اي بر اساس آنها تهيه مي نمايشنامه

نيـز بـه مـدت     1985گذارد. اين نمايش در اوايـل   شب آن را به نمايش مي 6
شـود.   در سالن ديگري از همين تئاتر به نمايش گذاشته مـي  شش شب ديگر،

همكاران ايراني نامورآزاد در به صحنه بردن اين نمايش كه به دو زبان فارسي 
  شود عبارتند از منظر لشگري و فرشاد فاطمي. و فرانسه اجرا مي

دكتر غالمحسـين سـاعدي (گـوهر مـراد) نمايشـنامة پـر        1985در سال 
ناصـر  نويسـد كـه توسـط     را مـي » سرزمين عجايب اتللو در«سروصـداي  

بار و در  شود. در اين نمايش كه وضع اسف براي صحنه آماده مي نژاد رحماني
عين حال بسيار مضـحك كـارِ تئـاتر در زيـر سـلطة رژيـم اسـالمي را نشـان         

دهد، گروه كثيري از هنرمندان سرشناس ايراني سـاكن پـاريس از جملـه     مي
ياسـمن  در نقـش يـاگو،    هومن آذركـاله تللو، در نقش ا ميرعلي حسيني

در  زيـتال كيهـان  در نقش كاسيو،  حميد جاوداندر نقش دزدمونا،  آرامي
در نقش كارگرداني كه قصد دارد نمايش اتللو را  فريبرز دفترينقش اميليا، 

در نقـش وزيـر ارشـاد     محمد جاللي چيمهدر رژيم اسالمي بر صحنه ببـرد،  
در نقـش دكتـر خـروش، عضـو سـتاد انقـالب        دنـژا  ، ناصر رحمانياسالمي

منصـور  فرهنگي (اشاره به يكي از شخصيتهاي مهم فرهنگي رژيم اسالمي)، 
در نقش آقاي مخملي، متخصص امور هنـري (اشـاره بـه يكـي از      زاده خليل

شخصيتهاي سرشناس هنري كه در آن زمان از افراد معتبـر تصـميم گيرنـده    
تني چند كـه بـا نامهـاي مسـتعار در ايـن      دربارة مسايل هنري ايران است) و 

  شوند. نمايش ظاهر مي
ت كـانون نويسـندگان     » اتللو در سرزمين عجايب«نمايش  كه بـا همـ

نـژاد، بـه مناسـبت     ايران در تبعيد و انجمن تئاتر ايران به سرپرستي رحمـاني 
در  1985آماده شده است، ابتـدا در دوشـنبه اول آوريـل     1364جشن نوروز 

با حضور نزديك به هزار نفر تماشاگر به صـحنه   Maison de la Chimieسالن 
 Théâtre de Parisرود و بعد به مدت پنج شـب ديگـر در تئـاتر دو پـاري      مي

شود. در اجراي اين نمايش در لندن، به خاطر اشـكاالت مربـوط بـه     تكرار مي
ار مسافرت به انگلستان، ايفاي بعضي از نقشها به عهدة هنرمندان ديگري واگذ

شود. از جمله مسعود اسدالهي به جاي فريبرز دفتري، در نقش كارگرداني  مي
كه قصد دارد نمايش اتللو را در رژيم اسالمي بـه صـحنه ببـرد، ايفـاي نقـش      

كند. از اين اجرا نوار ويديو تهيه شده و به اكثر نقاطي كه ايرانيـان اقامـت    مي
  شود. ، به ايران هم برده ميهايي از آن، مخفيانه شود. كپي دارند فرستاده مي

ديگـر   1361در ارديبهشت ماه «خوانيم:  در بروشور مربوط به نمايش مي
اي و گروههاي مستقل تئاتر در ايران خبري نبود. تئاترهاي  از تئاترهاي حرفه

اي با يك اطالعية كوتاه از طرف دايرة منكرات، كه اساساٌ هيچ ارتبـاطي   حرفه
دارد و دستگاهي است مربوط به تفتـيش عقايـد،   با مسايل فرهنگي و هنري ن

ها، شيوه زندگي مردم، بالفاصله تخته شد و گروههاي مستقل تئاتر بـه   سليقه
علت فشار، اختناق، تهديد، حمله و ضرب و جرح بازيگران و حتي تماشاگران، 

اي اعـم از هـر گـروه تئـاتري،      كارشان متوقف شد. براي اجراي هر نمايشنامه
خوار حكومت اسالمي ايران، عبور از دو مرحلـة سانسـور    ي جيرهها حتي گروه

  جبري است:
  تأييد متن.مرحلة اول ـ 
ا     تصويب اجرايـ  مرحلة دوم نمايشنامه، قبل از روي صـحنه رفـتن. امـ

آميـز   انگيـز و فاجعـه   پروسة اين دو مرحله سخت مضحك و در عين حال غـم 
وير پرشتاب اين مضحكه ـ  تص» اتللو در سرزمين عجايب«است. نمايشنامة 

  ».تراژدي است
، ساعدي نمايشنامة ديگري بـر  »اتللو...«بعد از موفقيت چشمگير نمايش 

» دارانِ آينـه افـروز   پـرده «نويسـد و آن را   داري مي هاي پرده اساس سنت
كه به تفصيل راجع بـه چگـونگي نگـارش و     محمد جالليكند.  گذاري مي نام

(مجموعة مقاالت » ساعدي«يشنامه در كتاب مقدمات به صحنه بردن اين نما
آوري و  و سخنرانيهايي درباره سـاعدي كـه بـه رياسـت بـاقر مرتضـوي جمـع       

افروز اعتراض  داران آينه موضوع نمايشنامة پرده«نويسد:  منتشر شده است) مي
به جنگ و مشخصاٌ ضديت با جنگ ايران و عراق بود كـه ماليـان بـه قيمـت     

ان اين آب و خاك و ويراني سرزمين ما، در پيگيري كشتارهاي ميليوني فرزند
كردند و تا جـام زهـر ننوشـيدند از تـداومِ آن      و تداوم آن مصرانه پافشاري مي

  ».دست نكشيدند
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ا پـروژه     نژاد ناصر رحمانياين نمايشنامه را قرار بود  كارگرداني كنـد امـ
در كنـار سـاعدي    ماند و باز به گفتة جاللي كه در اين روزها اغلـب  معوق مي

خود آستين باال زد. قرار شد كه نمايشنامه زير نظر خودش و ساعدي «است: 
با همكاري خودش در ميزانسن و به بازي و مسئوليت من و بـا شـركت چنـد    
تن از دوستان هنرمند اجرا شود. يك پردة عظيم شصت متري به قلم دوسـت  

نقـش بسـت و   روي پـرده   بهـرام عمـواوغلي  هنرمند و همشهري ساعدي، 
طرحهاي رئاليستي بسيار هنرمندانه متـأثر از واقعيـت دردنـاك و خانمانسـوز     

هـاي دلخراشـي كـه در آن مـردم قربـاني اصـرار و سـماجت         جنگ و صـحنه 
  »بار و خائنانة آخوندها در ادامة جنگ با عراق شده بودند. بالهت
تمـرين   تمرينات را شروع كرديم. در زيـرزمين، همانجـا كـه اتللـو..... را    «

آمد... مـن نـاگزير بـودم كـه بـه       كرده بوديم. يك هفته، هر روز به تمرين مي
  ».مسافرتي ده روزه بروم... وقتي برگشتم ديدارم با ساعدي در بيمارستان بود

، در بيمارسـتان سـن آنتـوان، در    1985ساعدي روز بيست و سوم نوامبر 
» افروز دارانِ آينه ردهپ«پوشد و پروندة نمايش  پنجاه سالگي چشم از جهان مي

  شود. بسته مي
عمـو  «با توجه به استقبالي كـه قـبالٌ از طـرح نمايشـي      1986در سال 

  نژاد كه همچنان  به عمل آمده است، به درخواست رحماني» نوروز در تبعيد
كنـد،   اش را در پـاريس دنبـال مـي    با شور و عالقة فراوان فعاليتهـاي تئـاتري  

نويسـد.   مي» نوروز پيروز است«سه پرده، به نام  يلفاني نمايشنامة كاملي در
گذرد؛ حاجي فيروز با رقص و آواز معـروفش   ماجراهاي پردة اول در تهران مي

گردد و ضمن خواندن اشعاري فكاهي از وضع ناهنجار روز  در كوي و برزن مي
كننـد و   رسند، حاجي فيـروز را دسـتگير مـي    كند. پاسداران سر مي انتقاد مي

با زدن شالق حدود شرعي را در مورد او جاري كنند كه مردم بـر   خواهند مي
  دهند. ايشان نجات مي  شورند و حاجي فيروز را از چنگ آنها مي

ــيته   ــيته اونيورس ــردة دوم در س ــي Cité Universitéپ ــيته  م ــذرد. س گ
اونيورسيته شهرك و يا درواقع مجتمعـي اسـت دانشـجويي واقـع در جنـوب      

مركز تجمع و درگيريهاي شديد ايرانيان با گرايشـهاي  پاريس كه در آن زمان 
گوناگون سياسي است. حاجي فيروز كه اكنـون در فرانسـه پناهنـدة سياسـي     
است، با رقص و آواز بار ديگر فرارسـيدن بهـار را بـه ايرانيـان سـاكن پـاريس       

دهد كه به زودي همگي دسـت در دسـت    شود و به آنها بشارت مي يادآور مي
خواهند گشت و مراسم عيد نوروز را در آنجـا جشـن خواهنـد     هم به وطن باز

گرفت. در اينجا بحثهاي موافق و مخالف بسياري بين حاضران كه همگي ضد 

گيـرد و هـر گـروه     رژيم اسالمي و در ضمن دشمن يكديگر هم هستند درمي
سياسي، گروه ديگر را مسئول بـه قـدرت رسـيدن مالهـا و آوارگـي ميليونهـا       

كنـد. از جملـه خـانم بسـيار شـيك و       اسـر جهـان معرفـي مـي    ايراني در سرت
هـا را   ساماني پردازد، گناه همة نابه مستفرنگي با حرارت بسيار به سخنراني مي

اندازد و حاضران در صحنه را كه اغلب از روشنفكران  به گردن روشنفكران مي
جناحهاي مختلف سياسي چپ و يا متمايل به چپ هستند مورد عتـاب قـرار   

دري بقيـه   گويد اين آنها هستند كه موجبات آوارگي خودشان و دربه ، ميداده
اند. مجادالت لفظي، طبق معمول آن زمان، كم كم به زد  مردم را فراهم آورده
افتنـد و اوضـاع بـه كلّـي      انجامد. همه بـه جـان هـم مـي     و خورد فيزيكي مي

افتـد و   گيس خانم سخنران از سرش مـي  شود. در اين ميان كاله مغشوش مي
شود كه او مردي است كه هويت خود را در زير ظاهري زنانه مخفي  معلوم مي

نگـاري دارد كـه بعـد از روي     كرده است. اين پرسوناژ درواقع اشاره به روزنامه
گـذاري طرفـداران رژيـم     كار آمدن رژيم اسالمي، در نشرياتي كه بـا سـرمايه  

به طرفـداري از رژيـم مزبـور    شوند مقاالتي  قبلي، در خارج از ايران منتشر مي
نويسد و هنرمندان روشنفكر و متعهدي همچـون سـاعدي و شـاملو را بـه      مي

اين نقش به طرز جالبي توسـط حميـد جـاودان    گيرد.  شدت به باد انتقاد مي
رسـاند. بخصـوص كـه بـا      شود و شور و هيجان نمايش را به اوج مـي  بازي مي

تقريبـاٌ اكثـر تماشـاگران،     گـذارد،  جمالتي كه نويسـنده در دهـان نقـش مـي    
اش  شناسند و هر يك كشف خـود را بـه بغـل دسـتي     نگار مزبور را مي روزنامه

كند. در ضمن حميد دانشور نيز با ايفاي نقش پيرزني بسيار سـنتي،   اعالم مي
  دهد. يك زن حاجي مشهدي، رنگ و جالي خاصي به نمايش مي

د. چند سالي گذشته گذر وقايع پردة سوم در داخل يك ايستگاه مترو مي
است و رژيم اسـالمي همچنـان برقـرار اسـت. تعـداد پناهنـدگان ايرانـي بـه         

شود. حاال ديگر عالوه بـر پناهنـدگان    كشورهاي مختلف روز به روز بيشتر مي
سياسي، پناهندگان اجتماعي و اقتصادي نيز به خيل آوارگـان ايرانـي افـزوده    

اي،  اجي فيروز در كنج دور افتادهشده است. در اين ايستگاه، در اواخر شب، ح
زند و تقريباٌ خيال بازگشت به وطـن را از   اي از يك نيمكت چرت مي در گوشه

گشـته اسـت فـرا     سر بيرون كرده است. عمونوروز كه همه جا به دنبال او مـي 
كوشد او را بر آن دارد تا بار ديگر لباس معـروف خـود را در بـر     رسد و مي مي

، فرارسيدن بهار و عيد نوروز را به ايرانيـان از دل و دمـاغ   كرده، با رقص و آواز
افتاده گوشزد كند و شور و شـوق برگـزاري مراسـم مربوطـه، ادامـه دادن بـه       

  زندگي و مبارزه با مشكالت موجود را در ايشان برانگيزد، اما...
از نظر اسـتقبال تماشـاگران شـايد    » نوروز پيروز است«اجراي نمايش 

تبعيدي ايران در پاريس باشد. گردانندگان نمايش، بـراي روي   نقطة اوج تئاتر
عمـو نـوروز در   «صحنه بردن اين نمايش، با اتكا به استقبالي كه از دو نمايشِ 

بـه عمـل آمـده بـوده اسـت، يكـي از       » اتللو در سـرزمين عجايـب  «و » تبعيد
را كه حـدود دويسـت صـندلي دارد اجـاره      Théâtre Lierreتئاترهاي پاريس 

كنند و در طول ده شب اجـراي نمـايش، سـالن تقريبـاٌ هميشـه مملـو از        مي
  كند.  تماشاگر است و فروش بليط به خوبي تمام مخارج نمايش را تأمين مي

در اين اجرا، ايفاي نقـش حـاجي فيـروز را هـومن آذركـاله بـر عهـده دارد و        
  كند. نژاد خود نقش عمو نوروز را بازي مي رحماني

نـژاد   صـحبت از اينسـتكه رحمـاني   » ز پيـروز اسـت  نـورو «بعد از اجـراي  
را » حزب توده در بارگاه خليفـه «اي منظوم از محمد جاللي، به نام  نمايشنامه

شود. بـديهي   براي صحنه آماده كند كه با رفتن او به امريكا، پروژه منتفي مي
اهللا  است كه منظور از خليفه در اين هجونامة كمدي ـ سياسي كسي جـز روح  

  يست.خميني ن
اي كه شايد بتوان از آن به عنـوان دورة طاليـي تئـاتر     به اين ترتيب دوره

رسد. بخصوص كه با مرگ زودرس  تبعيدي ايران در پاريس ياد كرد به سر مي
ساعدي در سال قبل، ضربة شديدي هم بر پيكر فعاليتهاي نمايشـي ايرانيـان   

ورودش بـه  مقيم پاريس وارد آمـده اسـت. در واقـع سـاعدي در همـان بـدو       
، مركـز ثقـل فعاليتهـاي هنـري ايرانيـان      1982پاريس، يعني در اوايل سـال  

هـاي   شود و تقريباٌ تمام افرادي كه در اجراي نمايش پناهندة مقيم پاريس مي
ذكر شده در فوق از آنها نام برده شده است، همه، هر يك به نحوي، بيشتر يا 

اي ادامـة فعاليتهايشـان دلگرمـي    كمتر، در ارتباط دائم با او هستند و از او بـر 
  گيرند. مي

اتللـو در  «، »عمـو نـوروز در تبعيـد   «بد نيست تأكيد شود كه سه نمايش 
با همكاري كانون نويسـندگان ايـران   » نوروز پيروز است«و » سرزمين عجايب

اند و شادروان غفار حسـيني   در تبعيد و انجمن تئاتر ايران به صحنه برده شده
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ن نويسـندگان ايـران در تبعيـد و انجمـن تئـاتر ايـران در       به عنوان رابط كانو
برگزاريِ اين نمايشها تالش بسيار داشته است. روانش شـاد كـه او نيـز جـان     

  خود را بر سر همين مسايل گذاشت.
ــ فرهنگـي    الذكر به خاطر اسم و رسم و اعتبار اجتمـاعي  سه نمايش فوق

كنند، اعتبار  آنها حمايت مي هايي كه از برگزاري برگزاركنندگان آنها و انجمن
آورند و تقريبـاٌ هـيچ    و اهميت خاصي بين ايرانيان ساكن پاريس به دست مي

فعاليت نمايشي ديگري تا اين حد مورد استقبال عموم ايرانيان ساكن پاريس 
گيرد. يكي از علل چنين موفقيتي شايد گرم بودن موضوع تبعيـد در   قرار نمي

شـود در   ه بازگشت به وطن باشد. علت ديگـر را مـي  آن زمان و اميد ايرانيان ب
عدم تواناييِ گروههـاي ايرانـي سـاكن پـاريس آن زمـان در ورود بـه مجـامع        
فرانسوي دانست. نديده نگيريم كه اغلب ايرانيان، مانند بيشتر مـردم دنيـا در   
اين زمان، زبان دومشان زبان انگليسي است و ايرانيـاني هـم كـه بـه فرانسـه      

اغلب قصد مهاجرت به يك كشور انگليسي زبان را دارند اما كم كم و آيند،  مي
پردازنـد.   شوند و به فرا گرفتن زبان فرانسه مـي  باالجبار در فرانسه ماندگار مي

امروزه اما، پس از گذشت دهها سال، اكثر ايرانيان ساكن فرانسه آشـنايي الزم  
عي و در ارتباط با شـغل و  با زبان و فرهنگ فرانسه را پيدا كرده، هر يك به نو

حرفة خود، با گروهي و انجمني فرانسوي در ارتباط بوده، نياز كمتري به رفت 
كند. در مورد جوانان كه مسـأله   و آمد با ديگر ايرانيان را در خود احساس مي

بكلي متفاوت است، اكثر قريب به اتفاق جوانان قـادر بـه درك درسـت زبـان     
شوند نيستند.  شهايي كه به زبان فارسي اجرا ميشعري و يا لذت بردن از نماي

هاي ايراني نيز استفاده شده باشد،  المثل بخصوص اگر در اين نمايشها از ضرب
اي كه آنها در منزل و براي رفع نيازهاي  يا اينكه زبان آن كمي از زبانِ روزمره

ي اگـر  كنند، فاصله گرفته باشد. نمايشهاي ايران بسيار عادي از آن استفاده مي
به زبان فرانسه اجرا شوند شـانس آن را خواهنـد داشـت تـا نظـر تعـدادي از       

شـود   جوانان را به خود جلب كنند. نمايشهايي كـه بـراي كودكـان اجـرا مـي     
تقريباٌ همه به زبان فرانسه هستند. با اين حسـاب معلـوم نيسـت كـه اجـراي      

در پاريس ادامـه  تواند  نمايشهاي ايراني به زبان فارسي تا چه مدت ديگري مي
پيدا كند؛ بخصوص كه هنرمندان نيز، براي داشتن مخاطبـان بيشـتر، اغلـب،    
نمايشهاي خود را به زبان فرانسه، و يا دسـت كـم، در دو ورسـيون فارسـي و     

  كنند. فرانسه اجرا مي
براي مدتي تهيه و اجـراي  » نوروز پيروز است«بهر حال، بعد از اجراي 
در ردة تئاتر تبعيـدي ايـران در پـاريس قـرار داد      نمايشهايي كه بتوان آنها را

افتـد. البتـه نمايشـهايي بـه وسـيله هنرمنـدان        تقريباٌ به محاق فراموشي مـي 
االصل (در اينجا از كساني همچون رابـرت حسـين، سـرژ رضـواني و يـا       ايراني

ياسمين رضا كه در سرتاسر جهان به عنوان هنرمنداني صد در صد فرانسـوي  
د صحبت نيست. صحبت از كساني است كه هنوز هم با ايران شون شناخته مي

شـود كـه    و ايرانيان به انحاي مختلف در ارتباط هستند) به صـحنه بـرده مـي   
توان آنها را در زير چنين عنواني قرار داد. بعضي از اين هنرمندان عليرغم  نمي

از انقالب  اي، هيچگاه با هنرمنداني كه بعد رفت و آمد با ايرانيان، از نظر حرفه
اند و بخصوص با پناهندگان سياسي در ارتباط نبـوده،   اسالمي به فرانسه آمده

كار خود را از همان ابتدا، همراه با گروههاي فرانسوي شروع كرده، در همـان  
اي به هويت ايراني خـود داشـته باشـند؛     اند، بدون اينكه اشاره مسير جلو آمده

 Lierre، كـارگردان و صـاحب تئـاتر    هنرمنداني همچون فريد پويا، نويسنده
واقع در منطقة سيزده پاريس كـه در بـين تئاتريهـاي پـاريس نيـز از اعتبـار       
خاصي برخوردار است و تقريباٌ در همان سبك و سياق هنري پيـروانِ آنتـوان   

كند و در ارتباط با ايشـان اسـت. و يـا محمـود      كار مي Antoine Vitez ويتز 
كارگردان ايراني كه او نيز يـك كارگـاه تئـاتر، در     نويس و شاهعلي، نمايشنامه

دارد. شـاهعلي   Cachanهاي نزديك به پاريس، به نام كشـان   يكي از شهرك
هـاي مـالي    اي هم بر اساس شاهنامه تهيه كرده است كـه از كمـك   نمايشنامه

وزارت فرهنگ فرانسه برخوردار شده است، اما اين نمايشنامه تا اين زمـان بـر   
  نشده است. صحنه برده

ديگر از هنرمندان ايراني ساكن پاريس كه به طور مداوم و منظم بـه كـار   
پـردازد كـاظم شـهرياري اسـت. شـهرياري در ابتـداي        تئاتر در اين شهر مـي 

ورودش به پاريس، در ارتباط كامل با پناهندگان سياسـي ايرانـي اسـت و بـا     
پـردازد،   همكاري مـي نژاد فعاالنه به  كساني همچون ساعدي، يلفاني و رحماني

اما بعدها براي بهتر درآميختن با جامعة تئاتري فرانسه، براي مدتي از ايرانيان 
ـ تئـاتر   پردازد و استوديو گيرد، به همكاري با گروههاي فرانسوي مي فاصله مي

نـويس،   اكنـون بـه عنـوان شـاعر، نمايشـنامه      كنـد. او هـم   خود را تأسيس مي

سياسـي   ــ  وبي جاي خـود را در فضـاي فرهنگـي   كارگردان و مدير تئاتر به خ
فرانسه باز كرده است. شهرياري در عين حال كـه در پـاريس او را بـه عنـوان     

شناسـند و عليـرغم اينكـه اغلـب از      يك هنرمند تبعيدي و متعهد ايراني مـي 
كنـد و تماشـاگران ايرانـي     هايش اسـتفاده مـي   هنرمندانِ ايراني نيز در برنامه

اش كمتر رنگ  روند، معهذا كارهاي تئاتري دن كارهاي او ميبسياري نيز به دي
  پردازد. ايراني داشته، بيشتر به مسايل انساني در نقاط مختلف جهان مي

از موارد جالب در بين هنرمندان ايراني تئاتر در پاريس، شاهرخ مشـكين  
هـاي بسـيار    قلم است. شاهرخ در پاريس به فراگيري هنر تئاتر پرداخته، نقش

ي در آثار بزرگاني همچون آريان منوشـكين و فيليـپ آدريـن بـر عهـده      مهم
رود و هـر   اكنون نيز از هنرمندان رسمي كمدي فرانسز بشـمار مـي   داشته، هم

ترين مؤسسـه تئـاتري    هاي تئاترهاي مختلف اين مركز كه مهم شب در برنامه
پـردازد. شـاهرخ كـه فعاليتهـاي      شود به ايفاي نقـش مـي   فرانسه محسوب مي

اش را با رقص و بخصوص با رقصهاي فولكلوريك ايراني شـروع كـرده    نمايشي
است، دلبستگي خاصي به انواع هنرهاي ايرانـي از جملـه شـعر فارسـي دارد.     
همين دلبسـتگي بـه فرهنـگ و راه و رسـم زنـدگي ايرانـي او را هميشـه در        

م ارتباطي تنگاتنگ با ايرانيان مقيم پاريس نگهداشـته اسـت. شـاهرخ عليـرغ    
اينكه به عنوان هنرمند تمام وقت كمدي فرانسز نيازي به روي صـحنه بـردن   
نمايشهاي ايراني ندارد، و حتي اين مسأله از نظر اداري مشكالتي نيـز بـرايش   

آورد، از كار كردن روي آثار شاعراني همچون نظامي، ايـرج ميـرزا و    فراهم مي
ار ايـن بزرگـان   عشقي دست برنداشته، آثار نمايشـي چنـدي بـر اسـاس اشـع     

آهـن  «فرهنگ و ادب ايران به وجود آورده اسـت. نمـايش منظـوم او بـه نـام      
تواند نمونـة بـارزي از تئـاتر     بر اساس شعر عشقي، از نظر محتوايي مي» سياه

تبعيدي ايران در پاريس محسوب شود. شاهرخ با به صحنه بردن نمايشـهايي  
رانيـان برخوردارنـد دايـرة    به زبان فارسي در اغلب كشورهايي كه از تجمـع اي 

  تر كرده است. عالقمندان به آثار خود را وسيع
از ديگر هنرمندان ايراني ساكن پاريس كه از سالها پيش بصـورتي كـامالٌ   

كند، حميد جاودان است. جـاودان   اي كار نمايش را در پاريس دنبال مي حرفه
گروههـاي ايرانـي   از همان اوان شروع به كار، متناوباٌ در گروههاي فرانسوي و 

مشغول به كار بوده، در بسياري از نمايشهاي ايراني، چه به زبان فارسي و چه 
به زبان فرانسه بازي كرده است كه بخوبي در چارچوب تئاتر تبعيدي ايران در 

توان گفت كه جاودان در به صحنه بـردن   گيرند. بطور كلّي مي پاريس قرار مي
اي داشـته،   يدي ايران در پاريس نقش عمدهاغلب قريب به اتفاق تئاترهاي تبع

هاي چندي را بر صـحنه بـرده اسـت كـه در جـاي خـود بـه         خود نيز نمايش
  اي از آنها اشاره خواهد شد. گوشه

برگرديم به فعاليتهاي تئاتري ايرانيان ساكن پاريس در ارتباط با تبعيـد و  
  بر حسب زمان انجام گرفتن اين فعاليتها:

نـژاد بـه امريكـا شـور و      رگ ساعدي و رفتن رحمانيهمانطور كه آمد با م
كند. اين هـر   اشتياق هنرمندان ايراني ساكن پاريس تا حد زيادي فروكش مي

گـذاري و گسـترش    دو كه به صورتي تمام وقت، تمامِ وقت خود را وقـف پايـه  
تئاتري مبارز و آزاديخواهانه كرده بودند، نقش بزرگي در به وجود آوردن تئاتر 

ايران در پاريس بر عهده داشتند و عدم حضورشان در چنـين زمـاني    تبعيدي
كه هر كس براي تأمين معاش روزانه مجبور به دويدن به دنبال كاري اسـت،  

زند. البته ناگفته نماند كه پرداختن بـه   اي بزرگ به ادامة اين جريان مي لطمه
در ايـن  كار تئاتر در پاريس، عليرغم حضور افراد صـاحب صـالحيت فراوانـي    

زمينه، شايد به عللي، از پرداختن به اين امر در ساير مراكز تجمع ايرانيـان در  
توان اشـاره كـرد بـه؛     تر باشد. از جمله اين مشكالت مي خارج از كشور مشكل

گراني اجـارة محـل بـراي     -2هاي دولتي به اين گونه فعاليتها.  عدم كمك -1
كـم بـودن تعـداد ايرانيـان در      -3تمرين و اجارة سالن براي اجـراي نمـايش.   

پاريس و پراكندگي آنها از يكديگر، هم از جهت مكاني و هم از جهت فكـري.  
پايين بودن سطح درآمد ايرانيان ساكن پاريس نسبت بـه درآمـد ايرانيـان     -4

  ساكن ساير نقاط و همچنين باال بودن نسبي قيمت بليط تئاتر در پاريس.
مانند و فعاليتهايي را در اين  كار نمي بي معهذا تئاتريهاي ايراني در پاريس

  آوريم. اي از آنها را در زير مي گيرند كه شمه زمينه از سر مي
اولين مورد در اين زمينه مربـوط بـه مجلـس يـادبودي اسـت كـه بـراي        

شود. محجوبي از طنزنويسـان   شادروان منوچهر محجوبي در پاريس برقرار مي
ب اسالمي، خـود در همـان روال، روزنامـة    روزنامة چلنگر است كه بعد از انقال

كند. پس از تعطيل كشانده شدن روزنامـة آهنگـر توسـط     آهنگر را منتشر مي
شود و  رژيم اسالمي، محجوبي از ايران متواري شده، در انگلستان پناهنده مي
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اش اشـعار و   دهد. او در روزنامـه  اش ادامه مي در لندن به فعاليتهاي مطبوعاتي
زنـد. از جملـه دو    ــ فكـاهي بسـياري را رقـم مـي      هاي سياسي نهگو نمايشنامه

آفريند و از زبان ايشان به تفسير وقايعي كه  پرسوناژ مرشد و بچه مرشد را مي
مصـادف   1368پردازد. محجوبي در يازدهم شهريور ماه  گذرد مي در ايران مي

در كند. كـانون نويسـندگان ايـران در تبعيـد      فوت مي 1989با دوم سپتامبر 
بيست و هشتم سپتامبر مراسم يادبودي براي او در پـاريس، در سـالن فيـاپ    

كند. رضا دقتي كه در كشورهاي غربي با نام رضا مشـهور اسـت، از    برگزار مي
كاريكاتورهاي درج شده در مجلة آهنگر و عكسهاي خود محجوبي و همچنين 

و پنجـاه  از عكسهايي كه مربوط به فعاليتهاي فرهنگـي اوسـت ـ حـدود صـد      
كنـد. محمـد    عكس ـ سري اساليدي براي نمايش در ايـن مراسـم تهيـه مـي     

شمس آهنگساز و رهبر اركسـتر سـاكن پـاريس بـراي ايـن سـري اسـاليدها        
سازد. همزمان با نمايش اين سري اساليدها بر پرده و پخـش   موزيك متن مي

كند، محمد جاللي، حسـين اسـماعيلي و رضـا     موزيكي كه آن را همراهي مي
خاكي، در پشت صحنه، در مقابل ميكروفون و بدون آنكه توسط حاضـرين در  
جلســه ديــده شــوند، اشــعار و گفتــار مربــوط بــه پرســوناژهاي محجــوبي را  

هـاي محجـوبي و    گونـه  خوانند. يعني درواقع به اجراي راديويي نمايشـنامه  مي
  پردازند. ت ميجان دادن به پرسوناژهايي كه او آفريده اس

از صادق هدايت » سه قطره خون«صدرالدين زاهد متناوباٌ  1991در سال 
نوشتة گابريل آردت را در سالن سيته اونيورسيته » انگيز اين حيوان شگفت«و 

برد. زاهد از هنرمندان كارگاه نمايش وابسته به راديـو تلويزيـون    بر صحنه مي
ملي ايران است كه تحصيالت تئـاتري خـود را از دانشـكدة هنرهـاي زيبـاي      
دانشگاه تهران شروع كرده، در دانشگاه سـوربن سـوم در پـاريس آن را ادامـه     

هاي بسياري بـه كـارگرداني كسـاني     دهد. او در طول اين سالها در نمايش مي
هـاي    همچون آربي آوانسيان و آشور بانيپال و پيتر بروك بازي كـرده، تجربـه  

  زير از اقامت در پاريس آورد. زاهد كه خود را ناگ فراواني از اين راه به دست مي
دهد كه نمايشهايش را بيشتر به زبـان فرانسـه بـه صـحنه      بيند ترجيح مي مي

ببرد. او بيش از آنكه در بند محتواي سياسي نمايشهايش باشـد، بـه كيفيـت    
گزيند كه بر يكـي از   هايي را برمي دهد و اغلب متن هنري آنها توجه نشان مي

  باشند.خصايص بنيادي آدمي انگشت گذاشته 
نوشتة ايـوگني شـوارتز را بـه زبـان     » سايه«زاهد نمايش  1993در سال 

  گذارد. او قبالٌ  فرانسه در اوبرديليه، شهركي در حومة پاريس به نمايش مي
را در سالن چهارسوي تـاالر  » اژدها«نمايشنامة معروف همين نويسنده به نام 

  شهر، در تهران كارگرداني كرده است.
كه اجرا به زبان فرانسه را ـ به خـاطر داشـتن مخاطبـاني     زاهد عليرغم اين
هـاي   هاي اجرايي نمـايش  دهد، هميشه سعي دارد از شيوه بيشتر ـ ترجيح مي 
سـه قطـره   «گيري كند. از همكاران ايراني زاهد در نمـايش   سنتي ايراني بهره

اين حيـوان  «بايد از حميد جاودان و فريبرز دفتري نام برد. در نمايش » خون
  دهند. پور تشكيل مي همكاران او را فريبرز دفتري و مريم خاكي» انگيز فتشگ

ابراهيم مكّي با همكاري حميد جاودان و هومن آذركـاله،   1994در سال 
شـتر  «واقـع در كارتيـه التـن پـاريس، نمايشـنامه        Mailletzدر گالري مايـه 

اين نمايش  گذارد. نوشتة خود را بصورت نمايشنامه خواني به اجرا مي» قرباني
شـود، مـرگ و ويرانـي و نكبـت      كه در حال و هوايي سوررئاليستي آغـاز مـي  

  گذارد. زدة ايرانِ بعد از انقالب را به نمايش مي مستولي بر فضاي طاعون
نوشـتة غالمحسـين   » دعوت«آبادي نمايشنامة  شكوه نجم 1997در سال 

شـهاي ايـن   كنـد. اجـراي نق   كارگرداني مـي  12ساعدي را در دانشگاه سوربن 
آبادي بر عهده دارند. فريبرز دفتري  نمايش را فرح خسروي و خود شكوه نجم

  كند. آبادي همكاري مي به عنوان دستيار با نجم
نوشتة داريوفـو  » بيداري«هاي  آبادي نمايشنامه شكوه نجم 1998در سال 

نوشتة اگوست استريندبرگ را كه خـود بـه فارسـي ترجمـه كـرده      » قويتر«و 
كند و در فستيوال تئاتر ايرانـي در كلـن بـه نمـايش      اريس تهيه مياست در پ

آبـادي خـود بتنهـايي ايفـاي نقـش       گذارد. در هر دوي اين نمايشـها نجـم   مي
  كند. مي

آبادي فراگيري فن تئاتر را از هنركدة آناهيتا در تهران شـروع كـرده،    نجم
يشهاي فراواني دهد. او در نما در مدرسة ژاك لولوك در پاريس آن را ادامه مي

بــه كــارگرداني كارگردانهــايي همچــون مهــين و مصــطفي اســكويي، حميــد 
سمندريان، پري صـابري، آربـي آوانسـيان، بيـژن مفيـد، عبـاس نعلبنـديان،        

  اسماعيل خلج و پيتر بروك بازي كرده است. 

، به هنگام بازيهاي جام جهاني فوتبال در فرانسه، تيم ملي 1998در سال 
م در استاديوم هشتاد هزار نفـري فرانسـه واقـع در شـهرك     ايران يك بازي ه

كند. تئاتري در اين شهر وجود دارد به نام  سن دني، از توابع پاريس برگزار مي
تئاتر ژرار فيليپ كه از مراكز دولتي تئاتر اسـت. ايـن تئـاتر بـه افتخـار تمـام       
كشورهايي كه در جريـان بازيهـاي جـام جهـاني مزبـور، يـك بـازي هـم در         

ــ ــي از      اس ــواني از يك ــنامه خ ــة نمايش ــك جلس ــته، ي ــامبرده داش تاديوم ن
نويسي مربوط به همان كشور كه ساكن فرانسه باشد  هاي نمايشنامه نمايشنامه
نوشتة رضا قاسمي » ماهان كوشيار«دهد. از كشور ايران نمايشنامة  ترتيب مي

  شود. به اين مناسبت به فرانسه ترجمه و روخواني مي
وه تئاتري دانشگاه سوربن مركزي، به كـارگرداني آرنـو   گر 1999در سال 

را بـه زبـان    ”Lost“پرن و با همكاري ابراهيم مكّي، نمايشنامه مكّي به نـام  
  گذارد. انگليسي در تاالر رشليوي اين دانشگاه به نمايش مي

اي بر اساس سـه داسـتان عزيـز     حميد جاودان نمايشنامه 2000در سال 
بـه   Epée de boisيم كـرده، در تئـاتر اپـه دو بـوا     تنظـ » سـايه «نسين به نام 
گذارد. جاودان در به صحنه بردن اين نمايش از امكانات تئاتر سايه  نمايش مي

كنـد.   و ماسك كه آنها را در اندونزي، مالزي و هند آموخته است استفاده مـي 
ايفاي نقشهاي نمايش را عالوه بر خودش، حميد دانشور، فرح خسروي و لعيا 

  ن بر عهده دارند.تركا
جو، مجموعه  ، از دوم آوريل تا يازدهم ماه مه، تينوش نظم2002در سال 

قـوي تـر از   «اي از محسن يلفاني را تحت عنوان كلّي  سه نمايشنامة يك پرده
به صـحنه    Clavelكه خود به فرانسه ترجمه كرده است در تئاتر كالول» شب
  اي تئاتر فرانسه صورت  م موازين حرفهبرد. دربارة اين اجرا كه مطابق با تما مي

جـو سـاير بـازيگران     گرفته است قبالٌ صحبت شده است. عالوه بر خـود نظـم  
جنتي عطـايي، عليرضـا    ،آذين ايراني اين نمايش عبارتند از حميد جاودان، به

  خطيبي و شادي هدايت.
شبنم طلوعي هنرمند تئاتر و سينماي ايران كه بـه علـت    2005در سال 

اي  ات اجتماعي مجبور به ترك ايران شده است، دو نمايشنامه تك پردهتضييق
   Lilas en Pêteدر مركز فرهنگي » بازجويي«از محمد رحمانيان را به نام 

بـرد. اجـراي ايـن نمـايش بـه زبـان فرانسـه اسـت و ترجمـه           به صـحنه مـي  
هـاي ايـن    جـو انجـام داده اسـت. اجـراي نقـش      ها را تينـوش نظـم   نمايشنامه

ها را كه در واقع هر دوي آنها منولوگهاي بلندي توسط يك مـرد و   شنامهنماي
  يك زن هستند، حميد جاودان و شبنم طلوعي بر عهده دارند.

، انجمن اجتمـاعي  2006و نيمة اول سال  2005در طول نيمة دوم سال 
در حومة پاريس اقدام  Val de Marneـ فرهنگي ايرانيان ساكنِ وال، د، مارن 

هـا   خـواني  كند. اين نمايشـنامه  خواني مي گزاريِ جلساتي براي نمايشنامهبه بر
گـذارد؛ از خوانـدن    خواني را به نمايش مي هاي نمايشنامه انواع و اقسام طريقه

سادة يك نمايشنامه توسط خود نويسنده در پشت يك ميز تحرير، تا اجـراي  
نيـاز و ميزانسـن   اي توسط بازيگران متعدد با وسايل صـحنه مـورد    نمايشنامه

كامل و اجـراي موزيـك زنـده. تنهـا عامـل مشـترك بـين آنهـا اينسـت كـه           
  خوانند. هاي خود را حفظ نيستند و از روي متن مي هنرمندان، نقش

شـود،   خواني كه هر پـانزده روز يكبـار برگـزار مـي     در اين دوره نمايشنامه
  شود:  هاي زير خوانده مي نمايشنامه

سن يلفـاني. كـارگردان ابـراهيم مكّـي؛ بـازيگران      ، نوشتة مح»در ساحل« -1
  منوچهر نامورآزاد، ميرعلي حسيني.

، نوشــتة محســن يلفــاني. كــارگردان، حميــد جــاودان.  »مــرد متوســط« -2
ال مظـاهري، حميـد جـاودان، منـوچهر نـامورآزاد،       بازيگران؛ فتنه مقـدم، لـي  

 ابراهيم مكّي.
مقـدم. بـازيگران؛ عزيـزاهللا     ، نوشتة محسن يلفاني. كارگردان، فتنـه »تله« -3

 ال مظاهري، ابراهيم دنيا، حميد دانشور، فتنه مقدم. بهادري، لي
، نوشتة محسن يلفـاني. كـارگردان، حميـد دانشـور،     »در آخرين تحليل« -4

 بازيگران؛ محمد جاللي چيمه، حميد جاودان، حميد دانشور.
بازيگران؛ فتنه  ، نوشتة محسن يلفاني. كارگردان ابراهيم مكّي.»بن بست« -5

 مقدم، ابراهيم مكّي.
، نوشتة ابراهيم مكّي. كـارگردان ابـراهيم مكّـي. بـازيگران؛     »شتر قرباني« -6

 حميد جاودان، ميرعلي حسيني.
اش  ، نوشتة محسن يلفاني. يلفاني خود نمايشنامه»در يك خانوادة ايراني« -7

 خواند. را مي
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ـ  »رضا بيك ايمانوردي« -8 ي. كـارگردان ابـراهيم مكّـي.    ، نوشتة ابـراهيم مكّ
 بازيگران؛ منوچهر نامورآزاد، ابراهيم دنيا.

، نوشتة محسـن يلفـاني. كـارگردان حميـد جـاودان.      »ميهمان چند روزه«-9
 بازيگران؛ ميرعلي حسيني، شبنم طلوعي، حميد جاودان.

(به زبان فرانسه)، نوشتة ابراهيم مكّي. كارگردان، ابـراهيم مكّـي.   » پدر« -10
 گران؛ استفان ساكن، فتنه مقدم.بازي
فرانسـه)، نوشـتة غالمحسـين سـاعدي.      (به زبان» چشم در برابر چشم«-11

ترجمه به فرانسه توسط فتّاح سلطاني. كارگردان فتّاح سلطاني. بازيگران همه 
 شود. فرانسوي هستند. موزيك متن توسط حسين سلطاني اجرا مي

زن «اي  هاي تـك پـرده   نامهحميد دانشور نمايش 2007در نيمة اول سال 
، نوشتة فرهاد آئيش را ابتدا به فارسي و بعد بـه فرانسـه   »تقصير«و » در خانه

بـرد.   در انجمن اجتماعي ـ فرهنگي ايرانيان ساكن وال، د، مارن به صحنه مي 
دانشور اين نمايش را كه ترجمه فرانسه متن آن را فرحناز ايرانـي انجـام داده   

گذارد. بازيگران نمايش عبارتند از؛  نيز به نمايش مياست در چند محل ديگر 
  آفرين جنتي عطايي. منوچهر نامورآزاد، فرحناز ايراني، مه

را به صورت » كدوي غلغله زن«فتنه مقدم قصة  2007در نيمة اول سال 
  ـ فرهنگي ايرانيان ساكن وال، د،  خواني براي كودكان در انجمن اجتماعي قصه

خواني بـه صـورت نـوعي نمـايش موزيكـال اجـرا        اين قصه كند. مارن اجرا مي
شود همگي  شود. همكاران فتنه در اين نمايش كه به زبان فرانسه اجرا مي مي

  فرانسوي هستند.
اندر خـم يـك   «خوانيِ  حميد جاودان نمايشنامه 2007در نيمة اول سال 

به اجـرا  را در انجمن اجتماعي ـ فرهنگي ايرانيان ساكن وال، د، مارن  » كوچه
گذارد. متن اين نمايش بر اساس شعر عطار است معهذا به مقتضاي كـالم   مي

شـود.   از اشعار چند تن ديگر از شعراي كالسيك و نـوپرداز هـم اسـتفاده مـي    
كنند. جـاودان   تعدادي از هنرمندان ايراني در اين اجرا با جاودان همكاري مي

هايي و بـه زبـان فرانسـه در    همين متن را به تن 2007بعداٌ در نيمة دوم سال 
  گذارد. تئاتر اپه، د، بوا به اجرا مي

اي را كـه از فعاليتهـاي نمايشـي     در همينجا گزارش دست و پـا شكسـته  
دهـم بـه اميـد     ام پايان مي هاي اطراف آن تهيه كرده ايرانيان پاريس و شهرك

كساني  آنكه اين نوشته با تمام كمبودهايي كه دارد بتواند سر نخي باشد براي
  كه بخواهند تحقيقي همه جانبه در اين زمينه انجام دهند.

و اما قبل از پايان دادن به اين گزارش الزم است يك بار ديگر خاطرنشان 
كنم كه آنچه در فوق آمد قسـمتي از فعاليتهـاي نمايشـي هنرمنـدان ايرانـيِ      

شـود بـه    ساكن پاريس و توابع آن است. قسـمت مهـم ديگـر آن مربـوط مـي     
انجام شده اسـت و  » فستيوال تئاتر ايران در تبعيد«اليتهايي كه در جريان فع

راه نيست اضـافه شـود    آيد. ضمناٌ پر بي در همين شماره، در بخش ديگري مي
هايي چند در پاريس به طرق مختلف در بهتـر برگـزار    كه شخصيتها و انجمن

انـد. از   تهشدن فعاليتهاي نمايشي هنرمندان ايراني ساكن پاريس نقـش داشـ  
ميان اين انجمنها كه با برگزار كـردن جلسـات بحـث و گفتگـو دربـاره تئـاتر       
موجبات ارتباط بيشتر هنرمندان را بـا سـاير ايرانيـان سـاكن پـاريس فـراهم       

توان به انجمن فرهنـگ و ادب ايـران، انجمـن پزشـكان، انجمـن       اند مي كرده
يان وال، د، مارن و مركز معماران و انجمن پژوهشگران اشاره كرد. انجمن ايران

هاي ثـابتي در اختيـار دارنـد، بـا دادن بالعـوض       فرهنگي پويا كه هر دو محل
محل تمرين به هنرمندان، كمك فراواني به انجام گرفتن فعاليتهـاي نمايشـي   

كنند. در مركز فرهنگي پويـا كـه در مركـز پـاريس قـرار دارد بسـياري از        مي
قبالٌ به نمايش در آمده است باز هـم بـه    نمايشهايي كه در نقاط ديگر پاريس

شود تا كساني كه بـه علـت دوري راه و يـا ناشـناخته بـودن       اجرا گذاشته مي
اند نمايشي را ببينند امكان ديدن آن را داشـته باشـند.    محل نمايش نتوانسته

ديگر از مراكز فرهنگي كه در تجمـع تئاترهـاي ايرانـي مقـيم پـاريس نقـش       
تشارات خاوران است. انتشارات خاوران تـا همـين يكـي    مثبتي داشته است، ان

كـرد كـه در بعضـي از ايـن      دو سال پيش جلسات ماهيانة فرهنگـي برپـا مـي   
شد.  اي خوانده مي جلسات دربارة تئاتر هم بحث و گفتگو شده، و يا نمايشنامه

نويسـاني همچـون رضـا     هاي نمايشـنامه  همچنين خاوران با انتشار نمايشنامه
ا قاسمي و سيروس سيف (ساكن هلند) به گسـترش امـر تئـاتر از    دانشور، رض

  كند. اين طريق همت مي
توان پايان داد بي آنكه از نقش سازندة منقدين و  و اما اين گزارش را نمي

گزارشگراني همچون شاهرخ گلستان، روانشاد دكتر منوچهر كيمرام، ميرعلـي  
ضـور دائمـي و اغلـب    حسيني، جعفر غفارپور و مهستي شاهرخي ياد كـرد. ح 

اي كـه در   مكرّر شادروان فرخ غفاري در جلسـات نمـايش و بحـث و منـاظره    
شد يكي از عوامل انسجام دهنده فعاليتهاي تئاتري ايرانيـان   پاريس برگزار مي

شـود. غفـاري تـا آخـرين لحظـات       مقيم پاريس در سالهاي اخير محسوب مي
فرانسـوي تئـاتر بـود و     حيات مورد مشورت دست در كاران ايراني و محققين

  !داشت. روانش شاد سعي بسياري در شناساندن تئاتر ايران مبذول مي
*  

  

  

  

  فستيوال تئاتر ايراني
  آلمان ) –( كلن  

  مجيد فالح زاده

  

  

  پيشينه:

 ( نظري و عملي )، سه بخش هنري فستيوال تئاتر ايراني ( كلن ) با دو

، و سر بخش تبليغاتي ، يكبخش مالي تا كنون خود و يك مرحله زندگي
، داراي پيشينه تاريخي است كه بدون اين بخش تماشاگرانانجام يك 

تاريخ، تحقق آن و ادامه اش از كنون به بعد غير ممكن مي بود و   - پيشينه
  مي باشد.

بنا بر اين، در اينجا و در آغاز، ضروري است كه با نگاهي گذرا بر اين پيشينه، 
 –( ستون هاي معلق در حال  پرواز ) گذشته تبعيدي  –بنيادهاي مهاجر 

آينده ي فستيوال را معرفي نموده و مورد قضاوت قرار دهيم تا  –حال 
  مشخص شود:

  سال فستيوال از كجا مي آيد. 14الف: تجربه ي برگزاري 
  ب: چرا فستيوال بايد ادامه يابد؟!

 –جرت ، يعني سال مها1982باري، پيشينه ي مورد بحث، سه دوره، از سال 
  بنيان گذاران فستيوال تا كنون را مي پوشاند. ،تبعيد

***  
  نخست:ي دوره 

، در افغانستان و اتحاد جماهير شوروي 1989تا  1982اين دوره از سال 
  ، گذشت.»تئاتر دولتي كابل«سابق، با نام پنهان و آشكار 

ور ، كميته ي كلتدانشگاه كابلدر طول اين دوره، اين تئاتر با ياري و كمك 
صحنه  –اتحاد شوروي، موفق به توليد عملي  خانه ي فرهنگيافغانستان و 

 11توليد نمايشي براي بزرگساالن و  15نمايش، شامل دو فيلمنامه، (  26اي 
آكادميك  –توليد نمايشي براي كودكان و نوجوانان ) و توليدات نظري 
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گرديد كه  متنوعي ( نگارش، ترجمه و آموزش و ايجاد كلكتيوهاي تئاتري )
  فهرست وار به قرار ذيل اند:

  
  صحنه اي  –الف، توليدات عملي 

:a  » براي بزرگساالن«  
حماسه )، (چطور شد كه ققنوس شديم( )،ما بر مي گرديمهاي: ( نمايش – 1

فيلم و   )آشتي(تئاتر عظيم ]، [فيلم و تئاتر )به خاطر چي؟)، [(بزرگ ما
  .ح زادهمجيد فال ) ازكاروان انقالب( ] وتئاتر

  .وسفالد و يشنفسكي از تراژدي خوشبيانهنمايش  -2
  .آشيلوس  از پرومته در زنجيرنمايش  – 3
  .فوگارد آتول از سالم و خدا حافظينمايش  – 4
  .فارس قرون وسطايي  از لن وكيلتپا نمايش – 5
  .كارل چاپك از مرض سفيدنمايش  – 6
  .عبدالغني تاجيكاز رستم و سهرابنمايش  – 7
 –توليدي مشترك با گروه مهمان از آلمان شرقي  از مادرنمايش  – 8

  .برتولت برشت
پانتوميم، اقتباس از قصه اي  –بديهه سازي از  سال تحويل نمايش – 9

بازي هاي فولكوريك افغاني با هنرمندي  و» آنتوان چخوف « كوتاه از 
  ».حميد جليا«كمدين بي همتاي افغاني: 

  ( سروانتس )             غار سالماننمايش  – 10
  تذكر:

 )Ι  (مي آژيتاسيون توليد نخستين ( شامل دو فيلم ) در مقوله ي تئاتر  شش
  گنجد و به اين شيوه توليد شدند، و باقي در مقوله ي تئاتر كالسيك.

 )Π  بود و بازيگران آنها، » بهروز بهزاد « ) كارگردان و سرپرست نمايشات
تبعيدي/ بازيگران برجسته  –يگران ايراني مهاجر تركيبي بودند از بهترين باز

ي افغاني به اضافه ي دانشجويان رشته ي تئاتر دانشكده ي هنرهاي زيباي 
  كابل.

 )Ш  توليداتي  كاروان انقالبو تئاتر عظيم آشتي ( 6و  5) دو توليد (
نخستين با دو هزار بازيگر (شركت كننده از ارتش و توليد بودند كه 

بي، در كنار بازيگران تئاتر و دانشجويان رشته ي تئاتر) و سي سازمانهاي حز
هزار تماشاگر، در استاديوم فوتبال شهر كابل برگزار شد كه در آن زره پوش 
ها و خود روها و آمبوالنس ها در سطح زمين و جت ها و هليكوپترها و 
چتربازان در آسمان سهم داشتند. اين توليد، اغراق نباشد، پس از توليد 

، عظيم ترين 1917انقالب اكتبر از وقايع روز و شب  كاخ زمستانينمايش 
« ش، به مناسبت اعالن  1366توليد تئاتري در قرن بيستم بود كه در سال 

عيد «، رئيس جمهور افغانستان، در » دكتر نجيب اهللا« از سوي » آشتي ملي 
قيقه از كار د 20افغاني (عيد نوروز)، برگزار شد. ويدئويي به مدت » دهقان

يك ساعت و نيمي اين نمايش در دست است. عالقمندان مي توانند به سايت 
  انجمن تئاتر ايران و آلمان مراجعه نمايند:« 

www.DIT-FORUM.com  

 9دومين توليد بنام كاروان انقالب بود كه در سطح خيابانهاي كابل بر روي 
روز،  9به مدت  ) PAGENTخودروي تانك بر، به گونه اي سيار (پي جنت 
، تا آن سال انقالب ثورسال  9به نمايش در آمد. اين توليد، وقايع هر سال از 

  ش، را باز سازي مي نمود. 1367 –
  
b» :براي كودكان و نوجوانان «  
  .پنشومانشوف از خرگوش بدكردارنمايش    -  1
  .گئوركي آستراز گربه كوچولويي به اسم واق واقنمايش   – 2
)  سيندرال)، [(خاله مرجان)، (عجب و رجب در تئاتر( اي:ه نمايش  – 3

بهرخ از                 )          بچه ها بيائيد بازي كنيمبا برداشتي نو]، (
  .بابايي

  .احمد شاملو از  خروس زري، پيراهن پرينمايش   – 4
) از جوينده يابنده است)و (خروس، حكمران خورشيد(نمايش   -  5

  مهدي دعاگو.
  .جبار باغچه باناز تُرب نمايش – 7
  ازبوريس آپريلوف. اسپك كاغذينمايش  – 8

  تذكر:

)Ι ) در افغانستان، به صورت نوين، با اشكال متنوع  گُدي) تئاتر عروسكي (
زنده و مرده آن) براي  -آن (دستكشي، باتومي، نخي و تركيب هاي عروسكي 

  معرفي و ارائه شد. بود كه (بهرخ بابايي) خت اولين بار، توسط خانم بهد
)Π از بودند بود و بازيگران آنها تركيبي » بهدخت« ) كارگردان نمايشات

بازيگران با سابقه ي افغاني و گاهي روسي، به اضافه ي دانشجويان رشته ي 
  تئاتر دانشكده ي هنرهاي زيباي كابل و دانش آموزان مشتاق مدارس. 

)Ш ي، يكي هم تبديل تمامي عروسك –) از جمله بدعت هاي زيباي نمايشي
خرگوش تئاتر مركزي كابل (كابل ننداري) به صحنه هاي تئاتري در نمايش 

بود، به طوري كه وقتي تماشاگر وارد تئاتر مي شد، در واقع، وارد  بدكردار
صحنه خود نمايش مي شد، صحنه اي به بزرگي و وسعت خود ساختمان 

چندين سطوح  –بسيار متنوع  –تئاتر. كار دكور و نقاشي هاي اين اثر بديع 
، با كمك نقاش و دكوراتور بر جسته ي تئاتر 1987رنگارنگ، در سال  –

  ) انجام گرفته بود.والديمير سچكوف( عروسكي تاشكند
 ،نفر 250گرد آن و گنجايش  –اين تئاتر (تئاتر مركزي) با صحنه متحرك 

ي آمفي تئاتر ، به اضافه 1933ساخته مهندسين و معماران آلماني در سال 
 700با گنجايش  خانه فرهنگي اتحاد شورويبسيار مدرن، مجهز و زيباي 

در آن ها انجام مي شد، » تئاتر دولتي كابل « نفر، كه اغلب نمايشات گروه 
، به مجسمه ي يكتاي بودا در باميان، نظير طالبان هادر دوره ي سلطه 

  ديناميت سپرده و با خاك هم سطح شدند.
  

  نظري: ب، توليدات

a » : نگارشات«  
نمايشنامه ها: ( تعزيه ي شام غريبان قواالن كابل، كي شود، بخاطر چي، 

  عجب و رجب در تئاتر، خاله مرجان و ... )
  مقاالت:

مكانيسم دروني و / تئاتر چيست؟/ در مورد تئاتر عروسكي/ واژه نامه ي تئاتر
هنري كدام  نقد چيست و نقد/ تاريخچه ماسك و گريم/ بيروني كالسيسم

آنتروپولوژي / سه جريان عمده ي تئاتري در طول تاريخ/ تئاتر شرقي/ است؟
/ رابطه زيبايي و انقالب/ بازي كالم ) –تئاتر بيومكانيك ( بازي بدن / تئاتر

فرم هاي عمده ي صحنه در طول تاريخ / شرايط ضروري براي رشد تئاتر
 تراژدي ) مرگ و رستاخيز ( كمدي و/ تئاتر و عروسك/ تئاتر

b » :ترجمه ها«  
 .مك گوئن، و.ملنث. مترجم: مجيد فالح زاده )(  دوران طاليي تئاتر

ترجمه و  ،(كار گروهي نمايش و نمايشنامه نويسي در اتحاد شوروي
(وسفالد ويشنفسكي، مترجم:  تراژدي خوشبينانه. تدوين: مجيد فالح زاده)

فسكي، مترجم: مجيد فالح (والديمير ماياكو ميستري بوف. مجيد فالح زاده)
   تانيا .(الكساندر آستروفسكي، مترجم: بهرخ بابابيي) فقر جرم نيست . )زاده

  .(آلكسي آربوزوف، مترجم: بهرخ بابايي)
 

  ج، آموزش و ايجاد كلكتيوهاي تئاتري

a » : آموزش.«  
فارغ التحصيلي دو دوره دانشجوي رشته ي تئاتر ( دانشكده هنرهاي زيبا 

  بل ).دانشگاه كا
b » : ايجاد كلكتيوهاي تئاتري:«  
تشكيل و آمادگي دو كلكتيو تئاتري جهت آموزش و تحصيل تئاتر در اتحاد  -

  شوروي
  

  تذكر:

و  تئاتر بزرگساالنكلكتيوهاي دوگانه، يكي جهت آموزش و تحصيل 
 ، منظور شده بود.كودكان و نوجوانانو  تئاتر عروسكيديگري براي 

تيوها، در اتحاد شوروي، چنين بود كه پس از يك برنامه آموزشي اين كلك
 20تا  15دوره تحصيلي چهارساله، از هر كلكتيو، شامل سي تئاتر آموز، 

ست، و يبازيگر تئاتر ( شامل بازيگر زبان و بازيگر بدن، رقصنده، پانتوميم
كارگردان و باقي موزيسين و دكوراتور و نقاش تئاتري، بر  5آكروباتيست )، تا 

تعدادشان، تربيت و فارغ التحصيل مي شد تا به كشور ( كشورهاي حسب اس
  ) خود، جهت اشاعه ي بنيادي هنر تئاتر، باز گردند
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  دومي دوره 

) تا آغاز اولين سال  1989دوم فاصله ي زماني از ورود به آلمان ( ي دوره 
  ) را مي پوشاند. 1994فستيوال ( 

براي  گروه تئاتر سكوتتوليدات عملي و نظري اين دوره با عنوان 
جهت كودكان و نوجوانان انجام مي گرفت.  گروه تئاتر زنگولهبزرگساالن و 

عنوان سكوت را هم از اين نظر انتخاب نموديم كه معتقد بوديم، دوران دورانِ 
كوت است، سكوت بايد كرد و در سكوت انديشيد كه چه بر سرمان رفته س

  شد؟ گونهشد كه اين  هاست؟ و چرا رفته است؟ به سخن ديگر، چ
  

  صحنه اي –الف، توليدات عملي 

a » : براي بزرگساالن« 
  . مجيد فالح زادهاز  رستم و سهرابنمايش  – 1
  .آتول فوگارداز   سالم و خدا حافظنمايش   – 2
  .آتول فوگارد از شهادتنمايش  – 3
  .محمد علي افراشتهاز  كمدي ايراني (كمدي اخوي زاده )نمايش  – 4
  .اقتباس: مجيد فالح زاده )،(آشيلوس از  پرومته آنمايش  – 5
  .عطاء گيالنياز  حسن كچل به روايتي ديگرنمايش  – 6
  
b » : براي كودكان و نو جوانان« 
بچه ها ( )،عجب و رجب در تئاتر)، (خاله مرجان( هاي: نمايش – 1

  .بهرخ بابايي ) ازخانه ي سبز ننه نُقلي)، (بيائيد بازي كنيم
  .بوريس آپريلوف از  شش پنگوئن كوچكايش نم -2
  

  ب: توليدات نظري

a » : نگارشات«  
، بيست و هشت مرداد، پرنده و مورچه، جشن آهن( :ها نمايشنامه -

  .اتود نمايشي)تعدادي 
تئاتري الف  –(براي آينده چه برنامه اي داريد؟ خدائي الف زن  :مقاالت -

با تئاتر بيگانه، جهاني دوگانه با تئاتري نو، جهاني يگانه  –زن، جهاني نو 
نمايش جهاني  -تئاتري دوگانه، زشتي و زيبايي در تئاتر يوناني، شعر حافظ 

  كلن  –در فولكس هوخ شوله  1993 –حافظ ، يك دوره كالس تاريخ تئاتر 
bترجمه ها :  
  )مترجم:  فرامرز جاللي  ،( آتول فوگارد   شهادتنمايشنامه  -
ترجمه و تنظيم براي صحنه: . (ارنست همينگوي رياداستان مرد پير و د -

  مجيد فالح زاده).
  .(پنشومانشوف، مترجم: بهرخ بابايي) مدرسه ي خرگوش هانمايشنامه ي  -

  (بوريس آپريلوف، مترجم: بهرخ بابايي).  شش پنگوئن كوچكنمايشنامه 
  

  تذكر:

 )Ι  ند. اما توليد افغانستان اجراء شده بود –) برخي از نمايشات فوق در كابل
نگرشي نو و حتي نويسنده اي نو و ديگر داشت،  ،دو باره ي آن ها در آلمان

  .رستم و سهرابنظير نمايشنامه ي 
 )Π  ( كارگردانان نمايشات همان كارگردانان تئاتر دولتي كابل در

تمامي از » بهرخ«، ليكن بازيگران آن ها، به استثناي افغانستان بودند
مشخصات آنان در بخش توليدات  كهايراني در آلمان تبعيديان  –مهاجر 

  فستيوال، ذكر خواهد شد.
 )Ш  اين نمايشات بارها و متعدد، در ديگر شهرها و كشورهاي اروپايي، بر (

اجراء. اما بر عكس نمايش  23صحنه رفته اند. از جمله رستم و سهراب با 
تبعيد در  –، در همان پيش اجراء بدالئلي كه عمومأ در مهاجرت شهادت

  گير آن هستيم و اغلب مي دانيم كه چيستند، از دست رفت.
 )Ιν  افغانستان كه دولتي تأمين مي شد، ي ) مخارج توليدات، بر خالف دوره

  اينجا مشخصأ شخصي بود و گروه تأمين مي نمود.
)ν  ( براي كودكان و نو  تئاتر زنگولهگروه ) در توليدات، بويژه، در توليدات

مبحث جديدي گشوده شده بود كه همانا مشكل زبان در ارتباط و جوانان ) 
آموزش بود. ارتباط و آموزش در مدرسه و خارج از خانه و خانواده، آلماني و يا 
... مي بود. اما در محيط فاميلي به زبان مادري! پس نوع توليد بايد دگرگون 

  مي شد.
  

  سومي دوره 

) تا كنون را مي  1994 – 2007 اين دوره، فاصله ي زماني طول فستيوال (
كه »  انجمن تئاتر ايران و آلمان« پوشاند و توليدات آن تحت عنوان 

  نهادي رسمي و ثبت شده مي باشد، عرضه شده است.
  توليدات اين دوره در سه مقوله شايان بررسي است:

  ».توليدات خارج از كادر فستيوال «  الف:
  .»توليدات داخل در كادر فستيوال «  ب:
  ».توليدات نظري  « ج:

 »ب « فوق تمركز ما، بي شك، بر توليدات مقوله ي ي اكنون، از سه مقوله 
فقط به اشارتي خواهيم گذشت، و اين نيز،  ،»الف « خواهد بود و از مقوله ي 

 پيشينه صرفأ، از اين جهت است كه مشخص تر نموده باشيم، بر طبق 
فستيوال بر كدام بنيادها بنا تبعيدي  –گزارش حاضر، ستون هاي مهاجر 

نيز، نظير دو دوره ي اول و دوم، فهرست وار نام  »ج « شده اند. از مقوله ي 
  خواهيم برد.

  
  الف: توليدات خارج از كادر فستيوال

اين توليدات كه مكرر با همكاري دو يا چند انجمن هنري، سياسي، اجتماعي 
ه اي از برنامه ها، شامل داخل و خارج از آلمان انجام گرفته است، مجموع

تئاترها، كنسرت هاي موسيقي، مجالس سخنراني و بزرگداشت ها را، در 
برنامه هم  30زمينه هاي بسيار گوناگون، در بر مي گيرد و در طول سال از 

  مي گذرد و بر چند هدف ناظر است:
خوراك و ماتريال هنري جهت برنامه هاي افتتاحيه و اختتاميه فستيوال  – 1
  كه اغلب موسيقي است، فراهم آورد.را 
تبعيدي، بويژه  –فضاي هنري، سياسي و اجتماعي جامعه ي مهاجر  – 2

  ايراني، را گرم نگه داشته، شناخت بيشتري داده و اميد فزون تري بيافريند.
تبعيدي ايراني را با شرايط و جريانات هنري،  –جامعه ي مهاجر  – 3

ه ي ايراني، در داخل كشور، در ارتباط سياسي، اجتماعي بدنه ي اصلي جامع
  تنگاتنگ تري قرار دهد.

با دعوت از هنرمندان و روشنفكران داخل كشور، پل هاي ارتباطي ميان  – 4
گروههاي هنري، سياسي، اجتماعي داخل و خارج از كشور را مستحكم تر 

  سازد.
امع تبعيدي ايراني و ديگر جو –ارتباط و دوستي ميان جامعه ي مهاجر  – 5

  د.نمايتبعيدي را گسترده تر و عميق تر  –مهاجر 
  د.آوري براي فستيوال فراهم ترتماشاگران بيشتر، مشتاق تر و پايدار – 6

به هر حال جهت اختصار، حتي از ذكر فهرست وار توليدات اين مقوله، كه بي 
كلن )،  –انجمن تئاتر ايران و آلمان ( بن « تاسيس هاي سال  اغراق، در طول

برنامه هم گذشته است، خود داري مي كنيم و در اينجا، تنها گذرا و  400ز ا
، مي 2007مؤجز، اشاره اي به برنامه هاي اين بخش، در شش ماه اول سال 

  نمائيم.
  پنج كنسرت موسيقي در شهرهاي: كلن، آخن، دوسلدرف، بروكسل. – 1
  ن، بن.پنج برنامه ي تئاتري در شهرهاي: دوسلدرف، بروكسل، كل – 2
، جهت امير حسين چهلتندعوت از نويسنده ي معاصر داخل كشور  – 3

  سخنراني در شهر كلن.
جهت  شهرنوش پارسي پوردعوت از نويسنده معاصر خارج از كشور  – 4

  سخنراني در شهر كلن.
عظيم مهاجر افغاني  –برگزاري شب شعر و موسيقي از شاعر معاصر  – 5

  در كلن. شهبال نوابي
از داريوش كبير تا محمود « تحت عنوان  مجيد فالح زادهراني سخن – 6

  شهر بن.» انجمن كوچ « در » صغير 
ايران، جهت اجراي  –از اصفهان » تئاتر تجربه هاي نو « دعوت از گروه  – 7

  ، در شهرهاي كلن و بروكسل.» موهاي بلوند « دو برنامه: نمايش 
  

  ب: توليدات داخل در كادر فستيوال.

وليدات، دامنه اي از نمايشات كمدي تا تراژدي، ساده تا موزيكال و اين ت
تئاتر، رئاليستيك تا سوررئاليستيك، عروسكي تا تئاتر زنده را، براي  –رقص 

  تماشاگر خردسال و نوجوان و بزرگسال، مي پوشاند.
گاهي بر پايه ي ضرورت  ،صحنه ي نمايشات، عمدتأ براساس سبك اجراها

س گرفته تا صحنه ي گرد و نعل اسبي، از صحنه ي كامأل مكاني، از قاب عك
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متحرك گرفته تا نيم متحرك و ثابت، انتخاب شده و مي شود، و محل 
نمايشات نيز، از تئاتر رسمي گرفته تا در هواي آزاد و فضاي پارك ها، و حتي 
اطاقي بزرگ در خانه اي با تماشاگري از سيصد نفر تا سه نفر، مورد استفاده 

  گرفته و مي گيرد.قرار 
اما، مخارج توليدات، اصوأل در چهار چوب مالي فستيوال منظور مي شود كه 
نمونه اي از آن در گزارش مالي يكي از فستيوال ها خواهد آمد. در آمد 

فروش شود و ورود آزاد نباشد، پس از  يحاصل از فروش بليط نيز، اگر بليط
ميانه ي راه )، در صورت  كسر مخارج سفر ( پول بنزين و شام و تنقالت

  چيزي باقي ماندن، ميان بازيگران تقسيم شده و مي شود.
  و اينك فهرستي از برخي نمايشات:

a » : نگارش: عطاء گيالني ) –( اقتباس  مشدي عباد: »براي بزرگساالن .
( عليرضا كوشك  با كاروان سوخته. ( سياوش كسرايي ) مهره ي سرخ

( ارنست همينگوي، ترجمه و  مرد پير و دريا. ي )جاللي، مترجم: عطاء گيالن
( صادق هدايت، برداشتي نو  داش آكل. مجيد فالح زاده) تنظيم براي صحنه:

جيد ( ابراهيم نبوي، تنظيم براي صحنه، م رسنگ رد. ) الح زادهفجيد از م
(بهرخ قرة العين و  وهم سبز . ( عطاء گيالني )من و مادرم . ) الح زادهف

(برداشتي نو از: رجب  عشق آنتيگون. (آنتوان چخوف) خرس. بابايي)
همه ي . ) الح زادهفجيد اقتباس: م ( كاوه آهنگر،  جشن آهن. محمدين )

  .( كارسيا لوركا ) عطرهاي عربستان
b » : كودكان و نوجوانان « 
 –در مدرسه ي ايراني  2004و  1997(   كالس آموزش تئاتر كودكان -

  بن )
 كلن ) –در آلته فوير واخه  1996(  ئاتر كودكانكالس آموزش ت -
 ( بهرخ بابايي )    يك كنسرت نمايشي براي كودكان -
 ( احمد شاملو ) پريا -
 ( مجيد فالح زاده ) پرنده و مورچه -
  

  تذكر:

 )Ι  و  اول) كارگردان هاي نمايشات، دو باره، همان كارگردان هاي دوره هاي
 –تمامي از مهاجر » بهرخ « ها، به استثناي هستند، ليكن بازيگران آن  دوم

  تبعيديان ايراني با تجربه يا مشتاق بازي در تئاتر مي باشند.
 )Π  بديهي است كه برخي از نمايشات دوره هاي اول و دوم هنوز در (
  تور تئاتري اين دوره جاي ويژه خود را دارند.آرپر
 )Ш  ارگرداني آقاي به ك همه عطرهاي عربستانو  آنتيگون) دو اجراي »

  انجام گرفته است.» ركن الدين خسروي 
  

  ج: توليدات نظري

a » : نگارشات«  
( داش آكل، رؤياهاي شيرين/كابوس هاي ليلي، وهم سبز،  نمايشنامه ها: -

  قرة العين، بي شيشكي هرگز و ... )
( تئاتر پوياي ما، فارسي چيست/فُرسي كيست؟، چگونه علم هنر مي  :مقاالت
 را از ايران دعوت مي كنيم؟ و ... )شود؟، چ

 چاپ كتاب و مجالت:
مجيد فالح  –( كتاب اول  سياسي تئاتر در ايران –تاريخ اجتماعي  -

نمايش و نمايشنامه نويسي در  .( چاپ دوم ) دوران طاليي تئاتر. زاده )
چرا حافظ . ( چاپ دوم ) تراژدي خوشبينانه. ( چاپ دوم ) اتحاد شوروي
بكوشش دكتر ( حرف هاي اهل تئاتر. ( مجيد فالح زاده ) جاودان است؟

. مجيد فالح زاده )( مدل هاي فرهنگي تاريخ معاصر. محمود خوشنام )
مقدمه اي . پنج دوره )( جنگ تئاتر. ( مجيد فالح زاده ) اتودهاي نمايشي

  ( در دست چاپ،  بر تاريخ سياسي تئاتر جهان
( كتاب دوم  ياسي تئاتر در ايرانس –تاريخ اجتماعي . مجيد فالح زاده )

پنج نمايشنامه ي مجموعه . در دست تهيه، مجيد فالح زاده ) –و سوم 
( در  تانيا. ( از نويسندگان بلغاري، مترجم: بهرخ بابايي ) براي كودكان

 ( در دست چاپ ) فقر جرم نيست. دست چاپ )
  

  تاريخچه انجمن تئاتر ايران و آلمان

گروه تئاتر سكوت « در ادامه ي فعاليت هاي  ،»آلمان  انجمن تئاتر ايران و« 
دو باره آغاز نمود، پايه گذاري  1991كه فعاليت خود را در شهر بن از سال » 

مجيد « و » بهرخ بابايي » « گروه تئاتر سكوت « . بنيان گذاران ه استشد
ند كه تحصيالت تئاتري خود را در ايران و انگلستان و ميباش» فالح زاده 

) از گسترده اتحاد شوروي انجام داده و با برخورداري از تجربيات صحنه اي ( 
  در آلمان ساكن شده اند. 1989سال 

، فراهم آوردن 1995در سال » انجمن تئاتر ايران و آلمان « هدف از تأسيس 
شرايط مناسب و كاري مشترك با گروه ها و سازمانهاي تئاتري آلماني و غير 

طريق تئاتر كه يك وسيله ارتباط جمعي است، يك ديالوگ آلماني است تا از 
است، سهم هنرمندان مهاجر و تبعيدي ايراني نيز، در تبادالت فرهنگي ادا 

  شود.
تبعيديان ايراني تشكيل مي  –در حال حاضر اكثر اعضاي انجمن را مهاجر 

دهند، اما انجمن از عضويت تئاترشناسان و عالقمندان تئاتري آلماني نيز 
  خوردار است.بر
  

  اعضاي بنيان گذار انجمن به قرار ذيل اند:

  كارگردان تئاتر كودكان و بازيگر تئاتر. –بهرخ ح. بابايي 
  جامعه شناس و بازيگر تئاتر. –زهره پولتسين 

  تئاتر شناس. –ايلكا ردمن 
  نقاش. –نيكل يووي 

  ژورناليست و دكتر فلسفه. –محمد اميري 
  ساختمان و مترجم آلماني. مهندس –فرامرز جاللي عراقي 

  محقق تئاتري، نمايشنامه نويس و كارگردان. –مجيد فالح زاده 
  فعاليت هاي انجمن در حوزه هاي ذيل انجام مي گيرد:

جوانان و بزرگساالن ( تا  –توليد و بر صحنه بردن نمايشات كودكان  – 1
  توليد ) 41كنون 

  فستيوال ) 13تا كنون  بر گزاري فستيوال تئاتر ايراني در تبعيد ( – 2
  سمينار ) 7در تبعيد ( تا كنون  –برگزاري سمينار تئاتر ايراني  – 3
  بار ) 19برگزاري مراسم نمايشنامه خواني ( تا كنون  – 4
  كتاب ) 9چاپ و نشر كتاب هاي هنري و تئاتري ( تا كنون   -  5
  جنگ ) 5چاپ جنگ ويژه ي فستيوال ( تا كنون  – 6
اليانه ي مراسم فرهنگي، هنري و سياسي ( تا كنون بيش از برگزاري س – 7

 مراسم!) 400
. رئيس انجمن ،مجيد فالح زاده: اعضاي هيات مديره انجمن عبارتند از

اي ميل:  .  خزانه دار ،فرامرز جاللي عراقي. معاون انجمن ،بهرخ ح. بابايي
h@yahoo.demmfallahzade  

  

  

  

  

  فستيوال تئاتر ايراني 

گروه و برنامه ي  300دوره و بيش از  13فستيوال تئاتر ايراني كُلن ( با 
مجلس بحث تئوريك ) همانگونه كه در آغاز پيشينه ي آن  60و  ينمايش

ذكر شد، متشكل از دو بخش هنري، سه مرحله ي زندگي و يك بخش مالي، 
يك بخش تماشاگران است كه ما اينك،  يك بخش تبليغاتي و سرانجام

نخست فشرده، به تشريح و تحليل اين دو و آن سه و آن يك ها پرداخته، و 
سپس مي كوشيم، به طور جامع و مانع، تابلويي جداگانه از هر فستيوال، از 
شروع تا چهاردهمين آن كه امسال باشد، عرضه داريم، با اين اميد كه اين 

خود، حتي چون تار مويي، در راستاي تحكيم نهاد با ادامه ي حركت 
باشد كه ما همواره  يارتباطات آن ستون هاي فرهنگي متحرك در حال پرواز

غامض امروزمان، از آن ها سخن  -  به صورت مدل هاي فرهنگي جهان توفاني
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گفته ايم، يعني مدل هاي فرهنگ سوسياليستي، كاپيتاليستي و بومي با 
مدل قد بر افراشته  –لتقاطي كه از دل اين سه مادر صدها خُرده مدل هاي ا

اند، تا در تنوع پيوسته در جدال خود وحدت بيافرينند و در وحدت خود 
زيبايي كه غايت ماست! به سخن ديگر، ما فستيوال برگزار نمي كنيم كه 
فستيوال برگزار مي كنيم! ما تئاتر بازي نمي كنيم كه تئاتر بازي مي كنيم! 

ي نمي كنيم كه هنرمندي مي كنيم! برعكس! ما فستيوال برگزار ما هنرمند
مي كنيم چون هدف منديم! ما تئاتر بازي مي كنيم چون ايده داريم، ما 

زيبا يعني زندگي و هنر «هنرمندي مي كنيم چون زيباپسنديم: و براي ما 
  !» يعني زندگي زيبا

  
  دوبخش هنري ( نظري و عملي ) فستيوال

، بنا بر اين به سادگي مي توان »ري راهنماي عمل استتئو« از آنجا كه 
  حدس زد كه مقصود از دو بخش هنري ( نظري و عملي ) فستيوال چيست.

  ، الف، بخش تئوريك فستيوال
محققان و  –اكنون نگاهي مي اندازيم فهرست وار به ليست هنرمندان 

  جلسات تئوريك، و نيز عنوان سخن راني آنان در هر فستيوال.
 Nov.1994   ن فستيوالاولي

 –ضرورت برگزاري فستيوال تئاتر در مهاجرت « بحث و گفتگو: در باره ي 
 ».اداري از برگزاري نخستين فستيوالنتايج تجربيات هنري و « و » تبعيد.

افراد شركت كننده در جلسات عبارت بودند از: رحيم فتحي باران، مهوش 
گيالني، شاپور سليمي، محمود برگي، اكبر يادگاري، پروانه حميدي، عطاء 

ميرزايي، محمد علي بهبودي، عليرضا كوشك جاللي،  زهره سليماني، عباس 
  كوشك جاللي، بهرخ بابايي و مجيد فالح زاده.

   Nov. 1995    دومين فستيوال
تئاتر در «، سخن ران: ايرج زهري . »نقد و بررسي تئاتر در خارج از كشور« 

ان: مجيد فالح زاده . معرفي و بررسي ، سخن ر»اتحاد شوروي سابق
، سخن ران: »ناظم حكمت«از  »شيرين و فرهاد و مهمنه بانو « نمايشنامه 

  عطاء گيالني.
  Nov. 1996 سومين فستيوال

با حضور: ايرج جنتي عطايي، ». بحث و گفتگو پيرامون تئاتر در دوران ما«
  عباس معروفي، هايده ترابي، مجيد فالح زاده.

 Nov. 1997 ستيوالچهارمين ف
نخسنين سمينار تئاتر در تبعيد. برگزار كنندگان: كانون نويسندگان و 
هنرمندان ايران ( در تبعيد ) و انجمن تئاتر ايران و آلمان. مسئولين اجرايي: 

  فرهاد مجد آبادي، احمد نيك آذر و مجيد فالح زاده.
  آبادي. ، سخن ران: فرهاد مجد»تاريخچه تئاتر ايران در تبعيد« -  1
  ، سخن ران: بهمن فرسي.»نمايشنامه نويسان ايراني در تبعيد  -  2
  ، سخن ران: پرويز خضرايي .»مشكالت پايه در تئاتر ايراني در تبعيد«  -  3
  ، سخن ران: ابراهيم مكّي .»مضامين تئاتر ايران در تبعيد«  -  4
  ، سخن ران: بهرخ بابايي »تئاتر كودك در تبعيد «  -  5
، سخن ران: نيلوفر بيضايي و »ش زنان در تئاتر ايراني در تبعيدنق«  -  6

  پروانه حميدي.
  ، سخن ران: محمود خوشنام.»نقد و نقّادي در نشريات ايراني در تبعيد« -  7
، »تبادل و كاركرد ميان تئاتر ايراني در تبعيد و تئاتر در جهان امروزين«  - 8

  سخن ران: صدرالدين زاهد. 
مجيد فالح « ،سخن ران: »ماشاگر و تئاتر ايراني در تبعيد رابطه ي ت«  -  9

  »زاده 
، سخن ران: علي »راه هاي غلبه بر مشكالت تئاتر ايراني در تبعيد «  - 10

  اوحدي و محمد علي بهبودي
  ( سپس بحث و گفتگو )

  از: محمود خوشنام.» جمع بندي سمينار« -  11
پوسترهاي تئاتري نمايش در طول دو روزه ي مدت سمينار، نمايشگاهي از 

) توسط آقاي  1980 – 1997تبعيد (  –هاي ايراني اجراء شده در مهاجرت 
  داير شده بود.» اصغر نصرتي « 
  

    Nov. 1998»نمايشنامه خواني« فستيوال پنجم
از: فريبا ماكويي. نمايشنامه ي »  بگو با من اي مهربان « نمايشنامه ي 

از: پابلو نرودا » پست چي « . نمايشنامه ي از: عطاء گيالني» كريم شيره اي«

از: مجيد فالح زاده. » بي شيشكي هرگز«( عليرضا جاللي ). نمايشنامه ي 
  از: ايرج جنتي عطايي.» بدرقه، پيشواز« نمايشنامه ي 

  دومين سمينار تئاتر

  »بيست سال تئاتر تبعيد ايران « 
عطايي، پرويز صياد، سخن رانان: سودانه فرخ نيا، ايرج زهري، ايرج جنتي 

  محمد علي بهبودي و ناصر رحماني نژاد.
  Nov. 1999 »نمايشنامه خواني«ششمين فستيوال 

از: نويسندگان بلغاري. ترجمه » گربه كوچولويي بنام واق واق «نمايشنامه ي 
از:عطاء گيالني. » روايت رابعه«و رو خواني ازبهرخ  بابايي.  نمايشنامه ي 

از: بهروز قنبر حسيني. نمايشنامه ي » رفي پشت پنجرهدونه ب«نمايشنامه ي 
ميستري «از: عزت گوشه گير. نمايشنامه ي » از گل هاي سرخ براي سهراب«

  از: والديمير ماياكوفسكي. ترجمه و روخواني: مجيد فالح زاده. » بوف
  سومين سمينار تئاتر

طراح و ». بحث و گفتگوي آزاد در باره ي تئاتر داخل و خارج از كشور« 
مجري برنامه: جالل سر فراز. سخن رانان: خليل موحد ديلمقاني، اكبر رادي، 

  نسيم خاكسار، ركن الدين خسروي.
  Nov. 2000 »نمايشنامه خواني«هفتمين فستيوال 

قضيه ي «از: مجيد فالح زاده. نمايشنامه ي » رؤياهاي شيرين«نمايشنامه ي، 
از: » كمدي پيچ در پيچ«ايشنامه ي از: رحيم فتحي باران. نم» زمهرير و دوزخ

  علي رستاني.
  »چهارمين سمينار تئاتر « 

تئاتر به « تماشاگران.  –بحث و گفتگوي آزاد در باره ي تئاتر ميان حضار 
نگاهي نا متخصص به سينما و « ، سخن ران: سيروس سيف. »كجا مي رود؟ 

، سخن ران: »در باره ي رقص«، سخن ران: جالل خالقي مطلق. »تئاتر ايران 
، سخن ران: محمد »نخستين نمايشنامه فلسفي در ادب جهان«فرح خسروي. 

  عاصمي.
بدن « تئاتر با عنوان:  –نوامبر، كارگاه رقص  27و  26در طول روزهاي 

  به سرپرستي خانم  فرح خسروي داير و رقص تدريس مي شد.» گمشده 
  Nov. 2001 »نمايشنامه خواني«هشتمين فستيوال 

از: شريفه بني هاشمي. نسيم خاكسار، بدليل » زن و شاعر«ه ي نمايشنام
اختالفات بر  سر دعوت كردن يا نكردن ميهمان از ايران، در برنامه حاضر 

» كي شود؟!«از: ايرج زهري. نمايشنامه ي » آدم و حوا«نشدند. نمايشنامه ي 
  از: مجيد فالح زاده.

  »پنجمين سمينار تئاتر«
فرهنگ «،  سخن ران: فرزانه آقايي پور (از ايران). »نقدي بر تئاتر ايران« 

تئاتر در ايران «،  سخن ران: ابراهيم رهبر (از ايران). »تئاتري در ايران امروز
، سخن ران: ابراهيم همتي ( وي نتوانست ويزا بگيرد و متن فرستاده »امروز

اليزابت كالرك « ،  سخن ران: »رقص چيست؟«شده غيابي خوانده شد ). 
  ».سترزها

   Nov. 2002»نمايشنامه خواني«نهمين فستيوال

از: ابراهيم همتي (فرستاده شده » خاطرات يك گاو جنون زده«نمايشنامه ي 
از: مجيد فالح زاده. نمايشنامه هاي » داش آكل«از ايران). نمايشنامه ي 

  از: ايرج زهري.» لطفأ سئواالت مشكل نكن«و » حالت چطوره؟«
  »پوديوم تئاتري«

  »كار تئاتري در ايران و كشورهاي همجوار  –تئاتر در زير چادر « 
جلسه ي بحث و گفتگو با شركت: روبرتو چولي، سرپرست تئاتر مولهايم، 
سودابه فرخ نيا، آرامازد استپانيان سرپرست تئاتر ارامنه، بهرخ بابايي، عليرضا 

  كوشك جاللي، گرهارد هاگ سرپرست تئاتر باء تورم  و ايرج زهري.
 Nov. 2003دهمين فستيوال 

  بحث و گفتگو در باره ي تئاتر در جمهوري اسالمي ايران
ميز گرد با شركت هنرمندان مهمان از ايران ( سهراب سليمي، آرزو  –الف 

  محمدي و احمد ساعت چيان ).
كارگردان و » ( سهراب سليمي « مصاحبه روزنامه نگاران آلماني با  –ب 

همايون « ، »علي اميني « ران ). مترجمين: سرپرست گروه صورتك از اي
با حضور پنجاه عالقمند درگير و فعال » فرامرز جاللي عراقي « و » درخشاني 

  در تئاتر خارج از كشور.
كارگاه تئاتر « نوامبر ) دو  5و  4در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ( 

« نم نظري و عملي ) براي خردساالن و بزرگساالن، توسط خا» ( عروسكي 
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به زبان هاي فارسي و تركي و آلماني، در مدارس فارسي زبان و » بهرخ بابايي 
  آلماني زبان شهر بن داير و برگزار شد.

   Nov. 2004فستيوال يازدهمين

  »پوديوم در باره ي حقوق زنان«
وضعيت سياسي، اجتماعي «، سخن ران: بهجت معالي. »حقوق زنان در ايران«

، سخن رانان: راضيه »مليت هاي مختلف در آلمان و حقوقي زنان مهاجر از
  »ابراهيم زاده و بهجت معالي 

  »پوديوم تئاتري«
، سخن ران: مصطفي شفافي. »صحنه پردازي نمايشي در متون كهن فارسي«

تئاتر « (حضور نيافت ). » سيروس شاملو«مصاحبه و نمايشنامه خواني از 
  ، مجري: بهرخ بابايي.»كودكان

 Nov. 2005 »نمايشنامه خواني«يوال دوازدهمين فست
، از: محمد ابراهيميان (متن از ايران). »مجلس وارطان آهنگر«نمايشنامه ي 

ديوهاي چرمين «از: ايرج زهري. نمايشنامه ي » مهمان«نمايشنامه ي، 
  افغانستان. –، از: عالم افتخار »كمر

  (از ايران).» ه تقي پورمعصوم«فيلم و اساليد )، كاري از: » ( تئاتر مدرن در ايران«

   Nov. 2006سيزدهمين فستيوال  

  تئاتر يك آئين، ورزش يك آئين، از: مجيد فالح زاده. -
  ايران –مصاحبه با گروه تئاتر قصه.از تهران 

  ».غزيه ي تيارت سادق هدايت«نمايشنامه خوانيِ محمود گوير تحت عنوان:  - 

كه معموأل در شش  اين بخش نيز،. صحنه اي فستيوال –ب، بخش عملي 
روز تعطيالت دو هفته اي فستيوال يعني جمعه، شنبه، يكشنبه ها برگزار مي 

  كاتگوري تقسيم شده است: –شود، خود به دو كاتگوري و چنذ خُرد 

 )Ι  (a :نمايشات كودكان ،b :كه اين نمايشات خود  نمايشات نوجوانان
  م اند.به دو دسته ي تئاتر زنده و تئاتر عروسكي قابل تقسي

 )Π  نمايشات بزرگساالن شامل (aتئاتر دراماتيك :،  b ،رقص تئاتر :c تئاتر :
  : پانتوميم.e: اُپرا و اُپرت، dموزيكال، 

  
  سه مرحله ي زندگي فستيوال

اين سه مرحله كه در واقع، مراحل رشد و تناوري فستيوال را نشان مي 
ها، تشنجات، اتهام  مقاومتشاهد دهند، در طول سيزده سال عمر فستيوالٍ 

ها، خرابكاري ها، زبوني ها، و حتي برخوردهاي فيزيكي گوناگوني بوده اند كه 
خوشبختانه، فستيوال از يكايك آنها، هر بار سرافرازتر و تندرست تر قد بر 

  افراشته است:
  الف، مرحله ي رشد كمي فستيوال

)  1998ال ( ) تا پنجمين فستيو 1994اين مرحله كه از اولين فستيوال ( 
گروه در فستيوال پنجم ختم  50گروه نمايشي آغاز شد و با  9طول كشيد، با 

گرديد. هدف در اين مرحله، تشويق و خلق امكانات براي گروههاي نمايشي ( 
/ aآماتور و حرفه اي، از كار افتاده و هنوز فعال، ايراني و خارجي ) جهت:  

/ ارتباط و آشنايي cدوخت تجربه، / انbعرضه و به قضاوت نهادن كارهايشان، 
  با ديگر فرهنگ ها، بر اساس هدف عمومي فستيوال كه در مقدمه آورده ايم.

  ب، مرحله ي رشد كيفي فستيوال

 2002) تا نهمين فستيوال (  1999در اين مرحله كه از ششمين فستيوال ( 
سته ) را در بر مي گيرد، درهاي باز فستيوال براي شركت هر گروه نمايشي ب

گرديد و مبنا بر انتخاب قرار گرفت. اما، اين انتخاب به هيچ وجه سانسور بر 
اساس آنچه متن مي گويد، يا گروه مي نمايد هوادار يا عضو كدام سازمان و 

سكسي و ...) نبود و تا كنون هم نيست و بعد از اين  ، ورزشي،حزب ( سياسي
نمايش  –حرفه اي كار  هم نخواهد بود، بلكه انتخاب، صرفأ انتخاب كيفيت

  بود كه هنوز هم اعمال مي شود و در آينده نيز، اعمال خواهد شد.
  كيفي فستيوال –ج، مرحله ي رشد كمي 

) تا كنون، چهاردهمين  2001اين مرحله كه دوره اي از هشتمين فستيوال ( 
) را مي پوشاند، فستيوال را در برابر دو سئوال اساسي قرار  2007فستيوال ( 

/ چگونه مي شود كميت را بر كيفيت افزود، بدون اين كه كيفيت a: داد
/ چگونه مي شود كيفيت را بر كميت تحميل كرد، ضمن bآسيب به بيند؟ 

  اينكه بر كميت افزود؟
  دو راه حل پيشنهادي، كه هر دو نيازمند بودجه ي بيشتري بود، چنين بودند:

a سويي با كاهش تماشاگر / دعوت از گروههاي خارجي معتبرتر، كه اين از
 ايراني همراه بود و از سوي ديگر، از دست رفتن و محو تدريجي كاراكتر

  .فستيوال تئاتر ايراني
b دعوت از گروههاي داخل كشور، كه اين نيز خود، مشكالت عديده اي /

بهمراه داشت، از جمله اعتراض و بايكوت فستيوال توسط تعدادي از گروهها 
جغرافيايي مي ديدند كه تنها  –بعيد را بيشتر فيزيكال كه از سويي، مسئله ت

خودشان را، در اكناف جهان غير از ايران، شامل مي شد،و از سويي به مبارزه 
با جمهوري اسالمي طوري مي نگريستند و مي نگرند كه با ديدگاههاي بنيان 

مغاير بود. در طول بحث ها، برخي از گروههاي جوان كم تجربه و   گذاران
اشخاص و گروههاي بيكاره و مغرض، فعال و آتش بيار معركه  ،اتور و نيزآم

ح و اتهامات به اوج خود رسيد! در اين شرايط، براي فستيوال، نشدند و تش
/ b/ فستيوال تسليم نظريات معترضين مي شد، aسه راه حل وجود داشت: 

اه خود مي / فستيوال با جسارت، اما پر تدبير برcفستيوال تعطيل مي گرديد، 
رفت، يعني تركيب كميت و كيفيت با دعوت گروههايي از ايران كه چنين 
شد، ليكن مستقل از ادارات و سازمان هاي دولتي جمهوري اسالمي، از طريق 
ارتباط مستقيم و بي واسطه با سفارت آلمان در تهران، ضمن آن كه كوشش 

ن جانب نيز، بر شد و مي شود با دعوت از گروههاي معتبرتر خارجي، از اي
  تركيب كميت و كيفيت خود بيافزايد.

  

  
  

  بخش مالي فستيوال

  اين بخش از دو كاتگوري تشكيل يافته است: دخل/ خرج.
منبع تأمين مي شود كه هر ساله بايد  9خوراك مالي فستيوال از : الف، دخل

پاسخگوي مخارج آن به اداره ي مالي شهر بن، به عالوه ي سازمان هاي 
بهر صورت، اين منابع  كننده ي آن، بويژه سازمانهاي آلماني باشد!تغذيه 

  عبارتند از:

  يورو. 8000تا  4000در آمد حاصل از فروش بليط نمايشات:  ساليانه  – 1
كمك سازمانهاي فرهنگي، هنري، اجتماعي، سياسي، مذهبي آلماني،  – 2

ياد هنرهاي نظير: اداره ي فرهنگ كُلن، كليساي پروتستان و كاتوليك، بن
  يورو. 16000تا  8000نمايشي بن، سبزها: ساليانه 

  يورو. 7000تا  5000جيب شخصي بنيان گذاران فستيوال: ساليانه  – 3
  يورو. 3000تا  2000كار افتخاري برخي از عالقمندان: ساليانه  – 4
5 – a / كمك مالي ( تبليغاتي ) برخي از اهالي كسب و تجارت، نظير شركت

  هتل المركت سن، زاد،  فرش گيتي
b ،مهندس / كمك مالي ( نقدي ) برخي از ايرانيان فرهنگ دوست نظير

 ، زهره سليماني خو، كريم شام بياتي، رحمت عابدفرامرز جاللي، بهرام چوبينه
  يورو. 2000تا  500و دكتر جالل مدني: ساليانه 

  يورو. 1000تا  400در آمد حاصل از فروش نشريات فستيوال: ساليانه  – 6
تجاري،  –كمك هاي غير مالي مؤسسات فرهنگي و خدماتي  – 7

كلن )، انتشارات مهرگاني (  –خانه ي كتاب ( فروغ  مؤسسه ي سوتران،نظير
بن )، دروك  –كلن )، آ.و.كپي ( تهراني  –كلن )، فروشگاه ايران ( بهرامپور 

  كلن ). –كلن )، كپي سنتر ( فرهاد  –سرويس ( دشتي 
هاي غير مالي برخي از گروههاي تئاتري و تئاترها، از طريق  كمك – 8

صرفنظر كردن تمامي يا بخشي از در آمد خود در فستيوال، در حمايت از 
فستيوال، نظير گروه تئاتر سكوت ( بن )، گروه ولت تئاتر ( اُبرهاوزن )، گروه 

تهران ) و تئاتر  تئاتر رز ( كلن )، گروه تئاتر گوهر ( برلين )، گروه تئاتر گذر (
مولهايم اندرور ( چولي )، تئاتر باء تورم ( كلن )، تئاتر آركاداش ( كلن )، تئاتر 

  اُبرهاوزن.
) برخي افراد و مؤسسات فرهنگي و Figurative (   ي مجازكمك هاي  - 9

تجاري كه براي توازن مالي فستيوال بسيار اساسي است، نظير انجمن تئاتر 
( كلن )، شركت ساختماني پي ( بن ) و  وك ماني كُايران و آلمان، بوتي

 كمپاني پاديسان ( تهران).
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مورد مصرفي را شامل مي شود كه مورد  6خرج مالي فستيوال : ب، خرج
پاداش گروهها، در اين ميان، بيشترين رقم را به خود اختصاص مي دهد. اين 

  ام مي گيرد:پاداش نيز، به طور متناوب و هر بار تجربي، به دو گونه انج

a مبلغي، تا هفتاد در صد فروش بليط شب نمايش، به عنوان حق الزحمه يا /
پاداش، به گروه پيشنهاد مي گردد و باقي ( سي در صد ) جهت كرايه ي 

  سالن نمايش و سهم تبليغات در نظر گرفته مي شود.
b مبلغي كلي ( با توافق طرفين ) در اختيار گروه قرار مي گيرد و تمامي /

سهم فروش بليط براي صندوق فستيوال ( دخل ) منظور مي گردد. بهر حال، 
در هر دو حالت، سهم گروه بستگي به تجربه ي گروه، كيفيت كارشان و 

  تعداد افراد گروه دارد.
  مورد مصرفي عبارتند از: 6 ،اما
مخارج تبليغات و چاپ، شامل پوستر، بروشور، دفترچه، اطالعيه ها، فوتو  – 1

  يورو. 5000تا  2500:  ساليانه و فيلم
  يورو. 12000تا  7000گروهها: ساليانه پاداش حق الزحمه  – 2
اجاره ي تئاتر و همچنين سالن جهت بخش تئوريك فستيوال: ساليانه  – 3

  يورو. 4000تا  2500
  يورو. 5000تا  2500خرج اسكان گروهها ( هتل يا منازل شخصي ): ساليانه  – 4

اساس نوع وسيله ي نقليه كه هر گروه خود انتخاب مي  خرج سفر ( بر – 5
كند و تعداد افراد گروه. برخي مواقع، خرج سفر و حق الزحمه، با توافق 

  يورو. 6000تا  3000طرفين، يك جا منظور مي شود ): ساليانه 
مخارج اداري و سازماندهي ( تلفن، فاكس، اينترنت، پست، كاركنان،  – 6

تفرقه، شامل پول بنزين، بليط اتوبوس و برخي مواد تكنيسين ها و مخارج م
  يورو.  5000تا  3000مصرفي، به استثناء مواد غذايي كه اجازه نيست ): ساليانه 

  

  بخش تبليغات فستيوال

اين بخش، دامنه ي وسيعي از ارتباطات شخصي تا وسائل ارتباط جمعي را 
رتباطات ارائه مي مي پوشاند. و در اينجا، جهت اختصار، فهرستي از اين ا

روزنامه ها و  – 3. سايت هاي اينترنتي – 2.راديو و تلويزيون – 1 شود:
تئاترها و گروههاي  – 6. مصاحبه ها – 5. پست، تلفن، فاكس – 4. مجالت

پخش اطالعيه  – 8. توزيع دستي و حضوري اطالعيه ها – 7. شركت كننده
برنامه هاي هنري، سياسي،  اعالن و تبليغ در – 9. ها در فروشگاههاي ايراني

 اجتماعي خارج از كادر فستيوال
  

  تماشاگران فستيوال

سبك نمايش ( كمدي،  – 1 تماشاگر فستيوال تابعي است از متغيرات:
كيفيت كار  – 2. تراژدي، موزيكال، رقص، تئاتر، پانتوميم، عروسكي و ... )

ن و روز و مدت زما – 4. شهرت كارگردان، بازيگران و گروه ها – 3. نمايشي
زبان  – 6. موضوع نمايش (سياسي، اجتماعي، هنري، فلسفي) – 5. نمايش

 – 7. نمايش ( فارسي، تركي، ارمني، انكليسي، آلماني، روسي، فرانسوي و ... )
تغييرات جوي ( باراني،  – 8. نوع نمايش (كودكان، جوانان، بزرگساالن )

 – 9 و امكانات پاركينگي! توفاني، سرد، گرم ) و حتي تغييرات ترافيكي
روز و سال فستيوال ( صف آرايي موافقان و اجتماعي  –سياسي اتمسفر 

عمومأ، طيف وسيعي از، به كه بهر حال، اين تماشاگر . مخالفان فستيوال )
ويژه فارسي زبانان تا آلماني زبانان را مي پوشاند، معموأل، در برنامه هاي 

انبوه است و در ديگر شبها، بستگي به افتتاحيه و اختتاميه فستيوال ها 
ويژگي هاي بر شمرده ي فوق دارد و يكي دو فاكتور شناخته و ناشناخته، اما 

يورو براي نمايش كودكان،  7نادر ديگر، از جمله قيمت بليط ها كه معموأل 
  يورو، بدون تخفيف، براي نمايشات بزرگساالن. 15يورو با تخفيف و  10
ل هم، تابعي است از برخي متغيرات فوق، به اضافه ار بخش نظري فستيواضح

بحث هاي تئوريك، نمايش خواني، مصاحبه ها، كه  :ي طبيعت پروگرام ها
معموأل بحث هاي تئوريك، اگر سخن ران شناخته شده اي داشته باشند، پر 

  حضارترند!
تا كنون، كم ترين تعداد تماشاگر را، در طول فستيوال ها، اولين فستيوال 

 4900تماشاگر ) و بيشترين را فستيوال پنجم (  600ه نموده است ( تجرب
  تماشاگر ).

  

*  

  

  

  

  

  هاي تاتر ايراني جشنواره
  

  بازيگر و كارگردان -سيمين متين 

  

ها  تاتري .تر از خاك ايران شده است سالهاست كه بستر تاتر ايراني گسترده
اند به نيروي  ا توانستهاند ام گرچه هر يك به تنهايي مجبور به ترك ايران شده

ي تاتر دوباره همديگر را در گوشه و كنار جهان پيدا كنند. بسياري از  جذبه
هم  ، گروهي را گرد اند آنها در كشورهاي ميزبان خود اين امكان را هم يافته

ها كه در  شوند. اين گروه هاي تاتر در دنيا آورند تا بازيگران گردشگر بر صحنه
مانند و گاه از هر  كنند گاه سالها كنار هم مي ر ميشرايط بسيار سخت كا

هايي كه  گيرد و هستند گروه ، چند گروه كوچك و بزرگ شكل مي گروه
    اند. هاست با نام بنيانگزارش و تنها با او باقي مانده سال

، عالوه بر اجراهاي بسيار،  هاي تاتر ايراني در اروپا از دستاوردهاي گروه
اي تاتر ايراني را نيز نام برد. با اينكه در هر كشور اروپايي ه  توان جشنواره مي
كنند ولي تنها در آلمان و فرانسه  هاي ايراني هستند كه كار تاتر مي گروه

 شود.   است كه جشنواره تاتر ايراني برگزار شده و مي
ي تاتر  خبر خوشي براي خانواده "جشنواره تاتر ايراني در تبعيد "وجود 

تواند  هاي دنيا مي ي جشنواره ، چرا كه مانند همه عيد استايراني در تب
از   اي محرك و مشوق براي كار بهتر بر صحنه گردد، حتي اگر در آن پديده

هاي  ها و ديدن چهره  . همين گردهم آمدن رقابت و جايزه هم خبري نباشد
،  هاي تازه و جوان، گفتگوهاي بعد از نمايش آشنا بر صحنه، آشنايي با گروه

بار سفرهاي نمايشي را از تن  ها خستگي كار و حمل كوله نقد و بررسي نمايش
حال وجود يك جشنواره تاتر ايراني در  آورد. در عين مي هر تاتري در

هاي  تواند توجه بسياري را به علت وجودي ايراني كشورهاي اروپايي مي
ي محل ها در مقابل پراكندگ تبعيدي و مهاجر جلب كند. همچنين جشنواره

، اين توان را خواهند داشت تا تاتر ايراني در تبعيد را در نهايت  ها اقامتي گروه
از  پراكندگي دور كند و به يك پيوند و روند پويايي در كنار هم  دشواري كار،
هاي مثبت در وجود جشنواره تاتر  ي نكته بينيم با وجود همه آورد. ولي مي

، اين  ايراني در گوشه و كنار اروپا هاي تاتري ايراني و فعال بودن گروه
، بلكه همين  اند ها در كشورهاي ديگر نه تنها گسترش نيافته جشنواره

يا در كش و قوسي بين ايراني بودن و نبودن هستند و  چندتايي هم كه بودند
  اند.  يا از فعاليت خود باز مانده
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هاي تاتري  گروهها از همان ابتدا مورد حمايت بسياري از  كه جشنواره با اين
ها و همچنين استقبال  هاي اجرايي آن اند كه خود باعث تنوع برنامه قرار گرفته

را بسياري از  فستيوال تاتر ايراني كلن،  در آلمان تماشاگران گرديده،
كنند.  هاي تاتر ايراني در تبعيد تحريم كرده و در آن شركت نمي گروه

ست كه بطور كل برگزار نشده چند سالي ه جشنواره تاتر ايراني هامبورگ
ماه  "، حسن درياني و فرهاد پايار از گروه تاتر گوهر؛  . انسي محبي است
، يك رقص تاتر و سه  نمايش 6در برلين با اجراي  1999را كه سال  "تئاتر

كنند.  ، ديگر عرضه نمي نمايش براي كودكان آغازي چشمگير داشت
زاده فقط يك بار  ا آقاي غنير جشنواره تاتر ايراني و آلماني مونستر

رقص تاتر و دو نمايش براي كودكان در  3نمايش و  11؛  برگزار كرد و با اينكه
. در  ها باقي مانده است اي محو و گنگ از آن در ذهن آن اجرا شد، خاطره

 "گوهر مراد " جشنواره تاتر و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد،  فرانسه
، به دليل  دهد ي تبعيدي خود نشان مي ظ چهرهبا تمام تالشي كه براي حف

هاي تاتري ايراني از كشورهاي ديگر در آن كمتر  ، شركت گروه مشكالت مادي
 2007كه سال  تاتر ايراني هايدلبرگ  جشنوارهشده است. شايد براي 

، جاي اميدواري بيشتري  براي نخستين بار در آلمان آغاز به كار كرده است
هاي  ي سال تواند از تجربه ، زيرا مي هايش وجود داشته باشد براي ادامه فعاليت

  ها برخوردار گردد.  گذشته اين جشنواره
  
  

  هفته تاتر ايراني 1994سال  

 از طرف 1994زاده و بهرخ حسين بابايي در سال  نخستين بار مجيد فالح
ر ي تات هفته"اي را به نام  ، هفته كلن در شهر "انجمن تاتر ايران و آلمان"

ي  كه از محل امتيازات كميته "هفته تاتر ايراني"اعالم كردند.  "ايراني
شد با  ) حمايت ميABPي كليساي اوانگليست ( آموزشي و طرح و توسعه

هاي  و ايجاد ارتباط  هاي ساالنه  هاي تاتري از گردهمايي هدف گسترش فعاليت
يراني از آلمان، هاي مختلف با شركت پنج گروه تاتر ا فرهنگي و هنري با مليت

  كار خود را آغاز كرد.   
 Athol Fogard(    سالم و خداحافظ؛     * گروه سكوت از بن با سه نمايش

،  زاده)  ( فالح رستم و سهراب  –. افراشته)  . ا ( م كمدي ايراني –) 
  زاده  مجيد فالح  كارگردان

(  مرجانخاله ؛  * گروه نمايش عروسكي زنگوله از شهر بن با دو نمايش
  بابايي  نويسنده و كارگردان بهرخ حسين عجب و رجب در تاتر - ) آلماني

، نويسنده و   (آلماني)  ي وجدان  ترانهبا نمايش   * گروه ثالث از كلن
   باران رحيم فتيح   كارگردان

،  برداشتي از صمد بهرنگي)(عروسك با نمايش   بال از كلن * گروه اشپيل
  اپور سليميش  نويسنده و كارگردان
   . گيالني ع نويسنده و كارگردانتنهايي ، با نمايش   * گروه رز از كلن

 

  دومين فستيوال تاتر ايراني 1995سال 

 " فستيوال تاتر ايراني "از سال بعد برگزاركنندگان نام هفته تاتر ايراني را به 
كنند.  هاي آينده اعالم مي ي كار خود را در سال تغيير داده و توانايي ادامه

هاي تاتري بيشتري را  فستيوال تاتر ايراني توانسته بود در يك سال گروه
ي برگزاري دومين فستيوال تاتر ايراني، چهارده  متوجه خود سازد. در هفته

  گروه با پانزده برنامه شركت كردند. 
( گوهر مراد) ، كارگردان اصغر  عاقبت قلم فرسايي * گروه چهره از كلن با 

 نصرتي
نويسنده و ابراهيم توپچي و آقا بيك ، وه همگان از فرانكفورت با * گر

  كارگردان منوچهر رادين
 ، نويسنده و كارگردان عطا گيالني گرد نوازندگان دوره * گروه رز با 

( نسيم خاكسار) ، كارگردان  آخرين نامه * گروه تنديس از فرانكفورت با 
 هايده ترابي

، مترجم و   . بيضايي) ( ب  مرگ يزدگرد گروه ميترا از فرانكفورت با* 
 ( آلماني)   كارگردان پرويز بريد

 نويسنده و كارگردان فرهاد پايار عقل كل ،گروه تاتر گوهر از برلين با * 
 زاده ، تنظيم و كارگرداني از مجيد فالح ( آشيل) آ  پرومتهگروه سكوت با * 

نده و كارگردان نجاتي ( ، نويس آيند  ها مي ! آدم كمكگروه آركاداش با * 
 آلماني)

علي  ( روبرت اشنايدر) ، ترجمه و كارگرداني محمد كثافتگروه دنيا با * 
 بهبودي

،  ، ترجمه ( فرانكا رامه و داريوفو) ي آزاد زناشويي رابطهگروه پرديس با * 
  و... تنظيم و كارگرداني ايرج زهري

ي  طي تهيه "امبورگمركز تاتر ايراني ه"در اين سال رامين يزداني از 
و خود تصميم به برگزاري    شود ، با فستيوال تاتر ايراني كلن آشنا مي گزارشي
  گيرد.   ي تاتر ايراني در هامبورگ مي جشنواره

  

  سومين فستيوال تاتر ايراني ـ كلن 1996سال 

و  اند  ها شركت نكرده ، در فستيوال هاي تاتري ايراني ي گروه كه همه با اين    
آيند  هايي كه از ديگر كشورها مي يوال امكانات پذيرايي مناسب از مهمانفست

هاي  هاي شركت كننده و تنوع برنامه را در اختيار ندارد، اما بر تعداد گروه
،  سازد هاي فعال را نيز متوجه خود مي شود و ديگر گروه نمايشي افزوده مي

سمينار تاتر در  "رد، گي چنانكه كانون نويسندگان ايران در تبعيد تصميم مي
 را همزمان با فستيوال برگزار كند. "تبعيد

 كاري از ايرج جنتي عطايي،   اي در مشت پروانه* 
 كارگردان گيالني ،  گران توطئه* 
 ، نويسنده و كارگردان هايده ترابي  فروغديداري با * 
نويسنده و كارگردان نيلوفر  ، مرجان و ماني و چند مشكل كوچك*

 بيضايي
 نويسنده و كارگردان پرويز بريد ، شبنم و مهتاب *
 ( ژان كوكتو) كارگردان كاوه ميثاقاعتنا  زيبا بي* 
 فرانكا رامه) ، كارگردان ايرج زهري  –( داريو فو رابطه آزاد زناشويي * 
 نويسنده وكارگردان مهدي نمازي ، درخت بخشنده* 
كراوزه) ، ( هلموت   با صداي خش خش اره برقييا  پوزه چرمي* 

  و ... آلماني) كارگردان محمد علي بهبودي ( 
 

  كلن -چهارمين فستيوال تاتر ايراني 1997سال 

شد تا روزهاي  هفت برنامه در فستيوال باعث  و سه گروه با سي و شركت سي 
هايي كه از ديگر كشورها  برگزاري آن افزايش يابد. همچنين از تعداد گروه

، معلوم است كه فستيوال توانسته از امكانات  اند براي شركت در فستيوال آمده
،  ، تاتر كودكان هاي فستيوال نيز كه از نمايش بيشتري برخوردار شود. برنامه

، تاتر موزيكال و نمايش روحوضي شكل گرفته بود از تنوع بسياري  رقص تاتر
 "ي تاتر ايراني هفته"هاي  برگي اعالم برنامه ي يك برخوردار است. ورقه

كلن بعد از سه سال تبديل به بولتن فستيوال شده است   Theater Uraniaدر
  و Bauturm   Theater imدر فستيوال تاتر ايرانيهاي دو هفته  كه برنامه

Alte     Feuerwache كند.  را نقد و بررسي و منعكس مي  
بار با دو  ، اين "تاتر چهره"، با گروه " كتاب نمايش "؛ ناشر   اصغر نصرتي

(تاتر كودكان)  "بزبز قندي "(اسالمير مروژك) و  "مامور امنيتي"نمايش 
  در فستيوال شركت دارد. 

به همت كانون نويسندگان ايران در تبعيد  نخستين سمينار تاتر در تبعيد
،  كارگرداني  ، ، بازي متنبا عنوان   و با همكاري چهارمين فستيوال تاتر ايراني

خواني و   هاي بعد نيز نمايشنامه  شود. در سال ميهمزمان با فستيوال برگزار 
، فرهاد  شود. اسد سيف هاي جشنواره اضافه مي برگزاري سمينارتاتر به برنامه

،  ، رضا قاسمي ، پرويز خضرايي ، بهمن فرسي عطايي ، ايرج جنتي آبادي مجد
  ابراهيم مكي از شركت كنندگان در نخستين سمينار تاتر هستند. 

، نويسنده وكارگردان  يك دهن آوازمزدك از برلين و لندن با  * گروه تاتر
 ايرج جنتي عطايي

، ديوار چهارمو  هاي شب چهره* گروه تاتر كاالن از لندن با دو نمايش 
  نژاد  نويسنده و كارگردان بهروز به

) كه كار  ( صمد بهرنگي كوچولو  ماهي سياهفرانسه با  –* گروه نيما از ليل 
  گروهي بود. 

. كوشك جاللي) ،  ( ع كاروان سوختهگروه تاتر نين فن زيبن از سويس با  *
 كارگردان سوزانه ربين 
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( عطا گيالني) ، كارگردان كمال  خاك مردهگروه تاتر رز از كلن با * 
 حسيني

، نويسنده و كارگردان نيلوفر  بازي آخرگروه تاتر دريچه از فرانكفورت با * 
 بيضايي

( هارولد پينتر) ، كارگردان  معشوقآلمان و آمريكا با  گروه تاتر طلوع از* 
 مرتضي عقيلي

اي از سياوش كسرايي) ،  ( منظومه مهره سرخگروه تاتر سكوت از بن با * 
  كارگردان مجيد فالح زاده

، كارگردان  ( سنت اگزوپري)  مسافر كوچولوگروه تاتر ميترا از سوئد با * 
 مهدي نمازي

( هايده  ها رقص گرگرانكفورت با كار گروهي به نام گروه تاتر تنديس از ف* 
 ترابي) 

، نويسنده و كارگردان بهرخ  خانه سبز ننه نقليگروه تاتر زنگوله از بن با * 
  بابايي حسين

، نويسنده و كارگردان  علي آقابا  گروه تاتر ايراني دن هاگ از هلند* 
 سيروس سيف ( روخواني به فارسي)

پشت در "و  "مسخ دوم"از بوخوم با رقص تاتر "رقصيدن "گروه تاتر * 
 كروئوگرافي و رقص عباس قيائي "باز
  . فرشي) كارگردان جاسم انسان (الف  مانداناگروه تاتر كوچه از كلن با * 

  (كُردي) و... 
  

  پنجمين فستيوال تاتر ايراني 1998سال 

را دارد. هاي خود  گروه نمايشي يكي از پربارترين سال 55فستيوال با شركت 
بيست سال با عنوان دومين سمينار تاتر در تبعيد براي سخنراني در 

( نژاد  و ناصر رحماني ، تاتر صياد) ( گروه فيلم  پرويز صياد ، ايران ، تبعيد تاتر
ي سينما ركس  واقعه. پرويز صياد فيلم  آيند از آمريكا ميانجمن تاتر ايران) 

ست در پنجمين فستيوال تاتر  د اورا كه سناريست و كارگردانش خو آبادان
را كه  از خلنگزار تبعيدنيز  نژاد ناصر رحمانيگذارد.  ايراني به نمايش مي

 ايرج جنتي عطائيكند.  خود نوشته و كارگرداني كرده در فستيوال اجرا مي
را  ، پيشواز بدرقهي  كه از انگلستان آمده نماشنامه ( گروه تاتر مزدك)

، سودابه  عطايي ، ايرج جنتي ، پرويز صياد نژاد رحمانيكند. ناصر  روخواني مي
هاي سمينار تاتر در  علي بهبودي از سخنران و محمد  ، ايرج زهري  نيا فرخ

  تبعيد هستند. 
: از  ها هست در پنجمين فستيوال تاتر ايراني، سه نمايش فيلم هم در برنامه

و كارگردان كمال  ، سناريست شب طوالني، تاتر با  ي فيلم كلن گروه ستاره
مرگ بر با   بورگ المللي فيلم در تبعيد از گوته حسيني. فستيوال بين

افغاني از   ، تاتر ، تاتر) از سعيد سلطانپور. گروه فيلم ( فيلم امپرياليسم
  ، كارگردان بهروز بهزاد ( دري و پشتو). تئاتر عظيم آشتيبا   افغانستان

( بيژن مفيد) ، كارگردان اصغر  نومشاپرك خاگروه تاتر چهره از كلن با * 
 نصرتي

،  "خانه سريويلي"و  "علي كوچيكه "گروه تاتر آرمان از اگسبورگ با * 
 كارگردان رهي دوستي

، نويسنده همه چيز تحت كنترلهاي شاخدار از فرانكفورت با  گروه دروغ* 
 و كارگردان يوسف كيليك

( كار عروسكي) از فرزانه  !بشين و بازي را تماشا كنگروه بهار از كلن با * 
 پور بهرام

  ، نويسنده و كارگردان فرود حيدري مادرگروه تاتر تنها از بن با تراژدي * 
،  اطالع است پسر ايران از مادرش بيگروه سينماي آزاد از زاربروكن با * 

 نويسنده و كارگردان فريدون رهنما
كارگردان شكوه  ( داريو فو) ، بيداريگروه تاتر پژواك از پاريس با * 
 آبادي نجم
فو) ، كارگردان  - ( رامه داستان ببرگروه تاتر شهرزاد از پاريس با * 

 صدرالدين زاهد
، نويسنده و   كس سرزمين هيچگروه تاتر دريچه از فرانكفورت با * 

 كارگردان نيلوفر بيضايي
د نويسنده و كارگردان احم  ، عروسيگروه مركز هنر در تبعيد از زيگن با * 

 نيك آذر

(رضا جعفري) ، كارگردان مريم  آهو و پرندگانگروه تاتر نيما از آخن با * 
 زاده عرب

(  "، پيرهن پري خروس زري "گروه تاتر كودكان ساعدي از پاريس با * 
 ( صمد بهرنگي) ، كارگردان سام بدري  "ي محبت افسانه "شاملو) و 

، كارگردان آراماز  انياناز دنياي تومگروه تاتر ارامنه از آمريكا با * 
 استپانيان ( ارمني و انگليسي)

، نويسنده و كارگردان  شبهاي اوينبورگ با  گروه تاتر هنر ايران از گوته* 
 كاوه فوالدي

ابراهيم مكي) به زبان انگليسي و  ( "گم" گروه تاتر سوربن از پاريس با* 
 گردان آرنو پرناوژن يونسكو) به زبان فرانسوي ، كار ( "آوازه خوان طاس"

 –( افصحي  ي امروز شهر قصهگروه تاتر تماشاخانه از هامبورگ با * 
 پور) ، كارگردان حسن افصحي حسن

( عطا گيالني) ،  اپرت مشدي عبادانجمن تاتر ايران و آلمان از كلن با * 
 كارگردان مجيد فالح زاده

) كاري از ( خلقت تك رقصي ي چادر چهرهگروه تاتر اوديسه از پاريس با * 
 فرح خسروي

( داريوش  هاي سوئدي ي كپسول همهگروه تاتر همگان از فرانكفورت با * 
 كارگر) ، كارگردان منوچهر رادين

 ( فرهاد پايار) كارگردان سعيد شباهنگ جهيكاگروه تاتر گوهر از برلين با * 
  و...

