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 پس از انتشار اين پاسخ در سايت هاي خبري، اصالحيه ي زير از 
آقاي ناصر پاكدامن، عضو ديرين كانون، دريافت شد:

 دوست عزيز 
با سپاس و سالم

در آن چه راجع به خانم ناطق نوشته ايد اشتباهي رخ داده است.
از اعضاي  ايشان به همراه چند تن ديگر  آبان 1356  در 2شنبه 30 
كانون به مقابل دانشگاه صنعتي رفته بودند تا به انبوه دانشجوياني كه 
براي ورود به دانشگاه و شنيدن سخنراني نويسنده فقيد م. ا. به آذين 
(كه قرار بود در تاالر آن دانشگاه سخنراني كند) در آن جا تجمع كرده 
بودند اطالع دهند كه سخنراني برگزار نخواهد شد. و از همه دعوت 
شد كه با آرامش محل را ترك گويند (به كانون اطالع رسيده بود كه 
نيروهاي سركوب دولتي برنامه ضرب و جرح و توقيف دانشجويان را 
دارند). خانم ناطق را به همراه شاعر و دوست گرامي، نعمت آزرم، و 
گروهي از دانش جويان توقيف كردند و به كالنتري آن نزديك بردند و 
تا يكي دو ساعت از شب گذشته در كالنتري نگه داشتند و در حدود 
ساعت10 شب براي ايشان و آقاي آزرم تاكسي صدا كردند كه ايشان را 
منزل بياورند. و تاكسي ايشان را به خرابه اي در آن حوالي برد و در آن 
خرابه زنجيربه دستان و چماق داران به "پذيرايي" از ايشان پرداختند. 
هياهو و فرياد همسايگان و اهالي موجب شد كه حضرات به سرعت 
محل را ترك گويند. اين چنين بود كه دو عضو مجروح و مصدم كانون 

نويسندگان را همسايگان نجات دادند. 
غرض بيان واقع بود و تصحيح يك اشتباه.  بد نبود كه دوستان تهراني 

هم از واقع امر خبردار مي شدند. 
البته همان طور كه نوشته اند در آن سال ها و ماه ها ديگراني از اعضاي 
نماندند. محض اطالع قلمي  از چنين محبت هايي بي بهره  كانون هم 

شد.
ن.پ

واكنش روزنامه ي اعتماد به نامه ي كانون  كه در شماره ي 19 تيرماه، 
در صفحه ي نخست به چاپ رسيد. 

 پاسخ كانون نويسندگان ايران به مطلبي كه در صفحه تاريخ روزنامه 
اعتماد به چاپ رسيده بود، امروز در همان صفحه تاريخ آماده انتشار 
بود كه به سبب چاپ بخش هايي از آن در يك روزنامه ديگر و اينكه 
گفت  مي توان  كه  بود  شده  چاپ  ديگر  سايت  چند  در  روز  دو  طي 
به  آن  انتشار  از  بود  اعتماد  روزنامه  عليه  سلبي  مطالب  از  گزيده يي 
صورتي كه بود خودداري كرديم تا اين مطلب در كنار يك توضيح به 

چاپ برسد.
كار حرفه يي  نيت  و  با قصد  اعتماد  روزنامه  است كه  آن  واقعيت   -1
دوباره به ميدان آمده است. با چنين آهنگي از حركت، دشمني يا حتي 
ابزاري به روزنامه در  دوستي در صفحات روزنامه جايي ندارد و نگاه 
وجوه مختلف از سياسي گرفته تا اقتصادي و قوميتي و... جايي ندارد. 
در اين ميان اگر مطلبي درباره كانون نويسندگان به چاپ رسيده به 
سوال  زير  يا  بكوبيم  را  كانون  اين  بخواهيم  كه  نقشه يي   طرح  دنبال 
در  يا حداقل  در صفحات سياسي  اگر  اين مطلب  است.  نبوده  ببريم 
صفحه ادبيات روزنامه چاپ مي شد، شايد فكر انسان به آن سو مي رفت 
كه شايبه يي در كار باشد، ولي در صفحه تاريخ به چاپ رسيده است 
كه كمتر در جريان حساسيت هاي موضوع بوده اند. در ضمن اين مطلب 
يك نقل قول از خاطرات اسداهللا علم بوده و نويسندگان روزنامه هيچ 
دخالت آشكاري در نگارش آن نداشته اند و متاسفانه به علت كمبود جا 
بخشي از مطلب كه حاوي منبع و نويسنده آن بود حذف شده و اين 
شايبه شكل گرفته است كه روزنامه عالما و عامدا آن را به قصد تخريب 

كانون به چاپ رسانده است.

اندكي تحقيق مي كرد و مي دانست  نامه كانون اگر  در ضمن نگارنده 
كه اين گزارش جدا از منبع اصلي آن - سايت خبرآنالين- در منابع 
ديگر خبري از جمله عصر امروز، افكار نيوز، تبيان و پارسينه منتشر 

شده بود.
با تمام اين احوال نيز معتقديم كه در فضاي پرتنش امروز كه شك 
مطالبي  چنين  كردن  چاپ  است،  گرفته  را  واقعيت  جاي  گمان  و 
از همكاران  از دريافت جوابيه كانون  كار درستي نيست و حتي قبل 
خواسته بوديم از چاپ چنين مطالبي، حتي اگر از منابع خبري است 
جدا خودداري كنند ولي آنچه براي ما جاي تاسف دارد داخل شدن 
كساني در اين ماجرا است كه به آتش اختالف دامن مي زنند. در كل 
بايد بگويم كه ما با كانون نويسندگان هيچ گونه مشكلي نداريم و هيچ 
قصدي نيز در نوشتن آن مطلب كذايي در صفحه تاريخ نداشته ايم و 
مي دانيم كه اعضاي محترم كانون مي دانند كه مهم در هر كاري نيت 
آن است كه هيچ يك از اعضاي روزنامه اعتماد از صدر تا ذيل چنين 
از ورود ديگراني كه در قامت سايت، روزنامه  نداشته اند. گرچه  نيتي 
و... به اين ماجرا وارد شدند و خواستند فضا را غبارآلود كنند گاليه 
زيادي داريم ولي به هيچ وجه نمي ايستيم كه تيرهاي تهمت و افترا 
ابزار  به  را  قلم  كه  داريم  اطمينان  خود  از  كه  چرا  كنيم،  تحمل  را 
تبديل نمي كنيم و درستي اين شيوه را همگان در بلندمدت شهادت 
خواهند داد. بخش هايي اثباتي از جوابيه كانون نويسندگان: «اين هم 
يك  از  بايد  ايران  نويسندگان  كانون  كه  است  تاريخ  تلخ  طنزهاي  از 
سو تقاص مبارزه با رژيم شاه و به طور كلي دفاع از آزادي بيان را پس 
دهد و از سوي ديگر به همكاري با اين رژيم و «پيوستن به جرگه فرح 
پهلوي» متهم شود». «تاريخ كانون نويسندگان ايران پاك تر و شفاف تر 
از آن است كه نيازمند رد اين گونه ادعاهاي كودكانه و افتراآميز باشد. با 
اين همه براي نسل جواني كه... در معرض وارونه نمايي و دروغ پراكني... 
قرار دارد اشاره به چند فراز تاريخ خونبار كانون نويسندگان ايران را 
ضروري مي دانيم.» «اين كانون همچون نهاد دفاع پيگير از آزادي بيان 
و مبارزه با سانسور در تقابل و مبارزه با رژيم ستم شاهي از جمله اعوان 
و انصار فرح پهلوي شكل گرفت. تاريخ گواهي مي دهد كه شأن نزول و 
فلسفه وجودي كانون مقابله با تالش رژيم شاه براي راه اندازي جريان 
دولت فرموده كنگره نويسندگان و شاعران بود. با انتشار خبر تشكيل 
اين كنگره از سوي دولت در اسفند سال 1346، 9 تن از نويسندگان 
مستقل با تهيه متني با عنوان بيانيه درباره كنگره نويسندگان هرگونه 
كنگره دولتي را در غياب نويسندگان مستقل تحريم كردند. با پخش 
خبر اين بيانيه كه شمار امضاهاي آن تا آغاز سال 1347 به 52 تن 
رسيد، برگزاري كنگره دولتي مذكور عمال به فراموشي سپرده شد». 
اصلي  بنيانگذاران  از  يكي  واقع  در  و  نفر،   9 آن  «يك چهره شاخص 
كانون نويسندگان ايران، جالل  آل احمد بود... چگونه مي توانند جالل 
ياران  و هم در جرگه  رژيم شاه  واحد هم مخالف  آن  در  را  آل احمد 
شاه  رژيم  زمان  در  ايران  نويسندگان  «كانون  آورند».  شمار  به  فرح 
همواره  بلكه  بود  نشده  قدرت  ساختار  جذب  روي  هيچ  به  تنها  نه 
با  مخالفت  به  را  او  امر  اين  طبعا  و  مي كرد  مبارزه  بيان  آزادي  براي 
سياست هاي اختناق آلود و سركوبگرانه آن رژيم مي كشاند. بر هر ناظر 
بي طرف و هر انسان بي غرض و مرضي روشن است كه ادعاي... مبني 
بر پيوستن اعضاي كانون به جرگه ياران فرح چيزي جز دروغ پردازي و 
وارونه نمايي تاريخ نيست. اين ادعا را بر هيچ واقعيت و سند و مدركي 
نمي توان استوار كرد و از همين رو مصداق بارز و آشكار نشر اكاذيب، 

و افترا و تهمت ناروا و بي اساس است.»
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نشريه آخرين مراحل چاپ را مي گذراند كه مطلب زير به دست ما رسيد. اگرچه تاريخ آن به روزهاي آغازين تابستان 
برمي گردد، به دليل اهميت خبري اش، به ويژه براي اعضاي كانون، در همين شماره گنجانده شد.

 پاسخ كانون نويسندگان ايران به روزنامه ى «اعتماد»

تحت  مطلبى  در   ،10 صفحه   ،1390 تير   2 شماره  در  «اعتماد»  روزنامه ى   
عنوان «شبكه اطرافيان فرح پهلوى چه كسانى بودند» نوشته است : «اين گروه 
[اطرافيان فرح پهلوى] عالوه بر اين كه سعى مى كردند تا با تلفيق فرهنگ غربى 
رژيم  كه  را  مواضعى  و  آورند  وجود  به  ايرانيان  براى  جديدى  هويت  ايرانى،  و 
موفق به تصرفشان نشده بود در دست بگيرند، قصد داشتند تا به جذب نيروهاى 
آزادانديش و مخالفان محافظه كار دولت بپردازند. بدين ترتيب كانون نويسندگان 
با كوشش فرح به راه افتاد و عده زيادى از شاعران و نويسندگان كشور نيز به 

جرگه ياران فرح پيوستند.»
اين  به  بسا  اى  است.  نياورده  را  مطلب  اين  نويسنده ى  نام  «اعتماد»  روزنامه ى 
اين كه  از  غافل  بازگذارد،  مفترى  اين شخص  براى  را  بزدالنه  فرار  راه  كه  دليل 
به اين ترتيب مسئوليت انتشار اين افترا و ادعاى سراسر كذب را به گردن كل 
روزنامه مي اندازد. تاريخ كانون نويسندگان ايران پاك تر و شفاف تر از آن است كه 
نيازمند رد اين گونه ادعاهاى كودكانه و افتراآميز باشد. با اين همه، به ويژه براى 
نسل جوانى كه به سبب حاكميت فضاى سانسور و اختناق بر جامعه در معرض 
وارونه نمايى و دروغ پراكنِى امثال نويسنده ى روزنامه ى «اعتماد» قرار دارد، اشاره 

به چند فراز از تاريخ خونباِر كانون نويسندگان ايران را ضرورى مى دانيم.
افتادن  «راه  بر  مبنى  «اعتماد»  روزنامه  نويسنده ى  ادعاى  برخالف  1-درست 
كانون نويسندگان با كوشش فرح»، اين كانون همچون نهاِد دفاع پيگير از آزادى 
بيان و مبارزه با سانسور در تقابل و مبارزه با رژيم ستم شاهى از جمله اعوان و 
انصار فرح پهلوى شكل گرفت. تاريخ گواهى مى دهد كه شأن  نزول و فلسفه ى 
دولت فرموده ى  راه اندازى جريان  براى  شاه  رژيم  با تالش  مقابله  كانون  وجودِى 
از سوى  اين كنگره  انتشار خبر تشكيل  با  بود.  نويسندگان و شاعران»  «كنگره 
دولت در اسفندماه سال 1346، 9 تن از نويسندگان مستقل با تهيه ى متنى با 
عنوان «بيانيه درباره ى كنگره نويسندگان» هرگونه كنگره ى دولتى را در غياب 
شمار  كه  بيانيه،  اين  تهيه ى  خبر  پخش  با  كردند.  تحريم  مستقل  نويسندگان 
امضاهاى آن تا آغاز سال 1347 به 52 تن رسيد، برگزارى كنگره ى دولتى مذكور 

عمًال به فراموشى سپرده شد.
كانون  كه  نفرى   52 كِلّ  درباره ى  خواه  و  نخست  نفِر   9 آن  مورد  در  2-خواه 
نويسندگان ايران را در آغاز سال 1347 بنيان نهادند ادعاى پيوستن به «جرگه 
از اعضاى بعدى  ياران فرح» يك سره بى اساس و پاك مغرضانه و رذيالنه است. 
كانون و آزادى خواهانى چون سعيد سلطان پور نام نمى بريم كه زندانى هر دو نظام 
بود و سرانجام نيز جان خود را بر سر آزادى گذاشت؛ از كسى نام مى بريم كه 
روزنامه ى «اعتماد» و نويسندگانش قاعدتاً در مخالفت او با رژيم شاه نبايد ترديد 
داشته باشند. يك چهره ي شاخِص آن 9 نفر، و در واقع يكى از بنيانگذاران اصلى 
كانون نويسندگان ايران، جالل آل احمد بود. ما پاسخ به اين پرسش و در واقع حل 
اين تناقض آشكار را بر عهده ى نويسنده ى روزنامه ى «اعتماد» و همپالكى هايش 
مى گذاريم كه چه گونه مى توانند جالل آل احمد را در آِن واحد هم مخالف رژيم 

شاه و هم در «جرگه ياران فرح» به شمار آورند؟!
3-در 6 خرداد سال 1348، هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران متنى خطاب 
به اعضا منتشر كرد كه در آن پيشنهاد عده اى از اعضا داير بر «انجام مذاكرات 
خصوصى و استفاده از كانال هاى غيررسمى براى قانونى كردن كانون» را رد كرده و 
به اين نتيجه رسيده بود كه با روش هايى «نظير مذاكرات دوستانه با عوامل سانسور 
و فعاليت خصوصى از قبيل واسطه قراردادن مقامات و دستگاه هاى صاحب نفوذ» 
نمى توان با دستگاه سانسور رژيم شاه مبارزه كرد. از آن پس، مخالفت هاى رژيم 
با فعاليت كانون افزايش يافت به طورى كه حتى تاالر قندريز (تاالر «ايران» آن 

زمان) از واگذارى محل خود براى برگزارى جلسات كانون منع شد.
4-در سال 1349، چند تن از اعضاى كانون از جمله داريوش آشورى، محمود 
رحمانى نژاد،  ناصر  تنكابنى،  فريدون  بيضايى،  بهرام  آذين)،  (به  اعتمادزاده 
غالمحسين ساعدى، محمدعلى سپانلو و سعيد سلطان پور بازداشت و يا به ساواك 
تشديد  با  اما  كرد،  اعتراض  احضارها  و  بازداشت ها  اين  به  كانون  شدند.  احضار 
اختناق و سانسور و سركوب ستم شاهى فعاليت كانون عمًال متوقف شد و دوره ى 

نخست اين فعاليت به پايان رسيد.
به  اعتراض  در  كانون  نخسِت  دوره ى  اعضاى  از  5-در 23خرداد 1356، جمعى 
نامه اى  قلم  اهل  به  تحميل شده  محدوديت هاى  و  سانسور  و  فرهنگى  انحطاط 
سرگشاده  به نخست وزير وقت منتشر كردند كه به «نامه ى چهل نفره» معروف 

شد. اين اقدام در واقع آغاز دوره ى دوم فعاليت كانون نويسندگان ايران در مخالفت 
با آزادى ستيزى و سانسور رژيم شاه بود. پس از انتشار اين نامه، هما ناطق عضو 
كانون نويسندگان را در خيابان ربودند و پس از تجاوز به او در بيابان هاى اطراف 
«كاروانسرا سنگى» رهايش كردند. درست در همان روزها به خانه ى على اصغر 
آزار  و  اذيت  و  بازجويى  به  و  ريختند  نيز  كانون،  ديگر  عضو  حاج سيدجوادى،  

خانواده ى او پرداختند.
نويسندگان  كانون  همت  به  مهرماه،   27 تا   18 از   ،1356 سال  همان  6-در 
گردهمايى بزرگ و تاريخى نويسندگان و شاعران ايران به نام «شب هاى شاعران 
گوته)  (انستيتو  آلمان  و  ايران  فرهنگى  روابط  انجمن  محل  در  نويسندگان»  و 
در  آنان  انبوه  و  پرشور  و حضور  كانون  اقدام  اين  از  مردم  استقبال  شد.  برگزار 
برنامه هاى اين «ده شب» به سهم خود سكوت گورستانِى چندين ساله ى استبداد 
نيروهاى  براى حضور و فعاليت جريان ها و  را  سلطنتى را درهم شكست و فضا 
سياسى اپوزيسيون آماده كرد - جريان ها و نيروهايى كه از قضا بعدها مانع فعاليت 
كانون شدند، شمارى از اعضاى آن را بازداشت و زندانى و اعدام كردند، و به اين 
هم بسنده نكردند و برخى را از خيابان ربودند و به گردنشان طناب انداختند، و 
اكنون نيز جمعى ديگر را به جرم غيرقانونى بودِن كانون محاكمه مى كنند. اين 
هم از طنزهاى تلخ تاريخ است كه كانون نويسندگان ايران بايد از يك سو تقاص 
مبارزه با رژيم شاه و به طوركلى دفاع از آزادى بيان را پس دهد و، از سوى ديگر، 

به همكارى با اين رژيم و «پيوستن به جرگه فرح پهلوى» متهم شود!!
به  ستم شاهى،  رژيم  خفقان  و  سركوب  به  اعتراض  در   ،1356 آبان   23 7-در 
فراخوان كانون نويسندگان ايران بيش از ده هزار نفر از دانشجويان و جوانان و 
(«آريامهر»  تهران  دانشگاه صنعتى  در  به مدت 24 ساعت  معترض  مردم  ديگر 
آن زمان و «شريف» بعدى) تحصن كردند. در همان زماِن تحصن، تنى چند از 
اعضاى كانون در خيابان مورد ضرب و شتم ساواك و پليس شاه قرار گرفتند و 

بازداشت شدند.
در  ايران  نويسندگان  كانون  مى دهد  نشان  كه  خروار  نمونه  است  مشتى   اين ها 
زمان رژيم شاه نه تنها به  هيچ  روى جذب ساختار قدرت نشده بود بلكه همواره 
براى آزادى بيان مبارزه مى كرد و طبعاً اين امر او را به مخالفت با سياست هاى 
هر  و  بى طرف  ناظر  هر  بر  مى كشاند.  رژيم  آن  سركوب گرانه ى  و  اختناق آلود 
«اعتماد»  روزنامه ى  نويسنده ى  ادعاى  كه  است  روشن  بى غرض ومرضى  انسان 
مبنى بر پيوستن اعضاى كانون به «جرگه ياران فرح» چيزى جز دروغ پردازى و 
وارونه نمايى تاريخ نيست. اين ادعا را بر هيچ واقعيت و سند و مدركى نمي توان 
استوار كرد و، از همين رو، مصداق بارز و آشكار نشر اكاذيب، و افترا و تهمِت ناروا 

