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 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۲ص ؟                                                                              !»ِول«فضای مجازِی 
 ۰فرهنگ                                                                                       ص وزیر بی
 با ناصر موذن، نویسنده  »نامۀ مردم«گفتگوی 

 ۵و مترجم کشورمان                                                                                   ص 
 به یاِد رفیق ملکه محمدی، شبحی که

 ۰۰زد                                                                              ص  شهر را گشت می 
 ۰۱پردازی و خودباختگِی فرهنگی                                               ص  پروژه

 آتِش مقّدِس امیدواری: روزهای خوب را خواهیم دید
 ۲۰در بزرگداشت ناظم حکمت، شاعر کمونیست                                   ص 

 زاده؛  به یاِد رفیق احمِد نوری
 ۲۷َمرِد شعر و شور و ترانه                                                                         ص 

 ۲۱ی خون...یادی از صفدر تقی زاده                           ص  دل شده کاسه
 ۱۰همبسته با مردم افغانستان، دو شعر از دو شاعر افغان                    ص 

زدودن  مظاهرارتجایع و قرون وسطایی از جامعه  سمت و سوی اسایس مبارزه حزب ما را در این عرصه تشكیل «
 یم دهد و بر این اساس، حزب توده ایران خواستار: 

   ، ر ی، و سنر احیای فرهنگ میل خلق های ساكن ایران، و كوشش در راه شكوفایی ادبیات و رشته های گوناگون هنر
قر خلق های ایران است؛  آداب و رسوم منر

  ،های  میل ، پیكره سازی، تئاتر، و مجموعه هنر ، سینما، نقایسر فت هنر موسیقر لغو كلیه قوانینر كه مانع یشر
 است؛

  خودكفایی 
ر ، برای تأمن  برنامه ریزی برای رشد همه جانبه علم و فن، و استفاده از دستآوردهای انقالب علیم و فنر

ش استفاده از فن آوری  در زمینه های گوناگون است؛  از طریق تعمیم و گسنر
  در زمینه های گوناگون علیم، و ایجاد امكانات برای باال بردن درجه ، ایجاد موسسات تخصیص، تحقیقایر

 تخصص و كاردایر كادرهای علیم كشور؛
  .ی ، موسیقر و هنر  »كمك به تشكیل ساختارها، و انجمن های ادیی

 
 
ن کنگره  حزب   حزب توده    از برنامه  ایران مصوب ششمی 

، بر روی بوم، اثر هنرمند اسپانیایی پابلو پیکاسو است. این اثر یکی از شناخته شده ۷۳۹۱نقاشی بزرگ رنگ روغن در سال   »گورنیکا«
 ترین آثار اوست که بسیاری از منتقدان هنری آن را پر تأثیرترین نقاشی ضد جنگ می دانند. 

در  »باسک«، شهری در منطقۀ »گورنیکا«را در خانه اش در پاریس، در واکنش به بمباران و کشتار مردم بیگناه شهر  »گورنیکا«پیکاسو 
،  که به تقاضای نیروهای ژنرال فرانکو صورت گرفته ۷۳۹۱آوریل  ۶۲شمال اسپانیا، توسط آلمان نازی و دولت فاشیستی ایتالیا، در 

 بود، نقاشی کرد. 
مصادف با سی و سومین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، به دستور خمینی و با همراهی سران رژیم  ۷۰۱۱مرداد و شهریور 

است که توسط جنایتکارانی همچون ابراهیم رئیسی به مرحلۀ اجراء درآمد. جنایات مزدوران رژیم والیت فقیه علیه مبارزان راه آزادی 
 یادآور جنایت فاشیست ها در دوران جنگ دوم جهانی است
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ِِ خوواتفکیک قوا، پاسخ گو بودن حاکمان در برابر مردم، انتخابی بودن نهادهای حکومتی، فراهم بودن بستر قانونی برای تغییر حاکمان در صورِت  سو
سندیکاها و  ادیمردم، فراهم بودن بستر قانونی برای تغییر و پیشبرد جامعه متناسب با نیازهای مردم، آزادی اندیشه و بیان، آزادی احزاب و مطبوعات، آز 

اند. اگر چه باید نوشِ آزادی  همه و همه از نشانه های وجود آزادی در یک جامعه…  های رژیم و  تشکل های مردم نهاد، شفاف بودن درآمدها و هزینه
اند، با هم در پیوندند و هر کدام بودون دیویوری در  ها در جامعه، دو روی یک سکه های موجود میان انسان و عدالِ اجتماعی و پخش عادالنه امکان

 دراز مدت تثبیِ شدنی و دسِ یافتنی نخواهد بود. 
های استبدادی و  ها در رژیم شوند. همان گونه که این مولفه تر سرکوب می تر و گاه عریان های پیش گفته گاه پوشیده های خودکامه مولفه در رژیم

ای کم وبیوش یوکوسوان  های یاد شده، به گونه های دییر یا نقیض مولفه شوند، در عوض برخی مولفه خانه سپرده می خودکامه لیدمال و به فراموش
کنند، مانند: درهم آمیختیی و درهم تنیدگی سه قوه، پاسخ گو نبودن حاکمان ریز و درشِ به موردم، سوانسوور و خوفوقوان،  یابند و عمل می بسط می

 زورگویی، قدسی سازی از راس حکومِ، فساد ساختاری، به ویژه فساد مالی، ورشکستیی فرهنیی، گسترش چاپلوسی، بادمجان دور قاب چینی و زد و
 …بند و باند بازی و 

 
 انتقال عمودی اطالعات از باال به پایین

توانند راند، اطالعاتی میهایی که استبداد بر آنان حکم مییکی از پهنه های مهم در این پیوند، چیونیی گردش اطالعات در جامعه اسِ. در جامعه
شوند و مردم نباید از همه چیز باخبر شونود.  »فیلتر«و اجازه دارند در سطح جامعه پخش شوند که به زیان حکومِ و بقای آن نباشند. اطالعات باید َسرند 

 ازهپخش و گردش اطالعات نیز باید مدیریِ شود. اطالعات اَلک شده، باید به گونه مدیریِ شده، به شکل عمودی در جامعه پخش شوند. اطالعات اجو
 ای دییر و به گونه افقی در جامعه به گردش درآیند.ای به گوشهندارند آزادانه از گوشه

ها انسان، بوه موانونود گویورنوده  مندی از فناوری اینترنِ، در یک سوی یک منبع خبر و اطالعات وجود داشِ و در سوی دییر میلیونتا پیش از بهره
ر یک سووی ت داطالعات. کاربرد وسایل ارتباط جمعی و فناوری های نوین مانند رادیو و تلویزیون نیز نتوانسِ این عدم تقارن میان تولیدکنندگان اطالعا

ار شومو و گیرندگان و استفاده کنندگان آن را در سوی دییر برطرف کند. در یک سوی شماری اندک به تولید اطالعات سرگرم بودند و در دییر سوی، بوی
مردمان استفاده کننده آن. عدم تقارن میان منبع خبر و دریافِ کنندگان آن تنها با استفاده از فناوری اینترنِ بورچویوده 

 ؟!»ِول«فضای مجازِی 

 ۱ادامه  در صفحه 

توانند و اجازه دارند در سطح جامعه پخش  راند، اطالعاتی می هایی که استبداد بر آنان حکم می در جامعه
و  به شکل عمودی در جامعه پخش   »فیلتر«شوند که به زیان حکومت و بقای آن نباشند. اطالعات باید َسرند 

شوند.  مردم نباید از همه چیز باخبر شوند. اما با همه سدها و  تنگناهایی که برای مردم  ساخته و تدارک دیده 
اند، رهبر  رژیم  هنوز  از وضعیت امروزین فضای مجازی خشنود نیست و بادمجان دورقاب چینان در تالشند 
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ی ایونوتورنوِ اور شد. در سایه استفاده از فناوری اینترنِ بود که هر دریافِ کننده خبر نیز از نظر فنی امکان آن را یافِ تا به منبع خبر تبدیول شوود. فونو
های نوین در جهان اموروز بوه  فرستنده، گیرنده، زمان و مکان پخش اطالعات را دگرگون کرد. اگر چه می دانیم، بی عدالتی در پهنه استفاده از فناوری

 اند.  های نوین مانند کامپیوتر، تلفِن همراه و اینترنِ بی بهرهها تن در جهان از کاربرد فناوریای باور نکردنی وجود دارد و هنوز میلیونگونه
های امروزی جامعِه انسانی اسِ. و ایون  ولی به هر روی گردش به نسبِ سیال، آزاد و همزماِن اطالعات در عصر اینترنِ یکی از دستاوردها و ویژگی

 های استبدادی نیسِ.چندان مایه خوشنودی رژیم
 

 
 در ایران  »ول«فضای مجازِی  »مهار«

در ایران تاخِ  «فضای مجازی»علی خامنه ای رهبر رژیم والیِ فقیه، در سخنرانی نوروزی امسال خود، پیش از انتخابات رسوای ریاسِ جمهوری به 
ای جدی به مدیریِ فضای مجازی بپردازند. او با سرزنش کاربدستان رژیم گفِ که فضای موجوازی در و با عتاب از دسِ اندرکاران خواسِ که به گونه

کردن  «مهار»های روانی مردم را از مشارکِ در انتخابات ریاسِ جمهوری بازدارند. او در این سخنرانی بر اسِ و دشمنان قصد دارند با شیوه «ول»ایران 
را برای هشتادو پنج میلیون نفر بسته و سورکووب  «فضای واقعی»شد. او همان گونه که  «مدیریِ فضای مجازی»فضای مجازی پای فشرد و خواستار 

ای برای بیان اندیشه و نظر و احسواس بواز  را نیز هر چه بیشتر بر روی آنان ببندد تا مبادا در این کشور روزنه «فضای مجازی»کرده اسِ، مایل اسِ تا 
 بماند.

 
پس از این سخنرانی، نمایندگان آتش به اختیار و بادمجان دور قاب چینان والیوی در موجولوس رژیوم، 

صیانِ از حوقووک کواربوران «با نام دهان پرکن  «ساماندهی فضای مجازی»طرحی را برای به اصطالح 
آماده کردند. این طرح که آشکارا به قصد جلوگیری از عرضه شبکه های اجتماعی و پیوام  »فضای مجازی

رسان در ایران سرهم شده بود، از همان آغاز با اعتراض گسترده کاربران اینترنِ در کشور روبورو شود. از 
ِِ ترفندِی  ، بررسی و تصوویوب ایون طورح را از «قانونی»همین روی نمایندگان منتصب مجلس با کاربس

نشسِ های علنی مجلس خارج و به کمیسیون ویژه فرهنیی مجلس واگذار کردند. این کمیسیون موی
تواند با تصویب این طرح و بدون نیاز به بازگشِ آن به صحن علنی مجلس، آن را بوه شوورای نویوهوبوان 
بفرستد که در صورت تائید، به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. این به اصطالح نمایندگان مجلس در 
این طرح از جمله خواستار انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی خارجی به ایران اند. و هر آینه این شبکه

گمان نیز خواهند کرد، این شبکه های اجتمواعوی در ایوران  های اجتماعی از این کار سرباز زنند که  بی 
بسته خواهند شد. طرحی که فرجامش از هم اکنون آشکارسِ. رژیم با این کار تنها می خواهد، محمول و 

 ها اقدام کند.بستری قانونی برای بستن شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام را در ایران فراهم کند تا در آینده هر زمان که خواسِ برای بستن آن
 

اند. چرا که اولویِ آنان نه دفاع و صیانِ از منافع مولوی  تاریخ نشان داده اسِ که دیکتاتورها و رژیم های خودکامه همواره به منافع ملی آسیب رسانده
تواند همپوشانی داشته باشود و  های استبدادی با منافع ملی و عمومی مردم نمی که دفاع از رژیم استبدادی حاکم اسِ. ناگفته پیداسِ که منافع رژیم

 این دو در تضاد با یکدییر قرار دارند.
  

های اجتماعی که دارندگان و عرضه کنندگان آن ها بی وقفه سرگرم گردآوری و پردازش اطالعات از مردم جهان و همچنین این درسِ اسِ که شبکه
ش هوو مردم کشور ما و به گونه عمومی از همه ایرانیان در سراسر دنیا هستند. این اطالعات بر روی سرورهای خارجی گردآوری، سنجش و بوا کواربوردِ 

های کشورهای بییانه استفاده شوند. ناگفته ها و آماجتوانند در جهِ منافع، خواسِشوند. خروجی آن، اطالعاتی اسِ که میمصنوعی، پردازش می
 پیداسِ که این موضوع می تواند عاملی واقعی در جهِ به خطر افتادن منافع ملی  کشور باشد.  

  
ی این مدها آ اعتمادی ژرف مردم به رژیم اسِ، به مبارزه با پی حاکمان به جای حل کردن صورت مسئله که همانا سانسور و خفقان شدید در جامعه و بی

از پویوونود  های اطالعاتی بییانه واقعی نیسِ، آنوان پردازند. نیرانی آنان از در اختیار گرفتن اطالعات مردم ایران از سوی سازمان بار می سیاسِ خفقان
مردم با یکدییر در فضای مجازی در عذابند. نیرانی آنان از افزایش سازمان یافتیی و گسترش حرکِ های مشترک و همبسته مردم اسوِ. آنوان موی

های اجتماعی و از دییر سو با مهار فضای مجازی و جلوگیری از پوخوش  خواهند در کنار فیلترینگ گسترده اینترنِ در ایران، از یک سو با بستن شبکه
ضود  های تر کنند. ولی این همه نیز چون دییر سیاسِ اخبار به گونه افقی در جامعه و جلوگیری از گسترش همبستیی میان مردم، حیات خود را طوالنی

 مردمی رژیم راه به جایی نخواهد برد.
 

 چکیده
هایی این چنین در زمینه تکنولوژیک اسِ و نه از پشتیبانی و اعتماد همیانی الزم برخووردار  در نیاه کلی نه رژیم جمهوری اسالمی قادر به حل چالش

انییز در حال توسعه و پیشرفتند و هر چند سال یک بار  پوسِ موی های اطالعات و وسایل ارتباط جمعی نوین با آهنگ و شتابی شیفِ اسِ. فناوری
 اندازند و فرازی تازه می یابند. ما در آغاز این راهیم.

گرای اسالمی درگذشته موفقیِ آمیز بود، مهار فضای  های ماهواره برای رژیم واپس های ویدیو یا بشقاب ها و کاسِ گیری از کاربرد دستیاه اگر پیش
 تواند برای رژیم خودکامه در آینده موفقیِ آمیز باشد. ببینیم و بشنویم و بخوانیم! های اجتماعی نیز می مجازی و محدودیِ استفاده از شبکه

 

تاریخ نشان داده است که 
اولویت دیکتاتورها و رژیم های 
خودکامه نه دفاع و صیانت از 
منافع ملی که دفاع از منافع 
خودو  رژیم استبدادی حاکم 

است. ناگفته پیداست که این دو 
توانند همپوشانی داشته نمی

باشد و در تضاد با یکدیگر قرار 
 دارند.



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۰ 

هنوز نیامده، داد وفغان همه اهالی فرهنگ و هنور 
را درآورده اسِ. نه آن که پیشینیان اوخوب بوودنود، 
نه! اما این یکی بیش از آنان از مرحلوه پورت اسوِ. 

آدم حسابی و دانا که هنوز نیامده از بییر و ببند نمی
آید که دلقک باشود و نوفوهوموی گوید. به نظر نمی

هایش هم نباید از روی نقشه باشند، تا همه را سویور 
بخنداند. هر چند که هیچ کدامش نیز تاکنون خنده

خووانود  دار نبوده اسِ. َمردک تیغ در دسِ، رجز می
و از قلع و قمع سینما و تآتر و هر چه هنر و فورهونوگ 

گوویود. الوبوتوه  در این مرز و بوم اسِ سوخون موی
سینماگران و اهالی توآتور هوم خووب حسوابوش را 
گذاشتند، کف دستش. ولی رو که نیسِ، سنگ پای 

 قزوین اسِ.
اینان آتش به اختیارند و تنهوا آموده انود کوه دل 
رهبرشان را خوش کنند و بوس. افوکوار عومووموی، 
هنرمندان و مخاطبان واقعی در کووچوه و خویوابوان 

های کشور کوه  دانند. مانند آن دییری، رئیس سازمان زندان کنند. اینان تنها خود را پاسخیوی رهبری می نیستند و نقشی ایفا نمی «عددی»برای آنان 
سوِ. خوواپس از نمایش تصاویری از زندان اوین و افشای رفتارهای وحشیانه با زندانیان، نه از آسیب دیدگان و قربانیان، که از رهبری عوزیوزش پووزش 

خوواهوی در والیوِ  تر باشی، بیشتر می شوند. هر چقدر هم کم مایه و آتش به اختیار باشند، این گونه در والیِ ذوب می «انقالبی»آنهایی که جهادی، 
 ذوب شوی. 

 
طوالوبوان اصوالح «بینند و گرنه شناگران توانمندیند. اگر می توانستند  اینان آب نمی

و غیر اصالح شده را که هیچ، خود داعش را هوم در جویوب بوغولوشوان موی »شده
گذاشتند. شوربختانه این قماش عملیان ارتجاع، واپس گرایی و خانوه اشوبواح، واژه 

که چه از دسِ این جماعِ  »انقالبی«اند. بیچاره واژه  را به تباهی کشانده «انقالبی»
شناسند. انقالبی  ها را خوب میکشد. البته مردم اینمانده کشیده اسِ و می واپس

دانود،  بودن در قاموس اینان به معنای درافتادن با هر چه امروزی، عقالنی و خردورزانه سِ. رئیس بیسِ درصدی مجلس نیز خودش را انوقوالبوی موی
 کرده اسِ.  »لوله« »گازانبری«، با چماک پشِ موتور هزار نشسته اسِ و دانشجویان را ۸۷چون در جریان اعتراض دانشجویان در کوی دانشیاه در سال 

اش سوخون از  سال دارد و تا بخواهی در زیسِ ناموه ۶۰ساله اسِ و این آدم گوِل بی فرهنگ،  ۰۶امثال این رییس گازانبرِی مجلس کم نیستند. او 
 های امنیتی.خوانی و همچنین مبارزه با قاچاک کاال و ارز و ریاسِ کمیسیونهای مختلف را میمعاونِ فرماندهی قرارگاه

 به شتر گفتند، چرا گردنِ کج اسِ، گفِ کجایم راسِ اسِ؟ بنده خدا، همه چیزش باید به همه چیزش بیاید. 
 

های سالویوانوه در حورم دریچه آفتاب، هندسه فکری رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی«هایی که نوشته اسِ، چنین اسِ: نام یکی از کتاب
را هم افزود. البته چوون  »هندسه رهبری«کم کم باید به هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی،  ».  حرم رضوی«در   »هندسه فکری رهبر «دقِ کنید،  »رضوی

اند، به کوری چشوِم آن این هندسه و درون مایه این کتاب بسیار پیچیده و چند بعدی بوده اسِ، این کتاب را با همکاری شخصی دییر و دوتایی نوشته
 تواند بنویسد.  توانند ببینند، وزیر، کتاب هم میهایی که نمی

 خواهید؟رای موافق هم از این به اصطالح نمایندگان مجلس به دسِ آورد. دییر چه چیزی می ۱۷۱چند روز پیش 
 

گفتنند عینعلی. حاال در این دوره و زمانه و پیش چشوم موا،  در گذشته به کسی که مو نداشِ می گفتند زلفعلی. یا به کسی که نمی توانسِ ببیند، می
 گذارند وزیر فرهنگ. کنند و اسمش را مییک آدم بی فرهنگ را متولی فرهنگ می

 بنامیم.  »فرهنگوزیر بی«را محمد مهدی اسماعیلی اگر راسِ و درستش را بخواهیم، باید جناب 
 فرهنگ اسِ.کش با شش کالس سواد، وزیری این چنین بیبیله دیگ، بیله چغندر. بی گمان برازنده رئیس جمهوری آدم

 ایم! ها که نکشیده ها چه از دسِ این

 فرهنگ وزیر بی

به شتر گفتند، چرا گردنت کج است، گفت 
کجایم راست است؟ بنده خدا، همه چیزش باید 

 به همه چیزش بیاید.
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  رفیق ناصر گرامی با سپاس از شما برای انجام این گفتگو،
اجازه دهید، از بیوگرافی شما آغاز کنیم: کی، کجا و در چه 

ای زاده شدید؟ تحصیالت شما چه بوده است و چه شد که  خانواده
 به تهران آمدید؟

 
من اواخر جنگ جهانی دوم در خرمشهر ن.م: کودکی، نوجوانی و جوانی، 

زاده شدم. سومین فرزند خانواده از چهار فرزند خانواده، سه پسر و دو برادر و یک 
ترین برادرمان فاصلٔه سنی  ترین فرزند خانواده اسِ. بزرگ خواهر که کوچک

تا بچه سر زا از دسِ داده بود. پدرم استادکار  بسیار با ما داشِ چون مادرم هشِ
یک کارگاه کوچک قنادی در بازار صفای خرمشهر بود. یک روز مثل هرروز صبح 

هایش  ام را از پدر بییرم. پدر کف کارگاه افتاده بود و با پنجه رفتم یک قران یومیه
زد. کارگرها دورش جمع شده بودند و صاحب کارگاه با یک  قلبش را چنگ می

لیمو به دهانش بریزد. یکی از کارگرها پدر را روی  کرد شربِ آب کاسه سعی می
دوش انداخِ و نیم ساعتی طول کشید تا به مطب دکتر برساند و من و مادر که 
خبردار شده بود به دنبال آنان. پدر در مطب دکتر و سر بر زانوی مادر درگذشِ. 

تر نداشِ. پدر از شش هفِ سالیی در کارگاه قنادی برادر  چهل و پنج سال بیش
ترش کارگری کرده بود. بااینکه استادکار بود دستمزد ناچیزی عایدش  بزرگ

ترم اگر نبود  داد و کمک برادر بزرگ اش را نمی شد که کفاف اداره خانواده می
 چرخید.  ما نمی   زندگی او و

 
بعد چهار پنج سال پس از مرگ پدر در سفری همراه مادر وخواهرم به اصفهان 

هدف  ها را بی گذراند رفته بودم صبح اش را در آنجا می ترم سربازی که برادر بزرگ
گذراندم. یک چمدان کتاب با خودم  وسه پل می های سی در شهر و توی تاقی

آویزان بود  هایش از باالی دیوار باغ ها که گالبی باغ افتادم. در کوچه ها دوباره در شهر راه می برده بودم و بعدازظهرها پس از چند ساعتی خواندن آن
ا تأثیر از گذشِ از پدر و مرگ او نوشتم ب و سه پل داستانی که در کارگاه قنادی می های سی گذشتم. در یکی از تاقی شان نمی نصیب از مقابل وقِ بی هیچ

 گورکی )ترجمه نوشین(. این داستان گم شد و دییر پیدا نکردم.  «در اعماک»نمایشنامه 
 

ادرم به کرد. با تأسیس حزب تودٔه ایران بر  برادر بزرگم در تکنیکال اسکول آبادان تحصیل کرده بود و در شرکِ نفِ در جنرال آفیس در آبادان کار می
ادران و کرد. از درس و مشق بر  حزب گرایید و سازمان جوانان حزب را همراه رفیقی دییر در خرمشهر تأسیس کرد. او درواقع همٔه زندگی ما را اداره می

مادرم که  شدیم. شغلی مشغول می خصوص پس از مرگ پدر باید برای امرار معاش به  خواهر گرفته تا کرایه خانه و نیازهای روزانه زندگی. بدون کمک او به
و پردردی زیر دسِ زن پدر تحمل کرده بود در سیزده چهارده سالیی زن پدرم شد که چهار سال از ا  از کودکی مادرش را از دسِ داده بود و کودکی

پدر در  ها پس از فوت تر بود. زندگی پرمشقِ کودکی در خانه پدری و حاال در خانه شوهر کارگری که درآمدی بخورونمیر داشِ ادامه یافِ. او سال بزرگ
ای  قبا فرجی یعنی خواستیاری با وضع مالی .»بخِ مو نبود قبا َفَرجی/ کور وکچل و چشم لیجی«آورد:  المثل جنوبی را می شکایِ از بختش این ضرب

شد.  میآمد و بیکار  کارهایش کنار نمی های تراخمی و قرمز و ضایع. البته پدرم مردی تندرسِ بود منتها با صاحب خوب و چشم لیجی مردی فقیر با چشم
های  های خراب یا شیره مرغ کار نزدن تخم دلیل به های پدر به مادر فشار ناداری و بیکاری

کرد با قناعِ و کمک پسر بزرگش تا حدی  شکرک زده در خمیرها کارش را تعطیل می
 کرد.  جبران می

 
زمان بود.  طفولیِ من با حضور نیروهای آمریکایی در خرمشهر در جنگ جهانی دوم هم

بعدها برادربزرگم ماجراهای بسیاری درباره این دوران، از فقر و بیماری مردم، از لینچ 
ها، دربارٔه  خاطر کش رفتن یک قالب صابون از کمپ آمریکایی شان به کردن معلم

رار کرده طرزی وحشیانه باال برده بود که او را بزند و او ف دسِ در ارتش انیلیس که غروبی یکی از آنان ساطورش را به های هندی ساطور به قساوت سیک
بود یک هفته بیهوش در خانه افتاده بود و حصبه گرفته بود، درباره عبداله عرب که سربازهای آمریکایی را به 

 با »نامۀ مردم«گفتگوی 
 ناصر موذن، نویسنده و مترجم کشورمان

 ۶ادامه  در صفحه 

معلم جغرافیای ما مرا به حسن پستا های انشای  کالس
داستان نوشتن تشویق کرد. پستا روی انشای دو سه نفر 

داد، یکیش هم من بودم. کرد و نظر می مکث می  
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و  ها( رساند و آخرهای عمر راننده موتورآبی )قایق موتوری در شط خرمشهر برای مسافرکشی یا یدک کشیدن دوبه قتل می کشاند و به ها می نخلستان
 کرد.  آمد برایم تعریف می الکلی شده بود فرصتی که پیش می

درباره این »چی های دوبه شب«و  »رقص در انبار«آن زمان مردم خرمشهر ماجراهای خودش را دارد. من در مجموعه داستان   این دوران از زندگی نسل
. دوره ابتدایی ام هایی داشته هایی و داستان ها اشاره ها بر صنعِ نفِ و جزاین های کاری در پاالیشیاه آبادان در دوره تسلط انیلیسی دوران، درباره شیفِ

در خانه برادر  تر گذراندم. تر اسِ نزد برادر بزرگ های اول و دوم را خرمشهر و سوم و چهارم را در آبادان همراه برادر دییرم که سه سال از من بزرگ کالس
یرهای خواندم. اولش تصو داشتم و می کتاب حافظ و باباطاهر و خیام و روزنامٔه اطالعات همیشه روی میز کوچکی کنج اتاک بود و من با کنجکاوی برمی

صورت کارت پستال بود یک طرفش یک غزل از حافظ بود و پشتش یک مینیاتور.  ها جذبم کرد. مینیاتورهای محمد تجویدی. کتاب حافظ به این کتاب
اباطاهر کردم بخوانم. شعرهای ب سختی اما سعی می شان را به کردم و گاهی پشِ رفتم، گاهی از رویشان نقاشی می ها ور می ها با این کارت پستال ساعِ

ها  در آنخواندم هرچند بسیاری چیزها را  خواندم جون شبیه فایز دشستانی خودمان بود. بعضی رباعیات خیام را هم مثل حافظ باالخره می تر می را راحِ
بخوانم و خواستند آواز  کردند از من می گاهی که مسئوالن مدرسه بر پا می فهمیدم. من آواز خواندن را هم دوسِ داشتم و توی مدرسه در مراسمی گه نمی

من آواز محلی شوشتری مثل  دو برآر خوُدم دارم یه صندوِک مرزنیی/ سِرشونو 
کردند و یک بارهم یک  خواندم. تشویقم می ورداُرم پوُشم حریر فرنیی را می

اش تازه نزدیک نیرو دریایی خرمشهر در آن دسِ  پپسی کوچک که کارخانه
ها دورم را گرفتند و  کار کرده بود به من جایزه دادند که همکالسی شط شروع به

 بیشتر از دو سه قلپ از آن نصیب من نشد.
 