كند  شايد ابتدا هيچ كس مورد سوال قرار نگرفت كه چرا فستيوال برگزار مي
كند، آيا به داليل سياسي در تبعيد است و يا بر  و يا در فستيوال شركت مي

. ولي درست در زمان شكوفايي  حسب ميل و اتفاق در ملك فرنگ ساكن است
فستيوال تاتر كلن و پا گرفتن فستيوال تاتر ايراني هامبورگ، در پي گرايشات 

ان كه خود تبليغي براي سازشكار چندتايي از هنرمندان و بازگشت آنها به اير
ها بلكه  همكاري با حكومت ايران را در پي دارد، نه تنها جواب اين سوال

هاي تاتر  ي همكاري گروه هاي ديگر هم براي ادامه دانستن بسياري سوال
چه مسلم  كند. آن ها، نقش اساسي را بازي مي ايراني در تبعيد با فستيوال

، مخالف هر  كنند ر تبعيد احساس ميهايي كه وجود خودشان را د است تاتري
كه به كمك  ، چه رسد به اين نوع همكاري با جمهوري اسالمي هستند

ي فجر  پيرايشگري آن در روزهاي سمبليك به قدرت رسيدنش در دهه
،  هاي تاتر ايراني در تبعيد همچنين از برگزاركنندگان فستيوال درآيند. گروه

هاي تاتر ايراني شركت  بعيدي خود و گروهاين توقع را هم دارند تا از موضع ت
كننده در فستيوال دفاع كند و مانع حضور آن چند نفري شود كه با 

اند. اين گروه از  حكومت را تائيد كرده  هاي هنري خود در ايران فعاليت
هنرمندان تبعيدي حتي حضور خودشان در فستيوال را مبني به عدم حضور 

  د.دانن افراد در فستيوال مي  آن
  

  ششمين فستيوال تاتر ايراني 1999سال 

، فرانسه و  انگلستان ،  ، آمريكا برنامه نمايشي از كشورهاي آلمان 30فستيوال با 
ي برگزاري ست. با اينكه روند كار فستيوال مانند گذشته به نظر  هلند آماده

خبر از   ، رسد اما حرف هاي مجيد فالح زاده مدير فستيوال در افتتاحيه مي
ي فستيوال را به همراه دارد كه نبايد براي فستيوال  هاي پشت صحنه تفاقا

، باور به آفريدن يك  ، خلق كردن ذهنيت ايجاد ":  گويد خوشايند باشد. او مي
، باور به  ، واژگون كردن هنري است. اما ذهنيت تخريب -ضرورت فرهنگي

فستيوال تاتر  اي است. ما برگزاركنندگان فرقه -، يك ضرورت سياسي تحريم
ايراني در كلن هرگز اجازه نخواهيم داد كه اين فستيوال يك فستيوال 

،  كنيم و چه بايد بكنيم دانيم چه مي اي شود، چرا كه دقيقا مي فرقه -سياسي
  رو در هاي تاريخ بشريت رو ترين رژيم چرا كه ما امروز با يكي از ارتجاعي

  !"، درگير هستيم هستيم
ي  شوند و در دهه آن كساني كه راهي ايران شده و ميروشن و واضح است 

هايش هستند آن رژيم را ارتجاعي  گردان اي در دست صحنه ه فجر، مهر
افتادم كه  "هانا آرنت"ي  دانند و با آن درگير نيستند. ياد اين جمله نمي
هاي خودكامه بدون حضور روشنفكران  شكل گيري حكومت "گويد: مي
گونه روشنفكران در عمل به رژيمي  نيست. اين بين و حقير ممكن كوته

  . "كنند كه مدعي مبارزه با آن هستند خدمت مي
،  ، نسيم خاكسار اكبر رادي ؛  نيز سومين سمينار تاتر در تبعيددر 
الدين خسروي و زنده ياد خليل موحد ديلمقاني به بحث و گفتگو در  ركن
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    تئاتر  تبعيد و مهاجرت

500  100 ي آرش شماره

عشق ين دو نمايش الدين خسروي همچن پردازند. ركن ي تاتر مي باره
كند.  است در فستيوال اجرا مي را كه كارگرداني كرده  دعوتو  آنتيگون

كه نويسنده و كارگردانش خود اوست  هواي تازهفرهاد مجدآبادي با نمايش 
چاقو در در فستيوال حضور دارد. نيلوفر بيضايي عالوه بر اجراي نمايش 

كارنامه بندار اترهاي ، دو فيلم از اجراي ت نوشته كاوه اسماعيلي پشت
  گذارد. به كارگرداني بهرام بيضايي را نيز به نمايش مي بانو آئوييو  بيدخش

و بهروز قنبر  " روايت عشق رابعه "؛ عطا گيالني  در قسمت نمايش خواني
  را روخواني كردند.  " گوله برفي پشت پنجره "حسيني 

 ، كارگردان فرهنگ كسرايي تو* 
 سعيد موال ، كارگردانها  كلفت* 
( عطا گيالني) ، كارگردان بهرخ حسين   اگر من خودكشي نكرده بودم* 

 بابايي
 ، نويسنده و كارگردان كاوه ميثاق تماشا زن در گرد باد* 
 ، نويسنده و كارگردان بهروز قنبر حسيني و اينك يك مثلث* 
 نويسنده و كارگردان ايرج جنتي عطايي  ، رفت و برگشت* 
 يسنده و كارگردان فرهاد پايار، نو در برزخ* 
 ( علي بدري) ، كارگردان بدري زيبا پرنده چهار چشمه * 
 آذر  ( نسيم خاكسار) ، كارگردان احمد نيك ارزان  زير سقفي* 
  ( ارنست همينگوي) ، تنظيم و كارگرداني مجيد فالح زاده مرد پير و دريا * 

  و ...
؛ قصد دارند  كنند ششم كه برگزاركنندگان اعالم ميبعد از پايان جشنواره 

ها  ، سطح انتقادها به آن هايي را از ايران به جشنواره دعوت كنند گروه
، تحريم و  هاي تاتر ايراني در تبعيد يابد و از طرف بعضي از گروه گسترش مي

  شود. جشنواره دچار بحران مي
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يابد.  هاي شركت كننده به حد چشمگيري تقليل مي اد گروهتعد
ي ايراني خود را  ، تصميم دارند چهره ي كار خود برگزاركنندگان اما براي ادامه

اي شرقي تبديل كنند تا شايد بتوانند جاي خالي تاتر ايراني در   به چهره
بسا ، از نظرها دور دارند و چه  تبعيد را با كمك ديگر كشورهاي آسيايي

برايشان اين يك موفقيت است كه از يك فستيوال تاتر ايراني به يك 
  فستيوال هنر شرقي برسند. 

به سرپرستي و  "باكو –تاتر فولك آذري  "اجرايي از   "اپراي آذري "
موسيقي راه  "روسي و همچنين  –به زبان آذري  ايمانوفخوانندگي 

سودابه همراه با  "رقص ازبك –گروه موسيقي "؛ اجرايي از  " ابريشم
كه از  ژان دورينگتاجيكي، به سرپرستي  –به زبان  ازبكي آتشكار

هايي هستند كه  ي موسيقي ايراني است؛ برنامه هاي محقق در باره موسيقيدان
اي است به چند  توانند انتخاب خوبي باشند. در زير اشاره براي شروع مي

  برنامه نمايشي هفتمين فستيوال: 25برنامه از 
 ، كاري از پرويز صياد خرگروه تاتر پارسيان از آمريكا با نمايش  *

، كارگردان  ي عطرهاي عربستان همهو  آ مدهگروه تاتر آفتاب از لندن با * 
 الدين خسروي ركن
داريو فو) ،  –( فرانكا رامه  يك زن تنهالندن با  –گروه تاتر نينا * د

 كارگردان پروين سلطاني
 كمدي شبانه باشريبورگ از سوئد با  گوته –گروه تاتر شبانه * 
( برداشتي از صادق هدايت) داش آكل  انجمن تاتر ايران و آلمان از كلن با* 

 ، نويسنده و كارگردان فالح زاده
 حميد عبدالملكي نقاليگروه تاتر حميد از هلند با * 
تدوين مصطفي  -( نويسنده فليپ گرليه  كمپوتگروه تاتر سام از لندن با * 

 نيا شفافي) ، كارگردان سوسن فرخ
 ، كارگردان ايرج زهري سوءظنگروه تاتر بوخوم از هامبورگ با * 
طرح و اجرا فرح  بدن در سه بعدگروه رقص تاتر اوديسه از پاريس با * 

 خسروي
 طراح ناصر بهرامي رقص ايرانيي  گروه رقص بهار با برنامه* 
،  ي آبي زنان خاكستريروياهاگروه تاتر دريچه از فرانكفورت با * 

 نويسنده و كارگردان نيلوفر بيضايي
كاري از فرح  بدن در سه بعدتاتر اديسه از پاريس با  –گروه رقص *

          و ...   خسروي
هاي پشت  ها و حرف در بولتن هفتمين فستيوال تاتر ايراني است كه اتفاق

ي  امهي فستيوال ششم از طريق جواب بهرخ حسين بابايي به ن صحنه
،  آقاي افصحي "شود و مي نويسد  ي حسين افصحي منعكس مي  سرگشاده
نويسيد عدم شركت در فستيوال در حقيقت اعتراض به خط وادادگي  شما مي

ي تاتر  ... در خانواده ها ها و كوشك جاللي ، بهبودي ها خط آييش –و دريوزگي 
كنيد كه از پذيرش  ه ميايراني در تبعيد بود. در واقع با اين نوشته به ما توصي

كنيد كه سانسور  . يعني توصيه مي اين افراد در فستيوال خودداري كنيم
بينم كه  ... و دليلي هم نمي كنيم. اين خالف پرنسيپ فستيوال كلن است

آورند به دليل آمد و رفت به ايران  وقتي كارهاي زيبايشان را به فستيوال مي
  .  " جلوي كارشان را بگيرم

. همچنين  نر تبعدي و هنرمندانش را اصال داخل اين مقوله نكنيمتعريف ه
هاي خارج از ايران، بعنوان توريست، براي جبران  چگونگي طرح جذب ايراني

تاتر همراه نكنيم. اما حتما   هاي خارجي را نيز با فستيوال نداشتن توريست
دعوت رود و آن كه به ايران  بايد فرقي باشد ميان كسي كه به ايران مي

شود. بايد فرقي باشد ميان ايران رفتن براي ديدن خانواده و قدم زدن در  مي
، با به ايران رفتن براي شركت در مراسم  هاي خاطرات آن كوچه پس كوچه

هاي  با برنامه رسمي دولتي به منظور بزك چهره حكومت. همكاري كردن 
ي برتولت  هبخشد به اين گفت ها، تازگي مي ي اينگونه دولت طراحي شده

داند نادان است ولي آن كه  آن كه حقيقت را نمي "گويد:  كه مي  برشت
  . "كند تبهكار است داند و آن را پنهان مي حقيقت را مي

ي تبعيد را در كنار نام خود ندارد اما با كمك كانون  شايد فستيوال كلمه 
.  عيد استي سمينار تاتر در تب ، برگزار كننده نويسندگان ايراني در تبعيد

فجر   اي كه در دهه ها احساس در تبعيد بودن را دارند، الاقل همين عده تاتري
ها دچار  كنند. به هر حال فستيوال با وجود اين انتقادها و اختالف شركت نمي
هاي شركت كننده در فستيوال  شود و از سال بعد تعداد گروه بحران مي

  يابد.  يكاهش و روزهايش دوباره به يك هفته تقليل م
  

  هشتمين فستيوال تاتر ايراني 2001سال 

. گويي موسيقي راه ابريشم سال پيش هنوز  همه چيز با هميشه فرق دارد 
رسد و الهام بخش اين تفاوت است كه در پوستر  صدايش به گوش مي

عنوان ديگري هم  "هشتمين فستيوال تاتر ايراني"فستيوال، عالوه بر عنوان 
است. بولتن جشنواره تبديل به  "ي ابريشم ادهفستيوال ج"هست و آن 

كلن شده است و اين  "آسياي ميانه –هشتمين فستيوال تاتر ايراني "دفتر
هاي معترض  ي ابريشمي به جاي گروه طور كه پيدا ست در گذر از اين جاده

، همراهي گروه تاتري و گروه موسيقي از ايران ضروري  تاتر ايراني در تبعيد
از آلمان، از كشورهاي تركستان   هاي تاتري غير ايراني ه بر گروهباشد. عالو مي

هاي فستيوال گنجانده  ، در برنامه هاي رقص و موسيقي و مغولستان نيز برنامه
  شده است. 

Marie Hüllenkremer ي  رئيس افتخاري فستيوال كه رئيس اداره
شركت  "  گويد فرهنگ شهر كلن است در گفتار افتتاحيه فستيوال خود مي
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كه با   دهد ، اميد شما را به من نشان مي  گروه تاتري از ايران در اين فستيوال
نبايد  ،  وجود اينكه فرهنگ در آنجا مثل جاهاي ديگر امكان شكوفايي ندارد

كنم كه شما هميشه دليلي براي  من آرزو مي. ارتباط را با اين كشور قطع كرد
   آمين!. "داشتن اين اميد پيدا كنيد

) ، كارگردان  ( چارلز ديكنز دزدان كوچكگروه تاتر اشپيل بال از كلن با * 
 كورنر ( آلماني)

) ، كارگردان سعيد  ( جالليبا كاروان سوخته بورگ با  تاتر كوچك فراي* 
 موال 

 ( چخوف) ، كارگردان پرويز بريدعروسي گروه تاتر ميترا از فرانكفورت با * 
(عبيد   گربه و موشو نمايش  كاوه آهنگرالي تاتر حميد از آمستردام با نق* 

 ، كارگردان حميد عبدالملكي  زاكاني)
 نويسنده و كارگردان پايار  ، آقاي دن كيشوتگروه تاتر گوهر از برلين با * 
رابطه ) و  Fassbinder( خورد ترس روح را ميتاتر آركاداش از كلن با * 

 . جاللي كارگردان ع  ،آزاد زناشويي
  و...  ، كارگردان زهري توراندختراديس از بوخوم با گروه پا* 

   

  نهمين فستيوال تاتر ايراني 2002سال 

ي ابريشم )) مختصر برنامه ريزي شده  فستيوال با عنوان ((  اين سوي جاده
هاي برگزاري  است. خود برگزاركنندگان مثل هر سال در كنار در گيري

گروه تاتر  –اتر ايران و آلمان . انجمن ت ، اجراي نمايش هم دارند فستيوال
گروه تاتر زنگوله كه برگزاركنندگان فستيوال كارهايشان را با آنها  –سكوت 

هاي فستيوال باقي  ي سال ها در همه ، از پركارترين گروه گذارند به اجرا مي
  مانند.   مي

 كارگردان مجيد فالح زاده،  ( نوابي)دو پناهگاه * گروه تاتر سكوت با 
( برداشتي از شاملو) ، كاري از بهرخ حسين  ها پريتاتر زنگوله با * گروه 
  بابايي

،   ماه مانند آهني خونين استبا   Theater an der Ruhr* گروه  
 Maria Neumannكارگردان 

 ، كارگردان سعيد موال Quartettبورگ با  * گروه تاتر كوچك فراي
 She who finished', left, and returned"*  گروه تاتر سام از لندن با 

unfinished" نيا . فرخ ، كارگردان س  
  ، كاري از حميد عبدالملكي امير ارسالن*گروه حميد از هلند با 

 Armenian Theater Company * ( هارولد پينتر)   معشوقهآنجلس با  از لوس
 ، كارگردان آرامازد استپانيان 

 Derو  Fikrat Amirowاز  Sivilهايي از دو اپراي  * اجراي قسمت
Troubadour  ازVerdi هاي فستيوال است به زبان آذربايجاني ، از ديگر برنامه  .  

  

  دهمين فستيوال تاتر ايراني 2003سال 

،  ، هلند ، اتريش هايي از فرانسه فستيوال به مدت يك هفته و با شركت گروه
شود  الم ميي فستيوال اع آلمان و ايران برنامه ريزي شده است. در برنامه

موضوع آزادي "،  " موضوع چيست؟!"، تحت عنوان  پيام امسال فستيوال"
، به روان شاد استاد  است "داني آن خجسته پادافره كه مي "، موضوع  "است
  .   "شود تقديم مي خليل ديلمقاني تاتر
( صادق  البالد االفرنجيه االسالميه الي البعثةگروه تاتر حميد از هلند با * 
 ت) ، كارگردان حميد عبدالملكيهداي
 كاري از ميشائيل نياوراني كمدي ايرانيگروه كابارت زيم پل از وين با * 
 طراح فرح خسروي سايهگروه رقص تاتر اوديسه از پاريس با * 
 آموزان توسط بهرخ حسين بابايي براي دانش كارگاه عروسكي* 
شب  وگل اطلسي اه هايم با دو نمايش همر دورك گروه تاتر بويه از باد* 
 بويه ) ، كارگردان آل ( ناصر حسيني كور
 نويسنده وطوطي نامه ، سايه بازي از برلين با  –گروه تاتر ماندراگورا * 

 كارگردان مهران تيزكار
، كارگردان بهرخ حسين  زاده)  ( فالح پرنده و مورچه گروه زنگوله از بن با * 

 كي و آلماني)، تر  زاده ( فارسي بابايي و مجيد فالح
( روبرت اشنايدر) ،  كثافت بورگ با  ولت تئاتر از دويس -گروه تاتر دي زبله* 

  علي بهبودي كارگردان محمد
  

  2004يازدهمين فستيوال تاتر ايراني در سال 

شود كه براي تداوم  بار به عنوان يك فستيوال پوينده معرفي مي فستيوال اين
اب كرده است، به اين معني كه فستيوال پويايي خود راه جديد ديگري را انتخ

كند و  در چند شهر برگزار خواهد شد. شهر كلن مركزيت خود را حفظ مي
،  هاي تئوري ( كارگاه نمايش شود. برنامه روزهاي اوليه فستيوال در آن برپا مي

خواني و...) در شهر بن و سه روز پاياني و اختتام فستيوال در برلين  نمايش
هد شد. برگزاركنندگان براي اين تغيير اجرايي چند دليل را جشن گرفته خوا

  : شوند متذكر مي
هاي فرهنگي ميان توده  : گسترش و جستجويي ديگر براي ايجاد پل الف " 

  . هاي مهاجر) و فرهنگ ميزبان فرهنگ
ب: دستيابي به تماشاگران جديد و بوجود آوردن فرصتي براي تماشاگراني  

  اند. امكان شركت در فستيوال را نداشتهكه به دليل دوري راه 
هايي با  : جستجوي حاميان دولتي و غير دولتي جديد براي دعوت گروه ج 

ي ابريشم ( چين  هايي دورتر تا امتداد آنسوي جاده امكانات اجرايي بهتر و راه
  .  "و ...)

 ، گشايش از ايران   كننده ؛ اجراي گروه شركت فستيوال با موسيقي مازندراني
، سوئد و ايران ادامه  ، وين ؛ آلمان هايي از برنامه نمايشي گروه 8يابد و با  مي
  يابد: مي
 ، كارگردان سيروس شاملو شب شاعران ايرانيگروه تاتر شاملو از سوئد با * 
 نيا كارگردان سوسن فرخ،  كمپوت گروه تاتر سام از لندن با * 
 كارگردان فرهاد پايار ، قمر در عقربگروه تاتر گوهر از برلين با * 
، كارگردان  2شماره  –كنسرت براي كودكان گروه تاتر زنگوله از بن با * 

 بهرخ حسين بابايي
 و ... ، اجراي ميشائيل نياوراني يك شب ايرانيگروه تاتر سيمپل از وين با  *

 

  دوازدهمين فستيوال تاتر ايراني 2005سال 

ل يازدهم تصميم داشت تا در سه ، با اينكه از فستيوا دوازدهمين فستيوال
تواند با سيزده برنامه نمايشي كه  ، مي شهر كلن و برلين و كابل برگزار شود

هاي گذشته بود در دو شهر كلن و برلين اجرا  چندتايي هم تكرار از فستيوال
، فستيوال در چند  ولي برگزاركنندگان اميد دارند كه سال آينده  ، گردد

 –( ايراني  هاي موسيقي و رقص آلبورادور  جراي گروهپايتخت برگزار شود. ا
(كردستان) ،  نمايشنامه خواني و نمايش فيلم و اساليد   شنوري   اسپانيايي) و

  ها هستند.  ي تاتر ايران توسط مهماني از ايران از ديگر برنامه در باره
 ( بهرخ حسين بابايي) ، كارگردان العين قرةگروه تاتر سكوت از بن با * 

 زاده مجيد فالح
اي بر شعرهاي فروغ  ( تجربه وهم سبزآلمان با  –انجمن تاتر ايران * 

 زاده فرخزاد) ، كارگردان مجيد فالح
 ، نويسنده و كارگردان معين بهزاد سپيده  دماغگروه تاتر مهتا از برلين با * 
) ، كارگردان  Georg Büchner( ويتسكگروه تاتر ميترا از فرانكفورت با * 
 رويز بريد ( آلماني)پ

 la از سناريوي  G. Thobold( برداشت  جادهاز كلن با  Tiefrotگروه تاتر * 
Strada فليني) ، كارگردان جاللي 

، نويسنده و كارگردان بهرخ  پرنده و مورچهگروه تاتر زنگوله از بن با * 
 حسين بابايي و مجيد فالح زاده

( هانس زمان   مرغ در آزمايشسي از برلين با Schatztruheگروه تاتر * 
) ،  هاشمي ي بني شريفه  ( خوان پرواز ركسانا و هفتكريستين اندرسن) و 

 كارگردان ميترا زاهدي 
هاشمي) ، كارگردان ميترا  ( بني زن و شاعرگروه تاتر صورتك از برلين با * 

  .زاهدي

   كلن –سيزدهمين فستيوال تاتر ايراني 2006سال 

زاري خود را با يك قدم به عقب و دو قدم به جلو معرفي ، شرايط برگ فستيوال
دهد تا در  كند. شرايط مادي فستيوال به برگزار كنندگان اين اجازه را نمي مي

رسد با اين مشكل آرزوي سال  حركت بين چند شهر باقي بمانند و به نظر مي
گذشته كه حركت در كشورهاي ديگر بوده را نيز به اين زودي نبايد داشته 

داند. دو قدم به  باشند. به هر حال فستيوال اين اجبار را يك قدم به عقب مي
ي معرفي شده در فستيوال  بيند كه چند برنامه جلوي خود را يكي در اين مي

توانند به كمك انجمن تاتر ايران و آلمان براي اجرا به شهرها و كشورهاي  مي
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آركاداش در ارتباط با  ديگر بروند و قدم ديگر موقعيتي است كه سالن تاتر
فستيوال تاتر ايراني براي خود بدست آورده است. با اين موقعيت جديد و 

ي يك سالن تاتر با  تواند چهره ي فرهنگ شهر كلن آركاداش مي حمايت اداره
   المللي به خود بدهد.  هاي بين برنامه

يد ( آنتوان چخوف) ، كارگردان مج خرس انجمن تاتر ايران و آلمان با * 
 زاده فالح

( آنتوان چخوف ) ، كارگردان  آواي قوگروه تاتر پري دورني از مسكو با * 
 الكساندر پوتوتسكي ( روسي)

( آنتوان چخوف) ، كارگردان  آواي قوجهان از لندن با  –گروه تاتر تهران * 
 آرا بزمي ( انگليس)

ئي) ، ( مارك كامول ست جاي شما اينجاگروه تاتر كهن باده از كلن با * 
 كارگردان مونيكا هون ( آلماني)

) ،   ( فرانتس كافكا  گزارشي از يك آكادميتاتر شهر ابرهاوزن با * 
 كارگردان توماس گوريتسكي ( آلماني)

هايي از  موسيو ابراهيم و گلكلن با  –گروه تاتر كارگاه نمايش از تهران * 
 . كوشك جاللي كارگردان ع قرآن

موزيكال چند  –الدين عطار  شيخ فريد ( سيمرغلين با انسامبل تئاتروم از بر* 
  زباني) كار گروهي

ها براي فستيوال كلن در كنار  به اين ترتيب برگزاركنندگاني كه سال
، با اين دو قدم به جلو   اند هاي تاتر ايراني در تبعيد زحمت كشيده گروه

شده بين  ي ايجاد توانند فاصله گذاشتن و يك قدم به عقب گذاشتن نيز نمي
  هاي تاتر ايراني در تبعيد را كمتر و يا از بين ببرند. خودشان و گروه

  
  

  

  

  ي تاتر ايراني هامبورگ جشنواره

  
هاي نخستين شكل گيري و گسترش  فستيوال تاتر ايراني كلن در همان سال

اي محرك و مشوق  هاي دنيا پديده ي فستيوال هاي خود مانند همه فعاليت
هاي تاتري ايراني  ي گروه ر بر صحنه بود و از طرف همهي كا براي ارايه

مركز تاتر ايراني "حمايت شد. استقبال از فستيوال به حدي بود كه 
ي تاتر ايراني گرفت و در سال  هم تصميم به برگزاري جشنواره "هامبورگ

 ي تاتر ايراني در هامبورگ جشنوارهبا مديريت رامين يزداني اولين  1996
هاي  گسترده شده بر صحنه  هاي تاتر ايراني د. با اين خبر گروهرا برگزار كر

، عالوه بر اجراهايي كه در شهرها و كشورهاي مختلف  توانستند دنيا مي
توانستند با  هم آيند. برگزاركنندگان نيز مي  ها گرد ، در فستيوال داشتند

و  ها هاي يكديگر سعي در بهتر برگزار كردن فستيوال استفاده از تجربه
توانست  گسترده كردن سطح تبليغات خود داشته باشند. تبليغاتي كه مي

هاي تبعيدي و مهاجر باشد. ولي آيا اين  منجر به توجه بيشتر دنيا به ايراني
هايي كه براي خود و ديگران در اختيار دارد  تواند از فرصت جشنواره هم مي

  به خوبي استفاده كند؟
  

  ر ايراني در هامبورگي تات نخستين جشنواره1996سال 

؛ خواهد كوشيد تا آنجا كه در   گويد برگزاركننده در معرفي اهداف جشنواره مي
چوب  ، در چهار باشد كنندگان و هنرمندان شركت كننده مي توان برگزار

، معرفي و شكوفايي  ، به تاتر جاني تازه بخشد و راه كشف كشورهاي اروپايي
ياري در جستجوي راه و امكان  "ن آن را در هجرت هموار سازد. همچني

اين اتفاق تاتري بتواند نمايشگر "كند  و آرزو مي "ها حركت نمايشي گروه
تنوع و خالقيت تاتر ايراني و هنرمندانش باشد و جشنواره مركز تبادل انديشه 

، محمل ديالوگ و راهگشاي همكاري ميان  ميان هنرمندان و هنردوستان
. جشنواره با هشت نمايش برگزار  "گي گردداندركاران هنري و فرهن دست
  : شود مي
( نويسنده هلموت كراوزه) ، كارگردان محمد علي بهبودي  پوزه چرمي* 

  آلماني) (
، كار مشترك  فرهاد آييش)  -ي نقش زن ( بر اساس نوشته زن آينه زمان * 

  بوگوت ( آلماني)  ميترا زاهدي و آندرآ
  سنده و كارگردان منوچهر رادين، نوي ابراهيم توپچي و آقا بيك* 
  جاللي ( آلماني) رضا كوشك ، نويسنده و كارگردان علي با كاروان سوخته* 
  ، كارگردان مجيد فالح زاده پرومته آ* 
، نويسنده و كارگردان بهرخ حسين بابايي (  ها بياييد بازي كنيم بچه* 

 فارسي و آلماني)
  يرج زهري( اسالومير مروژك) ، كارگردان ا مهاجران *

( عطا گيالني) ، كارگردان  به روايتي ديگر حسن كچل كمدي موزيكال* 
 مجيد فالح زاده 

  دومين جشنواره تاتر ايراني هامبورگ 1997سال 

؛  دو هنرمند ايراني به " با نگاهي به گذشته به سوي آينده " با عنوان
 عبدالحسين نوشيننويسي نوين ايران و  آغازگر داستان صادق هدايت

خيال  "گردد. جشنواره با نگاه به اين دو  ، تقديم مي آغازگر تاتر مدرن ايران
، اين دو  ي آينده و با هدف پيوند آنها به مغزهاي آفريننده "آفرينان گذشته

هاي شاخصي از موج تازه هنر در ايران معرفي  هنرمند را به عنوان نمونه
ن جشنواره هامبورگ كند. موضوع سخنراني ايرج جنتي عطايي در دومي مي

ي اين دو شخصيت است. همچنين سيروس سيف نمايش حكايت  نيز در باره
  كند.  ايران خانم و شوهرش را روخواني مي

، نويسنده و كارگردان بهروز  ديوار چهارمو  هاي شب چهرهدو نمايش * 
 نژاد به

، نويسنده و كارگردان نيلوفر  مرجان و ماني و چند مشكل كوچك* 
 بيضايي

رضا كوشك جاللي (  ، كارگردان علي ، ديوانه متفكر كارل والنتين* 
 ) آلماني

 ( آلماني)  ) ، كارگردان توماس گرتيستزكي ( جاللي با كاروان سوخته* 
، تنظيم و  داريوفو) ، ترجمه -  ( فرانكا رامه  ي باز زن و شوهري رابطه* 

 كارگرداني ايرج زهري
كارگردان   ( سروده فروغ فرخزاد) ، "به علي گفت مادرش روزي... "* 

 فرود حيدري
  زاده  ) ، كارگردان مجيد فالح اي از كسرايي ( منظومه ي سرخ مهره* 
  

  ي تاتر ايراني سومين جشنواره 1998سال 

رهنمود ما از  "تاكيد بر اين دارد كه ، عشق و اميد  هفته باور  با عنوان
اتر است و اعتقادمان بر اين است ، عشق به ايران و به هنر ت برگزاري جشنواره

اند  ، كه به حكم اجبار جالي وطن كرده مان كه بايد از هنرمندان ايراني
، تا بتوانند هنر خود را در كشورهاي ميزبان عرضه كنند و  پشتيباني كنيم

اميد ما در اين كه با اين حمايت نه تنها آنها را به كار بيشتر و مداوم تشويق 
هاي تازه هموار نماييم. زندگي هنرمندان  را براي تجربه كنيم كه راه آنها

هاي مثبت  ، از جنبه هاي غربت ي دشواري ، با همه ايراني در خارج از كشور
  .  "  ، كه مهمترين آن آشنايي با فرهنگ و هنر بيگانه است خالي نيست

(  ددانن تنها آنها ميمركز تاتر ايراني هامبورك و تاتر پرديس از بوخوم با * 
( ژان تردبو) ،  گفتگويي با همباز خوش بيان " من آقا "ژان تردبو) و 

 كارگردان ايرج زهري ( آلماني)
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، نويسنده و كارگردان اميد خادم صبا (  آه گروه تاتر شاپرك از هامبورك با* 
 فارسي و آلماني)

ان ، نويسنده و كارگرد عروسيروند در تبعيد از زيگن با  -، تاتر كانون فيلم* 
 آذر احمد نيك

نويسنده و   ، سرزمين هيچكسگروه تاتر دريچه از فرانكفورت با * 
  كارگردان نيلوفر بيضايي

 ( فرهاد پايار) ، كارگردان سعيد شباهنگ  جهيكاگروه تاتر گوهر از برلين با د* 
ها كه به  سرودي براي مرد روشناييكور از پاريس با  گروه تاتر بوف* 

ها فتاح  ) كارگردان و ماياكوفسكي  ، نيما ، شاملو موللر،  ( گوده سايه رفت
 .، آلماني و تركي) ، فرانسوي سلطاني و زمردا چيكيمي ( فارسي

، دكتر محمود خوشنام سخنراني  غير از چهار برنامه موسيقي در جشنواره
كوچك ي موسيقي محلي دارد و سيروس سيف نمايشنامه  كوتاهي در باره

كه به وضعيت سياسي و فرهنگي ايرانيان خارج از كشور را  بادان خركاكيان
هاي جانبي  از برنامهي آزاد براي همه  صحنه كند. روخواني مي  ، اشاره دارد

است كه به منظور شناسايي استعدادهاي جوان و ناشناس و در اختيار 
هاي جشنواره  اي براي آنان به برنامه گذاشتن امكان ادامه كار به صورت حرفه

 شود.  ده ميافزو
  

  تاتر ايراني هامبورگ  چهارمين جشنواره 1999سال 

با نه نمايش به زبان   ي دوم ي بدرود با قرن بيستم و هزاره هفتهبا عنوان 
، يك برنامه  ، چند روخواني نمايش ، يك نمايش به زبان آلماني فارسي

جشنواره ، مدير  موسيقي و يك فيلم تاتر، برنامه ريزي شده است. در افتتاحيه
اي به تاريخ تاتر در دوران روشنگري و تجدد خواهي  اي چند جمله با اشاره

ي  ايران در حدود صد سال پيش و چگونگي معرفي و تاتير تاتر غرب با ترجمه
هاي غربي از جمله مولير بر كشور ما، هدف جشنواره را  و اقتباس از نمايشنامه

، عشق به تعالي و پيشرفت ايران  لي امسا ما در جشنواره ":  كند كه اعالم مي
، همچنين تاثيرات صد سال تاتر  گيريم و به هنر واالي تاتر ايراني را پي مي
كنيم و اعتقادمان بر اين است كه بايد از  غرب را بر تاتر كشورمان بررسي مي

، كه به حكم اجبار در طول يك قرن و به ويژه در خالل  هنرمندان ايرانيمان
، قدرداني و پشتيباني كنيم.  اند ، از ميهنشان جالي وطن كرده  ربع قرن جاري

، به كار  اند اين حمايت نه تنها هنرمندان ما را كه در اقصا نقاط گيتي پراكنده
تر در  هاي تازه آنها را براي تجربه  ، بلكه راه كند تر تشويق مي بيشتر و مداوم

  ."  نمايد قرن بيست و يكم ميالدي هموار مي
ز تاتر ايراني هامبورك و گروه تاتر پرديس و كانون زنان هامبورگ با مرك* 

( اقتباس از نمايشنامه تارتوف مولير) ، نويسنده و كارگردان  فقير عليشاه
 ايرج زهري

) ، كارگردان اصغر  ( ابراهيم مكي كله سفيد گروه تاتر چهره از كلن با * 
 نصرتي

اوه اسماعيلي) ، كارگردان نيلوفر ( ك   چاقو در پشتگروه تاتر دريچه با * 
 بيضايي

) ، كارگردان  ( نسيم خاكسار زير سقفي ارزان گروه تاتر روند در تبعيد با * 
 آذر ( آلماني) احمد نيك

، نويسنده و كارگردان  هاي رسيده ها و نامه ناموس ايراني ، از پاريس* 
 جواد دادستان 

(   با كاروان سوختهان با گروه تاتر سكوت و انجمن تاتر ايران و آلم* 
 زاده ) ، كارگردان فالح مترجم عطا گيالني

، كاري از  مرد پير و درياگروه تاتر سكوت و انجمن تاتر ايران و آلمان با * 
 مجيد فالح زاده

اهللا  ، نويسنده و كارگردان قدرت حاكم شهر شبگروه تاتر ايران زمين با * 
 شروين

) ، كار گروهي از بازيگران به  النتين( كارل و دعوت به سخن بريدن * 
 سرپرستي ايرج زهري

( بر اساس داستاني از   هاي سوئدي ي كپسول همهگروه تاتر همگان با * 
  تنظيم براي نمايش و كارگرداني منوچهر رادين  داريوش كارگر) ، 

،  جواد دادستان بعد از شركت در چهارمين جشنواره تاتر ايراني هامبورگ
،  ، در اختيار داشته باشد تواند در فرانسه رد تا از امكاناتي كه ميگي تصميم مي

استفاده كند و فستيوال تاتر ايراني در پاريس برگزار نمايد. از سال بعد با 
كمك و هم فكري دوستان هنرمندي كه در آلمان پيدا كرده بود و حمايت 

تاتر و هنرهاي جشنواره "،  ديگر هنرمندان و هنردوستاني كه در فرانسه بودند
  در پاريس كار خود را آغاز مي كند.  " نمايشي ايران در تبعيد

 

  ي هنرهاي نمايشي ايرانيان پنجمين جشنواره 2000سال 

احمد شاملو   ، به زنده ياد ، عشق و صلح در جستجوي زندگي با عنوان
در   "گويد:  شود. رامين يزداني در سخنراني افتتاحيه جشنواره مي تقديم مي

يران هنرمندان تاتر وضع خوشي ندارند و آنجا كه مردمان تاتر و ديگر هنرها ا
، فرهنگ و هنر نيز از اعتباري كه بايسته  نشينند بينند و بر صدر نمي قدر نمي

تواند بود. ... با وجود بدترين شرايط سياسي و  ، برخوردار نمي و شايسته است
گي اجتماعي شده است. در ي اميدي در جهت دگرگون ، تاتر نقطه اقتصادي

خارج از ايران نيز تاتر خاموش ننشسته است. اينجا هم تاتر در تغيير و تحول 
دهد. هنوز نويسندگاني ايراني هستند كه در  مداوم است و اميد را نويد مي

ها و  ها باشند و اين را به زبان ، نمايشگر زندگي انسان هجرت و غربت مشتاقند
،  ها و بازيگران ، و هنوز كارگردان ف كنندهاي گوناگون توصي صورت
ي  ، همه گونه شيوه كوشند پردازان و ديگر هنرمنداني هستند كه مي صحنه

نمايشي را تا نمايش موزيكال روي صحنه بياورند. شش سال پيش در آغاز 
، ما كنجكاو بوديم كه تفاوت كاركرد پناهندگان  ي هامبورگ كار جشنواره

يم. اين كنجكاوي به تماشاگران نيز سرايت كرده بود. ديگر را با خود بدان
است كه ويژگي و شور زندگي را در  ي امروز ما در انتخاب نمايش اين  مساله

اجراها تشخيص بدهيم و از آنجا كه هنرمندان ايراني در سراسر گيتي 
هايي كه  اي براي كشف نمايشنامه ، بايد از احساسي مشترك و پايه اند پراكنده
اهميت هستند حركت كرد. ما براي تماشاگران نمايش بر صحنه  حائز
، اما اين اصل به آن مفهوم نيست كه سطح هنري كار خود را پايين  آوريم مي

كند. براي تحقق  بياوريم. كيفيت باالترديد ميان اين دو قطب حركت مي
  . "ايم هاي خود از بيست گروه دعوت كرده بخشيدن به هدف
خواني و پنج برنامه موسيقي و  راي نمايش و چهار نمايشنامهجشنواره با ده اج

بر   ي سردبير يك روزنامه محاكمهشود.  يك گروه رقص از آمريكا برگزار مي
اساس طنزي از سيد ابراهيم نبوي كه نويسنده و كارگردان آن ايرج زهري 

ي هنرهاي  ي پنجمين جشنواره ، برنامه ويژه ، از طرف برگزاركنندگان است
  شود. مايشي ايرانيان هامبورگ معرفي مين

( در باره سعيد سلطانپور) ، ، آه زندگي  زندگيگروه تاتر همگان با * 
 نويسنده و كارگردان منوچهر رادين

 ، نويسنده و كارگردان فرهنگ كسرايي توگروه تنديس با نمايش موزيكال * 
ركت بازيگران ، كارگردان ينزكازور با ش ، اگر؟ شد چه مي:  تاتر آزادي* 

 افغاني
( با  ي زن به پدرش نامهمركز تاتر ايراني و همايش ايرانيان هامبورگ با * 

 ) ،  نويسنده و كارگردان رامين يزداني الهام و اقتباس از فروغ فرخزاد
، نويسنده و كارگردان  وروره جادو و ماه پيشونيكلن با   گروه تماشاخانه* 

 حسين افصحي
 ، به سرپرستي بنفشه صياد امواج گروه رقص نماه با* 
،  روياهاي آبي زنان خاكستريگروه تاتر دريچه و گروه نار از برلين با * 

 نويسنده و كارگردان نيلوفر بيضايي
 نويسنده و كارگردان ابراهيم مكي  ،  گممركز تاتر ياراني هامبورگ با * 
 ود مدني( ايرج زهري) ، كارگردان مسع ظن  سوءگروه تاتر كارنك با * 
، نويسنده و كارگردان بهروز  دونه برفي پشت پنجرهگروه تاتر چهره با * 

 .قنبر حسيني
 

  ششمين جشنواره هنرهاي نمايشي هامبورگ 2001سال 

 ميخائيل چخوفبه بزرگداشت بازيگر و كارگردان  ششمين جشنواره
كار با  –انرژي حسي " هاي آموزشي  اختصاص داده شده. همچنين برنامه

، استانيسالوسكي و   هاي ميخائيل چخوف گيري از آموزش نيز با بهره "يگرباز
  ، طرح ريزي شده است. نيكيتا ميخالكف

 ، كاري از حميد عبدالملكي)  ( شاهنامه داستان ضحاكنقالي  –نمايش * 
 نويسنده و كارگردان فرهاد پايار  آقاي دون كيشوت* 
صادق هدايت و گفتگو از سيروس  ( اقتباس از پيام كافكا از پيام پناهنده* 

  .سيف) ، كارگردان رامين يزداني
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 آذر ، كارگردان احمد نيك ( پاتريك سوسكيند)   كنترباس* 
 ) ، كارگردان پرويز بريد ( آنتوان چخوف ابولهولو  عروسيدو نمايش * 
( بر اساس هفت پيكر نظامي) ،  ، شاهزاده خانم سرخپوش توراندخت* 

  رگردان ايرج زهرينويسنده و كا
 اله شروين ، كارگردان قدرت زاد سه نمايش كوتاه از ايرج پزشك* 
) ، تنظيم نمايشي و كارگردان  (متن مينا اسدي سه نظر در باره يك مرگ* 

 .نيلوفر بيضايي
 كارگردان فتنه  ) ، ( صمد بهرنگي گو ها و عروسك سخن الدوز و كالغ* 

  
شود.  برگزار نمي ر ايراني هامبورگجشنواره تات 2003و  2002هاي  سال

هاي اخير  دانيم كه در سال رود. مي ، ذهن به همه طرف مي براي يافتن دليلي
هاي مادي دولتي و غير دولتي به  ، كمك2000و بخصوص بعد از سال 

،  هاي غير آلماني هاي گروه ، بخصوص به فعاليت ها ها و گردهمايي انجمن
هاي  ه است و از آنجاييكه جشنواره در طي سالتقليل يافته و بسيار اندك شد

به خوبي بهره گرفته و   هاي گذشته خود ي سال ، با اينكه از تجربه برگزاريش
تري را براي اجراها انتخاب كرده بود ولي از نظر جذب تماشاچي  محل مناسب

، در نتيجه مشكالت   ، موفق نبوده است بخصوص در اجراهاي وسط هفته
دليلي براي برگزار نشدن جشنواره باشد. غير از اين بايد به  تواند مادي مي

ي تاتر ايراني  ها مسئله مهم خانواده ها كه در اين سال موضع تبعيدي فستيوال
  در تبعيد است نيز توجه كنيم. ايرج زهري كه مشاور هنري جشنواره

و باشد كه در ارتباط مستقيم با ايران است  هامبورگ است خود از كساني مي
، عالوه بر مشكالت مادي و  تواند فستيوال تاتر هامبورگ را همين ارتباط مي

، مانند جشنواره ايراني تاتر كلن كه مورد تحريم  زماني كه دارد اجرايي هم
دچار بحران كند و از حركت باز   هاي تاتر ايراني در تبعيد قرار گرفته، گروه
  دارد.

گويد  دليل اين وقفه را اينچنين مي چند سالي بعد رامين يزداني در گفتگويي
شد.  ششمين جشنواره برگزار مي "يازده سپتامبر "كه؛ درست يك ماه بعد از 

كرد كه احساس خوبي  ، پليس طوري جشنواره را كنترل مي در مدت برگزاري
ديگر كسي از ما و   ، بعد از تمام شدن هر جشنواره نداشتيم. غير از اين

. كسي قدر كار ما را به  گرفت رسيد و تماسي نميپ جشنواره هيچ حالي نمي
  دانست.  درستي نمي

 
  ي تاتر ايراني در هامبورگ هفتمين جشنواره 2004سال *

بعد از سه سال وقفه اينبار جشنواره به مناسبت دويستمين سال يادبود 
و صدمين سال تولد  آنتوان چخوف، صدمين سال يادبود  شيلر فريدريش

  شود.  مي برگزار صادق هدايت
هاي گذشته، بخصوص آنچه در  هاي سال رامين يزداني همه آنچه در سخنراني

 "پنجمين جشنواره، از وضع بد هنر و هنرمندان در ايران گفته و خود را نيز 
ي  سپارد و هفتمين جشنواره معرفي كرده بود را به فراموشي مي "پناهنده

 "تاتر فجرالمللي  فستيوال بيندومين  و بيست "تاتر ايراني در هامبورگ را به 
دومين فستيوال تاتر فجر چه  و  د. با اين سوال كه بيستكن تقديم مي ايران

هفتمين به همراه دارد.  "ي تاتر ايران پيشرفت تازه"تحول ذهني را در 

صادق هدايت  و به معرفي فستيوال تاتر فجر ي تاتر ايراني هامبورگ جشنواره
هاي افتتاحيه  به جاي اينكه سخنراني پردازد. مي با هم بوف كور اوو بررسي 
ي تاتر ايراني هامبورگ را با هفتمين جشنواره مقايسه كنيم شايد  جشنواره

ي تاتر  ي جشنواره هاي صادق هدايت براي پايان دادن به كارنامه همين جمله
  :  ايراني هامبورگ كه ديگر برگزار نشد كافي باشد

  
مثل خوره روح را آهسته در انزوا  در زندگي زخمهايي هست كه "

شود به كسي اظهار كرد چون  اين دردها را نمي .تراشد خورد و مي مي
عادت دارند اين دردهاي باور نكردني را جزء اتفاقات و  عموماٌ

  "...پيشامدهاي نادر و عجيب بشمارند

  

  جشنواره تاتر و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد

  "گوهر مراد " 
  

؛ جشنواره تاتر و هنرهاي  هاي تاتر ايراني كه هنوز فعال است نوارهاز ديگر جش
 "به همت  2000است كه از سال  "گوهر مراد "  نمايشي ايران در تبعيد
  شود.  با مديريت جواد دادستان در پاريس برگزار مي "انجمن هنر در تبعيد

يد ، شا است غالمحسين ساعديكه اسم مستعار  "گوهر مراد "انتخاب نام 
نامه نويس ايراني تبعيدي  بهترين انتخابي باشد براي بزرگداشتن اين نمايش

  گذشته است.    كه در پاريس در
ي برگزاركننده اين جشنواره از سال دوم فعاليت خود توانسته است از  به گفته
چيز هستند برخوردار شود. در حقيقت  هاي مادي دولتي، كه بسيار نا كمك
يشتر از طريق تماشاگران و خود هنرمندان كه بدون هاي جشنواره ب هزينه
. اما اين  شود كنند تامين مي داشت مادي در جشنواره شركت مي چشم
هاي دولتي از آن جهت براي جشنواره اهميت دارد كه وجود و  كمك
  هايش مورد توجه قرار گرفته است.   فعاليت

ه روز فرهنگ س "ي  و جشنواره "ي سينما در تبعيد جشنواره "برگزاري 
هاي انجمن  از ديگر فعاليت " ، تبعيض و نژادپرستي و هنر بر ضد خشونت

  هنر در تبعيد است.  
به  "انجمن هنر در تبعيد "در پي هدف اصلي  "گوهر مراد "جشنواره 

پردازد و بخصوص  معرفي آثار هنرمندان تبعيدي و مهاجر، از هر مليتي مي
ها  يدي و معترض ايراني، به فرانسويسعي بر شناساندن هنر و هنرمند تبع

هاي ايراني كه به زبان فرانسوي اجرا  هاي گروه دارد. به همين دليل از برنامه
هاي چند مليتي و يا اجراهايي به زبان  كند. شركت گروه شود، استقبال مي مي

هاي خوبي از همين دست  و غير ايراني نمونه  هاي ايراني فرانسه از گروه
  هستند. 

توانند توجه تماشاگران هنر  هايي به زبان فرانسه مي مسلم است برنامه آنچه
دوست غير ايراني در پاريس را كه تعدادشان كم هم نيست را متوجه خود 

. بخصوص اگر اين  ، جبران مخارج نيز باشد سازند تا در پي اهداف جشنواره
خارج جويي در م ، كمك بزرگي به صرفه ها ساكن پاريس نيز باشند گروه

هاي زماني و مالي  ، محدوديت جشنواره شده است. ولي بايد توجه داشت كه
، امكان  شوند فارسي اجرا مي  هايي كه به زبان شود، نمايش جشنواره باعث مي

هاي ايراني كه در كشوري  كمتري براي شركت در جشنواره بيابند و يا گروه
ر جشنواره خواهند غير از فرانسه ساكن هستند شانس كمتري براي شركت د

  ، چه رسد به اينكه اجرايي به زباني غير از فارسي نيز داشته باشند. داشت
در طي  "گوهر مراد " جشنواره تاتر و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد 

هاي خود داشته  ، هر ساله سعي بر تنوع بيشتر برنامه هاي برگزاريش سال
، كارهاي عروسكي و  رانسههايي به زبان فارسي و ف . اجراي نمايش است

، موسيقي  ، كنسرت موسيقي سنتي و مدرن ، رقص تاتر نمايشي براي كودكان
، نمايشگاه عكس و نقاشي  ، روخواني نمايش ، بحث و گفتگو ، شعر خواني ملل

ي بزرگي از هنرمندان را در بر داشته باشند  توانند مجموعه ها مي ي اين ؛ همه 
،  ها شكل گرفته است. ابراهيم مكي شنواره از آنهاي ج كه كارنامه فعاليت

، كاظم  ، صدرالدين زاهد ، پروانه سلطاني ، عزيزاهللا بهادري بهمن فرسي
،  ، نيلوفر بيضايي ، منوچهر رادين نيا ، سودابه فرخ ، اصغر نصرتي شهرياري
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، حسين  ، برادران بدري قلم ، شاهرخ مشكين ، محمد جاللي منوچهر نامورآزاد
  ي بزرگ هنرمندان هستند. هايي از اين مجموعه و ... نام  حيافص

تاتر و هنرهاي نمايشي ايران   ي جشنواره هاي درخشان كارنامه يكي از برگ
در تبعيد، بزرگداشت ابراهيم مكي استاد دانشگاه هنرهاي دراماتيك و 

در پنجمين جشنواره انجام  2004است كه سال   نمايشنامه نويس پرسابقه
، بخشهايي از آثار او به فارسي و   يرد. در برنامه تجليل از اين استادپذ مي

گوهر  "  فرانسه خوانده شد. ابراهيم مكي از هنرمندان هميشه همراه جشنواره
  شود.  محسوب مي "مراد

    هاي آشنايي با گوشه اي از برنامه

   2000 – 2004هاي  در طي سال "گوهر مراد " جشنواره 

 ، نويسنده و كارگردان ابراهيم مكي ورديايمان رضا بيك* 
 ) ، كارگردان اصغر نصرتي ( ابراهيم مكي  كله سفيد* 
( در باره سعيد سلطانپور) ، تنظيم و كارگرداني  زندگي آه زندگي* 

 منوچهر رادين
 قلم ، شاهرخ مشكين زهره و منوچهر* 
 توسط آلن فليك بازيگر قديمي اجراي متون قديمي برنارد ديمه* 
 ( كاوه اسماعيلي) ، كارگردان نيلوفر بيضايي چاقو در پشت *
 ، كاري از حسين افصحيوروره جادو و ماه پيشوني * 
 ، رامين يزدانينامه زن به پدرش * 
 ، نويسنده و كارگردان نيلوفر بيضايي روياهاي آبي زنان خاكستري* 
 ) ، فارسي و روماني ، منوچهر نامور آزاد ( فرانسه اتاق روبرو* 
 ) ، كارگردان فرزانه واليي ( فرانسه جا هاي آن گرگ* 
 ، كاري از فتنه مقدمشنگول و منگول و حبه انگوراقتباسي از * 
: مينا اسدي) ، تنظيم و كارگرداني  ( متن سه نظر در باره يك مرگ* 

 .نيلوفر بيضايي
 ، كارگردان ابراهيم مكي نامه پرسش* 
 ) ، كاري از برادران بدري ( فرانسوي ماهي سياه كوچولونمايش عروسكي * 
 ، كاري از فتنه مقدم توان يك زن ايراني بود؟ چگونه مي* 
 ) ، فرزانه واليي ( نمايشي به فرانسه با آوازهاي ايراني براي خال يار* 

 ) ، كارگزدان شاهرخ مشكين قلم  ها ( كاري كمدي براي بچه خاله سوسكه
) ،  ي ميرزا فتحعلي آخوندزادهها ( بر اساس نوشته سفر غير ممكن* 

 ( فرانسه)  Anna COTISكارگزدان 
 ، كارگرداني و بازي فتنه ( فرانسه) كدو قلقلي* 
 ، كارگرداني و بازي شهراز شاكري ( فرانسه) قاليچه پرنده* 
( Fanny TANOUS ، بازيگر و كارگردان فريبرز دفتري  و  ناگهان* 

 فرانسه) 
 براهيم مكي) ، كارگردان مشكين قلم( نويسنده ا مردان و چيز* 
 ، نويسنده و كارگردان ايراهيم مكي گم* 
 ( غالمحسين ساعدي) ، مترجم و كارگردان حسين سلطاني ( فرانسه) ديكته* 
  ، نويسنده و كارگردان احمد نيك آذر ها سايه* 

و شعر و  هاي سخنراني  ، برنامه ها عالوه بر اجراهاي نمايشي در اين سال
دهد. مانند: سخنراني  هاي جشنواره را تشكيل مي نيز جزيي از برنامه موسيقي

و   "تحول نقش محرم راز در تئاتر جهاني "ي  در باره سيروس آموزگار
، محمد  . كاظم شهرياري  "العين قرة "در معرفي  ستار لقاييسخنراني 

خواني شركت  جاللي و شيرين رضويان از كساني هستند كه در بخش شعر
، طي روزهاي مختلف توسط : جالل  اند. اجراي موسقي سنتي و مدرن كرده

اخباري ، جمشيد رضايي ، گروه ستاره ، گروه كاميار دليلي بر تنوع 
  هاي جشنواره است.   برنامه

  

  ششمين جشنواره تاتر 2005

  "گوهر مراد " و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد  

هاي  تاتري خود را در طي سالهاي  در اين سال جشنواره كمترين برنامه
،  ، موسيقي خواني شعر  ، خواني ها را نمايش برگزاريش دارد. بيشتر برنامه

  دهد.  نمايشگاه عكس و نقاشي تشكيل مي
ياشار محتشم و محمد جاللي در   ، حميد رضا جاودان، طر نيكول بري

و  ها شركت دارند. همراهي موسيقي در همه قسمت  خواني هاي شعر برنامه

،   و محتشم به فارسي و فرانسه  اجراي نمايشي شعرهاي جاللي به فرانسه
آورد. روخواني نمايش  تر از فقط شعر خواني بوجود مي فضايي متفاوت

ي  توسط منوچهر نامور آزاد نويسنده  ، عشق و اندكي خودكشي زندگي
نوشته كاظم   همراه با موسيقي، حسن كچلنمايش و روخواني متن فرانسه 
شوند. در طي روزهاي برگزاري  خواني اجرا مي شهرياري در بخش نمايشنامه

هاي  هايي از ايران) و نقاشي ، نمايشگاه عكس فرحناز جعفري ( عكس جشنواره
  منوچهر نامور آزاد داير است. 

 ) ، كارگردان شاهرخ مشكين قلم ( فرانسه)  ( ابراهيم مكي مردها و چيز* 
 ز آناستاسيا پوليني  ( فرانسه)، كاري ا سنگ نوشته گور* 
 ، كاري از منوچهر نامور آزاد  انسان و سيب* 
 ( نمايش براي كودكان) ، كاري از فتنه مقدم نمكي* 
توسط منوچهر نامور   ، عشق و اندكي خودكشي زندگيروخواني نمايش * 

 ي نمايش  آزاد نويسنده
ه كاظم نوشت  همراه با موسيقي، حسن كچلروخواني متن فرانسه * 

  شهرياري 
هاي فرانسوي نيز شركت  ، گروه هاي گذشته در ششمين جشنواره مانند سال

هاي فرانسوي در جشنواره  دارند. جواد دادستان در مورد دليل شركت گروه
هنرمندي كه نسبت به مسائل جامعه حساس است و  ":  عقيده دارد كه

كند و به  زندگي مي ، برايش فرقي ندارد كه در كجا كند احساس مسئوليت مي
هاي فرانسوي نيز در پي همين احساس  . گروه كند چه زباني صحبت مي

، در جشنواره  مسئوليتي كه دارند براي همدردي با هنرمندان تبعيدي ايران
  .   " كنند گوهر مراد ، كارهاي نمايشي خود را اجرا مي

  

  هفتمين جشنواره تاتر 2006

  "گوهر مراد " د و هنرهاي نمايشي ايران در تبعي 

  
تواند در يك محل  امسال نيز جشنواره به دليل مشكالت مادي كه دارد نمي

هاي جشنواره كه از اجراي  . برنامه مشخص و در روزهايي متوالي برگزار شود
و موسيقي   ، شعر خواني ، نمايشگاه گروهي نقاشي خواني ، نمايشنامه نمايش

  . شكل گرفته در سه بخش برگزار خواهد شد
گروهي تشكيل شده از نوازندگان ايراني و شيلي كنسرت موسيقي دارند. 

كند.  ، روخواني مي را كه به فرانسه است سورپريز كاظم شهرياري نمايشنامه
خواني كاظم شهرياري و  هايي از شعر شتاب و بخش خواني رضا بي غير از شعر

ها به فرانسه  رنامه، بقيه ب كند كابارتي كه پروانه حميدي به فارسي اجرا مي
  است. 

ما بايد پويايي فرهنگيمان را به نمايش  ":  جواد دادستان در اين باره مي گويد
كنيم  اي كه در آن زندگي مي بگذاريم و چه بهتر كه نشان دهيم به جامعه

كنند به خاطر روحيه  هايي كه در جشنواره شركت مي عالقمنديم. فرانسوي
ا با شركتشان مي گويند با هنرمندان تبعيدي جشنواره است و در حقيقت آنه

ها  ايم جشنواره را به ميان فرانسوي ايراني همراهي و همدلي دارند. ما توانسته
نويسند  ، خبر و مطلب مي  ببريم. اكنون نشريات تخصصي تاتر در باره جشنواره

  .  " ها نبود در حاليكه تا چهار سال پيش از اين صحبت
  

 *Après làmour ارگردان حميد رضا جاودان ( فرانسه)، ك 
 ، كاري از پروانه حميدي مهرجان و شوهرش رامبد كابارت* 
) ، كارگردان شاهرخ مشكين قلم (  ( سروده ميرزاده عشقي كفن سياه* 

 فرانسه) 
 *Terre Secrèt (فرانسه ) و ... ، كارگردان كاظم شهرياري 

  

  هشتمين جشنواره تاتر  2007

  "گوهر مراد " ايران در تبعيد  و هنرهاي نمايشي

هايي به زبان فرانسه  كه برنامه  هاي ايراني در اين جشنواره هم عالوه بر گروه
زمان با  كنندگان هستند. هم هاي فرانسوي نيز از شركت ، گروه كنند اجرا مي

هاي پونه جمالي اوراني و خسرو برهمندي داير  جشنواره نمايشگاهي از نقاشي
و در بخش   شتاب اشعاري به فارسي خواني رضا بي عردر بخش ش است.

اثر صادق هدايت را  "مرواري  توپ "قلم  ، شاهرخ مشكين نمايش روخواني
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، برنامه شعر و موسيقي نيز  خوانند. كاظم شهرياري غير از روخواني نمايش مي
به فارسي و فرانسه دارد. موضوع سخنراني نيلوفر بيضايي در هشتمين 

،  ي توتاليتاريسم هنر و سانسور. تقابل و تفاهم دو مفهوم در سايه "؛  جشنواره
  است. " با نگاهي به تئاتر و سينما در داخل و در خارج از ايران

 قلم ( عزيزاهللا بهادري) ، كارگردان شاهرخ مشكين امر به معروف* 
 *Comment peut- on ètre Persne? كارگردان فتنه مقدم ، 
) ، كاري  كريستين تيلور –تي آزاد از آدرس ناشناس ( برداش 13بن بست * 

 از فرحناز جعفري
 شاهي) ، پروانه حميدي  ( مهشيد امير  هاي عصر ما افسانه  كابارت* 
 : آنا كوتيس ، كارگردان ( فتحعلي آخوندزاده)  سفر غير ممكن* 
، كاري از حميد رضا جاودان به همراه  الطير فريدالدين عطار منطق* 

 .عطار ترابي موسيقي
  

هاي تاتر ايراني  نا گفته نماند كه مشكالت صنفي و سياسي هنرمندان و گروه
هاي گذشته به فرم چشم گيري بر  ، در طي سال و همچنين تماشاگران آن

ي تبعيدي  هايي كه در اروپا اجرا شده و چهره ي برنامه درآمدهاي مالي همه
ه از هنرمندان و تماشاگران ها آن عد دارند محسوس بوده است. اين برنامه

خود را كه در ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم با ايران هستند را از دست 
 " جشنواره تاتر و هنرهاي نمايشي ايران در تبعيداند. به اميد آنكه  داده

هاي سرشناس  هاي برگزاريش مهماندار چهره كه در طي سال "گوهر مراد
سه و ديگر كشورها بوده و همچنين محلي تاتر ايراني و هنرمنداني از فران

،  آيد براي معرفي و شناساندن هنرمندان جوان تبعيدي نيز به حساب مي
تحت تاثير مشكالت مالي خود قرار نگيرد و هميشه بتواند نه به دليل شرايط 

  بلكه در پي اهداف خود برنامه ريزي كند.

  

 جشنواره تاتر ايراني هايدلبرگ

  

رضا  به همت غالم جشنواره تاتر ايراني هايدلبرگاولين  2007سال   *
هاي مادي و معنوي دكتر وورتزنر  بويه از كانون فرهنگي بويه با كمك آل

  ي فرهنگ و انجمن تاتر آزاد اين شهر برپا گرديد.  ، اداره شهردار هايدلبرگ
امروزه هنر در كليت خود ... ":  بويه در سخنان افتتاحيه جشنواره گفت آل

ي نگاه   ، خاصه هنگامي كه هنر از دريچه تري است جايگاه وسعداراي 
كرد هنر در ميان مهاجران و  مهاجران و تبعيديان تعريف شود. گسترده كار

تبعيديان در اميدواري به زندگي و مقاوت در بناي زندگي بهتر داراي اهميتي 
نظيري يك كار  ، و به خصوص هنر تاتر كه به طرز بي مضاعف است. هنر

جمعي پرنشاط است اين ويژگي را نيز دارد كه زندگي مهاجران و تبعيديان را 
  آميز و جدايي افكن دور سازد.  ، مجادله زا از فرو غلتيدن به موضوعات تنش

، بار  اند. پس ... يقين دارم همه هنرمندان تاتر با كار در صحنه و اجرا زنده
  يدلبرگ ما هنرمندان تاتر ، و اين بار در همايشي سه روزه در شهر ها ديگر

خود را به همگان  بودن،  ايم تا با نمايش همبستگي به زبان هنر گرد هم آمده
  ، چون تاتر هست. : ما هستيم اعالم كنيم. از اين رو بايد گفت

، نخستين جشنواره تاتر ايراني شهر هايدلبرگ در پي همين  دوستان گرامي
ما پيگيري و اجرا و ادامه آن با همه افكنده شد. ا ها پي ها و انگيزه ضرورت
  ، با همه عاشقان هنر و تالشگران صحنه مقدس نمايش.  است

در هر راهي ممكن است يكي يا چند نفر پيشگام و آغازگر باشند اما ادامه آن 
،  توسط چند نفر ناممكن است و به خيل دلسوزان و كوشندگان بسياري

بايست همه در كنار هم  ند مينيازمند است. براي همايشي مستقل و سربل
  . "باشيم و اين ضرورت زندگي خالقه به ويژه زندگي هنر تاتر است

ي  ي تاتر ايراني هايدلبرگ با شش اجراي نمايشي و دو برنامه جشنواره
سر  خواني اولين سال فعاليت خود را پشت ي شعر موسيقي و يك برنامه

پربارتري به فعاليت خود ادامه  ي  گذاشت با اين اميد كه سال آينده با برنامه
 دهد.  

( برداشتي از مضرات دخانيات آنتوان  زني پشت پردهگروه تاتر بويه با * 
 ، ( آلماني) بويه رضا آل چخوف) ، نويسنده و كارگردان غالم

ي شهروز   بر قصه  (پرداختي  اي براي شكسپير مرثيهگروه تاتر همگان با * 
   ن منوچهر راديننويسنده و كارگردا ) ،  رشيد

 آذر ، نويسنده و كارگردان احمد نيكها  سايه* 

( برداشتي از؟) ،  رمئو و ژوليت و آبگوشت بزباشگروه تاتر آويش با * 
 نويسنده و كارگردان بهروز قنبر حسيني

هاي توفان  ( برداشتي از قصه  آلود توفان عشق خوننمايش موزيكال * 
) و  ي صادق هدايت وغ ساهاب نوشته  وغآلود و عشق پاك از كتاب  عشق خون
( برداشتي و پرداخت براي نمايشنامه از داستان كوتاه چراغ آخر  جنگ آقام

، كارگردان و بازيگر فرهنگ  ، بازنويس آور ) ، گرد ي صادق چوبك نوشته
 كسرايي

  آبادي. ، نويسنده و كارگردان فرهاد مجد اعالميهاجراي راديويي نمايش * 
، نويسنده و   آواي قو از توي قوطياديويي به جاي نمايش اين اجراي ر

هاي  فستيوال از قبل اعالم شده بود،  كارگردان فرهاد مجدآبادي كه در برنامه
  اجرا گرديد. 

  گيرد ي تاتر ايراني پا مي اي از آلمان يك جشنواره بار ديگر در گوشه

د تا بار ديگر از برگزار كننده و شركت كننده زحمت خواهيم كشي
  گسترش يابد

به اميد آنكه مانند تاتر پايدار و پويا در صحنه تاتر ايراني در تبعيد 
 بماند و بمانيم

ي  هايي كه با اين فرم خط نوشته شده است عين نوشته ي نوشته همهتوضيح: 
  هاي اصلي است متن و گفته

simin_matin@yahoo.de  

*  
  

  
  ؟!هتالش بسيار، براي چ

  

  نژاد بهروز به

    
ابتدا كه آغاز به نوشتن كردم، بهتر ديدم براي پرداختن به موضوع تئـاتر،  
در تبعيد و غربت، مسائلي را كه در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم در موفقيت 

بندي كنم و يك به يـك بـه آنهـا بپـردازم. شـمار ايـن        و يا عدم آن است رده
ا براحتي از بيست و پنج هم بيشتر شـد! و معتقـدم كـه چگـونگي     ه بندي رده

  شناسي نياز به بررسي و تحليل آكادميك دارد. وضعيت آن از نظر جامعه
از اينرو فكر كردم اكتفا كنم به بررسي نكات اساسي كـه البتـه هـر يـك     

ي چندين نكته است. در نگاه به شكل و شمايل تئاتر در تبعيد به  دربرگيرنده
  هاي شخصي من است. ي اصلي آن تجربه پردازم كه طبيعتاٌ پايه ي مينكات

  * كشور ميزبان و امكانات آن 
 * گروه هاي نمايشي و دشواريهاي كار 
 *درك و برداشت هنرمند از بودن در تبعيد 
 * نقش وسائل ارتباط جمعي 
 * عوامل بازدارنده در پيشرفت هنر نمايش 

  * ضرورت داشتن مراكز فرهنگي

http://dialogt.de/
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بندي هاي مختصر باالست و  ي تركيبي كلّي از رده لب زير دربرگيرندهمط
  نظم خاصي در آن نيست.

زمان خروج هنرمند از ايران، علل آن و اينكه به كدام كشور پناهنده شده 
و يا مهاجرت كرده، قابل اهميت است. تفاوت بسيار است بين هنرمنداني كـه  

و كسي كه چند سال بعد، و يا آنهـا  همزمان با انقالب اسالمي، به خارج آمده 
ي هشتاد (و پس از همكاري بـا رژيـم) و بهمـين نسـبت در      كه در اواخر دهه

  ي نود زندگي در غربت را برگزيدند كه هنوز هم ادامه دارد! دهه
كشورهاي اسكانديناوي، بخصـوص سـوئد و در اروپـا، آلمـان و فرانسـه و      

از روي كار آمدن مارگـارت تـاچر)    هلند و تا حدي هم انگلستان (البته تا قبل
  اي جداست. ميزباناني بسيار خوب بودند. آمريكا كه واقعاٌ مقوله

ي تئاتر ايرانـي در تبعيـد    ي نود، فعالترين دوره ي هشتاد و اوائل دهه دهه
بوده است. كشور ميزباني چون سوئد با در اختيار گذاشتن تمـامي امكانـات و   

صد آن داشته كه بـه اقليـت هـا تـا آنجـا كـه       هاي بسيار قابل توجه، ق بودجه
توانند كمك كنند تا دوري از وطنشـان باعـث نشـود كـه هنرمنـد از كـار        مي

منـد   اصليش دور بماند، و در ضمن كشور ميزبان از اين اختالط فرهنگي بهره
هـاي خـودش قبـول     شود. از اينرو سـوابق كـاري هنرمنـد را براسـاس گفتـه     

هاي خوب در اختيار هنرمندان در  ه راحتي بودجهكردند! در سالهاي اول ب مي
هاي مختلف گذاشتند. نويسنده، شاعر، نقاش، كارگردان تئاتر و... و... آن  زمينه

  ها كه حتي هنوز نويسنده و شاعر و... نشده بودند!
اين كمك ها از سوي كشورهايي چون آلمان و هلند تقريباٌ شبيه به هـم  

وه هاي تئاتري بسياري تأسيس شدند و آغـاز  بود. در همان چند سال اول، گر
به كار كردند. هنگامي كه گروه تئـاتري از نظـر مـالي نگرانـي نداشـته باشـد       

تواند با آسودگي خيال به تمرين بپردازد، و كاري درخور تماشا بـه صـحنه    مي
ي اول فقـط مسـئله بودجـه     ارائه كند. ولي از آنجا كه براي برخـي در درجـه  

ي دوم  اي بر صحنه تئاتر، در درجـه  مطلب يعني كاري حرفهگرفتن بود، اصل 
اهميت قرار گرفت و تعدادشان هـم كـم نبـود. از سـوي ديگـر مـردم، يعنـي        

كند. اكثر آنها تـا بحـال بـه     تماشاچي هم نقش اساسي در اين ميان بازي مي
سالن تئاتر نرفته بودند، و به اين خاطر تشخيص كار خوب و كار بـد برايشـان   

  د.سخت بو
كشورهاي ميزبان، از سوي دولت به كانون هـاي ايرانـي و تحـت عنـوان     

هـاي سـاليانه تعيـين كردنـد و      رسيدگي به مشكالت رفاهي، فرهنگي بودجـه 
كنـد (البتـه    كـرد و مـي   چون هميشه مسائل سياسي در همه چيز دخالت مي

هـا   خواست، چپـي  اينروزها بسيار كمتر) سلطنت طلب براي خودش كانون مي
ايها و... اين سه نمونه بارز را در همين شـهر لنـدن داريـم كـه      طور، تودههمين

  هنوز هم چراغشان روشن است.
بـود و از   1986زمانيكه من وارد كشـور انگلسـتان شـدم، اواخـر نـوامبر      

شروع به تمركز بر ادامه كـار تئـاتر كـردم. چنـد مـاه اول       87هاي سال  ميانه
ند آنچنان قلب و روح و وقت مرا گرفته اقامت، ديدار دوستان و دوستان هنرم

تـوانيم ادامـه    كردم، حاال اينجا كارمـان را مـي   زده بودم و فكر مي بود كه ذوق
ي ابراز آنرا نداشتيم، و در آن بيش از هفت  دهيم. عشقي را كه در وطن اجازه

كردم اينسـوي آبهـا، مـردم و     ي اسالم هميشه فكر مي سال زندگي زير سلطه
عقيـده   اند، در يك فكـر هـم   اند و يا گريخته از وطن رانده شده هنرمنداني كه

هستند و آن اينكه بايد هنر ايران، فرهنگ ايران را قبل از اينكه از بين بـرود،  
  با كمك هم حفظ كرد و رواج داد و با يك هدف، كار كرد.

بينم آري در يك چيـز مشـترك بـوديم، و     كنم، مي به آنروزها كه فكر مي
پنـاهي، نداشـتن پاسـپورت، نداشـتن      ز آوارگي بود، وحشت از بيآنهم ترس ا

  سرپناه و بسياري از اين موارد. به اين حاطر، در جمع شدت ها در غروب 
هاي سرد زمستان حتي در اطاقي كوچك، يا ديدارهايي در مكان هاي ديگـر  
با اين قصد كه براي با هم بودن بايد كانون و يا انجمني هنـري تشـكيل داد،   

  داد. شي اساسي از زندگي ما را تشكيل ميبخ
اي خـود را   ما كار حرفـه » گروه تئاتر گاالن«با تشكيل  87در اواخر سال 

آغاز كرديم. البته با دست خالي و فقط نيروي انساني داشتيم. جوان هايي كه 
اكثرشان هيچگونه تجربه كارهاي نمايشـي نداشـتند، و فقـط عشـق و عالقـه      

اي بـود، و در آن شـرايط بسـيار بـا ارزش. و      سـرمايه داشتند كه اين خـودش  
  هيچكدام چشمداشت مالي نداشتند.

كار مارگارت تـاچر، حـزب كـارگر     تا قبل از روي كار آمدن دولت محافظه
روي كار بود و آنهـا سـازمان هـايي داشـتند كـه بـه هنرمنـدان خودشـان و         

هـا سـازماني   كردند. يكـي از آن  هاي مالي مي همينطور اقليت هاي ديگر كمك

شهردار كنوني لندن. تاچر » كن لوينگزتون«با سرپرستي  G.L.Cبود با عنوان 
ها را قطع كرد. و يك گروه تئـاتري   بسياري از اينگونه مراكز را بست و بودجه
مند بود، و كارهايي ارائه كرده بود مثل  ايراني كه از كمك هاي مالي آنها بهره

  گروههاي ديگر لطمه خورد.
راموش كرد كه آن سال ها هنوز افراد خيرخواهي بودند كه از نظر نبايد ف

كردنـد؛ بـا خريـد     مالي به افرادي كه در كارهاي هنري فعال بودند كمك مـي 
بليت، كمك نقدي و يا چاپ پوستر و بروشور از سوي دوستاني كـه چاپخانـه   

ور داشتند؛ كه آنها هم با گذشت زمان و تغيير شرايط زندگي در غربت، به مـر 
  كنار كشيدند.

آلش اينست كه بتوانـد آداب و   شود، ايده وقتي هنرمند از وطنش دور مي
سنن مملكت اش را از طريق نمايش، موسيقي، نقاشي، و... در كشـور ميزبـان   
ارائه دهد. منهم از اين گروه مجزا نبودم. اولين فكرم اين بود كه جشن نـوروز  

توانست كمي كمك باشد يكي  كه مي را بر صحنه تئاتر زنده كنيم. تنها مكاني
از همين كانون ها بود كه از بودجه سـاليانه دولـت انگلسـتان بـراي كارهـاي      

ــ   رفاهي و فرهنگي و هنري برخوردار بود. نخستين كار ما بـا عنـوان نمـايش   
و با همكاري آن كانون روي صـحنه رفـت، آنهـم فقـط      1367موسيقي نوروز 

كننـده   ر مقام نويسنده و كارگردان و تهيهيك شب و پس از سه ماه تمرين! د
خواست تا حدي كـه امكـان دارد هنرمنـدان مختلـف را روي صـحنه       دلم مي

حـاجي  «كـه خـودم در نقـش    » عـرش «بياورم. با اجراي دو نمايش با عنوان 
و شركت دادن چند گروه موسيقي بر » قاچاق آدميزاد«بودم و ديگري » فيروز

توانيد تصور كنيـد كـه چـه كـار مشـكلي       روي يك صحنه و در يك شب، مي
  ست.

داديم بماند، ولي خاطرم هست كـه بـراي    حاال تمرين ها را كجا انجام مي
گرفتن عكس پوستر، اطاق مـا آنقـدر كوچـك بـود كـه دوربـين بـه سـختي         

  توانست عكس تمام قد ما را بگيرد!! مي
مـه  اهللا، برنا با تمام اشكال تراشي ها از سوي گروههـاي سياسـي و حـزب   

آنشب با موفقيت و استقبال مردم برگزار شد، و چون بسياري نتوانسته بودنـد  
ها اعالم كرديم كه اين برنامه دوباره روي صـحنه   وارد سالن بشوند در روزنامه

خواهد رفت. همه چيز هم فراهم بود و هيچ اشكالي نداشـت. بـاورش سـخت    
راد همـان كـانوني   است كه تنها كساني كه اينبار چوب الي چرخ گذاشتند اف

كردند، ولي با شگردهاي عجيـب و   بودند كه قاعدتاٌ بايد از اين كار حمايت مي
  ها جلوي اجراي مجدد را گرفتند!! دادن آگهي مخالف در روزنامه

با بررسي محيط كوچك ما و اقليت ايراني در لندن، بهتـر آن ديـدم كـه    
اي  ه دهـم. نمايشـنامه  سراغ نمايش هاي سنتي بروم و كاري در اين زمينه ارائ

بودنـد. بقـول معـروف    » سـياه «و » حـاجي «نوشتم كه پرسناژهاي اصـلي آن  
اي كه بتواند نقش سـياه را   بود. براي پيدا كردن هنرپيشه» نمايش روحوضي«

بازي كند بسياري را آزمايش كردم كه هيچكدام قابليت اجراي ايـن نقـش را   
به ايـن خـاطر پـرداختم بـه      نداشتند. خط اصلي نمايشنامه را دوست داشتم،

اينكه راه چاره پيدا كنم. با درهم آميختن شخصيت سياه و حاجي، شخصيتي 
». ميرزا طرّارخان«جديد در نمايشنامه پيدا شد، كه معجوني بود از ايندو بنام 

دليل اشاره من به اين موضوع اين ست كه گـاهي بـه دليـل شـرايط خـاص،      
جيب دست بزنـد، مثـل سـينما و تئـاتر     شود به كارهايي ع هنرمند مجبور مي

جمهوري اسالمي كه در برخورد با مسئله مرد و زن، محـرم و نـامحرم بـه راه    
كند. تئاتر غربـت   اند كه گاهي از ديدن آنها انسان حيرت مي حل هايي رسيده

  هم شبيه چنين اتفاقاتي را شاهد بوده است.
به روي صحنه رفت،  »ي ديار و ديوار قصه«اين كار با نام كمدي موزيكال 

در چهار پرده و بيش از بيست نفر در روي صـحنه و پشـت صـحنه همكـاري     
داشتند. بيش از يكصد و سي قطعه لباس دوخته شد، با دكوري كـه بـا تمـام    

شـد. قطعـاتي را در    سعي من در مختصر كردن آن، بهرحال بايد سـاخته مـي  
فروخـت   مـي  ي يكـي از دوسـتان همكـار كـه سـاز و وسـائل موسـيقي        مغازه

هاي ديگر، و همه فقط براي پنج اجـرا بـود و سـالن     ساختيم، بقيه را در محل
  اقليت لهستاني هاي مقيم لندن را اجاره كرده بوديم.

اقليت لهستاني ها، بسيار مثال خوبي هستند كه چگونه توانستند پـس از  
جنگ جهاني دوم و مهاجرت به كشورهاي اروپـايي وضـعيت خـود را سـامان     

. آن ها اين مركز فرهنگي و چندين مركز رفاهي، كليسا و چندين سالن دهند
به سالن لهستاني ها زياد » ديار و ديوار«زيبا دارند. براي تنظيم وسائل صحنه 

ي اول، نمايشـگاه نقاشـي برگـزار بـود. از سـر       كردم. در طبقـه  رفت و آمد مي
الخوردگان گفتنـد اغلـب سـ    آمـد مـي   كنجكاوي به آنجا رفتم، كسانيكه خوش
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بودند. مردي كه مدال هايي بر سينه داشت با سيني مشروب جلو آمد و پـس  
از آنكه كمي با هم صحبت كرديم و آشنا شديم، در جـواب سـئوال مـن كـه     
چگونه توانستيد زير يك سقف جمع شويد و چنين تشكيالتي داشته باشـيد،  

اسي خود را بـه  ما به اين نتيجه رسيديم كه عقايد و افكار متفاوت سي«گفت: 
كناري بگذاريم و شرايطي فراهم كنيم كه نسـل جـوانتر بتوانـد در سـرزمين     
جديد و در غربت هنر خود را ارائه دهد، و البته آسان نبود. حـاال مـن امشـب    
اينجا در نمايشگاه نقاشي جواني كه بيست و چند سـاله اسـت، ميزبـان شـما     

  ».هستم و از انجام اينكار خوشحالم
كردم چرا ما نتـوانيم؟ چـرا كـه نـه؟ بعـد       ه با خودم فكر ميآنشب بود ك

ي پيش بود كه بـراي   شود! مثالٌ همين هفته شد كه نه نمي ذهنم مغشوش مي
برگزاري فالن جلسه يكي گفته من جايي نميام كه سلطنت طلب ها باشن، و 

  شينم و... و... اي ها نمي آن يكي گفته بود، من كنار دست توده
محـدود بـود و بـا آنكـه     » ديار و ديوار«ات مربوط به اجراي با آنكه تبليغ
الهي پوسـترهاي آنـرا بـر ديوارهـاي خيابـان هـاي لنـدن پـاره          مأموران حزب

كردند، با اينحال كاري موفق بود، و تصميم گرفتيم دوباره آنرا روي صحنه  مي
، ي اول دچار مشكل شـديم  ببريم و بعد به تور اروپايي برويم. در همان مرحله

خواند، آن يكي شـب   ها هر كدام گرفتاري خود را داشتند، يكي درس مي بچه
توان مجدداٌ آنرا در لندن  كرد. با اينحال فكر كرديم مي مي» دليوري«ها پيتزا 

اجرا كرد. ولي سفر اروپايي غيرممكن بود. اغلب ما هنوز پاسپورت و يـا برگـه   
ياري هنوز نامعلوم بـود.  اجازه مسافرت در دست نداشتيم و وضعيت اقامت بس

بهرحال، هيچ كدام از اين دو عملي نشد. شايد من آدم خوش شانسـي بـودم،   
هموطني بسيار مهربان كه نمـايش را ديـده بـود و خبـر داشـت كـه بـا چـه         

ايم و هيچ كـس دسـتمزدي نگرفتـه، و امكـان اجـراي       زحماتي آنرا اجرا كرده
پيشنهاد كرد چرا آنرا ضبط  مجدد نداريم، مرا دعوت كرد با هم صحبت كنيم.

كني؟ جواب ساده بود، بودجه؟ او با سـخاوت تمـام همـه را بـه      ويديوئي نمي
عهده گرفت. شركتي تشكيل داديم و شايد بـراي نخسـتين بـار واحـد سـيار      
تلويزيوني به سالن تئاتر برديم و آنرا با سه دوربين ضبط كرديم. جالب اينكـه  

همكاران قديمي تلويزيوني به كمك ما آمدند در اين بخش از كار، چند نفر از 
  كه قبل از انقالب در كارهاي تئاتري تلويزيوني با هم همكاري داشتيم.

نوار ويدئويي آماده و پخش شد. تا بـه امـروز حتـي نيمـي از مخـارج آن      
برگشت نشده!! در آلمان، سوئد.... ايرانيان باهوش و زيرك!! آنرا كپي كردنـد و  

رايـت ثبـت شـده بـود      ا را در حنا گذاشتند. با آنكه كپيبقول معروف دست م
ولي از نظر قانوني نتوانستيم كاري بكنيم. اين اتفاق البتـه در آمريكـا نيفتـاد    

دهند و از عواقـب و گرفتـاري هـاي اينكـار      رايت اهميت مي چون آنها به كپي
  خبر دارند.

سـت كـه الاقـل    پردازم، به اين دليل ا كاري ها مي اگر به اين نكات و ريزه
  تصويري از مشكالت و نداشتن امكانات به خواننده بدهم.

خورد و آن  اي به چشم مي در نگاهي به كارهاي اجرا شده در غربت، نكته
ها كم و كمتر شد  اينكه در طول سال ها به مرور تعداد پرسناژهاي نمايشنامه

اگر اطـاق   و به چهار، سه، دو و يك نفر رسيد، و به همين نسبت دكور صحنه!
است، شايد با يك صندلي و يـك تكـه تختـه بعنـوان در يـا ديـوار مشـخص        

شد. همان اوائـل بـه ديـدن كـار يكـي از دوسـتان رفـتم، صـندلي هـاي           مي
اي  داد ولـي چـاره   پالستيكي در سالن تماشاچي ها كمي غيرعادي نشان مـي 

راي اجرا نبود، جالب آنكه متوجه شدم كارگردان دو تا از همان صندلي ها را ب
شد از دوسـتي دو صـندلي متفـاوت بـه امانـت       روي صحنه گذاشته! الاقل مي

تـري   توان بـه نحـو شايسـته    گرفت. منظورم اينست كه با مشكالت موجود مي
  ترين شكل.  برخورد كرد، و نه به ساده

ناپذير بود. كـار بعـدي مـن بـا دو پرسـناژ       تقليل تعداد پرسناژها اجتناب
و ». ديـدار در پـارك  «عـي بـه روي صـحنه رفـت بنـام      اصلي و سه پرسناژ فر

كـه بازگوكننـده شـرايط    » ديوار چهـارم «ي ديگري با عنوان  پرده نمايش تك
نفره كه به همراه اين كار به روي  زندگي هنرمند در غربت بود و نمايشي تك 

  صحنه رفت و باز هم هر دوي آنها در سالن لهستاني ها.
آنجلـس آشـنايي    كس با كار تئـاتر در لـس  ي نود، دوراني بود كه هر  دهه

گذاشت و بعد بـه كشـورهاي ديگـر     داد و آنرا به اجرا مي داشت كاري ارائه مي
برد. تورهاي اروپايي به همپاي كنسرت هاي موسـيقي، بـازار داغـي پيـدا      مي

كرده بود. كارهايي كه ما شاهد آن بوديم، كمدي هاي سبكي بـود كـه فقـط    
دن تماشاچي بود. شايد بتـوان يكـي دو اسـتثناء در    براي تفريح و وقت گذران

اين ميان قائل شد. ايرانياني كه تشـنه شـنيدن زبـان مـادري بودنـد و هـيچ       

آگاهي از كارهاي نمايشي نداشتند، مشتري هاي پروپاقرص اين كارها شـدند،  
و اين كارها يكي پـس از ديگـري راهـي كشـورهاي اروپـايي و اسـكانديناوي       

اي ندارد به راحتي آنها را پذيرفت، چـرا كـه    ه هيچ تجربهشدند. تماشاگري ك
آنجلسـي بودنـد و ايـن دو     وسيله ديگر ارتباط جمعي آنها تلويزيون هاي لـس 

دقيقاٌ با هم همخواني داشت! البته در همان سـال هـا، معـدودي از همكـاران     
قديم در كاليفرنيا و ايالت هاي ديگـر سـعي خـود را كـرده بودنـد و كارهـاي       

  فانه آنچنان موفق نبودند. علت همزشي بروي صحنه برده بودند ولي متأسباار
خوايم بيـائيم يكـي دو    آقا، ما با اين همه گرفتاري تو زندگي، مي«روشن بود: 

و اين خالصه حرفيسـت كـه   ». ساعت بخنديم و تفريح كنيم. همين عزيز من
  زدند. اغلب آنها مي

شـد كـه واقعـاٌ ارزش آنهـا را      مي در كنار اين اتفاق ها، كارهايي هم انجام
، در آلمان و در شهر كلـن  »فستيوال تئاتر كلن«بايد دانست. مثالٌ يكي از آنها 

رفت و  بود كه به همت دوستاني شكل گرفته بود كه بسيار هم خوب پيش مي
هر سال بهتر از سال پيش، پربارتر و با كارهاي بهتر. ايـن فسـتيوال از سـوي    

ي  شد. اين تنها اتفاقي است كه با خاطره جا حمايت ميسازمان هاي دولتي آن
  كنم، كه متأسفانه آن هم به تلخي انجاميد. خوش از آن ياد مي

اين فستيوال تئاتري براي چنـد سـالي بـا جـذب بسـياري از هنرمنـدان       
قديم، جديد و جوان هايي كه به تازگي با ايـن دنيـاي سـحرآميز آشـنا شـده      

گـروه  «كنم سومين سال بود كـه از سـوي    كر ميبودند، كارش را پيش برد. ف
به نويسندگي و كارگرداني من » ديوار چهارم«ي  ، نمايش تكنفره»تئاتر گاالن

هـاي   و بازي فرزانه تأييدي با اين فستيول همكاري كرديم. اجراي نمايشـنامه 
مختلف فارسي، ترجمه و كارهاي تركيبي رقص و موسيقي و نمـايش خـواني،   

كرد. تماشاچي هـاي مشـتاق كـه بـا      ه شب ها را پربارتر ميدر مدت يك هفت
آمدنـد، هنرمنـد را سـر ذوق     تمام گرفتاري ها هر شب بـه ديـدن كـاري مـي    

اي شـكل   آورد. براي من چنين بود، خيلي خوشحال شده بودم كـه نطفـه   مي
كند. در شـهر هـامبورگ آلمـان نيـز، شـخص ديگـري        گرفته و دارد رشد مي
اي از دولت بگيرد  ي فستيوالي تئاتري در آن شهر، بودجهتوانست براي برگزار

شـد   اي كه فستيوال كلـن برگـزار مـي    و شبيه اين كار را انجام دهد. در هفته
رفت و همه موفق بودند، و طبعـاٌ كـلّ ايـن     بيش از بيست كار روي صحنه مي

  آمد. حركت به مذاق جمهوري اسالمي خوش نمي
جلسـي بـه كشـورهاي اروپـايي و     آن از سوي ديگـر، هجـوم كارهـاي لـس    

آمـد و   استقبال مردم از آنها، و موفقيت اغلب شان هم تماشاچي را خوش مي
آورد.  هم مجريان را و هم آنكه هيچ نگراني براي جمهوري اسالمي بوجود نمي

چه اشكالي دارد؟ اگر تئاتر، تفريح و خنده اسـت مـا بـا آن مخـالفتي نـداريم      
ملكت اسالمي!) اما در برخورد بـا كارهـاي جـدي    ي م (البته بيرون از محدوده

توانسـتند سـاكت    شـد نمـي   هاي خوب آن در فستيوال كلن ارائه مي كه نمونه
بنشينند و سكوت كنند. البته قبالٌ شگردهاي مختلفـي بكـار بـرده بودنـد تـا      
ايرانيان آواره را جذب كنند. مثل فرستادن گـروه هـاي موسـيقي و كنسـرت     

هـاي   تي. و همين طور چند گروه تئاتري را با بودجـه هاي مجلل موسيقي سن
قابل توجه و امكانات بسيار از ايران راهي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كرده 

  بودند و هنوز هم مشغول بودند.
شـناختم و   در لندن، تبليغ اجراي نمايشي را ديدم كه تمام گـروه را مـي  

م وزارت ارشاد اسالمي. ولي دانستم كه در ايران هستند و اغلب در استخدا مي
هـا هـم    آيند. در آگهي گفتند نه اين گروه از آلمان مي ديدم مي هر كس را مي

چنين ذكر شده بود، ولي هيچ جا ذكر نشده بود كه اين گروه اول از تهران به 
آينـد! نمايشـي كـه آورده بودنـد،      آلمان رفتـه و حـاال دارد بـه ايـن جـا مـي      

  و يا...؟» معركه...«پسند بود چيزي بنام  مردم
ي جالب اينكه اين كار و كارهاي مشابه آن، در كشورهاي اروپـايي و   نكته

آنجلس  اسكانديناوي با موفقيت روبرو نشدند، ولي در كاليفرنيا و بخصوص لس
بسيار هم موفق بودند. شايد بخاطر وجوه مشترك بين كار و تماشاچي! البتـه  

ي رقص هـم بـه آن اضـافه كـرده      ، صحنهاين گروه در اجراهاي خارج از ايران
  بودند!

گفتم كه رژيم اسـالمي نـه تنهـا هـيچ نگرانـي از بابـت اجـراي كارهـاي         
جـز   كنـد (بـه   كرد و مي آنجلسي نداشت و ندارد، بلكه آنها را تقدير هم مي لس

كارهاي يك يـا دو هنرمنـد). ولـي در حركتـي چـون فسـتيوال تئـاتر كلـن         
پيش در ميان يادداشت هايم، مطلبـي    د هفتهتوانست ساكت بنشيند. چن نمي

كه بـراي مسـئول فسـتيوال تئـاتر كلـن      » خلع سالح«را پيدا كردم با عنوانِ 
خواهد  نوشته بودم، و هيچگاه برايش نفرستادم! تلفني به من گفته بود كه مي
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گروه هاي تئاتري مقيم ايران را هم به فستيوال دعوت كند. اين حـرف بـراي   
هاي مالي و تبليغـاتي   كشد و حربه تبعيد و در غربت رنج مي هنرمندي كه در

و ارتباطي ندارد، بسيار سخت اسـت. بـا خوشـحالي بـه مـن گفتـه بـود كـه         
كنسولگري آلمان در تهران به او گفته كـه بـراي هـر كـس و هـر تعـداد كـه        

توانند ويزا صادر كنند. و اين دوست بسـيار خوشـحال    بخواهد دعوت كند مي
از اينكه چرا ناگهان چنين شـده؟ در ميـان حـرف هـايم در نامـه      بود و غافل 

اشاره كرده بودم به شب پاياني فستيوال (همان سالي كه من هم آنجا بـودم).  
آن شب از سوي مسئولين فستيوال و نماينده آلمان از سه نفـر از هنرمنـدان   
دعوت كردند كه روي صحنه بروند. پس از آنكه دو هنرمند ديگر روي صـحنه  
رفتند و با تشويق تماشاچي ها مواجه شدند، من همانجا ميان تماشاچي ها از 

ي آن ايـن بـود كـه     روي صندلي برخاستم و فقط چند جمله گفتم و خالصـه 
مراقب باشيد اين فستيوال شكل گرفته و بهتر و بهتر خواهد شد، نگذاريد اين 

ايـن حركـت   گفت كه بهر طريق شـده   هم بزنند. حسي به من مي تشّكل را به
  هنري را برهم خواهند زد.

پس از آنكه مسئول فستيوال برخورد مخالف اغلـب مـا را ديـد، بـه ايـن      
نويس و يـا كـارگرداني    اكتفا كرد كه گروه دعوت نكند و فقط مثالٌ نمايشنامه 

را براي سخنراني در فستيوال به آلمان بياورنـد. امـا دو سـال بعـد گـروه هـا       
خلـع  «ي مـن بـود:    جه همان شـد كـه تيتـر نامـه    دعوت شدند و آمدند و نتي

در اثر اين مراوده، از اين سو هم دوستان راهي ايران شدند. چند تايي »! سالح
از آنها كارهايشان را در تهران با تغييرات الزمه! بروي صحنه بردند. به همـان  

هـاي مخصـوص در    شكل كه گـروه هـاي ايرانـي كارهـاي خـود را بـا رتـوش       
  دادند.فستيوال ارائه 

شـود هنرمنـدي كـه در     رود. مگر مـي  اينجاست كه قبح ماجرا از بين مي
شمارد و با رنج و تالش بسـيار كـاري را عرضـه     تبعيد روزهاي زندگيش را مي

كند بر همان صحنه پاي بگذارد كه آقاي دكتر با تعزيه مدرن خـودش بـر    مي
شـركت كـرده   نهد؟! اغلب هنرمنداني كه قـبالٌ در ايـن فسـتيوال     آن قدم مي

متني را امضاء كرديم »! جوشش فرهنگي«بوديم، در تحريم اين حركت و اين 
ها و مجـالت بـه چـاپ رسـيد. پـس از آن يكـي دو تـن از ايـن          و در روزنامه

هنرمندان كه همان نامه را امضاء كرده بودند، با دادن آگهي در روزنامـه ابـراز   
همكاري خواهنـد كـرد!! مـن     كردند كه نه آنها هيچ اعتراضي ندارند و باز هم

فهمم كه هنرمند دلش براي كارش تنگ شده باشد، ولي ايـن   اين حس را مي
اي كم و با كلماتي شاعرانه و جانسوز منكر آن شـود   فهمم كه به فاصله را نمي

  كه زير چه متني را امضاء كرده؟
بندي هاي ابتداي مطلب يكي هـم برداشـت هنرمنـد از بـودن در      در رده

مندي بخواهد نگاهي به  ست. در اين راستا اگر روزگاري محققي، عالقهتبعيد ا
تئاتر ما در تبعيـد داشـته باشـد، مـداركي كـه باقيمانـده، فقـط بروشـورها و         

هاي جرايد است و در برخي موارد نوارهـاي ويـديوئي. بروشـورها اغلـب      بريده
شده و ديگر ي كار هنرمند اغراق  بسيار زيباست و در اغلب آنها در ذكر سابقه

اينكه مثالٌ محل نمايش فالن سالن معروف تئاتر انگلسـتان و يـا جـاي ديگـر     
اي معموالٌ يك يا دو سالن كـوچكتر بـا گنجـايش     است. اين سالن هاي حرفه

تـر اسـت. در    چهل تا هشتاد نفر دارند و براي اجراي كارهايي با درجـه پـائين  
بـه   3يـا   2در سالن شـماره  بروشورها هيچگاه ذكر نشده كه اين نمايش مثالٌ 

ديگـر نقـدها و    ي روي صحنه رفته اسـت!! ايـن يـك اشـكال. اشـكال عمـده      
  هائيست كه در جرايد به چاپ رسيده. گزارش

ي اول  اي بكنم كه نشريات، اتفاقـات هنـري را در درجـه    اينجا بايد اشاره
ي آخر به شكل نقـد و   ي دوم بصورت خبر و در درجه بصورت آگهي، در درجه

رسـانند. نـوع آگهـي بسـتگي مسـتقيم بـه        رسي به آگاهي خواننـدگان مـي  بر
ي گروه تئاتر دارد و به همين نسبت اندازه آن. (البتـه گـاهي تخفيفـي     بودجه

داشت). اگر  شد و كمتر از تبليغ خيارشور و برنج باسماتي هزينه برمي داده مي
را به نقد  اي آگهي در چند نوبت باشد نشريه هم لطفي كرده بخشي از صفحه

  دهد و گاهي هم مصاحبه با كارگردان يا هنرپيشه. يا گزارش اختصاص مي
آيا طبيعي است كه هنرمند خودش با خـودش بـه مصـاحبه بنشـيند؟ از     
خودش سئوال كند، خودش جواب بدهد و كارش را به نقد بكشد و... و... بلـه  

مربوطـه   هـاي  اين حالت براي اغلب ما پيش آمده، دليلش هـم آنكـه، نشـريه   
كسي را براي اينكار ندارند و اگر دارند كارهاي مهمتري بايد انجام دهنـد. در  

چـه عيبـي داره،   «جواب شنيدم: » آخه مگه ميشه؟«يكي از اين موارد گفتم: 
يكبار گفتم من حرفي ندارم ولي با ايـن شـرط كـه بـه     » فهمه! كسي كه نمي

  ام، با اين شرط ستهپيشن نهاد شماست كه من خودم با خودم به گفتگو نش

  
  

  

 
  

شـد.  بـراي    كنم. طبيعتاٌ قبول نكردند چون براي نشريه بد مـي  قبول مي
كنم، مـن   شد. اعتراف مي نقد كار هم به همين طريق در اغلب موارد رفتار مي

اي از كار خودم تهيـه كـردم! بـا اينحـال      گونه يكبار اين كار را كردم و گزارش
ا اسم مستعار به نقاط منفي و مثبت كار اشاره منصفانه از سوي آن نويسنده ب

كردم و به نكاتي كه در طول چند اجرا به ضعف آنها پي برده بودم پـرداختم.  
تر. بهرحـال توضـيح    كاري بسيار مشكل بود و اكنون توصيف اين حال مشكل

مطلب باال به اين دليل بود كه گفتم اگـر روزگـاري كسـي بخواهـد تحقيقـي      
  دهنده واقعيت باشد در دست نخواهد داشت. ي كه نشانبكند، مدارك حقيق

ايـم كـه بـا     هاي ادبـي ـ هنـري داشـته     در اين سال ها ما معدود فصلنامه
زحمات بسيار و رنج و مشقت توانستند چند سـالي دوام بياورنـد. الاقـل آنهـا     

انــد، مــثالٌ نــام گروههــاي نمايشــي و تعــداد آنهــا و  چيزهــايي را ثبــت كــرده
اند و اغلب پس از اجراي يك يا دو كار از فعاليـت   كم هم نبوده كارهايشان كه
  اند. كنار كشيده

در ميان مشكالت بسيار براي اجراي كاري بر صحنه، پيـدا كـردن محـل    
تمرين است و به همان سختي پيدا كردن سالن. من هيچ گـاه بـه تمـرين در    

خـرين كـاري   آ». دورخـواني «ام، حتي براي چند روز اول  منزل اعتقاد نداشته
هـاي   بـود بنـام  » آنتـوان چخـوف  «كه در لندن به روي صحنه بردم، دو كار از

ايست كه گروه ما انجـام   و اين تنها كارهاي ترجمه». خواستگاري«و » خرس«
داده چون اعتقاد داشتم بهتر است كارهاي ايراني به تماشاچي ارائه داد. ولـي  

در تئـاتر بـود كـه بيننـده     دليل انتخاب اين دو كار نشـان دادن طنـز واقعـي    
تواند شـاد و كمـدي باشـد بـدون آنكـه از كلمـات و        متوجه بشود كه كار مي

حركات ركيك استفاده شود. بدليل نداشتن جا، در كارگاه نجاري دوستي كـه  
هـا را آغـاز كـرديم. بـراي ورود بـه       ي گالري او قرار داشت، تمرين زير محوطه

رفتيم و  ري بود، و از نردباني به پائين ميكارگاه بايد از سوراخي كه بر كف گال
ديـوار  «گذرانديم! و يا بـراي تمـرين مجـدد     چند ساعت تمرين را در آنجا مي

كه به آمريكا دعوت شده بوديم، جايي بغير از زيرزمين تاريك و نمور » چهارم
يك ساختمان بسيار قديمي مكاني پيدا نكرديم. اين محل با وروديهاي آهنـي  

در امـان  » فرزانـه تأييـدي  «ترين مكان بود كـه   ر و قفل، مناسبقطور و زنجي
باشد. چون مصادف با زماني شده بود كه جمهوري اسـالمي او را محكـوم بـه    

(پليس انگلستان) اين مكان را براي تمرين » اسكاتلند يارد«مرگ كرده بود و 
  ما تأييد كرده بود.

ا شـود، سـالن   قرار بود در همـان گـالري اجـر   » خواستگاري«و » خرس«
بسيار بزرگي بود و با آن دوست به توافق رسـيده بـوديم كـه قسـمت ميـاني      
سالن را به صحنه و نشستن تماشاچي هـا اختصـاص دهـيم، كـه بـه راحتـي       

صندلي را داشـت. در ضـمن چـون اختيـار آن جـا در دسـت        150گنجايش 
را  خودمان بود مي توانستيم روزهاي آخر هفته و براي چند نوبت نمـايش هـا  
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اجرا كنيم. پوسترها با آدرسِ محل نمايش (يعني همـان گـالري) چـاپ و در    
روزنامه ها نيز آگهي داده شد. كمتر از سه هفته بـه اجـرا، صـاحب گـالري از     
همكاري با ما سرباز زد و بدون هيچ توضيحي گفت كه نمي تواند آن مكان را 

تلفن مرموزي كه بـه او  در اختيار ما قرار دهد!! بعدها فهميدم كه گويا پس از 
  شده بود، او چنين تصميمي گرفته بود.

اولين كار اين بود كه بايد در روزنامه ها آگهي ميـداديم كـه محـل اجـرا     
تغيير كرده است و مكان جديد را به اطـالع خـواهيم رسـاند. در آن شـرايط،     
حتي ديگر در كارگاه نجاري هم نمي توتنستيم به تمرين ادامه دهـيم و كـالٌ   

رنامه هايمان به هم ريخته بود. خوشبختانه هنرپيشه ها و همكاران ديگر بـه  ب
دليل اين تغييرات، مشكلي به مشكالت من اضافه نكردند. هر روز از صـبح تـا   
شب، لندن را زير پا گذاشتم و با تلفن و يا مراجعه به مكان ها بـه جسـتجوي   

مِ مـن مكـاني را بـه    سالني كه كارها را روي صحنه ببرم. يكي از دوستان قدي
  من معرفي كرد و مرا به آن جا برد و با آن ها آشنا كرد.

كلـوپ مردمـيِ   «تعلق داشـت، تحـت عنـوان    » اوكرائيني ها«آن جا به اقليت 
؛ در يكي از محله هاي خوب لنـدن. تـا آن زمـان در آن سـالن     »اوكرائيني ها

  ته مي فقط جلساتي برگزار مي شد و گاهي هم پيانويي روي صحنه نواخ
شد و يا با پخش موسيقي، مي رقصيدند. با مسـئول آن جـا كـه پيـر مـردي      
بسيار خوشرو و مهربان بود، بـه صـحبت نشسـتم و گفـتم كـه بـراي اجـراي        
نمايش آن جا را مي خواهم. خيلي تعجب كرد. به هر حال با جلب رضـايت او  

ر دادي بـا  و هيئت مديره و توافق روي قيمت اجاره كه بسشيار ارزان بود، قـرا 
  آن ها بستم. پوسترهاي جديد چاپ شد و آگهي ها در روزنامه ها تجديد شد.

هنوز كارِ ما روي صحنه نرفته بود كه دوستان با ديدن آگهي ما، محل جديـد  
را كشف كردند و براي اجاره ي محل به آن جا هجوم آوردند! چون پيـر مـرد   

ن اشخاص مي شدم. بـه  فقط مرا مي شناخت، به اين خاطر من بايد معرف اي
  هر حال براي دو سالي اين محل تبديل شده بود به مركز تجمع ايرانيان.

تقريباٌ هر كسي را در اين شهر مي شـناختيم كـه ارتبـاطي بـه كـار نمـايش       
داشت، در اين محل كاري به روي صحنه برد. چند تايي هم از گروه هايي كه 

ئه دادند. فيلم هم نمايش داده در لس آنجلس مي آمدند، كارشان را آن جا ارا
شد... و فعاليت هاي ديگر، تا جايي كه جشن تولد، پارتي هـاي و ديسـكوتك   
هم برگزار كردند. به دليل آن كه در پياده روي مقابل در ورودي، سرو صداي 
زياد براه انداختند، همسايه ها بـه شـهرداري محـل شـكايت كردنـد. پيرمـرد       

دست داد. من به او قـول داده بـودم كـه فقـط     خوشرو و مهربان، كارش را از 
  تئاتر اجرا خواهيم كرد، كه چنين نشد!!

با بـه هـيچ مليـت ديگـري اجـاره      » گلوپ مردمي اوكرائيني ها«از آن به بعد 
ندادند و جالب آن كه در آن دو سال فعاليت، حتي نوبـت بـه گـروه خـود مـا      

  نرسيد كه كاري بر آن صحنه اجرا كنيم.
حماسـة  «اي انگليسي اسـت، بـا او در نمايشـنامه     نرپيشهدوستي دارم، ه

ي كار گـروه مـا و ديگـر     همكاري داشتم. او وقتي بيشتر با نحوه» گيل گمش
گروهها از طريق من آشنا شد، واقعاٌ متعجب بود كه در چه شـرايطي تمـرين   
هاي بلندمدت داريم و فقط براي تعداد محدودي اجرا، و گاهي فقط چهار يـا  

براي او تعريف كرده بودم كه دكور و وسائل صحنه نمايشي را پـس از   پنج تا!!
چند اجرا در حياط منزل دوستي آمريكايي به امانت گذاشته بودم و آنها را بـا  
پالستيك پوشانده بوديم كه از گزند باران در امان بماند. باالخره زماني رسيد 

ترين شب هاي زنـدگي   كه دوستم خواست آنها را از آنجا ببرم. يكي از غمگين
منـد ـ كـه     باريد. با كمك دو تن از همين جوانان عالقـه  من بود. باران هم مي

واقعاٌ اگر كمك هاي مختلف آنها نبود شـايد هـيچ كـدام از ايـن كارهـا اجـرا       
شد ـ همچون سارقين، در تاريكي شب و در چند نوبت آنها را روي سقف   نمي

نـه بـه مكـاني منتقـل كـرديم كـه       اتومبيل و صندوق عقب گذاشتيم و مخفيا
هـاي   ها روي هم انباشته بود و محوطه با ميلـه  متعلق به شهرداري بود و زباله

حصار كشيده شده بود و چون مخارجي داشت كه خودشان بيايند  بلند آهني
ترتيب اين كار را توانستيم هنگام روز و مثل بچه آدميزاد!  و آنها را ببرند، نمي
ر شبانه انجام شـد. روي طـاق اتومبيـل ايسـتاده بـودم و از      بدهيم. از اينرو كا

هـاي ديگـر.    كرديم روي زباله ها تكه تكه آنها را به داخل پرتاب مي باالي ميله
هر تكه آن يادآور زحمات بسياري بود كه همه براي اجـراي آن كـار متحمـل    

 بـود. بـيش از صـد تكـه    » ديار و ديـوار «شده بودند. اينها همان دكور نمايش 
هاي پالستيكي كه در انبار كوچك آپارتمان كوچك  لباس هم در داخل كيسه

ما به امانت بود، به مرور پوسيد و بو برداشت و بر آنها موريانه افتاد و آنها هـم  
  به آشغالهاي شهر اضافه شد!

خواستند تن به سختي  الزم است اشاره كنم كه بعضي از دوستان كه نمي
اي بپردازند، كارشان را در كافه رستوران و يا  زينهپيدا كردن سالن بدهند و ه

ي ساندويچ فروشي به اجـرا در آوردنـد. در يكـي از ايـن كارهـا، سـمت        مغازه
اي يخچال بزرگ را رو به ديوار گذاشـته بودنـد و از آن طـرف يخچـال      شيشه

توانست سوررئاليستي هم باشـد،   بعنوان تختخواب استفاده كرده بودند كه مي
  ايش كامالٌ رئاليستي بود.منتهي نم

هـايي كـه پـا بـه ايـن مزرعـه        صفتي اسـت كـه بسـياري از آدم   » ناباب«
ي پيشـرفت تئـاتر    گذاشتند از آن برخوردارند. در نگاهي به عوامـل بازدارنـده  

ي عوامل رژيم، به تأثير كار آدمهاي ناباب در اين زمينه  تبعيد، به غير از رخنه
برداري مالي و يا كسـب شـهرت،    ه قصد بهرهتوان اشاره كرد كه فقط ب هم مي

  هر كاري دلشان خواست و از دستشان برآمد كردند.
هاي ديگـرش اضـافه    شناسم كه ناگهان دكتراي تئاتر بر رتبه آدمي را مي
را در رستوراني در لندن به نمـايش گذاشـت.   » بهرام بيضائي«شد، و كاري از 

هيچ اشكالي هم نداشت. در  اجراي آن در رستوران با چيدن صندليهاي چوبي
بروشور پرزرق و برقي كه در معرفي كار و هنرمندان چاپ شده بود، در كنـار  
زندگينامه پربار بهرام بيضائي، بيوگرافي آقاي دكتر هم در صـفحه مقابـل بـه    

خورد و با طوالني كردن آن سعي شده بود كه زبـانم الل چيـزي از    چشم مي
كه با اينحال يك دو خطي كم آورده بود! در  نويسنده كار كمتر نداشته باشد!

قيمت بليت  شد (هم ضمن در قسمت ورودي، خوراك زبان و مغز هم سرو مي
ورودي). و اين ابتكار به پيشنهاد و با كمك يكي از فكاهي نويسان شـهر بـود   

گذرانـد.   كه حاال او هم از راه نمايش دادن خود و خنداندن مردم زنـدگي مـي  
ده بودم كه پس از پايان بعضي از نمايشـها كـه بـه تـور اروپـايي      البته قبالٌ دي

شـد.   آمدند، در مقابل در خروجي دوغ اراج و زردآلوي ايـران فروختـه مـي    مي
  شد. ولي الاقل اين كار در خيابان انجام مي

هاي قديم براي اجراي نمايشي به لندن آمده بود، و قـرار   اي يكي از حرفه
دانم چه شده بود كه خـانم همبـازي ايشـان كـه      نمي بود به تور اروپايي برود.

خواست بـه آمريكـا برگـردد.     گويا اين اولين كارش هم بود، ناز كرده بود و مي
» كسـي رو سـراغ داري؟  «كارگردان مانده بود چه بكند. تلفني از من پرسيد: 

جواب بله » آخه شما كه گفتي پس فردا در آلمان اجرا داري، مگه نه؟«گفتم: 
ي نيست بابا، فقط يكي رو پيدا كنم كـه يـه چيزايـي رو    ا مسئله«اينكه:  بود و

  اينكار را هم كرد و تور اروپايي را ادامه داد.» حفظ كنه بسه!
ي كه به برگزاري فستيوال خوب تئاتر كلن كردم، بايد بـه ايـن   ا در اشاره
را  پرداختم كه در زماني كه از سالمت برخوردار بود و راه درسـت  نكته هم مي

فت، به جوانهايي امكان داد كه كار خود را عرضه كنند كه در ميـان آنهـا   ر مي
بازيگران، نويسندگان، و چندتايي هم كارگردان خوب استعداد خـود را نشـان   
دادند. بعضي در طول اين سالها از بيگاري خسته شدند و كنار كشـيدند ولـي   

ميزبان، باز هـم بـه دليـل    چند نفري به كار ادامه دادند و اغلب به زبان كشور 
خواهد و نـه چيـز    آنكه تماشاچي ايراني آسان پسند است و تفريح و خنده مي

ــم كــه خــوش   ديگــر! و حــاال دو ســه كــارگردان و هنرپيشــه  ي خــوب داري
  دهند. اند و به كارشان ادامه مي درخشيده

در كشور فرانسه، هم با كمك دولت كـاري شـكل گرفـت كـه قـرار بـود       
ي نمايشي ايراني باشد كه متأسـفانه مخلـوطي از همـه چيـز     فستيوال هنرها

واند در آن شركت كند. در سفري كه از ت بوده و هست و هر كسي بخواهد مي
گشتم، و پس از مالقات با مسئول اين كار بـود، داخـل    پاريس به لندن باز مي

 ردم، نام يكي از بستگان نزديكم را ديدمك قطار به بروشورهاي گذشته نگاه مي
كه زير عنوان تئاتر و قصه براي كودكان در آن جمع شركت كـرده بـود، و تـا    

دانستم اين شخص به تنها چيزي كه ربط نداشت كـار هنـري    آنجا كه من مي
  بود و قصه و كتاب!

به دو اتفاق بايد اشاره كنم كه با تمام عجيـب  » هاي ناباب آدم«در بخش 
كلـن بـود كـه در ليسـت      بودنش، خالي از طنـز نيسـت. در همـان فسـتيوال    

برخـوردم. كـار را   » ژان كوكتـو «اثـر  » اعتنـا  زيباي بي«ها به نمايشنامه  برنامه
دانستم كه يك بازيگر اصـلي دارد و يـك بـازيگر ديگـر كـه       ناختم و ميش مي

ولـي در ايـن اجـرا     نشسته است، يعني دو نفرهميشه روي صندلي ساكت 
دم كه چگونه دو نفر به سه نفـر  سه نفر شركت داشتند! و من حيران مانده بو

اي كه كارگردان را ديدم و فهميدم كه يك بچه هـم بـه    تبديل شده؟ تا لحظه
كردند، كسـي   نمايش اضافه شده، كارگردان و همسرش كه نقشها را بازي مي

را پيدا نكرده بودند كه از فرزند آنها نگهداري كند، بهتـرين راه حـل؟ بچـه را    
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ارگردان خيلي خونسرد در مقابل سئوال و تعجـب  هم ميزاريم توي نمايش. ك
  ».غربته ديگه آقا بهروز«من جواب داد: 

ي كلـن، كـه    و اما سال پيش در گزارش برگزاري فستيوال زخمـي شـده  
اند، مطلبـي خوانـدم در    مانست كه به آن تجاوز كرده واقعاٌ براي من به اين مي

نمي كه سـابقه كـار تئـاتري    رابطه با اجراي كاري كه از ايران آورده بودند. خا
هاي خوب و با تغييـرات عجيـب در    هم داشت، با كار يكي از نمايشنامه نويس

نمايشــنامه و محتــواي آن، در آن فســتيوال شــركت كــرده بــود و گويــا ايــن 
بوده! پرسناژي كه نماينده مرگ بود و بايـد  » استاد«خود  ي تغييرات با اجازه

اي پانزده ساله و كُپل،  شده بود به پسربچه رو باشد، تبديل مرد (يا زني) زشت
وانـد زشـت نباشـد و    ت با اين توجيه از طرف خـانم كـارگردان كـه مـرگ مـي     

سال هم باشد و خوشرو. بعد مشخص شد كـه آن پسـربچه فرزنـد خـانم      بچه
  كارگردان است كه بازيگر نقش ديگر هم بود.

