
   ١٣٩٩مرداد ماه  ١٣، ٣شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار

 در این شماره
ک کتاب در دو روز    سور و چاِپ سوِم   ۲ص   تیغ ت سا

   ۳ص         (شعر)» صبح«
رماِن شکنجه اِد ق اقرزادە اە ه   ۴ص    ها، ابوتراِب 

ای آزادی ُ اد محمد فر یزدی، غزل   ۱۰ص    ه 
ە هفتاد و ششم سال ش  ه انگ  گشِت زا

نمای ایران)  ۱۶ص     ع حات (سعدی س
تر در ایران ش ه ت دا ه پ ا   ۱۷ص     ن

ش  ن ‐ار آیندە آ الدو مز   ۲۰ص      ج
ست ...  ش ن  ک قصه ب

نه سا  پ ون عشق در فرهنگ ا  ۲۲ص    های گونا
 

ل « شك ارزە حزب ما را در این عرصه  دهد و بر این      زدودن  مظاهر ارتجا و قرون وسطا از جامعه  سمت و سوی اسا م
 اساس، حزب تودە ایران خواستار: 

 
ای فرهنگ م خلق ات و رشته  اح ن ایران، و كوشش در راە شكوفا ادب ،  آداب و رسوم  های سا ی، و س ون ه های گونا

 های ایران است؛ م خلق
است؛ ، های  م تر، و مجموعه ه كرە سازی، ت ، پ نما، نقا ، س فت ه موس ه قوانی كه مانع  ل  لغو 
 م ق تعم ، برای تأم خودكفا از ط وردهای انقالب عل و ف ه علم و فن، و استفادە از دست برنامه رزی برای رشد همه جان

ش استفادە از فن آوری  در زمینه ون است؛ و گس  های گونا
در زمینه ، قا ، تحق جاد موسسات تخص اردا   ا اال بردن درجه تخصص و  انات برای  جاد ام ، و ا ون عل های گونا

 ادرهای عل كشور؛
ل فرهنگستان علوم؛  شك
ل ساختارها، و انجمن شك ه  ی.  مك  ، موس و ه  »های اد

 
ٔ
 ایران مصوب ششم کنگرٔە حزب   حزب تودۀ   از برنامه

)١٣٠٩ - ١٣٨٩ای استاد هانیبال الخاص ( نقاشی بدون عنوان اثر رفیق توده  



) ١٣٩٨بـهـشـِت  (شانزدِه اردیسایت همشهری است؟ به گزارش 
هـای  کـتـاب ١٣٩٧های چاپ شده در سـاِل  نزدیک به نیمی از کتاب

ها آموزشی و بیـسـت و  کمک درسی، بیست و هفت در سِد (درصِد) آن
اند. در هـمـیـن سـال،  های کودک و نوجوان بوده دو دَرسدشان کتاب

ی  میانگیِن شمارگاِن چاِپ کتـاب در سـراسـِر کشـور و بـرای هـمـه
نسخه بوده است. سی و یـک  ١۴٠٠های چاِپ کتاب  نزدیک به  حوزه

انـد.  های چاپ شده نیز، شمارگانی زیِر هزار نسخه داشته درَسد از کتاب
ها اما، شـمـارگـاِن پـانَسـد  در شناسنامه پنجاه و سه درَسد از این کتاب

 نسخه نوشته شده است.
فشار و اختناق در جمهوری اسالمی آن چنان سهمگین است که هر 

تـر � شـود و بـه گـویشـی دقـیـق مرگ مـی ی تازه جوان حرف واندیشه
شود. تیِغ سانسور بر نویسنده و کتاب چندان تیز و ُبرنـده � ُکش می جوان

است که انتشاِر سخِن نو وهوای تازه را نشدنی کرده است. هنگامی کـه 
شـود، بـه نـاچـار و تـنـهـا  در کشور، هنر و اندیشه پیشرو سرکوب می

 کند.  های فرهنگی "رشد" می " است که با رانتفرهنگ رانتی"
 

برای نمونه ونشان دادن مشتی نمونه خروار از سـانسـور حـاکـم بـر 
بـا حسـیـن دهـبـاشـی توان به گفتگوی  عرصه فرهنگی کشور می

، کارگردان پیش کسوت سینمای ایـران در بـرنـامـه مسعود کیمیای
آوری آن کـه در � پس از یادمسعود کیمیایی اشاره کرد. خشت خام 

  “إصـالحـات”شود ازسیاست صحبت کرد، لیست بلندباالی   ایران نمی
گـر  را بـه دسـت پـرسـش  “رد پای گرگ”وزارت ارشاد در باره فیلم 

بخوان سانسوری کـه وزارت کشـور  “ها اصالح”دهد. برخی از این  می
برای این فیلم در نظر گرفـتـه بـوده اسـت، 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٢ 

 تیِغ تیِز سانسور و چاِپ سوِم یک کتاب در دو روز!

 ٣ادامه  در صفحه 

که به تازگی کتـابـی را  های جمهورِی اسالمی یکی هم این  معجزه
، در دو روز، بـه چـاِپ خبرگزاری فارسمنتشر کرده که به گزارِش 

َسـد تـا  ها با شمـارگـاِن سـی سوم رسیده است! در روزگاری که کتاب
ترشـان هـم بـه فـروش  شوند و بیش پانَسد نسخه چاپ و منتشر می

اش  رسند، سومین چاِپ یک کتاب در دو روز، کتابی که نویسنـده نمی
داند، بـه راسـتـی هـم کـه بـه  نیز می “یک داستاِن اعتقادی ”آن را

گونه ممـکـن اسـت؟ آیـا بـه  ولی چه “معجزه”ماند! این می“معجزه”
 گردد یا ریشه در جایی دیگر دارد؟  اش بازمی استعداِد شگفِت نویسنده

دان و با اسـتـعـداِد  های نویسندگاِن سخن� ای که کتاب در هنگامه
ی چاپ،  کشور در وزارِت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای دریافت پروانه

شان به آفرینِش اثرهای فرهنگـی  خورند و رغبِت نویسندگان خاک می
شـود،  ی تازه به زوال و نابـودی کشـانـده مـی و بیاِن سخن و اندیشه

در یک بازه زمانِی ده سـالـه  “ارزشی”نام و به اصطالح  ای گم نویسنده
بانِی ناشرانـی مـانـنـِد  هایی که با پشت نویسد. کتاب شانزده کتاب می

و انـتـشـاراِت زائـِر رضـوی ، انتشاراِت کتاِب جـمـکـران
اند. این خبـر در واقـع  خوارانی از این دست، چاپ و منتشر شده رانت

آینه بی کم و کاسِت وضعیِت نویسنده و کتاب در جمهوری اسـالمـی 
ای  آور و دردناک است. در زمانـه است. وضعیتی که به راستی شگفتی

کشیدِن جـامـعـه را فـروبسـتـه و هـر  که اختناق و سانسور راِه نفس
های  های بکر و سرزنده و پیام ای را برای نشر و پراکندن اندیشه پنجره

ایی اعتقـادی  گونه کتابی با درون مایه نو در جامعه سد کرده است، چه
 رسد؟  در دو روز به چاپ سوم می

گـونـه  نخست باید دید وضعیِت شمارگاِن چاِپ کتاب در ایـران چـه



 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٣ 

یک  طلعتهای اولیه کم شود که فیلم را جلف نکند./ عبارت   خنده”اند:  چنین
ای وجود دارد که حذف شـود./  های زننده پسر در بغل بگذار، حذف شود./ نگاه

هـای  درخیال اوست و حرکـت رضاصحنه حمام مختصر شود./ یکی دو جا زن 
 “جلف، حذف شود./ در ترمینال موزیک خیلی بدی دارد، خیلی کم شود./ ...

 

اتلو در سرزمین ”وزارت ارشاد انسان را به یاد نمایش کمدی  “های اصالح”
، نویسنده و نـمـایـش دکتر غالمحسین ساعدی، نوشته زنده یاد “عجایب

کسوتان هنر تآتر و  ، ازپیشناصر رحمانی نژادنویس برجسته که به کارگردانی 
خـورشـیـدی در  ١٣۶۵و  ١٣۶۴گذاران انجمن تآتر ایران، در سالهای  از بنیان

 “هـای  اصـالح”اندازد. شوربختانه امـا  خارج از کشور به روی صحنه رفت، می
اند. رژیم با سانسور و اختناق حاکم بـر کشـور  وزارت ارشاد نه کمدی که تراژیک

میلیون ایرانی دیکته کند که چه ببینند، بشنوند، بخوانند  ٨۴کند تا به  تالش می
 و حتی بیندیشند. 

در این زورگیرِی فرهنگی اما، بزرگاِن فرهنـگـِی "غـیـر خـودی" بـه انـزوا و 
گیرند، بازجویی  شوند و در بایکوِت خبرِی مطلق قرار می نشینی کشانده می گوشه

چـکـان و  شوند یا برای گـریـز از سـاتـوِر خـون وباورجویی (تفتیِش عقیده) می
گریزند و در همان هنگـام، ُخـردمـایـگـاِن  ی تعزیر، به بیروِن از کشور می تازیانه

های گوناگون فرهنگی ماننِد رادیو و تلویزیون، فیلم  در پهنه“ ارزشی”چاپلوس و 
بـا …  و سینما، تآتر، ادبیات، شعر، موسیقی، کاریکاتور، طنز و نیز مـطـبـوعـات

های حکومتی برکشیده و در خدمِت سیاسِت فرهنگی و گفتمـاِن چـیـره و  رانت
 شوند. آفرینی گمارده می حاکم، به نقش

، انتشاراِت جمکرانترین کتاِب منتشره از سوی  تازه“    کتاِب مخفی”     
، هم از این قماش است. آن گـونـه کـه مجید پورولی کلشتریبا نویسندگی 

گزارش کرده است، پس از گذشـِت  ١٣٩٩در هشتِم َامرداِد خبرگزاری فارس 
دو روز از انتشاِر کتاِب مخفی، این کتاب برای سومین بار به چاپ رسیده اسـت. 

یک هفته پیش ازانتشـار خبرگزاری فارس نویسنده این کتاب در گفت و گو با 
ما معتقدیم حتا تاریخ را هم باید از اهـِل بـیـت ”این کتاب، از جمله گفته است: 

گرفت؛ چون اهل بیت در همه چیز عصمت دارند و یکی از آن همه چیز، روایـِت 
دانـد!  دان هم مـی� رسد نویسنده خود را تاریخ گونه به نظر می بدین “تاریخ است.

 بـاغ”همین شخص در ساِل گذشته کتابی دیگر منتشر کـرده اسـت بـه نـاِم 
ی چـهـارده  رهبِر جمهوری اسالمی در باره  ،ای علی خامنه؛ سخناِن “مخفی

مایه این کتاب را تشکـیـل  شخصیت دور از گناِه شیعیان (ائمه معصومین) درون
 است. انتشاراِت زائِر رضوی دهد و ناشِر آن،  می

های حقیقی  یک از شخصیت با این همه، روِی سخِن ما با افراد منفرد یا هیچ 
های فرهنگِی حاکم بـر ایـران اسـت.  نیست، و هدِف این نوشته، تنها سیاست

های آشکار در بودجه بـرای  کوشد با در نظر گرفتِن ردیف جمهوری اسالمی می
های ناشفاف، و بـا در نـظـر  چنین بودجه های اقماری و هم� نهادها و سازمان

های کالن از جـیـِب مـلـت، چـنـیـن  خرجی و ِول “های متفرقه ردیف”گرفتِن 
های به اصطالح فرهنگی وچنین افرادی را به عـنـواِن نـمـایـنـدگـاِن  مایه درون

برانگیز است که بر کشوری با تاریخـی  فرهنگِی کشوِر بزرِگ ایران جا بزند. تاسف
کوش و ُپر استعداد، چنین  سال و فرهنگی غنی و با داشتِن مردمانی سخت کهن

 ستمی می رود.
تواند همیشگی باشد. یکی از  کنونی اما نمی  ی وضعیِت ناپایدار و نا عادالنه     
مـانـده والیـِت فـقـیـه،  ی پیکاِر مردم با رژیِم خرافی و پـس های برجسته پهنه
فرهنگی است. رژیم اما کور خوانده است، کشوِر ما از این مرحله نـیـز   ی عرصه

گراِن فرهنگی و نیز هنرمنداِن ُپرکار و  خواهد گذشت. ستیِز آشکار و نهاِن کنش
رود،  منداِن نوجوِی کشور که در زیِر پوسِت جامعه و در ژرفاها به پیش می اندیش

دور نیست که در فردای آزاِد میهن، با کنارزدن فرهـنـِگ حـاکـِم خـرافـی، بـه 
 ُرنسانسی دیگر فراروید. 

 »صبح« ادامۀ تیغ تیز سانسور و ...
 

 
 گفتمش :

 " یار،
 چراغی بفروز،

 خواهد رفت . این شب انگار نمی
 ی سربینش ، سایه

 -تنگ  -
 ی شھر . در چنگ گرفته است ، تن خسته

 اندیشی ؟ " به چه می
 گفت :

 " به صبح "
 گفتمش :

 " یار،
 ؟ که چه

 سحر انگار اسیر است ، اینجا ،
 یا ،

 اند . " به دارش زده
 گفت :
 دانی ، یار ، " می

 که زهدان شب سربی ، هم ،
 بار دار سحر است !

 گویم : هم از این روست که می
 " صبح "
 صبح ،

 سرشار صداست !
 ی روز ، شب اگر بسته در خانه

 شکافد ، خورشید ، می
 ی سربینش ! سینه

 ماند ، و صدا ، می
 تا جھان زنده و جاریست ،

 ماند . صدا ، می
 ماند ، و صدا می

 یی ." گر چه بر دار رود حنجره
 گفتمش :

 " یار ،
 امیدت ، بیدار،

 تا شکوفایی صبح ."
 

 م. نوید
 ٢٠٢٠ژوئیه   ٢۵
 



افـروِز  ی روستای چره (چهره) در گـنـج : زاده١٣٠٩* زمستاِن         
 کناِر مازندران. بابل 

َرَود   درازکـالِی بـابـل. (گـمـان مـی ِ: دبستان١٣١۶ـ  ١٣٢٢*         
 های تحصیلِی وی چندان هم دقیق نیستند!).   تاریخ 

: دبیرستاِن شاهپوِر بابل و پیوستن به سازمـاِن ١٣٢٢ـ  ١٣٢٧*          
). وی درهمیـن ١٧،٨١ی ایران؛ (دیپلمه با معدِل  جواناِن توده 
ها هر روز به سراِغ سربازاِن ارتِش سرِخ شوروی که اینک  سال 
هـا  رفـت و از آن در کناِر دیگِر متفقان در بابل هم بودند مـی 
که زباِن دوِم او در آزمـوِن ا آموخت، چندان زباِن روسی می 
 فسری، روسی بود. 

ی افسـرِی  کـده ی دانـش آمـوخـتـه : دانـش١٣٢٨ـ  ١٣٣١*         
 ی ستوان دومی.   شهربانی با درجه 

 ی ایران. : پیوستن به سازماِن افسرِی حزِب توده١٣٣٠*         
: نخستین بازداشت؛ محکومیت: تیرباران و سپـس بـا ١٣٣٣*         

 یک درجه کاهش، زنداِن ابد. 
فرساِی شـکـنـجـه و  : زنداِن قصر؛ روزگاِر جان١٣٣٣ـ  ١٣۴٢*         

 های ادبی و دانشیک. ی متن رنج، و آغاِز ترجمه 
هـای  : زنداِن (دِژ) ُبرازجان؛ برگـزارِی کـالس١٣۴٢ـ  ١٣۴۵*          

 گوِن آموزشی برای زندانیان. گونه 
 : زنداِن قصر.١٣۴۵ـ  ١٣۵١*         
راِه رفـقـا رضـا  آباِد مشهد به هـم : زنداِن وکیل١٣۵١ـ  ١٣۵۵*         

 .   شلتوکی و اسماعیِل ذوالقدر 
الـلـه  بـنـِد آیـت : زنداِن اوین؛ برای مدتی، هـم١٣۵۵ـ  ١٣۵٧*         

مـحـسـِن  والله طالقـانـی  آیت؛ علِی منتظری حسین 
مترجِم زندانیان در دیـداِر  . دوست رفیق

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ۴ 

 ها، ابوتراِب باقرزاده گاه به یاِد قهرماِن شکنجه

 ۵ادامه  در صفحه 

 
ما آن شقایقیم که با داغ 

 ایم ... زاده
 

 ای                               ای گل، تو دوش، داِغ صبوحی کشیده       
 ) حافظ(ایم  ما آن شقایقیم که با داغ زاده       

 
 * ردیف، درجه و رسته: ستوان دو شهربانی

 نام: ابوتراب     
 ناِم پدر: کربالیی آقا              

 شهرت:باقرزاده               
 ی سمت و مسئولیِت ُمجرم در سازمان: عضِو رسمِی [حزِب توده 
 ایران] 
 ی توده پرسش: تو به سازماِن حزبِی افسراِن توده و حزِب منحله 
 مند بوده و به آن ایمان داری یا نه؟ [ایران] عالقه 

 پاسخ: البته به سازماِن افسراِن حزِب توده [ایران] ایمان دارم.
 گویی فردی مومن به سازماِن  پرسش: نظر شخصِی تو که می

 است:  ی حزِب توده هستی نسبت به شاهنشاه چی منحله 
 جانب با شخِص شاه مخالفم! پاسخ: این 

 ارتشتاراِن فرمانده چی پرسش: علِت مخالفِت شخصِی شما با بزرگ
 است؟       

 پاسخ: چون من عضِو حزب بودم و حزب، موافِق رژیِم مشروطه و
 .“مخالِف شاه است، از این رو من [هم] مخالفم 

 
 ی[ایران]،” ی افسراِن حزِب توده کتاِب سیاه در باره”برگرفته از (
 نخستین رئیِس ساواک):سپهبد تیموِر بختیار، نوشته  

 
) که خود ١٣٠٩ـ  ١٣۶٧( ابوتراِب باقرزاده ای از بازجویِی  * گوشه
ایمـاِن  پروایی،  ی کوهی از معانی، گویا است: گویاِی بی به اندازه

 منشِی مردی که هرگز از مرگ نهراسید. حزبی و بزرگ
 

اش ُکشـتـنـد. از  را در پنجاه و هشتمین تابستاِن زندگیباقرزاده      
هـای دو  این پنجاه و هشت سال، سی و یک ساِل آزگارش را در زنـدان

را در فـراسـوِی  رژیِم شاه و شیخ گذرانده و تنها بیست و هفت ساِل آن
اش (پس از کودتا)، دادسـتـاِن  ها زیسته بود. در دادگاِه نخستین زندان

های چـارواداری را بـه  ارتش، دهان به یاوه گشوده و رگباری از دشنام
های دروِن دادگاه َفراِفکنده بود. ابوتراب اما به سنگینـی،  ای سوِی توده

مـعـنـی  جایی که قانون هست، دشـنـام بـی”سر برآورده و ُغریده بود: 
و بددهاِن زندان نیز از کوره دررفته و زبـان  سپس بازجوِی دریده  .“است

، بـاقـرزادهداری نبـود:  به دشنام گشوده بود. دیگر اما جای خویشتن
اش را درآورده و به سوی بازجو پرتـاب کـرده بـود؛  ی راسِت کفش لنگه

کفش چنان محکم بر سِر بازجو خورده بود که نزدیک بود او را بر زمین 
 اما تمام بود: ِبَبریدش؛ تیرباران!      ابوتراببیاندازد. کاِر 

 
   نامه زیست



ای پشـِت  نشاند. ضربـه رنگ می اش نوارهای سیاه شکافد و بر تن را می
قدر که نوارهای سیاِه پشِت کمـرش رفـتـه رفـتـه  های پیشن؛ آن ضربه

ِکشد. یکی از آن دو کـفـتـاِر  ها خون زبانه می گشایند و از آن دهان می
گشـایـد کـه:  اش را مـی ی دهان َرَود و َگند ـ چاله گر، پیش می شکنجه

و تازیانه را از دسِت آن یک  !“بده من برادر! بگذار من هم صوابی ِبَبَرم”
افتد. سپس تازیانه را کـه کـابـلـی اسـت  گیرد و به جاِن زندانی می می
هـای  گـرش دسـت کاِر شکنجـه گذارد و به یارِی هم ُتهی، کنار می میان

اش  بندد و از سـقـِف زیـِر هشـت آویـزان زندانی را با تسمه و قرقره می
 ی  های کتف و شانه شکستِن استخوان چون درهم کند؛ ِسدایی هم می

دهـد و  برآمده، دشنـام مـی گِر شکم پیچد. شکنجه زندانی در هوا می
 ُغَرد: می
خواهد و ایـن  همین فردا از ما خبرهای تازه میالجوردی آقا  حاج ”ـ 

  !“مادر... هنوز یک کلمه هم حرف نزده است
گیرِی از زندانـی  سپس با خشمی که برآینِد شکسِت این دو در اعتراف

کـنـنـد.  اش مـی آورند و این بار از مـِچ پـا آویـزان است، او را پایین می
بردار نیستند: تازیانه است و شوِک الکتریکـی و  گران اما دست شکنجه
گِر فربِه شـکـم بـرآمـده،  رحِم اسالمی. همان شکنجه های بی شکنجه

اش را  ی دهان نوازد وگندچاله می باقرزادهدار در گوِش  یک سیلِی آب
هـا  به جای اسالِم ناِب امـام خـمـیـنـی، نـوکـِر روس”گشاید که:  می
  .“کنم! ات می ای؟ حالی شده

 کند: اما زیِر لب نجوا می باقرزاده
 آن نخِل ناَخَلف که َتَبر شد ِز ما نبود

 شویم (صائِب تبریزی) ما را زمانه گر شکند، ساز می
 

های استوره را از پشت، یـکـی  بار دست اندیِش بدزبان این  مردِک گند
تـوانـد  بـنـدد، تـا مـی بنِد قپانی می از پایین و دیگری را از باال، به دست

زند. فشـاِر  بند می کند و به این هردو، دست ِکشد و به هم نزدیک می می
هایش را آش و  بند و تالِش باقرزاده برای رهایی از درد، مِچ دست دست

ها اما کارگر نیستند  ِکشد. شکنجه ها خون زبانه می کند و از آن الش می
اش، چیزی ندارد کـه  ُجز پوزخنِد همیشگیابوتراِب باقرزاده و رفیق 
کـنـنـد  اش مـی قدر شکنجه خوراِن اسالمی بدهد. از این رو، آن به الش

فرساِی عصبِی، درِد پا و کمر و سیاتیک  که به زودی دچاِر دردهای جان
 َزَند. خون می اش شبی شود و بیمارِی آسم نیز، به جان می

َبَرند  اش را ِکشان ِکشان می شباهنگام، پیکر خونین و در هم شکسته
 کنند. اش پرتاب می و به سلوِل تنگ و تاریک

ناک، خواهرش که به دیداِر او آمده  ی هول چندی پس از این شکنجه
 آید که: و نخست او را نشناخته بود درمی

َوِر  (بـرادر جـان! بـازهـم آن “ِبرارجان! انی انوِر مـیـلـه دری؟”ـ      
 “ای؟ میله

 دهد: و ابوتراب پاسخ می
هـا ــ زنـداِن  (خواهرجان! آن “خاُخر جان! اونتا، زنِگ تفریح بید!”ـ 

 .“زماِن شاه ـ زنِگ تفریح بودند
 

 های کمیته و اوین : زندان١٣۶٢ـ  ١٣۶٧
هـا و  ها، شکنـجـه : دارآویز کردِن استوره: پایاِن رنج١٣۶٧* شهریورِ 

 ها: کامی تلخ
 

ی ُکشتاِر هزاران زندانِی سیاسی، شـکـنـجـه گـران از  پس از فاجعه
 گویند: خواهند و به او می برادرش را می “رأفِت اسالمی!”سرِ 

ات اعدام شد. هرچـه نصـیـحـت  ـ َاَخوی

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ۵ 

 ادامۀ قهرمان شکنجه گاه ها...