های تحصیل را در خرمشهر گذراندم و ششم را در دبیرستان رازی  بقیٔه سال
آبادان، چون خرمشهر ششم ریاضی نداشِ. تا رفتن به سربازی شش هفِ 

کردم. بیشتر شیفِ شب بودم. روزها را کتاب  کردم و اغلب موقتی بودند. مدتی در عوارضی پل تازه ساز خرمشهر کار می ماهی کارهایی پیدا می
و در و رفتم توی اتاک  ای شلوغ با پنج شش همسایه در یک حیاط باید می خواندم. اما در تابستان با گرمای خرمشهر این غیرممکن بود چون در خانه می

بیمارستانی که گویا بازمانده جنگ دوم بود و حاال مخروبه. آنجا  -   »ُخنبه«رفتم طرف  داشتم و می خواندم. کتاب را برمی بستم و کتاب می ها رامی پنجره
رفِ به طرف کارون اهواز. در  ای دییر می شد و شاخه های آن قاطی می رفِ به طرف بهمنشیر آبادان و با آب شد. یک شاخه می شط سه شاخه می

، به ها های آزاد همه ملِ خواندم: به جان نشستم و دور از خانه پرسروصدا کتاب می علفزاری آشفته برگ و بار، زیر چند نخل و میموزا و سفساف می
ای های آجرپزی هکور -هایی  زار با دوغه اندازی دور از آن زمینی شوره شوند! در قطعه زمینی بایر که در چشم کنند پیروز می برند پیکار می کسانی که رنج می

پل را از   ها شیفِ های تیرباران هوشنگ انوشه و خیری و گهربار بر پا شده بود و من حاال باید شب زد، دوازده سیزده سال پیش چوبه پراکنده موج می -
دا خواندم و حالتی پی دانستم چطور از آن رها شوم. هر پارگراف ژان کریستف را چندین بار می گرفتم، عذابی که نمی تیر خالص زن آنان تحویل می

 فضای همین جا را ترسیم کردم.  »جوشکار عجیب«نوشم. بعدها در داستان  هایی شراب پشِ هم می کردم انیار پیاله می
 

ای درخشان در پشِ  های زرد و پیشانی های شب پل در زمستان سوزناکی که خرمشهر معمواًل داشِ، زنی با چادری نیلی و گل در سر یکی از شیفِ
 طور که چیزی از وجودش را ای غریب در شب. از اتاقک آمدم بیرون. نیاهش را به من دوخِ آن های اتاقک عوارضی برابر من ظاهر شد. پرنده شیشه

داخِ و ان برای فروش آورده بود. گفتم برود در اتاقک بخوابد و خودم شب را تا صبح بیرون ماندم. صبح زود پا شد و نزدیکم آمد و نیاهی عجیب به من
مجموعه  »زیر چراغ قرمز«با تأثیری از داستان  » چی های دوبه شب«در مجموعه  »یک چشم«آنکه کالمی بیوید. پس از آن داستان  رفِ. بی

ای ساز کردم و با تیرخالص زن درگیر شدم و روز بعد  بهانه چوبک محصول تأثرم از حال این زن بود. باالخره طاقِ نیاوردم و یک شب  »بازی شب خیمه«
، به ها و جوانان و کارمندان شهر هایم لب شط، عادت مردم خرمشهر و محصل خودم را از این شیفِ رها کردم. بعد از رهایی از عوارضی پل، پرسه زدن

ان خورد زل زده بودم. در این زل زدن فکر داست های ریز انیار که زنده اسِ تکان می های کناره آب شط با موج ای که روی آشغال موش گندٔه مرده
کردم شاملو از آن  در ذهنم شکل گرفِ. این داستان در خوشه شاملو با تصویری روی جلد مجله برای آن چاپ شد. فکرش را هم نمی «ساندویچ»

 خوشش بیاید.
 

های بایر یا دیم  در دوره ما سپاه دانش درسِ شد. پس از سه ماه تعلیماتی به خدمِ در اصالحات ارضی مرحله اول شاه برای زمینخدمت سربازی 
های داستانی رویدادهای روزهایی که با کارمند سویل مأمور  سپری شد. در جریان این بخش از خدمِ سپاه دانش هرروزه در کنار برخی مضمون

غیر  لبته بهها به داشتن زمین بایر بود، ا میلی رعیِ داشتم. نکته مهمی که در این مدت دیدم بی رفتیم یادداشِ برمی اصالحات برای تقسیم زمین بایر می
حاف ته داد برای کشِ و کار و آنقدری بود که با یک سفر زیارتی و خریدن دیگ و دییبر و لباس و پارچه و ل از آن وامی که بانک کشاورزی به آنان می

یاری  ایر و بیرسید. اما با زمین ب کرد چیزی هم به ما می داد و اگر آسمان یاری می گفتند مالک گاو و بذر می شان این بود که می میلی کشید. دلیل بی می
اه در جریان ها بود ساواک ش های این دوره در آن هایی که یادداشِ کاری کنیم. تمام دفترچه آسمان به گدایی باید برویم. تازه کو پول بذر و گاو تا دیم

روستایی  مانده زمان خدمِ سپاه دانش در روستایی از توابع ایذه مالمیر و چند ماهی هم در ام در گچساران با خود برد. مدت باقی ام از خانه دستییری
نزدیک پل خرمشهر مأمور سوادآموزی شدم. در هر دو روستا برای آموزش سواد جز یک مشِ اوراک بزرگ برای حروف الفبا و کمی دفتر و قلم 

دقیقه  غذایی را هر پناهی و بر لبه فنا نشسته بودن روستاییان آنجا از بی ترین امکان برای تشکیل کالس وجود نداشِ. در این روستا من بی ابتدایی
دییر. این  رفِ تا سال آینده و یک بز خوردند و این می کشتند و می کردم. در طول سال و در آغاز عید برای یک بار یک بز برای تمام روستا می احساس می

لتوک که هایی ته دره با یک باریکه آب برای ش شان تکه زمین شان گوجه و پیاز با نان و دوغ بود و تمام محصول را خودشان تعریف کردند. غذای هرروزه
 مرتب سرش جنگ و جدال بود. 

 ادامۀ گفتگوی نامه مردم با ناصر موذن، 

 ۷ادامه  در صفحه 

ترجمه را در زندان اهواز شروع کردم با یک وبستر کوچک انگلیسی به 
هایی از  فارسی و آموخته انگلیسی و حییم کوچک انگلیسی به

های زبان در دوره کارآموزی فنی شرکت نفت. کالس  
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ای کاهیلی نیمه مخروبه به من دادند تا  نام مدرسه دوکالسه آموزش و پرورش خرمشهر خانه به

شان بودند که  وطنان زحمتکش عرب و خانواده در آن درس بدهم. ساکنان این روستا هم
شان یا مرغ و خروسی به  هایشان باید از محصوالت کشاورزی هرسال برای گرفتن کارنامه بچه
دادند که برای من هم آوردند و من دادن کارنامه را به روز بعد و  کارمند آموزش پرورش هدیه می

 بدون آن چیزها موکول کردم. 
 

کردم سرکشی  اصطالح تدریس می روزی بازرس این اداره آمد به تنها کالسی که من در آن به
خیز شدند با اشاره دسِ من سر جایشان نشستند.  ها بر پا ندادم یکی دوتا نیم کند. من به بچه

ها که حاال برایتان سرپا  بازرس گفِ چرا بر پا ندادی؟ گفتم شماها چی دادین به این بچه
شان  ایستند؟ بازرس به من زل زده بود برای اینکه از این حالِ درش بیاورم گفتم برو به توالِ به

ها. بازرس  توانی چند ثانیه آنجا بمانی چه برسد به این طفل سری بزن و ببین تو آدم بزرگ می
تربیِ بار  آموزانم را هم بی ادب و دانش نامه خدمتم آمده که خودم بی رفِ ولی توی پایان

 ام. آورده
 
و در انتظار پیدا کردن شغلی ثابِ، در شرکتی کشتیرانی با کارهایی متنوع از پس از سربازی  

طور پراکنده مشغول شدم. در آنجا با آشنایی با  مدتی کوتاه و به بارنویسی گرفته تا ترخیص کاال به
ای که بیشتر ساکنانش  محله -ها خصوص حیزانی ها( به کالرک ها )تالی کارگران و بارنویس

برنامه یک اعتصاب برای باال بردن مزد کارگرها را طراحی کردیم. مزد  -عرب زبان بودند
گرفتند اما به کارگران  های کشتیرانی می ها خوب بود چون مستقیم از شرکِ بارنویس

های مختلف  های طایفه ها و خرپول طورعمده وابسته به شیخ پیمانکارها که بیشتر عرب و به
دادند و این پیمانکارها روستاییان عرب را برای کارگری  عرب و اکثرًا هوادار رژیم مزد کمی می

ه بودند های کشتیرانی برای کارگر تعیین کرد شد گفِ جان کندن بود. پیمانکارها بیشتر مزدی که شرکِ  آوردند. کار آنان را کار نمی ها می به اسکله
 دادند.  ها بودند و از یک طایفه بودند می های همان شیخ های روستایی در زمین داشتند و مزدی اندک به کارگرها که فالحان و فالح زاده خودشان برمی

لحاظ  ید بهجایی نرسید اما شا ها که به های الزم یک اعتصاب ازجمله تأمین نیازهای روزمره خانواده طرح ما طرحی بود خام و بیشتر احساسی، بدون زمینه
گاهی دادن ممکن بود تأثیری داشته باشد. کتاب داستان بلند  و  »رقص در انبار«در مجموعه  »عبدو«و داستان  »آفتابیردان«تلنیری کوچک برای آ

 کنم در این فضاسِ. ام نکرده و بعد از چندین سال هنوز هم روی آن کار می که راضی»اسکله پنج«
 
ماهه در ایستیاه پمپ خزعلیٔه اهواز برای  ای یک شد دوره ها که در تهران انجام می پس از استخدام در شرکِ نفِ و قبل از پایان آموزششرکت نفت  

)  ۲و س ئآشنایی با کار کمپرسورهای بزرگ در کارخانه تصفیه گاز گچساران مشغول شدم. در آنجا با کارگران قدیمی پاالیشیاه آبادان مخصوصًا بخش ا
SO2( ای که در این زمینه داشتند به گچساران منتقل کرده بودند. ضمن اینکه مسئول  خاطر تجربه که بخش اسید سازی بود آشنا شدم. آنان را به
 ها دو باشیاه بود یکی کارگری و دییری رفتم. در آنجا برای شرکِ نفتی شان می هم شدم و به باشیاه  حال با آنان دوسِ شان بودم درعین شیفِ

ی دارد که از دیدم زده شدم و دییر نرفتم که آن هم برای خودش داستان کارمندی. چند باری که به باشیاه کارمندان رفتم از رفتارها و اداهایی که آنجا می
ه رئیس کارخانه ها. خبر ب رفتم باشیاه کارگرها. محیطی زنده، پرسروصدا، بیلیارد بازی، دیگ بزرگ لوبیا چیتی، و جز این گذرم. از آن به بعد می نقل آن می

ه این که آید. چیزی شبیه ب  تان می تان اسِ و گزارشش در پرونده کاری مهندس... دادند و او مرا خواسِ و گفِ به آنجا نروید خالف دیسیپلین کارمندی
رادر بزرگم قباًل از هایی که ب خواهم بیذرانم در جواب به او گفتم. در اینجا و کار در پاالیشیاه گاز آن خاطره طور که می من اختیار دارم اوقات فراغتم را آن

ایِ تشکیالتی ها شیفِ کنترل پاالیشیاه آبادان بودند و ساعِ کار از آفتاب تا آفتاب بود و بعد با مبارزات کارگران و کارمندان و هد دورانی که انیلیسی
که  «نوبِ شب»و  «گدار»های  شدند، مثل داستان گرفتند و ملموس می می کرده بود در ذهنم جان  حزب قانون هشِ ساعِ کار برقرار شد برایم تعریف 

تبی که «، و »هر روز اواخر غروب«و »رقص در انبار«در مجموعه  »زیر چتر کرباسی«هایی هم مثل  اند. داستان آمده»چی های دوبه شب«در مجموعٔه 
 در اینجا به ذهنم آمدند. »شیرو داشِ

 
سالی ل( در این کارخانه تصفیه گاز قتلی اتفاک افتاد. یک کارگر قدیمی که در شیفِ من هم بود با یک کارگر تعمیرات که برای تعمیرات کلی )اورهو 

کنند.  یو میشد تا تصفیه شود به کارخانه ما آمده بود شب در باشیاه کارگران بیو م ریخته می های بلندی که در آن مادٔه آمین روی گاز خام  بار برج یک
کند. بر پایه این واقعه  کردند فرو می صدا می «آمریکایی»این خاطر  آورد و توی شکم کارگر جوان پرکار که او را به رود از خانه کارد می کارگر قدیمی می

 طور کامل چاپ نشده اسِ. که هنوز به «آویز نیکلی رخِ»نام  داستان بلندی نوشتم به
 

صورت انفرادی زندان کرد. عده زیادی از جوانان  ساواک مرا بازداشِ کرد و در لشکر خوزستان به ۱۴۶۸در همین جا در اردیبهشِ  دستگیری
ی دانستیم چرا، به چه جرمی. دو هفته بعد از دستییری و در جریان بازجوی خوزستان از شهرهای مختلف هم مثل من دستییر شدند. هیچ کداممان نمی

ته ای در سلول انفرادی به من دادند که امضا کنم. حکم اخراج از شرکِ نفِ بود. بنا بر مقررات شرکِ نفِ دو هف و پیش از دادگاهی شدن هم ورقه
مان را به زندان  سروته، همه هایی بی هایی با سؤال وبیش یک ماه انفرادی و بازجویی غیبِ غیرموجه داشتم! بعد از کم

 ۸ادامه  در صفحه 

 ادامۀ گفتگوی  نامه مردم با ناصر موذن 
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 هم چسب مان را به های امنیتی ایران در اختیار دارند همه شهربانی اهواز تحویل دادند. بعد هم مطلع شدیم که با چسب مخصوصی که فقط دستیاه
رانی با های ایران غیر از کتک زدن و شکنجه کردن سناریونویسان و بازیی شناختیم. امنیتی مان دییران را نمی های کداممان جز همشهری اند. هیچ کرده

ها در هر  ونهکنند که انیار واقعًا جرمی اتفاک افتاده اسِ. نم خصوص از طریق تلویزیون باور می کنند که بینندگان به استعداد هم هستند و چنان بازی می
 اند. دو رژیم فراوان

حساب به اداره مرکزی شرکِ گاز مراجعه کردم. مدیر کارگزینی مرا پذیرفِ و پس از تعریف  آزاد شدم و برای تصفیهپس از دو سال در زندان ساواک 
ی. گرداز کارم در کارخانه ورقی جلوم گذاشِ و گفِ برای اعلیحضرت بنویس که اشتباه کردی و پشیمانی و طلب بخشش و این جور چیزها تا سر کار بر 

معلم بودند هایی که همه یا کارمند شرکِ نفِ یا بانک یا  قول شما، او باید بنویسد اشتباه کرده اسِ و عذر بخواهد که جوان در جواب گفتم اعلیحضرت به
رده به چه شان را افسرده ک قتل زده بودند نیه داشته و در اوج شکوفایی روح ها عاطل و باطل میان قاقچیان و کسانی که دسِ به از کار بیکار کرده مدت

تم. او شناخ کنند. البته من این مدیر کارگزینی که کارمند قدیمی شرکِ نفِ و پیرمردی سلیم النفس بود می جرم اینکه یک جور دییر فکر می جرمی؟ به
گفتند؟  یدانید آن قاچاقچیان و قاتالن تیره بخِ پس از چند ماهی که در زندان بودیم به ما چه م از معلمان دوران آموزشی ما بود. در ادامه گفتم می

ین مردمان مجرم و اند؟ به ا اید شما را چرا گرفته تان هم تحصیلکرده و شاغل بوده اید؟ همه ایم و در زندانیم شما چه کار خالفی کرده گفتند ما جرم کرده می
نظر  های دستیاه امنیتی کشور باشعورتر به تیره بخِ که از آدم

دادیم؟ اقدام علیه امنیِ کشور در  آمدند چه جوابی باید می می
خانه  توانستم تصفیه ای کوچک من می حالی که با اشاره شعله

هوا بفرستم؟ تصفیه حساب کردم و از  چندین میلیون دالری را به
 دنبال کار! کارگزینی آمدم بیرون به

ترجمه خبر  -کاری موقِ در شیفِ شب در تلویزیون پیدا کردم
سازمان خارجی. پس از شش ماه ساواک گفِ بیرونم کنند. در 

به  ۴۶ها کار کردم و در هجومی که در سال  سالجیبی 
بازهم ام سازمان جیبی را موظف کردند مرا به کارم برنیردانند.  دارهای سیاسی کردند چهارماه انفرادی در کمیته مشترک بودم و پس از آزادی سابقه

 ها مرا استخدام کرد. نفهمیدم چرا؟ باالخره انتشارات امیرکبیر جعفری
 

 روی آوردید؟… چه شد که سر از وادی ادبیات برآوردید و به داستان نویسی و ترجمه و 
ادبیات  ها من را به خواندم. این کتاب داشتم و می طور که قباًل گفتم در خانه برادر بزرگم در آبادان کتاب حافظ و باباطاهر و خیام را برمی همانن.م: 

های درسی  جای کتاب دبیر ادبیات و جغرافیای ما بود. او بهحسن پستا ام به شعر و داستان بود. در دوره دبیرستان هم   جذب کرد و این آغاز عالقه
ها را  خواند و طرز خواندنش حواس تمام بچه خواند. بسیار گرم و گیرا می مان می و نویسندهای دییر را برایلزاده  صادق هدایت، جماهایی از  داستان

و مبرهن آموزان واضح  های انشای آن زمان بود )البته بر ما دانش داد غیر از روال معمول کالس هایی هم که برای انشا می کرد. موضوع خود جلب می به
بنویسید.  رسد نظر خودتان می های محله بنویسید، هرچی که به ها از آدم گذرد؟ از همسایه تان چی می گفِ بنویسید توی محله اسِ و الی آخر(. مثاًل می

ای ه کردند یکییش هم من بودم. کالس اید؟ چندتایی دسِ بلند می ها کدامتان نوشته گفِ بچه نوشتم. و بعد در زنیی که انشا داشتیم می من هم می
داد یکیش هم من بودم.  کرد و نظر می معلم جغرافیای ما مرا به داستان نوشتن تشویق کرد. پستا روی انشای دو سه نفر مکث میحسن پستا انشای 

من نظر دهد و بعد با همان لحن دربارٔه انشای  خواند و توضیح می هایی که از نویسندگان مهم کشورمان با این زیبایی می اینکه آدمی با این داستان
شدم  آمد و تشویق می العاده می گرفتم برای من چیزی خارک اش نمی ام جدی گیرد در جایی که خود من که آن را نوشته دهد و نوشته من را جدی می می

 آنکه راه و روشی بلد باشم و فقط از سر احساس.  که باز بنویسم بی
 

ن و بعد گفِ نام لوطی غالم و عنترش. پستا بعد از خواندنم دربارٔه آن صحبِ کرد و چندتا ایراد گرفِ و گفِ تصحیح ک تا اینکه یک روز انشایی خواندم به
نویسی داره بفرسِ برای   کردم. گفتم آقا برای کیهان؟ گفِ آره، کیهان یک مسابقه داستان . باور نمیروزنامه کیهانپاکنویسش کن بفرسِ برای 

ن چاپ. من کالس چهارم ریاضی بودم. داستان من در کیهان چاپ شد. انشای دییری هم که االن نامش را فراموش کردم پس از خواندن پستا گفِ ای
اونم یک مسابقه داستان نویسی داره. فرستادم، مجله دریافِ آن را اعالم کرد و نوشِ نوبتش که برسد مجله فردوسی را پاکنویس کن بفرسِ برای 

 شود.  چاپ می
فتی های شرکِ ن های بنیاه ترجمه و نشر کتاب که برادرم سری کاملش را از یک ویزیتور که توی لین کنم بعد از خواندن کتاب درمورد ترجمه فکر می

ی ها چاپ و جلد و صحاف کرد خریده بود به سراغم آمد. در این زمان محصل دبیرستان بودم. کتاب چرخید و قرارداد فروش قسطی آن را تبلیغ می می
شتن. کردم تا نو خواندم. پس از آن بیشتر به ترجمه فکر می ها را یکی بعد از دییری می خوب و تمیزی داشتند و متنوع بودند. من با شوک و ذوک آن

را با ترجمه فارسی  همینگویکردم یا مثاًل وداع با اسلحه  ها اما ناتوان از آن. تمرین می رفتم با آرزوی ترجمه آن های انیلیسی ور می همیشه با کتاب
کردم و  کردم و با ترجمه دریابندری مقایسه می کردم. گاهی هم یک سطری از آن را ترجمه می گذاشتم و به فارسی آن دقِ می مقابل هم می دریابندری

وچک کردم. ترجمه را در زندان اهواز شروع کردم با یک وبستر کوچک انیلیسی به انیلیسی و حییم ک های فارسی دریابندری تأمل می روی انتخاب واژه
م های خاطر غیبِ گیر که به های زبان در دوره کارآموزی فنی شرکِ نفِ و خانم معلم آمریکایی و سخِ هایی از کالس فارسی و آموخته انیلیسی به

کتیو می ای پاسیو و نه مانند آنکه در انیلیس یا آمریکا زبان را به ، و درمجموع، آموخته کرد همیشه سرزنشم می  آموزد.  صورت آ
 

شِ نو های عاشقانه رمانتیکی خیلی رقیق می دار و رستم صولِ بود که داستان زندان شهربانی اهواز یک کتابخانه داشِ که مسئولش یک پاسبان هیکل
فرستاده بودم یکی  شاملوهایی که قبل از دستییری برای خوشٔه  کرد. داستان خرج خودش چاپ می هایی به و در جزوه

 ۱ادامه  در صفحه 
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آبان یا روزهایی که دایره زندان مراسمی از  ۴مرداد یا  ۸۲روزهای دیده  آصف رزم
بردند توی  کرد یا اگر نمی کرد قبالً تقاضای رفتن به انفرادی می این دست بر پا می

ها در زندان به آصف  ها تا پاسبان آمد. از زندانی ماند و به حیاط نمی سالن زندان می
گذاشتند. خاطر شجاعت و شخصیت استوارش احترام می به  
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ان زندانیان دانسِ که گرچه ما در زندان در می دانسِ. او این را هم می شد اما من خبر نداشتم. پاسبان مسئول کتابخانه این را می بعد از دییری چاپ می
و من دیده  رزم آصفهایش را نزد  معروف اسِ. او روزی نسخه خطی یکی از داستان »اقدام علیه امنیِ«مان سیاسی یا همان  عادی هستیم ولی جرم

هاج و واج ماندیم. آصف گفِ آخر ما سیاسی هستیم آصف  خواهد آن را چاپ کند و از آصف خواسِ یک مقدمه برای آن بنویسد. من و آورد و گفِ می
 کرد اما آصف با مهربانی خاص خودش او را قانع کرد.  اندازند زندان کنار ما. اصرار می و برای تو دردسر درسِ میشه و تو را هم می

کرد قباًل تقاضای رفتن به انفرادی  آبان یا روزهایی که دایره زندان مراسمی از این دسِ بر پا می ۶مرداد یا  ۲۷این را هم اضافه کنم که آصف روزهای 
ِ استوارش خاطر شجاعِ و شخصی ها در زندان به آصف به ها تا پاسبان آمد. از زندانی ماند و به حیاط نمی بردند توی سالن زندان می کرد یا اگر نمی می

کرد.  می نویس کمدهای قفل شده را گاهی برای ما باز های کتاب کتابخانه کمدهایی بود که قفل بودند. پاسبان داستان گذاشتند. در زیر قفسه احترام می
انیلیسی با های فارسی و انیلیسی چاپ پروگرس )احتمااًل از خانه زندانیان سیاسی آورده شده بودند(. من چندتا کتاب فارسی و یک  کمدها پر بود از کتاب

کردم برای آصف که در یک تخِ دو طبقه  ترجمه آن و هرچی ترجمه می را برداشتم و بعد شروع کردم به «زندگی حماسی نیکالی آستروفسکی»عنوان 
 کردیم کسی متوجه نشود. سروصدا و تقریبًا نیمه پنهان. و سعی می خواندم، البته بی بودیم می

 
 اید؟ شما در کارهای قلمی خود بیشتر تحت تأثیر کدام نویسنده ایرانی یا غیرایرانی بوده

دار و مردم کوچه و بازار آن دوره بود،  های زبان زنان خانه تکلف و پر از کنایه که بیصادق هدایت اصطالح روایِ(  زبان شرح داستان )یا بهن.م: 
رمندانه از ای هن کارگیری های او و نقش بسیار مهمی که دیالوگ در داستان )بنا به ارزیابی منقدان( باید داشته باشد در آثارش، به های داستان دیالوگ

ها با  ژوان کرج و آن گنجشک  کرد، ملموس و نافذ، مثل دون زبان عوام و نه جا دادن قلفتی یک عبارت عامیانه در متن کارهایش، فضاهایی که خلق می
در  چوبکهای کالپیسه یا فضای میدانچه در سگ ولیرد، یا در علویه خانم که خیلی بر من تأثیر گذاشِ )نه برای تقلید( همچنین فضای کارهای  چشم

که انیار وزش نسیمی خنک و پرامید بود در گرمای باالی پنجاه درجه خرمشهر که بر من  علویمرد و چشمهایش  بازی، فضای داستان گیله خیمه شب
شناختم  هایی که نمی آورد و گویی ُبعدی تازه از زندگی وجود می اوقات خوشی در زندگی همیشه فقیرانه ما برایم به چخوفهای کوتاه  تأثیر داشتند. داستان