ز داشـتن تلويزيـون   با توجه به اينكه اقليت ايراني اكثر شهرهاي اروپايي ا
  ترين آنهاست. پس از اينهمه سال هنوز  محروم هستند، لندن يكي از عجيب

هم تلويزيوني اينجا وجود ندارد كه الاقل مردم را به هم نزديك كند. تـا آنجـا   
رداند، در هفته چند گ كه يكنفر آنرا مي» كيبل«انم يك تلويزيون د كه من مي

هم وجود دارد. براي مدتي هم تلويزيـون  ساعتي برنامه داشت كه شايد هنوز 
داد كـه آنهـم    اي روزي دو ساعت برنامـه ارائـه مـي    ديگري با سيستم ماهواره

متأسفانه بخاطر اختالف گرداننـدگانش بسـته شـد. ايـن اواخـر هـم يكـي از        
اي در اينجـا زده اسـت! (چـون معمـوالٌ      نجلس گويـا شـعبه  آ تلويزيونهاي لس

كنند) كـه از محتـواي كـارش خبـري      يا باز نمي زنند، تأسيس و تلويزيون مي
اي يكساعت برنامه داشت كه آنهم بسته شد.  ندارم. يك راديو هم بود كه هفته
ور، نـه تنهـا يـك جـام جـم بـر       آ سرسـام هاي  جمهوري اسالمي اما، با بودجه

ماهواره، بلكه پنج كانال خدمت ايرانيان آواره تقـديم كـرده و بـه راحتـي بـه      
ديـدم كـه ايـن كانالهـا را      ي راه پيدا كرده است. آشناياني را مياي برخه خانه

شـدند، جـوابي آمـاده داشـتند:      كردند. وقتي با تعجبِ من روبرو مي تماشا مي
هاي  بابا، يه جوري اين پدر و مادر پيرو بايد سرگرم كرد، دلشون براي منظره«

و ». اسـت ايرون تنگ ميشه تو اين غربت. راستش براي ساكت نيگرداشتن اين
اين جوابها كم و بيش شبيه هم بود. مثل آنهايي كه پـس از سـالها بـه ايـران     

انـد، سـفر    گفتند كه پدرشـان را از دسـت داده   رفتند و پس از بازگشت مي مي
بعد مادر را، و در سفرهاي بعد براي تقسيم ارث و ميراث و حاال هم كه اصـالٌ  

  ».بابا كاري باهات ندارن«اي نيست:  مسئله
كنم، به اين دليل است كه الاقـل   ر به داشتن كانال تلويزيوني اشاره مياگ

شد كارهاي نمايشي كوتاهي ارائه داد و از ايـن راه تـا حـدي     از آن طريق مي
  هاي كارهاي سبك نمايشي را جبران كرد و مرهم بخشيد.   لطمه

هـا   به دليل نداشـتن تلويزيـون و يـا سـالني مخصـوص ايرانيـان، خيلـي       
اند كه بتوانند در اين راستا كاري انجام دهند. در همين لنـدن   كرده تالشهايي

اي دانشگاهي من، با مشكالت بسيار و تحمل مخارج توانست ه يكي از همدوره
در قسمت پائين حياط منزلش سالن كوچك و جمع و جـوري بنـا كنـد كـه     

پرسناژ، شب شـعر و   اطاق فرماني نقلي هم داشت كه براي اجراي كارهاي كم
ل بود، و براي بيش از دو سالي هم فعال بود كه متأسفانه طبق آ سخنراني ايده

قوانين شهرداري محل آنرا بستند. همكار ديگري دارم كـه در پـاريس چنـين    
كاري كرده و با اضافه كردن قسمتي از حياط به گـاراژ منـزل، سـالني بسـيار     

  يكي پابرجا مانده باشد.اي ساخته كه اميدوارم اين  زيبا براي اجراي كارهاي حرفه
ايرانيان مقيم لندن، در طول اين ساليان عالقه خود را بـه حفـظ و ارائـه    

انـد. در كنـار آن چنـد كـانوني كـه از       فرهنگ و هنر خود صادقانه نشان داده
وند، و ابتـداي مطلـب بـه آنهـا اشـاره      شـ  سوي شهرداريهاي محل حمايت مي

ر و متمـول   ي كوچك كردم، در اوائل دهه نود كتابخانه ي با ياري چند آدم خيـ
ي ايـن   در دو اطاق كوچك آغاز به كار كرد كه به همت مسئول آنجا و عالقـه 

دوستان، اين مهم انجام شد و ابتدا هم هيچ ربطي به هيچ سازمان دولتي و يا 
اش از طريـق كمكهـاي قابـل توجـه      گروه و يا حزبي نداشت!! مخارج ماهيانـه 

ي بسـياري از ايرانيـان، از راننـده     وچك و ماهيانـه مالي چند نفر و كمكهاي ك
كنـد، تـأمين    تاكسي گرفته، تا پزشك و حتي كسـي كـه پيتـزا دليـوري مـي     

ي شخصي خودش هر چند تا كتاب كه داشت بـا   شد. هر كس در كتابخانه مي
صميم دل به اين كتابخانه هديه كرد. من هم با اين كتابخانه همكاري نزديك 

بهايم را بـه آنجـا بخشـيدم و اكنـون كـه ايـن خطـوط را        داشتم و تمامي كتا
  نويسم به آنها هيچ دسترسي ندارم! مي

اي را به چهـار اطـاق بـا     استقبال مردم باعث شد كه همان دو اطاق اجاره
دهـيم. بـا   » گسترش«اي بيشتر و كتابهاي بسياري كه هديه شده بود ه قفسه

م را بيشتر تشويق بـه  فيلم مستندي ساختم كه مرد» گسترش«همين عنوانِ 
حمايت اين مكان كند، با اين اميد كه ما هم مركز فرهنگي داشته باشيم كـه  
بتوانيم فعاليتهاي مختلف ادبي و هنري در آن انجـام دهـيم. پيـام كلـي ايـن      
فيلم چنين بود كه ضرورت داشتن مركز فرهنگي براي ايرانيـان مقـيم لنـدن    

ه چنين مكاني دارند. بـا نمـايش ايـن    د و فرزندان ما نياز بشو شديداٌ حس مي
فيلم و تكثير نوارهاي ويديوئي و در كنار تالشهاي ديگر براي دريافـت كمـك   
از سوي مردم و جذب آنها براي حمايت از اين مكان، مبـالغ قابـل تـوجهي از    

وري شد كه به سپرده بانكي قبلي آ سوي هر كس و به فراخور حال خود جمع
ابل توجه، ساختماني بسيار بزرگ و در مكـاني زيبـا   اضافه گشت. با اين رقم ق

خريداري شد. اين ساختمان تمامي شرايط تأسيس مركز فرهنگي ايرانيـان را  
آنـرا بـه    شـد  توانست كتابخانه باشد و در عين حال مي داشت. سالن اصلي مي

سادگي تبديل به سالن تماشاچيها كرد، براي اجراي نمايش، موسـيقي و... و...  
شد تبديل به صحنه  انه بزرگ را كه در قسمت پشتي قرار داشت ميو آشپزخ

و اطاقهاي پشت صحنه كرد و چندين اطاق ديگر در بخش جنوبي سـاختمان  
وانست تبديل به كالسهاي آموزش زبان فارسـي، موسـيقي، كـامپيوتر و...    ت مي

  و... شود، كه من طرح اجرايي تمام آنها را بروي كاغذ آورده بودم.
ديل به مركز فرهنگي بشه، اونوقت همه ميخـوان بيـان تـوش، از    اگه تب«

ناسي، اونوقت سرِ نخ از دسـتمون  ش كارِ ما سر در بيارن. دور و بريها رو كه مي
استداللي بود كـه مسـئول   ي  اين خالصه». درميره و ديگه نميشه كنترل كرد

بـه   آنجا پس از چندين جلسه جر و بحث و حتي مجادله كه من با او داشـتم، 
  من ارائه داد.

روزي كه قرار بود اين مكان قانوناٌ ثبت شود، مـن كـه در تمـام لحظـات     
حضور و همكاري داشتم، خبردار نشدم. آن مكان زير عنـوان كتابخانـه ثبـت    

 ي رفت كه طبيعتاٌ گستره» هاي بريتانيا كتابخانه«شد و به اين خاطر زير چتر 
  .شد فعاليتش محدودتر مي
نزديك پانزده سال گذشته، غير از جلسات شعرخواني  چنين هم شد و در

و سخنراني هاي تكراري و آنهم چند بار در سال اتفاق ديگري نيفتاده. و اينها 
هم به دليل آن بود كه طبق قوانين شهرداري محل، و به دليل برخـورداري از  
 بعضي امكانات، اجتناب ناپذير بوده، و بايد چنين فعاليت هـايي در آن انجـام  

. گويا هنوز آشپزخانه، همان آشپزخانه باقيمانده... و البته تعداد كتـاب  شد مي
ها بيشتر شده و صد البته كه وسائل كامپيوتري هـم باالجبـار اضـافه شـد. و     
مهمتر از همه اينكه الاقل بيش از ده بار به قيمت ساختمان اضافه شـده كـه   

  شايد روزي با فروش آن كاري بتوان انجام داد.
س كه اين تنها شانسي را كه ايرانيان مقيم لندن براي داشتن مكاني افسو

كه بتوانند زير سقف آن جمع شـوند، كارهـاي هنـري و ادبـي خـود را مثـل       
لهستانيها ارائه دهند و فرهنگ خود را در مملكـت ميزبـان بـه ديگـر اقليتهـا      

نفـر  معرفي كنند، به راحتي از دست دادند و تنها يك نفر در صدر آن و چند 
  ر، از صداقت مردم بهره بردند.ت در درجات پائين

ينـيم چـه باليـي بـر سـر      ب گوئيهاي من براي آن بود كه به تمام اين زياده
اي از  تئاتر در تبعيد آمده. بهتر آنست كـه بخـش آخـر را بـا توضـيح خالصـه      

كه فقط يكبار در فستيوال هامبورگ اجرا شـد  » هاي شب چهره«آخرين كارم 
سئوليتي هاي برگزار كننـده آن  م ي برگزاريش و بي يوال و نحوهكه همان فست

بسيار بر روح مـن اثـر منفـي گذاشـت. بـا توجـه بـه توضـيحاتي كـه دادم و          
ايي كه از هر سو به تئاتر تبعيد وارد شده، حدود ده سال اسـت كـه از   ه لطمه
  تئاتر ايراني دورم. ي صحنه
  »:هاي شب چهره«

داشتن سالن براي اجراي كارهايشان، نيمه دو هنرپيشه تئاتر، به دليل ن
كنند و وسائلي را به  نند، لباس سياه بر تن ميز شبها ماسك بر چهره مي

كنند.  همراه دارند كه معموالٌ سارقين براي انجام كارهايشان از آن استفاده مي
يكي ماسك خنده بر چهره دارد، و ديگري ماسك گريه. نيمه شب ها با 

سالن هاي تئاتر، و گاهي با شكستن قفل در و گاهي با  باالرفتن از ديوار
ماشاچي راه ت هاي خالي با سالن هاي بي دستيابي به رمز زنگ خطر، به صحنه

كنند. خورجيني بر دوش دارند كه حاوي چندين نمايشنامه است. هر  پيدا مي
يابند و براي سالني بدون تماشاچي نمايشي را بر صحنه  شب به مكاني راه مي

كنند. و از اين كشور به كشور ديگر سفر مي كنند و به اين كار ادامه  را مياج
لمللي به دنبال آنهاست و روز به روز كار بر آنها ا بين مي دهند. پليس
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د. دوربين هاي ويديوئي تصاويرشان را همه جا ضبط كرده و شو ر ميت سخت
وند و ش سارقيني كه به سالن هاي تئاتر وارد مي«عكس هايشان بعنوان 
ها به چاپ رسيده. اين مسئله  ي روزنامه در همه» رندب چيزي به سرقت نمي

براي پليس، چون معمايي باقي مانده و هيچ كس نمي تواند كارِ اين دو 
  هنرپيشه را توجيه كند.

  2007لندن،سپتامبر   

*  
  

  

  از جشنواره ى ديونيسوس 

  تا جشنواره ي هنرهاي نمايشي ايرانيان  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يادداشتي از رامين يزداني

  

  سالمي چو بوي خوش آشنايي! 
شهر آتن  هرسال درسرآغاز بهار، كه ايرانيان نوروزرا جشن مى گرفتند، در

برگزارمى شد. سخن روز، كالم خدايان  ديونيسوسجشن هاي  يونانباشكوه 
بود. ديونيسوس، نه تنها االهه ي آب، اشك، باد، باران، درياها، مستى و 
راستى و ايزد ديگرگونگى و پيشرفت، بلكه رب النوع هنر نمايش و شراب نيز 
بود. بيش از دوهزاروپانصد سال پيش، دريكى ازهمين روزهاي بهاري، فردى 

سوار برارابه اش ازمزرعه ي خود به آتن آمد و مدعي شد كه  ،تسييس به نام 
كاتارسيس فس و  خود،  به تزكيه ى ن و مى خواهد با ارائه ي هنر بازيگرست

دست زند. او ارابه اش را درحاشيه ى ميدان جشن جاسازى كرد تا آنرا به 
مثابه صحنه ى نمايش به كار برد.  پيشتر تنها رقصندگان و خوانندگان 
همسرائى ها در جشنهاي ديونيسوس شركت مى كردند. آنان صورتك يا 

ندند ومى ماسك به چهره مى زدند و شراب مى نوشيدند و آواز مى خوا
 داده بودند. وآن واژه، شامل دو بخش  تراگوديا رقصيدند و به هنرخود نام 

به معناى رقص وآواز وهمسرائى بود.  اوديا   به معناى بز يا گاوميش، وتراگ 
بعدها اين ماسكها و نقابها، يا هولناك و ناهنجار و دردآلود شدند،  تا نمايانگر 

آور و مضحك،  تا نقش هاى كميك را  نقش هاى تراژيك باشند، و يا خنده
مى توانستند با تعويض اين هيپوكراتها  نشان دهند. به عالوه بازيگران يا 

 ماسكها درهنگام بازى، ايفاگر چندين نقش وشخصيت باشند. درروزى كه 
به جشن آمد و شروع به بازي كرد، هنوز در شهر آتن مردم تسييس بازيگر 

ران،  قدرت در دستهاى ديكتاتورها متمركز ساالرى وجود نداشت. درآن دو
بود. تنها پس از پيروزى جنگجويان شهرآتن و نيروي نظامي يونان برارتش 
ايرانيان بود كه نظام ديكتاتورى به تدريج به دمكراسي تحول يافت. و دراين 
دوره ى مردم ساالرى، جشن هاي ديونيسوس وبازيهاى تئاترى به اوج خود 

                                  رسيد.            
جاري گشت، هنر نمايش نيز  آتنزمانيكه دمكراسى و مردم ساالرى در 

درجشنهاى ديونيسوس،  رونق زيادى يافت. پس ضرورت بناى آمفى تئاترى، 
كه بتواند اجتماع مردم مشتاق شهر را درخود جا دهد، بيش از پيش احساس 

درناحيه اى كه جشن آكروپوليس   شد. بنابراين دربخش جنوبى ساختمان
هاي ديونيسوس برگزار مي شد، درمجاورت دريا، آمفى تئاترى ساختند، كه 
گنجايش هفده هزار تماشاگر را داشته باشد. مى توان تصور كرد كه درآن 

 ، آيخيلوس زمان، جمعيت شهرآتن به بيست هزارنفرهم نمى رسيد.  به همت 
ن را ازچوب ساختند. آنگاه نخستين سكوهاى نشستفيدياس   وپريكولوس 

نمايش تراژدى درتاريخ كالسيك هنرهاي نمايشي يونان باستان، يعنى 
را به صحنه بردند. از زمان نمايش پارسيان توسط آيخيلوس پارسيان نمايش 

درسال چهارصد وهفتاد ودو قبل ازميالد مسيح،  تا زمان اجراى نمايش 
رسال چهارصد و يك قبل از ميالد، د سوفوكلس توسط اوديپوس در كلونوس 

بيش ازهفتاد سال، شهروندان آتن بر روى ساختمان اين آمفى تئاتر كار 
  .كردند،  و سكوهاى نيم دايره اى آنرا بعدها ازسنگ ساختند

هجده سال پيش از برگزاري جشنواره ي هنرهاي نمايشي در اين سرزمين چ
شد ايرانيان با ارتشي كه  ناميده مي هالسزيبا سرزمين  هلنكه به يادبود 

بزرگي و شكوهش را دنيا تا آن هنگام به خود نديده بود به آتن حمله بردند.  
بر تخت پادشاهي پدر نشست تا با تمامي  زئوسدختر خداياي خدايان  آتنه

قواي آسماني و زميني خود نگاهبان شهر و ميهنش باشد. او كه از سر پدر 
زاده شده بود، ايزد بانوي  پرومته خويش زئوس به وسيله ي خداي آتش

جنگ و رزم بود. اما سرنوشت بايد گونه اي ديگر رقم مي خورد. شهر آتن 
بايد كه توسط ايرانيان در آتش و شمشير و خون نابود مي شد تا بر ويرانه 
هاي آن،  شهري نوبنياد ديگربار ساخته شود و مهد تمدن دوران باستان 

 نگ نخست ايرانيان با يونانيان درمنطقه ىشود. اكنون هجده سال پس ازج
توسط ارتش ساالميس وهشت سال پس ازمحاصره ى دريائى ناحيه ي  ماراتن

 شاهنشاه هخامنشى كه به پيروزى نيروى دريائى آتن، تحت فرماندهى 
يكى از سه نويسنده ي بزرگ تراژدي آيخيلوس  منتهى گشت،تميس توكلس 

و ساير  پريكولوس پارسيان را بهمراه هاي مهم يونان در آن زمان، نمايش
دمكرات ها، براى اجرا در جشنهاى ديونيسوس آماده كرد. نمايش درمراسم 

چهارصد و در بهار سال آكروپوليس گشايش آمفى تئاتر جديدالتاسيس 
پيش ازميالد مسيح به صحنه رفت. قصد آيخيلوس اين بود كه  وهفتاد ودو

بياورد، جنگى كه درآن مادران به عزاى  فجايع جنگ را به ياد شهروندان آتن
فرزندان، فرزندان به عزاى پدران و بزرگان و پادشاهان به عزاى از دست رفتن 

در پارسيان  قلمرو تحت فرماندهى خود نشسته بودند!  ماجراى درام
چهارصحنه به اجرا درآمد، تا به شهروندان آتن نشان دهد، چگونه 

هخامنشي، به وحشت وترس وسرانجام به  غروروافتخارارتش بزرگ وقدرقدرت
فاجعه منتهى شد. شروع نمايش با دسته ى همسرايان بود. اين همسرايان 
درواقع بزرگان، سركردگان، امراى كشورى ولشگرى ايرانى بودند،  كه شوراى 
سلطنت را تشكيل مى دادند، وپادشاه را به لشگركشى به اطراف و اكناف 

اين صحنه ي نمايشي شاهنشاه هخامنشى  تشويق وتهييج مى كردند. در
ترس در دل آتنى ها مي اندازد، اما بدليل بى اعتمادى فرماندهان و رهبران 
ايراني به يكديگر وعدم رعايت جنبه هاى احتياطى، او دچار اشتباه تاريخى 
بزرگي مى شود، و جنگ را به سرعت به درياها مى كشاند. با وجودى كه 

ويترين نيروى دريائى عهد باستان است، اما كشتى هاى دريائى ايران، ق نيروى
جنگى ارتش هخامنشى موفق نمى شوند، آتنى ها را از راه آبها شكست 
دهند. احساس نگرانى و ترس به ايرانيان غلبه ميكند و نبرد به پيش نميرود. 
درفضاى صحنه ى بعدي در دربار شاه ايران در پرسپوليس، حس نگرانى بر 

ب است و از جبهه هاى جنگ خبرى نمى رسد! مادر پادشاه  ايرانيان غال
، آشفته وهراسان به صحنه وارد مى شود، و با توسل به تمثيل واستعاره، آتوسا

به شاهين هاى بلندپروازى اشاره مي كند، كه درخواب خود ديده است.  
شاهين ها درتعقيب عقابهاى تيزچنگال، بروز حادثه اى ناگوار را خبر مى 
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را درجنگ با  خشاياروبعد درست در زمانيكه، آتوسا اهداف پسرش   دهند!
يونانيان به زيرسؤال مى برد، خبر شكست نيروى دريائى ارتش ايران، در 

به اطالع حاضرين ميرسد. سپس براى آنكه عمق فاجعه پالتائيا  و ساالميس 
شاه، پدر متوفى  داريوشآشكارتر ونمايانتر شود، درصحنه ى واپسين  

شاه، درهاله اى از نور، بر بزرگان ايرانى ظاهر مي شود و به تحليل و ايارخش
تفسير رويدادهاى جنگ و آثار دلخراش آن مي پردازد. داريوش شاه زنگ 
خطرى را براى آيندگان به صدا درمى آورد و به فرزندان و بازماندگانش 

تاريكى و جهل از نور و روشنائى روى برنتابيد و گام در راه « اخطارمى كند:  
در نهايت خشايارشاه شكست خورده وهمراهان اندكش در صحنه » نگذاريد!

ى پاياني، ازميدان جنگى مغلوبه، به ميهن خويش بازمى گردند،  تا 
تماشاگران آمفي تئاتر آكروپوليس شاهد آه وناله و افسوس وغم واندوه و درد 

  آنها باشند 
وپوليس در خالل هفتاد سال دوره هدف از اجراي تراژدى در آمفي تئاتر آكر

ي طاليي جشنواره ي ديونيسوس، بازتاب زشتيهاى جنگ دربرابر زيبائي 
 دىژترارسالت هاي  يكى از ، شاعران يونان باستانهاى دوران صلح بود!  

مى گ برصحنه ي تئاتر شهر آتن جن و وحشتزاى دلخراش تصاويرنمايش را
را كه شهروندان بسرعت فراموش  آنها مى خواستند اين زشتى ها !دانستند
در  و همه ساله دربهار !اه دارندگانشان زنده نگديد برابر ، همواره درنندمى ك
آتن شهروندان به با استفاده از درامهاى تراژيك،   ،ديونيسوس تئاتر جشن

زيرا كه !  ندفراموش نكن آمد ترويا ( تروآ)   كه برسر را بالئى شد،اخطارمى 
شهر آتن نيز  شهروندانر ب دمى توانت و ويراني در پس آن و مصيبهمان بال 
، به سسوفكلردانى گبه نوشته و كارآئياس  درنمايش ،سربازى !فرود آيد

باد،  كه به يونانى  او لعنت خدايان بر«  :شهروندان و بزرگان اخطار مي كند
چه گذشته بود كه دل شاعران و بازيگران  ترويا مگر در »را آموخت! گها جن

يونان باستان را تا اين حد به درد آورده بود؟!  ماجرا به زماني خيلى دور، 
چيزي بيش از دوهزار تا دوهزار و پانصد سال قبل از دوران اجراى اين درام 
ها در جشنواره ي ديونيسوس،  به عصر اسطوره ها و پهلوانان  برمي گشت. 

قهرمانان و  آنچه با صلح وعشق شروع شده بود،  با جنگ و مرگ و مير
پادشاه منه الئوس نابودى تمدن ترويا پايان گرفته بود. نخست درجشن  

زن هلنا ، عاشق تروآپادشاه شهريار پرياموس  فرزندشاهزاده پاريس ، اسپارتا
ايزد بانوي عشق آفرويت پادشاه اسپارت مى شود. اين عشق را پيشترها  

پسران آراسته  اده هكتورشاهزو برادرش پاريس  وزيبايي پيش بيني كرده بود.
آمده اند، اسپارتا  به اينسوى آب  پادشاه شهرآنسوى آبها  پرياموسى شهريار 

تا پيام آور صلح و دوستي باشند. چند سال پيش كه قحطي ناشي از 
منه الئوس خشكسالي و شيوع بيماري طاعون اسپارت را فرا گرفته بود؛  

ليكوس و كماره  سم قرباني بر آرامگاه سفري به ترويا كرده بود. او با انجام مرا
رب النوع آتش ، نظر مهر و دوستي خدايان را نسبت به  پرومتهفرزندان 

جلب كرده بود. درآن سفر، پادشاه اسپارت ميهمان شاهزاده  تروآشهروندان  
پاريس بود. اكنون شاهزاده پاريس و برادر بزرگش شاهزاده هكتور در اسپارت، 

بودند. از قضاي هلنا (هلن) وهمسر زيباي بي همتايش  منه الئوسميهمان  
در جزيره ي كرت به دست يكي از فرزندانش منه الئوس روزگار پدربزرگ  

كشته مي شود. او به منظور كفن و دفن و به خاك سپاري پدربزرگش راهي 
آن جزيره شده، پذيرايي از ميهمانان را به همسرش واگذار مي كند. در غياب 

زيبا نيز دل به شاهزاده ي جوان و زيباي ترويايي مى بندد و  هلن، منه الئوس
او را از توطئه ي قتلي كه جانش را تهديد مي كند با خبر كرده به همراه  

غمگين از منه الئوس ـ واقع درتركيه ى امروزـ  مى گريزد.  ترويابه  پاريس
 و به  نهمي سيپادشاه آگاممنون  جريان را به برادر خود  هلنگريز همسرش 

و به منظور  هلنخبر مي دهد. با هدف بازپس گرفتن ايتاك پادشاه اوليس 
توسعه ي قلمرو تحت فرماندهي خود، ارتش متحد يونان به فرماندهي 

پادشاه تروآ و پسرانش مى شود، كه پرياموس  وارد نبردى با  آگاممنون
پادشاه  دهسال به طول مى انجامد. در اين آرايش جنگي عالوه بر سپاه سه

سرزمين هاي اسپارت، مي سينه و ايتاك، سپاه سرزمين هاي بئوسي، 
اوركومن، لوكريد، آرگوس، پيلوس، اقريطوس، دوليشون، فتي، متون، اليزون، 
فوكيده، آبانت، آتن، آركادي، اليد، اتولي، رودسن، سمه، كارپات، اتيون، 

د. درخالل اين ايولكوس، تريكيه، تيتان، الون و پليون وارد نبرد مي شون
شاهزاده بدست فرمانده ي كل قواي ترويايي  منه الئوس جنگهاى دهساله 

، آگاممنونكشته مي شود. اما بعد خدايان و قهرمانان تحت فرماندهى هكتور 
را كه درجنگجوئى بى همتاست مامور مي كنند تا با شمشير آشيل روئين تن 

 آگاممنون ن رسيده است،  تا را نابود كند. ديگرزمان آ هكتور بى همانند خود
را نابود كند!  درحاليكه سپاه متحد همسايه ي خود با طرحى كارساز تمدن 

كه معتقد است زمان  كالخاسيونان تظاهربه بازگشت دارد، با پيشگويي هاي 
تهاجم نهايي بر حصارهاي مستحكم ترويا آماده و مهياست،  يكي از 

چوبى بزرگى را مى سازد، كه در شكم اسب اپيه ئوس فرماندهان يوناني بنام 
آن چهل مرد قدرتمند، يعني پهلوانان و قهرمانان قدرقدرت يونان مخفي شده 

اينست كه اسب چوبى را به عنوان  آگاممنوناند!  طرح يونانيها به فرماندهي 
پيشكش و به نشانه ي آتش بس و پايان جنگ و ابراز صلح و دوستي، به 

اين سينون  تقديم كنند. جاسوسي به نام  تروياپير  پادشاه پرياموس  پيشگاه 
مهم را به عهده مي گيرد تا مردم و فرماندهان ترويايي را بفريبد. با وجود 

سران و بزرگان شهر  كه ازجنگ و  ،آپولون  كاهن معبد الئوكون  اخطار
خونريزى دهساله خسته شده اند،  فريب يونانى ها را مى خورند و شب هنگام 

لي ترويا درخواب ناز روياي صلح و آشتي مي بينند، جنگجويان و كه اها
پهلوانان آتني از درون شكم اسب چوبى بدرآمده، شهر را به آتش مى كشند و 

 كه پيش از اينشاهزاده پاريس دروازه ها را به روى سپاه خودي مى گشايند. 
ست، را از ناحيه ى قوزك پا مجروح كرده اآشيل روئين تن  با تير خود، 

درميان آتش و دود   از دست مي دهد. هلن اينك جان خود را بر سر عشق به 
افسانه اي به سوي سپاه يوناني ها مى گريزد و پايان  هلنشهر ويرانه ى تروآ، 

و سپاهش، پيروزمندانه به شهر سوخته وارد مي  آگاممنون ماجرا روشن است:
ايزد بانوي جنگ  آتنايا  پاالس را كه تصويري از  پاالديومشوند و مجسمه ي 

به شهر آتن انتقال مي دهند. بنا به باورهاي آپولون و رزم است از معبد  
اساطيري،  بقاي هر شهري در گرو در اختيار داشتن اين مجسمه ي چوب 
تراش زيباست كه توسط زئوس بزرگ ايزد ايزدان از آسمان به زمين انداخته 

وآ در جشنواره هاي ديونيسوس در شده است. ده ها نمايش از ماجراهاي تر
  .خالل هفت دهه به صحنه مي رود

به صحنه مى ، كه رنگ آسمانش به شفافيت شيشه بود ي باز، نمايشها درفضا
 .فاصله اى بين آنچه برصحنه اتفاق مى افتاد و تماشاگران وجود نداشت . رفت

بازيگران را درگرداگرد آمفى تئاتربزرگ شهر،  ،چشم ها از فاصله اى نسبتا دور
هر . نددرحال اجراى نقش قهرمانان درگير درموقعيتها تعقيب مي كرد

 باشكوه يدرآتمسفرو  مى توانست خودرا در ميان اجتماع مردم شهر تماشاگر
تپه  فرازبر فردي كه  حس كند.  در ميانه ي ماجرا  -زندگى بود كه نمايش -

ا نظاره مى كرد، آنان را آمفى تئاتر و شهروندان ر مى ايستاد وآكروپوليس ي 
نظاره گر رمز ورازى  ،چونان مجسمه هائى مى ديد كه درسكوتي سرشار

كه گوش ها نيز حس مى  ،چشم هاتنها . اين نزديكى را نه هستندبزرگ 
و درهفتاد و يكمين  كردند. طنين صداى بازيگر درفضاى تئاتر مى پيچيد

صحنه را در فضائى  عمق رديف هم شنيده مى شد. اگركه ديدگان تماشاگر
سه بعدى مى ديد، اين گوشها بودند كه برنده ى بعد چهارم بودند. همه 

فضا را درآغوش خود داشت. نزديكى اي  فشرده چشم و گوش بودند. تمركز
صداى باد و از خاموشي  پسها سرشارى و سرمستى بهمراه مى آورد. 

 اين ،وس بودهمگى دراختيار رب النوع بزرگ ديونيس كه ،طبيعت نجواهاى
بازيگران وصداى پرطنين آنها بود كه درفضاى سكوت و  حضور و ظهور

 صافآسمان  روشن و روز در تمركزجارى مى گشت. ازآنجا كه اجراها
هيچگاه از دست نمى  ،برگزارمى شدند، خودآگاهى به پيرامون درطبيعت

ه تنها نمايشى از واقعيت است و ن، رفت، همه مى دانستند آنچه مى گذرد
با احساس همدردى، همفكرى  هزاران تماشاگرآن خود واقعيت. با اين وجود 

و  وهمشناسى، خودرا درميانه ى ميدان حادثه و مركز ماجرا حس مى كرد
را  آنهااما آنچه  ،پايان داستان را مى دانستهر نفر از اين فوج انساني گرچه 

نقل ماجرا  "گىچگون"برسكوهاى نيمدايره اى آمفى تئاتر ميخكوب مى كرد، 
 اجرا مى شد. بر صحنه  "آنچه" نه، وحاالت بازى بازيگران صورتك دار بود

جايگاه سكوت ، رقص، موسيقىهمو  .متن نمايش را شاعرمى نوشت
و درمقام نويسنده ى متن، كارگردانى  همسرايان و بازيگران را تعيين مى كرد

رصحنه به عهده مى خروج بازيگران را د و ورود ، ونمايش اختارس ،شخصيتها
 گرفت.  توجه به چگونگى اجراى نمايش با اين خودآگاهى توام بود كه فرد

جشن  قضاوت خود را درباره ى آن ارائه دهد. ،فرد اين انبوه تماشاگران
ى هنرى بود. ابتدا نويسندگان متون نمايشي، نوشته امسابقه  ،ديونيسوس

، ئت تصميم گيرنده هاي خودرا به مسؤلين جشنواره مى دادند. يك هي
برنده هاى اول و دوم و سوم را  ،آنگاه تماشاگران .نمايشها را انتخاب مى كرد

انتخاب مى كردند. البته منتقدين كه قبال از سوى جشنواره دعوت شده 
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برتماشاگران بررسى كنند. جشنواره ى  وظيفه داشتند تاثيرنمايشها را، بودند
شاعرى به هر هر روز سه نمايش از و در  روز طول مى كشيد ،  پنجتئاتر

نمايشهاى   (سوفكل)سوفكلس صحنه مى رفت. براى مثال اگر روز نخست 
به  و ، بود (اوري پيد) اوريپيدس خودرا به اجرا مى گذاشت، روز دوم نوبت 

خودرا به صحنه مى  آثار (اريستوفان) آريستوفانس همين ترتيب روز سوم 
مشعل ها را  ، و پس ازغروب آفتاب برد. نمايشها ساعت هشت صبح آغاز

  روشن مى كردند. درفاصله ى بين تراژدى ها، بازيهاى نمايشى كوتاهترى به 
و ماسك ي نمايشي كه ملبس به جامه  توسط گروه همسرايان  ،ساتيرنام 

از پيش  چهارصد وهشتاد و چهار به اجرا درمى آمد. درسال، برچهره بودند
برنده ى اول خيلوس يآبه دنيا آمد، يدس اوريپ سالى كه  ، ميالد مسيح

 چهارصد وشصت وهشت پيش از ميالد مسيح مسابقات بود. در سال
 پس از اجراى نمايش خيلوس يآبرنده ى نخست شد. ده سال بعد سوفكلس 
به سيسيل درجنوب ايتاليا مهاجرت كرد وهمانجا بدرود حيات  اورستى 

و درسال اوريپيدس  مسيحاز ميالد پيش  چهارصد وچهل ويك گفت. درسال
 برندگان جوايز آريستوفانس چهارصد وبيست وهفت پيش از ميالد مسيح

وبه آنها  سنگ مرمر مى نوشتندي ند. نام برندگان را برلوحه هاشدنخست 
كردند. تعدادى از اين لوحه هاى سنگى هنوز موجود است. براى  تقديم مى

 ي بود كهدرحال و اين ردهجده بار جايزه اول را نصيب خود كسوفكل مثال 
درسال جشنواره ي ديونيسوس درمراسم گشايش اديپ شاه او  گتراژدى بزر

مهرى تماشاگران قرار ي مورد ب مسيح،  از ميالد چهارصد و بيست و نه پيش
  گرفت و براى آن دست نزدند 

مشهورترين و بهترين بازيگر يونان باستان، هنرپيشه ي پراحساس  پولوس
بود. در صحنه اي كه مي بايست  كوزه ي خاكستر  سوفكل اثرالكترا  نمايش

را با خود حمل كند، او خاكستر فرزند به تازگي مرده ي خود  را در اورست 
ظرفي ريخت و با حمل آن تراژدي را به اوج رسانيد و در درون دلهاي حرمان 
كشيده ي هفده هزار تماشاگر حاضر در آمفي تئاتر آكروپوليس به پرواز در 
آورد. او انرژي حسي الزمه را با استفاده از تجربه ي عاطفي خويش در بازيش 
بيدار كرد. هنربازيگري و تئاتر اما در ميان رومي ها و ايرانيها برخالف يوناني 
ها درهاله ي ابهام مانده است.  بازيگران رم باستان از جنگي كه فيمابين 

رنج مي بردند. اما اينكه  مذاهب قبل ازمسيحيت درآن منطقه در جريان بود،
بازيگران رم باستان را موجوداتي بي خيال و الابالي و شارالتان بدانيم كه 
هنري جز لودگي نداشتند پنداشتي درست و عادالنه نيست. آنان تنها 
مجريان كمدي هاي سبك و سرگرم كننده نبودند. ليكن ترديدي نيست كه 

ت .  در يونان باستان ، درطول آتن سرآمد زمانه ي تاريخ باستان بوده اس
كمتر از صد سال، چيزي قريب يكهزار تراژدي و پانصد كمدي نوشته شد و 
به اجرا درآمد. اگر بخواهيم اين حجم عظيم كار را با معيارهاي امروزي 
بسنجيم، بيش از يكصد وشصت جلد كتاب با قطع امروز را شامل مي شود. 

رفته است و آنچه باقي مانده، چيزي  البته بسياري ازاين نوشته ها از بين
بيش از هفت جلد با معيارهاي امروزي نيست.  مردم آتن و ميهمانان آنها 
درطول پنج روز شاهد اجراي ده ها درام بودند. آتني ها در اين زمان عموما 
 خواندن،  نوشتن،  حساب كردن،  دستور زبان و موسيقي را مي دانستند و 

خوب مي شناختند. شاعران و بازيگران عصر جديد، و نوشته هايش را هومر 
اسطوره ها را مضمون كار خود قرار داده بودند.  اينان با خلق موقعيت هاي 
متضاد،  درام هاي تراژيك موثري آفريدند كه مضموني جاوداني و 
بسيارآموزنده داشتند.  اينان جهالت، نا شكيبائي، زياده روي، كوردلي، 

ي و جنگجوئي انسان را به صحنه مي بردند.  حماقت، حس انتقامجوي
مضامين نمايش ها، مضاميني اخطاري بود تا وضعيت مخاطره آميز آدمي 
همواره در برابر ديدگانش جلوه گر باشد. اما اين آثار تنها آموزش صرف 
نبودند  تا آتني ها را تكان دهد و از خواب بيخبري بيدار كند و به فكرشان 

ثابت شده است،  كه جشنواره هاي نمايشي يوناني ها، با  وادارد. امروز ديگر
فهم امروزي ما،  با چه هدف و به چه منظوري برگزار مي شده است.  شاعران 
و نويسندگان يونان باستان،  خالقان سريالهاي مستند بي زمان ومكان 
تراژيك يا كميك نبوده اند. آنها با نوشتن آثارنمايشي خود و اجراي آنها در 

پيروزي خود و نمايش خود را آرزو داشتند.  براي برندگان لوحه روپوليس، آك
هاي افتخار و صاحبان جوايز جشنواره ي ديونيسوس شهرت و محبوبيت 
همراه بود . آنها در اين مسابقات هنري قدم مي گذاشتند تا از بهترين ها 
مه باشند.  طبيعي است كه  تاثير هر نمايش و سرنوشت هنري هر نمايشنا

نويسي هنگام اجراي اثر بر روي صحنه ي آمفي تئاتر باشكوه شهر آتن  
  روشن و مشخص مي گشت. 

هنرهاي نمايشي  نخستين جشنواره يبه زمان حال باز گرديم!  برگزاري 
شهرهامبورگ آلمان،  زماني رخداد كه جنگ سالن تĤتر آلتوناي ايرانيان در  

ده ي بيست ميالدي، هزاران كشته هشت ساله ي عراق و ايران در پايانه ي س
جنگي برجاي گذاشته بود. در سال هزار و نهصد و  و زخمي و آواره و گروگان

از  نشريه ي آرشنود و پنج ميالدي، من به منظور تهيه گزارش و خبر براي 
درسالن نمايش اورانيا، به اين شهر  فستيوال تĤتر ايراني  شهر كلندومين   

رنامه ي برگزاري نخستين جشنواره هنرهاي نمايشي وارد شدم و ازهمانجا ب
در شمال آلمان را تدارك ديدم. هدف اين بود كه با اجراي نمايش در 
جشنواره هاي هنري، زشتي هاي دوران جنگ، ويراني، دشمني و فالكت را 
در برابر زيبايي هاي دوران صلح و دوستي و سازندگي نشان دهيم. بنا به اين 

انتخاب كرديم. دست كم  روشنگري ستين جشنواره را تصميم،  مضمون نخ
درام و تاريخ  ابراهام گاتفريد لسينگ از زمان درام نويس روشنگرآلماني  

مي دانيم كه هنرهاي نمايشي و روشنگري از هم جدا نمي شناسي هامبورگي 
توانند بود. چرا كه ويژگي تĤتر در واژگون كردن ذهنيات متعارف، عقايد 

اليتغير و روال نگرش ما، به عبارتي ديگر در ارايه ي مسجل، آراي 
روشنگريست. انديشه ي ما در برنامه ريزي، عرضه ي هنر سرگرم كننده و 
فولكلوريك نبود. ما با اين هدف برنامه هاي نمايشي جشنواره را برگزيديم كه 
ميان تماشاگران كه به حكم اجبار، جالي وطن كرده اند، از راه هنر تĤتر، 

دل آگاهي هنري و سياسي پديد آيد. اگر تĤتر ايراني موفق ميشد، اينجا تبا
چشم ها را بازكند، اين همانا روشنگري بود كه از اساسي ترين وظايف هنر 
است. برگزاري فستيوال ها و جشنواره ها،  يك حركت واالي فرهنگي ميان 

ي، ايرانيان شرق و غرب بود. جشنواره هاي تĤتر ايراني به عنوان رويدادي هنر
و غير ايرانيان را به هم نزديك مي كرد و در حد توان برگزاركنندگان و 
هنرمندان، اين مهم را پيگيري مي نمود كه در چهارچوب كشورهاي اروپايي، 
جاييكه شمار زيادي از هم ميهنان ما زندگي مي كنند، به تĤتر و ساير 

ني تازه بخشد. و راه هنرهاي نمايشي كه زمان بلوغ آن فرا رسيده بود، جا
كشف، معرفي و شكوفايي آن را در هجرت هموار سازد. چرا كه گروه هاي 
كوچك و بزرگ نمايشي براي اجراي نمايشنامه هاي خود در شهرها و 
كشورهاي مختلف با مشكالت عديده اي روبرو بودند. جشنواره هنرهاي 

در جستجوي نمايشي هامبورگ مي خواست كه يار و مدد كار اين گروه ها 
راه و امكان حركت نمايشي آنها باشد. و نيز مركز تبادل انديشه ميان 
هنرمندان و هنردوستان، محمل ديالوگ و راهگشاي همكاري ميان دست 
اندركاران و كارورزان هنري و فرهنگي گردد. در ايندوره به جز برنامه هاي 

ان به صحنه جنبي، هشت توليد تازه ي نمايشي از كارگردانهاي مقيم آلم
  رفت.

با نگاهي به  تĤتر ايراني در شهر هامبورگ  دومين جشنواره مضمون 
بود. آنها كه عالقمند به كشف موقعيت كنوني و   گذشته به سوي  آينده

آينده ي تĤتر ايران هستند، به تاريخ سه هزار ساله هنرهاي نمايشي،  به ويژه 
و به  پيشتازان اين هنر،  به آغازگران تĤتر مدرن در سده ي  بيست ميالدي

كه آزاد از داستان پردازي هاي خطي و  ميزان سن هاي قراردادي، 
خوانندگان و تماشاگران خودرا به كشف و احساس فضاها و انديشه هاي تازه 
رهبري كردند، همچون صادق هدايت و عبدالحسين نوشين مي نگرند. اين 

ازه ي هنر در زمينه هاي دوهنرمند نمونه ي شاخص و برازنده اي از موج ت
داستان و نمايش در ايران هستند. با نگاه به اين دو خيال پردازان گذشته و 
با هدف  پيوند آنها به مغزهاي آفريننده ي آينده، دومين جشنواره ي 
هنرهاي نمايشي ايرانيان را زير عنوان: با نگاهي به گذشته به سوي آينده، به 

قديم كرديم. عالوه برآن، انتخاب اين عنوان اين دو هنرمند بزرگ كشورمان ت
سببي مي شد تا با بازنگري و ارزيابي در سنت هاي هنري گذشته، رشد و 
شكوفايي تĤترايراني را از نظر بگذرانيم، چرا كه براي هنرمندان ايراني خارج از 
كشور كه از تحوالت هنرهاي نمايشي داخل كشور محروم بودند، نگاهي به 

ر اهميت داشت كه تنوع و فراخ نگري نسبت به تحوالت گذشته همانقد
تĤتري در غرب. هنرمندان ايراني در آشنايي با تĤتر جهاني نگاه و نگرش 
هنري خودرا در جهان بازتعريف مي كردند. در ايندوره از جشنواره، ده كار 
نمايشي داستاني، تجربي و خالق از كارگردانهاي ايراني مقيم آلمان، فرانسه و 

گليس با استفاده از متون ايراني و اروپايي، در پنج سالن خانه ي تĤتر ان
آيمزبوتل، دويچس شاشپيل هاوس، سينما تĤتر متروپوليس، بار سانترال 
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سنت پاولي و كلر تĤتر هامبورگ به تماشاگران و عالقمندان عرضه گرديد. 
رگاه جشنواره همچنين به منظور جلب توجه ي و ياري جوانان، سمينار و كا

تاريخ تĤتر ايران، هنرپيشه ها و كارگردان هايش ـ «نمايشي زير عنوان: 
  ترتيب داد.» آموزش فن بازيگري

  
برگزيديم. از اين عنوان  باور، عشق و اميد  را، جشنواره ي  سومعنوان 

برميĤيدكه رهنمود ما از برگزاري جشنواره ي سوم، عشق به ايران و به هنر 
  كه به  هنرمندان ايراني مان،ادمان بر اين كه بايد از تĤتر بوده است  و اعتق

  

  
  
  

حكم اجبار جالي وطن كرده اند پشتيباني و حمايت كنيم، تا بتوانند هنر 
خود را در كشورهاي ميزبان عرضه كنند و اميد ما از اين همياري و مساعدت 

در  در اينست كه نه تنها آنها را به  كار بيشتر و مداوم تشويق كنيم، كه
محدوده ي توان و امكان، راه آنها را براي تجربه هاي  تازه و نو هموار سازيم.  
زندگي هنرمندان ايراني در خارج، با همه ي سختي ها و دشواري هاي غربت، 

سازندگي خالي نيست، كه مهمترين آن آشنايي مزاياي از جنبه هاي مفيد و 
يي نه تنها براي هنرمند با فرهنگ و هنر بيگانه است. اين برخورد و آشنا

سازنده است، كه راه و حركت مهمي است در جهت ساختمان پلي ميان دو 
فرهنگ شرق و غرب. اگر كه در دوره هاي اول و دوم جشنواره، موضوع تبعيد 
در مركز توجه ي توليدهاي نمايشي خارج از كشور بود، در سومين جشنواره 

 داريو فوبه نمايش درآمد.   بيشتر جنبه هاي سياسي و آبستره ي موضوع،
نمايشنامه نويس و كارگردان برجسته ي جهان مي گويد كه آن چه 
شخصيست سياسيست. در شرايطي كه سردرگمي ها و گيجي ها، اميد ها و 
ترس و بيم هاي آدميان به نمايش درمي آيد، آنچه حكايت شخصي و 

فاف اين خصوصي است، جنبه ي سياسي و عمومي پيدا مي كند.  الگوي ش
مردمان اينست كه آنها به صور مختلف مي كوشند شرايط  سخت و وانفساي 
اجتماعي خودرا تغيير دهند و راه هايي به منظور برون رفت از بحران پيدا 

گفتگو با همباز «شخصيت نمايش  "من آقا"كنند تا به خوشبختي برسند. 
يكي از  در ژان ترديونوشته ي نمايشنامه نويس فرانسوي » خوش بيان

زندگي من چيزي هست  تو«... كارهاي ارزنده ي جشنواره ي سوم مي گويد: 
كه قابل پذيرش نيست. خودم نمي دانم چيه، شايد چيز فوق العاده اي يه، 

يه، در هر صورت با من هيچ ارتباطي نداره، با اين  شايد چيز وحشتناكي
ساله و محتواي عمده م »وجود زندگي من در حول و هوش اون دور مي زنه...

جستن. آيا جادوي تĤتر  "خود"جشنواره ي سوم پرسش است، و پاسخ را در 
جز اين است؟ در جشنواره ي سوم هنرهاي نمايشي ايرانيان هامبورگ، پنج 
نمايش به زبان فارسي، دو نمايش به زبان آلماني، يك نمايش به زبان فرانسه، 

رسي و آلماني و نيز روخواني يك نمايش به زبان تركي، يك نمايش به زبان فا
نمايشي به زبان فارسي، چهار برنامه ي موسيقي و يك برنامه ي سخنراني 
درباره ي موسيقي عرضه گرديد. عالوه برآن به منظور كشف تماشاگران 

» صحنه ي آزاد«هنرمند به اقدام تازه اي دست زديم. در برنامه اي زير عنوان 
تا هنر خودرا روي صحنه به نمايش بگذارند.  به تماشاگران اين امكان را داديم

برگزيدگان اين مسابقه ي هنري به گزينش خود تماشاگران، به جز جوايز 
دريافتي، اين فرصت را مي يافتند كه در دوره هاي بعدي جشنواره به كار 

حرفه اي در زمينه ي هنر اشتغال ورزند. در جهت شناسايي فرهنگ نمايشي 
منتقد » ايرج زهري«را به ترجمه ي » ژان ترديو«ه از ما هفت نمايشنام ،غرب

  .و مترجم برجسته ي تĤتر ايران چاپ و منتشر كرديم
هنرهاي  چهارمين جشنواره يدر ماه اكتبر سال هزار و نهصد و نود و نه،  

هفته ي بدرود با قرن بيستم وهزاره ي دوم «نمايشي هامبورگ، با عنوان 
ر هامبورگ با ده برنامه ي نمايشي، دو درسالن دوم اپراي شه، »ميالدي

هوش "و   "براي قرني كه تركم خواهد كرد "برنامه ي موسيقي زير عنوان 
صحنه «، چندين سخنراني و نمايشنامه خواني و نيز برنامه ي جنبي "بيدار

برگزار گرديد. اين دوره از جشنواره به نوجوانان وجوانان اميدهاي  »ي آزاد
يران تقديم شده بود. مضمون جشنواره ي چهارم در آينده ي فرهنگ وهنرا

واقع همراهي و همياري هنرمندان و كارورزان هنر و فرهنگ  براي ورود به 
ترجمان و  از يك صد سال پيش، از طريق قرني تازه و هزاره اي نو بود.  بيش

، ادبيات نمايشي و تĤترغرب به  ژان باتيست موليراقتباس متون نمايشي 
ران معرفي گرديد و دوران روشنگري و تجدد خواهي در ايران آن كشور ما اي

ژان  زمان تداوم بيشتري يافت كه بعدها در انقالب مشروطيت تجلي يافت. 
بازيگر و سرپرست گروهى بهمين نام،  "مولير"معروف به باتيست پوكلن 

دراصل در جوانى دانشجوى رشته ى حقوق بود و به سبب يك ارتباط 
نى از اهالى تئاتر، به اين هنر كشيده شد. كوشش هاى نخستين عاشقانه با ز

او در پاريس و در بين گروه بازيگران پاريسى ناكام ماند، لذا دست به تاسيس 
گروهى زد كه هميشه درحركت باشد و ازشهرى به شهرى ديگر و ازروستائى 
به روستاى ديگربرود. او در قرن هفدهم ميالدى پيشينه ى كمدى دآلرته 

را مى شد در نمايشنامه هايش بازيافت كار با بازيگر  اشت و نفوذ اين سبك د
. سيزده سال سرپرستى، نويسندگى و بازيگري درگروهى كه كولى وار زندگى 
و كار مي كرد و نمايش هاى خود را به صحنه مي برد، شهرت و اعتبارى 

دهم ارائه داد و براى او به بار آورد تا اينكه اجراى موفقى دربرابر لوئى چهار
نمايش به صحنه ببرد. با وجودى كه دردوران پتى بوربون اجازه يافت در 

زندگى هنريش تالش كرد، رپرتواري تراژيك نيز داشته باشد، اما در اين كار 
موفقيت هاى فراوانى بدست نياورد و عمدتا به عنوان نويسنده و بازيگرموفق 

و اجراهاى پاله رويال  لن شخصيت هاى كميك باقى ماند. با حضوردرسا
موفق نمايشنامه هايش درآنجا، مولير توانست تمامى رقبايش را از ميدان بدر 
كند و نام خود را به عنوان يكى از بزرگترين بازيگران و نمايشنامه نويسان 

 هرگز مانند مولير فرانسوى زبان برتارك تاريخ تئاتر به ثبت برساند . 
د، اما شيوه ى كارهنرمندانه ى او با بازيگرانش با رقبايش درگير نششكسپير 

دركار رقبايش هم موثر افتاد. اگرچه او تالش فراوان كرد تا نظر مثبت و 
تحسين برانگيز تماشاگرانش را به خود جلب كند، اما از اينكه رقبايش مورد 
تحسين و تشويق قرار گيرند نيز دلگير نمى شد،  زيرا برخالف شكسپير، 

واقف بود كه سرآمد تئاترورزان روزگار خود است و لذا از شيوه ى مولير برآن 
 يكار رقبايش با بازيگران و آنچه او نمى پسنديد تصويرى نسبتا روشن به جا

يكى از شاگردان و بازيگران نامدار كه در دوران  ميشل بارونگذاشته است.  
مى خود از موفقترين و مشهورترين هنرييشگان كمدى و تراژدى محسوب 

شد واز مولير هم محبوبتر و موفقتر بود، به يك خانم بازيگر ايتاليائى گفته 
بود كه رمز و راز موفقيت خود را مديون آموزشهاى موليراست. اين خانم 

همبازي بوده است در يادداشت موسيو بارون  بازيگرايتاليائى كه دراجرائى با 
زشهاي مولير دكالماسيون مسيو بارون با استفاده ازآمو«هاى خود مى نويسد: 

نمى كند، بلكه بطور طبيعى سخن مي گويد. او دقيقا به سخن 
ديگرهنرييشگان صحنه گوش فرا مى دهد، كارى كه معموال بازيگران بدان 
توجهى ندارند. توجه و تمركز مسيو بارون با نوعى بازى چهره وحركت بدن 

گويد وقتى مولير همراه است كه طبيعت جمالت ازاو مى طلبند. بارون مي 
درصحنه حرف مى زند، سخنش گفتاري واقعى است و ازحقيقتي دروني 

بهرحال آنگونه كه »  برخوردار است و نه يك دكالماسيون كاذب و تصنعي...
طرفداران "تاريخ تئاتر پس ازمولير به اثبات رساند، اين نبرد نظري بين 

دروني و حقيقت  طبيعيون هوادار حقيقت"و  "دكالماسيون كاذب و تصنعي
ادامه يافت و حتا بعدها در آغاز سده ي بيستم ميالدي، به ايران  "هنري

كه خود، مكتب  عبدالحسين نوشين خودمان هم سرايت كرد. براي مثال 
آموخته ي مدارس فرانسه بود و از بنيانگزاران تئاتر نوين درايران درنيمه ي 

وزش هايش به ويژه نخست سده ي بيستم ميالدي محسوب مي شود، در آم
بيان و حالت حركات بايد از هر جهت «نوشت: هنر تئاتر در كتاب ارزشمند  

خالي از تصنع و تكلف باشد. آكتور هنرمند كسي است كه قواعد و اصول فن 
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خودرا به قدري ماهرانه و خالي از تصنع به كار برد كه تماشاگران متوجه به 
چ و مهره كار را نبينند. كار آكتور بايد كار بردن آن قواعد و اصول نگردند و پي

صيقلي و جال داده و داراي سادگي و حقيقت هنري باشد. دقت كنيم: مي 
گوئيم حقيقت هنري، نه حقيقت زندگي.  زيرا كه هنر، تقليد از زندگي 

ما در جشنواره ي چهارم، » نيست، بلكه زندگي فقط الهام بخش هنر است.
و به هنر واالي تĤتر ايراني را پيگير و رد پاي  عشق به تعالي و پيشرفت ايران

يكصد سال هنرهاي نمايشي و به ويژه تĤتر غرب را بر تĤتر كشورمان بررسي 
كرديم با اين اعتقاد كه بايد از هنرمندان ايراني مان، كه به حكم اجبار در 
طول يك قرن از ميهنشان جالي وطن كردند، قدرداني كنيم. اين حمايت نه 

رمندان مارا كه در اقصا نقاط  گيتي پراكنده اند، به كار بيشتر و تنها هن
مداومتر تشويق مي كرد، بلكه راه آنها را براي تجربه هاي تازه تر در قرن 
بيست و يكم ميالدي هموار مي نمود. در اين دوره از جشنواره، هنرمندان 

تماشاگران  ايراني مقيم آلمان، فرانسه و هلند برنامه هاي نمايشي خودرا به
   مشتاق عرضه كردند

از بيست وپنجم مهرماه تا اول ماه آبان سال هزار  جشنواره ي پنجم 
وسيصد وهفتاد و نه خورشيدي، برابر با شانزده تا بيست و دو اكتبر سال دو 

در «هزار ميالدي درسالن  اپرا ستابيله ي اپراي شهر هامبورگ زير عنوان: 
زار گرديد و به روان هنرمندان زنده برگ »جستجوي زندگي، عشق و صلح

، كه دراين سال درگذشت احمد شاملوياد، به ويژه شاعر بزرگ ميهنمان  
تقديم شد. دراين دوره ي جشنواره، هنرمندان ايراني و غير ايراني از 
كشورهاي آلمان، فرانسه، اسكانديناوي، انگليس و آمريكا برنامه هاي نمايشي 

ي كه ميان هموطنان ما در ايران،   فرهنگ و هنر خودرا عرضه كردند. در حال
جاي وااليي دارد، هنرمندان تĤتر وضع خوشي ندارند و آنجا كه كار ورزان و 

مردمان تĤتر و ديگر هنرهاي نمايشي قدر نمي بينند و بر صدر نمينشينند،  
فرهنگ وهنر نيز از اعتباري كه بايسته و شايسته آنست، برخوردار نمي تواند 

امروز در ايران ما، گروه هاي تĤتري هميشه تنگدست، به جنب و جوش  بود.
افتاده اند  فرهنگ كه از ديرگاه در گفتگوي اجتماعي شركت پويا نداشت، 
اينك به نياز زندگي، عشق و صلح تبديل شده است. با وجود ناگوارترين 
شرايط سياسي و اقتصادي، تĤتر نقطه ي اميدي در جهت دگرگوني اجتماعي 
شده است. در خارج از ايران نيز، تĤتر خاموش ننشسته است. اينجا هم تĤتر و 
ساير هنرهاي نمايشي در تغيير و تحول مداوم است و اميد را نويد مي دهد. 
هنوز نويسندگاني ايراني هستند كه در هجرت و غربت مشتاقند، نمايشگر 

ا و صور گوناگون زندگي انسانها باشند و اين زندگي، عشق و صلح را به زبانه
توصيف كنند، و هنوز هم كارگردانها و بازيگران، صحنه پردازان و ديگر 
هنرمندان ايراني هستند كه مي كوشند، همه گونه شيوه ها و سبك هاي 

روي صحنه بياورند. شش سال  ـ تĤتر نمايشي را تا نمايش موزيكال و رقص
كلن و ديگر شهرها، پيش در آغاز كار جشنواره هاي نمايشي در هامبورگ و 

ما كنجكاو بوديم كه تفاوت كاركرد پناهجويان و مهاجران هنرمند ديگر را با 
خود بدانيم. اين كنجكاوي اينك به تماشاگران نيز سرايت كرده است. مساله 
ي امروز ما در انتخاب نمايش براي جشنواره ي هنرهاي نمايشي ايرانيان 

دگي، عشق ورزي و صلح خواهي را شهر هامبورگ اينست كه ويژگي و شور زن
در اجراها تشخيص دهيم و از آنجا كه هنرمندان ايراني در سراسر گيتي 
پراكنده اند، بايد از احساسي مشترك و پايه اي براي كشف نمايشنامه هايي 
كه حايز اهميت هستند حركت كرد. ما براي تماشاگران نمايش بر صحنه مي 

ز ياد نمي بريم كه سطح هنري كار خودرا بريم، اما اين اصل مهم را نيز ا
پايين نياوريم. كيفيت بالترديد ميان اين دو قطب حركت مي كند. براي 
تحقق بخشيدن به هدف هاي خود بايد بيشتر كار كرد و تالش ورزيد. ما در 
اين دوره ي جشنواره از بيست گروه هنرهاي نمايشي ايراني دعوت كرديم 

گران عرضه كنند. ده اجرا به زبان فارسي، چهار برنامه هاي خودرا به تماشا
روخواني، پنج برنامه ي موسيقي و يك گروه رقص در جشنواره هنرنمايي 
كردند. همچنين به منظور كشف ذوق و استعدادهاي تماشاگران، به ويژه در 

  را همانند دوره هاي گذشته ادامه داديم. »صحنه ي آزاد«هنر تĤتر، برنامه ي 
، از سيزدهم اكتبر سال هنرهاي نمايشي ايرانياني ه ششمين جشنوار

آغاز شد و تا بيست و » رودلف اشتاينر«دوهزار و يك ميالدي در تاالر معروف 
انستيتو فرانسه ي شهر «يكم ماه اكتبر در  آن تاالر و نيز در سالن 

شفافيت، بيداري و «ادامه يافت. عنوان اين دوره جشنواره » هامبورگ
بود و در آن برنامه هاي   »نديشيدن، نوشتن و بازي  كردنشادي از راه ا

نمايشي،  موسيقي،  چكامه خواني و فيلم ـ تĤتر اجرا شد. در جشنواره ي 

متفكر اتريشي ـ » رودلف شتاينر«ششم دو برنامه ي بزرگداشت، يكي براي 
 براياست و ديگري  »آنتروپوزوفي«آلماني ، كه بنيانگزار مكتبي به نام 

»(برادر زاده ي آنتوان چخوف) ـ بازيگر و كارگردان روس  » ييل چخوفميخا
جهان رودلف شتاينر در سالهاي پيش و پس از انقالب اكتبر ـ  برگذار گرديد. 

بيني  تازه اي را با تكيه برپاره اي از فلسفه هاي هندي/ ايراني و نيز نظرات  
كه براساس آن مي شاعر و نمايشنامه نويس بزرگ آلماني مطرح كرده،  گوته

توان با آموزش هاي ويژه انرژي حسي نهفته در روان انسان را بيدار و بارور 
معلم » كنستانتين استانيسالوسكي« از همكاران  چخوف ميخاييلساخت.  

بزرگ تĤتر روسيه، پس از انقالب اكتبر به برلين آمد و در سالهاي بيست قرن 
مايشي در آلمان بود، زير نفوذ بيستم ميالدي، كه دوران طاليي هنرهاي ن

قرار گرفت و بعدها كوشيد آموزه هاي اورا به  »رودلف شتاينر«جهان بيني 
صورت روش يا متد كار با بازيگر در عرصه ي هنرهاي نمايشي به كار گيرد. 

تĤترپرداز معروف آلمان قبل از جنگ  »ماكس راينهارت«چخوف مدتي نيز با 
كار كرد. سپس او به فرانسه و از آنجا به انگليس جهاني دوم، به عنوان بازيگر 

را بنياد گذاشت. باالخره رهسپار  »مدرسه ي هنرپيشگي چخوف«رفت و 
را به وجود آورد.  روش او در  »گروه بازيگران چخوف«آمريكا شده، در آنجا  

كار با بازيگر ملهم از متد همكار و معلم بزرگ او در تĤتر هنرمندان مسكو، 
لي «بود. اين روشها باالخره توسط » ن استانيسالوسكيكنستانتي«

استاد برجسته و نامدار آمريكايي، در مدرسه ي بزرگ  »استراسبورگ
بسط داده شده و در كار با بازيگر به كار » آكتور استوديو«هنرپيشگي به نام 

گرفته شد. بسياري از بازيگران مشهور جهان شاگردان اين مكتب بوده اند. 
شمند اين دو شخصيت هنري ـ فرهنگي زماني آشكار مي شود كه كيفيت ارز

به بررسي انديشه هاي آنها در باره ي هنر واقعي پرداخته شود. سبكبالي، 
فرم، جامعيت و زيبايي هسته ي نظرات شتاينر و چخوف است. آن دو 
معتقدند كه زيبايي واقعي بنيان و نهاد خودرا در درون انسانها  تجلي مي 

عت هنرمند واقعي آنگاه خودرا نشان مي دهد كه وي نياز به زيبايي كند. طبي
را در درون خود حس كند. هنرمند بايد اين حس زيبايي نهفته در درون 
خودرا به عنوان يك ارزش پنهان در وجودش كشف و تجربه كند. او تنها آن 
هنگام خواهد توانست در طراحي شخصيت نمايشي خود در صحنه، بدان فرم 

يگرانه بدهد و به پرواز در آيد و بسان نوري انرژي حسي هنرمندانه اش را باز
از صحنه به تماشاگر و بالعكس جاري و ساري سازد. در برنامه اي جنبي، 

ترتيب داد و » انرژي حسي«جشنواره ي ششم سميناري يكهفته اي با عنوان 
اين  پرداخت. دررودلف اشتاينر و نظرات ميخاييل چخوف به بررسي روش 

دوره از جشنواره،  هژده كار نمايشي هنرمندان ايراني از كشورهاي هلند، 
  فرانسه و آلمان به نمايش درآمد 

در جشنواره هاي گذشته بيش از هشتاد كار نمايشي ازهنرمندان ايراني و غير 
ايراني در برنامه هاي اصلي وجنبي به صحنه آمدند و چهارصد فيگور نمايشي 

ران ايراني و غير ايراني در صحنه هنرنمايي كردند.  به وسيله ي بازيگ
هفتمين و آخرين دوره ي جشنواره ي هنرهاي نمايشي ايرانيان، اين بار تنها 
با چهار نمايش در روزهاي ده و يازده دسامبر سال دوهزار و چهار ميالدي، 

تاالر موسيقي ـ موزيك هاله «پس از سه سال وقفه ي هنري و فكري در
برنامه اي را در  هفتمين دوره ي جشنوارهبرگذار گرديد. » هامبورگ

  »فريدريش شيلر«و » صادق هدايت«، »آنتوان چخوف«تجليل از 
ترتيب داد.  صد سال از تولد صادق هدايت، صد سال از مرگ آنتوان چخوف 
نويسنده ونمايشنامه نويس روسي و دويست سال از درگذشت شيلر شاعر و 

مي گذشت. جشنواره فرصت را غنيمت شمرد تا از  نمايشنامه نويس آلماني
اين بزرگان هنر و ادبيات  شرق و غرب كه نقش ارزنده اي در تĤتر دارند،  
قدرداني كند. جشنواره در اين دوره  به سه موضوع اساسي پرداخت. موضوع 

با بيش از  بررسي بيست و دومين جشنواره ي تاتر در تهراننخست 
گر و تعداد هشتاد و هفت كار نمايشي بود، كه همراه صد و هشتاد هزار تماشا

تصاويري از نمايش هاي ارايه شده بر پرده ي موزيك هاله شهر هامبورگ، و 
نيز با بازي بازيگران هامبورگي به نمايش درآمد. پرسش اين بود كه آيا تا چه 
 اندازه جشنواره هاي تĤتري در داخل ميهنمان ايران، به انقالب فكري و روحي
نسل جوان كمك كرده است؟ گزارش و نمايش جشنواره ي تهران در 
جشنواره ي هنرهاي نمايشي ايرانيان هامبورگ، يك بررسي جامع است كه 

صورت گرفت. موضوع دوم را  »ايرج زهري«توسط منتقد، مترجم و معلم تĤتر 
نيلوفر «بررسي كرد. » زنان در اتاق اعتراف وبوف كور «مي توان زير عنوان 

نمايش بوف كور را اجرا كرد و من نمايش زنان در اتاق اعتراف را  »يضاييب
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حماسه «نوشته و در اين راستا به صحنه بردم. موضوع سوم، نمايش 
آن به عنوان از در دوازده صحنه و دو پرده است، كه شايد بتوان » گيلگمش

نخستين نمايش جهان نام برد. اين نمايش در سال دوهزار وشش ميالدي 
  خستين اجراي آلماني خودرا با ده بازيگر به صحنه آورد. ن

در اين گزارش خبري ـ تحليلي، از ذكرعناوين نمايشنامه هاي ارايه شده در 
خالل هفت دوره جشنواره، نام نويسندگان، كارگردانها، بازيگران و ساير 
هنرمندان، كارورزان و دست اندركاران گروه هاي نمايشي، خودداري كرديم. 

را قرار شده است در گزارشي چداگانه مربوط به فستيوال ها در همين زي
  شماره آرش منتشر شود. 

*  

  

  

  

 

  

  

  

  تعريف تئاتر ايران در تبعيد
  

  

  كامران نوزاد

  
  آرشيان عزيز،

از من خواسته بوديد كه كوتاه و مختصر نظرم را راجع به تئاتر ايران در تبعيد 
  براي شما بنويسم: 

ئي نيست كه بتوان آنرا در چند سطر خالصه كرد  تبعيد مقولهتعريف تئاتر در 
با اين همه نظر خودم را در تعريفي مختصر از مسئوليت تئـاتر و هنرمنـد در   

  تبعيد مي نويسم.
هر نمايش و اجرائي را صرفاً بخاطر اينكه در خارج از كشور، روي صحنه رفته 

  توان تئاتر در تبعيد ناميد مگر اينكه: است نمي
نويسنده نمايشنامه و يا نمايشگران به علل سياسي ـ مذهبي ـ اجتماعي و    -1

يا امنيتي نتوانند بسرزمين مادري خـود بازگردنـد و يـا رفـت و آمـد داشـته       
  باشند.

بخشي از وظيفه تئاتر ايران در تبعيد، بايد در ارتباط با علل ايـن تبعيـد و    -2
بب شـده اسـت. مـثالٌ    افشاي وضعيتي باشد كه چنين مهاجرت عظيمي را س

اگر صرفاً تعريف دراماتيك يك قصه باشد و » شوهر جبار و همسر فداكار«
با روزگار تبعيديان و مهاجرين هيچگونه ارتباطي نداشته باشد، هـر چنـد كـه    

تواند در دايره تئـاتر   گير داشته باشد، نمي موفقيتي قابل توجه و اجرائي چشم
 در تبعيد قرار گيرد. 

ينكه عقيده دارم به دو دليل بسيار روشن، قلـب تئـاتر ايـران در    و حرف آخر ا
  طپد. تبعيد مي

اول آنكه در تئاتر ما در تبعيد، هيچ سانسوري اعم از سياسـي ـ مـذهبي و يـا     
سـابقه بـوده اسـت و اگـر      اجتماعي وجود ندارد و اين در تاريخ تئاتر ايران بي

توانند آنرا  با آزادي كامل مينمايشگران تئاتر حرفي براي گفتن داشته باشند، 
  بيان نمايند.

گـذارده شـده     ئـي بـازيگر بنيـان    دوم اينكه تئاتر ايران در تبعيد با همت عده
بدون هيچگونه پشتيباني مالي يا معنوي دولتي و يا بخش خصوصي ـ نه پول  
نفتي در كار بود نه وزارت فرهنگ و هنري و نـه سـازمان راديـو تلويزيـوني ـ      

رمهر تماشاگران و مردم.فقط دست پ  
  

  انستد مردي كه هيچ نمي
  برخورد با كنسول جمهوري اسالمي ايران در لندن

بـردم، تهـران در تـب     كه همـراه همسـرم در لنـدن بسـر مـي      1979به سال 
سوخت و من منتظر بودم بـراي ادامـه بـازي در     هياهوئي بسيار براي هيچ مي
، بـه تهـران برگـردم؛ كـه بعلـت      »خديوان بل«كاره  يك سريال تلويزيونيِ نيمه

بسته شدن فرودگاه تهران چنين امري ميسر نبود. روزي در يك كافه تريا بـا  
ام ايرج امامي [بازيگر تئاتر] كه سال ها بـود در لنـدن    دوست و همكار قديمي

كرد قرار مالقات داشتم! وقتي ايرج آمد، پس از سالم و احوالپرسي  زندگي مي
ام كه بخـواني و اگـر موافـق     اي را برايت آورده ايشنامهنم«بدون مقدمه گفت: 

و كتابي را روي ميز جلوي مـن گذاشـت.   »! باشي آنرا با هم روي صحنه ببريم
يــاد دكتــر  نوشــته زنــده» جانشــين«كتــاب را بــاز كــردم ديــدم نمايشــنامه 

غالمحسين ساعدي است. اضافه كنم كه ايرج امامي در آن سال ها بـا بـورس   
حصيل در رشته تئاتر به انگلستان آمـده و در آن ديـار مانـدگار    دولتي براي ت

را كه با اوضاع » جانشين«شده بود. پس از گفتگوهاي مقدماتي قرار گذاشتيم 
خواني داشت با وجود مشكالتي كه اجراي يك نمايش  بعد از انقالب ايران هم

  در كشوري غريب وجود داشت هر طور شده روي صحنه ببريم.
بـازيگر الزم داشـت و اولـين مشـكل مـا پيـدا كـردن         3» ينجانشـ «نمايش 
ئي ديگر در آن روزها كه هيچ بازيگر ايراني در لندن وجـود نداشـت    هنرپيشه

بود. اين مشكل برحسب اتفاق بخوبي و بطور دلخواه حل شد بدين ترتيب كه 
روزي من كامالً تصـادفي در خيابـان بـه همـايون بـازيگر و كمـدين معـروف        

ـ سـركار اسـتوار اشـتباه نشـود]      ان [با زنده ياد عبدالعلي همايونسينماي اير
برخوردم... از حال و روزش پرسيدم گفت كه همراه همسـر و تنهـا فرزنـدش    
مدتي به لندن آمده و قصد دارد به امريكا برود. من كه از پيدا شدن پاي سوم 

هـم  نمايش خوشحال شده بودم موضوع را بـا او در ميـان گذاشـتم. همـايون     
بالفاصله حتي بدون يك سئوال از چنـد و چـون كـار موافقـت كـرد. قـرار و       
مدارها را گذاشتيم و تمرينات در منزل ايرج امامي و بعدها در سـالني كـه او   

  پيدا كرده بود آغاز شد.
مشكل ديگر ما تبليغات و نحوه فروش بليط بود. در آن زمان هـيچ مغـازه يـا    

در لندن وجود نداشـت. صـاحب رسـتوران    محل ايراني غير از يك چلوكبابي 
ش بگذارد ولـي  ا وان مغازهخ حاضر شد پوستر و فاليرهاي نمايش را روي پيش

از همكاري در مورد فروش بليط عذر خواست. بهر تقدير وقتي نمايش آمـاده  
ها و وسايل صحنه با مشكالتي كه شرح آن از حوصله اين نوشـته   شد و لباس

را روي صـحنه بـرديم. در شـب اول اجـرا نيـز      خارج است تهيه شد، نمـايش  
نگران بوديم كه آيا كسي بديدن نمايش ما خواهـد آمـد! چـون در آن سـالها     
تعداد ايرانيان مقيم لندن كم بود و نحوه تبليغاتي ما نيـز ضـعيف. بـا اينهمـه     

نفره ما پر شد. پـس از   300برخالف تصور در شب اول بيش از نيمي از سالن 
بسياري از تماشاچيان براي ديدار ما پشت صحنه آمدند و مـا را  پايان نمايش 

به ادامه راه تشويق كردند. بله، اولين نمايش ايراني در خارج از كشـور موفـق   
شده بود و امكان داشت چند شب ديگر ادامه پيدا كند و چنين نيز شد. ما در 

ا  عـاده تماشـاچيان مواجـه بـوديم    ال هر اجرا با اسـتقبال و تشـويق فـوق    و امـ .
صـيب نگذاشـتند. در   ن هاي وابسته به رژيم نيز در داخل ايران ما را بي روزنامه
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ئي كه از تهران بدستم رسيد ضمن چاپ پوستر نمايش شـرح داده بـود    مجله
كه چند تن از هنرپيشگان فراري خودفروخته به صيهونيزم و استكبار جهاني، 

ب را در يـك سـالن   نوشته غالمحسين ساعدي ضـد انقـال  » جانشين«نمايش 
متروكه در شهر لندن روي صحنه آوردند كه با عـدم توجـه و نفـرت ايرانيـان     
مقيم آن شهر مواجه و پس از يك شب نمايش تعطيل شده است. من پس از 
خواندن اين مطلب در آن مجله متوجه شدم كه ديگر راه بازگشتي نيست. اما 

ئـي بسـيار    در لندن نامـه چند روز بعد، از طرف كنسولگري جمهوري اسالمي 
محترمانه دريافت كردم كه در آن از من دعوت شده بود در يكـي از روزهـاي   

صبح به بعد به ديدار كنسول جمهوري اسالمي  11سه شنبه يا جمعه ساعت 
  در لندن بروم.
آور بـود.   ئي آنهم با عباراتي مثل هنرمند گرامي و غيره برايم تعجب چنين نامه

امي و همايون در ميان گذاشتم. هر دوي آنها معتقد بودنـد  اين مطلب را با ام
كه بديدار كنسول بروم ببينم چه ميگويد. كه رفـتم. وارد كنسـولگري شـدم.    
مردي ريشو و اخمو با ظاهرِ نسبتاً آشفته پيش يك ميز نشسـته بـود. نامـه را    
باو دادم. نگاه سردي بمن انداخت و بـدون حـرف بـا دسـت اشـاره كـرد كـه        

. چند نفر ديگر هم در آن اطاق نشسته بودند و با چشماني پرسـنده و  بنشينم
بالتكليف (؟...) نگاه مي كردند. پس از چند لحظه آن مرد آمد و مرا به اطـاق  

ئي آرام  كنسول راهنمائي كرد. جناب كنسول مرد ريشوي ديگري بود با چهره
و اشـاره بـه   حالت. مرا كه ديد از جايش بلند شـد لبخنـدي زد    و چشماني بي

آقاي نوزاد من شـما  «نشستن كرد و پس از احوالپرسي و خوش و بش گفت: 
از او پرسـيدم:  » را از سال ها پيش كه در تجريش درس ميخوانديد ميشناسم.

بلـه، ولـي يكسـال    «گفـت:  » آمديـد؟  مگه شما هم به همان دبيرسـتان مـي  «
شب سوم بديدن  تر از شما! و بهمين جهت كه شما را از قبل ميشناختم پائين

آمدم. بنظرم جالب بود اما آنطور كه شنيدم شـما و آقـاي    "جانشين"نمايش 
امامي مشكالت زيادي براي اجراي اين نمايش داشتيد. حتي ميدانم كه براي 

خالصه ايشان پس » پيدا كردن يك ضبط صوت، چقدر اين در و آن در زديد.
روي اصل آشنائي با شما از بهرحال من «سازي گفت:  از مدتي وراجي و زمينه

ام به كار تئاتر، حاضرم هـر نـوع كمكـي كـه از      دوران جواني و عالقه شخصي
دستم برمي ايد انجام دهم كه شما بـه كارتـان ادامـه بدهيـد بخصـوص اگـر       

». هائي در راستاي انقالب و به سبك اسـالمي روي صـحنه بياوريـد    نمايشنامه
ببينيـد  «ر طاقت نياوردم و گفـتم:  من با شنيدن كلمه به سبك اسالمي، ديگ

ئـي   ام و سالها در تئاتر حرفـه  جناب كنسول، من در رشته تئاتر تحصيل كرده
هاي مختلف تئاتر  ام و مطالعاتي هم در اين رشته دارم، با سبك ايران كار كرده

هم آشنا هستم ولي تا اين لحظه به سبك تئاتر اسالمي در هيچ جـا برخـورد   
  » مورد سبك تئاتر اسالمي كمي توضيح بدهيد؟ نكردم؛ ممكن است در

هـاي   شما حتمـاً فـيلم  «گُل از گُل آقاي كنسول شكفت؛ لبخندي زد و گفت: 
ايد! وقتي ايشان در برابـر سـيل    خبري مربوط به حضرت امام خميني را ديده

دهند  شوند و دستشان را بسوي آنها تكان مي جمعيتي چند ميليوني ظاهر مي
آورد و بـه عـرش اعـال     لـرزش در مـي   آنان زمين و زمـان را بـه   فرياد اهللا اكبر

رسد. بنظر من اين حركت دست امام يك حركت هنري است. كدام (؟....)  مي
تواند فقـط بـا يـك حركـت دسـت چنـان هيجـان و عظمتـي در          در دنيا مي

  » سابقه باشد؟ تماشاگرانش ايجاد كند كه در تاريخ بشري بي
هاي پرهيجان هيتلر و فرياد  تصوير كوتاه سخنرانيدانم چرا در يك لحظه  نمي

جوانان نازي از مغزم گذشت و پشتم را لرزاند... هنگامي كـه از  » هايل هيتلر«
شدم حال خوشي نداشـتم. از آمـدن بـه آنجـا پشـيمان       كنسولگري خارج مي

كردم و احساسم اين بود كه بمـن تـوهين شـده و     بودم. خودم را سرزنش مي
حالت جناب كنسـول را از يـاد ببـرم.     چهره ابلهانه و لبخند بيكردم  سعي مي

آلود و دلگير لندن آفتـاب تُنـد بعـد از ظهرهـاي      دانم چرا گاهي هواي مه نمي
  كرد. امروز يكي از آن روزها بود تهران را در من تداعي مي

ياد دكتر غالمحسين ساعدي، اولـين نمـايش ابرانـيِ     ، نوشته زنده»جانشين«
الب در لندن بود كه من همراه با ايـرج امـامي و همـايون، آن را در    بعد از اتق

، بـازهم  »چشم در برابـر چشـم  «اجرا كرديم. پس از آن1980-1979سال 
ئي ديگر شروع به كـار كـرديم.    نوشته ي دكتر ساعدي را با ايرج امامي و عده

در شروع تمرينات اين نمايش همايون بازيگر معروف و كمدين سينماي ايران 
با ما همكاري داشـت از انگلسـتان رفـت و مـن و     » جانشين«كه در نمايش 

چشـم  «كار اين نمايش را روي صحنه برديم.  ئي جوانِ تازه ايرج امامي با عده
  دومين نمايش تئاتر ايران در تبعيد بود. » در برابر چشم

من به امريكا آمدم و در شهر نيويورك اقامت داشتم كه  1980در اواخر سال 
آنجلـس بـود از مـن     كننده و كارگردان كـه در لـس   ي منصور پورمند تهيهآقا

آنجلـس   بـه لـس  » محاكمه ايرج ميرزا«دعوت كرد كه براي اجراي نمـايش  
  بروم.

، نوشته دكتر صدرالدين الهي، كار منصور پورمند بود »محاكمه ايرج ميرزا«
علـي   يـار، علـي پورتـاش و    كه من به همراه: مسعود چم آسماني، بدري همت

فخرالدين در آمريكا، به روي صحنه برديم. اين نمايش در آمريكا بـا موفقيـت   
زيادي روبرو شد. پس از آن در تعدادي از كارهاي خوب در آمريكا مشغول به 

  كار شدم كه عبارتند از:
، اولين محصول خانه نمايش كـه بـه همـت اردوان    »سياه بازي«نمايش  -1

هر آركاديـا واقـع در كاليفرنيـاي جنـوبي     مفيد و همسرش فرشته مفيد در ش
 5ئـي واقـع در هـاليوود از     را در تماشـاخانه » سياه بازي«ايجاد شد و نمايش 

روي صحنه برد. بازيگران ايـن نمـايش عبـارت بودنـد از: اردوان      1981ژوئن 
يار ـ بهروز هاشـمي و    مفيد ـ رافي خاچاطوريان ـ علي پورتاش ـ بدري همت   

  كامران نوزاد.
، نوشـته زنـده يـاد دكتـر غالمحسـين      »چشم در برابر چشـم «مايش ن -2

ساعدي. اين نمايش كه قبالٌ در لندن اجـرا شـده بـود بـا تغييراتـي در شـهر       
بمدت چند شب بـا شـركت: مسـعود چـم     » جوئي هريس«آنجلس، تئاتر  لس

يار ـ حميد يكتا ـ محسن مرزبان و كـامران نـوزاد روي      آسماني ـ بدري همت 
  صحنه رفت.

، نوشته علـي نصـيريان. بـا شـركت: آذر فخـر ـ       »بنگاه تئاترال«نمايش  -3
 -فرزين ـ شهرام ـ رضا شريف ـ سيمين شريف ـ سعيد فهمي ـ فريبا مهـرين      

امير كالنتري ـ كيومهر خليلي ـ غزاله ـ منصور تأ و بـا شـركت و كـارگرداني       
د. در اين كامران نوزاد، در شهرهاي مختلف كاليفرنياي شمالي نمايش داده ش

نمايش مي توان گفت پر پرسناژترين نمايش خارج كشور بود. موسيقي زنـده  
  ها را همراهي مي كرد. در اين نمايش صحنه

، كار جنجالي پرويز صـياد. نمايشـي مسـتند از    »محاكمه سينما ركس« -4
سـال در مـاه    7فاجعه آتش سوزي سينما ركس آبادان. ايـن نمـايش بمـدت    

آتش سوزي سينما ركس بود در شهرهاي مختلف امريكا  مرداد كه مصادف با
روي صحنه رفت و مدت چند ماه نيز بطور مداوم در تئاتر پارسـيان در شـهر   

  هاليوود روي صحنه بود.
بازيگران: پرويز صياد ـ هوشنگ توزيـع ـ علـي پورتـاش ـ علـي فخرالـدين ـ          

  ماشامنش ـ محمد جعفري ـ شهرام بروخيم و كامران نوزاد.
، كار پرويـز صـياد. نمايشـي كمـدي از     »صمد به جنگ ميرود«كمدي  – 5

جنگ ايران و عراق، در تئاتر پارسيان بمدت چند ماه با شركت: پرويز صـياد،  
ماشا منش ـ علي پورتاش ـ علي فخرالدين ـ شهرام بروخيم و كـامران نـوزاد.      

وي به مدت پنج ماه و نيم در كشورهاي اروپـايي ر  1990اين نمايش در سال 
  صحنه رفت.

، كـار هوشـنگ توزيـع. تهيـه كننـده شـهره       »گمشده در بـاد «نمـايش   -6
  آغداشلو. 

كـرم ـ شـهره نظـر ـ       نژاد ـ رضا شـاه   بازيگران: هوشنگ توزيع ـ داريوش ايران 
  شهره نائيني و كامران نوزاد.

  ». رضا ژيان«ياد  ، نوشته زويا زاكاريان. كار زنده»كاشفان باقلوا« - 7
ضا ژيان ـ محسن مرزبان ـ پيك نوشين ـ پروانـه پريـزاد ـ صـمد        با شركت: ر

  جاويد و كامران نوزاد.
  نجلس روي صحنه رفت.آ لس» مورگان ويكسن«اين نمايش در تئاتر 

، كار فرهاد آئيش. بـا شـركت: علـي    »هفت شب با ميهماني ناخوانده« - 8
اتر داروگ دادگر ـ كامران نوزاد. اين نمايش چندين شب با همكاري گروه تئـ  

  شهر بركلي در كاليفرنياي شمالي روي صحنه بود.
، نوشته فيروزه خطيبي. با شركت: فيروزه خطيبي ـ طناز  »ماه در آينه« - 9

  فتحي و كامران نوزاد.
كار بسيار موفقي بود و مورد نقد و بررسـي چنـدين روزنامـه و    » ماه در آينه«

  فر بديدن آن آمدند.ن 800مجله قرار گرفت. در شب افتتاح اين نمايش 
ميهمانان «كار پرويز صياد، و » فرستاده«توان دو فيلم:  * به ليست فوق مي

رؤياي «نمايش تلويزيوني و سريال  25ده، و زا كار رضا عالمه» هتل آستوريا
 را اضافه كرد.» امريكايي

*  
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ر بـود  همان طور كه قبالٌ اشاره كردم، همكار خوب ما ناصر رحماني نژاد، قـرا 

كه بخش تĤتر را سامان دهد. متأسفانه به خاطر كسـالت، امكـان تهيـه مقالـه     
  خود براي اين بخش را نيز نتوانست به سرانجام برساند.

از آن جا كه نظر اين همكار آرش در تأتر تبعيد و مهاجرت اهميت داشت،  
در اغلب شهرهاي  1996-1997سخنراني او را كه درسال هاي  بر آن شديم 

م آمريكا مانند واشيگتن، نيويورك، شيكاگو، ميامي، اورالندو، داالس، لس مه
  آنجلس و... براي مخاطبين ايراني، ايراد شده بود،  در اين شماره درج كنيم.

  
  پرويز قليچ خاني                                                 

                

  

  *آنجلس مقيم لس  تاتر ايرانيان
  

  

  

، آرشار بود كه من نيز مطلبي درباره تĤتر ايران در تبعيد، براي اين شماره قر
تهيه كنم. با آن كه سخت دست بكار شدم و منايع الزم براي مطلب را آماده 
كردم، اما متاسفانه اتفاقات متعددي سبب شد كه اين كار به تعويق بيفتد. 

ليل شايد كششي مطلبي كه در زير خواهيد خواند، قديمي است و بهمين د
براي خواندن بوجود نياورد. اما در آن نكاتي هست كه هنوز معتبرند. همين 

 امر موجب شد كه عمو پرويز قليچ خاني دوباره آن را به چاپ برساند
   

  ناصر رحماني نژاد  
  
  

آنجلس، تركيبي كامالٌ متفاوت از همه  تركيب جمعيت ايرانيان مقيم لس
يالت هاي ديگر آمريكا، و هم چنين كشورهاي هاي ايراني شهرها و ا جمعيت

ديگر است. اين امر، مسلماٌ داليل معيني دارد. يكي از داليلي كه عمدتاٌ روي 
شود، وضعيت جغرافيايي و آب و هواي جنوب كاليفرنيا، به ويژه  آن تاكيد مي

  آنجلس، است. لس

مستان شود كه آب و هواي جنوب كاليفرنيا ماليم و بهاري است. ز گفته مي
در اين منطقه كوتاه است و هوا سرد نيست. در مجموع منطقه ايست با يك 

شود كه اين آب و هوا با طبيعت ايرانيان سازگار  فصل. هم چنين گفته مي
است. اما، به نظر من، اين تنها دليل، و دليل قاطعي نيست. داليل قاطع تر و 

  تري نيز وجود دارند. كننده قانع
باشد و اگر نگوئيم كه اين حرف ها ديگر كهنه شده و از اگر يادمان نرفته 

اعتبار افتاده است، رژيم گذشته به عنوان رژيمى وابسته به امپرياليسم، همه 
عوارض وابستگى را چه از لحاظ اقتصادى ، چه از لحاظ سياسى و چه از 
لحاظ نظامى بطور فاحشى در تمام شئونات زندگى اجتمائى ايران بسط داد. 

و تمام اطرافيان نزديك به دربار، در راس سرمايه دارى وابسته و شركاى  دربار
داخلى اپرياليسم، ايران را به نحو سريعى در معرض غارت امپرياليسم آمريكا 
قرار داده بودند. فروش بى رويه نفت، پول هاى كالنى نصيب حكومت كرد. در 

ك، واسطه ها ، اطراف اين سرمايه دارى وابسته، بازرگانان متوسط و كوچ
دالل ها، سفته بازان، مقاطعه كاران، جيره خواران، يعنى در مجموع قشر 

  وسيعى از خرده بورژوازى وابسته به وجود آمد.
توليدات ايران به حد اقل رسيد و بازار هاى داخلى از كاالها و توليدات 
مصرفى وارداتى انباشته شد. اين اقتصاد وابسته، گروه هاى بى شمار 

كرات، واسطه ، دالل، و انگل بوجود آورد. اين ها گروه هاى غير مولدى بورو
بودند كه به صورت پيچ و مهره هاى دستگاه بوروكراسى، ارتش و كاركنان 
خدمات غير مفيد، در بخش هاى مختلف اين اقتصاد بيمار، بسرعت رشد 

  كرده بودند و ثروت عمومى را به جيب مى زدند.
اجتماعي رژيم گذشته، بخش مهم و  - ار اقتصادىبا در هم ريختن كل ساخت

وسيعى ازسرمايه داران بوروكرات، تكنوكرات ها، نظامى ها، واسطه ها ، دالل 
ها، سفته بازها، صراف ها، باجگيرها و به طور خالصه اكثريت عوامل رژيم و 
اطرافيان آن نيز ايران را ترك كردند. خب، رغبت و تمايل عمومى چنين 

يافتن ماواى زندگى و كار، كجا مى توانست باشد؟ كدام سرزمين كسانى براى 
يا كشورى براى چنين كسانى آشنا، راحت و پذيرنده بود؟ آيا منطقى نيست 
اگر فكر كنيم كه اياالت متحده آمريكا، آشناترين، راحت ترين و پذيرنده 
 ترين كشورى بود كه اين گونه كسان مى توانستند در آن زندگى كنند؟ براى

اين گونه كسان، هنگامى كه در وطن خود امكان ماندن نمى بينند، آمريكا 
مثل پناه بردن به دامان مادر است. در اينجا يك تفاوت جدي هست ميان 

يا فرار از وطن خود است، با فردي كه ترك  كسي كه به هر دليلي ناگزير به
كثريت كند. در اين مورد، ا مي انتخابسرزميني را براي زندگي و كار 

آنجلس آمده  ها، به لس ها كه به كاليفرنيا و در رأس آن ايرانيان، به ويژه آن
اند، اصالٌ  اند. اكثر ايرانياني كه به كاليفرنيا آمده ند، آمريكا را انتخاب كرده ا

اند؛  هاي پر آمده ها با يك سري چمدان وضعيت مردمان مهاجر را ندارند. آن
ك كشور خوش آب و هوا! در تاريخ مهاجرت مثل رفتن تعطيالت ساالنه به ي

جهاني، اين تنها نمونه از اين دست مهاجر است. اين مهاجرت نيست، اين ها 
  اند. همين ! ها كشور و محل زندگي و كارشان را عوض كرده مهاجر نيستند. اين

خب، حاال در اياالت متحده آمريكا، كدام ايالت بيشترين و بهترين زمينه هاى 
گى و كار را دارد؟ براى ايرانيان، آمريكا سرزمين ناشناخته و ايجاد زند

جديدى نبود. پيش از انقالب هم ايرانيان زيادى به آمريكا مى آمدند، اگر چه 
بيشتر براى تحصيل. اما در عين حال به علت رابطه تنگاتنگ و وابستگى همه 

اين رفت و جانبه حكومت ايران با آمريكا، حد اقل نزديك به سى سال بود كه 
آمدها جريان مستمر داشت. بنابراين انتخاب محلى براى زندگى و كار، مسئله 
پيچيده اى نبود. وانگهى، اين آشنائى و انتخاب را مى شد در مدت كوتاهى 
  بدست آورد. اين محل مناسب براى زندگى و آماده كسب و كار، كاليفرنيا بود.

ت هاى آمريكاست. اگرچه طالى آن كاليفرنيا، هنوز يكى از ثروتمند ترين ايال
به ته كشيده شده و براى استخراج طال، ديگر هجومى نيست، اما كشف طال، 
پايگاه هاى اقتصادى و بازار كارى به وجود آورده كه هنوز مى تواند تازه 

هنوز تا  “!Go west young man„ آمدگانى را جذب كند. عبارت مشهور
اين، پس از طالى زرد، طالى سياه، يعنى  حدود زيادى مصداق دارد. عالوه بر

نفت بود كه جنوب كاليفرنيا را تبديل به منطقه اى صنعتى كرد. صنايع 
عظيم نفتى، مزارع وسيع كشاورزى، سازمان هاى عريض و طويل خدماتى، 
حمل و نقل و تركيب و تنوع بى شمار مهاجران از يك سو و چشم اندازهاى 

نوس مواج و آبى رنگ با تاللوي آفتاب زرين و زيباى طبيعت كاليفرنيا، اقيا
درخشان، انبوه نژادهاى گوناگون مصرف كننده، و باالخره جذاب ترين و 
رؤياپرداز ترين پديده قرن بيستم در لس آنجلس، يعنى هاليوود از سوى 
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ديگر، همه عواملى بودند از واقعيت و رؤيا كه مى توانستند ايرانيان طالب 
  ندگى و آينده رؤيائى وسوسه كنند.فرصت را براى يك ز

چاپ ايران، گزارشى از  گزارشمجله   56، در شماره 1374در مهرماه سال 
چاپ  "ايرانيان كار آفرين در اياالت متحده آمريكا"يك تحقيق، تحت عنوان 

شده كه توسط آقاى دكتر كرامت پورسلطان، استاد و مديريت بازرگانى 
  تهيه شده است. "فراستبورگ "دانشگاه ايالتى  

در اين تحقيق، نكات قابل تاملى براى شناخت تركيب جمعيت ايرانيان مقيم 
آمريكا، به ويژه كاليفرنيا، وجود دارد كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مى 

، تنها سه و 1960تا  1940كنم. در اين گزارش مى بينيم كه بين سال هاى 
سات متعلق به خود را، بنيان نيم در صد از ايرانيان بنگاه ها و مؤس

سال  40در صد، يعنى در طول  6فقط  1970گذاشتهاند؛ و در سال هاى 
) نه و نيم درصد از ايرانيان مؤسسات با سرمايه ايرانى تاسيس 1940 -1980(

، كه سال هاى پس از انقالب  1989تا  1980كرده اند ؛ اما بين سال هاى 
ايرانيان مؤسسات متعلق به خود را،  در صد از 58سال،  9هستند، يعنى طى 
  بنيان گذارده اند. 

اين ارقام نشان مى دهند كه سرمايه اين مؤسسات، ذخيره هائى است كه 
پيش از انقالب فراهم آمده بوده و پيشتر، يا بالفاصله پس از انقالب، از ايران 

كار  خارج شده اند و در بانك هاى آمريكايي ذخيره يا در سرمايه گذارى ها به
انداخته شده اند. اين امر در عين حال توضيح مى دهد كه صاحبان اين 

  ذخيره هاى مالى، متعلق به كدام اقشار و طبقات اجتمائى هستند.
نكته قابل توجه ديگر در اين گزارش، نوع فعاليت هائى است كه ايرانيان به 

 "درصد مى شود  31آن اشتغال دارند. عمده ترين فعاليت ها كه شامل 
طبق توضيح اين   "خرده فروشى  "است.  "خرده فروشى از هر قبيل 

و از اين قبيل  "خواربار، آرايش مو، فروش لوازم خانه "گزارش عبارت از  
  است. 

وقتى اين بخش از گزارش را مطالعه مى كنيم، با وضعيت طبقاتى اين گروه 
كه رشته هاى بيشتر آشنا مى شويم. ارقام و آمار اين گزارش نشان مى دهد 

پايه اى، كه مى توانست در آينده ايران قابل استفاده و در تغيير سرنوشت 
مملكت مؤثر باشد، يعنى رشته هاى توليدات صنعتى، و صنايع سنگين، تنها 
سه درصد از كل فعاليت هارا تشكيل مى دهد. اين امر، ذهنيت و خصلت 

ذشته مى خواهد از طبقاتى اين گروه را نشان مى دهد كه همچنان مانند گ
كوتاه ترين و آسان ترين راه، به سود دست يابد . مى خواهد امروز را دريابد، 

  در ذهن خود چشم انداز آينده را ندارد.
به بعد، كاليفرنيا هميشه در رديف  1970طبق اين گزارش، حد اقل ازسال 

يادى، اول مراكز عمده ى فعاليت ايرانيان قرار دارد و پس از آن با اختالف ز
نيويورك، نيوجرسى، بعد منطقه واشينگتن و سپس مناطق ديگر است. رقم 

  ها بهتر موضوع را بيان مى كنند:
درصد از سرمايه هاي  33درصد و مناطق ديگر  77كاليفرنيا  1970در سال 

 58كاليفرنيا  1984تا  1980ايرانيان را به خود اختصاص مي دهد. از سال
 1985 – 89درصد؛ سال هاى  13رسى درصد و بعد نيويورك و نيوج

كاليفرنيا 1990 - 94درصد؛ سال هاي   14درصد، بعد تكزاس  50كاليفرنيا 
درصد. اين گزارش تحقيقى سواى  17درصد و بعد نيويورك، نيوجرسى  57

برخى نارسائى ها و استنتاج هاى نا دقيق ، در مجموع يك گزارش بسيار 
  كند : خوب است و چند موضوع مهم را روشن مى

بنيان گذاشته  1980عمده فعاليت هاى تجارى و بازرگانى ايرانيان پس از  -1
  شده اند ؛ يعنى پس از انقالب.

، يعنى حرفه هاى "خرده فروشى"عمده فعاليت هاى ايرانيان در امور  -2
  واسطه و محصوالت آماده فروش است.

ت دانشگاهى ) داراى تحصيال ٪79اكثريت قابل مالحظه اى ازاين گروه (  -3
هستند، يعنى كسانى كه از لحاظ مالى، توانائى ادامه و اتمام تحصيالت 

  دانشگاهى را داشته اند؛ يعنى طبقه متوسط مرفه.
  اكثريت آنان افراد ميان سال هستند. -4

اين مشخصات روشن مى كند كه اين گروه براى گذراندن معيشت خود، 
جوى هيچ الگوى ديگرى جز سواى نا گزيرى هاى زندگى مهاجرت، در جست

آنچه درسرزمين خود مى شناخته اند، نبوده اند. در عين حال آن ها به 
كشورى آمده اند كه بتوانند كم و بيش همان راه و رسم زندگى و معيشت 

  پيشين را ادامه دهند.

اكنون هفده سال از تاريخ مهاجرت ما مى گذرد. نسل دوم اين مهاجرت به 
آورد و فرديت و هويت مستقل خود را عرضه مى كند.  تدريج دارد سر بر مى

تصور مى كنم هفده سال ، زمانى منطقى و كافى است تا به عنوان مرحله اى 
از زندگى مهاجرت، مورد ارزيابى  و مطالعه قرار گيرد. زندگى هفده ساله 
مهاجرت را مى توان از راه هاى گوناگونى مرور كرد. مى توان از خود شروع 

  مى توان پهنه گسترده جماعت ايرانى را مطالعه كرد.    كرد، و 
ي من تئاتر است و معموالٌ دوست دارم اتفاقات و امور  جا كه حرفه از آن
ي زندگي را در قالب تئاتري و نمايشي آن نيز ببينم، تغيير و تحوالت  روزمره

تعبير زندگي ايرانيان مهاجر را هم دوست دارم از طريق تئاتر مطالعه كنم. به 
ي تئاتر هم دوست  هاي زندگي مهاجرت را در صحنه ديگر، بازتاب دگرگوني

تواند تنها بستر  ام كه تئاتر مهاجرت نمي دارم دنبال كنم. اما به تجربه آموخته
مطالعه براي شناخت جمعيت ايراني مهاجر باشد. چرا كه عموماٌ ديده شده 

اي و غير واقعي  سمههاي زندگي مخدوش، نارسا، حتي كاذب، با كه صحنه
ي تئاتر مهاجرت، ناگزيرم عناصر آن را همواره با  ست. بنابر اين هنگام مطالعه

 نمونه هاي واقعي آن، محك بزنم.
. الزم است در اين مورد توضيحي بدهم. تئاتر ايرانيان تئاتر مهاجرتگفتم 

هاي مهاجرت و غربت را ندارد.  آنجلس، حداقل امروز ديگر ويژگي مقيم لس
(داخل پرانتز بگويم كه من هميشه از كلمه غربت بدم مى آمده، چون اين 
كلمه، واجد هيچ بار فرهنگى و سياسى نيست و فاقد آن معنائى ست كه 
منطقا بايد محتواى زندگى مردمى را كه به نا گزير موطن خود را ترك كرده 

ست  انيآنجلسي، تصوير كس هاي لس اند، بيان كند.)  تصوير آدمها در نمايش
اي و به  هيچ گذشته . بيهستندكه فقط در اين جا حضور دارند. يعني فقط 

آنجلس اساساٌ فاقد آرمان،  هاي لس اي. چون نمايش طريق اولي بي هيچ آينده
هاي آينده نگرند. شخصيت هاي نمايش، كساني هستند كه  آل و انديشه ايده

ت ها نه هويت حركت و بي جنبش موجودند. شخصي در يك فضاي خالي، بي
  دارند و نه در موقعيتي قرار دارند.

ست. موقعيت يا  مهاجرت، قبل از هرچيز يك موقعيت يا وضعيت اجتماعي
شود. به  آنجلس، ديد يا حس نمي سياسي در تئاتر لس -وضعيت اجتماعي

همين دليل من عنوان گفتارم را تئاتر ايرانيان مقيم لس آنجلس انتخاب 
برحسب اتفاق ايراني هستند و حاال به ظاهر و كردم. يعني كساني كه 

  كنند. برحسب اتفاق، در لس آنجلس زندگي مي
هاي اول، تماشاگر خود را  آنجلس در سال تئاتر ايرانيان مقيم لس

اي   اندركاران تئاتر با تماشاگران خود، رابطه ي دست شناسند. رابطه نمي
لبالٌ آزموده نشده است. از ي تازه ايست كه ق نامفهوم و ناشناخته است. تجربه

كنند. آنها تئاتر را اساساٌ  طرف ديگر، تماشاگران با ترديد به تئاتر نگاه مي
هاي سازوضربي پر از  ها، كافه ها، كاباره شناسند. به همين دليل كنسرت نمي

هاي اول مهاجرت، بيشتر روشنفكراني  ست. تماشاگران تئاتر، در سال مشتري
سخنراني هاي ادبي يا سياسي كانون هاي  هستند كه مخاطب جلسات

فرهنگي اند. اما، حتي در همان زماني كه ميزان مخاطبان محافل سياسي و 
هاي  ي مشتري ادبي در مقايسه با امروز نسبتا چشم گير بود، تفاوت عده

ها با جلسات ادبي فاحش بود. اين تفاوت، امروز به نحو  ها وكاباره كنسرت
آنجلس تغيير  خواه مقيم لس يان روشنفكران ترقيتري به ز مايوس كننده

ي  براي يك جلسه 80هاي  كرده است. به طور مثال، اگر در اوايل سال
شعرخواني يا سخنراني ادبي، تعدادي بين دويست تا سيصد نفر شركت 

كردند، امروز پس از تقريبا ده سال، اين رقم بدون اغراق به سي تا چهل  مي
ست. مواردى بوده كه به علت تعدادكم مخاطبان، نفر تقليل پيدا كرده ا

خواسته اند جلسه را لغو كنند. اما، برعكس از آن طرف، روز به روز به تعداد 
ها، حتي در شرايط بحران اقتصادي،  هاي كاباره ها و مشتري مخاطبان كنسرت

هاي  هاي موسيقي و واسطه ها بيشتر شده، گروه افزوده شده. تعداد خواننده
ها را در  هاي كنسرت اند. اگر آگهي ها افزايش پيدا كرده ي كنسرتبرگزار

كنيد كه  آنجلس نگاه كنيد، تصور مي هاي لس ها و مجله ها و روزنامه تلويزيون
شان، هميشه برنامه  يك جشن و سرور و پايكوبي دائمي برقرار است. همه

ها هستند،  دارند. به نحوي كه گاهي واقعا براي كساني كه مشتري اين برنامه
شود كه تصميم بگيرند كدام كنسرت را انتخاب كنند؛ شهين را يا  دشوار مي

ها به  شود كنسرت مهين را؛ تقي را با نقي را ! حتي همين االن كه گفته مي
هاي خودشان را از دست  شدن، مشتري مايه دليل تكرار و يكنواختي و بي

  اند، باز در و ديوار و  ردهها به تئاتر رو آو اند و بخشي از آن مشتري داده
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هاي  هاي كسب و كار ايراني ها و محل ها و چقالي هاي بقالي ها و ويترين شيشه
آنجلسي ست.  هاي لس آنجلس، پر از پوسترهاي رنگي و اعالن خواننده لس

ي كوچكي از روند تغيير و تحوالت زندگي فرهنگي و هنري  اين تازه گوشه
هاي فرهنگي و  دهد. اگر ساير عرصه جلس را نشان ميآن ايرانيان مقيم لس

آنجلس را نگاه كنيم، آن وقت تصوير  هنري جماعت ايرانيان مقيم لس
ايراني؛ در  هاي تري خواهيم داشت. مثال تعداد تلويزيون كننده تر، و نااميد دقيق

آنجلس بود  در مجموع چهار يا پنج تلويزيون ايراني در لس 80نيمه اول سال 
 35در كل، حدود ده ساعت برنامه در هفته داشتند. امروز حد اقل كه 

آنجلس است كه در مجموع بيش از   تلويزيون ايراني (فارسي و ارمني) در لس
  ي ي محتواي برنامه اينجا درباره ساعت برنامه در هفته دارند. البته من در 70

سترده و كنم، چون اين خود، موضوع بسيار گ ها صحبت نمي اين تلويزيون
كنم كه  پيچيده ايست و احتياج به مطالعه مستقلي دارد. فقط اشاره مي

هاي تلويزيوني، به هيچ وجه  ها و افزايش ساعات برنامه افزايش تعداد تلويزيون
  آنجلس نيست، بلكه  به معناي رشد و ارتقاي فرهنگي جماعت ايراني مقيم لس

ها و با توجه به وضعيت  زيونهاي اين تلوي بعكس، با توجه به محتواي برنامه
هاي ديگر فرهنگي، اين امر نشان پس رفت، ايستايي و انحطاط اين  عرصه

ها آنقدر  هاي اين تلويزيون محتوايي برنامه جماعت را نشان مي دهد. بي
مايوس كننده است كه اكثريت قريب به اتفاق بينندگانشان اذعان دارند كه 

ها را دارد! هم براي  ، بهترين برنامه»فتابآ«تلويزيون جمهوري اسالمي به نام 
  ها. بزرگساالن و هم براي بچه

يا روزنامه ها و مجالت فارسى لس آنجلس را در نظر بگيريد. آدم وقتى به اين 
روزنامه هاو مجالت نگاه مى كند، نمى فهمد كه در كجا و در چه زمانى 

سال پيش ايران  زندگى مى كند. الگوى اكثر آنها، الگوى مجالت سى تا چهل
است. خبرهاى كوتاه و دست و پا شكسته در مورد مسائل پيش پا افتاده 
خانوادگى، بحث هاى مشكوك پزشكى، حوادث خارق العاده مثل تولد يك 
نوزاد عجيب، پيدا شدن يك غول، بلعيده شدن يك ملوان توسط يك نهنگ 

هر شماره  عجيب و غريب ؛ بعد پاورقى هاى باصطالح هيجان انگيز، كه در
پرده از اسرار شوهر يا زن يا ارتباط پنهانى يكى از اين دو، بر مى دارد و ايجاد 
مثال تعليق در پايان آن قسمت، جدول كلمات متقاطع، فال هفته و از اين 

در طول تمام اين سال ها نه تنها  "بنجل نامه ها  "دست. همه اين گونه 
ره كرده اند، وسائل و تجهيزات مدرنى دوام آورده اند، بلكه دفاتر بزرگترى اجا

خريده اند، به كاركنان خود اضافه كرده اند، تيراژشان باال رفته و ....... كه اين 
ها همه يعنى آگهى داشته اند، و بطور خالصه رونق داشته اند. (بر بخيلش 

  لعنت)

راديو ها هم همين طور، مجالس و محافل ادبى و شعرخوانى خصوصى و 
ها و چلوكبابى ها هم همين طور. جلسات مذهبى مثل مجالس  عمومى خانه

روضه ، مجالس هفتگى دعاى كميل، سفره هاى نذر و نياز، خانقاه، ميهمانى 
  كه بخش عمده زندگى زنان خانه دار ايرانى لس آنجلس را اشغقل  -هاى زنانه

مى كند. همه اين ها تصوير زندگى فرهنگى ايرانيان مقيم لس آنجلس را 
  يم مى كند. ترس

  ٭
ماهيت و ارزش هاى فرهنگى يك جامعه، يا بخشى از يك جامعه را مگر 
چگونه و از چه راه مى توان شناخت؟ آيا دقت و مطالعه در زندگى روزمره ى 
مردمان، اين شناخت  را به ما نمى دهد؟ من حتى در پالك اتومبيل هاى 

يست چندتا از پالك هاى ايرانى، ارزش و اعتبارفرهنگى آنان را مى بينم. بد ن
 Eyvalah (همدم)، Hamdam  اتومبيل ايرانى هاى لس آنجلس را مثال بزنم:

(آخ جون)،  Akhjoun(دالل)،  Dallal (كلوچه)،  Koluche (ايواهللا)، 
Budimjun  ،(بادمجون)Kermaki  ،(كرمكي)، و يك نمونه ديگز كه شرم دارم

من با اين ها   (كس كش)..... Coskeshاما ناگزير مي گويم، مرا مي بخشيد. 
بر حسب تصادف برخورد كرده ام. تعدادشان هم زياد نيست، اما با وجود اين 
مثال هاى گويائى هستند. همدم ، ايوااله ، كلوچه ، دالل ، آخ جون، بادمجون 

  ، كرمكى ، ..... و يك نمونه كه شرم دارم مستقيم و صريح بگويم .............
تواند براي خودش مستقل و بركنار از  اي، تئاتر نمي مينهآري، بر چنين ز

ي اين جريانات فعال باشد و دوام هم بياورد. اگر دوام آورده، به اين علت  همه
ي اين  است كه خوراك باب طبع اين تماشاگر را تهيه كرده است. سليقه

سخ ي تفريح و تفنن پا هاي نازل او در زمينه تماشاگر را پذيرفته و به نياز
  گفته است.

آنجلس از ابتدا تا امروز طي كرده،  ارزيابي مسيري كه تاتر ايرانيان مقيم لس
اي از اين مسير را ترسيم  العاده دارد. من در اين جا طرح شتابزده اهميت فوق

ي مشخص از  روم بر سر چند نمونه مي - اگر وقت بود - كنم و بعد مي
  آنجلسي. هاي ايراني لس نمايش
روند،  آنجلس به روي صحنه مي گيري تئاتر لس كه در اوايل شكلهايي  نمايش

هايي هستند كه مضامين خود را از زندگي و روابط عام زندگي  نمايشنامه
گيرند. يعني تصوير مردماني كه به تازگي بار خود را به  خانوادگي ايرانيان مي

ها سايه  بار گذشته بر زندگي آن ي رنج اند و با آن كه خاطره زمين گذاشته
  كنند جايي براي خود بيابند. ها هنوز التيام نيافته، تالش مي انداخته و زخم

اند و در مكان جديد گمگشته و سرگردانند. با  از سرزمين مادري كنده شده
وجود آن كه اين مضمون به خودي خود ارزش و اهميت دارد، اما از يك سو 

هاي سبك  جنبه پرداخت آن ضعيف و نارساست و گاه موضوع، به علت
شود؛ و از سوي ديگر از  ها براي جلب تماشاگر، لوث مي پراندن  كميك و مزه

هاي زيبايي شناختي و تكنيك و سبك كار بسيار نازلي برخوردار ست.  جنبه
تر از آن، خاستگاه طبقاتي و تعلقات سياسي و اجتماعي اين  مهم
از چنين مضاميني ها  اندركاران تاتر، مانع از درك عميق و جدي آن دست

ست. به همين دليل، پس از چند تجربه در مضمون مهاجرت، به زودي در 
ها از آن دسته نيستند كه براي ديدن اين گونه  يابند كه تماشاگران آن مي

ها را   ها رغبتي نشان دهند. زيرا تماشاگران، خود اين داستان نمايش
تصميم دارند كه در  اند و اند، پشت سرگذارده شناسند،  تجربه كرده مي

ها را فراموش كنند. دشواري هاي معيشت زندگي نيز از  وضعيت جديد، آن
شود تا  سوي ديگر عاملي است كه در كنار عوامل ديگر، سبب مي

بيني هم در  نگاه كنند. واقع "بينانه واقع"ي خود   اندركاران تئاتر به حرفه دست
توليد، حتي توليد هنري، از  داري، يعني درك ارزش كااليي ي سرمايه جامعه

داري، تنها زماني بازار پيدا  ي سرمايه جمله تاتر. چون محصول، در جامعه
كند كه ارزش كااليي داشته باشد. با دريافت اين نكته از طريق تجربه  مي

شوند. اما  آنجلس دستخوش تغيير مي هاي ايراني لس است كه مضامين نمايش
هاي چند سال  كند. تجربه و تلخكامي ا ميتنها مضمون نيست كه تغيير پيد

هاي گرانبهاي (!) ديگري نيز براي دست اندر كاران  كار بدون پاداش، آموزش
ي يك كار نمايشي،  هايي كه امروز ديگر در ارائه تاتر به همراه دارد. آموزش

هاي كتاب مقدس پيدا  العمل و قاعده رفته و اقتداري چون آيه فراتر از دستور
ها، بهتر است چند  ها و قاعده العمل د. اما پيش از شمردن اين دستوران كرده

  آنجلس  بياورم: مثال از خود دست اندركاران تاتر ايراني لس
) با آقاي پرويز  1995، (نهم ژوئن  48اي در شماره   در مصاحبه گپي  مجله

  پرسد: كاردان داشته، از او يك سئوال كليدي و اساسي روز مي كند. مي
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چه » ضمانت فروش به قيد كمدي«ر مورد اصل رايج بازار روز، يعني د "
  "نظري داريد؟

  پاسخ آقاي كاردان مثل خود سئوال، صريح است:
ي اصلي شخص من ساختن كمديه. من بلد نيستم كار جدي بكنم ...  حرفه "

  "در مورد امروز، اگه شرط ... جاذبه، كمدي بودنه، خب فبها! چه اشكالي داره؟
  گويد: براي آن كه قدري هم جدي حرف زده باشد، مي و بعد

من شخصا طرفدار كارهاي سنگين نمايشي كه مردم را از تئاتر فراري بده،  "
نيستم. معتقدم بايد بين مردم و تئاتر، نوعي آشتي برقرار كرد. منتها با حفظ 

  "ارزش و احترام تئاتر ...
زند كه  ديگري هم مي هاي جدي البته آقاي كاردان در همين مصاحبه حرف

به نظر من بيشتر تعارف است. وقتي با اين صراحت به سئوال جواب ميدهد و 
 - از اولين كار او در مهاجرت تا امروز -وقتي كه كارهاي نمايشي او را

تاتر هم بايد سعي كنه در مقابل "هايي مثل  بينيم، تعارف بودن حرف مي
  شود. آشكار ميبيشتر  "ابتذال وانده و حرمتش را نگهداره

دانم با نام و كارهاي خانم زويا زاكاريان آشنا هستيد يا نه. ايشان يكي از  نمي
هاي ايشان  آنجلس هستند و نمايشنامه هاي ايراني مقيم لس نويس نمايشنامه

ي  نامه كنند. چند وقت پيش هفته را معموال همسرشان آقاي رضا ژيان كار مي
سعي كرده  -البته مثل هميشه -د و خانم زويااي كرده بو با او مصاحبه بامداد

هاي انتخاب  ترين حرف ها را بزنند. ايشان پس از آن كه ناگزيري بودند پر مغز
ي عدم استقبال تاتر  دهند و پس از آن كه درباره قالب كمدي را توضيح مي

عروسي ايران «رسند به نمايش  كنند، مي تبعيد از طرف مردم اظهار نظر مي
  دهند كه: مرحوم پرويز خطيبي و ادامه مي كار» خانم

ياد آقاي خطيبي  دارم، بايد در  اي كه با زنده ي اختالف سليقه ... من با همه"
اين جا از خدمتي كه او به تاترهاي اين شهر كرد، ياد كنم. خطيبي پل زد 

 " -گويند خوب دقت كنيد كه اين خانم چه مي - "بين كاباره و سالن تاتر.
» عروسي ايران خانم«د بين كاباره و سالن تاتر. با همان كار خطيبي پل ز

  هاي نمايش. (اگر ما قدر اين پل را بدانيم  مردم را از روي آن پل آورد به سالن
و دوباره مردم را به كاباره و كافه پس نفرستيم.) به هر صورت آن روزها 

م از گريه به ما داد، اين بود كه كار مرد» عروسي ايران خانم«پيامي كه 
توجه داريد كه اين خانم  – "گذشته است و فعال مردم بايد تراژدي را بخندند

  "فعال مردم بايد تراژدي را بخندند."–هايي مي كنند!  چه درفشاني
بعد، در ادامه، با تردستي (نمي خواهم عبارت ديگري به كار ببرم) آب را گل 

غ و دوشاب را با هم پاشند تا دو كنند، خاك در چشم مردم مي آلود مي
اتللو «ياد غالمحسين ساعدي هم با اجراي  زنده"گويند:  مخلوط كنن، و مي
همين پيام را از پاريس  فرستاده بود و به نوعي به » در سرزمين عجايب

هايي از  دست اندركاران تاتر گفته بود فعال موقع مناسب براي اجراي نمايش
  "هاي خود را بخندند. ج دارند كه گريهنيست. مردم احتيا» ديكته و زاويه«قسم 

ها خزعبالتي  ، اما اينام  آنجلس تا امروز خزعبالت زيادي شنيده من در لس
مرحوم خطيبي، كه خانم » عروسي ايران خانم«شرمانه هستند. نمايش  بي

اي بود با نوعي سبك روحوضي. من تاتر  زويا به آن اشاره مي كنند، نمايشنامه
شناسم. من با تئاتر، از تاترهاي روحوضي  ضي را ميسنتي يا تاتر روحو

ها در دوران بچگي آشنا شدم. مهدي مصري، مشهورترين و بهترين  عروسي
ها ديدم. بعد  هاي روحوضي عروسي بار در نمايش سياه روحوضي را براي اولين

هاي  ي تاتر ديدم، و روحوضي او را، يعني نمايش سنتي ايراني را در صحنه
هاي مختلف. من حتي نمايش سنتي ايراني را در تئاتر  باز ياهديگري با س

ام. در هيچ يك از اين نمايش هاي روحوضي،  در شهر نو، ديده» حافظ نو«
اي كه نشاني از ابتذال داشته باشد، نديدم. اما، پرويز  حركت، متلك، يا صحنه

مالي  آنجلس، تئاتر سنتي ايراني دست خطيبي اولين كسي بود كه در لس
ترين آن را روي صحنه آورد. و به همين دليل هم جزو  شده و از نوع مبتذل

  شد. فروش مي هايش پيش آنجلسي بود كه پيشاپيش، بليط هاي لس اولين نمايش
ست كه خانم زويا زاكاريان از آن به عنوان خدمت به تئاتر  اين نمونه و الگويي

  كنند. ياد مي
مردم و تئاتر، نوعي آشتي برقرار كرد. بايد   بين "آقاي كاردان معتقدند كه 

قسمت اول حرف آقاي كاردان درست  "منتها با حفظ ارزش و احترام تئاتر ...
با حفظ احترام و "بينانه است، اما قسمت دوم حرف ايشان، يعني  و واقع

  ست. ديگر تعارف ا "ارزش تئاتر
در همان زنند. ايشان  خانم زويا زاكاريان هم شبيه آقاي كاردان حرف مي

  شان مي گويند: مصاحبه

آنجلس هم مقاومت را  سال، تئاترهاي لس15، 10بينيد كه بعد از  خوب مي"
آقا «و » بوي خوش عشق» «ننه سليمه«، »شب عاشقي«كنار مي گذارند و با 

  "كنند. رابطه برقرار مي» جمال 
ا ه حرمتي و دشنام به تئاتر است. چون اين هايي كه بي يعني با نمايشنامه

تفريحي و  -حداكثر - ها يك مشت برنامه هاي  اساسا تئاتر نيستند، اين
درد و عار. حتي در رژيم  سرگرم كننده هستند براي يك مشت مردم بي
هايي مثل صمد و اختاپوس  گذشته، تلويزيون ملي ايران، بين تاتر و سرگرمي

آن وقت  بندي كرده بود. ها طبقه و مرادبرقي و از اين دست را، جزو سرگرمي
اين گونه  -به قول خودشان در غربت –آنجلس  حاال، اين جا، در لس

  كنند. هاي سرگرمي را به نام تاتر به مردم قالب مي برنامه
بينم. نمايش  گونه اشكالي نمي من در اين كه يك نمايش كمدي باشد، هيچ
تر از نمايش هاي جدي مي  كمدي در بسياري موارد، حتي موثرتر و قوي

ست. نمايش كمدي  ها معني بودن اين نمايش باشد. مشكل من در بيتواند 
تواند بي  معني نبوده است. حتي تفريح و تفنن هم نمي وقت و هرگز بي هيچ

ي اين قبيل احساسات و  معني باشد. خنده، شادي، لذت، تفريح و همه
ها، انساني و بنابراين داراي معني و منظور هستند. تفريح به خاطر  حالت
يح، تفنن به خاطر تفنن اصال يعني چه؟ مگر چنين چيزي ممكن است؟ تفر

ست. يك  ، نوعي واكنش يا تظاهر شادي دليل مي خندد؟ خنده مگر كسي بي
  آيد. ي معمول پيش مي ست كه به علت درك وضعيتي خالف قاعده احساس بشري
مقيم اتر ايرانيان ئها، امروز تي گير ي اين تجارب و اين نتيجه آري، برپايه

ناپذير، اما معجزه آسا پيدا كرده است. اين  هاي تغيير آنجلس، فرمول لس
  ها از اين قرارند: فرمول

ترين عامل  اند كه قالب نمايش، به عنوان مهم اندركاران تئاتر پذيرفته . دست1
  موفقيت، اكيدا بايد كمدي باشد.