 ۶ادامه  در صفحه 

صـــفـــر قـــهـــرمـــان  نمایندگاِن صلیِب سرِخ جهانی. رفیِق 
ــــراِب  زنده باد ”ی خود نوشت:  در یادمانده قهرمانی ــــوت اب
نجیِب ما که مترجمِی زندانیان از جمله مـرا  رزِم  ، رفیق و همباقرزاده

 .“به عهده گرفت
/سوم آبان: آزادی از زنداِن شاه پس از بیست و پـنـج ١٣۵٧       *  
ساِل آزگار. او در این روز، هنگامی که سپهِر آزادی را در بـرابـِر  
مانم که بیست و  به اسِب عصاری می”خود گشوده دید گفت:  
گونه راه ب داند چه بند کار کرده و اینک نمی پنج سال با چشم 
در آبـاِن   !“توانم انجام دهم؟ رود؟... در بیرون، چه کاری می 
خواندنـد  پنجاه و هفت، وختی(*) زندانیان رایک به یک فرامی 
ترها را جلو بیاندازد تا زودتر  کوشید جوان تا آزادشان کنند او می 
 گفت:  آزاد شوند. می 
ـ آمدیم و حکومت از آزادِی زندانیان پشیـمـان شـد، در ایـن  
تـرهـا آزاد  صورت آیا بهتر نیست ما در زندان بمانیم و جـوان 
 شوند؟. 

 

از واپسین کسانی بود که آزاد شد. از زنـدان کـه  باقرزادهگونه  بدین
اش یافت که از شـیـرگـاِه بـابـل بـه  واده در آمد، خود را در آغوِش خانه

جا راهِی بابل شوند. در آمل و بابل و  بازش آمده بودند که از همان پیش
بـاز  های مازندران، جایی نبود کـه از انـبـوِه پـیـش شاهی و دیگر پهنه

کنندگان تهی باشد. تا چند روز بعد، مهـمـانـانـی حـتـا از شـهـرهـای 
شتافتند. در این روزها کسانـی بـه  دوردست ماننِد شیراز به دیدارش می

ای مبله بخرند و او در بابل ماندگار شـود  او پیشنهاد کردند برایش خانه
گاه به تهران رفت و از  اش ماند و آن که نپذیرفت. دوماهی را در زادگاه

سپاِر ترکیه، ایتالیا، شوروی و فرانسه شد. در این کشورهـا هـم  جا ره آن
جا بماند و به ایران بازنگردد کـه  اش پیشنهاد کردند همان داران دوست

ی  ی شـقـایـق، نـوشـتـه او نپذیرفت. (بـرگـرفـتـه از کـتـاِب چـهـره
 ).دکترفردوِس جمشیدِی رودباری

 

ی آزادی، شـیـداِی  عاشِق زندگی، شیفته”نیز در کتاِب احِد قربانی 
) ١٣٧٩(چاِپ نخست، گوتنبـرگ  “ابوتراِب باقرزادهزیبایی/ به یاِد 

سو ایستادگِی فراانسانی داشـت و از دیـگـر  از یک باقرزاده”نوشت: 
هـا در  تـریـِن قـلـب تریـن و انسـانـی ترین، ُپرعاطفه سو، یکی از رفیق

 .“تپید اش می سینه
 

ردی
ُ
 : بازداشِت دوم:    ١٣۶٢بهشِت  ا

پـذیـرِی  یابِی به نـمـوداِر رنـج ی مرگ با هدِف دست تا آستانه  شکنجه
انـدیشـاِن  آدمی و تدویِن یک کارپایه (پالتفرِم) شکـنـجـه بـرای مـرگ

کـنـده از  مسلمان: بازجوی جوان با چهـره ای زشـت و ُزُمـخـت و آ
حـرف ”ِکشـد:  های در هم برهِم سـیـاه، بـر سـرش نـعـره مـی ریش
اش چنان در  های ددمنشانه ی سیلی و با تازیانه  “هان! مادر... زنی نمی

کوبد که ِسدایش (صدایش) تا آن سوی هشت هم  میابوتراب گوِش 
 رود: می
 ام، تو که چیزی ترش را هم به حرف درآورده سخت از تو جان”ـ 
  !“نیستی 

 
را باقرزاده آید و پیراهِن  گری، با شکِم برآمده پیش می شکنجه       
آلـوِد  کنند و او را به تـخـِت خـون َکَند. دونفری کمک می اش می از تن

ی هـوا  ِکشان سینه بندند و ِد بزن! تازیانه، زوزه می  کناِر اتاقِک شکنجه



اش در درازگال بفرستد. در این مـیـانـه امـا  َحَلب نفت [تعارفی] به خانه
ابوتراب و برادرش از پدِر خود پرسیده بودند که اگر به او باج ندهی چـه 

کـنـنـد.  اش را غـارت مـی شود؟ و پدر گفته بود که همین فردا دکان می
شان آمده و  روزی دیگر، وختی همسِر خان برای نوشیدِن چای به خانه

های باغچه افتاده بـود، درآمـده بـود کـه  اش به مرغ و خروس چشم
ها را آماده کنند که هنگاِم رفتن با خودش ِبَبرد! یک بـاِر  چندتایی از آن

هم وختی او را فرستاده بودند که به جریاِن آِب شالیزارشـان سـرکشـی 
هـا را بـه  گونه پسِر خان، سهمیه آِب زمـیـن آن کند و دیده بود که چه

سـن  سوی شالیزارهای خودشان روانه کرده است، به ناچار با پسرِک هم
و ساِل خود درگیر شده و او را در الی و لجِن شالیزارها بر زمین کوفـتـه 
بود. آن شب وختی پدِر ابوتراب به او گفته بود که با پسِر خان درگیر نشو 

شود؛ ابوتراِب ُخردسال زیِر لب  ترها هم می گیِر بزرگ آمدش دامن که پی
 !“ترهایشان را هم باید رسید حساِب بزرگ”زمزمه کرده بود: 

 
اندوزی در دبیرستـاِن شـاهـپـوِر بـابـل، از بـِس  های دانش در سال

اش را بخرد؛ از هـمـیـن رو،  های درسی توانست کتاب دستی نمی تنگ
کـرد؛ بـا  ها رونـویسـی مـی گرفت و از روی آن های دیگران را می کتاب
ی دبیرستاِن خود بـود. در آن روزگـار امـا  همه او، شاگرِد برجسته این

پوسِت خود را در مازندران و گیالن هم گسترده بودند و او  متفقان تخته
های بیگانه بود، هر روز به سر وقِت سربـازاِن  ی آموختِن زبان که شیفته

 آموخت. ها روسی می رفت و از آن شوروی می
 

های بافندگـی،  ها، در شهرهای شاهی و سوادکوه کارخانه در آن سال
های ذغـاِل سـنـگ و  بافی، کنسروسازی، اشباِع تراورس، کانی گونی
هـای مـهـِم  هـا از کـانـون آهِن سراسری گرِم کار بودند و این پهنـه راه

رفـیـق ورانی ماننِد  رفتند. هم از این رو، گاه سخن کارگری به شمار می
ی حـزب در  (مسئـوِل کـمـیـتـهاکبر خلیلی آذر و  احساِن طبری

کردی که به هواداری و  رفتند. روی رانی به بابل می شیرگاه) برای سخن
ی ایران انجامیـد.  در حزِب تودهابوتراِب باقرزاده سپس به عضویِت 

تـر  هم که هیجده سالی از او بـزرگابوالحسن که برادرش  به ویژه آن
 بود به عضویِت حزب درآمده بود.

 
گـیـرِی  های زندگی در بـابـل، شـاهـِد اوج در سال باقرزادهرفیق 

ی مردم بود و خـود نـیـز بـا  نبردهای پاداستعماری و استبداد ستیزانه
های مردمی پیوسته  ی رزم ی فزاینده که سن و سالی نداشت به رشته آن

بود. وی اما بسی پیش تر از آن، هنگامی کـه در شـیـرگـاِه مـازنـدران 
که پس از آفـنـد  ای یافته بود؛ چندان گری توده زیست، خود را ُکنش می

مسـئـوالِن   اندیشاِن رژیم به نهادهای حزبی و بازداشـِت  (یورِش) واپس
شـدنـد  هایی که باید بازداشت می ای حزبی، ناِم وی نیز در فهرسِت توده

تـر نـبـود بـه  آمده بود. در آن روزها که هنوز نوجوانی پانزده ساله بیـش
هـای  جا که قوانیِن اسالمـی بـر دادگـاه دادگاه فراخوانده شد ولی از آن
 اش بازگرداندند. راندند، او را به خانه سکوالِر رژیِم پیشین فرمان نمی

 
روزِی افسری گـذاشـت کـه  ی شبان کده وی هنگامی پای در دانش

خـواهـانـه و  هـای عـدالـت جنبِش ملی شدِن نفِت ایران و نیز کـنـش
ی ایران، اوِج و فـراِز خـود را  دمکراتیِک مردمی به رهبرِی حزِب توده

رستگی رسیده بـود،  ی دانش به گامه ١٣٣١پیمود. وی که در ساِل  می
زمـان بـه گـذرانـدِن  در آغاز، افسِر دارالتـادیِب زنداِن قصر بـود و هـم

 ی حقوِق سیاسی پرداخت.  رشته
 

هاِی زنـدگـی در  در سالباقرزاده رفیق 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ۶ 

 ٧ادامه  در صفحه 

 ادامۀ قهرمان شکنجه گاه ها...

 را او را نصیحت نکردید؟! نشد؛ شما چه “هدایت”کردیم 
 های شما بود. اش کنیم؛ در زندان ـ او پیِش ما نبود که نصیحت

دهند: چند پیراهن، یک ُجـفـت  سپس دار و ندارش را به برادرش می
دوزی شـده کـه بـا آن  کفش، یک آیینک (عینک) و یک دستماِل گل

کرد. رفیق باقرزاده، بندی از یک شعِر حـافـظ را  آیینِک خود را پاک می
رنـگ بـر ایـن دسـتـمـال،  کرد با َنخی سـرخ اش می واره زمزمه که هم
 دوزی کرده بود: گل
 ایم... ایم که با داغ زاده ما آن شقایقـ 

شد: با چه تـالش و  ای دیده می ی آیینِک وی نیز، نگاره بر هر شیشه
ها، گِل سرخ و بـر دیـگـری، خـاِر  دقتی نشسته بود و بر یکی از شیشه

گـیـن مـذهـبـی اسـت،  ی حزب را که نماِد خودکامگـِی سـهـم پیوسته
 نگاری کرده بود. َخراش

 
ها، وختی به شهادت رسید نـه هـمـسـری  ها و شکنجه ی رنج استوره

داشت که در رثایش مویه سردهد، نه فرزندی که راهش را ِپی گیرد، و نه 
داِر او اجازه یافتند بر مزارش ِگـرِد  حتا خواهران و برادر و هزاران دوست

ی او  گیرِی دوم، دختری جوان و زیبا فـریـفـتـه هم آیند. پیش از دست
 شده و با او از عشق گفته بود. باقرزاده با نگاهی پدرانه درآمده بود که:

ـ از توجِه شما متشکرم؛ ولی عزیزم! تو مثِل گلی، زیبا و جوان، برو از 
َدمی مناسب برگزین؛ من هرگـز  ات رفیقی شایسته و هم ساالن میاِن هم

کنم. از مـن دیـگـر گـذشـتـه  ای مثِل تو دست دراز نمی به سوِی غنچه
 است!:

 آی زندگی، زندگی
 با من از عشق گفتی!

 گوید اما (اخوان ثالث) عشق با من نمی
 

از همـه ”اش نوشت: در یادماندهصفِر قهرمانی چنین بود که رفیق 
کـنـم در  بود: آرام و نجیب، فکر نمـیابوتراِب باقرزاده تر این  نجیب

 .“اش یک مگس از دسِت او آزار دیده باشد به ُجز شاه! طوِل زندگی
 

 ی تهمتن نامه هایی از زیست گوشه
در شبی بس تاریک و سرد، در یک  ١٣٠٩در آذِر ابوتراِب باقرزاده 

کنار، زاده شـد.  افروِز بابل ی ِگلین (در روستاِی چره (چهره)ی گنج کلبه
ی چهره،  پدرش کربالیی آقا، کشاورزی ساده و مادرش ننه جاِن باقرزاده

هم از کودکی هرگز با کسـی باقرزاده باک و دلیر و کارآمد بود.  زنی بی
هـای  هـا، ریشـه آُزرد. در آن سـال شد و کسی را از خود نمی درگیر نمی

ها و  چنان تنومند بودند و خان گرای، هم سخت و واپس فئودالیسِم جان
راندند. در این میانه اما ذهِن ُجست و  داراِن بزرگ بر مردم ستم می زمین 

شد. از جمله چنـد  نود نمی ُخردسال به هر چیزی خوش ابوتراِب جوگِر 
اش  ی درازکالی بابل بـه زادگـاه ای پس از بازگشِت وی از مدرسه هفته

) از او پرسیـده بـود کـه آیـا ابوالحسناش ( چهره، وختی برادِر بزرگ
او همیشـه آب، ”پروا گفته بود: دهد یا نه؟ بی آموزگارش خوب درس می
اش، چـیـزهـای  که یعنی ذهِن نواندیـش .“دهد بابا و گوسفند درس می
 تابید. ساده و روزمره را برنمی

 
، هم از کودکی جور و ستِم سرمایه را تـجـربـه کـرده باقرزاده رفیق

اش در حیاِط خانـه نشـسـتـه بـود کـه نـاگـاه  واده بود: یک روز با خانه
احمدخاِن شاهرخی فئوداِل منطقه از راه رسید و از پدِر او خواست یـک 



گـیـرد، زنـدانـی  ـ باید بری دولتی گریست که امثاِل ابوتـراب را مـی
 دارد. کند و مردم و کشور را عقب نگاه می می

هـای  مادِر ابوتراب به راستی یک استوره بود؛ بی هیچ پـروا از گـزمـه
آورد و از اسارِت فرزندش شـکـوه سـر  خروشید و فریاد برمی ساواک می

(شـاه از  “مند و چه جا، شاه چی خـوانـه؟ مه دانش”گفت:  داد. می می
انـده ”افـزود:  خواهد؟). و به گفته مـی مندم چه می ی دانش جاِن بچه

 قدر زنده باشم که تو را آزاد ببینم). (آن “دی بَوم که ِته ِر بیرون بوینم
آهِن تهران ـ  اش که رو به روِی راه ی خانه ها، کناِر پنجره تِر وقت بیش

پایید و سـپـس نـجـوا  نشست و تا واپسین مسافران را می گرگان بود می
وی اما هیچ گاه برای  !“امروز هم گذشت و ابوتراِب من نیامد”کرد:  می

اش را  گفتند، چـهـره فرزندش نگریست؛ برعکس، وختی از پسرش می
 پوشاند.  کماِن غرور می رنگین

 
از زنـداِن اویـن آزاد شـد و  باقرزادههنگامی که رفیق  ۵٧در ساِل 

راست به زادگاهش بازگشت، به گورستاِن چهره رفت و بر سـِر گـوِر  یک
 مادرش نشست و گفت:

های دراِز زندان، هـرگـز تـو را درمـانـده  کنم که در سال ـ افتخار می
زدی و  ای که داشتی، ُمهری بر درسـتـِی راِه مـن مـی ندیدم. با روحیه
 کردی. آوری را در فرزندت پایدارتر می ایستادگی و تاب

هوده نیست که کارل مارکس با اشاره به یـگـانـگـِی کسـانـی کـه  بی
َبـَرنـد و در  َبَرند و دیگرانی که رنـج مـی اندیشند و در نتیجه رنج می می

سـازِی جـهـان،  کند که شرِط دگرگـون اندیشند، استدالل می نتیجه می
 پیونِد این هردو گروه است.

 
یکی هم شوخ سرشتِی همیـشـگـی او  باقرزادههای رفیق  از ویژگی
خند بـر لـب  واره لب ای که هم بود؛ به گونه

اش را نـیـز � داشت و   و گاه نظرهای جدی

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٧ 

 ادامۀ قهرمان شکنجه گاه ها...

هـا  زمین داراِن ایـن گسـتـره کنار، َدمی از نبرد با بزرگ شیرکوه و بابل
هـا را  هایی ماننـِد شـاهـرخـی گونه، خشِم فئودال برکنار نمانده و بدین

گاِه خود بـه دور افـتـاده بـود،  برانگیخته بود. اینک که وی از زیست
جویی از وی و از برادِر رزمنده و  های مازندران، زمان را برای انتقام خان
چـیـدنـد و  اش (ابوالحسن) مناسب یافته و علیِه او دسیسه می ای توده
که وی را به بندر عباس فرستـادنـد؛ بـه   کردند. چندان پراکنی می نامه

دهاِن شهربانی که هیچ دبیره (سندی) در پیوند بـا  سخِن دیگر، فرمان
ای بـه ایـن  هیچ محـاکـمـه نیافته بودند، او را بی باقرزادههای  اتهام
ی گرمسیر دور، گسیل (تبعید) کردند. کاِر وی در ایـن بـنـدِر  گستره

جـا هـم یـکـی از  دورافتاده، ریاسِت کالنترِی بندرعباس بود. در ایـن
افـزاِر خـود بـه  ی حمِل جنـگ های بندرعباس برای تمدیِد پروانه خان

خواست کار، رواِل قانونـِی خـود را  متوسل شد و وی که می باقرزاده
ی قشـم،  ی خان را برانگیخت و در نتیجه او را به جزیره بپیماید، کینه

ریـزِی گـواره  دورگسیل کردند. کمبوِد امکانات در این جزیره بـه خـون
انجامید و در نتیجه، وی را به بیمارستانی در تـهـران  باقرزاده(معده) 

ی ایران لـو  اما سازماِن افسرِی حزِب توده ١٣٣٣فرستادند. در شهریوِر 
های شکنجه فرسـتـاده  ای به سردابه داِر توده افسر و درجه ۶٠٠رفت و 
 نیز در آذِر همان سال در بیمارستان، بازداشت شد. باقرزادهشدند. 

 
 سیمای مردمِی استوره

ها را داشت، با آیینِک دوربیِن خـود کـه  نشیِن مازندرانی ی دل چهره
یک فنـجـان ”در کتاِب امیرحسیِن فطانت واره بر چهره داشت.  هم

 ) نوشته است:١٣٧٣(نشِر شرکِت کتاب، چاِپ  “موقع چاِی بی
جا [زندان] بودم، ندیدم کسی به  سالی که من در آن ی یک در همه” 

مالقاِت [باقرزاده] بیاید. بیش و کم همیشه مـانـنـِد دیـگـِر افسـراِن 
اش سرگرِم خواندن یا ترجمه بـود. آدمـی  ای در پشِت میِز کوچک توده

گاه ندیدم از چیزی شکایت کند.  خندی همیشگی. هیچ بود شوخ با لب
هـای کـوچـک  ای خبِر مرِگ مادرش را خواند؛ مثِل بچـه روزی در نامه

ام  ها را دیـده زد. من گریه بسیاری از آدم کرد و از َتِه دل زار می گریه می
اما گریه باقرزاده در مرِگ مادرش همیشه برایم معنایی دیـگـر داشـت؛ 

(بـا انـدکـی “  ای تازه بود به معنـاِی سـرنـوشـت. مثِل باز شدِن دریچه
 ویرایش)

 
حق داشت در سوگ مادرش که شیرزنی بـود دلـیـر و از باقرزاده 

وختی در نـخـسـتـیـن  ١٣٣٣گذشته این چنین زار بزند. در ساِل  جان
هـایـی از  ی مرگ رقم خورده بود، گـروه ُحکِم مجازاِت فرزندش پادافره

اند، شیون کنان به نـزِد  کردند باقرزاده را ُکشته روستاییان که گمان می
 ُسرایی آغاز کردند: های مازندرانی به نوحه مادرش رفتند و برپایه سنت

 گونه این غم را ـ مار بمیره... چتی مار دووه؟ (مادر بمیرد... چه 
 برتابد؟!). 

 ناگاه مادِر باقرزاده درآمد که:
را مادر بمیرد؟ مادر فرزندی را بزرگ کرد و به مدرسـه فـرسـتـاد.  ـ چه

حالـِی او  گاه رفت. دولت نتوانسته خوش کودک درس خواند و به دانش
را به دست آَوَرد و از فکرش استفاده کند. لیاقِت فـرزنـدم را نـداشـت. 