آخرینی که در   ها و امید و روشنایی به زندگی انسانگورکی کرد. نیاه  بار جدا می آورد و مرا از محیط کسالِ انییز بود پیش چشمم می و برایم شوک
گفِ  میهای لمپن و شرور که در شهر بندری ما کم نبودند نیاهی انسانی داشِ و انیار به من درگوشی  کرد. او به تیپ هایش بود مرا مجذوب می داستان
مانم. آن  ان میکنم کنارش کنم ولی ازشان فرار هم نمی کنند با وجود این تو بدان که تأییدشان نمی اند و این کارها را می جوری فهمم اینان چرا این من می

هایم که در محیط شهر زادگاهم گاه رنگ  ها و هیجان تابی انداز این افق بی خواند. چشم کرد مرا به سوی خود می در زندگی به آن نیاه میگورکی افقی که 
ی های بیسِ و س های دهه های ارزشمند ادبی و هنری سال کشاند. نسل ما که وارث تجربه ها می گرفتند به مسیر همدردی و رفاقِ با آدم خشونِ می

چخوف و گورکی و تولستوی و داستایفسکی و همینگوی و و ترجمه آثار  هدایت و علوی و چوبک)که بخشی مهم و درخشان و مؤثر آن آثار 
 بودند( و در کنارش ضایعات و خاکسترهای کودتا هم بود.  بک و هوارد فاست و جک لندن اشتاین

کارهای  کشاندمان. کنیم و گاه و شاید بیشتر از گاه در بسیاری از موارد به بیراهه می  هایی تازه از داستان نویسی را تجربه ما دوسِ داشتیم شیوه
های این دو  شد. اتفاک بدی که برای نسل ما افتاد تقلید از دیالوگ هایی بد از آنان می کرد اما در دوران ما ترجمه مان می جذبفاکنر  وهمینگوی 

های  هایی نامرغوب و بیشتر غلط بود. این دیالوگ نویسنده در ترجمه
محتوا اما سهل و آسان سرآغاز تنزل کیفیِ بسیاری از  معنا شدٔه بی بی

های مختلف و گاهی هم بعضی  های ما شده بود. مجله نوشته
نوعی بر آن  های غلط را چاپ و به های ادبی این تقلید از ترجمه جنگ

گذاشتند. من خیلی سعی کردم از این گرایش دور بمانم.  صحه می
مدرن با برداشِ  -دشوار بود. برخی از دوستان کارهایم را غیر مدرن

و توصیفی و خالف معیارهای  -پسندیدم خودشان که من نمی
چاپ کارهایم رفتم. برای همین بود که  دانستند که بر من اثر نداشِ و من راه خودم را می های معروف شدٔه ادبی بعد از کودتا می آوردی بعضی چهره در من

نام  اعتبار ساخِ. اولین مجموعه داستانم به نوشتم بی ها در کارهایی که می گونه نظرهای مدرن را در ذهن من و برای پیروی از آن آنشاملو در خوشه 
 ای از آن شد که تأثیر خوبی بر من داشِ.  را پس از آزادی از زندان جرئِ کردم چاپ کنم و در ستون معرفی کتاب کیهان معرفی »چی های دوبه شب«
 

هایی چون احمد محمود،  ای که در گسترای آن به نام نویسان جنوب کشور بودید. حلقه شما از شکل دهندگان حلقٔه داستان
ناصر تقوایی، عدنان غریفی، نسیم خاکسار، محمد ایوبی، احمد آقایی، پرویز مسجدی، حسین رحمت، مسعود میناوی، پرویز 

خوریم. کیفیت این حلقه چه گونه بود و چه دستاوردهایی در زمینه ادبیات داشت؟ ارتباط اعضای این حلقه با  برمی… زاهدی و 
 هم چگونه بود؟ آیا دیدارها و نشست های منظمی هم در کار بود؟

ای خشمناک  اند، یادشان گرامی باد. ماها مثل طایفه فوت کردهمحمد ایوبی، احمد محمود، و مسعود میناوی : از این دوستان سه نفرشان ن.م
هایی ِ ای امن برای زیستن درحال کوچ بودیم. دیدارها و نشس مان یا گوشه و پریشان احوال و درگیر مالک و کدخدایان مملکِ بودیم که در پی رؤیاهای

ای،  ر کافهالعرب معروف، زمانی د ای کنار دلتای کارون و اروند یا همان شط  خانه آمیز و احساسی شدید، زمانی در قهوه اش شوک منظم در کار نبود. همه
ل اسکول، طور که از همدییر هیچ خبری نداشتیم. یکی دوتا در سپاه دانش، یکی دو تا در تکنیکا کردیم، آن نشستیم و بعد کوچ می ای. می زمانی در خانه

وانسِ مان را نت یکی به تهران برای آموختن سینما، یکی کار در شرکِ نفِ.  فقط ساواک شاه دو سال ما را در زندان اهواز متوقف کرد، اما در درون
سرانجام  توانسِ باشد. و بعضی رؤیاهای بی هایی که بین جوانانی مثل ما می خاطر این دیدارهای نامنظم و گپ . آن هم به۶۴تا  ۶۸متوقف کند. از سال 

ام. بعد دوباره پراکندگی و دوباره  تا حدودی آن را نوشته »جوشکار عجیب«ای مثل مائو در چین. در داستان  زدن به کوه و بیابان با اسلحه یا راهپیمایی
 ۰۱ادامه  در صفحه  زندان. کوبیدن جوانان رویاپردازی مثل ما و از حرکِ و رشد اندختن نیروی بالنده کشور وظیفه اصلی ساواک بود.
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ها و  های نویسنده های روشنفکری یا جمع زیاد اهل محفلاحمد محمود 
آمد  که پیش می  شاعران نبود. با رفقای سازمان افسری یا دوستان جنوبی

 نشست و برخاست داشت.
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 هایی دارید؟ ویژه چه خاطره از زنده یاد احمد اعطا )احمد محمود( به

هایی درباره  خوردیم و گپ ای می یش بود. در جایی قهوه»ها همسایه«دیدم و این قبل از انتشار  را میاحمد محمود در تهران که ماندگار شدم ن.م: 
ازه را روی میز نوشته کاری ت رفتم، دسِ اش که نزدیک خانه من در نارمک بود می زدیم. بعدها گاهی به خانه های ایرانی تازه انتشار یافته با هم می داستان

داد  ان میهایی که نش دیدم که یک سطر در میان با مداد روی کاغذهای کاهی نوشته بود. او در اتاک پذیرایی روی مبل اش معمواًل می کوچک اتاک پذیرایی
ن نوشِ. نه میز تحریری و نه اتاک کاری. البته بعدها در فیلمی از او دیدم که در زیر زمی نشسِ و روی این میز کوچک می عمری ازشان گذشته می

اشِ خانه آمد. روزی مطابق معمول سری به او  زدم. د ها پایین می احتمااًل همان خانه نارمک اتاک کاری برای خودش درسِ کرده بود و عصا زنان از پله
و کتاب داد بخواند و این کارگر مرتب از ا کرد و اینکه کتاب به او می کرد که در تعمیر خانه کمک می کرد. از کارگری افغانی صحبِ می را تعمیر می

کرد انیار فرزندش بود. احمد محمود  با نوعی غرور و شادی از کتاب  خواندن این کارگر و استعدادش صحبِ میاحمد محمود خواند و  گرفِ و می می
سِ آمد نشسِ و برخا که پیش می  ها و شاعران نبود. با رفقای سازمان افسری یا دوستان جنوبی های نویسنده های روشنفکری یا جمع زیاد اهل محفل

های  باران احمد محمود دکتری که در میان توپ »زمین سوخته«زد.  در  آمد سری  به احمد محمود می به تهران میطرفی  هاشم بنیداشِ. مثاًل 
 طرفی بود.  رسید هاشم بنی ها می ها به زخمی اهواز در خیابان

های احمد محمود با مانع  پس از تصرف امیرکبیر از سوی رژیم تجدید چاپ کتاب
هایی  ها و پاراگراف خواستند تکه کرد که چطور از او می شد. او برایم تعریف می روبرو 

  ها را حذف کند تا اجازه چاپ بدهند و او در مقابل خصوص همسایه هایش به از کتاب
راحتی تن  کنم. از آنانی که به ام حذف نمی گفِ من یک کلمه هم از آنچه نوشته می

کرد و  دادند تا اجازه چاپ بییرند گالیه می هایشان می به حذف یا تغییر در نوشته
 گذارند.  معتقد بود که با این کارشان دسِ رژیم را برای سانسور باز می

پذیرفته م. در پس از بیرون کردن پنج نفر، در جلسه هیئِ دبیران شورای نویسندگان و هنرمندان پیشنهاد کردم بزرگداشتی برای احمد محمود برگزار کنی
نظیر روبرو شده بود و تکانی به فضای داستان نویسی داده بود. احمد محمود  ش بود که با استقبالی کم»داستان یک شهر«شد. این بعد از انتشار رمان 

ترتیب اجاره آن را داده بود پر شده بود. بیشتر سایه های شورا در خیابان حقوقی که  هم پیشنهاد من را قبول کرد و به محل شورا آمد. سالن و اتاک
ند بسیاری م های عالقه جمعیِ سرپا ایستاده بودند. غیر از اعضای شورا که حاال تعدادشان بیش از دویسِ نفر شده بود، جوانان مشتاک ادبیات و خانواده

نازی . های مشهور موسیقی در شورای نویسندگان و هنرمندان عضو شده بودند هایی تئاتری، برخی چهره ها، گروه شان آمده بودند. نقاش فرزندان  همراه
های کوتاهی کردند. پس از آن  هم صحبِ کسراییو آذین  بهنوشته بودند که خواندند، احمد محمود جستارهایی درباره کار قریب و عظیما 

تر های احمد محمود گوش دادند. صدای گرم و پرطنین احمد محمود طرفداران زیادی پیدا کرد. چند نفر از بازییران تئا حاضران با اشتیاک به صحبِ
 شوخی پیشنهاد بازی در یک پییس به او دادند.  به

نوازی همیشیی  به من گفِ دوسِ دارد با احمد محمود دیداری داشته باشد. به احمد محمود گفتم و او با مهمانمحمدرضا لطفی روزی در شورا 
را میهمان کند و او هم پذیرفِ. من او را به در خانه پوری احمد محمود خواهد  میپوری سلطانی پذیرفِ. چندی پس از این دیدار، لطفی گفِ 

پوری زند. گفِ تو هم باید بیایی. تو هم میهمانی. خوشحال شدم که  سلطانی رساندم و با او خداحافظ کردم و برگشتم. شنیدم  لطفی صدایم می
دیدی. پوری  خط خودش در قابی بر دیوار آویخته بود و آن را می بهمرتضا کیوان نامه  شدی وصیِ بینم.  وارد اتاک پذیرایی که می را میسلطانی 

احمد . غیر از   »اشک پوری خون مرتضا«شد:  هایش جاری می اش در چشم کرد غم دیرینه کرد. به احمد محمود که نیاه می سلطانی میهمان نوازی می
طور شروع  و خانمی جوان خواهرزادٔه مرتضا کیوان هم بودند. پوری پس از پذیرایی صحبتش را با احمد محمود این، نازی عظیما من ولطفی  ومحمود 

گفِ تمام آن چیزهایی که آن شب با احمد محمود هایی که در رمان داستان یک شهر آمده دییر چه چیزهایی دیدید که شاید ننوشتید.  کرد: غیر از آن
داد از این جواب که احمد چند بار مجبور  نشان میپوری سلطانی های پرسان  ام. چشم هایی بود که نوشته آویزان شدن به لبه دریچه سلول دیدم همین

 ومرتضا خواسِ چیزهایی بیشتر از آنچه در رمانش از آخرین شب  ای کوتاه نیامدنی از احمد محمود می شود و با پرسشیری شد تکرار کند قانع نمی
های  شان درباره ادبیات و تا نزدیک سحر و دقایقی بعد به سوی چوبه کردن  شان  و پس از آن صحبِ در سلول و شطرنج بازیسرهنگ مبشری 

شده بود  یاد او گذرانده بود و غم نبوِد او جزو وجودش های حیات محبوبی که سراسر عمرش را با  تیرباران برده شدن برایش بیوید و خاطره آخرین لحظه
گاه آغاز کرد و پس از آن در همان  ای در سه صدا درآورد و قطعه تار را به لطفیشد باز هم هرچه بیشتر بیوید.  که بدون کالم و تنها با اشکش بیان می

به احمد و به من کاستی از این یادگار ضبط شده داد که مال کیوان یادگار این شب و این دیدار بود. خواهرزاده  ای نواخِ. گفِ به تار قطعه گاه با سه سه
 و من یک کلمه هم با یکدییر حرف  نزدیم.احمد محمود ام دوباره ضبط شد اما از سوی سپاه. در بازگشِ  من در جستجوی خانه

 
ها را  های ده شب بودید و سرانجام نیز همه این های شعر گوته )ده شب( مسئول گردآوری شعرها و سخنرانی شما پس از شب

های گردآوری این مجموعه در آن  چاپ رساندید. اگر ممکن است کمی از دشواری به ۶۵۳۱یاری انتشارات امیرکبیر در سال  به
 ها را با ما در میان بگذارید. شویم آن هایی از این ده شب مانده، خوشحال می هنگام بگویید و اگر ناگفته

ها در مطبوعات و رسانه فراوان بوده اسِ و ظاهرًا  خواهی ها سهم های شعر گوته )ده شب( گزارش و نظر و تحلیل و عالوه بر این درباره شبن.م: 
انسِ باعث تو  وجود آورده بود که می ها به یژه در شوری که این شب و ها بسیار عاقالنه بود به ای نمانده اسِ. تصمیم به چاپ کتابی از این شب ناگفته

 غفلِ از آن شود. 
اپ آثار ر چنظرهای مخالف با نشر آن از سوی انتشارات امیرکبیر هم مایه بحث بین اعضا شده بود و پیشنهادهایی از سوی ناشرانی کوچک اما فعال در ام

رژیم چندان خوب این ناشران و دییری هنوز فعال بودن دستیاه سانسور  باره وجود داشِ، یکی وضع مالی نه بیشتر چپیرا وجود داشِ. دو مشکل در این
از پیشنهاد چاپ این کتاب استقبال کرد و با محمدرضا جعفری که امکان داشِ مانع از انتشار این کتاب شود. آقای 

 ادامۀ گفتگوی نامه مردم با ناصر موذن

 ۰۰ادامه  در صفحه 

نامه  شدی وصیت که میپوری سلطانی وارد اتاق پذیرایی 
خط خودش در قابی بر دیوار آویخته بود و  بهمرتضا کیوان 

دیدی. آن را می  
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پرداخِ مبلغ پنجاه هزار تومان که در آن زمان برای تشکلی مثل کانون مبلغ باالیی بود که برای اجاره 
کار زده شد. و برای گرفتن مجوز انتشار هم نفوذ امیرکبیر  بهمحمد خلیلی همِ  محلی برای کانون به

با توجه به اشتغال من در این انتشاراتی و آذین  بهگشا بود.  گرهعبدالرحیم جعفری خصوص آقای  به
عهده من گذاشِ.  آید نظارت بر چاپ آن را به اعتمادی که به من داشِ که ابراز سلیقه فردی پیش نمی

خرج دادند. چاپ و نشر  کارکنان امیرکبیر و چاپخانه آن مساعدت مؤثری در چاپ و انتشار این کتاب به
ها نیازمند بود.  های غیرمنتظره آن به این مساعدت سریع کتاب در اوضاع سیال کشور و تحول

 خوشبختانه کار چاپ و نشر با موفقیِ همراه شد.
 

از زنده یاد محمود اعتماد زاده )به آذین( که یکی از سازمان دهندگان برگزاری ده شب 
ای  شعر و سخنرانی در انجمن فرهنگی ایران و آلمان )انستیتو گوته( بود چه خاطره

 دارید؟
های کانون در شرایط  دهی فعالیِ نظر من چه در مورد ده شب و چه درمورد سازمان البته بهن.م: 

های کانون نظر موافق افکار عمومی کشور را جلب کرد و این  ملتهبی که کشور داشِ چندان که حرکِ
شد  بهای مردم هدیه به کانون بود که باید از آن تا ریشه گرفتن کانون از آن محافظِ می خود سرمایٔه گران

و در تشکیل هسته سیاسی سه نفری و در مجله سوگند آذین در  شاخص بود. من با بهآذین  بهنقش 
خاطر دارم بلکه تحِ تأثیرش هم  تنها به ام. آنچه از او نه کانون و شورای نویسندگان خیلی بیشتر کار کرده

اش برای کانون   وقفه ام  و آن این خصلِ او بود که در عرصه ادبیات و هنر و در فعالیِ بی بوده
کرد. طی  اش که همواره به سوی حزب بود رفتار نمی صورتی بر اساس گرایش خاص سیاسی هیچ به

کرد. او  در کانون فعالیِ میسپانلو کرد و با  را در پیام نوین چاپ مینادر ابراهیمی طور مثال کارهای  های بسیار این را در او نهادینه شده دیدم. به سال
لف بودند اش مخا هایی که با گرایش سیاسی کرد. او با تئاتری هایی که با حزب موافقتی نداشتند اصرار می در ترکیب هیئِ دبیران در مورد انتخاب چهره

 کرد.  ( همراهی میامیرحسین آریانپورلحاظ نظری )مانند  در کار ترجمه و به
و  آذین و نظرات هنری های آن دوران کانون دیده نشده بودند و نه با خود به نویسندگان و هنرمندانی در ده شب سخنرانی کردند که نه در فعالیِ

راموش اخراج. چیزی را که ف ای از سوی او  در جهِ ممانعِ از حضور آنان دیده نشد چه رسد به گاه سخنی و اشاره اش موافقتی داشتند اما هیچ سیاسی
بود  ۴۷بود(  و قبل از انتخابات بعدی در سال  ۴۸یا در  ۴۰کنم در  کنم این رویداد بود که در آخرین انتخابات هیئِ دبیران قبل از انقالب )فکر می نمی

آذین در این انتخابات شرکِ نکرد و چیزی شبیه این  در خیابان نفِ برگزار شد. بهای  مقدم مراغهکه ماجرای اخراج پیش آمد، انتخابات در خانه 
چون  ای مبارز هم ندهدلیل نیاز هیئِ دبیران در دوره شاه به اعتبار نویس مند بوده. البته با این وجود به ها به عرصه کانون گالیه شنیدم که از ورود آمریکایی

هم از اعضای هیئِ دبیران جدید بود به  ۴۷او داده شد. یکی از منتخبان این انتخابات که در سال   ها به آذین بود که در غیاب او باالترین شمار رأی به
 هایی پذیرفته بود. آذین هم باالخره گویا پس از صحبِ برای قبول دبیری کانون اقدام کرده بود. به آذین بهقانع کردن 

 
 چه شد که به مبارزه سیاسی روی آوردید و با حزب توده ایران آشنا شدید؟

های استبداد زده زحمتکشان و روشنفکران و مردم عادی  شوند. در جامعه کنم اشخاص در ایران به طرف مبارزٔه سیاسی رانده می من فکر مین.م: 
مقاالت ارگان  شد یا شد یا آزاد می شوند. از کودکی در خانٔه ما و برادرم صحبِ از حزب توده ایران بود. چون برادر بزرگم یا دستییر می ناگزیر سیاسی می

مان که  های خانه کاهیلی اجاری آمد. در دوره دبیرستان سوراخ سنبه خواند و در تمام این موارد نام حزب بر زبان می حزب را برای مادرم و همسرش می
   خواندم. نوبِ می های چاپ شده حزب پیش از کودتا پر کرده بودم و به دیوارهای گچی طبله کرده زیاد داشِ از کتاب

را دیدم. پس از زندان نشریات زیرزمینی حزب را  خاوریرزم  همآصف رزمدیده پیش از انقالب و در زندان اهواز نمادی از نسل جدید و مبارز حزب یعنی 
و اخیر پورهرمزان را با هماهنیی با رفقا خسرو روزبه خواندم. پس از انقالب در چاپ نخستین شش شماره مجله دنیا و دو ترجمه از  جستم و می می

 چاپ کردم.
 

شما عضو کانون نویسندگان ایران بودید، چه شد و 
چرا هیئت دبیران کانون )باقر پرهام، احمد شاملو، 

محسن یلفانی، غالمحسین ساعدی، و اسماعیل 
، رأی به اخراج شما و ۶۵۳۱خویی( در سال 

آذین،  هایی چون به نویسندگان، شاعران، و مترجم
سیاوش کسرایی، سایه، فریدون تنکابنی، و محمد 

تقی برومند از کانون دادند؟ آیا آنان بعدها از کردٔه 
 خود پشیمان نشدند؟

ای که  عمومی یک توضیح کوچک با پوزش. این هیئِ دبیران جدید کانون ما را اخراج نکرد، عضویِ پنج نفر باال را معلق کرد، پس از آن مجمعن.م: 
خودمان را نه  اخراج آنان داد. ما یعنی اعضایی که به این اخراج معترض بودیم نفر به اکثریِ آن شکل داده شده بود رأی به منظور اخراج پنج نظر من به به

ج نفر که در بنیاد ای هم از کانون کاًل کناره گرفتند. اخراج این پن هامان بعد به شورا پیوستیم عده از کانون بلکه از هیئِ دبیران جدید کنار کشیدیم. خیلی
ای خاص در تاریخ کانون نویسندگان بود. چون  گرفتن کانون از آغاز نقشی پررنگ و حضوری همیشیی داشتند پدیده

 ادامۀ گفتگوی نامه مردم با ناصر موذن 

 ۰۲ادامه  در صفحه 

ام  و آن این خصلت او  خاطر دارم بلکه تحت تأثیرش هم بوده تنها به آذین نه آنچه از  به
صورتی بر  هیچ اش برای کانون به  وقفه بود که در عرصه ادبیات و هنر و در فعالیت بی

کرد. اش که همواره به سوی حزب بود رفتار نمی اساس گرایش خاص سیاسی  



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۰۲ 

فریدون اند. الاقل دو تن از این پنج نفر ) کرد که ثابِ شود عامل ساواک بوده موضوع اخراج در مقررات کانون در ارتباط با اشخاصی صدک می
(  در اعتراضی شجاعانه به این دستییری او هم دستییر و زندانی شد. آذین به( در ارتباط با چاپ کتاب ضد رژیم شاه زندانی شد و دییری )تنکابنی

جدید ان موارد تعقیب و بازداشِ بیشتری از سوی ساواک در ارتباط با مسائل فرهنیی و کانون برای آنان وجود داشِ. اما درباره پشیمانی هیئِ دبیر 
ج نفر موافق ها  که در این مورد از آنان نظرخواهی شده بود با اخراج پن ام و اطالعی ندارم. در مصاحبه با برخی چهره کانون من چیزی نشنیده و نخوانده

 کار[. تألیف آقای مسعود نقره «تاریخ جنبش روشنفکری ایران»]جلد پنجم کتاب محمد مختاری یاد  جمله اسِ زنده نبودند از آن
 

د تأیید هیئِ ای که مور  ها درباره اجرای برنامه اگر امروز و در شرایط کنونی جهان و حتا شرایط کنونی کشورمان پنج نفر از نویسندگان، شاعران، و مترجم
سًا شود اسا اخراج آنان دهد )میر می شان در کانون تعلیق و سپس مجمعی عمومی رأی به دبیران کانون هم باشد نظر مخالف دهند و بنا بر آن عضویِ

نین داران هنر و ادبیات درمجموع دربارٔه ادارٔه جدی و مؤثر و نه احساسی و سیاسی چ اش اخراج کرد؟( افکار عمومی و دوسِ کسی را از تشکل صنفی
 کنید  چه خواهند گفِ؟ لحاظ صنفی فکر می کانونی به

 
 های فردی اعمالی تجاوزگرانه بر ضد آزادی دانستند  در همین سال که ماجرای اخراج صورت گرفِ از سوی نیروهایی که خود را متولی انقالب می 

شد. بحث موافقِ و مخالفِ با انقالب  داد که موجب خشم مردم می های فکری و سیاسی دگراندیش روی می شهروندان و نیز زنان و دختران و گرایش
ردم هم های اصلی انقالب از دید م حال گرایش به تأمل و کوشش به تأثیر گذاری در جهِ عملی شدن هدف کشیده شده بود. درعین ها نیز  حتا به خانواده

 های چپ و غیر دولتی بلکه بین مردم عادی هم. در جامعه جای مهمی داشِ نه فقط بین نیروهای چپ و مذهبی
  

فی( در زمینه سیاسی )و نه صن دانستند. این پیش ای اصاًل انقالب بهمن را انقالب نمی در کانون نویسندگان هم اوضاع چنین بود عالوه بر اینکه عده
اتفاقًا  شد. اخراج مخالفان کشیده می بایسِ به نظر من مخالف بودن با برگزاری یک برنامه در یک کانون صنفی نمی اخراج  نقشی مهم داشِ. به  رأی به

که از سوی ساواک غالمحسین ساعدی ویژه  ها تأکید زیادی داشتند. به هیئِ دبیران جدید کانون از هواداران آزادی نظر و بیان بودند و بر این آزادی
شدت تحِ تعقیب مکرر و در چندین نوبِ در معرض کتک خوردن تا سرحد بیهوشی قرار گرفِ و سپس زندانی شد. گرایش سلطه جوی آن  ُکش به آزادی

اسِ و از شد و تا حال حاضر هم چنین  مند می خواه بهره توزی بین نیروهای آزادی چنگ گرفتن کامل قدرت از تفرقه و کین دوران و حاکم کنونی، برای به
 مند شود.   اش بهره خواه در سلطه گون سعی دارد از نبود اتحاد میان نیروهای آزادی های مختلف و ترفندهایی گونه راه

 
همان سخن و ایدٔه اصلی پنج نفر اخراج »ایم ما نویسنده«های دهه هفتاد فعاالن کانون نویسندگان با انتشار بیانیه  در سال

 شدگان را درواقع تأیید کردند.
 لحاظ صنفی به کانون. هایی معین و چندجانبه به کنم. کاماًل درسِ اسِ اما پس از خسارت طور فکر می من هم اینن.م: 

 
 شورای نویسندگان و هنرمندان ایران برای چه تشکیل شد و چه دستاوردی داشت؟

ای دییر در اعتراض به اخراج آنان از کانون بیرون آمدند و به  شان اخراج شدند و عده برای اینکه پنج نفر نویسنده و شاعر و مترجم از صنفم.ن: 
استقبالی که  ها دارند. یکی از از دستاوردها ضمن اثبات واقعیتی که در باال به آن اشاره کردید و درعمل با تشکلی صنفی نیاز داشتند، نیازی که همه صنف

سوی  هایی معین از دهند و از گره خوردن با سیاسِ شان را ترجیح می از شورا شد نشان داده شد، این بود که نویسندگان و شاعران تعقیب مسیر صنفی
د. در دهن های آن اسِ را ترجیح می هایی مترقی و انسانی از ویژگی شان که خصلِ بینی خاص هنرمندانه کنند و جهان شان پرهیز می گروهی از همکاران

نمایشیاه  کردند یا شورا عالوه بر نویسندگان و شاعران، هنرمندان در عرصه موسیقی، نقاشی، تئاترو سینما هم عضو شدند که در محل شورا تئاتر اجرا می
 کردند.          نقاشی بر پا می