سائل ي تماشاگران، در عمل ثابت شده كه طرح م . با توجه به روحيه2
گيري، سبب پشت كردن  گيري سياسي و يا هر نوع جانب سياسي با هر موضع

شود. به خصوص تماشاگراني كه مهاجرت خود را ناشي از  ها به تاتر مي آن
دانند، دوست  بازان مخالف رژيم گذشته مي بازي و سياست سياست و سياست

ه شود؛ كه در يك نمايش حرف از سياست زد - بلكه نفرت دارند –ندارند 
ها اساسا معتقد نيستند كه نمايش بايد سياسي، يا، يعني جدي، باشد.  آن

 نمايش فقط براي تفريح و تفنن است.
آنجلس اعتقاد دارند كه تم عشقي  ي دست اندركاران تئاتر لس . همه3

هاست. اما انتخاب اين تم يا تمي ديگر، وابسته به امكان  ترين تم پركشش
 ي فردي است. قهيافتن متن جذاب يا سلي

 –ها  اند كه تماشاگران آن آنجلس به خوبي دريافته اندركاران تاتر لس . دست4
دوست ندارند، و اساسا  - آيند كه اكثرشان براي اولين بار است كه به تاتر مي

كنند كه مگر ما معلم اخالق  ها استدالل مي نبايد، مورد انتقاد قرار بگيرند. آن
هيم به مردم درس اخالق و زندگي بدهيم كه خوا هستيم؟ يا مگر ما مي

 ها انتقاد كنيم؟ بياييم از آن
  . تئاتر حتما بايد پايان خوش داشته باشد!5

ترين وجه اين  ها، در مجموع تكنيكي هستند، اما مهم ي اين فرمول همه
ها، محتوا يا پيام يا حرفي ست كه در خود دارند. من هربار كه به  نمايش

كنم دچار گيجي و آشفتگي  آنجلسي فكر مي لس هاي محتواي نمايش
ها انتظار  شوم كه مگر مي توان از اين نمايش شوم. دچار اين ترديد مي مي

گويم مگر اين ها محصول ذهنيت  محتوا يا پيامي داشت. بعد با خود مي
كنند و به مسائل  كساني نيست كه در ميان جماعت ايرانيان زندگي مي

ها و تاثرات  ها بايد حاصل انديشه ؟ پس اين نمايشانديشند پيرامون خود مي
با ها را شناخت و بررسي كرد.  ها باشد. بنابراين مي توان آن محيط پيرامون آن
  ها را بفهمم و ارزيابي كنم. شوم كه كوشش كنم آن ها قانع مي اين گونه استدالل

در  آنجلس، به دالئل متعددي كه برخي از آن ها تئاتر ايرانيان مقيم لس
اند، از ارزيابي و بررسي جدي و  هاي پيشين قابل تشخيص بندي همان فرمول

پردازد، چون نه به آن  عمقي مسائل عاجز است. اساسا به مسائل جدي نمي
داند، و نه اساسا توانايي  معتقد است، نه از لحاظ تجاري آن را صالح مي
پا  هايي پيش تانها، داس آفرينش كار جدي را دارد. بنابراين داستان نمايش

هاي  كند و نه شخصيت ها نه داستان تحول پيدا مي اند. در اين نمايش افتاده
ها فقط  داستان. موقعيت ثابت و بدون تغيير مي ماند. موقعيت در اين نمايش

آور.  حوادث و اتفاقات مضحك و خندهست براي  يك ساختار بيروني
شود، صحنه هايي ايستا  مي ها تصوير هايي كه از زندگي در اين نمايش صحنه
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ها و حوادث قرار نيست به هدفي يا جايي منتهي شوند يا  هستند. شخصيت
هايي از  ي اين ها، البته، تصاوير ظاهري گوشه چيزي را تغيير دهند. همه

آنجلس يك  آنجلس است. اكثريت ايرانيان لس ي ايراني لس زندگي جامعه
هدف دارند. روز بعد، دقيقا تكرار روز زندگي ثابت، ايستا، بدون تغيير و بدون 

قبل است. امروز با ديروز يا فردا تفاوتي ندارد. پذيرفته اند كه زندگي همين 
ها، به دست آوردن پول بيشتر است؛  است. هدف روزمره و نهايي اكثر آن

ارزشي كه كل اين سيستم و مناسبات آن تحميل مي كند. تغيير در وضعيت 
چيز ديگر است. از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، سياسي،  اقتصادي، مستقل از هر

ي  شود. زيرا از يك  سو با جامعه ها دچار هيچ تغيير و تحولي نمي زندگي آن
 - ي بسته دوستان و آشنايان ايراني خود آمريكا يا مردمان ديگر غير از حلقه

جا ارتباط ندارند، و از سوي ديگر، از آن -ها نيز همين وضعيت را دارند كه آن
كه با ايران، مردم ايران و مسائل ايران ارتباط و پيوند فعال و مستمر ندارند، 

ي آب ساكني ست كه به تدريج  آنجلس مانند بركه كل جامعه ايراني لس
تبديل به مرداب شده است. در همين مرداب است كه روزبه روز بيشتر فرو 

محبوس هستند، » گتو«روند. و مادام كه در اين روابط بسته، در اين  مي
توانند وضعيت خود را دريابند. در اين رابطه، دريافت اين نكته جالب  نمي

ي اين روابط، ارتباط مستقيمي با محيط و جوالنگاه  است كه محيط بسته
جغرافيايي ايرانيان دارد. فضاي جغرافيايي زندگي اجتماعي و زندگي فرهنگي 

  ز هست.ها ني ايرانيان، بيانگر فضاي فكري و ذهني آن
  ترين نمايش موفق "نويسنده، كارگردان و بازيگر نخست"هوشنگ توزيع، 

وار ايرانيان  آنجلس، شخصيت تئاتري محبوب و نمونه هاي اخير لس سال
بيند كه امروز  ي دور را دقيقا همان مي آنجلس، در روياي خويش، آينده لس

آينده را در است، تنها با يك تفاوت. كه خودش پير شده است. ببينيد او 
  كند: آنجلس، چگونه ترسيم مي ، چاپ لسبامدادي  نامه گوي خود با هفته گفت

داند، در ايران،  ها بعد، يك سال، دو سال، ده سال بعد، كسي چه مي سال "
ي صدوهشتاد، يا  ي تئاتر را خواهد نوشت در صفحه محققي كه تاريخچه

نيان، به داليل مختلف نويسد: در ايامي كه گروه عظيمي از ايرا سيصد مي
آنجلس ( كه تا آن زمان حتما زير  كشور را ترك گفته بودند و در شهر لس

آب خواهد رفت) اقامت داشتند و در حالي كه تنها سرگرمي آنها، گوش دادن 
 -از درون خانه هاي ساكت خود –به نوارهاي نيناش ناش بود، چند هنرمند 

سالي يك، دو، سه تئاتر با زحمت زياد به  هاي تاتر در غربت را بنا نهادند. پايه
خراش بود كه صداي   ها آن قدر گوش ناش صحنه بردند. اما صداي نيناش

تا اين كه يك شنيد.  اتر را از روي صحنه كسي نميئميكروفون هنرمند ت بي
ي تئاتري، نمايشي را به صحنه  زوج هنري جوان، پس از گذراندن چند تجربه

ي تمام نماي رفتار و كردار همان مردمان  حقيقت آيينهبردند. اين نمايش در 
بود، مردماني كه از خود دور افتاده بودند و با تماشاي خودشان در حيرت 

  "كنند و چرا؟ رفتند كه كجا هستند، چه مي
  افزايد: بعد محقق مي

ها گشوده شد، سالن ها پر و خالي شد. نمايش يك ماه، دو ماه، يك  سالن"
انزده سال روي صحنه رفت. بازيگرانش پير شدند. ديگراني سال، سه سال، پ

 –را  بوي خوش عشقها، شما هنوز  جايشان را گرفتند و امروز پس از سال
 -بينيد. و آن مرد مو سپيد كه در تئاتر شهر تهران مي -آنجلس اما نه در لس

كه هميشه در رديف آخر سالن نشسته و باز هم مي خواهد كه تغييراتي در 
نويسنده، كارگردان و بازيگر نخست اين نمايش، هوشنگ  -ش بدهدنماي

  "توزيع است.
آنجلسي است، كه با  اين رويا، اين آرمان يك هنرمند موفق ايراني لس

آنجلس را بيان  ترين زبان ايستايي، توقف، تحجر و سكون مرداب لس صريح
  كند. مي

در اين مرداب اي اگر نگويم مدفون شدن  ي چنين پديده سرنوشت و آينده
ها و حشراتي در درون و سطح آن مرداب  ي آن به كرم است، حداقل استحاله

اي كافي نيست كه ما را به فكر وادارد؟  گنديده است. آيا تصوير چنين آينده
آيا ما، به عنوان بخشي از جماعت ايراني مهاجر، در قبال گسترش اين ابتذال 

در برابر نسل دوم مهاجر كه در كنيم؟ آيا  و انحطاط احساس مسئوليت نمي
  ي كار را دريابيم! بينيم؟ چاره ميان ما سر برآورده، خود را ملزم به پاسخ نمي

  

*  

  

  وضعيت تئا تر كودكان در غربت
  

 رضا جعفري

  

كاري ست كارستان و در حوصله اين چند  ،متاسفانه بازكردن اين گره كور
  سطر نمي گنجد

ديگري مستقل عمل نمي كند و تابع پديده  بنظر من تئاتر به مانند هر پديده
گيرد راه  هاي ديگر است و در فرايندي كه از بطن ديالكتيك سرچشمه مي

خود را مي گشايد و به جلو رانده ميشود و در فاصلة كوتاهي كه در ريتم اين 
هاست كه ما در اين  سال. كند سكون را معني دار مي گيرد، حركت قرار مي

 ،باالخص تئا تر  و اين سكون دهشتناك فقط در هنر فاز قرار گرفته ايم
شود و اگر به پديدهاي ديگري نيز كه اطراف ما را احاطه كرده  خالصه نمي
  .توانيم اين سكون مخرب را شاهد باشيم مي ،است بنگريم

چندي قبل با دوستي همراه گپ ميزدم و ناخودآگاه ازاين جملة ناقص 
گفت : در كوزه بذار  و آبش . غربت كان دركود »وضعيت تئاتر«استفاده كردم 

  را بخور
  گفتم: چرا ؟

نهاد مي كنم كه خود را درگير كلمات و واژه  دوست عزيز  به تو پيش گفت:
صورت موضوع انقدر گل و گشاد است كه هر طرفش را  ها نكني، در غير اين

  .باد مي بريآكه بگيري راه به ناكجا 
ن لحظه به او حق داده آكنم كه در  فكر مي سكوت كردم و هيچ نگفتم .

  .بودم
و » ها و مورچه هاي سرخ فيل«كمال ياشار كتابي دارد تحت عنوان 

  :خالصه داستان اينگونه است
نرا به تسلط خود درمياورند اما آكنند و  فيلها به سرزمين مورچه ها حمله مي

خود  بر ميخيزند و سعي ميكنند كه سرزمين مادري بعد از مدتي مورچه ها
به زندان مي اندازند و  كشند، مي درند، ها مي هرچه فيل را ازاد كنند
ها فرماندهان  روزي از روزها رهبر فيل. ره بجائي نمي برند ،كنند شكنجه مي

گويد: همه را  يكي مي! كند خود را فرا مي خواند و چاره كار جستجو مي
  و زنداني كنيمگويد: تعدادي را دستگير، شكنجه  ديگري مي ؛اعدام كنيم

رهبر بعداز مدتي . گويد و راهي نشان ميدهد و خالصه هر كس چيزي  مي
دهم از فردا در مدارس مورچه اي بجاي  گويد: من دستور مي سكوت مي

وقتي زبان ملتي را از او گرفتي  !زبان فيلي تدريس شود ،زبان مورچه اي
ن كني آني با او، توا را گرفتي مي شت او وقتي هوي ؛ش را گرفته ايا هويت
خواست. مورچه گاني مسخ شده كه  و همان شد كه او مي ؛خواهي كه مي

  .ها، فيلي زندگي كنند تمام دغدغه شان  اين بود كه مانند فيل
  .وردمآبه تئاتر كودكان رو  ،بعد از پانزده سال تئاتر بزرگساالن ،به همين دليل

 ،اهيتاآندر نمايشنامه  وقتي دانشجوي سال اول رياضي بودم 1974در سال 
ن زمان تا بحال هيجگاه صحنه مرا رها آقاي رحيمي بازي كردم و از آنوشته 
  ه است.نكرد

در بيش از پنج نمايشنامه بازي و بيش از سي نمايشنامه كارگرداني كرده ام 
اولين كار كودكانم را  1990در سال . و تعدادي نمايشنامه نيز نوشته ام

نامش را  در اين كار كه .وردمآدر اخن به صحنه  1991نوشتم و در مارس 
نقش  ،بيش از ده كودك و نوجوان ،ذاشته بودمگ »قا و سگشآاسمال «
  .و چه زيبا نقش هايشان را زندگي كردند .فريدندآ

باراني، خود و گذشته  قا تيپي ست كه مسخ شده است و در يك شِبآاسمال 
راين مي اندازد. بيچاره مو رچه اي گذارد و به رودخانه  اش را در چمداني مي

  .خواهد نقش فيل را بازي كند ست كه مي
به فارسي براي كودكان و نوجوانان   2003كه تا سال  يينمايشنامه ها  

  وردم راآنوشته و به  صحنه 
  :ميتوانم چنين خالصه كنم

مريض « ،»كدوي قلقله زن«، »باباي خسيس« ،»مدير دبستان« 
 ،(بر اساس داستاني از نيما) »اهو و پرندگان« ،»اشغال دان« ،»خيالي

  ...تعدادي ديگر و  »مال نصرالدين و خرش« ،»بزبزقندي«
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ه چبكار گرفتم اما در انتها  ،به هر حال هر چه توان در جان خسته ام داشتم
در عرصه كار كودكان و چه در زمينه كار بزرگساالن به نااميدي رسيدم و به 

هاي  نقش روزگار بجز نقش توپ، پرتاب شدم و انگاري كهلمان آدامان تئاتر 
  .ديگري را برايم رقم نزده است، بگذريم

  مي شود:كارهايم  بدينصورت خالصه  ،2003از سال     
 مده براي نوجوانان و جوانانآنمايشنامه هاي به صحنه 

سگ، «ـ  3 .»انساني كه در خود زنداني ست«ـ  2. »خواهر بزرگتر«  
  ».ما من مخالف خشونت«ـ  4 .»خوردسگ را مي

در   2008پريل آكه در  »بسوي نور «نمايشنامه اي در دست دارم بنام 
  .يدآ مي به صحنه ،خنآشهر  99تئاتر 

پيوتر و دختري كه با « در فوريه امسال اولين كار كودكان خود را به نام
مه اين نمايشنا .وردمآلماني به صحنه آبه زبان » موشها زندگي ميكند

 .ورده استآها پناه  دميان به دامن موشآزندگي كودكيست كه از ترس 
كه در ، »پيوتر و زبانهاي بدجنس«نمايشنامه ديگري در دست دارم بنام 

ن آموضوع   خواهد رفت.خن به صحنه آنوامبر امسال در سالن جوانان شهر 
     .منع خشونت بر عليه كودكان است

خن، سازمان عفو بين آدرسه عالي مردمي خن، مآشهردار شهر  ،اين كار را
در . اين نمايش نامه قرار است حمايت رسمي قرار داده اند ،الملل و يونيسف

  نمايش داده شود. ،شهرهاي مختلف از جمله اليپزيك
نمايشنامه مذكور بنام يونيسف به صحنه  ،در تاريخ بيست و چهارم نوامبر 

كان خياباني مورد استفاده قرار مد حاصله براي كودآخواهد رفت و تمامي در
  .خواهد گرفت

*  

  

  تئاتر كودك در تبعيد!
  ( چرا در تبعيد براي كودكان ايراني تئاتر اجرا مي كنم؟)

  

  بهرخ بابايي

  

خاصيت تفريحي، آموزشي و روان درماني تئاتر كودك چيز پيچيده و پوشيده 
يكي از  اي نيست. به همين دليل تئاتر كودك مي تواند در دوران تبعيد

بهترين روش ها براي بازگرداندن كودك به شرايط عادي زندگي باشد، حتي 
  اگر تنها ساعتي را در بر گيرد.
كه كارم تئاتر است و تخصص ام تئاتر كودكان  –همين ويژه گي است كه مرا

وادار كرد تا عليرغم همه ي مشكالت روزهاي دربدري، كودكان را از ياد  –
 Work Shopايش صحنه اي و چه به شكل كارگاهي ( نبرم و چه به شكل نم

) آنها را ساعاتي از مشكالت روزمره دور كرده و به دنياي پر از رنگ و نور و 
  موسيقي تئاتر، به دنياي تخيل و خالقيت بكشانم.

حدودأ از  –اگر بخواهم تئاتر كودك و ضرورت آن را براي اين دوره تبعيد 
رسي كنم مطمئنأ آن را به دو دوره و به دو بر – 1386الي امروز  1360سال 

  گروه كودكان تقسيم خواهم كرد.
دوره ي اول شامل كودكان نسل اول است. يعني كودكاني كه يك يا دو ساله 
و يا پنج ساله همراه يا بهتر بگويم در آغوش پدر و مادر از ايران خارج شده 

  ه اند.اند و يا در همان سالهاي اول در كشور ميزبان زاده شد
دوره ي دوم شامل كودكاني است كه در واقع فرزندان همان كودكاني هستند 

  كه يكي دو ساله همراه خود به تبعيد كشانده بوديم شان.
براي گروه دوم كودكان، يعني كودكاني كه در كشور ميزبان بدنيا آمده اند و 

نه نگاه اگر واقع بينا –بيشتر خود را متعلق به جامعه ي ميزبان مي دانند 
تنها مي تواند ضرورت آشنائي كودك با زادگاه  –كنيم و نه از سر غيرتمندي 

پدر و مادر و آشنائي نسبي آنان با زبان فارسي علت وجودي اين نمايشات 
باشد. البته با در نظر داشت اين موضوع كه اين كودكان بخشأ از يك سو 

است و سوي دوم از مليت  مليت ايراني دارند و تنها پدر و يا مادرشان ايراني

ديگري است. به هرحال مسئله ي سرگرمي و تفريح نمي تواند عامل مهمي 
اين نمايشات باشد. چرا كه اين كودكان در جامعه ي » ضرورت توليد « براي 

  ميزبان از همه ي آنچه كه در دسترس عموم كودكان قرار دارد بهره مند هستند.
گريز و فرار و پناهندگي و مشكالت  اما گروه اول كودكان، روزهاي سخت

خانه هاي جمعي پناهندگان، بي اطالعي پدر و مادر از جامعه ي ميزبان، 
بيكاري، بي پولي، جيره بندي غذا براي پناهندگان، حتي نداشتن همبازي 
همسن و سال را با روح و جسم شان تجربه كرده اند. از اين جهت، اكثرأ 

  و سر در گمي گذشته است. كودكي شان در آشفتگي و نگراني
من هنگام فرار از ايران فرزند يك سال و نيمه ام را در آغوش داشتم و 
انعكاس همه ي تلخي هاي اين دوره را در چشمان نگران او ديده ام و خوانده 

  ام.
از اين روي، پيوسته در نمايش هايي كه در آن دوره و براي اين كودكان اجرا 

د به توانايي هاي پدر و مادر، خوشبيني به آينده مي كردم، سعي داشتم اعتما
و اعتماد بنفس را در آنها تقويت كنم و آنها را با زيبايي هاي سرزميني كه به 
آن متعلق هستند و با نقاط قوت فرهنگي كه به آن تعلق دارند آشنا كنم. و 
خوشبختانه هميشه شاهد خنده هاي شادمانه ي كودكان و برخوردهاي 

  ن با كارم بوده ام.خالقانه شا
هنوز هم بعضي از آن كودكان كه امروز براي خود جواني شده اند، با ديدن 
من از آن روزها ياد مي كنند. بخصوص كودكاني كه در افغانستان براي 

  نمايش هاي خانگي در خانه ام جمع مي شدند.
ده پانزده كودك را جمع مي كردم، چهار يا پنج ساعت با هم عروسك مي 

يم. متن آماده مي كرديم و سپس پدر و مادرها كه براي بردن كودكان ساخت
شان مي آمدند، برايشان نمايش مي داديم. اين لحظات جزو زيباترين و 
پربارترين لحظات زندگي من هستند. و مي دانم كه براي آن كودكان نيز 
ز چنين بوده است. و حتي براي پدران و مادران شان بياد ماندني و سرشار ا

  خالقيت بوده است.
  از جمله نمايش هايي كه براي كودكان بر روي صحنه آورده ام چنين اند:

  خاله مرجان و خروسش. – 1
  عجب و رجب در تئاتر. – 2
  بچه ها بيائيد بازي كنيم. – 3
  اسبك كاغذي. – 4
  جوينده يابنده است. – 5
  پرنده و مورچه. – 6
  يك كنسرت براي كودكان. – 7

زي كه چشم هاي درشت و سياه و زيباي كودكان مان با وحشت با آرزوي رو
  به آينده ننگرند.

  

  
  
  

  بچه هاي بيائيد بازي كنيم.

  1995، فرود، ايلكا و بهرخ. آفاق ،نويسنده و كارگردان: بهرخ بابايي. بازيگران: تائيس، زهره 

  
  با آرزوي آنكه چشمان هيچ كودكي در جهان، نگران به زندگي ننگرد.

  بن  -، آلمان 2007بر سپتام

  
      *  
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  گروه تئاتر ساعدي
  

  

  علي بدري

  

، به همراه برادرانم حسين و سام بدري گروه تئاتري را در شهر 1987در سال 
  نام گرفت.» ساعدي«فرانسه، افتتاح كرديم كه  -كان

ي ايـن كارهـا    كـرديم، از جملـه   ها را به زبان فارسي اجرا مـي  در ابتدا نمايش
اشاره  غالمحسين ساعديو صمد بهرنگي ، هدايت صادقه آثار توان ب مي

ي آثار فارسي پرداختيم. به طور نمونه چند كار از صمد  كرد. سپس به ترجمه
و كـاري از احمـد    افسـانه محبـت  ـ   ماهي سياه كوچولوبهرنگي از جمله 

، را روي صــحنه بــرديم و ضــمناٌ بــراي خــروس زري پيــرن پــريشــاملو: 
از احمد شاملو ـ حافظ ـ خيام و مولوي را روي صـحنه مـي     بزرگساالن آثاري 

نوشـتيم و هـم اجـرا     مـي   كـم خـود مـن و سـام، هـم نمايشـنامه       برديم و كم
كه دولت فرانسه كارهاي ما را ديـد اجـازه فعاليـت     1992كرديم. در سال  مي

باشد كـه   سال مي 20اي را به گروه تئاتر ما داد و االن نزديك به  رسمي حرفه
دهيم. هدف اصلي ما معرفي فرهنگ، هنر و ادبيات ايـران   كار را ادامه مياين 

  باشد.  در فرانسه مي
و اما ضرورت تئاتر كودكان در تبعيـد در ايـن اسـت كـه در درجـه اول يـك       

اي كودك مـا، بـه زبـان فرانسـه اجـرا      ه ارتباط فرهنگي است. تمام نمايشنامه
كنيم.  فرانسوي ارتباط برقرار مياي ه شود و بدين طريق توسط قصه با بچه مي

بريم مـثالٌ اغلـب    هاي فارسي نيز بكار مي در درجه دوم، در حين نمايش، واژه
هـاي   باشد. از اين طريق بچـه  بان فارسي ميز اي قصه، بهه اسم هاي شخصيت
شـوند و ايـن    ي كوچكي با زبان و صورت ايراني آشـنا مـي   فرانسوي از دريچه

ود؛ ر كننـد فراتـر هـم مـي     ني كه در فرانسه زندگي ميهاي ايرا تأثير براي بچه
هاي خارج از كشور براي  شود تا خيلي از موانعي كه اين بچه چرا كه باعث مي

شناخت فرهنگ و زبـان خودشـان، بـا توجـه بـه در اقليـت بودنشـان دارنـد،         
هـا بـه زبـان و     شود كه اين بچه برداشته شود و اين نوع هنر تئاتري باعث مي

دشان با ديد بازتري نگاه كنند و خودشان را تنها احساس نكننـد.  فرهنگ خو
مان چندين بار پيش آمده كـه بعـد از اجـراي نمايشـنامه، وقتـي از       مثالٌ براي

دم بـر  اي كه من گهگاه بكـار مـي   پرسم: به نظر شما زبان غيرفرانسه مي ها بچه
من هـم ايـن   ا گفت به زبان فارسي و پدر ه چه زباني است، يكبار يكي از بچه

كـه  » خـودت زبـان فارسـي را بلـدي؟    «ند. من پرسيدم: ك زبان را صحبت مي
چندي بعـد معلـم ايـن    » نه، ولي از اين به بعد ياد خواهم گرفت.«جواب داد: 

شاگرد ايراني پيش من آمد و گفت اين پسر بعد از سه سال براي نخستين بار 
  با چه افتخاري.  گويد و آنهم است كه از ايراني بودنش و پدرش سخن مي

يك ضرورت ديگر تئاتر كودك در تبعيد اين است كه هرچه بر مـا وارد شـده   
هـا قسـمت    است (شرايط تبعيد و دوري از وطـن) را از طريـق قصـه بـا بچـه     

ي خـودم   كنيم. مثالٌ آخرين نمايشنامه كودكان كه انجام دادم كـه نوشـته   مي
ايتـي بـود از اولـين ورود    كـه در حقيقـت رو  » آزاد پرنده مهـاجر «بود به اسم 

اي كـه سـكوت آن بـه     مهاجري كه هيچ آگاهي با دنياي غرب ندارد تا لحظـه 
كند كه از غربـت خـويش راهـي بـراي موفـق       كشد و يكروز اراده مي درازا مي

ي  داسـتانِ پرنـده  » زيبـا پرنـده چهـار چشـم    «شدن بيابد. يـا مـثالٌ داسـتان    
ود كـه او را بـه كشـور ديگـري     ش فروش مي آوازي است كه اسير پرنده  خوش
خواند، همينطور سـاكت   برد تا بفروشد. اين پرنده در كشور جديد آواز نمي مي

لك از آنجـا   نشيند تا غروب شود تا روزي كه يك لك اي مي و آرام روي شاخه
شـود كـه    شود و اين دوستي باعث مـي  گذرد و بين آنها دوستي برقرار مي مي

هـا كـه    ز شروع به خواندن كند. بـا ايـن داسـتان   آوا ي خوش روزي زيبا، پرنده
خواهم دنياي كسي كه از جايي كنده شـده و بايـد    بصورت عروسكي است مي
  را نشان دهم. -كه همان زندگي خودمان است-در دنياي جديد ريشه كند 

***  
  

  1987. سال بدري بنيانگذاران: سام بدري ـ علي بدري ـ حسين
  

  هاي اجرا شده: نمايشنامه
  

  ، از غالمحسين ساعديدر راسته قاب باالنـ  1987
  ، اثر صادق هدايتافسانة آفرينشـ  1988
  ، از غالمحسين ساعديچشم در برابر چشمـ  1989
  ، نوشته سام بدريهاي ايران غنچهـ  1990
  ، اثر صمد بهرنگي، كودكانماهي سياه كوچولوـ  1994
  ان، اثر احمد شاملو، كودكخروس زري پيرن پريـ  1995
  ، اثر صمد بهرنگي، كودكانافسانه محبتـ  1996
  طراحي رقص و شعر، حافظ ـ مولوي ـ سعدي ـ خيام ،شعر پارسيـ  1997
  ، نمايشنامه و شعرخواني، اثر احمد شاملوآيدا در آينهـ  1998
  ، اثر علي بدري، كودكانزيبا پرندة چهار چشمـ  1999
  امرقص و شعر، خي رباعيات خيام، طراحيـ  2001
  ، طراحي رقص و شعر و موسيقياشعار حافظـ  2002
  ، طراحي رقص و شعر و موسيقياشعار مولويـ  2002
  ، اثر علي بدري ، كودكانآزاد پرندة مهاجرـ  2004
، طراحي رقص و شعر و موسـيقي در رابطـه بـا موضـوع     ها ـ باغ آينه 2006

  درختان.

*  
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  تاتر تاريخ  در ،نقطه عطف
  

  لكيحميد عبدالم

    

ريزي و  ي نه چندان دور كانون پرورش كودكان و نوجوانان با برنامه در گذشته
هـايش   گذاري و برنامه دوست و هنرمند ايراني پايه تالش زنان و مردان فرهنگ

نظيـري در تـاريخ ايـران در     پيگيري شد كه بنظر من نقطه عطف و اتفاق كـم 
بـا فعاليتهـاي فرهنگـي و     زمينه پر كردن اوقات فراغت كودكـان و نوجوانـان  

هنري بود. تا آنجا كه بياد دارم در جوار اين رويداد بزرگ اتفاقات مشابهي نيز 
شـود اشـاره    رخ داده بود كه به چند مورد آن كه مربوط به هنـر نمـايش مـي   

ترين نويسـندگان و مـاهرترين كارگردانـان و     ي تئاتر شاخص كنم. در اداره مي
آمده بودند تا بهترين نمايشها را ابتدا در تهـران و  بازيگران و طراحان گرد هم 

بعـد در سـفرهاي گروهـي بــه شهرسـتانها بـرده و بــراي عمـوم اجـرا كننــد.        
دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا و هنرهاي دراماتيك همراه بـا استادانشـان   

ترين نمـايش هـا    اي بردند كه قابل مقايسه با حرفه نمايشهائي را به صحنه مي
ياد سـعيد   نژاد همراه با زنده من تئاتر ايران به سرپرستي ناصر رحمانيبود. انج

سلطانپور بهترين آثار سياسي و اجتماعي را بـا شـجاعت و همچنـين مشـقت     
بـرد. نويسـندگان و    ي شناخت بود به صـحنه مـي   فراوان براي نسلي كه تشنه

مده بودند گري در كارگاه نمايش گرد آ كارگردانان و بازيگران و طراحان تجربه
اي، آثـار نمايشـي    هاي نويني در تئاتر تجربه كنند. مترجمـان ارزنـده   تا تجربه

ــز      ــدگان و ني ــترس خوانن ــت در دس ــرين كيفي ــا بهت ــه و ب ــان را ترجم جه
دادنـد. اسـتاد بهـرام بيضـائي رئـيس دپارتمـان تئـاتر         اجراكنندگان قرار مـي 

دن بهتـرين اسـتادان   ي هنرهاي زيبا دانشگاه تهران بود و با گرد آور دانشكده
التحصيالن خارج كه بـه وطـن بازگشـته بودنـد بهتـرين دوران       داخلي و فارغ

آموزش هنر نمايش را در ايران بوجـود آورد. بهتـرين پژوهنـدگان و اسـتادان     
ي هنرهاي دراماتيك گرد هم آمـده بودنـد تـا نسـلي      هنر نمايش در دانشكده

الدين خسـروي   ي كه استاد ركنكارآمد به هنر نمايش ايران تقديم كنند؛ نسل
  تربيت كرد شاهد اين مدعاست. 

نظيري كه  گرديم به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و دنياي بي برمي
ها فراهم آورده بود. در بخش توليد كانون بهترين آثـار   در آن دوران براي بچه

ــا اســتاندارد   ــاتر و... ب ــي، ســينمائي، نقاشــي، عكاســي، موســيقي، تئ هاي ادب
هاي كانون كـه عمـدتاٌ در    شد. كتابخانه المللي و بهترين كيفيت عرضه مي بين

ر از كتـاب و     داخل پارك خوش آب و هوائي بنـا شـده بـود بـا قفسـه      هـاي پـ
هاي متنـوع پخـش فـيلم،     كتابداران تحصيل كرده و متعهد و مهربان با برنامه

هـائي كـه    ها و اطاق لرياجراي موسيقي، اجراي تئاتر و... با سالنهاي زيبا و گا
براي اجراي برنامه، برپـائي نمايشـگاه و تشـكيل كالسـهاي هنـري از جملـه       

سازي، فيلم، موسيقي، تئاتر و... كـه توسـط بهتـرين     نقاشي، عكاسي، مجسمه
ها بود.  هاي نوين علمي در اختيار بچه ديده با روش دانشجويان و مربيان تعليم

ــري  ــرورش فك ــه در آن دوران پ ــت   همچنانك ــان از اهمي ــان و نوجوان كودك
شوم كه در  تواند باشد. البته يادآور مي اي برخوردار بود امروز هم مي العاده فوق

آن زمان كامپيوتر و اينترنت و متعلقاتش كمتر وجود داشـت ولـي حـاال كـه     
خورنـد جمـع شدنشـان در كنـار هـم و       ها از جلوي كامپيوتر تكـان نمـي   بچه

اسب سنشان ضروري است. اوليائي كه در تربيـت  ديدارشان از يك نمايش من
كودكانشان كوشا هستند حداقل سـالي چنـد بـار آنهـا را بـه تماشـاي تئـاتر        

برند. سالهاست در تئاتر عروسكي در شمال هلند مشغول بازي هستم، هـر   مي
آورنـد؟ از   هايشان را به تئاتر مي كنم كه چرا بچه ها سؤال مي بار از اولياي بچه

تـرين هنرهاسـت كـه بـا      توان گرفـت: تئـاتر زنـده    اين نتيجه را مي پاسخ آنها
كند و همين ارتباط زنده و زنـده   ترين ارتباط را برقرار مي انسانهاي زنده، زنده

ي آن در ذهـن و فكـر آدمهـاي     شود كه تـأثير و خـاطره   بودنش باعث آن مي
  زنده، زنده بماند، زنده باشيد.

ام را اجراهـائي بـه زبـان     تبعيـد ناخواسـته  ي  اهم كارهاي دوران سيزده سـاله 
هلندي براي كودكان و يا به زبان فارسي براي بزرگساالن بوده است. متأسفانه 

هاي فارسي زبان تهيه كـنم بـه جـز     ام كه كاري براي بچه تاكنون موفق نشده
ي شاعر و نويسنده هلندي تون تـه لـه    ، نوشتهي جشن در ماه قصهيك مورد: 

نيا در لندن اجـرا   ر در تئاتر سام به سرپرستي خانم سوسن فرخخن، كه اول با
ها مواجه شد. همين امر باعث شد كه همين قصه را به زبان  و با استقبال بچه

هلندي و كُردي براي مخاطبين هلندي و كُردهاي ايراني و سوريه و تركيـه و  
ـ     ا خـانم  عراقي در شهر روتردام هلند اجرا كنم. و باز همـين قصـه را همـراه ب

بهرخ حسين بابائي از فعـالين انجمـن تئـاتر ايـران و آلمـان در چهـاردهمين       
  فستيوال تئاتر ايراني كُلن در ماه نوامبر امسال براي كودكان اجرا خواهم كرد. 

  
*  

  

  ضرورت كارهاي نمايشي

  براي كودكان 
  

  

   و اصغر (آرتا) داوري وي فريده رض

  

د، جاي خالي برنامه اي تفريحي در سال هاي آغاز زندگي ما در تبعي   
به زبان فارسي براي كودكان و نوجوانان، در برابر نشست ها و كم و بيش 
برنامه هاي فرهنگي كه براي بزرگساالن بر پا ميشد، بشدت خودنمايي مي 

  كرد.
كار براي كودكان كه گوشه اي از دلبستگي هاي هنريمان را در برمي 

يكسال دوري از توليد، در اين راستا و براي  گرفت، ما را برآن داشت تا پس از
  پر كردن گوشه اي از اين كاستي، دوباره آستين ها را باال بزنيم.

در دومين زمستان دور از كشور و در پيشباز چهارشنبه سوري و نوروز، با 
ياري هم و تني چند از دوستان در شهر فرانكفورت با پيشينه ي كار صحنه و 

رنامه اي چند ساعته و پر از سرگرمي و طنز براي كودكان نيز چند تازه كار، ب
  و خانواده هاشان سامان داديم.

اهميت و مسئوليت كار در اين بخش از همان آغاز و بويژه دور از     
ايران به گونه اي برجسته نمايان بود. كنده شدن ناخواسته ي كودكان ايراني 

ل درك بود، و ورودشان به از سرزميني كه همه چيز و همه جا برايشان قاب
سرزميني كه زبان آنجا را نمي شناختند، اغلب سبب كنار كشيدنشان از 
كودكان كشور ميزبان مي شد. و اين در گذر زمان، افسردگي آنان را مي 
توانست در پي داشته باشد. نكاتي كه در روند كار خود را نشان ميدادند، براي 

دبوم، شناختي به اندازه ي هيچ داشتيم، هر ما كه آن زمان از زندگيِ دور از زا
روزه دلبستگي ما را به كار هنري، خصوصاٌ براي كودكان، بيشتر مي كرد. 

پسين، با عشق و بي نگراني و دلسوزيمان ما را بر آن داشت تا در سال هاي 
  خستگي در اين راه براي كودكان و نوجوانان، كار كنيم.

كودكان و گزينش درخورِ كار زبان، داستان، فرهنگ، رده ي سني 
نمايشي با كمترين امكانات براي آنان، از جمله ي نكته هائي بودند كه در كار 

  نمايشي كودكان قابل توجه بودند.  
خورشيدي، شمار خانواده هاي ايراني در بيرون مرزها،  60در سال ها ي  

ال بود، س 30تا  20در برابر جواناني كه ضريب سني بسياري  از آنان ميان 
چندان زياد نبود. با اين حال حضور بينندگان كودك در همه برنامه ها، 
چشمگير بود. استقبال كودكان و خانواده هايشان از كار هاي نمايشي، نشان 

م. در آخن  87خ. و برابر   66از اهميت آن داشت. خبر تولد گروه ما به سال 
بسياري از  ، به گوش"خروس زري، پيرهن پري"و نخستين توليدش 
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ايرانيان در آلمان و ديگر كشورهاي همسايه رسيد و بسياري خواستار اجراي 
  كار ما در شهرشان شدند.  

بعضي از دعوت كنندگان، از جمله مددكاران اجتماعي ِ آلماني ِ كمپ 
هائي بودند كه در آنها از جمله گروه هائي از كودكان و نوجوان ايراني را 

يح آنكه در سال هايي كه جنگ ميان ايران و عراق اسكان داده بودند. توض
سالگي اجازه خروج از مرزها را نداشتند.  15 -14برپابود، پسران، از سنين 

دسته اي از مادران و پدران هم به هر دليلي و پيش از آنكه پسرانشان به سن 
ه ممنوعيت از خروج برسند، آنها را از مرزها به بيرون از ايران و از آن جمله ب

سال بود،  13تا  10آلمان مي فرستادند. اين بچه ها كه ميانگين سني شان 
نسبت به ديگر كودكان ايراني ي فراسوي مرزها، دسته ي نوجواناني بودند كه 
مي شد آنها را در رده اي جايگزين كرد كه زبان مادري را در زادبوم خود فرا 

ي اكنون به دور از گرفته و با فرهنگ كشور خود آشنائي هائي دارند؛ ول
كوچه، مدرسه، خانه، مادر و پدر و همه ي پديده هاي آشنا، دوره اي بحراني 

  را در كمپ هاي پناهندگي سر مي كردند.
استقبال از گروه تازه بنياد ما از سوي نهادهاي آلماني، يكي در اين بود 
ته كه آن زمان گروه هاي تئاتري ويژه كودكان در برونمرز هنوز سامان نگرف

بودند، و ديگر اين كه كودكان و نوجوانان و خانواده هاشان گروه ما را از آن 
  خود مي دانستند و اين را با حضور مهربانشان در اجراها نشان مي دادند.

م. در فرانكفورت بنيادش  86خ. و  65در گروهي كه ما ابتدا در سال    
ن پي اش را را گذاشتيم و به سبب جابجائي، يكسال پس از آن در آخ

گرفتيم! جز دو بار كه از  بازيگران بزرگسال براي توليد نمايش كودكان سود 
برديم، در بقيه توليدها، خود كودكان ايفاي نقش كردند. اين روش تا زماني 

م. با سيزده  93خ. و  72اثر بيژن مفيد را در سال  "كوتي و موتي"كه 
  م.كودك و نوجوان بروي صحنه برديم، به كار بستي

زبان، داستان و فرهنگي كه نمايشنامه و به ويژه نمايشنامه هاي پر از    
كنايه و اصطالح بيژن مفيد بر بسترش جان مي گرفت، براي كودكاني كه بنا 
بود نقش هايش را بازي كنند پيچيده بود. در بسياري موارد معني جمله ها را 

كه در خور آن جمله  نمي دانستند و از اينرو حركت طبيعي و بايسته اي را
بود، انجام نميدادند! پس روزهاي تمرين نقش ها، خواه نا خواه به كالس 

ها با كار تئاتر، آموزش و ادراك زبان مادري و غيره نيز بدل مي شد. بچه 
  . همزمان با گوشه هائي از زبان فارسي و فرهنگشان آشنا مي شدند

ي براي كودكان، نخستين كوشش مستقل ما در راستاي كار نمايش   
بود كه در فضاي   1365اثر بيژن مفيد در تابستان سال  "ترب"نمايشنامه 

باز و در پارك شروالد در شهر فرانكفورت و با پنج بازيگر آماتور در برابر 
  بسياري كودك و نوجوان و خانواده هاي آنان برايگان به اجرا در آورديم.

دكان در شهر فرانكفورت پيش از آن در اجراهاي ديگري نيز براي كو
شركت داشتيم كه در همياري با ديگر دوستان عالقمندي بود كه حرفه اي، 

  نيمه حرفه اي و يا آماتوربودند.
 - خورشيدي بخاطر كار شغلي 66ميالدي و برابر سال  87از پائيز سال    

 -همكاري اصغر داوري بعنوان نقاش دكوراسيون با تئاتر دولتي شهر آخن
  را بقصد آخن ترك كرديم. فرانكفورت

در آخن نيز گروه تئاتري خود را برپا كرديم. به اينصورت كه فراخواني    
داديم تا دوستداران نمايش كودكان براي گفتگو گردهم آيند. ژرژ، يكي از 
ارمنيان ايراني مقيم شهر، همكار گروه ما شد. توانائي او سواي نورپردازي، 

زماني كه با هم بوديم، نشان داد كه براي تدارك و درك هنريش بود و تا 
پيشبرد كار، خستگي نمي شناسد. ديگري، عسكريان بود كه در جايگاه 
كارگردان، همكار گروه شد. چندي پس از آن نيز يكي از گريمورهاي خوب 
كشورمان بنام ناصر بهرام پور از شهر كلن ياور گروه شد. توانائي ديگر ناصر 

  ويژه ي نمايشي بود.  بهرام پور در جلوه هاي
خروس زري، "آغاز كرديم به ساختن ماسك براي شخصيت هاي    

، تا براي نمايش آماده اش كرده و با ساختن دكور، آن را بروي "پيرهن پري
صحنه ببريم. ولي تا اين نمايش به سامان برسد، از دوستانمان نرگس وفادار و 

تا يك اجراي عروسكي و يك  صادق پويازند از شهر فرانكفورت، دعوت نموديم
سياهبازي ماريونتي كه عروسك هايش را هنرمند نقاش، دكوراتور و عروسك 
ساز بر جسته، واحد خاكدان با ظرافت و صميميتي تحسين برانگيز ساخته 
بود و دكوراسيون اش را صادق پويازند، براي كودكان شهر آخن اجرا كنند. 

  بود. اين برنامه يكي از برنامه هاي خوب ما

، نوشته ي لئو تولستوي و با ترجمه اي "خروس زري، پيرهن پري"   
كه شاملو از آن بدست داده بود، كاري با ويژگي هاي ايراني فراهم كرده بود. 
نمايشنامه اي بود كه تمريناتش با پنج زن جوان و غير حرفه اي در نقش 

  هاي خروس، گربه، ُطرقه، روباه و قصه گو، به پيش مي رفت. 
براي ساخت دكور مانعي بر سر راه نبود. در برابر اضافه كاري براي 
سرپرست بخشي كه يكي از ما در آن كار مي كرد، كليد سالن بزرگ نقاشي و 
دكوراسيون تئاتر شهر آخن در روزهاي پايان هفته، در اختيارمان قرار مي 

پيرهن خروس زري، "گرفت. و بسياري از مواد مورد نياز براي ساخت دكور 
را از بازمانده هاي مواد ديگر كارگاه هاي تئاتر شهر آخن گرد مي  "پري

آورديم. طراحي لباس را به پيش برديم. چهار ماسك خروس، گربه، طرقه و 
روباه را هم ساختيم و پس از طراحي پوستر و رنگ آميزي تك تك آنها و 

هفته كرايه  نفر را براي دو روز آخر 120تهيه بروشور، سالني با گنجايش 
كرديم، با كمبود جا روبرو نموده و در نخستين شب كه كار را برايگان اجرا مي 

  شديم. در اجراي شب آخر، باز هم صندلي ها پر شدند.
، گروه ما "خروس زري، پيرهن پري"تا دو سال پس از اجراي نخست    

د چند دعوت از شهرهاي گوناگون در آلمان و كشورهاي ديگر هم دريافت كر
كه جز به دعوت كنندگان در آلمان، پاسخ ما با افسوس به كشورهاي 
  همسايه، منفي بود. بيشتر اعضاي گروه هنوز اجازه گذر از مرز ها را نداشتند. 

كار آخر گروه، يكي از فيلمنامه هاي كم پرسوناژ هنرمند برجسته    
كه بود  1989و برابر  1368در سال   "سلندر"كشورمان، بهرام بيضائي بنام 

  به دور از موفقيت هايش، نخستين و آخرين توليد گروه ويژه بزرگساالن بود.
ايران تحت فرمانفرمائي مغوالن است. دو  "سلندر"موضوع فيلمنامه ي 

سوار جنگي مغول و يك ايراني سرگردان بيابان كه كنار چشمه اي خلوت 
  كرده اند.

، دوبلور خوش صدا و گروه براي ايفاي نقش دو مغول با ناصر مدقالچي
باسابقه در آلمان و نيز دوبلور و بازيگر خوش صداي ديگر، مظفر مقدم در 
دانمارك، تماس گرفت. صداي او را در كاست اشعار يانيس ريتسوس و 
كنستانتين كارامانليس و با ترجمه ي شاملو و با آهنگ هائي كه ميكيس 

ساخته، در روزهاي تئودوراكيس در زندان سرهنگان براي همين شعر ها 
انقالب در ياد داريم. دكور، دورنماي شهر سوخته ي نيشابور در دوردست. 
پرده ي آسمان، آبي ـ بنفش و زمين، ماسه ي نرم كوير. در نيمه ي چپ 
صحنه، تكدرختي و در كنارش يك چشمه. اين بار نيز براي ساخت دكور،در 

ا براي گروه تئاتري خودمان برابر كار بيشتر در اداره تئاتر شهر،اين امكان ر
  بدست مي آوردم.

براي طراحي لباس، گشتي در نقاشي هاي گذشته ايران زديم و با ياري  
ژرژ، كه وسائل صحنه و از جمله شمشير را در بازار دست دوم فروش ها 

  جستجو مي كرديم، همه چيز را آماده كرديم.
بود. دوست گروه هنوز كسي را براي ايفاي نقش سلندر پيدا نكرده 

داشتيم بازيگري باسابقه در برابر دو هنرپيشه ما نقش سلندر را بازي كند. 
  ولي سرانجام مجبور شديم ايفاي نقش سلندر را بدوش خودمان بعهده بگيريم.

رقص سلندر بر الشه دو مغول در پايان نمايش، اوج سرخوشي اين ايراني 
شايسته صورت مي همه چيز از دست داده است و بايستي كه بگونه اي 

گرفت. ضمن آنكه موسيقي بايسته ي خود را نيز مي خواست. براي 
كورئوگرافي رقص پاياني از چرخ پا جنگلي ورزش باستاني سود بردم و نيز 
حركاتي شورشگرانه و چند حركت سر خوشانه. از مرتضي اعيان كه تمبك و 

رانجام از قطعه دف ميزد ياري خواستيم و او دوستانه هر جور خواستيم زد. س
اثر آهنگساز خوب ايراني، احمد پژمان براي رقص استفاده  "شورش"ي كوتاه 

در چند شهرآلمان، هر  "سلندر"كرديم. پس از رشته اجراهائي با نمايش 
  دوي ما، به يك دوره كار نمايشي ـ آموزشي با كودكان و نوجوانان رو آورديم.

، كه در "گلك"وبي بنام در يك دوره، نمايشنامه ها را از مجله ي خ
آنزمان در ايران و براي كودكان منتشر مي شد، گزين مي كرديم. مجله نشان 
مي داد كه با كوشش كساني منتشر مي گردد كه به كودكان عشق ميورزند و 
ارزش و ظرافت كار كودكان برايشان مهم است ما  از شعرها و قصه هاي 

  نمايشنامه تنظيم مي كرديم.  "گلك"
بخش كارهاي نمايشي ما با كودكان در شهر آخن، كاري بنام  پايان

  اثر بيژن مفيد بود.  "كوتي و موتي"
   2007سپتامبر 
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  تأتر كودكان

  
  اصغر نصرتي (چهره)

  
  مقدمه

ي تاتر كودكان برخالف قدمت تاتر به معناي عام آن، تاريخي نسبتاٌ  پديده
آيد كه اين تأتر در نوع خود،  بر ميكوتاه دارد. از اسناد تاريخ تأتر اروپا چنين 

كند. گرچه كودكان  هاي كوتاه و سرعتي كم، آغاز به كار مي با گام 18از قرن 
رفتند، و چه بسا  در گذشته هم در تاتر غرب و هم شرق به روي صحنه مي

هاي بزرگ و كوچكي را به عهده داشتند، اما از آنجا كه موقعيت  نقش
ساالن (مردان) به  در جامعه مانند بزرگ اجتماعي و حضور شخصيت آنها

شد و نقش ابزاري و كاركردي داشتند، توان اظهار وجود  رسيمت شناخته نمي
از آنها سلب شده بود. اما كودكان نيز مانند زنان زمان زيادي را نياز داشتند 
كه تا بتوانند تأتر خويش را به وجود آورند و در تحوالت اجتماعي ـ فرهنگي 

هاي اجتماعي شوند.  گذار و براي تكامل خويش وارد كشمكش ، تاثيرو در رشد
اشكال كار از ابتدا در اين بود كه كودكان خود در موقعيتي نبودند تا بتوانند 

سرنوشت تأتر خويش تصميم گرفته و آن را به شكلي از اشكال در  ي در باره
 هاي اجتماعي و شخصي سوق دهند. از همين رو تمامي جهت خواسته

اجتماعي  - تحوالت و حتي حضور اين تاتر، وابسته بالفصلِ تحوالت فكري
بزرگساالن بود. روانشاسان، انديشه ورزان، مربيان تربيتي، چه بسان 

هاي جامعه و گاهي  ها و نياز ها و ضرورت سياستمداران، هريك بر اساس داده
گرفتند  مياندازهاي اجتماعي براي كودكان، وظايفي را در نظر  بر اساس چشم

كردند؛ و از اين  و بر اين اساس نيز، موقعيت كودكان در جامعه را تعريف مي
منظر حضور، وجود و چگونگي تاتر كودكان را. ضمناٌ، پس از آنكه ضرورت آن 

  دادند. را پذيرفتند، مستقيم يا غير مستقيم به آن شكل مي
بير روسيه/ تحوالت عظيم سياسي در اوان قرن بيستم و به ويژه انقالب ك

، نخستين گام جدي در احياي تاتر كودكان محسوب 1917شوروي در سال 
شود. اين تأتر نه تنها توانست براي سال هاي سال نمونه و يا مدل تأتر  مي

اروپاي غربي محسوب  براي كشورهاي اروپاي شرقي شد، بلكه نمونه آرزويي
گروه او در مسكو، ) و Natalia Sazشد. در اين راه نقش ناتاليا ساز ( مي

انكارناپذير است. سال ها بعد, يعني در سال هاي پس از جنگ به ويژه 
حركت اعتراضي و خيزش هاي اجتماعي ده شصت قرن بيستم، نقطه عطف 

شود. كشور سوئد در اين راه  ديگر و مهمي در تأتر كودكان محسوب مي
اي اروپاي اي ديگري شد براي كشوره هاي بسيار جدي برداشت و نمونه گام

 Rote» (فهم سرخ«هايي چون  غربي؛ و همين مدل، عاملي بود كه گروه

Gruetze در آلمان را واداشت به انديشه وبرداشت جديدي از تأتر كودكان (
  دست يابند 

از اين پس تنوع و فراواني، هم به لحاظ شكل نمايش و هم به لحاظ انديشه، 
  ر اين مطلب كوتاه نيست.در تأتر كودكان پديد آمد كه جاي بحث آن د

  
  تأتر كودكان ايراني

تاتر كودكان ايراني و به ويژه تاتر كودكان تبعيدي از كم و كيف به مراتب 
هاي  تري برخوردار است. تاتر كودكان نيز بسان بسياري ديگر عرصه نازل

ها و  اجتماعي ـ هنري نيازمند فضاي آزاد انديشه و عمل است. سنت
توانند مانع بزرگي در راه اين گونه  ارتجاعي، ميهنجارهاي سفت و سخت 

ها باشند. از همين رو نگاهي عميق به تأتر كودكان ايراني، نياز به  فعاليت
كاوش به موانع اصلي اجتماعي است. با توجه به اينكه هم در رژيم 

دهي   شاهنشاهي و هم در رژيم شيخي، حضور حركت مستقل يعني شكل
نظر خود تاترورزان نه براي تاتر كودكان و نه براي انديشه و عمل راه مورد 

تاتر بزرگساالن ، وجود نداشته و ندارد. و از آنجا كه هر نوع نمايش عمومي 

توان انتظار چندان  كتبي و داشتن مجوز اجرايي است، نمي  نياز به اجازه
تحول جدي، حداقل در انديشه و پرداخت اجرايي آن، از تأتر كودكان ايران 

. با اين همه نبايد نقش مثبت كانون پرورش كودكان و نوجوانان و داشت
  برخي از كاخ جوانان زمان شاه را انكار كرد.

اما تأتر كودكان در تبعيد و مهاجر، راه دشوارتري را طي كرده است. در اينجا 
داخل كشور است. در اينجا عالوه بر » عادي«وظايف قدري بيشتر از موقعيت 

آموزشي، بايد از يك سو  هم به همگرايي فرهنگي، وظايف تربيتي و 
انديشيد، و هم از سوي ديگر، آشنايي و » ميزبان«هماهنگي با فرهنگ كشور 

ي زبان و  توضيح فرهنگ خودمان مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر مقوله
هاي تبعيدي و مهاجر نيز يك مسئله بسيار  نگراني بيگانگي كودكان خانواده

ها به زبان فارسي مسلط نيستند و پدر  اكثر فرزندان اين خانواده مهمي است!
اي از ابهام در فهم با فرزندان خويش  و مادران آنها حرف دل خويش را با سايه

اي كه از  گذارند. ابهامي كه پيش از همه سبب فاصله است. فاصله در ميان مي
  شود.  طريق نبودن زبان مشترك ايجاد مي

هاي عموي كار تأتر در تبعيد،  دكان عالوه بر دشواريهاي تأتر كو گروه
دشواري و موانع خاص خود را دارند. مثالٌ اكثر تأترورزان ما تاتر كودكان را در 

دانند. كار كودكان عمالٌ  نشانند و امري كم ارزش مي جايگاه واقعي آن نمي
ي تاتر ساالن است. يافتن بازيگر برا تر از تأتر بزرگ تر و پرخرج كاري سخت

كودكان با دشواري بيشتري روبرو است. انجام هر شكل نمايشي در تاتر 
كودكان به خاطر مقوالت زباني، مكاني، تماشاگر و نيروي بازي ممكن نيست! 

ها، نكات بسيار مهم و با ارزشي مي توان افزود كه متاسفانه  بر اين دشوار
  انه دارد.كشاند و خود نياز به بحثي جداگ مطلب را به درازا مي

  
  گروه تاتر چهره

هاي نمايشي در تبعيد برخي  گروه تاتر چهره نيز بسان برخي از گروه
هاي خود را براي كودكان و نوجوانان تدارك ديد و از  اين كارها برخي  نمايش

با موفقيت و برخي نيز با شكست روبرو شدند. از كارها، برخي بارها و بارها 
برخوردار نشدند. برخي توانستند در شهرهاي  اجراشدند و برخي از اين شانس

آلمان و چه بسا ديگر كشورها بروند و متاسفانه برخي تنها به شهر كلن 
  محدود ماندند.

با عنوان  1996نخستين نمايش براي كودكان را گروه تأتر چهره در سال 
ترين كار گروه براي كودكان  تهيه و اجرا كرد. اين نمايش موفق» بزبز قندي«

همچنان در كلن و شهرهاي ديگر به  1998شود و تا سال  محسوب مي
  كررات به روي صحنه رفت.

ياد بيژن  اثر زنده» شاپرك خانم«اگر قدري با اغماز به مسئله نگاه كنيم، تاتر 
شود كه آن را در سال  مفيد، دومين كار گروه براي كودكان محسوب مي

وجه نتوانست موفقيت نمايش به روي صحنه برد. اين نمايش به هيچ  1998
قبلي را داشته باشد. مضافاٌ بر اينكه محتواي نمايش تا حد زيادي از سطح 

  درك و قدرت فهم زباني كودكان و نوجونان به دور بود.
تالش جديدي بود كه گروه پس از چند سال وقفه در سال » دويدم و دويدم«

نه برد. با اين وجود براي كودكان تدارك ديد و با موفقيت به روي صح 2001
اين نمايش هم نتوانست تعداد اجراهاي بزبزقندي را به دست آورد. اما 

  استقبال از آن  خوب بود.
خروس زري پيرهن «آخرين نمايش گروه تاتر چهره براي كودكان نمايش 

چندين بار در سالن كانون  2004اثر احمد شاملو بود كه در سال » پري
بار نيز در شهر نويس آلمان به روي صحنه رفت. فرهنگي چهره (كلن)  و يك 
هايي از كار كودكان را  هاي قبلي گروه، در صحنه اين نمايش، برخالف نمايش

  نيز به كار گرفت و بدين وسيله تا حدي فاصله صحنه و سالن تماشا را كاهش داد!
براي كودكان در درجه اول تقويت   هدف اصلي گروه تاتر چهره در نمايش

رسي تماشاگران كم سن و سال بود و در كنار آن  آشنايي و تقويت زبان فا
هاي كودكانه كه به علت دوري از كشور براي  بخشي از فرهنگ و بازي

كودكان امكان آشنايي نبود. در اين راه فعاليت گروه، گاهي با موفقيت و 
  گاهي نيز با عدم موفقيت همراه بود كه جاي بحث و تحليل  ديگر دارد.

هاي نام برده را نگارنده اين سطور، اصغر نصرتي، كارگرداني  نمايش تمامي
سياري نيز برخوردار گشت. كه وگرنه اجراي خوب يا باز تالش شك  كرد و بي

  ي اين عزيزان سپاسگذارم. گشت و در اين فرصت از همه بد آنها ميسر نمي
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ها قبل، مسئوليت اين  دوستانِ نازنينم، منصور خاكسار و مجيد نفيسي، از ماه
بعهده گرفته بودند. دو ماه پيش از  –كم و كيف شعر تبعيد  - ويژه نامه را

منصور، چگونگي پيش رفت كار را جويا شدم، و با شنيدن اين كه: مقاالت 
يران سفارش داده است و زيادي به دوستانِ همكار در داخل و حارج از ا

خودش و مجيد  نيز در حال تهيه مطلب، خوشحال شدم كه در اين بخش 
  گرفتاريي نخواهم داشت.

روز به موعد مقررِ تحويل مقاالت، متوجه شدم كه گويا دوستاني كه به  15
تا كنون،  -هر كدام به داليل محتلف -منصور و مجيد قول مقاله را داده بودند

، نوشته ي خود آمادهاين مورد صورت نداده اند. تنها مقاله ي هيچ اقدامي در 
  منصور بود 

اين بخش كار نيز در آخرين لحظه، چون كوهي بر سرم خراب شد. ضمن 
تماس با دوستاني كه مي دانستم محبت خود را دريغ نخواهند كرد، مفاالت و 

ويژه  كه مي دانم اين، آن شعرهايي را براي اين بخش تهيه كردم. هر چند
نامه اي نيست كه قصد داشتيم به صورت رنگين كماني از نظرات مختلف در 

با پوزش از خوانندگانِ هميشه   مورد شعر تبعيد، براي اين بخش تهيه كنيم.
  هميار ما.

: اسماعيل نوري عالء، ميرزاآقا عسگري، در اين جا الزم مي دانم كه از
، كه با وقت كم زم آراپيمان وهاب زاده، علي رضا زرين و ابراهيم ر

  مقاالتي را براي اين شماره ارسال كردند، سپاسگزاري كنم.

  پرويز قليچ خاني                                                             

  

  

 

  شعر تبعيد
  

  منصور خاكسار

  

  

  

  اي آزادي  خجسته آزادي

  از وصل تو روي برنگردانم

  تا آنكه مرا به نزد خود خواني

  يا آنكه ترا به نزد خود خوانم

  

  »الشعراي بهار ملك«                          

  

  

، نامي كه راهيانِ آزادي را به درازاي تاريخ به »آزادي«رهيافت به هستيِ 
اش، ساده  هاي شناخته شده ي ارزش سوي خود فرا خوانده است، با همه

  نيست.

  آزادي چيست؟

» دشنام«و » ستايش«باززائيِ  را در جهانِ» آزادي«نگرش ديروز 

دانست، و  مي» باورها«روي از مرز  و پيش» زور«سرپيچي از فزون خواهي 
ي شناختي جهاني،  ، در زنجيره»آزادي«امروز، در پيوند با سندي نوخاسته، 

شود. شناختي كه كاركرد آنرا از قلمرو زور و عبور از باورها، فراتر  گزارش مي
  برد. با عطف به: مي

  هاي مردم در زندگي پذيرش گزينش -          

 د خودسري در ساختار قدرت  -          
به » ها ناهمانندي«همگاني بر اين قرار كه  همسازيتر:  و مهم
  نيانجامد.» حقوق«در  ناهمسازي

ديدني است، پذيرش » آزادي«هاي كهنه و نو از  آنچه در اين دريافت
زدگي و  است. سرشتي كه قدرت» آزادي«ي  مايه با بن» ي آزاد انديشه«پيوند 
كند. چرا كه  پايداري مي» ها عادت«تاباند. حتا در برابر  پذيري را برنمي فرمان

اش  شود و هستي ها زاده مي در بنياد خود از پذيرش دگرگوني» آزادي«
ي آزاد نيز. اين پيوند از  هاي تازه و آزاد شده است. انديشه اي از ارزش آينه

ي  پنهان نيست و كشمكش تاريخي آن با آزادي و پشتوانه» قدرت«چشم 
، از همين سرشت يگانه دو نيروي درگير با »ي آزاد انديشه«جدانشدني آن: 

نماد توافق » آزادي«گيرد. وجود  ، سرچشمه مي»قدرت«خودخواهي 
اي كه  است. بنابراين در جامعه» قدرت«و » انديشه آزاد«اي در ميان  نانوشته

برد به ناگزير در  تهي است انساني كه بار آزادي انديشه را پيش مياز آزادي 
گيرد. اما اين درافتادگي با ساختارهاي  قرار مي» قدرت«كانون بازخواست از 

، همواره در تاريخ، دردناك و »ها بازخواست«و پايداري در » آزادي«درگير با 
ي  ي تجزيه شدهخونين بوده است. به همان گونه كه بر ما رفته است و زندگ

ي آزادي، در سرزمين ما بر آن گواهي  نوانديشان و اجزاء متالشي شده
سرنوشتي كه اكنون، پوياترين بخش آفرينشي ما را در هنر و ادب و  دهد. مي

و ايستادگي در » ي آزاد انديشه«، در پيوستگي آزاد با شعرفرهنگ، به ويژه 
  ما، رقم زده است.ي  ترين خودكامگيِ چيره بر جامعه برابر واپس

آمد اين پيوستگي و ايستادگي است. صدايي يگانه در شعر  شعر تبعيد: پي
  گويي و رو در رو با قدرت درگير با آزادي: پيشرو ايران. صدايي آنسوي پوشيده
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  شعرِ تبعيد و مهاجرت

٥٣٠  100 ي آرش شماره

كند گسستن زنجير  ام / تا آن دم كه توطئه مي من همدست توده
زند / و به ريش  خندد / دلش غنج مي را / تا آن دم كه زير لب مي

  كند. دهن پرتاب مي جادوگر آب

  صله) احمد شاملو (مدايح بي                                    

آزادي... آي / قوس نشاط آدمي اكنون / در اين سرزمين / چندان 
نشسته و خاموش است / كز شش هزار سال خاطره / انگار خاكستر 

    پاشند بر چشم آب. مي

  محمد مختاري (منظومه ايراني)                                      

  

آنكه تنديسي  تر. بي شعر تبعيد ادامه همين صداهاست. با صراحتي روشن
به سازد و از ناكامي تجربه تاريخي رهروان آن ـ حتا ـ » آزادي«قديسي از 

  اش، چشم بپوشد. آنسوي مرزهاي اقليمي

  

  گريستن. / يستن / پس بيشويم، آري، اما براي ز ما نيز كشته مي

  شويم، آري، اما براي آزادي / پس با شادي. / ما نيز كشته مي

ما نيز سرنوشتي داريم، آري، اما پاك / كه خود بدست آزادي، 
  سازيم. / آنرا مي

ما نيز بهشتي داريم، آري، اما بر خاكي از زيبائي / وقتي با شادي 
  سازيم / اين جهان را مي

  اسماعيل خوئي (يك چهره از سعيد)                                

  

ي پائيز و در بهار  از شب به سوي نور / راهي زدن / آنسوي سلطه
خواهد / با دانشي چو ذات انسان،  شكفتن / لولي وشي شكيبا مي

ي  عرض شانه اش/ هم شفاف / از دوست داشتن / قطبي كه شانه
ي نفرت  واژه ست / و چون فضيلت آزادي / ترجيع خشم آزادي

  نيست.

  منصور خاكسار (با طره دانش عشق)                                 

  

شعر پيشرو درون ايران در فراز و فرود واقعيات جاري و فراروي از 
قدرت » بيني مطلق«ها، با بغض انسان پادرگير سركوب و بيزاري از  ممنوعيت

ي، از هر بار عاطفي كه مردم را در ايران، گره خورده است. و در بازيافتن آزاد
جويد، اما هنوز در بازبيني خود و پاكيزه شدن از نمادهاي  برانگيزد، ياري مي

بازدارنده، گام روشني برنداشته است. اما در شعر تبعيد هر بازگشتي به عاطفه 
هاي  مردم و طرح همدلي، هويتي تازه يافته است. هويتي كه از يافته

» آزادي«هاي كهنه و سنتي سركوبِ  اهانه از ريشهاش در بريدن آگ جهاني

  دهد. نشانه مي

  

به كدام ستاره / جگر بسته دارد، اين سنگپاره / كه در حاشيه 
شود / و رمه سيارگان را  گردد و بركنده نمي كهكشان غريب مي

  اند / نه... شايد اين وطن من است. پايد / كه در نوبت مرگ ايستاده مي

            

  ي (وصف گل سوري)منوچهر آتش  

  يا

بوها ياس... / در كوچه  ماه در تاريكي / ستارگان پراكنده / شب
دوزد  برند/ در خانه / رخت جهازش را دختر مي نعشِ شهيدي را مي

هاي رخت  تواند باشد / تنها، دكمه /... اين نعش كدام شهيدي مي
  عروسي مانده است.

  بي دنيا)شمس لنگرودي (در مهتا                        

  

ي انساني دو ديد را ـ در عين  به نگره دروني شعرِ تبعيد، بنگريد و دغدغه
  همسوئي با نياز انسان پادرگير اختناق ـ دريابيد.

هاي ناشناس / و اشك مالحان آواره را كه از  باران و شبنمِ علف
يابد./ ... اگر عاشقي  كنم/ وطن معنائي ديگر مي هايم پاك مي پلك

اقي كوچك خواهم داشت / اما اگر عاشقي بزرگم / جهاني كوچكم / ات
  خواهم داشت در جهان.

  كمال رفعت صفائي (از شعر وطن كجاست)                      

  

ها  من، هنگامي كه دانه خورشيد بر پرده آسمان درچكد / از تپه
سرازير خواهم شد / نه از براي خردك شرري / بل به بازيافت آتش 

وشن بدارد زندگي را / بر آهن تفته/ رقصي به گونه شبنم اي كه ر دانه
خواران مرده باشم / بل بدان  خواهم كرد / نه زآن روي كز بيداد زنده

  روي / كه به ميرانم تاريكي را.

  ميرزا آقا عسكري (از شعر عاشقانه)                                        

عر پيشرو ايران، براي درك همسرشتي دو اليه دروني و بيروني ش
ها  پژوهندگان شعر امروز ايران دشوار نيست، كه هر دو پاره از حوزه پايداري

اند. پاره دروني و اصليِ درگير با تاريخي سرافراز از ايستادگي،  برخاسته
انداز خود قرار داده است و با بكارگيري ميراث ادبِ  را انگيزه و چشم» آزادي«

كوشد راهي به سوي آزادي بگشايد.  ش از جهان، ميا ملي و كشف خود يافته
ي زيبائي در شعر، گاه از مفاهيم آزاد و  اما اين نمود و برانگيزي با همه

شود حال آنكه در شعر  در شرايط معاصر جدا مي» آزادي«ي  دگرگون شده
شوند تا  هاي كهن، پابپاي شناخت از جهان جديد كنار زده مي كليشه«تبعيد 
تري خود را به چشم  خوردگي با مفاهيم رشديافته در گره» اديآز«ي  عاطفه

اي كه حتا در كاركرد شعري خود رويگردان از مفاهيم  عاطفهزمانه بكشد. 
  باشد. » ساز سلطه«

همين جا بايد افزود كه شاعران زن در ارتقاء مفاهيم شعر تبعيد، سهمي 
  اند.  شايسته از خود نشان داده

ن سه دهه از تبعيد، شعر تبعيد به اقتضاي روشن است كه در گذر اي
  زندگي خود روندي يكسان نه پيموده است.

زده داشت و بيان  ي نخستينِ تبعيد كه حضوري عصبي و سياست از دهه
ي  داد، تا دهه تر نشان مي ي خانه پشت سر، تيره هاي بسته عاطفي آنرا، روزنه

ادتري از جهان تنفس ي آز كنوني كه در پرتو خودانديشي شاعر، در گزينه
  كند، دوران دردناكي را گذرانده است. مي

شعر تبعيد، اكنون از ذهنيت شكست، فاصله گرفته است. با مفاهيم و 
تر و اين انديشه كه خون و خزان در باور شعر، پژواكي ماندني  فرايندي زاينده

  نيابد.

ر تبعيد هاي برگذشته شع ام در اين نوشتار، تا آنجا كه دوره من كوشيده
  كند، از درونمايه شعرِ شاعران تبعيد به گونه زير: گزارش مي

  

  زدگي شاعر سياست -

 حساسيت اجتماعي شاعر -
  هاي فردي شاعر واكنش -

 
ي  تصويري به دوستداران اين شعر بدهم. بديهي است در اين نوشته

كوتاه روي سخن من با شاعران تبعيدي است و نه شاعران مهاجر ـ كه 
طلبد ـ و در روشنگري پيرامون شعر تبعيد، به  ي خود مي ژهبخشي وي

اند، اشاره  پذير بوده هاي معدودي از كار شاعران تبعيدي كه تعميم نمونه
  ام. كرده

  

  زدگي  سياست -1

  اند. در شعر يا شاعراني كه به سياست در شعر پرداختهسياست زدگي 

ت. شعري شعر تبعيد، در كوچ جبري شاعران از ايران، وظيفه پذيرف
 پس مانده بود و همصدا با ديگر » آزادي«برخاسته از اعتراض، كه از شناخت

جويان در نقاط پراكنده جهان به دادخواهي تاريخي پناه برده بود. در  پناه
ريخت و تا وجدان جهاني به خود  ايران، كابوس مسلط بر جان مردم، خون مي

، كفه را به سوي صراحت، آيد، شعر تبعيد در ادامه اعتراض به اين بيداد
هاي تجربي خود از اين  گرد تنش آنكه پرسه كرد. شعر تبعيد، بي تر سنگين

فاجعه تاريخي باشد، با هدف جهاني كردن درونمايه اعتراضي شعر درون 
ايران در برابر اين شقاوت، هراسهاي برآمده از تازيانه را مكرر كرد. بر اين باور 

ي تبعيدي  آوازي از نوسازي عاطفه ر اين همكه مگر پائيز مرگ بگذرد و د
  خود باز ماند.

كندوكاوي گذرا در كار عمومي شاعراني كه در كوچ اجباري خود، 
ي شعر كردند بيانگر تهي شدن اين شعر از طبيعت آزاد  سياست را زبان روزانه

ي دروني خود بوده است. دنياي منحصر به حساسيت سياسي شاعر،  و عاطفه
هاي شعر را بسته است و در تعلق خاطر شاعر،  پذيري گذرگاه فهدر اين وظي

http://dialogt.de/
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٥٣١  100 ي آرش شماره

آنچه بنام شعر سكه خورده، گزارشي بيش نبوده كه راهيان سياست بر آن 
  اند. اصرار ورزيده

زده، چارچوبي آشنا و ساخته شده دارد. با زباني  شعر سياست  
از حادثه » سياست«پرداز. و بسته به پسند يا بيزاري  پرگو، تكراري و حادثه

اند و  نيز، همراه با ستايش يا دشنام. اين شعرها با اينكه در تبعيد سروده شده
دهند. اين  اند، اما پايگاه تبعيدي شاعر را نشان نمي بسيار هم سروده شده

كند ـ جدا  ي نخست تبعيد را تبيين مي عارضه كه جنبه غالب شعرهاي دهه
ـ  شخصي او به سياستي خاص از همكاري شاعر با جرياني سياسي يا گرايش

  شود و بايد گفت اين عارضه در  زده، يكسان ديده مي در شعرهاي سياست

شعرهاي شاعرانِ سالمند و شناخته شده، بيشتر از جوانان شاعر به چشم 
  هاست توجه كنيد: زدگي اي از اين سياست خورد. به اين شعرها كه نمونه مي

ي ناستوده مرد / زان زآن پيشتر كه پيك هالك تو در رسد / ا
پيشتر كه خون پليدت فرو چكد / بر سنگفرش سرد / بگذار تا سرود 

  فغان تو سر دهم.

  نادر نادرپور (خطبه هالك امام امت)                    

  

اله اكبر / اين صداي هجوم جهل / بر بال لشكر حشرات دقيانوس 
اكبر / هاست / اله  خواهي ديوان شكست خورده دوران / نعره كين

  سپيده در بند / سياهي رهبر.

  باران) بهار و بي محمد جاللي (چيمه) (بي                         

  

خودفروشانيد / خود فروشانيد / نه بسان مردي كه چراغدار خانه 
عشق فروشان است / حاشا / كه حرمت چراغداري قلعه فواحش را / 

  به چونان شماياني / نتوان فروخت.

  ي (از عشق چيزي با جهان باقي نمانده است)مينا اسد    

  

با او به هيچ واژه نشايد گفت / با او به هيچ جلوه نشايد نمود / 
اين غول چشم و گوش ندارد / در قلب او كه از لجن و عقده و حقارت 

  و كينه پرست / جائي براي عاطفه نيست.

  نعمت آزرم (گل خشم)                                    

  

تياج به درنگي روي اين شعرها نيست تا دريافت كه اين شعرها در اح
اند. با قصد برانگيختن نفرت در  وظيفه سياست پذيري شاعر ساخته شده

ي  اند و از حادثه شنونده يا خواننده شعر. شعرها خدمتگزار بغضي عصبي
شور و اند. حوادثي كه غالباٌ خواننده شعرها نيز از آن باخبرند.  روزانه برآمده

پردازي سطحي داده و آتشي كه  حس شوريده شاعر جاي خود را به جمله
هاي انساني شود و جهاني از همدردي فراهم  توانست پشتوانه اين رنج مي

كند، در خطاب و عتاب بيمارگونه و تحميلي به شعر، مرده است. شعري 
گين براي آنكه من اندوه«ي مارسل پروست كه:  يكسره بيگانه با اين گفته

  »شوم، تو بايد در جان خود گريه كرده باشي.

  

  حساسيت اجتماعي شاعر -2

ي وجودي خود را در  گونه كه رفت، شاعر، ريشه در دوره نخست، به همان
ديد و در توافقي  هاي سياسي جابجا شده در خارج مي تبعيد، بسته به جريان

ر مايه سطحي با واقعيت زندگي خود و جرياني كه برگزيده بود، از شع
ي وفاداري خود به اين  آوران خوش قريحه ما، به نشانه گذاشت. حتا نام مي

ي شخصي خود در شعر چشم پوشيدند و به اختيارپذيري از  توافق، از تجربه
هاي نازل ولي پرسروصداي آنها به  آنكه ساخته سياست تن دردادند، بي

آنها در تبعيد، ي خود  ي سركوب شده يا حتا اضطراب روزانه اضطراب جامعه
  پاسخ دهد.

  

اين برخورد ابزاري با شعر، ديري نپائيد. و در فرايند بازنگري شاعر از 
اش از شاعر درخواست  خود، آنچه را كه ذات شعر و زبان دردمند و پاره پاره

هاي انساني ـ اجتماعي را، اساس و معيار حضور  داشت، يعني:  چشمداشت
ين حوزه را بخش شاخصي از شاعران خود در شعر تبعيد كرد. شاعران ا

اند و جايگاه شعري خود  شناخته شده كه هوشمندانه از دواير آييني برگذشته
اند با خيل خجسته  هاي هنري، بازيافته را در روند بازيافتگي حساسيت

هاي شعر خوشايندشان، نقطه اتكاي شعر تبعيد است،  جديدي كه اكنون افق
  پردازم. از اين شعر مي دهند. به چند نمونه تشكيل مي

جمعيتي كه زيباترين رؤياي خود را خرج كرده است / برفي كه بر 
بارد / كودكاني كه با  هاي اعتماد مي هاي شهر و ويرانه آشفتگي

ها كه از هيچ سو به  دوند / غم پيراهن سپيد تولد بر درياي سنگ مي
آينه /  نشيند / گاه بر رسند / غباري كه گاه بر چراغ مي ساحل نمي

توانم اندوهي ديگر  گاه بر آب / و من كه با اشياء شكسته / فقط مي
  اختراع كنم.

  كمال رفعت صفائي (اشياء شكسته)                                

  

هشت قدم مانده به در / شانزده قدم رو به ديوار / كدام گنج نامه 
نبض تو را  توانستم از اين گنج خبر خواهد داد / اي خاك / كاش مي

بگيرم / ... / اي دستي كه مرا چال خواهي كرد / نشاني خاك من 
اينست / هشت قدم مانده به در / شانزده قدم مانده به ديوار / در 

  قبرستان كفرآباد.

  مرز) مجيد نفيسي (اندوه بي                                   

  

م / نگاهت زير ا گيرد / ايستاده زير سنگيني اين بار كه تو را مي
تلي از سنگ / غروب شده است / و من زير اين سقف آبي / دامنم را 

  زنم / تا طلوع كني. باال مي

  سهيال ميرزائي (سنگ)                           

  

  هاي فردي شاعر واكنش -3

تكلف شاعر در زندگي است. در  ي رها و بي ي فردي، گونه عرصه  
فاصله در شعر. در شعر تبعيد  ر و از صدائي بياي يگانه از شاع چهره و جلوه

  نمايد. اين چهره و صدا ـ اما ـ با سرشتي دوگانه خود را مي

زده، از شاعراني كه خود را از  نخست با صدائي زخمي و بحران  
دانند و از بازجست اكنوني خويش در تبعيد در هراسند.  ريشه جدا شده مي

پدري  شاهنگ وطن گمشده يا خانه ايندسته از شاعران چنان به طنين خو
ي تبعيدي در شعر، انديشه برانگيز   با خانه شان دلمشغولند كه طرح بيگانگي

  است. چون:

گاه درختان آمده بودم / كه بكارم خود را / در  هراسان / از مثله
اي نزديك به تبر داشت / گفت:  سالمت اين جنگل / باغباني كه لهجه

  تابد. نميات را / اين زمين بر ريشه

  حميدرضا رحيمي (هميشه مسافر)                              

  

كنم و لم  روم / چراغ را خاموش مي هر شب / وقتي به بستر مي
گويم كه از فردا / نه قصه خواهم خواند / نه شعر.  دهم / بخود مي مي

ن نه نقد / .... آه دنياي با ساواك / صد بار بهتر از دنيائي است كه در آ
مرزي ميان دوست و دشمن نيست / و آه / ايكاش فرصت آن باشد / 

  داني ميهنم بميرم. كه در زباله

  عدنان غريفي (دور از ميهن)                             

  

و ديگر: صدائي رها از هراسِ صداي نخست. از شاعراني كه يا تسليم 
اند  د به توافق رسيدهاي با محيط تبعيدي خو اند و يا به گونه شرايط مقدر شده

  دهد. و در شعرهاي آنان، اين رضايت دروني، چهره خوشايندي نشان مي

گفت جنگل به رودي خروشان / كاشكي چون تو بودم / روز و 
ي پاك دريا / بستر روشن آب /  شب در سفر / در تماشا/ راهي پهنه

 گير / ام/ يك اسير زمين تاب / من چه در تن زندگي / جان پرشور بي

شوم  شوم خشك / مي شوم زرد / مي شوم پير / مي در سكوت ابد مي
  مشت خاكستري سرد / زود يا دير.

  ژاله اصفهاني (جنگل و رود)                               

  يا

گفتم هراسم از اينستكه / آفتاب برتابد / و در  هميشه مي
  اش / هيچ سبزه نرويد / آفتاب تابيد / و سبزه رست. پاسخ

  مهدي فالحتي (هراس)                                                   
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شعر تبعيد: اجزائي به هم بافته از هستي اين صداهاست. با درك مفهوم 
اي در شعر امروز  رود تا جاي ويژه اي از آزادي. و با اطمينان مي باز و گسترده

  ايران به خود اختصاص دهد.

   

*  

  

  

  
  مند اهمناسبتي نادستگ

  

  آرا  ابراهيم رزم

 
  در پي خوانشي ديگر  

در رويكردي از فراشد شناخت، ابژه به اجزاء سازنده و يا به گونه و زير 
شود، تا امر شناخت ميسر گردد.  در  هايي از خود تقليل داده مي مجموعه

ي ابژه با يكديگر و يا  چنين رويكردي، تعامالت و مناسبات عناصر سازنده
ها  هاي تفكيك شده، محور موضوع است.  برخي از پديده ميان گونهي  مقايسه

اش را نداشته و يا تعامل  اما قابليت چنين كاهش و تقليلي به اجزاء سازنده
اي است كه هرگونه تفكيك و تقسيمي به كار  ها به گونه ها در آن سازه

هايي  اش ـ از چنين پديده آيد.  شعر ـ در معناي پديدار شناختي شناخت نمي
ي شعر و نيز گريز آن از تعريف و تعيين، آن را از  است.  كيفيت پيچيده
شناسي نيز هر  ي زبان دارد.  در عرصه مان دور نگه مي دسترس تقليل گرايي

تالشي براي كاهش زبان شعر به يك معناي واحد، ناكام مانده و شعر به دليل 
دهد.  در  تن نمي پيچيدگي رفتارش با زبان، هرگز به يك موضع گفتماني

نمايد.  شناسنده  اي ديگر رخ مي اي فرايند شناخت به گونه برابر چنين پديده
تواند  در چنين موقعيتي به جاي كاهش كمي به اجزا و يا تقسيم به گونه، مي

هاي ديگر قرار دهد و فرايند شناخت  موضوع خود را در كنار مفاهيم و نشانه
هاي  أويل و فهم مناسبات و تعامالت تركيبي موردنظر را از راه ت از پديده

  ساخته شده، به سامان برساند. 

در جريان رويكردي » شعر تبعيد«و (يا) » شعر مهاجرت«هاي  تركيب
هايي كه  هايي از شعر تلقي شوند.  گونه توانند عناوين و گونه گرايانه، مي تقليل

انش از شعر گسترش ها را در جريان خو هاي تأويل ها، افق هرگونه دركي از آن
تر،  اي وسيع همواره در چنگ مقايسه با گونه» گونه«دهد، چرا كه اين  نمي

ي شعر مقيم.  در چنين خوانشي شعر مهاجرت و (يا)  آيد؛ گونه گرفتار مي
ي  اي از شعر مركز است.  شايد بايستي در انديشه تبعيد همواره زير مجموعه

مهاجرت و (يا) شعر تبعيد در آن به قرائتي ديگرگونه بود.  قرائتي كه شعر 
روايت نيانجامد.   -هايي از يك كالن تر و روايتك هايي از يك كل بزرگ گونه

هايي تلقي خواهند  در چنين خوانشي، مهاجرت و تبعيد تنها به عنوان دال
هاي  گيرند، تا مخاطب به شناخت و تأويل شد كه در كنار شعر قرار مي

هايي گسترده از چگونگي رفتار شعر با تجربه و  تأويل  اي از شعر نائل آيد. ويژه
اي قرار گرفته است، اما اين  زبان، شعري كه در موقعيت تاريخي ـ مكاني ويژه

كند.  به عبارتي ديگر، اگر شعري كه  موقعيت، موضوعيتي بر آن تحميل نمي
شود، پيشاپيش حاوي موضوع معين و  در خارج از مرزهاي ايران آفريده مي

شعر «و (يا) » شعر مهاجرت«توان عناوين  اي نيست، آيا مي ريف شدهتع
  بندي موضوعي دانست؟  را فاقد وجهي از طبقه» تبعيد

  

  بينا معنا مكانيت تعريف نشده 

شان، بيش از آن كه در نسبت با  در وجه داللتي» تبعيد«و » هجرت«هال  دال
يت نوشتاري اين كلمات مدلول ـ به عنوان تصورهايي كه از شنيدن آوا و يا رؤ

اي تبيين شده و تاريخمند در نظر  ي نشانه بندد، سازنده در ذهن نقش مي
اند.  متافيزيك حضور اين معناي مكاني در ساختار  آيند، معرف معنايي مكاني

هاي حاصل از اين كلمات واجد نقشي محوري است، چرا كه واقعيت  نشانه
يني است كه مهاجر و تبعيدي به آن مركز ـ مكان، همان قلمرو جغرافيايي مع

هاي  تعلق دارند و حركت يا رانده شدن از اين مركز نيز، مصاديق بيروني دال
  هجرت و تبعيداند. 

مصداق بيروني مركز ـ مكاني است كه مهاجر و تبعيدي » ايران«اگر براي ما 
و (يا) » شعر مهاجرت«است، » تبعيدي«و » مهاجر«ايراني در نسبت با آن 

  در نسبت با كدام معناي مكاني مستقر، تأويل كردني است؟ » ر تبعيدشع«

هاي زباني شعر ايران، كه زماني مقيم و ساكن آن بود و يا زبان شعري  تجربه
هاي زيستي و زباني  اي كه در پي ساختن هويت خود در نسبت با تجربه ويژه

نيتي تعريف ميزبان است و يا متني در بينابين اين دو، مثل بينا معنا مكا
است و » مهاجر«آيد وقتي كه  ي تأويل آن برمي نشده كه تنها شعر از عهده

  ». تبعيدي«(يا) 

 
  هجرت از زبان

شعر «ي حاصل از دال  متافيزيك حضور معناي مكاني در ساختار نشانه
با حضور اين معنا يا با فيزيك حضور اين معنا متفاوت نيست، چرا » مهاجرت

را » مهاجرت«ز، مكان فاقد ابعاد اقليدوسي است.  اگر كه در دومين حضور ني
ي همين سطور براي مدتي در پرانتز بگذاريم، به تعيين تصور معنا ـ  در فاصله

آغازد تا شعر به كمال شود، در ما  مكاني كه متن پيشا شعر هجرت از آن مي
  گيرد: زبان  سامان مي

ماند، تا مراد از شعر  د و ميمان با چنين تأويلي، مهاجرت همواره در پرانتز مي
كند و هجرت  همواره شعر مهاجرت باشد.  شعري كه مدام هجرت از زبان مي

  كند و . . .  از زبان مي

  

  تبعيد از ادبيات 

اي بوده است از متوني كه زماني معاصر و مدرن ـ از  همواره سامانه» ادبيات«
يروز و ديروزي.  و شعر هاي د اي از متن اند.  سامانه منظري در زماني ـ بوده

گريزد، بلكه با اصرار و پافشاري بر  همواره از اين سامانه گريزان است، اما نمي
ي  اش موجبات تبعيد و رانده شدن از عرصه خصلت ناادبي و ضدفرهنگي

شود و ادبيات در مصيت  كند. شعر از ادبيات تبعيد مي ادبيات را فراهم مي
نشيند تا در طول زمان با تبديل كردن  تظار ميتاريخ، جسورانه و اديبانه به ان

اي ادبي، دوباره آن را از آن خود كند و انتقام باز  شعر به نشانه و اسطوره
  ستاند.  . . . و باز قيام و قيامتي ديگر و تبعيدي ديگر . . . 

  هر شعري عالوه بر آن كه مهاجر است، در قدم نخست تبعيدي است. 

  

  افق سياسي  

آيند.  از آن جا كه در جريان تاريخ يا تغيير  اره معصوم به نظر ميها همو دال
هاي هر دوره با  ها فونتيك و آوايي است.  گفتمان كنند و يا تغييرات آن نمي

ها و  جا نمودن تأويل تسلط خود بر جريان تاريخ و تاريخ كلمات، از طريق جابه
ا در معرض دگرگوني ها، نشانه ر ايجاد تغيير در تصورات ذهني حاصل از دال

» عشق«اي همانند  ي چنين فرايندي است كه واژه دهند.  در نتيجه قرار مي

نمود، اما  اگرچه به لحاظ آوايي و نوشتاري هماني است كه در قرن هشتم مي
ها  جايگاه داللتي آن امروز همان جايگاه نيست.  عالوه بر اين فراشعر، دال

سازند كه  اي جديد مي لي ديگر، نشانهگاهي نيز در جريان تركيب خود با دا
ي معنايي تازه و  اين نشانه، از داللت معنايي پيشين فراتر رفته و محدوده

  سازد.  ديگري مي

ساخته » شعر تبعيد«نشيند و تركيب  براي نمونه، واژه تبعيد در كنار شعر مي
 ي كدام مدلول در ذهن به عنوان يك دال، آفريننده» شعر تبعيد«شود.   مي

بيانگر تماميت » گيرد شعري كه در تبعيد شكل مي«مخاطب است؟ به يقين، 
شود.  شعر تبعيد  آن مدلولي نيست كه در ذهن مخاطب ساخته مي
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دهد كه در آن، افق تأويلي مخاطب و  پيشاپيش، از حضور شعري خبر مي
  متن، افقي سياسي است، اما . . . 

  

  شعري مقيم ادبيات  

ي سنت كاربردي نام شعر، شعر  است، تنها به واسطهشعري كه مقيم ادبيات 
شود، و اگر نه بيش و پيش از هر چيز متني ادبي است.  شعري كه  ناميده مي

خود را از ادبيات به بيرون پرت نكرده است، قادر به برگذشتن از زبان و 
ي  آفريدن زبان شعري نيست، چرا كه بر گذشتن از زبان معيار در سامانه

  عناي گردن نهادن به معيارهاي زبان ادبي است. ادبي، به م

تواند پيشاپيش از  نامد، مي داند و مي مي» شعر تبعيد«شعري كه خود را 
هايي  هاي تأويلي، افق يا افق حضور شعري خبر دهد كه در آن افق يا افق

ي چنين نامگذاري و شعري بر زبان  سياسي است.  برخالف آن چه درباره
اي سياسي نيست.   ي شعري به تجربه فروكاهش تجربههاست، موضوع،  قلم

اي متعين و تعريف شده نيست، هر امر سياسي  ي شعري، تجربه تجربه
تواند در مرزهاي شعر معاصر نفس بكشد، نفسي شاعرانه.  بحث بر سر اين  مي

است كه اين شعر، هنوز مقيم ادبيات است و از زبان شاعرانه و اديبانه به 
تواند، شعري سياسي ـ در  كند.  هر شعري مي هجرت نميسمت زبان شعري 

  معناي اخص سياسي ـ باشد، هنگام كه تبعيدي ادبيات و مهاجر زبان است. 

  

  . . . و ديگر اين كه  

اي كه در آن گفتمان مسلط سرمايه و قدرت، از هر امر واقعي،  در زمانه
است،  سازد و هرچيز در ذات خود امر سياسي اي سياسي مي وانموده
بندي هر ژانر هنري و ادبي، به سياسي و غيرسياسي، توهمي  تقسيم

گي باشكوه شعر،  فايده اي، بي است.  شايد در چنين زمانه» پيشابودرياري«
  داند.  تر از سودمندي اندك آن است، چه كسي مي سياسي

  

  ها در مرز ترجمه   تجربه

يدي و مهاجر بودم.  از اي كه نوشتن را آغاز كردم، يك تبع من از همان لحظه
ك.   كردم؛ چوره خواندم نان و معنا مي نوشتم؛ نان، مي سالگي.  مي حوالي هفت

ذهن چگونه با چنين ».  سو«كردم؛  خواندم آب و معنا مي نوشتم؛ آب، مي مي
زبان مادري من بود.  اما گاهي فارسي » تركي«آيد؟  به نظر  اي كنار مي رابطه

نوشتم. و گاهي نيز براي نوشتن به زبان  ركي ميكردم هنگام كه ت فكر مي
ي با زبان، از  گرفتند.  من در رابطه ام تركي شكل مي ها در ذهن فارسي، داللت

  همان كودكي، تبعيد به زبان فارسي شدم. 

مندي با  ي مهاجرت، مناسبت نادستگاه ي امروز من با شعر در تجربه رابطه
ي شعر.  من امروز به زباني ديگر  جربهي ديروز من دارد با زبان در ت رابطه

نوشتم، اما اين بار  نويسم كه مي ام، به همان زباني شعر مي تبعيد نشده
اما ياد » ياد«گويم  گيرند.  مي ها هستند كه در مرز ترجمه قرار مي تجربه

و خانه ديگر همان خانه » خانه«گويم  ديگر همان ياد ديروزها نيست.  مي
ها  ل، اما اين حالل از جنس ديگري است.  تجربهگويم حال نيست و مي
  اند.  دگرگون شده

در شعر است كه «گويد:  مي» عقل افسرده«مراد فرهادپور در فصلي از 
  ».گردد ي زباني تجربه و بعد تجربي زبان آشكار مي سويه

گير » بنياد شعر نو در فرانسه«ام، كتابي به نام  ها پيش، هنگام نوجواني سال
ام به عبارتي برخوردم كه  را با ولع خواندم و در جريان خواندن آوردم، آن

اي كه حال و هوايي رمانتيك  هنوز هم آن را به خاطر دارم.  عبارتي سه جمله
هاي معاصري بيرون كشيد.   تواند از دل آن تأويل دارد و نيز پتانسيلي كه مي

بارت دوباره آغاز نيز در آن است.  اين مقال را با آن ع» هجرت«هايي از  مايه
  كنيم:  مي

كند و آرزوي پرواز دارد  شاعر جانوري دريايي است، كه در خشكي زندگي مي
 . . .  

  ونكوور – 2007اول اكتبر 

*  

 

 

 

  

  

  نگاهي به گذشته و آيندهء شعر

  خارج از كشور 

  

  
 

  

  اسماعيل نوري عال

 
  

به زير چاپ مي رفت، قليچ خاني گرامي » آرش«در آخرين لحظاتي كه 
جنس شمارهء «از من خواست تا مطلبي دربارهء شعر خارج كشور بنويسم تا 

جور شود. با همهء شلوغي كار و كمبود وقت نتوانستم » مخصوص نشريه
دعوتش را اجابت نكنم چرا كه او را در طول اين سال ها انساني شريف و 

ات دوست داشتني و تالشگر يافته ام كه در زمانهء انهدام و انحالل اخالقي
انساني نمودي از وفاداري به آرمان هاي بزرگ است. اما، در عين حال، به ياد 
آوردم كه اخيراً فرصت چنداني به انديشيدن به شعر خارج كشور نداشته ام و 
به مطالبي كه در گذشته نوشته و گفته ام كه مراجعه كردم ديدم كه هرچه 

نوشته اي  دويح دادم بنويسم مطلب تازه اي با خود نخواهد داشت. پس، ترج
، بر كاغذ آورده ام بصورت يك مطلب بلند 1998، 1992را كه به ترتيب در 

در آورم كه از يكسو مجموعه اي از نظرات را دربارهء شعر خارج كشور ارائه 
مي دهند و، از سوي ديگر، نشانه هائي از درگيري هاي ذهني و تحوالت 

لهء اخير كوشيده است سير نظري آدمي را با خود دارند كه در چهل سا
بررسي كرده و ارائه دهد. بهر » تئوري«تحوالت شعر فارسي را از نقطه نظر 

حال، بخش عمده اي از نظريه پردازي در مورد شعر نيز در همين خارج 
كشور انجام شده و در نتيجه جزئي از تاريخ زندگي ما در خارج از كشور 

  محسوب مي شود.

ر واقع فصل بيست و دوم كتاب مفصل من مطلب نخست مقالهء حاضر د
در  1993است كه در سال » تئوري شعر، از موج نو تا شعر عشق«به نام 

سال  5لندن منتشر شد و من بخش هائي از آن را در اينجا انتخاب كرده ام. 
بعد، شاعر جوان ايراني مقيم ونكوور، پيمان وهاب زاده، از من خواست به 

ارهء شعر خارج كشور پاسخ كتبي دهم. آن پاسخ برخي از پرسش هاي او درب
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منتشر » دفتر شناخت«در نشريه اي كه او، با همكاري منوچهر سليمي، با نام 
  منتشر شد. 1998مي كرد، در سال 

   

  )1992. دربارهء شعر خارج از كشور (1

بطوري كه تخمين زده مي شود، اكنون بيش از دو ميليون ايراني در 
مي كنند. در بين آنان شاعران مكاتب و نسل هاي  خارج كشورمان زندگي

مختلف حضور دارند. با توجه به گوناگوني چهر هاي شعري، خود به خود، 
آيندهء شعر فارسي در خارج از مرزهاي كشورمان بصورت يك مسئلهء 
تئوريك با اهميت در آمده است، به خصوص كه اكنون شاعران بسياري در 

  ند.خارج بكار شاعري آغازيده ا

از لحاظ تئوريك، مسئله داراي سه بعد است: نخست اينكه آيندهء كار 
شاعراي كه در ايران شناخته شده بودند و سپس به خارج آمدند به كجا 
خواهد كشيد؟ دوم اينكه شاعران نوكار خارج كشور در آينده به كدام سو 

ء زندگي خواهند رفت؟ و سوم اينكه نسل هاي بعد از اينان، كه زاده و برآمده
  در خارج از كشور خواهند بود، به چه صورت شعر خواهند سرود؟

البته هنوز خيلي زود است كه بتوان در مورد اين سومين صورت سخن 
گفت. بي شك، عليرغم هر اتفاقي كه در ايران بيافتد، بخش عمده اي از 

به  ايرانيان مهاجر، به داليل اقتصادي و خانوادگي و غيره، قادر نخواهند بود
ايران برگردند و، حتي اگر چنين بازگشتي ممكن شود، فرزندان آنان رغبتي 
به بازگشت نخواهند داشت. در مورد نسلي كه پس از اين مهاجران به زندگي 
كردن در خارج از ايران ادامه خواهند داد، مسائل تئوريك شعر در درون 

وان قابل طرح و مسائل كلي مربوط به آيندهء زبان فارسي در بين اين نسل ج
  گفتگو است و در حوصلهء اين مقال نمي گنجد.

اما در مورد شاعراني كه كار خود را در ايران آغاز كرده اند تاكنون دو 
گونه اظهار نظر مطرح شده است؛ يكي مبني بر اينكه اين شاعران قادر به 
متعالي كردن كار خود نخواهند بود، و يكي هم اينكه فضاي زندگي جديد 

ي اين شاعران فرصت بزرگي را در راستاي گستراندن و متعالي كردن برا
  كارشان فراهم ساخته است.

نوع نخست اظهار نظر را، مثالً، در بيان شاعري همچون محمدعلي سپانلو 
ـ كه در داخل كشور زندگي مي كند ـ مي توان يافت. او، در گفتگوئي با من 

  رده است:چاپ شد، چنين اظهار نظر ك 1987كه در سال 

در مورد هنرهائي كه به زبان بستگي دارند، به نظرم مي رسد كه اگر «
شاخه ها به بدنه و ريشه ها نزديك تر باشند امكان رشد و شكوفائي بيشتري 
دارند. چرا كه در زبان دائماً تغيير رخ مي دهد، اصطالحات تازه ساخته مي 

مي شوند. زبان در خيابان شود، تكيه كالم ها و اشاره ها و معاني نو آفريده 
هاي ايران مشغول زندگي كردن است و مرتباً تغيير مي كند؛ تغييرات خيلي 
ريزي كه فقط وقتي مدت ها از محيط دور باشي آنها را بالفاصله درك مي 
كني. البته مورد ابوالقاسم الهوتي مورد افراطي و حادي است: يك نفر 

ين ميهني و تبليغات چپي است، غزلسرا، كه البته غزل هايش داراي مضام
بلند مي شود و قبل از جنگ دوم جهاني به شوروي مي رود؛ يعني كشوري 
كه زبان فارسي هيچگونه نفوذ و رابطه اي با آن ندارد. شايد اگر به پاكستان 
مي رفت و اردو مي شنيد آنقدر دور نمي افتاد. يا در هندوستان زبان هندو 

رد. حتي در كشورهاي اسالمي دور و بر ايران هم باز قرابت هائي با فارسي دا
اينقدر غريب نمي افتاد. اما او بجائي مي رود كه زبان با او هيچ رابطه اي 
ندارد، ايدئولوژي هم همينطور، مذهب هم، شكل زندگي هم... او درست حكم 
درختي را دارد كه آن را مي كنند و در خاك شوره زار مي كارند. مدتي پرپر 

  و بعد هم خشك مي شود. مي زند 

اما در مورد وضع امروز بايد بگويم كه، به نظر من، شاعر نمي تواند «
مدت زيادي از خاك كشورش به دور باشد. يك چند سالي به عنوان تفنن بد 
نيست؛ تجربه اي است كه آدم را غني مي كند و به كارش رنگ و تنوع 

بايد به ميان زبان  بهتري مي بخشد. اين خوب است. اما حدي دارد. او
جوشندهء كشورش برگردد. چرا كه شعر، در حالت ناب خود، با زبان سر و كار 
دارد. واال چه فرقي هست بين شاعر ايراني و شاعر فرانسوي اگر فقط به 
محتواي شعر اعتقاد داشته باشيم؟ يا حتي به تصاويرش. فرقش اين است كه 

ا غني مي كند. اين مشكل شاعر هر شعري، بقول اليوت، دارد زبان طايفه ر
  دور از وطن است.

وقتي از زبان فارسي در شعر شعراي خودمان در خارج از كشور صحبت «
مي كنم قصدم اين است كه بتوانيم شعر آنها را در مقوله اي بگذاريم كه 

نام دارد. اما در خارج از ايران دو مقولهء فارسي و ايراني  "شعر فارسي ايراني"
مي شوند. به نظر من، تجربهء شاعرانه اي كه در ايران خلق مي از هم جدا 

شود براي شاعر با زبانش خلق مي شود؛ و اين در حالي ست كه آن زبان دائم 
دارد تغيير مي كند. شاعر هم آن را عوض مي كند. در واقع تو در شرايطي 
ه مي تواني زبان را تغيير بدهي و غني كني كه شاهد تغييرات لحظه به لحظ

اش باشي. وگرنه آنچه در خارج كشور به تو مي رسد معلومات مربوط به 
  داخل كشور است.

در خارج از كشور روند رشد به هر حال متوقف مي شود. يك مثال «
بزنم. مورد نادر نادرپور را بگيريم. او مسلماً جزو شعراي مطرح ايران است. با 

يران بود، داشت سبك خودش اينكه دورهء نوع شعر او سپري شده اما، تا در ا
را غني مي كرد. اما نگاه كنيد به آنچه در خارج كشور منتشر كرده است. 
بهترينش تقليدي است از كار خودش. رؤيائي يكبار حرفي به من زد كه بي 

فالني، حس مي كنم كه فارسي دارد از "اختيار موي تنم سيخ شد. او گفت 
ند از ياد رؤيائي، با آن زبان و فارسي البته كه فارسي نمي توا "يادم مي رود!

درخشان، بگريزد. اما او داشت به نكتهء خاصي اشاره مي كرد كه شاخك هاي 
حساسش آن را گرفته بود. شايد حرف من هم ناشي از يك چنين حسي 
باشد و من نتوانم دليل قانع كننده يا، به اصطالح، محكمه پسندي ارائه 

ه شعر خيلي با زبان سر و كار دارد و شاعر، بدهم. حداكثر منطقم اين است ك
(پايان ». در بيرون از سرزمينش، از جريان روزمرهء زبان به دور مي افتد

  گفتĤورد از سپانلو)

اما من، كه در اين گفتگو مخاطب سپانلو بودم، اعتقادي به آنچه او مي 
  گفت نداشتم و نظرات او را بر اساس استدالالت زير رد مي كردم:

ح اين مسئله، به صورت يك مشكل زباني، بيشتر به همان دورهء . طر1
الهوتي بر مي گردد. در عصر وسائل ارتباط جمعي، يعني وقتي كه ايراني در 
خارج نشسته تمام مجالت ايران را مي خواند، راديوي ايران را مي شنود، 
 فيلم ها و نمايش هاي ساخت ايران را مي بيند و رمان ها و شعرهاي منتشر

شده در ايران را در اختيار دارد، و دوستانش نيز هر لحظه با دامني پر از خبر 
مي رسند، مسئلهء با زمان الهوتي فرق عمده كرده است. او االن از آنچه در 
حوزهء زبان در خيابان هاي تهران اتفاق مي افتد بيشتر از كسي كه، مثالً، در 

  ر مي فرستد با خبر است.كرمان زندگي مي كند و براي نشريات تهران شع

. اما اگر به مسئله نه از ديد زبان بلكه از منظر تجربه نگاه كنيم، 2

پيدايش و وجود تفاوت محتمل تر مي شود. به هر حال اين واقعيتي است كه 
در داخل كشور، مثالً، جنگ و موشك باران را تجربه كرده اند و مهاجران در 

بل، اينان تجربه هاي فراواني را از سر اين تجربه حضور نداشته اند. در مقا
گذرانده اند كه هموطنان داخل كشور تز آن بي خبرند. پس، مسلماً، بين 
تصويرها و ساخت ها و عاطفه هاي مندرج در شعر، بين شعر داخل و خارج 
كشور تفاوت به وجود حواهد آمد و يا، تا اندازه اي، به وجود آمده است. از 

مهاجر اگر بخواهد در بيرون از ايران بنشيند و دائم  اين گريزي نيست. شاعر
از موشك باران و يا صف هاي طويل مردم براي تهيهء آذوقه حرف بزند، رفته 
رفته كارش جنبهء انتزاعي به خود خواهد گرفت. در عين حال، تنوع حاصله 
از تجارب دوگانهء داخلي و خارجي، مي تواند بر غنا و تنوع شعر فارسي 

  د.بيافزاي

. جمعيت مهاجر جماعتي كوچك نيست. مگر در خود ايران چند شهر 3

را مي توان يافت كه به اندازهء لوس آنجلس و لندن و فرانكفورت و پاريس و 
استكهلم و غيره جمعيت ايراني و فارسي زبان داشته باشد؟ اين جماعت 

ش از داراي تلويزيون ها، راديوها و نشريات متعدد است و، در نتيجه، زبان
امكان بزرگي براي باليدن و رشد كردن برخوردار است. حتي مردم داخل 
كشور، در بسياري از زمينه ها، گوشهء چشمي به خارج از كشور دارند. مثالً، 
بسياري از شاعران داخل كشور مشتاقند كه شعرشان در مطبوعات خارج 

  چاپ شود.

قق شود. متح» فارسي«و » ايراني«. شايد روزي تقسيم شعر به 4
همانگونه كه اين تقسيم شدگي را در مورد شعر فارسي شاعران تاجيكستان و 
افغانستان نيز مي توان ديد. اما اين امر نيز بيشتر در ساحت كار نسل هاي 

  بعدي قابل تحقق است و نه اكنون.

در كنار اين نكات است كه مي توان به شعري كه بوسيلهء گروه شاعراني 
مهاجرت آغاز كرده اند نگريست. شعر اينان، هم از لحاظ كه كار خود را در 
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شكل و هم از لحاظ مضمون و محتوا، به زندگي در غربت بر مي گردد و از 
ميان كار آنان است كه بايد ضوابط تئوريك شعر خارج از ايران را بيرون 
كشيد و، آنگاه، در مورد وجود يا عدم آن ضوابط در شعر شاعران مهاجري كه 

ان آغاز بكار كرده اند به تحقيق نشست. من در اينجا فقط، از طريق در اير
  انجام نوعي مقايسه، به برخي از اين مشخصات اشاره مي كنم:

. توجه شاعران خارج از كشور به مسائلي همچون سود جستن از انواع 1
متعالي تر و مبهم تر تصوير شعري ناشي از سلطهء خفقان آور سانسوري 

ل كشور شاعران زا به پيچيده و مبهم گوئي، چه براي گريز نيست كه در داخ
به حوزهء زبان اشاره و چه براي هيچ نگفتن از زندگي اجتماعي، كشيده است. 
شاعر خارج كشور از سانسور و سركوب داخل ايران در امان است و، بنا بر 
اين، مشت شعر خود را خيلي زود باز مي كند. آنكه از شعر فقط به محتواي 

ياسي يا فلسفي توجه دارد بالفاصله در اينجا كم عاطفگي شعري آثار س
خويش را فاش مي سازد؛ آنكه از تعقيد در زبان فقط به بازي با كلمات 
دلخوش كرده است، در اندك زماني به انتهاي كار خويش مي رسد؛ و آنكه  

پيچ شعر را در حوزهء هيجانات عاطفي روح مي داند و مي خواهد تا تصاوير و 
و تاب هاي زبان را از دل آن گنجينه بيرون مي كشد، رفته رفته بيشتر براي 
خود جا باز مي كند. حال آنكه شرايط داخل كشور براي ظهور شعري بي غل 
و غش هنوز آماده نيست و، در نتيجه، دوغ و دوشاب در آن به هم درآميخته 

  است.

وئي مدام فرهنگي . شاعر خارج كشور از فشار دائم تبليغاتي و مغزش2
رژيم مصون است، و آنجا كه بخش بزرگي از شعر داخل كشور به دامن 
گرايشات صوفيانه و خرافات مذهبي مي افتد، شعر شاعر خارج كشور مي 
تواند همواره بيشتر از پيش به جانب روشنائي جهان بيني هاي علمي امروز 

  گرايش پيدا كند و امروزين شود.

شور با مسائل زندگي مدرن بشر در گير است و . عاطفهء شاعر خارج ك3
نسبت به آنها عكس العمل نشان مي دهد، حال آنكه شعر داخل كشور، چه از 
لحاظ فرهنگي و چه از لحاظ اجتماعي و سياسي، در گير گفتگو با سياه ترين 
تجليات رژيمي قرون وسطائي است. پس، شاعر خارج كشور مي تواند با امروز 

ند حال آنكه شاعر داخل كشور ، در بهترين شكل خود، در و فردا گفتگو ك
  گير با ديروز است.

. شاعر خارج از كشور را شرايط اجتماعي به هزار توي تجريد گرائي 4

نمي كشاند و او مهلت آن را دارد تا به طبيعت، زندگي و عشق بپردازد و از 
  روشن ترين عواطف بشري سخن گويد.

زبان هاي اروپائي، كه ناگزير به ياد گرفتن  . شاعر خارج كشور، به مدد5
آنهاست، و با در دسترس بودني همه مكاني براي مطالعه و تفحص، مجبور 
نيست كه فقط به گفته هاي منتقدين و نظريه پردازاني گوش كند كه يا از 
حد بحث هاي قرون وسطائي پيشتر نمي روند، يا مطالب فرنگي را كه مي 

هميده هاي خود را به خوانندگانشان منتقل مي خوانند نمي فهمند و نف
كنند، و يا يكباره به وارد كردن تئوري هائي دست مي زنند كه هيچ ربطي با 

  شعر فارسي ندارند.

. اما كمبود وسائل ارتباط جمعي، مشكل چاپ و انتشار، و نبود امكانات 6
كافي براي نشست و برخاست هائي كه در آنها شاعران تجربه ديده بتوانند 
حاصل تجربيات خود را براي جوان ترها بازگو كنند، شعر خارج كشور را، از 

  شعر داخل كشور عقب انداخته است. لحاظ تكنيك و زبان، از
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بحث حاضر اقدامي  در» شعر مهاجر «اصطالح  بكار بردناز نظر من، 
هاي جاري پيرامون شعر بعد از  . تاكنون همواره در بحث ست درست و اساسي

بوده است و »  شعر تبعيدي «و » شعر داخل كشور «انقالب غلبه با دو اصطالح 
آيد. با اين همه،  بير نسبتاً جديدي به حساب ميتع» شعر مهاجر «اصطالح 

، هر چند كه اكثراً در »شعر مهاجر «و » شعر تبعيدي «مطرح شدن دو نام 
هاي جاري به عنوان دو اصطالح قابل تبديل به هم به كار گرفته  بحث
گر وجود دو نوع شعر فارسي در بيرون از مرزهاي ايران  شوند، واقعاً نشان مي

هاي اين دو نوع شعر مطالب زيادي را در  يجه، توجه به تفاوتاست و، در نت
كند. برخي مالحظات را به اختصار تمام در  مورد موضوع بحث ما روشن مي

  : كنم اينجا ذكر مي

ست متعلق به داخل كشور كه موقتاً، به  شعري» شعر تبعيد « _ الف 
حضورش در لحاظ سياسي، به خارج از كشور آمده است. يعني، موقتي بودن 

ست كه با  شعري» مهاجر «خارج از كشور اصل هويت آن است. اما شعر 
ي شاعر به خارج از كشور آمده تا در اينجا بماند و، در نتيجه، دائمي  اراده

  . بودن حضورش در بيرون از مرزهاي ايران معرف واقعيت آن است

ي به داخل به لحاظ همين ماهيت، شعر تبعيدي همواره با بند نافي ذهن _ب  
كشور و مسائل آن وابسته است و، اگر چه در خارج حضوري عيني و فيزيكي 

برد. شعر مهاجرت اما بند  دارد اما، ذهناً همچنان در داخل كشور به سر مي
ي داخل كشور بريده  ي خويش را با موجوديت فيزيكي واسطه ناف توجه بي

عرهايي كه در خارج از ي ش است و خيال استقالل دارد. نگاهي سريع به درونه
اي  دهد كه اين تفكيك كار چندان پيچيده رسند نشان مي ايران به چاپ مي

  .  نيست
اند. يعني  مخاطب شعر تبعيد مردم داخل كشور و تبعيديان خارج _پ 

اين شعر نه به مكان زيست شاعر و نه به مخاطبي كه با مسائل اينجايي 
خلي و تبعيدي و با توجه به درگير است كاري ندارد و براي مخاطب دا

ي  شود. مخاطب شعر مهاجر اما همه ها و مسائل آنان ساخته مي خواست
  . است _چه در ايران و چه در هر كجاي جهان كه باشند  _زبانان  فارسي

كوشد تا در جريان زندگي خارج از كشور حل  شاعر تبعيدي مي _ت 
ي محيط سر و كار ندارد، فكر  كند، با مسائل روزمره نشود؛ اگر بتواند كار نمي

. شاعر مهاجر اما آمده است كه بماند و حل  و ذكرش ايران و مسائل آن است

اندازد، و نسبت به جريانات محيط زيست  گيرد، زندگي به راه مي شود. كار مي
  دهد. ي خود حساسيت نشان مي بالفاصله
ماعي و كوشد از راه دور در متن حوادث اجت شاعر تبعيدي، كه مي _ث 

ي  ي وطن خود حضور داشته باشد، با گذشت زمان و ادامه فرهنگي و سياسي
ي شرايط ناهنجار سياسي در داخل كشور، رفته رفته با مصالح كار  برقراري

كند، شعرش از واقعيت عيني خارج  خود ارتباطي ذهني و تجريدي پيدا مي
و، از يك سو، گردد. ا شود و نوعي ناهمزماني معنوي بر كارش حاكم مي مي

ي اطراف خويش است و، از سوي ديگر،  ي عيني اسير حوادث و زندگي
ي حواس خود را معطوف زندگي و  كوشد تا به آنها اعتنايي نكرده و همه مي

ي  ي عيني وقايع داخل كشور كند. شاعر مهاجر اما امكان آن را دارد كه زمينه
  كار خويش را محفوظ بدارد.