و بى اساس است.
بر ما روشن نيست  كه چرا روزنامه ى «اعتماد»، كه خود از قربانيان سانسور بوده 
قرار گرفته است، در دوره ى  ايران  نويسندگان  از همين رو مورد دفاع كانون  و 
جديد خود بايد چنين مطلب دروغين و افتراآميزى را چاپ كند. اما اين را خوب 
مى دانيم و با صداى بلند اعالم مى كنيم كه اگر اين روزنامه در اين پندار به سر 
آزادى خواهى چون  نهاد  بر ضد  و سم پاشى  اين گونه مطالب  با چاپ  مى برد كه 
كانون نويسندگان ايران مى تواند رضايت خاطر سانسورچيان را تأمين كند و براى 
خود حاشيه ي امنيتى بسازد، بايد بداند كه در خطا و توهمى محض و مهلك به 
سر مى برد. قاعدتٌا تجربه ى سى و اند سال زندگى در فضاى سانسور و اخنتاق بايد 
باشد كه آن چه  به طورخاص نشان داده  به طورعام و اهل مطبوعات  قلم  به اهل 
آزادى بيان، از جمله انتشار آزادانه ى مطبوعات، را تضمين مى كند نه تمكين و 
ُكرنش و باج دادن به سانسورچيان بلكه مقاومت پيگير در برابر سانسور و دفاع 

استوار و راسخ از آزادى بيان است.
كانون نويسندگان ايران پيش از اين نيز نشان داده است كه مايل نيست صداى 
و  دروغين  مطلب  چنين  كه  «اعتماد»  چون  روزنامه اى  حتى  روزنامه اى،  هيچ 
بى اساسى را بر ضد او منتشر مى كند، خاموش شود و بر اساس منشور خود مبنى 
بر به رسميت شناختن آزادى بيان بى هيچ حصر و استثنا براى همگان، از حق 
اين  با  دفاع مى كند.  روزنامه ى «اعتماد»  از جمله  نشريه اى  آزادانه ى هر  انتشار 
همه، اين واقعيت را نيز نمى تواند ناگفته گذارد كه انتشار اين گونه مطالب دروغين 
و خالف واقع بر ضد نهادى چون كانون، آن هم در شرايطى كه اعضاى اين نهاد 
بردارند،  دست  خود  آزادى خواهى  از  تا  دارند  قرار  فشار  زير  گوناگون  انحاى  به 
حتى اگر با هدف جلب رضايت سانسورچيان هم انجام نگرفته باشد، اعتماد همان 

مخاطبان اندك اين گونه روزنامه ها را بيش از پيش سلب مى كند. 
كانون نويسندگان ايران -  7 تير 1390
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نشريه ي حاضر نخستين شماره ي "انديشه ي آزاد" در سومين 
از سي سال  بيش  اندكي  پيش ترها،  است.  آن  انتشار  دوره ي   
به  ايران  نويسندگان  كانون  آزاِد"  "انديشه ي  نشريه     پيش، 
همت اعضاي آن دو دوره  ي انتشار را از سر گذراند: دوره ي 
روزنامه اي  قالِب  در  دو شماره  كه  در خرداد 1358  نخست 
از سي اُم  دوم  دوره ي  و  منتشر شد؛  دوهفته نامه  به شكل  و 
انتشار  پانزدهم خرداد 1359، و حاصل آن  تا  بهمن 1358 
از حال وهواي  تاريخي  ست  و  شش شماره كه خود چهره نما 
سياسي ، فرهنگي و اجتماعي آن زمان و آن چه بر جامعه و 
اهل قلم رفته بود. انتشار دوباره ي نشريه، با همان نام، تنها 
اين  نيست؛  برازنده  نامي  يا حفظ  تداوم يك سنت  قصد  به 
هست و در كنارش، گرامي داشِت تالش هاي عزيزاني است كه 
در آن سال هاي پُرتب وتاب آستين همت باال زدند تا كانون 
داشته  خود  هدف هاي  درخور  نشريه اي  ايران  نويسندگان 
باشد. از آن جمع چند تني پيمانه ي عمرشان، تنگ يا فراخ، 
صد افسوس پُر شد؛ بعضي ها دور يا نزديك هنوز هستند و 
در همان  نيز  تني چند  باشند.  نيز  ديگري  اميد كه ساليان 
يادشان  كردند؛  خود  قلم  و  انديشه  ضمان  را   جان  سال ها 

پايدار باد!

به  تنها  نام،  همان  با  نشريه،  دوباره ي  انتشار 
قصد تداوم يك سنت يا حفظ نامي برازنده 
نيست؛ اين هست و در كنارش، گرامي داشِت 
تالش هاي عزيزاني است كه در آن سال هاي 
تا كانون  باال زدند  ُپرتب وتاب آستين همت 
نويسندگان ايران نشريه اي درخور هدف هاي 

خود داشته باشد.

ذكر اين تاريخچه از آن روست كه بدانيم گرچه نشريه 
را با شماره ي يك مي آغازيم، اما اين يك به معناي يكمين 
شماره ي "انديشه ي آزاد" نيست بلكه چندمين سرآغاز است. 
در طول  كه  نشان مي دهد  را  اين عدد گسيختگي اي  تكرار 
تاريخ مطبوعات و اهل قلم بر آزادانديشان تحميل شده است. 
نبود،  اگر  تحميلي  ازهم گسيختن  هاي  و  قيچي كردن ها  اين 
رونمايي  را  آزاد"  "انديشه ي  شماره   هزارمين  امروز  شايد 
مي كرديم. اما زدند كه برنخيزيم و برخاستيم؛ پس بار ديگر 

با "يك" آغاز مي كنيم.
در تكميل نكته هاي باال اين نيز گفتني  است كه در سال 
1389 به مناسبت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، ويژه نامه اي 
با نام "انديشه ي آزاد" به همت "كميته  مبارزه با سانسور" 
منتشر شد كه در حقيقت طليعه ي آغاز سومين دوره  فعاليت 

سرفصل
اين نشريه بود؛ ضميمه اي كه پيش از نشريه ي اصلي انتشار 
يافت - كاري كه شايد اندكي غريب بنمايد، اما كيست كه 

نداند "روزگار غريبي ست نازنين!"
نشريه  يك  انتشار  براي  ساختن  برهان  و  آوردن  دليل 
بيان  و  انديشه  آزادي  و  ادبيات  كه  كانوني  سوي  از  آن هم 
يا  شايد ضروري  مي دهد  تشكيل  را  آن  بناي  فقرات  ستون 
شود.  تلقي  ژورناليستي  پُرحرفِي  و  نباشد،  خوشايند  حتي 
ساده بگوييم، وجود دوربين براي سينما، صحنه براي تئاتر، 
بوم براي نقاشي . . . و كتاب و نشريه براي اهل قلم نيازي 
داد كه  پاسخ  اين پرسش  به  بايد  برعكس،  ندارد.  به حّجت 
نيم قرن كه  به  نزديك  نتوانسته ايم در  چرا نداشته ايم؟ چرا 
از تأسيس كانون مي گذرد يكي از اصلي ترين شكل هاي ابراز 
ايجاد  را  ايران  نويسندگان  كانون  ارتباطِي  راه هاي  و  وجود 
كنيم و استمرار بخشيم؟ جالب است كه حتي اين پرسش نيز 
نيازمند دليل و برهان نيست. دست چنان رو و منظر چنان 
آشكار است كه جست وجو براي علت، گشتن در پي نور است 

زير تيغ آفتاب.

چرا  كه  مي دانند  نيك  كانون  اعضاي  همه،  اين  با 
پا  بيان  و  انديشه  آزادي  از  دفاع  به  شرايطي  چه  در  و 
تاريخ  مردماني  كه  آن  هنگام  بگذار  كرده اند.  سفت 
نگويند  حيرت  و  افسوس  به  مي زنند  ورق  را  دوره  اين 
آزادِي  فزاينده ي  دم  هر  افول  در  روزگاري  روزي 
آزادانديش،  خالق  هنرمندان  فسردِن  و  ادبيات  و  هنر 
نويسندگان و هنرمندان و روشنفكران سرها در گريبان 

به خاموشي نظاره گر بودند.

كانوني كه سال هاي پس از شصت حتي نمي شد نامي از 
آن ببري و مانند بسياري موارد ديگر مي خواستند تمام شده 
انگاشته شود چه گونه مي توانست نشريه  داشته باشد؟ آن گاه 
(آيا  گزاف  هزينه اي  پرداخت  با  البته  ديگر،  در شرايطي  كه 
چيزي پُربهاتر از جان آدمي هست؟) فعاليت سه باره ي خود 
را  خود  ارتباطي  و  بياني  ابزارهاي  تا  كوشيد  كرد،  آغاز  را 
بيافريند:  "نامه  ي كانون" كه دو شماره منتشر شد و سومي 
در وزارت ارشاد ماند كه ماند؛ "خبرنامه"ي داخلي كه چند 
شماره  منتشر شد؛ و سرانجام سايت كانون كه هنوز هست اما 
گرفتار فيلترينگ و دسترس ناپذير. و همه ي اين پاره گي ها و 
"نشدن "ها نيز عمدتاً و اساساً  دليلي نداشت جز شرايطي كه 

حاكميت براي كانون ايجاد كرده بود (است).
با اين همه، اعضاي كانون نيك مي دانند كه چرا و در چه 
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با«مطرح كردن دشواري هايي كه كانون براي تشكيل مجمع عمومي و 
انتخابات خود با آن روبه رو است، نظر ياران هم قلم را در زمينه  نحوه   
برخورد با اين مشكالت جويا» شود. متن يادآور مي شد كه «انتخابات 
به  از طريق مكاتبه  و  به شكل غيرحضوري  تيرماه 1387در شرايطي 
انجام رسيد كه . . . اگر انتخابات مكاتبه اي انجام نمي شد جز تن دادن 
به ُكندي و اختالِل تدريجِي فعاليت كانون راه ديگري باقي نبود» كه 
جمعي از اعضاي كانون خواستار آن نبودند. البته «به رغم دشواري ها. 
انتخابات رسيد  به هيئت تدارك  از طريق مكاتبه   آرايي كه  تعداد   .  .
از تعداد آرايي كه در برخي جلسات مجامع عمومي حضوري پيش از 
آن اخذ شده بود كم تر نبود. . .» در پايان تأكيد مي شد كه «هيچ يك 
از اماكن عمومى ... بدون مجوِز مسئوالن رسمى، محلى براى برگزارى 
مجمع عمومى در اختيار كانون قرار نمى دهند» و مسئوالن نيز عالوه 
بر خودداري از دادن مجوز به كانون، حتي در احضارهاى اعضاى كانون 
اعضا خواسته  از  بنابراين،  زير سوال مى برند.  را هم  آن  فعاليت  نفِس 
شده بود نظر خود را درباره  ي شكل برگزاري انتخابات و نامزدي براي 
از  مسئوليت هاي اجرايي به اطالع هيئت دبيران برسانند. نسخه هايي 

اين متن در جمع مشورتي ميان اعضا توزيع شد.
30 تير كانون بيانيه اي به مناسبت سالمرگ احمد شاملو منتشر 
كرد؛ و در دوم مرداد جمعي از اعضاي كانون، با وجود ممانعت پليس و 
مأموران امنيتي مستقر در امامزاده طاهر، در آرامگاه او حضور يافتند. 
گذشته از قرائت بيانيه ي كانون، جوانان دوستدار شاملو نيز چند شعري 

از او را خواندند.
13 آذر در پي بيانيه هاي كانون به مناسبت يازدهمين سالگرد قتل 
مختاري و پوينده، و 13 آذر (روز مبارزه با سانسور) كه دو روز پيش 
از آن منتشر شده بود، جمعي از اعضاي كانون در امامزاده طاهر گرد 
آمدند. اما نيروي انتظامي مانع از اجراي مراسم شد، همه ي پوسترها را 
ضبط و سبدهاي گل را نابود كرد. علي اشرف درويشيان كه با صندلي 
چرخ دار به گورستان آمده بود جمع را به منزل خود فراخواند و ادامه ي 
مراسم- با مالحظه ي حال ميزبان و تنگي جا براي جمعيت حاضر- در 
آن جا برگزار شد. بروشوري نيز تدارك ديده شده بود كه ميان حاضران 

توزيع شد.
7 بهمن رضا خندان مهابادي (عضو هيئت دبيران) دستگير شد و 
سه ماه ونيم در بازداشت ماند. (دستگيري او به اتهام فعاليت در زمينه  
حقوق كودك بود اما در نهايت به جرم فعاليت در كانون نويسندگان 

ايران محاكمه و به پرداخت جريمه ي نقدي محكوم شد.)
گذشته از اطالعيه هايي به مناسبت درگذشت يا بازداشت اعضاي 
كانون، دو بيانيه، يكي در 15 دي  به ياد غالمحسين ساعدي، و ديگري 

در 15 اسفند به مناسبت روز جهاني زن انتشار يافت.

با وجود شدت گرفتن فشار بر فعاالن فرهنگي، سياسي  سال 1389 
و اجتماعي مستقل كشور، هيئت دبيران كانون هم چنان با انتشار بيانيه 
در  به سانسور  اعتراض  كارگر،  روز جهاني  گوناگون-  مناسبت هاي  به 
و  بازداشت ها  و  اعدام ها  تهران، محكوميت  بين المللي كتاب  نمايشگاه 
حمله اسراييل به غزه- وظيفه ي خود در دفاع از آزادي انديشه و بيان، 
حمايت از خواسته هاي برحق مردم، و درخواست آزادي و رعايت حقوق 

زندانيان سياسي و عقيدتي را پي گرفت. 
به مناسبت دهمين سالگرد خاموشي گلشيري و شاملو، و به ياد 

صمد بهرنگي و مهدي اخوان ثالث نيز بيانيه هايي انتشار يافت.
تدارك انتخابات هم چنان در دستوركار هيئت دبيران قرار داشت و 
موضوع ارسال گزارش عملكرد براي بقيه ي اعضا  پيگيري مي شد. اما، 
در 3 شهريور چند پاسخي كه از اعضا رسيده بود، پيش از خوانده 
شدن، به همراه ديگر مدارك كانون در بازرسي مأموران امنيتي از منزل 
منيژه نجم عراقي (منشي كانون) ضبط شد. او در شهريورماه بارها صرفاً 
به خاطر فعاليت در كانون نويسندگان ايران و حضور در مراسم سالگرد 

در امامزاده طاهر احضار و بازجويي شد.

31 شهريور بيانيه ي «كانون نويسندگان ايران و تحوالت سياسي 
جاري در سطح جامعه» انتشار يافت. در بخشي از اين بيانيه آمده «...
نويسندگان  كانون  مانند  تشكل هايى  اعضاى  كه  نيست  انتظار  از  دور 
ايران نيز ... از تحوالت سياسِى جارى در سطح جامعه بركنار نمانند... 
به اين ترتيب گاه التهابات سياسِى مورد بحث از طريق اعضاى كانون 
به درون كانون نيز منتقل مى شود و در آن بازتاب هايى پيدا مى كند. 
كانون  است كه  اين پرسش همواره مطرح  به  طور طبيعى  رو  اين  از 
نويسندگان ايران، مستقل از فرد فرد اعضاى آن و به عنوان يك كّل 
واحد، ... با بازتاب اين تحوالت سياسِى بيرونى در دروِن كانون چه گونه 
بايد برخورد كند و موضع آن در برابر چنين تحوالتى چيست؟ به ويژه، 
... نياز به روشن تر كردن موضع  تالطم هاى سياسى پانزده ماه گذشته 

كانون را ... به شكل محسوس ترى مطرح كرد.»
24 مهر نجم عراقي (منشي كانون) در پي بازپرسي راهي زندان 

شد تا سه روز بعد كه با توديع وثيقه موقتاً  بيرون آمد. 
روز  مناسبت  به  و  پوينده  و  مختاري  قتل  سالگرد  در  آذر   11
مبارزه با سانسور دو بيانيه منتشر شد؛ و جمعي از اعضاي كانون به ياد 
امامزاده طاهر حضور يافتند.  جان باختگان كانون در آرامگاه آن ها در 
اين بار نيز نيروي انتظامي براي جلوگيري از اجراي مراسم در محل 

حاضر بود، چنان كه در سالگرد درگذشت شاملو چنين كرده بود.
28 آذر مأموران امنيتي نيمه هاي شب به منزل فريبرز رئيس دانا 
(عضو هيئت دبيران) ريختند و او را به اتهام انتقاد از سياست  حذف 
يارانه ها دستگير و زنداني كردند. اما در عرض چند هفته ي بازداشت، 

رفته رفته عضويت در كانون نويسندگان اتهام اصلي او شد.
يكم دي  كميسيون فرهنگي كانون كه فعاليت آن به دليل فضاي 
ملتهب و بسته ي پس از رويدادهاي سال 88 راكد شده بود شب شعري 
برگزار كرد كه با استقبال خوب اعضا و عالقه مندان روبه رو شد. در اين 
كانون  نشريه ي  پيش درآمد  عنوان  به  نيز  سانسور»  «ويژه نامه ي  شب 

براي فروش عرضه شد. 
22 دي  مأموران امنيتي به منزل اكبر معصوم بيگي (عضو هيئت 
دبيران) مراجعه كردند و پس از بازرسي خانه، لپ تاب  و مدارك و تعداد 
زيادي سي دي و كتاب را با خود بردند. پس از آن معصوم بيگي بارها 

صرفاً به خاطر فعاليت هاي خود در كانون نويسندگان بازجويي شد.
19 بهمن  در ادامه ي برنامه هاي كميسيون فرهنگي كانون، شب 
جديد  و  قديم  نسل  از  نويسنده  شش  و  شد  برگزار  داستان خواني 
داستان هاي خود را خواندند. در اسفندماه نيز كانون به مناسبت روز 

جهاني زن و فرارسيدن نوروز بيانيه منتشر كرد.

سال 1390 در فروردين ماه بازجويي از اكبر معصوم بيگي

 (عضو هيئت دبيران) هم چنان ادامه يافت، و حكم جريمه ي نقدي رضا 
خندان (عضو هيئت دبيران) تأييد شد.

جرم  به  كانون)  (منشي  نجم عراقي  منيژه  ارديبهشت    11
فعاليت هاي خود در كانون نويسندگان ايران به يك سال زندان محكوم 

شد. 
شعر  شب  دومين  كانون  فرهنگي  كميسيون  ارديبهشت   15
را  خود  شعرهاي  مختلف  نسل هاي  از  شاعر  چهارده  و  كرد  برگزار  را 

خواندند.
20 خرداد فريبرز رييس دانا به جرم عضويت در كانون نويسندگان 
افكار  داشتن  طاهر،  امامزاده  در  بزرگداشت  مراسم  در  شركت  ايران، 
و  بهرنگي  چهره هايي چون صمد  براي  تبليغ  استناد  به  ماركسيستي 
خسرو گلسرخي، تدوين بيانيه بر ضد سانسور، . . . به يك سال زندان 

محكوم شد.