 
پس از یورش رژیم به حزب توده ایران و آغاز دستگیری 

ها، چگونه دستگیر شدید و چه مدت در زندان  ای توده
 بسر بردید؟

اش کردم و رفتم سری به  رفتم خانه. نزدیک خانه احمد محمود شده بودم. برای پسرم بستنی خریدم دادم بهش و روانه همراه پسرم از جایی مین.م: 
رفتم خانه دیدم پسرم توی راهرو  ۱۴۰۲ماه  اردیبهشِ ۸رفِ. من روز  احمد محمود بزنم. خانمش گفِ رفته اهواز. او در دوران جنگ خیلی اهواز می

خانه را های دوستم که  های طبقه باال پاسداری با یک هفِ تیر گنده رو به زن و بچه کند. جلوتر رفتم دیدم روی پله ایستاده و نیران به من نیاه می
تیر  اش از ترس سفید شده بود. پاسدار من را که دید آمد پایین اما همچنان هفِ تا ختربچه شریک بودیم به طرف آنان گرفته اسِ. رنگ این زن و سه

زن صدایش  ام. پرسید این کیه؟ یعنی من کی لرزاه افتاده بود پشِ هم می های که حاال تمام بدنشان به ها. از این زن و بچه طرف زن و بچه دسِ و به به
 پرسید: این داد و می شکسِ و نمی تواسِ نام مرا به زبان بیاورد. پاسدار عکسی از من هم در دسِ داشِ که مرتب به زن نشان می توی گلویش می

فتاده لرزه ا کیه؟ من گفتم آقای محترم این عکس من اسِ و این هم خود منم. پاسدار از زن دسِ بردار نبود و درحالی که حاال او هم عصبی شده و به
ِ و تکان تکان گرف طرف آنان می آورد و به می اهتزاز در تیر را به پرسید لوله هفِ پرسید این کیه؟ هر دفعه هم که می داد و می بود عکس را تکان تکان می

پاسدار  دهید؟ این منم. و اسمم را تکرار کردم. هایش را چرا عذاب می داد. من دوباره گفتم آقا این عکس من اسِ و این هم خود منم این زن و بچه می
من و جا  آمدو یک مشِ کتاب در دسِ و زیر بغل داشِ. باالخره با بردن قفل کرده بود و ول کن نبود. دیدم سروکله یکی دییر از زیر زمین داشِ باال می

گذاشته میراث برایشان  هایم که دردآور بود به کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که به بند برزنتی آجیده روی چشم شان و بستن چشم  دادنم در ماشین
 هایم،  بند برزنتی آجیده روی چشم بود رهسپار شدیم. دو سال به من زندان دادند. دادگاه هم جالب بود. باز همان چشم

 

 ادامۀ گفتگوی نامه مردم با ناصر موذن 

 ۰۱ادامه  در صفحه 

های  بینی کند و نه جهان بینی هنری نویسنده تعیین می هدف ادبیات را جهان
.سیاسی یا فلسفی یا مذهبی یا احیاناً اقتصادی  



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه   ۰۱ 

اگر نه و نو کنی یک سال به  -منظورش کیفرخواسِ بود -خوانم  گفِ: هر چه می شنیدم که می نشسته روی یک صندلی، فقط صدای یک نفر را می
 شود. حبسِ اضافه می

 
 ترین هدف ادبیات چیست؟ به نظر شما برجسته

های سیاسی یا فلسفی یا مذهبی یا احیانًا اقتصادی. یک نویسنده  بینی کند و نه جهان بینی هنری نویسنده تعیین می هدف ادبیات را جهان ن.م:
هنری را  بینی خاص یک هنرمند را دارد زیرا او یک اثر کمونیسِ در زمینٔه مبارزٔه اجتماعی و سیاسی کمونیسِ اسِ اما در کار آفرینش هنرمندانه جهان

ینی ب آفریند نه یک مطلب در زمینه سیاسی، فلسفی یا مذهبی. همچنین یک نویسنده طرفدار نظام بورژوایی در سیاسِ و اقتصاد در کار هنری جهان می
(. باید تولستویو داستایفسکی بینی هنری اسِ )مثل  (، یک هنرمند مذهبی در کار هنری رهنمونش جهانبالزاکهنری رهنمونش اسِ )مثل 

ها و  اش ازجمله سرسپردگی به خیر و صالح انسان در همٔه جنبه هایی اسِ؟ ویژگی در بر دارندٔه چه عنصرها و ویژگی »بینی هنرمند جهان«پرسید گزارٔه 
فقط ضد ستم بودن. هرکدام  زمان خواهان عدالِ برای همیان بودن و  نه کل بشریِ که ضد جنگ بودن، هوادار صلح بودن، ضد ظلم بودن و هم

انسان را خواستن های خیر و صالح  هایی دارند مثاًل برای انسان شأن باال خواستار بودن، امید آفریدن برای انسان برای ادامه حیات از الیه ها هم الیه این
مجاز شان  خواهانی نیستم که بر یک سبک یا شیوه کار هنری که سلیقه کنم، یا مانند آزادی اسِ. ببخشید من دستور عمل یا تفکر برای کسی صادر نمی

دانند.  هنر می دانند و این گرایش در اکثر کسانی اسِ که خود را مدرن یا ُالترا مدرن در های دییر را مردود می ها یا شیوه کنند و سبک دارد تأکید می می
بوطیقای های مشهور و مهمش  ادب شناس روس که از نوشتهمیخاییل بختین بر پایه نظر  »بینی خاص خود را دارد هنرمند جهان«من دارم گزاره 

 کنم.  اسِ صحبِ می داستایفسکی
ای از جنگ ایران و عراک که رژیم ایران پس از آزاد  یعنی مرحله «دفاع مقدس»توانید آدمکشی و پشتیبانی از جنگ )در مورد ایران تحسین  شما نمی

بینی یک هنرمند دانسِ چون در این صورت آن شخص خیر و صالح انسان  کردن خرمشهر از اشغال پیشنهادهای آتش بس و صلح را طرد کرد( جهان
بازییران تئاتر و دانان،  اتفاک نویسندگان، شاعران، نقاشان، موسیقی تواند باشد. دلیل اینکه چرا اکثر تقریبًا قریب به خواهد بنابراین هنرمند نمی را نمی

 هاسِ.  های چپ شان با آرمان بینی خاص اند شباهِ جهان سینما چپ
  

 پسندید؟ کدام یک از کارهایتان را بیشتر می
ام که آنانی که به نوشتن داستان  به این نتیجه رسیدهن.م: 

طور، خیال نوشتن کاری را دارند  مندند، و من هم همین عالقه
شان دلپسندشان باشد، آیا این خیال  که بیش از همه کارهای

شود چیزی اسِ که همیشه به آن فکر  شود یا نمی عملی می
هایی از آن آرزو  ریزد و گاهی هم تکه کند و برایش طرح می می

 نویسد. من هم چنین خیالی دارم. را می
 

 کنید؟ گردانید؟ چرا بیشتر از نویسدگان روس ترجمه می شما از چه زبانی به فارسی برمی
خوانم و خوشم  کنم. مهم خود آن داستان و آن نویسنده اسِ که از آن خوشتان بیاید یا نیاید. من هم وقتی چیزی می من از انیلیسی ترجمه مین.م: 

نام  کنم. البته من یک رمان از نویسندٔه هندی به اش می کنم شاید دییران هم از آن خوششان بیاید برای همین هم ترجمه آید پیش خودم فکر می می
دهد. گو در هندی همان گاو  اسِ که به هندی نذر کردن یا بخشش گاو به مثاًل برهمن معنی می» گودان«ام. نام اصلی آن  ترجمه کرده چاند پریم

 رفتم بخش فرهنیی سفارت هند در تهران و از طور مرتب بعدازظهرها می وبیش یک ماه به خودمان اسِ. من در خالل ترجمه آن و پس از آن حدود کم
ن  یا درباره ها در ایرا های هندی یا مشابه آن ها، مکان دانسِ دربارٔه اصطالحات، نام اشیاء، نام گیاهان، لباس یکی از کارمندان این بخش که فارسی می

وضیح کردم و او برایم ت ها که در متن رمان آمده بود سؤال  می ها در نظام کاستی هند و جزاین خصوص در مورد نجس ها به مسائل متنوع مذهبی هندی
نام کبدی  ها در این رمان شبیه ما بود، مثاًل یک بازی در رمان بود به اش به فارسی به من خیلی کمک کرد. خیلی چیزهای هندی داد و این در ترجمه می

نی اسِ. کردیم. یا غذاهایشان مثل دال عدس که به نظر دریابندری اصلش ساخِ مادران ایرا که ما در خرمشهر به نام اشتیتو آن را در نوجوانی بازی می
 آنکه ببینم لمس کردم. چاپش کرد )هوری رام نام قهرمان داستان اسِ( هند را بی »هوری«نام  که ناشرش با »گودان«پس از ترجمه 

  
ها در آثار نویسندگان روس برای من  اسِ. این ویژگی قهرمانمیخاییل بختین های موثق. این اصطالح  ادبیات داستانی روس ادبیاتی اسِ با قهرمان

خواننده زیاد دارد حتا بین غیرروشنفکران. بین روشنفکران ایران درباره  انییزه قهرمانان  داستایفسکیهای  بسیار جذاب اسِ. در ایران رمان
جز ای دییر مسیحایی و  ای عرفان، عده شناسانه، عده ای روان دانند عده ای آثار او را  فلسفی می های زیادی جریان داشِ. عده داستایفسکی بحث

ترجمه کردم. یک »بازخوانی داستایفسکی بر اساس نقد جنایِ و مکافات«با عنوان کاریاکین نام  کتابی از یک منقد روس به ۱۴۴۲ها. من در سال  این
را برای  داستایفسکیگفِ این کتاب معضل  روشنفکر و مترجم معروف به محل کار من آمد و من با حیرت شنیدم که میمصطفی رحیمی روز آقای 

 بود. سارترویژه فرانسه و آثار  نظران در عرصه ادبیات اروپایی به من حل کرد، ممنونم. آقای رحیمی از صاحب
 

 اند؟ هایتان در ایران چگونه چاپ و فروش کتاب
س از هایی پ ویژه قبل از انقالب و تا سال ها به طورکلی در حد یک چاپ که معمواًل در گذشته البته منظورتان در گذشته اسِ و نه حاال. قباًل بهن.م: 

ی به چ دوبه های هایی ارزشمند هم. مجموعه داستان شب انقالب سه تا پنج هزار نسخه بود فروش داشِ. حاال شده سیصد تا پانصد و حتا در مورد کتاب
 چاپ دوم رسید.
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از او دعوت کرد به عضویت  آذین بهاش پیش از درگذشت  کانون در آغاز تازه
هم چنین دعوتی شد. هرچند هر دو این دعوت  سایهکانون درآید. من شنیدم از 

نظرم اقدامی  اما این تصمیم کانون به -تا جایی که من اطالع دارم -را نپذیرفتند
 ارزشمند و ستودنی بوده است.



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۰۰ 

 
 
 

 بین باید ی جان دیدِن روِی تو را دیده     
بیِن من  ی چشِم جهان وین کجا مرتبه

 است؟
 حافظ                                                                      

 
 

ی  ی سیاِه سنگی که بر دهانه بر سینه     
کند،  گوری سرد و ساکت سنگینی می

ُربا که رهگذراِن  ای است چشم نگاره َخراش
خواند. گاه، کسی  زده را به خود می غم
نوشته، چیزی  ایستد و ماِت آن سنگ می
آیند  گذرد؛ و گاه نیز کسانی می گوید و می می

رسند چه  َرَوند و هرگز از خود نمی و می پُ
جا آرمیده است؟ روزی از روزها اما  کسی در این

سال  دخترکی تیزهوش و ُکنجکاو به دامِن زنی کهن
 آویخت که: 

 جا چی نوشته؟  ـ مادر بزرگ! مادرِ بزرگ! ببین این     
هاِی خود در آغوِش ِکشید؛ سپس چند گامی فراتر نهاد و در کنارِ مزاری  را با چشم ۶۵۱ی  پیرزن، روی برگرداند و گورِ شماره     

ک و تنها در کوچه که دیگر نا آشنا نمی های گذشته یافت: روزها و  باغ نمود ایستاد. اندوهی ژرف سراپایِش را در برگرفت؛ خود را تَ
رسِش او  زده می هراسند؛ آنان، گاه بر سرِ راِه زنی زیبا و بیم های خود نیز می های پساکودتا، و رهگذرانی که از سایه ماه ایستند و پُ

آورد و سپس،  ای را به ِسدا )صدا( درمی گویند؛ گاه نیز زِن جوان، کوبه و زنِگ خانه ی نشانِی کسی یا جایی پاسخ می را در باره
سر در ُجست و جوِی کسی، جایی یا  گونه شتابان و آسیمه افتد. او کی است که این ها می گذارد و از نگاه گام در هشتِی خانه می

 چیزی است؟
رده؟ کجایی؟ ـ مادر بزرگ! مادربزرگ! چه       را ماِتت بُ
 دوزد.  شود و چشم به دخترِک کنجکاو می پیرزن ناگاه از دروِن خود َکنده می     
 جا گورِ کیه مامان بزرگ؟ ـ این     
 گوید:  کند و می رود تا استخوان بِترِکاند، برانداز می اندیشد و سپس دخترِک کنجکاو را که می اندکی می     
 های بسیار دور:  ی حزبِی ما بود؛ در سال ـ مسئوِل حوزه     
ای و از  ای به خانه زد، از خانه های تاریِک حکومِت نظامی، شهر را گشت می مانست که در روزها و شب به پرهیب )شبحی( می     

رد. هم های کودتا به سر می چال آورِشان در سیاه نشست که نان هایی می دردمندی به دردمنِد دیگر. پاِی سخِن خانواده چون  بُ
د:  پترزبورگ را گشت می شبحی که در داستاِن ِشنِل نیکالی گوگول، َسنت  زَ

آوردند،  اش بیرون  ی دولتی را از تن ی یک اداره ویچ، کارمنِد ساده ها، شنِل آکاکی آکاکی پاسی از شب گذشته، وقتی راهزن     
ند و مرگ اش را رقم زده ِترین تراژدِی زندگی گویی بزرگ بی تُ آفرین به زانویش درآورد و او را به دیارِ  اند: چیزی برنگذشت که تَ

د. شبی یکی از  شان می ها پالتوی مردم را از دوش راند: "در پترزبورگ چو انداختند که روِح مستخدِم ُمرده، شب ها  سایه َکنَ
[ شاید کارل مارکس در پاسخ به شنِل گوگول بود که گفت: ۶اش گریخت...".] گیر کرد ولی او از دست بانان او را دست پاس

د: شبِح کمونیسم". "شبحی اروپا را گشت می نَ رهیِب ناکامی و تهی 2زَ دید و  ی شهر می دستِی مردم را در گشِت شبانه گوگول، پَ
 دستان است. ی فرجامیِن تهی مارکس، شبِح کمونیسم را که رهاینده

رهیِب آن زِن زیبا و از جان پیرزن این را هم به نوه      های پساانقالب ُرخ گشود و از  گذشته، بارِ دیگر در سال اش گفت که پَ
بار، سر از جهاِن ُخردساالن برآورده و با نامی که برای  زیست؛ او این ها می هایی سربرآورد که یک یا چند نوجوان در آن خانه

سازاِن کشور آغازیده بود:  سازی برای آینده سانسورگراِن رژیِم اسالمی ناآشنا بود به فرهنگ
 ۰۵ادامه  در صفحه ها، شاید هزاران  ی آن سال ای و داستانی شیواتر از داستاِن پیشین. در همه ای پشِت ترجمه ترجمه

 به یاِد رفیق ملکه محمدی
 زد شبحی که شهر را گشت می

 (۷۹۱۷ـ  ۷۹۳۱)



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه   ۰۵ 

دانستند که وی کسی  آموختند، هرگز نمی ها بسی چیزها می خواندند و از آن های ملیحه محمدی را می خوان که ترجمه هزار کتاب
که خود خواسته بود نوشته  ی ایران. زنی که بر َمرَمرِ سیاِه گورش چنان ی مرکزِی حزِب توده نیست ُجز ملکه محمدی عضِو کمیته

 تاِج محمدی که با عشِق به مردم زیست". شده است: "ملک
     
 نامه   زیست     

آورانه و در راِه  سره در َتک و پوِی رزم ی آزگار زیسِ. زیستنی که اما، یک تر از  یک َسده کم     
)ملکه محمدی( دومین فرزنِد تاج  ملک ای گذشِ. ترازی اجتماعی و دمکراسِی توده هم

هم   گوش ( که چهار برادِر بازی۱۴۶۱ی دوازدهِم ِمهرماِه  دسِ بود )زاده ای تهی واده خانه
آوِر خانه بود، با چرِخ خیاطِی خود، پنج فرزندش را از آب و  داشِ. مادرش که اینک ییانه نان

 شان شد.  گیِر درس و مشِق  های باالِی دانشیاهی پی ِگل درآورد و تا رده
ِِ خود، دیپلمه بانِی مادِر روشن از اورنِگ پادشاهی به زیر نیامده بود که با پشِرضا شاِه پهلوی هنوز اما       ها  ی دبیرستاِن شد. در آن سال سرش

ِِ کم برای دخ های کهنه ها هنوز اسیِر َترادادهای )ُسنِ انبوهی از خانواده شان،  ترانی( مذهبی بودند و بایستیِی آموختارهای نویِن َمدِرسی را، دس
( و ۱۴۲۴گاه پیوسِ)ساِل  ی حقوِک این دانش کده ریزِی دانشیاِه تهران برنیذشته بود که رفیق محمدی به دانش سالی از پی تافتند. ده برنمی
های آلمان به فراگیرِی دانِش اقتصاد پرداخِ و با  ی حقوِک قضایی شد. سپس در همین دانشیاه و نیز در یکی از دانشیاه ی رشته رسته دانش
ِ از ی دکترای رفیق محمدی هنوز که هنوز اس ی اصالحاِت ارضی به ُکرسی نشاند: رساله ی دکتراِی خود را در باره نامه اش پایان کوشی همیشیی سخِ

ه به گامه شود وی نخستین زِن ایرانی اسِ ک داری اسِ. گفته می آفرینِی سازنِد زمین های با ارزِش پژوهشی در زمینه اقتصاِد کشاورزی و ِبه مایه ُبن
 ی( دکترا در اقتصاد دسِ یافته اسِ.       )درجه

 
ِکشی و خودکامیی  ای نوآیند و برکنار از هرگونه بهره یابی به جامعه های نوجوانی در ُجسِ و جوِی راهی برای دسِ که هم از سالرفیق محمدی      

ِِ نشسِ با آغوِش باز به سوِی حزِب توده ۱۴۲۶بود، سرانجام پس از ِمهِر  هاِی گفِ و شنود و انتقاِد هفتیِی کلوِپ حزب شد.  ی ایران آمد و پاِی ثاب
ِِ حزِب تراِز نویِن طبقه پی گرفِ. دکتر  ی خود را از دروِن سنیرهای حزبی یافته ی کارگِر ایران درآمد و کارزاِر سازمان چیزی برنیذشته بود، که به عضوی

ِِ  آمدی که در تاریِخ حزب شمارانی اسِ که فراتر از هفتاد ساِل آزگار هموند )عضِو( وفاداِر حزِب خود ماند؛ روی محمدی از اندک تر   جهان کمهای کمونیس
ِِ بالندگی و رزم دیده شده اسِ. شیرف این فرازپویِی  نشین داشِ و پا به پاِی  ی ایران هنایش )تاثیری( آشکار و چشم آزمایِی حزِب توده که وی در فرگش

ِِ شیرِف وی داشِ و هم راه به آبشخ ُبرد: روی ِکشید و با خود به اوج می َمِنش )کاراکتر( خود، حزب را نیز برمی وِر زالِل کردی که هم ریشه در شخصی
وهی از ها کتابی که از خود به یادگار گذاشته و چه در انب ُبرد؛ و راسِ این اسِ که این همه را چه در ده ی وی می شناسانه نیرِی روش دانش و ژرف

 ی مردم و... در پیش و پس از انقالب(.  ی دنیا، روزنامه ماهنامه)← توان یافِ  ُجستارهای پژوهشی و تحلیلِی وی می
 

دکتر محمدی با قلِم ریزبین و موشکاِف خود، 
آوردهای سیاسی، اقتصادی و  ترین روی ُمبرم

پژوهید و همواره  کاوید و می اجتماعِی روز را می
جا که گفتی راهی بر  گاه، آن هم در سِر ِبَزن

ی روز نمانده  داِد پیچیده بازنمایِی این یا آن ُرخ
ِِ اشاره ای،  اش را به دریچه اسِ، ناگاه انیش

 گشود که: ها وامی ی ُپرسمان گونه َبسِ ای، چیزی در َتهاراِه ُبن روزنه
 

 َرَود حالی دروِن پرده بسی فتنه می
 ها کنند؟  تا آن زمان که پرده برُافتد چه

 
یزبیِن وی نشستند و هرگز هم از قلِم ت های رفیق محمدی به چشم می های اجتماعی همواره در کانوِن نوشته زنان، کارگران، دهقانان و دییِر الیه      
اش  نظامی حتا سایهدارِی  که فرمان پروا بود تا شش سال پس از کودتای آمریکایی و انیلیسِی شاه، در ایران ماند و با آن آُفتادند. وی که زنی دلیر و بی نمی

کاری و  پنهانهاشان بود. در  گشاِی کاستی گر و گره داد و یاری داری می ها دل زد، به آن های زندانیاِن سیاسی سر می َزد، به خانواده را هم با تیر می
و ِفرز مانسِ که َتر  کند؟ به پرهیبی می دانسِ که او کجا اسِ و چه می اش حتا مادرش نمی اش همین بس که تا دوساِل آغاِز زندگِی پنهانی رازداری

ِِ حزبی آمد و می می  خود َرخِ خواسِ از کشورِ  داری از قهرماِن ملِی ایران، خسرو روزبه بود که نمی داری و نیه اش شاید، پاس رفِ. دشوارترین ماموری
هایی را داشِ  واده نهگرِد پلیس نبود؛ که پرواِی خا ناِک پی گذاشِ اما، بیم َترازِی اجتماعی را بر زمین نمی ی جوان که پرچِم پیکار در راِه هم بربندد. ملکه
فتاد و به شهادت ها ا ُبردند. سرانجام اما خسرِو خوبان به چنِگ گزمه ها به سر می چال خواهی در سیاه آورهاشان به ُجرِم دگراندیشی و دگرگون که اینک نان

وار و  سایهسالی پس از زندگِی  دارِی نظامی مانده بود و زنی دلیر و تیزهوش به ناِم ملکه محمدی. سرانجام اما شش رسید؛ از این پس، گویی تنها فرمان
گام در راِه  ی ایران، دیِد حزِب توده گرفِ، به صالح پیمود و دسِ از سرش برنمی اش می کارانه، در روزگاری که خطِر مرگ و نابودی، سایه به سایه پنهان

و نویسندگی ی دنیا  ی مردم، ماهنامه کوِچش )مهاجرتی( نهاد که هرگز خواهاِن آن نبود. از این پس، شب و روزش را به کاِر نیارش و ترجمه برای روزنامه
زرگ را یافِ و مند و مترجِم ب اش محمِد پورهرمزان، دانش ی زندگی و گویندگی در رادیو پیِک ایران گذاشِ. گویا در همین رادیو بود که یار و شریِک آینده

 ۰۶ادامه  در صفحه  به همسرِی وی درآمد. 

 ادامۀ به یاِد رفیق ملکه محمدی

اش شاید،  دشوارترین ماموریِت حزبی
داری از قهرماِن ملِی ایران،  داری و نگه پاس

خواست از کشورِ خود  خسرو روزبه بود که نمی
 َرخت بربندد.