 پسرم باعِث افتخاِر من است.
 یکی از روستاییان اما نالیده بود:

 باعِث سربلندِی ما هم هست؛ گریه ما برای از دست دادِن اواست.
 ٨ادامه  در صفحه  مادِر ابوتراب در پاسخ گفته بود:



نـای زنـدان، بـرای  در تـنـگباقرزاده کرد. رفیق  شراب جاسازی می
های فرانسه، انگلیسی و روسی  های آموزِش زبان بنداِن خود کالس هم
گذاشت و در دیدارهای نمایندگاِن صلیِب سرِخ جهانی با زندانـیـان،  می

ای درس  ها در پیوند بود و مکاتبه گاه شد. با برخی دانش آنان می  مترجم
هـا و  ای های تـوده مندی در بازنمایِی هوشصفر قهرمانی خواند.  می

کسـانـی ”های جهانـی گـفـتـه بـود: گاه ی پیوندشان با دانش در زمینه
نـژاد و  ذوالقدر، حجری، شلتوکی، هوشنِگ قـربـانچون  هم

 .“گاه کردند زندان را دانش باقرزاده
 

 ی معنوِی باقرزاده ارثیه
ی تـربـیـِت فـرزنـدان، آنـتـوان سـیـمـونـویـچ  ) گفتارهایی در باره١

 صفحه ١٨۶، ١٣٣۵ماکارنکو،چاِپ نخست، نشِر چاپخش 
های پرسـتـو  ) چهل و یکمین، بوریس الورنیف، چاِپ نخست کتاب٢

 ص ٧٨، ١٣٩٣؛ چاِپ دوم، امیرکبیر ١٣۴١
؛ چـاِپ ١٣۴۵) ادبیات از نظِر گورکی، چاِپ نخست، نشِر صـائـب ٣

 ص ۴٠٨، ١٣۵۶گیر  دوم، انتشاراِت شب
 ١٣۵۴) جنگل، آپتون سینکلر، چاِپ نخست، روزبهان ۴
 صفحه ۴۴٧، ١٣٩۴) رماِن دوپولی، برتولت برشت، امیرکبیر ۵
 پولی، برتولد برشت، تاریخ و چاپ؟ ) ُاپرای سه۶
 

گزید که هریـک بـه  هایی را برای ترجمه برمی آفرینهباقرزاده رفیق 
انـد. بـرای نـمـونـه، کـتـاِب  گـر بـوده ساز یـا دگـرگـون ای دوران گونه
ی...) کـه  (گـفـتـارهـایـی در بـاره ماکارنـکـوشناختی ـ تربیتِی  روان

هـای پـرورشـِی کـودکـاِن  تر در کـانـون اش بیش های میدانی پژوهش
کاراِن ُخردسال بوده است، در پرورِش روانـِی کـودکـان و  خیابانی و بزه

نوجواناِن شوروی و دیگِر کشورها بسیار کارآمد بوده و بـه بسـیـاری از 
های  در پرتِو روشماکارنکو ی جهان ترجمه شده است.  های زنده زبان

ها پرداخته است، توانسته بود بـیـش از  پداگوژیکی خود که کتاب به آن
هایی فرهیخـتـه  بست رسیده را  به انسان گرد و به بن هزار کودِک ول سه

ی دانـِش  مـانـد: مـعـجـزه تر می و واال فرارویاند و این، به معجزه بیش
کـادمـیـک  تِر این کودکان از نورِد باِم آموزش شناختی. بیش روان هـای آ

باال رفتند و به دکتر و مهندس و کادرهای دانشـیـک تـبـدیـل شـدنـد. 
در کتاِب آموزشِی خود به رازگشایی از این حقیقت پـرداخـتـه ماکارنکو 

شان، خود را تربیت کنند  ترها باید به جای تربیِت کودکان است که بزرگ
کـنـد  اند. وی استالل مـی های فرزنداِن خویش زیرا اینان، الگوها و آینه

خواهید فرزندانی دلیر و مهربان و کارآمد داشته باشید، بـایـد  که اگر می
 گونه باشید. خود، این

 
 “جنگل”رمان 

که خواِب خوِش کاِخ سفیـد و  “جنگل”گِر  ی رماِن دگرگون در باره     
شـود ُجسـتـارهـا  های گوشتی  را برآشفته بود، مـی گردانندگاِن تراست

کـه  ی رمان، با اشـاره بـه ایـن خود در دیباچه باقرزادهنوشت: رفیق 
کشوِر جهان  ٣٩زباِن در  ۴٧بار به  ٧٧٢خورشیدی  ١٣۵٨کتاب تا ساِل 

ی  نویسنده کتاب، هـمـهآپتون سینکلر نوشته است:  بازگردانی شده 
وقِف مبارزه با جاسوساِن صنعـِت گـوشـت، مـطـبـوعـاِت ”اش را زندگی
استریت، محافِل نیویورک، الکلیسم، قاتـالِن  بازاِن وال خوار، سفته جیره

ساکو و وانزتی، تعقیِب تون مونی، اصـوِل اخـالِق بـورژوازی، اوضـاِع 
معادِن زغال سنگ، اصوِل مسیحیاِن انجیلی، تعلیماِت مـتـوسـطـه و 

چـاِپ جـنـگـل،   .“های جنگ کرده است عالی، صنعِت نفت و تباهی
آسـا در درون و بـروِن  هایی توفان واکنش

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٨ 

 ادامۀ قهرمان شکنجه گاه ها...

کرد. برپایه یک سنِت مـازنـدرانـی، � در چارچوب شوخی و طنز بیان می
آید، مردم از ایـن بـرنـج خـوراکـی  ی زودرس در می وختی برنِج َگرده

خوانـنـد. یـک  َبَرند و قرآن و فاتحه می َپَزند و بر سِر گوِر ُمردگان می می
سال، وختی ابوتراب هنوز کودکی بیش نبود مادرش از او خواسـت بـه 

ترش که در خانه نبود، قرآن بردارد و بَرَود بر سـر گـوِر  جای برادِر بزرگ
اش گـل کـرده  طبعی پدرش قرآن و فاتحه بخواند. پسرک هم که شوخ

خـوانـم و  جا قـرآن مـی َرَوم، همین بود به مادر گفت: من سِر گور نمی
برم سر گوِر پدر. در  ریزم و می سوراخ می ی بی ها را در یک کیسه فاتحه
 ها بَروند توی گور پدر! کنم تا فاتحه جا سِر کیسه را باز می آن

اش یکه خورده بـود بـا  و مادر که از این حاضرجوابِی فرزنِد ُخردسال
وجـبـی، مـنـو  نـیـم”اش گذاشته بود که: ی جاروب سر به دنبال دسته

 !“دهم ات می کنی؟ حاال نشان مسخره می
 

گویی برای افزایِش روحیه زنـدانـیـان  به خنده و بذلهباقرزاده رفیق 
های کمدی در زندان یاری  گیرِی گروه داد. از این رو، به شکل ُپربها می

از  بـاقـرزادهبـود کـه  “دماغ درازها”ها،  رساند. یکی از این گروه می
هـای  ی طبیعت و به ویژه گستره اش بود. وی شیفته ونداِن برجسته هم

هـا  سرسبِز روستای زادگاِه خود، چهره بود. هرگاه مسافری از آن پهـنـه
ی مـردِم خـوب و  وارد در بـاره آمد، نخستین پرسِش وی از تـازه می

های رنگین و غروّب آفتاب و رودخانه و شالیزار و هـمـه جـاِی  درخت
 روستایش بود.

 
واره  بـنـداِن خـود هـم کاران و هـم اما برای همباقرزاده رفیق      

وادگـی،  کرد و جویـای وضـعـیـِت خـانـه مسئولیتی پدرانه احساس می
گیر بـود کـه  قدر زودجوش و گرم شد. آن شان می اقتصادی و تندرستِی 

شناسند.  دیگر را می هاست هم شد انگار سال وختی با مردم رو به رو می
فـکـرانـه  های روشن با روستاییان به زباِن خودشان و برکنار از پیچیدگی

پرسیدند بیست و پنج سال زنـدان را  کرد. وختی از او می گفت و گو می
ی خـودسـازِی روانـی،  گفت: با بـرنـامـه گونه تاب آورده است، می چه

بـان  زنـدان”اند:  گری گانی که بخشی از فرهنِگ ستیزه سیاسی و اندام
کوشیدیم بر زمان و بـر نـیـروی  خواست ما را در هم شکند و ما می می

ی خود چیره شویم. ما بـرای خـودسـازی و دیـدار بـا دیـگـِر  اندیشه
های وی یکی هم نظم و  از ویژگی .“ی روزآمد داشتیم زندانیان، برنامه

که پس از چند دهـه  زد، چنان بهداشِت او بود: روزی دوبار مسواک می
خوابید و هفِت  هایش سالم بودند. سِر ساعِت دِه شب می زندان، دندان
اش را آغـاز  خاست. و پس از دویدن و نرمش، کاِر روزانـه بامداد برمی

 کرد.  می
کـرد.  خواند و ترجمه مـی های فرانسه، انگلیسی و روسی می به زبان

جـنـگ و ”خـوانـد. رمـاِن  نامه لومونِد پاریس را به طوِر مرتب مـی هفته
ی کـودکـان و  تولستوی را به زباِن انگلیسی خوانده بود. شیفته  “صلِح 

مانـد. بـازگـرداِن کـتـاِب  ها باز نمی نوجوانان بود و َدمی از توجه به آن
ـ آ. مـاکـارنـکـو ی  ، نوشـتـه“ی تربیِت فرزندان گفتارهایی در باره”

شاهکاری فرهیختارانه برای کودکان و نوجوانـان ــ بـرآیـنـِد چـنـیـن 
 هایی بود. بستگی دل

ای درگـیـری پـیـدا  اندیش بود که با هـیـچ زنـدانـی قدر پاک آن     
اش را بگوید. از  دید که بخواهد بدی کرد؛ هیچ کس از او بدی نمی نمی

صفرخاِن قهـرمـانـی دید که  کرد. اگر می زندانیان، به نیکی یاد می
 ٩ادامه  در صفحه هـایـش بـرای او  ها و نشریه گاِه کتاب ی شراب است، در پنهان شیفته



کـردنـد.  ها میکروِب سل بـود ُتـف مـی شان را که حاصِل بیلیون دهان
هـا در  های عـظـیـمـی از آن شدند که توده هایی وارِد قیف می گوشت

های سقِف [آن] آب بـه روی  شدند که از سوراخ داری می انبارهایی نگه
ها به تاخت و تـاز مشـغـول  چکید و هزاران موش روی آن ها می گوشت

شد؛ ولی کافی بود  بودند. انبارها چنان تاریک بودند که چیزی دیده نمی
ی مـوش  ی گوشت بکشید و مشت مشت فضلـه تان را روی توده دست

دادند بر سـِر  ها] پایین بریزند... صاحباِن کارخانه دستور می [از روِی آن
هـا را  هـا نـان ها، ناِن مسموم بگذارند، بدین ترتـیـب، مـوش راِه موش

جـا  ُمردند و سپس، موش و ناِن مسموم و گوشت، یـک خوردند و می می
شدند. این، نه داستاِن پـریـان اسـت و نـه  ها سرازیر می به داخِل قیف

 ).  ١۶۴(ص  .“شوخی
 

های سـوسـیـس سـازی و از  کاِخ سفید اما دستور داد از کارخانه     
های شیکاگو بازرسی شود. گزارِش بازرساِن بهداشـتـِی شـهـر  کشتارگاه

هـای یـاد شـده را  نه تـنـهـا کـژدیسـیآپتون سینکلر نشان داد که 
آفریِن تولیِد گوشت و  های مرگ نمایی نکرده که بسیاری از کاستی بزرگ
 های آن را نیز ندیده است. فرآورده

 
 و تیزنگرِی استوره  دوراندیشی

نگر بود. او در  ای تیزهوش و آینده رزمندهابوتراب باقرزاده رفیق 
هـاشـان را بـه خـوبـی  میاِن همین مردم زیسته و کاراکتـر و ویـژگـی

نـگـری داشـت و  ای غنی بـرخـوردار بـود، ژرف شناخت؛ از تجربه می
تـیـکـی بـه ارزیـابـی  های دیـالـک های پیراموِن خود را از دریچه پدیده
 نشست.  می

 
بندهای باقرزاده نوشته است که در شِب پـیـش از  از همآذِر بهنام 

باقرزاده را در زندان دیده و او گفتـه  ۵٧آزادِی زندانیان در آغازهای پاییِز 
جـا  رفیق بهنام خودت را آماده کن. باز هـم در هـمـیـن”بوده است که 

 “بار، شمشیر بر گردن! دیگر را خواهیم دید ولی این هم
وختی برای باِر دیگـر بـه  ۵٩وی این را هم نوشته است که در خرداِد 

هایش خراشی بـزرگ بـر  بیند که با ناخن زندان افتاده بود باقرزاده را می
ی خود انداخته بود که او را به شوی تلویزیونِی خمینی نـبـرنـد؛ و  چهره
هـای اجـبـاری  خواراِن مسلمان نتوانسته بودند او را بـه مصـاحـبـه آدم

بینی کرده بود، سرانجام، شمشیِر اسالم  بکشانند.  باری، چنان که پیش
 اش نشست. بر گردن

 
خورده جنبِش کـارگـرِی  این الماِس تراشابوتراِب باقرزاده، رفیق 

بینی کرده بود، سرانجام با شمشـیـِر  که خود پیش ایران و جهان، چندان
چـون  رحِم اسالم به خاک و خون کشیده شد. او نـیـز هـم خونین و بی

ترین عاشقانی بـود کـه  یاب ای، از اندک باختگان توده� بسیاری از جان
 زاید.  تر می هاشان را کم مادِر دهر، نمونه

آدمی اگر در کالبِد ”رهبِر پرولتاریاِی جهان گفته بود: کارل مارکس 
و رفـیـق  .“اش، جـاودانـه اسـت خود میرااست، اما در ُکِنِش تاریخـِی 

ی تبلیغاِت حـزِب  ، عضِو هیاِت سیاسِی حزب و مسئوِل شعبهباقرزاده
ها  ی ایران، این انساِن به راستی َتراِز نو ، دیری است که به جاودانه توده

 پیوسته است؛ نام و یادش گرامی باد!
 

================================== 
ی  ی  وخِت فارسی است که در این جستـار بـه گـونـه * وقت، تازیده

 شده است.   اش بازگردانیده نخست

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٩ 

 ادامۀ قهرمان شکنجه گاه ها...

(روِز نشـِر  ١٩٠۶ژانویه  ٢۵ها به خروش آمدند. در  آمریکا داشت. رسانه
ـ تئودور روزولـت کتاب)، گویی کاِخ سفید بر سِر ساکِن آن روزش ـ 

هـا و  ی جنایاِت کشتـارگـاه های کتاب در باره فرو ریخته بود. افشاگری
درنـگ بـا  بیروزولت ی سوسیس چندان بود که  های سازنده کارخانه

مـایـه  ی روان خواست برای گفت و گـو در بـاره سینکلرتلگرامی از 
 .“اش به کاِخ سفید برود کتاب

 
گـیـرد و بـه  اش را مـی ناِک جنگل، دسِت خوانندگان رماِن هول     

َبَرد؛ به جایی که کارگـراِن  ی شیکاگو می های آلوده ها و محله کشتارگاه
هـای دروغـیـِن سـالطـیـِن  اش با وعده تا ُبِن استخوان، استثمار شده
اش  سـازی هـای بـرده گـون بـه کـارخـانـه گوشت از کشورهای گـونـه

های آن تـا  اند. با انتشاِر کتاب، فروِش گوشت و فرآورده فراخوانده شده
بیش از پنجاه درَسد کاهش یافت. رمان کـه از دیـدگـاِه یـک کـارگـِر 

دهد که  شود، نشان می ـ بازنمایی مییورگیس رودکوس لیتوانیایی ـ 
کنده از گوشت می های مسموم در دیگ گونه موش چه افتـنـد و  های آ

 آیند. ها به شکِل سوسیس بیرون می داِد دستگاه از برون
  

انـد و نـیـز از  هایی که بر اثِر وبـا ُمـرده ، از خوکسینکلربه روایِت 
ها را از رده بـیـرون  ی گاوهای مسلول که بازرساِن بهداشتی آن الشه
شوند، چربِی درجه یک گرفتـه  چنان فروخته می اند اما در بازار هم کرده
تر از همه داستاِن کارگرانی است کـه از خسـتـگـی و  شود؛ و تلخ می

ی پـیـِه  افتادند و به گونـه های جوشان می خوابی در دیگ بیماری و بی
آمدند و در بازارهای جهانی به بهای بسیار گزاف  درجه یِک خوک درمی

 شدند. فروخته می
 

ایـن کـتـاب، ”ی رماِن جـنـگـل نـوشـت:  در بارهجک لندن      
رفت َکر هستند باز  شماری را که برای ندای ترقی و پیش های بی گوش

خواهد کرد... باعث خواهد شد هزاران نفر به آرماِن [سوسیالیستِی] ما 
عدالتـی،  دهد که کشوِر ما کانوِن ستم و بی روی آورند. کتاب نشان می

هـا و  کابوسی از بدبختی، دوزخی از رنج و شکنجـه، جـهـنـِم انسـان
 .“جنگلی از حیواناِت وحشی است...

 
 ها در رماِن جنگل پرهیِب رنِج انسان 
های سرِد فوریه، کودکی که از... شدِت درد جیغ و  در یکی از صبح”

اش را بـاز  ِکشید، وارِد [کشتارگاه] شد.کارگران، شـاِل گـردن داد می
هایش را به شـدت مـالـش داد؛ ولـی چـون � کردند و یک نفر گوش

 ١٠٠(ص  “هایش یخ بسته بودند، با دوسه مالش کنده شدند... گوش
 کتاب).

افـتـادنـد و دیـگـر  کارگراِن بخِش مخزن... گاهی در دیگ می”     
ماند که بتوان بیرون کشید... گـاهـی، روزهـا  ها باقی نمی چیزی از آن

شـان  که غیِر استخوان، تماِم بـدن ماندند تا این [ی پیاپی] در دیگ می
آمدند و در سـراسـِر  ای و خالِص دورهام درمی به صورِت پیِه خوِک ورقه

 کتاب). ١٢٣ص ).“شدند دنیا پخش می
ای که در اروپا رد شده و از کپک، سفید شـده  های کهنه کالباس”     

جا با بوره و گلیسیرین مخلـوط  گشتند. در این بودند به این محل باز می
ها، مجددا برای مصرفی داخلـه آمـاده  شدند و پس از عبور از قیف می
شدند که روی کثافت و خـاک اره  هایی وارِد قیف می شدند. گوشت می

رفـتـنـد و آِب  افتادند. همان جایی که کارگـران راه مـی کِف اتاق می



خورشیدی، در روزگاری پرآشوب و اوج  ١٢۶٧شهریور ماه  ۶به تاریخ 
قدرت فئودالیسم در ایران، در شهر یزد دیده به جهان گشود. 

چیز که از جور و ستم ارباب  اش، همانند بسیاری از دهقانان بی خانواده
کردند، در شهر یزد  و فقر و گرسنگی، از روستا، به شهرها، مهاجرت می

 سکنی گزیدند.
از توفانی ترین و پرفراز و  -از کودکی تا مرگ -اش دوران زندگی

 نشیب ترین، دوران های تاریخ میهن ما و جهان بود:
، به خودکامگی میرزا رضا کرمانیدر هفت سالگی، گلوله 

 ١٨در  -خورشیدی) ١٢٧۴، پایان می دهد (ناصرالدین شاه
 -)١٢٨۵مرداد  ١۴سالگی، انقالب مشروطه به پیروزی می رسد (

از مبارزان  جهانگیر خان صوراصرافیل وملك المتکلمین اعدام 
کودتای  -)١٢٨٧خرداد  ١۶(محمد علی شاه راه آزادی، به دستور 

قیام  -)١٢٨٧و به توپ بستن مجلس شورا (محمد علی شاه صغیر 
تشکیل  -)١٢٨٧(تیرماه  ستارخانمسلحانه مردم تبریز به رهبری، 

 -)١٢٨٧مهرماه  ٢۴نخستین گروه سوسیال دموکرات در تبریز (
، ادامه سوسیال دموکراسی انقالبی ایران “عدالت”تشکیل حزب 

انقالب  -) ١٩١٧(مه  ١٢٩۶اردیبهشت  ٢۵ -(اجتماعیون عامیون) 
تشکیل  -)١٢٩۶کبیر اکتبر و تشکیل حکومت شوراها (اردیبهشت 

که به حزب کمونیست ایران تغییر نام  “عدالت”نخستین کنگره حزب 
قیام مردم گیالن و اعالم  -١٢٩٩تیر ماه  ٣تا  ١داد (بندر انزلی) 

 -شیخ محمد خیابانیشهادت  -)١٢٩٩خرداد  ١٧جمهوری (
با طراحی  سید ضیاء الدین طباطبایی -رضاخانکودتای اول 

رهبر  حیدرعمواوغلیشهادت  -)١٢٩٩اسفند  ٣دولت انگلستان (
محمد تقی خان شهادت  -)١٣٠٠مهرماه  ٩حزب کمونیست ایران (

(آذر ماه  میرزا کوچك خانشهادت  -١٣٠٠آبان  ١٩( پسیان
ابوالقاسم الهوتی قیام دموکرات ها در تبریز، به رهبری  -)١٣٣٠

میرزاده عشقی شهادت  -)١٣٠٠بهمن  ١۴(شاعر بزرگ انقالب(
و  ١٣٠۴آذر  رضاخانکودتای دوم  -)١٣٠٣تیر  ١٢شاعر مبارز (

تشکیل کنگره دوم حزب  -)١٣٠۵تاجگذاری او در اردیبهشت 
تصویب قانون ضد کمونیستی  -١٣٠۶کمونیست ایران (ارومیه) 

 -)١٣١٠خرداد  ١٠( رضاخانبه دستور  “قانون سیاه”معروف به 
مرگ شاعر و تصنیف ساز بزرگ 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١٠ 

 ُسراِی آزادی به یاد محمد فرخی یزدی، غزل
گرد شهادت فرخی یزدی  الدین خسروی است که به انگیزه شصت و یکمین سال یاد رفیق رکن مطلب زیر اثر زنده

 تهیه شده بود.  »دنیا«برای مجله 

 ١١ادامه  در صفحه 

 وای به شهری که در آن مزد مردان درست
 از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست

 
 پیش درآمد: راهی به سوی مرگ و افتخار

که با کودتای انگلیسی و ضد مردمی محمد فرخی یزدی 
 ١٢٩٩(سوم اسفند سید ضیاء الدین طباطبایی  -رضاخان

خورشیدی) به رویارویی برخاسته بود و تا پایان زندگی اش نیز، علیه 
حکومت زور و قلدری رضاخانی سرسختانه مبارزه می کرد، به تاریخ 

امنیت ”با عنوان  ١“طوفان”خورشیدی در نشریه  ١٣٠٢سوم آذر ماه 
 می نویسد: “چیست

قانون اساسی، اصل نهم: افراد ملت از حیث جان و مال و مسکن ”
و شرف، محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی 

 “نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین نماید.
اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، 
هیچ کس را فورا نمی توان دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس 

 ٢۴محکمه عدلیه و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا در ظرف 
 “ساعت به او اعالم و اشعار شود.