و هم چنان ادامه دارد. . .
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پا سفت كرده اند.  بيان  انديشه و  از آزادي  به دفاع  شرايطي 
بگذار آن  هنگام كه مردماني تاريخ اين دوره را ورق مي زنند 
به افسوس و حيرت نگويند روزي روزگاري در افول هر دم 
خالق  هنرمندان  فسردِن  و  ادبيات  و  هنر  آزادِي  فزاينده ي 
آزادانديش، نويسندگان و هنرمندان و روشنفكران سرها در 
گريبان به خاموشي نظاره گر بودند. و همين است كه آنان را، 
اعضاي كانون را، وامي دارد تا از هر روزن كه بشود و بتوانند 

نوري بتابانند بر تاريكي راه.
"انديشه ي آزاد" از اين جنس روزن هاست. حال كه عموماً 
نويسندگان  كانون  از  روزنامه هاي داخلي مطلبي  و  نشريه ها 
ايران بازتاب نمي دهند و گزارشش نمي كنند مگر به عداوت، 
امكانات  شديد  كمبود  و  سخت  شرايط  وجود  با  مي كوشيم 
نشريه اي داخلي داشته باشيم و امكاني بسازيم براي اعضا كه 
نوشته هاي شان، به دليل عضويت  در كانون يا خوش نيامدن به 
مذاق سانسورچي ها، جايي چاپ نمي شود. "انديشه ي آزاد" 
تريبوني به واقع آزاد براي اعضاي كانون و همه ي كساني است 
كه صدايي از جنس فرهنِگ آزادمنشانه دارند و در رسانه هاي 

رسمي و "مثًال غيررسمي" بازتاب داده نمي شود.

با تصويب هيئت دبيران، "انديشه ي آزاد" فعًال به صورت 
فصل نامه و در شمارگان محدود منتشر مي شود. مطلوب ما، 
البته، هفته نامه است. اما پيمودن فاصله ي ميان فصل نامه و 
اين گونه  در  كه  را  اجتماعي  هندسي  تصاعد  اگر  هفته نامه، 
محاسبات معمول است ناديده بگيريم، به حساب سرانگشتي، 
كه  بود  بايد  اميدوار  مي خواهد.  مهيا  شرايِط  دوازده  برابر 

اين  به  رسيدن  از  گذشته  دور،   و  دير  نه چندان  روزگاري 
معمولي  خواسته اي  جهان  كنونِي  شرايط  در  كه  خواسته، 

است، نشريه هاي ديگر و سايت هاي ديگر هم داشته باشيم.
"انديشه ي آزاد" نشريه ي كانون نويسندگان ايران:

چهره نماي فعاليت هاي كانون است؛ 1 .
مطالب  چاپ  مالك  و  معيار  را  كانون  منشور  2 .

مي داند؛
محل انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، داستان، شعر  3 .
و مقاالتي است كه به دليل تن  ندادن به سانسور در 

جايي چاپ    نمي شوند؛
تريبوني است براي شايستگي هايي كه امكان ابراز  4 .

از آن ها دريغ مي شود؛
جايگاه ادبيات خالق، ضدسانسور و ضدخودسانسوري  5 .

است؛
براي  كه  است  فعاليت هايي  اطالع رساني  محل  6 .

آزادي انديشه و بيان صورت مي گيرد.
شرايط  مهياترين  در  كه  داشت  توجه  بايد  آخر؛  نكته ي  و 
نيز  دوره  پُرامكان ترين  در  و  فرهنگي  فعاليت  براي  سياسي 
اگر نيروي  انساني، خواه يدي و خواه فكري، موجود نباشد 
هيچ كاري سامان نخواهد پذيرفت. پس همكاري شما، به ويژه 
اصلِي  شرط هاي  از  ناموافق،  زمانه ي  اين  در  كانون،  اعضاي 

انتشار و تداوم "انديشه ي آزاد" است.
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شاملو اشاره داشت تأكيد شد كه اين حركت خدشه اي به اعتبار جايگاه 
بلند او وارد نمي كند.

3 خرداد محمود اعتمادزاده   (به آذين)، از بنيان گذاران كانون، پس 
از تحمل يك دوره ي طوالني بيماري  درگذشت.

تشديد  جمله  از  مختلف  مناسبت هاي  به  كانون  سال  پايان  تا 
و  زنان  مسالمت آميز  تظاهرات  سركوب  مطبوعات،  توقيف  و  سانسور 
دانشجويي  خوابگاه هاي  به  حمله  آذربايجاني،  معترضان  تظاهرات 
اسماعيل  مجدد  دستگيري  دانشجويان،  بازداشت  و  شتم  و  ضرب  و 
جمشيدي، مرگ مشكوك اكبر محمدي  (دانشجوي معترض زنداني)، 
پنجمين سال زندان ناصر زرافشان، درگذشت نابهنگام عليرضا اسپهبد 
(عضو افتخاري كانون)، و هم چنين به مناسبت روز جهاني زبان مادري، 
و ابراز خرسندي از نامزدي سيمين بهبهاني براي دريافت جايزه نوبل 

ادبيات، بيانيه هايي انتشار داد.
هنرمندان  و  نويسندگان  «گزارش  عنوان  با  متني  اسفندماه 
مستقل درباره ي سانسور و حذف آثار فرهنگي» با امضاي جمع زيادي 

از اعضاي كانون انتشار يافت. 

سانسور و حذف آثار فرهنگي هم چنان روندي شتابنده   سال 1386 
داشت؛ در ارديبهشت ماه با انتشار خبر سفر احتمالي گارسياماركز به 
ماركز»  گارسيا  گابريل  به  ايران  نويسندگان  «نامه ي سرگشاده  ايران، 
انتشار يافت كه شرحي از وضعيت سانسور و آزادي  انديشه و بيان در 

ايران عرضه مي كرد.
تعقيب  سركوب،  و  تنگنا  ايجاد  از  تازه اي  موج  سال  آغاز  از 
به  كانون  كه  افتاد  راه  به  زندان  سنگين  احكام  و  اعدام  بازداشت،  و 
مناسبت هاي مختلف در اعتراض به اين شرايط بيانيه هايي انتشار داد؛ 
از آن جمله پاسخ روابط عمومي كانون در دي ماه با عنوان «پاسخ به 
مقاله اي  چاپ  به  واكنش  در  فرهنگي»  مفتش  يك  پرونده سازي هاي 

سراپا افترا در مجله ي «شهروند امروز» بود.

و  ناشران  اتحاديه ي  اعتراض  از  پشتيباني  در  كانون  سال 1387 
دستگاه هاي  حساب شده ي  آشفتگي هاي  و  سانسور  به  كتاب فروشان 
داد.  انتشار  بيانيه اي  فروردين   20 در  فرهنگي  آثار  نشر  بر  نظارت 
هم چنين در شادباش نوروزي به علي اشرف درويشيان، كه سال گذشته 
ابراز  او  بهبود  از  بود،  افتاده  بيماري  بستر  در  مغزي  عارضه ي  پي  در 

شادماني كرد.
و  دستگيري  و  سركوب  امواج  درباره   بيانيه   انتشار  21 خرداد 

صدور احكام زندان براي فعاالن عرصه هاي مختلف اجتماعي.
كرد  اعالم  اطالعيه اي  انتشار  با  ايران  نويسندگان  كانون  25 تير 
كه انتخابات چهارمين دوره ي هيئت دبيران در 18 تيرماه، با شمارش 
آراي اعضاي كانون كه با پست سفارشي ارسال و جمع آوري شده بود، 
به وسيله ي هيئت نظارت بر انتخابات و در حضور جمع مشورتي كانون 
به انجام رسيد. در اين اطالعيه آمده است «اين روِش انتخابات مطلوب 
اعضاي كانون نويسندگان نبوده، و جلوگيرى مكرر از برگزاري مجمع 
عمومي ساالنه براي انتخابات حضوري، كانون را ناگزير به اتخاذ چنين 
روشي ساخته است. از ... سال 80 تاكنون پنج  بار براي تشكيل مجمع 
عمومي اقدام كرده ايم اما هر بار از تشكيل مجمع جلوگيري به عمل 
آورده  اند. طي اين مدت، در غياب هيئت دبيران، اكثريت فعال اعضاي 
كانون در قالب جمع مشورتي مانع تعطيل و توقف كامل فعاليت هاى 
كانون  اساسنامه ى  برابر مقررات  كانون شده  اند. از سوى ديگر،  جارى 
ماندن  بالتكليف   مورد  در  تصميم گيري  مانند  كارها،  از  بسياري 
كانون،  در  عضويت  براى  بالنده  و  جوان  نيروهاي  عضويت  درخواست 
مشورتي  جمع  به هرحال،  است.  دبيران منتخب  صالحيت  در  تنها 
نمي توانست تمامي خالء حاصل از فقدان تشكل و كار سازمان يافته ى 
دشوار  شرايط  هم،  روى  بر   .  . كند.  پر  را  كانون  اساسنامه   در  مقرر 
كه  داد  قرار  دوراهي  اين  برابر  در  را  كانون  اعضاي  چندساله ى اخير، 
براي  يا  دهند،  در  تن  فترت  دوره ي  و پذيرش  كانون  تعطيِلِ  به  يا 

برگزارى انتخابات و بقاي كانون راه تازه يي بيابند. اكثريت فعال اعضاي 
كانون.... راه دوم را برگزيدند.» نتيجه ي اين انتخابات چنين اعالم شد: 
ناصر زرافشان، علي اشرف درويشيان، فريبرز رئيس دانا، جاهد جهانشاهي 
حسينعلي نوذري،  محسن حكيمي،  (اصلي)؛  معصوم بيگي  اكبر  و 
عزيزي بني طرف  يوسف  و  فرخنده حاجي زاده  خندان  مهابادي،  رضا 
(جانشين)؛ منيژه نجم عراقي (منشي)؛ حسن  اصغري و محمد شريف 
بعد  ماه  ثقفي  خراساني (صندوقدار)؛  (چند  مالي)؛ عليرضا  (بازرسان 
محكوم شده  زندان  سال   5 به  بي پايه  اتهامي  به  كه  عزيزي بني طرف 
بود ديگر در جلسات حضور نيافت.) برگزاري موفقيت آميز اين انتخابات 

شادباش هاي ياران نويسنده در داخل و خارج كشور را در پي داشت.
براي  آثار  ارسال  براي  قلم  اهل  به  كانون  فراخوان  مرداد  يكم 

يادنامه چهل سالگي كانون انتشار يافت.
در  احمد شاملو  مراسم هشتمين سالمرِگ  برگزاري  از  2 مرداد 
امامزاده طاهر جلوگيري شد و اتوبوس   هاي ياران و دو.ستداران شاملو 
را كه عازم آرامگاه او بودند متوقف يا در شهر سرگردان كردند. در پي 

آن چند تن از اعضاي كانون احضار و بازجويي شدند.
24 مهر انتشار بيانيه   ي «دفاع از آزادي بيان كسب و كار ماست» 
در واكنش به هجمه ها به كانون نويسندگان ايران در برخي مطبوعات 

و در اظهارات مقامات كشوري و اطالعاتي
ايران «13  با سانسوِر كانون نويسندگان  22 آبان كميته مبارزه 
كانون  آن  از  پيش  (روز  كرد.  اعالم  سانسور»  با  «مبارزه  روز  را  آذر» 

بيانيه اي در اعتراض به توقيف نشريه شهروندامروز منتشر كرده بود.)
2 دي  محسن حكيمي (عضو هيئت دبيران) به دليل حضور در 
از   پس  پرونده سازي هاي  با  و  دستگير  كارگري  فعاالن  از  يكي  خانه  
بازداشت، دو ماه بي دليل در حبس ماند. (او بعد در دادگاه تبرئه شد.)

كانون  تأسيس  چهلمين  سال  گرامي داشت  براي  سال  طول  در 
اعضاي  همكاري  و  فرهنگي  كميسيون  همت  به  ايران،  نويسندگان 
جمع مشورتي دو شب شعر و يك شب داستان برگزار شد؛ هم چنين 
پوسترها و تي شرت هايي با شعارهاي برگرفته از منشور كانون (از جمله: 
به  نه  سانسور،  به  نه  - چهل سال  هرگز  آري، تك صدايي  چندصدايي 
عالقه مندان  گسترده ي  استقبال  با  كه  شد  ديده  تدارك  تك صدايي) 
تهيه ي  و  طراحي  در  كه  كساني  از  (برخي  رفت.  فروش  به  همگي 
تي شرت ها و پوسترها با كانون همكاري كردند مورد بازجويي نيروهاي 

امنيتي قرار گرفتند و حتي يكي از آن ها بازداشت شد.)
كانون با انتشار بيانيه ي «به كشتار تبهكارانه ي مردم غزه  10 دي  

پايان دهيد!» خواهان پشتيباني از مردم فلسطين و غزه شد. 
ضمن  كه  يافت  انتشار  قلم»  اهل  «گزارش  بيانيه ي  5 اسفند 
فرهنگي  عرصه هاي  همه ي  در  سانسور  گسترش  و  تشديد  از  شرحي 
و  احضار  به  عقيده،  سركوب  و  تفتيش  دامنه ي  افزايش  و  هنري،  و 
بازجويي و ايجاد تنگنا براي شماري از اعضاي كانون از جمله محمود 
دولت آبادي، فرزانه  آقايي پور، مجيد امين مؤيد، ناصر زرافشان، فرخنده 

حاجي زاده، حسن صانعي و... اشاره داشت. 

بيانيه اي درباره ي بازداشت فعاالن كارگري و يورش به  سال 1388 
كارگران در روز جهاني كارگر، بازداشت معلمان معترض در تظاهرات 
مسالمت آميز هفته  معلم، و محروم شدن شماري از ناشران خوش نام 

كشور از شركت در نمايشگاه كتاب در 17 ارديبهشت انتشار يافت. 
كه  رياست جمهوري  انتخابات  از  پس  خونين  رويدادهاي  پي  در 
از جمله سبب مسدود  و  ادامه داشت،  پايان سال  تا  پس لرزه هاي آن 
شدن كامل سايت كانون شد، كانون به استناد اصل مهم منشور خود، 
دفاع از آزادي انديشه و بيان و مبارزه با سانسور، در پشتيباني از حق 

اعتراض مردم ده بيانيه  انتشار داد.
به  موظف  را  خود  اساسنامه  مطابق  كه  دبيران  هيئت  تيرماه 
برگزاري انتخابات مي دانست، متني با عنوان «گزارش عملكرد هيئت 
گزارش،  ارائه ي  تا ضمن  كرد  تهيه  ايران»  نويسندگان  كانون  دبيران 



ك (دوره سوم)
شه آزاد  فصل نامه شماره ي

اندي

5

آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر واستثنا
عليرضا جباري (علي آذرنگ)  1390/2/31

ازچه رو، اين شعار عمده ي مندرج در اعالميه  جهاني حقوق 
به  ايران،  نويسندگان  كانون  توجه  مركز  در  ديرباز  از  بشر 
داشته؟  قرار  ايران،  نويسندگان  مستقل  تشكل  مثابه ي 
را  خود  شايسته   جاي  سرنوشت ساز  شعار  اين  رو  چه  از  و 
قرارگرفتن  هدف  همين  آيا  است؟  يافته  كانون  منشور  در 
انگيزه ي  كه  است  نبوده  كانون  فعاليت هاي  سرلوحه ي  در 
"نيروهاي خودسر" در حذف فيزيكي برخي از انديشه ورزترين 
محمد  جمله  از  مردمي،  تشكل  اين  هموندان  پاكبازترين  و 
مختاري، محمدجعفر پوينده، غفارحسيني، احمد ميرعاليي 
ميهن  از  دور  زندگي  به  اجبار  زمينه  ي  و  شده،  ديگران  و 
را  آنان، و دربند شدن شماري ديگر  از  بسياري  براي شمار 
فراهم كرده است؟بي ترديد اين شعار دگرگون ساز در تعيين 
داشته  را  تأثير  بيش ترين  آن  هموندان  و  كانون  سرنوشت 
است. اما ببينيم چرا لغو هرگونه سانسور و برقراري بي حصر 
و استثناي آزادي انديشه و بيان مي تواند به ماندگاري و رشد 
از جمله  در هر كشور،  ماندگاري  اين  زمينه ساز  توسعه ي  و 
كشور ما بيش تر كمك كند.و سد راه فروپاشي هاي اجتماعي ِ 
بيش تر و ضرورت نوسازي هاي بيش تر در روند انقالب و تحول 
دمكراتيك شود، كه از زمان انقالب مشروطه ايران در دهه ي 
نهِم سده ي پيشين خورشيدي تا به امروز معوق مانده است.

مدعي  دولتمردان  از  برخي  كه  دمكراتيك  تحول  روند 
دولتمداري  امروزي  شرايط  در  آن  شكل  بهترين  استقرار 
همه ي  مشاركت  ماهوِي  پيش شرِط   شده اند،  كشورمان  در 
شهروندان جامعه در تعيين سرنوشت آن را در تعريف خود 
انقالب ها  از  برآمده  نطام هاي  همه ي  كه  پيش شرطي  دارد؛ 
انديشه  قرن  نيم  يك  و  بر  افزون  در  دمكراتيك،  تحوالت  و 
كودتاي 28  مشروطه،  انقالب  يعني  ما،  در كشور  اجتماعي 
مرداد پس از نهضت ملي سال 1332، و برخي از حكومت هاي 
را  آن  خود،  راه  به  هريك   ،57 بهمن  انقالب  از  سربرآورده 
ناديده گرفته و به همين سبب زمينه ساِز ادواري شدِن فراگرِد 

رشد  تاريخي دمكراسي در ايران شده اند.

تعيين  در  دگرگون ساز  شعار  اين  بي ترديد 
بيش ترين  آن  هموندان  و  كانون  سرنوشت 
تأثير را داشته است. اما ببينيم چرا لغو هرگونه 
سانسور و برقراري بي حصر و استثناي آزادي 
انديشه و بيان مي تواند به ماندگاري و رشد و 
توسعه ي زمينه ساز اين ماندگاري در هر كشور، 

از جمله كشور ما بيش تر كمك كند.