ملکه محمدی که با عشِق به مردم زیست. مجلِس یادبود در  بر سنِگ مزارم فقط بنویسید:
ی  مسجد ضروری نیست، در یک سالن برگزار شود... تا آخرین لحظه به حزِب توده

ام. ایران، حزِب روزبه و سیامک، وفادار بوده  
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آفرید: او با  پژوهید و می نوشِ و می رفیق محمدی می     

ی روز  های پیچیده برانییز به ُپرسمان کاری شیفِ و رشک ُپشِ
گفِ: زنان، کارگران، روستاییان، کشاورزان و بازنمایِی  پاسخ می

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی...، این همه اما،  گزاره
های خواِنش و نیارِش او بودند. در پِی پیروزِی فاِز رزمِی  گستره

مندش رفیِق  انقالِب بهمن اما، ملکه محمدی و همسِر دانش
شهید محمِد پورهرمزان به کشوِر خود بازگشتند تا درفِش حزِب 

ی  ها و آرزوهای توده ی ایران را باِر دییر بر بلندای خواسِ توده
ها، رفیق محمدی  مردم برِکشند و به پرواز درآَوَرند. هم در این سال

ی دنیا بود،  ی مردم و ماهنامه وند گروِه نویسندگاِن روزنامه که هم
گاهانیدِن مردم را از سر گرفِ و هم سوِی با آن، در  کاِر نوشتن و آ

ی کارگرِی حزب، به َتک و پو در راِه  گاِه عضِو ُپرتکاپوِی کمیته جای
 گری پرداخِ. ی َجَرس به روشن های کارگری از گونه ی کارگر پرداخِ و در رسانه رهایِی طبقه

      
اندیِش جمهورِی  سدهی شده بودند؛ سرانجام روزی فرارسید که رژیِم هار و واپ ریزی و سازمان تر، برنامه دادهایی بود که بسی پیش زمانه اما آبستِن ُرخ     

، رهبران، مندان گونه در نخستین یورش به دانش ی کارگِر ایران و کوشش در راِه نابودِی فیزیکی آن را آغازید. بدین اسالمی یورش به سنیِر حزِب طبقه
َترازِی اجتماعی،  جویی در راِه دمکراسی و هم (، رفیق محمدی نیز بازداشِ شد و به ُجرِم یک عمر ستیزه۱۴۰۱ونداِن فداکاِر حزبی )بهمِن  کادرها و هم

آستین، هرچه ژاژگویی و ُدشنام و  های اسالمی برآورد. دژخیماِن فرومایه و کوته گاه سر از شکنجه
شان برِکشیدند و پای در یک کفش کردند که وی را از پای  های چرکین شکنجه را از آستین

ِِ فرازنده ی آزادِی بدوِن  اش را در هم شکنند. کوشیدند وی را با وسوسه درآَوَرند و شخصی
نامه به زانو درآَوَرند که بازهم ناکام ماندند و در حسرِت حتا یک لبخنِد خوشنودکننده  نوشتِن توبه

 از رفیق ملکه ماندند که ماندند. 
اند  های آن روِز رژیِم اسالمی را تجربه کرده کسانی که حتا برای یک روز هم که شده، زندان      

گذشِ: هرلحظه نه در  گونه می ها چه چال ناِی آن سیاه دانند که زمان در تاریک به نیکی می
بر "مداِر جا، زمان  نمود. تو گویی این تر می ای هم گزاف گذشتند و یک سال، از سده ی سال می ها بر پاشنه های یک ساعِ یا حتا روز، که لحظه اندازه

مدی اما خویِی اسالِم سیاسی اسِ. رفیق مح جا، پایاِن هستِی انسانی و آغاِز درنده خوَرد: این صفر درجه" ایستاده اسِ و از جاِی خود تکان هم نمی
ناِی ایران  ه فراخهای مرگ نیز َرسِ و سرانجام هم گام در زندانی ب که َخم بر ابرو آَوَرد، از جوخه آبادی گذراند و بی های اسارِت خود را در چنین مرگ سال

اسالمی به  پارچه در برابِر دژخیماِن  ی ُکشتارها، نهادهای حقوِک بشرِی جهان یک ها سازگار شده بود که در هنیامه ی زندان گذاشِ: گوییا بخِ با ملکه
 آشاِم خمینی را ناگزیر کردند در ُکشتارها کوتاه بیاید.  پا خاستند و رژیِم خون

 
سازی در سپهِر  ی فرهنگ بار اما به گزاره های رهایی از زندان َدمی آرام نیرفِ. این رفیق محمدی در سال     

پژوه و آزاده  اینک عدالِ ی کشور را از هم های کودکی و نوجوانی روی نمود و کوشید زنان و مرداِن آینده سال
گر از نویسندگاِن پیشرِو جهان پرداخِ و  ها داستاِن زیبا و دگرگون گونه بود که به گردانِش ده بار آَوَرد. بدین

اندازیم به  نیاهی می گویی به نیازهای فرهنیِی ُخردساالن گشود. در زیر، نیم بستری درازدامنه برای پاسخ
 ی فرهنیِی این انساِن بزرگ و فرهیخته. کارنامه

 
 ها ترجمه     
ها کتاب به ویژه برای کودکان و نوجوانان  ی پایانِی زندگِی رفیق محمدی به نیارش و گردانِش ده سه دهه     

ی  هایش بیذارد، با ناِم ملیحه توانسِ ناِم خود را در پاِی نوشته گذشِ. او که پس از رهایی از زندان، دییر نمی
گرفِ.  نام ِپی واِر خود را، این بار اما در کالبِد مترجمی گم محمدی به نوشتن آغاز کرد و باِر دییر، زندگِی َپرهیب

 اند: های وی چنین نام و نشاِن برخی از گردانش
 

: بازنمایِی زندگِی ۱۴۴۶ی آلمانی(، نشِر چشمه، چاِپ دوم،  نیار و نویسنده ، گونتر وسل )روزنامهها آلنده     
ِِ شیلی که سرانجام هم جاِن خود را  جمهوِر مارکسیسِ ی شیلییایی سالوادور آلنده. تنها رئیس استوره لنینیس

ِِ زمین در راِه دمکراسِی توده  دسِ گذاشِ.  داراِن بزرگ از سِر کشاورزاِن تهی ای و کوتاه کردِن دس
 های دوراِن آپاتاید و هنایِش آن بر زندگِی کودکان و نوجوانان. گری : داستاِن ستمآن روی حقیقت     
داری از  : بازکاوِی نقِش پلیِس آفریقاِی جنوبی در پاس۱۴۷۷، بورلی نایدو )نویسنده آفریقای جنوبی(، نشِر چشمه، چاِپ دوم، برگشت نیست     

ِِ ول های شب، سر در پِی کودکاِن رنیین آپارتاید. پلیسی که با پوشِش شخصی و در نیمه گذاشِ و آنان را  گرد می پوس
گریختند:  ِکشیدند و می خورده، خود را از رودخانه برمی سر و ترس انداخِ. کودکان اما آسیمه دسته دسته به دریاچه می

 ادامۀ به یاِد ملکه محمدی

 ۰۷ادامه  در صفحه 

شود رفیق ملکه محمدی  گفته می
نخستین زِن ایرانی است که به گامه 

ی( دکترا در اقتصاد دست یافته  )درجه
 است.    



وستان[ بازداشِ های دییران ]سفیدپ پوش پیدا شود و آنان را به اتهاِم گام نهادِن در زمین های یونیفورم ی پلیس بار سر و کله که مبادا این ناِک این بیم
 ی آپارتاید و تاثیِر آن بر کودکان.  کند. داستانی ُپر ِکشش در باره

ای، چاِپ  ی باِل آتشین، باِل آفتابی و باِل نقره گانه ی کانادایی(، دربرگیرنده سه ، سه جلد، کنِ ُاپل )نویسندهها لوژِی( خفاش گانه )تری سه     
ِِ آن، َسدها  ی ایکس را سازمان : در میانه جنِگ جهانِی دوم، ارتِش آمریکا برنامه ِسّرِی اشعه۱۴۷۴دوم، نشِر پژواِک کیوان،  دهی کرد و برای کاربس

گاِه  ها از آزمایش های دشمن ِبَبَرند و همه چیز را نابود کنند. یک روز اما خفاش ها، مواِد انفجاری را به سازه َپره کور را به یاری گرفِ. قرار بود شب شب
ی بزرِگ سوختی پناه ُبردند. در  سرِی آمریکا گریختند، چند ساختماِن ارتش را به آتش کشیدند و به زیِر یک انباره

داِد تاریخی برپایه تمدِن قوِم رازآلوِد  ی ایکِس آمریکا به باییانی سپرده شد. این ُرخ ی اشعه پِی این رسوایی، برنامه
کوری  ها بوده اسِ. داستانی که راوِی آن شب ساِز نیارِش داستاِن سه جلدِی خفاش آزتک در مکزیک، زمینه

کوچک و ناتوان به ناِم شید اسِ که از توانایِی اندیشیدن برخوردار اسِ و برای زنده ماندن ناگزیر اسِ با دشمنانی 
 خوار برزمد.  هاِی گوشِ ها و خفاش ها، بوف ماننِد آدم

های  : میرکو، دزِد دوازده ساله ناگزیر اسِ هزینه۱۴۷۲، ورنر رایِ، چاِپ عمران، چاِپ نخسِ، دزِد لعنتی     
خواند  اش را از هرکجا که شده درآَوَرد. راز و رمزهای دزدی را اما مردی که میرکو او را پدر می زندگِی خود و خانواده

دادهای واپسین اما  شود. ُرخ ی پلیس ُبرده می ی سرقِ، دستییر و به اداره به او آموخته اسِ. یک روز در میانه
آوراِن  گشایند: بازنمایِی زندگِی کودکاِن کار و نان سازند و راهی تازه در برابرش می زندگِی میرکو را دگرگون می

یاب اسِ و  آوِر زندگِی کودکاِن کار کام های دشوار و مرگ سرپرسِ. داستان، در خلِق لحظه های بی خانواده
 کند. ی چنین کودکانی می خوانندگان را نیراِن سرنوشِ و آینده

، آسترید لیندگرن، نشِر چشمه. داستاِن کودکی به ناِم راسموس که در آرزوی داشتِن راسموس و مرِد آواره     
گریزد و در راه، با مردی مهربان به ناِم  گاه می شب از پرورش پدر و مادر و سرپناهی که از آِن خودش باشد، یک

یابی به زندگِی بهتر  مایه کتاب، برتابنده تالِش یک کودِک یتیم برای دسِ شود. روان سفر می اسکار آشنا و با وی هم
 اسِ. 

پراِی پاریس     
ُ
ی داستاِن خود نوشته اسِ:"  : سوزان کی نویسنده انیلیسِی کتاب در دیباچه۱۴۴۷، سوزان کی، نشِر چشمه، چاِپ هشتم، شبِح ا

 ی های گوناگون از این شخصیِ در دو قرِن اخیر اسِ و بدیهی اسِ که مدیوِن آفریننده شود، شامِل برداشِ شبحی که در این کتاب نشان داده می
ِِ افسانه نخستیِن آن]آندره[مالرو اسِ. البته دگرگونی و تغییِر شکل، تا آن ]کتاب[ اِی  جا که با طراحِی تخیِل من همآهنگ باشد ناگزیر بود. شخصی

 د یافِ". های آینده نیز ادامه خواه های نو از آن در قرن شناسد و من تردید ندارم که فراینِد برداشِ داراِی جذابیتی مسحور کننده اسِ که زمان نمی
 : ۱۴۴۱، پیتر هارتلینگ/آلمانی، نشِر پژواِک فرزان، چاِپ نخسِ، سیسکا فرنت     
ِِ کانونِی داستان، ۱۴۴۸، هانا یوهانسون/آلمانی، چاِپ پژواِک فرزان، چاِپ دوم، ِفلیس ِفلیس/سرگذشِت گربه نجیب زاده      : شخصی

قدر که در هر حالتی با  اند؛ اما البته نه آن ها، عمال شبیِه هم ها و گربه نیریم: "آدم را می ای اسِ به ناِم فلیس که ما از نیاِه او جهان و پیراموِن آن گربه
بر زبان  آمیز را ترین کلماِت محبِ ها قشنگ کرد، آدم ها اسِ. وقتی فلیس ُخرُخر می ها ماننِد گربه رفتار شود. این، زیباترین چیز در وجوِد آن آن

دوستِی با او  ها به کند]...[ آدم کشید تا شکِم او را بخارانند و نوازش کنند، همان کاری که مادرش می دادند، به پشِ دراز می آوردند، به او غذا می می
 دادند".   عالقه نشان می

ی  دغدغه . الوینیا مهندِس معماِر جوان و جذاب، زندگِی بی۱۴۴۰)نویسنده بزرِگ نیکاراگوئه(، نشِر چشمه، چاِپ چهارم الوینیا، جیوکوندا بلی      
اجتماعی آغاز کاِر خود به خیزش علیِه مناسباِت  ی محافظه واده گذراند. او که گاه با پرخاش به خانه های باالیِی جامعه می چون زنی در الیه خود را هم

کارش فیلیپه که با  کند، اما عشِق به هم می
یک ُجنبِش زیرزمینی همکاری دارد، راه را بر 

کند و او که در  زندگِی وی نیز دگرگون می
ای دارد،  آغاز در کناِر فیلیپه، ُکنشی حاشیه

ی مستقل  پیوندد و به گونه خود به ُجنبش می
پردازد. داستان به  اش، به نبرد می از معشوک

آموزاند که وقتی  کودکان و نوجوانان می
تر از خود را  آفرین تر و ِبه دسِ انسانی پاک

ای  صفحه ۶۲۶ُکنی، دییر مرگ، دروغی بیش نیسِ. به نوشته روزنامه آلمانی زباِن آبند سایتونگ، نویسنده این داستاِن  گزیِن خود می پروری و جای می
 در کناِر ارنستو کاردنال شاعِر بزرِگ نیکاراگوئه، ِسدایی رسا در ادبیاِت آمریکای التین اسِ.

ِِ خانواده؛ زنانی که از هیچ کوششی در راِه ساختِن زندگِی بهتر خودداری نمی کوشی و پای ای بر سخِ نامه : ستایشلیدیا       . کنند دارِی زناِن سرپرس
ی بوداپسِ، نشِر پژواِک فرزان. گریزی به آزادی و آزاداندیشی: "روبرت، چند گاِم رقصان  ، میلودور/زادهتوانست پرواز کند مردی که می     

البته پس تواند پرواز کند؛  دوید، بازوهایش را گشود و ناگهان احساس کرد از زمین به هوا برخاسته و می تر می که سریع و سریع برداشِ، سپس در حالی
 بیند، و در هوا معلق اسِ، ترس َبَرش داشِ...". از چند متر که احساس کرد زمین را زیِر پاِی خود نمی

ی چهاردِه  : ویلهلم تل قهرماِن ملِی سوییس در سده۱۴۷۴، یورگ شوبیدر )نویسنده آلمانی(، نشِر چشمه، چاِپ نخسِ، ویلهلم)گیوم(تل     
ها  بورگ سداری در برابِر هاب ی سوییس را به پای دیده راند، مردِم ستم ی هابس بورگ بر کشور فرمان می ای که دودماِن خودکامه ترسایی. وی در زمانه

گانه سر َخم نکرد؛ و ناگزیر شد به سیبی که بر سِر پسرش گذاشته بودند  منداِن بی برانییخِ و خود در برابِر نماِد چیره
گانه بود. در چند  روایاِن بی داراِن بزرگ و فرمان آورداِن روستایی با زمین شلیک کند. ویلهلم ِتل، درفِش حماسِی هم

 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۰۷ 

 ۰۸ادامه  در صفحه 

 ادامۀ به یاِد رفیق ملکه محمدی

شت پژوهید و می نوشت و می رفیق  محمدی می کاری شگفت و  آفرید: او با پُ
رسمان رشک گفت: زنان، کارگران،  ی روز پاسخ می های پیچیده برانگیز به پُ

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی...، این همه  روستاییان، کشاورزان و بازنمایِی گزاره
های خوانِش و نگارِش او بودند. اما، گستره  



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۰۸ 

اسِ. رفیق گران بوده  واره نماِد ایستادگی و خیزش در برابِر ستم های جنِگ جهانِی دوم، وی در سراسِر اروپا هم ی پس از مرِگ ویلهلم تل تا سال سده
گاهانه برگزیده بود: می و خودکامیی  گونه باید در برابِر ستم خواسِ به خوانندگاِن این کتاب بیاموزاند که چه محمدی اما این داستان را برای ترجمه، آ

 ایستاد و دسِ از نبرد برنیرفِ.
 

 های ادبی جایزه     
ِِ های استوار، روان و ُپرِکشِش خود، ب ها و ترجمه داری در بازگرداِن داستان های شیرف و تأثیرگذار، امانِ رفیق محمدی به پاِس ترجمه      ارها به دریاف

ِِ همه ی این کشورند، مکتبی اسِ برای تجلیل و بزرگ ها کتابی که سازندگاِن آینده های بزرِگ ادبی نایل آمد: "ترجمه ده جایزه ها و  ی ارزش داش
رای ایشان مند بود که جوایِز فرهنیی و ادبِی بسیاری را ب ها به قدری ارزش های بسیار مواجه اسِ. این تالش های انسانی در نسلی که با آشفتیی ویژگی

ِِ بزرگ ِِ دکتر محمدی در بنیاِد پرویِز شهریاری(: ]ملکه محمدی[به ارمغان آورد...")نشس  داش
تاِب کودک و ی قابِل تقدیر از چهارمین دوره جایزه ادبِی پرویِن اعتصامی، بهترین ترجمه و بهترین ک های کتاِب سال، بهترین ترجمه و برنده جایزه     

از وزارِت فرهنگ و ارشاِد  ۱۴۷۸واره کتاِب برتِر انجمِن فرهنیِی ناشراِن کتاِب کودک و نوجوان و برگزیده فصِل تابستاِن  نوجوان در چهارمین جشن
 ها.  ی خفاش گانه اسالمی به خاطِر بازگرداِن سه

 ی شورای کتاِب کودک. جایزه  و داستاِن راسموس و مرِد آواره، برنده     
 

 ای ی رسانه کارنامه     
ای  های اقتصادی و اجتماعِی خود، دستی هم در کارهای رسانه رفیق محمدی در کناِر پژوهش     

دنیا، رسانه ی  ی مردم، ماهنامه زد: روزنامه های درون و بروِن کشور قلم می سو، در شماری از رسانه های پیش از کودتای سی و دو به این داشِ و از سال
ی  های دهه نهی رادیو پیِک ایران و.... وی در روزگاری با رسا دادهای ایران"، نویسنده و گوینده ی "تحلیِل هفتیِی روی کارگرِی َجَرس، نویسنده پیوسته

ِِ کشور )با نام ای آشنایی با کاری داشِ که حتا داشتِن سواِد خواندن و نوشتن هم برای زناِن ایرانی چندان روایی )رواج( نداشِ. بر  های مستعار( هم بیس
 هایی از یک ُجستاِر وی را از نیاه بیذرانیم: قلِم پخته و استواِر رفیق محمدی بد نیسِ گوشه

 
 شیوه وسطِح زندگی در اتحاِد شوروی     
لوژیک و زندگی یک مفهوِم عاِم سوسیو   داری و سوسیالیسم اسِ. شیوه های مهِم مسابقه میاِن دو سیستم، یعنی سرمایه "شیوه زندگی، یکی از عرصه     

خود ای معین، در  یک پدیده اجتماعِی چند الیه اسِ که مناسباِت اقتصادی، اجتماعی، روحی، ایدئولوژیک، اخالقی و خانوادگِی افراد را در جامعه
ی زندگِی  کند. وقتی از شیوه منعکس می

گوییم، منظور،  سوسیالیستی سخن می
ها اسِ که به  سیستِم معیِن رفتاِر انسان

های  ی معیارهای اجتماعی و ارزش وسیله
ی سوسیالیستی رهبری  فکرِی حاکِم بر جامعه

ی  شود؛ و هنیامی که سخن از شیوه می
ی  چنان شیوه زندگِی بورژوایی اسِ، منظور آن

ِکشان،  ی سوسیالیستی که]در آن[جمِع زحمِ داری متکی اسِ. در جامعه ی سرمایه های فکرِی جامعه زندگی اسِ که بر معیارهای اجتماعی و ارزش
ِِ اجتماعی بر وسایِل تولید وجود دارد، به بی ی هرکس بر حسِب  عدالتی در توزیِع درآمِد ملی پایان داده شده، اصِل عادالنه آزاِد از استثمار اسِ، مالکی

ویِن کار در ی زندگِی سوسیالیستی، نقِش ن ها وجود ندارد. ویژگِی اساسِی شیوه ماندگِی فرهنیِی توده شود، و ستِم اجتماعی و فقر و واپس کارش اجرا می
ِِ حتمی د زندگِی مجموعه ر کاِر ی جامعه، در زندگِی هر واحد از تولیِد جمعی و در زندگِی افراد اسِ. مناسباِت تولیِد سوسیالیستی از هر کس، شرک

ِِ او حمایِ می کند، برای هر کس محِل کار تضمین می اجتماعی را طلب می  مند دهد از آموزش و تخصص بهره کند و به او امکان می کند، از سالم
ر به ی زندگِی سوسیالیستی اسِ. کا ی ویژه شیوه کند، خصیصه که هر فرِد جامعه بر حسِب نوع و میزاِن تخصِص ]خود[ محِل کار دریافِ می شود. این

و پیونِد او با ی اصلِی تظاهر و رشِد توانایِی جسمی و فکری و خالقیِ  ویژه در مرحله ساختماِن سوسیالیسِم پیشرفته نه تنها منبِع درآمِد فرد بلکه عرصه
گاهانه ِِ اجتماعی بر وسایِل تولید، انضباِط آ شده که که مبتنی بر داری  ی سرمایه ی کار جانشیِن انضباِط در جامعه سایِر افراِد جامعه اسِ. بر بنیاِد مالکی

متقابل و ی زیسِ، مناسباِت یارِی  ناپذیِر طبقاتی و مبارزه برای ادامه ی سوسیالیستی به جاِی تضادهای آشتی ترِس از دسِ دادِن شغل اسِ. در جامعه
 [۴همکاری و عالقه به کاِر جمعی وجود دارد..."]

 
 دمکراسِی سوسیالیستی     
ِِ تغییِر  ی حقوِک بشر به راه انداخته اش سر و صدای فراوانی در باره "این روزها امپریالیسِم آمریکا و یاران      تناسِب قوا در جهان به اند. کسانی که به عل

ها با نادیده  د. آنان العموِم جهانِی حقوِک بشر را بر چهره زده سوِد سوسیالیسم و ترقی، دییر قادر به ایفاء نقِش ژاندارِم جهانی نیستند اکنون نقاِب مدعی
ِِ ننییِن جوامِع خود که بر استثماِر زحمِ متکی اسِ، با ِکشان، تبعیض میاِن زن و مرد، ستِم ملی، تبعیِض نژادی و تشویِق فساد و انحطاط  گرفتِن واقعی

حِق  داری وجود دارد که نخستین کار در جهاِن سرمایه ها بی کنند. هم اکنون میلیون شرمی کشورهای سوسیالیستی را به نقِض حقوِک بشر متهم می بی
ِِ برگزیده ی مردم استوار اسِ، به اقل ها که حِق کار اسِ نقض شده اسِ ]...[ دمکراسِی بورژوایی که بر بنیاِد تقسیِم جامعه به برگزیدگان و توده آن ی

، حقوِک ی صنعتی ی رفاه و جامعه دارِی خلقی، جامعه سرمایهدهد زیِر سرپوِش  یعنی به هیأِت حاکمه حق می
ِِ زحمِ ِِ تبعیض و زور، پول روِی پول  مال کند و با استثماِر وحشیانه از آن ِکش را پای اکثری ها، با توسل به سیاس

 ادامۀ به یاِد رفیق ملکه محمدی

رفیق ملکه محمدی فراتر از هفتاد ساِل 
 آزگار هموند )عضِو( وفادارِ حزِب خود ماند.

ها کتاب به ویژه  ی پایانِی زندگِی رفیق محمدی به نگارش و گردانِش ده سه دهه
توانست  برای کودکان و نوجوانان گذشت. او که پس از رهایی از زندان، دیگر نمی

ی محمدی به نوشتن آغاز  هایش بگذارد، با ناِم ملیحه ناِم خود را در پاِی نوشته
 کرد. 

 ۲۱ادامه  در صفحه 



َود  داری بُ  تا قلم در دسِت قَ
َود       الِجَرم، منصور بر داری بُ

 مولوی                                            
 

 
والریو ی تاریخی از  یک داستاِن کژدیسانه     

ی اسکندر، به آسانی  گانه : سهماسیمو مانفردی
های امپریالیستی و  تواند پرده از شیوه می

ی  پردازان برگیرد: گرداننده نواستعمارِی پروژه
ی  ، در دیباچهفریده مهدوِی دامغانیکتاب، 

چون  ی این آفرینه، نخسِ هم گانه دفترهای سه
ِِ دییر از خود می هر ایرانِی میهن ُپرسد: "چرا  َپَرس

ِِ جمشید[ را به آتش  اسکندر این مکان ]تخ
ِکشید؟" و "آن مرد ]اسکندر[ نباید موجودی شریف 

[ ۱و شایسته بوده باشد".]  
جوی پروفسور مانفردی در یک  وی که اما دانش

ترها، شاید از سِر  گاِه ایتالیا بوده اسِ، سپس دانش
نویسد:  رسد که می ، به جایی می ناخودباوری

نیریستم، بلکه  "اسکندر را با دیدگاِن زنی ایرانی نمی
نیریستم ]...![  ی جهانی تعلق دارد می او را با دیدگاِن موجودی که به جامعه  

 
ی اسِ[ ها از خانِم دامغان به راستی جای بسی تاسف اسِ که ]...[ ناِم اسکندِر مقدونی در ایران، صرفا به عنواِن یک متجاوز و یک "دشمِن" ]گیومه

نیرند ها او را می ای دییر بنیریم... چونان که غربی توانستیم او را با دیده صورت، شاید ما ایرانیاِن امروزی می رحم شناخته شده اسِ. زیرا در غیِر این بی
ِِ حقیقِی این قهرماِن باستانی، آشنایِی بهتر و بیش ]...![ این کتاب به ما کمک می ر چارچوِب هستِی ای دییر، د تری یابیم و او را با دیده کند که با هوی

پرستی! [ و به راستی که زهی میهن۲اش بنیریم"!] ُپرافتخار و کوتاه مدت  
 

انی تعولوق" دارد!؛ ی جه خواِر یغماگر را موجودی بدانیم که "به جامعه گذرند تا: یک خون هایی ماننِد تریلوژِی اسکندر از قلِم نواستعمارگران می پروژه     
)خانِم دامغوانوی  ها، او را به جای دشمن، به چشِم یک "قهرماِن باستانی" با "هستِی ُپرافتخار" بنیریم! چون غربی ایم هم که نتوانسته ابراز شوربختی کنیم 

هوای  برابِر تاراِج گذارد(؛ و سرانجام، خودباوری/اعتماِد به نفِس خود را در  را در گیومه می ی دشمن به جای دوسِ، آن برای تمسخِرآمیز کردِن کارُبرِد واژه
وشوتوار ی ایتالیایِی کتاب از شکیِب ایون نو های نویسنده ها و شیادی ها، تناقض سازی فرهنیی و اقتصادِی باخترزمین از دسِ بدهیم. پردازش همه ناهم

 بیرون اسِ. 
 

گوزیوِن یوک  ها که اسکندِر "قهرمان و ُپرافتخار"! جوای در همان سال     
ِِ فرهنگ جادوگرزاده شد، موردی گورِم نویوارِش  ستیز می ی همیشه َمس

ماندگی و ناهنجاری را بر سِر موردِم  ی هرچه واپس کتابی بود تا کاسه کوزه
صـادِق گونه موا شودیوم؟" بوه قولوِم اقوای  ایران بشکند: کتاِب "ما چه

هوا و  آفوریونوی ! کتاب در روزگاری بوه بوازار آمود کوه جونوگزیباکالم
ها به اوِج خود رسیده بود و نواسوتوعوموارگوراِن  های امپریالیسِ تجاوزگری

کوردنود؛ دسوِ بوه  های خاورزمین را به آسانی سرنیون موی غربی، رژیم
های نیابتی بوه  زدند؛ جنگ های به اصطالح مخملی و نارنجی می انقالب

ِِ این غارت کردند؛ مجاهدیِن افغان و طالبان و القاعده و داعش می پا می در فوروافوکونودِن  گراِن جهانی را آفریدند و البته فروپاشِی اتحاِد شوروی نیز، دس
 این یا آن رژیِم خاورزمینی باز گذاشته بود؛ اکنون نیز چنین اسِ. 

 
نیافتاده، چنین اسِ: جهاِن غرب هیچ مسئولیتوی در زیباکالم مایه ُبنیادیِن کتاِب یاد شده که تا همین لحظه نیز از زباِن آقای  ی کانونی و روان نقطه

ریم که کودتای ساِل کنیم و از ما اسِ که بر ما اسِ! و الُبد باید نتیجه بیی های شرک و به ویژه ایران ندارد، ما خود، به خود بد کرده و می برابِر ناهنجاری
ی  کنند: الف و غرب، کاری به کاِر شرک ندارد و ما خود سازنوده ی بنیادین خودآرایی می جا اما دو گزینه بوده اسِ! در ایندکتر مصدق سی و دو هم کاِر 

های کنوونوِی موا  ماندگی ساِز واپس ایم؛ ب و هم استعمار و امپریالیسم و هم ناکارآمدِی خوِد ما، زمینه های خویش بحران

 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۰۱ 

 ۲۱ادامه  در صفحه 

 پردازی و خودباختگِی فرهنگی پروژه

مرزی، کسانی هم بوده و هستند  پردازاِن درون در میاِن پروژه     
برداری از  مزد و تنها در تاثیرپذیری و گرته دست که کار را بی

دهند. برای نمونه  ماموراِن استعمار و نواستعمار انجام می
بنگرید به کتاِب "ُخلقیاِت ما ایرنیاان" نوشته محمد علِی 

زاده. جمال  



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۲۱ 

کوشد غرب و به ویژه انیلیوس را از زیوِر ضوربوه  کند و می ی نخستین را برجسته می واره گزاره اما از میاِن این هر دو گزینه، همزیباکالم هستند؛ آقای 
 بیرون آَوَرد!  