» شعر مهاجر «با اشراف به اين تفاوت ماهوي، از اصطالح  نيز در اينجا         

شامل مثالً شعر و كار شاعراني كه  اين جستجو. يعني، مي شوداستفاده 
گرد » انجمن قلم در تبعيد «و » كانون نويسندگان در تبعيد «بيشترينشان در 

گويد چه بسا كه  شود. شاعر مهاجري كه به زبان فارسي شعر مي اند نمي آمده
اكنون ديگر حتي تابعيت خود را هم عوض كرده باشد و ديگر اتريشي يا 
استراليايي يا كانادايي يا شيليايي و يا فرانسوي محسوب شود. در همين 

گردانندگان نهادهايي با پسوند كه كنم  كه من حتي فكر مي هم هستارتباط 
هاي خود شرايط عضويت نويسندگان  بايد در اساسنامه» در تبعيد «
زبان غير ايراني را نيز بگنجانند و يا حتي چنين عضويتي را ممنوع  ارسيف

  سازند. باري، 

اگر در جستجوي مشخصاتي براي شعر مهاجر آفريده بدينسان، منطقاً، 
معني خواهد بود كه اين مشخصات  ي گذشته باشيم، بي شده در يكي دو دهه

؛ چرا كه  تجو كنيمدانند جس مي» تبعيدي «را در شعر شاعراني كه خود را 
ي در خارج از كشور ساخته شدن شعر اين شاعران  ترين نشانه تنها و مهم

ست كه آنان به ياد وطن دوردست يا از دست رفته به  اي همان ضجه و مويه
اندازند و، در غير اين صورت، هنوز و همچنان، و در خواب و بيداري،  راه مي

هاي زادگاه در دوردست  كوچه ي كوچه و پس در جستجوي موجوديت فيزيكي
ي خويشند. اينگونه شاعران اگر از محل جديد زندگي خود نيز سخني  نشسته

؛ اينجا را دوست  زننده است گويند محتواي سخنشان صرفاً منفي و پس مي
يابند كه همه چيزش نسبت  هويتي مي ي تعليق و بي »بيدركجا «ندارند، آن را 

خواهم بگويم، تا زماني  . يعني، مي آور است به همه چيز وطن بد و ناخرسندي
از  _ترند  كه از نظر عددي شاعرانش سرشناس _را » شعر تبعيد «كه حساب 

ي  توانيم راهي به سوي بررسي جدا نكنيم، نمي» شعر مهاجر «حساب 
ي خارج كشور است از يك سو و  مشخصات شعري كه محصول واقعي

  . ي ديگر، پيدا كنيمي آن، از سو زني نسبت به آينده گمانه
بگويم كه داشتن پرسش و پاسخ با وطني كه پشت  ،فاصله بي ،همينجاو 

مختص شاعران تبعيدي نيست و، در واقع، اگر كه سر گذاشته شده البته 

http://dialogt.de/



  شعرِ تبعيد و مهاجرت

٥٣٦  100 ي آرش شماره

فرهنگي با  _ نيك بنگريم، شاعران تبعيدي اساساً پرسش و پاسخي فلسفي
هرگز در معرض تهديدي  خويش با آن را ء زادگاه خويش ندارند چرا كه رابطه

ي اين رابطه و رسيدگي به  بينند كه، بر اثر آن، به بازنگري بنياني نمي
ي هويت خود بپردازند. اين پرسش و پاسخ عاطفي و ذهني نيز در واقع  مسئله

و منحصراً در قلمرو و در دستور كار شاعر مهاجر قرار دارد. چرا كه شاعر 
ي  ه است كه، برنگردد، بماند و در جامعهمهاجر آمده است تا، يا تصميم گرفت

ي  جديد حل شود و، در نتيجه، با هزار و يك دلهره و پرسش اساسي و مسئله
بنيادي دست به گريبان است. يعني، اتفاقاً يكي از مشخصات شعر مهاجر 

ست كه در خاكي  وجود گفتگويي دائمي بين شاعر مهاجر و آن خويشتني
به دست آورده است. شاعر مهاجر اكنون، ي خود را  ديگر هويت فرهنگي

داوطلبانه، همين خويشتن و هويت را در معرض توفان مهاجرت قرار داده 
اي عاطفي، اخالقي، فلسفي، و فرهنگي  است و از اين تقابل صورت مسئله

  ساخته است كه ناچار است با آن دست به گريبان شود.
عنوي نيز دستخوش هر شعر مهاجري از لحاظ تئوريك و م در عين حال،
شود. يعني، شعر از لحاظ تعريف نيز در جريان مهاجرت  تغييري عظيم مي
ست و به همين دليل نيز هست كه ناگزيرم در اينجا و  دستخوش دگرگوني

شعر مهاجر، به برخي مالحظات در مورد ماهيت  ء بحث درباره ء پيش از ادامه
ي شعر، شعر فارسي،  موميع ء شعر بپردازم تا ديدگاهي كه از آن بر منظره

  اين سطور پوشيده نماند. ء كنم بر خواننده شعر مهاجر و شعر تبعيدي نگاه مي
شعر در رابطه با زبان، يا شعر فارسي در ارتباط با زبان  نخست اينكه

شعر  «: يكي آن كه بگوييم  فارسي، به دو صورت قابل تعريف و شناخت است
شعر هنري است كه در زبان  «د باشيم و يكي آن كه معتق»  ست هنري زباني

به اعتقاد من، اگر تاريخ شعر فارسي را از منظر اين تفكيك ». شود بيان مي
همواره تسلط و  1340ي  تئوريك نگاه كنيم خواهيم ديد كه تا آغاز دهه

توفق با تعريف نخست بوده است و همين امر راه را بر تاخت و تاز سخنوران و 
.  ي شعر فارسي گشوده است ران و بحرپيمايان در عرصهآو بازان و وزن زبان

آوري  ي زبان سازي (كه خود در مقوله آوري و موزون تسلط عامل زبان
شود) چنان بوده است كه، تا پيش از اين دهه،  ساز آن مي گنجد يا زمينه مي

اند، يا جرأت  نه شاعران كالسيك و نه شاعران نوآور ما هيچ كدام نتوانسته
اگر چه از  ،شاعر  ند، از آن عدول كنند. نتيجه چه بوده است؟ مولويا نكرده

اگر  ،؛ نيماي نوآور اما آنها را رعايت كرده است ،اين قيود به جان آمدهدست 
اما دل عدول از وزن را نداشته  ،زبان فارسي درافتاده  چه با كل سنت شاعري

ملو، هر يك به ؛ و آنگاه شاگردان او، مهدي اخوان ثالث و احمد شا است
اي در خدمت همان تصور كالسيك از مفهوم شعر (به عنوان منزلگاه  گونه

هايي بسا فاخرتر از زبان  هر دو با زبان _اند  آوري) قرار گرفته سخنوري و زبان
: اخوان مرزهاي  نيما يوشيج و هر يك به عنوان نمودي نو از تصوري كهن

 خود شعر نوي نيمايي به غايت ء هموزون را در حوز  بازي آوري و زبان زبان

كشانده و احمد شاملو، كه با جسارتي بزرگ از وزن و بحربازي مألوف تن زده، 
  .  منثور را به غايتي ديگر رهنمون شده است  آوري زبان

زبان  ء است كه، هم در حوزه 1340 ء بدينسان، و به نظر من، تنها در دهه
زبان   ان به كاركردهاي ساختاريموزون و هم در قلمرو زبان منثور، شاعر

و استفاده از »  آفريني آفريني به خاطر زبان زبان «توجه كرده و از اصل كهن 
كنند. در اين مورد نه تنها بايد به  زباني عدول مي ء هاي بيهوده تزئين كاري

نقش راهگشاي فروغ فرخزاد، سهراب سپهري و يداهللا رويايي اشاره كرد بلكه 
تر شاعران آن دهه، يعني كساني همچون  ا از آن نسل جوانبايد سهم مهم ر

آن شاعراني كه اكنون در  ء محمدعلي سپانلو و احمدرضا احمدي و همه
 ء شوند دانست. كار همه بندي مي رده»  شعر حجم «و » شعر موج نو « ء حوزه
 . در كار ها بر مبناي نگاهي تازه به كاركرد زبان در شعر استوار بوده است اين

آنان زبان به سوي حل شدن در كل شعر و رسيدن به شفافيت اثرگذار 
دكالماسيون طبيعي (كه آرزوي نيما بود) حركت كرده است. اما، متأسفانه، 

ي  گرا در دهه و آنگاه حدوث انقالبي واپس 50ي  اوضاع اسفبار سياسي در دهه
  . اين جريان را براي بيست سالي متوقف ساخته است 60

هاي  طبيعي فرگشت ء تي اگر حكومت ماليان را نتيجهحآنگاه،  
توانيم منكر تمايل  قبل از انقالب ندانيم، باز نمي ء دو دهه  اجتماعي _ سياسي
  قبل از انقالب، و سپس در طي ءهاي بيست ساله اي كه در دل جريان عمده

جريان خود انقالب، براي بازگشت به سنت و رسيدن به يك هويت مثالً 
وجود داشت بشويم. اين تمايل عمده موجب آن گشته »  غربي نشده  خودي «

به صورتي فراگير عمل كند و، طبعاً، تسلط »  بازگشت «است كه جريان 

شعر، را با   نگرش سنتي به شعر و به زبان، به عنوان عنصر اصلي ء ديگرباره
  خود به همراه آورد. 

باسواد از ايران   نيميليون ايرا 1ر5اما حدوث انقالب و خروج بيش از 
بين دو نوع نگرش به ماهيت تئوريك شعر   موجب آن گشته است كه جدايي

نيز بيشتر به خارج از ايران منتقل شده و كمتر در داخل كشور رشد كند: 
فشار براي بازگشت به سنت در خارج از كشور كمتر وجود داشته است و يا 

ناپذير  به صورت امري اجتناب اگر وجود داشته نتوانسته است به داليل بسيار
شعر «بينيم  شود كه مي تر مي عمل كند. اين نكته به خصوص زماني مشخص

مهم عدول از سنت چندان به طور جدي برخوردار  ءاز اين مشخصه »تبعيدي
ي  نيست و، به موازات جريانات داخل كشور، دستخوش روند گسترده

جانب شاعران تبعيدي صادر  اي كه از قصيده است و ميزان غزل/»  بازگشت «
ي اين داليل است  . باري، به همه شود كمتر از توليدات داخل كشور نيست مي

تمايل  »تعريف غيرسنتي شعر«گويم شعر مهاجرت به طور طبيعي به  كه مي
  .بيشتري دارد

توان به شرح مشخصات  حال، در پيگشت اين تصفيه و حسابرسي، مي
اي شروع كار بايد مبحث شعر مهاجر را در دو . بر شعر مهاجر پرداخت ء ويژه

شعر مهاجر و، ديگري،   ساحت بررسي كرد: يكي هويت نظري و عمومي
  مهاجر.  مشخصات خاص شعر فارسي

شعر مهاجر را بايد در طبيعت مهاجر آن   واضح است كه هويت نظري 
جستجو كرد. به عبارت ديگر، شعري كه از زادگاه خويش خارج شده و در 

تنازع بقا و   ابتدا، بنا بر قانون دارويني ،توفان مهاجرت قرار گرفته است معرض
شود. بنابراين،  توطن، دستخوش تغيير مي  سپس بر اساس قوانين طبيعي

آن ممكن   بدون شناختن شرايط محيطي اين شعر، شناخت تغييرات و آينده
  .  نيست

ر فارسي و صرفاً مختص شع »هاي زادگاهي شكل«تغيير و جدا شدن از 
. اين تغيير براي هر شعري كه به مهاجرت كشيده  زبان نيست مهاجران فارسي
تغيير را در  ء ترين حوزه ست اگر ناگزير باشيم مهم آيد و طبيعي شود پيش مي

. نكته در اين است كه،  شاعر مهاجر جستجو كنيم ء همان زبان مورد استفاده
، شاعر مهاجر به خاطر »تبعيدي«و  »بومي«شاعران  دو نوع برخالف
سپارد  آوري نيست كه دل به متغير شدن زبان شعرش مي هاي زبان وسوسه

 ء بلكه، برعكس، تغييرات ناشي از مهاجرت به طور مستمر او را از حوزه
طبيعي و كاركردي از زبان را بر او تحميل  ء بازي خارج كرده و استفاده زبان
شعر مهاجر  ء ديد از دو سو درونهكنند. در عين حال، زندگي در محيط ج مي

تازه محتواي شعرش   ها و تماشاهاي زندگي دهد. از يك سو تجربه را تغيير مي
هاي موطن  زبان  سازند و، از سوي ديگر، آشنايي با مباحث شعري را متغير مي

  طبيعي ء كند. يعني، نتيجه جديد نگرش شاعر را به شعر خود دگرگون مي

شعر مهاجر از نمودهاي شعر سرزمين مهاجرفرِست و روند تغيير، دور شدن 
  نزديك شدن آن به حال و هواي شعر موطن جديد است. 

بدينسان، اگر بتوانيم براي شعر نيز تعلقات ملي قائل باشيم، آنگاه اين 
شعر مهاجر، در سير تحوالت خود و مĤالً، جزيي از ادبيات سرزمين 

خود را در زبان سرزمين   »وجه بياني«شود كه  مهاجرپذير محسوب مي
سازد. به همين دليل است كه مثالً شعر استراليا شعر  مهاجرفرست مي

زبان  شود و شعر انگليسي استرالياست هر چند كه به زبان انگليسي ساخته مي
  . ست و نه شعري با مليت انگليسي مريكاييآمريكا نيز شعري آ

جز اينكه از مسير  شعر فارسي مهاجر نيز گريزي نداردطبيعي است كه 
گذشت  اين تحول طبيعي بگذرد. به همين دليل است كه، به اعتقاد من، با

ماند اما ديگر  زبان باقي مي زمان، شعر مهاجر فارسي اگر چه شعري فارسي
عقيده دارم كه اگر  مننيز ياد كرد.  »شعري ايراني«توان از آن به عنوان  نمي

ي كافي برخوردار باشد،  يي و گستردگينگاه تئوريك ما به اين شعر از توانا
زبان را  كه مشخصات شعر فارسي خواهيم داشتگريزي جز پذيرش اين امر ن

هاي  هاي داخل كشور بلكه در تفاوت بايد، نه در تشابهات اين شعر با آفريده
  اين دو جستجو كرد. 

همانطور كه قبالً اشاره كردم، در اين لحظه از تاريخ مهاجرت ما، كه 
گيرد، آنچه بيش از هر چيز بارز است  اي تقريباً بيست ساله را در بر مي هگستر

شود. اينكه شعر مهاجر، در اكثريت  به نوع برخورد شاعر با زبان مربوط مي
هاي خود، زبان موزون را كنار گذاشته و در ساحت شعر منثور نيز از  جلوه
 روند طبيعي ء د نشانهكند خو شاملويي پرهيز مي ء آورانه هاي زبان كاري افراط

  .  كار خويش است  شاعر در وجه زباني  گرايي 
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شعر كالسيك، شعر   البته ممكن است كه كمرنگ شدن ترفندهاي زباني
 ء هاي شاعران مهاجر در استفاده نيمايي و شعر شاملويي را به ناتواني

. در همان  پيشينه نيست سخنورانه از زبان نسبت داد. اين نوع داوري بي

نيز شاعران شعر موج نو و شعر حجم به اين قصور متهم بودند  1340ي  ههد
زبان شعر خود را ندارند و گريزشان از شعر كالسيك و  ء كه قدرت اداره

شان به  نيمايي و شاملويي بيشتر به علت ضعف آنهاست تا تصميم تئوريك
نب بازنگري در ماهيت شعر. همين ايراد اكنون در خارج از كشور و از جا

سي سال  ء شود. اما تجربه گرفته مي »شاعران مهاجر«بر  »شاعران تبعيدي«
ها را با گذشت زمان  اخير نشان داده است كه، اگر الزم باشد، اينگونه توانايي

  توان به دست آورد.  هاي مداوم مي و تمرين

سالگي گذشته و سي  50شاعران موج نو و شعر حجم اكنون از مرز 
ها بپردازند. اما حاصل كار چه  اند تا به اين گونه تمرين سالي فرصت داشته

كالسيك و   هاي شعري بوده است؟ ميزان بازگشت اين گونه شاعران به سنت
نيمايي و شاملويي بسيار اندك است و بيشترين آنان در راهي كه آگاهانه 

هاي خالقه و  ي از تجربهثاند ميرا پيش گرفته بودند باقي مانده و توانسته
اخير باقي بگذارند. به عبارت ديگر، اگر كساني  دو دههءيد را براي نسل جد

    دور شدن از تعريف سنتي  هاي روند تغيير (به معني زير و بم ء بخواهند همه

شعر با زبان، و نزديگشت به تعريف جديد) را با متهم كردن شاعران  ء رابطه
راهشان خطاست و،  شك سوادي و ناآگاهي حل و فصل كنند، بي مهاجر به بي

  نيز خواهند رسيد.  يآميز الجرم، به نتايج اشتباه

زبان موزون و   ساختگي ءشعر خارج از كشور به طور طبيعي از پوسته
رود تا به درك نوين و كاركرد مستقلي  هاي تزئيني خارج شده و مي آوري زبان

هاي  از نقش زبان در شعر برسد. همچنين، اين شعر، با دور شدن از وسوسه
تجلي » تصويرسازي «كه در ساحت » جوهر منتشر شعر «دائم زباني، به 

شود. شعر مهاجر، در مقايسه با شعر داخل كشور و  كند بيشتر نزديك مي مي
تر و بياني تصويري تر برخوردار است و، با رهايي از  شعر تبعيدي، از زباني نرم
يابد كه خالقيت  آوري و سخنوري، فرصت آن را مي شر سنن و صنايع زبان

  هاي اصيلي همچون تصوير، اشاره و رجوع، و تجسم عاطفي شاعر را در حوزه

گويم صرفاً مشخصات كلي اما مسلط شعر  ها كه مي ها بكشاند. اين تجربه
مهاجرند و اي بسا مشخصات بارز ديگري هم وجود دارند كه از چشم من به 

  اند.  مانده ردو

اين نكته  بگويم. نخست اينكه شعر مهاجر ء آيندهحال كالمي هم دربارهء  
يك زبان در سرزميني جديد ضامن استدام و » اصلي شدن «ست كه  طبيعي
هاي  نهادها و سازمان ء ؛ چرا كه همه آن زبان در آن سرزمين است  داري آينده

جديد از اين زبان براي  ء جامعه  رسمي و غيررسمي، سنتي و غيرسنتي
انتقال مواريث   كنند و آن را وسيله استفاده مي خود  ارتباطات مفهومي

فرهنگي و اجتماعي خود قرار داده و از آن به عنوان بستري براي رونق 
كنند. در همين راستاست  ها مادي و معنوي استفاده مي بخشيدن به نوآوري

كه بايد به تفاوتي اساسي مابين مثالً شعر زبان انگليسي در خارج از انگليس، 
شعر   تفاوتي كه چگونگي ؛ان فارسي در خارج از ايران توجه داشتو شعر زب

  كند.  مهاجر فارسي را در آينده تعيين مي

زبان  ،در طي چهار قرن گذشته ،شود كه اين تفاوت از آنجا ناشي مي
هاي تازه به اكثريت  انگليسي با مهاجراني همراه بوده است كه در سرزمين

اند. متاسفانه، در  مواطن جديد خود ساخته  رسيده و اين زبان را زبان اصلي
قرن بيستم، چنين امكاني براي زبان فارسي وجود ندارد و اين زبان،  ء پايانه

  ماند.  هاي مهاجرپذير، به عنوان زبان اقليت باقي مي سرزمين ء در همه

اين  ء چون و چرا، به آينده توان بالفاصله و بي در چنين حالتي ديگر نمي
شود،  ي ادبيات و شعري كه در قلمروي آن آفريده مي نتيجه، آيندهزبان و، در 

اميدوار بود. تجربه نشان داده است كه فرگشت قدرتمند يكي شدن و حل 
مهاجرپذير، مهاجران  يها غالب در سرزمين  گشتن در وجوه مختلف زندگي

خويش محروم ساخته و   را، در طي چند نسل، از مشخصات ماهوي و اصلي
آورد. يعني، در برابر وجوه غالب  مي هاي نو در به حال و رنگ سرزمين آنها را

نوين، ميراثي كه مهاجران با خود دارند، در طي دو سه نسل، رنگ   فرهنگي
شوند. سرزمين مهاجرپذير همچون ديگي درهم جوش همه  بازند و گم مي مي

  آورد.  گوارد و به رنگ خويش درمي چيز را در خود مي

توان براي شعر فارسي خارج از  كه بنگريم، در بلندمدت نمي از اين منظر
كننده از فرزندان  ساز و همشكل اي قائل بود. اين روند يكي كشور آينده

مهاجران مردماني غيرمهاجر خواهد ساخت كه ديگر نيازي به وابستگي با 
اكنون شاهد آن هستيم كه فرزندان نسل  فرهنگ آباء خود ندارند. ما از هم

  هاي محل اقامت خود را به عنوان زبان اصلي ست مهاجر ايراني زباننخ

برند و چه داعي دارد كه فكر كنيم برخي از نوادگانِ آنان،  خويش به كار مي
خويش زبان فارسي را انتخاب  ء كه داراي ذوق شاعري باشند، براي كار خالقه

  خواهند كرد؟
ي دارد. و، از آنجا كه اي تلخ و منف دانم كه پرسش باال مزه ميالبته 

يك بحث بپردازم، همين جا اضافه   هاي منفي دوست ندارم فقط به جنبه
  شعر فارسي ءي هايي براي آينده كنم كه اگر ما به حفظ و استدام حداقل مي

 ء زني در امر آينده خارج كشور عالقمند باشيم آنگاه كارمان، به جاي گمانه
اخت موانع يادگيري و گسترش زبان شعر فارسي در خارج از كشور، به شن

شود. اما، با اين دگرگشت  فارسي در بين فرزندان مهاجران تبديل مي
  شود.  اين مقاله نيز به وسعت ميدان ديگري نيازمند مي ء موضوعي، ادامه

: از  ديگر، حرفم را تمام كنم ء الجرم و در اينجا، فقط با اشاره به يك نكته
هاي  ها و كردزبان زبان يان مثالً فرزندان تركپرسم چه فرق است م خود مي

كنند با  زبان مهاجرت مي داخل ايران كه از مواطن خود به شهرهاي فارسي
توانند، به  ؟ چرا آنان مي ايم زباناني كه به خارج كشور آمده فرزندان ما فارسي

خصوص در غياب هرگونه وسائل خواندن و نوشتن به تركي و كردي، زبان 
؟ و يا، نه، شايد من  توانيم ش را به فرزندانشان بياموزند و ما نميخوي  بومي

زبان حل  كنم و آنان نيز در طي يكي دو نسل كالً در محيط فارسي اشتباه مي
به هر حال،  ؟سپارند پدرانشان را به دست فراموشي مي  شوند و زبان بومي مي

ي خودمان در ها ها را به سرنوشت اقليت اگر بخواهيم سرنوشت اين اقليت
تئوريك برسيم كه داشتن  ء توانيم به اين نتيجه خارج كشور مقايسه كنيم، مي

بقاي استفاده از زبان آن  ء با سرزمين مهاجرفرست الزمه»  ارتباط معنوي «
هاي  سرزمين است. و شايد يكي از داليل منحل شدن كامل فرهنگ نسل

هاي بعدي  رتباط نسلمهاجر در فرهنگ جوامع مهاجرپذير نيز همين قطع ا
هاي ترك و  مهاجران با سرزمين مهاجرفرست بوده است، حال آنكه خانواده

شوند.  كنند دچار چنين انقطاعي نمي كردي كه مثالً به تهران مهاجرت مي
اگر اين مالحظه حتي تا حدودي درست باشد، شخص عالقمند بالفاصله 

شود و آنگاه  اي مي ابطهمتوجه موانع برقراري ارتباط و موجبات چنين قطع ر
توان برقرار  نشيند: اين رابطه را چگونه مي پرسشي نوين پيش روي ما مي

  كرد؟ و آن موانع كدامند؟
زبان  ء آميز خود به آينده هاي نگاه يأس اينجاست كه من به سرچشمه

ست در اين زمينه به مقاومت در  . مثالً كافي رسم فارسي در خارج كشور مي
اي از خط التين (كه  ركردن زبان فارسي بر شكل اصالح شدهبرابر فكر سوا

. اين كار ساده كه موجب  ام) توجه كنيم خوانده»  پرسيك «من آن را خط 

مهاجران ايراني الاقل بتوانند آن متون فارسي را كه  ءهاي آينده شود نسل مي
   ار دارد.با خطي آشنا براي آنها نوشته شده بخوانند، از همه سو در معرض حمله قر

ناشي از تغيير خط   آمدهايي همچون قطع فرهنگي مخالفان از پياين 
آنكه متوجه شروع قاطع اين قطع فرهنگي درست به  گويند بي سخن مي

: با اينكه از  خاطر عوض نكردن خط باشند. سخنم را چنين تمام كنم

تن مهاجر در حال شكل گرف  بينيم كه چيزي به نام شعر فارسي اكنون مي هم
يابد  انگيز جديدي دست مي هاي هيجان است و در اين شكل گرفتن به ساحت

 ء توانند شعر فارسي را رونقي نوين بخشند اما، اين بالندگي به وسيله كه مي
رحم آينده نام دارند مورد  كنوني ما و قدرت بي  توجهي عناصر مهمي كه بي

مهاجر در گروي   فارسي شعر ءي . و، از آنجا كه آينده تهديد قرار گرفته است
خواهم هشدار دهم كه تك تك  زبان فارسي در خارج كشور است، مي ءآينده

ما، چه بخواهيم و چه نه، در شكل گرفتن يا نگرفتن اين آينده سهيم و 
  مسئوليم. 

تفاوت انسان با ديگر موجودات زنده در اين هم هست كه اگر چه او نيز، 
ي تحوالت طبيعي، گريزي از تابعيت از آنها، و در مسير تاريخ ء مثل همه

تواند پايدار  طبيعت ندارد اما، به مدد آگاهي نسبت به قوانين اين تحوالت، مي
و برقرار و آفريننده باقي بماند. پس ميزان آگاهي ما از قوانين اين تحول و 

  شعر فارسي  ما براي دخالت در فرگشت آن، كليد مرگ و زندگي ء حدود اراده

  . تمهاجر اس

*  
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   شعرهايي از :

  
  

  شبيخون معجزه

  

  مريم هوله

  هومن عزيزي » ِنگاتيو« براي                  

  

  

  وحشت از چي ؟

  تئاترست يا حقيقت ...        فرقي نمي كند...

  اتفاقي كه مثل اتفاق ...

  وحشت از معجزه و احتمال حمله ي دوباره ي مسيح ...

  يا محمد ...

  وحشت از چي ؟

  يا حقيقت ...       فرقي نمي كند ... تئاترست

  اتفاقي كه مثل اتفاق هاي ديگر        حتما افتاده حاال ديگر

  اما فرق نمي كند         فرق با فرقش ...

  

  وحشت از معجزه ...

  احتمال حمله ي دوباره ي مسيح ...

  كه راه شيادهاي بعدي را باز مي كند ...

  محمد ...

  پادشاهان ايراني ...

  هاي وسطا       كه مسيح تكثير مي شد ... قرن

  هرجا كه چشمت مي افتاد      كپيه هاي سوخته كه در شب     ترسناك تر ...

  

  وحشت از چي ؟

  در شب       از حركت بند رخت      يا سايه ي پنچره ها هم      مي شود ترسيد ...

  اينها همه اتفاق هايي هستند كه مي افتند

  كه اتفاق ها را مي اندازد ...    افتادني در ما    

  

  مسيح كه تكثير مي شد       پدرسوخته تر مي شد

  سيل گريه هاي مردم      زير بار معجزه        عدالت را با خود مي برد معمولن

  از گريه و تاثر     پيش تر رود   آماده باش تا دستور بعدي    

  حمله به كشورهايي كه مي شود متهم شان كرد ...

  كودكاني كه احتمال حرام زاده بودن شان       نحسي مي آورد ...

  اعضاي كراواتي        با كون هاي چاق و ابروهاي الغر

  در پارلمان       زير دعا مي زايند           بمب هاي تازه را

  ناف تشك هاي الكتريكي متفكر

  كه موقع خواب كردن        تكثير هم مي كنند

  در چشم هايي كه ديگر دارند مسيح مي شوند ...     با لرزش اپيلپسي 

  

  وحشت از چي ؟

  بس كن ...

  اتفاق      براي افتادن صعود مي كند

  چه كسي مي داند چند تا ازينها       دارند از كجا باال مي روند

  سايه ها       روي كوه ها ...

  يا زمين      از آسمان ...

  كه همين حاال ريخت روي دفترت ...  يا همين چاي پر از خاك سيگار      

  

  هر گهي كه مي خوري

  بايد به نام كسي اعالم شود كه معجزه اش     مارك مرغوبي ست !

  وگرنه بويي نمي دهد دستت

  چشمي ندارد زبانت

  معجزه با اشاره به اتفاقات تكراري        اتفاق مي افتد

  تصميم بگير و اشاره كن !

  وقتي از بين جمعيت        مي زند بيرون   شانس با كدام يكي ست ؟    

  ديده مي شود ؛

  از ويلچري كه تصميم گرفته بيرون مي پرد

  چرا قبال نپريده بودي ؟ -

  كسي نگفته بود -

  ( حاالست كه يادم مي آيد

  اما اينكه كسي نگفته بود را     هرگز به ياد نمي آورم )

  معجزه اين را مي خواهد!

  

  »نگاتيو « در داستان 

  آخرين ورژيون  نئاندرتال ها      دچار ظهور شد

  كسي نگفته بود

  اما حاال كه فكر مي كنم      پشه اي روي دفترم خوني مي شود

  من نبودم كه مشت كوبيدم

  جمعيتي از نگاتيو در من است

  كه هر لحظه با اشاره ي كسي       يكي شان ظهور مي كند

  بيرون مي پرد ...       از ويلچر من كه هنوز قاطعانه يك نفرم  

  

  پشت هر چيزي      سكوت است

  ببيني چه كرده اي  هر كاري كه مي كني  براي آنست كه در سكوت پايانيش 

  در سكوت است كه آن اتفاق حقيقي مي افتد

  بدي معجزه اينست كه سكوت ندارد

  حكومت اتفاقات بي سكوت        خطرهاي ابدي ست !

  

  وحشت از چي ؟

  ري حرف مي زنيتو كه دا -

  بدون وحشت مگر مي شود حرف زد ؟ -

  از وحشت نبايد گفت -

  وگرنه ديگر نبايد گفت ...

  

  اتفاق است كه مي افتد ...

  فشار ُاسمزي       كه هر دفعه در يك سمت از جهان     كپي مي شود
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  شعرِ تبعيد و مهاجرت
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  همه چيز را به آن سمت مي كشد

  كشان كشان .....

  اين فكر كردن نمي شود ...

  ان فكر كردن     چه آدميتي ست ؟!كشان كش

  يا بايد بكش بكش فكر كرد      يا كشان كشان ...

  من كه بي فكر      يك طرف دنيا افتاده ام         مثل كوهي قاطع

  تا فكر كردنم تصميمش را بپرد بيرون !  كي قرارست به من اشاره كند؟     

  از بين بكش كشان ؟

  يا كشان كشان ؟

  كه بالماسكه ي مسيح      عصباني اش كرده ؟ اين عدالتي بود

  عصبانيتت كجاست جناب عصبانيت ؟

  چيزي نمي بينم كه به خاطر خودت      از بين ببري

  جناب دوجنسه ي عدالت !

  تيغ دو لبه دارد

  يا نمي برد       يا هست !

  يا باش           يا نباش !

  ن اشاره مي كندمن كه فكر مي كنم مدت هاست        كسي دارد به م

  انگار كپيه ي خودم      كه از فرط حماقت     دچار هيچ معجزه اي نشده

  و فقط معجزه مي كند 

  دارد به من اشاره مي كند ...

  احساس مي كنم اتفاق افتاده ام ...

  اين قرعه كه به نام من افتاده ...

  قشنگ ديده مي شوم ...

  همين سكوتي هستم كه مي خوانيد ...

  تي كه البالي صفحه هاي كپي را      خشت مالي كردهاين سكو

  آب و آهك جوشان       كه روي سرهاي كپي شده      به كلي ناخواناست

  كسي اشاره نكرده      تا خوانده شود در روزنامه اي اوين

  پس وحشت از چي ؟

  تخم مرغ داغ          كه دارد اتفاق مي افتد       در فالن جاي مرد سياسي

   اتفاق نيفتاده ...       كسي اشاره نكرده ...اصال

  پس وحشت از چي ؟

  

  

  آزادي       در خانواده هاي مستعمره

  مدرسه هاي مستعمره

  دخترهاي مستعمره        با پوتين

  پوتين معجزه مي كند

  پوتين اشاره مي كند

  پوتين كه زير چادر عرب مستعمره       آلت هيوال مي شود ...

  ل اشاره است ...  بقيه اش براي عوام ...كلمه ايش قاب

  در حس كردن همه چيز آزادند      زير آزادي      عوام

  

  وحشت از چي ؟

  وقتي چيزي به جز وحشت وجود ندارد

  تكراري نلمبانيد

  تكراري نترسيد

  كلمه هاي جديد دارند از زبان شما باال مي روند

  اشاره كنيد       تا بيفتند اتفاق هاي اصل

  اه هاي فتوكپي        به خدا ديگر مال موزه اند ...دستگ

  بعدها از خود      بيفتيد و باز بيفتيد

  خواهش مي كنم !

  كمبود اشاره        يك اشاره ي ابله را        ديكتاتور مي كند

  اشاره كنيد !

  

  ُاسمزي اين طرف

  ُاسمزي آن طرف

  جهان      متعادل است

  با هم موافقند      جمعيتي از جمع هاي يك نفره 

  بگذار فكرهايشان بجنگند با هم      تا حد مرگ ...

  كه سبابه     تصميم شان گرفت ! اما رقصيده باشند با هم     ميان شانس ها   

  

  مي گيرم و مي ترسم

  بگذار بترسم

  ترس است  بيشتر نمي افتد     چيزي كه هرچه باال مي رود       

  نه با اشاره مي آيد

  اشاره مي رود نه با

  تصميم خودش را گرفته      اما گيرش ميان ماست

  نگاتيوهات را بريز بيرون !

  انقالب كن و تا آخريش را پيدا كن !

  آخرين نگاتيو       هميشه ميان قبر      ترسيده

  اين چشم هاي باز      هرگز حركت نمي كنند !

  2003/آگوست/19

  استكهلم

                     *  

  

  

  

  

  

  

  

  

      سيامك غفاريشعري از 

  

 ناكام پي چه مي گردي با قلبي فرو ريخته در سحرگاهي ،پشت سر

 كه چراغ به دست

  شب را پرسه مي زني در شهرهاي سبز بي رونق

  حاال كه آمدي از در

 از آن روزنه خوب تماشا كن

 اتفاق درست پشت ثانيه ها كمين كرده است

 رسدتا پا پس بكشي؛ پايان خط فرا مي 

  و برف بيداد مي كند بر سر و روي درخت

  بيدار شو

 بيدار شو

  خداست، در شتاب فرو ريختن لبخند روزگار بي شكوه زنگ ناقوس رسوائي 

  سر و روي ما و گناه تفاله ناباور خدا مستي است كه پرتاب مي شود بر

  نترالمو 2006تابستان                                                     

  

                             *  
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٥٤٠  100 ي آرش شماره

  

 

  وطن، وطن، وطن من!

                    

  ميرزاآقا عسگري (ماني)                                       

  وطن!

  ام!  تو دوست، دوست، دوست نمي داري  

  قلهء قرمزي بودم

  بر شانه هاي اساطير،            

  برآمدگاه خورشيد.              

  يگي سياه در گذرگاهم كردي وطن!ر

  افق را از شانه ام شُستي.

  تو قله، قله، قله را تاب نمي آوري!

   

  حلقه اي كه بر گلويم مي تنگي

  ادامهء دستان آسماني توست.

                 

  اين بيت آشفته

  در شعر بلند جهان

  ي جانفرساي توست مويه

  نيست؟!                             

  وطن جان!

  شغاد من!

  اين چاه كه رخش، و مرا به مرگ مي كشد

  دهان فرزندخوار تو است

  نيست؟!                             

   

  ! تو هي بگو غريبه نوازي

  مگر اين كهكشان شكسته

  با ستاره هاي سرگردانش

  در غربتي جهانگستر، حاصل تيپاي تو نيست؟

           

  هست!       

   

  جهان پهلوانا! پدر!

 رت، خنج

   ي خون كرده است و پهناي درد! پهلويم را پهنه 

   

  تو بازهم كه پوست مرا ازمرگ آكندي و

   بر دروازه هاي جهان آويختي!            

  وطن! دروغ نگو!

  ام! تو دوست، دوست، دوست نمي داري

  وقتي كه تاج شكوهمند بر سر داشتي

  خواب من از تسمه هاي شبانگاهي و

  ات خونين بود!سرب هاي سحرگاهي   

  اكنون كه شب به خود پيچيده اي

  ام از حديث مرگ و بيداري

  آيات نيستي ات خونين تر است!         

   

  وطن جان!

  تو در زندانهايت به من تجاوز كردي

  نكردي؟!                                   

  تو دهانم را پر از خون و توبه كردي.

  خاك نشابور،

  دشت خاوران

  ي كاشان را پوشش تن خونينم كردي و گرمابه

  نگو كه نكردي؟!               

  

  تو دوست، دوست، دوست نمي داري مرا ، خودت را!

  نمي داري. نمي تواني بداري!                                                       

   

  عشق من!

  تو را تازيانه اي مي بينم كه برگُرده ام فرود مي آيد.

  ير خالصي تو!شكلِ ت

  شكلِ اسبي كه گيسوانم را به دمش بسته اند و

  برخارزار تاريخ مي دود!                         

   

  خدايت ببخشايد سلمان پارسيِ !

تو اهورايت را فرشِ سم شترها كردي 
  نگو كه نكردي!                           

  دروغ نگو عزيزم!

  تو آتش دانش و دوستي را

                                              اه خموشاندي.زير سنگ سي

  همين ساعتي پيش

  اسيد به زيبائي درخشانم پاشيدي.

  نپاشيدي وطن؟!                             

  حاال هي نگو:

  »اين كه مي گوئي نيستم فرزندم!«

  پس چيستي؟                                

  مام ميهن!

  ت نمي داري فرزندانت را.تو دوست دوست دوس

  تو آواز خوانت را تكه تكه نكردي؟!

  اين تو نبودي، نيستي مگر كه بر خود غلتيده اي

  ي خون و پهناي درد؟!  با پهلويت پهنه

  عزيزكم، دلم را كُشتي

  حتا برايم سينه اي باقي نگذاشتي

  كه دمي سر برآن بگذاري و بموئي

  حيف!

   

  اگر وطنم  نيستي

  ي؟!چيست            

  اگر فرزند تو نيستم

  كيستم؟!               
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 سه شعر از شيما كلباس
1 

 نه!

                                     انت را بسته ايچشم

            

 با تاج و لباسي آبي
 و كفشهاي سيندرال: من
 غذايت را پس مي زني...

  

گذاريات را به روي ميز مي نهچا  

 دستانت را در زير
روان كشيده و سياه رااب  

 در هم مي كني
!نهو مي گويي:   

 آذرخش... رعد

!نهمي گويم:   

، كودكان چشمانت را مي گشايينهمستا  

 لبانت را غنچه
 و بوسه اي مي سراني به سويم

 باد هم خونم را كشيده باشد
كرده باشد نهغم در دلم خا  

 ديوانگي در سرم كه كوبيده باشد
شددنيا كه در دنيا پيچيده با  

 جهان سوم

 جهان چهارم

 جهان بي جان

 هراس، همهمه، سنگسار، واهمه،
اعدام، ترس...   

 چشمانم را كه باز كنم...

گذاريات را به روي ميز مي نهچا  

 دستانت را در زير

 ابروان سياه را
 در هم مي كشي

!نهو مي گويي:   

  

2 

  پوكي

  به صبرهاي چهارگوشه چشم مي دوزي

  و دنياي سكوت

  تو بزرگ مي شود آهسته در

 

  بعد از سال ها شب خوري

  روي صندلي

  چاق مي افتي

  و ماسه هاي ساعت زمان

  زير دندان هايت مي شكنند

 

  نك پايت را به زور در كفشي مي كني

  تنگ شده كه از سرخي گذشت كودكي

 اما تو همچنان ...

  

3  

  دختر بچه پنج ساله

  

 كنارش دراز مي كشم تا به خواب بره

 مي پرسهچيزي 

 جواب مي دم

 يه چيز ديگه مي پرسه

 مي گم نمي دونم

 مي گه چرا جيش مي كنيم؟

 مي گم تا چيزاي بد از بدنمون بره بيرون

 مي گه ما اينجوري ساخته شديم؟

 ميگم آره

 مي گه ما اسباب بازي هستيم؟

  مي گم چرا؟

  .هستيم مي گه چون اينجوري ساخته شديم. اسباب بازي

  

  عيت از هادي ابراهيميوض 2

  

1  

  زنم رج مي

  اشنويسم از راست به چپ مي

  گذارم اش را اول مي دال

  

  هايش شده است ل اش گيج دا مدلول

  

  نويسم دال را آخر مي

  از باال به پائين و از پائين به باال

  كنم اش مي نويسي دوباره رج

  

  هايش شده است ل اش گيج دا مدلول

  اي  از هر سو، به هر لهجه

  آيد مي» درد«

  آمد.  هايم دردمان  و من و مدلول

2  

  منتظر هجي اسمم است» سيو وي«صف صندوق 

  هاي تخفيف بالي جانم شده اين كارت

  شود من چقدر حالم بد مي

  وقتي چشمابي بورِ خوش اسم و رو

  اسم فاميلم را مي پرسد. 
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 مثل...  B كنم  هجي مي
 V… مي نويسد 

B  مثل باب باV شود تباه نوشته ميويكتوري اش  

 
  شود باب صحبت عوض مي

  گويد هوا امروز چقدر خوب است مي

  گويم: هوا خيلي خوب است مي

  

  شود زبانم دوباره در باب هوا روان مي

  شود من حالم دارد بهتر مي

  كنم مي به صف بلندي كه فقط منتظر ثبت هجاي اسمم است نگاه 

                          *  

  

  نامدو شعر از نا

  

1  

  من هر صبح مسايل بشر را با اين اقالم در ميان مي گذارم:

  گرم پنير 50

 يك قالب كره

  يك بسته نان

  گرم گردو  200

  ليتر آب ميوه 2

  

  چي مي خواي؟   

  هيچي.

  

  من هر صبح اقالم زير را با بشر در ميان مي گذارم:

  قلب از كار افتاده

  كبد له

  معده ي سوراخ

  مغز كند

  پاي شل

  

 ر صبح... يادت رفت...من ه

 چي مي خواي؟  

 

2  

تخمي تر از اميد نيست. بندي كه اميدوار است روي رخت نمي بينـد. رختـي   
  كه اميدوار است خيس مي ماند. اتو را اميدوار كن، مي سوزاند.

  ---شايد، بعد، اگر 

What a fucking story! 

                                                                       شعر از ابراهيم رزم آرا دو

                   

1  

  هواي متن نفس گير كه مي شود 

  عرق گير و شورت ها ي شان را هم   

  و از ناف به پايين دال ها را  

  اين هجاهاي كوتاه بي شرف

                                         از هر سوراخي         

 

  را گم كنيم ما بايد گورمان

  و مثل هيمه اي

  براي گنده گويي هم شده

                                 كه زمستان دستي بر آن شكسته باد

                                  وگرنه هيزم هم

 

  من جاكش را مي بينيد

  مدت هاست در اين حوالي

                                گره بر باد مي زنم   

                              و گره بر باد مي زنم    

 

 2   

  از من مي شنوي نگذار         بنويسم ات

  نگذار           از همين نگذار         نذار

  

  از همين تو را بنويسم

  از             از همين از

 

  ولي تو خواهي شنگيد

  اصالً مي شنگي از همين حاال 

  وياز همين كه از من مي شن

   و نمي داني       ما تُرك ها يك مثل داريم

  كه  ده وه ده   داماچيخارميش

  يعني شتر هم از ديوار مي رفته باال

                      و دام دوواري ييخارميش

 

  تو هم     خودت را خراب تر نكن     از اين بيشتر 

  باز هم نشنگ

  بيا خودت را از اين بيشتر خراب تر نكن باش

  دست روي دست بسيار است        قارداشكه 

 

  براي من قافيه نساز

  شلنگ تخته نيانداز

  يمبراي من قافيه نيا پسر بگو مي خواستم

  كه ترسيدم

               از كجا معلوم تو دختر نباشي

              آن وقت خر بيار و بار كن

  دريا كنار      دختر   جمهوري اسالمي

                                                     و فعل گذاشتن

 

  بيا اين طرف

  حاال كه از من نمي شنوي

  و مي گذاري كه از همان سطر اول

  ما تُرك ها و نمي داني      

  ولي ول اش كن

  من هر چه مي نويسم 

                   جهان رستگار نمي شود

            *      
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  شايد  راست  مي گويي

   

                            

 

  پرويز ميرمكري                                 

  

  

  دي هم دركنار اين  اندوه بي درو پيكر  دخالت دارمستكاني ا

  شو د اي خودم  تنگ ميركه هر وقت  دلم ب

  سراغ  سرخپوست ها down  town مي روم 

  همو قلبم  را  تكان مي د

  

  ه  مي رو ندروزگار سپري  شده  مرا  برهنه را

  ستبرد  به ميخا نه را  بر شا نه  حمل مي كنندن  دتير و كما ني از گما

   دكا  فرو  بريزدخدا حافظي  قطره هاي  و  يتا از گو نه

  سرخپو ست نيستم اما  من كه

  نداشتمين من به من تعلق سرز

  قهقهه  مي زد 

  زيبا  بود نا

  در آغوش هيوال  مي رقصيد  

  نداخت.وقتي  مرا به قهقرا  ا

  

  م  استروطن  آغوشي  كوچك و گ

  چموش چهار  نعل  قلب  مرا  مي تازد و تبعيد جاده ايست 

  مرا از حمل اين  شا نه هاي خسته  رها كنيد

  ها كنيدر

  ها كنيدر

  

  حنجره اي  كه مرا صدا مي زد

  پنجره اي بو د  بازيگوش

  كر د مي مت  قديمي  عشق نگا ه قاترا شه هاي  قامت بلور را  در ا

  رهگذخيابان  بدون رسكوت  بي  پرنسيب  اين  

همكالم شدن با لب هاي بدون بوسه  يهاي  قرارداديهاي  سالمحاصل سال
  الزم است.ملي)» ي«(اين  است.

  

  تو مي داني  

  سند  مراو اژه ها مي شنا

  دست بازوهاي فرو ابهتنه مي هراسند از   

  رمقكينه هاي ارزان. زخم هاي  بي 

  

  ناور  اين  پنجره نشسته استهميشه  غزلي  در آغوش نه چندان په

  هر وقت  دلت به ا ندازه  قلب يك گنجشك تنگ مي شو د 

  پرده را كنار مي زني

  بر شانه من  مثل  يك  شاخه درخت  مي وزي

  حتي اگر شده  شعر به  واهمه  تبديل  مي شو د

  و در  چشم  آهو  مي نشيند

  تا همراه من  راه  به  راه  روانه شو د

  خشم را بياموزيم .  ،ركه هاي نمككه در بستر  ب

  

  شايد  راست مي گويي 

  ستكاني  مي هم  در كنار اين ا ندو ه بي  درو پيكر  دخالت داردا

  

  بيا و ابن  يك  خرمن  از اندوه  من

  پلك  بر  هم  مزن

  ديگر اين ها  واژه  نيستند

  پيرند 

  خوشه هاي  انجيرند

  انداز بيشه  آتش  پريده

  ز  چشم  درخت  پريدسا قه اي باز ا

   ترس  در و غيست  پليد 

  كاري  بايد  كرد

  در حدقه  پلنگ  بايد  دويد

  تا  بتوانيم  خورشيد  را  به اندازه  سهم  زخم  خودمان 

  يعني  يك  باد بادك  طاليي 

  اين عشق  زميني  بدوزديم .از غروب 

  

  تمتو قف شده ا سآهني عاشقانه  روي اين پل كتابي  پر از شعر 

  خيال  تو شاعر مي شومدر 

  و مرا قدم بز ن دست اين خيابان را بگير

  قلبم را بگيرم . غ امي خو اهم سر

  ، اُتاوا 2001

  

             *    

  

عري از نعمان جمالزادهش  

  

 پيگير كدامين كالميم

  كه حرف به حرفش

 لحظه به لحظه زيستن ماست

 گوييا تازيانه ايست كالمي كه

 نغمه فرمان مي نوازدكه بر پيكر ما 

 مي پنداريمش تازيانه اي كه شيرين

 كالمي كه تازيانه است بر پيكر تازيانه پرستمان

 بر زبان تلخ خواه ما كالمي كه تلخ است

  به دردش مي خنديم

  و گريه را كه آبستن خنده است

 ياد برده ايم از

 و مي خنديم بر دردي كه مي گرياند

 كاش كر بوديم

 ين كالمي نبوديمچن و پيگير اين

      ....كاش

               *  
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  شعرِ تبعيد و مهاجرت

٥٤٤  100 ي آرش شماره

  

  

  

  

  

  

  

  شعري از مانا آقايي

 

  بازگشت

 

  ديگر 

  هيچ خياباني مرا به جا نمي آورد

  در باجه ها 

  يك گوش مفت سراغ ندارم

  كه فريادهايم را از آن آويزان كنم

  هميشه وقتي مي رسم

  تازه مي فهمم كه بايد برگردم

  

  ؟33655الو؟  -

  چرا هرچه زنگ مي زنم

  كسي جواب نمي دهد؟

  خواب ديده ام؟ نكند اين سياره را

  يا نامه ام 

  كه برگشت مي خورم به خودم؟

  

  سالم اين منم كه برگشته ام  -

  من كوله پشتي خود را

  مانند كفش هاي ملي ام

  از پائين شهر خريده ام

  برگشته ام 

  و قول مي دهم 

  هيچوقت بي خبر نروم

  

  هر كس كه مي رود

  شايد يك روز برگردد

  اما سوال من اين است:

  رددچگونه برگ

  كسي كه راه خود را يافته است؟

  

  كودكي ام را پيدا نمي كنم

  يكي به من بگويد

  اگر من مرده ام

  چرا ساعت

  مرگ دقيقه هايم را اعالم نمي كند؟

  

  خداحافظ -

  نه من از تبعيد نمي ترسم

  نمي ترسم چمدانم 

  راهي جدا از دست هايم برود

  يا آخرين صداي حنجره ام 

  لهجه اي بيگانه بگيرد

  ما مي ترسما

  مي ترسم آدم ها بروند

  زمان برگردد

  و من همچنان اينجا ايستاده باشم

  

  سه چرخه نبودم يا هواپيما

  .اما مرا از خود رانديد

  برويد تا مي توانيد برويد

  حتي شما هم روزي 

  به انتها مي رسيد 

  

  جمهوري!

  برايم از آفتاب سرزمين مادري گفتي

  ام دهاما من مرگ پرندگان مهاجر را دي

  رويا شيرين است 

  اما من تلخي واقعيت را چشيده ام

  

  مرا به ياد نمي آوريد؟

  چقدر زود فراموش كرديد دوستان

  سفر كه آنقدرها طوالني نبود

  چرا نمانديد در خانه هاي بي روزن اطمينان 

  در كوچه هاي خاكي امنيت 

  تا مجبور نباشيد برگرديد؟

  

  اين چندمين بارست كه برمي گردم؟

  روز يك قدم  هر

  به مرگ نزديكتر مي شوم

  هر روز منطق رياضي زندگي را بهتر مي فهمم

  پيراهني كه امروز شما را مي برد

  همان كفشي ست 

  كه فردا ما را مي آورد

  

  آسفالت هاي زنگ زده

  ابرهاي فلزي دود 

  و خاكي سياه كه سالمت شش هايم را 

  هر روز به يك وجب سرب 

  آلوده مي كند و چند مثقال سرطان خالص

  ساعت چهار بامداد 

  ) ست1("پايتخت جنون"اينجا تهران 

  و گم شدن 

  خوشبختانه شناسنامه نمي خواهد

  

  امروز تنها خوشبختي من اين است

  كه جهان به اندازهء خودم تنهاست

  ساله ام 28من 

  اضافه كنم 81بار به  28اما چه اين عدد را 

  به اين عدد برگردم 81بار از  28چه 

  هيچ فردي زوج مي شود نه

  نه هيچ بيمارستاني 

  تولدم را به خاطر مي آورد

  

  انسان جز اينكه برج بسازد

  چه مي تواند بكند؟

  شايد نجات جرثقيلي ست 

  كه كودكان را در گودال ها پناه مي دهد 

  شايد نجات ريسمان بلندي ست

  كه آسمان 

  براي آوارگان به زمين پرتاب مي كند

  

  انمن از ارتفاع سيم

  به سقوط انسان فكر مي كنم

  به خيابان هاي فاحشه 

  و به جنازه هائي

  كه در آفتاب مانده اند

  

  يكى در من هميشه دوست دارد برگردد

  و نفرتش را مثل خمپاره اي

  در اولين چهار راه شلوغ زمين منفجر كند

  جمعيت متفرق! 

  چقدر گورستان الزم است

  تا اتحاد تو فراهم شود؟  

  1381تهران  اسفند                          

وام  »فرياد شيرى«) اين اصطالح را از شاعر معاصر 1( 
  گرفته ام.

  

                 *  
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  شعرِ تبعيد و مهاجرت

٥٤٥  100 ي آرش شماره

  

  شعري از ماندانا زنديان

  

  وقتي زير آوار انقالب و جنگ و تبعيد

  رسي به انتهاي خودت مي

  و هر چه آب،

  گذرد، ات مي هاي سنگي از سرِ بال

  داري يدست هايت را برم

  ات را و زبان مادري

  و گيسوانت را

  ( كه جرمشان تماشاي آفتاب بود)

  ات را و كودكي

  هايش  ي  خاطره ( كه آسمان همه

  خواست )؛ وصله مي 

  داري  همه را برمي

  روي. و مي

  

  رود ات در خواب راه مي كابوس جواني

  هاي سكوتت  و از لبه

  كند سقوط مي

  

  ميرد خرداد  مي

  اني تابست و سينه

  شود  هجده بار تيرباران مي

 

  ات ي ميان سالي سايه

  در گوشه و كنار ماهور نوستالژي

  آيد كش مي

  و بي گذرنامه 

  از مرز خبرهاي روز

  :رد مي شود 

  

  روزنامه ها به ديوار اوين -

  سنجاق مي شوند

  جنين هاي سقط شده  

  كشند در پارك ملت علف مي

  يدر اصطكاك نفت و دموكراس كودكان عراقي

  منفجر مي شوند 

  زنان افغان 

  خورند متمدن و بي حجاب كتك مي

  و اسرائيل و فلسطين

  "آتش بس  "براي خودسوزيِ 

  كف مي زنند !

    

  تو پير مي شوي

  و ياد مي گيري

  مثل قاصدك

  در هواي غربت پرسه زني 

  دلتنگي هايت را دم كني

  و با يك لبخند پالسيده

  در تيتر اول روزنامه هاي صبح 

  شوي. . . مات

  

  و همين . . .

  

  نه !

  نه، اين سرانجام تو نيست

  راهي به اين درازي آمده اي

  كه بگويي ديوار نمي خواهي

  و كوتاه هم نمي آيي

  

  آسمان، اقيانوس آرام را 

  پشت قدم هايت پاشيده است

  و چمدانت

  هنوز بوي دماوند مي دهد

  

  تو باز مي گردي 

  و خاطرات خانه را صيقل مي دهي 

  

  تو باز مي گردي

  و تيتر درشت روزنامه هاي صبح مي شوي

  

  تو باز مي گردي

  –آزادي !  -

 

        *  

  

  

  شعري از:  مجيد ميرزايي

                                  

  به : مينا دارستان                               

 

  جنگاوران روياها

  از كوچه هاي تُهي

  نوميد و ناشناس گذشتند

  ر نهفت خانه هاي خموشتا د

  تن پوش هاي ژنده و خونين را

  بر ميخ هاي انزوا

  بياويزند                       

  

  در شهر

  مردمان هلهله زن

  مدهوش نطق هاي آتشينِ خطيبانند

  كه با دهان كف آلود

  از حماسه           

  سخن مي رانند.                  

  

               *  

  

  

  فرامرز پورنوروز دو شعر از: 

  

  

1  

  نه بيمناك كنونم

  نه مشتاق روز فتح               

  كه  در شتاب ثانيه ها

  به پايداري عهد اعتباري نيست 

  و در گردش عظيم

  هر لحظه پرتاب را

  انتظار مي كشم!                   

  

2  

  كنمهي سفر مي

  گذرمو مي               

  راه به راه

  هرشهر به ش          

  آرزو به آرزو                     

  پس كي به مقصد مي رسم

  من كه ديريست

  ام!از خود نيز گذشته                

  

 

             *  

 

 

  مرثيه

  شهروز رشيد               

  

  نام مردگانش را از ياد برده است

  نه مي گريد

  و نه مي رقصد       

  

  روزها، رؤياهايش را باطل كرده است

  نه صليب صعود است

  نه سنگ سقوط

  

  آهسته از حاشيه ي شاخ گربه مي گذرد

  و باز مي گردد به ورطه ي خاموش خويش

  بي هيچ حادثه يي

  نه گرم عشق است

  نه سرد نفرت

  

  نامش غباري ست

  كه خاطر گذرگاه ها را آزرده مي كند
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  شعرِ تبعيد و مهاجرت

٥٤٦  100 ي آرش شماره

  

  فانتزي

  

  هومن عزيزي         

 

  

  دل ، ميز يك قمارگشنيز، پيك،خشت، 

  تو، چند سايه، دود، شبي غرق در غبار

  

  سرباز خشت گفت : برو ، دور شو، ولي

  تو مانده اي پر از هيجان ، گيج ، تازه كار

  

  تكخال پيك عالمت مرگ است ، تلخ تلخ

  -طعم حقيقتي كه به آن داده اعتبار -

  

  سرباز پيك گفت و گذشت از كنار تو

  مرگباردر يك سكوت سربي و سنگين و

  

  بي بي دل ، زني كه تو او را نديده اي

  يك دختر تكيده كه يك پيرهن بهار...

  

  آس دلت كه پيش خودت بود گم شده

  دختر نگاه كرد و تو ديدي كه چند بار

  

  هي آه مي كشيد و به ساعت نگاه كه...

  4بود ؟   نه...  3اما قرار ساعت 

  

  قافيهء توست ، ساعتت 4اما 

  ه اش گيج و بيقرار...از آن گذشته، عقرب

  

  65باباي پيك مرد مسني ست ، 

  ساله، غريبه، محترم و شيك ، پولدار

  

  ماشين آخرين مدل و قرمز و عجيب

  با يك لباس مشكي خوش دوخت، تكمه دار

  

  با تكمه هاي كوچك براق ، پيپ ، كاله

  موي بلند و ريش سياهي كه چند تار

  

  موي سپيد در دل آن برق مي زند

  »هي آقا! برو كنار« انده اي و...تو خيره م

  

  دختر سوار مي شود و شهر پر شده

  از هاي وهوي گنگ كالغان كه قار قار

  

  سيگار، ميز، سايهء چندين رقيب مست

  تو فكر مي كني به خودت، عشق ، دل، قمار

  

  در چار راه مبهم فردا نشسته اي

  كارت كوچك از او مانده يادگار 50

  ست...مانده ايبي بي كه نيست،آس دلت ني

  تكخال پيك را كه بيايد سر قرار...

                                               2/9/1375  

  

          *  

  

  

  شادي بادآورده

  

  اكبر ذوالقرنين                     

  

  بامداد زيبايي است

  اين روز آفتابي

  نم بارانشبا نم 

  ي ماه ژوئندر آستانه

  و را بيدار كرده است.كه به شادماني ت

  

  بردنسيمي صميمي تو را مي

  تا آرامش آبي دريا

  و تو

  كنياحساس مي

  گناه شاپرك سپيدبالي هستيرهاتر از نگاه بي

  شودكه به ناگاه خرد مي

  اي سياهبه منقارِ زرد پرنده

  

  كنينگاه مي

  به سرخي ـ سياهي شرق آسمان

  بينيو مي

  ي انبوهيابرهاي تيره

  در راهند

  ا بيايندت

  اين شادماني را بربايند

  زار رؤيايتاز بيشه

  به غوغاي تندري پنهان

  

  پرد آفتابمي

  افتد بارانمي

  در شيونِ ناودان

  شودسرد مي

  برَد با خودنگاه آسمان و مي

  هاي خيسِ به جامانده رابرگ

  توفاني ناگهان.

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سه شعر از نجمه موسوي

  

1  

  پراكنده شد!هر تكه از وجودم 

  

  بر ديوار خانه هاي بيگانه، 

  نقش هاي دست جوانم.

  در زباله دان ها، انديشه هايم.

  بر آتشداني، نامه هايم.

  

2  

  چرخ زمان كه مي چرخد

  تكه هاي تنِ ما

  خاطرات

  شعرها

  گردش هاي شبانه

  درهم شدن ها

  يادها

  يادها

  هر يك را

  همه را

  به سويي پرتاب مي كند.

  

  و ما بي خاطره

  بر اين دوار مي چرخيم

  و ما بي خاطره 

  با اين دوار مي چرخيم.

  

3  

  پيش از آن كه درد ته نشين شود

  گردن بسيار كشيديم

  زان پس

  چنان فرسوده بوديم

  كه درد

 خود عصاي مان گشت.

  

         *  
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    نشر و انتشارات در تبعيد

٥٤٧  100 ي آرش شماره

  

  

  نشر و انتشارات در تبعيد

  

  

  اسد سيف

  

   
چاپ و نشر ايرانيان در خارج از كشور عمري دراز دارد. با نگاهي به تاريخ 

هاي  معاصر ايران، مي بينيم كه پيوسته ايام خارج از كشور يكي از پايگاه
استوار مبارزه بر عليه استبداد بوده است. با جنبش مشروطه نشريات چاپ 

نخستين روزنامه ايراني است  "اختر"كم بنيان گرفتند..  نيز كم خارج از ايران
هجري قمري به مديريت آقامحمد طاهر تبريزي، در  1292كه در سال 

را به  "قانون"خان روزنامه  تركيه آغاز به انتشار نمود. پس از آن ملكم
خان  همكاري تني چند از آزاديخواهان در لندن منتشر كرد، ميرزا مهدي

ه.ق. در قاهره انتشار داد  1310را در سال  "حكمت"روزنامه هفتگي تبريزي 
در كلكته  "المتين حبل"منتشر شدند و  "پرورش"و  "ثريا"و به دنبال آن 

ها نشريه ديگر،  و ده "مالنصيرالدين"، "ايرانشهر"، "كاوه"آغاز به انتشار نمود. 
يرانيان نقشي بر هر يك به شكلي مي كوشيدند تا در اين ايام، در روشنگري ا

  عهده گيرد. 
العابدين  در همين زمان چاپ كتاب نيز در خارج از كشور آغاز شد. زين

را در مصر منتشر كرد.  "بيگ يا بالي تعصب او سياحتنامه ابراهيم"اي  مراغه
اين كتاب در زمان خود شهرت فراوان يافت و در سراسر ايران خوانده مي 

وف در قفقاز و قاهره و استانبول چاپ مي شد  شد. آثار ميرزا عبدالرحيم طالب
  و مخفيانه در ايران پخش مي گرديد.

تر رفت و مهاجرت و تبعيد را در شاعران سبك هندي  مي توان در تاريخ پيش
پي گرفت، شاعراني كه از جور دربار صفوي به دربار پادشاهان هند پناه 

ها  ات و سهروردي و دهالقض تر رفت، از عين آوردند، مي توان از آن نيز پيش
شاعر و نويسنده نمونه آورد كه از وطن خويش تارانده و آواره در جهان 

  اند. آنجا كه آزادي نباشد، پاي رونده و در راه فراوان است. شده
با توجه به تاريخ معاصر ايران، روند چاپ و نشر ايرانيان در خارج از كشور اگر 

  وقف نشد. چه هر از گاه افول كرد اما هيچگاه مت
، در زمان حاكميت دودمان پهلوي نيز 57هاي  پيش از انقالب سال  در سال 

هايي از عمر خويش را در  اند نويسندگاني كه سال در خارج از كشور، بوده

هاي  ها و گروه هايي از آنان منتشر شده و يا سازمان اند، كتاب تبعيد زيسته
ي كردند، با اين همه با آغاز ها ارگاني منتشر م سياسي هر يك در همين سال

حكومت جمهوري اسالمي، چاپ و نشر خارج از كشور وارد دوران جديدي 
شد. ميزان باالي نشر صفت مشخصه اين دوران است كه با حضور ميليوني 

  ايرانيان در سراسر جهانِ خارج از ايران، قابل تفسير است. 
به اجبار و يا  با استقرار حكومت جمهوري اسالمي روند خروج از كشور

، آنگاه كه سركوب مخالفان شدت 1360انتخاب آغاز شد، اين حركت در سال 
گرفت، رو به فزوني نهاد. به طور كلي آناني كه كشور را ترك كردند، در كليت 
خويش، مخالف آن گونه از حكومت بودند. بر اين اساس آثاري كه اينان در 

ها شكلي متفاوت با  ري عرصهاند، در بسيا هاي مختلف ادبي آفريده عرصه
ادبيات توليد شده در داخل كشور دارد. مي توان بر اين ادبيات نام 

و يا هر چيزي نهاد، اما  "تبعيد"، "خارج از كشور"، "مهاجرت"، "برونمرزي"
كه  ها چشم از يك واقعيت پوشيد و آن اين نمي توان در اين نامگذاري

ش جان بدر بردگان هستند، آناني توليدكنندگان اين ادبيات، در كليت خوي
كه رژيم جمهوري اسالمي توان زندگي در ايران را از آنان سلب كرده بود. 
بخش اعظم توليدات ادبي ايرانيان در خارج از كشور بنيان در ستيز با رژيم 

گونه كه درد را مي گويند، پرسش  جمهوري اسالمي دارد. بر اين اساس، همان
هايي بين  توان اينجا و يا آنجا همخواني و شباهت را نيز طرح مي كنند. مي

  ادبيات داخل و خارج يافت، اما نمي توان آن را بسط داد. 
هاي نخستين اين دوران ماشين تايپ فارسي موهبتي به شمار مي  در سال

هايي اگر چه از نظر چاپ، بي كيفيت، خود موفقيتي. با  آمد و چاپ كتاب
افزار چاپ و نشر نيز از نظر كيفي در شرايط  رشد روزافزون كامپيوتر و نرم

بهتري قرار گرفت. با حضور روزافزون ايرانيان چاپ و نشر نيز رونق گرفت و 
  در بسيار موارد از نظر كمي، به طور نسبي، از داخل كشور نيز پيشي گرفت. 

در دو دهه گذشته چيزي حدود ده هزار كتاب در خارج از كشور منتشر شده 
. اگر چه عمر بسياري از اين نشريات اند  يه آغاز به انتشار نمودهها نشر و صد

اي ديگر متولد شده و جاي نشريه پيشين  دراز نبود، اما در اندك زمان نشريه
هاي  "سايت"هاي اخير بيشتر اين نشريات به شكل  را گرفته است. در سال

ادامه وفقه  اينترنتي به زندگي خويش ادامه مي دهند. چاپ كتاب اما بي
داشته و دارد و در اين ايام آثاري در عرصه ادبيات، شعر، نقد دين و فكر و 

شك در حيات اجتماعي ايران نقش  اند كه بي فرهنگ و تاريخ منتشر شده
  اي خواهند داشت.  ويژه

دريغ  كنندگان بي شدگان از كشور كه ما باشيم، از جمله مصرف تارانده
يم و با شور و عالقه انتشارات داخل هاي منتشر شده در ايران هست كتاب

چه در  كشور را دنبال مي كنيم، چيزي كه عكس آن صورت نمي گيرد. از آن
خارج از كشور منتشر مي شود، به ندرت چيزي به داخل كشور راه مي يابد. 
در اين ميان شاهد بازچاپ آثاري از خارج از كشور در داخل كشور نيز 

  اپ و پخش مي شوند. هستيم كه مخفيانه و زيراكسي چ
چاپ و نشر خارج از كشور به عنوان يك نياز بنيان گرفت و در گام نخست 
پاسخگوي مشتاقان در خارج از كشور بود، اما اندك اندك، با گسترش دامنه 

اي در شكستن سانسور در داخل كشور ايفا نمود. در اين  ارتباطات، نقش ويژه
فت مجوز انتشار در ايران، در خارج از ايام چه بسا آثاري كه به علت عدم دريا

  اند.   كشور منتشر شده
اي از حيات  چاپ و نشر ايرانيان در خارج از كشور به مرور زمان وارد دور تازه

هاي اخير شاهد چاپ آثار بسياري از نويسندگان  خويش شده است. در سال
ريت غير فارسي هستيم. نويسندگان اين آثار در اكث هاي ايراني به زبان

خويش، از جمله كساني هستند از نسل جديد كه در خارج از كشور بزرگ 
اند. اگر چه نويسندگان اين آثار تسلط به زبان فارسي  شده، تحصيل كرده

ندارند، اما بيشتر اين آثار موضوعي از ايران را دستمايه كار خويش قرار 
اهند شد و جايگاه اند. اين آثار دير يا زود به زبان فارسي نيز ترجمه خو داده

  خويش را در حيات اجتماعي كشور باز خواهند يافت.
چاپ و نشر خارج از كشور را بايد به عنوان بخشي از تاريخ چاپ و نشر 

كه آثار آفريده شده در خارج از كشور بخشي از  چنان ايرانيان نگريست، هم
درتاريخ ادبيات و فرهنگ اين كشورند و به هيچ عنوان نمي توان حضور آن را 

اي  معاصر ادبيات فارسي ناديده گرفت. پذيرش اين امر براي رژيم خودكامه
كه آزادي نمي شناسد و دگرانديش بر نمي تابد، براي رژيمي كه در عمر 

ست  پوشالي و كوتاه خويش بيش از چهار ميليون نفر را از كشور تارانده، امري
ت در ايران دارد، هيچ كه فرهنگي جدا از فرهنگ صاحبان قدر مشكل، اما آن
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  ديواري را در اين ميان بر نمي تابد. من همان اندازه تبعيدي و مهاجر و آواره
هاي ما را عشق  وطن هستم كه آن ايراني مخالف رژيم در ايران. آفريده و بي

هاي رسيدن به  ما به زندگي، به انسان، به آزادي به هم مي پيوندد و ما در گام
 ده و هستيم. آزادي در كنار هم بو

ست از  چه در اين بخش از اين شماره آرش مي خوانيد، تنها گوشه كوچكي آن
  كار عظيم چاپ و پخش ايرانيان در خارج از كشور.

*  

  

  

  

  

سخنان باقر مرتضوي است در پاسخ به سئواالت آرش در باره  ،متن زير
  چگونگي چاپ و نشر كتاب به زبان فارسي در خارج از كشور.

  

 

  

  

  

  و فرود چاپ فراز

  در خارج از كشور 

  

  باقر مرتضوي

 
بود كه به  1982من در ابتدا هيچ آشنايي با تكنيك چاپ نداشتم. در سال 

هايي را كه خوشم مي آمد و از نظر تشكيالتي  فكرم رسيد، يك سري از كتاب
چاپ آنها با مشي سازماني كه در آن فعاليت مي كردم، يعني حزب رنجبران 

نداشت، تجديد چاپ كنم. كتاب سه جلدي تروتسكي، تاريخ  ايران، خوانايي
سه انترناسيونال و... از آن جمله بودند. در آن زمان با حزب كمونيست آلمان 

)KPDالمللي آنها، يورگن هورلمان،  ) ارتباط نزديكي داشتم و با مسئول بين
در ام را با او در ميان گذاشتم و او يك ماشين زيراكس  دوست بودم. عالقه

اختيارم گذاشت و من به وسيله اين ماشين بود كه كار چاپ را آغاز كردم. آن 
ام جاي دادم، در وقت بيكاري به سراغش مي رفتم و از هر  را در گاراژ خانه

كتابي كه خوشم مي آمد، بازچاپش مي كردم. از ماركس و انگلس و لنين 

راض همسايگان و از گرفته تا استالين و تروتسكي. تا اين كه از يك سوي اعت
  هاي سازماني كناره گرفتم. ديگر سو، از فعاليت

كه، كاغذ به جزوه  از سير كار چاپ خوشم مي آمد، خوشحال مي شدم از اين
و كتاب تبديل مي شد. اشتياقم تا آن اندازه بود كه تخصص خودم، مهندس 

ستين مكانيك، ديگر برايم گيرايي نداشت، پس دكاني اجاره كردم، اگر چه نخ
ها از ترس عدم توانايي در پرداخت كرايه  روزهاي كار آرامش نداشتم و شب

دكان، خوابم نمي برد، اما به مرور كارم را رونق بخشيدم و از يك دستگاه 
هاي مدرن چاپ رسيدم و در اين  كم، طي چند سال، به ماشين زيراكس كم

  ميان خود نيز در عمل كار را ياد گرفتم.
هاست در خارج از كشور؛  به تخصصم مثل كار همه ما ايرانيكار من با توجه 

ست، كارگردان تئاترش، ماشين  و يا پزشك كشور ما راننده تاكسي  نويسنده
تعمير مي كند، فعالين سياسي صاحب كيوسك مي شوند و با خريد يك 

كه هيچ كس سر  دستگاه كپي، جزوات سياسي چاپ مي كنند، و خالصه اين
هيچ كس به حرفه خود نمي پردازد. كار چاپ من نيز  جاي خودش نيست و

ها نيست، مشكل  در شمار همين كارهاست كه اين البته تنها مشكل ما ايراني
  زير آسمان تبعيد.  است "جهان سوم"همه مردم 

چون از محدود ايرانيان صاحب چاپخانه در آلمان بودم، طبيعي بود كه 
د. اين را نيز بگويم، اگر كار خود را به ايرانيان براي كار چاپ به من رجوع كنن

مشتري ايراني محدود مي كردم، همان سال نخست ورشكست مي شدم. 
ام از طريق مشتريان غير ايراني تأمين مي شود. البته من خود  درآمد اصلي

نهايت كوشش خود را به كار مي برم تا با حداقل قيمت و در بسيار مواقع، بي 
كار نويسندگان ايراني را به چاپ برسانم. در اين راه كه سودي عايدم شود،  آن

ام و چه فراوان دوستاني  چه بسيار مواقع، به اقساط مزد خويش وصول كرده
كه هيچگاه نتوانستند و يا نخواستند قرض خويش پس دهند. اما اين آزرده 
خاطر بودن نتوانسته مرا از تصميم خويش بازدارد. بي هيچ پيشداوري، هم 

ز سراسر كشورهاي اروپايي و آمريكايي ايرانيان براي چاپ كتاب به اكنون ا
  من رجوع مي كنند.

هاي اخير پايين آمده و به پانصد نسخه رسيده  متأسفانه تيراژ كتاب در سال
تر از اين تيراژ هم اخيراً ديده مي شود كه واقعاً دردسر است، بايد  است. پايين

م و آماده كرد كه اين خود وقت و كار ها را براي تيراژ پايين تنظي دستگاه
خارج از كشور همين  هاي چاپ هاي گراني كتاب بسيار مي طلبد. يكي از علت

  است. تيراژ كه پايين بيايد، قيمت باال مي رود. 
بيشتر مشتريان ايراني من به شكل مستقل به من رجوع مي كنند، يعني 

با چند ناشر همكاري نويسنده و مؤلف، خود ناشر كتاب خويش هست. البته 
تنگاتنگ دارم، از آن جمله است نشر فروغ در آلمان كه كتابهايش را من 

در فرانسه. گذشته از  "انداز نشر چشم"و  "نشر نقطه"چاپ مي كنم و يا 
 "آزادي"و  "انداز چشم"، فصلنامه "آرش"كتاب، چاپ نشرياتي چون ماهنامه 

د كتاب به زبان فارسي چاپ را من بر عهده دارم. به طور متوسط ماهي چن
  مي كنم.

اين را نيز بگويم كه خود تجربه مطبوعاتي داشتم. در همين رابطه، در 
اي افتادم تا بتواند همه ايرانيان را از  هاي نخستين كار به فكر چاپ نشريه سال

هاي گوناگون به هم نزديك كند و از اين طريق فرهنگ گفتگو را  ديدگاه
ها مبارزه حزبي و تنفر از  ردم، پس از سالگسترش دهيم. فكر مي ك

گرايي، حال مي توانم ديالوگ سازنده و سالمي را در اين نشريه دامن  گروه
انتشار يافت، متأسفانه با استقبال روبرو نشد.  "ميز گرد"زنم. نشريه كه به نام 

علت شايد آماده نبودن شرايط بود. در آن زمان هنوز هر كس ساز خويش مي 
در هزار نسخه  "ميز گرد"سازماني خود را مركز عالم مي دانست.  زد و هر

منتشر مي شد و براي بسياري از فعالين جنبش فرستاده مي شد. من هيچ 
توقع نداشتم كه سودي از بابت آن عايدم گردد، چون مي دانستم كه ايراني 
فرهنگ خواندن و پرداخت پول براي فكر و مطالب خواندني ندارد. چه بسيار 
كه آن را مجاني پخش مي كردم. با كمال تأسف بايد بگويم كه دوستان حتا 
زحمت آن را نمي كشيدند تا طي يك يادداشت، رسيد مجله را اعالم دارند. با 

سختي يازده شماره از آن منتشر كرديم كه شماره آخر  اين همه با جان
خصوص از اين  نامه ساعدي بود. بعد فكر كردم انتشار آن بيهوده است، به ويژه

  كم همه كارهايش بر عهده من افتاده بود. جهت كه كم
سياست سركوبگرانه جمهوري اسالمي باعث شد تا به همراه همه آناني كه از 
دست رژيم جان بدر برده بودند، عده بسياري نويسنده و روشنفكر نيز كشور 

در درون را ترك كنند و اينان همانهايي هستند كه مي بايست بر افكار مردم 
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اي از اين  كشور تأثير مي گذاشتند. خروج اين افراد اما توقف كار نبود، عده
هاي سياسي به فعاليت پرداختند و بسياري از آنان به  افراد ابتدا در سازمان

شكل مستقل به فعاليت خويش ادامه دادند. موقعيت طوري بوده و هست كه 
ي كه در كوچكترين رفتار افراد اند. رژيم تقريباً همه افراد كشور سياسي شده

ست كه همه  شكل و مطيع مي خواهد، طبيعي دقت مي كند و همه را هم
كه رفتارشان رنگ سياست دارد. به  مردم كشور سياسي باشند و يا حداقل اين

هر حال فعاليت نوشتاري روشنفكران ايراني در خارج از كشور نه تنها فروكش 
تر شد. هم در عرصه تفكر و هم در  ر و وزينت كه روز به روز افزون نكرد، بل

عرصه شعر و داستان. تعداد روزنامه و كتابي كه طي اين چند سال توسط 
سابقه  مانند و بي تبعيديان ايراني در جهان خارج از ايران انتشار يافته، بي

اند در  است. در اين عرصه حتا نويسندگاني از داخل كشور كه نتوانسته
خويش را در داخل كشور منتشر كنند، در خارج از كشور  سانسور حاكم، اثر

اند. با نگاهي به آثار منتشر شده در خارج از كشور مي  به چاپ آن اقدام كرده
توان تعداد بسياري كتاب يافت كه نويسنده آن ساكن ايران است و اثر در 

  خارج از كشور منتشر شده است. 
ي كه اين رژيم بر سر كار است، من فكر مي كنم دامنه انتشارات ما تا زمان
تر شود. در اين هيچ شكي نيست  همچنان گسترده بماند و روز به روز گسترده

كه با پايان عمر فعال ما، نسل جديد ايران قلم بر دست خواهد گرفت، 
هاي غير  چنانچه هم اكنون گرفته است. هر ساله تعداد زيادي كتاب به زبان

ه نويسندگان آن جواناني هستند كه فقط فارسي در جهان منتشر مي شود ك
كه از پدر و مادري ايراني در خارج از كشور  اند و يا اين در ايران به دنيا آمده

اند. اين نسل به حتم جاي نسل ما را خواهد گرفت و معرف ادبيات  زاده شده
  و فرهنگ ايران به جهان خواهد بود.

، از فعالين دانشجويي آن در خارج از كشور به سر مي برم 1968من از سال 
) بودم. به ياد CISزمان هستم. از مسئولين كنفدراسيون و دبير كنفدراسيون (

دارم كه آن زمان بيش از دو ناشر در خارج از كشور فعاليت نداشت. يكي 
چنگيز داورپناه، از فعالين جنبش دانشجويي در تركيه بود كه اكنون استاد 

ر كنم انتشارات بابك را به راه انداخت. ديگري دانشگاه در ايتاليا است. او فك
  شاكري بود كه انتشارات مزدك را داشت و اسناد جنبش چپ را منتشر مي كرد.

هاي سياسي هم بودند كه هر يك نشريه خود را داشت و عموماً در  گروه
هاي احزاب برادر منتشر مي شد. مثالً نشريات سازمان انقالبي را در  چاپخانه

از رفقاي آلماني ما منتشر مي كرد. مجموعه آثار لنين را به كمك مونيخ يكي 
سيامك مؤيدزاده در يك جلد به شكل ريزنويس او برايمان چاپ كرده بود. 
يادم مي آيد كه پس از فرار از ايران به سراغش رفتم، يك انبار كتاب فارسي 

اال نبود كه داشت. همه را از او گرفتم و بين ايرانيان پخش كردم. قبالً مثل ح
در هر گوشه يك ماشين فتوكپي و يا چاپخانه جود دارد. تازه اين را هم بايد 
در نظر داشت كه عمده آثار منتشر شده در خارج از كشور پيش از انقالب، 

هاي سياسي بودند. حاال اما در عرصه ادبيات بيشتر كتاب منتشر مي  كتاب
در سياست خالصه شده بود و  شود. در زمان شاه فعاليت ما در خارج از كشور

از ادبيات كمتر چيزي مي فهميدم و به آن بها نمي داديم. فكر مي كرديم از 
هم نه سياست عادي. مرگ بر  همه چيز بايد بوي سياست بلند شود. آن

آمريكا و يا شاه كافي نبود، مي بايست حتماً انواع و اقسام صفت در پي آن 
ته به امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم رديف مي شد از سگ زنجيري تا وابس

و غيره. يادم مي آيد كه براهني پس از زندان به خارج از كشور آمده بود، 
چه او آن زمان از ادبيات و يا حقوق بشر مي گفت، هيچ خريداري نداشت.  آن

گرايي در سياست دست به دست هم داده بود و دنياي  فقر سياسي ما با تقليل
ي ساخت. از سيعد سلطانپور در خارج از كشور استقبال شد آن زمان ما را م

زيرا اشعار انقالبي مي خواند و اهل سياست بود. در شعرهايش شعار موج مي 
زد و اين ما را خوشحال مي كرد و به وجد مي آورد. اگر او اين اشعار را نمي 

  خواند، به حتم او را نيز كسي به حساب نمي آورد.
امروز با ديروز: كار چاپ به نسبت گذشته تفاوت فاحش  و اما تفاوت شكل كار

دارد. انقالبي در چاپ رخ داده كه بي هيچ ايستايي دارد پيش مي رود. انگار 
همين چند سال پيش بود كه دستگاه زيراكس و يا استنسل تحولي به شمار 

هاي كامپيوتري دنياي ديگري با خود به همراه  مي رفت. حاال اما ماشين
ست. از آن سوي آمريكا به يك كليك كتابي برايم فرستاده مي شود و آورده ا

من در اينجا ترتيب چاپ آن را مي دهم. چند سال پيش ماشين چاپي 
مشهور است و كارخانه آن در  "ماشين چهار رنگ هايدلبرگ"خريدم كه به 

نظير بود و در چهار  المان صد سال سابقه دارد. اين ماشين در نوع خود بي

مي شد چيزي را چاپ نمود، حاال پس از گذشت چند سال همين رنگ 
ارتقا يافته. قبالً مثالً  ابتدا فيلم و  "فرمات"دستگاه به هشت رنگ و در 

سپس زينگ مي گرفتيم و آن را به ماشين وصل مي كريدم، حال تكنيك 
جديد فيلم را حذف كرده و وصل كردن به دستگاه كه قبالً هر زينگي نيم 

 Computerن مي خواست حاال اتوماتيك در چند دقيقه به شكل ساعت زما

to Platte هاي مدرنتري به بازار مي آيند كه  صورت مي گيرد. هر روز ماشين
البته با قيمت چندين ميليون يورو نمي توان انتظار داشت كتابهايي با تيراژ 

  پايين و در يك رنگ با آن چاپ شود.  
*  

  

  نشريات

  كاليفرنيا فارسى زبان جنوب 

 يك بررسى كوتاه

  

  مهين قاسمي

  

 ي سه شهر عمده -گو آنجلس، اورنج كانتى و سانديه در جنوب كاليفرنيا: لس
به  - هاى ديدارى و شنيدارى كه بسيارند، به تقريب،  نشين، سواى رسانه ايرانى

ها در تغيير  شود حتا در يك ماه نظر داد، چرا كه شمار اين رسانه تحقيق نمى
ى روزانه، هفتگى،  نزديك به هشتاد و چهار نشريه -روند  آيند و مى ىاست، م

تارنماهاى  كه در –شود.  نامه، گاهنامه و سالنامه منتشر مى ماهنامه، فصل
  اند.  منظور نشده ،شبكه جهانى اينترنت گوناگونِ

هاى نويسندگانى اقدام شده كه ساليانه نزديك به  چنين به حذف فرآورده هم
هاى مسايل اجتماعى و سياسى و فلسفى منتشر  كتاب در زمينه شش تا هفت

شود گفت نام  ها حكم فصلنامه را دارند و مى كنند كه خود اين كتاب مى
واقع نام خود نويسنده است كه با حروفى درشت بر باالى هر  شان در فصلنامه

هايى هستند كه تنها  شود گفت نشريه ها را مى آيد. اين كتاب شماره مى
لفان بيشتر ؤى كار اين گروه از م كنند. حوزه ليفات يك نفر را چاپ مىتا

  مسايل روز ايران است. 
شود به چند گروه  ى باال بگذريم، هشتاد و چهار نشريه را مى اگر از دو پديده
 ى لس ست به يك آمارگيرى در حوزه ى اين گزارش متكى بخش كرد. پايه

پنجاه نفر بصورت اتفاقى در مناطق گو، كه  يهدآنجلس، اورنج كانتى و سان
  اند.  هاى مختلف مورد نظرخواهى قرار گرفته مختلف و در زمان

***  
ى رايگان  ايرانيان مقيم امريكا به تاسى از جامعه ميزبان، سنت خواندن نشريه

كدام از  ى امريكاست. در هيچ مده است. اين پديده ويژهش آبه مذاقشان خو
ى اين چنين گسترده رايج نيست. شايد عادت، كشورهاى اروپايى چنين سنت
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    نشر و انتشارات در تبعيد

٥٥٠  100 ي آرش شماره

تمايل و توانايى به خريد، در پى آن تبليغات گسترده، مهمترين عامل اين 
اشان از طريق آگهى تامين  هاى رايگان باشد كه نه تنها هزينه رواج رسانه

  درآمد سرشارى بدنبال دارد.  شود؛ بلكه براى گردانندگانش مى
درواقع رايگان توزيع  »آنجلس تايمز لس«ى معتبر  توان گفت روزنامه حتا مى

ى تامين كاغذ سفيد اين روزنامه  سنت هزينه 50شود، چرا كه بهاى  مى
ى تحريريه، كادر فنى، شبكه توزيع خود حكايتى ديگر است.  شود. هزينه نمى
ى  آنجلس تايمز چيزى در حد هزينهس هايى مثل ل ى اشتراك روزنامه هزينه

كند،  آنچه براى صاحبان اين روزنامه نقش اصلى را بازى مى خود توزيع است.
ها. شمارگان ميليونى  شمار باالى مشتركين است براى باالبردن بهاى آگهى

ى چاپ يك  دهد تا هزينه روزنامه، به صاحبان آن اين امكان و قدرت را مى
 ى هاى نجومى نزديك كنند. تبليغات نقش اصلى را در ادامه صفحه را به رقم

توانند  زندگى يك رسانه برعهده دارد. پس در چنين موقعيتى نشرياتى مى
انتشار يابند كه بر خواست مخاطبان عام تكيه كرده، بتوانند صاحبان كاال و 

ها  شماره ند. نشرياتى كه متكى به فروش تكاخدمات را به دادن آگهى برانگيز
ند، بعلت مشكالت رسان ى خود را به فروش مى بوده، يعنى مطالب و انديشه

اى منظم امكان نشر  اند به شيوه نه تنها هيچگاه نتوانسته "انبوه مالى، عمال
اند. پس ما  يابند، بلكه حتا به كيفيت مطلوب مطالب خود نيز دست نيافته

پردازيم كه  هايى از نشريات ايرانى در جنوب كاليفرنيا مى نخست به آن گروه
ها، صفر يا چنان اندك است  شماره تكست و فروش  ى درآمدشان آگهى پايه

  ست.  پوشى كه قابل چشم
  : بخش اول: نشريات متكى به آگهى

شود كه روزانه در جنوب كاليفرنيا  هايى را شامل مى گروه نخست: روزنامه 
هاى  فروشى ها و خواروبار ها در كتابفروشى شود. اين نشريه چاپ و منتشر مى

اند.  كانتى رايگان رسد؛ در اورنج ىسنت بفروش م 25آنجلس به بهاى  لس
عصر «و» سيروس شرفشاهى«به مدير مسئولى و سردبيرى  »صبح ايران«

 »عباس پهلوان«و سردبيرى  »همايون هوشيارنژاد«به مدير مسئولى  »امروز
اى طوالنى در انتشار دارند. بيشترين  اند كه سابقه ى بارز اين گروه دو نمونه

اند كه منبع  هاى بازرگانى بخود اختصاص داده هىها را آگ حجم اين روزنامه
  درآمد اصلى اين نشرياتند. 

هاى سياسى مهمترين بخش مطالب  اخبار سياسى ايران، امريكا و تحليل 
آنها، سپس، مطالب سرگرم كننده مربوط به ستارگان سينما يا حوادث 

اين باشد. طيف مخاطبان  محبوب مى  هاى عشقى روزمره، همراه با پاورقى
دهند كه پيگير  هايى تشكيل مى نشين ها را بيشتر سالخوردگان و خانه روزنامه

اخبار سياسى و مسايل روز ايرانند. حروف درشت و سياه مطالب، تيترهاى 
جنجالى و چشمگير سياسى همراه با تصاوير روشنگر اين تيترها، از 

هاى گاه و بيگاه  هاست. اخبار محلى ايرانيان، افشاگرى هاى اين روزنامه ويژگى
پشتيبانى از مبارزات آنجلس  ى لس هاى ايرانى رقيب در گستره عليه گروه

هاى اين نشريات است.  هاى هواخواه پادشاهى در ايران از ديگر ويژگى گروه
هاى يك  ها كه حاضر به پاسخ به پرسش پنجاه نفر مخاطبان اين روزنامه

پنجاه سال سن داشتند،  ى آمارى شدند، چهل و شش نفرشان باالى نمونه
چهار نفر ديگر هم باالى سى سال و نوآمده به امريكا بودند كه زبان انگليسى 

  .دانستند نمى
اشان را اطالع از اخبار  ى چهل و شش نفر مذكور مهمترين انگيزه همه

دانستند. سى و سه نفرشان بر راحت بودن در  سياسى ايران و امريكا مى
حروف چاپى، سادگى و كوتاه بودن مطالب  خواندن مطالب بعلت درشتى

هاى چاپى بودند.  هاى خود در آگهى عنوان كردند. هفده نفر بدنبال نيازمندى
خوانند.  بيست و دو نفر هم بعلت همسويى با ديدگاه سياسى روزنامه آن را مى

هاى سياسى، مخاطب روزنامه  شش نفر هم باوجود مخالفت با ديدگاه
    .هستند

 »هفته بازار«كنند.  آگهى چاپ مى "رياتى هستند كه صرفاگروه دوم نش
اى منتشر  هفته در قطع روزنامه اى از اين گونه است كه پياپى، هر نمونه
شود. تنها مطلب چاپى در اين گروه، فال هفته است. بنا به آمارى كه  مى

بصورت تقريبى از مخاطبان اين نشريات بعمل آمده، فال هفته اين نشريات 
هم مورد اعتماد مخاطبان نيست. مخاطبان اين نشريات بيشتر پيگير  چندان
هايشان برطرف شود. از پنجاه نفر  هاى آن هستند كه نيازمندى آگهى

قرار   و اورنج كانتى مورد پرسش  آنجلس ى لس مخاطبى كه در چند نقطه
نفر فقط  كنند، چهارده هاى اين نشريات را مرور مى گرفتند، نوزده نفر آگهى

  مضنه خانه در جنوب كاليفرنيا خود مى "به دنبال آگهى خريد خانه، و كال

كنند،  نفر از روى عادت برداشتن نشريات رايگان اين كار را مى  گردند، شش
  نفر هم تنها به دنبال كاريابى، خريدوفروش  زنند، شش پنج نفر آن را ورق مى
شده در اين نشريه بيشتر هاى چاپ  اند. آگهى هاى متفرقه لوازم منزل و آگهى

  خانه است.   هاى خريدوفروش ى بنگاه ويژه
هايى مثل گرفتن برگ سبز، تابعيت امريكا،  دفتر وكالت و نيازمندى

ى  . اين نشريه رايگان در گستره آنجلس ى لس ها در محدوده رستوران
  شود.  مى  و اورنج كانتى پخش  آنجلس لس

كه هفتگى و بصورت منظم به چاپ شود  گروه سوم: نشرياتى را شامل مى
به مديرمسئولى و سردبيرى  »جوانان«توان به  رسند. از ميان اين گروه مى مى

 »شهبد نورى«به مدير مسئولى و سردبيرى  »تهران«، و »مهدى ذكايى«
اشاره داشت كه در قطع رحلى، بصورت مجله منتشر شده، به بهاى دو دالر 

رسد. اين دو نشريه  مى  اند به فروش نشين در همه كشورهايى كه ايرانى
شوند. جوانان نسل ديروز،  پرشمارگان، طيف وسيعى از مخاطبان را شامل مى

هايى  دار، و زنان شاغل در موقعيت جوانان امروزى و سالخوردگان. زنان خانه
  كه امكان خواندن در سر كار خود را دارند. 

ايى، مسايل خانوادگى و هاى عشقى، حوادث جن مطالب سرگرم كننده، پاورقى
،  هاى تلويزيونى ، و چهره آنجلس اخالقى، اخبار خوانندگان پاپ لس

هاى بازرگانى،  ى خوانندگان اين مجالت است. آگهى هاى مورد عالقه موضوع
ى ثابت شعر و  ها داراى صفحه نامه ى اصلى درآمد اين نشرياتند. اين هفته پايه

د؛ اما شعر كالسيك، و بررسى بررسى مسايل پيرامون كتاب هم هستن
ها دارند. نويسندگان  ، خاطرات وزنه سنگينى در اين صفحه كتابهاى پرفروش

ى  پيشين مجله جوانان ايران و نشريات مشابه هم اينك مولفان مطالب عمده
ها هستند. اين نشريات گرچه رويدادهاى سياسى را هم  نامه اين گونه هفته

  آيند.  اى سياسى بشمار نمى اما نشريه كنند؛ مى  بصورتى گذرا منعكس
و » بيژن خليلى«به مدير مسئولى  »ايرانشهر«ى   نامه در اين ميان هفته

اى كه طى دوسه سال اخير  با قطع روزنامه» گ مليحه تيره« ويراستارى
يابد، داراى  بصورت منظم و بصورت رايگان از طرف شركت كتاب انتشار مى

باشد، گرچه بيشترين صفحات آن، عالوه بر  به خود مى  كاركردى مخصوص
ها، به معرفى كتاب، نوار، و ساير محصوالت موجود در شركت كتاب  آگهى

زند.  دارد؛ اما سياست و اخبار محلى حرف اول را در اين نشريه مى  اختصاص
نامه افزوده شده است. گروه چهارم:  يك صفحه انگليسى هم به اين هفته

هاى گروه ويژه مذهبى،  تخصصى بوده و انديشهاند كه بيشتر  نشرياتى
، «انداز چشم»شوند. نشرياتى همچون:  اى، اجتماعى، و ... را شامل مى حرفه

، «ايمان« »ماهنامه پارسى»، «ژورنال پزشكى»، «جهان پزشكى»، «نيپاك»
اين نشريات در شمارگان اندك براى «. 97سينما »، «دنياى يهود»

به صورت رايگان يا به بهاى اندك منتشر  خود بيشتر  خوانندگان خاص
هاى  هاى بازرگانى مربوط به همان شغل و حرفه يكى از پايه شوند. آگهى مى

  درآمد اين گونه نشريات است. 
به مسائل مذهبى و گزارش كاركرد  »ايمان« "بعضى از اين نشريات، مثال 

جورنال «اما  كند؛ انجمن خود پرداخته، مطالبى را هم از اينترنت اقتباس مى
دهد  پسند را در اختيار خوانندگان قرار مى كه اطالعات پزشكى عامه »پزشكى

از بيشترين مخاطبان عام، بيماران، يا كسانى كه خود درمان هستند، 
باشند كه از راه آگهى  برخوردارند. گروه پنجم: نشريات ماهيانه رايگان مى

ز مطالب گوناگون از سياست، اى ا شوند. اين نشريات مجموعه تامين هزينه مى
حوادث گوناگون روز امريكا و ايران، مقاالت سياسى و اجتماعى، ادبيات، 

پاسخگويى به  _شوند.  سينما، جدول، فال، جوك، كاريكاتور، و ... را شامل مى
ترين مطالب كه صفحات نخستين اين  اما عمده _ى اقشار ى همه ذائقه

هاى سياسى مربوط به مسايل  و تحليل كند، اخبار سياسى نشريات را پر مى
روز ايران، در مرحله دوم، مسايل سياسى امريكا و در مرحله سوم رويدادهاى 
ى  سياسى اجتماعى ايرانيان مقيم امريكاست. بخشى از اين مطالب نوشته

از دو يا سه نفر بيشتر نخواهند  "همكاران دايمى اين نشريات است كه عمدتا
هاى ايران  ست يا روزنامه هاى امريكايى ه مطالب روزنامهبود. بقيه مطالب ترجم

كه در اينترنت قابل برداشت هستند. تارنماهاى سياسى تا ادبى، منبع بزرگ 
در  »نگاه«در اورنج كانتى، « مترو»و « پيام آشنا»اين گونه نشرياتند. ماهنامه 

اپ ماهنامه در واقع بازچ »مترو«گو معروفترين اين نشرياتند. ماهنامه  سانديه
ى  هاى حوزه باشد كه آگهى مى )شمال كاليفرنيا(خوزه  سن »پژواك«

دار ماهانه رايگان  رساند. اين نشريات منظم و سابقه كانتى را به چاپ مى اورنج
ى  شوند كه از گستره همانگونه كه روشن است در شهرهايى منتشر مى
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اواخر محروم  تلويزيون و راديوهاى فارسى زبان مربوط به خود تا همين
هاى تلويزيونى و راديويى در اين  ى شبكه اند. هرچند اين چند ساله همه بوده

تازى  هاى ايرانيان راه يافته و از يكه ها به خانه شهرها به يارى ماهواره
هاى رايگان محلى كاسته است؛ اما همچنان اين گروه نشريات به كار  ماهنامه
مخاطبان اين نشريات، اخبار و دهند. بيشتر  اى خود ادامه مى حرفه

پسندند. پس از آن فال  هاى مربوطه را بيشتر مى رويدادهاى سياسى و تحليل
را در   ترين خواننده سينما و ادبيات پايين  و جوك بيشترين خواننده و بخش

دهندگان  شوند. هيچكدام از پاسخ طيف مخاطبان اين نشريات شامل مى
  اند  يات نبودهخوانندگان بخش انگليسى اين نشر

ى اين مخاطبان براساس همان نظرخواهى از پنجاه نفر، از ميان  طيف عمده
سالخوردگان، شاغلين در مطب پزشكان شامل پزشكان، پرستاران، منشيان، 

باشند.  هاى ايرانى مى منشيان دفترهاى وكال، اموربازرگانى، شاغلين فروشگاه
هاى چهارگانه  يات گروهها هيچكدام مخاطبان نشر دانشجويان دانشگاه

نامه جوانان را استثناء كنيم كه از پنجاه نفر  لبته اگر هفته(ااند،  نبوده
. از ميان پنجاه نفرى كه درواقع )اند مخاطبان سه نفرشان دانشجو بوده
هستند، همگى بر پايين  »هنرى ادبى«مخاطبان گروه نشريات معروف به 

اند. در  ارگانه باال تاكيد داشتهبودن سطح صفحات هنرى و ادبى نشريات چه
گرچه بعلت  »همسايگان«ى  يا فصلنامه  شود گفت گاهنامه اين ميان مى

ى نگرش  ساختار انتشار وابسته به اين گروه است، اما به علت شيوه
 »مهرداد حقيقى«گردانندگان آن، كه گروهى نه چندان اندك را به سردبيرى 

ى  اى متمايز است. درونمايه ند پديدهشو شامل مى »رضا گوهرزاد«و همكارى 
ى خارج  آموخته ى سياسى فرهنگى بيشتر متكى به قشر دانش اين نشريه

هاى  گذارند و در موقعيت سالى را پشت سر مى كشور است كه هم اينك ميانه
ى همسايگان در جنوب كاليفرنيا  اند. نشريه شغلى و اجتماعى خود جاافتاده

شود؛ اما در قياسى  هاى بازرگانى تامين مى راه آگهىاش از  رايگان است. هزينه
توان به تفاوت آشكار  هاى اين نشريه و نشريات اين گروه مى گذرا ميان آگهى

ها پى برد. آگهى دهندگان همسايگان را بيشتر كسانى شامل  و فاصله
مندان جدى خطوط و  اند يا عالقه شوند كه يا خود همكار نشريه مى

. اين گونه كه پيداست، گردانندگانش، در اساس در پى هاى نشريه ديدگاه
هاى خود هستند تا تامين درآمد از اين راه. براى همين در  انتشار نظرگاه

اند.  تحليل و بررسى امور سياسى و اجتماعى، مالحظات روز را كنار گذاشته
دهد خوانندگان اين نشريه بر جدى بودن و معتبر بودن  نظرخواهى نشان مى

 "شوند كه تقريبا شريه تاكيد دارند. گروه ششم: نشرياتى را شامل مىاين ن
شود گفت فاقد انسجام معين و هويت معينى هستند. ويژگى اين نشريات،  مى

  در عالئق شخصى گردانندگان آنان كه در بيشتر موارد هم يك نفر بيش
  باشد.  نيست، براى داشتن تريبون براى چاپ نظرات خود مى

كه نزديك به _نويسى مطلق  طيف وسيعى را از سياسىاين نشريات 
و طنز، و فلسفه تا صرف پرداختن به حوادث  _باشد هاى سياسى مى شبنامه

ى اين  هاى گوناگون درونمايه آنجلس، حوزه زندگى ايرانيان حومه لس
نشريات است. زمان انتشار اين نشريات نامعلوم است، رايگان يا بهادار، مبنا و 

هر زمان مطالب فراهم شود  عيين زمان براى انتشار نيست. ظاهراٌتعهدى بر ت
ى آينده اين نشريات انتشار  ى چاپ يا هردو باهم، آن گاه شماره يا هزينه

اشاره داشت كه سال دوم را  »ورق پاره«توان به  خواهد يافت. از اين گروه مى
نتشر اى م  صفحه قطع روزنامه 12ى ششم آن در  پشت سر گذاشته، شماره

هاى تندوتيز عليه ديگر  توان در افشاگرى شده است. ويژگى اين نشريه را مى
هاى ايرانى رقيب دانست. بيشترين حجم مطالب اين نشريه را  ها و گروه رسانه

آنجلس كه  معينى از ايرانيان مقيم لس  اخبار و رويدادهاى مربوط به بخش
شود. اين  مل مىباشند شا بنحوى صاحب رسانه يا تشكيالت سياسى مى

ورق «نويسد:  اى كه خود نشريه مى ست. به گونه نشريه رايگان و بدون آگهى
. بعضى از اين گروه نشريات »كند پاره حقيقت را فداى آگهى و اسرائيل نمى

  خواهند بگويند.  شود تشخيص داد چه مى دروپيكرند كه نمى حتا چنان بى
است كه در اتهام زدن و ترين اين دسته  شاخص »روزنامه ده«ى  نشريه

در  « پس پرده«با ذكر نام رقبا و شرح حوادث پس از پايان كار يا  »افشاگرى«
 هاى ايرانى در لس يكى از مراكز معروف فروشگاه -»وست وود«خيابان 
آرايى  اين نشريه چند شماره بيشتر دوام نياورد. صفحه .رقيب نداشت -آنجلس

ى نگارش آشفته، دستور زبان  شيوهآزاردهنده، انتخاب مطالب نادرست، 
براى   -هاى چاپى سواى غلط - فارسى پرخطا، حتا اشتباهات آشكار اماليى

ست و اهميتى ندارد. گروه هفتم: آن دسته از   اين نشريات امرى عادى

  رسند. اما فروش اند، هم به فروش مى نشريات هستند كه هم داراى آگهى
ن است كه ذوق و شوق شخصى شمار، نشانگر آ  اندك، آگهى انگشت

توان به  ها مى هاست. از ميان اين ى انتشار آن گردانندگان اساس و پايه
  اشاره داشت.  »فسلنامه مهر«و  »توفيق اجبارى«، »راه زندگى«، »خواندنيها«

اى طوالنى در نشر دارند. دليل  سابقه »زندگى راه«بعضى از اين نشريات مانند 
شود در خانوادگى اداره  ه نشريات خانوادگى را مىاساسى تداوم كار اين گون

كنند به  شدن آنان دانست. اين نشريات از يك قالب معين و ثابت پيروى مى
كارانه عدم  ى محافظه ها از پيش تعيين شده است. روحيه اين معنا كه ستون
تواند هم راز بقاى آنان باشد كه خوانندگان ثابت خود  ها مى عدول از اين قالب

  همانگونه كه از نامش »فسلنامه مهر«ى  نيز دارند. از نكات جالب نشريه را
 -ست. وجه اشتراك بيشتر ى زبان عربى هويداست، حذف انقالبى حروف ويژه

ى سياسى  ها به نوعى انديشه اين نشريات وابستگى تام و تمام آن -نه همه
ران است يا مخالفت با جمهورى اسالمى از ديدگاه هواداران نظام پيشين اي

  نمايانند كه خواهان دمكراسى پادشاهى مشروطه هستند.  چنين مى
هاى چپ سياسى و اجتماعى  در نتيجه بيشتر اين گروه در مخالفت با انديشه

توافق نانوشته دارند. هيچكدام از نويسندگان و يا مولفان چپ در اين نشريات 
  ها كه در اساس ينهمكارى مستقيم يا غيرمستقيم ندارند، جز يكى دوتاى ا

هاى  از انديشه - »همسايگان«مثل   -اند، يا گرانندگان آن  يا ژورناليزم محض
  چپ مستقل برخوردارند. 

شماره،  بخش دوم: شامل آن دسته از نشريات است كه در ازاى فروش تك
كنند. اين دسته بيشتر حول و  يعنى در ازاى فروش مطالب، تامين هزينه مى

  كنند.  ، مسايل فرهنگى و اجتماعى، و سياسى فعاليت مىحوش هنر و ادبيات
اند كه متكى به آرا و نظريات كالسيك و  گروه نخست: شامل آن نشرياتى

باشند. شاخص اين گروه فصلنامه  ى فرهنگ و هنر ايران مى كهن در حوزه
ها به سردبيرى  است كه با حجم باالى مطالب، همراه با آگهى »رهاورد«
شود. رهاورد مخاطبان خاص خود را دارد و نسبت  نتشر مىم »حسن شهباز«

ى مطالب، تحقيق در  به ساير نشريات اين گروه موفقتر است. حجم عمده
متون كهن ايران، بررسى جغرافيا و تاريخ ايران، مطالب سياسى، اشعار 

اى از مقامات رژيم سابق  كالسيك، و گاه تبارشناسى يك واژه. طيف گسترده
اندركاران فرهنگى  ى خاطره نويسى فعال هستند، دست حوزه ايران كه در

يد شده  مشايخ خلع اند و كالٌ سال كه در گذشته مصدر امور فرهنگى بوده كهن
ست كه مخاطبان اين نشريه  باشند. طبيعى نويسندگان فعال اين فصلنامه مى

  نيز بيشتر از ميان همين طيف باشند. 
ميان گروه اول  »دكتر محمود عنايت«ى به سردبير »نگين«ى فرهنگى  نشريه

و دوم، كه در پى گروه نخست خواهد آمد، در نوسان است. نگين دوره نخست 
بعلت شرايط ويژه آن زمان يكى از معتبرترين نشريات سياسى فرهنگى ايران 

آموختگان آن زمان بود كه در چارچوب امكانات   و بلندگوى قشرى از دان
اى بودند. اما در دور دوم انتشار، دوران  ليشهموجود خواهان مطالب غيرك

شود  تبعيد صاحب امتياز آن، تاكنون نتوانسته به آن جايگاه نزديك شود. مى
ى دشوار توزيع و نبود همكاران براى  گفت افزون بر مشكالت چاپ، شيوه

ى مطلب، آرايش صفحات، و پيشبرد امور فنى، تغيير شرايط و از بين  تهيه
  ى نشريه، علت اساسى عدم گسترش ه اصلى مخاطبان درونمايهرفتن آن پايگا

  باشد.  و پيشرفت نگين مى
نگين دوران تبعيد در هفتاد صفحه، در قطع مجله و تقريبا فصلنامه با گرايش 

يابد. بخش  به طرح و بررسى مسايل سياسى روز ايران و جهان، انتشار مى
همكار  - »پور نوش پارسىشهر«ادبى اين مجله بسته به همكارى كسانى مثل 

پردازد. طيف  هاى انتشار يافته مى است كه به بررسى كتاب - ثابت نگين تقريباٌ
ى نگين دوره اول  مخاطبان اين نشريه نيز بيشتر بقاياى خوانندگان سالخورده

اند. گرچه از ديدگاه  باشند كه دوره جوانى را با اين نشريه همراه بوده مى
ى مدرن  دوره دوم پژواك مدافعان يك جامعهسياسى، اجتماعى، نگين 

  هاى كالسيك برآن غالب است.  باشد؛ اما در وجوه فرهنگى، هنرى، نظرگاه مى
اند كه در وجه غالب متكى به ادبيات و هنر مدرن  گروه دوم: نشرياتى

باشند. گرايش به انتشار نشريات فرهنگى هنرى، گرايشى غالب در ميان  مى
ل فرهنگى هنرى بوده است. از بيست سال پيش كه مندان به مساي عالقه
 ،آنجلس و حومه شكل گرفت ى ايرانى بعنوان يك اقليت در لس جامعه

هاى گوناگون  ى فرهنگى و هنرى انتشار يافتند؛ اما بعلت چندين و چند نشريه
ى راديو  نشريه »اميد«ى  توان به نشريه در ميان راه ايستادند. از جمله مى

به سردبيرى  »جنگ«اشاره داشت و  »ايرج گرگين«سردبيرى  اميد ايران به
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از نظر  »اميد«. فصلنامه »پيام«و  »زاون«و معاونت مشترك  »فرهنگ فرهى«
ها نسبت به زمان  آرايى، استفاده درست از طرح مطالب و قطع كتابى، صفحه

 200ى فرهنگى هنرى در  خود بسيار پيشرفته بود. انتشار چنين نشريه
، خودبخود بيانگر  دهه هشتاد، اوج غليان سياسى تبعيديان ايرانى صفحه در

  وسعت ديد گردانندگان آن و پرداخت به كارهاى زيربنايى بود. 
نداشت تا به امروز  »جنگ«و بعد هم با  »اميد«زمانه چندان سر سازش با 

ى  نسبت به آن زمان از غناى ژورناليستى در زمينه »جنگ«دوام آورند. 
نگارانه  ى و هنرى برخوردار بود، اين خود به اتكاى تجربه روزنامهاجتماع

هاى آن زمان را پژواك  ى هنر و ادبيات تازه فرهنگ فرهى بود كه در زمينه
ى آگهى؛  نه تنها به مسئله مالى و ناتوانى در تهيه  اش داد. داليل تعطيلى مى

آن زمان هنوز شود گفت براى  گردد. مى بلكه به نبود مخاطبان نيز بر مى
ى كانون  ، گاهنامه«كتاب نيما»پايگاه مخاطبان اين نشريه فراهم نشده بود. 

شماره يك و دو هيچ (اى ناروشن  آنجلس، با شناسنامه  فرهنگى نيماى ل
نام سردبير يا مدير  اما در شماره سوم هرچند )دهد اطالعى در اين باره نمى

داده شده: سردبير فنى: خسرو مسئول آن ذكر نشده است، اما اين اطالعات 
خود را  »كتاب نيما« .آرا: مازيار محجوبى دوامي، طرح: ايرج يمين، صفحه

نامه از جمله  ى ويژه وقف ادبيات و هنر كرده بود. هرچند مطالب آن در حوزه
موضوع درزمان در خور تامل است؛ اما ذوق هنرى و  »زبان و هويت ملى«

وار براى پيشبرد  نشان از تالشى شيفته هاى نه چندان زيبا، آرايش صفحه
اى عمومى بود تا  هايى كه بيشتر پديده كارى فرهنگى داشت همراه با كاستى

و ديگر  »فروغ«ى  همانند فصلنامه »كتاب نيما«وابسته به يك نشريه. 
  نشريات هنرى، ادبى از كادر باتجربه محروم بود. 

مشخص گردانندگان و تحت  بدون نام -ى ادبى هنرى زنان فصلنامه »فروغ« 
همانگونه كه اشاره رفت تالشى بود براى  -»هيئت دبيران«عنوان كلى 

هاى فرهنگى هنرى زنان؛ اما به همان دليل مذكور يعنى  شناسايى فعاليت
نبود كادر كارآزموده، و عدم خط مشى روشن در تدوين و تهيه مطالب، و 

  طيلى آن فراهم آورد. مهمتر از همه مشكالت مالى، زمينه را براى تع
توان نام برد كه  ها را نيز مى ى ادبى شنبه گاهنامه جلسه »دفترهاى شنبه«
ويراستاران آن بودند.  »خسرو دوامى«و  »مجيد نفيسى«، »منصور خاكسار«

اى و  اى حرفه توانست به نشريه دفترهاى شنبه اگر مجال تنفس داشت مى
د، اما به داليلى نه چندان روشن چراغ ى هنر و ادبيات فراروي كارآمد در زمينه

اين گاهنامه نيز خاموش شد. هركدام از اين نشريات چند شماره بيشتر دوام 
ى نشريات هنرى ادبى اين دوره غلبه و  نياورده، خاموش شدند. ويژگى عمده

اهميت طرح نويسندگان بود تا اهميت طرح مخاطبان. يعنى خود نويسندگان 
به ذوق كار فرهنگى، به اتكاى تجارب تشكيالت  به شوق چاپ مطالبشان،

اندازى كرده، به  هاى سازمانى راه اى را با همان ساختار هسته سياسى، نشريه
خواستند بازدهى  ى اعضا، مى اى پوپوليستى و با تساوى مطلق همه شيوه

مطلوب را بدست آورند؛ اما اجراى اين خواست در عمل امكانپذير نبود. 
قواعد   ى در پيشبرد يك بنگاه اجتماعى كه ناچار به پذيرشى كار جمع شيوه

ى انبوه يك نفر نباشد، و اگر  ست، اگر متكى به سرمايه بازى دادوستد پولى
وجود ندارد.   ى سرمايه حرف آخر را نزند، امكان تداوم حيات برايش دارنده

ه از آليستى بنا شدند ك بسيارى از نشريات آن دوران بر چنين ساختارى ايده
محكوم به خاموشى بودند. اما دوران آزمون و خطا، دوران شناخت   پيش
دهد.  ست و كمتر امكان به ادامه حيات مى ها، دوران سخت دشوارى جايگاه

  شدند.   از اندك زمانى خاموش  وسيعى از اين نشريات پس  براى همين بخش
يافتند،  تشار مىچنين نشرياتى با همان وضعيت اگر به اتكا و قدرت يك نفر ان

پرواز كرد.  »سيمرغ«بخت ادامه حيات برايشان بيشتر بود، همچنان كه 
پانزدهمين سال زندگانى  »مرتضا ميرآفتابى«به سردبيرى  »سيمرغ«فصلنامه 

كه  »مجيد روشنگر«به سردبيرى  »بررسى كتاب«كند و  خود را طى مى
ا يازدهمين سال حيات برابر ب -1380اش در پاييز و زمستان  ترين شماره تازه

  ترين  شود گفت شاخص واقع مى انتشار يافته است. اين دو نشريه در -نشريه
به سردبيرى مشترك  »كاكتوس«ى ادبى  نشريات اين گروهند. فصلنامه

كه تاكنون سه شماره آن منتشر شده  »صفارى سعبا«و  »مجيد روشنگر«
توان گفت  ديگرى كه مىى  باشد. نشريه مى »بررسى كتاب«است، از انتشارات 

شود،  آنجلس ويراستارى و تهيه شده؛ اما در اروپا منتشر مى در لس
منصور «است به سردبيرى مشترك  »دفترهاى كانون نويسندگان درتبعيد«

ى مسئوليت خود يك  اند طى دوره كه توانسته »مجيد نفيسى«و  »خاكسار
  ى آن را انتشار دهند.  شماره

  
  

  

  
  

در حوزه ادبيات و هنر، ماهنامه نارنجستان است كه تاكنون  ترين نشريه تازه
سردبيرى بهمن سقايى    ششمين شماره آن منتشر شده است. نارنجستان به

ى اجتماعى، فرهنگى  پايدارترين نشريه »سيمرغ«ى  يابد. اما نشريه انتشار مى
و ادبى جنوب كاليفرنياست كه در ميان فارسى زبانان سراسر جهان مخاطب 

به پيوست  »نوع دگر خنديدن«اى بنام  د را دارد. سيمرغ به تازگى مجلهخو
دهد. نقد و بررسى ادبيات و هنر، معرفى كتاب و  نشريه اصلى انتشار مى

هاى فرهنگى ايرانيان، شعر و داستان به همراه مطالب اجتماعى ديگر  فعاليت
ن به انتشار توا دهند. از ابتكارات سيمرغ مى ى سيمرغ را شكل مى درونمايه

ى شعر در دو  نامه هاى داستان تبعيديان در دو شماره پياپى، ويژه نامه ويژه
  ى سهراب شهيد  نامه ، ويژه شماره، ويژه نامه كاريكاتورهاى اردشير محصص

  
ثالث و غيره اشاره كرد كه در نوع خود پيشگام بوده است. مرتضا ميرآفتابى، 

تداوم حيات سيمرغ را امكان  »كيخسرو بهروزى«به همراهى و همكارى 
مندان به ادبيات و هنر امروز و  ى سيمرغ، عالقه اند. مخاطبان عمده بخشيده

شود گفت سيمرغ از معدود نشريات فارسى  طيف روشنفكر چپ است. مى
زبان است كه در ميان دانشجويان نسل دوم جنوب كاليفرنيا نيز خواهان و 

  خواننده دارد. 
اى در  نشريه »نوع دگر خنديدن«فت، تاكنون دو شماره همانگونه كه اشاره ر

ى طنز به پيوست سيمرغ انتشار يافته است كه هنوز دوران شباب خود  حوزه
در يازدهمين سالگرد خود وضعيتى همگون با  »بررسى كتاب«گذراند.  را مى

ى بررسى كتاب، همانگونه كه از  سيمرغ دارد؛ با اين تفاوت كه بخش عمده
پردازد، هرچند در هر  است، به نقد و بررسى ادبى و هنرى مىنامش هويد

دو داستان، يكى زير عنوان داستان ايران  -تا پيش از انتشار كاكتوس -شماره
رساند. شعر هم آذين صفحات  و ديگرى با عنوان داستان مهاجرت به چاپ مى

اى را بخود  شود كه چند صفحه تر مى  بررسى كتاب است، گاه سنگين
  دهد و گاه در پايين يا كنار مطالب اصلى.  مى  صاختصا

در بررسى كتاب همراه شعر نو، اشعار كالسيك و موزون شاعران معاصر ديده 
شود. چنان كه روشن است نگرش اساسى و خواست اوليه آن بررسى  مى

ى  كتاب بوده و تاكنون نيز به اين خواست پايبند و متعهد بوده است. نشريه
چهار سال گذشته چهار شماره بيش انتشار نداده است، و  گرچه طى  كاكتوس

و انسجام ديدگاه   ى مشخص هنوز فرصت هست براى شناخت و طرح برنامه
شود گفت چاپ و نشر شعر، داستان و  نسبت به ادبيات داستانى يا شعر. مى

ى متفاوت  مصاحبه ويژگى اين گاهنامه است؛ اما تا كسب اقتدار يك نشريه
  نياز به پيمودن راه دارد.   و شعر كمابيش ويژه داستان

***  
  

توان به نوع ديگرى  ها، مى ى رسانه ى اين انواع شناخته شده اما در كنار همه
ى خانوادگى. در  آيد: نشريه اى نادر بشمار مى از نشريات اشاره كرد كه پديده

  هاى مرتبط با هم در آن منعكس اين نشريات كه اخبار و مسايل خانواده
شود.  شده و هنوز هم مى ده، بصورت كپى در ميان اعضاى فاميل توزيع مىش
ناميد. شكل ديگر آن انعكاس اشعار  »بولتن خانوادگى«شود  ها را مى اين

هاى شعر فاميلى يا محفل دوستان است همراه با  همين جمع در شب
هم اخبار محلى   اطالعات الزم پيرامون نشست آينده شب شعر. در حاشيه

ى يكى از اعضاى فاميل يا  رى. دومين شكل آن حاصل ذوق و سليقهضرو
ها را  مندى از اوزان عروضى، گزارش محفل دوستان است كه گاه با بهره

مقاالت و نظريات خود و  كرده، كالٌ  منعكس »كاغذ اخبار«موزون در 
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نزديكترين رفيق همراه را در آن گنجانده، به تعدادى اندك تكثير كرده و 
  ند. كن مى

حاصل ذوقى يكى از اين  »قند ايرواين«هاى خانوادگى بنام  يكى از اين بولتن
نجلس آ ، اخبار مربوط به فاميل در ايران، در واشنگتن، لس شاعران خانوادگى

ى بعدى شعر و  ها، تبريكات، اعالم جلسه نامه  را همراه با تسليت »ايرواين«و 
  غيره در آن به چاپ رسيده است. 