گویید  این است معنای امنیت در مملکت مشروطه! هر چه می
بگویید، هر چه می شود بشود! امنیت تنها قلع و قمع قطاع الطریق و 
دزدهای سر گردنه نیست!... امنیت این است که افراد مردم، عموما 
بدون استثناء از هر نوع تعرض و خالف مصون باشند. امنیت یعنی 
اهلی یك شهر اطمینان داشته باشند که در خانه استراحت می کنند، 
علی الصباح در عدلیه، بدون جهت کتك نخورده یا به بین النهرین 
تبعید نشوند! امروز ما موظف هستیم که سردار سپه (رضاخان) را 
یادآوری کنیم که دنیای ما، نادر و ناپئون نمی پروراند... و در تحت 

با اراده فردی حکومت نکنید!... کتك زدن و  “اجرای قانون”کلمه 
تبعید یك مدیر روزنامه (مدیر روزنامه قوام) بدون هیچ محاکمه و بر 
خالف قانون به شئون مملکت لطمه نمی زند و ما به نام ایران 

توانیم این تندروی ها را، تحمل کنیم... یا حکومت استبدادی یا  نمی
 اجرای قوانین مشروطه!

تصور نکنید که ما به مخاطرات این گونه بیان حقایق متوجه نبوده و 
الواقع چنان که می گویند، به زندگانی خود ایمن هستیم! نه ما،  فی
ها، حبس، تبعید، ضرب و شتم و هر  دانیم که در قبال این صحبت می

نوع مصیبتی مستور است. ولی ما معتقدیم که مغلوبیت، به حق، 
 “گواراتر از مظفریت و غلبه کردن به باطل می باشد.

 -خورشیدی ١٣١٨مهر ماه  ٢۴در -شانزده سال بعد، چرخش تاریخ
چگونه بر سر آرمان: آزادی، عدل و مساوات،  فرخینشان داد که 

 جان شیفته را، جانانه، نثار می کند:
 

 عمرها در طلب شاهد آزادی و عدل
 سرقدم ساخته تا ُملك فنا تاخته ایم

 بر سر نامه طوفان بنگر تا دانی
 ٢بیرق سرخ مساوات برافروخته ایم

 
 

 در گرد باد روزگاران
پسر محمد ابراهیم، از تبار دهقانی بی چیز،  ،محمد فرخی یزدی



 
 گفتار، از لبان دوخته! آواز بی

 مظفرالدین شاهبه امضاء  ١٢٨۵مرداد  ١۴فرمان مشروطه در 
اما مدتی گذشت و هیچ ”رسید و سپس مجلس شورا، گشایش یافت 

تغییر بزرگی در زندگی مردم پدید نیامد و آزادی و عدالت اجتماعی 
واقعی را به همراه نیاورد. همان حاکمان قدیم، با صورتك جدید، در 

به چشم خود می دید که هنوز  فرخیمسندهای بیدادگری نشستند. 
حکام با خودسری و ستمگری مردم را غارت می کنند. هنوز دهقانان 
بر روی زمین خشك و بی حاصل زنجیر بردگی را به گردن می کشند و 
هنوز هم خود او ناچار است، برای چند شاهی از صبح تا شام در دخمه 

 ۴ ”های تاریك و نمناك پای چرخ نخریسی جان بکند.
خورشیدی، شعری را که در ذم و اعتراض به  ١٢٨٩در نوروز سال 

حاکم یزد سروده بود، در مجمع ضیغم الدوله قشقایی 
ضیغم و علیه خودکامگی  “قانون”های یزد، در دفاع از  دموکرات
 می خواند:الدوله 

 
 عید جم شد ای فریدون خو، بت ایران پرست

 مستبدی خوی ضحاکی است این خو، نه ز دست
 حالیا کز سلم و تور انگلیس و روس هست

 ایرج ایران سراپا، دستگیر و پای بست
 به که از راه تمدن، ترك بی مهری کنی
 در ره مشروطه اقدام منوچهری کنی

 
لبان شاعر را با نخ و سوزن دوختند و او را ضیغم الدوله، به فرمان 

 در شهربانی یزد به زندان افکندند!
 از درون زندان شعری برای آزادی خواهان فرستاد:فرخی یزدی 

 
 ای دمکرات بت با شرف نوع پرست

 که طرفداری ما رنجبران خوی تو هست
 ها خست اندرین دوره که قانون شکنی دل

 گر ز هم مسلك خویشت خبری نیست ز دست
 شرح این قصه شنو از دو لب دوخته ام

 تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته ام
 ضیغم الدوله چو قانون شکنی پیشه نمود
 از همان پیشه خود ریشه خود تیشه نمود
 خون یك ملت غارت زده در شیشه نمود

 نی ز وجدان خجل و نی ز حق اندیشه نمود
 به گمانش که در امروز مجازاتی نیست

 یا به فرداش بر این کرده مکافاتی نیست 
 

آزادی خواهان و دموکرات های یزد، در اعتراض به این خود سری 
که نمونه کامل استبداد در دوران مشروطیت بود، در تلگراف خانه 

 تجمع کردند.
دو ماه بعد با کمك یاران از زندان گریخت و به تهران فرخی یزدی، 

 مهاجرت کرد.
 

 سیاهی آغاز می شود
) ١٩١۴(١٢٩٢) و جنگ جهانی اول ١٩١٠(١٢٨٨سال های بین 

سال های بحرانی است. در این سال ها، شاهد یورش مشترك ارتجاع 
داخلی و امپریالیسم جهانی هستیم: به توپ بستن مجلس شورا و 

نفوذ فئودال های بزرگ و بورژوازی محمد علی شاه، استبداد صغیر 
فروکش کردن شعله های انقالب  -وابسته، به درون نیروهای انقالبی

) و زخمی ١٢٨٩( ستارخانخلع سالح فداییان  -و تهدید ضدانقالب
اتحاد  -)١٢٩۵(باقرخان مرگ  -)١٢٩٢( ستارخانشدن و مرگ 

نیروهای ارتجاعی و سازشکار 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١١ 

 ادامۀ به یاد محمد فرخی یزدی 

 ١٢ادامه  در صفحه 

نفر کمونیست ایرانی  ۵٣ -)١٣١٢در تنهایی تبعید (بهمن قزوینی 
 ).١٣١۶و یاران) اردیبهشت  دکتر تقی ارانی(

 
 آموختن در مکتب اجتماع

از همان آغاز نوجوانی، با تاثیر پذیری از نابسامانی و  ،فرخی یزدی
بیدادگری های جامعه فئودالی و جنبش های انقالبی زمانه، روحیه ای 
عصیانگر و سرکش داشت: مدتی به مکتب می رود. در پانزده سالگی 
(نزدیك به پایان تحصیالت مقدماتی)، با سرودن شعری علیه فضای 

شهر یزد (پایگاه جاسوسی  “مرسلین”سیاه و خفقان آور مدرسه 
 شود. میسیونرهای مذهبی انگلیسی) از مدرسه اخراج می

 
 سخت بسته با ما چرخ، عهد سست پیمانی

 داده او به هر پستی، دستگاه سلطانی
 ای دریغ از این مذهب داد از این مسلمانی

 
در یك کارگاه پارچه بافی، مدتی در  “مرسلین”پس از رهایی از مدرسه 

ها، با فضایی متفاوت،  نانوایی، به کارگری می پردازد. در این کارگاه
شود و به  های نو انقالبی و روحیه معترض کارگران آشنا می اندیشه

 ها و مجاهدان انقالبی، راه می یابد: محافل دموکرات
  

 قسم به عزت و قدر و مقام آزادی
 که روح بخش جهان است نام آزادی

 به روزگار قیامت به پا شود آن روز
 کنند زنجران چون قیام آزادی

 اگر خدای به من فرصتی دهد یك روز
 کشم زمرتجعین انتقام آزادی

 
در همین دوران به حزب دمکرات ایران می پیوندد. حزب  فرخی

دموکرات ایران، به اعتباری جانشین حوزه های مختلف و پراکنده حزب
عامیون) به شمار می رفت. این حزب در زمان حکومت -(اجتماعیون

و با تالش انقالبیون در دوره دوم مجلس محمد علی شاه استبدادی 
شورای ملی، تشکیل شد. مرام نامه این حزب، از مرام نامه حزب 

، فرقه (اجتماعیون عامیون) اقتباس شده “قفقاز”سوسیال دموکرات 
بود. از کسانی که در کمیته مرکزی این حزب بودند، می توان از: 
سلیمان میرزا، مساوات، رسول زاده، حیدر عمواوغلی و 

 یاد کرد.محمود محمود، 
عامیون (سوسیال دموکرات) -در متن مرام نامه فرقه اجتماعیون
عامیون)، طرفدار کسبه و فعله و -چنین آمده است: فرقه (اجتماعیون

 مندان و طرفدار حریت است:  دهاتی و بر ضد دولت
 طرفدار حریت اجتماع -١
 طرفدار حریت مطبوعات -٢
 حریت کالم -٣
 حریت وجدان و مذهب-۴
 طرفدار برابری همه مردم و همه مسلك و همه صنف-۵
 

ماده تدوین شده بود و اصول  ۴٣مرام نامه حزب دموکرات ایران در 
مهم آن عبارت بودند از: تمام ایرانیان در حقوق مساوی هستند. همه 
افراد ملت در مقابل قانون و در نظر دولت، بدون فرق نژاد و مذهب 
برابرند... آزادی نامه: آزادی کالم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات 

 ٣ ”و آزادی جمعیات... مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرضی...
هایی که از روحیه انقالبی فرخی یزدی و آزاد اندیشی او  با ویژگی

نامه مترقی، در  دانیم، پیوستن به حزب دموکرات، با چنین مرام می
 زمان خود، امری کامال منطقی و بدیهی است.



 خوش به ُگل در دل خویش به افعان می گفت
 مرغ بی دل خبر از حیله صیاد نداشت

 جز به آزادی ملت نبود آبادی
 آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت

به زندان می وثوق الدوله ، با سرودن این شعر، به دستور فرخی
 افتد.
 

 ستاره ای بدرخشید
دولت انگلستان موفق نشد، این موافقت نامه را تا به آخر به مرحله 
اجرا در آورد. نقشه انگلستان در نتیجه سیاست دوستانه اتحاد شوروی 

، دولت ١٩١٩اوت سال  ٢٨نسبت به ایران، در هم ریخته شد. در تاریخ 
اعالم  “خطاب به کارگران و زحمتکشان ایران”شوروی در پیامی 

درست در لحظه ای که درندگان انگلیسی بر ایران مسلط بوده  ”داشت:
و می کوشند تا طوق بندگی کامل را به گردن مردم ایران بیاندازند، 
دولت کارگران و دهقانان جمهوری روسیه شوروی، رسما اعالم می 
دارد که قرارداد اسارت آور انگلستان و ایران را به رسمیت نمی 

 ٩“شناسد.
دولت انگلیس، هراسان و سراسیمه از عظمت قیام ملت ایران به 

سیاست  ١٩١٩تا سال  ”ناگزیر سیاست سنتی خود را دگرگون می کند.
دیپلماسی انگلیس در ایران، مانند سابق بر این جاری بود که حتی 
المقدور، ایران را ضعیف نگاه داشته، تا آن که به سهولت مقاصد 
سیاسی خود را انجام دهد. ولی پس از انقالب روسیه و استحکام 
حکومت شوروی، انگلیس سیاست خود را به کلی تغییر داده، به این 
نکته پی برد که هر چه حکومت ایران ضعیف تر بوده و اساس آن 
متزلزل باشد، همانقدر زودتر ممکن است که امواج انقالب توده 
زحمتکشان ایران، آن اساس را منهدم نماید. از این رو، دیپلماسی 
انگلیس مصمم گردید در ایران حکومت مقتدری تشکیل دهد... 

به اعتباری هموار کننده راه به میدان آمدن  ١٢٩٩اسفند  ٣کودتای 
 ١٠“دیکتاتوری در ایران بود.

به  ١٢٩٩با کودتای انگلیسی ضد مردمی سوم اسفند فرخی یزدی 
به شدت به سید ضیاء الدین و همکاری رضاخان، رهبری 

 رویارویی پرداخت و باز به زندان افتاد.
 

 استاد ازل که درس بیداد نداد
 جز مساله داد مرا یاد نداد
 ما داد ز بیدادگران بستانیم

 گر محکمه داد به ما داد نداد
 

انگلیس ها در تهران، برای انجام کودتای دولتی فعاالنه کوشش  ”
به  “آهنین”می کردند. به این منظور، کمیته مخفی و به اصطالح 

را که رابطه بسیار نزدیکی با سید ضیاء الدین طباطبایی ریاست 
را منتشر می ساخت، با شرکت  “رعد”انگلیسی ها داشت و روزنامه 
، تشکیل داد و نقشه کودتا در لندن با فیروز میرزا نصرت الدوله

را  رضاخانحضور نصرت الدوله تنظیم شد. برای انجام این توطئه، 
نیز که کلنل دسته های قزاق ایران بود، به طرف خود جلب کردند... 

 ژنرالرضاخان قبل از اجرای کودتای دولتی، بنا به دستور و پیشنهاد 
فرمانده نیروهای مسلح انگلیس در ایران به فرماندهی  آیرونساید

 ١١“تیپ قزاقان ایران گمارده شد.
 

 با کلیشه سرخ!“ طوفان”روزنامه 
، به چاپ ١٣٠٠در نهم شهریور ماه  “طوفان”نخستین شماره روزنامه 

روزنامه طوفان با کلیشه سرخ که حکایت از انقالبی بودن آن ”رسید. 
می نمود، به طرفداری از توده رنجبر و دهقان و هواداری کارگران 

منتشر می شد. مدیر آن مرحوم 
، در اغلب کابینه ها، حبس یا فرخی

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١٢ 

 ادامۀ به یاد محمد فرخی یزدی 

 ١٣ادامه  در صفحه 

اختالف و تضاد بین سازمان  -بورژوازی تجاری با امپریالیسم انگلیس
فقدان رهبری متمرکز. بسیاری از  -های مختلف هوادار انقالب

مبارزان راه آزادی، شاعران و نویسندگان زندانی می شوند یا به 
نیز به بین النهرین مهاجرت می فرخیی زدی، مهاجرت می روند، 

مورد تعقیب انگلیسی ها قرار می گیرد، از این رو از  ”کند، در آنجا 
بغداد به کربال و از آنجا به موصل و از آنجا از بیراهه و برهنه پا، به 

 می کند. ۵“ایران مراجعت
 در تهران قصد جان او می کنند، ولی از گلوله ها جان به در می برد.

 
 اکتبر، انقالبی که از راه می رسد! ١٧

 نویسد: میاحسان طبری زنده یاد 
ناگهان تاریخ نیرنگ باز، پدیده ای از بطون رازناك خود بیرون  ”

کشید که برای بسیاری غیر مترقبه بود. امپراتوری روس ابتدا، در اثر 
و سپس در اثر انقالب کبیر  ١٩١٧انقالب بورژوایی فوریه 

، به یك حکومت شوروی مبدل گردید و ١٩١٧سوسیالیستی اکتبر در 
این حادثه، ورق بازیگران سیاست را، به هم ریخت و ناگهان مسیری 

 ۶“دیگر در پیش پای بشریت، و از آن جمله خلق ایران گذاشت.
راه نجاتی به روی ملت ایران گشود. این واقعه آزادی  ”انقالب اکتبر

(ملك الشعرا) در بهار خواهان ایران را به حیرت انداخت، که آقای 
نامیده است.  “تاریخ مختصر احزاب سیاسی آن را معجزه سیاسی”

هم مانند همه مردم ایران به چشم خود دید که چگونه  فرخی
دستگاه عظیم تزاری، دشمن خونخوار ملل آسیا، ناگهان از هم پاشید 
و سپاه نیرومند امپراتوری روس که تا چندی پیش وسیله سرکوبی آزاد 
مردان ایران بود، در یك لحظه، همه هیبت و جبروت خود را از کف 

های دوستی و برادری به سوی ایران دراز  داد و حتی از آن میان دست
از کسانی بود که زود به تحقیق و کنجکاوی این انقالب  فرخیشد. 

 ٧“جدید پرداخت.

 
با سقوط امپراتوری روسیه تزاری، دولت انگلیس، یکه تاز میدان 
سیاست ایران می شود و اندیشه تسلط کامل بر سرزمین ایران را در 
سر می پرورد. برای این که به این هدف امپریالیستی، صورت قانونی 

وثوق الدوله، را به میان می آورد.  ١٩١٩بدهد، پای قرارداد شوم 
نخست وزیر وقت ایران و مزدور انگلیس، دست به کار می شود. با 
انعقاد این قرارداد، دو رکن مهم و در نتیجه استقالل و حق حاکمیت 

و  “قشون ایران”و  “مالیه ”ایران، به دست انگلیسی ها، می افتاد:
ایران به مستعمره ای تبدیل می شد. ولی ملت ایران دوباره قهرمانانه 

کلنل ) ، ١٢٩٩(فروردین شیخ محمد خیابانی به پا می خیزد: قیام 
) و کوشش های متهورانه ١٣٠٠(خرداد محمد تقی خان پسیان 

برای متحد کردن نیروهای انقالبی. خیزش ملت حیدرعمواوغلی 
، یکی از درخشان ترین نمونه های ١٩١٩ایران، علیه قرارداد ننگین 

 مبارزه ملت ها، در راه آزادی و شرف انسانی بود.
عارف قزوینی، میرزاده عشقی و شعرای برجسته ایران: 

ضمن توصیف نارضایتی های توده های مردم، علیه فرخی یزدی 
امپریالیست های انگلیس و ارتجاع داخلی مبارزه می کردند و در آثار 

 ٨“خود به آنها می تاختند.
نمونه ای بارز، از انسان های آزاد اندیشی بود، که فرخی یزدی، 

 پای در میدان نبرد نهاد:
 

 کیست در شهر که از دست غمت داد نداشت
 هیچ کس همچو تو بیدادگری یاد نداشت

 گوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر
 ورنه از دست تو کس نیست که فریاد نداشت



 جشن انقالب
)، به همراه گروه دیگری از ١٩٢٧(١٣٠۶فرخی یزدی، در سال 

نمایندگان مجلس شورا، به مناسبت جشن دهمین سالگرد انقالب کبیر 
اکتبر، به اتحاد جماهیر شوروی، دعوت شد و در مسکو، غزلی خطاب به 

نوامبر سال  ١١، در شماره ایزوستیامردم شوروی سرود که در روزنامه 
 و عکس او به چاپ رسید: فرخیبا خط  ١٩٢٧

 
 در جشن کارگر چو زدم فال انقالب    

 دیدم به فال نیك احوال انقالب
 روزی رسد که در همه گیتی اساس ظلم  

 گردد به دست ما و تو پا مال انقالب
 
سیاحت در شوروی ده روز بیشتر طول نکشید، اما در شاعر ایرانی ”

کشور کارگران ”خاطراتی فراموش نشدنی، به جا گذاشت. وقتی فرخی از 
بازگشت، حالی دگرگون داشت. با زندگی نوین و مفاهیم تازه  “و دهقانان

ای آشنا شده بود. انعکاس این افکار نو، در اشعار و مقاالت بعد از این 
سیاحت به خوبی مشهود است. به چشم خود دیده بود که در همسایگی 
ایران عقب افتاده، چه جنبش عظیمی پدید آمده است. نمی توانست 

 ١۵“خاموش بنشیند ر هموطنانش را از آن چه دیده، بی خبر گذارد.

 
پس از بازگشت، یادداشت های سفر شوروی (از تهران فرخی یزدی، 

روزنامه طوفان، منتشر کرد. ولی از  ٨٨تا شماره  ۴۴تا مسکو) را، از شماره 
 ادامه آن، جلوگیری به عمل آمد.

به چاپ قانون اساسی ”فرخی از شماره اول سال دوم روزنامه طوفان 
شوروی، تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اجتماعی متحده شوروی 

پرداخت و در همین هنگام بود که طی مقاله ای چنین  “روسیه
ما در مبارزه با کاپیتالیسم دنیا، پناه گاهی برای ملل ضعیف، غیر ”نوشت:

در همین  “از بین الملل سوم و حکومت کارگران و دهاقین سراغ نداریم.
سال است که او غزل معروف خود را به یاد سفر شوروی انتشار داد که در 

 آن چنین می گوید:
 

 زحمتکشان به خطه مسکو شدند جمع   
 از بهر شرکت دهمین سال انقالب

 من هم به نام ملت ایران سپاس گوی         
 بر قائدین نامی عمال انقالب

 با پای جان به تربت پاك لنین بیا         
 ١۶تا بنگری به مقبره تمثال انقالب

 
روزنامه طوفان، پس از ترجمه و چاپ 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١٣ 

 ادامۀ به یاد محمد فرخی یزدی 

 ١۴ادامه  در صفحه 

تعبید شده است. مع ذالك به علت ثبات و پایداری در عقیده خود، به 
محض اینکه از زندان نجات پیدا می کرد و یا از تبعید برمی گشت، 

 ١٢“ساخت. روزنامه را با همان روش سابق منتشر می
عقاید سیاسی خود را فرخی یزدی، بارها، توقیف شد و  “طوفان”

در روزنامه هایی مانند: پیکار، قیام، ستاره شرق و ... که امتیاز آنها را 
به  ١٣٠٧سرانجام در بهار سال  “طوفان”کرد.  داشت، منعکس می

 دستور رضاخان، برای همیشه تعطیل شد.
 