 
 تورشوان هوم، دهونود؛ بویوش فوکوراِن شورقوی انوجوام موی گانیان که روشون را نه بی هایی از آن اما به جایی رسیده اسِ که بخش  آفرینی کاِر پروژه     
گواِه صونوعوتوِی شوهوِر  در دانش ۱۴۴۶آذِر  ۲۶که در دکتر یداللِه موِقن اند. برای نمونه بنیریم به بخشی از گفتاِر  های غربی گاه آموختیاِن دانش دانش

گیری کوه وی ارنسوِ  هم برای این نتیجه را بر زبان آورده اسِ و آنداریوِش شایگان بار ناِم دکتر  سپاهان واگویه شده اسِ: وی در این گفتار، یک
کاسیِرر و لوسین لوی برول را وارونه فهمیده اسِ. 

اند که  منداِن غربی از این سپس، تنها و تنها دانش
ریزند:  چون ُنقل و نبات از زباِن دکتر موِقن می هم

گوسِ کنِ )برای رِد طوبوقواِت اجوتومواعوی و  "آ
بندِی تحوِل ذهِن آدمی به جاِی آن(؛  نشاندِن دوره

امــیــل دورکــیــم، اقــلــیــدس، نــیــوتــن، 
موسولینی، اینشتین، گالیله، جیمز فریزر، 

 : "هم مارکسیسِ بود هم فاشیسِ"!...؛ موقنکه به گفته استاد  هگل، ژرژ سورل
 

های بزرِگ خاورزمین نیز در برآمدِن تمدِن جهانوی  شود"! انیار نه انیار که ایران و دییِر تمدن ایتالیایی آغاز می گالیلهکه: "تفکِر علمی با  و سرانجام این
ناختوی اسوِ، ش منداِن باخترزمین َسِر پادورزی ندارد اما اگر سخن بر سِر اخترشناختی و ریاضیات و کیهان اند. هیچ کس با آوردِن ناِم دانش دستی داشته

 نماید.  یمند نم اند، برهان های نیوتن و کپرنیک و گالیله را َسدها سال پیش از اینان پرداخته منداِن ایرانی که داده پس، سانسور کردِن ناِم دانش
کادمیک به دور می در گفتاری دییر دسِ به استنتاجی زده بود که از روش موِقنهمین آقای  هایوی  داری حتما مزیِ نمود: سرمایه مندِی دانشیک و آ

توموا ر حوهم دارد که تا کنون بر پای مانده اسِ! پادآمِد این "استدالل"اما چنین اسِ: سوسیالیسم هیچ مزییتی نداشته که فروریخته اسِ! آقوای دکوتو
کادمیک، منشوِر هر پدیده دانند که در شیوه می انود  ِر چشِم بویونونودههایی که در براب ها و اضالِع آن دید و تنها به سویه ی زاویه ای را باید از همه ی نیرِش آ

ِِ سازنِد  سم در نیاههای اقتصادی، میلیتاریستی، تبلیغاتی و مالِی امپریالی هایی ماننِد توانایی گاه اما، گزاره نباید بسنده کرد. در نیرِش این استاِد دانش داش
 داری نیامده و این، روِش استدالِل آقای دکتر را در هم آشفته اسِ. بیذریم. سرمایه

 
 استعمار و نواستعمار برداری از ماموراِن  مزد و تنها در تاثیرپذیری و گرته دسِ مرزی، کسانی هم بوده و هستند که کار را بی پردازاِن درون در میاِن پروژه     

هوای  گوویوی [ کوتواب، کشوکوولوی اسوِ از یواوه۴؛]زاده محمد علِی جمـالدهند. برای نمونه بنیرید به کتاِب "ُخلقیاِت ما ایرانیان" نوشته  انجام می
رت گرت واتسون و ستیزانی ماننِد جیمز موریه، شاردن، ژ. راولینسون، گوبینو، سر جان مکدونال، سر. هر پوتینیر، گوستاو لوبون،  تئودور نولِدکه، راب ایران

گانیان را گرِد هوم آورده و  در این کتاِب خود، هرچه دشنام و افتراپراکنِی بی زاده جمالاند.  ترشان هم کارگزاراِن استعماِر انیلیس بوده دییران که بیش
ِِ مردم، در کالبِد کتابی  هوای کوتواب روی  پوردازی رِس خوانندگان گذاشته اسِ. ما از بازآوری/توکوراِر یواوه ای در دسِ صفحه ۱۸۶گویی برای فروداش

نموایوی کورده و  گی کتاب، نقِش روبنای فرهنیِی جامعه را در فروپاشِی بخشی از اخالقیاِت آن بزر  پردازیم به این آوره که: گردآورنده تابیم و تنها می برمی
ِِ فرهنیِی جامعه دامن زده نادیده گرفته اسِ؛ به سخِن  قدر ماِت درخِ شده که جنیل را ندیوده اسوِ.  آنلنین زیربناِی اقتصادی و سیاسی را که به ُاف

اند، پس جوا  دهخوِن اسالم به ایران، روی به فروپاشی نها گوید، از فردای شبی اگر این اخالقیات به مثابه روبنای مناسباِت تولیدی، چندان که نویسنده می
ِِ دسپوتیسم و خودکامیِی خشِن آسیایی نی که باید به گزاره چنان شد؛ هم داشِ به این سویه از ُپرسماِن تاریخی نیز پرداخته می ز در پدید آمودِن ی ُپر اهمی

 [ ۶شد.] هایی نیاه می چنین کژتابی
      
هوا و شوایود َسودهوا  در سراسِر جهوان و بوه ویوژه در اروپوا، ده    

سازی، مهندسِی مغزهوا و رِد  ی سازماِن سیا گرِم فرهنگ کده اندیش
ی روزآمد کردن و دمکراتیوزه سواخوتوِن  لنینیسم به بهانه مارکسیسم و 

هوا، موکوتوِب  کوده ترین و اثرگذارترین این اندیوش اند! یکی از مهم آن
ِِ آقوای  در هـورک هـایـمـر فرانکفورت اسِ؛ مکتبی که به همو

: تئودور آِدرنو، هربرت مارکوزه، یورگن هابرماس، مارک هورک هـایـمـر، والـتـر چون ریزی شده بود؛ با مدعیانی هم گاِه فرانکفورت پی دانش
مکتِب سیونیستی/صهیونیستِی فرانکفورت را  به درستی آنپروفسور احمِد فردید و.... این همان انستیتویی اسِ که بنیامین، ژاک ِدریدا 

 ها کرده اسِ:  لنینیستِی این مکتب اشاره های آنتی مارکسیستی نیز به ُکنشاحساِن طبری نامید و رفیق  می
[. ۴زنند.] پیوند" می لوی استروسو  سارترو فروید ی کانِ، با نظراِت  ، با اندیشهتوماس داکوییناسی قروِن وسطایِی  را با فلسفه مارکس"      

ی  شوند و "مورِد اسوتوفواده ساخته و پرداخته میمکتِب فرانکفورت های "نئومارکسیسم" و "مارکسیسِم اصیل"]![ که در  احسان طبری با اشاره به گزاره
مارکسیوسوِم  دارِ  افزاید: "یا از چینی کردِن مارکسیسم سخن گفتند یا اعالم داشتند که ما طرف ها اسِ، به نوشته می کمونیسِ ها و آنتی دموکرات سوسیال

تکمیل، کوه تواند وجود داشته باشد!(... همه جا هدف، نه  که گویی مارکسیسِم غیِر انقالبی و غیِر دموکراتیک هم می انقالبی و دموکراتیک هستیم )چنان
ِِ ناسازگاِر آن با خرافه و ارتجاع و ستم اسِ"] جریحه  [.۰دار کردِن مارکسیسم، تهی ساختِن آن از گوهِر انقالبی و خصل

 

 پردازی و خودباختگِی فرهنگی ادامۀ پروژه

 ۲۰ادامه  در صفحه 

نیادیِن  "ما چه ی کانونی و روان نقطه گونه ما شدیم؟"  که تا همین لحظه نیز از  مایه بُ
زباِن آقای زیباکالم نیافتاده، چنین است: جهاِن غرب هیچ مسئولیتی در برابرِ 

کنیم و از ما  های شرق و به ویژه ایران ندارد، ما خود، به خود بد کرده و می ناهنجاری
 است که بر ما است! 

نجل های کتاب، هیاهویی بر پا است! و... به راستی که در بازارِ بُ  
ی چاپ  ها هم به آسانِی آِب خوردن، پروانه ی این کتاب همه 

آورند!  های ریز و درشت برمی فروشی گیرند و سر از کتاب می  
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ی خود بوه گراِن فرهنی های "فرهنیی" اسِ. گاه، آفرینش هایی در کالبِد آفرینه هایی، یکی هم واسپارِی پروژه کده های چنین اندیش کاری از خویش     
هوای هور  کنند؛ پویوشونوهوادهوا در نشوسوِ نهاد می ی هنری، ادبی یا سینمایی پیش ای را در این یا آن زمینه روند و انجاِم پروژه ها می کده یکی از اندیش

هوای  ی، یکی از راهپرداز  شوند. به گویِش دییر، پروژه مزِد کار، به خواستاراِن آن واگذار می و دسِ  ای بررسی و در صورِت تأیید، همراه با هزینه کده اندیش
اسِ شناخته شده. یکوی   ای ها، در کشوِر ما، چهره به پاِس گردانِش انبوهی از همین  پروژهکریشنا مورتی وران اسِ. برای نمونه،  دار شدِن اندیش پول

اسِ. وی در  رانِی وی در وجود آمده زند و از هفِ سخن ی فکری"، بر کانوِن مراقبه و رهایِی از ترس و وابستیی و ُجز آن دور می های او "شبکه از نوشته
ِِ موطولوِق آدمویوان را  بخِش "اندوِه" این کتاب، از یک سو فردی

گوویود: "بوایود  ِکشد و از سوِی دییر در بازنمایِی عشق موی برمی
صراحتا بپذیریم که تعلِق خاطر به یک شخص، به یک سمبل و 

 [ ۸نشانه، به یک خانواد، عشق نیسِ..."]
 

، راِه فرازپویوِی آدموی از هوزارتووِی هورچوه مورتیاز دیدگاِه 
هوا  گذرد: ما "باید کامال فواقوِد ایوده زدایی اسِ که برمی اندیشه

باشیم، فاقِد تصورات و توهمات باشیم و از هر ایماِن تحومویولوی 
[ همین نویسنده در گفتاری دیویور، راِه ۷باید اجتناب کنیم..."]

هایی کوه در  ز برنامهتوانیم ا گوید: "آیا می داند و می هایی ماننِد "سوسیالیسم، کمونیسم و دمکراتیسم" می رهایی از هرگونه تعلِق آدمی را در وانهادِن گزاره
ک از کنیم، کوه هور یو ها نیاه می اند آزاد بشویم و نیاه کنیم؟ وقتی به عنواِن یک دمکرات، یک کمونیسِ]یا[یک سوسیالیسِ به پدیده ذهِن ما ریخته

ِِ وضِع خودمان را تشخیص بدهیم، نمی ]این[ مکاتب، سراپا تعصب و جزمیات اسِ، نمی ر شما توانیم نزدیکِی خطر را احساس کنیم]...[ اگ توانیم وخام
موا بوه هویوچ ها را آن طور که هستند ببینید. این وقتی اسِ که شو توانید پدیده کنید]...[ نمی به گروِه خاصی وابسته هستید یا از ُمرشِد خاصی پیروی می

 [۴توانید مشاهده کنید..."] جا اسِ که می گروهی وابسته نباشید، به ملیِ و باوِر خاصی نیرویده باشید، این
نمایود  می ی انسانی نیسِ و چنین های جامعه ها، هیچ نامی از امپریالیسم و کاپیتالیسم و سیونیسم و دییِر آفِ ستیزی بینیم، در این ایسم که می چنان

 که آماِج اقای مورتی از چنین گفتارهایی، ناپسندنمایِی "کمونیسم و سوسیالیسم و دمکراتیسم" اسِ و بس! 
  

نویس و  ، روزنامهیو رنه سدی" به قلِم ها تاریِخ سوسیالیسمانیارِی سوسیالیسم به نیارش در آمده یکی هم " هایی که در کژدیسی و ساده از پروژه     
د! چنین اسِ نیاِر" فرانسوی اسِ. وی در این پروژه دالر آفریِن خود، گویی به سیِم آخر زده و کوشیده اسِ سازنِد سوسیالیستی را به مضحکه بِکش "تاریخ

و رفوتوه   گونه سوسیالیسم آمده ۲۰۱ی آدمیان،  کند که در گذراِن تمدِن دیرینه گِر" انیلیسی، ناگهان کشف می ، "پژوهشگریفیثکه وی به یارِی آقای 
گفِ یو حتا در این "پژوهِش" ُبنیادیِن! خود از استدالِل ژاک دروز در کتاِب "تاریِخ عمومِی سوسیالیسم" که به درستی گفته اسِ: " [ آقای سدی۱۶اسِ!]

زنود و  میآشوبد که دسِ به کشف و شهودی عارفانه!  و گو از سوسیالیسم در دوراِن باستان نه تنها خالِف واقع که یک اشتباِه تاریخی اسِ"، چنان برمی
سوتوی گورِم کوار اید: پیشاتاریخ( نیز سازندهای سووسویوالویو دهد: نه تنها در روزگاِر باستان، که در دوراِن پیشاتاریخ)درسِ خوانده فریاِد یافتم یافتم سر می

ر و ایونوکوا ی سوسویوالویوسوِم دوراِن مواقوبوِل تواریوِخ مصو ای در باره اند: "اثِر مورِد بحث ]تاریِخ عمومِی سوسیالیسم[ و بسیاری از آثاِر دییر، کلمه بوده
ند های کوِه آ های یازده و پانزدِه ترسایی در دره های پیشاتاریخ نداشته، در سده [ نویسنده گویا متوجه نیسِ که تمدِن رازآلوِد اینکا، سال۱۶نویسند..."] نمی

 پدیدار شده و سپس در نسل ُکشِی استعمارگراِن اسپانیایی برافتاده و نابود شده اسِ. 
آفوریوِن آقوای  های خنده از استدالل

که: "جوواموِع  یکی هم اینیو  سدی
پیش از تاریِخ مصریان و ایونوکواهوا، 

اند زیرا پول را  همه سوسیالیسِ بوده
انود. در اسوپوارت هوم  شناخته نمی

نوعی سوسیالیسم وجود داشته زیورا 
اسپارتیان، فلزاِت قیمتی را از مویواِن 

[. ۱۱خووود طوورد کوورده بووودنوود"!]
های نوویسونوده وقوتوی اوج  هذیان

نویسد در اتوحواِد  گیرد که که می می
ی انقالِب ها طور، ولی"شاید بتوان سوسیالیسِم واقعی را فقط در برخی جنبه شوروی تنها "نوعی شبِه سوسیالیسم" بر پا بوده، سوسیالیسِم چینی هم همین

دهد که: "سووسویوالویوسوِم مصوری  رود و فغان سرمی یو سپس به مصِر باستان می [ آقای سدی۱۲پوت در کامبوج پیدا کرد"!] باِر ُپل کوبا یا در رژیِم خون
 دارِی مصِر بواسوتوان![؛ آزادی را زیوِر پوا ی طبقاتی و برده طلب نبود]کشِف سوسیالیسم در جامعه های ناخالص هم داشِ: نخسِ آنکه مساوات جنبه

رخوی در های مجلل]...[ و بو داد... سوسیالیسِم مصری از لحاِظ توزیِع مسکن نیز ناخالص بود: بعضی در کاخ گذاشِ و امتیازاِت طبقاتی را رواج می می
 [.۱۴کردند"] های ِگلی و چوبی زندگی می کلبه
 

ماییی یا برای دسِ انداختن و به ُسخره ِکشیدِن مردم نیسوِ  از سِر میان یو سدیهای آقای  به راستی اگر استدالل
 ِِ پس چی اسِ؟: اسپارِت باستان سوسیالیسِ بود زیرا "مساواِت کامل در سطِح باالِی جامعه"]یعنی در میاِن اشورافویو

 پردازی و خودباختگِی فرهنگی ادامۀ پروژه

 ۲۲ادامه  در صفحه 

اند که چرا در  پالگیاِن ایشان هیچ از خود پرسیده آقای بهروز و هم
سی ساِل گذشته یکی از این "اسناِد" وابستگی و سرسپردگِی حزِب 

ی کارگرِ ایران به اتحاِد شوروی، منتشر نشده است؟ طبقه  

ی آن با  ی ایران است و نویسنده خواِه" ، حزِب توده ها و افتراهای کتاب "شورشیاِن آرمان پردازی آماِج دروغ
نودِی جمهوری اسالمی را فراهم آورده است و از دیگر سو، در  ی خوش سو زمینه این کاِر خود، از یک

های امپریالیستی ـ نواستعمارِی  اش رسانه ارکستری به نواختِن سنفونِی خود پرداخته که دیگِر نوازندگان
و من و تو ، ایران اینترنشنالگرفته تا صدای آمریکا و  بی. بی. سی پراکنِی  اند: از بنگاِه دروغ جهان

 ُجز آن.
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زیسوتوی  ی جامعه به هم گانه دار[ وجود داشِ و با طبقاِت سه برده
بهره از هرگونه آزادی بود اما خبر از "یوک  که بی رسیده بود؛ و با آن

داد " که به قوِل گزنفون، شاموِل  پارچه" می ی اشتراکِی یک جامعه
شود..."!] ها و کودکان و تا حدودی زنان هم می چهارپایان و گربه

۱۶ .] 
 

ی یوک بوورژوای  آلووده های تب هایی از هذیان اند گوشه چنین
منِد تراِز نوِی ایرانی، رفیق  جا اسِ که دانش پرداز. این ُپرادعا و یاوه

 گوید:  میاحساِن طبری 
نیاِر آمریکایی، در تاریِخ تمدِن خود "در  ، تاریخدورانت ویل     

مصِر دوراِن تمدِن هلنیستِی بتلمیوسیان"  نظاِم سوسیوالویوسوتوی" 
ی کارها نظارت داشته! تنها یک  جوید! زیرا گویا دولِ بر همه می

اندیش، سوسیالیسم را تا سطِح مالکیِ و  بورژواِی آمریکایِی ساده
بینود؛  دهد و محتوای طبقاتِی تحول را نمی نظارِت دولتی تنزل می
تواند جاِی نظاِم سوسیالیستی را که جبورأ و  و تنها چنین کسی می

ی  داربافوانوههای پن السماِء دودماِن بردگی قرار دهد. بدوِن شک، اندیشه   دارِی انحصاری اسِ، در وسط قهرأ پس از آخرین نظاِم استثماری، یعنی سرمایه
معرفتِی این کوار، های اجتماعی و فنی و  اند نظامی و دولتی پدید آورند، زیرا محمل ها هرگز نتوانسته اشتراکی در تاریِخ بشر، سوابِق طوالنی دارند، ولی آن

 [ ۱۴وجوِد خارجی نداشته اسِ."]
 

مـهـدِی پـرتـوی ی  و ترجمهمازیاِر بهروز نوشته آقای خواِه"  "شورشیاِن آرمانساِل گذشته یکی هم کتاِب  برانییِز بیسِ های بحث از پروژه     
ِِ به چپ پس داده اسِ. آماِج دروغ ی آن با ایون  ی ایران اسِ و نویسنده ها و افتراهای کتاب، حزِب توده پردازی اسِ که این یک، آزموِن خود را در خیان

خوود نودِی جمهوری اسالمی را فراهم آورده اسِ و از دییر سو، در ارکستری به نواختِن سنفونِی دشومون شواد ُکوِن  ی خوش سو زمینه کاِر خود، از یک
ایـران گرفته توا صدای آمریکا و بی. بی. سی پراکنِی  اند: از بنیاِه دروغ های امپریالیستی و نواستعمارِی جهان اش رسانه پرداخته که دییِر نوازندگان

انود کوه  های سیاسِی ایران پرسیده شود، هیچ اندیشیوده ی گروه گشایی به دیبای این ُجستار بد نیسِ از همه و ُجز آن. پیش از راهمن و تو ، اینترنشنال
 رزمند؟ ی کارگِر ایران می گریزاِن مذهبی و ُجز آن، این چنین با حزِب طبقه چرا امپریالیسم و سیونیسم و واپس

 
گوراِن تواریوخ، بورای  ی سفَسته)سفسطوه( هم، ماننِد همهمازیاِر بهروز آقای      

ی به موطولووب زده و از  نیارِش کتاِب خود)به سخِن منطقیون( دسِ به مصادره
های محوتووم رسویوده اسوِ. یوکوی از ایون  گیری مقدماِت اثبات نشده به نتیجه

ی ایران به اتحاِد شوروی، حتا پوس  داورانه، "وابستیِی" حزِب توده های پیش مقدمه
افوروز  گونه ممکن اسِ خورشیود و مواِه شوب از فروپاشِی کشوِر شوراها اسِ! چه

شوود شورکوتوی  گونه موی چنان پرتو افشانی کند؟ چه ها هم خاموش شوند اما ستاره
سویون، ادوارد که پس از فروپاشِی شوروی، سرسپردگانی ماننِد آقایاِن گورباُچف، یلتو چنان بر سِر کار باشند؟ میر نه این اش هم برچیده شود ولی کارمندان

ِِ شوروی و کا. ِگ. ب را دو دستی تقدیِم غرب کردند؟  شوارد نادزه و دییران، هرچه سنِد محرمانه و فوِک محرمانه  ی حزِب کمونیس
 

ی کوارگوِر  اند که چرا در سی ساِل گذشته یکی از این "اسناِد" وابستیی و سرسپردگِی حزِب طوبوقوه پالییاِن ایشان هیچ از خود پرسیده و همبهروز آقای 
ِِ  ی "کتاِب هفته" پیراموِن به گفته نامه ایران به اتحاِد شوروی، منتشر نشده اسِ؟ جناِب بهروز در پاسخ به خبرنیاِر هفته چپ در ایوران"، ی ایشان "شکس

ِِ ایون حوزب]...[، عوا اند: "وابستیِی حزِب توده به شوروی"! و "ضعِف ایدئولوژیک و فقر فلسفی" از زمینه فرموده ِِ حزب بودند: "شکس موِل های شکس
احساِن طبری اند که "رهبران و متفکراِن حزب ماننِد  کرد". آقای مازیار به گفته افزوده های چپ، اصال صدک نمی مهمی بود، ولی در مورِد بقیه سازمان

ِِ درستی از جامعه برسند". ایشان ُبهتانی دییر را هم سواِر تاریِخ حزب کرده زنده ماندند ولی وابستیی به بی ی خوود  به گفتوه اند که گانه نیذاشِ به شناخ
در گازیروفسکی  ی نفوِذ سازماِن سیا در حزِب توده]ایران[ هنوز معما اسِ... این مساله را نخسِ بار پروفسور را ثابِ کنند: "مساله اند آن هنوز نتوانسته

 [۱۰هایم در این زمینه ادامه دارد"!] گیری ام و پی شان مطرح کردند و من کمی ُجسِ و جو کرده و هنوز به نتیجه نرسیده کتاب
 

مه و پوخوش های محافِل مشکوِک جهانی نوشته و با تیراژهای باال در سراسِر گیتی و نیز در کشوِر ما ترج اینک در چارچوِب پروژه هایی که هم کتاب     
گوردد،] ی شیاِد آمریکایی بواز موی نویسندهدیل کارِنگی های آقای  هایش به نوشته دارند. این رشته از کار که شاید سرچشمه شوند، سر به فلک برمی می
کرد؟ چوه  توان توجِه دییران را جلب گونه می یابی، چه مند سازند: آییِن عشق ورزی، آییِن دوسِ بخِ یا ثروت شبه مردم را خوش [ سِر آن دارند که یک۱۸

 مان شوند؟  ها عاِشق کنیم تا خانم
 
 

 پردازی و خودباختگِی فرهنگی ادامۀ پروژه

خواِه" نوشته آقای مازیارِ  کتاِب "شورشیاِن آرمان
ی مهدِی پرتوی است که این یک،  بهروز و ترجمه

.آزموِن خود را در خیانِت به چپ پس داده است  

 ۲۱ادامه  در صفحه 
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        ادامۀ به یاِد رفیق ملکه محمدی
 

مانده به  سال، از یک کشوِر عقب 06ی اتحاِد شوروی که طِی  نمونه
ها در  بخِش خلق دومین قدرِت بزرِگ صنعتِی جهان تبدیل شده و الهام

ِِ بشری به سوِی  مبارزه برای سوسیالیسم وترقی اسِ. جبهه ی حرک
یابد. طبیعی اسِ که این  ی نویِن سوسیالیستی دائمأ گسترش می جامعه

ها و  رفتن حرکِ، درگیِر مبارزاِت شدیِد سیاسی و ایدئولوژیک، پیش
ها اسِ؛ ولی پیروزِی نهایِی سوسیالیسم تردید ناپذیر اسِ"] نشستن پس

۶] 
 
 پایاِن یک حماسه 

تاج/ملکه محمدی، نود و هفِ ساِل آزگار زیسِ؛  رفیق دکتر ملک     
اش همین  ی زندگی گر. در حماسه زیستنی اما سخِ حماسی و دگرگون

َزد و سرانجام هم در حسرِت  اش را با تیر می بس که رژیِم شاه، سایه
اش فروپاشید؛ گزمیان حکومِ اسالمی نیز در حسرِت  دستییری

ِِ او جان به لب شدند. دکتر محمدی، هم از سال های  شکستِن شخصی
های زندانیاِن سیاسی بود. او  دستان و خانواده گِر تهی سو، یاری دور به این

اِی وفادار و با فرهنگ  چون یک توده اش هم نه تنها تا واپسین َدِم زندگی
اش را با بازگرداِن  ای های رهایی از زندان نیز کاِر توده زیسِ، که در سال

 گرفِ.  ها کتاِب اثرگذار از نویسندگاِن پیشرِو جهان پی ده
 

سر بر بستِر  ۱۴۴۷ماِه  هاِی ایران سرانجام در چهارِم دی ی رنج ملکه
ی پیراموِن خود  ی خاک گذاشِ و چشم بر جهاِن سودازده گرفته ِمه

ِِ مرِگ این زِن فداکار و  بسِ. هزار دریغ و افسوس که اما فرگش
ی کشور ُگم شد.  های سانسور زده مند در سکوِت خبرِی رسانه دانش

 ِِ بیسِ روزی بعد، وقتی شوراِی کتاِب کودِک ایران از تراژدِی درگذش
گاهی یافِ، در خبرنامه ای یادآور شد که مرِگ این انساِن فرهیخته  وی آ

دی( ناگفته مانده بود. خبرگزارِی ایسنا نیز در  ۲۴تا به امروز )دوشنبه 
نوشتی خاطرنشان ساخِ که وی نوزده روِز پیش در سکوِت خبری  کوته

 درگذشته اسِ.
 