است كه حتا اخبار  »بهاريه«تن خانوادگى كه به دست ما رسيده، ديگر بول
هاى سينمايى، سفره هاى نذرى و اخبار مراسم مذهبى در آن ذكر شده  فيلم

ى ايرانيان جنوب كاليفرنياست كه  رود اين پديده ويژه است. گمان مى
  باشد.  ى ذوق نوشتن و چاپ آن مى زاييده

***  
دسترسى، نه تنها  اند، بى و رفته  ها آمده سالاين كه بسيار نشريات طى اين 

اى  ما، كه بسياران ديگر، و اين كه بسيار نشريات را باوجود دسترسى اشاره
 ايم، ما را مصون از نقد و وارسى اشكاالت بسيار نخواهد كرد. نكرده

*  
  
  

  

  

  نسل آرمانخواه، و منزه طلب

  

اي به مدت  يچ وقفهاز جمله نشرياتي بود كه به شكل ماهنامه، بي ه ،پر
، توقف آن، مشكالت  و به در آمريكا انتشار يافت. علت انتشار هيجده سال
تجربه انتشار پر را با آقاي بيژن نامور، از مسئولين اين نشريه در  طور كلي

  ميان گذاشتيم: 

   

  ر چند شماره انتشار يافت.پ  -آرش

  

ال شما را بدهم اجازه بدهيد پيش از آن كه جواب اين سؤ - بيژن نامور
مقدمه اي در باره چرائي و چگونگي انتشار پر خدمتتان بگويم. اولين شماره 

ميالدي) انتشار  1986خورشيدي ( فوريه سال  1364پر در بهمن ماه سال 
يافت. دهه شصت دوران مشكلي براي مردم ايران، چه در داخل و چه در 

خانمانسوزي بودند كه خارج از كشور بود. مردم داخل كشور در ميانه جنگ 
هر چند از سوي صدام حسين شروع شده بود ولي فقط به دليل جاه 
طلبيهاي دولتمردان تازه به قدرت و مكنت رسيده جمهوري اسالمي، كه 
خواب خالفت اسالمي را مي ديدند، ادامه داشت و نا گزيرآسيب و لطمات آن 

يا از خشم انقالب و دامن تك تك مردم ايران را مي گرفت. ايرانياني هم كه 
يا پيگرد حكومت اسالمي يا بالي جنگ ناچار به ترك ميهن شده بودند 
هرچند از آسيب مستقيم جنگ بركنار بودند ولي در عوض با مشكالت كمر 
شكن مهاجرت، تأمين معاش، تنهائي و ندانستن زبان و فرهنگ كشور ميزبان 

روبرو  -ذيرا و متخاصمو چه بسا ناپ -و ريشه گرفتن در سرزميني نا آشنا 

به درجاتي از افسردگي رواني و  -حتي كودكان - بودند؛ و تقريباً همه آن ها 
احساس گناه رنج مي بردند. در آن زمان نه تنها هيچ نوع همبستگي بين 

كه از رده هاي مختلف اجتماعي تشكيل شده بودند و به  - مهاجران ايراني 
وجود نداشت بلكه نوعي  -اده بودند داليل كامالً متفاوتي تن به مهاجرت د

عداوت و دشمني آشكار بين آنان برقرار بود كه وراي عقل و منطق و علت 
بود. همه مهاجران، و باالخص روشنفكران، به شدت سياست زده بودند و به 
دهها دسته و جمعيت كوچك تقسيم شده بودند و همه نه تنها نسبت به 

ر جمعيتهاي كوچك و گاهي چند نفره غيرخوديها دشمني مي كردند بلكه د
خود نيز با هم سازشي نداشتند و نسبت به يكديگر بدگمان بودند و با اندك 
اختالفي كارشان به دعوا و گاهي برخورد فيزيكي مي كشيد و بعد به دو 

  دسته كوچكتر تقسيم مي شدند.
به استثناي چند نشريه  –در آن زمان تمام نشرياتي كه وجود داشت 

از سوي گروههاي مختلف سياسي منتشر مي شد كه   -و اكثراً محلي معدود
هر كدام مرام خود را تبليغ مي كرد و به ديگران ناسزا مي گفت؛ و به 
چندپارگي جامعه ايراني مي افزود و زندگي در مهاجرت را تلختر و مشكلتر 

  مي كرد.
ه بتواند دليل اصلي انتشار پر تالش براي به وجود آوردن نشريه اي بود ك

تا حدودي جايگزين آن گونه نشريات سياسي شود و به جاي عميقتر كردن 
تفاوتهاي پنهان و آشكار جامعه ايراني و تشديد اختالفات عقيدتي به مسائل 
مشترك جامعه ايراني تكيه كند و به تفاهم و همكاري بين جامعه ايراني 

تباطي بين خارج از كشور كمك نمايد. بديهي است كه مهمترين پل ار
ايرانيان مي توانست فرهنگ ايراني باشد كه، در وراي اختالفات سياسي و 
عقيدتي، مورد عالقه تمام ايرانيان بود و مي توانست به عنوان پادزهر براي 
آفت سياست زدگي به كار گرفته شود. پر برخالف كوشش اكثر روشنفكران 

استند هرچه بيشتر سياسي شده آن زمان، و تمام نشريات سياسي كه مي خو
فرهنگ ايران را سياسي كنند، در صدد بود سياست را فرهنگي كند و از 

هاي نابجا بكاهد و طريق طرح مسائل فرهنگي از تنش هاي سياسي و دشمني
مرهمي بر روي زخمهاي نفرت و بدگماني بنهد و باب گفت و شنود را بين 

  طرفين منازعه باز كند.
غاز انتشار پر يك مركز فرهنگي به نام كانون خوشبختانه دو سال قبل از آ

دوستداران فرهنگ ايران در شهر واشنگتن به وجود آمده بود كه هدف هاي 
مشابهي را تعقيب مي كرد. در ضمن انتشار دوره دوم هفته نامه ايرانشهر نيز 

متوقف شده بود. پر تقريباً از  -كه در شهر واشنگتن منتشر مي شد  -
اعضاي هيئت مؤسس آن كانون با تعدادي از همكاران آن  همكاري تعدادي از

هفته نامه به وجود آمد. البته چند نفري هم بودند كه تا آن موقع فعاليت 
اجتماعي نداشتند و كمك به انتشار پر اولين تجربه كارهاي اجتماعي آنان 

  بود.
مذاكرات براي تهيه مقدمات انتشار پر و توافق براي تعيين روش و نوع 

ركرد آن بيش از يكسال طول كشيد. حتي براي انتخاب نام پر هم چندين كا
جلسه وقت صرف شد و سعي شد نامي انتخاب شود كه از هرگونه جانب 
گيري يا معناي سياسي به دور باشد. ولي بزرگترين اشكال، تأمين هزينه 
 انتشار پر بود كه منبعي براي آن وجود نداشت. بنابراين از همان جلسه اولي

كه براي مشاوره دور هم جمع شديم قرار شد هركدام ماهانه مبلغ هشتاد و 
پنج دالر بپردازيم. يكي از دوستان كه دستگاه حروف چيني داشت پذيرفت با 
در يافت ماهانه دويست و پنجاه دالر حروف چيني پنجاه و دو صفحه را انجام 

كاغذ و مركب  دهد و دوستي كه چاپخانه داشت پذيرفت فقط با دريافت پول
  و فيلم در روز يكشنبه كه كارگاهش تعطيل است پر را چاپ كند. 

منتشر شد و از  1364با اين مقدمات اولين شماره پر در بهمن ماه سال 
همان شماره هاي اول از هر سوي مورد حمله گروههاي سياسي مختلف قرار 

از به كار بردن  گرفت. ما در پر قرار گذاشته بوديم غير از عنوان آقا يا خانم
را  "خائن"هرگونه لقب يا صفت براي افراد خودداري كنيم. ما چون صفت 

را براي رضا شاه به كار نبرده بوديم طرفدار نظام  "قلدر"براي شاه يا 
را براي آيت اهللا خميني به كار  "آقا"ستمشاهي ناميده شديم. چون لقب 

م. چون مصدق يا لنين را برده بوديم جيره خوار جمهوري اسالمي ناميده شدي
نناميده بوديم ضد مصدقي يا ضد كمونيست ناميده شديم  "كبير"يا  "رهبر"

و چون شوروي را امپرياليست نناميده بوديم كمونيست ناميده شديم. شايد 
همين حمله ها باعث شد كه پر خيلي زود پايگاه و خوانندگان خود را پيدا 

  كند و مورد توجه قرار گيرد.
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از اين مقدمه طوالني ولي الزم براي معرفي پر بروم سر جواب  با پوزش
سؤال شما. پر به مدت هفده سال، بدون وقفه، سر هر ماه يك شماره منتشر 
شد. در مجموع دويست و چهار شماره منتشر شد كه آخرين آن در دي ماه 

ميالدي) بود. از اين لحاظ پر  2003خورشيدي (ژانويه سال  1381سال 
تب ترين نشريه ايراني بوده باشد كه در خارج از كشور به مدت بيش شايد مر

  سال سر موعد منتشر شده است. 18از 
  

  ر در چه تيراژي منتشر مي شد؟پ -  آرش

  

تيراژ پر در طول سالها بين هشتصد تا هزار و ششصد در  - بيژن نامور
ها و  نوسان بود. البته ما حدود صد نسخه هم به طوررايگان براي كتابخانه

ساير نشريات فارسي زبان مي فرستاديم. در سه سال اول به طور مرتب تيراژ 
پر اضافه مي شد. بعد تا سال هشتم تيراژ تقريباً ثابت ماند و سپس به تدريج 
كم شد. يكي از داليل اصلي كم شدن تيراژ آن بود كه بيشتر مشتركان پر در 

وم مهاجران ايراني نه عالقه سنين كمال بودند و با از دست رفتن آنان نسل د
چنداني به مسائل ايران داشتند و نه سواد خواندن زبان فارسي را. اين است 

  كه پر مشترك جايگزين نداشت و تيراژ آن به مرور كم مي شد.
  

  پر چرا تعطيل شد؟ -  آرش

   
پر مربوط به نسل آرمانخواه، و منزه طلبي بود كه انقالبي  - بيژن نامور
ه بود و خود در شعله هاي تماميت خواهي آن سوخته بود. پر به وجود آورد

ولي با گذشت زمان  "كه چه شد كه چنين شد؟ "دنبال جواب اين سؤال بود 
آن نسل از بين رفت و سؤال هم متروك شد. كساني هم كه پر را در سنين 
چهل و پنجاه و شصت شروع كرده بودند يا زندگي را به درود گفته بودند يا 

ده و قادر به ادامه كار نبودند و جانشيني هم براي آنان وجود نداشت. پير ش
به اين ترتيب پر شأن وجودي خود را از دست داده بود. به عالوه پر از آغاز 
نيز دخل و خرج نمي كرد، اگرچه جز معدودي همه دريافت كنندگان آن 

كه حق اشتراك مي پرداختند. كسر خرج را همكاران پر تأمين مي كردند 
به علت كهولت از بازار كار رانده شده بودند و ديگر قادر  -از جمله  –آنان نيز 

به ادامه كمك نبودند. هزينه ها هم هرروز باال مي رفت. از همه بدتر مشكل 
پست بود. پست در واقع بند ناف پر بود كه با هزينه  كمي پر را با مشتركانش 

غير انتفاعي حذف و هزينه  مي رساند. ولي ناگهان نرخ مخصوص مطبوعات
پست چند برابر شد به طوري كه در مورد مشتركان خارج از آمريكا ما مجبور 
بوديم بيش از بهاي اشتراك هزينه پست بپردازيم. به اين نحو انتشار پر عمالً 

  ديگر ممكن نبود.
  

مشكالت كار يا حداقل تجربه خود را در اين عرصه  – آرش
  چگونه مي بينيد؟

   

به عنوان تجربه البته بسيار با ارزش بود، هرچند شك دارم  -  ناموربيژن 
كه حاضر باشم چنين تجربه اي را تكرار كنم. اما مشكالت كار مثنوي هفتاد 
من كاغذ مي شود. انتشار يك نشريه فارسي زبان، اگر سخنگوي دولتي يا 
 حزبي نباشد، حتي در داخل ايران مشكل است چه رسد به خارج از كشور.
بزرگترين اشكال آن است كه ايرانيان عادت و ميل به خواندن ندارند و 
پرداخت پول بابت خواندن را عبث مي دانند و آبونه شدن يك نشريه يا خريد 
يك كتاب براي آنها از كشيدن دندان هم سختتر است. دوستي كه سالها پر 

ه آبونمان را از من مجاني مي گرفت و مي خواند وقتي به ناچار پنج دالر ب
ساالنه پر اضافه كرديم به ما نامه نوشت و اعتراض كرد كه با چه معيار 
اقتصادي بيست و پنج در صد به بهاي پر افزوده ايم؛ و به ما هشدار داد كه با 
گران كردن آبونمان، پر مشتركين خود رااز دست خواهد داد و تعطيل خواهد 

  د!شد و شما در مقابل آيندگان مسئول خواهيد بو
دومين مشكل كساني بودند كه سعي مي كردند پر را ميدان منازعات 
گروهي يا درون گروهي خود كنند. بسا ما مطلبي را چاپ مي كرديم كه 
مطلوب دسته اي يا هوادارن دسته اي نبود و انتظار داشتند تا ابد اآلباد مقاله 

نيز بودند  در رد آن مطلب بنويسند و ما آن را چاپ كنيم. نويسندگان ديگري
كه مطالب ده بار گفته شده را باز تكرار مي كردند و انتظار چاپ آن را 

كردن مطالبشان  "سانسور"داشتند و چون آن را چاپ نمي كرديم ما را به 

متهم مي كردند. آن چه آتش اين گونه برخوردها را تيزتر مي كرد آن بود كه 
و تفسير   (news)اكثر نويسندگان و خوانندگان پر تفاوتي بين خبر 

(commentary)  قائل نبودند و توضيحات ما در اين باره كسي را قانع نمي
كرد؛ و يكي از گرفتاريها در هر شماره آن بود كه با تأييد خود نويسندگان در 

  نوشته ها خبر را از تفسير جدا كنيم.
 اشكال ديگر مسئله اتوريته بود. ما ايرانيان تفاوتي بين قدرت و اتوريته

قائل نيستيم و براي اتوريته حتي واژه معادل نداريم. شايد واژه صالحيت با 
تخصص سهمي از معناي اتوريته را در اين زمينه خاص برساند. بهرحال 
بسياري از همكاران پر فكر مي كردند حتي قواعد دستور زبان قارسي يا رسم 

لسه مراعات الخط آن را بايد از طريق دمكراتيك و نظر اكثريت حاضر در ج
كرد، نه طبق اتوريته خبرگان و آشنايان به اين قواعد. به اين ترتيب تنشها و 
فرسايشهاي بسياري پيش مي آمد كه انرژي فراواني را هدر مي داد و گاه 

  باعث كاهش كيفيت كار مي شد.
  
اگر فكر مي كنيد كه سؤال ديگري بايد مطرح مي شده  - آرش 

  را مطرح كنيد. كه مطرح نشده مي توانيد آن

  

دلم مي خواست از من مي پرسيديد تلخترين تجربه اي  - بيژن نامور
كه در طول انتشار پر داشته ام چه بوده است. آنوقت مي گفتم مواجهه با اين 

در طول هفده سال انتشار پر  "از ماست كه بر ماست. "حقيقت تلخ كه : 
سورهاي حكومت شاه و بسياري از روشنفكران و نويسندگان، كه همه از سان

جمهوري اسالمي ميناليدند، در برهه هائي از زمان  با پر همكاري كردند. 
بديهي است كه به علت تغيير شرايط زندگي تعدادي از آن آنان امكان ادامه 
همكاري با پر را از دست دادند و متأسفانه بعضي نيز به درود حيات گفتند. 

همكاري خود را با پر قطع كردند. ولي اما تعدادي از آنان نيز با اعتراض 
تمامي آناني كه با اعتراض همكاري خود را با پر قطع كردند، بدون استثنا، به 

چون به علت  -آن دليل نبود كه چرا پر مطلبي را چاپ نكرده است 
محدوديت صفحات پر، بدون اغراق ما نيمي از مطالب رسيده را چاپ نمي 

اي آن بوده است كه چرا پر مطلبي را، كه بلكه اعتراض آنان بر - كرديم 
مطابق ميل و سليقه سياسي آنان نبوده، چاپ كرده است. از اين دود دل كه 

عهد با شما "بگذريم، دلم مي خواست شما اولين سر مقاله پر را زير عنوان 
دوباره چاپ كنيد؛ بعد از بيست و اندي سال هنوز مي تواند مورد  "خوانندگان

  اشد.مصرف داشته ب
    

  عهد با شما خوانندگان

پر در روزگاري آغاز به انتشار مي كند كه در عرصه مطبوعات فارسي زبان 
داخل يا خارج از كشور به جز دو گونه نشريه باقي تمانده است. اول نشريات 
كه توسط اشخاص و مؤسسات خصوصي منتشر مي شود و مقصود از انتشار 

براي آن اشخاص يا مؤسسات مي  آن، مثل هر شغل ديگري، ايجاد درآمد
باشد. دوم نشرياتي كه به احزاب و سازمانهاي سياسي و مذهبي متفاوت 
وابسته اند و به خاطر توجيه يك روش سياسي يا مذهبي خاص انتشار مي 

  يابند.
مصبوعات نوع اول همانند هر كاالي تجارتي ديگر تابع قوانين عرضه و تقاضا 

أثر از شرايط بازار مي باشد. مطبوعات نوع است و كميت و كيفيت آنها مت
دوم، نشريه هاي آموزشي و تبليغاتي است كه توسط يا با حمايت گروه ها و 
سازمان ها و احزاب مختلف بيشتر به خاطر سازمان داس اعضاء و جلب افراد 

  جديد جهت مبارزه له يا عليه حكومت موجود ابران انتشار مي يابند.
د اين دو نوع نشريات را براي اجتماع ايران الزم و ما در عين حال كه وجو

ضروري مي دانيم و معتقديم كه آنها نيز بايد بسط و گسترش يابند، ولي آنها 
را به هيچ وجه كافي براي رواج و اعتالي فرهنگ ايراني و احتياجات اجتماع 

  بزرگ ايرانيان نمي دانيم.
ب مطبوعات موجود، اجتماع ايران، چه در داخل و چه در خارج، در جن

احتياج به گسترده اي از نشريات فرهنگي، اجتماعي، علمي، سياسي، هنري و 
... دارد كه فارغ از الزامات كسب منافع مادي يا كسب قدرت هاي حزبي و 
سازماني و دولتي بتواند در پي ارتقاي فكري و ايجاد دوستي، اعتماد، 

شند آنها را از اين بن بست بلندنطري و مراوده بين ايرانيان باشند و بكو
فكري، بي اعتمادي، تنگ نظري، بأس، گوشه گيري و حتي عداوت در آورند 
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و باعث اعتماد به نفس، شادي و رواج زندگي اجتماعي در تمام پهنه خود 
  بين آنها بشوند.

انتشار پر گامي است براي دستيابي جامعه ايراني خارج از كشور به يكي از 
باشد كه به همت ديگران اين خالء فرهنگي و اجتماعي پر اين گونه نشريات. 

شود و ما شاهد يك جامعه شكوفا و بالنده و سرفراز ايراني چه در داخل 
  كشور و چه در خارج از آن باشيم.

ما مي دانيم كه در اين راه پرتگاه هاي هولناكي هست كه براي رسيدن به 
  هدف بايد از آن پرهيز كرد.

نان فريبنده مي شود كه وسوسه آن به وجود مي آيد گاهي مصلحت آن چ -
  تا حقيقت را پنهان كنيم؛

گاهي چشمداشت به جلب منفعتي آنچنان گيرا مي شود كه وسوسه آن به  -
وجود مي آيدكه تنها نيمي از حقيقت را بگوئيم و از گفتن همه حقيقت سر 

  باز زنيم؛
كه حقيقت را دگرگونه گاهي اعتقادات قبلي و جزمي ما را وسوسه مي كند  -

  نشان دهيم؛
گاهي بيخبرانه و با سهل انگاري به شايعه اي ميدان مي دهيم چون در  -

  جهت باورهاي ماست؛
گاهي براي به راه راست بردن خواننده به خود اجازه مي دهيم كه  -

  ماهرانه وجدان او را دستكاري كنيم؛
مام توانِ خود از و اكنون عهد ما با شما خوانندگان اين است كه با ت

سقوط در اين پرتگاه ها پرهيز كنيم؛ ولي در اين راه به كمك و نظارت 
مستمر شما احتياج داريم. بدون نظارت امكان لغزش براي هر كسي وجود 

  دارد. با نظارت خود ما را در اين راه ياري كنيد.
  

*  

  

  پاسخ مسعود مافان به چند پرسش

  
  

  ما و همكارانتان مبارك باد.بر ش آرشانتشار  ي صدمين شماره
چه به پرسش شما در مورد وضع نشر فارسي در خارج از كشور و در  اما آن

اي  اشارهها  گردد، چند نكته است كه به آن برمي بر آن باراننهايت نقش نشر 
  كنم.  مي
  
چاپ و نشر كتاب و فراز و نشيب آن را در خارج از كشور چگونه  -1

  مي بيند؟ 

هاي چاپ و منتشر شده در خارج از كشور  ماري كه از كتاببا نگاهي به آ
ي چاپ نخست  ، در شناسنامهدر نيمه دهه شصتبينيم كه  ، ميموجود است

توسط مؤلف منتشر » چاپ نخست«هاي فارسي قيد شده كه  بسياري از كتاب
تر تالش خود  ، بيش1370شده است. بسياري از ناشران فعال فارسي تا سال 

بود و يا آثاري را   پ آثاري كردند كه در ايران ممنوع شدهرا صرف بازچا
بردند. از سال  سر مي شان در خارج از كشور به بازچاپ كردند كه نويسندگان

به  تري اي كم شكل و شمايل حرفه نشر فارسي در خارج از كشور كم 1370
تر آثاري كه ناشران خارج از كشور  گيرد. از اين سال به بعد بيش خود مي

تر نويسندگان آن نيز  ، انتشار كتاب چاپ اول است كه بيشكنند نتشر ميم
هاي متعددي شكل   انتشاراتيمرور  كنند. به در خارج از كشور زندگي مي

زبان در خارج از مرزهاي  گيرد و با گسترش تعداد جمعيت ايراني و فارسي مي
كند. ديگر  هاي پيش طي مي ايران، بازار كتاب روند ديگري را نسبت به سال

نبود و از منزا » هاي سياسي ميز كتاب سازمان«ارائه كتاب محدود به 

ها به  ها و كريدورهاي ميز كتاب ها در آلمان)، دانشكاه غذاخوري دانشگاه (سالن
ها و دفاتر مختلف انتشاراتي نيز گسترش يافت. همزمان و موازي  كتابفروشي

هاي مختلف  بي و انجمنسياسي غير حز -با اين تغييرات، محاقل ادبي
در پايداري و دوام چنين  گيرد كه فرهنگي نيز در خارج از كشور شكل مي

  اند.  فضايي بسيار نقش داشته
زبان در خارج از كشور در ارائه  هاي فارسي ديگر اينكه اگرچه نقش انتشاراتي

ادبيات و انديشه نويسندگان تبعيد بسيار مهم است و اهميت دارد اما با توجه 
توان به  مياند  هاي بدون ناشر كه توسط مؤلف آن منتشر شده به ميزان كتاب

داشتن نشر فارسي در  اهميت پيگيري و سماجت خود مولفان نيز در سرپا نگه
  خارج از كشور پي برد.

  
  ي كه باران را چه زماني و به چه منظوري تاسيس كرديم؟ ا  پرسيده -2

چند دوست تأسيس كرديم. به ياد ندارم همراه با  1991نشر باران را در سال 
ي خود از  كه جز شعار مبارزه با سانسور حاكم در ايران در مورد انگيزه

اندازي اين نشر، سخن ديگري گفته باشيم. اما حاال كه با فاصله به آن  راه
 توانم از زاويه ديگري نيز به ماجرا نگاه كنم: در آن كنم مي ها فكر مي سال
هاي سياسي  تعداد زيادي از فعاالن سياسي و حزبي، از سازمانها، روزانه  سال

توان  هاي جدايي، متفاوت بود، اما در نهايت مي شدند. انگيزه ايران جدا مي
ها در مقابله با استبداد مذهبي در  شكست احزاب سياسي و عدم توانايي آن

نياز ه كرد و له را سادئتوان مس  ها دانست. نمي اصلي اين جدايي ي ايران را پايه
به تحليل دارد و آدم كاردان و اهل تحقيق تا در مورد آن به قضاوتي منصفانه 

در اين زمينه داليل تشكيالتي و ايدئولوژيك نيز  بنشيند اما روشن است كه
  دخالت داشته است ...

اي در اين عرصه كار كرده  حرفه طور سال به 11من هم فعال سياسي بودم و  
از تشكيالت جدا شدم. در چند سالي كه از اين جدايي بودم، تا اين كه 

هاي فرهنگي، حقوق  كانون ي ها در عرصه گذشت، به انواع و اقسام فعاليت
هاي بيان در ايران پيوسته بودم. ساده  هاي دفاع از آزادي بشري و كميته

بگويم: چيزي در وجودم كم بود، گم شده بود، خالي بود. دنبال معنايي تازه 
االن  ها آگاه باشم. در مورد اين حس وجو كه به اين جست دون آنبودم ب
وقت  سالگي به طور تمام 16شان. من از  فهمم ميتوانم حرف بزنم و  مي

هي حقوق بشري گرايش پيدا  فعاليت سياسي كرده بودم و يكباره به فعاليت
كردم چيزي كم است. هدفي كه بتواند به فعاليتم انضباط  كردم. احساس مي

هايي مثل  بود و جوان» هوادار فالن جريان سياسي«هويت سابق من، دهد. ب
هويتي را حس  من كه پر از شور و آرمان بودند پس از جدايي، خال بزرگ بي

شد كه بسياري از من و ما در اين سازمان  كردند و خود اين خال باعث مي مي
آن احساس سياسي و يا آن سازمان سياسي در رفت و برگشت باشيم تا به 

نياز ناخودآگاه پاسخ دهيم. در چنين شرايطي منِ فعال داخل گروه و حزب، 
پس از جدايي بحران روحي سختي را تحمل كردم. اگرچه گذشته خود را 

توانم از آن جدا باشم و امروز خود را در ادامه آن روزها  دوست دارم و نمي
  دانم.  مي
ر كردم بايد كاري كرد. كاري كه در ام را بپذيرم. فك توانستم شرايط تازه نمي

. در چنين بستري بود كه به نشر كتاب فكر هاي ديروزم باشد پيوند با فعاليت
اي با فعاليت سابقم اشتراكاتي  گونه كردم. كم و بيش هم با آن آشنا بودم و به

يك تشكيالت انتشاراتي كه بتواند كار و مبنايش را مبارزه داشت. فكر كردم 
پاسخ  هايم تواند مرا راضي كند و به حس در ايران بگذارد، مي عليه سانسور

شهرنوش نوشته  زنان بدون مرداندهد. كار نشر را با انتشار رمان 
تر  طور كه پيش كه در ايران ممنوع شده بود آغاز كرديم. همان پور پارسي

مستقلي چون خاوران در پاريس،  هاي ام در آن دوره، انتشاراتي هم نوشته
عصر جديد در سوئد، نويد در آلمان، جهان بوك، ايران بوك، شركت  آرش و

كتاب و نشر كتاب در امريكا كار خود را شروع كرده بودند و دايره اين فعاليت 
هر كدام از ما  شد و تر مي گرفت و وسيع ميخود  تري به هر روز شكل روشن

 4توانستيم  يهاي نخست م دوش كشيديم. در سال اي از اين كارزار را به گوشه
هايي كه  ب هاي ميانه، تعداد كتا كتاب در سال منتشر كنيم. در سال 5يا 

عنوان در سال رسيد. امروز كه پس از  20به  كرديم حتي منتشر مي
چون تعدادي ديگر از ناشرهاي  و افت و خيزهاي فراوان، هم ورشكستگي

به طور متوسط، يم، ا پابرجا مانده سختي هنوز بهزبان خارج از كشور  فارسي
عنوان كار  250كنيم. تا به امروز در مجموع نزديك  كتاب منتشر مي 5سالي 

ايم. جدا از اين تعداد كه ما خودمان  گذاري كرده منتشر و سرمايه
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گان و  ها به نويسند ايم، همچنين صدها عنوان در اين سال گذاري كرده سرمايه
د اما هزينه و مسئوليت ايم تا آثارشان منتشر شو اهل فرهنگ كمك كرده

 ي آن نام چه با آرم و در شناسنامه اقتصادي آن را ما به عهده نداشتيم. هر آن
  هاي ما در نشر باران است.  گذاري نشر باران آمده است مربوط به سرمايه

ايم اما بيشتر در  هاي موضوعي كتاب منتشر كرده در بسياري از عرصه
هايي كامالً  . به عرصهام ق كار كردهرمان، داستان، شعر و تحقي ي زمينه

ايم؛ مثال ادبيات كودك. در اين عرصه باور ما اين بود  آگاهانه، اصال وارد نشده
طور  و هست كه كارهاي خوبي در اين زمينه به ما پيشنهاد نشده است و به

كلي ادبيات فارسي در مقايسه با ادبيات كودك در دنيا در سطح ضعيفي قرار 
  دارد.

    
مشكالت كار كجاست؟ ميزان استقبال از كتاب در بين ايرانيان  -3

 خارج از كشور چگونه است؟
ي نخست به پايين بودن  طور كلي و در وهله به مشكالت كار نشر فارسي

گردد كه لزوماً به ايرانيان خارج از  سطح كتابخواني در ميان ايرانيان برمي
است، اما عالوه بر اين بحران شود و دامنگير جامعه ايراني  كشور محدود نمي

چنان كه بارها تكرار  بنيادين فرهنگي، مشكالت نشر در خارج از كشور، هم
گردد. ايرانيان در  هاي پخش كتاب در خارج از كشور برمي شده به دشواري

سراسر جهان پراكنده هستند و رساندن كتاب به دست مخاطب آن با توجه 
ويژه در سوئد بسيار دشوار است. از  به آور پست در اروپا و به قيمت سرسام

اي فراگير،  سوي ديگر، پراكندگي ايرانيان در كشورهاي مختلف و نبود نشريه
ها در اين زمينه  مانعي جدي براي تبليغات كتاب و ارائه خدمات به آن

هاي  شود. در نتيجه، تبليغ كتاب از طريق اينترنت و رسانه محسوب مي
ي كتاب  رساني در زمينه جود براي تبليغ و اطالعاينترنتي تنها راه حل مو
زبان در خارج از كشور به دليل  هاي فارسي فروشي است. بسياري از كتاب

پراكندگي ايرانيان، براي ادامه حيات ناچار به ارائه ديگر كاالهاي فرهنگي و 
غير فرهنگي نيز هستند چراكه ميزان مراجعه ايرانيان براي خريد كتاب 

شود. در نتيجه كتابفروش ناچار  ها نمي فروشي آن هاي كتاب ينهپاسخگوي هز
به ارائه كاالهاي فرهنگي متفاوت، مواد غذايي و در صورت آشنايي با سيستم 

هاي كشور ميزبان و شناخت سليقه مخاطب اروپايي، ارائه  فروشي كار كتاب
ه كتاب به زبان انگليسي و زبان كشور ميزبان است كه اين آخري، صدالبت

  هاي خاص خود را دارد.  دشواري
  
  
هاي آغازين كار، اكنون وضع چاپ و نشر را چگونه  به نسبت سال -4

 مي بينيد؟
شود. شايد دليل  به سال استقبال از كتاب از سوي ايرانيان كمتر مي سال -

ها به طور طبيعي جذب جامعه  اصلي آن را در اين دانست كه به مرور ايراني
دهند به زبان  هاي شغلي ترجيح مي به دليل مشغوليتشوند و  ميزبان مي

كشور ميزبان كتاب بخوانند. اين البته فقط يك فرض است و نياز به تحقيق 
  دارد. 

شود طبيعي است كه قيمت آن باالتر  وقتي كتاب با تيراژ پايين منتشر مي
شود و كمتر  ها نمي رود و مخاطب عام ايراني، معموالً متوجه اين تفاوت مي

و  تر شدن رفت خصوص با بيش دهد تا كتاب فارسي بخرد. به تمايلي نشان مي
هاي چاپ ايران در  آمد ايرانيان به داخل كشور و همچنين افزايش كتاب

خوان در  هاي ايراني خارج از كشور، آن بخش از ايرانيان كتاب فروشي كتاب
ي  عهخواني خود را با مطال  دهند عطش كتاب خارج از كشور ترجيح مي

تري  در داخل كشور برطرف كنند كه با قيمت پايينمنتشر شده هاي  كتاب
  شود. برايشان تمام مي

كم دارد پير  نسل كتابخوان خارج از كشور كه اغلب سياسي نيز بوده است كم
هر حال خستگي ناشي از  شود. اين يك واقعيت غير قابل انكاري است. به مي

هاي  خود را روي ميزان استقبال از كتاب تواند تاثير شكست و ناميدي هم مي
فارسي در خارج از كشر بگذارد. فرزندان ما نيز كه در خارج از كشور و در 

شمار  اند مخاطب آثار فارسي به بطن و متن فرهنگ ديگري بزرگ شده
  ها فارسي نيست.  آيند چراكه زبان نخست آن نمي

  
*  

 نشر خارج كشوردر باره 
  پور حميد مهدي

  انتشارات فروغ در كلن)(مسئول 

  

اعتبار و وزن بااليي در مجموعه نشر  از نشر خارج كشور مدت هاست كه
برخوردار است. اين موقعيت و تأثير آن بر حيات ) داخل و خارج(ايران 

بيني هم نمي توانست  قرهنگي و سياسي جامعه ايراني تا  چند دهه قبل پيش
شر خارج كشور نمي توان جايگاه امروز بدون در نظر گرفتن توليدات ن. بشود

پروژه بخصوصي . درست گسترش فكر و انديشه را در جامعه ايران تعيين كرد
بلكه حضور و . هم براي وزن بخشيدن به نشر در خارج وجود نداشته است

احساس مسئوليت صاحبان انديشه و فرهنگ و دوستداران فرهنگ و انديشه 
اي از آثار  يم به تدريج مجموعهموجب گرديده كه طي بيش از دو دهه و ن

نوشتاري در گستره فرهنگ ساخته و پرورده شوند كه در تاريخ نشر ايران 
ها بيشتر مي  ها و فعاليت اهميت اين تالش. براي هميشه ثبت مي گردند

گردند وقتي كه مشكالت عديده اين كار را در خارج كشور در نظر داشته 
ايرانيان در اروپا، آمريكا، كانادا، آسيا  مشكالت مالي، پراكندگي وسيع :باشيم

پيشرفت تا .) تر به اين مشكالت مي پردازيم پايين(  .و استراليا و كمبود وقت
آنچه  .كنوني نشر خارج در كنار مشكالت ويژه آن گوياي بسياري چيزهاست

اي در  ده  براي همه آنها كه به گونه مهم است اينكه اميدبخش است و انرژي
  .فعاليت مي كنند اين زمينه

هاي  بندي توليدات نشر خارج را ميتوان مثل داخل و يا هر جاي ديگر دسته
ها را با كمي تلخي مي شود  ها و نوشته اي از كتاب مختلفي كرد ، دسته

درماني تلقي كرد كه نويسندگان به آن پناه مي برند و حظي  اقدامات روان
ديگراني كه در . ندبراي خود و دردسري براي ديگران درست مي كن

نشر و توزيع تا فروش مشغولند از توليد كتاب:   هاي مختلف چرخه قسمت
اين . نگار گرفته تا در آخر خوانندگان احتمالي بي تقصير ويا كم تقصير حروف

ها با توجه به وضعيت ويژه ما ايرانيان تبعيدي و در تبعيد مانده  دسته از كتاب
  ها وغيره ا شعر و تحقيق و بررسي علل ناكامياز رمان گرفته ت. كم هم نيستند

  .كه به قول شاعر عرض خود ميبرند و زحمت مردم دارند
اند اما، آنهايي  هاي نشرخارج كه به اين نشر هستي بخشيده دسته اصلي كتاب

مي باشند كه نويسندگان و يا مترجمين آنها حرف براي گفتن دارند، تالش 
در زمينه فرهنگ و تاريخ بر ابهامي روشني  اند اثري بيافرينند كه يا كرده

بخشد و به اين ترتيب به جامعه انرژي فكري دهد ويا از لحاظ هنري ، مثال 
اي برساند. همچنين ادبيات زندان را داريم  رمان و داستان به خواننده  بهره

كه براي اولين بار در تاريخ نشر ايران به گستردگي به وجوه مختلف پديده 
نجه، اعدام و كشتار زندانيان و چرايي آن پرداخته است. روشن زندان، شك

گيري  است كه واكاويدن فاجعه انقالب اسالمي و تبعات آن از جمله شكل
جامعه چهار ميليوني خارج كشوري انگيزه و موضوع بسياري از اين 

ها در  گيري عليرغم مشكالت و كاستي نشر خارج از آغاز شكل  .هاست كتاب
اه اين دسته از نويسندگان، مترجمين، پژوهشگران و محققين كنار و همر

بوده است از آنها نيرو وياري گرفته و همينطور هم به آنها نيرو و ياري داده 
  است.

اي مثال  اي از خوانندگان جالب است بدانند كه چگونه از نويسنده براي عده
ه نحو كتابي اروپايي كه صاحب نام هم باشد كتابي منتشر ميگردد و ما به چ

را از نويسند گان مطرح خودمان در خارج كشور منتشر مي كنيم . اين 
احساس  باعنوانبراي آنچه در باال و توضيحي است مقايسه مفيد است 

بخشي نشر  و انديشه و دوستداران فرهنگ در هستي مسئوليت صاحبان فكر
  خارج به آن اشاره شد.

ه فرهنگ جامعه خود دارد بر ب هم سياست نشر هر ناشري كه نگاه معيني
پايه داد و ستد فكرو انديشه از يك سو با مؤلفان و مترجمان و از سوي ديگر 

در اروپا ناشرين مطرح براي پيشبرد با مردم كتابخوان تنظيم مي گردد 
ها و يا افرادي را كه تسلط نسبي بر توليدات فرهنگي  سياست نشرشان هيئت

اند كه ناشر بر اساس  جنب آن سازمان داده جامعه دارند در بنگاه نشر و يا
اي معين به  سنجش و رايزني با اين افراد پيشنهاد تاليف كتابي را در زمينه

اي را براي نشر  و يا اينكه كتاب ارائه شده توسط نويسندهاي مي دهد  نويسنده
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لف و يا مترجم از حقوقي ؤدر اختيار مي گيرد. از اين لحظه به بعد م
گردد كه گاهي بسيار بيش از مقدار الزم براي پيشبرد يك  برخوردار مي

زندگي كامالً مرفه در اروپاست. ناشر پس از دريافت كتاب  آنرا براي ويرايش 
نگاري  در اختيار ويراستاران قرار داده و مراحل فني آماده سازي كتاب، حروف

كاغذ و خواني، طراحي جلد، انتخاب قطع كتاب، انتخاب  بندي، نمونه ، صفحه
  نهايتاً چاپ انجام مي شود و كتاب آماده توزيع مي گردد و...

نشر خارج  اما نمي تواند و يا تاكنون نتوانسته به نويسنده و يا مترجمي 
پيشنهاد تأليف  و يا ترجمه كتابي را بدهد. نشر خارج تا كنون نتوانسته به 

بخشي از كار  مؤلف حق تأليف در خوري بپردازد. نويسندگان خوبي داريم كه
نشر را هم خودشان انجام مي دهند و كتاب حاضر و آماده را كه فقط بايد در 

هاي  چاپخانه چاپ بشود به ناشر مي سپرند.از طرف ديگر نشر خارج كتاب
خوبي را چاپ كرده كه گاهي براي برگشت سرمايه به كار رفته (در مقياس 

  ..اروپايي البته ناچيز) بايد چند سال تحمل كند و.
تر خريداران كتاب ما در خارج حمايت  با اينحال خوانندگان كتاب و مشخص

اند كه بدون آن حمايت  اين موجوديت ميسر  قابل توجهي از نشر خارج كرده
  نمي گشت.

خوان  ها كتاب ها مي گوئيم، ايراني اينكه گفته مي شود، بيشترخود ما ايراني
ايت نمي كنند بطور نسبي (در نيستند و از نويسنده و ناشر و كتابفروش حم

مقايسه با اروپائيان) نادرست نيست. همچنان كه اين هم درست است كه 
اند  ها بطور نسبي براي جامعه خودشان توليدات فكري درخوري نداشته ايراني

ايم  ، دقيقتر اينكه باز بطور نسبي نويسنده و ناشر با فكر و با حميتي نداشته
اصله چند سد ساله فكري را با اروپائيان مثالً فن وگرنه چگونه مي خواهيم اي

در زمينه نقش مذهب در جامعه توضيح دهيم. چرا بايد تازه در آغاز مقاالت و 
مان گفته كانت ،فيلسوف قرن هيجده اروپا ،  اي از نويسندگان پژوهشهاي پاره

راهبر » اش روشنفكري بدر آمدن آدمي است از نابالغي خود كرده« كه: 
هاي آن را در  ستيزي و زمينه ه به متن درون باشد و يا اينكه انديشهخوانند
  مان بررسي كنيم. و... جامعه

توليدات فكري و دادن انرژي فكري به مردم در جوامع پيشرفته بدون 
هاي قوي (شخصي و يا دولتي) امكان پذير نيست. در  بكارگيري سرمايه

دون حمايت دولتي تنها در جوامعي مثل ما تاكنون روشن شده كه اين كار ب
سطح محدودي ميسر است. نشر خارج اما هيچ حمايت دولتي ندارد و 

هاي دولت ايران هم در داخل روشن است كه فقط متوجه آثار به  حمايت
  .سانسور است و محدوديتخصوصي است و آنچه نصيب نشر پوياست 

ثار زيادي از اند . آ مخاطبين توليدات فكري خارج در داخل ايران قابل توجه
مؤلفين و مترجمين ايراني ساكن در خارج كشور در ايران منتشر ميگردند. 
بسياري از آثار منتشره در خارج،  در ايران مجدداً (البته اغلب متأسفانه پس 
از سالخي) چاپ و توزيع مي گردند. ولي از محل اين توزيع و فروش در 

گشته است. حال آنكه داخل كشور چيزي كه به نشر خارج كمكي كند برن
هاي منتشرشده در  نشر داخل كشور بازار خوبي در خارج دارد و فروش كتاب

  ايران كمك مؤثري است به باز توليد نشر داخل.
در كنار مشكل مالي، نشر خارج با پراكندگي وسيع ايرانيان مخاطبش در 
ه سراسر دنيا مواجه است امري كه موجب مي شود هزينه تهيه كتاب، با توج

اي از عالقمندان طوري باال رود كه از خير  هاي ارسال، براي پاره به هزينه
اند با  تهيه كتاب مي گذرند. در برخي شهرهاي اروپايي ايرانيان موفق شده

هاي خود ايرانيان  هاي عمومي و يا مشاركت ها و كتابخانه همياري شهرداري
اي باال نگاه داشتن هاي فارسي داير كنند كه كمك مؤثري است بر كتابخانه

  مندي كتابخوانان. ميزان عالفه
مشكل ديگر محدود بودن مخاطبين اين نشر در خود خارج كشور به نسلي 

شان در خارج كشور اساساً با تبعيد شروع شده و فرزندان اين  است كه زندگي
نسل مطالعاتشان بيشتر به زبانهاي خارجي است تا فارسي. در نتيجه وضعيت 

  هايش گره خورده است. مندي ا حد زيادي با وضعيت اين نسل و عالقهنشر خارج ت
اما در باره نشر فروغ: تا كنون چهل عنوان كتاب توسط ما منتشر و توزيع 

تر و پر كارترمان كارنامه  شده  كه در قياس با فعاليت برخي همكاران قديمي
و متوسطي است ولي خرسنديم كه فعاليت ما موجب شده كه از همياري 

از يك طرف و و همكاران ناشرپشتيباني بسياري نويسندگان خوب مان 
خوانندگان كتاب از طرف ديگر برخوردار باشيم . امري كه تا كنون به ما 

  انگيزه و امكان ادامه كار را داده است.
foroughbook@gmail.com  

  

  

  

  

  
  

  
  

  پاسخ هاي 

  زرهي به چند پرسش حسن

  

  
نشريه شهروند از نشريات موفق خارج از كشور است كه در كانادا و آمريكا 
منتشر مي شود. حسن زرهي، مدير مسئول شهروند در پاسخ به سئواالت 

  آرش، مي گويد:
  
  شهروند چگونه بنيان گرفت؟ -

به عنوان نخستين هفته نامه  1991جوالي  26شهروند در  حسن زرهي:
شماره از آن منتشر  1140زبان كانادا منتشر شد و تاكنون بيش از فارسي 

شده است. ضرورت انتشار شهروند جمعيت رو به افزايش ايرانيان كانادا و نياز 
مبرم آنان به خبر داشتن از ميهن و كشور ميزبان با فاصله زماني كمتر از 

تي هاي زندگي و بود.  و نه تنها اين كه مهاجران براي مقابله با سخ  ماهنامه
راه افتادن و جا افتادن در كشور ميزبان نيازمند يك جامعه منسجم بودند تا 

ها و ناخوشي هايشان را در سرزمين  ها و عدم موفقيت ها، خوشي موفقيت
ميزبان با يك ديگر تقسيم كنند و در ضمن آزمايش و خطا، خود را براي وارد 

ي ست كه هيچ جامعه بدون شدن به جامعه ميزبان آماده كنند. و طبيع
هاي به  ها نمي تواند شكل بگيرد و در اين جا بود كه نياز رسانه داشتن رسانه

روزتر و پر تحرك تري احساس شد و شهروند براي پاسخگويي به چنين 
  نيازي شكل گرفت.

  
  علت موفقيت شهروند را در چه مي بينيد؟ -

ديش، و جوانگرا و رو شهروند نشريه اي است دمكرات، جوان ان حسن زرهي:
  به سوي فردا دارد. 

اما مهمترين خصيصه شهروند استقالل اوست. هم به لحاظ مالي و هم به 
لحاظ خط مشي. شهروند تنها با اتكاء به آگهي هايش تاكنون بخت انتشار 
داشته است. از نظرخط مشي هم كامالً مستقل است و پيرو هيچ خط و نظر 

ها و بسياري داليل اجتماعي سياسي و فرهنگي  سازماني و حزبي نيست. اين
ديگر شهروند را مقبول نويسندگان، پژوهشگران و هنرمندان كرده و توانسته 

  است با اين پشتيباني دوام بياورد.
البته همانطور كه گفتم نقش بازرگانان و صاحبان كار و كسب ايراني را كه با 

اند نبايد ناديده  فراهم آورده هايشان  در شهروند امكان حيات او را درج آگهي
  گرفت. 

شايد به جاي اين همه توضيح، جواب اين سئوال را بشود در چند كلمه 
خالصه كرد: اعتماد مردم به شهروند. اين مردم، هم كساني هستند كه 

اند، هم صاحبان  تاكنون با همكاري با شهروند او را جذاب و خواندني كرده
م خوانندگان وفادار و سختگيرش كه با كسب و كار ايراني هستند، و ه

شان را معتبرتر و خواندني تر  ها و انتقادات سازنده شان نشريه تشويق
  اند. خواسته

http://dialogt.de/



    نشر و انتشارات در تبعيد

٥٥٨  100 ي آرش شماره

  تيراژ و شيوه پخش آن چگونه است؟ -

شهروند پرتيراژترين نشريه فارسي زبان ايرانيان خارج كشور  حسن زرهي:
منتشر مي شود و در چند  است. عالوه بر كانادا در داالس امريكا نيز چاپ و

  شهر و كشور دفتر و خبرنگار دارد.
شهروند تك فروشي نمي شود و در جاهايي كه چاپ مي شود در تمام مراكز 

 1996و مجامع ايراني در دسترس همگان هست. عالوه بر آن شهروند از سال 
است. به همين دليل نه  بوده  nd.comwww.shahrvaتاكنون بر روي سايت 

تنها ازسرتا سر امريكا و اروپا كه در آسيا و افريقا و استراليا هم خواننده 
داشته است. و همانطور كه مي دانيد بسياري از مطالب شهروند بر روي 
سايت ها و وبالگ هاي ديگر باز تكثير مي شود. و البته اگر دچار سانسور و 

  ترين خوانندگانش را در ايران دارد.حذف رژيم نشود بيش
  
چند نفر در اداره شهروند به كار مشغولند، همكاران آزاد شما چه  -

  تعداد هستند؟

تن به صورت تمام وقت  20در دفاتر و مراكز شهروند بيش از  حسن زرهي:
  و پاره وقت مشغول به كار هستند . 

زپردازان، منتقدان و ....   البته اين رقم مقاله نويسان، شاعران، نويسندگان، طن
را كه با شهروند همكاري مي كنند در بر نمي گيرد. و تعداد بسيار بسيار 

  بيش از اين است وهمكاران قلمي تاكنون شهروند سر به صدها مي زند.
  
  براي آينده و تداوم انتشار شهروند چه فكر مي كنيد؟ -

ت به زندگي آينده رسانه هاي مهاجرت و تبعيد بي شباه حسن زرهي:
مهاجران و تبعيدي ها نيست. هر روزش هزار صورت خوب و بد دارد. معموالً 

هاي به زبان مادري همطراز روزگار مهاجران نسل اول است. آنها به  عمر رسانه
دليل مشكالت زباني و فرهنگي قادر به جذب شدن در جامعه ميزبان نيستند 

هاي كوچك رفع و  لي و محفلهاي خود را در گتوهاي مح در نتيجه نيازمندي
  رجوع مي كنند.

هايش در  ها و روياهايي رسيده است. راه حل شهروند اما براي دوام به راه حل
انتشار نوع جوانان و انگليسي زبان آن تجربه شده كه بايد همتي به خرج داد 
كه دوباره شروع شود. و رؤياهايش در انتشار صورتي از نشريه دو زبانه و 

اي كه به انگليسي و فارسي باشد و پاسخگوي هر دو نسل.  ت. نشريهروزانه اس
در اين باره آزمايش و خطاهايي هم شده كه اگر مورد اقبال جامعه ايرانيان 
قرار گيرد و دچار بيماري عالج ناپذير ضعف مالي نشود حتماً راه به جايي 

  خواهد برد.  
*  
  

  
انتشارات "رج از كشور است و جعفر مهرگاني از نخستين ناشران ايراني در خا

قدمتي سي ساله دارد. از تجربه سي سال كار او در  چاپ و نشر و  "مهر
  فروش كتاب مي پرسيم. آنچه مي خوانيد پاسخ اوست.

  

  

  كاري جانكاه، اما پر غرور

  جعفر مهرگاني

 
آشنايي و اُنس با كاغذ و كتاب از دورترين ايام زندگي، تا آنجا كه به خاطر 

رم، با من بوده است و براستي كتاب را مونسي براي خود مي دانم و با مي آو
 1960كتاب سرگرم مي شوم. بعدها كه به آلمان آمدم، يعني در سال 

ميالدي، اين عشق و عالقه همچنان در جان و جهانم بود، بخصوص كه تنها 
هاي فارسي هم در آلمان آسان به دست نمي آمد و فرستادن  بودم و كتاب

ب از ايران هم خالي از اشكال نبود. چون در رشته ادبيات آلمان و كتا

هاي فارسي نياز پيدا مي كردم  شرقشناسي درس مي خواندم، گاهي به كتاب
و سخت مي بايست تالش كنم تا آنچه را مي خواهم بدست بياورم. اين 
مشكل مرا به فكر انداخت كه پس از تحصيل يك كتابفروشي در اينجاها 

نم كه نيازمنداني چون من نشاني درستي براي فراهم آوردن كتاب ايجاد ك
  داشته باشند.

هايي كه حاضر مي كردم، دست زدم  به چاپ ترجمه 1975 -80هاي  در سال
هاي آلماني هم قرار مي  هاي ادبي روزنامه و ديدم كه اينها مورد توجه بخش

وش عرضه مي كردم. گيرد و از طريق دوستان ايراني و آلماني آنها را براي فر
ام دفتري داير كردم كه هم كارهاي ترجمه را انجام مي  در شهر محل زندگي

هاي خودم را از آن دفتر به شهرهاي آلمان و براي آنها كه  دادم و هم كتاب
مي خواستند، مي فرستادم. آن وقتها شهر كلن كه يكي از مراكز مهم اقامت 

روشي هم نداشت تا چه رسد به كتاب. ها بود، حتا يك مغازه خواربارف ايراني
تصميم گرفتم هم يك مركز كتاب و هم مركزي براي رفع نياز هموطنان از 
نظر خورد و خوراك ايجاد كنم، و كردم. مثالً اين نان بربري كه اآلن در همه 
جا وجود دارد، با اين شكل و شمايل براي اولين بار با ايده من به وجود آمد 

هاي سينمايي و  ير شده است. كاست موسيقي و نوار فيلمگ كه مي بينيم همه
صنايع دستي و همه آن چيزهايي را كه نشاني از وطن داشت، فراهم كردم. 

  استقبال هموطنان هم زياد بود.
فروش مواد غذايي كه رونق روزافزوني داشت، در واقع پشتوانه كتابفروشي 

اش  ه گفتم، فروش روزانهشد كه رونق زيادي نداشت. مثالً همين نان بربري ك
به بيش از پنجاه مي رسيد و ساير مواد غذايي هم به همين ترتيب. اين 

هاي مفيد و مناسب را كه در تهران  درآمد مرا به به اين فكر انداخت كه كتاب
به  "شكميات"ها ممنوع بود تجديد چاپ كنم تا در كنار  چاپ و فروش آن

  نم.انديشه و خرد آدميان نيز غدايي برسا
چاپ آثار سيد احمد كسروي، پژوهشگر و نويسنده شجاع و مبارز كه جانش 

 23هاي روشنگرش گذاشت، چاپ آثار علي دشتي از جمله  را بر سر نوشته
هاي اول و دوم ابتدايي زير  سال، پاسخ به تاريخ محمدرضا پهلوي، چاپ كتاب

كان ايراني آموزي كود نظر معلمان و كارشناسان آموزش و پرورش براي زبان
پناهنده كه روز به روز افزايش مي يافت. ترجمه شاهكار استاد شهريار، 

ام كه با مهرباني زبان آذري به من  به ياد مادر از دست رفته "حيدربابا"
آموخت و پدر بزرگوارم كه نام زيباي مهرگاني را برگزيد. گزيده اشعار احمد 

ث با همكاري رئيس سابق شاملو، سهراب سپهري، فروغ فرخزاد، اخوان ثال
انستيتو گوته تهران به آلماني. طنزهاي حكيمانه مالنصيرالدين با تصويرهاي 
مناسب به آلماني كه تيراژ آن از ده هزار هم گذشت، ايجاد ارتباط پاياپاي 
كتاب با ناشران و كتابفروشان ايراني در آمريكا و ساير نقاط جهان، ترجمه 

نتقد بزرگ قرن هشتم هجري به آلماني و عبيد زاكاني م "موش و گربه"
هاي فعاليت فرهنگي و اجتماعي كانون انتشارات مهر  چاپ آن، و... اينها نمونه

ها به آساني صورت نگرفت،  طي سي سال كار و زحمت بود. اما اين فعاليت
هايي كه با مزاج جمهوري اسالمي جور نبود و در واقع نوعي  چاپ كتاب

ون و خرافاتي بود كه بر جامعه ايران تحميل مي مبارزه عليه جهل و جن
ها  نگذاشت، مأموران سفارت جمهوري اسالمي كه آن وقت منها را آراآكردند، 

ن مستقر بودند به مركز انتشارات مي آمدند و سردمدارشان بشهر در 
اي بود و  هاي زنجيره موجودي بود به نام مرتضي غالمي  كه مأمور ويژه قتل

شد كه در قتل فريدون فرخزاد و كشتار ميكونوس دست داشته بعدها معلوم 
هاي  است، با تشويق و تهديد كه شيوه كارشان است، مرا از چاپ كتاب

هاي فراوان مي دادند  مساعدت  مخالف برحذر مي داشتند و در مقابل وعده
كه چون قبول نكردم، به مرحله خطرناكي رسيده بود كه ناگزير از پليس 

و پليس حفاظت من و مركز انتشارات را به عهده گرفت و آنها كمك خواستم 
هاي ديگر به آزارم  ، به صورتنيست اندازي دستهم فهميدند كه اينجا جاي 

 "آيات شيطاني"پرداختند و اينها بخصوص وقتي شدت گرفت كه كتابهاي 
بتي محمودي را به فروش گذاشتم كه  "بدون دخترم هرگز"سلمان رشدي و 

و نشر دومي را پنتاگون ترتيب داده بود، و اينجا ديگر آقايان گويا چاپ 
  تر و شديدتر شد. چماقدار جوش آوردند و تهديدها علني

گير شد، گذاشتن ميز كتاب در  از كارهاي ديگري كه باب كردم و بعد همه
ها بود كه با ماشين راه مي افتادم و در  ها و سخنراني مجالس برگزاري كنسرت

پا كه گردهمĤيي ايرانيان بود، كتاب عرضه مي كردم، اگر چه ارو  هر گوشه
كه، تماشاي  گاهي حتا پول بنزين مصرفي هم در نمي آمد ولي حداقل اين

كتاب را براي هموطنان مهيا مي كردم. در بسياري موارد كار به ضرر و زيان 
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هايي را ترجمه و چاپ مي  من تمام مي شد. مثالً به توصيه دوستان كتاب
م كه فروش نمي رفت و هم اكنون نيز در انبار موجود است و روي دستم كرد

  مانده، و اين يعني ضرري كه مشكل جبران مي شد.
باري، شايد بدون اغراق در اين مدت بيش از نيم ميليون كيلومتر راه، كتاب 

ام تا ميز كتابي فراهم آورم و حداقل كتابي به  بر دوش و يا با ماشين رفته
ام كه  هايي براي كودكان نوشته ها، كتاب رم. در كنار اين دوندگينمايش بگذا

هاي آلماني چاپ شده است، مثل  بعضي از آنها به صورت پاورقي در روزنامه
دار نمي شد، مار  سگي كه بچه خوار بود، دنياي مورچگان، ماده شيري كه علف

ن دراز دزد، داستان پروانه، بچه كنگورو، موشي كه مسيحي شد وداستا تخم
  اند. از آن جمله "شيري كه درد غربت را مي شناخت"

نتيجه اين خدمات فرهنگي كه بدون ترديد موجب افتخار من است، چند بار 
سكته قلبي شدم و سرانجام ناگزير، زير تيغ جراح رفتم و پاداش فشارهاي 

ها را در راه كتاب و فرهنگ  حرمتي كار و زندگي و قرص و تهديدها و بي
  كه جان و تني ناتوان و سرنوشتي ناپيدا پايان آن است.گرفتم 

هاي درازي صادقانه و  حاال انتشارات مرا به خانم مهشيد شفيعي كه سال
هاي من شريك بوده است و خم به ابرو نياورده  ها و رنج صميمانه در سختي

ام. او بانويي است پركار، منظم و كوشا و صميمي كه اميدوارم  است، واگذاشته
بر سر   ام و جان و جواني واند اين نام را كه سي سال برايش زحمت كشيدهبت

  ام، زنده نگاه دارد.  آن نهاده
هاي اجتماعي دولت آلمان براي زندگي  در حال حاضر ناگزير از سازمان كمك

و گذران آن برخوردارم و در خلوت خود مي گويم؛ اگر در اين اعماق ناداري و 
رسان نمي بود، پس از سي سال كار  م، اين طناب كمكا بيماري كه فرو افتاده

  و خدمت فرهنگي چه روزگاري داشتم...
اما اين را هم بگويم كه پشيمان نيستم، ديگران در اين راه جان 

ها شايد اين باشد كه مردم ما بيدار  اند...باالخره نتيجه همين تالش باخته
  شوند و خود به نجات مملكت پردازند. 

*  
  

  

  ت و مهاجرتمطبوعا

  

  ساسان قهرمان 

  
در طول سالهاي مهاجرت، در كنار ديگر فعاليتهاي اجتماعي، انواع متفاوت  

رسد هنوز در اين دوره از مهاجرت  نشريات انتشار يافته اند. اگرچه به نظر مي
در تاريخ ماندگار شوند و » مالنصرالدين«و » صور اسرافيل«نشرياتي كه چون 
اند، اما بايد به  مطبوعات داخلي ايفا كنند پا نگرفتهتر از  نقشي با اهميت

تفاوت بنيادي شرايط نيز توجه داشت. تفاوتهايي نظير وسعت و پراكندگي 
مهاجرت اين دوره و دوري جغرافيايي بخش اصلي آن از ايران، ظهور و حضور 

هاي راديويي متعدد به زبان فارسي، قدرت و وسعت مطبوعات داخلي،  برنامه
ه و دست آخر اينترنت. در عين حال، تفاوت ديگر را بايد از زاويه حضور ماهوار

و تأثير مطبوعات مهاجرت، نه فقط در مورد مسائل داخلي، بلكه در زمينه 
زندگي مهاجران نيز جست و ديد. طيف بسيار وسيع و ناهمگون مطبوعات 

ياري منتشره در طول بيش از دو دهه بر بستر ناهماهنگي، ناهمگوني و دربس
انسجامي فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي، از جمله فعاليتهاي  از موارد، بي

هاي بسياري ايجاد كرده است. در اين  مطبوعاتي، در اين زمينه نيز سردرگمي
توان و بايد به طرح نكاتي پرداخت و گامهايي را براي تحليل و  محدوده، مي

به عنوان يك رسانه مطبوعات  -تبيين نقش اين نهاد اجتماعي و فرهنگي 
  .برداشت؛ گامهايي كوتاه و اجمالي، تنها براي طرح مسئله -گروهي 

گيري مهاجرت ايرانيان در خارج از كشور  نخستين نشرياتي كه پس از اوج  
انتشار يافتند، عبارت بودند از ارگان هاي مطبوعاتي نيروهاي سياسي 

، »كمونيست«، »توده راه«، »پيكار  «، »مجاهد«اپوزيسيون، نشرياتي چون 
، »انقالب اسالمي در هجرت«، »فدايي  «، »راه كارگر  «، »پيام كارگر  «
، »نامه مردم«، »كار«، »رايگان  «، »اعدام«، »جمهوري  «، »آزادي«، »نهضت«
و... كه اغلب انسجام فعاليت اعضا و » طوفان«، »بلوچستان«، »كردستان«

بازگويي مواضع سياسي خود را مدنظر شان حول محور نشريه و نيز   هواداران
داشتندـ برد اين نشريات در خارج از كشور محدود بوده و جز در موارد نادر 
هيچيك از آنها، هيچگاه نتوانست پا را از محدوده هواداران فراتر گذارد و 
مقبوليت عام يابد. با اين همه و در همين سطح محدود نيز برخي از اين 

انتقال اخبار و اطالعات از داخل به خارج و بالعكس نشريات موفق شدند در 
نقشي در خور يك نشريه سياسي ايفا كنند. در اين زمينه، تحركات و اتفاقات 

همانند ترورها، تظاهرات و اعتصابها و موج   سياسي داخل كشور ( -اجتماعي 
اعدامهاي سياسي) عامل موثري در جلب توجه مردم به اخبار و تحليل هاي 

اي از  رفت. به اين بخش از مطبوعات، اگرچه پاره ونه نشريات بشمار مياين گ
به آن فهرست افزوده شده، همچنان  تعداد ديگر ،شوند آنها ديگر منتشر نمي

نيز در بهترين حالت تنها از طرف فعالين گروه هاي سياسي متفاوت و 
و بس.  شود سياسي برخورد و توجه مي -     پژوهشگران فعاليت هاي اجتماعي

روشن است كه عمده نكات مورد بحث و بررسي در اين قبيل نشريات نيز در 
جهت تحليل اوضاع سياسي و تحوالت در داخل جامعه از يك سو و بحث 

هاي درون تشكيالتي از سوي  هاي نظري بر بستر تحوالت جهاني و درگيري
بخش ديگر بوده و هست. خود همين مسئله عاملي بود در اين جهت كه اين 

از مطبوعات مهاجرت نتواند حد بااليي از توجه توده پراكنده، ناهمگون و 
  .نامنسجم مهاجر را جلب نمايد

معروف شدند، بخش ديگر مطبوعات » نشريات لس آنجلسي   «مجالتي كه به  
دهند. اين نشريات با تقليد يا هدف ادامه  در مهاجرت دوره اخير را تشكيل مي

شابه در ايران قبل از انقالب ايجاد شدند و مدافعان و كاري برخي از نشريات م
مخاطبان خود را عمدتاً در ميان مهاجرين ساكن اياالت متحده آمريكا و 

اي در  كانادا و بخشي از مهاجران ساكن اروپا يافتند. توجه به مسائل ويژه
جر، از مختصات اين قبيل نشريات بشمار اي از ايرانيان مها زندگي بخش ويژه

هاي  ، چاپ پاورقي»هنري  «مي رود: طرح مقوالت تبليغاتي و جنجال هاي 
بعنوان محل » لس آنجلس«، فال هفته و امثال آن. »آموزنده«سوزناك و 

سكونت بخش عمده مهاجران متمكن و صاحب امكانات مادي و تبليغاتي و 
پايگاه  57ف دوران قبل از انقالب بهمن نيز خوانندگان و هنرپيشگان معرو

مناسبي براي پديد آمدن و رشد اين شكل از مطبوعات در مهاجرت بشمار 
گيري مهاجرت بخش ديگري  رود. در سالهاي اخير، با توجه به اوج رفته و مي

كه مشكالت يا تعلقات سياسي علت اصلي مهاجرت آنها  -از مردم ايران 
اند.  ر ديگر نقاط، بويژه كانادا رونق بيشتري يافتهاين قبيل نشريات د -نبوده 

، »، خط»آفتاب«، »سيمرغ«، »آرش«در اين سالها نشرياتي نيز چون 
، »مكث«، »سنگ«، »بامداد«، »اطلس«، »مدوسا«، »نگاه نو«، »نقطه«
، »شهروند«، »قلمك«، »ويژه شعر« ، » دفترهاي هنر«، »شهرزاد«
(به همراه نشريات » دوره اول و دوم -ار سپيد«و » پيوند«، » استار ايران«

، يا نشريات ويژه » پشمك«و » اصغرآقا«متعدد ديگردر كانادا)، نشرياتي چون 
زنان يا همجنسگرايان، و بسياري ديگر در كشورهاي مختلف در ابعاد و 

اند. يعني كه در اين دوران شاهد ظهور تدريجي  اشكال مختلف نشر يافته
هاي  ايم، چون فصلنامه ها و جنگ ات در مهاجرت بودهانواع ديگري از مطبوع

هنري و نشريات خبري، كه اگرچه در زمينه مطالب، نحوه چاپ و  -   ادبي
هاي متعدد وجود    پخش و نيز منابع مالي و هزينه ها و درآمدهاشان تفاوت

دهد: هر  دارد، اما يك نكته اشتراك با اهميت اين دو را به يكديگر پيوند مي
دهند و مورد توجه  هاي وسيعي از مهاجران را مخاطب قرار مي روه، بخشدو گ

اند نيازهاي واقعي، اصلي و با  گيرند و هر دو گروه، كوشيده آنان نيز قرار مي
  .اهميت مهاجران را دريابند و تالش ورزند تا به آنها پاسخ گويند
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  :بازگرديم به پرسشهاي مطروحه در بخش نخست اين مطلب 
اي كه طيف وسيعي از مخاطبان  يان انتشار يك نشريه مردمي، نشريهمرز م - 

اي  اي از مسائل سرگرم كننده كه تنها لحظه را در برگيرد، با نشر مجموعه
تورق را بكار آيد در كجاست؟ مرز ميان طرح مسائل فرهنگي و اجتماعي 

كند  جامعه با انزوا در محدوده جمعي خاص كه مباحثي خاص را نشخوار مي
  پسند شد و يا به قول معروف از آن سوي بام افتاد؟ در كجا؟ آيا بايد ساده

طيف وسيعي از خوانندگان عادي «يا آنچه » مسائل مردم«نكته اينجاست كه 
تنها عبارت از اخبار هيجان انگيز و شعارهاي جنجالي و » كند را جلب مي

اجر در زندگي خاصيت و... نيست. بويژه توده مه هاي بي سازي سرگرمي و قصه
روست. عدم    روزمره خود در خارج از كشور با مسائل مهم و متعددي رودر
هاي تربيتي     تجانس فرهنگي، اخالقيات، سنت ها و روش هاي زيستن يا شيوه

ها در زمينه هاي مختلف و گسترش     از يكسو، و نياز به گسترش دامنه آموخته
دي و اجتماعي از سوي ديگر، تسلط دامنه ذهن و انرژي فكري بر عمل فر

  توان و بايد به آنها پرداخت. اند و مي» مسائل مردم  «همه و همه 
اجتماعي، نقشي  -مطبوعات مهاجرت، بويژه دو بخش خبري و فرهنگي 

بسيار با اهميت در جهت پشتيباني انسان مهاجر در برون رفت از گرداب 
ي اخير دچار تغييرات بحران برعهده دارند. چهره جهان، بويژه در سالها

عميقي شده است و خواه ناخواه امواج اين زلزله جهاني، خانه ما را نيز به لرزه 
هاي  در آورده و يا خواهد آورد. ادبيات، هنر، مباحث فرهنگي و راهجويي

اجتماعي و بطور كلي، نمودهاي انديشه حسي يا علمي، نقش بزرگي در 
گيري آن به سوي دنياي بهتر  ازي اوجتشريح و تدوين اين تغييرات و زمينه س

دارند، و مطبوعات ما در مهاجرت، كاش بتوانند با ايفاي نقش ويژه خود در 
  اي وسيع تر بر چشم اندازي سر سبزتر بگشايند اين ميان، دريچه
آيا مطبوعات مهاجرت، بايد  رسيم به گروه ديگري از پرسشها: حال دوباره مي

توانند  ه در داخل ميهن وجود دارند يا مياي ك وظيفه همه مراجع تربيتي
وجود داشته باشند را بعهده بگيرند؟ آيا اين مطبوعات موظفند جاي خالي 

هاي حفظ ميراث و زبان فرهنگي، فرهنگستان، مدرسه،     كتابخانه ها، انجمن
محفل ادبي و علمي و... يا كلوپ هاي سرگرمي را پر كنند؟ چه كساني 

  ياتند؟مخاطبين اصلي اين نشر
يك جنبه واقعيت اينست كه آن بخش از مهاجران كه به تحصيل مشغولند 

اند، بسادگي قادرند  يا در رابطه با تخصص خود در جامعه ميزبان جذب شده
از مطبوعات و متون منتشره به زبان اصلي در همان جامعه استفاده كنند و 

ت فارسي زبان در بويژه با توجه به ضعف امكانات فني و محتوايي اغلب نشريا
مهاجرت، تمايلي به استفاده از آنها ندارند. جنبه ديگر واقعيت اينست كه تنها 
بخش كوچكي از مهاجرين ايراني، حوصله، وقت و تمايل كافي براي مطالعه 
متون تربيتي، تعليمي و تحقيقات تخصصي ادبي، هنري، علمي يا حتي 

كه هر يك از اين گروه هاي  اجتماعي دارند. البته اين برداشت، بدين معنا
باشند نيست. اما يك  اجتماعي محق به داشتن نشريات ويژه خود نمي

شود و آن اينكه در نبود يا كمبود مراجع  گيري نيز از آن حاصل مي نتيجه
اجتماعي هستند  -رساني، اين مطبوعات فرهنگي  تربيتي، تحقيقاتي و اطالع

زرگ از مهاجرين را در نظر بگيرند كه بايد توان ها و نيازهاي همان بخش ب
كه از يك سو امكان يا تمايل به استفاده از متون منتشره به زبان اصلي 
جامعه ميزبان ندارد و از سوي ديگر توجه عميق به تحقيقات خشك، در هر 

اي از حوصله او خارج است. نيازهاي او اينك بايد از طريق طرح  زمينه
رهنگي، تحليل هاي روشن اجتماعي و رويدادها، متون ادبي، هنري و ف

برخورد ديدگاهها و... برطرف گردد، و بدين سان، اين بخش از جامعه در 
تري  مسير آشنايي با مسائل جديد و مطرح در جهان پيرامونش ديد گسترده

در نگرش به آن بيابد و قادر به بررسي و تحليل، و در نهايت، انتخاب روش 
لذت بردن و بارور ساختن انرژي خود و ديگران هاي بهتر براي زندگي كردن، 

  گردد.
اجتماعي و  -، مطبوعات فرهنگي  از نشريات تخديري يا تبليغاتي كه بگذريم

نشريات خبري در موقعيت فعلي وظيفه سنگيني بعهده دارند كه كامالً نيز با 
طرح زنده، بموقع و وسيع رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي  :يكديگر مربوطند

يا خارج از كشور و تحليل و بررسي عميق و كشف ارتباط دروني آنها از داخل 
يكسو و راهيابي براي تبادل تجارب و هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي و 
اجتماعي از سوي ديگر. البته فعاليت مطبوعاتي آكادميك در جهت تحقيقات 

 هايي كه از ضرورت زماني در لحظه حاضر اي در زمينه هاي ريشه و بررسي

برخوردار نيستند، جاي ويژه خود را دارد و نبايد به آن نيز از اين دريچه 
  نگريست.

گيرند.  مهاجران در خارج از كشور با مسائل مهم و بغرنجي رو در رو قرار مي
بخش بزرگي از اين مسائل در چهارچوب نيازهاي معنوي آنها قابل بررسي 

عي و تمايل به كسب است. دورافتادگي از محيط مأنوس فرهنگي و اجتما
كند. در  سريع خبرهاي موثق از تحوالت داخلي اين نيازها را دو چندان مي

اند، بخش بزرگي از  عين حال در ميان كساني كه ميهن را ترك كرده
هاي  نگاران و هنرمندان رشته محققين، نويسندگان، شاعران، طراحان، روزنامه

يد از حرفه هنر، استعداد و توانند و نبا مختلف هنري وجود دارند كه نمي
علمي خود دور بمانند و آنرا انتقال ندهند. در ميان مهاجران  - دانش فرهنگي 

ايراني، بخش بزرگي از تحصيلكردگان و فرهنگدوستان وجود دارند كه تشنه 
هاي خود از سرچشمه فرهنگ، ادب و هنر غني ملي خود   گسترش آموخته

ورزند تا پيوند ها و ارتباطات الزم را  ميباشند. بسيارند كساني كه تالش  مي
ميان فرهنگ و ادب ايران و ديگر نقاط جهان برقرار كنند و بسيارند نوآموزان 

  جويند. مشتاقي كه فضايي براي نشر و تبادل تجربيات خود مي
اند  اين بخش از مطبوعات مهاجرت، موفق شده«اگر اين ادعا درست باشد كه 

ا اهميت مهاجران را دريابند و تالش ورزند تا به آنها نيازهاي واقعي، اصلي و ب
در زمينه مطالب نحوه چاپ و «و نيز با توجه به اين اشاره كه » پاسخ گويند

هاي متعدد وجود  ها و درآمدهاي آنها تفاوت پخش و نيز منابع مالي، هزينه
ها كدامند و آن  پيش از هر چيز مفيد است ببينيم كه اين تفاوت» دارد،
  ش به كجا رسيده است؟تال

ترين نشريه خبري  ترين و جا افتاده به عنوان قديمي» ايران تايمز«روزگاري 
و » كيهان چاپ لندن«تاكنون). بعد  1349خارج از كشور مطرح بود (از سال 

جاي خود را باز » شهروند«به آن اضافه شد، چندي بعد » نيمروز«سپس 
از اينترنت و با اتكا به بازار رو به  كرد، و از آن پس نيز، با گسترش استفاده

گسترش ايراني و وسعت يافتن مهاجرت، ديگر نشريات خبري، درسالهاي  
اخير رونق گرفتند. با اينهمه بايد اذعان داشت كه بسياري از اين نشريات، 

نمايند اما جز معدودي از آنها،  اگرچه در مواردي نيازهاي محلي را برطرف مي
د به دقت، تنوع و گستردگي عمل الزم دست يابند. اما در ان هنوز موفق نشده

ارزش آنها همين بس كه به نكته با اهميتي در زندگي معنوي مهاجران 
اند و در جهت حفظ پيوند هاي اطالعاتي داخل و خارج از ميهن  پرداخته
ترين و در عين حال، از   ترين، متنوع ترين، ماندني  اي كنند. اما ريشه عمل مي

ترين بخش از مطبوعات مهاجرت را همانا      توان نظر فني و اداري، كم نقطه
دهند. چرا  اجتماعي تشكيل مي -  هاي فرهنگي ها و گاهنامه    ها، جنگ   فصلنامه

  با اهميت و چرا ناتوان؟
چه در دوره نخست و چه در دوره دوم، بخش بزرگي از متخصصين و  

ند. در كنار اينها بايد از بخش بزرگي تحصيلكردگان جامعه تن به مهاجرت داد
كردگان و دانشجويان  از فعالين نيروهاي سياسي نام برد كه آنها را تحصيل

توان دو گروه  دادند. در دوره مهاجرت اجتماعي، همچنان مي تشكيل مي
مشخص هنرمندان و فرهنگيان و نيز نسل جوان تحصيلكرده و دانشجو را 

ا بپذيريم، بايد به نتيجه آن نيز توجه كافي تشخيص داد اگر اين ارزيابي ر
نياز عميق اين بخش بزرگ از جامعه به داد و ستد فرهنگي،   «مبذول داريم: 

اگر اين نتيجه را در كنار فاكتور ديگري كه » به تداوم آموختن و آموزاندن.
انسجامي خاص اديبان و هنرمندان در بستر  حاكي از پراكندگي و بي

گوني عام توده مهاجرين است قرار دهيم، به دليل اهميت پراكندگي و ناهم
فعاليت مطبوعاتي در اين زمينه پي خواهيم برد. در عين حال اشاره شد كه 
اين فعاليت تاكنون از توان الزم و كافي برخوردار نبوده است. چرا؟ مشكالت 

 توان به دو بخش جدا و در عين و سدها در اين رابطه متعددند و آنها را مي
  حال مربوط به هم تقسيم كرد:

الف: مشكالت فني مالي و اداري نويسندگان، هنرمندان، محققين و اديبان 
اند. اغلب آنها از امكانات اندكي براي اداره زندگي خود برخوردارند و  پراكنده

اند.  بخش بزرگي از آنان اجباراً به مشاغل غيرتخصصي و اتفاقي روي آورده
ر آراء آنان حمايت بعمل آورد وجود ندارد و با وجود نهاد بخصوصي كه از نش

تيراژ پايين و هزينه سنگين نشر، پخش و ارسال نشريات و كتب، ضررهاي 
مالي هنگفت همواره تداوم فعاليت اين قبيل نشريات را تهديد كرده است. 

هاي مناسب براي ارائه و فروش يا شناساندن آنها محدودند و در بسياري    محل
كز سكونت ايرانيان، چنين محل هايي وجود ندارد. امكان تهيه خبر از از مرا
هنري از مراكز مختلف تجمع ايرانيان اندك است و  -هاي فرهنگي  رويداد
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سرعت عمل در نشر و پخش، تقريباً ناممكن. بر اين اساس نادرند نشريات 
  .كه مرتب و به موقع و مداوم منتشر شوند  صرفأ فرهنگي دو هنري

دهند. اين  دوم (ب) مشكالت را، عوامل بازدارنده ذهني تشكيل مي گروه
واقعيت انكار ناپذيري است كه بخش بزرگي از مهاجران ايراني، به حق يا 

 -جويي فعاليت هاي تشكيالتي ايدئولوژيك  ناحق، نظر خوش و تمايل به پي
اند و ندارند. تحوالت جهاني اخير و فروپاشي سيستم  سياسي نداشته

ياليستي در كنار طوالني شدن دوره مهاجرت بخشي از فعالين و سوس
ها بدبين و منفعل كرده  هواداران نيروهاي سياسي را نيز نسبت به اين فعاليت

است. همين امر، در كنار پراكندگي، ناهماهنگي و درگيري نيروهاي سياسي 
به دو نگار نيز  با يكديگر، باعث شده است تا متفكرين و هنرمندان روزنامه

مهابا نظرات سياسي و فلسفي را در مطبوعات  دسته تقسيم شوند. آنها كه بي
كنند، و آنان كه از طرح هرگونه مسئله  هنري خود طرح مي - فرهنگي 
كنند و صرفاً به مسائل ادبي، تاريخي و  سياسي بشدت پرهيز مي -اجتماعي 

  كلها، به ندرت ازپردازند. هر دوي اين ش ها مي تحقيقات مختلف در اين زمينه
گيرد. بخش  طرف بخش وسيعي از جامعه مهاجر مورد پذيرش قرار مي
ارتباطي يا كم  نخست به خاطر سوابق مذكور، و بخش دوم به علت بي

ارتباطي با زندگي و امور روزمره مهاجرت. توده مهاجر تشنه دستيابي به 
چكترين سياسي است، اما كو -اخبار و اطالعات و تحليل هاي اجتماعي 

تمايلي به قرار گرفتن در معرض تبليغ نوع ويژه و احياناً متعصبانه نظريات 
سياسي يا تبليغات يك جانبه ندارد. به همين ترتيب، زندگي پرفشار مهاجرت 

كافي براي پرداختن به مسائل دور از ذهن و   و مسائل روزمره، وقت و انرژي
طرح اين قبيل مطالب، به  گذارد و هنري و فلسفي باقي نمي - تخصصي ادبي 

  يابد. سختي خوانندگان معدود خود را مي
در داخل كشور، با وجود جمعيتي قريب به هفتاد ميليون نفر هنوز نشريات 

، گذشته از گرفتاريهاي قانوني، از تيراژ حداكثر چند   هنري -تخصصي ادبي 
نيستند  روند و قادر به تأمين هزينه ها و حل مشكالت خود هزار فراتر نمي
پيشگام بودند). در خارج » دنياي سخن«و » تكاپو«، » آدينه«(دراين زمينه 

توان انتظار  از كشور و با توجه به شرايطي كه قبالً توضيح داده شد، چگونه مي
اي است كه نويسندگان، محققين و  برخورد مناسب داشت؟ در چنين زمينه

تاق، راههاي مختلفي را براي هنرمندان، اعم از استادان مجرب يا نوآموزان مش
كنند كه نتايج متفاوتي نيز تاكنون  اند و مي هاي خود تجربه كرده نشر ايده

همانطور كه اشاره شد، طي سالهاي اخير از يك سو مجله  ببار آورده است.
و... با » آرش«، »علم و جامعه«، »روزگارنو«، » سيمرغ«، »پر«هايي مانند 

اند و از سوي ديگر فصلنامه ها و  نشر يافتهاجتماعي  -محتوايي فرهنگي 
نامه «، »ايران شناسي»، »فصل كتاب«، »بررسي كتاب«هايي چون  جنگ

، »سنگ«، »مكث«، »افسانه«، »كبود«، »كانون نويسندگان ايران
هنري منتشر  -، و ... با محتوايي عمدتاً ادبي »انداز چشم«، »پويشگران«

بعنوان نمونه ذكر شد و بوده يا هستند نشريات  اند. البته اين نام ها صرفاً شده
اند.  ديگري كه سرنوشت پرفراز و نشيبي داشته و عمدتاً دچار عدم تداوم شده

فراز و نشيب در مضمون و محتوا و حتي خط مشي فكري مجله يا عدم نظم 
اند  شود. بلكه معدود و چه بسا نادر بوده و تداوم به چند نمونه باال محدود نمي

اتي كه قادر به حفظ هماهنگي و تداوم خود شده باشند. در عين حال، نشري
مطبوعاتي داخل كشور در سال هاي اخير و  -مختصر تغيير فضاي فرهنگي 

اجتماعي نشان داد كه  -انتشار دهها عنوان روزنامه و مجله و نشريه فرهنگي 
ي حتي بهترين نشريات منتشره در خارج از كشور، هنوز راه طوالني برا

رسيده به نظم، هماهنگي و غناي مطالب به شكل مطلوب و مناسبش در 
  پيش دارند.

ها نيز، با توجه به همين تعدد     ها و توانايي    نيازها متعددند و متفاوت. سليقه
كه در   نيازها، توانائي ها و ساليق و با توجه به تمام مشكالت عملي و ذهني

رت در شرايطي كامالً متفاوت با سطور قبل برشمرده شد، مطبوعات مهاج
يابند. دقيقاً به همين علت نيز  مطبوعات داخلي متولد مي شوند و رشد مي

در » اهداف مشخص«و » امكانات پراكنده«اي از  احاطه وسيع بر مجموعه
ها و    شوند و نياز تر از طيف مخاطباني كه برگزيده مي كنار شناخت عميق

هادن يك فعاليت مطبوعاتي، ضرورتي غيرقابل سليقه هاشان به هنگام بنيان ن
» پراكنده  «توانند  مي» امكانات  «انكار است. در عين حال روشن است كه 

  ».ها برنامه   «و » اهداف  «باشند. اما نه 
گفتيم كه از ميان مطبوعات ما در مهاجرت دوره اخير، هنوز نتوانسته  

هاي اوايل    هاي تابان مهاجرت ستارهيا ديگر » مالنصرالدين  «يا » صوراسرافيل  «

اين قرن ظهور كند. البته پراكندگي وسيع مهاجرين در سراسر دنيا در اين 
برنامگي  نگري ها، بي تأثير نيست. اما برخي شتابزدگي ها، يكسويه  زمينه بي

ها و پاسخ نداشتن براي اهم پرسش هايي كه پيش از اين طرح شد و به 
هاي  و تداوم درگيري» اي قبيله   «ور، غلبه تفكر اعتقاد نگارنده اين سط

سرانجام نيروهاي سياسي در ميان فعالين مطبوعات نيز از اهميت غيرقابل  بي
انكار برخوردار است. اين وضعيت در حال تغيير است و چنانچه براي 
مشكالت فني كار مطبوعاتي نيز بتوان راه حل هاي مناسب يافت و بويژه 

در فواصل كوتاه مدت و پخش وسيع و سريع آنها را تأمين انتشار بموقع و 
توان اميدوار بود كه جايگاه ويژه خود را در تاريخ مطبوعات مطرح  نمود مي

اند. (در اين اواخر و به مدد  ايران بيابند، كه برخي نيز اندك اندك يافته
از حد يك نشريه محلي و حتي خارج » شهروند«اينترنت اندك اندك 

نگري خاص  اتر رفته و چنانچه ديدگاه، بينش، نظم و ژرفكشوري فر
اش رشد كند،  ژورناليسم سالم نيز در آن همپاي امكانات فني و ارتباطي

ترديد نمونه موفقي از تلفيق خبر، فرهنگ و بازار در اين دوره از مهاجرت  بي
  خواهد بود.)

مطبوعاتي در  ها و مشكالت فعاليت در ارتباط با سابقه، انواع، نحوه، ضرورت
مهاجرت سخن گفتيم. اين نكته نيز روشن است كه نگارنده اين سطور، براي 

اجتماعي اهميت خاص قائل  -فعاليت هاي مطبوعاتي در زمينه امور فرهنگي 
است. چرا كه معتقد است از يك جانب نيازهاي معنوي توده مهاجر، بويژه در 

مده شدن مسائل تربيتي و ارتباط با تبادل و تقابل فرهنگ هاي مختلف و ع
روانشناختي، پاسخ مناسب خود را از اين كانال دريافت خواهد كرد، و از 

تواند ارتباط سازنده ميان روشنفكران و  جانب ديگر تنها بدينسان است كه مي
متفكرين مقيم خارج و داخل كشور برقرار گردد و تبادل آراء و امكانات، ثمره 

ر اين زمينه نتوانيم به بهترين اشكال، فني يا خود را ببار آورد. چرا ما د
ذهني، دست يابيم؟ چرا نبايد قادر باشيم از انرژي هاي موجود باالترين 

  استفاده را برده و به مؤثرترين نتيجه نزديكتر شويم؟
متأسفانه شرايط نامساعد باعث شده است تا اغلب متفكرين مجرب مقيم 

هاي پيشين خود قناعت كنند و    وختهها و آم خارج از كشور تنها به تجربه
اغلب نوآموزان و نسل تازه هنرمندان و اديبان، تنها به استعداد خود متكي 

تواند  اجتماعي مهاجرت مي - باشند. چه نيرويي، جز مطبوعات فرهنگي 
پشتوانه اصلي تالش اينان در زمينه گسترش ارتقا و تبادل دانسته هاشان 

يع مخاطب، شناخت و تسلط عميق بر هدف باشد؟ چه چيزي جز شناخت وس
تواند به فعالين مطبوعاتي  گيري الزم مي اي روشن براي نتيجه و اتكاء به برنامه

در اين رابطه مدد رساند؟ چه بهتر كه در اين زمينه نيز همانند همه زمينه 
سرانجام كنار گذاشته شوند و از تداخل  اي و بي هاي ديگر بحث هاي حاشيه

وظايف نيز پرهيز شود. مجله يا فصلنامه تخصصي؟ گاهنامه يا  در اهداف و
جنگ تئوريك؟ طرح مطالب آكادميك و تحقيقات تخصصي يا مسائل روز؟ 
پرهيز از طرح مسائل و ديدگاه هاي سياسي اجتماعي يا تلفيق مسائل 
فرهنگي، ادبي، هنري و اجتماعي؟ نيرو گذاشتن روي امكانات و تجربيات 

ر جهت گسترش ارتباطات و تبادل تجربيات؟ كار تجربي يا محلي يا تالش د
  اي؟ ترجمه يا تأليف؟! حرفه

» هيچ«معموالً به » همه يا هيچ «تجربه نشان داده است كه طرح مسئله  
هدف پرسش هاي گوناگون، پاسخي به همراه  برنامه و بي انجامد و طرح بي مي

نند بيش و پيش از هر توا اجتماعي مهاجرت، مي -ندارد. مطبوعات فرهنگي 
چيز به ايجاد و حفظ ارتباط ميان فعاليت هاي پراكنده و نامنسجم فعالين 
زمينه هاي مختلف ادبي، هنري و فرهنگي بپردازند و با گسترش كار زنده و 
خالق و نيز راهيابي جهت رفع مشكالت فني و مادي خود، از يكسو عرصه را 

بگشايند و از سوي ديگر عرصه را  براي تغذيه كاملتر و بهتر مخاطبان خود
براي گسترش فعاليت مطبوعات تخديري و تبليغاتي تنگ سازند. اين البته به 
اين معنا نيست كه نياز بخشهاي وسيعي از جامعه مهاجر را به خبرگيري، 
سرگرمي، تفريح، تمدد اعصاب و... نديده بگيريم. اما اينها همه به جاي خود، 

گرايي جاي دفاع ندارد، و از سوي  درجازدن و كهنهحتي در همين زمينه هم 
ديگر، الزمه هرگونه رشد و پيشرفت فرهنگي و مدني در جامعه مهاجر، 

تر و  هاي انساني هاي فرهنگ، دانش، ادبيات، هنر، و بويژه جنبه آشنايي با تازه
اي سنگين، و در عين حال شيرين براي اهل  تر آن است؛ وظيفه مترقي

  .مطبوعات
*  
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  هاي نگاهي به فعاليت

 ها مطبوعاتي و انتشاراتي آذربايجاني
)1(  

  )1978-2007در مهاجرت ( 

  ملويتس. حا

  
اطالع ايرانيان از تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي اروپائيان و انتقال اين 
آگاهيها به داخل كشور اساساً از طريق دو كشور بـزرگ دنيـاي آنـروز يعنـي     

ثماني و تزاري و توسط بازرگانان و مهاجرين ايراني كه در اين امپراطوريهاي ع
دو كشور كار و زندگي مي كردند، صـورت پذيرفتـه اسـت. در ايـن ميـان بـه       

ي  خاطر اشـتراكات مـذهبي، زبـاني و تـاريخي ايرانيـان بـا ملتهـاي متشـكله        
  امپراطوري عثماني، نقش اين كشور در اين تحوالت بخصوص بارزتر بود. 

مهاجرين ايراني به روسيه تزاري را دهقانان و اقشار تهيدست شـهري  اكثريت 
مهـاجرين ايرانـي بـه امپراطـوري عثمـاني از تجـار،        امـا تشكيل مـي دادنـد،   

. به هر صورت ايرانيـان از طريـق ايـن    بودندبازرگانان و اقشار ثروتمند جامعه 
ائي اروپا دمكراتيك و بورژو -مهاجرين و بازرگانان در جريان تحوالت سوسيال

  قرار گرفتند. 
از آنجا كه آذربايجان با چهار كشور خارجي از جمله با امپراطوريهاي عثمـاني  

هـا بـا    چنين به علت اشتراكات زبـاني آذربايجـاني   و تزاري همسايه بود و هم
كه ارتبـاط را بـراي هـر دو     -ها و اقوام ساكن قفقاز و امپراطوري عثماني ملت

ثريـت ايـن مهـاجرين و بازرگانـان آذربايجـاني      اك  -طرف آسانتر مي سـاخت 
چـون   ربودند. هنوز هم در آذربايجان ايـران مـي تـوان بـه اسـامي فاميـل هم      

برخورد كه حكايت از ايـن   مسكوچي و چي باكي ،استانبولچي ،چي كلكته
  .داردها در زمانهاي نه چندان دور  مراوده

ــدزاده  ي  نويســنده نويســندگان و متفكرينــي همچــون ميــرزا فتحعلــي آخون
ي  زاده بنيانگذار مكتـب و نشـريه   ، جليل محمد قلي"الدوله مكتوبات كمال"
ـ " ـ "ي  اي نويسـنده  العابـدين مراغـه   ، زيـن "رالدينيمال نص ي  احتنامهيس

چـون   و سياستمداراني هـم  "كتاب احمد" ، طالبوف نويسنده"بيگ ابراهيم
ايـن دوره از  وري و نريمـان نريمـانوف محصـول     زاده، سيد جعفر پيشـه  رسول

  ها هستند.   مهاجرت آذربايجاني
صورت مخفيانه ه چنين از نشرياتي كه در مهاجرت چاپ و بردر اينجا بايد هم

 "رالدينيمال نص"ي  به داخل كشور قاچاق مي شد، نيز نام برد. غير از نشريه
 "قانون"(استانبول)،  "اختر"بايد از نشريات  ،كه در شهر باكو منتشر مي شد

(كلكتـه) نـام بـرد كـه در ايـن       "المتين حبل"(هنـد) و   "حكمت" (لندن)،
  بيداري و نفوذ افكار مترقي به داخل كشور نقش بي بديلي را بازي مي كردند.

  
ها به خارج از كشور با شكست قيام مردم تبريز  آذربايجاني دومين مهاجرت

 آغاز مي شود. سركوب خـونين ايـن   1909بر عليه لشكريان اشغالي روس در 

 ي ايـن مهـاجرت شخصـيت    اي شد كه در پروسه قيام باعث مهاجرت گسترده
هاي سياسي همچون شيخ محمد خياباني و شاعران و اديباني همچـون تقـي   
رفعت پرورده شدند. تقي رفعت كه از يك جنبه بايد او را پدر شعر نو فارسـي  

 ي دمكراتهـاي تبريـز و   ارگـان كميتـه  »  تجـدد « ي  دانست، سر دبير نشريه
  بود. » آزاديستان«ي ادبي و فرهنگي  نشريه

  
ها با شكست حكومت ملي آذربايجان شـروع مـي    آذربايجاني مهاجرت سوم

شود. با سقوط حكومت ملي آذربايجان، از ترس ارتشي كه مسـير لشكركشـي   
و هواداران  ءهاي دار نشان مي كرد، هزاران نفر از كادرها، اعضا خود را با چوبه

هـاي   ربايجان شوروري پناهنده شـدند. در فاصـله ي سـال   اين حكومت به آذ
از ميان اين مهاجران صدها نفـر نويسـنده، محقـق، شـاعر و      1978تا  1945

تقي دانشمند بزرگ تربيت شدند. از اينها مي توان محققين نامداري همچون 
و شـاعران بزرگـي    الهـي  سيد آقـا عـون  و  محمد تقي ذهتابي، شاهين

و  علـي تـوده  ، باالش آذراوغلو، كيمه بلوريح، مدينه گلگونهمچـون  
را نام برد. متاسقانه آثار  علي مينائيو همچنين نقاشان نامداري چون ريا  بي

اين بزرگان علم، ادب و هنر آذربايجان، هنوز در ايران ناشـناخته بـاقي مانـده    
اي باشد. همينجا جا دارد كـه   كه خود مي تواند موضوع تحقيق جداگانه است
اشاره كـرد كـه بـه    » جمعيت روشنفكران مترقي ترك ايران«هاي  يتبه فعال

و  محمدتقي ذهتابيرهبري شاعر، نويسنده، محقق و تاريخدان آذربايجـاني  
در شهرهاي مهم  1357همكاري نقاش مشهور علي مينائي تا انقالب بهمن با 

ي نشـريه علمـي، ادبـي و     . دورهداشـت فعاليت  چنين كشور عراق، و هماروپا 
ي شــعر بخشــي از  و چنــدين نمايشــنامه، پوئمــا و مجموعــه "ارك"ري هنــ

  فرهنگي اين جمعيت محسوب مي شوند. -هاي ادبي فعاليت
***  

ها به خارج از  موج چهارم مهاجرت آذربايجاني 1357با شكست انقالب بهمن 
مهـاجرين، طيـف    شـمار كشور آغاز مي شود. ايـن دوره از مهـاجرت از نظـر    

بلـي تفـاوت بنيـادي    قهاي مقصد، نسبت به دوره هـاي  ناهمگون آن و كشور
دارد. وابستگي به سازمانهاي مختلف سياسي، تعدد كشورهاي مقصـد و تنـوع   

هاي فرهنگي، سياسـي و   بيني اين مهاجرين باعث شده است كه فعاليت جهان
  مطبوعاتي آنها بسيار پربارتر و از نظر مضمون متنوع تر باشد.

خش انتشار نشريات مختلـف و  باين مهاجرين ازدو  هاي در عرصه قلم، فعاليت
ليف كتابهائي كه از نظر مضمون متنوع مي باشند، تشكيل شده است. قبـل  أت

  از پرداختن به اين نشريات ياد آوري چند نكته خالي از فايده نيست:
زبان اين نشريات اساساً تركي آذربايجاني با هر دو الفباي عربي و التين مـي   -1

  ها به زبان فارسي هستند. ي از نوشتهباشد. بخش
له و سـتم ملـي در ايـران و    أي مس موضوع اصلي اين نشريات بحث در باره -2

دمكراتيـك آذربايجانيهـا بـراي بدسـت      -ي ملـي  آذربايجان مي باشد. مبـارزه 
  ي اصلي گردانندگان اين نشريات مي باشد. آوردن حقوق ملي خود مشغله

جاي مهمي را در اين نشريات به خود اختصاص  كاتوريشعر، فولكلور و كار -3
  .داده است

اكثريت اين نشريات در كشورهاي آلمان فدرال، سوئد، كانادا و جمهوري   -4
  اند. آذربايجان منتشر شده

طلبـان و   زبان كه بخشي از آنهـا توسـط سـلطنت    بر خالف نشريات فارس -5
زبـان   شريات تر كيمذهبي منتشر مي شوند، ن -نيروهاي وابسته به طيف ملي

اساساً توسط نيروهاي جداشده از سازمانهاي چپ ايراني و يا توسط نسـل اول  
دمكراتيـك آذربايجـان منتشـر مـي شـوند. نيروهـاي مـذهبي         -فعالين ملـي 

  هيچگونه نقشي در اين فعاليتها ندارند.
طلـب از   يـف سـلطنت  طزبـان وابسـته بـه     كمبود امكانات (نشريات فارس -6

اي  انـد) و فقـدان كـادر حرفـه     كشورهاي معيني برخوردار بودهكمكهاي مالي 
مانع بزرگي در راه ادامه كاري اين نشريات محسـوب مـي شـود. بيشـتر ايـن      

انـد. امـروزه    نترنتي تبديل شـده يهاي ا نشريات در طول فعاليت خود به سايت
سايتهاي آذربايجاني از نظر تعداد، تنوع و كيفيـت جـاي بسـيار مهمـي را در     

  ن سايتهاي ايراني اشغال مي كند.ميا
  

2وار به بخشي از اين نشريات مي اندازيم ذيالً نگاهي فهرست
:  

  
 "ي دمكـرات آذربايجـان   آذربايجـان ارگـان فرقـه   "ي  : نشريه"آذربايجان" -

ي آذربايجاني و حتي ايراني است كه در مهاجرت منتشـر   قديمي ترين نشريه
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مطـالبي نيـز    هر از گاهايجاني است كه مي شود. زبان نشريه اساساً تركي آذرب
به فارسي در آن درج مي گردد. نشريه زير نظر هيئـت تحريريـه و بـا الفبـاي     

ي سياسي آذربايجـان و ايـران    در كنار مسائل روزمره و عربي منتشر مي شود
نشـريه بعـد از انقـالب بهمـن     ايـن  به شعر و ادب آذربايجان نيز مي پـردازد.  

 آنر تبريز و هم در باكو منتشر شده است. انتشـار  همزمان هم در شه 1357
ي نظـري و تئوريـك    ملـه بصـورت نشـريه   جدر شهر باكو با فواصل معيني از 

شـماره   12آذربايجان هنوز ادامه دارد. از اين نشريه با فـرم جديـد تـا كنـون     
در شهر باكو منتشـر شـده    1978منتشر شده است. اولين شماره آن در سال 

  است.
اي است ادبي و تـاريخي كـه توسـطه     : نشريه"مجموعه –ادبي  تاريخي" -

مهاجرين وابسته به فرقه دمكرات آذربايجان به زبان تـوركي آذربايجـاني و بـا    
ي آن در سـال   الفباي عربي در شهر باكو منتشـر شـده اسـت. اولـين شـماره     

منتشر شده اسـت. نشـريه    1991و دوازدهمين شماره ي آن در سال  1982
ت كتابچه چاپ شده، اساسـاً بـه تـاريخ و ادبيـات آذربايجـان مـي       كه به صور

منتشـر شـده   » سـحر «به داليل نامعلوم بنـام   آنهاي  پردازد. بعضي از شماره
اي از داستانهاي كوتاه به زبان تركي آذربايجاني است.  است كه اساساً مجموعه
بـه نـام   اي  ها بـه داسـتانهاي كوتـاه خـانم نويسـنده      مثالً يكي از اين ضميمه

  منتشر شده است.» سحر گونشي«اختصاص دارد كه با نام  "نصيبه"
 1980اي است كـه تـا سـال     (مصراع هاي آتشين): نشريه"اودلو مصراعالر" -

ي دمكـرات   پنج شماره از آن منتشر شده است. اين نشريه نيز وابسته به فرقه
مـي باشـد.    آذربايجان است. زبان نشريه تركي آذربايجاني و الفباي آن عربـي 

بـه زبـان تركـي     هاساساً به شـعر آذربايجـاني مـي پـردازد. شـعرهاي آن همـ      
چون معجز شبستري، مدينه گلگون، حكيمه بلوري،  اعرانيآذربايجاني و از ش

ابراهيم ذاكر، آذراوغلو، علي توده، سهراب طاهر، عاشيق حسين جـوان، خـاور   
قاسـم جهـاني، ايـوب    قهرماني، تاريل اميد، نـاظم رضـوان، بختيـار ارشـادي،     

نميني، ايمان ايراني، غريب ساواالن، عارف صفا، سليمان جهاني و ديگران مي 
  باشد. 

در شـهر   "آذر 21جمعيـت  ": اين نشريه به عنـوان ارگـان   "آذر 21"مجله  -
اي بـود   باكو توسط دو نسل از مهاجرين آذربايجاني منتشر شده اسـت. مجلـه  

رنگـي منتشـر مـي شـد. بنيانگـذار آن       صورته اجتماعي، تاريخي، ادبي كه ب
ا ميانالي) بود. از اعضاي هيئت ضصمد نيكنام و سر دبيرش مظفر سعيد (علير

ي آن ميتوان از باالش آذراوغلـو، يـداهللا نمينـي، بهـروز حقـي، تقـي        تحريريه
شماره منتشـر   9آذر جمعاً  21زاده و سعيد زنگانلي نام برد. مجله  محمد نقي

اش در مـاه   و آخـرين شـماره   1998ي آن در دسامبر  رهشده است. اولين شما
منتشر شده است. زبان مجله تركي آذربايجاني با الفباي التين  2001دسامبر 

ي دمكـرات   هـاي فرقـه   مي باشد. بررسي حكومت ملـي آذربايجـان و فعاليـت   
  .داده استآذربايجان بخش بزرگي از كار مجله را به خود اختصاص 

توسـط هيئـت    1994(آذربايجـان جنـوبي): از سـال     "گونئي آذربايجـان " -
اي مركب از عبداهللا اميرهاشمي، ارسالن ارل، جاويدان اليارس، آتـيال   تحريريه

ماراالنلي و هادي قاراچاي منتشر مي شود. اعضاي هيئت تحريريـه از هـر دو   
شماره از آن منتشـر شـده اسـت. زبـان      10بخش آذربايجان هستند. تا بحال 

  آذربايجاني، الفباي آن التين  و محل نشر شهر باكو مي باشد.                     نشريه تركي 
 1982( زبان مادري): توسط نورالدين غروي از سـال   "ديلي آنا"ي  ماهنامه -

هر ماه در شهر بن آلمان فدرال منتشر مي شود. زبان نشريه تركـي  بي وقفه، 
اي اسـت كـه    ديلي نشريه شد. آناآذربايجاني و الفباي آن عربي و التين مي با

  وحدت دو آذربايجان را تبليغ مي كند.
در شـهر بـرلين بـه     1989ي آن در تابستان  : اولين شماره"ساواالن"مجله  -

(مركـز فرهنگـي آذربايجـان)    » آذربايجان كولتور اوجاغي«چاپ رسيد، ارگان 
توسـط   بود. اين مجله كه اساساً به مسائل فرهنگي آذربايجـان مـي پرداخـت   

الدين حـاتملوي، حسـين    اي مركب از محمدعلي حسيني، سيف هيئت تحريه
شماره به چاپ رسـيد.   5اقدسي و نورالدين غروي اداره مي شد. از اين مجله 

ي آن  زبان مجله اساساً تركي آذربايجاني و الفباي آن عربي بود. آخرين شماره
  منتشر شد. 1991در فوريه 

هنگي و سياسي بود. كه به زبان تركي آذربايجاني و اي فر : نشريه"قاينارجا" -
با الفباي عربي در شهر برلين منتشر مي شد. بنيانگذار نشريه ممد و سر دبير 
آن عزيــز ســالمي بودنــد. از همكــاران مجلــه مــي تــوان از ناصــر ميرقــاتي و 

شـماره منتشـر شـده     21ي قاينارجـا   الدين حاتملوي نام برد. از نشـريه  سيف
 است. 

  

  

  

  
  
ي ديگر آذربايجاني است كه توسط هالل قـاراداغلي   (ملت): نشريه "اولوس" -

با هر دو  ،در شهر كلن منتشر مي شد. زبان نشريه تركي آذربايجاني و فارسي
ي اتحاد تركان جهـان بـود. از ايـن     الفباي التين و عربي بود. نشريه مبلغ ايده

  شماره منتشر شده است. 30نشريه 
صورت رنگي توسـط  ه ي مهاجر ديگري است كه ب د): نشريه(جغ "بايقوش" -

تن در كشور فرانسه منتشر مي شد. از اين نشريه كه  اوغلو و والي گوزه سليمان
اجتمـاعي منتشـر مـي شـد، جمعـاً سـه شـماره         -اي ادبي صورت مجموعهه ب

  منتشر شده است.
اي اي بـود كـه بـه زبانهـ     ( صـداي آذربايجـان): نشـريه   "آذربايجان سسـي " -

آذربايجاني و فارسي و با الفباي عربي در شهر كلن منتشـر مـي شـد. از ايـن     
شماره منتشر شده اسـت. اولـين شـماره آن در اواخـر سـال       18نشريه جمعاً 

در فـرم   9منتشـر شـد. نشـريه تـا شـماره ي       2001و آخرين آن در  1998
 10اره ي اي منتشر مي شد. از شم بعضاً همراه با ضميمه ،ورق 5روزنامه و در 

ـ    ي رنگـي منتشـر مـي شـد.      صـورت مجلـه  ه به بعد فرم آن تغييـر كـرده و ب
 10الدين حاتملوي و صادق سئور بودند. از شـماره ي   بنيانگذاران مجله سيف

به بعد احد واحدي و سيروس مددي به جمع همكاران مجلـه اضـافه شـدند.    
مطالـب   خاطر طيف وسيع خوانندگان و همچنين تنوعه آذربايجان سسي را ب

  آن مي توان يكي از پربارترين نشريات مهاجرت آذربايجانيها بحساب آورد.
صورت رنگي در شهر ه : از اين مجله فقط دو شماره ب"آذربايجان"ي  مجله -

كلن منتشر شد. ناشرين آن احد واحدي و سيروس مددي بودند. زبان مجلـه  
ذربايجـان در كنـار   تركي آذربايجاني و فارسي با الفباي عربـي بـود. مطالـب آ   

در آن به چـاپ مـي   شعر و طنز  چنين و هممسائل مربوط به سياست كشور، 
ي آن در آگوسـت   و دومين شـماره  1999ي آن در اكتبر  . اولين شمارهرسيد

  منتشر شد.  2000
الدين حاتملوي  : اين مجله به صورت رنگي توسط سيف"آتورپات"ي  مجله -

با حمايت باقر مرتضوي منتشر مي شـد. از   و زنده ياد علي مينائي و همچنين
جمعاً چهار شماره از ايـن مجلـه منتشـر شـد.      1993تا دسامبر  1993 ژانويه

زبان مجله تركي آذربايجاني با الفباي عربي بود. بعضي مطالب نيز به فارسـي  
كـاتور، شـعر و مطالـب بـديع ادبـي و      ياند. مجله از نظر كار در آن منتشر شده
اي سياسي جاي مهمي در ميان نشريات مهاجرت بـه خـود   ه همچنين تحليل

  اختصاص داده بود.
» جمعيت بيداري تركهاي خراسـان «ي ارگان  (بيداري): نشريه "اويانيش" -

در شـهر   2003به صورت مجله و با هر دو الفباي عربي و التين در ماه مارس 
شـر شـد   اي كـه از ايـن نشـريه منت    كلن آلمان فدرال منتشر شد. تنها شماره

  ي تركهاي خراسان، عليشير نوائي و كالت نادري بود. شامل مطالبي در باره
 1996صورت رنگي در اكتبر ه اي بود كه دو شماره از آن ب : مجموعه"آراز" -

مجموعه كه بصورت ساالنه و هر شماره ي آن  منتشر شد. اين 1997و مارس 
ربايجــان بــود. صــفحه بــود، مبلــغ انديشــه ي وحــدت دو آذ 120متجــاوز از 

نويسندگان آن از هر دو بخش شمال و جنوب آذربايجان تشكيل مـي شـدند.   
زبان مجله تركي آذربايجاني و الفباي آن التين و محل نشر كشور سوئد بـود.  

  اي بودند.  مقاالت سياسي مجموعه در سطح حرفه
 ي بيرليك به زبان تركي آذربايجاني و با الفباي (وحدت): مجله "بيرليك" -

منتشر مي شد. جمعاً دو شماره از آن بـه   2000تا يوني  1999التين از سال 
صورت رنگي در كشور سوئد منتشر شده است. مبلغ وحـدت دو آذربايجـان و   

  اي سياسي، ادبي و فرهنگي بود.  نشريه
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اي اسـت كـه در كشـور سـوئد      (صداي هسـتي): مجلـه  "وارليغين سسي" -
ي آن  ئد منتشر مي شود. اولين شمارهتوسط جمعيت دوستي آذربايجان و سو

شـماره   10منتشر شده اسـت. تـا كنـون از ايـن مجلـه       1999در ماه مارس 
منتشر شده است. زبان آن تركي آذربايجاني و فارسي مـي باشـد. الفبـاي آن    

اي اسـت   . مجلـه اسـت عربي و التين و مدير مسـئول آن ميرموسـي هاشـمي    
  اجتماعي و فرهنگي.

در كشـور   2001تـا سـال    1995ي است كه از ماه مـارس  ا : مجله"دورنا" -
 نخستي  شماره 5سوئد منتشر شده است. مدير مسئول آن داود ائلدنيز بود. 

بـود. نشـريه    "دالغـا "آن كه براي كودكان آذربايجاني منتشر مي شد نـامش  
شـان   دالغا سعي مي كرد كه كودكان آذربايجاني را در مهاجرت با زبان مادري

بـه بعـد    6ي  ها و فرهنگ مردم خود آشنا سازد. از شـماره  با سنتو همچنين 
ي ملـي در ايـران و    لهأنشريه با نام دورنا منتشر شد. از اين پس اساساً به مسـ 

راهكارهاي حل آن پرداخت. زبان مجله توركي آذربايجاني و الفباي آن عربـي  
  و التين بود. 

بـه زبـان آذربايجـاني     : اين نشريه چند صباحي در كشور سـوئد و "سهند" -
  توسط محمد آذر منتشر شده است.

توسـط هيئـت    "ي آذربايجانيهـاي جهـان   كنگـره "ي ارگان  : نشريه"داك" -
لي و عبداهللا اميرهاشـمي   بگ اي مركب از واقيف سلطانلي، تيمور امين تحريريه

در سوئد منتشر مي شود. زبان نشريه تركي آذربايجاني و الفباي آن التين مي 
  .باشد

منتشـر   2007ي آذربايجان شـمالي از اول سـال    : ارگان كنگره"كنگرس" -
سس نشريه عبداهللا ؤحال سه شماره از آن منتشر شده است. مه مي شود. تا ب

بـا الفبـاي    ،اميرهاشمي، محل نشر كشور سوئد، زبـان آن تركـي آذربايجـاني   
  التين مي باشد

  
  
در شهر استكهلم به زبـان   1998اي است كه از سال  : نشريه"آذربايجان" -

آذربايجاني و باالفباي التين منتشر مي شود. هيئت تحريريـه آن محمـد آذر،   
  د.ن اميرهاشمي و ديگران مي باشعبد اهللا

اش را بررسـي مسـائل    ي اصـلي  ي تريبـون كـه وظيفـه    : نشـريه "تريبون" -
اي مركـب از ممـي    ي چند فرهنگي مي داند، توسـط هيئـت تحريريـه    جامعه
د. زبان نشريه فارسـي و  ويلي، يونس شاملي و عليرضا اردبيلي اداره مي شاردب

ي  . نشريهاستشهر استكهلم  آنتركي آذربايجاني با الفباي عربي و محل نشر 
تريبون الحق يكي از پربارترين نشريات مهاجرت آذربايجانيها و حتي ايرانيهـا  

صفحه منتشر  600اي تا  صورت مجموعهه د. اين نشريه كه بومحسوب مي ش
ي علمي، ادبي، فرهنگي و سياسـي مـي باشـد. از     د، شامل دهها مقالهومي ش

ي آن كه  شماره منتشر شده است. اولين شماره 6نشريه ي تريبون تا به حال 
صـفحه   358در  1999در سـال   ،به زنده ياد محمد علي فرزانه تقـديم شـده  

صورت ه طلبد. اما ب منتشر شده است. بررسي نشريه تريبون فرصتي ديگر مي
ي آن تعـداد   اند در هر شماره وار مي توان گفت كه ناشرين سعي كرده فهرست

الً ثشتري از نويسندگان و محققين را به همكاري با نشريه جلب نماينـد. مـ  يب
آن از جملــه مشــتمل بــر مقـاالتي از عليرضــا اردبيلــي، ترحــان   4شـماره ي  

ــي، جــو  گنجــه ــونس شــاملي، ماشــاهللا رزم اد هيئــت، صدراالشــرافي و اي، ي
اوشينسكي و اشعاري از مفتون اميني و اسماعيل جميلي مي باشد. همچنـين  

اين نشريه به مقاالت ارزشمندي از جـواد هيئـت، محمـدعلي     5در شماره ي 
فرزانه، حسين صـديق، ناصـر مرقـاتي، رضـا براهنـي، حسـن جـوادي، نـاظر         

فرنود، خانم پريسا بابـائي   نيا، غالمحسين احمدلي، محمد آزادگر، رحيم رئيس
صـفحه منتشـر شـده     585نشريه كه در  6ي  و ديگران بر مي خوريم. شماره

است. شاملي مقاالت و مطالبي از ابراهيم رفرف، عزيز سـالمي، رضـا براهنـي،    
الـدين   نيا، خانم زهره وفـائي، سـيف   ئيسلو، محمد آزادگر، رحيم ر جه علي قره

زاده،  لي، حميد دادي بگ يف، گونتاي قوجا حاتملوي، حسن جوادي، كامل ولي
عبداهللا اميرهاشمي، منوچهر عزيزي و ديگـران مـي باشـد. تـاريخ انتشـار آن      

  مي باشد. 2001زمستان 

شماره از اين نشـريه در كشـور انگلسـتان در     13(روشنگري):  "آدينليق" -
منتشر شده است. نشـريه بـه مسـائل آذربايجـان در      1989تا  1980سالهاي 

بـه دو زبـان تركـي     و ي ملي، ادبي، تاريخي و اجتمـاعي مـي پرداخـت    ينهزم
  آذربايجاني و فارسي منتشر شده است.

انجمــن "ي آذربايجــان پســت ار گــان    : ماهنامــه"آذربايجــان پســت " -
در شهر تورنتو كانادا بـه زبانهـاي تركـي آذربايجـان و      "آذربايجانيهاي انتاريو

آن عمدتاً خبرهاي انجمن، شعر، داستان، هاي  انگليسي منتشر مي شد. نوشته
ترجمه و برخي مطالب در رابطـه بـا مسـائل انجمـن و مسـائل مطـرح بـراي        

 1996تا دسـامبر   1994آذربايجانيها در شهر تورنتو بود. اين نشريه از آوريل 
شماره انتشار يافت. برخي نوسـندگان آن عبـارت بودنـد از:     16و مجموعاً در 

  رضا اصغرزاده، بابك تبريزي و صمد الدوز. هاشم خسروشاهي، علي
تـا آوريـل    1997ي قورتولـوش از مـارس    (رهـائي): فصـلنامه   "قورتولوش" -

رضــا  ي اصــلي و ناشــر آن علــي در كانــادا منتشــر مــي شــد. نويســنده 1998
اصغرزاده بود. اين نشريه به شكل مجله و رنگي چـاپ مـي شـد. زبـان اصـلي      

 هـر از گـاه  باي التين و عربي) و انگليسي بـود.  نشريه تركي آذربايجاني (با الف
مقاالتي نيز بـه فارسـي در آن چـاپ مـي شـد. قورتولـوش نشـريه سياسـي،         
ــدار اســتقالل    ــود. از لحــاظ سياســي همكــاران آن طرف ــي ب اجتمــاعي و ادب

  آذربايجان بودند.
اي اجتماعي، سياسـي، تـاريخي و    ي هاراي نشريه (فرياد): فصلنامه "هاراي"-

شـماره   4شروع به انتشار كرده و تا كنـون   2007. هاراي از يوني هنري است
  از آن منتشر شده است. زبان اصلي هاراي تركي آذربايجاني (با هر دو الفباي  

هـاي   التين و عربي) و انگليسي مـي باشـد. هـاراي اعالميـه، بيانيـه و نوشـته      
ئل هاي مختلف آذربايجـاني را مـنعكس مـي كنـد. در ايـن نشـريه مسـا        گروه

  اي دارد.  مربوط به نقض حقوق بشر در آذربايجان ( ايران) شكل برجسته
هاراي به شكل مجله و رنگي چاپ مي شود. سر دبير آن مظفر سعيد (عليرظا 

ي آن مركـب از فاختـه زمـاني، عظـيم ابراهيمـي،       ميانالي) و هيئت تحريريـه 
ي و پروانـه  پـور، حسـين مـالز    رضا نقي ساواالن قوروقچو، جعفر قهرماني، علي

  ترين نشريات مهاجرت مي باشد. اي اوا مي باشد. هاراي يكي از حرفه حسن
***  

 1357ها در مهـاجرت بعـد از انقـالب بهمـن      فعاليت آذربايجاني بخش دوم
هاي مختلـف مـي باشـد. قبـل از پـرداختن بـه        ليف و چاپ كتاب در عرصهأت

  ليست اين كتابها تذكر چند نكته خالي از فايده نيست:
كتابها اساساً به موضوعاتي مي پردازند كه امكان بحـث در بـاره ي آنهـا در     -

  داخل كشور وجود ندارد.
محل نشر كتابها همانند نشريات مهـاجر آذربايجـاني كشـورهاي جمهـوري      -

آذربايجان، آلمان فدرال، سوئد، كانادا و دانمارك مي باشد. به نظر مـي رسـد   
تيـك آذربايجانيهـا را در خـارج از كشـور،     دمكرا -كه بار اصلي مبارزه ي ملي

  مهاجرين ساكن اين كشورها به دوش مي كشند.
هـاي   ي ستم ملي موجود بـر آذربايجانيهـا و راه   موضوع كتابها اساساً در باره -

  حل آن دور مي زند.
اي را بـه خـود    شعر، فولكلور، داستان و طنز در اين كتابهـا جـاي برجسـته    -

  اختصاص مي دهند.
هـا خبـر از نقـش مهـم آنهـا در       هاي انتشاراتي آذربايجـاني  فعاليت وسعت -

  ي دمكراتيك داخل كشور مي دهد. مبارزه
   

 3وار به نام و موضوعات اين كتابها مي كنم در زير اشاره اي فهرست
 :  

(شاهين انقالب): رماني است در دو جلد كه به زبان تركي  "قارتالي بانقال" -
در شهر باكو و توسط انتشارات آذربايجان منتشـر   1989آذربايجاني در تاريخ 
ي رمان سهراب طاهر از شاعران بنام آذربايجان محسـوب   شده است. نويسنده

 ،وري مي شود. موضوع رمان مربوط به بخشـي از زنـدگي سـيد جعفـر پيشـه     
نخست وزير حكومت ملي آذربايجـان مـي باشـد. ايـن رمـان توسـط عبـداهللا        

  مه شده است.اميرهاشمي به فارسي ترج
(ژنـرال فـدائي): داسـتان بلنـدي اسـت از سـهراب طـاهر         "فدائي ژنرالـي " -

ي زندگي غالم يحيي دانشيان. دانشيان از  نويسنده و شاعر آذربايجاني در باره
ي دمكرات آذربايجان بود كه بعدها در مهاجرت شوروي  كادرهاي نظامي فرقه
و رهبري حـزب تـوده ايـران    عض ،ي دمكرات آذربايجان به عنوان مسئول فرقه

توسـط انتشـارات    1987نيز بود. كتاب به زبان تركي آذربايجـاني و در سـال   
  آذربايجان در شهر باكو چاپ شده است. 
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: درامي است در چهار پرده كه توسط غالمرضا جمشيدي نويسـنده  "شفق" -
و توسط انتشارات آذربايجان در شهر باك 1987و دراماتور آذربايجاني در سال 

منتشر شده است. درام شفق كه به زبان توركي آذربايجاني است به مبارزه ي 
مردم آذربايجان بخصوص زحمتكشان اين ديار در زمان تشكيل حكومت ملي 

(جوانان » تبريز گنجلري«آذربايجان مي پردازد. از اين نويسنده قبالً درامهاي 
  اند. ه(برادران ناتني) منتشر شد» ئؤگي قارداشالر«تبريز) و 

ي اشـعار بختيـار    (يادگاري از تبريز هستم): مجموعـه  "ن يادگارام تبريزده" -
 1989ارشادي شاعر آذربايجاني است كه توسط انتشارات آذربايجان در سـال  

در شهر باكو چاپ شده است. شعرها اساساً در سـالهاي مهـاجرت و همـه بـه     
4اند زبان آذربايجاني سروده شده

.  
: ايـن خـاطرات بـه زبـان فارسـي در سـال       "يي دانشيانخاطرات غالم يح" -

توسط صمد نيكنام تنظيم و توسط نشر قلم منتشر شده است، كتـاب   2005
احتماالً ابتدا در شهر باكو منتشر و سپس در يكي از كشورهاي اروپاي غربـي  
تكثير شده است. موضوع كتاب خـاطرات سياسـي غـالم يحيـي دانشـيان در      

  ي ايران مي باشد. ب تودهزجان و حي دمكرات آذرباي فرقه
(واحدهاي فدائي و  "ين فدائي و قيزيلباش خالق قشون الري ملي حكومت" -

در شـهر بـاكو    1998صـفحه و در   148قيزيلباش حكومت ملـي): كتـاب در   
توسط عليرضا ميانالي و لطفعلي اردبيليان به چاپ رسيده است. موضوع كتاب 

  شمسي. 1325مت ملي آذربايجان در سال شرحي است از واحد هاي نظامي حكو
ي  اين كتاب نيز از انتشارات روزنامـه »: خورشيد صبح«مجموعه ي داستان  -

بان آذربايجاني بـا  زاي از داستان وشعر به  آذربايجان مي باشد. كتاب مجموعه
  الفباي عربي مي باشد.