 کودتای دوم ...
رضاخان، برای استقرار نفوذ سیاسی انگلیس و سرکوب انقالب 
سرخ گیالن که ممکن بود، سراسر ایران را فراگیرد، در آذرماه 

 ١٣٠۵، به کودتای دوم دست زد و در اردیبهشت ماه ١٣٠۴
تاجگذاری کرد. بدین سان، دوران سیاه شکنجه و وحشت، سایه شوم 

ساطور خون چکان رژیم ترور و ”خود را، بر سرتاسر ایران، گسترد. 
اختناق تنها متوجه کمونیست ها نبود. عمال هر مقاومت کننده ای از 
راست یا چپ، متعلق به هر طبقه ای که بود، با قهر و غضب 

 دیکتاتور روبرو می شد. 
صولت الدوله قشقایی، از میان رفتن کسان گوناگون مانند: 

سردار اسعد بختیاری، خزعل، نصرت الدوله فیروز، 
... که یا در زندان یا در تبعید عبدالحسین تیمور تاش، مدرس

خانه یا در خانه خود مسموم شدند، نمونه ای از این جریان است. 
(چنان که شهرت دارد)کمال الملك نقاشروشنفکران به نام مانند 

 واعظ قزوینیغزل سرای نامی،  فرخیشاعر ملی،  عشقی، 
مدیر روزنامه نصیحت و از عناصر رادیکال در مطبوعات کشور و 

یکی از رجال میهن پرست ایران، به وسیله رژیم  مستوفی المالك
بزرگ ترین شاعر کالسیك، ملك الشعرای بهار، نابود گردیدند. 

مصدق زندانی شد و در تمام مدت سلطنت رضا شاه مغضوب بود. 
یکی دیگر از رجال ملی، در دوران رضا شاه، از همه امور السلطنه 

 ١٣“دور نگاه داشته شده بود.
 

رضاخان برای اینکه مبارز و مخالف سرسختی، همچون فرخی 
یزدی را از عصیان بازدارد، کوشید، در باغ سبز نشان دهد! با وکالت 

مورد فرخی یزدی شاعر (از یزد) در دوره هفتم مجلس شورا، چون 
به ظاهر روی خوش نشان داد، تا  -عالقه و احترام توده مردم بود

شاید، او را به سود خود از مبارزه بازدارد. ولی فرخی یزدی، نماینده 
یزد، اقلیت مخالف حکومت را تشکیل داد و بی پروا به افشاگری 

 رژیم استبدادی پرداخت:
 

 با مشت و لگد معنی امنیت چیست   
 با نفی بلد ناجی امنیت کیست

 با زور مرا مگو که امنیت هست      
 با ناله زمن شنو که امنیت نیست!

                                           **** 
 

 نه هر زندانی    ١۴الیق شاه بود قصر
 حاکم جامعه گر ملت و قانون باشد

                                           **** 
 به ناخدایی این کشتی شکسته مناز    

 که ناخدا نتواند دم از خدایی زد
 به روزگار رضا، هر که را که من دیدم     

 هزار مرتبه فریاد نارضایتی زد
 
 

 سلیمان میرزای اسکندری با فرخی یزدی (نفر وسط)



کند.  را، آبدیده میفرخی یزدی ولی این وحشت و دلهره، چون فوالد، 
اوج عظمت شاعر، در راه است، تا سیمای واقعی اش، در تاریخ مبارزات 

 آزادی خواهانه ملت ها، جاودانه بماند!
 

 توطئه های اهریمنی
اش، دست به انواع حیل و  پلیس حیوان صفت رضاخانی، برای نابودی

تومان به آقا رضا کاغذ فروش بدهکار  ٣٠٠زند، به اتهام آنکه  ها می توطئه
است، علیه او اجرائیه صادر می شود و در زندان ثبت اسناد به بند در می 

 افتد!
 ١۴دست به خودکشی می زند، نجات اش می دهند. هنگام بازپرسی (

)، از ستم گری های رضاخان سخن می گوید و به اسارت ١٣١۶فروردین 
همه برای بزرگ کردن یك نفر کار  ”خود و ملت اش، اعتراض می کند:

پرونده  “می کنند، من معتقدم که باید برای بزرگ کردن ملت، کار کرد.
 “اسائه ادب به بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ”سیاسی به نام:

، اطاق ١برایش تشکیل می دهند. در بازداشتگاه موقت شهربانی، بند 
کنند و در دادگاه فرمایشی به تاریخ هشتم اسفند  ، زندانی اش می١شماره 
 ، به سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.١٣١٧

 
در تمام محاکمات کامال سکوت اختیار می کرد و در  ”فرخی یزدی

قضاوت نهایی با  ”آخر هر جلسه محاکمه فقط این جمله را بر زبان راند:
 ١٨ “و حکم محاکمه را رویت و امضاء نمی کرد. “ملت است

فرخی یزدی، در زندان، روحیه واقعی مبارز و سرکش خود را بازیافت. 
مقاومت بی نظیر زندانیان سیاسی که پلیس از شکستن آن عاجز مانده 
بود، و شهامت کسانی که سر در برابر دژخمیان خم نمی کردند، در روح 
حساس شاعر، آثار ماندنی به جای گذاشت. روزی از پشت پنجره سلول 

من فرخی یزدی لب  ”که مشرف به حیاط زندان بود، با فریاد گفت:
دوخته ام! مدیر روزنامه طوفان که به جرم حق گویی و حق نویسی 

ام. من نماینده دارلشورای ملی بودم و به گناه  ظالمانه توقیف شده
اعتراض و تکلم بر ضد یك قانون جابرانه و زیان بخش مغضوب و 
متعاقب شدم. چند سالی از کشور خود متواری بودم. به من امان دادند که 

 ١٩ “اگر برگردی...
خرداد  ١۶روز ١٧را به زندان قصر منتقل کردند.(ساعت فرخی یزدی 

 )٢۴اتاق مجرد شماره  ۴کریدور  ١٣١٨
در قصر همیشه نبرد و مبارزه می کرد. یك روز آفتابه سوراخ شده را، ”

جلو افسر کشیك انداخته، گفته بود: بیا، اقال بدهید آفتابه کشور 
شاهنشاهی را تعمیر کنند. عجب است زندان شاهنشاهی، آفتابه 

 ٢٠ “شاهنشاهی نداشته باشد.

نفر)  ۵٣-و یاران دکتر ارانیاعتصاب غذای زندانیان سیاسی قصر (
در فرخی شور و هیجانی عظیم، به وجود آورد و خود او نیز در این 

 اعتصاب همگام زندانیان بود:
 صد مرد چو شیر عهد و پیمان کردند      

 اعالم گرسنگی به زندان کردند
 شیران گرسنه از پی حفظ شرف         
 با شور و شعف ترك سر و جان کردند

 
در زندان بین فرخی و پنجاه و سه نفر، رابطه صمیمانه پیدا شد و 
شعرهایش را مخفیانه، دور از چشم پلیس یا جاسوسان پلیس برای آنها 

این شعرها، ما را تکان می داد. خودش لذت می برد که با  ”می خواند:
این شکوه و عظمت، روح آزادی خواه او در این شعرها تجلی کرده است. 
وقتی ما دست می زدیم، چشمانش از شادی برق می زد و وجد و سرورش 

 ٢١ “را حد و پایانی نبود.

 
 رضاخان فرمان قتل را صادر می کند!

 “جشن عروسی”، به مناسبت ١٣١٨، در بهار سال فرخی یزدی
که در آن زمان محمدرضا پهلوی 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١۴ 

 ادامۀ به یاد محمد فرخی یزدی 

 ١۵ادامه  در صفحه 

توقیف شد. حکومت به  “های دیکتاتوری ستم ”مقاله ای با عنوان:
وحشت افتاده بود. شاعر چون تامین جانی نداشت، چند روزی در 
مجلس شورا متحصن شد، سپس مخفیانه از تهران به شوروی و 

می  ”سپس به آلمان (برلین) رفت. فرخی، بعدها، در زندان گفت:
که از سران ایل سنجابی و از ساالر مظفر خواستند او را در ارتباط با 

، رضاخانآزادی خواهان بود و شایع بود که شب نامه او را علیه 
 ١٧ “نوشته، دستگیر کنند.فرخی یزدی 

فرخی یزدی، در خارج از ایران نیز، همچنان به فعالیت سیاسی و 
مخالفت با حکومت سیاه رضاخان ادامه می داد، و نوشته های 

چاپ برلن، چهره واقعی حکومت  “پیکار”اش، در مجله  طوفانی
 استبدادی ایران را آشکار می کرد.

در آن زمان، ارگان حزب کمونیست ایران، پس از  “پیکار”روزنامه 
با  رضاخاندر خارج از کشور بود.  “کنگره ارومیه”کنگره دوم حزب 

 “پیکار”شکایت رسمی به دولت آلمان خواستار جلوگیری از انتشار 
را نیز به دستور دولت آلمان، از  “پیکار”مدیر مرتضی علوی شد و 

 “نهضت”، کوتاه زمانی، روزنامه “پیکار”آلمان تبعید کردند. به جای 
که  “نهضت”در برلن انتشار یافت، ولی دولت آلمان به روزنامه 

با آن همکاری داشت، بیش از سه شماره، اجازه  فرخی یزدی
 انتشار نداد و به خود شاعر اخطار شد، که آلمان را ترك کند.

 
 بازگشت به تاریك خانه اشباح

تیمور تاش، سرانجام، فرخی یزدی، زیر تاثیر وعده های دروغین 
که در آن زمان برای ماموریت حکومتی به  -وزیر دربار رضاخان

به ایران باز می گردد و از همین  ١٣١٢در سال  -آلمان آمده بود
برحسب دستور، تحت نظر مامورین محرمانه شعبه اطالعات ”تاریخ 

سرلشکر قرار می گیرد. از سوی رئیس شهربانی،  ١٨“شهربانی
برای وادار کردنش به سکوت، به او پیشنهاد همکاری با آیرم، 

شهربانی می شود. شاعر تن به پستی نمی دهد و ایستادگی می کند. 
 این دوران سخت ترین سال های زندگی اوست!

 
 دوران وحشت

استبداد سیاه رضاخانی، زمینه ای بود برای یاس و ناامیدی شاعر. 
بهار آرزوهای شیفتگان آزادی و عدالت اجتماعی، سرد و یخ زده شد. 
شعرهای اندوهبار شاعر، زاده دوران خفقان و تاریکی است. دوران 

 سردرگمی و حرمان:
 

 باور نکنی گر غم دل گفتن ما را            
 بین اثر اشك به خون خفتن ما را

 صد بار بهار آمد و یکبار ندیدند             
 مرغان مصیبت زده بشکفتن ما را

 در زندگی از بس که گران جانی ما دید      
 حاضر نبود مرگ پذیرفتن ما را

 زندگی کردن، مردن تدریجی بود          
 آن چه جان کند، تنم، عمر حسابش کردم

 ای داد که راه نفسی پیدا نیست           
 راه نفسی بهر کسی پیدا نیست

 شهری است پر از ناله و فریاد و فغان   
 فریاد، که فریاد رسی پیدا نیست

 آخر دل من ز غصه خون خواهد شد         
 وز روزنه دیده برون خواهد شد

 با این افق تیره خدا داند و بس            
 کاین مملکت خراب چون خواهد شد

 



فرخی، خفقان پیدا شد، به خرخر افتاد و رنگ اش، مثل قیر سیاه شد و پس 
 .١٣١٨مهرماه  ٢۵از مدتی تشنج بی جان افتاد... به تاریخ 

 
در نامه  ١٣١٨آبان  ٩، رئیس زندان، در تاریخ یاور حسین نیرومند

 ، چنین گزارش می دهد:١٧٢٣٣شماره 
مهرماه  ٢۵در تاریخ  ۶٨٧محمد فرخی، فرزند ابراهیم، زندانی شماره 

 ، به مرض ماالریا و نفریت فوت کرده است(!)١٣١٨
 
اما افسانه فرخی زنده ماند. اگر چه کسی نمی داند گورش ”

کجاست و آخرین شعرهایش از میان رفت، اما میراث اش 
سیاسی او میان  -همچنان گرانبها، ماند. غزل های عاشقانه

 ٢۴ “مردم زمزمه می شد، بی آنکه اغلب بدانند از کیست...
 

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
 دست خود زجان شستم از برای آزادی
 تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
 می دوم به پای سر در قفای آزادی
 با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز
 حمله می کند دایم بر بنای آزادی

 در محیط طوفان زای ماهرانه در جنگ است
 ناخدای استبداد ناخدای آزادی

 فرخی زجان و دل می کند در این محفل
 دل نثار استقالل، جان فدای آزادی

 
، با طوفان عظیم آزادی ١٣٢٠شهریور ماه ٢٠بیست و سه ماه بعد، در 

خواهانه همه ملت های جهان، بساط استبدادی ایران که پای در خون 
 ملت داشت، سرنگون شد. افسوس که شاعر، مرگ استبداد را ندید!

بنیاد  ولی او تا آخرین لحظه مرگ، ایمان داشت که بنیان ستم، بسی بی
 است.

 به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن ز آنرو
 گردد که بنیان جفا و جور بی بنیاد می

 
==================================== 

 
خورشیدی، شماره  ١٣٠٢. طوفان، صاحب امتیاز فرخی یزدی، سال ١
٣٧. 
 بود. “طوفان”.  پرچم سرخ، آرم نشریه ٢
. حیدرعمواوغلی در گذار از طوفان ها، رئیس پناه، انتشارات دنیا، ١٠و٣

 .١٣۶٠چاپ اول 
تدوین محمد گلبن، یوسف  -. محاکمه محاکمه گران٢٢و١۵و٧و۴

 (تهران)١٣۶٣نشره نقره  -شریفی
. مقدمه دیوان فرخی یزدی، به قلم حسین مکی، انتشارات ١٨و١٢و۵

 ، چاپ جدید.١٣۵٧امیرکبیر، 
احسان  -. جامعه ایران در دوران رضاشاه(یك تحلیل عمومی)١٣و۶

 .٣٢صفحه  -از انتشارات حزب توده ایران -١٣۵۶طبری 
 -. تاریخ نوین ایران، م. س. ایوانف، ترجمه: هوشنگ تیزابی١١و٩و٨

 ، از انتشارات حزب توده ایران.١٣۶۵حسن قائم پناه 
 . منظور شاعر از کلمه (قصر)، زندان قصر است!١۴
 -. انقالب اکتبر و ایران: مقاله اکتبر و ادب ویژه اکتبر در ایران١۶

 .١٣۶۵نوشته: ا. استوار، از انتشارات شعبه تبلیغات حزب توده ایران 
. یادداشت های زندان، سید جعفر پیشه وری، انتشارات ٢١و  ٢٠و ١٧

 پسیان.
سال پنجم،  ١١٩٢شماره  ١٣٢٠آبان  ١۴. روزنامه ستاره، چهارشنبه ١٩

 بزرگ علوی.
برکشیده به ناسزا، احمد سمیعی، نشر شباویز، چاپ اول آبان ماه  -٢٣
 تهران.١٣۶٩
 .١٣۶٩چهار شاعر آزادی، محمد علی سپانلو، انتشارات نگاه تهران  -٢۴

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١۵ 

 ادامۀ به یاد محمد فرخی یزدی 
پادشاه مصر، شعری ملك فاروق ، خواهر فوزیهولیعهد بود. با 

 سراید: بسیار تند و آتشین علیه سلطنت رضاخانی می
 

 گردد    به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می
 مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد
 تپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته

 رساتر شود این ناله ها فریاد می گردد
 زاشك و آه مردم بوی خون آید که آهن را
 دهی گر آب و آتش دشنه فوالد می گردد

 دلم از این خرابی ها بود خوش زان که من می دانم
 خرابی چون که از حد بگذرد فوالد می گردد
 زبیداد فزون آهنگری گمنام و زحمت کش

 علمدار علم چون کاوه حداد می گردد
 دلم از این عروسی سخت می لرزد که قاسم هم

 چو جنگ نینوا نزدیك شد داماد می گردد
 به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن ز آن رو

 که بنیان جفا و جور بی بنیاد می گردد
 

این شعر از دیوارهای بلند زندان نیز می گذرد و میان مردم شهر 
رئیس جدید شهربانی، سرپاس مختاری، منتشر می شود. پلیس 

در جستجوی سراینده شعر، به تکاپو می افتد. دو زندانی عادی غیر 
ارباب بوآذری سیاسی، که برای پلیس جاسوسی می کردند (به نام 

 را، لو می دهند.فرخی یزدی )، قاسم مهاجرو 
او را، دوباره به زندان شهربانی منتقل می کنند. یکی از زندانیان 
سیاسی گروه پنجاه و سه نفر، به او اطالع می دهد (مشهور است 

 ٢٢) که غذایش را، به دستور پلیس مسموم کرده اند.دکتر ارانی
فرخی یزدی از غذا خوردن امتناع می کند. او را به بیمارستان 

 )١٣١٨مهرماه  ٢١شهربانی می برند.(
 

 خرداد ماه آخر بهاران!
ق آخرین تادر ماه آخر بهار، دیگر فرمان قتل او صادر شده بود. ا

او، در بیمارستان بیغوله ای بود، مشهور به حمام! شیشه درها و 
پنجره های حمام را با گل سفید پوشاندند تا از بیرون، چشمی ناظر و 

 شاهد جنایت نباشد.
 

 ای ای مرغ اسیر از چه کم حوصله
 ای از بستن بال خویش ُپر در گله
 پرواز کنی به کام خود روز دگر

 ای پاداش چنین شبی که در سلسله
 

 مرگ شاعر در پاییز
) و سرپاس مختاریرئیس شهربانی ( ١٣٢٠پس از شهریور 

تعدادی دیگر از مسئوالن شهربانی که در جنایات دوران رضاخانی 
در  ١٣٢١شرکت داشتند، بازداشت و در سوم مرداد ماه سال 

 دادگستری محاکمه شدند.
در ادعانامه دادستان دیوان کیفر، مطالب تکان دهنده زیر، در باره 

 آمده است:فرخی یزدی قتل شاعر انقالب، 
پزشك فرخی را شبانه از زندان به مریض خانه بردند. در آنجا 

، رئیس زندان حضور داشتند. چند نفر او را روی نیرومندو  احمدی
تخت خواباندند و دست و پایش را محکم گرفتند تا مقاومت نکند. 

آستین هایش را باال زد. فرخی خواست نعره بکشد، پزشك احمدی 
ولی چند نفر دست ها را روی دهان او گذاشتند. احمدی انژکسیون پر 
از هوا را به رگ او زد و هوا را در رگ اش خالی کرد. کم کم در حال 



تهیه کننده سینما هم که آن را دیده و پسندیـده بـود از علِی عباسی 
حاتمی خواست نسخه (ورژِن) سینمایِی حسن کچل را هم با سـرمـایـه 
گذارِی او بسازد که چنین نیز هم شد و فیلم در نخستین ِاکراِن خـود (

ترین فیلِم ساِل  ) با ُنه میلیون تومان بلیِت فروخته شده، ُپرفروش١٣۴٩
کشور شد. بدین گونه بود که حاتمِی جوان، سر از کهکـشـاِن سـیـنـمـا 

 تر بودند: های واپسیِن او اما یکی از دیگری درخشان برآورد. ساخته
)، خواستـگـار  ١٣۵١)، ستارخان(١٣۵٠)، باباَشَمل(١٣۴٩طوقی( 

)، سـلـطـاِن ١٣۵٢هـاِی مـولـوی( )، سریاِل تلویزیونی داستان١٣۵١( 
)، سـریـاِل تـلـویـزیـونـِی ١٣۵۶)،  سـوتـه دالن(١٣۵۴قران ( صاحب

کلید خورد و هشت سال بـعـد آمـاده و  ١٣۵٨هزاردستان که در ساِل 
)،  جعـفـرخـاِن از فـرنـگ بـرگشـتـه            ١٣۶٢الملک ( پخش شد،  کمال

اش  ) و واپسـیـن فـیـلـم١٣٧٠شدگان( )،  دل١٣۶٨)،  مادر (١٣۶۶( 
سالگی آن  ۵٢در حاتمی جهان پهلوان تختی که مرِگ زودرِس استاد 

متـری جـنـگـل و  میلی ١۶فیلِم  ١٣۴۶را ناتمام گذاشت. وی در ساِل 
آشپزی را نیز براِی تلویزیوِن ملِی ایران ساخته بود که در هـمـان سـال 
روِی آنتن رفت. حاتمی به راستی استاِد تمام عیاِر سینماِی ایران بود؛ از 
میزانسن و نورپردازی و فیلم  برداری گرفته تا گزینِش حسِی موسیقی و 

هایی که باعث شـدنـد او را سـعـدِی  ها و نوشتِن دیالوگ درآوردِن بازی
سینما بنامند. او براِی ساختِن سریاِل هزاردستان به فـرانسـه رفـت و 

هـای شـهـر  شود به خیابان “اش شرم”موهاِی سرش را از َته تراشید تا 
هـاِی حـاتـمـی  نامه نویسی کند. فیلـم برود و شب و روزش را وقِف فیلم

هاِی خوش پرداخِت ایرانی دارنـد: گـویـی از  شباهتی شگفت به قالی
کنده از فرهنِگ توده، فـولـک ژرفای جامعه برآمده لـور، بـاورهـاِی  اند؛ آ

مردِم کوچه و بازار، معمارِی سنتِی و موسیقِی جان نواِز ایرانی. به ویـژه 
 زِد مردم شده بودند:  هاِی آثارش، زبان تک گویی

همه چیزمان بایـد ”:  ناصرالدین شاه، از زباِن الملک کمال     
 .“همه چیزمان بیاید به 

شه، شب رو بـایـد بـی چـراغ  تلخی با قند شیرین نمی”مادر:      
 .“روشن کرد 

 .“همه عمر دیر رسیدم”سوته دالن:      
گـر ُپـرآوازه  با بـالـریـن و بـازی ١٣۵٠در ساِل استاد حاتمی      

گـِر  ی آن بـازی ازدواج کرد که ثمرهکام  زرِی خوشسینمای ایران، 
 ١۵) بود. وی سرانجام در روِز ١٣۵١( لیلی حاتمی پسا انقالِب سینما، 

ای سینما برگـرفـت  براثِر سرطاِن پانکراس، چشم از پرده نقره ١٣٧۵آذِر 
ی هنرمنداِن بهشِت زهرا به خاک سپرده شد. بر سنِگ گـوِر  و در قطعه
آیـیـِن ”کـنـد:  ای از فیلِم حاجی واشنگتن چشم ُربایی مـی او تک گویه

، و به راستی هم که حاتمی هـرگـز خـمـوشـی “چراغ، خاموشی نیست
 نگزیده است.  یادش گرامی باد.