روند  فرايازِي  و  تداوم 
ما  تكاملي دمكراسي در كشور 
مي توانست در اين دوره ي بلند 
پيش گيري  موجب  تاريخي 
مادي،  كالن  هزينه هاي  از 
معنوي و جاني شود و، با توجه 
و  راهبردي  ويژه ي  شرايط  به 
و كم نظير طبيعي  ثروت  كالن 
و انساني سرزمين مان، ما را در 

شمار كشورهاي بزرگ امروزي و در جايگاه شايسته ي خويش 
نخستين  به سان  بيان  و  انديشه  آزادي  دهد.  قرار  جهان  در 
ديني  آموزه ي  همان  يعني  انديشگي-  تكثر  پيدايش  شرط 
مسئوالن كشور: «... آنان كه هر سخن را مي شنوند و از بهترين 
آن پيروي مي كنند ...»  آموزه اي كه دولت مردان، دانسته يا 
ندانسته، از آن عدول كرده اند - در بيش تر كشورهاي عقب  
نگه داشته شده، از جمله ايران، ناديده انگاشته شده و از اين 
راه مهم ترين سد راه پيشرفت اين جوامع فراهم آمده است. 
نخستين محصول ناگزير شرايط نفي دمكراسي، حذف آزادي 
انديشه و بيان، گرد آمدن همه ي قوا در اختيار گروهي ويژه 
از دولت مردان، تنگ تر شدن حيطه ي اقتدار اجتماعي، فزوني 
گرفتن تعارضات گروهي در جامعه، بي بهره ماندن جامعه از 
تكثر انديشگي به منزله پيش شرط هم آميزي افكار و هم افزايي 
انديشه است و در پي آينِد آن پيش گيري از روند توسعه در 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي. برخي  ابعاد  همه ي 
از دولت مردان بيهوده چنين تصور مي كنند كه منافع پايدار 
ناگزير  با منافع پايدار دولت مردان تعارضي ماهوي و  جامعه 
دارد. اما نمي توان منافع و خواسته هاي جامعه را به منافع و 
آن  تشكيل دهنده ي  گروه هاي  از  ويژه  گروهي  خواسته هاي 
منحصر، و ديگر گروه ها را از آن محروم كرد و انتظار داشت 
كه آن گروه ويژه با برخورداري از همه ي حقوق و آزادي ها، 
و بدون حضور ديگران، بتواند در بلندمدت دوام آورد؛ يعني 
از يك سو، دچار كمبودهاي مديريتي در زمينه هاي اداره ي 
امور جامعه نشود؛ و از سوي ديگر، انتظار داشته باشد كه در 
از حقوق و آزادي هاي  بلندمدت گروه هاي اجتماعي محروم 
انساني خويش آرامش خود را حفظ كنند و از طلب كردن 
آن چه از ايشان دريغ داشته اند دست بكشند؟  ترديدي نيست 
كه اين دولت مردان اگر نيك بينديشند بي درنگ درمي يابند 
كه نگهبانِي بلندمدت از چنين سيطره اي، حتي با برخورداري 
از همه ي مواهب مادي جامعه و به  خدمت  گرفتِن بخش ها و 
گروه هاي ويژه ي شهروندان، ممكن نمي تواند بود؛ و هم آميزِي 
نفي اين دو ضرورت ناگزير به ناتواني تدريجي دولت ها و تكرار 

دور باطِل  تحول، و بازسازي چندباره ي پويه ي اجتماعي 
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20 خرداد  مراسم دومين سال درگذشت هوشنگ گلشيري در 
فرهنگسراي ارسباران برگزار شد كه در آن محمود دولت آبادي، منوچهر 
آتشي و صالح حسيني سخن گفتند و منيرو رواني پور و آذرميدخت 
از مراسم نخستين  نيز  بهرامي شعر و داستان خواندند. فيلم كوتاهي 

دوره ي اهداي جايزه هاي بنياد گلشيري نمايش داده شد.
انتشار  با  قزوين  استان  در  زلزله  وقوع  مناسبت  به  كانون  تير    2
بيانيه اي براي ياري به آسيب ديدگان فراخوان داد. (كانون موفق شد 
مبلغ 15 ميليون ريال براي كمك به مدرسه سازي در قزوين گردآوري 

و در اختيار شركت تعاوني اتحاديه ي ناشران بگذارد.)
ناصر  بازداشت  روز  صدمين  مناسبت  به  بيانيه  انتشار  آبان    16
زرافشان، كه در آن به احضار و بازجويي ديگر اعضاي كانون (شيرين 
عبادي، فريبرز رئيس دانا،  جواد مجابي، سيدعلي صالحي) در شهريورماه 
و هجوم به خانه ي ناصر وحدتي، منشي كانون، و ضبط و انتقال مدارك 

كانون اشاره شده بود.
26 آذر اطالعيه ي كانون از برگزارنشدن چهارمين مجمع عمومي 

در 21 آذرماه، به دليل عدم صدور مجوز، خبر داد.
چند بيانيه ي ديگر نيز با مضمون اعتراض و اطالع رساني درباره ي  
ادامه ي بازداشت ناصر زرافشان، بازداشت و خالصي عليرضا جباري در 
دي ماه، احضار حسن اصغري، بازداشت محمد خليلي در اسفندماه و 
ديگر دربندان اهل قلم (آقاجري، يوسفي اشكوري،...)، درخواست روشن 
جان باختگان  از  يادكرد  و   ،77 سال  سياسي  قتل هاي  زواياي    شدن 

كانون در چهارمين سالمرگ  آن ها انتشار يافت.

كانون هاي  ساالنه ي  مجمع عمومي  به  پيام  ارسال  سال  1382 
28 فروردين . دو روز پيش  انجمن هاي قلم جهان در  نويسندگان  و 
 9 بود.  داده  خبر  جباري  عليرضا  مجدد  دستگيري  از  كانون  آن  از 
ارديبهشت  بيانيه اي در اعتراضي به محكوميت شالق و زندان براي 
جباري و تشديد فشار بر زرافشان؛ و 10 تير بيانيه اي حاكي از اظهار 

نگراني و درخواست آزادي زندانيان اهل قلم منتشر شد.
در تابستان و پاييز بيانيه هاي ديگري در اعتراض به ادامه  بازداشت 
جمشيدي،  اسماعيل  جباري،  عليرضا  زرافشان،  (ناصر  كانون  اعضاي 
بهزاد زرين پور، ...)، اعمال فشار بر ناشران، درگذشت روشنك داريوش، 

و پنجمين سالمرگ جان باختگان كانون انتشار يافت.
6 دي  فراخوان كانون براي ياري رساني به مصيبت زدگان زلزله ي 
فاجعه بار شهرستان بم؛ و برنامه ريزي عملي براي گردآوري كمك هاي 
 116 مبلغ   ،83 سال  گزارش  (به  فاجعه؛  اين  بازماندگان  به  مردمي 
زميني يك هكتاري  در  معماري  دانشكده      براي ساخت  تومان  ميليون 
مقابل هتل آزادِي بم گردآوري شد. (كانون سال بعد ساختمان را كه 
تحويل  بم  آموزش عالي  مسئول  به  بود  رفته  پيش  نماكاري  سطح  تا 
داد؛ اما به حال خود رهايش كردند. سرانجام در سال 89 گفتند 200 
بهار 90  اقدامي؛ در  اما بي هيچ  براي تكميل آن منظور شده  ميليون 
مي گويند حاال براي تكميل آن 80 ميليون تومان ديگر الزم دارند، و 

باقي قضايا . . .)
9 اسفند اطالعيه ي كانون خبر داد كه پيگيري هاي هيئت دبيران 
وعده هاي  به رغم  عمومي،  مجمع  تشكيل  براي  مجوز  گرفتن  براي 
مساعد مسئوالن وزارت ارشاد، به جايي نرسيد، و به خواست اعضا بنا 
شد هفتم اسفندماه مجمع عمومي در منزلي شخصي برگزار شود؛ اما 
مقامات امنيتي با احضار پنج تن از دبيران كانون از آن ها خواستند از 
اميد  با قطع  برگزاري مجمع خودداري كنند. سرانجام هيئت دبيران 
دبيران،  هيئت  انتخابات  تجديد  و  عمومي  مجمع  برگزاري  امكان  از 

اختيارات خود را به جمع مشورتي واگذار كرد. 

كانون در نامه اي كه در 19 فروردين  خطاب به رياست  سال  1383 
قوه  قضاييه منتشر شد ضمن اعتراض به ادامه   بازداشت ناصر زرافشان، 
كه طبق قانون عفو عمومي بايد 16 اسفند گذشته آزاد مي شد، خواستار 

آزادي او و عليرضا جباري شد.
از  شماري  كه  داد  هشدار  اطالعيه اي   در  كانون  ارديبهشت    8
كانون  اعضاي  و  پژوهشگران كشور  و  نويسندگان، شاعران، مترجمان 

نويسندگان ايران به مرگ تهديد شده اند.
محسن  آزادي  درخواست  براي  بيانيه  صدور  ارديبهشت   17
حكيمي (عضو فعال كانون) كه در جريان سخن راني روز جهاني كارگر 

در شهر سقز دستگير شده بود.
تهاجم  گرفتن  شدت  درباره  هشدار  اطالعيه ي  انتشار  6 مرداد 
امنيت  نبود  و  اينترنتي  سايت هاي  فيلترگذاري  كانون،  اعضاي  عليه 

اجتماعي به ويژه براي اهل قلم مستقل
نويسندگان،  بازداشت  به  اعتراض  مهردر   8 در  بيانيه  دو  انتشار 
رفيع زاده  از جمله شهرام  اينترنتي  پايگاه هاي  فعاالن  و  روزنامه نگاران 
و نصرت مهرگاني (از اعضاي كانون) و 25 مهر در اعتراض به تشديد 
و  جاني  امنيت  تهديد  و  زرافشان  ناصر  مورد  در  محروميت  ها  عمدي 

روحي او 

بيانيه ي 20 خرداد خبر داد كه خانواده و دوستان ناصر  سال 1384 
زرافشان و بسياري از اعضاي كانون نويسندگان ايران براي همدلي با 
اعتصاب غذاي او از دو روز پيش در برابر درب اصلي زندان اوين دست 

به تحصن زده و خواستار آزادي او شده اند.
فراخوان كانون براي تجمع در مقابل زندان اوين، به  24 خرداد 
رغم هشدارهاي وزارت اطالعات براي خودداري از اين كار، و با وجود 
حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي، با استقبال پرشور مردم روبه رو شد. 
در اين مراسم اطالعيه  كانون نويسندگان ايران و برخي از بيانيه ها و 
پيام ها خوانده شد. اما به دليل اخطارهاي مكرر، براي پرهيز از درگيري 
و تشنج، كانون پايان مراسم را اعالم كرد. روز بعد در نامه اي خطاب به 
رياست قوه قضاييه هشدار داده شد كه دو هفته پياپي از اعتصاب غذاي 

زرافشان مي گذرد و او در آستانه ي مرگ قرار دارد.
31خرداد خانواده و دوستان زرافشان و جمعي از اعضاي متحصن 
كانون بر اثر فشارهاي نيروي انتظامي محل تحصن را از مقابل درب 
بلوار  در  ايران  در  ملل  سازمان  نمايندگي  درب  مقابل  به  اوين  زندان 

شهرزاد منتقل كردند.
بيانيه ي كانون به مناسبت بزرگ داشت احمد شاملو حاكي  29 تير 
از آن بود كه مسئوالن، گذشته از مجمع عمومي، از گردهمايي ماهانه  

جمع مشورتي در 28 تيرماه نيز جلوگيري كرده اند. 
تشديد سانسور و فيلترگذاري سايت هاي اينترنتي و نبود امنيت 
سياسي،  زندانيان  وضعيت  مستقل،  اهل قلم  براي  به ويژه  اجتماعي 
سخنرانان  براي  زندان  ناعادالنه ي  احكام  معترض،  مطبوعات  توقيف 
روز جهاني كارگر، سهل انگاري هاي زمينه ساز فاجعه ي مرگبار  سقوط 
هواپيماي سي130و ... از جمله مواردي بود كه در چند بيانيه ي ديگر 

با مردم در ميان گذاشته شد.
با مطرح شدن طرح كميسيون فرهنگي مجلس براي  بهمن ماه 
جمع آوري كتاب هاي به زعم آنان «مسئله دار» و خبر از  طرح هاي تازه 
و  هنري  و  فرهنگي  فعاليت هاي  عرصه ي  بيش تر  هرچه  تحديد  براي 
آزادي هاي فردي و اجتماعي، كانون فراخواني براي مبارزه با سانسور و 
سركوب خطاب به مردم منتشر كرد. چندين نهاد و سازمان و انجمن، 
و بيش از750 فعال فرهنگي و سياسي از اين فراخوان استقبال و اعالم 

همبستگي كردند.

كانون در 24 فروردين با انتشار اطالعيه اي خبر داد  سال 1385 
تهران  دادستاني  حكم  ارائه   با  انتظامي  نيروي  و  قضايي  ضابطين  كه 
براي  ايران  نويسندگان  برگزاري مجمع عمومي فوق العاده ي كانون  از 
محلي  در  ناگزير  وقفه،  چهارسال  از  پس  كه،  دبيران  هيئت  انتخاب 
جلوگيري  مي شد  برگزار  اعضا  قاطع  اكثريت  حضور  با  و  مسكوني 

كردند.
احمد  تخريب سنگ گور  به  كه  كانون  بيانيه ي  در  18 فروردين  
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نفي  شرايط  ناگزير  محصول  نخستين 
گرد  بيان،  و  انديشه  آزادي  حذف  دمكراسي، 
از  ويژه  گروهي  اختيار  در  قوا  همه ي  آمدن 
اقتدار  حيطه ي  شدن  تنگ تر  دولت مردان، 
در  گروهي  تعارضات  گرفتن  فزوني  اجتماعي، 
جامعه، بي بهره ماندن جامعه از تكثر انديشگي 
به منزله پيش شرط هم آميزي افكار و هم افزايي 
از  پيش گيري  آن  پي آينِد  در  و  است  انديشه 
روند توسعه در همه ي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، 

سياسي و فرهنگي.

 راه خواهد جست؛ بي ترديد، و بنا  به  ضرورت، اين ناتواني 
نيز  جامعه  شده ي  نگه   داشته    محروم  گروه هاي  خواسته ي 
درغلتيدن  و  بيش تر  بازهم  تاوان هاي  دادن  كه  بود  نخواهد 
به دوري تازه از عقب ماندگي را نمي خواهند و به آن راضي 

نيستند. 

با برخوردارشدن از اين حقوق و آزادي ها، ديگر نه نيازي 
به چنين تنگناهاي تاريخي خواهد ماند و نه تكرار چنين دور 
باطلي  الزم خواهد آمد؛ زيرا زماني كه از همه ي فرآورده هاي 
دمكراتيك  مباني  پايه ي  بر  و  عادالنه  به گونه اي  انديشگي 
بهره برداري شود نه هيچ بخش از نيروهاي مردمي در جامعه 
نه  و  مي ماند  مغفول  ملي  توسعه ي  زمينه هاي  همه ي  در  و 
مردم ضرورت ايجاد حركتي برخاسته از تعارض آشتي ناپذير 
را به منظور تأمين توسعه ي فراگير و برخورداري از حقوق و 

آزادي هاي برابر احساس خواهند كرد.
اگر دولت ها، از جمله دولت كنوني ما، اين خواسته ي بحق 
را كه در منشور كانون نويسندگان ايران، اين تشكل مستقل 
تداوم  از  و  دارند  پاس  است  يافته  بازتاب  ايران،  نويسندگان 
بازداري ها و ايذائات و ايجاد محدوديت  در راه توسعه و تكثر 
انديشه پرهيز كنند، بي ترديد راه بر رشد پايدار و همه جانبه ي 
جامعه ي ما مي گشايند و اين اقدام مانع تكرار بازهم افزون تِر 
بازگذر از روند رشد دمكراتيك در كشور خواهد شد؛ وگرنه 
اين روند به ناگزير و بر مبناي قوانين تحول اجتماعي، به ويژه 
راه  دمكراتيك                   ،  مبارزه   بلندمدت  پيشينه ي  با  ما  كشور  در 
نيازمند  راه  اين  پيمودن  به پيش مي گشايد، گيريم  را  خود 
خواهد  طوالني تر  بازهم  زماني  و  افزون تر  بازهم  هزينه هايي 

بود.
اميد است كه همه ي گروه ها و اقشار اجتماعي كشورمان، 
از هر دست و از هر نحله ي انديشگي، با درك بايسته ي اين 
ضرورت و بدون دست يازيدن به هرگونه پيش داوري گامي 
بلند در راه تحول ملي و مردمي بردارند و با برداشتن چنين 
گام تاريخِي سترگي راه بركوتاه سازي اين روند ناگزير تاريخي 

بگشايند.

آرزو  بر جوانان عيب نيست!!!
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نويسنده ي روحاني، به جرم ابراز عقايد خود انتشار يافت.

به  رسيدگي  درباره  ي  بيانيه   دو  موقت  دبيران  هيئت  سال 1378  
به  اعتراض  و  امامي،  و خودكشي سعيد  زنجيره اي  قتل هاي  پرونده  ي 

طرح «قانون اصالح مطبوعات»  در 8 تير منتشر كرد.
و  رسيد  تصويب  به  مطبوعات  قانون  اصالح  طرح  بعد  هفته  يك 
روزنامه ي سالم به دليل انتشار نامه ي محرمانه ي سعيد امامي (درباره 
پيشنهاد قتل هاي زنجيره اي به وزير اطالعات) توقيف شد، كه اعتراض 
از دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران، واقعه ي 18 تير و  تعدادي 

سپس سركوب و پيامدهاي آن را در پي داشت.
«اساسنامه ي    پيش نويس  كانون  موقت  دبيران  هيئت  19 مرداد 

كانون نويسندگان ايران» را تصويب كرد 
نخستين مجمع عمومي كانون (دوره  سوم) با حضور 120  4 آذر 
تن از اعضا در محل اتحاديه ي ناشران و كتاب فروشان، به رياست كاظم 
كردواني و منشي ها اكبر معصوم بيگي و ايرج كابلي برگزار شد، كه به 
تصويب منشور و كليات اساسنامه ي كانون نويسندگان ايران و انتخاب 
هيئت دبيران انجاميد: هوشنگ گلشيري، علي اشرف درويشيان، كاظم 
فريبرز  (اصلي)؛  دولت آبادي  محمود  و  بهبهاني  سيمين    كردواني، 
رئيس دانا، محمدعلي سپانلو، ناصر زرافشان،  اكبر معصوم بيگي و ايرج 
كابلي (جانشين)؛ جمشيد برزگر(منشي)؛ رضا چايچي و كاوه گوهرين 

(بازرسان مالي)؛ حافظ موسوي (صندوقدار)
هيئت دبيران بيانيه ها و نامه هاي سرگشاده اي در اعتراض به روند 
و  تعطيلي  نويسندگان كشور،  و  مطبوعات  براي  تنگنا  ايجاد  پرشتاِب 
لغو امتياز چند نشريه، اعالم آزادي جمعي از متهمان پرونده قتل هاي 
زنجيره اي، و ابراز نگراني از تصويب شتاب آلود قانون مطبوعات، و نيز 

درباره ي فجايع افغانستان منتشر كرد.