ای برجای مانده که تاریِخ  نامه از رفیق ملکه محمدی اما وصیِ     
ِِ  ُاردی ۲۱نیارِش آن  نوشته از جمله  اسِ. در این دسِ ۱۴۷۰بهش

ملکه محمدی که با آمده اسِ: "بر سنِگ مزارم فقط بنویسید: 
عشِق به مردم زیست. مجلِس یادبود در مسجد ضروری 

نیست، در یک سالن برگزار شود... تا آخرین لحظه به حزِب 
ام؛ و  ی ایران، حزِب روزبه و سیامک، وفادار بوده توده

"ای که با مرگ میثاق داشتند، الگوِی  های شیفته "جان
 اند". ام بوده زندگی

 
 ای! ی توده جاودانه باد نام و یاِد این استوره   
 
 
ی  (، گردیده۱۷۴۴ی نیکالی واسیلیویچ گوگول) [ و شنل، نوشته۱]

 .۱۴۴۲محمِد آسیم، انتشاراِت گام، چاِپ چهارم، َامرداِد 
ِِ حزِب کمونیسِ)چاِپ نخسِ، آلمان، ۲] (، مارکس ۱۷۸۲[ و مانیفس

 .۱۴۴۴ی ایران،  ی محمِد پورهرمزان، چاِپ حزِب توده و انیلس، گردیده
 .۱۰۶، ص ۱۴۴۰[ و ماهنامه دنیا، شماره شش، شهریوِر ۴]
 .۱۸۱و  ۱۸۴[ و پیشین، ص ۶]
 
 

 *********************** 

 پردازی و خودباختگِی فرهنگی ادامۀ پروژه 
 

های کتاب، هیواهوویوی بور پوا اسوِ!  و... به راستی که در بازاِر ُبنجل
گیورنود و  ی چاپ می ها هم به آسانِی آِب خوردن، پروانه ی این کتاب همه

کردهایی  ها و روی آورند! آفرینه های ریز و درشِ برمی فروشی سر از کتاب
هایی "ناگوزیور"انود کوه بوه  وار از نیاه گذشتند، گزاره گونه که  اشاره از این

هوای  زنند: مکتبوی کوه در آغوازه مکتِب ادبیاِت منحط/ِدکادنِ پهلو می
ی بیستم نیز  ی نوزدهِم ترسایی در فرانسه سر برآَورد و تا پاسی از سده سده

 بیش و کم پا برجا ماند. 
 

اسوِ شارل بودلر وِر این گونه از ادبیاِت کژدیسانه یکی  از شاعراِن نام
ِِ کم به پاِس داسوتواِن پل ماری ورلنو دییری  . گوستاو فلوبر را نیز دس

 توان به این دو نام افزود.  او میمادام ِاوا بوارِی منحِط 
کردند که مادام بواری چه کسی  زنی می ها گمانه منتقداِن فرانسوی سال

قدر صوداقوِ داشوِ  اما آنفلوبر ُبردند.  تواند باشد و راه به جایی نمی می
ِِ ُرمانی بدآموز، خوِد منم". مترجمان  که بیوید: "مادام اوا بواری، شخصی

 طور؟  و پدیدآورندگاِن ادبیاِت منحط چه
 

 ها مایه ُبن
  

و اسکندر)فرزنِد یک رؤیا(، والریو ماسیمو موانوفوردی، بورگوردان:  ۱     
فریده مهدوِی دامغانی، سازمان چاپ و انتشاراِت وزارِت فرهنگ و ارشواِد 

 .۱۲، ص ۱۴۷۲اسالمی، چاِپ نخسِ، 
 .۱۰و  ۱۸و پیشین، ص  ۲     
زاده، انتشاراِت نوویوِد آلوموان، چواِپ  و ُخلقیاِت ما ایرانیان، جمال ۴     

 .۱۴۸۱، بازچاپ ۱۴۶۴نخسِ 
هوای  و زایش و تکامِل تئورِی انقالبی، چاِپ نخوسوِ/ آغوازه ۴و  ۶     

 .۱۶ی ایران، ص  انقالب/بدوِن تاریخ، انتشاراِت حزِب توده
و کریشنا مورتی، شبکه فکری، گردیده پیماِن آزاد، چاِپ نخسوِ،  ۸     

 .۷۴، ص ۱۴۸۰
 .۴۶و پیشین، ص  ۷     
 .۱۰و همان، ص  ۴     
ی عوبودالورضوا  یوو، گوردیوده ها، رنوه سودی و تاریِخ سوسیالیسم ۱۶     

 .۲. ص ۱۴۰۰هوشنِگ مهدوی، نشِر نو، چاِپ دوم، 
 .۶و پیشین، ص  ۱۲و  ۱۱     
 .۲۴و  ۶و پیشین، ص  ۱۴     
 . ۶۰جا، ص  و همان ۱۶     
ی  ی انسانی، انتشواراِت حوزِب تووده ی انسان و جامعه و در باره ۱۴     

 .۴۱، ص ۱۴۴۱ایران، چاِپ نخسِ، 
، شنوبوه ۱۴و کتاِب هفته، از انتشاراِت وزارِت ارشاِد اسالمی، ش  ۱۰     

 .۱۴۷۶شهریوِر  ۴
هوای  ی کوتواب ، نویسندهدیل کارِنگیو به زودی روشن شد که  ۱۸     

یوابوی و ُجوز آن، دسوِ بوه  بختوی و کوام یابی و راِه خوش آییِن دوسِ
که در کشووِر موا نویوز فسواِد  چنان زده اسِ. هم های بزرگ می اختالس

ی "اخوالک در خوانوواده" را در  ها برنامه اخالقِی آخوند حسینی که سال
 کرد، رو شد:  ی سراسرِی تلویزیون اجرا می شبکه

 کنند/ واعظان کاین جلوه در مهراب و منبر می
 .کنند روند آن کاِر دیگر می چون به خلوت می

 
 *********************** 



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۲۰ 

 
 زندگی کردن

 مثل درختی
 تنها و آزاد.

 
 ولی برادرانه

 مثل جنگل
 

 این است آرزوی ما.
 

 »)دعوت«ای از شعر بلند  )ناظم حکمت، قطعه
 
 
 
 

(، شاعر کمونیسِ ترک، مطلب زیاد نوشوتوه شوده اسوِ. شوعورهوا و ۱۴۰۴-و۱۴۶۲سیاسی ناظم حکمِ )  دربارٔه زندگی و آثار ادبی و هنری و مبارزهٔ 
ناموه ای  المللی حزب کمونیسِ ترکیه زندگی ( دفتر روابط بین۱۶۶۶)خرداد  ۲۶۲۱های او نیز به فارسی ترجمه و منتشر شده اسِ. در ماه  ژوئن  منظومه

هوای ِ خوانید. عنوان این مطلب، شوعورهوا، و یوادداشو وهشتمین سالمرگش منتشر کرد که برگردان فارسی آن را در اینجا می کوتاه از او به انییزه پنجاه
 اسِ. »ضمیمٔه فرهنیی نامٔه مردم«توضیحی، همیی افزودٔه 

 
در شهر ِتسالونیکی ]در یونان کنونی[ که در آن زمان در امپراتوری عثمانی واقع بود ، به دنیا آمود. او در سوال  ۱۴۶۲ژانویه  ۱۴در روز ناظم حکمت 

کادمی نیروی دریایی عثمانی در استانبول نام ۱۴۱۸ آیا هنوز در کنار درختان سرو گریوه «نویسی کرد. نخستین شعر او با عنوان  برای آموزش و خدمِ در آ
{ شرکِ کنود: ۲به همراه دوستش واال نورالّدین به آناتولی رفِ تا در جنگ استقالل } ۱۴۲۶ژانویه  ۱{  او در ۱منتشر شد. } ۱۴۱۷در سال »  کنند؟  می

این سیر و سوفور دو بولو در کنار دریای سیاه ]در شمال ترکیٔه امروزی[، و از آنجا به آنکارا رفتند؛ پس از آن، او در شهر بولو معلم شد.  آنها نخسِ به اینه
 دند.رسیدوسِ، تا قلب میهن انقالب اکتبر ادامه یافِ. آنها در ماه سپتامبر همان سال نخسِ به شهر باتومی در کنار دریای سیاه و سپس به تفلیس 

 
، وی عضو حزب کوموونویوسوِ ۱۴۲۶در مسکو به تحصیل پرداخِ. در سال  )KUTV) »دانشیاه کمونیستی زحمتکشان شرک «در  ۱۴۲۲او در سال 

بر روی پول  «داس و چکش»او را به جرم در دسِ داشتن و فروش روزنامٔه  ۱۴۲۴ترکیه شد و در ماه دسامبر به جمهوری نوبنیاد ترکیه بازگشِ. در سال 
 سال کار سخِ محکوم کردند. ولی او در همان سال به اتحاد شوروی بازگشِ. ۱۴گاالتا در استانبول بازداشِ و به 

 -تواند به کشورش بازگردد یا نه، مخفیانه از طریق شهر هوپا ، پس از اینکه هیچ پاسخی از سفارت ترکیه در مسکو دریافِ نکرد که آیا می۱۴۲۷در سال 
ای هفتیی با  همکاری با مجله ۱۴۲۴وارد کشور شد. او پس از گذراندن مّدت کوتاهی در زندان، در سال  -در کرانٔه دریای سیاه در نزدیکی مرز گرجستان

علیه شواعوران  «ها شکستن ُبِ»را آغاز کرد و سپس کارزاری را با عنوان  )Resimli Ay) «َرِسملی آی»خواهانه و سوسیالیستی به نام  های ترقی گرایش
های عومووموی بورای  خواندن و ضبط شعرهای شاعران بر روی صفحٔه گرامافون و پخش آن در گردهمایی ۱۴۴۶معروف آن زمان به پیش برد. در سال 

های محول  خانه نیز با شور و شوک زیاد در قهوه «بید مجنون»و  «دریای خزر»نخستین بار در ترکیه انجام شد. چنین شد که شعرهای ناظم حکمِ مانند 
 های عمومی پخش و شنیده شد. تجمع کارگران و دییر مکان

 
اّما این شور و شوک مردمی برای شرکِ ضبط و پخش صفوحوه، بورای 
نیروهای پلیس، و برای برخی سیاستمداران مایٔه نیرانی بود. در نتیجوه، 

او را به جرم توهین و افترا در شعرهایش بوه کوارفورموای  ۱۴۴۴در سال 
پدرش، ثریا پاشا، به یک سال حبس با کار سوخوِ موحوکووم کوردنود. 
گذشته از آن او را برای به راه انداختن یک تشکل، به چهار سال حبوس 

و در جریان عفو عمومی زندانیان به مناسبِ دهمین سال تأسیس جمهوری ترکویوه، او را آزاد کوردنود.  ۱۴۴۶با کار سخِ محکوم کردند. ولی در سال 
های ادبی و هنری، مانند نمایشنامه، ُاپرانامه، فیلومونوامؤه  ای اسِ که در آن ناظم حکمِ گذشته از شعر، آثاری در دییر رشته دوره ۱۴۴۶های دهٔه  سال

 سینمایی و نقد ادبی پدید آورد.
 

 آتِش مقّدِس امیدواری: روزهای خوب را خواهیم دید
 در بزرگداشت ناظم حکمت، شاعر کمونیست

 ۲۵ادامه  در صفحه 

 ۷۳۲۹ـ  ۷۳۱۶

ترین شاعران قرن  ترین و بزرگ ناظم حکمت یکی از برجسته
های شاعرانه و ادبی او نبود که او  بیستم است  و البته تنها توانایی

را برجسته و بزرگ کرد: بزرگی او حاصل درکش از بشریت، 
 جامعه، و زندگی بود.
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ِِ دادستان، او را ۱۴۴۷در سال  ، بر پایه کیفرخواس
تحریک دانشجویان افسری به شورش... بوا »به اتهام 

سوال  ۱۴، بوه «دهد آثارش که بوی قیام و انقالب می
زندان محکوم کردند. عالوه بر ایون، او را بوه اتوهوام 

پخش تبلیغات کمونیستی در میان پورسونول نویوروی »
دریایی و تالش برای تحریک پرسنل نیروی دریایی بوه 

سال و چهار مواه حوبوس  ۱۴به  «شورش علیه مافوک
مواه  ۶سوال و  ۲۷محکوم کردند. در مجموع، او به 

 فرسا محکوم شد. حبس با کار توان
، ناظم حکمِ نویوارش موجومووعوه ۱۴۶۱در سال 

انودازهوای  چشم«شعرهایی را آغاز کرد که به آن عنواِن 
را داد. در این مجموعوه،  »۱۴۶۱انسانی ترکیه در سال 

 »حماسٔه میلیشیای مّلی«او سبک و رویکردی را که در 
ابداع و به کار گرفته بوود،  »دانشنامٔه مردان مشهور«و 

 Memleketimden insan) »انودازهوای انسوانوی کشوور مون چشوم«شود، یعنی در شعر بولونود  ترین آثارش شاخته می در آنچه اکنون یکی از بزرگ
manzaralari({ .او در دورٔه حبس، سلول۴، تکمیل کرد و بسط داد }  های زندان را به کالس درس تبدیل کرد و به نویسندگان و هنرمندانی مانند کمال

 { درس سیاسِ داد.۰{ ، و ابراهیم باالبان }۴{ ، اورهان کمال }۶طاهر }
 

، ناظم حکمِ در اعتراض به عدم تصویب قانون عفو در پارلمان ترکیه، پیش از تعطیلی آن برای انتخابات عمومی بوعودی، دسوِ بوه ۱۴۴۶در سال 
نوامبر همان سال، اعالم شد که ناظم حکموِ  ۲۲روز او را متقاعد کردند که به اعتصابش پایان دهد.  در روز  ۱۴هایش بعد از  اعتصاب غذا زد. ولی وکیل

جوایوزه را از سووی او پابلو نرودا توانسِ در مراسم اهدای جایزه شرکِ کند،  المللی صلح شده اسِ. ولی چون او در زندان بود و نمی برندٔه جایزٔه بین
 از زندان آزاد شد. ۱۴۴۱دریافِ کرد. حکمِ در سال 

 
به دلیل عارضٔه نوعی بیماری ریوی از خدمِ در ارتش مرخص کرده بودند، و در آن سالی که از زندان آزاد شود  ۱۴۱۷را در سال ناظم حکمت اگرچه 

 کورد ای که جوانوش را توهودیود موی سال داشِ و مبتال به بیماری قلبی نیز بود، با وجود این وی را به خدمِ ارتش احضار کردند. او از خطر دسیسه ۶۴
در پاریس با گروهی از نوویسونودگوان و  ۱۴۴۷مطمئن بود و به همین دلیل، با قایق از راه ُبسفر کشور را ترک کرد و به اتحاد شوروی بازگشِ. او در سال 

 هنرمندان مانند لویی آراگون و پابلو پیکاسو مالقات کرد.
 

، شواعور کووبوایوی یـیـن نیکوالس گـیبه کوبا سفر کرد تا روند انقالب کوبا را از نزدیک ببیند. در آنجا او مورد استقبال دوستش  ۱۴۰۱او در ماه مه 
هوای  ، گذار به سوسیالیسم در جریان بود. برداشِناظم حکمتپیروز شده بود و در زمان سفر  ۱۴۴۴تبار، قرار گرفِ. انقالب کوبا در آغاز سال  آفریقایی

( بازتاب یافِ. شصتمین سالیرد شاعری بزرگ را کوه ۱۴۰۱)  «زرد کاهی»و  «گزارش هاوانا»های  او از سفرهایش در درون کوبا، در شعرهای او با عنوان
جشن گرفِ. او پس از بازگشِ از کنیرٔه اتحادیٔه نویسندگان آسیا  ۱۴۰۲، اتحادیٔه نویسندگان شوروی در سال «شعرهایش به چهل زبان ترجمه شده بود»

 جا به خاک سپرده شد[. در مسکو درگذشِ ]و در همان ۱۴۰۴ژوئن  ۴را نوشِ. ناظم حکمِ در روز  «گزارش تانیانیکا»و آفریقا، 
 

ترین شاعران قرن بیستم اسِ، به طوری که حّتٰی دشمنانش در زمان حیات، آفرینوش ادبوی و هونوری، و  ترین و بزرگ ناظم حکمِ یکی از برجسته
و نوبوود کوه او را های شاعرانه و ادبی ا اش، و همچنین پس از آن، در برابر بزرگی و قدر و اعتبار او سخنی برای گفتن نداشتند. و البته تنها توانایی مبارزه

 برجسته و بزرگ کرد: بزرگی او حاصل درکش از بشریِ، جامعه، و زندگی بود.
آمواده و دانسِ، هوموواره  نیافتنی نمی هایی دسِ او به برابری، آزادی، برادری، و صلح باور داشِ. او چون این مفاهیم را هرگز آرزوهایی ابدی یا هدف

یر مبوارزه ناپذ مشتاِک رسیدن به آنها بود. او به شخصیتی برجسته و بزرگ تبدیل شد زیرا معتقد بود که هنرمند بودن و خالک بودن اجزای ضروری و جدایی
 برای آزاد کردن کشور و انسان از زنجیرهایشان اسِ.

 
دن و هوایوی بورای بوهوتور شو او زندگی سیاسی خود را با تسلیم نشدن به نیروهای اشغالیر آغاز کرد و همواره در پی یافتن، یاد گرفتن و پیدا کردن راه

اندیشِی متعّصوب،  پادشاهی پول، تاریک»تر شدن بود. او بر این باور بود که طبقٔه کارگر متشکل خواهد شد و به تنها نیرویی بدل خواهد شد که  اندیش ژرف
ها، مصّمم بود که تسلیم نشود، سرفراز بایسوتود و  ترین لحظه را شکسِ خواهد داد. دلمشغولی سیاسی او همین فکر بود. حّتٰی در سیاه «و یورش خارجی

 تالش کند.
 

جسِ و به هر قویوموتوی کوه  ها، با پایداری و پشتکار امید را می ؛ در ناامیدترین زمان»به اندازٔه بارِش باران در یک سال، شعر ُسرود«او به گفته خودش 
روزهای «کند که  دهد و این باور را تقویِ می یافِ. او همچنان با تمامی کارهایش به  دادن امید ادامه می شده، آن را می

 ادامۀ در بزرگداشت ناظم حکمت، شاعر کمونیست

 ۲۶ادامه  در صفحه 
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 »خوب را خواهیم دید.
*****                                            

 
 و ما

 زمستان دییری را
 سپری خواهیم کرد

 
 با عصیان بزرگی که

 در درونمان اسِ
 

 و تنها چیزی
 کند که گرممان می

 آتش مقّدس امیدواری اسِ.
 

 )ناظم حکمِ(                                        
 

 ها نوشت پی
 

ت وحود{ درخِ سرو در فرهنگ و سّنِ و باورهای اجتماعی ترکیه، عالوه بر اینکه مانند فرهنگ ایرانی اشاره به قامِ بلند و آزادگوی دارد، نومواد ۱} 
 وجود انسان از تولد تا مرگ اسِ و کاشتن آن بر مزار درگذشتیان، و ترسیم شکل آن بر روی سنگ مزار، رایج اسِ.

در جریان تجزیٔه امپراتوری عثمانی، که در نهایِ به توأسویوس تورکویؤه اموروزی و  ۱۴۲۴تا ژوییه  ۱۴۱۴گرایان و نظامیان ترک از مه  { تالش مّلی۲} 
 جمهوری مصطفٰی کمال آتاتورک انجامید. ریاسِ

 در پنج جلد منتشر شد. ۱۴۰۴هزار بیِ اسِ که تنها پس از لغو ممنوعیِ و بعد از مرگ ناظم حکمِ در سال ۱۸{ این کتاب شعر شامل ۴}
 درگذشِ. ۱۴۸۴نویس مارکسیسِ ترک که در سال  { رمان۶}
 درگذشِ.  ۱۴۸۶)محمد رشید( اوقوتجو. او در سال ِمحِمت راشیت گرای ترک با نام واقعی  نویس واقع { نام مستعار رمان۴}
ویوژه  هایش در تصویر کردن زندگی زحوموتوکوشوان و بوه های سیاسی نقاشی به خاطر مایه ۱۴۰۶خواه ترک که پس از کودتای نظامی  { نقاش ترقی۰} 

 درگذشِ. ۲۶۱۴دهقانان، زندانی شد. او درسال 
 

********************* 
 

 ادامۀ در بزرگداشت ناظم حکمت، شاعر کمونیست

ناظم حکمت شاعریست که به گفته خودش به اندازه بارِش باران 
 در یک سال شعر سروده است.

  را جسته است.و پشتکار امید  یداریها، با پا و در  ناامیدترین زمان

 
 سالم به طبقٔه کارگر ترکیه!

 
 سالم به طبقٔه کارگر ترکیه!

 سالم به سازنده!
 به بذِر بذرها، به شکوفایی و بالندگی، سالم!

 رویند. های تو می ها بر شاخه همٔه میوه
 َاند روزهای پیِش رو، روزهای زیبای ما، در دستان تو

 روزهای َبرحق، روزهای بزرگ،
 رود، ها کسی گرسنه به بستر نمی روزهایی که استثمار نیسِ، و شب

 روزهای نان، گل سرخ، و آزادی.
 

 سالم به طبقٔه کارگر ترکیه!
 زنند، ها فریاد می به آنها که آمال و آرزوهای ما را در میدان
 به زمین، به کتاب، به آرزوی ما برای کار،

 اند. به آرزوی ما، به پرچم ما، که هالل ماه و ستارٔه آن اسیر شده
 

 سالم به طبقٔه کارگری که دشمن را شکسِ خواهد داد!
 پادشاهِی پول،

 اندیشِی متعّصب، تاریک
 و یورِش خارجی،

 به دسِ طبقٔه کارگر در هم کوبیده خواهد شد،
 سالم به طبقٔه کارگر!

 
سالم به طبقٔه کارگر ترکیه!      

 سالم به سازنده!
 
 
 »ناظم حکمت«

 ترجمٔه ح.ن. کوشا
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 جانم از رنِج جهان سوزان است...*

 
َدماِی غروب بود که آمد؛ و با آن چتِر سیاِه بلندش که عصای خزان و  َدم     

ام گذاشِ. از خود پرسیدم: احمد کجا  اش هم بود، گام در وادِی ذهن زمستان
گاِه کهریزک؟ و به خود نهیب زدم که یک وقِ فکِر بد  اسِ؟ در خانه یا در آسایش

نکنی ها؟! و کرده بودم: زنده اسِ یا ُمرده؟ هزاران کیلومتر از هم دور بودیم و 
بوِک یک  اش را بییرم. آن روز، وقتی در فیس ای هم از او نداشتم که ُسراغ شماره

ِِ مشترِک قدیمی، خبِر درگذشِ اش را دیدم شوکه شدم: یعنی تنهایمان  دوس
گذاشته و رفته؟ برای همین بود که به ُسراِغ ذهنم آمده بود؟ آمده بود که چه؟ که 

 بیوید: "یاد آر ِز شمِع ُمرد، یاد آر!"؟
 

ِِ  ۲۴) ۱۶۶۶زاده در بامداِد دوشنبه، یکِم شهریوِر  احمِد نوری      گوس ( در ۲۶۲۱آ
هفتاد سالیی درگذشته بود؛ خبری که مردِم دو سرزمیِن همسایه، ایران و ارمنستان 

در نیاِر ارمنی: " را به سوگ نشانده بود. آخر به گفته آدیس عیسا قلیان، روزنامه
"؛ از او کنند گوِی ملِت ارمنی یاد می ارمنستان از او به عنواِن فرزنِد پارسی

گوِی غیِر  ترین و ُپرکارترین مترجِم ادبیاِت ارمنی به فارسی و تنها شاعِر پارسی که بزرگ
ها" و  دفترهای شعِر "سالم بر شما ارمنی)← ُسرود  ارمنی بود که به این زبان شعر می

همه، بنیادگذاِر  زاده(. سواِی این های ارمنِی نوری "در شِب تنهایی و رویاها؛ ُسروده
 ارمنی شناختِی فارسی نیز بود.

 
ی بندِر انزلی/غازیان زاده شد.  در ُکردمحله ۱۴۴۶در ساِل زاده  نوریرفیق      

نشانِی انزلی بود و خوِد او در نوجوانی، در یک هتِل ُکردمحله  پدرش کارگِر ساده آتش
کنده بود از تیره ای که به گفته کرد؛ در محله کارگری می ها  ها و فرهنگ ی خودش: آ

ی گیلکی، ارمنی، روسی، آشوری، آذری و فارس.  هایی از گونه فرهنگ و ُخرده
ِِ زندگی،  زیسِ، هم از سال ها می زاده که در همساییِی ارمنی نوری هاِی نخس

شاعِر ارمنی، آرشی بابایان ماهه، از خانِم  ی پنج تر شد، در یک دوره شان را به خوبی آموخته بود. بعدها که بزرگ بازِی کودکاِن ارمنی بود و زبان هم
به شهِر سپاهان رفِ و نزِد خاژاک درگرییوریان  ۱۴۴۶ی  الفباِی این زبان را هم فراگرفِ و به کاِر بازگرداِن ادبیاِت ارمنی به فارسی آغاز کرد. در دهه

سالم «و  »گر قدرِت معجزه«ی علمی و ُبنیادین نیز آموخِ. بازگرداِن دفترهای شعِر  گاِه اصفهان، این زبان را به شیوه شناختِی دانش ی ارمنی رئیِس رشته
آموزِی دانشیک او  تباِر ایرانی که در همان دهه به انجام رسید، برآینِد زبان ی رفیق گالوسِ خاِننس/خانیان، شاعِر بزرِگ ارمنی ُسروده »بر تو ای انسان

 بودند. 
 
به  2602ی ایران پیوسِ و در ساِل  در آغاِز انقالب به حزِب تودهزاده  احمِد نوری دکتر   

اِی خود دستییر شد و چند سالی را در زندان گذراند. وی که از  کاراِن رسانه همراِه چند تن از هم
کار مانده بود، روز و شِب خود را به نوشتن و ُسرودن و ترجمیدن گذراند  فرداِی رهایی از زندان بی

همه به ویژه  ها اثِر ادبی و پژوهشِی سترگ از خود به یادگار گذاشِ. در میاِن این گونه، ده و بدین
یاد کنیم   »تاریخ و فرهنِگ ارمنستاِن «و  »صد سال شعِر ارمنی«واِر وی:  ی نمونه از دو آفرینه

روزِی وی برای نیارِش این هر دو اثِر  ی جهانی برخورداراند. کار و تالِش شبان که از آوازه
یرِی این گ گانِی وی را چنان فرسود که چند سالی پس از فرجام مایه شدنی نبود، نیروِی اندام پژوهشی که ُجز با خوانش و کاوِش سد)صد(ها کتاب و ُبن

گاه  ر آسایشاش را د هردو کتاب دچاِر بیمارِی ام. اس شد؛ بیماریی که هرگونه ِتکانشی را از او گرفِ و ناگزیرش کرد بیش و کم، ده ساِل پایانِی زندگی
 کهریزِک تهران بیذراند.