 

بهمن       ـ عکس از آرشیو علی حاتمی آخرین جشن تولد :  عکس
 کیارستمی 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١۶ 

به انگیزه هفتاد و ششمین  
 گشِت زایِش علِی حاتمی سال

)۱۳۷۵تا  ۱۳۲۳(  
نمای ایران  سعدی س

فکر و ذکرمان شده کسِب ” 
آبرو. چه آبرویی؟ ممـلـکـت 
رو تعطیل کنـیـد داراالیـتـام 

تره. مـردم  دایر کنید درست
ناِن شب ندارند، شـراب از 

آیـد. قـحـطـی  فرانسه مـی
است، دوا نیـسـت، مـرض 

کــنــد، نــفــوس  مــی  داد بــی
دهند. بـاراِن  النفس می حق

رحمت از دولتِی سـِر قـبـلـه 
عالم است و سیل و زلزله از 
معصیِت مردم! مـیـرغضـب 

تر داریم تا سـلـمـانـی.  بیش
زاد  ریخِت مـردم از آدمـی
هـا  برگشته؛ ساَلک بر پیشانِی همه ُمهِر نکـبـت زده، چشـم

ها تکیده از تریاک. حقیـقـتـا مـا  ُخمار از تراخم است. چهره
تمدنی کهن داریم یا کهنه؟ خلِق خدا به چه روز افتـادنـد از 
تدبیِر ما: دالل، فاحشه، لوتی، یله، قاپ باز، کف زن، رمال، 

 .“معرکه گیر؛ گدایی که خودش شغلی است...
گویی فیلِم درخشاِن حاجی واشنـگـتـن    هایی از َتک اند گوشه ُچنین

کنند تـا جـمـهـورِی  را بهانه میناصرالدین شاِه قاجار ) که ١٣۶١( 
ی  واره بـار در جشـن اسالمی را هدف گرفته باشند. فیلمی که تنها یک

) به نمایش درآمد و تا شانزده سال بـعـد (١٣۶١نیمه خصوصِی فجر (
، پروانه حاتمی) یعنی دو سال پس از درگذشِت استاد ١٣٧٧خرداِد  ٢٠

 پخش نگرفت.
ی سینماِی ایران کـه  کارگرداِن مًولف و خودساختهعلِی حاتمی، 

سعدِی سینما اش، به درستی  ها)ی شاعرانه به پاِس گفتارها(دیالوگ
در خیاباِن شاهپوِر تهران چشـم بـه  ١٣٢٣مرداِد  ٢٢شد در  نامیده می

گاِه  ی سینما و تآتِر دانش کده ی دانش آموخته جهان گشود. او که دانش
نامه نـویسـی آغـاز کـرد و  هنِر تهران بود، کاِر هنرِی خود را با نمایش

سپس راهِی سینما شد. سینمایی که در اوِج بحراِن خود گیر کرده بود و 
خـورشـیـدی  ١٣۴٠ی  هاِی پایانِی دهه ُبرد! در سال راه به روستایی نمی

فـرِخ غـفـاری، رفـیـق سـهـراِب چـون  اما سینماگـرانـی هـم
شهیدثالث، ناصِر تقوایی، بهراِم بیضایی، مسعوِد کیمیایی، 
فریدوِن ُگله، داریوِش مهرجویی، پرویِز کیمیـاوی، خسـرو 

و چند تِن دیگر از َخـِم راه رسـیـدنـد و بـه هریتاش، علِی حاتمی 
ی ایران رنگ و رویی تازه بخشیدند. در مـیـاِن ایـن  زده سینماِی بحران
چـنـیـن،  سهمی درخشان داشت. وی کـه هـمحاتمی همه اما استاد 

آموخته  اداره هنرهاِی دراماتیِک تهران بود، کاِر هنرِی خود را بـا  دانش
گیر، چهل گـیـس و  ی حریر، ماهی نامه نویسی آغاز کرد:  قصه نمایش

ها  نامه ِی این نمایش شهِر آفتاب و مهتاب، ساَتن و حسن کچل از جمله
ی مردم رو به رو شـد.  کرِد گسترده بودند که به ویژه حسن کچل با روی



تآترهای اروپایی را دید، پس از بازگشت به ایران تکیۀ دولت را برای این 
منظور، باتوجه به سبک معماری آلبرت هاِل لندن بنا نهاد. اما چون 
روحانیان با نمایش و تآتر مخالفت کردند، تماشاخانه (محل تآتر) تبدیل 

خوانی گردید. حقیقت امر این است که تآتر جدید  به تکیه و محل تعزیه
و مدرن اروپایی همچون بسیاری دیگر از مظاهر غربی در زمان 

های خصوصی  شاه به ایران آمد. پادشاهان قاجار بازیگرخانه ناصرالدین
دو بازیگر خانۀ زنانه و مردانه دایر کرده بود و فتحعلی شاه  داشتند.

جمعی بازیگر از زن و مرد جزو مالزمان درباری بودند و از دولت حقوق 
 ].    ٣٢٣گرفتند " [از صبا نا نیما ،ص  می

های  خوانی ها جنبه عزاداری داشت، ولی شبیه خوانی با اینکه شبیه
دار مانند عروسی قریش، سلیمان و بلقیس، و امیرتیمور و والی  خنده

شام هم بودند که که در مجالس مردانه و همچنین زنانه اجرا 
نام "تعزیه و  در کتاب دیگرش به صادق همایونی شدند.  می

تفصیل در این زمینه سخن گفته است. مؤلف با نقل  خوانی" به تعزیه
دهد که بتوانیم  اختصار مضمون هر تعزیه به ما این امکان را می به

ها، و  تنوع اسلوب هنری ژانر تعزیه را در حلقۀ هنر تآتری، تصنیف
همراه است و با   وجود آمده (که با خنده و شادی های به ترانه
خوانی فاصله دارد) بیرون بکشیم و موضوع آن را درک کنیم.  شبیه

نظر از قریحه هنری  صرف -و نوع نگاه به این موضوع  نگاری تعزیه 
های روز ارتباط مستقیم داشته، چندان که  با رویدادها و جریان -الزم،

آواز  ها را سینه به سینه نقل کرده و در کوچه و بازار به مردم آن
ها پس از انقالب مشروطیت، درواقع  ها و تصنیف خواندند. این ترانه می

های نو  جایگزین زبان آزاد مطبوعات کشورمان شد و همچون شوخی
از شکل  هایش کار رفت و ادبیات جدید انقالب در نخستین گام ادبی به

 ها استفاده کرد.  و قالب آن
خود با طبع ملت  ها که در پرتو ساختمان و آهنگ ویژه  این تصنیف
درنگ پس از انتشار در میان مردم کوچه و بازار به  سازگار بود، بی

گاهی را در آنان  بیدار می ها می دهن کرد و به  افتاد و حس خودآ
گاهی های ملت را به جنبش و به مبارزه با  رساند، توده شان کمک می آ

خواند و مردم را  رژیم استبدادی فرامی
کرد. با طلوع مشروطیت در  بسیج می
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 نگاهی به پیدایش هنر تآتر در ایران

 ١٨ادامه  در صفحه 

هنرهای گوناگون در سرزمین ما ازجمله هنر 
ها در  دارند و سیر تکاملی آن  تآتر، قدمتی دیرینه

مان ادامه یافته  خالل رویدادهای تاریخی میهن
های  است. در کشور ما از دیرزمانی دسته

و بندبازها، نوعی نمایش  ها، ها، مطرب دلقک
دادند. این  نمایش می دار اجرا و برای مردم  خنده
کردند و  ها در شهرها و روستاها گردش می دسته
دادند  هایی برای تماشای مردم ترتیب می صحنه

دار،  های خنده�و قطعات کوتاهی از حرکت
هایی که برای مردم  ساززن ضربی، و بازی

کردند. و در این  عجیب و جذاب بود، اجرا می
کنایه و  حرکات و قطعات ضمن بازی و شوخی به

صراحت به طعن و تمسخر اولیای امور   گاهی به
 پرداختند.  می

پسند تآتر امروزی  های مردم از دل این حرکت
شکل گرفته است. تآترهای اولیه در کشور ما 

گردانی" بود.  بازی"، "روحوضی"، "نقالی"، و "تعزیه های "سیاه شکل به
هایی  ها یا جشنواره ها، جشن بازی برآمده از آئین نمایش سنتی سیاه

شد. اما ژانر (گونه) تعزیه و  هایی مرتبط با نوروز اجرا می همچون آیین
امروز و در جامعۀ معاصر در حکم  خوانی و ادامه حیات آن تا به  شبیه

تر در کشور ما دارد.  ای قدیمی�نوعی از هنر دراماتیک سنتی، ریشه
دیلمیان که از سیاهکل پرچم و نماد خود را برافراشتد و پادشاهانی 

داد خلفا و داستان کربال را به �ایرانی و شیعی مذهب بودند، ستم و بی
خوانی با آواز و  ساختند. بعدها تعزیه سازی  مجسم می�گونه شبیه 

تفسیر  همراه شعرهایی در زمینٔه مصائب خاندان نبوت معمول گردید. 
ویژۀ پس از صفویه به جستاری  دربارۀ سیر رشد و تکامل آن به

شاه  ناصرالدینخوانی ظاهرًا در دورۀ  تر نیازمند است. شبیه گسترده
در ایران معمول شد و رونقی بسزا یافت. در این زمینه کارهای 

)، "نمایش در صادق همایونیازجمله "تعزیه در ایران" (  پژوهشی
)، اثر ماندگار فرخ غفاری)، "تئاتر در ایران" (بهرام بیضائیایران" (

پور،  یحی آرینقلم  سال ادب فارسی) به ١۵٠"از صبا تا نیما" (تاریخ 
در نشریۀ محمدجعفر محجوب و جستاری در همین زمینه از 

های فراوانی را در بر دارند.  ها و نکته جشن هنر شیراز، گفته ٣شمارۀ 
دادها و زندگی پیشوایان شیعه محدود �سرائی و تعزیه به رخ�داستان

شد و بیشتر جنبه مذهبی داشت. روحانیان که در زمان  می
های کشاورزی همراه با آب،  شاه از امالک، دارایی، و زمین ناصرالدین

به گونه فراوان برخوردار شده بودند در امور دنیوی مردم دخالت 
جایی که وسایل تولید مادی را دراختیار داشتند از  کردند. آنان از آن می

یک سو و از سوی دیگر لباس روحانیت بر تن داشتند، اقتداری 
حال   کردند. آنان درعین ها اعمال می ظالمانه را در امور جاری توده

عرصٔه امور مذهبی را هم دراختیار خود داشتند و باورهای مردم را در 
 کردند.  مسیر مورد نظرشان اداره می

شود،  های مختلف تقسیم می ای که به طبقات و الیه در جامعه
طور مستقیم یا غیرمستقیم و کم و بیش، از عقاید  ادبیات و هنر هم به

شناسی ویژه طبقات ثروتمند و  سیاسی، اخالقیات، ذوقیات، و زیبایی
 دهند.   ها را بازتاب می کنند و آن حامی حاکمیت و سلطه پیروی می

شاه برای نخستین بار به اروپا سفر کرد و  که ناصرالدین "هنگامی
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 ادامۀ نگاهی به پیدایش هنر
خورشیدی، جوش و خروشی  ١٢٨۵سال  ایران به 

وجود آمد و تآتر نیز  عجیب در زمینه ادبیات و فرهنگ به 
های پهنه هنر از این تحول عظیم �مانند دیگر بخش

مند گردید. در این دوره هنرپیشگانی چند، پای بر  بهره
سکوی سن تآتر گذاشتند و تآترهایی متعدد پدید آمدند.  

کار  نخستین تآتر در کشور ما در شهر رشت شروع به 
کرد. پس از آن در شهرهای تهران و اصفهان و تبریز، با 
فراز و فرودهایی، بازیگرانی به صحنه تآتر وارد شدند. 

از نخستین آقاخان تبریزی  وفتحعلی آخوندزاده 
کسانی بودند که متأثر از هنر تآتر در کشورهای اروپایی، 

گذاری و رواج تآتر در کشورمان برآمدند. آنان  درصدد پایه
سبک و سیاقی نو، نمایشنامه نوشتند. هرچند کار آنان  به

گامی در راستای نیاز زمان بود، ولی تا رسیدن به تآتر 
کالسیک مردمی راهی دراز درپیش بود. گویی تاریخ این 

های او در  نهاده بود. فعالیت نوشینمهم را بر دوش 
حوزه چنان بود که تآتر معاصر در میهن ما با نام  این

عبدالحسین نوشین عجین گشته است.  عبدالحسین نوشین 
پدر گذار و  تآتر مرده ایران را زنده کرد تا آنجا که نامش به عنوان بنیان

 در تاریخ هنر ایران ثبت شد. تآتر نو 
در فرانسه در  ١٣١١تا  ١٣٠٧از سال عبدالحسین نوشین رفیق 

رشته تآتر تحصیل کرد و از همان زمان با فلسفه فکری سوسیالیسم 
علمی آشنا گردید. بعد از بازگشت به میهن فعالیتش را در عرصه 
فرهنگ در رشته تآتر آغاز کرد. شماری از هنرمندان در نوسازی تآتر 

های نمایشی در شمایل  شان بر این بود که تآتر را بر پایه سنت گرایش
بریزند. ولی نوشین اعتقاد داشت که نوسازی تآتر ایران تنها  تآتر ملی پی

پذیر است. با اجرای  با فراگیری الگوهای تآتر علمی و مدرن امکان
و سه اثر نمایشی با  ١٣١٢نام مردم) به سال   نمایشنامه توپاز (به

های شاهنامه  بر پایه داستان ١٣١٣به سال  لرتا،همکاری همسرش، 
فردوسی، نوشین مشهورترین فرد نوگرا در حوزه تآتر کشورمان شناخته 

که یکی از مؤسسان  ، نوشین ١٣٢٠شد. پس از مهرماه 
وقت حزب تودٔه ایران بود، "هنرکده هنرپیشگی" را   رهبران  از و 

های نوشین چنان گسترده شد که بر فضای تآتر  تأسیس کرد. فعالیت
از پرویز ناتل خانلری کشور اثر گذاشت و آن را دگرگون ساخت. 

کرد و  با  اساتید این هنرکده هنرپیشگی نوشین بود و در آن تدریس می
دانش وسیعش در ادبیات در تربیت هنرآموزان این دانشکده از هیچ 

که از شاگردان نوشین  الله انتظامی عزتکرد.  تالشی دریغ نمی
گوید: "نوشین تئاتر را به معنای  در حق استادش چنین می بود،

کوشش  گذاری کرد" ["یادنامٔه نوشین"، به [واقعی] کلمه در ایران پایه
 ].                                                                       ١٣٨٧چاپ اله کریمی،  نصرت

نویسد: "نوشین در سال  در این ارتباط میحمید سمندریان  
راه انداخت. با آغاز  زار تهران به تئاتر فرهنگ را در خیابان الله ١٣٢٣

سرعت همه فهمیدند که در  های نوشین به کار تئاتر فرهنگ و فعالیت
هنر نمایشی ما دوران جدیدی شروع شده است " ["یادنامٔه نوشین"]. 

ای گسترده جایگاه  دریغ نوشین تآتر به گونه های بی طی سه سال تالش
هر از چندگاهی در شهرهای  ١٣٢٠و مخاطبانش را پیدا کرد. تا سال 

نمایش  ها تآتر به ویژه در شهرهای بزرگ و مرکز استان ایران به
 آمد.  درمی

های هنری ازجمله اجراهای  فعالیتحزب توده ایران با تأسیس 
تآتری در کشورمان متحول شد. در مسیر این تحول خصیصٔه بردباری و 

ها، بیان  بین بودن، اشتیاق به نزدیکی جان درستکاری اجتماعی بر واقع
شد. در تماس  ها تأکید می شفاف و روشنگر اندیشه و کالم تبلیغ و بر آن

شد، پیمانی که  ها بسته می ها، ناگفته عهدی میان توده ها و نگاه دست
ها بود. نوشین، با تالش  پیش در انسان آور شادی و حرکت به پیام

جانکاه، فروتنانه و پیگیر این راه را ادامه داد. با بنیادگذاری حزب توده 
های مختلف  ها و گرایش ایران و جذب شدن جواناِن با استعداد در رشته

هنری و همچنین روشنفکران، ادیبان، و دانشمندانی پرآوازه به حزب و 
تنها تآتر و اجراهای تآتری  های هنری، نه  گسترش هرچه بیشتر فعالیت

نویسی معاصر به �در کشورمان متحول شد، بلکه در شعر و داستان
لحاظ مضمون و شکل و همچنین در نثر ادبی مقاالت چه ژورنالیستی  

های خارجی،  های ادبی، رمان و در ترجمٔه متن -و چه علمی و هنری
وجود آمد. در این   هایی عمده به ها، تحول جستارهای علمی، و جز این

واقعیت تردیدی نیست که بسیاری از نویسندگان، شاعران، 
سازان، نقاشان و طراحان معاصر، نخستین  هنرپیشگان، آهنگ

استادان عضو یا هوادار   فرهنگی خود را در پرتو راهنمایی  های تجربه
های حزبی کسب کردند و توانستند  های پرشور در حوزه حزب یا در بحث

وجود  آمیزی که حزب به  تحت تأثیر محیط آفرینشگر و فضای تشویق
آمیزشان را در خلق اثرهای هنری  های موفقیت آورده بود، نخستین گام

هریک از این  داوری در بردارند. با نگرش و دقتی علمی و عاری از پیش
بدیل حزب توده ایران  ، نقش بی ها و واکاوی ژرف و منصفانه عرصه

 گردد. وضوح آشکار می به
عهده گرفته  هنرمندان در این برهه زمانی به بزرگی مسئولیتی که بر 

درستی راهی که برگزیده بودند ایمان داشتند. آنان به دردهای   و به
های طوالنی انباشته شده بود بیانی هنرمندانه  مردم که در خالل زمان

کردند. از  دردها  دادند و از حقوق زحمتکشان و تهیدستان دفاع می می
گفتند. بدون اغراق  هایی که ریشه در بطن جامعه داشتند می و خواست

شان بود همسان  ها که بیانگر آالم شان را با زبان توده و افراط زبان
دادند  ساختند. مسائل بغرنج را به زبانی ساده برای مردم توضیح می  می

گرفتند.  ها بهره می و از واژگان و اصطالحات و امثال و حکم خود توده
در کالبد   صحنه آوردن آثاری درخشان جانی تازه آنان در کار تآتر با به 
دمیدند. تالش این هنرمندان در صحنه تآتر و  هنر تآتر کشور می

درخدمت به کل جامعه، جلب توجه 
گاهی یافتن   ١٩ادامه  در صفحه تودۀ زحمتکش به لزوم آ

. از راست: حسین خیرخواه، ١٣٢٠های  ای از نمایشنامٔه مردم در سال صحنه
 (همسر عبدالحسین نوشین)مصطفی اسکوئی و ُلِرتا هایراپتیان تبریزی 



 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ١٩ 

 ادامۀ نگاهی به پیدایش هنر
شان بود و آن را مدنظر داشتند. به این هدف با سعی  به رسالت مبارزاتی

ورزیدند. هنرپیشگان تآتر هنگامی که   فراوان و ذوق هنری اهتمام می
گاهانه و دانشورزانه با هدف بر صحنه ظاهر می های  شدند، آ
گاهی  بشردوستانه و دانش نهاد خویش به همگان لذت هنری و آ

های سرشت رزم طبقاتی بود. حزب  دادند. و این از الزام اجتماعی می
عنوان قلب تپنده جنبش بزرگ مردم ایران برای استقالل،  توده ایران به

های تآتری و هنری  ترین گروه تنها بزرگ آزادی و عدالت اجتماعی نه
های هنر و ادبیات را  تاریخ ایران را سازمان داد، بلکه نخستین کانون

گذاری کرد. بسیاری از هنرمندان تآتر و سینما، بزرگان شعر و ادب،  پایه
ترین مترجمان و نویسندگان و پژوهندگان سده جاری از هواداران  پرآوازه

 حزب توده ایران بودند. 
محمدعلی و همچنین  ها اسکوییو سپس تآتر نوشین گروه 
، جوانان عالقمند را به تآتر جذب کردند و در مسیر پیشرفت جعفری

رساندند. نوشین برای گسترش  هنری به آنان آموزش دادند و یاری 
افتتاح کرد.  ١٣٢۶را در سال تآتر فردوسی اش  بیشتر فعالیت هنری

صادق هدایت، سعید نفیسی، بزرگ در این راه بزرگانی چون 
رسانیدند.  همواره به او مدد و یاری می  پرویز ناتل خانلریو علوی، 
آن بود. برای این  های برجستۀ نوشین، نقد تآتر قبل از نمایش از نوآوری

کرد تا قبل از اجرای عمومی به تماشای  کار از فرهیختگان دعوت می
 اثر بنشینند و نظر خود را بیان کنند. 

 

گذار نقد تآتر  بنیان عنوان  نام نوشین به همین دلیل است که  به
، بنا بر ی محمدرضا پهلونیز در تاریخ هنر کشورمان ثبت شده است. 