هوشنگ گلشيري در پي بيماري جان كاهي كه او را از  سال 1379 
13 خرداد به اغما برده بود در 16 خرداد درگذشت؛ پيكر او در 18 

خرداد تشييع و در امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده شد.
2 مرداد سيل خروشان و خودجوش دوستداران احمد شاملو پيكر 
او را از بيمارستان ايران مهر تهران تا آرامگاهش در امامزاده طاهر كرج 

بدرقه كرد.
26 آبان دومين مجمع عمومي (دوره  سوم) با حضور 104 تن از 
اعضا در سالن اجتماعات اتحاديه ي ناشران و كتاب فروشان، به رياست 
محمود دولت آبادي و منشي ها ناصر زرافشان و ايرج كابلي برگزار شد 
و هيئت دبيران را برگزيد: علي اشرف درويشيان، محمود دولت آبادي، 
حافظ موسوي، ناصر زرافشان، فريبرز رئيس دانا (اصلي)؛ فرشته ساري، 
اكبر معصوم بيگي، محمدعلي سپانلو، جمشيد برزگر و نسترن موسوي 
خليلي  محمد  و  چايچي  رضا  (منشي)؛  صالحي  سيدعلي  (جانشين)؛ 

(بازرسان مالي)؛ مسعود اميني (صندوقدار)
نفع  به  داوطلبانه  دوره،  اين  منتخبان  از  بهبهاني،  سيمين  توضيح: 
مساوي  رأي  كه  نسترن موسوي)  و  برزگر  (جمشيد  جوان تر  اعضاي 
به  محمدعلي  محمد  استعفاي  با  نيز  بعد  چندي  رفت.  كنار  داشتند 

دليل كار و گرفتاري  بسيار، مسعود اميني جاي او را گرفت.
با تشكيل شش  هيئت دبيران در دو جلسه ي 29 آذر و 6 دي، 
انتشارات،  روابط   عمومي،  صنفي،  امور  اساسنامه،  كميسيون ِكاري- 

عضو گيري، و فرهنگي -  به فعاليت هاي كانون نظم بخشيد.
و  روزنامه نگاران  بازداشت    به  اعتراض  در  بيانيه  انتشار  29 آبان 
نويسندگان منتقد و محاكمه هاي ناعادالنه؛ تهديد جانِي كاظم كردواني 

و احضار شماري ديگر از اعضاي كانون 
زرافشان،  ناصر  بازداشت  به  اعتراض  در  بيانيه  انتشار  24 آذر 
عضو هيئت دبيران كانون و از وكالي پرونده ي قتل هاي زنجيره اِي سال 
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اعضاي  شعرخواني  و  داستان خواني  مجلس  برگزاري  11 اسفند 
كانون در سالن اجتماعات باشگاه انقالب، به   همت موسسه ي «محك»  

و ياري  بي دريغ علي اشرف درويشيان 

بسياري  جمله  از  هنرمندان،  و  نويسندگان  از  جمعي  سال 1380 
از اعضاي كانون نويسندگان ايران، 19 ارديبهشت در تاالر رودكي به 
تماشاي نمايشي نوشته ي زنده ياد گلشيري نشستند كه به كارگرداني 
علي رفيعي به صحنه رفته بود. اين برنامه «شبي با شازده احتجاب و 
هوشنگ گلشيري» نام داشت و درآمد آن به «بنياد فرهنگي مطالعاتي 

هوشنگ گلشيري» اهدا شد.
در  گلشيري  زنده ياد  درگذشت  نخستين سال  مراسم  10 خرداد 

سالن اجتماعات اتحاديه ناشران و كتاب فروشان برگزار شد.
جمعي از مردم از جمله دانش جويان و دوستداران شعر  2 مرداد 
و ادبيات در نخستين سال مرگ زنده ياد احمد شاملو ياد او را با حضور 
بر مزارش گرامي داشتند. علي اشرف درويشيان پيام كانون نويسندگان 

ايران را خواند.
براهني،  عضو ديرين  به رضا  پيام شادباشي خطاب  13 شهريور 
رئيس  عنوان  به  او  انتخاب  مناسبت  به  ايران،  نويسندگان  كانون 

انجمن قلم كانادا انتشار يافت.
مراسم بزرگ داشت خاطره ي زنده يادان محمد مختاري و  19 آبان 

محمدجعفر پوينده در مركز فرهنگي هنري تهران لغو شد.
مراسم بزرگداشت مهرانگيز كار و احمد محمود، اعضاي  7 آذر 

كانون نويسندگان ايران، در مركز فرهنگي هنرِي تهران برگزار شد. 
ارسال نامه به سردبير مجله ي نگاه نو درباره ي واقعه ي  24 آذر 
11سپتامبر، و انتشار نامه ي سرگشاده كانون به همين مناسبت، كه در 

بسياري از مطبوعات بازتابي گسترده داشت. 
سومين مجمع عمومي كانون (دوره  سوم) با حضور 107  29 آذر 
به  و كتاب فروشان  ناشران  اتحاديه ي  اجتماعات  اعضا در سالن  از  تن 
رياست علي اشرف درويشيان و منشي ها  فرزانه  طاهري، فريبرز رئيس دانا 
با پيام سيمين دانشور خطاب  اكبر معصوم بيگي برگزار شد. جلسه  و 
شدند:  برگزيده  دبيران  هيئت  نهايت  در  و  يافت  ادامه  حاضران  به 
سيمين بهبهاني، ايرج كابلي، سيدعلي  صالحي، عباس  مخبر و نسترن 
جهانشاهي،  جاهد  اميرحسن  چهلتن،  مجابي،  جواد  (اصلي)؛  موسوي 
محمد قائدشرفي و محمد قاسم زاده  (جانشين)؛ ناصر وحدتي(منشي)؛ 
صداقتي خياط  علي  مالي)؛  (بازرسان  بابايي  عليرضا  و  اصغري  حسن 

(صندوقدار)
 - كاري  كميسيون هاي  دي ماه  نشست هاي  در  دبيران  هيئت 
فرهنگي، عضوگيري، روابط عمومي، اينترنت و انتشارات، و صنفي - را  

تشكيل داد. 
رئيس  به  كانون  صنفي  كميسيون  نامه ي  ارسال  25 دي  
اتحاديه ي ناشران و كتاب فروشان و اعالم آمادگي هيئت دبيران جديد 
براي ادامه ي گفتگو درباره  مفاد قرارداد ميان ناشران و پديدآورندگان 
كتاب. (اين گفتگوها در سال بعد به امضاي توافق نامه اي ميان كانون و 

اتحاديه منتهي شد.)
4 بهمن در سعادت آباد و 7 اسفند در گالري سامي شب هاي شعر 
و داستان با استقبال خوب عالقه مندان به فرهنگ و ادبيات برگزار شد. 

در اين شب ها پانزده تن از اعضاي كانون شعر و داستان خواندند. 

اعتراض به صدور حكِم 50 ضربه شالق و 5 سال  در  سال  1381 
زندان براي ناصر زرافشان، عضو ديرين كانون نويسندگان ايران و وكيل 
خانواده ي قربانيان قتل هاي سياسي 77 به اتهام افشاي اسرار دولتي، 

كانون در 21 فروردين  بيانيه اي منتشر كرد.
قوه قضاييه  به رياست  نامه اي سرگشاده  خطاب  12 ارديبهشت 
به امضاي جمع كثيري از نويسندگان و روشنفكران در دفاع از ناصر 
زرافشان انتشار يافت. بيانيه اي نيز به مناسبت برگزاري نمايشگاه كتاب 
بخش  غيبت  و  نشر  محدوديت هاي  سانسور،  به  اعتراض  در  و  تهران 
مهمي از ادبيات جدِي معاصر ايران و نام هايي مانند هدايت و شاملو و 

فروغ از كتاب هاي درسي منتشر شد.
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نگاهي به بند اول منشور كانون نويسندگان ايران

خانه ي ويرگول كجاست؟
رضا خندان (مهابادي)- خرداد 1390

معروف است كه:
1- بخشش، الزم نيست او را اعدام كنيد.
2- بخشش الزم نيست، او را اعدام كنيد.

دو جمله ي باال كامًال مشابه اند و كلماتي يكسان آن ها را ساخته اند. 
اما دو معناي متضاد دارند؛ زيرا يك عالمت كوچك در مكان هاي 

متفاوتي از جمله خانه كرده است.
از  براي نشان دادن اهميت و نقش ويرگول در جمله معموالً 
مثال باال سود مي جويند. آن چه در مثال آمده است به خوبي كاركرد 
آزادي  زندگي،  و  نشان مي دهد: گاه مرگ  را  اين عالمت كوچك 
وارونگي  و  سرراستي  برائت،   و  مجرميت  اثبات،  و  نفي  اسارت،  و 
اهل  براي  نكته ها  اين  است.  در جمله  ويرگول  جايگاه  به  وابسته 
واژه البته اظهرومن الشمس است و بيان آن ها ُحكم زيره به كرمان 
بردن! اما تكرار و يادآوري در اين جا از آن  رو است كه غيبت اين 
عالمت كوچك در صورت بندِي بند اول منشور كانون نويسندگان 
ايران راه را براي تفسيرهاي گوناگون و گاه متضاد باز گذارده است. 
در متني ادبي شايد بتوان از چنين سخت گيري هايي، در بود و نبوِد 
ويرگول، خودداري كرد يا بنا را بر توصيه و تمشيت گذاشت. اما در 
متني كه عنوان منشور و حكِم مانيفست را دارد و پايه ي اعتقادِي 
جدي  بسيار  را  موضوع  بايد  است  نويسندگان  از  گروهي  فعاليت 
گرفت. زيرا اين گونه ابهام ها در راه فعاليِت عملي دست انداز ايجاد 

مي كند و چه  بسا نقِض غرض. به ويژه در بزنگاه هاي تاريخي.
بند اول منشور كانون نويسندگان ايران مي گويد:

«آزادي انديشه و بيان و نشر در همه ي عرصه هاي حيات فردي 
و اجتماعي بي هيچ حصر و استثنا حِق همگان است. اين حق در 
انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادي نيست و هيچ كس را نمي توان از 

آن محروم كرد.»
از  است.  كلّي  بخش  دو  شامل  بند  اين  ساختاري  لحاظ  به 
ابتداي بند تا نقطه ي اول (است) بخش نخست و بقيه ي بند بخش 
مفهوِم  كردن  روشن تر  منظور  به  اصل  در  دوم  بخش  است.  دوم 
از سه  اول  ندارد. بخش  اول آمده و خود موضوع مستقلي  بخش 

عنصر اصلي تشكيل مي شود:
1- آزادي انديشه و بيان (نشر، شكلي از بيان است و از تكرار آن 

خودداري مي كنم.)
2- بي هيچ حصر و استثنا

3- حق همگان
دارد.  بستگي  آن  عناصر  ميان  رابطه ي  به  جمله  مفهوم  روشنِي 
آن  سازنده ي  اصلي  عنصر  سه  ميان  رابطه ي  منشور  اول  بند  در 
نامشخص است و همين ابهام سبب تعبيرها و برداشت هاي متفاوت 

مي شود.
اگر سه عنصر موردنظر را در يك جمله قرار دهيم و كلماتي 
را كه به منظور توضيح و تشريح آمده اند حذف كنيم، جمله چنين 
مي شود: «آزادي انديشه و بيان بي  هيچ حصر و استثنا حِق همگان 

است.»
 جمله در ظاهر بي عيب ونقص جلوه مي كند. اما چون رابطه ي 
كشيد:  چالش  به  را  آن  مي شود  نيست،  روشن  عناصر  ميان 

استثنا»  و  حصر  «بي هيچ 
خود  از  پيش  به  معطوف 
به  آيا  خود؟  از  پس  يا  است 
بيان»  و  انديشه  «آزادي 
«حق  به  يا  مي شود  مربوط 
انديشه  «آزادي  همگان؟» 
حصرپذير  كه  است  بيان»  و و 
يا  نيست  استثنابردار 

«همگان»؟ 
و  حصر  «بي هيچ   آيا 
اول،  عنصر  صفت  استثنا» 
بيان  و  انديشه  آزادي  يعني 
سوم  عنصر  كيفيِت  يا  است 

يك  از  بايد  بيش تر  هرچه  وضوح  براي  همگان؟»  «حق  يعني 
را  عالمت، يك ويرگول، استفاده شود. چه كسي خانه ي ويرگول 
كجاي اين جمله بنا خواهد كرد؟ آن كس با همين اقدام به توضيح 
خود و ديدگاه خود دست خواهد زد. اگر ويرگول را جلوي «آزادي 
«آزادي  درمي آيد:  اين صورت  به  بگذارد، جمله  بيان»  و  انديشه 
انديشه و بيان، بي هيچ حصر و استثنا حِق همگان است.» بنابراين 
«بي هيچ حصر و استثنا» به «حِق همگان» مربوط مي شود و در 
توضيح آن است. اما اگر ويرگول را جلوي عنصر دوم يعني« بي  هيچ 
و  انديشه  «آزادي  بگذارد جمله چنين مي شود:  استثنا»  و  حصر 
اين صورت  در  است.»  استثنا، حِق همگان  و  بي هيچ حصر  بيان 
عنصر دوم به عنصر اول ارتباط مي يابد و «بي هيچ حصر و استثنا» 

صفِت آزادي انديشه و بيان خواهد بود.
توضيح  شد،  اشاره  چنان كه  منشور،  اول  بنِد  بخش  دومين 
بخِش اول به ويژه موارد مربوط به «حِق همگان» است: «اين حق 
در انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادي نيست و هيچ  كس را نمي توان 
از آن محروم كرد.» اين جمله ها، مياِن مركزيِت معنايِي عنصر اول 
يا سوم، كفه ي ترازو را به نفع «حِق همگان» سنگين تر مي كند و 

آن را بيش تر مد نظر قرار مي دهد.
تحليل ساختارِي صورت بندِي بند اول منشور نياز به يك مكث 
كوتاه در جمله، يك ويرگول، را نشان مي دهد. اما پرسش اين است: 

مكث كوتاه يا ويرگول موردنظر كجا بايد قرار بگيرد؟

خانه ي معنايِي ويرگول
به منظور يادآوري براي ادامه ي مطلب، بار ديگر جمله ي اساسي 
و بي پيرايه ي بند اول منشور را مي نويسم: «آزادي انديشه و بيان 

بي هيچ حصر و استثنا حِق همگان است.»
هر فرد يا گروه بنا بر نقدي كه بر وضع موجود دارد، ويرگول 
يا گروهي كه  فرد  قرار مي دهد.  باال  از جمله ي  را در جايي  خود 
جلوي  را  ويرگول  مي داند،  «انحصارطلبي»  از  ناشي  را  مشكالت 
تأكيد  همگان»  «حِق  بر  و  مي گذارد  بيان»  و  انديشه  «آزادي 
عميق تر  موجود  وضع  به  نقدش  كه  گروهي  يا  فرد  اما  مي كند. 
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خود، عرضه ي متن و گردآوري امضا ايجاب مي كرد، متن «گزارش به 
جمع  به  آبان ماه  اول  در  (كه  نويسنده"»   134" متِن  امضاكنندگاِن 
مشورتي ارائه شده بود) انتشار يافت. در پي آن بسياري از امضاكنندگاِن 

متن را احضار كردند تا امضاي خود را پس بگيرند.

طرح  هدف  با  «هويت»  تلويزيوني  مجموعه   پخش  سال 1375 
مقوله ي تهاجم فرهنگي از شبكه ي سراسري آغاز شد كه در آن بسياري 
از انديشمندان، پژوهش گران و نويسندگان ايران از جمله عبدالحسين 
 زرين كوب، سعيدي سيرجاني، عزت اهللا سحابي، رضا براهني، هوشنگ 
جمع  اين همه،  با  قرار  گرفتند.  حمله  مورد  به شدت   .  .  . گلشيري، 
مشورتي هم چنان تشكيل جلسه مي داد تا سرانجام پيش نويسي به نام 

منشور كانون نويسندگان ايران تهيه شد. 
انجاميد.  16 مرداد، نقشه ي ترور جمعِي نويسندگان به شكست 
دعوت  به  ايران  نويسندگان  از  نفر  يك  و  بيست  آن  از  پيش  روز 
در  كه،  بودند  شده  كشور  آن  عازم  ارمنستان  نويسندگان  اتحاديه ي 
دره   ژرفاي  به  را  نويسندگان  كرد  سعي  اتوبوس  راننده  سفر،  جريان 
از مسافران و  (گردنه ي   حيران- آستارا) پرتاب كند. هوشياري برخي 
ناموفق،  تالش  اين  از  پس  شد.  نقشه  اين  اجراي  مانع  راننده  ترس 
هاشمي (مهرداد عليخاني از طراحان و عامالن قتل هاي زنجيره اي) در 
محل حادثه حضور يافت و نويسندگان را به يكي از زندان هاي وزارت 
اطالعات در آستارا منتقل كرد. نويسندگان پس از بازجويي مفصل، 24 
ساعت بعد، آزاد شدند. راننده ي  اتوبوس خسرو براتي (از متهمان پرونده 

قتل هاي زنجيره اي)  بود.
كوشان  منصور  منزل  در  جمع مشورتي  نشست  شهريور،   18
انجام  به  تازه  كانون  منشور  پيش نويس  امضاي  و  تأييد  شد.  تشكيل 
رسيده بود كه مأموران وارد خانه شدند و 13 عضو حاضر در نشست را 

براي چند ساعت بازداشت كردند. پرونده ي كانون نيز ضبط شد.
13 آبان فرج سركوهي هنگام سفر به آلمان دستگير شد؛  ابتدا 
ادعا شد كه او به مقصد رسيده، اما سرانجام تلويحاً پذيرفتند كه هنگام 
سفر ربوده شده است. 20 آبان غفار حسيني در خانه ي خود به مرگي 

مشكوك درگذشت. 
24 دي  پيكر بي جان احمد تفضلي، استاد دانشگاه و پژوهش گر 
برجسته در خيابان پيدا شد كه از اصابت ضربه ي ديلم بر سرش حكايت 

داشت. 
مفقود شد.  فعال  ناشر  و  روزنامه نگار  زال زاده،  ابراهيم  اسفند   5
پيكر بي جان او يك ماه بعد در يافت آباد جنوب تهران پيدا شد كه با 

ضربات چاقو به قتل رسيده بود.

در يكي از نشست هاي جمع مشورتي، كميته ي  تدارك  سال 1376 
پوينده،  محمدجعفر  انتخاب  با  كانون  عمومي  مجمع  فراخوان  براي 
منصور  كاظم كردواني،  محموددولت آبادي،  علي اشرف درويشيان، 

كوشان، هوشنگ گلشيري و محمد مختاري شكل  گرفت. 

نويسندگان  از  دعوت  براي  تدارك  كميته   ي  فراخوان  سال 1377 
به مجمع عمومي در 20 مردادماه انتشار يافت. اين فراخوان به همراه 
پيش نويس منشور كانون نويسندگان ايران در مجله  ي آدينه  (ش 130) 

به چاپ رسيد.
ده ساله اش  پسر  و  كرماني،  شاعر  حميدحاجي زاده،  يكم مهر 

كارون، با ضربات چاقو به قتل رسيدند.
شش تن از اعضاي كميته ي تدارك مجمع عمومي (محمد  6 مهر 
كوشان،  منصور  كردواني،  كاظم  درويشيان،  علي اشرف   پوينده،  جعفر 
هوشنگ گلشيري و محمد مختاري) به «دادگاه انقالب اسالمي» احضار 

شدند و سه روز بعد نشست مجمع عمومي كانون لغو شد.
داريوش  فروهر و پروانه اسكندري، شاعر و نويسنده و  30 آبان 

فعال سياسي، كاردآجين شدند.
پيكر مجيد شريف، نويسنده و مترجم، در پزشكي قانوني  4 آذر 

تهران شناسايي شد(او 28 آبان از منزل خارج شده بود). همان روز، 
نامه ي 80 شخصيت  فرهنگي و سياسي به رئيس جمهور با ابراز نگراني 
پيدا  هرگز  دواني  (پيروز  يافت.  انتشار  دواني  پيروز  شدن  مفقود  از 

نشد.)
انبوه  شركت  با  حميدمصدق  درگذشت  روز  سومين  11 آذر 
شاعران و نويسندگان و مردم برگزار شد. در اين مراسم محمد مختاري 

و محمدجعفر پوينده نيز شركت داشتند.
پيكر محمد مختاري بدون اوراق شناسايي، پاي ديواري  13 آذر 
در پشت كارخانه سيمان در امين آباد شهر ري پيدا و به پزشكي قانوني 
تحويل داده شد. (محمد مختاري روز پيش براي خريد از خانه بيرون 

رفته بود.)
محمدجعفر پوينده ناپديد شد (او حوالي 3 بعد از ظهر از  18 آذر 

محل كار خود در خيابان ايرانشهر بيرون رفته بود.) 
نامه سرگشاده ي جمعي از نويسندگان به رئيس  جمهوري  21 آذر 
محمدجعفر  ناپديد شدن  مختاري،  محمد  كشته شدن  به  اعتراض  در 
پوينده و نبود امنيت براي نويسندگان كشور انتشار يافت. همين روز، 
آگاهي تهران به همسر پوينده از پيداشدن جسد همسرش در بادامك 
شهريار خبر داد. (معلوم شد كه پاسگاه انتظامي شهريار جسد پوينده 
را 19 آذرماه در كنار پل راه آهن بادامك شهريار پيدا كرده اما در جيب 

او نيز مانند مختاري هيچ نشاني از برگه ي شناسايي نبوده است.)
پهلوان،  بهبهاني، چنگيز  (سيمين  نويسندگان  از  تن  ده  22  آذر 
محسن حكيمي، محمد خليلي، علي اشرف درويشيان، فريبرز رئيس دانا، 
فرشته ساري، كاظم كردواني، فيروز گوران و هوشنگ  گلشيري) براي 
كشور  روشنفكران  و  نويسندگان  امنيت  ضرورت  درباره ي  گفت وگو 
انتشار  پوينده،  و  مختاري  قاتالن  مجازات  و  شناسايي  درخواست  و 
با  ايران  نويسندگان  كانون  فعاليت  براي  موانع  رفع  و  آنان  كتاب هاي 
احمد  و  حجاريان  (سعيد  ارشاد  وزارت  و  رئيس جمهوري  نمايندگان 