كتـاب   (صفحاتي از تـاريخ ادبياتمـان):   "ن صحيفه لر ادبيات تاريخيميزده" -
 2004و محقق آذربايجاني محمدعلي حسـيني در سـال    استاد ادبياتتوسط 

توسط انتشارات نورالن در شهر باكو به چاپ رسيده است. زبان كتـاب تركـي   
مقاله مـي باشـد    12آذربايجاني و الفباي آن التين مي باشد. كتاب كه شامل 

ي سـالها   نتيجـه  اساساً به تاريخ ادبيات آذربايجان مـي پـردازد. ايـن مقـاالت    
ي اديبــان و شــعراي  تحقيــق و جســتجوي طاقــت فرســاي نويســنده در بــاره

آذربايجاني است. اينها شاعران و اديباني هستند كـه يـا اصـالً شـناخته شـده      
نيستند و يا فقط اسـمي از آنهـا در تـاريخ ادبيـات آذربايجـان وجـود دارد. از       

بي در نشـريات مختلـف   ي علمي و اد محمد علي حسيني تا بحال دهها مقاله
 همچنـين  لـف ؤاند. از ايـن م  جمهوري آذربايجان و غرب اروپا به چاپ رسيده

هـاي شـاعر بـزرگ     ي اشعار معجز شبسـتري بـر اسـاس دستنوشـته     مجموعه
  ساتيريك  آذربايجان به زودي منشر خواهد شد.

(اشعار عباس صابري): مجموعـه ي اشـعار تركـي عبـاس صـابري       "شعرلر" -
اي از  آذربايجاني كه توسط محمدعلي حسيني تنظيم و با مقدمـه  شاعر مبارز

در برلين به چاپ رسيده است. اشعار شاعر مبارز و مردمي  2002وي در سال 
حال بصورت يك ه تا ب -كه بعد از انقالب بهمن درگذشت -آذربايجان صابري 

  مجموعه به چاپ نرسيده بودند.
ي مقـاالتي از   كتـاب مجموعـه   :"برخي ديدگاها در بـاره ي مسـائل ملـي   " -

ن ژمحمدعلي حسيني، محمدعلي فرزانه، سعيد پيوندي، مهرداد بروجردي، بي
زاده است كه توسـط محمـدعلي حسـيني گـردآوري و      رضائي و عليرضا مناف

ي ستم ملي و راهكارهـاي حـل آن    تنظيم شده است. مقاالت اساساً به مسئله
و بدون قيد  M.A.DRUCKتوسط  در ايران مي پردازند. كتاب در شهر برلين

 2005تاريخ نشر به چاپ رسـيده اسـت.  تـاريخ نشـر آن مـي بايسـت سـال        
  ميالدي باشد.

: رماني است كه به زبـان تركـي آذربايجـاني و بـا الفبـاي      "سبتچي حسن" -
عربي توسط شاعر آذربايجاني غ. ش. آذرخش در آلمان فدرال به چاپ رسيده 

 1998باشد. كتاب به احتمال زيـاد در سـال    لف ميؤاست. ناشر كتاب خود م
صـفحه و موضـوع آن دوران بعـد از     200 دررمـان  اين به چاپ رسيده است. 
  سيس حكومت ملي آذربايجان را در بر مي گيرد.أجنگ جهاني دوم و ت

ي اشعار تركي نورالدين غروي است كه  (كو ه طال): مجموعه "قيزيل داغي" -
توسط انتشارات آنا ديلـي در شـهر بـن     1984ال در س "تبريزلي فائق"با نام 

  منتشر شده است.
جعفـر   اي از مقـاالت سـيد   (صـفحات زريـن): مجموعـه    "لر قيزيل صحيفه" -

ي دمكرات آذربايجان كـه   ي آذربايجان ارگان فرقه وري و مقاالت روزنامه پيشه
به چاپ رسيده بود، توسـط انتشـارات آنـاديلي و بـا      1346اولين بار در سال 

در شـهر   1989نورالدين غـروي در سـال    ،اي از صاحب اين انتشاراتي مقدمه
  آلمان فدرال منتشر شده است. -بن
(زبان مادري مان را ياد بگيريم): كتابي است بـراي   "نك آنا ديليميزي ئؤره" -

هـاي رنگـي كـه     بان تركي آذربايجـاني توسـط كودكـان بـا عكـس     زفراگيري 
آلمان فـدرال منتشـر    -در شهر بن 1989سال  ي انتشارات آناديلي در بوسيله

  شده است. 
( قواعد انشائي زبان مادري مان): كتابي  "آنا ديلي ميزيم يازماق قايداالري" -

نورالدين غـروي در   ،است كه توسط انتشارات آناديلي و صاحب اين انتشاراتي
ي  آلمان فدرال منتشـر شـده اسـت. كتـاب در بـاره      -در شهر بن 1990سال 
  عد دستوري و امالئي زبان تركي آذربايجاني است.قوا
ي اشـعار تركـي شـاعر     (درختي بر سر راه): مجموعه "يول اوستونده آغاج" -

  در شهر بن به چاپ رسيده است. 1992آذربايجاني عزيز سالمي كه در سال 
: كتـابي اسـت كـه در    "زبانها خود آموز زبان تركي آذربايجاني براي آلماني" -

در  ،دبير انجمـن دوسـتي آذربايجـان و آلمـان     ،وسط علي فريورت 1985سال 
  شهر بن به چاپ رسيده است.

: بهروز حقي در اين كتاب به بررسي قيام "ي كوراوغلو جهان بيني حماسه" -
اي آذربايجان مي پردازد. كتاب كه بـا تـابلوي    دهقاني كوراوغلو قهرمان افسانه

ي علي مينائي تزئين يافتـه، در سـال   رنگي كوراوغلو اثر نقاش بزرگ آذربايجان
توسط انتشـارات آذربايجـان در شـهر كلـن بـه چـاپ رسـيده اسـت.          1385
در شهر بـاكو   2003اي از اين كتاب به زبان تركي آذربايجاني در سال  ترجمه

  به چاپ رسيده است.   » كوراوغلو، تاريخي، ميتولوژي، گرچكليك« تحت نام 
(ادبيات شفاهي آذربايجان): كتابي اسـت   "تيآذربايجان شفاهي خلق ادبيا" -

ي پـر   ي فولكلور غني مردم آذربايجان كه توسط بهروز حقي نويسـنده  در باره
در شهر كلن به چاپ رسيده است. ناشر اثر  1990كار آذربايجاني در دسامبر 

  انتشارات آذربايجان مي باشد.
هـا): كتـابي    لمثـل ا ضـرب  ءها و منشـا  (ريشه "لري نين كؤك آتاالر سؤزلري" -

 1989آنها كـه در سـال    ءهاي آذربايجاني و منشا المثل است در باره ي ضرب
توسط بهروز حقي در شهر كلن به چـاپ رسـيده اسـت. ناشـر اثـر انتشـارات       

  آذربايجان مي باشد.
ي  هــا): اثــر ديگــر بهــروز حقــي در بــاره المثــل (ضــرب "آتــاالر ســؤزلري" -

توسط انتشارات آذربايجـان در   2000ر سال هاي آذربايجاني كه د المثل ضرب
  شهر كلن به چاپ رسيده است.

ي فولكلـور مـردم    : اثر ديگري از بهروز حقي در بـاره "لر جه تاپاجاال و بيلمه"-
توسط انتشارات آذربايجان در شهر كلن به چاپ  2000آذربايجان كه در سال 

  رسيده است.
سـال زنـدان و شـكنجه بـه      32 -"لحظاتي از زندگي صفرخان قهرمانيـان " -

ي  خاطر خودمختاري آذربايجان: ايـن كتـاب اولـين اثـري اسـت كـه در بـاره       
سمبل زندانيان سياسي در ايران منتشـر شـده اسـت.     ،زندگي صفر قهرمانيان

اسـت،   ،كه خود سالهاي زيادي را همبند صـفرخان بـود   حقيلف اثر بهروز ؤم
را به خواننـدگان معرفـي مـي    در اين اثر اين سمبل مقاومت مردم آذربايجان 

توسط انتشارات آذربايجان در شهر كلن بـه چـاپ    1994كند. كتاب در سال 
ي اين اثر نيز به زبـان تركـي آذربايجـاني در شـهر      رسيده است. ضمناً ترجمه

  باكو منتشر شده است.
اوغلـو   : كتاب شعري است از سليمان"ن باخيش كؤنول باجاسيندان گؤگره" -

در فرانسه به چاپ رسيده است. شعرها همـه بـه تركـي و     1987كه در سال 
  الفباي آن عربي است.

اوغلـو   : كتاب شعر ديگري است از شاعر پركار سـليمان "وارليق دوزالغيندا" -
  در شهر كلن به چاپ رسيده است. شعرها همه به تركي هستند. 1990كه در سال 

ــدا" - ــاقالريمين اعتكافين ــه"بارم ديگــري اســت از ي شــعر تركــي  : مجموع
  در پاريس به چاپ رسيده است. 1991اوغلو. كتاب در سال  سليمان

ي  اوغلو. شعرها كه تجربه ي شعري است از سليمان : مجموعه"من ايله سن" -
هايشـان جلـب    اوغلو محسوب مي شوند بـا كوتـاهي مصـراع    يمانلاي از س تازه

التـين بـه چـاپ    توجه مي كنند. شعرها به تركي و با هـر دو لفبـاي عربـي و    
  به چاپ رسيده است. 1995اند. كتاب توسط انتشارات بايقوش در زمستان  رسيده

ي  اوغلـو در بـاره   ي مفصلي از سـليمان  : كتاب كه با مقدمه"نوم كتابيندان" -
انگيزي كه جـا   اي است از اشعار تركي بحث شعر مدرن آغاز مي شود مجموعه

   2003ار گيرد. كتاب در سپتامبر دارد در يك مطلب جداگانه مورد مداقه قر
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توسط مركـز فرهنگـي آذربايجـان در شـهر بـرلين بـه چـاپ رسـيده اسـت.          
  اي از اشعار اين كتاب به زبان آلماني توسط اينگريد ريشتر و آيقين ترجمه

در آلمـان   2005در اواسـط    Auf dem Ruffelقـاراداغلي توسـط انتشـارات    
  منتشر شده است.

اي است  ها و تفكرات شاعرانه ي از انديشه : مجموعه"سي ي الر ماهنيقارالت" -
در آلمان فدرال بـه چـاپ    1994سال ه كه توسط غالمحسين والي (گؤزتن) ب

  رسيده است. زبان كتاب تركي و الفباي آن عربي والتين مي باشد.
كه با هـر دو الفبـاي    )گؤزتن(ي اشعار غالمحسين والي  : مجموعه"سيزلره" -
توسط انتشارات بايقوش به زبان تركي در آلمان  1996سال ه بي و التين بعر

  فدرال به چاپ رسيده است. 
ي ديگــري از اشــعار غالمحســين والــي  : مجموعــه"ســي دگيرمــان كؤلگــه" -
ـ   )گؤزتن( توسـط انتشـارات    1997سـال ه كه با هر دو الفباي عربي و التـين ب

  پ رسيده است.بايقوش به زبان تركي در آلمان فدرال به چا
( تـاريخ پارلمانتـاريزم در    "ايراندا پارالمنتـاريزم سيسـتمي نـين تـاريخي    " -

اي  ي سيستم پارلماني در ايـران كـه دوره   ايران): كتاب، تحقيقي است در باره
لـف احمـد   ؤمابين جنبش مشروطيت و انقالب بهمـن را در بـر مـي گيـرد. م    

در ايران نيـز مـي پـردازد.    يزداني در عين حال به احزاب و تشكلهاي سياسي 
زبان تركي آذربايجاني و با الفباي عربـي  ه توسط مؤلف ب 1991سال ه كتاب ب

  به چاپ رسيده است.
- Geteiltes Aserbaidschan, Blick auf ein bedrohtes Volk   آذربايجـان )

تقسيم شده، نگاهي به يك ملت در خطر زوال ): كتاب ديگري است از احمـد  
ـ    Das Arab Buchزبان آلمـاني توسـط انتشـارات   يزداني كه به  سـال  ه ب

لين منتشر شده است. كتاب كه با نگـاهي بـه تـاريخ آذربايجـان،     ردر ب 1993
ي تكامـل   تقسيم آن بين دولتهاي تزاري و ايران آغاز مي شود، با شرح پروسه

هر دو بخش از آذربايجان تحت سلطه رژيمهاي پهلوي در جنـوب و شـوروي   
بـاغ و   مه مي يابد. كتـاب بـا اشـاره بـه پاكسـازي قـومي در قـره       در شمال ادا

انـد، بخشـي را نيـز بـه      هـا اشـغال شـده    خاكهاي آذربايجان كه توسط ارمنـي 
  ي اتحاد دو آذربايجان اختصاص مي دهد. هسألم
 40000: اين كتاب لغـت بـا بـيش از    "فرهنگ لغت آلماني به آذربايجاني" -

است كه در سالهاي اخير بـه زبـان تركـي     لغت يكي از بهترين كتابهاي لغتي
آذربايجان منتشر شده است. احمد يزداني سالهاي زيـادي صـرف تهيـه ايـن     

در   pro literatur Verlagتوسـط   2004كتـاب در سـال    كتاب كـرده اسـت.  
  برلين به چاپ رسيده است. 

: يونس پارسا بناب در "محيط سياسي و زندگي ميرزاعلي معجز شبستري" -
اب به زندگي شاعر بزرگ ساتيريك آذربايجـان معجـز شبسـتري مـي     اين كت

پردازد. مؤلف كه معجز را يكي از بزرگترين شاعران ساتيريك آذربايجـان مـي   
ون مهستي گنجـوي،  چ داند، نگاه مختصري نيز به ديگر شاعران آذربايجان هم

 فضولي، قوسي تبريزي، صابر، نسيمي و شاه اسماعيل خطائي دارد. جوادي در
ي فارسـي بعضـي از اشـعار معجـز را نيـز       مهجاين اثر سعي كرده است كه تر

ي  توسـط چاپخانـه   1987و چـاپ دوم آن   1981بياورد. چاپ اول كتـاب در  
  مرتضوي در كلن صورت گرفته است.

اي از داستانهاي كوتاه و اشعار نويسندگان هر دو  ( بخوان): مجموعه "اوخو" -
اي آلمـاني از نعمـت رحمتـي     كه با مقدمـه  بخش شمالي و جنوبي آذربايجان

ـ  Auf dem Ruffelتوسط انتشـارات   در هـامبورگ بـه چـاپ     2001سـال  ه ب
رسيده است. رحمتي در كنـار آثـار نويسـندگاني همچـون عزيـز جعفـرزاده،       

 شائق، نظامي گنجوي، آثاري نيـز از صـمد بهرنگـي، شـهريار و بولـود      عبداهللا
عه به زبان تركي با هر سه الفباي عربـي،  آورده است. مجمو )سهند(قارچورلو 

  التين و كريل به چاپ رسيده است.
: با تاليف اين اثر، نعمت رحمتي جاي "فرهنگ لغت آذربايجاني به فارسي" -

زبانها پر كرده است. كتاب بـا   خالي چنين فرهنگي را در مهاجرت براي آلماني
در  Auf  dem Ruffelتوسـط انتشـارات    1999سال ه لغت ب 35000بيش از 

هامبورگ منتشر شده است. از ديگر آثار نعمت رحمتي كه در آلمـان منتشـر   
هـامبورگ) و   -2001( سـپتاميبر  "تاپماجاالر"هاي  اند مي توان به كتاب شده

(همـراه بـا احمـد حسـينوف،      "فرهنگ لغت حقوقي آلماني بـه آذربايجـاني  "
  هامبورگ) اشاره كرد. -2001آپريل 

ي اشعار ناظم حكمت): احـد   ( برگزيده "چيلميش شعرلرناظم حكمت، سئ" -
شعر از اشعار شاعر بـزرگ تـرك و برگردانـدن آنهـا بـه       60واحدي با انتخاب 

الفباي عربي كار بزرگي را در معرفي ناظم حكمت به تركهاي ايران انجام داده 
ي  است. واحدي تنها به برگرداندن الفباي اشعار اكتفا نكرده بلكـه بـا ترجمـه   

ها به تركي آذربايجاني كار خواننـده آذربايجـاني را در فهميـدن     عضي از لغتب
توسـط   1994اي از مؤلـف در سـال    شعرها آسان نموده است. كتاب با مقدمه

  نشر نخستين منتشر شده است.
ي  هاي خلقي آذربايجـان): كتـاب نتيجـه    (ترانه "آذربايجان ائل ماهنيالري" -

ه فولكلور شناس بزرگ آذربايجاني اسـت  چندين سال زحمت محمدعلي فرزان
در شهر كلـن   1995سال ه مرتضوي ب ري باق كه توسط بنياد فرزانه و چاپخانه

ي  ترانـه  177ي زيبائي از فرزانه و شامل  به چاپ رسيده است. كتاب با مقدمه
  خلقي آذربايجان مي باشد.

بايجان): ايـن  ي آذر (ويژه نامه "دفترهاي كانون نويسندگان ايران در تبعيد" -
  ي باقر مرتضوي با ويراستاري اصغر تاج  در چاپخانه 1999سال ه نامه ب ويژه

احمدي و رضا اغنمي به چاپ رسيده است. زبان مجموعه، تركي آذربايجاني و 
الفباي آن عربي مي باشد. آثاري از نويسندگان و شاعران آذربايجاني همچون 

ووا، محمـدعلي تـاج احمـدي، حميـد     رضا اغنمي، حسن ايلديريم، بايله بايرام
اف، عمران صـالحي، حميـد فرشـباف،     زاده، ناصر داوران، جهانگير سليم دادي

  هادي قاراچاي، ائلدار موغانلي و حميد نطقي زينت بخش اين مجموعه هستند.
ي شـعر هـادي قاراچـاي شـاعر معاصـر       (بادام زار) : مجموعـه  "بادامليقالر" -

در آلمان فدرال به چاپ رسيده اسـت.   2005ال آذربايجان مي باشد كه در س
قاراچاي كه يكي از شاعران مطرح آذربايجان محسوب مي شود، در شـعرهاي  

اش را شاعرانه تـرنم   زيبايش همچون سونسورلوق (بي نهايت) درد و رنج ملت
  مي كند. شعرها همه به تركي آذربايجاني و الفباي آن عربي مي باشد.

اي است بر شاهكار حيدر بابايا سالم محمد حسين  ظيره: ن"يه سالم عينالي" -
ـ  در  2006سـال  ه شهريار كه توسط عليرضا پوربزرگ ( وافي) سروده شده و ب

شهر كلن به چاپ رسيده است. خانم آي بنيز كنگرلـي كتـاب را بـراي چـاپ     
  حاضر كرده و توضيحات مربوط به كتاب نيز از بهروز حقي است.

اي از آثـار جـاوداني شـاعر     پدرم): كتاب مجموعه ( كتاب"دده مين كتابي" -
ـ     )سهند(بزرگ معاصر آذربايجان بولوت قاراچورلوي  سـال  ه مـي باشـد كـه ب

در شهر استكهلم به چاپ رسيده است. قبل از اين بخشي از كتـاب بـا    2001
توسـط انتشـارات شـمس در تبريـز بـه       1343در سال » سازيمين سؤزو«نام 

مين سؤزو در آن موقـع هماننـد انتشـار پوئمـاي     چاپ رسيده بود. چاپ سازي
ي فرهنگــي و سياســي بزرگــي بــراي  جــاوداني حيــدر بابــاي شــهريار حادثــه

دمكراتيــك  -آذربايجانيهــا محســوب مــي شــد. يــك نســل از مبــارزين ملــي
اي از آنهـا بـا تـرنم     آذربايجان با اين اشعار پا به ميدان مبارزه گـذارده و عـده  

هاي اعدام رژيمهاي پهلـوي و اسـالمي    مقابل جوخهاشعار شهريار و سهند در 
هـاي سـهند در    ايستادند. اينك با دده مين كتابي بخش اعظم اشعار و نوشته

ي كتاب را همرزم شـاعر،   ي شعرگونه اختيار خوانندگان قرار مي گيرد. مقدمه
مـين   هاي سازيمين سـؤزو، دده  محمد علي فرزانه نوشته است. كتاب از بخش

صفحه بـا هـر دو    496داش آندي تشكيل شده است. حجم كتاب كتابي و قار
الفباي التين و عربي است. كار طاقت فرسـاي تايـپ و تنظـيم كتـاب توسـط      

ي دورنا كه به تايـپ بخشـي از آن    ممي اردبيلي و با همكاري همكاران نشريه
  اند، انجام پذيرفته است. ياري رسانده
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    نشر و انتشارات در تبعيد

٥٦٧  100 ي آرش شماره

وئي با يكي از سران فرقه ي دمكرات هائي از تاريخ آذربايجان و گفتگ گوشه" -
: كتابي است كـه بـه كوشـش حسـين يحيـائي توسـط انتشـارات        "آذربايجان

به چاپ رسيده است. بخش اول كتاب به اوضاع  1997زاگرس در سوئد بسال 
ي قاجـار تـا    اقتصادي و سياسي آذربايجان از واپسين سالهاي سلطنت سلسله

جنگ جهاني دوم  مي پردازد. بخـش   تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان بعد از
اي است با تقي موسوي. ايـن مصـاحبه از ايـن نظـر      دوم كتاب شامل مصاحبه

جالب توجه است كه تقي موسوي به عنوان عضو سازمان افسري حزب تـوده،  
ي دمكـرات   يكي از معدود خلبانان ارتش حكومت ملي آذربايجان، فعال فرقـه 

بط نزديكـي بـا مقامـات شـوروي داشـته      آذربايجان در دوران مهاجرت كه روا
ي  است، از خيلي از مسائل مربوط بـه فعاليتهـاي حـزب تـوده ايـران و فرقـه      

دمكرات آذربايجان اطالعات دست اولـي را دارا بـود. از ايـن نويسـنده اخيـراً      
  كتاب مصاحبه با محمدعلي فرزانه نيز در سوئد به چاپ رسيده است.

ايجـان رسپوبليكاسـي آراسـيندا اقتصـادي و     ايلـه آذرب  ايران رسپوبليكاسي" -
(روابط اقتصادي و سياسي ايران و جمهـوري آذربايجـان):    "سياسي مناسبتلر

ي ايـران بـا   م اميرهاشمي بـه روابـط اقتصـادي جمهـوري اسـال     هللاكتاب عبدا
ــا  1991ي ســالهاي  جمهــوري آذربايجــان در فاصــله ــردازد.  1997ت مــي پ

ت دو كشـور كـه مخصوصـاً بـه خـاطر      اميرهاشمي در اين كتـاب بـه مناسـبا   
ي دولت ارمنستان در قبـال   حمايتهاي حكومت ايران از سياستهاي اشغالگرانه

جمهوري آذربايجان و استفاده بخشي از فعالين ملي آذربايجـاني از خـاك آن   
كشور عليه جمهوري اسالمي هيچوقت خالي از تشنج و كشمكشهاي سياسي 

لفبـاي التـين   اتركـي آذربايجـاني و بـا     نبانبوده است، مي پردازد. كتاب به ز
    در استكهلم  چاپ شده است. 1999آرش در سال  انتشارات نوشته شده و توسط

(چرا به ايـن روز افتـاديم): عبـداهللا اميرهاشـمي بـا       "ن بو حاال قالديق نده" -
تـا   1906ي نشـريه فيوضـات كـه در فاصـله ي سـالهاي       شماره 5استفاده از 

ن  ده نـه «اي  جان شمالي منتشر مي شد، پيس تركي دو پـرده در آذرباي 1907
اف را بـه الفبـاي التـين و كريـل      اثر حسـن صـبري عيـوض   » بو حاال قالديق

ـ   توسـط انتشـارات آرش در    2000سـال  ه برگردانده و به صورت يك كتـاب ب
  استكهلم به چاپ رسانده است.

ي از مقـاالتي اسـت   ا ي مقاالت): كتاب مجموعه (مجموعه "لر توپلومو مقاله" -
كه عبداهللا اميرهاشمي در سالهاي مهاجرت قلمي كرده است. كتاب با هـر دو  

توسـط انتشـارات آرش در اسـتكهلم بـه      2005سال ه الفباي عربي و التين ب
  چاپ رسيده است.

ي  اي فارسـي از رمـان سـهراب طـاهر نويسـنده      : ترجمـه "شاهين انقـالب " -
ي رمـان توسـط    باال آمده اسـت. ترجمـه   آذربايجاني مي باشد كه شرح آن در

ـ    و توسـط انتشـارات آرش در اسـتكهلم     2004سـال  ه عبـداهللا اميرهاشـمي ب
ي كسـروي   صورت گرفته است. ضمناً از اين مترجم ترجمهي تاريخ مشـروطه 

اف (از تركـي   ي سياسـي حيـدر علـي    (از فارسي به تركي آذربايجاني) و چهره
                        اند. اريم كه هر دو در كشور سوئد به چاپ رسيدهآذربايجاني به فارسي) را در دست د

 رزمـي اولـين محققـي    آذربايجان و جنبش طرفداران شريعتمداري: ماشااهللا -
است كه به جنبش خلق مسـلمان در آذربايجـان پرداختـه اسـت. كتـاب كـه       

در استكهلم به چـاپ رسـيده، اثـر جـالبي      2000توسط نشر تريبون در سال 
  است كه اين جنبش را از بدو پيدائي تا شكست آن مورد بررسي قرار مي دهد.

: خاطرات ميرموسي هاشمي از دوران خدمت نظـامي  "خاطرات يك سرباز" -
  در شهر مالمو سوئد منتشر شده است. 2007سال ه لف اثر، بؤو زندان م

(  "نهضتي ئوزرينـه بيـر نئچـه سـؤز     21آذرين ايگيرمي بيري پوئماسي و " -
آذر): پوئمـائي اسـت از    21ي نهضـت   آذر و سخني چند در بـاره  21پوئماي 

بايجـاني كـه در   ري نهضت ملي آذربايجان بـه تركـي آذ   دورنا ايلقارلي در باره
  منتشر شده است.         1995سال ه شهر استكهلم ب

( شعور ملي در آذربايجان جنوبي): كتابي  "دا ملي شعور جنوبي آذربايجان" -
در فرانسـه منتشـر شـده اسـت.      2000از ودادي مصطفايف كه در سال است 

كتاب كه توسط تاج احمدي از الفباي كريل به الفباي عربي برگردانده شـده،  
ي مرتضوي به چاپ رسيده اسـت. مصـطفايف در ايـن كتـاب      توسط چاپخانه

بايجـان جنـوبي را از اواخـر قـرن     ري شكل گـرفتن شـعور ملـي در آذ    پروسه
  زمان حاضر بررسي مي كند. نوزدهم تا

( سالهاي خونين): رمان محمد سـعيد اردوبـادي كـه توسـط     "لر قانلي ايل" -
آيدين ياشار با الفباي التين و به تركي در فرانسه منتشر شده است. از محمد 

آلود پيش از ايـن بـه فارسـي ترجمـه      سعيد اردوبادي رمان دوجلدي تبريز مه
  شده است.

: كتاب ديگري اسـت از آيـدين   "در يك كشور مسلمانبازيابي هويت ملي " -
ياشار كه از انگليسي به فارسي ترجمه شده و در فرانسه به چاپ رسيده است. 
كتاب به پروسه ي شكل گيري هويت ملي ملت آذربايجـان در هـر دوبخـش    

  شمال و جنوب آن مي پردازد.   
ز اسـناد  : كتـاب كـه بخشـي ا   "ي اسناد حكومت ملي آذربايجـان  مجموعه" -

منتشره در دوران حكومت ملي آذربايجان را در بر مي گيرد، توسـط عليرضـا   
 2002سـال  ه آذر در ونكوور كانادا ب 21آوري و توسط انتشارات  ميانالي جمع

  منتشر شده است.
تبريــزيم منــيم (مدينــه گلگــون): مجموعــه اي از اشــعار شــاعره ي مبــارز  -

ه توسط عليرضا ميانالي جمـع آوري و  آذربايجاني زنده ياد مدينه ي گلگون ك
آذر و اودالر يوردو راديوسـو   21در ونكوور كانادا توسط انتشارت  2001بسال 

  به چاپ رسيده است.
اي از آثــار قلمــي  : مجموعــه"وري ي مقــاالت ســيدجعفر پيشــه مجموعــه" -

آوري و توسـط انتشـارات    وري كه توسط عليرضا ميانالي جمع سيدجعفر پيشه
  در ونكوور كانادا چاپ شده است. "اودالر يوردو راديوسو"آذر و  21

اي از اشـعار عليرضـا    (افسـانه اسـت هنـوز...) : مجموعـه    "دي هله ... ناغيل" -
در ونكـوور   2002سال ه ميانالي (مظفر سعيد) به زبان تركي آذربايجاني كه ب

  كانادا به چاپ رسيده است.
گيري شـد) : كتـاب    اسلحه اندازه (زميني  كه با "سيالحال اؤلچولن تورپاق" -

ي  دو جلدي عليرصا ميانالي اثر جامعي است در باره ي تشكيل و فعاليت فرقه
كومت ملي آذربايجان. در اين كتاب عليرضا ميانالي بـا  حدمكرات و همچنين 

استفاده از اسناد متعدد، حقانيت تشـكيل و اقـدامات فرقـه و حكومـت ملـي      
هاي دشمنان اين جنبش مـي رود.   ه مصاف تهمتآذربايجان را ثابت كرده و ب

  در ونكوور كانادا به چاپ رسيده است.  1995كتاب در سال 
- Iran and challenge of diversity  كتابي است به زبان انگليسي كه توسـط :

لف دراين ؤمنتشر شده است. م 1997عليرضا اصغرزاده در ونكوور كانادا بسال 
ي دمكراتيـك مـردم    ، نژاد پرستي آريائي و مبارزهكتاب به بنيادگرائي اسالمي

  در ايران از منظر يك روشنفكر آذربايجاني مي پردازد. 
(سياسـت   "ن سونرا ايرانين خارجي سياسـتي  سينده ايكينجي دنيا محاربه" -

 كتـاب  اي اسـت از  خارجي ايران بعد از جنگ جهاني دوم): اين كتاب ترجمـه 
آذر در  21توسط انتشارات  2001در سال  ي روسي س. آ. اورلف كه نويسنده

ونكوور كانادا منتشر شده است. كتاب از زبـان روسـي بـه تركـي آذربايجـاني      
  توسط ا. صابر و ا. دانشيان ترجمه شده است.

ندين كتاب شعر به زبان تركي بـا الفبـاي التـين و عربـي در     چغير از اينها  -
  ه آنها دسترسي پيدا نكرده است.اند كه صاحب اين قلم هنوز ب كانادا منتشر شده

: اين كتاب به وسيله ي توفان آراز نوشته و به سـال  "آذربايجان و ملت آن" -
لف منتشر شده اسـت. كتـاب كـه    ؤدر شهر كپنهاگ دانمارك توسط م 1991

ابتدا به صورت يك جزوه در سه قسمت منتشر شده بود، بعد ها شكل كتـاب  
اب تاريخ آذربايجان را از زمانهـاي قـديم   لف در اين كتؤبه خود گرفته است. م

  تا به امروز بررسي كرده است.
به ليف و أوادي تج: كتابي است كه توسط عباسعلي "آذربايجان و زبان آن" -

ي آمريكـا بـه چـاپ رسـيده اسـت.       اياالت متحده  Piedmontدر  1988سال 
ي زبـان   هچجوادي در اين كتاب كه به فارسي نگاشته است، با اشاره به تاريخ

تركي آذربايجاني و جايگاه آن در ايران امروز به تالشهاي پان ايرانيستها براي 
  به حاشيه راندن اين زبان در زندگي اجتماعي مردم آذربايجان مي پردازد.

  
  2007تابستان  -آلمان فدرال

  
اي اسـت كـه    در اين نوشته هر كجا سخن از آذربايجان مـي رود منظـور منطقـه    -1

قلمرو كشور ايران قـرار دارد. جمهـوري آذربايجـان شـامل بخـش شـمالي        امروزه در
  آذربايجان مي باشد.

به علت ضيق وقت و عدم دسترسي به بسياري از فعالين فرهنگي، ادبي و سياسي  -2
انـد،   آذربايجاني اين فهرست ناقص مي باشد. كتابها و نشرياتي كه در اين نوشته آمده

گـي تحسـين برانگيـز آذربايجانيهـا در شـرائط دشـوار       فقط بخشي از فعاليتهاي فرهن
هـاي   مهاجرت مي باشد. بخصوص نشريات و كتابهائي كه توسـط فعـالين و جمعيـت   

فرهنگي آذربايجاني در ممالـك دانمـارك، تركيـه، نـروژ، فنالنـد، اسـتراليا و ايـاالت        
گارنـده در  اند. تالشهاي ن اند، در اين ليست نيامده ي امريكا منتشر و چاپ شده متحده

فرصت محدودي كه برايش وجود داشت در اين عرصه به جائي نرسيد. نگارنده اميـد  
ي پرشي باشد براي تحقيقات بعدي محققـين.   اش قدم اول و تخته آن دارد كه نوشته
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خود نگارنده نيز اگر عمري باقي باشد، سعي خواهد كـرد كـه ايـن كـار اوليـه را بـه       
جا از دوستاني كه توسط تلفن، فاكس، ايميل و نامـه  سرانجامي برساند. جا دارد همين

  اند، تشكر بكنم. مرا در تهيه اين مطلب ياري كرده
روزي بـي   ي زحمـات شـبانه   كه نتيجه -با اينكه در ميان اين كتابها آثار ذيقمتي  -3

وجود دارد، منتها بررسي اين كتابهـا مجـال و     -لفين آنها مي باشندؤاجر و مواجب م
ي مطلـب   ي اين مقـال خـارج اسـت. تهيـه     را مي طلبد كه از حوصله فرصت ديگري

حاضر صاحب اين قلم را چنان به شوق آورده است كه در اولين فرصت بـه ايـن كـار    
  خواهد پرداخت.

به غير از چند اثري كه در باال به آنها اشاره شد، انتشارات آذربايجان در شهر باكو  -4
سفانه صاحب اين قلم هنوز نتوانسته اسـت  أكه متناشر چندين اثر ديگر نيز مي باشد 

نويس و درامـاتور   كه به آنها دسترسي پيدا كند. از اين آثار مي توان به كتابهاي رمان
(پـدر)   » آتا«(دوبرادر) و » ايكي قارداش«آذربايجاني تقي خشكنابي همچون رمانهاي 

  اند.    پ شدهاشاره كرد كه توسط اين انتشاراتي در سالهاي مهاجرت تجديد چا
  S.hatamlooy@gmx.net 

  
*  

  

  

  

  »كانادا«نشر و انتشارات در 

  

  ونكوور -هادي ابراهيمي 

  

  

هيچ وجه ادعاي يك پژوهش آكادميكي را ندارد و تنها پاسخي  اين گزارش به
رانمايه پرويز است به يك درخواست.  درخواست از سوي دوست و همكار گ

كسوتان و تالشگران  خاني سردبير نشريه آرش كه خود يكي از پيش قليچ
  گيرعرصه مطبوعات در مهاجرت است.  پي

هاي تجاري به مثابه يك  ي گزينه انتشار كتاب و نشريه در كانادا، مثل همه
اي از مهاجرين ايراني بود.  حرفه تجاري و پولساز مورد توجه و گزينش عده

هاي متفاوتي بودند. طيف سياسي هدف از  ان به اين حرفه، طيفعالقمند
انتشار نشريه را جذب نيروها و عناصر بيروني در درون موج  سياسي خود 

هاي ديگر مورد توجه قرار  ي حرفه اي نيز آن را مثل همه ديد.  عده مي
ي ميالدي، در راه انداز 1980دادند.  موج اول ايرانيان مهاجر در دهه اول  مي

كردند و در عرصه  اين حرفه، در خود نيازي به تخصص و تجربه احساس نمي
نگاري  اي و تخصصي روزنامه كار ژورناليستي نيز اكثرا از پشتوانه كار حرفه
ها براي آنها با آزمون و خطا  برخوردار نبودند.  اين حرفه نيز مانند ساير حرفه

  شد.  ش بخشيده مياز مدت كوتاهي عطايش به لقاي رفت كه پس پيش مي

خواستند كه در اين ميان  اي مي صورت حرفه گروه سوم نيز انتشار آن را به
خدمت  آنهائي كه از روابط عمومي بهتري برخوردار بودند و يا كساني را به

بودند كه داراي توانائي ارتباط با صاحبان كسب و كار بودند، شانس  گرفته 
  بيشتري براي ادامه راه داشتند. 

متنوع دهها هزار نفري ايرانيان با خاستگاههاي متفاوت سياسي ـ  طيف
ي پيش فرض در كشور جديد، اكثريت  اجتماعي و با نيافتن مدينه فاضله

شدند. اگر بازار كاري  ها از نظر اقتصادي نيازمند به ايجاد كسب و كار مي آن
س داشت نداشتن تجربه كاري در كانادا و مشكله زبان، شان هم وجود مي

رساند و گريزي جز  ترين حد خود مي تصاحب يك شغل مناسب را به پائين
  اي نبود.  روآوردن به كارهاي غيرتخصصي و غيرحرفه

اش را گام به گام باز  مهاجرين و پناهجويان در كانادا، نيازهاي جامعه
اندازي نوعي از كسب و حرفه بودند كه بتوانند  شناختند و در صدد راه مي

ي به اين نيازها و ايجاد بازار كار، وضعيت اقتصادي خود را نيز ضمن پاسخگوي
اندازي بسياري از  اي از اين مهاجران ايراني كه توان راه رونق بخشند.  عده

ها را داشتند، به دليل عدم آشنايي از فرهنگ چند مليتي كانادا و ناكار  شغل
در آستانه اندازي كرده بودند،  آمدي و نداشتن تجربه در شغلي كه راه

ورشكستي قرارگرفتند.  عرصه نشر كتاب و نشريه نيز كه موضوع اصلي اين 
  نوشتار است، از اين گزند مصون نماند. 

نامه شهروند كانادا به سردبيري حسن زرهي و ويراستاري نسرين  هفته
اي هفتگي در  اي بود كه با هدف انتشار يك نشريه حرفه الماسي، اولين نشريه

منتشر شد كه با استقبال  -گزين كانادا  ترين شهر ايراني عيتپرجم -تورنتو
  گيري در استان انتاريو روبرو شد. جامعه مهاجر ايراني در حال شگل

ي ايرانيان در تورنتو و نماي  قبل از انتشار هفتگي شهروند در تورنتو، ماهنامه
توقف  شدند اما نتوانستند ادامه يابند.  پس از ايران در ونكوور منتشر مي

اي به نام ايران استار به سردبيري بيژن بينش منتشر  نامه ايرانيان تورنتو، هفته
دهد.  در ونكوور نيز پس از توقف  شد كه كماكان به انتشار خود ادامه مي

كه مدت كوتاهي سردبيري آن را محمود  -انتشار ماهنامه نماي ايران 
به » آينده«ت، دوهفته نامه استادمحمد، نويسنده و بازيگر تئاتر به عهده داش
پا به عرصه مطبوعات  1993سردبيري اين قلم [هادي ابراهيمي] در سال 

  كانادا گذاشت.
شد كه  ونكوور نيز براي چند سال متوالي در ونكوور چاپ » ايرانيان«نشريه 

  سرانجام از تداوم انتشار بازماند. 
انتشار شهروند تورنتو،  نامه پيوند، كمي پس از در مونترال كانادا نيز دوهفته

شد كه انتشار آن به سردبيري محمد رحيميان، همچنان ادامه  منتشر مي
  دارد.

شد با  پيوند ونكوور كه ابتدا توسط علي شريفي منتشر مي 1994از سال 
  صورت هفتگي همچنان منتشر مي شود. انتقال آن به رامين مهجوري به

ر توسط ساسان قهرمان نتوانست نشريه سپيدار نيز طي دو دوره مختلف انتشا
  به انتشار خود ادامه دهد.

امروز در تورنتو نشريات شهروند، ايران استار، سالم تورنتو، ايران جوان و 
چندين نشريه ديگر و در ونكوور كانادا نيز شهروند بي. سي (شهرگان)، پيوند 

  شوند.  ها، فرهنگ و چندين نشريه ديگر منتشر مي ونكوور، دانستني
  
در ونكوور كانادا، پيشنهاد سردبير شهروند تورنتو مبني » آينده«نامه  وهفتهد

برهمكاري با آن نشريه را پذيرفت و پس از نزديك به دو سال انتشار آينده، 
نامه آينده شد.  اين  نام شهروند ونكوور جايگزين دوهفته 1994در اواخر سال 

شهروند ونكوور پس از ادامه يافت.  از آن پس  2005همكاري تا ماه جون 
تغيير نام مجدد به شهروند بي. سي (شهرگان)، فعاليت مستقل خود را پي 

روزانه   www.shahrgon.comاش نيز با نام  گرفته و امروز سايت اينترنتي
  صدها بازديد كننده دارد. 

گير  اي كه اينترنت هم شهروند تورنتو در دهه اول فعاليت خود، در دوره
ترين نشريه فارسي زبان در كانادا و  اغراق يكي از پرخواننده بود، بي نشده

  آمريكاي شمالي بود. 
شهروند كانادا، مدت كوتاهي در استراليا منتشر شد و سپس نگاهي به اروپا 
داشت تا بتواند حضوري مستقل مثل دفتر شهروند ونكوور در يكي از 

  شهرهاي اروپايي داشته باشد. 
نگاران  مه عمل به خود نپوشيد ولي همكاري روزنامهاما اين ايده هيچ وقت جا

با شهروند از جمله جواد طالعي توانست پشتوانه محكم  اي ساكن اروپا حرفه
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ها و  ارتباطي بين آمريكاي شمالي با اروپا باشد و در عين حال از ترجمه
  نگار بهره جويد.  مقاالت سياسي روز اروپا توسط اين روزنامه

 –ادعاي دراز مدت دكتر محمود گودرزي از واشنگتن  بيهمكاري صميمانه و 
  اش، اعتبار ديگري به شهروند كانادا هديه كرد.   آمريكا تا زمان حيات

اولين دفتر مستقل شهروند كانادا در آمريكا به كمك همكاران  1998در سال 
اندازي شد كه اين دفتر از همان آغاز  شهروند ونكوور، در داالس تگزاس راه

اي است  پروين كوه گيالني نشر و انتشارش كماكان ادامه دارد و آميزه توسط
از مقاالت شهروند تورنتو با اخبار و مقاالت نويسندگان ايراني محلي در 

  تگزاس. 
اي  كار چند شماره ، شهروند فلوريدا به همت مسعود نقره2005در اوايل سال 

  شد.  منتشر كرد اما پس از مدت كوتاهي اين انتشار متوقف
شود و عالوه بر استان  در حال حاضر شهروند كانادا در تورنتو منتشر مي

شود. سايت اينترنتي  انتاريو، در استان كبك به ويژه مونترال نيز پخش مي
  شهروند كانادا نيز فعاليتي مؤثر و تأثيرگذار دارد. 

 8نامه در تورنتو و مونترال و نزديك به  نشريه و هفته 20امروزه بيش از 
  شوند.  نشريه نيز در ونكوور بريتيش كلمبيا منتشر مي

با توجه به مهاجرت محدود ساالنه ايرانيان و فارسي زبانان به كانادا، به نظر 
رسد كه خوانندگان اين نشريات محدودتر شوند. نسل آينده ايرانيان در  مي

جدا مهاجرت نيز، روز به روز خود را از صف خوانندگان نشريات فارسي زبان 
سازند و حضور هزاران شبكه اينترنتي كه انواع اطالعات متنوع را در  مي

دهند، در كاهش خوانندگان نشريات  اختيار بازديدكنندگان خود قرار مي
  گذارد.  فارسي زبان تأثير قابل توجهي مي

ها از  هاي ايراني موجود در كانادا كه منبع مالي آن درصد از رسانه 90بيش از 
شود، كمتر نگاهي به مسائل  هاي تجاري تامين مي ت آگهيطريق درياف

ي  رسد نقش آينده نظر مي اجتماعي دارند. به -ادبي و سياسي  –فرهنگي 
هاي محلي، معرفي  بيشتر نشريات فارسي زبان در كانادا، در چاپ اطالعيه

  كاالها و نيازهاي اقتصادي بازرگانان خالصه شود. 
نادا، نگاه بيش از حد به مسائل داخل كشور مشكل ديگر اكثر نشريات در كا

كنند، از مسائل روز  است و براي ايرانياني كه چند دهه در كانادا زندگي مي
  گيرند.  كشور محل زندگي خود، كمتر در اينگونه نشريات سراغ مي

نسل جديد ايرانيان مهاجر در انديشه تحولي است تا نسل سوم را به جايگاه 
اش را كامال  رهبري كند.  اگرچه نسل دوم هنوز ارتباط  اش در كانادا شايسته

اي را حس  با نشريات فارسي زبان قطع نكرده، اما نسل سوم اگر نياز به نشريه
اش نخواهد بود و  كند، فقط مسائل ايران و مهاجرين ايراني كانون توجه

  يافت.  اش به تمامي جامعه مهاجر كانادائي تعميم خواهد  نگاه
 

اولين » جي اي پرينتنگ اي«و » ردليف پرينتينگ«اپ نيز، در عرصه چ
به نشر 1989هاي ايراني در ونكوور بزرگ بودند كه از اوايل سال  چاپخانه

  ورزيدند.  كتاب، مجالت،  ماهنامه و گاهنامه مبادرت مي
نشر افرا و سپس تر پگاه در تورنتو كانادا، به عنوان ناشريني كه آثار 

كردند پا به  ايراني را در شرق كانادا چاپ و منتشر مينويسندگان و شاعران 
  اي انتشاراتي نهادند.  عرصه فعاليت حرفه

هاي  هاي متفاوت و متنوعي كه با انگيزه ها و گاهنامه در كنار مجالت، ماهنامه
ترين و  شدند، از جدي سياسي ـ اقتصادي در كانادا نشر و پخش مي

كه توسط دكتر پيمان » دفتر شناخت«توان به جنگ  ها مي ترين آن اي حرفه
شد، اشاره كرد.  اين دفتر ابتدا توسط  زاده و منوچهر سليمي منتشر مي وهاب

هاي آن تا قبل از توقف نيز   گرديد و آخرين شماره انتشارات ردليف چاپ مي
  شد. توسط نشر آينده چاپ مي

عاليت نامه آينده نيز بود در دوره كوتاه ف نشر آينده كه ناشر دوهفته
اش چند شماره جنگ دفتر شناخت، اولين شماره جنگ دانشجوئيِ  انتشاراتي

، كتاب (طرح مقدماتي كانون نويسندگان ايران) از SFUدانشجويان ايراني 
كار و (ترجمه گزيده اشعار فروغ فرخزاد) از دكتر احمد  دكتر مسعود نقره

  كريمي حكاك را چاپ و پخش كرد.
هاي شاعران و  ، كتاب»پرينت دپو«انادا انتشارات در حال حاضر در ونكوور ك

  كند.  نويسندگان ايراني اين استان را در تيراژ بسيار محدود چاپ مي
در عرصه انتشار كتاب، ناشرين مهاجر ايراني در آمريكاي شمالي به ويژه 
كانادا، بيشتر با مشكل پخش روبرو هستند تا چاپ.  كانادا و آمريكا كشورهاي 

ستند كه وسعت هر استان آن معادل با چند كشور اروپائي است.  پهناوري ه

هزينه چاپ هر كتاب برابر با هزينه پست انفرادي آن است.  اين هزينه براي 
  شود.  ارسال به كشورهاي اروپائي، گاهي از دو برابر هزينه كتاب بيشتر مي

يشتر شوند و ب ها از نظر كمي در سطح بسيار محدودي تهيه و چاپ مي كتاب
ها  ها مورد نطر است.  و اين كتاب ي حضور و معرفي نويسنده در آن جنبه

  شوند.   نظران ارسال مي صورت رايگان براي دوستان و صاحب عموما به
  

*  
  

  

نامة بررسي كتاب (ويژه  آنجلس سردبير فصل اكنون در لوس مجيد روشنگر هم
يـراً منتشـر شـده    آن (در دورة جديـد) اخ  50هنر و ادبيات) است كه شماره 

  است.
دلواپس شادماني تو «، »هنر نويسندگي«هاي  تازگي كتاب از مجيد روشنگر به

و » انقـالب اميـد  «منتشر شده است. چاپ چهارم » قحط خورشيد«و » هستم
هـاي ديگـر اوسـت كـه      كتـاب » هاي اجتماعي عينيت در پژوهش«چاپ دوم 

  اند. تازگي منتشر شده به
پاسخ مجيد روشنگرِ ناشر و سردبير است به سئوال آن چه در زير مي خوانيد 

  آرش در باره ي چگونگي نشر در تبعيد.
  

  
  

آسيب شناسي نشر كتاب در 
  فصل مهاجرت

  

  مجيد روشنگر

  

اشاره به آسيب شناسي نشر كتاب در فصل مهاجرت بدون ذكر سابقة 
كم، نگاهي به  تاريخي صنعت نشر كتاب در ايران قابل فهم نيست. يا دست

  ين سابقة تاريخي ما را در فهم اين آسيب شناسي مدد خواهد كرد.ا
طور اختصار تاريخچه نشر كتاب در ايران را به  كنم به در اين جا سعي مي

دست بدهم ـ و با توجه به كوچ ايرانيان در فصل مهاجرت ـ نگاهي به آسيب 
  شناسي نشر كتاب در خارج از كشور بيندازم.
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    نشر و انتشارات در تبعيد

٥٧٠  100 ي آرش شماره

(كه با صنعت نشر روزنامه تفاوت دارد)، بدون  صنعت نشر كتاب در ايران
آن كه بخواهيم وارد جزييات امر شويم، به طور كلي قدمتي صد ساله دارد و 
مركزيت آن هم در پايتخت محسوس است. اين امر تقريباً در تمام كشورهاي 
ديگر نيز مصداق دارد و پايتخت كشورها مركز تمركز ناشران است. (تنها 

ي ناشران مهم اين كشور  است كه شهر نيويورك مركز كليهتفاوت در آمريك
  است.)

ي  نسل اول ناشران ايران، گرچه به طور عمده در نواحي بازار و تيمچه
الحرمين و خيابان ناصرخسرو كار خود را شروع  الدوله و بازار بين حاجب

هاي خود را به خيابان  علت گسترش شهر تهران، كتابفروشي كردند، اما به
آباد و خيابان نادري و بعدها به مقابل دانشگاه نيز توسعه دادند. يكي از  شاه
ميرزا علي ها هستند: »علمي«هاي مشهور نسل اول ناشران ايران،  نام

ي كتابفروشي  ها، در خوانسار به پيشه»علمي«، جد اكبرخان خوانساري
  روشيالدوله كتابف ي حاجب آيد و در تيمچه اشتغال داشت. او به تهران مي

، ابتدا با پدر، سپس به طور ميرزا محمد اسماعيلكند. پسر او،  داير مي
كند و به فكر  مستقل در خيابان ناصريه (ناصرخسرو بعدي) دكاني باز مي

ها در مشهد،  دهند كه روس افتد. در اين زمان به او خبر مي چاپ و نشر مي
حاال حاجي هم يي را دارند. ميرزامحمداسماعيل (كه  قصد فروش چاپخانه

رود و يك دستگاه ماشين چاپ سنگي با لوازم آن را  شده است) به مشهد مي
كند به كار چاپ  آورد و شروع مي كند و با خود به تهران مي خريداري مي

كتاب. حاجي محمد اسماعيل، پنج پسر داشته است: حاجي محمدعلي، 
با نام  اكبر كه همگي حاجي محمدحسن، محمد جعفر، عبدالرحيم و علي

  شوند. شناخته مي» علمي«خانوادگي 
، نام يكي از پركارترين و مشهورترين ناشران نسل اول انتشارات علمي

ي متعلق به حاج محمد علمي در  صنعت نشر كتاب در ايران است. (چاپخانه
قرار داشت كه تقريباً تمام كارهاي چاپي لو  ي عليجان كوچه خدابنده باغچه

  داد.) دران علمي را انجام ميانتشارات علمي و برا
آباد، و  اينان نخست در بازار و خيابان ناصرخسرو، و بعدها در خيابان شاه

هاي علمي و  سپس مقابل دانشگاه به تأسيس كتابفروشي پرداختند و زير نام
  به كار خود ادامه دادند.» انتشارات جاويدان«

زمان حياتش  ـ كه من ايشان را چند بار در نصراهللا صبوحيشادروان 
بود و انتشارات خود را زير » كتابفروشي مركزي«گذار  ديده بودم ـ بنيان

كرد و كتابفروشي او هم در خيابان ناصرخسرو قرار  همين نام منتشر مي
ي ناشران و كتابفروشان تهران، يكي از  داشت. (ايشان، پس از تأسيس اتحاديه

  ي اين اتحاديه بود.) رؤساي اوليه
را داشت. (كتابفروشي  كالله خاور، انتشارات د رمضانيمحمشادروان 

آباد  زار قرار داشت و بعد به خيابان شاه نخست در ابتداي الله» كالله خاور«
ي سيدهاشم و بعدها به خيابان اكباتان منتقل شد.) او هم از  نزديك كوچه

  پيشگامان نسل اول ناشران ايران بود.
» كتابي  خاص و مستقل در زمينهي ادواري  نخستين نشريه«هم ايشان 

سال  75(يعني  1311صفحه) در فروردين  63ي كتاب (در  را به نام فصلنامه
پيش) منتشر كرد. (از اين فصلنامه فقط چهار شماره منتشر و انتشار آن 

تا  8را منتشر كرد (در » افسانه«هاي هفتگي  متوقف شد.) ايشان بعدها جزوه
شد.  ت جهان و برخي از آثار فارسي معرفي ميها ادبيا صفحه) كه در آن 16

هاي  هاي فرهنگي ايران بين سال بخش مهمي از فعاليت» افسانه«هاي  جزوه
  دهد. را نشان مي 1310تا  1300

 حسن معرفت(انتشارات ابن سينا)، شادروان  ابراهيم رمضانيشادروان 
 زوار ي طهوري)، (كتابخانه عبدالغفار طهوري(كانون معرفت)، شادروان 

 جواد اقبال(انتشارات اميركبير)،  عبدالرحيم جعفري(كتابفروشي زوار)، 
(بنگاه برادران مشفق (كتابفروشي محمدي)،  محمدي(انتشارات اقبال)، 

يهودا (انتشارات گوتنبرگ)،  چي محمود كاشيمطبوعاتي صفي عليشاه)، 
نون در (انتشارات بروخيم) و چند نام ديگر كه اك بروخيم و اسحق بروخيم

خاطر من نيست، نسل اول ناشران ايران را به وجود آوردند كه هنوز هم 
هاي صنعت نشر كتاب ايران به  ها در صحنه هاي انتشاراتي آن برخي از بنگاه

ي اين سطور توجه دارد كه  دهند. (البته خواننده هاي خود ادامه مي فعاليت
هاي  و سازمانپردازم  من فقط به صنعت نشر كتاب در بخش خصوصي مي

دولتي و نيمه دولتي از بحث من خارج است. گرچه، از نظر زماني، انتشارات 
ي انتشارات فرانكلين در  دانشگاه تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب و مؤسسه

  گنجند.) ي همين نسل اول مي دايره

توان نسل خانوادگي و موروثي تلقي كرد كه  نسل اول ناشران ايران را مي
گشته است.  كتاب به طور سنتي از پدر به پسر يا برادر منتقل ميكار نشر 

الواقع به اين كار  اند و في اين نسل از ناشران، با آن كه از عاشقان كتاب بوده
گذاران اين نسل به گروه  اند، اما صاحبان و بنيان ورزيده عشق مي

بنگاه « اكبر علمي كه صاحب المثل، علي اند. (في تعلق نداشته» فرهيختگان«
دانست.) اينان هيچكدام با  بود، خواندن و نوشتن نمي» اكبر علمي علي
كردند، از طريق  هاي خارجي آشنايي نداشتند و آثاري را كه منتشر مي زبان

ها نبود. (يكي از همين  كردند كه لزوماً از بهترين ترجمه مترجمان دريافت مي
كند،  ي ايراني دريافت مي ندهالمثل، داستاني از يك نويس ناشران نسل اول، في

  گويد هد. اين ناشر به نويسنده ميد اما آن را براي چاپ مناسب تشخيص نمي
را كه آن روزها هواخواه اشتيفن تسوايك بهتر است كه او يكي از آثار 

بسيار داشته است، ترجمه كند. در اين صورت، او حتماً آن را چاپ خواهد 
هاي  ان داستان فارسي خود را، با تغيير نامكرد. نويسنده پس از چند ماه، هم

اي ه عشق«هد و اين نوشته به نام د فارسي به آلماني، به ناشر تحويل مي
د. به اين ترتيب، از اين شو چاپ مي» اشتيفن تسوايك به قلم خودش

ايي كه او در ه اطريشي، در ايران، يك كتاب افزون بر كتاب ي نويسنده
، منتشر شده است. من در اين جا آگاهانه از سرزمين مادري خود چاپ كرده

  ام.) ذكر نام نويسنده و ناشر خودداري كرده
انتشاراتي، و  ي مؤسسه 10، تنها 1300نسل اول ناشران ايران، تا پيش از 

ي انتشاراتي را در ايران  مؤسسه 16، جمعاً 1310تا  1301هاي  در ميان سال
  ند.ا تأسيس كرده
به تدريج نسل دوم ناشران ايران، پا به  ،50و  40و  30 ي در دهه

ست كه صفت  گذارد. اين نسل، نسلي ي صنعت نشر كتاب مي عرصه
هاي خارجي آشنا  در مورد اكثر آنان مصداق دارد. اينان با زبان» فرهيختگي«

ها نويسنده و مترجم و منتقد ادبي هستند، و بر روي هم  هستند، برخي از آن
  ا وارد صنعت نشر كتاب كنند.ي ري بر آنند تا خون تازه

رسد و رويكرد  در نسل دوم ناشران ايران، كار نشر از پدر به پسر نمي
هايي چون انتشارات نيل، زمان،  اينان به امر نشر كتاب، موروثي نيست. نام

آگاه، مرواريد، خوارزمي، روزن، سپهر، توس، دنيا، بامداد، دهخدا و ديگران را 
آنان رواج  ي اين شغل به صورت موروثي در خانوادهكساني بنياد گذاشتند كه 

آنان در تأسيس  ي يات مدرن، انگيزهي ادب نداشت. فرهيختگي و آگاهي درباره
ها حتي به صورت شركت سهامي و با  چنين مؤسساتي بود كه برخي از آن

ي انتشارات  وجود گذاشتند. (مثل مؤسسهي  سهام سهامداران، پا به عرصه
  ت انتشار.)خوارزمي يا شرك

هرچه نسل اول به ادبيات كالسيك فارسي و ادبيات كالسيك جهان و 
ي ادبيات مدرن فارسي و  متون مذهبي گرايش داشت، نسل دوم نماينده

ادبيات مدرن جهان بود. با دو استثنا يعني بنگاه ترجمه و نشر كتاب و 
ن جهاني يي در نشر ادبيات مدر ي انتشارات فرانكلين ـ كه سهم عمده مؤسسه

اند ـ بيشترين سهم چاپ آثار مدرن فارسي و غير فارسي  در ايران داشته
ي آثار سارتر و كامو و به  مديون نسل دوم ناشران كتاب در ايران است. كليه

هاي  طور كلي قلمرو ادبيات متعهد و آثار اگزيستانسياليستي و نمايشنامه
ادبيات نو در اروپا و  ك و موجب مدرن و آثار همينگوي و فالكنر و اشتاين

به دست خوانندگان  50و  40و  30هاي  آمريكا، توسط اين ناشران در دهه
مشتاق خود رسيده است. سهم اين ناشران در پيشبرد شعر نو در ميان 
خوانندگان فارسي زبان ـ چه در ايران و چه در كشورهاي فارسي زبان ديگرـ، 

اه، تعداد ناشران نسل اول و ي پنج ي دهه الشمس است. (در نيمه اظهر من
ناشر در  56ناشر در تهران، و  127به رقم  1355نسل دوم در سال 

  رسد.) ها مي شهرستان
گذارد. اين  ي وجود مي نسل سوم ناشران پا به عرصه 1359با انقالب 

به » جلد سفيد«هاي  ي كتاب نسل از ناشران، جواناني هستند كه با پديده
ها كه اكثرشان كاركنان شاغل در  د. اينشون بازار كتاب ملحق مي

اند، و در عمل از عطش جوانان به  هاي نسل اول و نسل دوم بوده كتابفروشي
هاي  هاي سانسور شده و ممنوع، اطالع دارند، با چاپ كتاب خواندن كتاب

كاري از تعقيب حكومت و هم به  ممنوع ـ با جلد سفيد (هم به دليل پنهان
نشر كتاب ي  التأليف به صاحبان اثر)ـ وارد عرصه حقدليل فرار از پرداخت 

هاي اول انقالب، در  هاي انتشاراتي در ماه فعاليت ي شوند. بخش عمده مي
تيول اين جوانان است. يكي از آنان، با يك حركت انقالبي، حتي يكي از 

هاي متعلق به انتشارات اميركبير را ـ كه خود در آن فروشنده  كتابفروشي
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تغيير داد و فروشگاه را از » انتشارات خلق«كرد و نام آن را به نام  بودـ قبضه
ي انتشارات اميركبير به دست بنياد  آن خود ساخت. (بعدها كه مؤسسه

د، اين فروشگاه هم از دست اين جوان خارج شو مستضعفين مصادره مي
  گردد.) مي

ي  يدهزمان با استعفاي دولت موقت مهندس مهدي بازرگان، پد تقريباً هم
ماري از همين ش ند، اما تعداد بيك فروكش مي» جلد سفيد«اي ه كتاب

كار نشر، دامانشان را رها  ي جوانان، همراه با جوانان ديگري كه جذبه
كرده است، به صورت نسل سوم ـ و با داشتن جواز نشر از طرف وزارت  نمي

انگشتي ها پيش، با يك حساب سر گذارند. من، سال ارشاد، پا به ميدان مي
ناشر يافتم و در  900رقم ناشران نسل سوم را در تهران، چيزي در حدود 

نفر است.  9000ها در حدود  ) تعداد آن1386حال حاضر (يعني سال 
)، فرزان، فرهنگ معاصر، رسا، 1هايي چون: انتشارات روشنگران، دماوند ( نام

، نشر گفتار، نشر )، طاليه، پرواز2را، نشر آزمون، نشر مركز (س هيرمند، كتاب
)، فكر روز، 3خرم، نشر چشمه، نيلوفر، جامي، كاوش، صابرين، طرح نو، البرز (

ها نام ديگري كه همگي پس از انقالب پا به  حديث، احياي كتاب و....، و ده
  اند، جزو ناشران نسل سوم هستند. ي وجود گذاشته عرصه

ـ به دليل  اگر نسل اول ـ به دليل موروثي بودن شغل ـ و نسل دوم
فرهيختگي ناشران آن نسل ـ از يك نوع همرنگي برخوردارند، نسل سوم اما 
از اين يكرنگي برخوردار نيست. گروهي صرفاً به دليل اقتصادي و گروهي به 

  اند. واهي به اين صنعت روي آوردهخ دليل آرمان
  چه تا اين جا يادآوري كردم مربوط به ايران است. آن

خود را به خارج از كشور نيز  ي فارسي زبان، ادامه اما نسل سوم ناشران
هايي كه با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي  كشانده است. همان شرايط و انگيزه

نشر كتاب كشانيد، گروه ديگري را ـ با يك  ي ايران، گروهي را به صحنه
جابجايي جغرافيايي ـ در خارج از كشور وارد اين قلمرو كرد. ناشران ايراني 

ي همان نسل سوم است. تقريباً همان عوامل و  رج از كشور ادامهخا
هايي كه باعث پديدار شدن نسل سوم در داخل ايران شد، همان  انگيزه
ها در خارج از كشور نيز صنعت نشر فارسي را به وجود آورده است كه  انگيزه

واهي (به معني پيشبرد خ شود: آرمان عمدتاً در دو عامل اصلي خالصه مي
داف سياسي، ملي، مذهبي و فرهنگي) و عامل اقتصادي (به معني قلمرو اه

هايي  تواند براي يك مهاجر، ممر معاشي را فراهم آورد.) نام ي كه ميي تازه
را (انتشارات س چون نشر باران، نشر آرش، شركت كتاب، نشر كتاب، كتاب

كتابفروشي انداز، نشر هنر، نشر افرا،  تصوير)، نشر زمانه، نشر پازند، چشم
ها نام ديگر به  ايران، كتاب جهان، نشر افسانه، نشر مينا، نشر خاوران و ده

اصلي آن در روزهاي بعد از انقالب ي  همان نسل سومي تعلق دارد كه ساقه
  كند. يي از آن اكنون از هواي مهاجرت استنشاق مي در ايران پا گرفت و شاخه

ند، برخي از آنان هنوز ا گفته تعدادي از ناشران نسل اول، زندگي را وداع
اند،  در ميان ما هستند، برخي از ناشران نسل دوم، روي در نقاب خاك كشيده

شماري  اندـ و از ميان نسل سوم نيز تعداد بي و برخي كار نشر را رها كرده
اكنون در كنار هم و  اند. اما جالب آن كه اين سه نسل، هم صحنه را ترك كرده
صنعت نشر كتاب حضور دارند و به تالش فرهنگي  ي حنهبه موازات هم، در ص

دهند. من كه خود پنج دهه از عمر صنعت نشر كتاب را شاهد  خود ادامه مي
ام، ضمن اداي احترام به نسل اول ناشران كه راه  بوده و دستي در آن داشته

صنعت نشر كتاب را در ايران گشودند، بيشترين اميدم را به نسل دوم و نسل 
ام. به ويژه نسل سومي كه در خارج از كشورـ با دشواري تمام ـ در  ستهسوم ب

از هيچ كوششي فروگذار » فصل مهاجرت«هاي  به ثمر رساندن ميوه
  كنند. نمي

در قلمرو آسيب شناسي نشر كتاب در خارج از كشور به دو عامل بايد    
  اشاره كرد:

و خريداران  نسل اول مهاجرين ايراني كساني هستند كه خوانندگان -
بالقوة صنعت نشر كتاب فارسي در خارج از كشور هستند. هر روز كه از عمر 

گذرد، تعداد آنان ـ كه به هر حال به مرگ طبيعي از  نسل اول مهاجران مي
شود. يكي از ناشران مقيم  شوندـ كمتر و كمتر مي صحنة زنگي محو مي

ديوي فارسي اين گفت هر روز كه از را آنجلس به صاحب اين قلم مي لوس
گويد كه يكي  كشد و پيش خود مي شنود آهي مي شهر نام درگذشتگان را مي

  هايم را از دست دادم. ديگر از مشتري
بنابراين، با كم شدن تعداد خوانندگان كتابهاي فارسي، صنعت نشر 
كتاب فارسي با يك خطر جدي روبروست و آن تعداد كم خوانندگان و در 

هاي منتشر شده در خارج از كشور است. تقريباً تمامي  نتيجه تيراژ كم كتاب
پردازند، كتابهايشان  ناشراني كه در خارج از كشور به چاپ كتاب فارسي مي

كنند و اين تعداد به  نسخه منتشر مي 1000تا  500را در تيراژهايي بين 
هيچ وجه جوابگوي يك نشر سودآور و اقتصادي نيست. از اين رو، بسياري از 

شود و جز در مواردي كه كتاب  ها به هزينة خود نويسندگان چاپ مي كتاب
تري دارد، ناشران خارج از  از نظر سياسي يا تاريخي زمينة فروش مطمئن

در برخي از كشورها (مثل سوئد) دهند.  گذاري نمي كشور تن به سرمايه
 آيند اما اين نهادهاي فرهنگي كشور ميزبان به كمك ناشران فارسي زبان مي

  گير نيست. پديده در تمام كشورها همه
عامل دوم آسيب شناسي نشر خارج از كشور پراكندگي ايرانيان و  -2

فقدان يك شبكة توزيع كتاب است. ما در ايران ـ در قبل از انقالب ـ با اين 
  آسيب شناسي روبرو بوديم اما اكنون در ايران شبكة توزيع كتاب خود به يك 

تبديل شده و اين نقصان را تا اندازة زيادي از فعاليت اقتصادي مستقل 
ميان برده است. اما فقدان شبكة توزيع كتاب در خارج از كشور به ناشران 

هاي خود را به دست خريداران كتاب در  دهد كه به آساني كتاب اجازه نمي
گذاري آنها هميشه با يك نوع ركود اقتصادي  سراسر جهان برسانند و سرمايه

  عدم توزيع كتاب است روبرو است.كه ناشي از 
يكي از ناشران مقيم اروپا براي دريافت بدهي كتابفروشان مقيم آمريكا 
از آن كشور اروپايي به آمريكا پرواز كرده بود و من وقتي از او پرسيدم كه 

هاي سفر شوي و  اين كار عملي نيست كه تو هراز چندگاه متحمل هزينه
ان به آمريكا بيايي، در پاسخ گفت اين تنها هاي كتابفروش براي دريافت بدهي

چاره كار است و بعد از چندي شنيدم كه اين ناشر ورشكست و از صحنة 
  نشر كتاب خارج شده است.

شناسم كه به دليل نبودن يك شبكة منظم پخش  ناشر ديگري را مي
كتاب ناچار شده بود با اتومبيل در كشورهاي اروپايي از اين كشور به آن 

اه بيفتد و بدهي كتابفروشان را وصول كند و در يكي از اين سفرها ـ كشور ر
در مرز آلمان ـ گرفتار مقامات امنيتي مرزي در رابطه با مسائل تروريستي 
روز شده بود و پشيمان از اينكه عمر و سرماية خود را در كاري گذاشته 

  است كه با رنج فراوان روبرو است.
تري در پيش دارد زيرا  ا آيندة روشننسل دوم مهاجران ايراني ام   
كند و در اين راستا  هاي ادبي خود را به زبان كشور ميزبان منتشر مي آفريده
تواند از امكانات ناشران بزرگ اين كشورها استفاده كند ـ و هم اينكه  هم مي

اگر روزي ببيند كه ادبيات مهاجرت بازار نسبتاً مطمئني دارد، چه بسا در 
هاي  گذاري كند و به امر چاپ كتاب به زبان شر كتاب سرمايهقلمرو صنعت ن

كشورهاي ميزبان رو آورد. اما تا آن روز راه درازي در پيش است و آينده 
نشان خواهد داد كه اقليت ايراني چگونه سهمي را در جهان كتاب در 

  كشورهاي ميزبان از آنِ خود خواهد ساخت.
            

  2007كاليفرنيا ـ اكتبر   

  

  
  

  ها: انويسپ

كردند و  برخي از ناشران نسل دوم و نسل سوم را بانوان اداره مي - 1
كنند (روزن، روشنگران، دماوند) اما من حضور زنان را به عنوان ناشر  مي

آورم. تعداد زنان ناشر در حال حاضر در  ياد نمي كتاب در ميان نسل اول به
  گير است. ايران بسيار چشم

هاي رمضاني  المثل، متعلق به خانواده ر البرز، فينشر مركز و نش – 3و  2
ست و اكنون پسران، به موازات انتشارات جاويدان و علمي، در  و علمي
  ي نشر كتاب حضور دارند. صحنه

  

*  
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  تبعيد و طنز

  

  

  عزت مصلي نژاد

  
  

اين مقاله نگاهي است اجمالي به طنز در يك دوره ي تاريخي (تا پايان 
عصررضا شاه) وتالش هاي نويسندگان طنزپردازي كه درتبعيد با مشعل طنز، 
روشني بخش راه فردا بوده اند. اين نوشته طنزپردازان بزرگي را كه ره به 

نمي گيرد. اعتراف مي كنيم كه به سبب در دست  تبعيد نبرده اند را در بر
نداشتن منابع الزم مقاله ام ناقص از كار درآمده است. اميدواريم خوانندگان 
اين سطور، طنزپردازان وطنزدوستان، دامن همت به كمر بربندند و با تكميل 

  اين مقاله ي كوتاه بر نويسندگان اين سطور منت نهند. 
  

  مقدمه

زناي تاريخ مملواز پستي وبلندي خود همواره از جبـّاريت، مردم ايران دردرا
ستم ونامردمي ازيك سووتيره گرايي ديني وخرافي ازسوي ديگررنج برده اند. 

اين دو همواره ازيكديگرتغذيه كرده وجامعه را ازجنبه مدنيت وروشنگري ،  
 دردورتسلسل باطل قرارداده اند. طنزنه تنها، بصورت مستقيم وغيرمستقيم،

تاريخاً خودرا درخدمت واژگون كرده دنياي واژگونه قرارداده، بلكه به اهداف 
ديگري مانند به سخره گرفتن پوچي هاي زندگي وقابل تحمل كردن شرايط 
دشوارنيز، مدد رسانيده است. لطيفه پردازي ازشيوه هاي رايج شاعران پارسي 

ه طبع گوي بوده است تا جايي كه كمترشاعري است كه درهزل ولطيف
  آزمايي نكرده باشد.

به سبب جبــّاريت ساختاري حاكم برخاورميانه، ازجمله ايران، طنزپردازان 
همواره درمعرض قتل، شكنجه وتبعيد بوده اند. به همين دليل آنان بسياري 

  از آثارطنزآميزخود را درتبعيد انشاء كرده اند. 
  

   طنزو تبغيد از قرن چهارم تا سيزدهم هجري

آغازكنيم كه با هجوي كه عليه سلطان ستم پيشه محمود غزنوي  فردوسياز
نوشت نظام جبـّارانه ي وي را به چالش طلبيد. بنا به گفته ي نظامي عروضي 
او شاهنامه را درهفت جلد نوشت، روي به غزنين نهاد وآنرا به سلطان محمود 

ضي او مردي راف"تقديم كرد. نزديكان سلطان ازفردوسي بد گويي كردند كه 
  وچنين كس را نشايد نواخت: "است و معتزلي مذهب

و سلطان مردي متعصب بود. دراو اين تخليط بگرفت ومسموع افتاد، "
درجمله بيست هزاردرم به فردوسي رسيد. بغايت رنجور شد و به گرمابه رفت 

وبرآمد. فقــّاعي بخورد وآن سيم ميان حمامي و فقــّاعي قسم فرمود. 
   )1( "به شب از غزنين برفت.سياست محمود دانست 

را عليه پادشاه  فردوسي هجونامه مشهورخودمقارن همين زمان بود كه 
  مقتدر غزنوي به نظم كشيد:

   
  ايا شاه محمود كشورگشاي

  زمن گرنترسي بترس از خداي

  كه پيش از تو شاهان فراوان بدند

  همه تاجداران كيهان بدند

  فزون از تو بودند يكسر به جاه 

  و كاله وبه تخت و به جاهبه گنج 

  هرآن شه كه در بند ديناربود

  به نزديك اهل خرد خوار بود

  به نيكي نبد شاه را دستگاه 

  وگرنه مرا برنشاندي به جاه

  چواندرتبارش بزرگي نبود

  )2( نيارست نام بزرگان شنود
  

هجو سلطان سال ها آوارگي و بي خانماني را براي فردوسي به ارمغان آورد. 
، شاعرانگليسي وكتابدار موزه ي بريتا نيا تحت تأثير ويليام گاسادموند 

  آوارگي شاعرسروده است: 
  واما فردوسي پير، همچنان به سوي خاوران ره سپرد،

  و پالسي را كه خود بافته بود بردوش مي كشيد
  خواه درشمال آواره شوم وخواه درجنوب سرگردان

  درهيچ سرزميني روي آرامش نبينم
  وم به زادگاه خويش دوباره مي ر

    )3چرا كه سخت خسته ام....(
    
از پيشكسوتان طنزپارسي  مهستي گنجويبه جرأت مي توان گفت كه   

است. او رندي خرابات نشين است كه با زيبايي خيره كننده خود دل 
اميراحمد پسرخطيب گنجه را مي ربايد بطوريكه پسرشيخ مرتبا درخرابات به 

ي با اين كارخود ،  دشمني شيخ وشاه را به جان مي ديداروي مي رود. مهست
خرد. ليكن آنچه كه اين دشمني را بصورتي آشتي ناپذيردرمي آورد سنت 
شكني مهستي، زنانه سرودن وي ونگرش مادي و عشرت طلبانه اش  به 

  زندگي است. 
  

 پسرك تيراندازي كه دربه عنوان يك زن با بي پروايي درستايش ، مهستي
  است:سروده  رتي داشتهاين فن مها

 
  كاشكي انگشتوانت بودمـــــي 

 انگشتت همي فرسودمــــي تا در

  تا هرآنگاهي كه تير انداختـي 

 خويشتن را كج بدو بنمودمـــــي

  مرا تا بد ندان راست كردي او

  )4(لبش بربودمـــي بوسه اي چند از
 

موضع گيري ازدواج مردان پيربا دختران جوان با طنزي گزنده عليه  مهستي
  :مي كند

 
  زن نوجوان اگر پيربودشوي 

 چون پيربود هميشه دلگيـربود 

  آري مثل است اينكه زنان مي گويند 

  درپهلوي زن تير به از پيربود

  
درجامعه ي مرد ساالرزن ستيز، اين بي پروايي را پاداشي نيست جزشكنجه 

ارزنداني حداقل دوب دستور شاهوزندان. بنظرمي رسد كه به تحريك شيخ به 
  : اوبازباني لطيف شاه را بخاطر زنداني شدن خود نكوهش مي كند. شده است
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  شاهان چو بروز بزم ساغـــــــر گيرند 

 برياد سماع و چنگ و چاكر گيرند

  دست چومني كه پاي بند طرب است

  در خام نگيرند كه در زر گيـــــرند 

 
ت وپاي زندانيان را محكمي  كه دسريسمان چرمي  را خام فراموش نكنيم كه

وشكنجه ي  بر زنداني شدنذيل نيزرباعي  با آن مي بسته اند معني كرده اند. 
  داللت دارد: مهستي

  
  شه كــُنده نمود سرو سيمين تن را

         زين عارضه ضجه خاست مرد و زن را

  افسوس كه دركُنده بخواهد سودن 

  را گردن كه دوشاخه بود صد پايي 

  
از اتحاد شاه و شيخ در سركوب  ديوان مهستيقدمه ي درم طاهري شهاب

  پرده بر مي دارد:مهستي وتبعيد وآوارگي 
بوده است پادشاه را اميراحمد  محبتي كه بين مهستي و بواسطه ي عشق و"

اميراحمد نيز از بدرفتاري پدرخود خطيب كه هرروز با  خوش نمي آيد و
و زماني صراحيش را  دورمريدانش اسباب زحمت وي شده گاه دربندش مي آ

مي شكستند وسعي داشتند وي را ازخراباتي كه با مهستي در آنجا سكني 
گزيده بودند بيرون كشيده وبه صومعه ي خطيب برده توبه دهند ناراضي بوده 
لذا شرحي به مهستي گفت، مهستي نيز از مردم آزاري مردمان گنجه و 

ستي با ساقي خود (قوانچه استبداد شاه كه گاهي شاعره ي استاد را بجرم دو
نام) امر مي كرد دست وپا در چرم گاو گرفته وبه دستاقخانه {زندان} اندازند 
و زماني نيمه شب يساوالن شاهي درب خرابات را ازجاي مي كندند كه شاه 
به شنيدن آواز مهستي هوس كرده است وبايد هم اكنون دربارگاه حاضر شود 

خره هردو قرار براين دادند كه هردو شهر وحكايتي خواند ناراضي بوده وباال
گنجه را ترك كرده و بجانب خراسان روند. مهستي تنها تدارك سفر را ديده 
از گنجه بيرون شده از راه قراباغ به زنجان رسيد و درآنجا با اخي فرخ زنجاني 
{ازبزرگان عرفا} ديداركرده و از زنجان به شهربلخ مركز خراسان رهسپار مي 

ن آوازه ي آمدن مهستي دربلخ افتاد متجاوز از سيصد شاعر كه گردد. چو
 "همگي مراتب كمال و معرفت شاعره را شنيده بودند به مالقاتش شتافتند

)5.(  
فرين گفت كه بردباري اين بانوي خراباتي آ براستي بايد به همت، شجاعت و 

فاده استتنها از تبعيد وآوارگي بعنوان فرصتي سازنده يكه و هزارسال پيش
  كرده است.

است كه گرچه اهل غزنه بود،  سنايي غزنويازديگرپيشكسوتان طنزپارسي، 
سالهاي بسياري ازعمرخود را درشهرهاي هرات، بلخ، سرخس 

 "رنج ها ديده ومحنت ها كشيده"ونيشابورگذرانيد. او در سفربلخ 
  ازرنج تبعيد ناليده است: "كارنامه ي بلخ"ودر

   
  سلخ تا ببلخ آمدم به غرّه و

  عيش من بود چون مصحف بلخ
  

خودرا  كارنامه ي بلخباالخره سنايي در بلخ اسكان يافت و مثنوي معروف 
دراين شهرسرود، ليكن پس از چندي از بلخ نيز رخت سفربست و عازم  مكه 
شد. او درخالل قصيده اي كه دراشتياق كعبه سروده ، براي بلخ و ياران بلخي 

  دلتنگي مي كند: 
  هر بلخ اندرعراق ازچشم دلازفراق ش

  گاه درآتش بويم وگاه درطوفان شويم
سنايي احتماالً ازمكه به غزنين بارگشته است.  اوپس از بازگشت به زادگاه 

پس ازبازگشت به غزنين، سنايي "خويش درد بي خانماني را تجربه نمود: 
د خانه اي نداشت وچنانكه مي گويد يكي ازبزرگان ... خانه اي به وي بخشي

). بي دركجايي سنايي را مي توان 6( "وسنايي درآنجا به تنهايي بسرمي برد.
  از شعرذيل دريافت: 

  من يكي شاعرودخيل وغريب 
  راه عزلت گزيده درعالم

  نه مرا غمخوري چو جد وپدر

  ) 7نه مرا مونسي چو خال وچو عم (
ه چون دررابطه با ديگر شاعرطنزپرداز پارسي گوي انوري حكايت كرده اند ك

هجو مردم بلخ گفته بود مردم براو بيرون آمدند ومعجربرسراوكردند ومي "
  )8( "خواستند كه ازشهرش بيرون كنند

بگوييم كه درتالش براي آموختن ، جهانگردي را پيشه مي كند:  سعدياز
گاه درسومنات در بتخانه خدمت مي كند و گاه درجزيره كيش به خيالبافي 

فرا مي دهد، زماني بلخ را سياحت مي كند و  بازرگاني مال پرست گوش
ديگرزمان دمشق را. او را در طرابلس برده مي كنند به كارگل وا مي دارند و 
بزرگي او را به ده دينار بازخريد مي كند. اگرچه او سفرنامه اي ازخود بجاي 
نگذاشته است، ليكن درگلستان و بوستان اشارات طنزآميز فراواني به 

دارد كه برخي از آنها خالي ازمبالغه نيست. او خود در اين سفرهاي خويش 
  مورد چنين سروده است:

  
  غريبي گرت ماست پيش آورد

  يك چمچه دوغ دو پيمانه آب است و

  اگرحرف لغوي بگفتم مرنج 

  جهانديده بسيارگويد دروغ

  
تشكيل مي داده كه درآنها  هزلياتو  خبيثياتقسمتي ازكليات سعدي را 

ه از طنزگزنده و رايج ترين ترين كلمات و عبارات جنسي شيخ جهان ديد
استفاده كرده است. محمدعلي فروغي با زيرپانهادن اصل امانت داري اين 
بخش ها را در هنگام چاپ كليات سعدي حذف مي كندو ضمن به سينه زدن 

ما چاپ آنرا شايسته "سنگ اخالق عمومي آشكارا اعالم مي دارد كه 
   "ندانستيم.
، طنزآشكار، برهنه واغلب ركيك جنسي نظام الدين عبيداهللا زاكاني موالنا

را درخدمت افشاي مفاسد، تباهي ها، دردها وستم هاي اجتماعي گذاشته 
داروغه و همه شاه، خليفه، شيخ، قاضي، است. او با شجاعتي كم نظيرعليه 

نمايندگان جباريت، خرافات، ستم، بهره كشي ونامردمي اعالم جنگ مي 
   دهد:

  
گرد پادشاهان مگرديد وعطاي ايشان به لقاي دربان ايشان "ـ 

  ) 12رساله ي صد پند، پند شمازه ( ".ببخشيد
(رساله ي صد پند،  ".بي مروت را به ريش تيزيد بزرگانو  خواجگان" 

  )16پند شمازه 
رساله ي ( ".سخن شيخان باورمكنيد تا گمراه نشويد وبدوزخ نرويد"

 )19 صد پند، پند شمازه
ي منبر واعظان بي وضو تيز مدهيد كه علماي سلف جايز برپا"

  )78(همانجا پند  ".اند ندانسته
تخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقيه وشيخ ومقرب سلطان "

  )98همانجا پند ( ".باشند
  

 "برادرزاده ي رامو"را مي توان با  عبيد "اخالق االشراف"كتاب 
 ديدروفرانسه مقايسه كرد. اين اثرفيلسوف عصرروشنگري  "ديدرو"اثر

گفتگويي است بين ديدور و برادرزاده ي رامو درمورد اجتماع و مفاسد 
خودش است يا حريفي كه  ديدرواجتماعي. خواننده درشگفت مي شود كه 

با هنرمندي يك  اخالق االشرافنيزدر  عبيدخود در برابرخود نهاده است. 
منسوخ) را دربرابر اخالق طبقات  طنزپرداز ظريف اخالق گذشتگان (اخالق

) قرارداده است. انسان متحير مي شود مذهب مختارتازه به دوران رسيده (
كه او خود طرفداركداميك از اين دو نوع اخالق است. عبيد در اين اثرخود هر 

و پويايي انسان  نسبي بودن اخالقدو اخالق را به ريشخند مي گيرد و بر 
يكي از پي  عييدشاعران و طنزپردازان پارسي گوي تأكيد مي ورزد. در ميان 

جانبداري مي كند وطنزهايش اغلب رو به سوي بي ديني  الحادگيرترين نوع 
  دارند:

  
روح ناطقه اعتباري ندارد وبقاي آن مي فرمايند كه برماكشف شد كه "

به بقاي بدن متعلق است. وفناي آن به فناي جسم موقوف... آنچه 
كه اورا كمال ونقصاني هست، وبعـد فراق بدن، به  انبياء فرموده اند

ذات خود قائم وباقي خواهد بود، محال است. وحشرونشر، امري 
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باطل... آنچه عبارت از لذات بهشت وعقاب دوزخ است، هم دراين 
  جهان مي توان بود. چنانكه شاعرگفته:

داش نرا كه داده اند، همينجاش داده اند   وآنرا كه نيست، وعده به فرآ
  (اخالق االشراف، باب اول درحكمت، بخش دوم مذهب مختار) "داده اند

  
  را آشكار مي سازد: ديدگاه الحاديشدرترجيع بند معروف خويش  عبيد

  
  قت آن شد كه عزم كار كنيم                    و

  رسم الحاد آشكار كنيم

  خانه دركوچه ي مغان گيريم

  روي درقبله ي تتاركنيم

  ما نبودروزگاراربكام 

  ... در... روزگاركنيم

  

با طنزي ظريف به اين سنبل آراستگي  "ريش نامه"دراثرمعروف خود  عبيد
  ) مي تازد: 9اسالمي كه از آن بعنوان محاسن ياد مي شود  (

ابليس تفرج كنان بهرگوشته ازبهشت مي گذشت. ناگاه چشمش "
 برمشاهده ي آدمي آمد. انديشيد كه چون سبب لعنت من آدم شد

هربدي كه بدترازآن نباشداگردرباره ي او وفرزندان او بجاي آرم روا 
باشد. همان بهتركه طوق لعنت ريش برگردن ايشان تقليد كنم. پس 

  ".آدم را ازبهشت بيرون آورد
  

نسل هاست كه صاحبدالن و مبارزان راه عدالت را الهام  عبيدطنزهاي 
ود چه قيمتي براي خعبيد بخشيده است، ليكن كمتركسي است كه بداند 

آنها پرداخته است. خوشي و زيبايي زندگي در زيرلواي انساني و عدالت 
خواهانه شاه شيخ ابواسحاق (آخرين پادشاه سلسله ي اينجو) با آمدن سلسله 

شرنگ مي شود. او را از شيراز اخراج مي كنند تاجايي  عبيدآل مظفردركام 
  كه مي گويد:

  
  ندرگلمي روم دست زنان برسرو پاي ا

  زين سفرتا چه شود حال وچه آيد بسرم

  
به درستي نمي دانيم پس از اين تبعيد چه برسرعبيد مي آيد. ازهمه ي 

مكرردراصفهان وكرمان  دربدري هايقراين برمي آيد كه او از آوارگي ها و
آه نداشته كه ناله سودا جزيره هرمزوبغداد رنج فراوان برده است ومدتي در 

  :مورد سروده است كند. او خود دراين
  درد درهرمزم افتاده چنان با غم و

  ازصحبت دوستان ومخدومان فرد 
  "ديد"هندوم به نرخ ترك مي بايد 

  تنبول به جاي باده مي بايد خورد 
  

جبـّاران خون آشام را  موالنا عبدالرحمن جاميطنز پرداز ديگرمان 
گ قبرش را درزمان حيات به حال خود گذاشتند تا پس از مر اسالم پناه

بشكافند و استخوانهايش را بسوزانند. پس از غلبه شاه اسماعيل صفوي 
هجري قمري، متملقين ، شعرذيل از جامي براي شاه  916برهرات درسال 

 "مذهب حقه ي شيعه ي جعفري"خواندند و او را مخالف اسالم بخصوص 
  قلمداد كردند:

  
  اي مغبچه ي دهربده جام مي ام

  يعه قي امكĤمد زنزاغ سني وش

  گويند كه جاميا چه داري مذهب 

  صد شكركه سگ سني وخرشيعه ني ام

  
پس از مرگ تكفيرشد. شاه به قزلباشان سرسپرده ي خود دستور داد  جامي

را بشكافند، استخوان هايش را از قبر بيرون آورند و بسوزانند. شاه قبرجامي 
ه هاي باقيمانده دستورداد دركتاب هاو نوشت"به اين اقدام قناعت نكرد و 

را  "ج"ازجامي و ديگران، هرجا كه كلمه ي جامي رؤيت گرديد، نقطه 
  )10( "خوانده شود. "خامي”برداشته به باالي آن گذارند تا 

  
دردوران صفويه كوردلي، جهل، تعصب و خودكامگي جاي هرنوع خردورزي و 

افتد  مدارا را مي گيرد؛  فرهنگ ماتم مثل بختك برروي كل جامعه فرو مي
وجايي براي فرهنگ شادي باقي نمي گذارد. دراين مورد صائب تبريزي، كه 
خود هفت سالي آواره ي هند بود، چه نيك زمانه ي خويش را به 

  تصويركشيده است: 
  

  چو ماه عيد به انگشت مي نمايندش

  اگربه خنده لبي درجهان گشاده شود

  كجاست جرأت و كوفرصت سخن صائب

  زبان گشاده شودگرفتم آنكه گره از 

   
دوران صفوي را مي توان دوران تيره اي به حساب آورد كه هرنوع طتزپردازي 
و انديشه ي انتقادي اسيرتعصب هولناك شيعي گري مي شود. استاد 

  دررابطه با وضع شعرا و سخنوران دراين دوران مي نويسد: باستاني پاريزي
و گويندگان از همه سوء ظن و بدبيني اولياي عهد صفوي نسبت به شعرا "

كس بيشتر بود، زيرا اين طبقه درواقع وسايل ارتباط جمعي ، وركن چهارم 
حكومت بشمار مي رفتند، و شعرو گفتارشان خيلي زود در واليات مي 

 "پيچيد، و عالوه برآن حرفشان را به يك صورتــــي به زبان مي آوردند.
)11(  
  

ناگزيرمي  يم شفائي اصفهانيحكدر اين دوران  حتي انسان فرزانه اي چون 
  شود به دست شاه از هزل سرايي توبه كند:

   
  رسم هجا چو الزم ماهيت منست

  د جذب كاهچون كهربا كزو نتوان بر

  اما پسند صاحب ايران نمي شوم

  تا با من است اين هنراعتبار كاه

  باردگرنه از لب وبس، ازصميم قلب

  )12( تجديد توبه مي كنم اما بدست شاه
  

يط خفقان دربار صفوي از يك طرف و جو نسبتة آزاد دربار مغوالن هند شرا
از طرف ديگرسيل مهاجرت شاعران و هنرمندان ايراني را به هند در پي دارد. 

و  جهانگيرشاه، اكبرشاهزبان دربار هند پارسي است و شهرياراني چون 
ن است به رشد هنرو ادبيات پارسي همت مي گمارند. در اين دورا شاه جهان

كه سبك هندي پايه گذاري مي شود كه معما گونه است و مملو از كنايه، 
مجاز، استعاره و ايهام. اين سبك به سبب دوپهلو بودنش در تحول طنز نقش 

  مهمي بجاي گذاشت. 
دراين دوران شاهد ظهوريك طنزپردازدرخشان ايراني ـ هندي هستيم كه جا 

  وييم:دارد با تفصيل بيشتري درباره اش سخن گ
ماجرا از زماني آغاز مي شود كه پس از درگذشت فرماندار مرو، شاه طهماسب 
صفوي بر پسرش ميرزا غياث تهراني خشم مي گيرد و او را ناگزيرمي سازد 

كه با زن باردار و دو فرزندش جالي وطن كند. در بيابان قندهار همسر ميرزا  
شاند و دختري را به دنيا غياث را  درد زايمان گرفت. خود را به زيردرختي ك

نام نهاد. پدر بخاطر نجات جان خانواده مي خواست  مهرالنساءآوردكه او را 
دختررا در بيابان رها كند، ليكن مادر بسختي مخالفت كرد. شبي را در بيابان 
گذرانيدند. با سرزدن آفتاب كارواني از گردراه فرارسيد و بازرگاني ايراني كه 

ت خانواده شتافت، ميرزا غياث را با خود به هند برد و به عازم هند بود به نجا
اكبرشاه معرفي كرد. زن ميرزا غياث مسئوليت آموزش زبان فارسي به زنان و 

بزرگ و بزرگترمي  مهرالنساءدختران حرمسراي شاهي را به عهده گرفت. 
شد و در زيبايي و دانايي سرآمد. جهانگير پسراكبرشاه روزي مهرالنساء را در 
باغ قصرشاهي ديد و يك دل نه صد دل عاشقش شد. ليكن اكبرشاه با اين 
ازدواج مخالفت كرد وبا صالحديد پدرمهرالنساء اورا به يكي از سرداران خود 

  شوهرداد.
چون دوران اكبرشاه به سررسيد وجهانگيرشاه شد، شوهرمهرالنساء را ازسرراه 

 نورجهاننساء كه هم اكنون برداشت وبا ترفند بسياربا او ازدواج كرد. مهرال
خوانده مي شد، به عنوان ملكه ي هند وسوگلي حرم شهره ي خاص وعام 
شد. ازآنجا كه جهانگيرمردي ضعيف النفس و معتاد بود، ملكه ي نورجهان 
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عمآلً زمام اموركشوررا به دست گرفت وعمران وآبادي و رشد صنعت و تجارت 
) نورجهان شايد ملكه اي 13. (را در سرلوحه ي برنامه هاي خود  قرارداد

  باشد كه شاه  سكه بنام او زده باشد:
  زحكم شاه جهانگيريافت صد زيور

  بنام نورجهان پادشاه بيگم زر
 تخلص مي» مخفي«شاعري لطيف و طنزپردازي ظريف بود و  نورچهان

سنجي و  گوئي و سخن در بذله"نويسد  الخيال درباره او مي . صاحب مرآهكرد
مناطره نورجهان  ".اضرجوابي از زنان ممتاز زمان خويش بودشعرفهمي و ح

با شوهرش جهانگيرشاه ازنكته سنجي، خردمندي وحق طلبي اين زن بزرگوار 
حكايت مي كند وياد آورمناظره ي  مهستي گنجوي با محبوب خود احمد 
پسرخطيب گنجه است. به عنوان مثال روزي جهانگير با پيراهن حرير ودكمه 

نورجهان كه لباس زعفراني رنگ به تن داشت وارد شد وبي  هاي لعل بر
  درنگ سرود: 

  نيست برگريبان تو رنگ زعفراني
  زردي رنگ رخ من شد گريبانگيرتو

  نورجهان بالفاصله پاسخ داد: 
  ترا نه تكمه ي لعلست برلباس حرير

  شده است قطره ي خون منت گريبانگير
اهي، جهانگير از نورجهان روزي با ديدن مردي كهنسال از ايوان كاخ ش

  پرسيد:
  چرا خم گشته مي گردند پيران جهانديده؟

  نور جهان پاسخ داد: 
  به زيرخاك مي جوِيند ايام جواني را

ديگربار جهانگيرشاه تالش كرد نهايت درجه عشق خودرا به نورجهان به 
  تصويركشد: 

  بلبل نيم كه نعره كشم درد سردهم
  ورمپروانه اي كه سوزم ودم برنيا

  نورجهان بي درنگ جواب داد:
  پروانه من نيم كه به يك شعله جان دهم

  شمعم كه شب بسوزم ودم برنياورم
 

  درآستانه ي انقالب مشروطه

ازقرن دهم تا سيزدهم هجري طنزپرداز برجسته اي درتاريخ ادبيات پارسي 
سراغ نداريم. بس ازسالها فترت به نخستين چهره اي كه درطنزروشنگرانه 

رد مي كنيم يغماي جندقي است. ميرزا رحيم يغما دردهكده ي برخو
خوربيابانك از توابع جندق به دنيا آمد. دوران كودكي او به سختي تمام 
سپري شد. درهفت سالگي شترچراني مي كرد. با پشتكاري بي نظيرخواندن و 

، يكي از سرداران ذوالفقارخان سنگسرينوشتن آموخت. در جواني منشي 
ه، شد. ليكن به سبب زبان تندش مورد خشم خان قرارگرفت، فتحعلي شا

چوب خورد و زنداني شد. او كه تا آن زمان درشعرمجنون تخلص مي كرد، 
تغيييرداد.  يغماوتخلص خود را به  ابوالحسنپس از رهايي نام خود را به 

لباس فقر  يغماذوالفقارخان اموال اورا تاراج كرد و خويشانش را آزار داد. 
د و آوارگي را پيشه كرد. شايد درهمين رابطه است كه مردم زادگاه خود پوشي

  را هجو كرده است: 
  يغما بجزمن وتو ومجنون وبوالحسن

  ريدم به كله ي پدرهرچه جندقي است

وزيرمحمد شاه آشنا شد و به  حاج ميرزا آقاسيبا  يغمادردوران آوارگي 
تضاحات يك خانواده ي حكومت كاشان منصوب شد. دراين شهر بود كه او اف

اشرافي را افشا ساخت وازطرف امام جمعه شهر تكفيرشد و به سختي از 
) با وجود اين يغما به مبارزه عليه ارباب خرافات 14تكفيررهايي جست. (

ادامه داد. به عنوان مثال دررابطه با شخصي بنام حاج عبدالنقي كه 
  درمسجدي مستراحي ساخته بود چنين سرود:

  نقي خالئي ساختحاج عبدال

  كه بگويند ذكراو از پس

  گفت يغما براي تاريخش

  توشه ي آخرت همينت بس

از پيشگامان طنزتند وگزنده  درادبيات فارسي است كه با بياني بي پروا  يغما
يغما سرتاسردنيا رااززمين "حتي خودش را هم به باد فحش وناسزا مي گيرد: 

  )  15( "ان زن قحبه بازار مي داند....وآسمان وپيدا ونهان، ازباخترتاحدود خاور
  
  
  

نثريغما شيوا وساده است واوبا بجاي گذاشتن اين سبك حق بزرگي به گردن 
  ادبيات مردمي دوران مشروطه دارد. 

دردوران قبل از جنبش مشروطه كه شرايط تحول درجامعه ي ايران آماده 
ايراني  شده ولي استبداد هنوز يكه تازي مي كرد، گروهي از متجددين

را  ميرزا فتحعلي آخوندزاهازخارجي دست به تنويرافكارجامعه زدند. 
بنظراينجانب بايد از برجسته ترين پيشگامان فكري جنبش مشروطيت 

ميالدي)  1814ژوئن  30هجري قمري ( 1229رجب سال 12دانست. او در
ازخامنه به آنجا مهاجرت كرده بود، متولد  1811، كه پدرش در"نوخه"درشهر

د. درسن دوسالگي پدرش، ميرزا محمد تقي، به خامنه بازگشت و دوران ش
پدرخوانده اش آخوند علسگر،  1832كودكي خود را درآنجا گذرانيد. درسال 

او را به گنجه برد. دراين شهربود كه اوبا ميرزا شفيع نامي آشنا شد كه اورا 
فه وعلوم ازدرآمدن به سلك آخوندها وزاهدان برحذرداشت و به تحصيل فلس

به تفليس رفت  1834مدرن تشويق نمود. ميرزا فتحعلي در سال 
مارس  12ودرسرفرمانداري تفليس سمت مترجمي يافت وتا پايان عمر(

  ) دراين شهربماند. 1878
آنچه كه آخوندزاده را درمقايسه با طنزپردازان هم عصرخود ممتازمي كند، 

وفيلسوفي است خرد گرا عدم وابستگي وي به دين وجزم هاي مذهبي است. ا
كه با زبان طنزپرچم تجدد را برمي افرازد وضمن به كارگرفتن خردنقاد به 

  جنگ هرنوع واقعيت تثبيت شده مي رود:
اودرفعاليت خالقه ي خود درهرزمينه (فلسفه، سياست، تاريخ، اخالق، هنز، "

ي ادبيات، نقد، زبان، الفبا وجزاينها) ودرهرچيزي كه مي نوشت، ازسويي م
خواست ايده هاي مترقي زمان را درمشرق زمين تبليغ كند وازسوي 
ديگرفلسفه ي اسكوالستيك كهن ، موهومات، سنن پوچ وبي پايه ي گذشته 

  ) 16( "وادبيات ارتجاعي را ازريشه وبن براندازد وتوده ها را بيدارسازد.
  روزنتال مؤلف فرهنگ فلسفي درباره ي آخوندزاده مي نويسد:

آخوند زاده) يك انسان مادي بود كه تنها يك عنصرمادي را به آخونداف ("
عنوان علت وجودي خود ومبناي همه ي روندها وپديده هاي جهان به 
رسميت مي شناخت. نظريه شناخت او از پذيرش شناخت پذيري جهان 
سرچشمه مي گيرد... مادي گرايي آخوند زاده با الحاد گره خورده است. او 

نتقاد گرفت وبرناسازگاري بين دين ودانش ونقش ارتجاعي اسالم را به باد ا
مذهب درتاريخ جامعه تأكيد كرد. او بنيان گذار ادبيات، نمايشنامه نويسي و 
تئاترآذربايجان است. آخوندزاده يك وطن پرستي راستين ومبارزراه دوستي 

 )17( "بين ملت هاست....
قرتيكا (نقد)  ميراثي ازنخستين كساني است كه ضمن تاكيد بر  آخوند زاده

انتقاد اوج ارزنده براي طنزپردازان آينده بجاي مي گذارد. ازنظراو 
كه به اصالح و پيشرفت جامعه مدد مي رساند. او  شورانگيزي هنري است

  در رساله ي ايراد خود مي نويسد:
اين قاعده دراروپا متداول است. وقوائد عظيمه درضمن آن مندرج. مثالً " 

تابي را تصنيف مي كند، شخص ديگردر مطالب تصنيفش وقتي شخصي ك
ايرادات مي نويسد به شرطي كه حرف دل آزار و خالف ادب نسبت به مصنف 
درميان نباشد و هرچه گفته ايد به طريق ظرافت شود. اين عمل را قريتكا مي 
نامند. مصنف به او جواب مي گويد، بعد از آن شخص ثالث پيدا مي شود يا 

ا تصديق مي كند و يا قول ايراد كننده را مرجح مي پندارد. جواب مصنف ر
نتيجه ي اين عمل اين است كه رفته رفته نظم و نثرو انشاء تصنيف درزبان 
هر طايفه ي يور و پا سالمت به هم مي رساند و از جميع قصورات بقدر امكان 

  )18( "مبرا مي گردد.
بدادي اش، چه در چه درنمايشنامه هاي ضد خرافي وضد است آخوندزاده

مقاالت وچه در مكتوبات خويش وهمچنين دراثردرخشان فلسفي خود 
) او دراين 19همه جا زبان طنزرا بكار مي گيرد. ( "مكتوبات كمال الدوله"

شاهكارجاودانه ي خويش دو شاهزاده ي هندي، كمال الدوله وجالل الدوله، 
طورويژه و دين بطور عام را دربرابريكديگرقرار مي دهد كه اولي منتقد اسالم ب

است. درحالي كه جالل الدوله از اسالم وسنت هاي اسالمي دفاع مي كند. 
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اين اثررا ميرزا يوسف خان قرچه داغي به كمك مؤلف از آذري به فارسي 
ميزرا فتحعلي آخنوند ترجمه كرد. جبــّاريت حاكم برايران باعث شد كه 

نام مستعارتوزيع كند. متأسفانه او حتي درخارج مجبور شود اين اثررا با  زاده
زنده نماند كه انتشار اين اثربرجسته ي خود را ببيند. درزمان شاه مكتوبات 

به چاپ رسيد، ليكن از پخش آن جلوگيري به عمل آمد. تنها  كمال الدوله
در سال هاي اخيراست كه اين كتاب به همت آقاي بهرام چوبينه درخارج 

جا بخاطر آشنايي با سبك آخوندزاده چند ازكشورمنتشرشده است. دراين
  قطعه از اين اثرنقل مي شود:

 نيزگران بها مي ميباشد و يك كتاب باسمه بي غلط درايران وجود ندارد و"
 نميگردد. و بينوا به تحصيل آن قادر هر بهم نمي رساند و كتاب وفور

گرفت  بايد شامل اينگونه مطالب است كه طهارت را فالن طور ليتراتورش نيز
خمس را به فالن نهج بايد  زكوة و فطره و نماز را فالن وضع بايد گذارد... و و

را  سنگيني بدن خود هنگام قضاي حاجت رو به قبله نبايد نشست و داد. و
 اسم اين گونه هذيانات را احكام شرعيه نهاده اند و برپاي چپ بايد انداخت و

صل كه اسم آنها را معجزات يا شامل است برنقل پاره اي افسانه هاي بي ا
  )20( "گذاشته اند.

اي جالل الدوله! من نمي دانم كدام سفيه به حيات حضرت خضر وبه "
عمرهزارساله ي حضرت نوح وبه عمرسه هزارساله ي حضرت لقمان قايل 
است، تا كه اين مثال به امكان حيات امام غايب دليل تواند شد. سه هزارسال 

كه به جمادات نيز تغيير مي دهد. انسان  بلكه يكهزارسال مدتي است
 )21( "چقدركودن باشد كه اين مدت را درعالم حيوانات مؤثرنداند.

اي جالل الدوله! براي فهميدن مطالب من بايد كه تو عقل صرف را سند "
وحجت داشته باشي، نه نقل را، كه اولياي دين ما آنرا برعقل مرجح شمرده 

ي اغراض نفسانيه عقل را ازدرجه ي شرافت  اند وچند هزارسال است بواسطه
 )22(  ".واعتماد انداخته، درحبس ابدي نگاه داشته اند

خود پيامبرما نيزدرمراتب تربيت يكي ازعرب هاي عصرخود بود وخودش "
نيزمانند سايرعرب ها ازعلوم طبيعت وحكمت خبرنداشت وخودش نيز بوجود 

كرد وچنين مي پنداشت كه  ملك وجن وبه جميع خوارق عادات قلبأ باورمي
دركل دنيا طايفه اي نمي شودكه بدين نوع چيزها اعتقاد نورزد وبه همين 
اعتقاد دركمال اطمينان نقل اصحاب كهف را ونقل هدهد وبلقيس را وايمان 
آوردن طايفه ي جن را وامثال اين قسم افسانه ها را درقرآن خبرمي دهد 

ن واعصارعلوم طبيعت وحكمت وهرگز به عقلش نمي رسد كه ازمرور قرو
ترقي كامل دردنيا پيدا خواهد كرد ومردم به قوت آنها اين چنين نقل ها را 
ازاخبارلغو وطفالنه خواهند شمرد وبرآنها خواهند خنديد واگرلغويت آنها به 
پيغمبر ما نيز ظاهربود چنانكه برما ظاهراست ابدأ به اخبارآنها جسارت نمي 

خود را دانسته وفهميده محل تمسخرآيندگان نمي كرد وابدأ به ذكرآنها 
  )23( "ساخت.

تبعيد ازآخوندزاده يك فيلسوف، اديب، نمايشنامه نويس 
وطنزپردازروشنگرساخت. اگراو درايران خفقان زده مانده بود، بجاي 

  آخوندزاده احتماالً آخوند ازكاردرآمده بود. 
 1250است كه درسال ازديگرطنزپردازان روشنگراين عصرعبدالرحيم طالبوف 

ميالدي)  درتبريز متولد شد و درهفده  1833هجري قمري (درحدود سال  
سالگي تبريزرا ترك گفت و به تفليس كه درآن زمان مركز آزاديخواهان بود، 
مهاجرت كرد. او درتفليس به زبان روسي مسلط شد ودرعلوم و ادبيات غرب 

جدي خود به بيداري اذهان تبحريافت. طالبوف با كاربرد طنزدرنوشته هاي 
خفته همت گماشت. دربين آثارمتعدد او سفينه ي طالبي يا كتاب احمد و 

  مسالك المحسنين از اهميت بيشتري برخوردارند. 
طالبوف دركتاب احمد مسائل علمي روزبازباني ساده وطنزآميزبراي 

پسرفرضي خود احمد شرح مي دهد و گه گاه موضوع را با روشنگري سياسي  
  ر مي آميزد: د
احمد حاضربود. گفت آقا اين مهمان عزيز...چرا اينقدرقسم مي خورد؟ يقين "

دروغ مي گويد... گفتم قسم خوردن عالمت دروغگويي است ولي درتجارت 
وصحبت ابناي وطن ما جزء اعظم گفتگو قسم است. عوام وخواص مبتالي 

مرگ يكي از اين ناخوشي است. خواص به سرخود ويا جان پسرخود ويا به 
حضارقسم مي خورد وعوام به خداورسول وائمه...خانه ي جهالت خراب شود. 

 "چه مي توان كرد، بايد سوخت وساخت تا آفتاب معرفت ازافق طلوع نمايد.
)24(  

مسالك المحسنين داستان يك سفرنامه ي خيالي است كه طي آن مؤلف با 
القي به صورت بحث زبان طنز به شرح مسائل مختلف اجتماعي، آموزشي واخ

ومناطره بين رفقاي همسفرمي پردازد. به عنوان مثال درخالل سفربه درويش 
دوره گردي برمي خورند كه خرش با جفتكي جانانه اورا مجروح ساخته است. 

اگرخرودرويش را به محكمه ي "دربين رفقاي همسفربحث درمي گيرد كه 
) پس از آنكه 25( "صرتراست.قاضي گيرند و به مرافعه برند، ازاين دو كدام مق

سفربه اتمام مي رسد وهيئت اعزامي مي رود گزارش كارخود را به شرفعرض 
سفيرانگليس "برساند وزير سخن سرپرست هيئت را قطع مي كند ومي گويد: 

خواسته بود كه شمارا مأموركردم، وگرنه براي ما دانستن طول وعرض معدن 
  )26( "....يخ وارتفاع قله ي دماوند لزومي ندارد

آخوندهاي آن دوران طالبوف را تحريم كردند وشيخ فضل اهللا نوزي خواندن 
كتاب مسالك المحسنين اورا تحريم نمود. شايد بهمين علت بود كه وقتي كه 
مردم تبريزاورا به نمايندگي دوره ي نخست مجلس شوراي ملي انتخاب 

البوف به حق مي توان كردند، طالبوف پيرازبازگشت به ايران سرباززد. ازآثارط
  ياد كرد.  "الفباي آزاديخواهي"به عنوان 

است كه  حاج زين العابدين مراغه ايارديگرپيشگامان طنزپيش ازمشروطه 
را درسه جلد درخارج  "سياحتنامه ي ابراهيم بيگ"رمان طنزآميزوباارزش 

هجري قمري درمراغه به دنيا  1255ازايران برشته ي تحريزدرآورد. اودرسال 
آمد. درهشت سالگي به مكتب رفت وپس از هشت سال سواد آموزي، 
درحجره ي پدر به تجارت مشغول شد. ليكن درتجارت توفيقي نيافت و با 
برادر خود ازايران به قفقاز مهاجرت كرد وچند سالي درتفليس، پايتخت 
گرجستان، زندگي كرد وپس ازآن ،  به كريمه رفت و سرانجام به استانبول 

  پايان عمردرآن شهر بماند.  رفت وتا
 "ازصبا تا نيما"بقول مؤلف كتاب  سياحت نامه ي ابراهيم بيك

دايرة المعارف جامع اوضاع ايران دراواخرقرن سيزدهم "درحقيقت 
 ".هجري است كه با قلمي تند وبي پروا وبي گذشت تحريرشده است

حتنامه )  مراغه اي درمقدمه ي جلد سوم اين كتاب هدف از نگارش سيا27(
را اعالم مي دارد كه دقيقاً با هدف و انتظاري كه هر طنز پرداز ماهر از طنز 

عموم بانيان خيرو مرتكبان شربدانند كه هنگام آن "دارد همخواني دارد: 
رسيده كه نيكان را نيك و بدان را به نام زشت و با نفرين ياد كنند و پس از 

ل را در صفحه ي تاريخ ملي اين ملت هرنيك و بد را سنجيده و حاصل هرعم
  ) 28( "به يادگارگذارند.

يوسف قهرمان كتاب ابراهيم بيگ، كه درمصراقامت دارد، همراه با هللا اش 
در آرزوي زيارت مشهد مقدس و ديدن ميهن خود از مصر به ايران سفر  عمو

مي كند. او ضمن ديدار از شهرهاي مختلف ايران شرايط طبقات مختلف 
ش مي گذارد و در پايان ديدارخود از هرشهر، يادداشت مردم را به نماي

مرده اند ولي زنده، "سفرش را با اين جمله ي تأسف بار به پايان مي برد: 
 سياحتنامه ي ابراهيم بيگانسان با خواندن  "زنده اند ولي مرده.

سال هنوز هم ايران  130احساس مي كند كه پس از گذشت حدود 
ان نابكاركماكان به فريب و تحميق مردم درگذشته درجا مي زند: مالي

مشغولند، خرافات و جزم انديشي ديني در جامعه بيداد مي كند. پريشاني و 
فالكت اقتصادي، اجتماعي و اخالقي كارد را به استخوان مردم رسانيده است، 
استبداد، رشوه خواري، كالشي مأموران دولتي بيداد مي كند؛ وضع مدارس و 

ضاح آميزاست. بي عدالتي و بي قانوني، شكنجه و زندان بيمارستان ها افت
وكشتارمخالفين مانند بختگي شوم جامعه را از تحرك بازداشته است. ابراهيم 
بيگ پس از مشاهده ها اين نامردمي ها تحمل خود را از دست مي دهد و به 

  مصر باز مي گردد. 
  

وطه را به حق يكي از برجسته ترين طنزپردازان تبعيدي دوران پيش ازمشر
هجري  1249دانست. او در حذود سال  ميرزا حبيب اصفهانيمي توان 

قمري در چهارمحال اصفهان متولد شد، چهارسالي در بغداد تحصيل كرد و 
چندي پس از بازگشت به ايران طنز گزنده اي عليه سپساالرمحمد خان، 

 1283سال صدراعظم وقت، پرداخت و مورد آزار فراوان قرارگرفت. او را در 
هجري قمري به اتهام دهري گري از تهران نفي بلد كردند و او از ترس جان 

  ناگزير به ا ستانبول گريخت. 
  

دانشمندي روشنگر بود و زبانهاي فارسي، تركي، عربي و  ميرزا حبيب
فرانسه را نيك مي دانست. در ايران او را بيشتر به عنوان مترجم كتاب 
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مي شناسند، ليكن  جيمز موريهاثر  "انيسرگذ شت حا جي باباي اصفه"
خدمات فرهنگي و روشنگرانه ي ميرزا حبيب به مراتب فراتر از اين مي رود. 
او از پيشگامان تدوين دستور زبان فارسي است. از ديگرآثار او مي توان از 

در اصول تعليم زبان فارسي، خط و  "برگ سبز" ،"غرايب عوايد ملل"
صه ي رهنماي فارسي و رهبر فارسي نام برد. خطاطان به زبان تركي، خال

عالقه شديد اين دانشمند به طنز به عنوان يكي از بهترين شيوه هاي اصالح 
منتخبات جامعه باعث شد كه در استانبول آثار استادان طنزفارسي مانند 

محمود و ديوان البسه از  بواسحاق اطعمه، كنزاالشتها اثر عبيد زاكاني
  رسازد. را منتش قاري يزدي

  
را از جيمز موريه  اثر  "سرگذ شت حا جي باباي اصفهاني"ميرزا حبيب 

زبان فرانسه به فارسي ترجمه كرده است. جيمز موريه طي مدت شش سالي 
كه به عنوان منشي سفارت انگليس در ايران فعاليت داشته است باآداب و 

كتاب خود كه رسوم ايرانيان و زبانهاي فارسي و تركي آشنا مي شود. او در 
آميزه اي است از سفرنامه وسرگذشت عناصرشريرو پست جامعه، سعي دارد 

بويژه مذهب فساد دربار فتحعلي شاه قاجار، سنت هاي بازدارنده ديني (
مردم كوچه و بازار را از زبان حاجي با با، درويش  اوهام وخرافات) و شيعه

ي از ادبا و منتقدين صفر و ديگر قهرمانان كتاب با شالق طنز بكوبد.  برخ
ايراني كتاب جيمز موريه را ضد ايراني قلمداد كرده اند. در اين رابطه بنظر 
اينجانب اغراق شده است. اگرچه نمي توان انگيزه ي  جيمز موريه را از 
نگارش اين كتاب خالي از غرض ورزي دانست، بنطرنمي رسد بتوان بر افشاي 

اداني توده هاي مردم انگ ضدايراني فساد در بارشاه، پوسيد گي اشراف و ن
چسبانيد. جيمزموريه كجاست كه ببيند درجامعه ي امروزايران ده ها جاجي 

   بابا، عماد االسالم ميرزا احمق سرازگورهاي كهنه بدرآورده اند.  
يك مقايسه ي ساده بين متون متن فرانسه يا انگليسي سرگذشت حاجي 

(كه از زبان فرانسه انجام شده است)  باباي اصفهاني و برگردان ميرزا حبيب
نشان مي دهد كه اين تغييراتي را ميرزا حبيب شخصاً در ا صل اثر بوجود 
آورده و طنزهاي گزنده اي را به آن اضافه كرده كه ترجمه فارسي كتاب را 
ارزش ضد خرافي و روشنگرانه مي بخشد. ملك الشعراي بهار در مورد اين 

) ميرزا حبيب 29بوغ قاعده نمي شناسد. (تصرف ميزا حبيب مي گويد ن
درمقدمه اي كه بر ترجمه ي خود نگاشته اظهار اميدواري كرده است كه 

قرار نگيرد و در پايان، احتماالً  "مترجم مورد مؤاخذه ي ازجانب شرع وعرف"
  از ترس جان، شعرذيل را آورده است:

  
             من نه اين ازجيب و انبان گفته ام

  )30گوينده گفت، آن گفته ام (آنچه را 
   

ذيالً بخش هايي از طتزهاي ميزا حبيب را در ترجمه ي سرگذشت حاجي 
  ): 32باباي اصفهاني را با هم مي خوانيم (

ببين با آنهمه ترس و تشويشي كه از تركمن ها "ـ در رابطه با زوار امام رضا: 
هاي بيشمار به دارند، از ديار هاي دور دست با خرج ها ي گزاف و مرارت 

زيارت مي آيند. با چنين مردمي چكار نمي توان كرد. به آساني مي توان همه 
را فريفت و جيب شان را خالي كرد. عقل شان در چشمانشان است و 
چشمانشان را پرده ي نفهمي تنگ پوشانيده است.... هرچه مي گوئي به اسم 

). جالب اين 47 و 46(صفحات  "خدا و پيغمبر بگو ديگر كار نداشته باش
است كه اين حرفها را جيمز موريه نگفته است بلكه در واقع پيام ميرزا حبيب 
است به هموطنا نش كه از زبان نويسنده ي كتاب بيان داشته تا از آزار در 

  امان باشد.
دهه ي عاشورا... ايرانيان را "ـ در رابطه با خرافات ايام سوگواري محرم: 

 "و عزا و بجنون بدعت هاي بيجا گرفتار مي سازديكباره ديوانه ي مصيبت 
). مقايسه با متن اصلي معلوم ساخت كه اين مطلب نيز در 48(صفحه ي 

متن اصلي نبود و اين انعكاسي ا ست از رنجي كه ميرزا حبيب از خرافات 
   زدگي هموطنانش كشيده ا ست. 