اش نسبت به مردم و عقاید مردمی و همچنین هراسان از  ورزی کینه
را در سال تآتر فردوسی نفوذ روزافزون هنر مردمی، دستور تعطیلی 

صادر کرد. اوباشان او ضمن تخریب تآتر فردوسی اموال آن را  ١٣٢٧
ترین هنرمندان و استادان برجسته تآتر و  هم غارت کردند. بزرگ

سینمای کشورمان در سده گذشته و امروزه از شاگردان نوشین بودند. 
الله  اله کریمی، عزت علی نصیریان، نصرتاز جمله باید از 

و نیز بسیاری از هنرمندان زن تآتر و  انتظامی، محمدعلی کشاورز
کار کردند،   سینمای کشورمان یاد کرد که در مکتب نوشین آغاز به

و  توران مهرزاد، شهال ریاحی، ایرن، عصمت صفویمانند: 
جز اینان. این زنان و مردان هنرمند در طول زندگی همواره به داشتن 

 کردند.  استادی چون نوشین افتخار می
یاد نوشین چنان شیفته و عاشق کارش بود که حتی طی دو  زنده

) به فعالیت تآتری خود از ١٣٢٩-١٣٢٧سالی که در زندان بود (از سال 
اش  داد. حتی پس از فرار تاریخی طریق راهنمایی شاگردانش ادامه می

همراه سایر رهبران وقت حزب توده ایران، در دوران  از زندان به
 دمی از تالش هنری بازنایستاد.   ها رغم همۀ دشواری اختفایش نیز به

در کتاب خاطراتش حق مطلب را درباره الله انتظامی  عزت
پس از آن که نوشین در  استادش در این بازه زمانی بیان کرده است.

خورشیدی میهنش را به ناچار ترک کرد و تن به مهاجرت  ١٣٣١سال 
تآتر های او، راهش را در  سیاسی داد، شاگردانش بر پایه آموزه

های مردمی  ای از نمایش دادند. دربار پهلوی چنان کینه ادامه سعدی 
داشت که پس از   شد به دل به صحنه آورده میتآتر سعدی که در 

برای مخ  شعبان بیسرکردگی  مرداد اوباشانش را به ٢٨کودتای 
خاکستر تبدیل   گسیل و آن را به تلی ازتآتر سعدی تخریب و غارت 

ها و برقراری و  گری کرد.  رژیم کودتایی پادشاهی با همۀ وحشی
به نفوذ معنوی   گسترانیدن خفقان بر فضای کشورمان، هرگز نتوانست

حزب توده ایران در میان مردم پایان دهد. در غیاب نوشین و همسرش 

لرتا، شاگردان او در 
عرصه تآتر، این هنر 
مردمی و واال  را زنده 

سهم  نگه داشتند و به
خود هنرمندانی 

تربیت و   فرهیخته
تحویل جامعه هنری 
ایران کردند که هرکدام 

های  به حق از سرمایه
هنری کشور ما 

 شوند.  محسوب می
 

، ١٣٣٠های  در سال
با ظهور استعدادی 

آمیز در تآتر ایران،  نبوغ
ای که نوشین پی ریخته بود تحولی ژرف  در هنر نمایشی به شیوه

اعجوبه بزرگ الدین خسروی،  رکنوجود آمد. این کسی نبود جز  به
هنر تآتر علمی و مردمی در میهن ما که اثرهای درخشانش شهرتی 

الدین خسروی  دکتر رکندرباره جعفر والی جهانی داشت. استاد 
گفته است: "خسروی با دانش، هوش و استعداد خود صمیمانه و 

هیچ مزد و پاداشی به تآتر ایران خدمت کرده است" [نامه مردم،  بی
 ].  ١٣٩٢مردادماه  ٧، ٩٢۶شماره 

 

ازجمله پروردن شاگردانی بزرگ  خسرویهای پرثمر رفیق  از فعالیت
و اعتماد، گوهر خیراندیش  علی حاتمی، رخشان بنیچون: 

نشان داد  خسروینام دیگر است. رفیق  بسیاری از هنرمندان صاحب
های متمادی  که فرزند خلف حزب توده ایران است. حزبی که طی دهه

وجود آمده از  های به ها و مانع رغم همۀ دشواری فعالیت پرثمرش به
سوی ارتجاع شاه و شیخ، همواره در سنگر علم و دانش و هنر مردمی 

تردید  کشورمان نغزترین آثار علمی و هنری را ارائه داده است. بی
مان، مورد بغض و کین  علت همین کارنامه درخشان خدمت به میهن به

نزد   گرایان بوده و هست و از سوی دیگر ارج و قربی شایسته واپس
دوستداران علم و هنر و حق و حقیقت دارد. رژیم جهل و جنایت 

اش از بدو استقرار کمر  سرشت عمیقًا ارتجاعی جمهوری اسالمی بنا به
نابودی هنر تآتر و دیگر هنرهای مردمی در میهن ما بسته است و با  به

ترویج خرافات دینی در تالش است تا چرخ تاریِخ فرهنگ و هنر را به 
 عقب بازگرداند. 

خیابان هنر ”توان  را می زار اللهگفتنی است که خیابان قدیمی 
جا �نامید، چرا که بیشتر تآترهای مشهور کشورمان در آن “تآتر ایران

قرار داشت. اما ضدیت رژیم والیی با هنر تآتر آن چنان عمیق است که 
زار و ایجاد  های تآتر در خیابان قدیمی الله�با تخریب تماشاخانه

پاساژهای تجاری در آن، بافت و چهره این خیابان تاریخی را عوض کرد 
تنها تآتری در آنجا نباشد، بلکه "تاریخ" این خیابان معروِف تهران   تا نه

 فراموشی سپرده شود.  نیز به 
 

مان در چهار دهۀ گذشته در نبردی نابرابر مقابل  هنرمندان میهن
اند. حزب توده ایران در این رزم پرشور  های ارتجاعی رژیم ایستاده اقدام

ها و هنرمندان مردمی برای  گواه تاریخ همواره در کنار توده و مردمی، به
 های واالی انسانی بوده است و همچنان خواهد بود. تحقق آرمان

 
 



ها چیزهایی به تو گفته است. نه تو و نه پـدرت  که پدرت درباره همٔه این
اید. شما واقعًا به عصری دیگرتعـلـق داریـد،  میلی به تقدس نشان نداده

پوست سرزمینش را تـرک  بخشی از آن چیزی هستید که که وقتی  سیاه
"شهرهای ویرانی و هالکت" نامیدش، رخ  ١فرازیرکرد و آمد جایی که 

داد. شما فقط با باورداشت اینکه واقعًا همانید که دنیای سـفـیـد کـاکـا 
توانستید ویران شوید. این را چون دوستت دارم  کند، می صدا می ٢سیاه

 کنم آن را هرگز فراموش نکن. گویم، و خواهش می به تو می
ام، بابایت را تـوی بـغـل و  من با سراسر زندگی هردوی شما آشنا بوده

امش و با دست در کـونـی  بوسیده ام،  ور برده ور و آن هایم این روی شانه
دانـم از آن پـس بـا  ام تا راه رفتن بیاموزد، نمی ام و مراقبتش کرده زده

ای،  ای یا نه؛ اگر کسی را در آن مـدت دوسـت داشـتـه کسی آشنا بوده
نخست همچون یک طفل، بعد مثل یک کودک، سپس هـمـچـو یـک 

کوشـی نـزدیـک  مرد، به کسب دیدی تازه از زمان و رنج بشری و سخت
شوی. دیگر مردمان آن چیزی که من هر هنگام توی چهـره پـدرت  می
طور  ن توانند ببینند، چون در پس چهرٔه پدرت هما بینم، نمی نگرم می می

های دیگر هم هستند کـه چـهـرٔه او  که امروز هم است، همٔه آن چهره
آورد و  یاد نـمـی ای را که پدرت به آور و من زیرزمینی  خنده بودند. او را به

بینم و در صدای خـنـدٔه اکـنـون او  آورد می یاد نمی ای را که او به  خانه
شنوم. کاری کن که فحش بدهد و مـن  اش را می صدای خندٔه کودکی
هایـش را  های زیرزمینی و عربده کشیدن او را و اشک افتادن او را از پله

سـتـرد  مـی هایش  قدر آسان از گونه من یا دست مادربزرگت آن  که دست
های او را کـه  کسی آن اشک آورم. اما دست هیچ یاد می همراه عذاب به
هـایـی کـه در صـدای  تواند بسترد، اشـک افشاند نمی امروز پنهانی می

دانم دنـیـا چـه  توان شنید. می هایش می اش، در حرفش و در آواز خنده
در بـرده  سختی از آن جـان بـه تسویه حسابی با برادرم کرده و او چه به

دانم که چه چیز خیلی بدتر است، و این آن جنایتی است که  است. و می
خاطر آن نه من، نه زمان  کنم، و به وطن و مردم وطنم را بدان متهم می

ها صدها هزار زندگی را  ها را نخواهد بخشید، که آن و نه تاریخ هرگز آن
خواهند بداننـد.  دانند و نمی کنند و این را نمی نابود کرده و دارند نابود می

جان و  تواند، درواقع باید تقال کند، درباره ویرانی و مرگ سخت آدمی می
منش باشد درواقع باید تقال کند بشود، چون ایـن آن چـیـزی  فیلسوف

ایم در  است که قسمت اعظم نوع بشر از زمانی که درباره  انسان شنیده
یاد داشته باش: قسمت اعظم نـوع بشـر  است. (ولی به آن بهترین بوده 

تمامی بشریت نیست.) اما این موجه نیست که خالقـان تـبـاهـی بـایـد 
وجـود  تقصیری اسـت کـه جـنـایـت را بـه تقصیر هم باشند. این بی بی
 آورد. می

حاال همـنـام عـزیـزم، ایـن مـردم 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٢٠ 

 بار آینده آتش
 جیمز بالدوین

 ٢١ادامه  در صفحه 

 برگردان: ناصر مؤذن
 

 مختصری درباره نویسنده
، نـویسـنـده (James Arthur Baldwin)جیمز آرتور بالدوین 

در محـلـه هـارلـم ١٣٠٣/    ١٩٢۴اوت  ٢تبار آمریکایی، تولد:  آفریقایی
در سن پـل دو ونـس،  ١٣۶۶/ ١٩٨٧دسامبر  ١درگذشت  -نیویورک ـ

فرانسه. او در محله هارلم نیویورک زاده و بزرگ شد و در طول زنـدگـی 
دلـیـل  بـه بالدویـنهای اجتماعی روبرو بود.  همواره با فقر و گرفتاری

به  پاریس و لندن مهـاجـرت  ١٩۴٨ها مجبور شد در  فشار این گرفتاری
فعالیت قلمی در زمیـنـه حـقـوق  به آمریکا بازگشت و به ١٩۵٧کند. در 

مدنی سیاهان پرداخت که در آن زمان جامعه آمریکا را درگیر کرده بـود 
و  نقض مداوم و خشن آن تا زمان حاضر ادامه دارد. مجلٔه نیویورکر در 

از جـیـمـز بـالـدویـن   نگارانه نامه داستانی بلند و خودزیست  مقاله ١٩۶٢
پوستان، نسـل  دهندٔه وضعیت دشوار زندگی سیاه منتشر کرد که بازتاب

هایی دیگر از مبارزه حقوق مدنی و تـحـمـل  اندر نسل بود و زوایا و جنبه
ها بعد کـتـابـی  کرد. این مقاله ها را از سوی سیاهان تصویر می تبیعض

این اثر دو بخش دارد. بخش نـخـسـت بـا  .“بار آینده، آتش”شد با نام 
مناسبت سدمین  ام، به نامه به برادرزاده-سیاهچال من لرزید، ”عنوان: 

ای  در پای صلیب نامـه”، و بخش دوم با نام “روز رهایی (صدمین) سال
 .“ای در ذهنم از منطقه

به نزدیک شدنش بـه جـنـبـش اسـالمـی بالدوین در بخش دوم  
گـیـرد.  پردازد که بعد از زمانی از آنان کنـاره مـی سیاهان در آمریکا می

هـایـی  صـحـنـه “دیدار مرد رفتـن به”نام  در داستان بلندی به بالدوین
وسیله نژادپرستان  پوست آمریکایی به دردناک را از ُمثله کردن یک سیاه

 کند که خواندنش هم حتا دشوار است. توصیف می
 خوانید. را می “بار آینده، آتش”در زیر بخش نخست 

 
****** 

 کمان داد خداوند نوح را آیت رنگین"
 آب نه، بار آینده آتش! "

 
 چال من لرزید�سیاه

 ام  نامه به برادرزاده
 روز رهایی مناسبت صدمین سال به
 

 عزیز، جیمز
پنج بار شروع کردم به نوشتن این نامه و پنج بـار آن را پـاره کـردم. 

بینم که چهرٔه  پدرت و برادرم هم است. مـثـل  ات را همچنان می چهره
تلخ هستی با میل آشکار بـه  پذیر، و گوشت او تو نیز خشن، تیره، آسیب

خواهی کسی فکر کنـد آدم ُشـلـی  نظر آیی زیرا نمی اینکه پرخاشگر به
دانـم،  هستی. ممکن است در این خصیصه مثل پدربزرگت باشی، نمی

ولی بدون تردید تو و پدرت هر دو جسمًا به او شباهـت بسـیـار داریـد. 
ای دهشتنـاک  خب، پدربزرگت مرده است، او تو را هرگز ندید، او زندگی

داشت. او خیلی پیش از اینکه بمیرد درهم شکسته شد، چـون در تـه 
گفتند باور داشـت. ایـن  دلش  به آن چیزی که سفیدها راجع به او می

چنان مقدس شد. اطمیـنـان دارم  هایی است که او آن یکی از آن دلیل



اند تو در شرایطـی زاده  وطنانت، باعث شده نیت، هم تقصیر و باحسن بی
چارلز دیکـنـز شوی که با شرایط زندگی در لندن در صد سال پیش که 

برایمان توصیف کرده تفاوتی چندان ندارد. (من همسرایی جیغ کشیـدن 
 -تلـخـیـد!" شنوم. "نه! حقیقت ندارد! شما چه گوشت تقصیرها را می بی

نویسم، سعی دارم راجع به اینکه چـطـور بـا  تو می ولی من این نامه را به
شـان هـنـوز واقـعـًا  آنان تا کنی چیزی بگویمت، چون قسمت اعـظـم

دانند که تو وجود داری. من شرایـطـی را کـه در آن زاده شـدی  نمی
های تو آنجا نبودند و هنوز هم  وطن شناسم، چون من آنجا بودم. هم می

اند. مادربزرگت هـم آنـجـا بـود و هـرگـز کسـی او را  به آنجا نیامده
تقصیرها درمـورد او  کنم بی کرد. تصور می تلخ بودن متهم نمی گوشت به

کردند. پیدا و تشخیص دادن مـادربـزرگ مشـکـل نـبـود.  امتحان می
اش بـرای  دانند او وجود دارد گرچه سراسر زنـدگـی وطنانت هم نمی هم

 آنان کار کرده است.)
مثل پانزده سـال پـیـش؛ ُخب، زاده شدی، اینجا آمدی، چیزی          

هایی کـه  طرف خیابان طرف و آن گرچه پدر و مادرت و مادربزرگت به این
کردند، گرچه به دیوارهایی کـه  کردند نگاه می شان تو را حمل می از میان

جور دلیلی داشتنـد  زدند، همه ارمغان آوردند زل می ها تو را به از پشت آن
بـزرگ، از جیـمـز دار باشند، اما هنوز نبودند. چون در اینجا،  که غصه

طفلی درشت بودی، من نبودم، تو  -بابت شهرت من، نامگذاری  شدی
بودی: برای دوست داشته شدن. برای دوست داشته شدن، طـفـلـی، 
سخت، یک بار و برای همیشه، برای نیرو گرفتن تـو بـر ضـد جـهـان 

دانم امروز برای تو چقدر سـیـاه  یاد داشته باش که من می دوستی. به  بی
لـرزیـدیـم. هـنـوز هـم  آید. آن روز هم بد بود، آری، مـا مـی نظر می به
از مـا زنـده   یـک داشتیم هیچ  لرزیم، اما اگر همدیگر را دوست نمی می

در ببری زیرا تو را دوست داریـم  برد. و حاال تو باید جان به در نمی جان به
 خاطر کودکان تو و کودکان کودکان تو.   و به

تقصیر، تو را در یک گتو نشاند، جایی که درواقـعـیـت  این کشور بی    
چـه را  امر در نظر گرفته شده بود در آن هـالک شـوی. بـگـذار  آن

خواهم  دقیقًا و هجا به هجا بگویمت چون ُلب مطلب اینجـاسـت و  می
ای که متولد شدی و  نیز ریشٔه مشاجرٔه من با کشورم. تو جایی زاده شده

ای که روبرو شدی زیرا سیاه بودی  و دلیلی دیـگـر  ای روبرو شده با آینده
رفت مرزهای آرزوهای تو برای همیشـه مـعـیـن  نداشت. پس انتظار می
ای، حـرف  ای زاده شدی که با وضوح ددمنشانه شده باشند. تو در جامعه

ارزشـی  به حرف و به هر شیؤه ممکن، گفته شده بـود تـو مـوجـود بـی
توانستی چشم داشته باشی. تو آشـتـی بـا  هستی. آرزوی فضیلت را نمی

، در مـدت جـیـمـزای  حال را انتظار داشتی. هرجا که رفته مردم میانه
توانی بـروی،  ای، گفته بودندت کجا می کوتاهی که روی این زمین بوده

توانـی  توانی انجامش دهی) کجا می توانی بکنی (و چطور می چه کار می
وطـنـانـت  دانم هم توانی عروسی کنی. می زندگی کنی و با چه کسی  می

کـنـی".  گویند "غلو مـی شنوم می رأی نیستند و می در این مورد با من هم
کس  شناسم، همچنین تو. حرف هیچ شناسند، من می آنان هارلم را نمی

ات اعتماد داشته باش. بدان  ولی به تجربه -را قبول نکن، حتا حرف مرا
خواهی بروی مرزی واقعًا وجود ندارد.  ای، برای جایی که می از کجا آمده

جزئیات و نمادهای زندگی تو  دقیقًا طوری ساخته و پرداخـتـه شـده تـا 
گوینـد بـاور کـنـی. خـواهـش  ات می وادارت کنند آنچه سفیدها درباره

کنم یادت باشد که باور آنان، چنان چون واداشتن تـو بـه تـحـمـل  می
رساند، بلکه نامردمی و هراس آنـان را  عذاب، پستی و خواری تو را نمی

کند. جیمز عزیز، در مسیر توفانی که برفراز سر جوانت امـروز  مسجل می
درتالطم است و درباره واقعیتی که در پس واژگان تـأیـیـد و سـازگـاری 

بـیـنـم کـه  توهم باش. دلیلی نمی  کنم شفاف و بی اند خواهش می نهفته
شان کـه آنـان  سعی کنی مثل سفیدها باشی، و این خودبینی گستاخانه

اساس است. داداش جانم،  واقعًا آزاردهـنـده  بایستی تو را تأیید کنند بی

گـیـرم.  اینست که تو باید آنان را تأیید کنی. و من این را خیلی جدی مـی
تویی که باید آنان را قبول داشته باشی و با عشق قبول داشـتـه بـاشـی. 

تقصیر امیدی دیگر ندارند. آنان عمًال در دام تـاریـخـی  زیرا این مردم بی
توانـنـد از  کنند و تا زمانی که درکش نکنند نمی اند که درکش نمی مانده

هـا بـاور بـدارنـد،  اند بسـیـاری سـال آن رهایی یابند. آنان مجبور بوده
انـد.  تر از سـفـیـدپـوسـتـان پوستان پایین شمار، که سیاه هایی بی دلیل به

گاه ترند، اما، چنان که درخواهی یافـت،  بسیاری از آنان، درواقعیت امر آ
دانند بسیار دشوار است. اقـدام   بینند اقدام کرن به آن چیزی که می می

کردن مستلزم انجام عمل است و الزام به انجام عمل یعنـی در خـطـر 
هـای  قرار گرفتن. در این مورد، خـطـر، در ذهـن اکـثـر آمـریـکـایـی

دهـد. تصـور کـن چـه  شان معنا می سفیدپوست از دست دادن هویت
شـوی،  احساسی خواهی داشت اگر یک روز صبح که از خواب بلند مـی

شـوی  درخشند. تو هراسان می تابد و ستارگان هم می ببینی خورشید می
انگیز  زیرا این خالف نظم طبیعت است. هر اغتشاشی در کیهان هراس

هایی کاری بر احساس انسـان نسـبـت بـه واقـعـیـت  است زیرا ضربه
پوست در کـیـهـان انسـان  آورد. ُخب، انسان سیاه خویشتنش وارد می

ای ثابت تکلیفش معین شده اسـت، مـثـل  سفیدپوست در حکم ستاره
های آسمـان  حرکت: همین که از مکانش خارج شود، شالوده قطبی بی
آیند. هراسان مشو، من گفتم در نظر گرفـتـه شـده  لرزه درمی و زمین به

بود در گتو هالک شوی، با هرگز اجازه نیافتن به راه بـردن  بـه ورای 
های انسان سفیدپوست هالک شوی، با هرگز اجازه نیافـتـن بـه  تعریف

ات هالک شوی. تو و بسیاری از ما این منـظـور  هجی کردن نام حقیقی
ایم؛ و، با قـانـونـی دهشـتـنـاک، خـالف عـرفـی  شکست کشانده را به

تقصیرها که اعتقاد داشتند در زندان نگه داشتن شما  دهشتناک، آن بی
دهند. اما  شان از واقعیت را دارند از دست می دارد، فهم آنان را ایمن می

شما. اگـر واژٔه   تر برادران تباه شده و ناپخته -اینان برادران شما هستند
دهد: که ما، بـا عشـق،  سازگاری مفهومی داشته باشد، این معنا را می

مان را وادار خواهیم کرد خویش را چنان که هستند ببینند، گریـز  بردران
تغییر واقعیت آغاز کننـد. چـون ایـن خـانـه  از واقعیت را بس کنند و به

هـایـی بـزرگ  توست دوست من، از آن رانده مشو: در ایـنـجـا انسـان
اند، و باز هم خواهند کرد، و ما آمریکا را چنـان کـه  کارهایی بزرگ کرده

، اما جیمزتوانیم بسازیم. این دشوار خواهد بود  باید بشود می آمریکا می
هـایـی  تو از رگ و ریشٔه زورمند و پرطاقت دهقانی هستی، از تبار انسـان

های آهن کشیـدنـد، و در  ها سد زدند و راه که پنبه چیدند و بر رودخانه
نـاپـذیـر و  های دهشتناک به شـأنـی خـدشـه های نابرابری میان دندان

ای دراز از شـاعـران بـزرگ  ماندگار دست یافتند. تو از پشت سلـسـلـه
تریـن  تا زمان حاضر در زمرٔه بزرگهومر شان از زمان  ای که برخی آمده

اند. یکی از آنان بود که گفت: همـان زمـان کـه گـمـان  شاعران بوده
چال من لرزید و زنجیـرهـایـم  ام، سیاه کردم از دست رفته و تباه شده می

 گسست.
روز آزادی را  دانم که کشور صدمین سـال دانی و من هم می تو می    

توانیم آزاد باشیم تـا زمـانـی کـه  گیرد. ما نمی صد سال زودتر جشن می
 آنان آزادند. خدا متبرکت کناد جیمز و همراهت باشد.