مسجدجامعي) ديدار كردند. 
پيكر محمد مختاري در ميان انبوه جمعيت تشييع و در  23 آذر 

گورستان امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده شد.
شماري از نويسندگان (سيمين بهبهاني، چنگيز پهلوان،  25 آذر 
محسن حكيمي، محمدخليلي، علي اشرف درويشيان، محمود دولت آبادي، 
فريبرز رئيس دانا، فرشته ساري، فرزانه طاهري، كاظم كردواني، هوشنگ 
گلشيري، فيروز گوران و جواد مجابي) براي گفت  وگو درباره ي حذف 
فيزيكي نويسندگان و روشنفكران و نبود امنيت رواني و جاني با عطاءاله 

مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي ديدار كردند.
پيكر محمدجعفر پوينده در ميان انبوه جمعيت تشييع و  26 آذر 

در گورستان امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده شد.
اطالعيه   وزارت اطالعات در محكوميت قتل هاي زنجيره اي  15 دي  
انتشار يافت، كه حاكي از دست داشتن عده اي از عوامل خودسر آن 

وزارتخانه در اين توطئه بود.
مراسم  انتظامي  نيروي  حضور  در  لباس شخصي  افراد  3 بهمن 
بزرگ داشت چهلمين روز شهادت محمد مختاري و محمدجعفر پوينده 
ماجرا  اين  در  كشيدند.  خشونت  به  را  سهروردي  خيابان  مسجد  در 

شماري از حاضران دستگير شدند.
در  سوم)  (دوره   كانون  عمومي  نشست  نخستين  13 اسفند 
حضار  به  باطني  محمدرضا  خوشامدگويِي  با  بهبهاني،  سيمين  منزل 
و ياد جان باختگان راه آزادي، محمدمختاري و محمدجعفر پوينده، به 
رياست كاظم كردواني و منشي ها اميرحسن چهلتن و اكبر معصوم بيگي 
برگزار شد و هيئت دبيران موقت را برگزيد: سيمين بهبهاني، علي اشرف 
درويشيان، شيرين عبادي، كاظم كردواني و هوشنگ گلشيري (اصلي)، 
شهال  و  كابلي  ايرج  معصوم بيگي،  اكبر  كار،  مهرانگيز  گوهرين،  كاوه 

الهيجي (جانشين)  
كديور،  محسن  دستگيري  به  اعتراض  در  بيانيه  اي  روز  همان 
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استثنا»  و  «بي هيچ حصر  از  پس  را  ويرگول  است،  گسترده تر  و 
مي گذارد و بر آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثنا تأكيد 

مي كند.
اين  در  و  ماست  پيش  هم  نُه  داريم،  َده  چو  كه  پيداست   

صورت بندي «حِق همگان» نيز مستتر است.
اين  به  بيان»  و  انديشه  «آزادي  از  پس  ويرگول  گذاشتن 
معناست كه انديشه و بيان مستقل از نحوه، ميزان و حد و حدود 
«مزد  قدِر  به  مثًال  جامعه اي  در  اگر  يعني  است.  همه  حِق  آن 
گوركن» آزادي وجود دارد، همه بايد از آن برخوردار باشند؛ ديگر 
سياه و سفيد و زن و مرد و اين گروه و آن دسته ندارد و همه حق 
دارند از آن بهره مند شوند. تأكيد چنين فرمولي نه بر «آزادي» 
كه بر برخورداراِن از آن است. در مقابل، فرموِل «آزادي انديشه و 
بيان بي هيچ حصر و استثنا،» محورش بر «آزادي» قرار دارد، به 
اين معنا كه حد و حدود و قيد و شرطي نبايد براي آزادي انديشه 
موجود  همه جا  در  مقيد  و  مشروط  آزادي هاي  گذاشت.  بيان  و 
اين  بلكه  نيست.  مطلق  اختناقي  هيچ  و  ديكتاتوري  هيچ  است.* 
آزادي هاست كه مشروط و مقيد مي شود. چيزي كه در جامعه هاي 
مختلف تفاوت مي كند دامنه و موارد آزادي ها (در اين جا مشخصاً 
در  و  فراوان  جايي  در  و شرط  قيد  است.  بيان)  و  انديشه  آزادي 
جايي ديگر كم تر است. حتي در كشورهاي اروپايي نيز كه مردم 
در  را  آزادي ها  از  بااليي  حد  توانسته اند  طوالني  مبارزات  اثر  بر 
قانون بگنجانند و رعايت آن را به دولت هاي خود تحميل كنند، 
گاه همين دولت ها به بهانه ي منافع «ملّي» به آزادي بيان مردم 
دست اندازي مي كنند. همين تازگي ها بود كه دولت امريكا شنوِد 
مكالمات تلفنِي شهروندان توسط دستگاه هاي امنيتي را براي پنج 
سال تمديد كرد؛ ماجراي افشاگري هاي ويكي ليكس هم هنوز از 
يادمان نرفته و ديديم دولت ها چه گونه به دست و پا افتادند تا از هر 
راه ممكن جلوي آن را بگيرند. دولت ها امكان اين  دست اندازي ها و 
محدودسازي ها را از قيدوشرط هايي مي گيرند كه خود به آزادي ها 
جوامع  در  نيست.  غريب  هم  چندان  امر  اين  و  كرده اند.  تحميل 
كاپيتاليستي (خواه پيشرفته و خواه وامانده ) با آن همه تضادهاي 
ندارد.  وجود  استثنا  و  حصر  بي هيچ  بيان  آزادي  امكان  دروني 
درجاتش متفاوت است – خيلي متفاوت است – اما هنوز تا آزادِي 
واقعاً انساني فاصله ي بسيار دارد. بعضي ها از مشاهده ي همين وضع 
در جهان دليلي مي سازند تا بگويند آزادي انديشه و بيان بي هيچ 
دنيا وجود دارد؟  نيست. مي گويند: كجاي  استثنا ممكن  و  حصر 
پاسخ اين است (از تفاوت هاي بسيار در جوامع گوناگون بگذريم) 
در جايي نيست اما بايد باشد. در جهان سرمايه داري ممكن نيست 
ولي بايد باشد. خيلي چيزها در اين جهان نبوده و بعدها موجود 
جهان  در  اخير  دوسه ساله ي  رويدادهاي  يكي اش!  هم  اين  شده، 
در سطح سياست و اقتصاد يك بار ديگر لزوم بي قيد وشرط بودِن 

آزادي بيان براي انسان ها را نشان مي دهد.
و  انساني  به تمامي  مي تواند  يك صورت  در  تنها  بيان  آزاديِ  
حقيقي باشد و آن اين كه بي قيد و شرط باشد. بعضي ها با خواندن 
«يعني هر كه هر  برمي آشوبند كه:  يا شنيدن چنين جمله هايي 
كاري دلش خواست بكند، هرچه دلش خواست بگويد؟ اين طور 

كه سنگ روي سنگ بند نمي شود!»
 در اين گونه مقابله ها و اعتراض ها البته نوعي رندي وجود دارد 
و آن اين  كه گوينده يا نويسنده ، دانسته يا نادانسته، ابتدا آزادي را 
با «هر كاري» هم معنا و يكسان قرار مي دهد و سپس نتيجه اش را 
بر اين مبنا اخذ مي كند. اما آزادي با «هر كاري» هم پهلو و برابر 

نيست. در خود قواعد و قوانيني دارد كه آن را «آزادي» مي سازد، 
مثًال : 

من سخني مي گويم يا مي نويسم كه شما را خوش نمي آيد. 
شما مي توانيد مرا نقد كنيد؛ آزاديد كه نظر خود را درباره ي گفتار 
يا نوشتار من به هر طريق كه مي پسنديد بيان كنيد اما نمي توانيد 
انتشار مسايل خصوصي  سنگ برداريد و سرم را بشكنيد و يا به 
زندگي ام دست بزنيد. زيرا، در مورِد اول (سرشكستن) حق سالمت 
و حق حيات مرا زير پا گذاشته ايد و در مورِد دوم (طرح مسايل 
آزادي  ديگر  اين ها  را.  خصوصي   زندگي  ايمني  حق  خصوصي) 
بيان نيست، نقض حقوق ديگري است، اقدام به جرم است و من 
مي توانم از شما به دليل شكستن سرم يا ورود به حريم خصوصي ام 
شكايت كنم و شما را بدادگاه بكشانم. ولي به دليل نقد نظرات و 
عقايدم، ولو به تندي يا تمسخر آن را نقد كرده  باشيد، نمي توانم از 
شما شكايت كنم. چون از حق آزادي بيان خود استفاده كرده ايد. 
نقد هم البته به صورت هاي مختلف مي تواند انجام بگيرد. مثًال اگر 
كسي پشت ميز خطابه رفت و گفت سانسور و اختتاق براي رشد 
ادبيات و هنر و براي شكوفايي خالقيت الزم است، من مي توانم 
از  پايم را  اين عمل  با  او را هو كنم؛ بدون  آن  كه  بلند  با صداي 
آزادِي بيان آن سوتر گذاشته باشم. اين مثال ها را نوشتم تا بگويم 
آزادي حتي در بي حدوحصرترين صورِت خود نيز با «هر كاري» 
هم پهلو  ديكتاتوري  با  كاري»  «هر  قاعدتاً،  و  اتفاقاً  نيست.  برابر 
است، كه توسط صاحبان قدرت انجام مي گيرد. آزادي بيان، براي 
آن كه «آزادي» باشد در خود قاعده مند است ولي نبايد از بيرون 
بر آن قيد و شرط گذارد. قيدوشرط ها را بايد بر دولت ها گذاشت 
آزادي هاي مردم دست اندازي كنند. همين حاال در  به  نتوانند  تا 
بعضي كشورهاي منطقه با توپ و تانك به جان مردم افتاده اند كه 
چرا تغييرات مي خواهيد؟! اين كارها را هم به نام قانون و مقدسات 

و منافع ملي انجام مي دهند.
بنا بر آن چه نوشته شد، به نظر من عبارت «بي هيچ حصر و 
استثنا» بايد معطوف به «آزادي انديشه و بيان» باشد. و در اين 
صورت حتي آوردن «حِق همگان» نيز چندان لزومي ندارد مگر 

براي تأكيد.
و نكته  آخر: در بناي بند اول منشور، خانه ي ويرگول كجاست؟ 
از  پيش  دارد،  خود  در  كه  ابهامي  با  مهم،  بنِد  اين  صورت بندِي 
آن كه به تمامي نشان دهنده ي ديدگاه و درك نويسندگاِن آن باشد، 
بيان گر شرايط سياسي اي است كه بستر تدوين اين منشور بوده 
عمًال  اخير  سال  چند  در  به ويژه  نويسندگان  كانون  وگرنه  است؛ 
نشان داده كه «بي هيچ حصر و استثنا» صفِت «آزادي انديشه و 

بيان» است.
__________________________

*  مثًال شما حق داريد كتاب بنويسيد و منتشر كنيد، اما پيش از 

انتشار بايد آن را به رؤيت مسئوالن دولتي برسانيد تا، با ضوابط و 
چارچوب هاي خود ارزيابي كنند و اگر صالح ديدند، اجازه ي چاپ 
به شما بدهند.  دست كارِي متن و حذِف واژه و جمله و بخش ها نيز 
البته از امور عادي است! حتي پس از چاپ كتاب هنوز نمي توان 
مطمئن بود كه اجازه ي توزيع مي دهند. شما آزاديد كتاب بنويسيد 
اما با قيدوشرط هايي كه برشمرديم. در مورد سينما و تئاتر و . . 
. نيز رويه ي جاري همين است. به اين مي گويند آزادي با حصر 
و استثنا!  در چنين حالتي اين شما نيستيد كه مي نويسيد بلكه 

سانسورچي است كه با دست شما مي نويسد!
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ابتهاج، فريدون تنكابني و  اميرهوشنگ  اعتمادزاده، سياوش كسرايي، 
كانون  از  تن  پنج  اين  اخراج  به  رأي  و  كرد  تأييد  برومند  محمدتقي 

نويسندگان ايران داد. 
پيامِد آن، استعفاي دسته جمعي 36 نفر از اعضاي كانون بود، كه 
به همراه 5 عضو اخراجي «شوراي نويسندگان و هنرمندان» را تشكيل 

دادند كه از ارديبهشت 1359رسماً فعاليت را آغاز كرد.
از  كه  داد  ادامه  را  خود  فرهنگي  برنامه هاي  كانون  اسفندماه  در 
جمله ي آن ها سخنراني مهرداد بهار، مراسم يادبود علي اكبر دهخدا و 
محمد مصدق بود، و انتشار بيانيه هايي در واكنش به هجوم به روزنامه  
بامداد و  اخراج كاركنان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، و به 

مناسبت روز جهاني زن.

برگزار  تير   10 در  دوم)  (دوره   عمومي  مجمع  سومين  سال 1359 
شد و هيئت دبيران را برگزيد:  نسيم خاكسار، محمد مختاري، منوچهر 
هزارخاني، ناصر پاكدامن و سعيد سلطان پور (اصلي)؛ اسماعيل خويي، 
هوشنگ گلشيري، محمدعلي سپانلو، نعمت ميرزازاده و عاطفه گرگين 
(جانشين). اين هيئت دبيران تا پايان سال چندين بيانيه  انتشار داد كه 

متأثر از تنش هاي روز و شرايط پرتالطم اجتماعي بود.
ماموران كميته  به همراه تعدادي از افراد لباس  شخصي  سال 1360 
در يكم ارديبهشت  به دفتر كانون در خيابان مشتاق حمله كردند، و 
در اين حمله همه ي پرونده ها و بايگاني كانون ضبط و خانه ي كانون 
الك و ُمهر شد. اندكي بعد خبر دستگيري سعيد سلطان پور رسيد، و 
كانون با انتشار دو بيانيه ، به شيوه ي جمع آوري امضا، به اين رويدادها 

واكنش نشان داد.
دوم)  (دوره   كانون  عمومي  مجمع  چهارمين  31  ارديبهشت 
برگزار شد و هيئت دبيران را برگزيد:  احمد شاملو، غالمحسين ساعدي، 
باقر پرهام، محسن يلفاني، سعيد سلطان پور(اصلي)؛ هوشنگ  گلشيري، 
محمدعلي  محمد  واقدي(منشي)؛  اصغر  (جانشين)؛  حسام  حسن 

(صندوقدار)
اوايل خردادماه كانون در بيانيه ي «خفقان، سركوب، استبداد» با 
سخن از تروريسم كوري كه سراسر شهرهاي ايران را در برگرفته است، 

«آخرين عالمت  قبل از بروز فاجعه» را هشدار داد.
سعيدسلطان پور عضو هيئت دبيران كه در فروردين ماه  31 خرداد 

بر سر سفره ي عقد بازداشت شده بود اعدام شد.
كانون بيانيه  اي مفصل خطاب به هنرمندان و اهل قلم، در  8 تير 
انتقاد از خشونت طلبي ها و نيز مماشات برخي از نويسندگان با سانسور 

انتشار داد.
آخرين بيانيه هاي كانون در دوره ي دوم فعاليت خود،  شهريور 
در اعتراض به اعدام سعيد سلطان پور و دستگيري حسن  حسام اعضاي 
ديگر  عضو  چند  و  قاسمي  ابوالفضل  بازداشت  ادامه ي  دبيران،  هيئت 

كانون و دفاع از زندانيان سياسي بود.
**** 

 14 در  پاريس  در  ساعدي  درگذشت  خبر  رسيدن  با  سال 1364  
آذر، اعالميه هاي مجلس يادبود او با امضاي بسياري از نويسندگان و 
هنرمندان عضو كانون در روزنامه ها منتشر شد كه قرار گرفتن نام آن ها 
در كنار يك ديگر حال وهواي از دست رفته ي كانون نويسندگان را در 

يادها زنده مي كرد.

در پي منتفي شدن مراسمي كه چند تن از نويسندگان  سال 1367 
متن  مي ديدند،  تدارك  نيما  درگذشت  سال  سي اُمين  مناسبت  به 
تهيه شده براي افتتاحيه ي آن كه بيان گر موقعيت نويسنده و هنرمند 
در شرايط آن روز بود، با اندكي دستكاري و اصالح در 20 دي  با عنوان 
ادب  بزرگان  درگذشت  و  تولد  فصل  مناسبت  به  قلم:  اهل  «گزارش 
معاصر ايران» به امضاي شماري از نويسندگان رسيد و در چند نسخه 

تكثير شد، اما امكان انتشار نيافت.

با وقوع زلزله ي فاجعه بار رودبار در خردادماه، جمعي  سال 1369 
از اهل قلم به قصد امدادرساني گرد آمدند و فراخواني با نزديك به 40 
امضا انتشار يافت كه با توفيق نسبي قرين بود. اين رويداد زمينه ساز 
شكل گيري جمع مشورتي شد و بحث هايي براي تجديد حيات كانون 
درگرفت. از جمله ميزگردي با حضور جواد مجابي، هوشنگ گلشيري، 
محمود دولت آبادي، سيمين بهبهاني و رضا براهني با عنوان "اتحاديه ي 
صنفي نويسندگان نياز اساسي است" كه در مجله ي   آدينه  (ش 49)، 
و دو مقاله ي محمدعلي سپانلو درباره  سرگذشت كانون و مباني آن كه 
در مجله ي كلك به چاپ رسيد. در پي آن نويسندگان معاصر در برخي 

روزنامه ها مورد هجوم تبليغاتي گسترده قرار گرفتند.
عملكرد  نقد  و  گزارش  براي  مشورتي  جمع  نشسِت  اسفندماه 
ماه هاي گذشته ي كانون برگزار شد. پيش از آن پنج نفر از نويسندگان 
از سوي اعضاي كانون موظف به اقداماتي مانند جمع آوري پول براي 
تعيين  و  داستان  و  شعر  مجموعه هاي  چاپ  زلزله زدگان،  به  كمك 

چارچوبي براي تشكل صنفي شده بودند.

كانون  و  كافه نشين  "ويت كنگ هاي  مقاله ي  چاپ  با  سال 1370 
تهاجم  ارديبهشت    15 در  كيهان  روزنامه  در  ايران"  نويسندگان 

گسترده به نويسندگان معاصر روندي تازه به خود گرفت. 

دادگاه مجله ي گردون در 17 آذر برگزار شد و امتياز  سال 1371 
آن را براي مدتي محدود لغو كرد.

در جمع مشورتي كه از سال 1369 كماكان نشست هاي   سال  1372 
ماهانه تشكيل مي داد، بحث  درباره  شيوه ي كار جمعي و اصالح «موضع 
كانون» يا تنظيم منشوري تازه جريان يافت. در 23 اسفند سعيدي 
سيرجاني دستگير شد، و يكي از روزنامه ها رذيالنه جرم او را "توزيع 

مواد مخدر و مشروبات الكلي" اعالم كرد.