 
 کارنامه ادبی      
گفتاری  شعر از هفتاد و دو شاعِر ارمنی زباِن جهان. کتاب، دربر دارنده پیش ۴۶۶ی  ؛ ترجمه۱۴۰۴و صد سال شعِر ارمنی، چاِپ نخسِ، نشِر چشمه  ۱     

 های فرهنگ و تاریِخ ارمنستان اسِ.  ی برخی از سویه ای در باره صفحه ۱۴۶
 .۱۴۷۱زاده(، چاِپ نخسِ، نشِر چشمه  نوری ۱۴۶۷و  ۱۴۷۶ها بیذار عطر بفشانند)مجموعه شعرهای  و رازقی ۲     
 .۱۴۷۴و در شِب تنهایی و زمستاِن جهان، چاِپ نخسِ، نشِر آتنا  ۴     
 ها،  و سالم بر شما ارمنی ۶     
 و در شِب تنهایی و رویاها.  ۴     

 زاده؛  به یاِد رفیق احمِد نوری
 َمرِد شعر و شور و ترانه

: احمد در]کتاِب صد سال دکتر آندرانیک سیمونی
ی یک انستیتوِی بزرِگ پژوهشی ـ  شعِر ارمنی[ وظیفه

ادبی را بر عهده گرفت و انجام داد. کاری که حداقل 
دادند.  را انجام می ده شاعر باید آن  

 ۲۸ادامه  در صفحه 
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 زاده؛  ادامۀ به یاِد رفیق  احمِد نوری

     
 ها ترجمه     
 ی بزرِگ ارمنی. و باِغ سیب، باران و چند داستاِن دییر، بیسِ داستان از پانزده نویسنده ۱     
و پاییز در پرواز، شعرهای واراند کورکچیان شاعر و نویسنده ارمنِی ایران، چاِپ نخسِ، نشِر  ۲     

 ،۱۴۷۴چشمه 
 و پتِر اول، دو جلد، آلکسی تولستوی. ۴     
گسل باگونتس، ۶       و تسو الگ، داستان، آ
 و بیسِ و شش کمیسر/کموِن باکو، هراچیا کوچار، ۴     
 ی شعر، ِیقیشه چاِرنس،  و ُسرودهای سرخ/مجموعه ۰     
 ی شعر و داستان ار هوهاِنس تومانیان، و آی وطن، آی وطن، مجموعه ۸     
 ،۱۴۷۱های آبی، دفتِر شعری واهاگن داوتیان، چاِپ نخسِ، نشِر چشمه  و عاشقانه ۷     
 و آمالیا، داستان، ناردوس.  ۴     
      
 ها داشت ها و سپاس ها، نشان جایزه     
 ۲۶۶۶و جایزه جهانی و فرهنیِی کارپیس پاپازیان، از اتریش، ساِل  ۱     
 ۲۶۶۱و نشاِن مووسس خورناتسی، واالترین نشاِن فرهنیِی جمهورِی ارمنستان، ساِل  ۲     
 ۲۶۶۴و کاتتق/جایزه بزرِگ انجمِن نویسندگاِن ارمنستان،  ۴     
و نشاِن َتالیِی )طالیی( فرهنیِی جمهورِی ارمنستان، اهدا کننده: وزیِر فرهنِگ این کشور به  ۶     

 .۲۶۱۱دار،  های فرهنیِی دنباله پاِس ُکنش
ِِ موسسه ترجمه و تحقیق هور، شورای خلیفه های سپاس و تندیس و لوح ۴      گرِی ارامنه  داش

 گاِه دولتِی ایرواِن ارمنستان.  شناختِی دانش ی ایران کده و دانشآلیک تهران، روزنامه ارمنی زباِن 
ی او به ناِم  هایی از یک منظومه زاده به همراِه بخش ی رفیق نوری نامه و چاِپ زندگی ۰     

 هاِی درسِی جمهورِی ارمنستان . در کتاب «ماسیس کوه نیسِ»
      
 زاده ی نوری در باره     
ِِ ارمنی به  ، نویسنده وشاعِر ارمنیسرکیس گراگوسیان      تباِر سوریه: "او در قلِب مل

 جاودانیی خواهد رسید".**
 

ها غروِر ملی  ، نویسنده و شاعِر ارمنِی سوریه: "او با آثاِر خود برای ارمنیتوروس تورانیان     
 کسب کرد و ما وظیفه داریم این انساِن بزرگ، شاعر و مترجِم ارزنده را بستاییم".

 

ترین مترجِم ادبیاِت ارمنی در جهان  ، نویسنده ارمنستان: "ایشان بزرگهراچیا ماتئوسیان     
ِِ ارمنی را با شیفتی رو به رو کرده اسِ. من به جرأت می توانم بیویم که  اسِ که با آثاِر خود مل

 ای ُرخ نداده اسِ". در تاریخ و ادبیاِت ارمنی هرگز چنین پدیده
 

ِِ وی در مرکِز  زاده در شِب بزرگ گاه و همسِر نوری ، استاِد دانشدکتر ماندانا پرنیان      داش
: "زباِن ارمنی برای احمِد ۱۴۴۰اجتماعاِت موسسه ترجمه و تحقیِق هور، تهران دو بهمِن 

ی وجوِد او بود. زبانی که از اواِن کودکی او را  زاده به هیچ زبانی همانند نبود. این زبان، خانه نوری
گالماِی خویش را به مثابه  در خود تنید و در خود شکل داد. زبانی که هم چون خدای یک معبد آ

تندیسی خودساخته ورز داد و شکل بخشید و به حضور آورد. زبانی که برای او عالم شد و حتا 
گذاشِ تا در آن و از آن فراتر رود و این چنین بود که فراروندگِی شاعر در بستِر زبانی که او را عالم 

داِد از آن خود کننده، او خود عالمیدن  شد، ُرخصِ داد تا از طریِق این ادراِک وجدآمیز، این ُرخ
 بیآغازد".

 

گاِه آزاِد اسالمِی واحِد تهران: "دوستی با احمد یک افتخار اسِ. اگر شما با احمد  ، مدیِر گروِه زبان وادبیاِت ارمنِی دانشدکتر آندرانیک سیمونی     
تِر مواقع در دفتِر تحریریه آن نشریه حضور  کردیم، او بیش ]= ققنوس[ را چاپ مینشریه پیونیک راه رفتید باید افتخار کنید. زمانی که ما در تهران 

کرده که به ها وقِ بیذارد. احمد کاری  ام که ماننِد او با وسواسی خاص روی ترجمه و معانِی واژگان و مقایسه بیِن آن تر مترجمی را دیده داشِ. من کم
یک ی  عنواِن یک ایرانی، فضاِی مشترِک بیِن دو فرهنِگ ایرانی و ارمنی، قابِل فهم و ملموس شود... احمد در]کتاِب صد سال شعِر ارمنی[ وظیفه

صد سال شعِر  دادند. ما در این اثر با یک  را انجام می انستیتوِی بزرِگ پژوهشی و ادبی را بر عهده گرفِ و انجام داد. کاری که حداقل ده شاعر باید آن
برای این کار ها با فراموش کردِن خودش، این اثر را به ثمر رساند و من معتقدم که  زاده. احمد در تماِم آن سال ارمنی سر و کار داریم و یک احمِد نوری

 های او را ببوسیم... این کار در آن شرایط، حتا برای شاعران و نویسندگان ارمنستان نیز منحصر به فرد بود". باید دسِ
 

گِر ادبیاِت فارسی در ارمنستان: "او نه تنها  گاه و پژوهش ، خاورشناس، استاِد دانشدکتر آرمنوِش کوزومویان     
 شناسد". به زباِن ارمنی تسلط دارد، که رموز و فنوِن تحلیِل علمی و کار با اسناِد علمی را نیز به خوبی می
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ی اهالِی هنر و  خورده های نمک هم که رفِ، زخمی دییر بر زخمزاده  صفدِر تقی
ی  اش روزه ی واپسیِن زنودگوی ادبیاِت داستانِی کشور افزوده شد. مردی که در دهه

ای ُپر برگ و بار داشِ: یک عمور  اش را وانهاده بود، اما کارنامه سکوت گرفته و قلم
های ادبِی ایران را گوردانوده  هاِی داستانِی رسانه نوشته بود و ترجمه کرده بود، بخش

 بود، تدریس کرده بود و سرانجام، برای زیستن، وقِ کم آورده بود:
 ای؟ گونه اشِک اهالِی قلم را درآورده و عمو صفدر پاشو! پاشو وببین چه

چه را  زاده، بچه خاِک پاِک آبادان، دییر چیزی برای گفتن نداشِ! هرآن صفدِر تقی
که باید گفته و ُسروده باشد، در هفتاد ساِل گذشته بر کاغذ آورده بود. اصوال بورویود 

هوا را در  ی نواگوفوتوه اش را ببینید! مرِد آراِم قرِن ُپرهای و هوی ما، هوموه کارنامه
 اش واگویه کرده اسِ: کارنامه

اش، در یک بویوموارسوتواِن  ( در چند روِز پایانِی زندگی۱۴۱۱و  ۱۶۶۶)   زاده تقی     
اش هم کوه بواال  ها امیدشان را از او ُبریده بودند. سن کالیُفرنیا بستری بود؛ پزشک

ی ادبِی ما هونووز بوه کوارهوا و  زاده اما خیلی کم بود؛ جامعه ی ایران، سِن کمی نیسِ، برای تقی ِکشیده سال برای مردِم رنج 98بود: هشتاد و ُنه سال! 
 ات سر رسیده باشد؟ شود کرد وقتی َاَجل ی مثِل او داریم؟ و ُخب چه می های روان و زیبایش نیاز داشِ؛ میر ما چندتا مترجِم برجسته ترجمه

ِِ واپسین گوذرانود؛  گاِه فنِی آبادان/دانش اش را در دبستاِن فرهنگ، دبیرستاِن رازی و آموزش گاهی های پیشا دانش آموزشزاده  صفدِر تقی      کده نف
ِِ آبادان، برای پیمایِش دوره دوساله آموزش و مدیریِ به انیلیس رفِ و در بازگشِ، دانش آن ِِ نف ِِ شرک ِی زبوان و ی فراکارشناخت آموخته گاه به خواس

 گاه تهران شد.  ادبیاِت انیلیسی از دانش
 

و شماری دییر از بزرگان، دکتر محمدعلِی موحد ، ناصِر تقوایی، احمِد محمود، نجِف دریابندریچون  مردانی هم در آبادان که بود با فرهنگ     
کوه محـمـدعـلـِی صـفـریـان جناِک دوستی شکسِ و همین، راِه او را به سوی نوشتن و ترجمیدن هموارتر ساخِ. به ویژه پس از آشنایی و رفاقِ با 

هایش بود؛ چوه بسویوار  در واقع، شریِک ترجمهصفریان تر از پیش ُبرد.  گیرانه تر گرفِ و پی شاگردی او بود، بازگرداِن ادبیاِت داستانِی جهان را جدی هم
ی دییر را هم  حهای از یک متن را او و دو سه صف باره گفته بود که دو سه صفحه زاده در این های ادبی که این هردو با هم به فارسی برگرداندند. تقی آفرینه

رسویود  مویهایی را که بوه نوظورش  ها بازگرداِن دییری را بخواند و نارسایی زدند تا هریک از آن ها را با هم تاخِ می کرد، سپس ترجمه صفریان ترجمه می
 ه بود.نود کنند اش بیش و کم، دقیق و خوش گیر که اما نتیجه کردند: کاری وقِ نویس می خواندند و پاک گاه این نکات را از نو می یادداشِ کند. آن

اند. شیوانوشتی  دههایش را خوِد او نیاشته اسِ: انیار نه انیار که از زبانی دییر به فارسی درآم اش بر زباِن فارسی چندان بود، که گویی ترجمه چیرگی      
 ادبویواِت نویسی و به ویژه بر نقد و سونوجوِش  آغازیده بود، چنان بر داستان  اش را با نوشتِن داستان دسِ و استوار داشِ. او که کارهای ادبی روان و یک

هوای  ماهناموه گزیدند. کاری که او به شایستیی در های ادبِی کشور برمی مند بود که پیوسته او را به دبیری و داورِی بخِش داستاِن ماهنامه داستانی چیره
رو، هموواره  . هم از اینروزگاِر ما را پرورید و برِکشید اش، نسلی از بهترین داستان نویساِن هم دنیاِی سخن، آدینه، و ُجز آن انجام داد و با ریزنیرِی استادانه

همه  اشِ، اینهای ادبِی مجله گردون؛ پکا؛ گلشیری و یلدا بود. در همین حال، با تسلطی شیرف که بر زبان و ادبیاِت انیلیسی د عضِو گروِه داوراِن جایزه
 کرد. های: تهران، عالمه طباطبایی و شهید بهشتی، تدریس می گاه را در دانش

 
 کارنامه ادبی       
 برخی از ُجستارها:      
 اند:  ا چنینه های کشور پرداخِ که برخی از آن ها ُجستاِر ادبی و پژوهشی برای رسانه اش به نیارِش ده ِهای ُپرباِر ادبی زاده در سال صفدِر تقی     
 و صادِک چوبک و تاثیرپذیری از ادبیاِت داستانِی مدرِن آمریکا؛      
 ی زندگی و شعر؛  های م. آزاد در عرصه های کبوِد آتش و دود: ویژگی و خوشه     
 فکری در کناِر نفِ؛  و فرهنِگ روشن     
 مدرنیسم از چه زمانی آغاز شد؟  و نقِد ادبی: ُپسِ     
 نویِس زِن ایرانی؛  و نخستین داستان     
 و گوناگون: نوستالژی؛      
 و هایکوهای مکزیکی؛      

ی  دل شده کاسه    
 خون...
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 نویساِن بزرِگ پایاِن قرن؛  نامه و نمایش     
 پایان؛   و نوآوری در دادگاهی بی     
 گاِه سلین در ادبیاِت جهان.  و جای     

 
 ها:  ترجمه     
 اند: یارِی محمدعلِی صفریان انجام گرفته هایی که با هم بازگردان     
 و مرگ در جنیل، ِشروود آندرسن.      
 و آنا کریستی، یوجین اونیل.     
 و اهریمِن پیر، پرل. اس. باک.      
 و چرِخ فلک، آرتور شنیتسلر.     
 و تورتیالفلِ، جان اشتاین بک.     
 ای(، یوجین اونیل. پرده نامه کوتاِه َتک و سفِر دور و دراز به وطن)سه نمایش     
      
 های مستقل ترجمه     
 و شب مینا، گابریل گاسیا مارکز     
 و زائراِن غریب )دوازده داستان(، گابریل گاسیا مارکز     
و شعِر جهان، سی. ِکی. ویلیامز.        
ی سخن. نامه و یک داستاِن کوتاه، ویلیام فالکنر، چاپ شده در ماه       
ی بیستم. های قرِن بیستم، از دیِد منتقداِن سده ترین شخصیِ و بزرگ       
و  ُرماِن برگزیده معاصر، آنتونی برجس.       
و یوجین اونیل، جان گسنر.       
و اگر ادبیاِت وجود نداشِ، دوریس ِلسینگ.       
گویی: یودیِ، پیتر هاندکه. و غیب       
و اهانِ به تماشاگر: سیل، پیتر هاندکه.       
نویسی به سبِک گودار، اومبرتو اکو. نامه و سینما و موسیقی: فیلم       
و جهنم روِی زمین، رابرت جیمز.       
و کمال، والدیمیر ناباُکف.       
و سه شعر از گونتر گراس.       
و تاریِخ تمدن: رنسانس، نوشته ویل دورانِ، با همکارِی ابوطالِب صامری.       
     

      ترجمه از فارسی به انگلیسی
های هنر و فرهنِگ معاصری ایران. و یاد و نیاه: چهره       

 
      گردآوری و تالیف 

ی داستان(.  های کوتاِه ایرانی)مجموعه و شکوفایِی داستان       
و مجموعه کتاِب سخن.        
کارِی رفیق دکتر اصغِر الهی.  های کوتاه از نویسندگاِن ایران و جهان با هم و داستان       
ی داستان از نویسندگاِن جدیِد ایران.  و سهِم من کو؟ مجموعه       
و بیسِ و دو شعر از رابیندرانات تاگور.        
ی نخستیِن انقالب. و شکوفایِی داستان در دهه       
      

      آخِر خط 
داشِ.   ر لبخند ب واره پاُتِق  نویسندگان و هنرمندان بود. همیشه لب اش هم ُکن. خانه سرشِ و شوخ و محفل گرم مردی بود خوش زاده اما فرهنگ تقی     

ر سخن. دریغا که از ده دوازده سال پیش از درگذشِ، یعنی پس از عمِل توموِر مغزِی خود، دیی کم حرف بود و سنیین و متین؛ و تا بخواهی شیرین
، دختر عزیزش را نیز از دسِ داده بود. فروغآورد. گذشته از آن چهار سال پیش  کرد و در یادآورِی این یا آن نکته، کم می یادسپارش به خوبی کار نمی

برای همیشه آرام گرفِ و رخِ از این جهاِن  ۱۶۶۶َامرداِد  ۲۴آشفِ. سرانجام هم در روز شنبه  فشرد و می فقدانی که قلب و روحش را به سختی می
گزین و دردناک:  آشوب زده بربسِ و رفِ. رفتنی بی جای  

گوییم. باش می ی مردِم ایران سوگ انییز را به بازماندگاِن وی و نیز به اهالِی ادب و هنر و به همه این تراژدِی غم       

 ادامۀ دل شدۀ کاسۀ خون 
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 »واعظی«ُسراینده: زبیر 
 

 اشك و خون
 

 باز هم از جنگ و کشتار، این دلم خون می شود
 باز اشك من روان، چون رود جیحون می شود
 زانکه فرجام اش ندانم، رنجم افزون می شود

 ای خدا این حال و روز مردمان چون می شود؟
 گر نویسم شرح غم، صد صفحه مضمون می شود

                      *** 
 مبتال کردند وطنداران به صد رنج و غضب

 اند و ناخن زیر لبمرد و زن آغشته در خون
 روِز روشن بر سر مایان نمودند مثِل شب

 کشتن و بستن چرا؟ این ظلم و وحشِ، بی سبب؟
 هر چی گویم زین غم و دردم، دلِ خون می شود

                      *** 
 دارد این "طالب" ببینآنچه بر مردم روا مي

 نه هالکو کرد و هیتلر یا که چنییزی لعین
 اسِ او را لشکر وحشِ درون آستین

 با کمربندان مرگ و تیر و پیکان در کمین
 شودآخر این کشور از این غدار وارون می

                     *** 
 کشند این مردمانگاه به نام دین و مذهب مي

 گاه به نام کافر و ملحد، گهی با این و آن
 گاه ز بی رحمی زنند خنجر به جان طفلکان
 ظلم و وحشِ را نیر، هر دم به ابنای زمان

 خانه ی افغان، خراب از جور گردون می شود
                      *** 

 اند، هستی به بادیی با تیغ قرمز داده عده
 عده یی دییر به تیغ فی سبیل الله، جهاد

 طالب و چلی و مالی وطن، کاِن فساد
 اند و جنیجوی و جالدظالم و غدار و شیاد

 شودشان هر لحظه افزون میبس جفا و ظلم
                     *** 

 عده یی بی شوهر و هم جمعی بی اوالد شد
 عده یی دییر یتیم و بی کس و ناشاد شد

 خانه ها ویران ز بیخ و ریشه و بنیاد شد
 جمله شان در زیر بمِب ائتوالف، برباد شد

 گاه مرگ مدفون می شودزنده اندر پرت
                     *** 

 گرباشد ابنای وطن محزون و زار و نوحه
 هموطن تا کی چنین افسرده گشِ با چشِم تر؟

 گی سر گشته و حیران و زار و در بدر جمله
 الحذر زین آه آتش باری مردم، الحذر...
 شودگر کشند آهی ز دل، عالم دگر گون می

                    *** 

 همبسته با مردم افغانستان
 دو شعر از دو شاعر افغان 

 تا به کی در کشور محبوب ما جنگ اسِ و کین؟
 داد و فریاد و فغان، زین ملِ زار و حزین

 خانه ی دشمن خراب و بس دعای من همین
 َسم به جام عشرت ما ریخِ، جای انیبین
 شود؟شام ما اکنون سحر بی دوستان چون می

                        *** 
 هر چه از ظلمِ نویسیم ما و تو، باز هم کم اسِ

 ای خدا! کی باشد الطافِ؟ وطن را ماتم اسِ
 این سیه روزان بدبخِ هم ِز جنس آدم اسِ

 بینش وحدت ببخش، کاین راه پر پیچ و خم اسِ
 شود کی بدون آن عالج ما به گردون می

                       *** 
   

    ****************************************************** 
 

 »همسنگـر«ُسراینده: نورالدین 
  ۲۶۲۱اوت 

 
 تندرو توفان

 
 دنیا به سرم محشر سوزان شده ای دوسِ

 غم برسرمن فاجعه باران شده ای دوسِ
 ِگرَیم همه شب در غم ویرانِی این ملک

 ام افشان شده ای دوسِخوناب دل از دیده
 این سینه پر ازناله ی جانسوِز جدایی

 آتشکده تندر و توفان شده ای دوسِ
 شب تا به سحر دیده ترخواب ندارم

 با غصه دلم دسِ و گریبان شده ای دوسِ
 ازدرد وطن درتب وتاب اسِ دل من

 سرگشته تر از باِد بیابان شده ای دوسِ.
 

          ****************************************************** 



 ۷شمارۀ   ۰۰۱۱شهریور  ۸دوشنبه    ۱۲ 
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 زاده  ادامۀ به یاِد رفیق  احمِد نوری    
 
زاده:  تِر کارهای نوری ، مدیِر نشِر چشمه و ناشِر بیشحسِن کیاییان 

را داشِ. کتاب  ی ُسرودِن آن شناخِ و سابقه زاده شعر را می "نوری
های  نیاری با سابقه، با مسائِل روز در حوزه خواند و در قالِب روزنامه می

مختلف آشنا بود... روزگار از او که از نوجوانی مجبور به کار کردن شده 
 بود، انسانی درد کشیده و مقاوم ساخته بود...".

 
، رئیِس هیات مدیره موسسه هور: "امشب، ایساک یونانسیان 

شک، تاثیری شیرف در  یادماِن استادی را برگزار کردیم که بی
شناسایی و اشاعه شعر و ادبیاِت ارمنی در ایران بر جای گذاشته اسِ

زاده عالوه بر تسلطش بر زباِن فارسی که زباِن مادرِی او  ]...[نوری
داند و به  اش یعنی ارمنی را نیز بسیار خوب می اسِ، زباِن نامادری

دلیِل دانِش او در زباِن ارمنی اسِ که ما امروز شاهِد خلِق چنین آثاِر 
بهایی از او هستیم؛ حق اسِ که از او به عنواِن تنها شاعِر غیِر  گران

جاسِ  ُسراید و این ارمنِی جهان نام َبریم که به زباِن ارمنی شعر می
 شود". که ارزِش کاِر این استاد، بسیار نمایان و بارز می

 
نه تنها در سپهِر شعر و فرهنگ و زاده  احمِد نوریرفیق دکتر      

قدر  مانند. و آن های انسانی نیز خویشتا بود و کم ادب که در گستره
و صادِق هدایت چون  دسِ و ُپرخوانده که هم خواه و گشاده نیک

ها، همه را دوِر میِز خود در کافه نادرِی تهران  آن سالمرتضا کیواِن 
یعنی به اعتباِر او همه آورد.  فکری بود، گرِدهم می که پاتوِک روشن

 . آمدند می
 

های خودسانسوری کنار ِکشیده شدند و  در پساانقالب هم، وقتی پرده
ِِ یک توده بسیاری از آن اِی فداکار و  همه، در سیماِی او سرش

ی  اش را پذیرفتند و به راِه حزِب طبقه آشنا را دیدند، راه و روش رزم
 کارگِر ایران گام نهادند.

 
 یاد و نام و راهش جاودانه باد!     

 
 نوشته: ر. آشنا

 
 «ها بیذار عطر رازقی»زاده از دفتِر  *برگرفته از یک شعِر نوری     

 بفشانند. 
ِِ نوری ها در بزرگ ** واگویه      زاده همیی برگرفته از:  داش

 .   ۱۴۴۰، ساِل بیسِ و یکم، زمستاِن ۷۲ی پیمان، ش  نامه فصل
      

 
************************** 

 ادامۀ گفتگوی نامه مردم با ناصر موذن
 

فعالیت کانون نویسندگان ایران را هم اکنون در ایران چگونه 
 کنید؟ ارزیابی می

باره مشکل اسِ چون در  نظر دادن یا ارزیابی شخصی برای من در این
گاه  ایران نیستم و تنها از بیانیه های کانون از فعالیِ آن و اعضایش آ

کنند. جایی که فعالیِ  شوم. آنان در شرایطی سخِ فعالیِ می می
های مجاز کشور با بییر و ببندشان همراه اسِ  نیاران روزنامه روزنامه

تواند  توان فهمید که وضع اعضای کانون و خود کانون چیونه می می
توانند تشکیل دهند. همٔه نویسندگان  شان را نمی عمومی باشد. آنان مجمع

تواند احتمال  اند که یکی از دالیلش می و شاعران عضو آن نشده
های امنیتی یا قوه قضایی رژیم باشد.  دستییری یا احضار به دستیاه

کنند در معرض هجوم نیروهای  کسانی که در آن عضوند یا فعالیِ می
 اند.  امنیتی

ها همین قدر که توانسته دوام بیاورد کار  کانون با این فشارها و محدودیِ
 مهمی کرده اسِ. 

از او دعوت کرد به  آذین بهاش پیش از درگذشِ  این کانون در آغاز تازه
هم چنین دعوتی شد. هرچند  سایهعضویِ کانون درآید. من شنیدم از 

اما این  -تا جایی که من اطالع دارم -هر دو این دعوت را نپذیرفتند
 نظرم اقدامی ارزشمند و ستودنی بوده اسِ. تصمیم کانون به

 
کنیم، کمی  هم اکنون سرگرم چه کاری هستید؟ خواهش می

 از کارهای در دست ترجمه یا تألیف خود برای ما بگویید.
هر   آورد. چون به همراه می حقیقِ امر این اسِ که گفتنش مسئولیتی به

نوعی سرافکنده  دلیل که امکان نشر پیدا نکند انسان در برابر خوانندگان به
 شود.  می

برم که عبارتند از:  اند نام می تا کار که حروفچینی و آماده چاپ شده از دو
همراه با توضیحات  مایاکوفسکیاثر  »ابر در تنبان«متن کامل شعر بلند 

اسِ که  »نامه بلینسکی به گوگول«و روزشمار زندگی و کار شاعر، و دومی 
قباًل چاپ شده اما این بار با بازنویسی، تغییرهایی در فارسی متن، و اضافه 

طور  های گوگول و بلینسکی به نامه  کردن توضیحات همراه با زندگی
ای اسِ که بر  اختصار و علِ نوشتن این نامه و سر آخر ترجمه مقدمه

 گزیده کارهای فلسفی بلینسکی نوشته شده اسِ.
 

چه  در پایان از شما سپاسگزاریم برای انجام این گفتگو، چنان
 کنیم، بیان کنید. ای فراموش شده است، خواهش می نکته

 آید. با درود. نظرم نمی : شما هم خسته نباشید. نکتٔه خاصی بهمن.
 

************************** 