 عمویت
 جیمز

 
================================== 

 
، ١٩۶٢ -، بالتیمور مـریـلـنـد١٨٩۴(فرانکلین فرازیر   ادوارد  .١

وهشتمین رئـیـس انـجـمـن  شناس آمریکایی، سی واشینگتن). جامعه
تبار آمریکـایـی در  شناسی آمریکایی، نخستین دانشمند آفریقایی جامعه

 نقل از منابع اینترنتی). این انجمن (به
٢ .   nigger  یا کاکا سیاه یا سیاه برزنگی، معادلی تحقیرآمیز برای واژه

Negro مترجم    -پوست بوده است. یا سیاه 
 

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٢١ 

 ادامۀ بار آینده آتش



لـحـاظ  شناسی و روانشناسی و چـه بـه در تعریف عشق چه از نظر علم عصب
های اجتماعی و فرهنگی و شناخت نقش عواطف در زندگی بشری، � پژوهش

شـود، بـه  گفته و ناگفته بسیار است. هرچه بر شناخت از هستی افـزوده مـی
ناچار در شناخت هنری و علمی عشق و گوناگونی مفهومی و کـارکـردی آن 

ای است پیچیـده و  اندیشی بیشتر می شود، چراکه عشق پدیده� درنگ و ژرف
 ها را بازشناخت: رمز و رازهایی دارد که باید آن

 
 سخن عشق نه آن است که آید به زبان

 )حافظساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت (
 

 هرچه گویم عشق را شرح و بیان
 )مولویچون به عشق آیم خجل باشم از آن (

 
های مختلف عشق نام بـرده � های قدیم، از گونه در فرهنگ مکتوب یونانی

هایی مشخص و مـتـفـاوت  اش، واژه  های برجسته کم برای نوع� شده و دست
توان  کار برده شده است. همین درک از عشق را در فرهنگ ایرانیان هم می به

جست که خود بر فرهنگ یونانی ،هندی، وچینی تأثیرگذار بوده و هم از ایـن 
 گرفته است.  دو فرهنگ کهن وام

، erosدر فرهنگ مکتوب یونانی قدیم،  ِاروس نخستین نوع از عشق 
" است (اروتیک از همان ریشه اسـت) عشق همراه با جذبٔه جنسییعنی "

دهندٔه احساس شـدیـد  که از خدای یونانی باروری برآمده است. ِاروس بازتاب
ی آن در شـعـر فـارسـی  شد. نمونه عشق همراه با اشتیاق جنسی دانسته می

 چنین است:
 

 لبانت به ظرافت شعر
 ها را  ترین بوسه شهوانی

 کند به شرمی چنان مبدل می
 جوید  که جاندار غارنشین از آن سود می

 )احمد شاملوصورت انسان درآید . (آیدا در آینه ـ  تا به
 

 های تو  شانه
 های سخت و پر غرور  همچو صخره

 موج گیسوان من در این نشیب 
 کشد چو آبشار نور سینه می

 های تو شانه
 در خروش آفتاب داغ پرشکوه

 شن عرق های گرم و رو زیر دانه
 )فروغ فرخزادهای کوه (سرود زیبایی ـ  زند چو قله برق می

 
 گفت  جای تو سخن می تنت با حالتی مبهم، به

 و استنباط من از گردش خون در رگت این بود: 
 دارم! تو را من دوست می

 خورد  به دستت دست لرزانم گره می
 زد  خدا، خندان، به بند سرنوشتم، سرنوشتت را گره می

 برد  و او سرهای ما را سوی هم می
 انداخت.  های تو می دار مرا در حوض لب های ترک و لب

 گفت: این دو را از هم جدا سازید! صدای عقل می
 ها را به هم دوزید گفت: لب صدای تن ولی می

 راندیم  و ما عمدًا صدای عقل را از گوش می

 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٢٢ 

 یک قصه بیش نیست ...
 عشق در فرهنِگ انسانی های گوناگوِن  پهنه

تردید "نامکرر است" و نامکررتـریـن  سخِن عشق از "هر زبان" که بشنوی بی
روایت ُپرشور زندگی آدمیان نیز به عشق آمیخته است. فرهنگ مـا ایـرانـیـان 

 حـافـظگفتـه   انگیز بوده و به های گوناگون این پدیدٔه شگفت� سرشاراز پهنه
 میان کشیده شده است:   پای آن از روز ازل به

 
 در ازل پرتو ُحسنت ز تجلی دم زد 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. 
 

 گوید:  درباره آن می حافظبازهم 
 

 تر از صدای سخن عشق ندیدم خوش
 یادگاری که در این گنبد َدوار بماْند.

 
مرید به مراد همچون نـمـادی از"تـجـلـی عرفانی   عشقشاید هنوز هم 

هـای   ترین پدیده واسطه به "ذات حق"، آفریننده عیار حق"، و چه عشق بی تمام
و جال دهندٔه آیـیـنـٔه دل و   کننده تاریخ ادبیات ما باشد. عشق عرفانی را پاک

اند. این عشـق، در دسـتـگـاه  زای بشری بازشناخته درمان سوداهای بیماری
ریزد و او  های عرفانی، روشنایی پرشوری را در ذهن عاشق می باورهای مکتب

 کند: و جهان او را از پایه "دگر"  می
 

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد
 او ز حرص و عیب کلی پاک شد
 مرحبا ای عشق خوش سودای ما

 های ما ای طبیب جمله علت
 ای دوای نخوت و ناموس ما

 )مولویای تو افالطون و جالینوس ما (
 

 دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
 آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
 ترسم گفتم ای عشق من از چیز دگر می

 )مولویگفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو (
 

 سایه شدم، و صدا کردم: 
 ها؟  ها، دیدن کو مرز پریدن

 کو اوج نه من، دره او؟ 
 و ندا آمد: لب بسته بپو 

 (...) از صخره شدم باالتر 
 در هر گام، دنیایی تنهاتر، زیباتر. 

 و ندا آمد: باالتر، باالتر! 
 خوانند؟  ها می آوازی از ره دور: جنگل

 آیند.  ها می و ندا آمد: خلوت
 و شیاری ز هراس. 

 و ندا آمد: 
 یادی بود، پیدا شد، پهنه چه زیبا شد! 

 او آمد، پرده ز هم وا باید، درها هم. 
 )سهراب سپهریو ندا آمد: پرها هم (تنها باد ـ 

 
جویی  ای دیگر از عشق با وجه غالب جفت� با گونهعشق عرفانی در کنار 
عشـق های عشـق، یـعـنـی � ایم. تأکید بسیار زیاد بر یکی از گونه روبرو بوده
ویژه در دوران تاریخی اخیر، چه در هنر و ادبیات و  یا رمانتیک بهجوی  جفت

وجـود آورده کـه ایـن  های تصویری و اجتماعی، این تصور را به چه در رسانه
عشق تنها عشق واقعی بوده و هست. این برداشت، گاهی هم بـاعـث شـده 

های دیگری از عشق قرار گرفته یا انواع دیگـر  در برابر گونهعشق رمانتیک 
بـنـدی عشـق بـه ایـن � عشق بازتابی از عشق رمانتیک دریافت شود. کـران

هـای � عشق در پـهـنـه  های ژرف های ُپرتکرارش، ما را از شناخت تجربه گونه
مانند عشق بـه فـرزنـد،  -اند  ای گوناگون دیگِر آن که برآمده از روابط انسانی

رزمان، مردمان، میهن، قهرمـانـان، و حـتـی سـتـودن  خانواده، همسر، هم
های واقعی حیات، جامعه و فرهنگ بازخواهد داشت و این روا نـیـسـت.  ارزش



 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٢٣ 

 ادامۀ یک قصه بیش نیست
 آغوشی  (...) و بعد از آن هم 

 )سیاوش کسرایی -خدا ما را اسیر خواب شیرین جوانی کرد. (من و تو
 

یونانیان گاه نسبت به این نوع از عشق، دید مثبت امروزی ما را نـداشـتـنـد. 
دانسـتـنـد کـه  آنان این عشق را عشقی آتشین، خطرناک، و غیرمنطقـی مـی

ی آن در شعر فارسـی  تواند کنترل نفس را از دست انسان خارج کند. نمونه می
 چنین است:

 
 بند شهوت  طیران مرغ دیدی تو ز پای

 )سعدیآی تا ببینی طیران آدمیت ( به در
 

دوسـتـداری، یـاری و ، یعـنـی " philiaفیلیا   ،دومین نوع از عشق
ی شهوانی برتـر  جویانه های جفت " بوده است که یونانیان آن را از عشقیاوری

 دانستند: می
 

 یاران به موافقت چو دیدار کنید
 باشد که ز دوست یاد بسیار کنید
 چون بادٔه  خوشگوار نوشید به هم

 )خیامهای  نوبت که به ما رسد نگونسار کنید (از ترانه
 

 برای مردمان بودن، طریق اینست، این پیداست
 -باد به رزمندگان سوی آدمی شیداست (نوش َمرآن را آدمی دان، کو به

 )احسان طبری 
 

در دوست داشتِن کار و دانش و هنر نیز به این نوع عشق استناد داده شـده 
دارِی دانایی شاهد مثـالـی  به معنی دوست (philosophia)است. واژٔه فلسفه 

رزمـانـی تـلـقـی  برای آن است. این عشق همچنین، دوستی رفیقانه بین هـم
اند. این عشقـی  های نبرد جنگیده دوش یکدیگر در صحنه به شود که دوش می

 است سرشار از وفاداری به دوستان تا حد فدا شدن برای آنان:
 

 گسَتَرد  نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می
 آن که نهاِل نازِک دستانش

 از عشق خداست 
 و پیِش عصیانش

 باالی جهنم
 پست است (میالد آنکه عاشقانه بر خاک مرد، در رثای جان باختن احمد

 )احمد شاملوـ -آباد های نازی کوچه ِزیَبُرم در پس
 

 بهارا چه شیرین و شاد آمدی
 داران داد آمدی که با مژده

 ایم بده داد ما را که خون خورده
 ایم های آن سرنگون برده ستم

 (...) بهارا، گل تازه را یاد ده 
 ز َسرِو کهن، خسرو روزبه
 شبی با رفیقی درآمد به راز
 در خانه کردم به رویش فراز
 گشاده رخ و مهربان دیدمش

 گرفتم در آغوش و بوسیدمش 
 (...)بیا تا مزارش پر از گل کنیم 

خسـرو چنین، یادی از خون بلبل کنیم (مثنوی خون بلبل، بـا یـادی از 
 روزبه

 )هوشنگ ابتهاج -و جان باختن او 
 

" نوع دیگـری از هـمـیـن ِمهریعنی  "  storgeاز دیدگاه یونانیان، استورگه 
 شان برقرار است.  گونه غریزی بین والدین و فرزندان عشق است که به 

یـاری و یـاوری و مـعـنـای " نیز در برابر فیلیا بهنوع سومی از عشق 
عشق بـلـهـوسـانـه و ، یعنی " ludusنام لودوس   " وجود داشت بهمروت
 شد. " که بسیار زودگذر شناخته میدلبرانه

گاپه  چهارمین نوع عشق،  نیکی، فداکاری و دگـر ، یعنی "agapeآ
ترین عشق است و عشقی فراتر از خود شـنـاخـتـه  " است که رادیکالدوستی

�و فداکاری برای مردم بدون هیچ چشـمدوستانه  عشقی نوعشد. این  می
 داشتی بوده است.

" اسـت نیکـی، یعنی "�mettمشابه این نوع عشق با ریشٔه سانسکریت متا 
هایی از فرهنگ بودایی نیز وجود داشته و آن، مهربانی و عشـق  که در مکتب

 پایان جهانی ست: بی
 

 برای مردمان بودن، طریق اینست، این پیداست
 ها و سوی آدمی شیداست (از میان ریگ َمر آن را آدمی دان، کو به

 )احسان طبری -ها  الماس
 

 باید در این میداِن ِمحنت، رند عالم سوز می
احسان  -باد به رزمندگان  باید  (نوش کسی کو در نبرد عشق شد پیروز می

 )طبری
 

، پراگما یا پایداری در عشق  بـوده اسـت کـه آن را پنجمین نوع عشق
 اند که با ِخَرد همراه است: دانسته گرایی یافته و واقع عشق بلوغ

 
 هر چه گفتم جملگی از عشق خاست
 جز حدیِث عشق گفتن دل نخواست
 حشمت این عشق از فرزانگی ست
 عشِق بی فرزانگی دیوانگی ست
 دل چو با عشق و خرد همره شود

 دسِت نومیدی ازو کوته شود 
 ست گر درین راه طلب دستم تهی

 )هوشنگ ابتهاجعشق من پیش خرد شرمنده نیست (
 

ی عاشقانه دانسته شده و عقیـده بـر آن  پراگما کارکرد درازمدت یک رابطه
بوده که حتی در یک رابطٔه عاشقانه نیز، عشق با اروس ("عشق همراه با جذبٔه 

شود و به سمـت  جنسی") و لدوس ("عشق بلهوسانه و دلبرانه") شدید آغاز می
گاپه سوق پیدا می  کند. پراگما و آ

 
" یـا عشـق خـوددوسـتـییـعـنـی " philautiaنوع دیگر عشق، فیالشیا

این عشق را بر دو نوع شـنـاخـتـه اسـت، ارستو خویشتن گفته شده است.  به
نوعی بیمارگونه و خودپرستی نارسیستی و نوعی دیگر سالم کـه بـا سـتـایـش 

بـرد.  های واقعی خویش همراه است و ظرفیت عشق فرد را بـاالتـر مـی ارزش
بر این نظر بوده که تمام احساس دوستی به دیگران چیزی جز بسـط  ارستو

احساس دوستی به خویشتن نیست. منظور این است که اگـر شـمـا عـاشـق 
ارزش خود (و کار خود) باشید و به خود اطمینان داشته باشید، عشقی بسـیـار 

 خواهید داشت که به دیگران بدهید:
 

 تا جهان باقی و آئین محبت باقی است
 )حافظجا ورد زبان خواهد بود ( شعر حافظ همه

 
 چو بشنوی غزل سایه، چنگ و نی بشکن

 )هوشنگ ابتهاجمن (  که نیست ساز تو را زهره سوز ناله
 

 مدام بر درهای بسته کوفتیم:
 بگشایید

 نوازد. دستی در آن سوی می نوازنده چیره
 های ستاره گون اش لحظه از نغمه
 پاشد های شفاف فرومی و اندیشه

 های طال دارند، پوست که زینت مانند رقص آبنوسی دختران سیاه
 جهند. ها با آن بر می ها و شعله ها و موج انسان

 بگشایید
 می خواهم همه مرواریدهای روان خود را

 )احسان طبری -ها  ها و الماس در پایش نثار کنم.  (از میان ریگ
 

ها در زبان فارسی پردامنه اسـت، مـثـًال: دوسـتـی،  گوناگونی معنایی واژه
بستگی، مهر، شیفتگـی، شـیـدایـی، و جـز  محبت، همدلی، صمیمیت، دل

تـر بـه انـواع  ها، هرکدام دامنٔه مفهومی و کارکردی خود را دارند، اما کـم این
 اند: عشق تخصیص یافته

 
 هیچم نماند در همه عالم به اتفاق

 کنم اال سری که در قدم یار می
 ام همه از یاد من برفت آنان که خوانده

 )سعدیکنم ( اال حدیث دوست که تکرار می
 

 بینی پذیر بود هر بنا که می خلل
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 ٣شمارٔه   ١٣٩٩مرداد  ١٣دوشنبه    ٢۴ 

 )حافظجز بنای محبت که خالی از خلل است ( به
 

بازی تنها به � های شورانگیز همراه با جان به تاریخ که بنگریم، حکایت عشق
اند کسانـی کـه بـا  فردی دیگر یا مردمانی دیگر خالصه نشده است. کم نبوده

عشق به وطن، در راه وطن جان داده یا همٔه عمرشان را بـر سـر ایـن عشـق 
هـای  مایـه بسـیـاری از آفـریـده اند. حماسٔه زندگی این عاشقان درون گذاشته

 هنرمندانٔه شاعران از جمله شاعران ایران بوده و هست:
 

 بلبل از کنج قفس چون نظر افتد به َمَنش
 درد من داند و نالد به فراق وطنش

 قربان شهیدی که پس از کشته شدن جان به
 … غسلش از خون بود و گرد غریبی کفنش 

 بال و َپری است ناله و زاری بلبل نه ز بی
 )ابوالقاسم الهوتیدردش این است که گردیده جدا از چمنش (

 
 وطن! وطن!

 نظر فکن به من که من
 وار به هرکجا غریب

 ام که زیر آسمان دیگری غنوده
 ام،  همیشه با تو بوده
 ام. همیشه با تو بوده

 (...) در آن میان که جز خطر نبود
 ها نظر نبود. پاره مرا به تخته

 نبودم از کسان که رنگ و آب دل ربودشان.
 به گودهای هول

 ام. بسی صدف گشوده
 ام. ُگهر ز کام مرگ در ربوده

 بدان امید تا که تو
 دهان و دست را رها کنی،

 سیاوش -فسرده وا کنی (وطن دری ز عشق بر بهشت این زمین دل
 )کسرایی 
 

ـ ملی نیز نـقـشـی -در آزادی وطن از یوغ استبداد، عشق به سرزمین قومی
بـاقـر و  ستارخانیاد  به عارف قزوینی شایسته داشته است. برای مثال، 

 سراید: شعری در رسای آذربایجان میخان 
 

 چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم
 جانم تا که جان دارم من این آتش خریدارش به

 پرستشگاهم این آتش بود کو هستیم سوزد
 )عارف قزوینیکه آتش ز آتشکدٔه زرتشت در این دودمان دارم (

 
شان را در راه  رزمان دالوری که هستی عشق به مردمان، به وطن، و به هم

�ترین گونـه ترین و پرارزش یافته گمان از رشد� اند، بی رهایی زحمتکشان گذاشته
جـا  هایی ماندگار برای مردم و میهن آن عـاشـق بـه های عشق است و ارزش

گذاشته است. این عشق بر زندگی جامعه بشری و ازجمله جامعه ما در مسـیـر 
 تأثیری ژرف داشته و دارد:  پیشرفت

 

 ها پر خون کنید ای عاشقان، ای عاشقان پیمانه

 ها گلگون کنید ها رخساره وز خون دل چون الله ادامۀ یک قصه بیش نیست
 آمد یکی آتش سوار، بیرون جهید از این حصار
 تا بردمد خورشید نو شب را ز خود بیرون کنید
 آن یوسف چون ماه را از چاه غم بیرون کشید

 در کلبٔه احزان چرا این نالٔه محزون کنید
 ای در پیش آن مه رو نهید از چشم ما آیینه

 آن فتنٔه فتانه را بر خویشتن مفتون کنید
 دیوانه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند

 ای در گردن مجنون کنید از زلف لیلی حلقه
 لب به شب خورشید و مه را لب خواب نیمه دیدم به

 تعبیر این خواب عجب، ای صبح خیزان، چون کنید؟
 نوری برای دوستان، دودی به چشم دشمنان

 نهم، این هیمه را افزون کنید من دل بر آتش می
 زین تخت و تاج سرنگون تا کی رود سیالب خون؟

 این تخت را ویران کنید، این تاج را وارون کنید
 رود چندین که از ُخم در سبو خون دل ما می

 )هوشنگ ابتهاجها پرخون کنید ( ای شاهدان بزِم کین پیمانه
 

عشق تجلی زیبایی در ذهن انسان، آن 
ترین وجه آن اسـت. عشـق،  هم در عالی

ای از   به ژرفای روح و روان آدمـی جـلـوه
ریزد و وجود او را تسـخـیـر  زیبایی فرو می

کند.  اظهارات صریح و شـجـاعـانـه  می
در پرویز حـکـمـت جـو رفیق شهید 

ی اعجاز  دادگاه نظامی در وصف صادقانه
عشق، آن هم در آستانٔه اعـدام مـبـارزی 
عاشق مردم، زحمتکشان، و میـهـن مـی 
تواند بیان گویا و رسایی از چنیـن شـور و 

 ورزیدن باشد: توان عشق
 
"افسوس نه ادیبم که با قلم، و نه خطیبم که با سخن، عشق مقدسم را بـه  

میهنانم بیان دارم. عشق آتشین من به وطـنـم، بـه خـلـقـم، بـه  وطنم و هم
مـنـد و  هایی که در راه بهروزی افراد شـرافـت رفقایم، به دوستانم، به تمام آن

باشند، و عشق من به زحمتکشان میهنم و سراسر جهان،  رنجبر در تالش می
جـهـاد  عشق و احترام به انسانی است که در راه صلح بـیـن کـلـیـٔه مـلـل بـه

اصـطـالح  اند. و این عشق بزرگ به سعـادت مـردم اسـت کـه  بـه برخاسته
صوفیان، در مقام فنایم نشانده است. این عشق و احسـاسـات کـه از خـود 

خودم ساخته، با زبان َالکن من قابل توصیف نیست. و این رباعی از شـیـخ  بی
شاید این عشق مقدس و عظیم را کـه در خواجه عبدالله انصاری بزرگوار 

 اعماق وجودم رخنه کرده ترجمان باشد:  
 

 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
 تا کرد مرا تهی و ُپر کرد ز دوست 

 اجزای وجودم همگی دوست گرفت
 ست ز من باقی و باقی همه اوست."  نامی

 

در دادگاه نظامی  جو پرویز حکمتباخته  (برگرفته از: دفاعیات رفیق جان
 رژیم شاه)

 
 