به لطف وجود جمع مشورتي، ظرف يك هفته، نامه اي  سال 1373 
با امضاي 62 نويسنده خطاب به رئيس قوه   قضاييه درباره ي دستگيري 
سعيدي سيرجاني تهيه و در 19 فروردين  منتشر شد؛ كه سيل تازه اي 

از دشنام و افترا به نويسندگان را در پي داشت. 
ارديبهشت ماه چند تن از نويسندگان به وزارت اطالعات احضار 
بدون  بايد  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مشورتي  جمع  در  بحث  شدند. 
اشاره ي مستقيم به افتراها گزارشي از تنگناي اسف انگيز اهل قلم ارائه 
شود، و گفت وگو درباره ي تهيه ي يك بيانيه ي كلي با جديتي بيش تر 

دنبال شد. 
23 مهر متن «ما نويسنده ايم» به امضاي 134 تن منتشر شد، و 
به «متِن "134 نويسنده"» شهرت يافت. اين متن در 2 آبان  به مدت 
از ماهواره و در صدر اخبار جهان پخش شد. در  بيست وچهار ساعت 
بخشي از متن آمده است ". . . هنگامي كه مقابله با موانع نوشتن و 
از توان و امكان فردي ما فراتر مي رود، ناچاريم به صورت  انديشيدن 
انديشه  آزادي  براي تحقق  يعني  روبه رو شويم،  با آن  جمعي- صنفي 
و بيان و نشر و مبارزه با سانسور، به شكل جمعي بكوشيم. به همين 
نويسندگان  صنفي  تشكل  هدف  با  ما،  جمعي  حضور  معتقديم  دليل 
ايران متضمن استقالل فردي ماست. . ." جمله ي اخير را آرتور ميلر، 
رئيس انجمن جهاني قلم، به عنوان شعار سال انجمن هاي قلم در سراسر 

جهان برگزيد.
آذرماه سعيدي سيرجاني در زندان درگذشت.

آغاز تهديد مستمر نويسندگان بود. در دوم آبان  پيكر  سال 1374 
بي جان احمد ميرعاليي، مترجم آثار بورخس گوشه  خياباني در اصفهان 
پيدا شد. بعدها معلوم شد كه ايست قلبي او در اثر الكلي بوده كه از 

ناحيه دست به او تزريق كرده بودند.
متِن «134  براي مخدوش  كردن  دليل كوشش هاي گسترده   به 
نويسنده» كه روشنگرِي گردآورندگان امضا را درباره ي  نحوه  ي عملكرد 
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آزادي، و حصر و استثنا
فريبرز رئيس دانا

براي آزادي مي توان حصر  آيا 
برداشت  شد؟  قائل  استثنا  و 
ليبراليسم، وقتي اين مفهوم را 
بر پايه ي  آزادِي سرمايه  گذاري 
و سود شخصي تعريف مي كند، 
است كه هيچ محدوديت  اين 
راه  سر  بر  نبايد  مداخله اي  و 
و  اقتصاد  آزادانه ي  فعاليت 
حق انتخاب اقتصادي و حقوق 
مالكيت قرار بگيرد. دولت هاي 
بد  دولت هاي  مداخله گر 

شمار  به  آزادي ها  اين گونه  نافي  زيرا  مي شوند،  محسوب 
مي آيند.

اجتماعي  قرارداد  نظريه ي  اساس  بر  ديگر،  سوي  از   
مكتوم و پيچيده، گويي همگان اين آزادِي فعاليت اقتصادي 
عارضه اي  و  هزينه  هر  با  را  مالكيت  و حق  و سرمايه گذاري 
هم كه دارد مي خواهند. بنابراين سد راِه فعاالِن عرصه سود 
و انباشت شدن، به هر شكلي كه باشد، امري مذموم است. 
بدان  بشري  عقل  تاكنون  كه  راهي  تنها  گويا  ترتيب  بدين 
دست يافته است  اين است كه دولتي بر سر كار بيايد كه 
يعني  باشد.  توان بخش"  و  قدرت مند  "ّشِر خوِب  يك  ماهيتاً 
است  الزم  اما  است  بد  و  است  شر  دولت  مداخله ي  اين كه 
كه برقرار باشد و خوب است. زيرا نمي گذارد كسي سد راه 
براي چنين  مانع خود  به مراتب خودش هم  و  ديگران شود 
بتواند  تا  باشد  قدرت مند  بايد  دولت  اين  مي شود.  انسدادي 
براي فعاالن اقتصادي فضا و توان الزم را فراهم آورد، پس در 

اين صورت توان بخش مي شود.
آزادي منفي، در مباحث فلسفه ي عملي به عنوان آزادي اي 
تعريف مي شود كه به نفي آزادي ديگران منجر نشود. تو براي 
براي كاري كه آزادي ديگران را نفي  هر كاري آزادي، مگر 
كند. مي گويند اگر اين مفهوم آزادي همه شمول شود، جامعه 
خودبه خود به آزادي و ثبات مي رسد. اقتصاددانان ليبرال نيز 
با تفسير غلط از نظريه ي دست نامريِي آدام اسميث، بر آن اند 
كه اگر همه در فعاليت اقتصادي آزاد و رقيب يك ديگر باشند، 
اقتصاد به رشد و تعادل، هر دو، مي رسد. تمام ديدگاه راديكال 
است كه چنين  آن  بر  اقتصاد سياسي  و  فلسفه سياسي  در 
بر  مبتني  جهاني  نيست.  بيش  خيالي  و  خواب  تعادل هايي 
بازدارندگي و بهره كشي به سمت تعادل پايدار نمي رود، بلكه 
از يك عدم تعادل به عدم تعادلي ديگر راه مي پويد. ليبراليسم 
تنها يك ايدئولوژي و يك فلسفه ي خاص است در ميان بقيه 

و نه يك راه و روش پسنديده ي همگاني.

از  غيرانساني  برداشت  اين  عليه  انتقادي  ديدگاه  اما 
ليبراليسم، وارد بحث و عمل مي شود. ليبراليسم اگر به معناي 
تحمل آرا و بيان ديگران، چه فرد و چه تشكل، و آن هم بر 
اساس حق اظهارنظِر آزادانه و بي لكنت و ترس باشد چيزي 
است انساني اما چيزي كه تازه در «اول راه» است. ليبراليسم 
اقتصادي نه تنها مخل بلكه نابودكننده ي ليبراليسم سياسي 
است. ليبراليسم و نوليبراليسم مدت هاست لباس دموكراسي 

بر تن مي كنند، اما در اساس با آن تعارض دارند. 
ارائه ي خود بپردازند و  اين كه ديگران بتوانند به بيان و 
بتوانند آن «شر خوب» را به انجام گسترده و بي غرِض وظايفش 
يعني  نشوند  ديگران  مزاحم  كساني  اين كه  تنها  و  وادارند، 
(آزادي منفي) كافي نيست. مردم بايد در عمل از توان مندي 
الزم و بي تبعيِض مادي و فرهنگي و سياسي برخوردار باشند 
تا بتوانند اساساً  آرا و انديشه ي خود را بپرورند و بيان دارند.

اين كه ديگران بتوانند به بيان و ارائه ي 
خود بپردازند و بتوانند آن «شر خوب» را به 
انجام گسترده و بي غرِض وظايفش وادارند، 
و تنها اين كه كساني مزاحم ديگران نشوند 
مردم  نيست.  كافي  منفي)  (آزادي  يعني 
بايد در عمل از توان مندي الزم و بي تبعيِض 
مادي و فرهنگي و سياسي برخوردار باشند 
را  خود  انديشه ي  و  آرا  اساسًا   بتوانند  تا 

بپرورند و بيان دارند.

و  رنج  و فرهنگي و تحت  اقتصادي  نامساوِي  در شرايط 
يك  به  و  نيستند  توان مند  اندازه  يك  به  آدم ها  محروميت، 
كنند  بيان  را  دموكراسي اي  و  باشند  آزاد  نمي توانند  اندازه 
كه خود را ليبرال دموكراسي و بهترين نظام سياسي همه ي 
تاريخ و جغرافيا معرفي مي كند.  بنابراين كافي نيست آزادي 
ديگران را رعايت كنيم. اين يك وظيفه است، اما همه چيز 
نيست. بايد شرايط مادي و فرهنگي آزادي ها يعني زمينه ها – 
زمينه هاي هر چه برابرتر – براي همگان فراهم شود. در مثل، 
طبع  موافق  همسراني  و  داشته اند  تحصيل  امكان  كه  زناني 
آزادي را آزادانه برگزيده اند، حتماً از زنان كاركِن قاميلِي بدون 
مزد و كم سواد و ساكن در مناطق دورافتاده  آزادترند. اين دو 
گروه به واقع به يكسان آزاد نيستند و نمي توانند آن دموكراسي 
دلخواه را كه موتور رشد آزادوار اجتماعي و بهروزي مردمي را 
فراهم مي آورد بنا كنند. در اين جاست كه آزادي مثبت، يعني 

نگاه راديكال، ضرورت خود را نشان مي دهد.
جز  به  دست كم  كه  مي شود  ضروري  ترتيب  بدين 
از آزادي منفي و دل دادن به همين چارچوب كه  حراست 
نابرابر  شرايط  حفظ  با  را  دموكراسي  ليبرال  محدود  آزادي 
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و  كسرايي  سياوش  (اصلي)؛  محمود اعتمادزاده  پرهام،  باقر   مراغه اي، 
فريدون تنكابني (جانشين) 

پاسخ به واكنش نخست وزير وقت به «نامه ي چهل نفره»  28 تير 
با امضاي 98 نفر از نويسندگان و اهالي مطبوعات و سينما و تئاتر در 
اعتراض به سانسور و مميزي و زنداني كردن نويسندگان، و تاكيد بر 

لزوم فعاليت آزاد و رسمي كانون نويسندگان ايران 
سومين گردهمايي بزرگ نويسندگان و شاعران ايران با  18 مهر 
نام «شب هاي شاعران و نويسندگان» از 18 تا 27 مهرماه در باغ انجمن 
روابط فرهنگي ايران و آلمان (انستيتو گوته) در تهران برگزار شد، و 
اين «ده شب» سكوت ده  برنامه هاي  انبوه در  حضور پُرشور جمعيت 
ساله را شكست. در اين شب ها 60 نفر از نويسندگان و شاعران فرصت 
سخن گفتن و شعر خواندن يافتند و به فضاي خفقان حاكم و سانسور 

مسلط اعتراض كردند.
فراخوان  به  رژيم،  خفقان  و  سركوب  به  اعتراض  در  23 آبان  
كانون نويسندگان ايران بيش از ده  هزار نفر از مردم معترض 24 ساعت 
در دانشگاه صنعتي شريف (آريامهر سابق) تحصن كردند. دانشگاه در 
محاصره ي پليس و ساواك بود و گردهمايي هزاران تني كه پشت در 
مانده  بودند به تظاهرات خياباني و  سر دادن شعارهاي انقالبي انجاميد. 
و  پليس  مورد ضرب وشتم  خيابان  در  نيز  كانون  اعضاي  از  تني چند 

ساواك قرار گرفتند و بازداشت شدند.
براي ممانعت از برگزاري مجمع عمومي كه براي روز بعد  22 دي  
تدارك ديده شده بود، اعضاي هيئت دبيران موقت كانون به شهرباني 
احضار شدند و دفتر مقدم مراغه اي كه محل گردهمايي هيئت دبيران 

بود براي جلوگيري از انتخابات كانون به محاصره درآمد.

نخستين مجمع  عمومي كانون (دوره  دوم) با حضور 91  سال 1357 
تن از اعضا در 31 ارديبهشت  با هيئت رئيسه ي متشكل از فريدون 
گلشيري،  هوشنگ   (منشي)،  محمدعلي  سپانلو  آدميت  (رئيس)، 
برگزار  انتخابات)  (ناظران  ميرصادقي  جمال  و  رهنما  مصطفي  شيخ 
به  اصالحاتي  با  و  قرائت  موقت  دبيران  هيئت  عملكرد  گزارش  شد؛ 
تصويب رسيد. سپس هيئت دبيران برگزيده شدند: محمود اعتمادزاده  
فريدون  و  فريدون  آدميت  هزارخاني،  منوچهر  پرهام،  باقر  (به آذين)، 
 تنكابني (اصلي)؛ علي اصغر حاج سيدجوادي و شمس آل احمد (جانشين)، 
مقدم مراغه اي  رحمت اله  و  (منشي)؛ حسين جهانشاه  محمدعلي سپانلو 

(بازرسان مالي)؛ محمدخليلي (صندوقدار) 
نشست هاي  برگزاري  بر  افزون  كانون  شهريور،   17 از  پيش  تا 
و  كانون،  بررسي موضع  و  اساسنامه  براي اصالح  عمومي، كميسيوني 
كميسيون هاي ويژه براي برگزاري جلسات هفتگي نقد و بررسي آثار 

شاعران و نويسندگان تشكيل داد، و بولتن خبري داخلي منتشر كرد.
در پي دريافت پيام هاي شادباش و همبستگي به مناسبت دهمين 
و  و شاعران  انجمن ها  و  ياران خارج كشور  از  كانون  تأسيس  سالگرد 
نويسندگان جهان (از جمله لويي آراگون، انجمن مترجمان ادبي فرانسه، 
اتحاديه نويسندگان فرانسوي زبان)، جمعي از نويسندگان و هنرمندان 
و روشنفكران آمريكايي از جمله اريك بنتلي، آرتور ميلر، ادوارد آلبي، 
چامسكي، نواك و ... نيز با اعالم تحريم جشنواره هاي دولتي ايران با 

كانون همبستگي نشان دادند.
و  مشروطه  انقالب  سالگرد  مناسبت  به  بيانيه  انتشار  14 مرداد 
درخواست آزادي فوري نويسندگان و زندانيان سياسي از جمله آيت اله 
طالقاني، علي اشرف درويشيان، ناصر رحماني نژاد، نسيم خاكسار، محسن 

يلفاني، رضا عالمه زاده
با باال گرفتن خشونت پس از واقعه ي 17 شهريور، كانون چندين 
بيانيه  منتشر كرد كه برخي، مانند گرامي داشت ياد جالل آل احمد در 
سالمرگ او (18 شهريور) امكان انتشار نيافت. اين بيانيه ها از جمله در 
پشتيباني از اعتصاب روزنامه نگاران، درخواست لغو حكومت نظامي و 
آزادي زندانيان  سياسي، اعتراض به كشتار مردم، دستگيري و بازداشت 

روزنامه نگاران و تني چند از اعضاي كانون بود. و در پي آن پيام هاي 
ژان پل  از جمله  فرهنگي جهان،  از شخصيت هاي  بسياري  همبستگي 
 سارتر، سيمون دوبووار، نوآم چامسكي، ادوارد سورل، آرتور ميلر، دانيل 

الزبرگ و . . . خطاب به كانون انتشار يافت. 
نوزده تن از اعضاي كانون نويسندگان ايران در ديدار با  29 بهمن 
آيت اله خميني خواهان ياري رساندن به كانون در مبارزه با سانسور و 

اختناق شدند.

ايران»، حاصل  نويسندگان  كانون  «موضع  پيش نويس  سال 1358 
بحث هاي عمومي سال 57، در 9 فروردين  به دومين مجمع عمومي 
اين پيش نويس، در نشست هاي مجمع عمومي  ارائه شد.  (دوره   دوم) 
فوق العاده ي 30 و 31 فروردين با حضور 116 تن از اعضا، پس از اعمال 
برگزيده شدند: محسن  دبيران  هيئت  و  رسيد.  تصويب  به  اصالحاتي 
يلفاني، احمد شاملو، باقر پرهام، غالمحسين ساعدي و اسماعيل خويي 
(اصلي)؛ سياوش كسرايي و هوشنگ گلشيري (جانشين)؛ رضا معتمدي 
و محمدمحمدعلي (بازرسان مالي)؛ محمد خليلي(صندوقدار)؛ مهدي 
اصغر  يعني  بعدي  نفر  او،  غيبت  دليل  به  كه  (منشي)-  اسفنديارفرد 

واقدي وظيفه ي منشي گري را به عهده گرفت. 
را  كانون  فرهنگي  كميسيون هاي  بعد  ماه هاي  در  دبيران  هيئت 
دوباره فعال كرد. بولتن داخلي به شكل «خبرنامه» مرتب انتشار يافت. 
سپانلو  سردبيري  به  ايران»  نويسندگان  كانون  «نامه    نام  با  مجله اي 
تدارك ديده شد كه نخستين شماره  آن در بهار 58 ويژه نامه ي جالل 
آل احمد بود (سه شماره ديگر از اين مجله تا تابستان 59 انتشار يافت). 
از خرداد 58 نيز دوهفته نامه اي به نام «انديشه ي آزاد» زير نظر هيئت 
آن  از  شماره   8 روي هم  دوره  دو  در  (كه  كرد  انتشار  به  آغاز  دبيران 

منتشر شد). 
خطاب  سرگشاده  نامه ي   و  بيانيه  چندين  كانون  اين،  بر  افزون 
مراكز  و  كتاب فروشي ها  به  به حمله  اعتراض  در  مقامات حكومتي  به 
فرهنگي و توقيف روزنامه ها، دفاع از فعاالن فرهنگي، انتقاد از اليحه ي 
مطبوعات، درخواست برچيده شدن هر نوع مميزي، آزادي نويسندگان 
ايران  نويسندگان  كانون  و رسمي  آزاد  فعاليت  امكان  ايجاد  و  زنداني 

منتشر كرد.
كانون تصميم گرفت در مهرماه ياد شب هاي شعر گوته  7 مهر 
را زنده كند، و با ارسال نامه اي به وزير ارشاد درخواست مكان مناسب 
و تأمين نظم و امنيت برنامه كرد. با برخورد مساعد وزير ارشاد، كانون 
دليل  به  كه  گرفت،  مراسم  برگزاري  براي  را  تهران  دانشگاه  موافقت 
وزارت  مهرماه  در 26  اما  بود.  موكول شده  آبان ماه  به  فني  مشكالت 
كشور غافلگيرانه پاسخ داد كه با برگزاري اين برنامه در دانشگاه تهران 
تضمين  مكان هايي  چنين  در  را  آن  امنيت  نمي تواند  و  است  مخالف 