. خواستم روضه ... از دريوزه عارم آمد"درافشاي خرافات و اربابان شريعت:  -
خوان و تعزيه گردان شوم، د يدم در اين كار بي حيائي وبي چشم وروئي 
بيشتري الزم است. خواستم واعظ شوم ديدم بايد احاد يث واخبار جعل كنم 

  و عربي الزم است و عربي نمي دانستم. خواستم فالگير شوم ديدم در مشهد 

 

  

  
و فالگير و رمال همان چيزي را  تو سر سگ بزنيد فالگير و رمال باال مي آورد

  ). 50(ص  "مي خورند كه مرغ خانگي مي خورد
ـ درافشاي صوفي گري اززبان درويش صفر كه عمري در لباس فقر مردم 

راست ا ست كه لباس درويشي در ظاهر "ساده دل را سروكيسه كرده است: 
مي  چركين وكم بهاست وروزي درويشان از راه دريوزه وريزه خواري ديگران

رســــــد. اما بدان كه لقمه اي است بس رنگين كه بكد يمين وعرق جبين 
(الزم) ندارد. زندگي ما طايفه (درويشان) تنبلي و بيكاري و بيعاري و تن 
آسائي است.... خالصه آنكه مردم زمانه بازيچه ي دست درويشانند و ما در 

دگي مي كنيم و سايه ي ضعف وسستي اعتقاد و ناداني وساده لوحي آنها زن
نانشان را مي خوريم و به ريششان مي خنديم.... مايه ي اصلي درويشـــــي 
كه ما به آن دست يافته ايم گستاخي وبي شرمي و وقاحت است.... من خود با 
گستاخي وبي شرمي چها كه نكردم. نبوت كردم. معجزه كردم. مرده زنده 

). اصل اين 53و  52(صفحات  "كردم. از لذايذ دنيا چيزي باقي نگذاشتم....
نسخه انگيسي كتاب جيمز موريه آمده چنين است  46مطلب كه در صفحه 

ما به ريش مردم مي خنديم. گرچه زندگي ما ثبات ندارد ولي با تنوع زياد  "
وتنبلي فراوان همراه است. ما به بشريت به عنوان بازيچه مي نگريم و از ضعف 

     ".و خوش باوري آنها زندگي مي كنيم
ميرزا حبيب در ترجمه ي آزاد خود تمام چيزهاي مقدس را به چالش مي 

 "طلبد. او در رابطه با مشهد مقدس از قول حاجي بابا چنين مي نويسد: 
همينكه پا از دروازه بيرون گذاشتم خطاب به مشهد رضا گفتم برو اي مشهد، 

ز ترس ا ينكه اي كوفه ي ثاني الهي مثل شهر قوم لوط زير و رو شوي. اما ا
مبا دا يكي از مقدسين اين سخنان كفر آميز را بشنود مدام بدين سو و بدان 

   )72(ص  "سو نگران بودم.
ميرزا احمق گفت.... فرنگي ها روي "ـ در مقايسه ي ايرانيان و اهل فرنگ: 

چوب و تخته مي نشينند در صورتيكه ما روي زمين مي نشينيم. فرنگي ها 
ذا مي خورند، ما با دست و پنجه مي خوريم. آنها هميشه با كارد و چنگال غ

متحركند و ما هميشه ساكنيم. آنها لباس تنگ مي پوشند و ما لباس گشاد 
مي پوشيم. آنها نماز نمي كنند، ما روزي پنج وقت نماز مي كنيم. در نزد آنها 

سب اختيار با زن است در نزد ما اختيار با مرد است. زنهاي آنها يك وري بر ا
مي نشينند، زنهاي ما راست سوار مي شوند. آنها ايستاده قضاي حاجت مي 
كنند، ما نشسته. آنها شراب را حالل مي دانند و كم مي خورند، ما حرام مي 
دانيم و زياد مي خوريم. اينها پاره اي از تفاوتها بود. اما آنچه مسلم و محقق 

نجس ترين وكثيف  است و هيچ جاي ا نكار نيست اين است كه فرنگي ها
ترين مخلوق روي زمينند. چرا كه همه چيز را حالل مي دانند و همه جور 
جانور و حيواني مي خورند حتي خوك وسنگ پشت و قورباغه، بي آنكه 
دلشان بهم بخورد و حال قي و تهوع به آنها دست بدهد. مرده را با دست 

ند. نه غسل جنا بت تشريح مي كنند بدون آنكه بعد از آن غسل ميت بجا آور
  ).97( ص  "سرشان مي شود ونه تيمم بدل از غسل. لعنة اهللا عليهم اجمعين

سياست شاه همواره مبتني بر خوشرفتاري  "ـ درارتباط با پيوند شاه وشيخ: 
با ماليان كشورش بود زيرا مي دانست كه نفوذ فوق العاده اي كه آنان در 

  ).234(ص  "درت نا محدودش استاذهان مردم دارند، تنها سد بين او و ق
گفت اگر آنقدر حيله و تزوير  "ـ در افشاي چهره ي دو گانه ي آخوند: 

 "نداشته باشي كه مجتهد ي را خر كني حقا كه حاجي واصفهاني نيستي
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بكار  "فريب دهي"، "خر كني") در حالي كه در اصل كتا ب بجاي 225(ص 
ترجمه ي ميرزا  73ا ( صفحه ي رفته است.در جاي ديگر در رابطه با آخوند ه

اما مي بيني كه ماه رمضان "حبيب) در متن فارسي كتاب چنين مي خوانيم 
مبارك در پيش است و در اين ماه مال ها و عمامه بسرها هار مي شوند. من 

در متن انگيسي كتاب جمله ي  "هم مرد روزه نيستم و خدا نكند كه بشوم.
رمضان نزديك است و در اين ماه بيش از ماه  "باال بصورت ذ يل آمده است:

   ).64(ص  "گذشته مواظب من خواهند بود ومن نمي توانم و نمي خواهم روزه بگيرم

بيچارگي و عقب افتاد گي جامعه ي ايران را نه تنها  ميرزا جبيب اصفهاني
در وجود انگلي آخوند ها بلكه در كلّ شريعت اسالمي وبه بيان دقيق تر در 

ها به جزم هاي ديني مي داند. بهمين دليل است كه او ريشه دار اعتقاد انسان
ترين و بي چون و چرا ترين جزم ها را با شالق طنز فرو مي كوبد. مثأل وقتي 

  .... نياكان ديرينم"در استامبول از اصل ونسب حاجي مي پرسند او مي گويد 
به سلسله استر بن خر بن ماديان از قبيله ي قريش و بني قحطان بال واسطه 

ي بني هاشم مي پيوندند و بخط مستقيم بذ ريه نبوت اتصال مي يابند و 
خالصه آنكه با مباركترين خون اسالم همد م و با قديميترين سلسله همقد 

   ).231و  230(صفحات  "ميم
ميرزا حبيب اصفهاني بعنوان يك ا نسان آزاده و روشنگر از عقب ا فتادگي، 

جامعه خود در رنج است و زماني كه شرايط ايران خرافه گرائي و ماتم زدگي 
را با كشور همسايه اش تركيه مقايسه مي كند آه سرد از سينه بيرون مي 

استامبول با آن "دهد. در اين رابطه جيمز موريه تنها يك اشاره ي گذرا دارد: 
نسخه ي انگليسي  244(ص  "جاله و شكوهش و ايران با آن فقر و فاقه اش

ا حبيب جمله ي باال را با شور انگيزي و افسوس چنين بسط كتاب). ميرز
اي بابا ما كجا واينها كجا. اگر اينجا جاست پس ايران "داده است: 

كجاســـــــــت. ا ينجا دار النعيم است و آنجا دار الجحيم. اينجا دار الصفا و 
است  آنجا دار العزا. اينجا عزت ا ست و گنج و آنحا ذلت و رنج. ا ينجا نعمت

ونظا فت آنجا فقر وفاقه وكثافت. اينجا تما شا خانه، آنجا تكيه و روضه خواني. 
اينجا تفريح و بازي و آنجا شبيه و گريه وحقه بازي. اينجا عيش، آنجا تعزيه. 
اينجا آواز، آنجا آه  و زاري. خوش گذراني و عيش و نوش تركان را با آن عزا 

 "دم و بر بخت واژگون گريستمداري و ماتم سرائي خودمان بخاطر آور
   ).325و  324(صفحات 

هجري قمري درتبعيد درگذشت.  دريغ كه  1315درسال  ميرزا حبيب
هنوز راه درازي درپيش داريم كه رؤياي شيرين اين دانشمند طنزپرداز 

 تبعيدي درجامعه ي فلك زده ي ايران به تحقق بپيوندد. 
آذربايجان ام دهقانان فقير دراينجا بي مناسبت نيست از طنزپرداز گمن

 1352ياد شود. اودرسال  معجز شبستريملقب به  شبستري  علياميرز
در شانزده سالگي  ميالدي) درشهرشبستر به دنيا آمد. 1837خورشيدي (

مهاجرت كرد. استانبول پس از درگذشت پدر دارو ندارخود را فروخت و به 
روسيه  1905زديك انقالب سال اقامت درآنجا راهي قفقازشد و از ن15پس از 

را شاهد گرديد. پس از بازگشت به ايران معجز در زادگاه خود شبستر رحل 
اقامت افكند و عليرغم مخالفت شديد ماليان تا آخرعمر به  روشنگري و تنوير 

در اشعار طنزآميز خود  معجزافكار محروم ترين اقشارجامعه همت گماشت. 
ادي انسان و مخالف خرافات مذهبي كه به تركي آذري سروده پشتيبان آز

                                                                               است: 
  به وطن بازگشتم، چون 

  بازمكنهانت را گفتند د
  ،سخن مگوصدايت را در نياور، 

  نه بد مي بينيگرو نچرخانو زبانت را 
  

اطر ناتواني اش دررفع فقر آماج ، خدا را بخ"اهللا"درشعري  بنام  معجز
  طنزگزنده ي خود قرار مي دهد: 

فهميدي   اي خدا كاش مثل ما آدما از سوز سرما بر خود مي لرزيدي تا مي
  كشند،  كه  در زمستان بي پير انسان هاي برهنه چه مي

  و دو دندان  صدف فام داده اي خدايا به بيچارگان سي 
  چه سود از آسياب اگر گندم نباشد

  خدايا تصدقت گردم اين كودك دو ساله صاحب را گناه چيست 
  با تن لخت و شكم گرسنه در كوي و برزن پرسه مي زند

  اي خدايي كه به يك صلواة دو هزاركاخ مي بخشي 
  ات آبادان، اي خداي بخشنده ي مهربان   خانه

  آن كاخ ها را بفروش و به جيب فقرا سرازير كن 
  هم رد كن به من از آن پول آن چند توماني 

  كسي را درمسجد ديدم كه گريان از تو لحاف مي خواست
به او گفتم: مردك ابله، خدا قادر نيست به تو روزي يك دانه نان لواش دهد تا 

  چه رسد به لحاف 
  خدايا يا نبايد خود را بخشنده و مهربان بخواني 

  يا بايد عدل و داد را پيشه خود سازي 
  ير بار ستم كمان كرديخدا يا پشت معجز را درز

    باشد كه  كمرت بشكند، اي خدا                                                           
آيين روزه داري را به سخره مي  زندهي  جنازهدر طنزي تحت عنوان  معجز
   گيرد

  رسيد و مرا در محنت افكندماه روزه  
      ما گام نمي نهادبه واليت  هرگزكاش روزه 

  اي ماه روزه، اي رمضان، اي فالن فالن
  ، خودت را به غيبت نينداز يخلق را به تنگ

   خبري نيست.افطاري و سحري  درسفره ي بينوايان از 
)32( 
    

  انقالب مشروطه و طنز در تبعيد

با بازشدن نسبي فضاي سياسي در دوران انقالب مشروطيت، ادبيات و 
ركردهاي تازه اي پيدا مي كند كه تا سياست بهم نزديك مي شوند و طنزكا

  به امروز نيزادامه يافته است:
  ـ تحقيردولتيان و درهم شكستن ابرقدرتي آنان. 1
ـ توجه دادن مردم به نيروي بالنده شان ازيكطرف و سرزنش كردنشان 2

  بخاطر بي عملي و فراخواندشان به حركت انقالبي. 
  ـ برقراري اتحاد بين مردم3
  ه توده هاي محروم و نشان دادن افق هاي روشن آيندهـ دادن اميد ب4
  ـ مبارزه با خرافات و جزم انديشي ديني5
  افشاي بهره كشي، ستم و جباريت - 6
ـ كمك به ايجاد يك فضاي سالم و برقراري موازين انساني و اخالقي 7

  منطبق با پوياي دوران دگرگوني
  )33ـ احقاق حقوق ازدست رفته ي زنان. (8

عيد نقش مثبت و دورانسازي در تحول انقالت مشروطيت ايفا كرد. طنز در تب
به عنوان  مالنصرالديندر اين رابطه روزنامه  به جرأت مي توان از روزنامه 

در تبعيد دوران مشروطيت نام برد. اين روزنامه را نويسنده  پيشگام طنز
در ميالد  1906،  درسال ميرزا جليل محمد قلي زادهنامدار آذربايجان 

فرستاد. ازميرزا  "به سراغ برادران مسلمان"تفليس بنياد نهاد و به گفته خود 
قربانعلي "، "بچه ريشو"، "داستان هاي آزادي ايران"جليل آثاري مانند 

بجاي  "مجمع ديوانگان"، و"كتاب مادرم"، "كمدي هاي مردگان"، "بيگ
ت جاودانه ي مانده كه برخي ازآنها مانند كمدي هاي مردگان درشمار ادبيا

  جهان است. 
، اشراف مالنصرالدين شاه ايران، سلطان عثماني، اميربخارا و ديگر

را آماج طنزخود قرارمي داد، استعماررا ريشخند  چپاولگرانو  مفتخواران
مي كرد وخرافات ديني را به سخره مي گرفت. آخوندهاي مرتجع 

مدقلي زاده گاهي مالنصرالدين را مرتباً تكفيرمي كردند تا جايِي كه مح
ناگزيرمي شده كه ازترس آنان واوباش واراذل شاه هفته ها دربازار وسايراماكن 
همگاني ظاهرنشود. مالنصرالدين دررابطه با همه ي ممالك اسالمي به 
روشنگري مي پرداخت، ليكن تأكيد ويژه اي نسبت به ايران داشت وازسال 

  اظهارنظرمي كرد. تقريباً دررابطه با تمامي مسائل ايران  1907
  

ازراه هاي مختلف به ايران مي رسيد ووحشت دردل مستبدين  مالنصرالدين
اوران "وستم بارگان مي افكند. اخوند هاي تبريز ونجف آنرا به عنوان 

). 34زيان بخش ترشمردند. ( "شمشيرشمر"تكفيركردند وآنرا از  "مضلــّه
پستخانه داد. با وجود  محمد علي ميرزاي وليعد دستور توقيف نشريه را در

اين، مالنصرالدين مانند نقل و نبات در مناطق مختلف ايران، بويژه آذربايجان 
كه به زبان آن آشنايِي داشت،  پخش مي شد و مردم به تقليد ازآن 

  اشعارومتل هاي طنزآميزي عليه استبداد مي ساختند. 
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م.)  1943 تا 1880( عظيم عظيم زادهكاريكاتوريست زبردست آدربايجاني 
 1911تا  1862( صابرملقب به  ميرزا علي اكبرطاهرزادهو شاعر طنزپرداز 

درساختن تابلوهاي طنزآميز  عطيم زادهم.) با مالنصرالدين همكاري داشتند. 
كاريكاتور طنزآميزرا  50و نقاشي آبرنگ استاد مسلم زمان خود بود و بيش از 
آفريد. بسياري از صابر از قلم موي سخرآفرين خود در رابطه با اشعار

  كاريكاتوريست هاي بعدي تحت تأثيرعظيم زاده قرار گرفتند. 
را با وجود اقامت در قفقار بايد صداي رساي انقالب مشروطه  علي اكبرصابر

ي ايران به حساب آورد. او در دوازده سالگي در باكو به مدرسه رفت و به زبان 
پدرش او را از رفتن به مدرسه هاي آذري، فارسي وعربي آموزش يافت. ليكن 

 صابرسالگي نزد خود شعرو ادبيات آموخت.  22بازداشت و صابر ناگزير تا 
سالگي به مشهد، نيشابور، سمرقند، بخارا و كربال رفت، در  22درسن 

بازگشت ازدواج كرد و بخاطر امرار معاش، كارگاه صابون پزي دايرنمود. او در 
ه بيش از يكسال دوام نيافت. صابر در مدرسه اي تأسيس كرد ك 1908سال 
به باكو رفت و براي مدتي درمدرسه اي تدريس كرد. متاسفانه  1910سال 

ديري نپاييد كه انسان فرهيخته و بيدار به بيماري سل مبتال شد در سال 
  دركمال فقر ديده از جهان بر بست.  1911

منتشرشده بود مجموعه ي اشعارصابركه درمالنصرالدين وديگر نشريات قفقاز
تحت عنوان هوپ هوپ نامه (به فارسي هدهد نامه) منتشرشده است. 
شاعربرجسته ايراني دوران مشروطيت وعصرپهلوي سيد اشرف الدين گيالني 

را منتشرساخت.  "نسيم شمال"تحت تأثيراين كتاب نشريه ي طنزآميز 
شمال را  تأثيراشرف ازصابرتا بدان پايه است كه ملك الشعراي بهاراشعارنسيم

  )35منتحل دانسته است. (
به  اشرف الدين گيالنيذيالَ نمونه هايي از هوپ هوپ نامه را كه توسط 

  شعرفارسي ترجمه شده است نقل مي شود:
   

  اي فعله توهم داخل آدم شدي امروز
  اي فعله توهم ميرزا قشم شم شدي امروز

  درمجلس اعيان بخدا راه نداري
  داريزيرا كه زروسيم به همراه ن

  درسينه ي بي كينه بجزآه نداري
  چون پيرنودساله چرا خم شدي امروز
    بيچاره چرا ميرزا قشم شم شدي امروز

  
  ويا: 

  جگري نيست كه خونين زغم دهقان نيستپ
  علت آن است كه انصاف دراين ويران نيست

  روزوشب زارغ بيچاره به صد رنج وعذاب
  بحريك لقمه ي نان غرق ميان گل وآب

  كه شد مي كندش خانه خرابآخرسال 
  همه آنست كه انصاف دراين ويران نيست

  
صابرگويي زبان حال امروز مردم ايران  "نمي ترسم، مي ترسم"سروده ي 

است. جا دارد اين قطعه عيناً ازهوپ هوپ  حكومت آخونديتحت شرايط 
  نامه نقل شود: 

  
  پياده راهي صحرا مي شوم 

  خارمغيالن مي بنينم ونمي ترسم
  ر وبيابان را سيرمي كنمبـّ

    غول بيابان را مي بينم ونمي ترسم
  گاهي به كشتي مي نشينم ودريا را مي نوردم

  امواج سهمگين را مي بينم ونمي ترسم
  هزاران باردرساحل ها پياده مي شوم
  وحشي غـّران را مي بينم ونمي ترسم

  گاه بسان شفق دركوهساران منعكس مي شوم
  ونمي ترسمآتشفشان فعال مي بينم 

  گاه به بيشه زارها روي مي نهم
  رمه اي ازشير مي بينم ونمي ترسم

  گاه درغســّالخانه ها مأوي مي گزينم

  مرده ها از گورسربدر مي آورند ونمي ترسم
  گاه درويرانه ها منزل مي گزينم

  جــّن وجان را مي بينم ونمي ترسم
  خالصه درپهناي زمين بسا چيزها را مي بينم ونمي ترسم

  حتي ممالك خارجه را هم سياحت كرده ام
  بسا انسان هاي عجيب وغريب ديدم ونترسيدم

  اما براستي با همه بي باكيم
  هرجا مسلمان مي بينم مي ترسم

  چاره ام چيست؟
  اين نيست شده ها 

  فكرشان را ازخون مي بينم، مي ترسم
  )  36مي ترسم! مي ترسم! مي ترسم! (

  
  صوراسرافيل 

رافيل نه ماه پس از استقرار مشروطه، در تهران به مديريت روزنامه صوراس
ملقب به صوراسرافيل و همكاري همه جانبه ي  ميرزا قاسم خان تبريري

آغاز به كاركرد. به  ميرزا علي اكبردهخداو  ميرزا جهانگيرخان شيرازي
جرأت مي توان از اين نشريه به عنوان مكمل فارسي مالنصرالدين ياد كرد. 

را دهخدا با كاربرد نام  چرند وپرند"وراسرافيل تحت عنوان بخش طنزص
برهنه  ،خادم الفقرا ،خرمگس، دخوعليشاه ،دخوعلي ،دخوهايي چون 

برشته ي تحرير در مي آورد. لبه ي تيز طنز  نخود هرآش وي خوشحال 
و ستم فئودالي است.  شيخ و شاهدهخدا در صوراسرافيل متوجه استبداد 

توده هاي   روشنگري، رفع ستم، استبدادمعه از طنز دهخدا رهايي جا
  )37را مد نظردارد ( آزادي زنانمردم و 

متاسفانه كار روشنگري صوراسرافيل مدت زيادي ادامه نيافت. محمد علي 
روسي  سرهنگ لياخوفشاه يك روز پس از به توپ بستن مجلس توسط 

يرزا قتل مهجري قمري) با دستگيري و  1326جمادي االول سال  23(
درباعشاه به زندگي اين نشريه خاتمه داد.  جهانگيرخان شيرازي

خوشبختانه دهخدا با فرار به موقع خود توانست جان سالم از مهلكه بدربرد. 
به فرانسه  ابتدا او او چندي در تهران مخفي شد و پس از آن به اروپا فراركرد. 

راسرافيل را منتشر جا توانست سه شماره از صو سويس رفت و در آن بعد به و 
شماره تا پانزده اي به نام سروش را  و روزنامه سفركردكند. سپس به تركيه 

  د.نمومنتشر
جهانگيرخان شيرازي را به خواب مي بيند كه از او گله  دهخدادرتبعيد شبي 
دهخدا آن شب با صبح بيدار  "چرا نگفتي كه درجواني افتاد؟"مي كند كه 

 ميرزا جهانگيرخان شيرازيرا به ياد  "...يادآر"مي ماند و شعرمعروف 
مي سرايد. نكته مهم در اين شعر خوشبيني دهخدا به آينده ي جامعه ايران 

آزادي فرا رسيد، بلكه تكرار مي كند آنگاه كه آزادي  "اگر"است. او نمي گويد 
  از گرد راه فرا رسد. به عبارت ديگر او به آينده ي درخشان يقين دارد: 

  
  چو اين شب تاراي مرغ سحر

  بگذاشت زسر سياهنكاري
  وزنخفه ي روحبخش اسحار
  رفت از سرخفتگان خماري
  يزدان به كمال شد پديدار
  واهريمن زشتخو حصاري
  ياد آرزشمع مرده ياد آر!

  
  عصررضاشاه

تجدد خواهي در دوران جنبش مشروطيت در همه جاي ايران بويژه در 
سياري، بويژه طنزپردازان جامعه، آذربايجان به اوج خود رسيد. فرهيختگان ب

بر تغيير بنيادي فرهنگ و حاكميت مردم وقوانين مردمي تأكيد كردند. 
  افسوس كه با خلع وفرار مجمد علي شاه قدرت روحانيون كاهش نيافت و 

مشروطه جامعه ي ايران را عرفي (سكوالر) نكرد. روحانيون مجلس را قبضه و 
نمودند و درمتمم قانون اساسي نوشتند شيعي گري را مذهب حقه ملت اعالم 

تغيير نخواهد كرد. آرمان هاي انقالب  "ظهورامام زمان"كه اين اصل تا زمان 
مشروطيت شكست خورد و ايران در هرج ومرج وحشتناكي فرو رفت. قيام 
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هاي مردمي واصالح طلبانه درجهت احياء آرمان هاي مشروطه از گوشه و 
  كنار مملكت شكل مي گرفت. 

سيد رضا خان و 1299ايط باال زمينه را براي كودتاي  درسوم اسفند سال شر
آماده مي كند. در پي كودتا به فرمان احمدشاه،  ضياء الدين طباطبايي

نخست وزير مي شود. حكومت سيد ضياء  سيد ضياءوزيرجنگ و  رضاخان
بيش از صد روز ادامه نمي يابد ونخست وزيركودتا به تبعيد فرستاده مي 

حسين ، مصدق السلطنه. با وجود مخالفت عناصر تجدد خواهي مانند شود
، مجلس پنجم شوراي سيد حسن تقي زادهو بويژه  عالء، ابراهيم حكيم

شمسي احمد شاه را خلع وحكومت موقت را به  1304آبان سال  29ملي در 
  آذر همين سال مجلس مؤسسان سلطنت را به  21مي سپارد. در  رضاه خان
 1305لوي واگذار مي كند. رضا شاه روز چهارم ارديبهشت سال رضا شاه په

  خورشيدي تاج گذاري مي كند.
با يك ذهنيت نظامي (كه تا آخرعمراز اودورنمي شود) طي  رضا شاه پهلوي

شانزده سال سلطنت خود جامعه ي ايران را درراستاي مدرنيزاسيون وعرفي 
قيم وبا مشت هاي گرايي هبري مي كند. ليكن اين اصالحات زيرنظرمست

آهنين شخص رضا شاه انجام مي پذيرفت. هيچ كس را ياراي مخالفت با شاه 
نبود. رضاشاه از نفوذعناصرتحصيل كرده وروشنفكران واقعي مي ترسيد. 
اوازهيچ اقدامي براي سانسورمطبوعات فروگذار نكرد. مأموربي سواد 

به افراط مي  سانسورمحرمعلي خان معروف گاهي در سانسور مطبوعات چنان
رفت كه موضوع خنده ي ارباب خرد مي شد. مثالً يك بار قبل از سانسور 
مطبوعات براي قضاي حاجت بيرون رفت. ارباب جرايد در مستراح را بروي او 
قفل كردند و نشريات خود را به چاپخانه بردند. يك بار نيز سانسورچيان 

را  از ترس آنكه به  "يرضا به داده بده وزجبين گره بگشا"شعرمعروف حافظ 
  تبديل كردند.  "حسن به داده بده..."اعليحضرت همايون توهين شده باشد به 

ضربه ي جانكاهي به ادبيات مترقي و طنز بالنده ي  ديكتاتوري رضاشاهي
دوران مشروطيت وارد آورد. ادبيات باستان گرا، سازشگر و رومانتيك شد. 

د را از دست داد. خودكامگي طنز، غيرسياسي شد و جنبه ي گزندگي خو
هرگلي را كه در زمينه ي طنزو ادبيات مردمي در جامعه به  جلوه گري 

را، قبل ازجلوس رضاخان به سلطنت،  ميرزاده عشقي پرداخت پرپر ساخت.
خورشيدي)؛  1303تيرماه  12در سن سي و يك سالگي ترور مي كنند (

رستاني بي سرو صدا نگه را ديوانه  قلمداد و در تيما اشرف الدين گيالني
جان  ضيغم الدوله قشقاييكه ازضرب و شتم  فرخي يزديمي دارند؛ 

كشته مي شود.  اگرچه در اشعار  آمپول هواسالم بدر برده در زندان شاه با 
برخي از قلم زنان اين دوره مطالب طنزآميزديده مي شود ولي ديگر از 

دردوران  ادهمحمد قلي ز جليلو صابرا، دهخدطنزهاي نمونه ي  
مشروطيت خبري نيست. دوران از آن كساني است مثل سيد جعفرموسوي 
ملقب به خاكشيراصفهاني است كه هنرخود را در خدمت سرودن هجو هاي 

 ركيك جنسي قرار مي دهند.
دردوران رضاشاه نويسندگان و شعراي  صاحب سبك كه دستي در طنزو 

دند و يا جالي وطن اختياركردند. انتقاد يافتند يا طعم تبعيد و زندان را چسي
  جا دارد از برخي از اين هنزمندان صاحب قريحه ياد شود.

  
   محمدتقي بهار

سالگي درمحافل  14هجري قمري در مشهد متولد شد. در 1304بهار درسال 
سالگي درشمارمشروطه خواهان خراسان  20آزاديخواهان شركت مي كرد ود

، به انجمن سعادت مشهد پيوست و درآمد. مقارن به توپ بسته شدن مجلس
مجله ي خراسان را مخفيانه به چاپ رساند واشعارملي خود را درآن  يبا رفقا

منتشرساخت. مدتي بعد به عضويت حزب دموكرات ايران تحت رهبري 
را منتشرساخت كه پس ازيك  "نوبهار"حيدرعمواوغلي درآمد وروزنامه ي 

كرد وبهاربالفاصله روزنامه ي سال مست هاي آهنين استبداد آنرا تعطيل 
را منتسرساخت كه آن راهم تعطيل كردند و بهار و نه تن  "تازه بهار"

ازياران به تهران تبعيد شدند. بهار با سرودن اشعار آزاديخواهانه و ترانه هاي 
ملي و هم چنين برپا داشتن نشريه هاي متفاوت ادبي و فرهنگي سعي كرد 

. بخاطر همين موضوع بود كه او بارها تبعيد بنياد مشروطه را مستحكم سازد
چند بار به نمايندگي مجلس انتخاب شد، ليكن از مجلس  بهارو زنداني شد. 

ششم به بعد بخاطر اختالف با دربار از سياست كناره گرفت و تا پايان عمر پر 
خورشيدي، خود را يكسره وقف كارهاي  1330بار خود، در ارديبهشت سال 

  ) 38فرهنگي نمود. (

اگرچه بهار را همگان يك شاعر، نويسنده وسياستمدارجدي مي شناسند، 
مشهد "ليكن درآثار او رگه هايي از طنز به چشم مي خورد. او كه زاده ي 

است و از دوران نوجواني به شناخت ماليان رياكار نايل آمده است،  "مقدس
بارز آن را  جابجا تقدس كوردالن مذهبي را به ريشخند مي گيرد كه نمونه ي

  اومشاهده كرد. "ضالل ودالل"مي توان درشعرمعروف 
  

 ابوالقاسم الهامي الهوتي
م.) دركرمانشاه متولد شد. در 1887خورشيدي ( 1266الهوتي درسال 

شانزده سالگي به تهران آمد. نخستين شعر آزاديخواهانه ي وي زماني كه 
منتشرشد.  كلكته حبل المتينسال بيشتر نداشت درروزنامه  18شاعر

درصف رهروان راه آزادي قرارگرفت. الهوتي دردوران انقالب مشروطيت 
الهوتي دردوران جواني به ژاندارمري، كه توسط سوئدي ها بنيان گذاري شده 

هجري  1330بود، پيوست و به رياست ژاندارمري قم رسيد. مقارن سا ل 
مد آن بهم قمري شورشي عليه حكومت مركزي در ژندارمزي رخ داد كه پي آ

خوردن رابطه ي الهوتي با باالدستان سوئدي خود محكوميتس به اعدام به 
جرم خرابكاري بود. الهوتي به استانبول گريخت و يك دوره سخت از زندگي 

آشنا ساخت و  صابرخود را آغاز كرد. در استانبول بود كه او با شيوه ي طنز 
  مورد چنين نوشت:  آنرا راهنماي كار خود كرد. بعدها الهوتي در اين

ده است. در اين زمينه من و ساير فكاهي صابرراهنماي من بو... "
نويسان ايران نيز مديون استادي او هستيم... پيداست كه پيش از 
صابر هم فكاهي نويس وجود داشته ولي بنيان گذارآن اسلوب فكاهي 
كه به ياري مردم برخيزد و با استبداد و استثمار بستيزد و بنام آزادي 

، كسي جزعلي اكبرصابر و نيك روزي زحمتكشان پديد آمده باشد 
  )42( ".نيست

 الهوتي پس از سه سال اقامت دراستانبول به كرمانشاه برگشت وروزنامه ي

را به راه انداخت كه دوسالي ادامه يافت. او پس ازجنگ جهاني اول بيستون 
را مننتشركرد. در اين  پارسبه استانبول بازگشت و درآنجا مجله ي ادبي 

او انديشه ي  خود را در رابطه با رهايي زنان و ) كه 1918دوره است (سال 
  دختران ايراني به نظم در مي آورد: 

  من ازامروز زحسن تو بريدم سروكار

  تا به ديوانگيم خلق نمايند اقرار

  اي مه ملك عجم اي صنم عالم شرق

  هوش گردآور و برگفته ي من دل بگمار

  ننگ باشد كه تودر پرده و خلقي آزاد

  درخواب و جهاني بيدار شرم باشد كه تو

  ترك چادركن و مكتب برو و درس بخوان

  )43( شاخه ي جهل ندارد ثمري چز ادبار
به  مخبرالسلطنه هدايتهجري قمري به شفاعت  1340الهوتي درسال 

ايران بازگشت و با همان درجه ي ياوري (سرواني) كه داشت در آذربايجان 
ام آزاديخواهان تبريز را وارد خدمت ژاندارمري شد. او در اين سمت قي

فرماندهي كرد و اگرچه ابتدا پيروزهاي را نصيب آزاديخواهان كرد، سرانجام 
در  الهوتي به شوروي پناهنده شد. 1922شكست خورد و درسال 

تاجيكستان مقيم شد و به مقامات مهم حزبي، دولتي و فرهنگي رسيد. او 
  )44ست.  (م.) ديده ازجهان فروب 1957خورشيدي ( 1336درسال 

الهوتي، مانند فرخي يزدي از پيشگامان شعر طبقات ستمديده در ايران 
است. او بازباني ساده و مردمي ازحقوق فعله (كارگر) پشتيباني و از دهقانان 

  ستمديده دفاع  مي كند:
اوسرود انترناسيونال كارگري را از متن فرانسه به شعرفارسي ترجمه و كراراً  

  تگي دعوت نمود. كارگران را به همبس
الهوتي از زبان مادر جوانان را از تنبلي برحذر مي  "الاليي مادر"درقطعه ي 

  دارد و آنان را به كار، كسب دانش و مبارره براي آزادي وطن فرا مي خواند:
  آمد سحرو موسم كار است، باالم الي
  خواب تو دگر باعث عار است، بالم الي

  الي الي، باال الي الي
  باال الي اليالي الي، 

  ننگ است كه مردم همه دركارو تو در خواب
  اقبال وطن بسته به كار است، باالم الي

  برخيزو سوي مدرسه بشتاب
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اشعار و طنزهاي الهوتي، بويژه پس از مهاجرت به شوروي و آشنائي اش با 
ايدئولژي ماركسيم، جبنه الحادي بخود مي گيرد. او در يكي از سروده هاي 

كه دارا و ندار را  در برابر هم قرار مي دهد و از رنج فغله اي كه خود پس از ان
حتي نمي تواند براي كودك مرده اش  كفن بخرد سخن مي گويد چنين 

  نتيجه گيري مي كند: 
  با اين همه هركس كه بگويد كه خدا هست

  بايد كه به پوالد بكوبند سرش را

  خش قرار مي دهد: او در سروده ي ديگرش كارگر را به جاي خداي روزي ب
  يكي از زنج مردم رزق مي خورد

  وزاين ره راحتش آماده دايم

  زهرسان خوردن ونوشيدني ها

  به خوان نعمتش بنهاده، دايم

  تمام هستيش از رنجبر بود

  دايم "يزدان داده"ولي مي گفت 

درطنز پي گيري ندارد وسروده هايش، در مواردي، جبنه  الهوتيمتاسفانه 
ز آنچنان ظرافت هنرمندانه اي  برخوردار نيستند. او گرچه  شعاري دارند و ا

دين را عامل اسارت روحي توده هاي مردم به شمار مي آورد، خود نوعي 
مذهب را جانشين مذهب ديگر مي سازد. الهوتي خودرا درحد مداح بي جيره 
مواجب ديكتاتورخون آشام شوروي، استالين، پايين مي آورد و او را به مرحله 

خدايي مي رساند. آنگاه كه ادبيات درخدمت منافع و مصالح قدرت درمي ي 
آيد، خواهي نخواهي  به ادبياتي فرمايشي تبديل مي گردد كه بجاي خدمت 
  به روشنگري فلسفي به تاريك انديشي و سردرگمي انسان ها مدد مي رساند. 

  
  محمدعلي جمال زاده

كوچه و بازار در نگارش  از لحاظ ساده نويسي و كاربرد زبان جمال زاده
داستان هاي طنزآميز يكي از تأثير گذارترين نويسندگان برون مرزي است. او 

خورشيدي در اصفهان ، در يك خانواده ي مذهبي پاي به  1274درسال 
او را در نوجواني  اصفهانيواعظ ن يجمال الدعرصه ي وجود نهاد. پدرش سيد 

از طريق  مريق 1328س در سال سپبراي ادامه تحصيل به بيروت فرستاد. 
ماند و در » لوزان«در 1329تا پايان سال   شد. او» پاريس«عازم » مصر«

زمان گرفت. او در  حقوق ليسانس "ديژن فرانسه"از دانشگاه  1333اوايل 
پس از آن به بغداد سفركرد و با  جنگ جهاني اول، به برلين رفت و

 خورشيدي1310سال در  مود. تبعيدي ايران همكاري ن خواهان ايرانآزادي
به كارمندي سازمان ملل متحد در مي آيد و در سازمان بين م.) 1931(

خورشيدي  1335تا زمان بازنشستگي درسال  »ژنو«در المللي كارواقع 
مشغول به كارمي شود. اگرچه جمال زاده چند بار، كوتاه مدت، به ايران 

ازكشورمي گذراند. جمال  سفرمي كند ولي تقريباً همه عمرخود را در خارج
، پس م.)1997نوامبر  8خورشيدي (1378 ماه سال آبانزاده در روز هفدهم 

  )45سال زندگي در خانه ي سالمندان ژنو چشم ازجهان فروبست.( 104از 
را  "يكي بود، يكي نبود"مجموعه خورشيدي  1300جمال زاده درسال 

راهنماي بسياري از منتشرساخت ـ كتابي كه درساده نويسي و طنزپردازي 
، گلستان نيكبختينويسندگان شد. از ديگرآثار طنزجمال زاده مي توان از

صحراي ، قلتش ديوان، ارالمجانين، سرگذشت عمو حسينعليد
قصه ما به سر ، نمك گنديده، راه آب، و سر وته يك كرباس،محشر
  نام برد.  رسيد

نشوررنسانس ادبي اغراق آميز نيست اگر مجموعه ي يكي بود يكي نبود را م
ايران و از شاهكار ادبيات جهاني به شمار بياوريم. اين مجموعه مشتمل است 

كه باكاربرد طنزي لطيف و زبان مردم كوچه و بازار  شش داستان كوتاه بر
است آشفتگي زبان فارسي، "فارسي شكر"برشته ي تحرير درآمده است: در

رجل "يده شده است. كه با الفاظ عربي و فرنگي قاطي شده، به طنزكش
طنزي است ماليم عليه فساد دولتي و شخصيت نازل دولتمردان.  "سياسي

سرگذشت غم انگيز يك نويسنده ي جوان و  "دوستي خالوخرسه"
احساساتي است كه به نجات وطنش از سلطه ي بيگانگان كمر مي بندد. 

شرح حال يك زنداني جنايي از زبان خودش است  "درد دل مالقربانعلي"
كه در پايان معلوم مي شود شيخي بوده كه در غسالخانه باالي سر يك 
دخترچهارده ساله قرآن مي خوانده، ليكن نيمه هاي شب به مرده تجاوز مي 

ماجراي يك دالك فرنگي كه با هيئتي  "بيله ديگ، بيله چغندر"كند. 

به براي اصالحات اداري به ايران مي آيد، مال و منالي بهم مي زند، همه را 
  طال  تبديل مي كند و در مسير بازگشت، حوالي قم، راهزنان دارو ندارش را 

به تاراج مي برند و او دست از پا دراز تر با هزار زحمت خود را به فرنگ مي 
تنبلي و خمودگي ريشه دار ايراني به تمسخرگرفته  "ويالن الدوله"رساند. 

قط درخاك ايران سبزمي ويالن الدوله ازآن گياه هايي است كه ف"شده است: 
مي نامند. بيچاره ويالن  "نخود همه آش"شود و ميوه اي بارمي آورد كه 

الدوله اينقدرگرفتاراست كه مجال ندارد سرش را بخاراند، مگرمردم ولش مي 
كنند، مگردست از سرش برمي دارند؟ يك شب نمي گذارند درخانه ي 

يواشكي "كارويالن الدوله: واين هم پايان  "خودش سرراحتي به زمين بگذارد!
بسته ي ترياك را ازجيب ساعت درآورده وبا چاقوي قلمدان خرد كرده و 
بدون آنكه احدي ملتفت شود همه يكدفعه دردهن انداخته و... به طرف 
شبستان روان شده ارسيهاي خودرا به زيرسرنهاده واناللهي گفته وديده 

انتشارات مرواريد، چاپ  ( به نقل ازبيژن اسدي وعمران صالحي، "بربست.
  )  181تا  177، صفحات 1365سوم، تهران 

جمال زاده درآثارمختلف خود با طنزي ماليم و لطيف مقاسد اجتماعي را 
عريان مي سازد آماچ طنز او را آخوندهاي دغل و رياكار، نظاميان قلدر، 
بوروكرات هاي فاسد و رشوه خوار، و روشنفكران بي سواد فضل فروش 

عليرغم  جمال زادهمي دهند. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه تشكيل 
همه اين افشاگري ها، نتوانست پوسته ي چباريت، ستم و مذهب را بشكافد و 
آنچنان كه بايد و شايد به علل ناساماني ها بپردازد. او با وجودي كه از شيخ 

ي مذهبي دارد و در انتقاد مي كند و روسپي  را برتر از او مي شمارد، پاي بند
 اشرف الدين گيالنيانتقاد از استبداد دست به عصا راه مي رود و به  قول 

را در پيش مي گيرد   "آهسته بيا، اهسته برو كه گربه شاخت نزند"شيوه 
ادبي او با پا به سن گذاشتن اش فروكش مي كند. در اينجا يك  –كارهنري 

ه امروز ادامه يافته است: جمال تضاد آشكار ديده مي شود كه متاسفانه تا ب
زاده به سبب دور بودن از متن جامعه نمي تواند آنطوركه بايد طنزخود را 
شكوفا سازد، ليكن اگر در ايران مي ماند و دست به افشاگري مي زند چه بسا 

  غنچه نشده پرپرش مي كردند.
  

  پا نويس ها:

تصحيح عالمه ي ـ كليات چهارمقاله تأليف احمد نظامي عروضي سمرقندي، 1
  ,49قزويني، كتابفروشي اشراقي، صفحه ي 

. اصل اين هجونامه را آقاي نوح در كتاب خود نقل كرده است. نوح خود آنرا از 2
شاهنامه به تصحيح ژول مول گرفته است. رجوع شود به نصرت اهللا نوح، بررسي طنز 

، 1382بهار درادبيات و مطبوعات فارسي، چاپ سوم، انتشارات كاوه (سن خوزه)،
  . 12تا  10صفحات 

ـ ادموند گاس، فردوسي در تبعيد، ترجمه با مقدمه وحواشي دكترمنوچهراميري، 3
  ,36و صفحه ي  30، برگرفته از صفحه ي 1361انتشارات طوس، تهران 

ديوان مهستي گنجوي، باهتمام طاهري شهاب، كتابخانه ي طهوري، تهران، آذر ـ 4
  .110 ، صفحه1336

  ,17و 16بغ باال، صفحات ـ همان من5
ـ دكترذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات درايران، جلددوم، چاپ يازدهم، انتشارات 6

  ,556- 7، صفحات 1371فردوس، تهران 
از ديوان حكيم ابومجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي بسعي واهتمام مدرس ـ 7

  .رضوي
  ,660به نقل از صفا  52ـ ازتذكرة الشعرا، صفحه ي 8
محاسن ولباس تقوي ": 25چنين مي خوانيم  25آن سوره ي اعراف، آيه  ـ درقر9

منزه است خدايي كه مردان را به ريش وزنان "ودرحديث آمده است كه   "نيكوست
  ."را به گيسوان بياراست

ـ دكترمحمد كريم يوسف جمالي، زندگي شاه اسماعيل اول، انتشارات محتشم، 10
  ,256، صفحه 1376كاشان 

  ,657ي پاريزي، نون جو ودوغ گو، نشركتاب، صفحه ـ باستان11
  . 1078، پاورقي صفحه ي 5ـ ( صفا،  تاريخ ادبيات درايران، جلد 12
ـ شرح حال مفصل نورجهان در منبع ذيل آمده است: علي اكبرمشيرسليمي، زنان 13

، صفحات 1335سخنور، چاپ اول، مؤسسه مطبوعاتي علي اكبرعلمي، تهران، بهمن 
. دراين رابطه خواننده ي عالقمند مي تواند به اثرانگليسي ذيل 366تا  353

  نيزمراجعه كند:
ٍٍٍٍ Elison Banks Findly, Nur Jahan: Empress of Mogul India, Oxford 

University Press, USA, Feb. 1993. 

ـ نصرت اهللا ننوح، بررسي طنز درادبيات ومطبوعات فارسي، انتشارات كاوه، سن 14
  ,24، صفحه ي 1382بهار خوزه، 
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، صفحه 1367ـ يحيي آرين پور، ازصبا تا نيما، جلداول، انتشارات نويد، آلمان 15
116,  

ـ ميرزا فتحعلي آخوندزاده، مقاالت فارسي، به كوشش پروقسورحميد محمد زاده، 16
  ، صفحه ده.2535ويراسته ح صديق، انتشارات نگاه، تهران 

17. A. Rosenthal, A Dictionary of Philosophy, Progress Publisher, 

Moscow 1967, p. 13.  

  29و 28صفحات ، 16ـ همان منبع مندرج درپاورقي شماره 18
ـ رجوع شود به دكترفريدون آدميت، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، 19

  ,1349شركت انتشارات خوارزمي، چاپ اول ، تهران تيرماه 
مكتوبات كمال الدوله، به تصحيح پروفسورحامد  ـ ميرزا فتحعلي آخوند اف،20

محمود زاده، آكادمي علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان (سال ومحل 
  انتشارنامعلوم)، صفحه ي

43  
  82همان منبع، صفحه ي ـ 21
  89ـ ايضاً، صفحه 22
  95ايضاً، ص ـ 23
ز صبا تا نيما، نقل شده در يحيي آريان پوركاشاني، ا 18ازكتاب احمد، صحبت ـ 24

  294، صفحه ي 1367انتشارات نويد، آلمان 
  296ا، ص )صبا تا نيمـ همان منبع باال(از 25
  ,297ـ همان منبع، ص 26
  ,308ـ ايضاً، 27
  . 397ـ ايضاً ، ص 28
ـ رجوع شود به محمد تقي (ملك الشعراي) بهار، سبك شناسي، جلد سوم، چاپ 29

  ,366دوم، صفحه ي 
  ,396، ص 1، ج ـ ازصبا تا نيما30
  ـ كليه نقل قول هاي مربوط به ميرزا حبيب از دوكتاب ذيل به عمل آمده است:31

جيمز موريه، سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، ترجمه ي ميرزا حبيب خراساني، 
  ويرايش جعفرمدرس صادقي، نشرمركز.

James Justinian Morier, The Adventure of Hajji Baba of Isfahan, 

Graham Brash Pte Ltd. , 1989.  

 1356ـ كليه ي اشعاراز ديوان ميرزا علي معجز شبستري، جلد اول ودوم، تبريز 32
  ترجمه شده است. 

ـ براي آگاهي فراترازنويسندگل وطنزدرادوار مختلف جامعه ي مدرن ايران رجوع 33
 شود به كتاب پرارزش محمدعلي سپانلو، نويسندگان پيشروايران، انتشارات نگاه،

  1366تهران 
  45ـ يحيي آرين پور، ازصبا تا نيما جلد دوم، ص 34
ـ منتحل به فارسي  خود بستن يا دزدي ادبي معني مي دهد. بهاردراين رابطه 35

  چنين سروده است:
  شعراشرف تازه بود وبي بدل

  ليك هوپ هوپ نامه بودش در بغل
  بود شعرش منتحل

ه، انتشارات فرزانه، چاپ اول، صفحه ـ ميرزا علي اكبرصابر، كليات هوپ هوپ نام36
  . اين سروده را دوست عزيز من كرميت ازآذري به فارسي ترجمه كرده است.79
جلد دوم  105تا  77ـ . دررابطه با دهخدا وصوراسرافيل يحيي آريان درصفحات 37

  از صبا تا نيما مفصل توضيح داده است.
، مجله بخارا، ياد نامه ملك سالشمارزندگي بهار"رجوع شود به  محمد گلبن، ـ 38

  129تا  122صفحات  55الشعراي بهار، شماره 
.........  

ـ اين شعروديگر اشعارمندرج دراين بخش ازديوان ابوالقاسم الهوتي (ازروي نسخه 43
  ي چاپ مسكو)، انتشارات نارنجستان، لوس آنجلس نقل شده است.

پور، ازصبا تا نيما، جلد دوم  ـ براي آگاهي بيشتراززندگي الهوتي به يحيي آريان44
ومقدمه ي ديوان الهوتي به كوشش  383تا  381و  172تا  168صخفات 

  مشيرسليمي مراجعه فرمائيد.
ـ ( كتب ومقاالت فراواني دررابطه با زندگي وآثارجمال زاد برشته ي 45

  تحريردرآمده، ازآن جمله است: 
  .1337تهران نشرثالث ـ ياد محمدعلي جمال زاده، به اهتمام علي دهباشي، 

كامران پارسا نژاد، نقد وتحليل وگزيده داستان هاي سيد محمد علي جمال زاده،  ـ 
  .2003چاپ اول، نشريه روزگار 

ـ محمد علي كاتوزيان، درباره ي جمال زاده وجمال زاده شناسي، انتشارات پژوهه، 
  چاپ اول، تهران.

*  

  

  

  با ياد عمران صالحي

     حميدرضا رحيمي

  

  اشاره:

در سرزمين بيمار و بالزده ي ما، همه چيز شكل ديگري دارد. مثالً متوسط 
عمر براي حضرات آيات عظام و حجج اسالم، اعلي اهللا مقامهم اجمعين، كه 

سال است! و براي  90جان ملّت را در راه قاصم الجبارين به لب رسانده اند، 
بار سهمگين فقر و مردم در بند كه صداي خردشدن ستون فقراتشان، زير 

سال  45انواع فشارها و البتّه به قيمت تعاوني! بگوش فلك نيز رسيده است، 
هم نمي شود. اهل هنر و انديشه و قلم نيز اگر بخت گريز از دست برادران 
طناب بركف را نداشته باشند، به سرنوشت احمد ميرعالئي ـ غفار حسيني 

دچار مي شوند و آنان كه  …و  جعفر پوينده، محمد مختاري، فريدون فرخزاد
سال  59چون عمران هي جا خالي مي دهند، عمرشان در آن زندان بزرگ از 

  …فراتر نمي رود كه البّته دريغ و درد

***  

مهرماه سالروز خاموشي عمران صالحي شاعر طنزپرداز 11امروز سوم اكتبر / 
هنوز باور يا طنزپرداز شاعرمان است كه فقدانش را عليرغم گذشت يكسال، 

ندارم. او با مرگ فاصله ها داشت و مي توانست همانگونه كه هنرمندانه روي 
لبه ي تيغ راه مي رود، همچنان آثار ارجمند ديگري نيز به شعر و طنز در 
بند ما اضافه كند. اما چه كنيم كه از آن جمع كوچك ياراني كه داشتيم، 

تار مي آيد قلب مهربان برخي چون محمد مختاري به تير غيب برادران گرف
  عمران نيز از رفتار باز مي ماند. 

  اين خط راه ها كه به صحرا نوشته اند

  ياران رفته با قلم پا نوشته اند

به حبس و تبعيد مي » جدال با خاموشي«چنين است كه شماري، در كارزار 
به ناگزير و بقول » چراغشان در آن خانه بسوزد«روند و آنان كه اصرار دارند 

  »! زبانشان در كام و ذوالفقار علي در نيام«آن مورخ بزرگوار 

اينك، من مانده ام از اين تبار در اينسوي جهان، و آن همه خاطره از سال 
  هاي دور و

دير كـه عمران از ستون هاي اصلي آن بود، سال هاي آغازين قيام و ما اهل  
شده بود و با سركوب قلم هنوز جوان آن روزگار كه دستمان از همه جا كوتاه 

و حذف كانون نويسندگان در تهران، آن امكان صلح آميز و البتّه غيرهسته 
گذشت ديدارها پراكنده  اي را هم از دست داده بوديم. يكسال و نيمي مي

  بود و:

  موج ترس و تاريكي

  )1تا گلوگاه پنجره مي آمد(

  اين اشاره را با اين سروده به پايان مي برم.

  يه و عمر فدوي شدافسوس هدر ما

  عينـاً بهمانگـونـه كه مال ابوي شـد

  تنهـا نـه زمـا گشت تلف عمـر گـرامـي
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     كاين لطمه نصيب همه حتّي اخوي شد

ام عـزيـزي كـه دگـر بـاز  نيـايــد  ايـ  

  افسوس كه پامال وحوش بدوي شد

  جمله مپندار كه امشب شده نازل اين 

  شدكايـن فاجعـه آغـاز زمـان امـوي 

  ي زائيـد سپـس گـاو مـن و تـوبـه زمانـ

  كاين غائلـه تشديـد ز دور صفوي شد

  ل گشت زِ بيژن به محمد(ص) نام تو بد

  سهراب مبدل به جناب علوي(ع) شـد 

  ن و ما راكردنـد تلـف وقـت عـزيـز مـ

  اين مهمل و آن ياوه حديث نبـوي شد

  ي از جمله ي اوباش فراهمشد دولت

  همه حتّي رجوي شد!بر ضد و عليه  

  طبـرخانــه ي  ايـن  ملّـت  در  بنـد  مسلـ

  ) شد3»(نبوي«) و زماني2»(ناطق نوري«گه 

  بدتر زِ همـه مجـري ديـوان عدالت       

  )4آن قاضي ضد بشر مرتضوي شد( 

  و قلم و مطبعه سوزاند آنقدر كتاب

  كاين بنده دچار صدمات ريوي شد

  فسهم قافيه تنگ است و هم راه تن

  نـاچـار زِ تكـرار قوامـي فـدوي شـد

  

ـ مطلبي كه در پي مي آيد، مرور كوتاهي است بر بخشي از آن  باري
خاطرات و نيز نگاهي به كارهاي عمران به اجمال و اختصار، كه براي 

  خاني سپردم. چاپ و انتشار، به پرويز جان قليچ

  1386مهرماه 2007/11سوم اكتبر 

   

  

  ..حاال حكايت كيست؟.

  بـود در نظـم جهـان صتاف و صـريح

  مـردنت   سكتـه،  ولـي  غيــر  مليــح

  رفـت  در مـرگ  تـو قدرت  زِ خيال

  مــزه   از   نكتــه  و،   معنــي  زامثال

  بهار                                               

  

ت شاعر و در شـرائط ناهنجـاري كـه بلحـاظ دريـافـت خبـر ناگوار درگذش
/سوم اكتبر 1385مهرماه  11طنزپرداز پروپيمانمان، عمران صالحي در 

به سر مي بردم، مختصري مستعجالً قلمي شد. داستان عمران اما،  2006
ها مي شود در باب آن انديشيد و نوشت و  داستاني دنباله دار است و مدت

ع ويژه ي ادبي است هنر او را، روي لبه ي تيغ راه رفتن، ستود.  طنز، يك نو
كه پرداختن به آن نيز استعدادي ويـژه مي طلبـد و هـم از اينـروست كه 

انگيز ما، بسامد باالئي  ي حيرت بسامد طنزپردازان، به ويژه در جامعه
ها، به وفور توزيع نشده است وكمتر  نيست چرا كه اين توانائي بين انسان

ي ما  ال، و در جامعهكساني هستند كه در جوامع پيشرفته حتّي اقب
بدشانسي آنرا داشته اند كه از اين خالقيت ويژه برخوردار بوده باشند. يك 

ي  طنزپرداز، بسيار محتمل است كه در عين حال بتواند شاعر يا نويسنده
خوبي نيز باشد اما عكس آن ممكن نيست و چه بسا شاعران و نويسندگان 

يك سطر طنز نيز بر نيايند.  ي خلق حتّي توانا و نامداري كه از عهده
صاحبان اين خالقيت ويژه، در جوامع بسامان كه آزادي انديشه و بيان و 

ي افكار وعقايد، كم و بيش در جايگاه خود نشسته است، قدر  نشر آزاده
نشيند و در مرزهاي پرگهري چون سرزمين ما،  بينند و بر صدر مي مي

زا، دهخدا و... به تفاوت، به دردسر، مثل عبيد زاكاني، يغما جندقي، ايرج مير

آيند و اين همه بدان  نفي بلد، گرسنگي، توبه و تبعيد و غيره گرفتار مي
اش، موي دماغ جباران و قُلدران  علّت است كه طنز، به ويژه از نوع سياسي

است و در يك كلمه، با ـ قدرت نيست، بلكه، بر قدرت است و تمام 
  ت. اش نيز در همين جاس گرفتاري

هاي  هاي تلخ و دردناك جامعه است كه قدرت سروكار طنز، با واقعيت
مستبد، مرتجع و استثمارگر حاكم جهد در قلب آن دارند. طنزپرداز، از نوع 

ا نمـي گذارد و اين تزوير پنهان و آشكار را،  آزاده و هدفمندش البتّه، امـ
نيرومند خود به بين  هاي واقعي خود، زير ذره بسيار بزرگتر از اندازه

هاي كور و هار حاكم،  گذارد و اين، چيزي است كه قدرت نمايش مي
ي تيغ راه رفتني كه گفتم، از اين مقوله  تابند. روي لبه البتّه بر نمي

  گرديم. است. به اين مقال، باز هم بر مي

باري ـ بنا داشتم در اين مجال اندك، به اجمال و اختصار هم كه شده، 
  عمران در هر دو عرصه بزنيم، شعر و طنز... سري به كارهاي

    

      برخي ويژگي ها  

  ذهنيت موزون و مفرّح!

آشنائي و بلكه تسلّط عمران به عوالم شعر و ادبيات كالسيك، اثري نيكو و 
  دلنشين به تن و جان اكثر كارهاي او در هر دو عرصه گذاشته است.

  )5ر  ايام  ماضي،(بيادم   هست  د

  كه در رفتم من از ايرانِ نازي،!

ي عمران را با خود داشتم كه هنوز هم در  مقاديري از كارهاي چاپ نشده
ي نگارش  هاي سياه دربدري مخفي است و تا لحظه گوشه و زواياي سال

اين سطور، وقت و بخت يافتن آنرا نداشتم تا از آن ميان، به تناسب حال اين 
ات و شواهـدي را گزينش و نقـل كنم. اين جاي خالي را اما، مقال، قطع

هاي او كه معموالً متضّمن شعر يا اشعاري  كوشم از خالل برخي نامه مي
  المقدور، پر كنم. از او نيز بود حتّي

طنزپرداز شاعر يا شاعرطنزپرداز، حتّي اگر به جد روزي بر آن شود كه در 
ن طنزي كه در اعماق وجود و ذهنيت خرّم شعرش دور و بر طنز نپلكد، باز آ

دارد و سرانجام از  او جاخوش كرده است، دست از سرش بر نمي
رَك مي كشد و به قول آن بزرگوار: روزنه اي، سـ  

  )6پـريـرو  تـاب  مستوري  نـدارد(

  در اَر بندي سر از روزن در آرد

، (با ها كه ذكرخيرش در نوشتار پيشين رفت ي معروف سه شنبه جلسه
ياد عمران صالحي) هفتگي بود و قرار نبود كه دو هفته پشت هم، در يكجا 
تشكيل شود. آن شب اما مقررات را به خاطر من شكستيم و جلسه، بر خالف 

ي متوالي در خانه ي ما تشكيل شد. ساعت كار جلسات، از  معمول دو هفته
، جز كار و ساعت 5شب بود و در اين حداقل  8بعد از ظهر تا دست كم  3

كار و كار هيچ نبود. تازه پس از آن نيز نوبت به تنظيم صورتجلسه، 
ي رونوشت يا كپي  آوري آثار بررسي شده، ضبط و ربط آن و تهيه جمع

ي اين  رسيد كه البتّه وظيفه صورتجلسه و توزيع آن بين اعضاء مي
نير و ي نان و پ كمترين بود. پس از آن اما، ديگر زنگ تفريح بود. سفره

گسترديم و جلسه ي خشك و جدي كار، به مجلس اُنس  مخلفاتش را مي
يافت و انگار نه انگار كه اين يا آن  شد و تا پاسي از شب، ادامه مي بدل مي

دوست، ساعتي پيش روي ميز همين جلسه، بيرحمانه تشريح شده بود! و 
ود، چگونه از هاي خ پس از آن نيز، البتّه در بيم اين كه در مراجعت به خانه

سدّ سديد برادرانِ طناب بر كف، بگذريم!... باري ـ آنشب پس از پايان كار 
ي اقامت  ي كذائي كه مصادف بود با آخرين هفته جلسه و گستردن سفره

ي تشكيل  من در وطن سابق! حال و هواي دگرگوني داشتم و اساساً انگيزه
ود. چرا كه ي ما، همين ب ي پياپي در خانه جلسـه در دو هفته

دانستم كه ديگر شانس ديدار دوستان را، دست كم براي مدتي طوالني،  مي
  نخواهم داشت:

  )7...آب را بوئيدم   (

  و شب را
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  و نسيم را

  كه بوي ياس در آستين داشت

  و اطاقي را

  كه با غمي كهنه فرش شده بود

     ***  

  خاك را بوئيدم

  و گياه را

  و ستارگاني را كه ديگر

  تم ديد...نمي توانس

در پايان آن شب سخت مي گريستم. عمران كه مثل ساير دوستان، سعي در 
آرام كردنم داشت. غزل زير را در دفتر من نوشت. به رواني، لطافت، سادگي و 

  نيز آن طنز پنهان در شعـر  

  كه بدان اشارت رفت، توجه كنيد:

  مست مي خواهم ترا، من مست مي خواهم ترا

  در دست، مـي خواهـم تـرااز قدح سرشـارتـر 

  با حريفـان روشـن و بـا دوست، ابـر آلوده اي

  آسمانـا، آبـي و يكـدسـت، مـي خواهـم تـرا

ر زنان رپـ مثـل آن شبنـم كـه نورانـي شـد و پـ  

  رفـت و با خورشيدها پيوست، مي خواهم ترا

  مثل آن پيچك كه در طوفان جنگل هاي زرد

  ي خواهم تراخويش را بر شاخ سبزي بست، م

  مثـل آن چشمـه كـه بـا انديشـه ي دريـا شـدن

  ناگهان از خاك بيرون جست، مي خواهـم ترا

  نيستـم قانـع بـه ايـن ديـدارهـاي بيـش و كــم

ه را كـوتـه كنم، در بست مي خواهم ترا! قصـ  

شب بيست و هشتم خرداد  30/1زمان اين شعر را عمران در آن دفتر، ساعت 
  رده است. ثبت ك 1365

بر اين پايه، شعر و طنز شاعر طنز پرداز يا طنز پرداز شاعر، با يكديگر رابطه 
اي تنگاتنگ دارند و ويژگي طنز به شعرشان، جلوه اي ديگر مي بخشد. به 
لحاظ فرم اما، انديشه هاي هنري عمران در عرصه ي شعر، در فرم هاي 

هر كدام نمونه هاي به گوناگون كالسيك، نيمائي و آزاد شكل گرفته و در 
ي  ها، دهه ساماني نيز ارائه كرده است. شاعر جوان و با استعداد آن سال

توانست از تأثيرهاي زباني و ساختاري شاعران  چهل و پنجاه مثالً، نمي
مطرح و مسلط آن روزگار چون شاملو و فروغ و سپهري و... تأثيرهائي، ولو 

ن قاعده مستثني نبود و با آثاري چون اندك، نپذيرد. عمران نيز البّته از اي
و... البّته با حفظ » كمر هفته«ـ » گلدوزي«ـ » من بچه جواديه ام«

هاي خود، به حريم آنان نزديك شد اما در نزديك به تمامي اشعار،  ويژگي
ي اصلي طنز،  آن طنز پنهان را همواره با خود حمل كرده است. خميرمايه

گوئي است كه آن نيز به قدر كفايت در  سنجي و بذله شوخ طبعي، نكته
عمران وجود داشت و آميختگي شعر و طنز او كه تفكيك آنها از هم گاه 

  ميسر نيست، بدين لحاظ است. بـه ايـن شعـر كـه در

  فرم و اوزان نيمائي است و به طنز تلخي كه در آن موج مي زند نگاه كنيد: 

  

  )8( چنين گفت 

  گل سرخ، روي چمن لخته شد

  خون، چتر فواره را باز كردو 

  زني داشت در باجه اي زرد

  با يك نفر حرف مي زد كه پرواز كرد

  و خون صدا از رگ پاره ي سيم 

  بر خاك ريخت.

      ***  

  در آن انفجار

  به معراج رفتند

  پيغمبران كوپن هاي بي خوار و بار

  در آن ايستگاه

  به مقصد رسيدند مردان كار

  ن خانه داربه مقصد رسيدند چندين ز

  به مقصد رسيدند چندين زن كارمند

  و آن ماه ـ شهريه ي مهد كودك نپرداختند

  زِ گهواره تا گور

  يك خطّ سرخ.

     ***  

  تهمتن كجاست

  كه آيد جوانمردي آموزد از پهلوانان اين روزگار

  جوانمردي آموزد از پهلواني كه پيروز شد

  بر آن كودك شيرخوار

  طان بودتوانا بود هر كه همدست شي

  توانا بود هر كه نادان بود

  چنين گفت فردوسي پاكزاد

  بر آن سنگپايه

  در آن بامداد.

  1365اول شهريور                             

  

اگر شعر در برقراري ارتباط بين پديده هاي ذهني و عيني مي كوشد، طنز 
گذر در پي كشف و عرضه ي تضاد بين اشياء و پديده هاست بلكه در اين ره

  به خنده ـ لبخند ـ نيشخند ـ  زهرخند... برسد:

  )9پيرمردي گرسنه و بيدار (

  گوشه قهوه خانه اي مي خفت

  راديو باز بود و گوينده

  از مضرات پرخوري مي گفت!

  

  ايجاز و اختصار

به باور من، ايجاز و فشردگي از نكات مهم در شعر است و رعايت آن براي 
اما » معني بسيار در لفظ اندك«دور نيست!... بسياري از دوستان، البتّه مق

  در كارهاي عمران، اعم از شعر و طنز بسيار اتفّاق مي افتد:

  

  )10امروز به نام توست، اين تپه ي سبز( 

  اين ابر كه تاب مي خورد روي نسيم

  اين سرو، كه فكرهاي برفي دارد

  اين ياس بنفش، روي نرده ي نور

  است اين آوازي، كه كاكل اش افشان

  اين رايحه اي، كه مي دود بي چادر

  1369تهران ـ بيست هشتم ارديبهشت                                  

  

اين نكته، يعني فشردگي مطلب را، عمران در طنز خود اغلب رعايت كرده 
  است. 

با هايكوي ژاپني در شعر آشنائيم. عمران در طنز نيز به نوعي هايكو دست 
  يافته است:

  

  )11(وتاه و دراز   ك

براي اين كه «چرا اثرت را كوتاه مي كني؟  گفت: «از مؤلفي پرسيدند: 
  »درازش نكنند

يك دو بيتي را از روزنامه » شعر و شاعري«يا در مطلب كوتاه ديگري به نام 
اي نقل و سپس با افزودن يك مصرع، تكليف اش را معلوم مي كند آن دو 

  بيتي چنين است:

  )12ه هاي چلچله  (باز هم در كوچ
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  مي شوم خيس صداي چلچله

  ناگهان در آسماني ناگهان

  مي پرم تا ناكجاي چلچله

  و اين هم نظر عمران در نهايت ايجاز و اختصار:

  رفته شاعر تا كجاي چلچله!

كارهاي عمران در مجموع، آميزه ي منسجمي از احساس و عاطفه و تخيلي 
ف، پويا و جستجوگر است. عمران نيرومند  و نيز نگاهي نكته سنج، موشكا

صالحي، شاعر و نويسنده ي طنزپردازي است كه از اعماق اجتماع آمد و در 
متن و بطن آن زيست و به آرمان هاي انساني خود همواره وفادار ماند اما 
همچون ساير اهل انديشه و قلم در آن ديار، پاسخ در خور را از جامعه اي كه 

فت. حيرتي هم، البّته ندارد. نگاه كنيد به احوال و به آن مهر مي ورزيد، نگر
آثار ساير نخبگان ايراني از دوردست تاريخ تاكنون تا دريابيد به جاي آن كه 

) و 13قدر ببينند و بر صدر نشينند، چه روزگار سخت و سياهي داشته اند(
 جوامع انساني آنقدر گرفتار استبداد و«در همين ارتباط عمران معتقد بود كه 

ي سياسي و اجتماعي پيدا  يبوست روحي بوده اند كه طنز هميشه جنبه
كه از آن نيز البتّه گريزي نيست و طنز سياسي و اجتماعي، در » كرده است

شود و  آيد و وارد ميدان مي ست كه پديد مي تقابل با چنين وضعيتي
بايد هم بشود. سالح طنز، به ويژه از نوع سياسي و اجتماعي اش و در 

طعي چنين سياه، سالحي كارگر است و هم از اينروست كه همواره هدف مقا
حمالت ويرانگر استبداد و ارتجاع بوده و قلدران گرامي هميشه كوشيده اند با 
ترسيم انواع خط قرمز، به دور جان و جهان انسان متفكر، سيم خـاردار 

ان منحصر بكشـند.اينجـا و آنجـا گـاه گفتـه يا شـنيده مي شود كه طنز عمر
به حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي بوده است كه به باور من حرف دقيقي 
نيست. عمران صالحي در بسياري از كارهاي طنز خود، از محدوده هاي 

المقدور  ي طنز سياسي ـ حّتي فرهنگي و اجتماعي فراتر رفته و به حوزه
ي   نزديك و وارد شده است. نگاه كنيد به بسياري از طنزهاي چاپ شده

). 14ي تعطيل شده ي دنياي سخن، كارنامه، شوكران و...( عمران در مجله

اما آن سيم خاردار اگر مي گذاشت كه او ظرفيت مبسوط خود را به تمامي به 
  كار گيرد، آنگونه كارهاي طنز عمران هم، اينك در دسترس بود.

به خالصه اين كه، گرفتاري، همان سيم خاردار لعنتي است وگرنه همگي و 
ويژه عمران، كارهاي غير قابل چاپ و خارج از محدوده بسيار داشتيم كه 
برخي را من هنوز در حافظه دارم. لذا مضمون و محتوا در  كارهاي عمران، 
اعم از چاپ شده و چاپ نشده، هر سه عرصه را در بــر مي گيرد. گفتن ندارد 

ز شعبه هاي كه ورود و سپس ادامه ي  راه در حوزه ي طنز سياسي، كه ا
  مهم و برجسته ي طنز است، در سرزميني كه:

  )15هر روز ميله مي كارند   (

  و زبانت را مي چينند

  كه مبادا گفته باشي طنز!

ا مي كوشيد  دل و جگـر شيـر مـي خـواهـد كـه عمـران البتّـه داشـت امـ
ز المقدور جان بر سر اين كار نگذارد و يا چون اين غريب به پيشبا كه حتّي

چه خوب!) هر چند كه فدوي هنوز و همچنان، و به  كژدم غربت نرود (و
)، بر 16قول آن بزرگوار كه استبداد سرانجام او را پاي درخت نسترن سربريد(

  اين باور است:

  )17گر زندگي آنست كه داريد شما   (

  آوارگــي كــوه و بيـابـان از مـن

در چنين «به سر مي بريم چه كنيم كه در روزگار قحطي آزادي و آزادگي 
زماني كه قحط سالِ مروت و فتوت باشد و روزِ بازار ضاللت و جهالت. اخيار 
ممتحن و خوار، و اشرار ممكن و در كار، كريـم فاضل تافته ي دام محنت، و 

  )18»   (لئيم جاهل يافته ي كام نعمت...

  و يا به قول شاعر:

  يك تن آزاده در جهان ديدم

  تخلّص بود!اش  آزادهكانهم 

اما با تمام اين محدوديت ها و تضييقاتي كه براي طنزپردازي چون عمران 
صالحي در چنان جامعه و حكومتي متصور است او هرگز به سمت و سوي 

ي زيبا و هنرپاكيزه اش را به طنز دولتي و اسالمي  قدرت نرفت و قريحه
  نيالود و تا پايان با همان نان و پيازش ساخت.

ن اگر در هر جاي جهان، غير از مرز پرگُهر مـي بـود، از رفتار باز قلب عمرا
ايستد، دستگاه هاي مملكتي، ساكت اند و  اش اما كه مي ماند. قلب نمي

انگار نه انگار كه يكي از فحول طنزپردازان ايران در اين سن و سال، در 
  گذشته است.

  و مرزها، چنين است كه ترسيم مي شوند...

  

  ن تا ماه گردون...ميان ماه م

دو سال و اندي پيش نيز يكي از طنزپردازان ايران، كيومرث صابري فومني 
در  1383يازدهم ارديبهشت ي طنزگل آقا نيز بود، در  كه متولي مجله

سالگي در بيمارستان مهر تهران  63اثر ابتال به نوعي بيماري خوني و در سن 
 امثالهم اما، در صدور و ارسال در گذشت. حضرات آيات و حجج اسالم، كثراهللا
ربودند. به برخي از آنان به  پيام هاي تسليت، گوي سبقت را از يكديگر مي

  ترتيب قد نگاه مي كنيم:

نخست پيام مقام معظم رهبري كه توسط برادر حداد عادل رئيس فعلي 
  مجلس شوراي اسالمي خوانده شد.

  پيام مرقوم داشته است:اعليحضرت العظمي سيدعلي خامنه اي در بخشي از 

او يار ديرين شهيد رجائي و طرفدار هميشگي انقالب و نظام اسالمي بود. «
ي او در سال هاي دفاع مقدس همواره در خدمت كشور قرار  هنر برجسته

داشت و تا آخرين روز عمر خود هرگز قلم و قريحه سرشار خود را جز در راه 
ها از همكاري او در همه  ب مدتايمان و باور خود به كار نگرفت. اينجان

  »ام... بيست سال اخير و از لطف هنر او برخوردار بوده

حجت االسالم والمسلمين سيد محمد خاتمي نيز در مراسم ختم آن 
درگذشت وي را سنگين و تا بسوز كه به دشواري به باور مي «شادروان 

در پيام  توصيف كرد و احمد مسجد جامعي وزير محترم ارشاد نيز» نشيند
صابري به حق بنيانگزار طرحي نو در عرصه طنز بود «خود با بيان اين كه 

افزود... هيچ كس به اندازه او در طنز ايران به ويژه پس از انقالب اسالمي 
حضرت حجت االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني ». نقش نداشته است

ماند، رئيس تشخيص مصلحت نظام هم براي اين كه از جماعت عقب ن
آن «لحظاتي از آب بيرون آمد و در پيام تسليت خود خاطرنشان كرد كه

مرحوم پديد آورنده سبكي خـاص در طنـز سياسي واجتماعـي بـوده كـه هم 
چنان ضمن پاي بندي به اعتقادات ديني و اصول انقالب اسالمي، استقالل 

مشكالت  فكري! و بيگانه ستيزي به عنوان يك منتقد دلسوز سعي در انعكاس
طنزگل آقا طنز نجيبي «برادر غالمعلي حداد عادل نيز گفت: ». مردم داشت

حجت االسالم والمسلمين محمد عراقي رئيس سازمان فرهنگ و »! ... بود
طنز در ماهيت خود «ارتباطات اسالمي نيز در پيام تسليت خود فرمود: 

قي وارزشي همواره گزنده و بيدار كننده است و هنگامي كه در فرهنگ اخال
اسالمي عرضه مي شود ظرافت مضاعفي مي طلبد! چرا كه در آئين ما ذره 

  » ذره اعمال و گفتار ما از نظر ثواب و عقاب محاسبه مي شود!

در طول «شوراي عالي انقالب فرهنگي هم ضمن پيام خود متذكر شد كه 
بيست سال اخير آثار و نوشته هاي او در رشد ارزش هاي بلند اسالمي و 

ضمناً حضرات آقايان، عطاء اهللا مهاجراني » انقالبي نقشي به سزا داشته است...
ـ علي اكبر واليتي ـ حسن حبيبي و ديگـران نيـز در رثاي آن بزرگوار در 

اين هفته نامه و مؤسسه ي گل آقا طي «جرايد شان مخلصانه قلم فرسودند. 
يست هاي مطرح تالش هاي مستمر تعداد زيادي از طنزنويسان، كاريكاتور

كشور مانند ابراهيم نبوي، نيك آهنگ كوثر و علي رادمرد را به عرصه 
) با اين ترتيب فقط جاي پيام تسليت حضرت امام 19»(مطبوعات معرفي كرد

  (ل) خاليست.

نكته ي جالب تر اما كه در اين بين مالحظه مي شود آنست كه كليه ي 
م اجمعين، افزون بر امور شرعيه، حضرات آيات و حجج اسالم، اعلي اهللا مقامه
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بحمداهللا به انواع طنز به ويژه طنز سياسي نيز اشراف كامل داشته و در باب 
  آن شهيد مظلوم ـ يعني طنزسياسي، آياتي به شرح فوق صادر فرمودند. 

يك نكته از پيام برادر وزير ارشاد از قلم افتاد. آنجا كه در باب آن بزرگوار 
  ».انتقادي مي كرد! در مسير حق و رضاي خداي تعالي بودكه اگر «آمده بود: 

ما «... البتّه خود آن شادروان نيز هنگامي كه در قيد حيات بود اظهار داشت:
ممكن است تمامي حقايق را عنوان نكنيم! و بعضي از حقايق را بر اساس 

  » مصالحي بر سر زبان نياوريم!

م مـي كـرد و درپاسخ قاصم الجبارين اش بيامرزاد كه گاه لجباري ه
  خبرنگـار سوئيسـي 

فكر نمي كني گل آقا «از او پرسيده بود: » دوم خرداد«كه در زنگ تفريح 
بله اين واقعيتي است كه فضا بازتر شده «گفت: »  كمي از اين فضا دور است؟
  »اي كه بوده ام جلوتر نرفته و نمي روم! است ولي من از حد و اندازه

  ...پايان سخن شنو كه

تنها وجه تشابهي كه در درگذشت اين دو مي بيني همان روز يازدهم 
) ولي به عكس هاي مراسم تشييع جنازه صابري 85/مهر 83است(ارديبهشت 

كني با انبوهي از ايندست سوگواران گرامي روبرو  طنزپرداز كه نگاه مي
  شوي: مي

ئي ـ آيت حجت االسالم و المسلمين كروبي ـ حجت االسالم والمسلمين دعا
ها ـ آيت اهللا توسلي ـ محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور  اهللا خوئيني

ـ محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ ميرحسين موسوي 
نخست وزير سابق ـ بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين و نماينده ي مجلس 

شگـر شوراي اسالمي ـ مدير عامل خبرگزاري جمهـوري اسالمـي ـ سـرل
دريادار پاسدار شم خاني ـ حميدرضا آصفي ـ محسن  _پاسـدار فيـروزآبادي 

  رضائي و....

  

به عكس هاي مراسم تشييع جنازه صالحي طنزپرداز اما كه نگاه مي كني جز 
شمار اندوهگين عالقمندان و خوانندگان آثارش و نيز چند اهل انديشه و قلم 

  هاي نمي بيني!... يك القبا، فرد مشكوك ديگري را در عكس

  ؟...حاال حكايت كيست

   2006اكتبر  14ـ   1385مهر 

WWW.hazl.com  

  يادداشت ها و حواشي

  12ـ ص 1366) زمزمه هاي ديواري ـ حميدرضا رحيمي ـ آلمان 1

ز ) علي اكبر ناطق نوري و بهزاد نبوي از اعضاي مبسوط رژيم كنوني كه ا3و2
  نمـاينـدگـي

  و رياست مجلس تا وزارت كشور و صنايع سنگين را در اشغال خود داشتند. 

) سعيد مرتضوي معروف به جالد مطبوعات و دادسـتان انقـالب تهـران كـه 4

  تعطيـل ده هـا 

روزنامه و مجله و توقيف و تعقيب سردبيران و مديران آنها و نيز شكنجه و 
  مه دارد.قتل زهرا كاظمي را در كارنا

) بيتي از سروده هاي بلند از حميدرضا رحيمي در پاسخ به شعري بلندتر 5
ازهادي خرسندي عزيز كه عمرش دراز باد.  اصغرآقا ـ دوره ي جديد ـ 

  1382اسفند  164شماره 

  ) ايرج ميرزا6

  ,122ـ آلمان ـ حميدرضا رحيمي ـ ص  1366)از دور دست تبعيد،  7

  عمران صالحي به نويسنده. 21/7/1365) پيوست نامه ي مورخ 8

شوخ طبعي عمران، در خارج از شعر و طنز رسمي، نيز جريان داشت. در 
نمي دانم اين نامه به دستت مي رسد يا نه؟ «ابتداي اين نامه نوشته است: 

در نوشتن جواب آنقدر فس فس كردم كه فكر مي كنم تا حاال نشاني ات 
ه شدت خالي است و ما دلمان بطور عوض شده باشد!... جايت در اينجا ب

  مبسوطي! برايت تنگ شده و در پايان نوشته است:

ر كنـم شعـري را كـه اخيـراً گفته ام در « ه ي كاغذ را پـبراي اين كه بقي
  »نويسم. كار نيكو كردن از پر كردن است! اينجـا مي

  1382) گزينه ي اشعار طنز ـ عمران صالحي ـ مرواريد ـ 9

عمران صالحي به نويسنده. عمران  31/6/1369ت نامه ي مورخ ) پيوس10
در اين نامه نيز نتوانسته مطلب را بدون شوخي به پايان برد و در انتهاي 

  نامه نوشته است:

براي اين كه به قول عوام خالي نبسته باشم چند تا از شعرهاي امسالم را «
  »نويسم. به اين مي گويند ضايعات كاغذ! برايت مي

  110ص  1377حاال حكايت ماست ـ مرواريد ـ ) 11

  184) همانجا ص 12

  ) براي نمونه از عبيد بخوانيد:13

  

  مرا قرض هست و دگر هيچ نيسـت

  فـراوان مـرا خـرج و زر هيچ نيست

  جهان گو همه عيش و عشرت بگير

  مـرا زيـن حكايـت خبـر هيچ نيست

  هنر خود ندانم دگر نيـز هست

  چ نيستچو طالع نباشد هنر هي

  و يا: 

  مردم به عيش و شادي و من در بالي قرض

  هر يك به كار و باري و من  مبتالي قرض

  فرض خدا و قرض خاليق بگـردنم

  آيا اداي فرض كنم يا اداي قرض؟

  و نيز 

  پيش از اين از ملك هر سالي مرا

  خـرده اي  از هـر كنـاري آمـدي

  در وثاقم نان خشك و تـرّه اي

  ياري آمديدر ميان بودي چو 

  گه گهي هم باده حاضر مي شدي

  گـر  نـديمـي  يـا  نگـاري آمـدي

  نيست در دستم كنون از خشك و تر

  ز آنچـه  وقتـي  در  شمـاري  آمـدي

  غير من در خانه ام چيزي نماند

  هـم نمـاندي گر بكاري آمدي 

  ,100و 99و 95كليات عبيد ـ تصحيح و مقدمه عباس اقبال آشتياني صفحات 

)  براي نمونه: قطعات طنز نقطه چين ـ جادوي هنر ـ عكس مستعار ـ 14
بازي هاي كودكان ـ قدرت تخيل ـ اصالح شعر ـ از دفتر خاطرات يك 

  ـ  حاال حكايت ماست. 130ـ  109ـ  100ـ  50ـ47ـ  43ـ  41مطلب 

  ) ارتجاالً سروده شد!15

وحي و ) ماجراي سر بريدن ميرزا آقاخان كرماني، شيخ احمد ر16
انگيزترين وقايع مرز پرگُهر است و جالب اين كه، آن  خبيرالملك از حيرت

مبارز روشن انديش، در زمان تبعيد عثماني، قتل قريب الوقوع اش را حدس 
  زده و دو تن را نيز در جريان گذاشته بود:

بديهي است ما را به عروسي به ايران «بـه ميـرزايحيـي دولـت آبـادي نوشت: 
  ». رند. اگر مي توانيد چاره اي بينديشيدآو نمي

ـ چاپ دوم  1357انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني ـ فريدون آدميت ـ رز ـ 
و نيز از سيد جمال الدين اسدآبادي واعظ معروف خواست كه نزد  47ـ ص 

عبدالحميد سلطان وقت عثماني شفاعت كند بلكه به قول امروزي ها به مرز 
  د كه پاسخ سيد اين بود: پرگهر ديپورت نشو

بگذار به ايران برده سر ببرند تا در دودمان ايشان پايه شرف و «
  »همانجا«»!   افتخاري بلند شود.

ميرزا آقاخان كرماني ـ مقدمه »  سه مكتوب«  42همچنين نگاه كنيد به ص 
  چوبينه.  و تصحيح بهرام

 1314اول صفر /هفته 1896ژوئيه  17اين واقعه ي شرم آور، در شبانگاه 

هجري قمري در باغ اعتضاديه ي تبريز زير درخت نسترن و با حضور و 
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مشاركت محمدعلي ميرزاي وليعهد و در حالي كه يك الله در دست داشت، 
  اتفّاق افتاد.

  ) ميرزا آقاخان كرماني.17

. به نقل از يادي از 4ـ 5ـ ملك الشعراء بهار ص   3) سبك شناسي ج 18
  ,7ص  1370يدرضا رحيمي گستره ـ آلمان فرّخي يزدي ـ حم

 13تا  11) نقل قول هاي اين بخش، عمدتاً از خبرگزاري دولتي ايسنا از 19

و نيز گل  و نيز برخي نشريات چون پيك سبز ـ همشهري 1383ارديبهشت 
  آقا استخراج شده اند. 

*  

  

 دو نفر به دو خاطر

  بلوچ  عبدالقادر

  

  

ي آدم پاهايش را دراز كرده آدم به هر در مملكتي كه سياست تا همه جا
چيزي دست دراز كند مشكل است سياسي از آب در نيايد. از آنجمله است 

  نگاهي به طنز و طنزنويسي در تبعيد.
زنيم كه ممكن است در  هايي حرف مي زنيم از دايره وقتي از تبعيد حرف مي

اي  تبعيدي اند. براي يك مركز مشترك باشند اما تا گستردگي دنيا گسترده
كه با واقعيتهاي زندگي تبعيد دست به گريبان است امكاني كه بتواند در 

ي خودش هر روز با جرياني گسترده در سطح جهان به روز بشود وجود  رشته
ندارد. حتي آدم و حوا بعد از انقالبي كه به نام حوا و شيطان ثبت شد 

شان شد و هزار دويست سال در كوههاي سرگرداني گريستند تا زمين مكان
داستان از يك روايت سرنوشت فرزندانشان. آدم و حواهاي گزيده از انقالب 
پنجاه و هفت صرفنظر از اينكه انقالب به نام كدامشان ثبت بشود سرگرداني 
را در كشورهاي تبعيد در حالي تجربه كردند كه نوستالوژي تا مدتها آنها را 

. براي فرار از انشاء نويسي براي ايستادن روي پاي خود سرگردان داشت
كنم تا طنز در تبعيد در  دوربين را به اين تصوير بزرگ تا آن اندازه زوم مي

فكوس بيايد، اما وقتي كه سوژه از جهنم تا آمريكا گسترده و پناهنده شده 
ها از خود او  اي كه خيلي امكان افتادن اسم خيلي از طنازان از قلم نويسنده

اهللا نوح،  . قطعاً افرادي چون ايرج پزشكزاد، نصرتاند حتمي است نشنيده
نژاد، اسد مذنبي، فريدون تنكابني، برزو  مصلي اهللا حميد رضا رحيمي، عزت

ابراهيمي،  حسن سيدرئيسي هر كدام به مركز خود و به شعاع دنيايي كه در 
داد اثري خاص در طنز تبعيد دارند كه تعيين جايگاه هر  آن تبعيد امكان مي

  كار يك محقق محيط بر كار است. كدام
ها صرفاً به دو خاطر است. يكي اينكه  ترين نگاه من به دو نفر از مطرح

جواب نگذارم و  خاني را بي خواهش شخصيت قابل احترامي مثل پرويز قليچ
  دوم اينكه از فرصت نوشتن در آرش براي مطرح كردن خودم استفاده كنم.

اصي متولد شد. شرايطي كه براي رشد، طنز سيد ابراهيم نبوي در شرايط خ
هاي نسل جوان و روشنفكر و ناراض جامعه را در كنار  ها و تحسين ي نگاه همه

اي جادويي براي پرش و  نويس انگيزه خود داشت. چنين شرايطي به طنز
دهد. در همين برهه سيد ابراهيم نبوي  خالقيت و به كارگيري نبوغ خود مي

شي طنز خود را به ثبت رساند، گو اينكه از همان با كارهاي محكم و با ارز
كاست. طنز سيد ابراهيم نبوي در داخل  آغاز، پر كاري از كيفيت كارش مي

ي غير خودي رانده شد  ي خودي را تنگتر كردند به محدوده كه خوديها حلقه
و در آن فضا، طنزي رها جلوه كرد. همين رهايي آزادي را از او گرفت و 

موقتي به خارج آمد كه تا امروز اين سفر موقت ادامه دارد. طنز  نهايتاً او هم
سيد ابراهيم نبوي در خارج بيشتر دچار آفت پر كاري شد. درخواست 
راديوهاي مطرح براي طنز نبوي از همان آغاز خروجش از ايران به رقابت 

شد و در كنارش  افتاد و او خود رأساً تهيه كننده، مجري و نويسنده مي
  داد. را براي هر جايي كه طالب طنزش بود از دست نمينوشتن 

هاي استندآپ كمدي نشسته، طنز ابراهيم نبوي را زودتر به  اجراي برنامه
تبعيد شناساند. اين طنز با جرأت و جسارت و توانايي فردي خود طنزنويس 

شود  توانست تبعيد را سفر كند اما مهرهايي كه در كشور ما به افراد زده مي
بين به دست  ها ذره فرستد و خنده شود. جمعيت موج دلهره مي اك ميدير پ

ي جواب به سؤالهاي سياسي بيفتد و يا در  دارند و طنز نويس يا بايد در چاله
  چاه دفاع.

ي غير خودي را  طنز سيد ابراهيم نبوي در غير خودي خارج كه باز حلقه
ي در برخي تنگتر كرده بود به طرف خودي هل داده شد. تندي و درشت

هاي او و رد پاي حمايت از جريان خاص سياسي و وسوسه نوشتن  نوشته
مقاالت جدي كنار طوالني نويسي غير ضروري طنز سيد ابراهيم نبوي را 

شود  كند كه انگار در داخل پرانتزي نوشته مي گاهي دچار حالت ابهامي مي
  شود. كه با خودي باز و با ايدئولوژي  بسته مي

شود از سايت راديو  تبعيد حاال تصويري هم شده و به راحتي مي طنز نبوي در
زمانه با يك كليك به تماشايش نشست. گذاشتن سبيل و كاله شاپو و 

شود طنز او را به  اجراهاي با لهجه كه گاهي از اقليت قومي خاصي تقليد مي
هاي خود طنزنويس هست  جايگاهي پايين تر از آنچه كه استعداد و توانايي

   دهد. مي سوق
هادي خرسندي اوايلي كه رژيم آبستن اصطالح خودي و غير خودي بود غير 
خودي شد و در شك و ترديد و بهم ريختگي اوليه اپوزيسيون با طنز خود در 

آقاي زميني را راه انداخت. طنز هادي  خارج مقابل حضرت امام آسماني، اصغر
ا گرفته بود رها بود و تا هر جا آقا با اينكه يقه آقا و آقايان ر خرسندي در اصغر

شد. فشار تهيه و انتشار و از همه  ها به تبعيد رفته بودند پست مي كه ايراني
 آقا فقط نام آقا بر دوش هادي خرسندي بود اما در اصغر مهمتر هزينه اصغر

دست و دلبازانه دست او طنز . خورد خرسندي نبود كه به چشم مي هادي
هاي بي امكان پرت كرده بود گرفت  آنها را در آبادي ها را كه فاجعه طنز خيلي

و زبان و مكاني براي هويت و نمردن طنز آنها شد. شخصيتهايي كه در 
گيرند و جاي  زنند همه از طنز هادي خرسندي جان مي اصغرآقا حرف مي

با اينكه هادي خرسندي از زبان اين شخصيت با ». عسگر آ...«حرف ندارند اال 
ي تركي به  كند اما استفاده از لهجه يكتر از مويي را مطرح ميهوش، نكات بار

  از عبيد زاكاني زمان قابل قبول نيست.» قالب«عنوان يك 
ستون طنز هادي خرسندي در كيهان چاپ لندن كم و بيش از خجالت خود  

آمد ولي ظرافت و توانايي كه او در نظم و نثر دارد طنز او  ها بيرون مي تبعيدي
كرد. اپوزسيون تا  اخته شده و خواننده از يك حالوت برخوردار ميرا براي نو

روي كار آمدن خاتمي عليرغم اختالفاتي كه دارد در مورد براندازي حكومت 
كم و بيش يكپارچه است و طنز هادي خرسندي نيز با آنكه به روز است 

 كند باور ندارد و اولين نفر خبرهاي روز نظامي را كه در ديروز زندگي مي
  گويد: است كه مي

   خاتمي شد رئيس جمهوري -عرصه را باخت ناطق نوري  
  چه علي خواجه و چه خواجه علي -ليك تحت توجهات ولي 

گيري نوعي اپوزسيون  طلبان و شكل ظهور جنجالي و سقوط خفت آور اصالح
ي  داخلي تنها موردي را كه اپوزسيون خارج را يكپارچه داشت به درجه

خاكستري سوق داد اما طنز هادي خرسندي كه اينك با باالتري از رنگ 
استندآپ كمدي قالب و روش جديدتري را در اختيار گرفته بود هنوز همان 
قاطعيت را داشت و تا حدودي براي آندسته از افراد در تبعيد كه ميان جنگ 

درگمي شده بودند امكاني  هفتاد و دو فرقه اپوزسيون داخل و خارج دچار سر
  تصميم گيري.شد براي 

طنز هادي خرسندي در استندآپ كمدي دست و پايش بازتر  از طنز اصغرآقا 
شد. اين طنز به اول تاريخمان(كه حاال اختالف بر سر چندهزار سالش هم 

رود و به نشستن و برخواستن و خوردن و رقصيدنمان به  خنده دار شده) مي
در اين بين از ياد خندد. خود او  هاي غمگين، هم دهان با سالن مي آهنگ
هاي مستعار و غير  كند همان چهره اي كه سفر مي برد و به هر نقطه نمي

شود.  كند و برايشان اعتبار و احترام قائل مي آقا را پيدا مي مستعار اصغر
اكثريت تبعيد مهر غير خودي خورده و هر جا كه هادي خرسندي غير 

اين آغوش باز با آن طنز  شود و ي خود وارد مي گذارد به خانه خودي پا مي
  كند. ناب همدلي و همراهي را به خاطره بدل مي

* 
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  معرفي يك كتاب

  

  

  

  

  دگرگونيهاي

  آرايش طبقاتي ايران پس از انقالب 

  

  حسين پايدار

  

، كه به زبان انگليسي در »طبقه و كار در ايران: تأثيرات انقالب«انتشار كتاب 
 - همي در عرصه مطالعات اجتماعيماه مه سال گذشته منتشر شده، رويداد م

شود. مسئله انقالب بهمن و پيامدهاي  اقتصادي ايران معاصر محسوب مي
هاي بسياري بوده كه،  ها و نوشته گوناگون آن، تاكنون موضوع پژوهشها، رساله

طي دو دهه گذشته، در داخل و يا خارج از كشور به چاپ رسيده است. لكن 
وله طبقات اجتماعي، و به ويژه دگرگونيهاي اغلب اينها توجه چنداني به مق

اي بدان  آن پس از انقالب، نكرده و يا تنها به صورت موردي و يا حاشيه
  اند. پرداخته

دكتر فرهاد نعماني و دكتر سهراب بهداد، از اقتصاددانان صاحب نام ايران، كه 
تا به حال نيز كتب و مقاالت متعددي را در زمينه مسائل اقتصادي و 

اند، حاصل پژوهشهاي طوالني مدت خويش  ماعي ايران منتشر ساختهاجت
طبقه و «راجع به آرايش طبقات اجتماعي در دوره بعد از انقالب را در كتاب 

  اند. عرضه كرده» كار در ايران
به منظور تحقيق عيني و تجربي (امپريك) مقوله طبقات در ايران، 

والت و مفاهيم مورد استفاده نويسندگان ابتدا تعاريف روشن و مشخصي از مق
دهند. بدين ترتيب فصلي از كتاب به ارائه  در اين پژوهش فراگير به دست مي

مباني و چارچوب نظري الزم در برخورد به مقوله طبقات، و تنظيم و تطبيق 
يابد. فصل بعدي به بررسي مسئله  آن با ويژگيهاي جامعه ايران، اختصاص مي

 - 1375و ابعاد و تبعات و روند آن در دوره » يبحران اقتصادي پسا انقالب«
پردازد و همين دوره را طي دو مرحله مختلف، تفكيك و بررسي  مي 1355
) كه در برگيرنده 1355-1367» (تابي ساختاري درون«كند: مرحله  مي

مصادره و دولتي كردنها و «ساله  ، جنگ هشت1358تأثيرات مستقيم انقالب 
سابقه فعاليتهاي  تي اسالمي است و با رشد بيپيشبرد سياستهاي پوپوليس

افزونتر بخش كشاورزي » دهقاني شدن«نيروي كار و » كارگر زدايي«پا،  خرده
) كه همراه 1368 – 1375» (تابي ساختاري برون«شود، و مرحله  مشخص مي

با تغيير برخي از سياستهاي رژيم اسالمي و پيشبرد سياست معروف به 
و منجر به معكوس شدن بخشي از روندهاي مرحله است » تعديل اقتصادي«

  شود. پيشين مي

در فصلي ديگر از اين كتاب، نويسندگان به مطالعه مسائل رشد جمعيت و 
عرضه نيروي كار پرداخته و اجزاء و تركيب سني و جنسي، شهري و 
روستايي، نرخ فعاليت (نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سنين كار) و ديگر 

كنند. در اين قسمت، همچنين  يتي را بررسي و مقايسه ميويژگيهاي جمع
تركيب جمعيت بر پايه زبان، قوميت و اديان مختلف نيز مورد توجه 

  گيرد. نويسندگان  قرار مي
، به موضوع و عنوان اصلي اين كتاب، »طبقه و كار در ايران«فصل پنجم 

- 1375دهه يعني دگرگونيهاي ساختار طبقاتي نيروي كار در ايران، طي دو 
، و خصوصاً بررسي تأثيرات انقالب بهمن و استقرار رژيم جمهوري 1355

يابد. در اين فصل، تحوالت طبقاتي در  اسالمي بر اين ساختار، اختصاص مي
، به تفصيل بررسي و »تابي برون«و » تابي درون«پرتو دو مرحله مختلف 

  شود. ارزيابي مي
يه رانده شدن زنان در عرصه چگونگي به حاش«در فصلي ديگر، با عنوان 

، نعماني و بهداد بررسي بديعي از مسئله محروميت زنان از اشتغال »اشتغال
دهند. اگرچه مسئله محروم  در دوره حاكميت جمهوري اسالمي ارائه مي

شدن بيشتر زنان از ورود به بازار كار و اعمال تبعيضات آشكار عليه آنان، 
ر ساليان گذشته بوده و هست، اما تقريباً موضوع مطالعات و مقاالت فراوان د

كدام از آنها به اين مسئله از زاويه طبقات اجتماعي نگاه نكرده و يا صرفاً  هيچ
اند. نويسندگان كتاب، ضمن اعالم اين كه مقوله  به بررسي موردي اكتفا كرده
اي طبقاتي نيست، بر تالقي و تأثير  متقابل  مناسبات جنسيتي مقوله

كنند كه  ي طبقاتي و نابرابريهاي جنسيتي انگشت نهاده و تأكيد مينابرابريها
ع ميزان و تركيب اشتغال زنان در جامعه بدون در نظر مطالعه دقيق و جام

شود. اين فصل، نتايج بسيار قابل  گرفتن جايگاه طبقاتي آنان ميسر نمي
مندان مسائل زنان زير حاكميت رژيم  توجهي براي پژوهشگران و عالقه

دهد. از جمله اين كه، همراه با كاهش شديد تعداد و  المي به دست مياس
سهم زنان شاغل بعد از انقالب، شمار زنان  شاغل در موقعيت طبقه كارگر 

يابد، ولي تعداد زنان شاغل  هم به طور مطلق و هم به طور نسبي كاهش مي
ناني كند. اين بدان معناست كه ز در موقعيت طبقه متوسط افزايش پيدا مي

اند، بهتر  مند بوده كه از سرمايه و امكانات مالي يا تخصصي بيشتري بهره
اند در مقابل محدوديتها و تبعيضات اعمال شده از طرف دولت و  توانسته

كارفرمايان مقاومت كنند، اگرچه اينان نيز حق انتخاب محدودي در بازار كار 
  اند. داشته

هاي توليدي  در ارتباط با شيوهتبيين ساختار طبقاتي اشتغال در ايران، 
كااليي)، و مشخصاً تفكيك  داري (مانند توليد خرده سرمايه داري و پيشا سرمايه

و مقايسه توليد و اشتغال شهري و روستايي، موضوع فصل ديگري از كتاب 
دهد. فصل هشتم اين كتاب نيز به بررسي تفصيلي  مورد بررسي را تشكيل مي
لق به اقشار و طبقات مختلف در طول زندگي آنان امكانات متفاوت افراد متع

پردازد و، در اين رابطه، نابرابريهاي موجود از نظر اشتغال و بيكاري، ميزان  مي
دهد.  درآمد (درآمد و هزينه خانوار) و سطح تحصيالت را مورد توجه قرار مي

از گيري  بندي و نتيجه ، به جمع»انقالب و كار«فصل پاياني كتاب، زير عنوان 
اي از تحوالت اقتصادي و  كند و، در عين حال، پاره فصول پيشين مبادرت مي

گيريهاي مذكور،  را نيز، در پرتو نتيجه 1375اجتماعي كشور بعد از سال 
  نمايد. بررسي مي

در اين تحليل ماركسيستي، عالوه بر روابط مالكيت كه نخستين مؤلفه در 
ندگان دو مؤلفه ديگر را هم در تعيين ساختار طبقاتي منظور گرديده، نويس

اند: اولي قابليتهاي مديريتي و اعمال اتوريته در فرايند كار و توليد،  نظر گرفته
و دومي قابليتها و صالحيتهاي تخصصي و فني و مهارت، كه جايگاه و ميزان 

كنند. با تلفيق و تركيب  استقالل يا تابعيت افراد را در آن فرايند مشخص مي
شوند. عالوه بر  ها و طبقات اجتماعي تعريف مي يا معيارها، گروه ها اين مؤلفه

اين، با در نظر گرفتن نقش و دخالت وسيع دولت در شئون اجتماعي و 
اقتصادي ايران نويسندگان كتاب، گروه ديگري را هم، كه داراي موقعيت 

كنند.  تعريف مي» كارگزاران سياسي«طبقاتي مبهم و متناقص است، با عنوان 
ن گروه در برگيرنده آن دسته ازكاركنان بخش عمومي (كل دستگاه دولتي) اي

است كه اختيارات و وظايف مربوط به امور سياسي، قضايي، امنيتي، نظامي و 
هاي  انتظامي را بر عهده دارند، و از ديگر كاركنان بخش عمومي كه در عرصه

(شركتها و خدمات اجتماعي عمومي (آموزش و بهداشت و غيره) و اقتصادي 
  شوند.  بانكهاي دولتي وغيره) فعاليت دارند، متمايز مي
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نعماني و بهداد، از طريق انطباق ابتكارآميز اين مفاهيم و مباني نظري با 
، درباره  1375و  1365، 1355آمارهاي سرشماري عمومي در سالهاي 

افراد، » هاي عمده فعاليت گروه«و » هاي اصلي شغلي گروه«،  »وضع شغلي«
ساختار طبقاتي اشتغال را در ايران ترسيم، و تغييرات آن طي اين دو دهه را 

كنند. هرچند كه استفاده از عنوان و موقعيت شغلي براي تعيين  بررسي مي
تواند ابهام آفرين و بحث برانگيز باشد (و خود  جايگاه طبقاتي افراد مي

ان دارند)، اما در نويسندگان نيز بر تفاوت بين مقوله شغل و مقوله طبقه اذع
نبود آمار و اطالعات كافي و سراسري پيرامون توزيع مالكيت، ثروت، درآمد، 

هاي  شيوه كار و زندگي و ديگر مختصات اجتماعي و فرهنگي، كاربرد داده
آماري مربوط به نيروي كار شاغل، تصوير تقريبي مناسبي را از آرايش 

ان كتاب نيز هدف عمده دهد. نويسندگ طبقاتي در جامعه ما به دست مي
پژوهش خود را نه كل طبقات اجتماعي در ايران بلكه مطالعه وضعيت و 

  اند. تركيب طبقاتي نيروي كار شاغل اعالم كرده
و تحوالت  –در اين پژوهش پردامنه، وزن و موقعيت پنج گروه يا طبقه اصلي 

: سرمايه شود. اين طبقات عبارتند از  سنجيده مي –ساله  آنها در دوره بيست
داران، خرده بورژوازي، طبقه متوسط، كارگران و كارگزاران سياسي. دو طبقه 

» جديد«نخستين، بر مبناي روشهاي كار و مديريت رايج در آنها، به دو بخش 
شود. در ميان طبقه متوسط و طبقه كارگر نيز، مزد و  تفكيك مي» سنتي«و 

خش دولتي (عمومي) حقوق بگيران بخش خصوصي از مزد و حقوق بگيران ب
شوند. عالوه بر اينها، موقعيت شغلي و طبقاتي مبهم و بينابيني  مجزا مي

  گردد. نيز جدا از ساير طبقات بررسي مي» كاركنان فاميلي بدون مزد«
دهد.  اي از نتايج بررسيهاي فصلي از كتاب را ارائه مي جدول پيوست، چكيده
، در 1375كار شاغل در سال  شود، تركيب طبقاتي نيروي چنانكه مالحظه مي

اساس، شامل سه بخش اصلي است: خرده بورژوازي، كارگران و بوروكراتها. با 
  درصد كل نيروي كار شاغل  40احتساب كاركنان فاميلي بدون مزد، بيش از 
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ع، در موقعيت خرده بورژوازي قرار دارند. شمار كل مزد و حقوق دراين مقط
درصد كل شاغالن است كه از اين ميان،  55بگيران در اين سال تنها حدود 

درصد و كارگزاران سياسي  10درصد، طبقه متوسط  31سهم طبقه كارگر 
پا  گسترش شديد مشاغل و فعاليتهاي خردهدرصد است. 11حدود 

- 1375ري، مسافركشي و ...) از ويژگيهاي بارز دوره (دستفروشي، دكاندا
بوده است. در اين فاصله، شمار دهقانان (خرده بورژوازي سنتي  1355

ميليون نفر رسيده است. اما در اين  2/2ميليون به  7/1كشاورزي) نيز از 
هاي »بنياد«دوره، دستگاه عريض و طويل دولت (كل بخش عمومي كه 

تر گشته است، به  اي حجيم گيرد) به طرز بي سابقه حكومتي را هم در بر مي
 4 /3به  1355ميليون در سال  7/1طوري كه تعداد كل كاركنان دولت از 

  بالغ شده است. 1375ميليون نفر در سال 
ها و طبقات (به استثناي  در دوره مورد بررسي، در حالي كه سهم همه گروه
اغل باال رفته، سهم طبقه كاركنان فاميلي بدون مزد) در كل نيروي كار ش

درصد تنزل كرده است. در فاصله  31درصد به  40كارگر پايين آمده و از 
بيست سال، تعداد كارگران ايران فقط حدود يك ميليون نفر افزايش يافته 
است، در صورتي كه اگر تعداد كارگران در اين فاصله به همان نسبت رشد 

 3/2فت، بر شمار كارگران حدود يا درصد) افزايش مي 66كل نيروي شاغل (
شد. از اين رو نيز، بيشترين محدوديت را در اين دوره  ميليون نفر افزوده مي

  طبقه كارگر ايران متحمل گرديده است.
برانگيزي به دست  توجه و تأمل ، نتايج جالب»طبقه وكار در ايران«بررسيهاي 

گنجد.  ن مختصر نمياي از مجموعه آنها، طبعاً، در اي دهد كه نقل فشرده مي
تواند در تحليل و ارزيابي  هاي اين تحقيق نظري و تجربي جامع مي يافته

تحوالت اجتماعي و سياسي گذشته و همچنين بررسي روندها و گرايشهاي 
رود كه انتشار اين كتاب بتواند  آتي بسيار مفيد و آموزنده باشد. انتظار مي

هاي اجتماعي،  در عرصه راهگشاي تحقيقات و مطالعات ارزشمند ديگري
جويي مسائل امروز و آينده جامعه  اقتصادي و سياسي جهت درك بهتر و چاره

  ما باشد
  

  (تعداد: هزار نفر)
  

  
Farhad Nomani & Sohrab Behdad, Class and Labour in Iran –Did the 

Revolution Matter? NewYork, Syracuse University Press, 2006, 268 pp. 
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 جمعيت ايراني حقوق بشر

  دعوت به شركت و پيشنهادهاي تكميلي

 

  سمينار بررسي موانع رعايت و ترويج حقوق بشر در ايران

  

در چهار دهة گذشته، ايرانيان معترض به استبداد حاكم بر كشور، در افشاي نفي و نقض 
ومنافع حقوق بشر فعال بوده ودر جلب توجه جهانيان به ماهيت ضد دموكراتيك عناصر 

 مسلط بر ايران دست آوردهاي قابل تقديري داشته اند.

در سالهاي اخير، اينگونه فعالييتها گسترش يافته و دفاع از حقوق بشر براي دگر 
انديشان ايران ارج و اولويت بيسابقه اي يافته است . با وجود اين تحول اميد بخش، 

ج فرهنگ حقوق بشر كوشش هنوزتعدادايرانياني كه بطور مستمر و مشخص براي تروي
ميكنند اندك است و بندرت ديده ميشود كه برخورد با وضعيت حقوق بشر در ايران از 
محكوم كردن رژيم و متهم كردن صاحبان قدرت به شقاوت و قانون شكني فراتر رود. در 
دو دهة اخير، پژوهشگران ايراني و غير ايراني تحقيقات بد يع و بارزي در باره وضعيت 

بشر در ايران منتشر كرده اند كه توجه ناظرين بين المللي را جلب نموده ولي  حقوق
ايرانيان مقيم خارج به اينگونه مطالعات توجه كافي نداشته اند. بخش عمده اي از 
گزارشهاي مستند در باره نقض حقوق بشر در ايران بوسيله سازمانهاي بين المللي تهيه 

  به اين سازمانها بسيار ناچيز بوده است.و منتشر شده و كمك جامعه ايراني 

در شمال كاليفرنيا در برگزاري اين سمينار طرح  جمعيت ايراني حقوق بشرهدف 
) در باره وضعيت حقوق بشر در ايران و non-partisanبحثي گسترده و فراجناحي(

-nonكندوكاو چالشهائي است كه در برابر فعاالن حقوق بشر قرار دارد. واژه (

partisan كه ما فعال آن را فرا جناحي ترجمه كرده ايم در جوامع باز به بينش و (
  عملكرد مافوق مواضع و تمايالت خاص ايدئولوژيك اطالق ميشود.

فراجناحي بودن در رابطه با حقوق بشر به معني بيطرفي، غير سياسي و يا غير 
در رابطه بين ايدئولوژيك بودن نيست، بلكه مفهوم آن بر اين فرض استوار است كه 

مردم و دولت و نيز در روند تكامل و تعيين معيار ها و ارزشهاي حاكم بر زندگي انسانها، 
تصميمات حقوقي و مدني بايد متاثر از اصول مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر باشد. 
گفتن ندارد كه تاكنون هيچ كشوري تمامي اصول مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر 

نكرده است و اين نزديكي يا دوري به مراعات اين اصول است كه درجه  را مراعات
مدنيت ويا دموكراتيك بودن هر جامعه اي را تعيين ميكند. لذا اگر تجربيات تاريخي 
رامعيار قرار دهيم، آن دسته از احزاب و گروههائي كه دستيابي به خواسته هاي خود را 

ميسر ميدانند، بايد حمايت فرا جناحي از  فقط از طريق بكارگيري روشهاي دموكراتيك
حقوق بشر را متمم و مكّمل برنامه ها و فعاليتهاي خود محسوب دارند. برگزاركنندگان 
سمينار بر اين باورند كه نهضت نوپاي دموكراسي ايران نياز مبرمي به اشاعه اهميت 

  شر دارد.سياسي و اجتماعي بينش و رفتار فراجناحي با مسائل و مقوالت حقوق ب

هدف ديگر سمينار اين است كه گفتمان حقوق بشر را از توجه منحصر به عملكرد و ادعا 
ها و توجيهات حكومت فراتر برده و چالشهائي را كه در زمينه هاي رفتاري و فرهنگي و 
تاريخي در برابر رعايت و احترام به حقوق بشر در جامعه ايران قرار دارند مورد مطالعه 

را كه كوتاهي در شناخت، پذيرش و ارج نهادن به تكّثر عقيده و سليقه و قرار دهد، چ
گوناگوني اولؤيت هاي ارزشي در جامعه تنها به صاحبان قدرت سياسي و توده هاي مردم 
محدود نبوده، بلكه در رفتار و گفتار بسياري از دگر انديشان و مخالفين رژيم حاكم نيز 

بر خورد قاطعانه با اين واقعيت بخشي تفكيك ناپذبر از متبلور است. ما بر اين باوريم كه 
  مبارزه براي ترويج فرهنگ حقوق بشر و حركت بسوي دموكراسي است.

البته بر اين نكته بايد تاكيد كرد كه در هنگام دفاع از قربانيان نقض حقوق بشر در قلمرو 
اي حكومتي و سياسي و اجتماعي و يا برخورد با تبعيضات قضائي توجه ما به نهاد ه

مسئولين دولتي معطوف خواهد بود، ولي وقتي كه سخن از اصول حقوق بشر و يا 
شكستن تابوها و عادات تبعيض آميز سنتي به ميان ميايد، ضروري است كه بحث با نگاه 

  انتقادي به خويش و جامعه ايران توأم باشد.

نش آموختگان ايراني بسيار دلگرم كننده است كه گفتگو در باره حقوق بشر در بين دا
ت امري رايج در آمده است، اما استبداد حاكم بركشوراجازه نميدهد كه فعاالن بصور

درون مرز سازماني تشكيل دهند و اعتقادات و خواستهاي خود را در سطح جامعه مطرح 
كنند. اين فرصت تاريخي براي ايرانيان مهاجر و تبعيدي وجود دارد و ارتباطات اينترنتي 

خارج از كشوركوششهاي خود براي دفاع از مبارزان  امكان پذير كرده است كه فعاالن
درونمرز و ارتقاء فرهنگ حقوق بشر در جوامع ايرانيان را در تماس و مشورت مستمر با 

  همفكران و همرزمان خود در داخل كشور به پيش برند.

) تصميم دارد بزودي فعاليتهاي الزم 1در شمال كاليفرنيا( جمعيت ايراني حقوق بشر
مخارج و تداركات سمينار را شروع كند. محل اين گردهمائي سه روزه در  براي تهيه

  خواهد بود. 2008شمال كاليفرنيا و زمان آن در تابستان 
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لي برنامه سمينار هستند و هريك از اين موضوعات منعكس كننده مسائل و چالشهاي ك
آنها ميتواند مبدأ طرح سئوالت مشخص تر باشد. عالقمندان به شركت در اين سمينار 
ميتوانند در چارچوب يكي از اين مقوالت كلي موضوع مشخصي پيشنهاد كنند كه براي 

 صفحه اي ( فارسي يا انگليسي ) مناسب باشد. ما از 15-10نگارش يك مقاله تحقيقي 

همه حاميان و فعاالن حقوق بشر، بويژه پژوهشگران و نويسندگان وفعاالن سياسي و 
اجتماعي دعوت ميكنيم كه براي شركت در اين سمينار، (ارائه رساله ويا شركت در ميز 
گردهاي بحث) چكيده اي حداكثر يك صفحه اي در باره موضوع مورد نظر خود را براي 

مبناي پيشنهادات رسيده، موضوعات و تركيب ميز  ما ايميل كنند تا ما بتوانيم بر
گردهاي بحث را تنظيم كنيم و با شركت كنندگان در آنها تماس بر قرار نمائيم .آدرس 

  koshesh@aol.comايميل ما

توسط  2003در شمال كاليفرنيا، در سال  جمعيت ايراني حقوق بشر -1
انيان متعهد به مباني و اصول مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر و ديگر گروهي از اير

ميثاق هاي مربوط به ان تشكيل شده است. در چهار سال گذشته، اين جمعيت با 
برگزاري سخنراني ها، تجمعات اعتراضي، نامه هاي اعتراضي به سازمانهاي مدافع حقوق 

حد، جمع آوري امضا بر عليه نقض بشر و كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل مت
حقوق بشر در ايران، برگزاري آكسيون هاي سراسري در حمايت و دفاع از حقوق زنان، 
كارگران، زندانيان دگر انديش و اقليت ها فعاليت كرده است. اين جمعيت با شماره 

 اساسنامه اين جمعيت از اين قرار  در ايالت كاليفرنيا به ثبت رسيده است. 3011211

 است.

2-   

  اساسنامه:

، سازماني است غير انتفاعي، فرا جناحي وغير دولتي كه جمعيت ايراني حقوق بشر
براي گسترش، آموزش و دفاع از حقوق شناخته شده در اعالميه جهاني حقوق بشر و 
ميثاقهاي مربوط به آن فعاليت ميكند. اين جمعيت شبكه اي از ايرانيان آمريكائي است 

فعاليت هاي حقوق بشر در ايران است. جمعيت ايراني حقوق بشر،  كه متعهد به تحكيم
معتقد است رعايت قوانين حقوق بشر و احترام به شان و منزلت انساني ميتواند از 
خودكامگي، افراط گرائي، عدم مدارا و خشونت جلو گيري كند. ما معتقديم هركس حق 

زندگي كند. اين جمعيت براي  دارد كه خواستار آن باشد كه در صلح، عدالت وبا منزلت
  حفظ استقالل خود ازهيچگونه كمك هاي مالي دولتي استفاده نميكند

.  
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