كند.
يكم آبان  محمود اعتمادزاده(به آذين) ، سياوش  كسرايي، فريدون 
 تنكابني، اميرهوشنگ ابتهاج  (سايه) و محمدتقي برومند (موسوم به گروه 
پنج نفره) كه از پيش با طرح موضوع شب هاي شعر مخالفت كرده بودند 
در نشست  عمومي با تسليم نامه اي به هيئت دبيران اعتراض خود را 
رسميت دادند؛ اندكي بعد اين اعتراض به مطبوعات كشيده شد. هيئت 
دبيران در جلسه ي 15 آبان عضويت گروه پنج نفره را تعليق كرد و با 
انتشار دو بيانيه  اين موضوع را توضيح داد. در پي آن نامه  سرگشاده ي 
104 تن از اعضاي كانون با درخواست مجمع عمومي فوق العاده منتشر 
شد. سرانجام در 11 دي  مجمع عمومي فوق العاده در نوبت دوم با حضور 
137 تن از اعضا تشكيل شد. و رأي گيري، پس از بحث هاي موافقان و 
مخالفان، زير نظر هيئت رئيسه متشكل از منوچهر هزارخاني (رئيس)، 
محمدعلي  و  رئيس)  (نايب  مهميد  محمدعلي   و  فكري ارشاد  منوچهر 
سپانلو (منشي) انجام گرفت و در نهايت با 81 رأي موافق در برابر 42 
رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 127 نفري كه در رأي گيري 
شركت كردند، تصميم هيئت دبيران را در مورد تعليق عضويت محمود 
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توسعه ي  پي  در  مي آورد،  فراهم  اقتصادي  بهره كشانه ي  و 
شرايط عيني و ذهني رشد آزادوار مردمان، يعني رفع هر نوع 
ستم و فقر و سركوب برآييم، آن هم براي همگان بي هيچ 
قيد و شرط و چون وچرايي، و تازه اين كه آزادي منفي هم 
جاي مناقشه اي جدي دارد. وقتي كساني با ثروت و قدرت 
و موقعيت خود موجب فقر گسترده و تفاوت هاي طبقاتي و 
بر  كه  انسان ها مي شوند،  طبيعي ست  دربندي  و  محروميت 
اساس فلسفه ي آزادي منفي بايد جلوي اقدام هاي آن ها كه 
لباس آزادي هم مي پو شند، گرفته شود تا آزادي ديگران به 
خطر نيفتد. اين جاست كه بحث آزادي مثبت و منفي درهم 
مي آميزد و زمينه اي اساسي تر را براي آزادي باز مي كند. اين 
ديدگاه ريشه اي تر از بحث هاي مثبت و منفي پيشين است. 
اما چيز ديگري كه عاشقان آزادي را در تله ي ليبراليسم 
اگر  گويا  كه  است  اين  مي كند  بند  نوليبراليسم  حتي  و 
نوع  هيچ  كه  بگوييم  يعني  بپردازيم،  منفي  آزادي  نفي  به 
رها  آن  بال  و  از چنگ  پذيرفت  نبايد  را  استثنايي  و  حصر 
شده ايم. اين فرار نه تنها گذر از واقعيت به روياپردازي هاي 
آناركوليبراليستي است بلكه اساساً نيروي اجتماعي را براي 
از  اين كه  برنمي انگيزد.  بهروزي و عدالت  و  آزادي  توسعه ي 
آغاز بگوييم آزادي انديشه و بيان و قلم و نشر بي هيچ استثنا 
و الغير، اما در عمل از اين گله كنيم كه چرا دولت و دستگاه 
انتظامي و قضايي و بخش خصوصي و صاحبان قدرت مالي 
يك  مي كنند،  تجاوز  آزادي ها  به  رسانه  و  نشر  انحصاري  و 
تناقض ذاتي است، زيرا مشخص نمي كند آزادِي كدام گروه 
به نفع يا عليه كدام گروه به كار مي رود. البته كساني براي 
تناقض شانه خالي كنند، محدوديت  اين  بار  از زير  اين كه 
ايران  در  كه   – دولتي  سانسور  مقررات  در  فقط  را  آزادي 
 – است  فرهنگ  و ضد  آزاردهنده  و  ريشه دار  و  دارد  وجود 
خالصه مي كنند. در اين صورت نتيجه گيري اين مي شود كه 
راي دهندگان  و  اكثريت  آراي  نماينده ي  اگر  دولت ها، حتي 
آزادي  ثغور  و  حدود  از  دفاع  در  نبايد  و  نمي توانند  باشند، 
مخالف  و  نويسنده ايم  ما  زيرا  بگيرند،  را  ما  جلوي  ديگران 
دولت و الجرم عنصري هميشه مطلوب هستيم و دولت هم، 
همانا يك «شر ناضرور». اين نوع برخورد، مانند استفاده از 
زهر عقرب براي عقرب زدگي است كه عوام خيال مي كردند 

چاره ي كار است. 
بحث من اين است كه تا رسيدن به جامعه ي آرماني، اما 
شدني و الزم - كه در آن دولت نه شر خوب و نه خير بد، بلكه 
فقط بايد دستگاه نظارت دموكراتيك بر رشد واقعيت و رفاه و 
آزادي و بقا باشد (و بعضي تلقي نادرستي از نظريه ي امحاء 
دولت دارند) -  بايد به دولتي درگذر بينديشيم كه برگزيده ي 
عالي ترين اراده ي تشكل ها، خواست ها و انتخاب هاي مردمي  
است. اين دولت البته وظيفه دارد كه زير نظارت دموكراتيك، 
مانع محدوديت در آزادي ديگران شود. اين دولت بايد مانع 
به  اما  بيان شود.  و  انديشه  بازدارندگي هاي  مانع  و  سانسور 
جز آن وظيفه دارد كه آزادي هاي مثبت يعني شرايط واقعي 
تحقق آزادي را فراهم آورد. از چنين دولتي نبايد به بهانه ي 

روشنفكر بودن پرهيز كرد و چونان مجسمه هاي پالستيكِي 
نشست  مخالف خوان  جايگاه  در  برده  مشت به هوا  قهرماناِن 
را  دولتي  چنين  انتقادي  و  آزادانديش  و  مستقل  بايد  بلكه 
البته  بازداشت.  مسيرش  در  انحراف  از  و  آشنا  وظايفش  به 
اجباري در كار نيست و هر كس مي تواند راه خود را انتخاب 
اراده ي  از  به دست آمده  مطلوِب  شرايط  در  به ويژه  اما  كند، 
جامعه، مجاز نيستيم همه را جز خود وابسته بدانيم، در حالي 
كه خود در باغچه ي بي ثمري و پرگويي پرسه مي زنيم. اين 
كار مانع تحقق آزادي مثبت مي شود و آزادي ديگران را هم 

محدود مي كند.
عملي  فلسفه ي  در  ديدگاهي  گفتم  آن چه  هر جهت  به 
بود و از آن نمي توان و نبايد هيچ برداشتي به نفع همكاري با 

سانسور،  به جاي حذف پايه اي آن، كرد.
 با اين وصف و در هر شرايطي، بحث من اين است كه 
با نقد و واكاوي عميق بايد به آزادي هاي همگاني و مثبت و 

منفي، و راه هاي ريشه اي و طوالنِي تحقق آن ها بينديشيم.
 نمي خواهم از سال هاي همكاري با عزيزان زنده و جان 
باخته ي كانون نويسندگان كه منشور را تدوين مي كردند و 
در آن زمان با هم گفتگو و تبادل نظر زنده و مداوم داشتيم 
بنِد يك  اين است كه وقتي در  تفسير من  اما  بگذارم.  مايه 
منشور كانون مي خوانيم «آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر 
را  منفي  آزادي  پديده ي  كه  نيست  اين  منظور  استثنا،»  و 
شده ايم.  آناركوليبراليستي  نظريه ي  طرفدار  و  نداريم  قبول 
مطلقاً! اين بند البته به نويسنده و صاحب اثر برمي گردد و نه 

به متن و اثر او.
 يعني هيچ نويسنده و پديدآورنده اي را نمي توان محصور 
نوشته ي  مسئول  هر كس  البته  و  كرد  محدود  و  مستثنا  و 
خود است، مگر آن كه در شرايط ويژه اي باشد يا اثر را خلق 
آزادانه و  باشد كه در آن صورت حق دارد در شرايط  كرده 

منصفانه از خود دفاع كند. 
اتفاقاً همين بند مانند بندهاي ديگر در بردارنده ي آزادي 
مثبت است، زيرا بر آن است كه هيچ نويسنده اي نبايد محروم 
بماند و بايد از امكانات و توان سازماني برابر برخوردار باشد. 
براي  واقعي  شرايط  آوردن  فراهم  پي  در  نيز  ديگر  بندهاي 
نويسندگان و پديدآورندگا ن اند. اين است تفسير من از ديدگاه 
راديكال منشور. ته دلم وقتي خاطرات همكاري و هم دلي و 
هم فكري با مختاري و پوينده و ديگراني كه زنده اند را به ياد 

مي آورم، باورم به اين تفسير استوارتر مي شود.
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متني كه در پي مي آيد سال شماري كوتاه از عمر چهل و چند ساله ي 
كانون نويسندگان ايران تا روزگار كنوني است. اميد مي رود ياران كانون 
از خاطرنشان كردن مواردي كه ممكن است از قلم افتاده باشد دريغ 

نورزند.

نخستين كنگره ي نويسندگان ايران از 4 تيرماه به مدت  سال 1325 
شاعران،  از  تن   78 به  نزديك  كنگره  اين  در  شد.  برگزار  هفته  يك 
نويسندگان و پژوهش گران حضور داشتند، از جمله نيما يوشيج، صادق 
ملك الشعراء  آل احمد،  جالل  علوي،  بزرگ  دهخدا،  علي اكبر  هدايت، 
بهار، محمود اعتمادزاده، علي اصغر حكمت، پرويز ناتل خانلري، شهريار، 

معين، منوچهر شيباني... 

آل آحمد،  (جالل  نويسندگان  از  نفر   9 گردهمايي  با  سال 1346 
داريوش آشوري، نادر ابراهيمي، بهرام بيضايي، محمدعلي سپانلو، اسالم 
كاظميه، فريدون معزي مقدم، اسماعيل نوري عالء و هوشنگ وزيري) در 
يكم اسفند مقدمه ي تشكيل كانون نويسندگان ايران فراهم آمد. اين 
9 نفر در واكنش به خبر تشكيل نخستين كنگره شاعران و  نويسندگان 
ايران از سوي دولت، با تهيه ي «بيانيه درباره كنگره ي نويسندگان» هر 
گونه كنگره ي دولتي در غياب نهاد كانون نويسندگان ايران را تحريم 
كردند (تعداد امضاهاي بيانيه تا آغاز سال 1347 به 52 نفر رسيد). اين 
بر اصل  بود،  تهيه كرده  را داريوش آشوري  بيانيه كه پيش نويس آن 
آزادي عقيده و بيان و مخالفت با سانسور تأكيد داشت. با پخش خبر 

تهيه ي اين بيانيه، برگزاري كنگره عمًال به فراموشي سپرده شد. 

بررسي  براي  اسفند سال 46 جلساتي چند  نيمه ي  از  سال 1347 
علي اصغر  را  آن  پيش نويس  كه  ايران،  نويسندگان  كانون  اساسنامه ي  
بودند  كرده  تهيه  نادرپور  نادر  و  سپانلو  محمدعلي  حاج سيدجوادي، 
تشكيل شد. ضرورت تدوين مرام نامه نيز به ميان آمد كه پيش نويس 

آن را محمود اعتمادزاده (به آذين) نوشت. 
مؤسس  هيئت  عمومي  گردهمايي  نخستين  يكم ارديبهشت 
بيانيه ي يكم  افرادي كه  از  با حضور 49 تن  ايران  نويسندگان  كانون 
و  اساسنامه  تصويب  با  برگزار شد.  بودند  كرده  امضا  را  اسفند 1346 
نويسندگان  كانون  گرفت،  نام  ضرورت»  يك  «درباره ي  كه  مرام نامه، 
ايران رسميت يافت و افراد زير به عنوان نخستين هيئت دبيران براي 
يك سال برگزيده شدند: سيمين دانشور، محمود اعتمادزاده (به آذين)، نادر 
نادرپور، سياوش كسرايي و داريوش آشوري (اصلي)؛ غالمحسين  ساعدي 
و بهرام بيضايي(جانشين)؛ اسماعيل نوري عالء (منشي)؛ نادر ابراهيمي 
و فريدون معزي مقدم(بازرسان مالي)؛ فريدون تنكابني(صندوقدار). نادر 
انتخاب  رئيس  عنوان  به  دانشور  سيمين  و  عنوان سخنگو  به  نادرپور 

شدند.
از جمله فعاليت هاي اين هيئت دبيران، اقدام براي ثبت قانوني (كه 
گذاشت)،  را مسكوت  كانون  تقاضاي  دولتي  دستگاه   ماند چون  ناكام 
تنظيم اليحه  ي "حق مؤلف" (كه جايگزين اليحه ي ناقص دولت شد و 
به تصويب مجلس رسيد) و توافق با تاالر قندريز (تاالر ايران پيشين) 

براي برگزاري گردهمايي هاي كانون بود.

از  نويسندگان  و  شاعران  بزرگ  گردهمايي  دومين  24 شهريور 
24 تا 28 شهريور در حياط باشگاه كارمندان شهرداري تهران برگزار 
به  يافت  شهرت  خوشه»  شعر  «شب هاي  به  كه  گردهمايي  اين  شد. 
كوشش مجله ي خوشه و احمد شاملو سردبير آن برگزار شد. در اين 

پنج شب، افزون بر سخنرانان، چهل و هفت تن از شاعراِن باپيشينه و 
جوان فرصت شعرخواني يافتند. نمايش و نقاشي نيز شعر را همراهي 

مي كرد.
تاالر  در  يوشيج  نيما  يادبود  مراسم  پُرشور  برگزاري  17 بهمن 
مقام  در  دانشور  سيمين  كه  تهران  دانشگاه  زيباي  هنرهاي  دانشكده  
درباره  و حقوقي  براهني  كسرايي،   و  كرد؛  افتتاح  را  آن  كانون  رئيس 
زندگي و آثار نيما سخنراني كردند. شماري از شاعران معاصر از جمله 

احمد شاملو نيز شعرهاي نيما را خواندند. 
مجمع عمومي دوم كانون (دوره  اول) در تاالر قندريز  23 اسفند 
نادر نادرپور، سياوش كسرايي،  برگزار شد و هيئت دبيران را برگزيد: 
سپانلو  محمدعلي  وزيري،  هوشنگ  اعتمادزاده(به آذين)،  محمود 
(اصلي)؛ اسماعيل نوري عالء و رضا براهني (جانشين)؛ فريده فرجام و 

اسالم كاظميه (بازرسان مالي)؛ فريدون تنكابني (صندوقدار)

اعضا  به  خطاب  متني  خرداد   6 در  دبيران  هيئت   سال 1348 
منتشر كرد كه در آن پيشنهاد عده اي از اعضا داير بر «انجام مذاكرات 
خصوصي و استفاده از كانال هاي غيررسمي براي قانوني كردن كانون» 
را رد كرده و به اين نتيجه رسيده بود  كه نمي توان با روش هايي «نظير 
مذاكرات دوستانه با عوامل سانسور و فعاليت خصوصي از قبيل واسطه 
داراي صالحيت  كه  و دستگاه هاي صاحب نفوذي  مقامات  دادن  قرار  
از آن پس  بنيادهاي فعلي سانسور مبارزه كرد.  با  قانوني نمي باشند» 
مخالفت هاي حكومت با فعاليت  كانون افزايش يافت و تاالر قندريز از 

واگذاري محل خود براي جلسات كانون منع شد.
عنوان  با  آل احمد  جالل  نابهنگام  مرگ  آگهي  شهريورماه 
از يكصد تن  امضاي بيش  به  ايران» كه  «نويسنده ي شجاع و متعهد 

رسيده بود به بهانه اي واهي به روزنامه ها راه نيافت.
بيانيه ي  اعتراض آميز كانون درباره ي دستگيري فريدون  سال 1349 
تنكابني با امضاي 64 تن از اعضا در ارديبهشت ماه  انتشار يافت، و به 
احضار چند تن از اعضاي كانون از جمله آشوري و بيضايي و ساعدي 
سپانلو،  محمدعلي  آن،  پي  در  انجاميد.  (ساواك)  امنيت  سازمان  به 
جرم  به  دوماه  به آذين  و  يك ماه  سعيدسلطان پور  و  رحماني نژاد  ناصر 

جمع آوري امضا براي بيانيه ي كانون در بازداشت به سر بردند. 
با تشديد اختناق و افزايش سخت گيري ها، فعاليت هاي نخستين 
دوره ي كانون كه از اواخر سال 1348 عمًال راكد مانده بود براي مدتي 

نسبتا طوالني متوقف شد.

***

سال 1356 جمعي از نويسندگان در اعتراض به انحطاط فرهنگي و 
سانسور و محدوديت هاي تحميل شده به نويسندگان، و درخواست رفع 
خرداد   23 در  ايران،  نويسندگان  كانون  رسمي  فعاليت  براي  موانع 
«نامه ي  به  كه  كردند  منتشر  وقت  نخست وزير  به  سرگشاده  نامه اي 
چهل نفره» شهرت يافت. در پي انتشار اين نامه، هما ناطق را در خيابان 
ربودند و پس از تجاوز به او در بيابان هاى «كاروانسرا سنگى» رهايش 
به  و  ريختند  حاج سيدجوادى  على اصغر  خانه  ى  به  هم چنين  كردند. 

بازجويى و اذيت و آزار خانواده  ى او پرداختند.

مقدمات  معترض،  نويسندگان  از  جمعي  گردهمايي  در  3 تير 
موقت  دبيران  هيئت  اعضاي  و  شد  فراهم  كانون  فعاليت  دوم  دوره  
مقدم  رحمت اله  هزارخاني،  منوچهر   كاظميه،  اسالم   شدند:  برگزيده 

سيِر اجمالي در تاريخ كانون نويسندگان ايران
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دريدا  مصاحبه  حذف  انتشاراتى  درگيرى  اين  حاصل  بدين سان، 
خواننده ى  محروميت  و  انگليسى  زبان  قلمرو  از  هايدگر  درباره ى 
انگليسى زبان از مطالعه و احياناً ترجمه ى آن به زبان هاى ديگر بود. 
به سخن ديگر، آن چه در عمل از دل اين تهديد به اقدام قانونى 
نازى ها  با  او  بيرون آمد سانسور مطلبى درباره هايدگر و رابطه ى 

بود.
با  قياس  قابل  مقياسى  و  متر  هيچ  با  سانسور  اين  بى ترديد، 
سانسورى نيست كه در مورد نويسنده و ناشر ايرانى اعمال شده 
فقط  كه  است  ديگر  حديثي  ايران  در  سانسور  شرح  مى شود.  و 
سينه هاى شرحه شرحه از نقض عريان و فلّه اِى آزادِى بيان قادرند 
حق مطلب را درباره  آن ادا كنند. حكايت سانسور در ايران حكايت 
جامعه اى است كه نه تنها از ستم سرمايه دارى بلكه از ستم عتيق 
ماقبل سرمايه دارى نيز رنج مى برد. به اين معنا، تا آن جاكه به قانون 
بين المللى كپى رايت مربوط مى شود، ايران هنوز در دوران ماقبِل 
اين نكته بدان معنى  اين توضيح كه  با  اين قانون به سر مى برد، 
نيست كه جامعه ى ايران براى آن كه قانون بين المللى كپى رايت را 

پشت سر بگذارد بايد ابتدا اين قانون را بپذيرد و اجرا كند. 
مقياسى  هر  در  و  دليلى  هر  به  انديشه  حذف  همه،  اين  با 
استبدادزده  ايراِن  اين عمل در  و فرق نمى كند كه  سانسور است 

انجام گيرد يا در اروپا و آمريكاى «دموكراتيك».
 پس، مسئله اين است: با آن كه نه در آمريكا و نه در فرانسه 
براى  اداره اى  و  اسالمى»  ارشاد  و  فرهنگ  «وزارت  نام  به  وزارتى 
سانسور كتاب وجود ندارد، و با آن كه اين دو كشور اتفاقاً مترقى ترين 
قوانين دنيا را در مورد آزادِى بيان دارند، چرا باز هم شاهد سانسور 
در اين كشورها هستيم؟ اين همان مسئله ى مهمى است كه در 
اين  اين جا مى خواهم به قدر وسع و بضاعت خود به آن بپردازم. 
مسئله ابعادي وسيع دارد. آب درياست و آن را نتوان كشيد؛ اما به 

قدر تشنگى بايدش چشيد.
پس از انتشار كتاب ُولين از سوى انتشارات MIT، كه حاوى 
پيش گفتار او درباره ى حذف مصاحبه دريدا بود، مسئله ى چاپ اول 
«دعواى  با عنوان  اين كتاب به رسانه ها كشيده شد و جّروبحثى 
به  خطاب  نامه نگارى  قالب  در   (L’a�aire Derrida) دريدا» 
 �e NewYork Review) نيويورك  كتاب  بررسى  نشريه ي 
شيهن  تامس  جّروبحث،  اين  آغازگر  درگرفت.   (of Books
بود  استاد دانشگاه استنفورد در آمريكا   (�omas Sheehan)
كه، ضمن معرفى كتاِب ُولين در نشريه ى فوق، برخورد دريدا به 

درج مصاحبه اش در چاپ نخست كتاب را به نقد كشيد
نه  قانونى  به شكايت  ناشر  تهديد  با  دريدا  كه  مدعى شد  و   
“نفس موجوديت  بلكه  فقط خواهان حذف مصاحبه ى خود شده 
كتاب ُولين را در معرض تهديد قرارداده است» (نقل قول  ها همه از 
مطالب اينترنتِى نشريه ى بررسى كتاب نيويورك ترجمه شده اند). 
دريدا اين ادعا را تكذيب كرد و آن را «تحريف» خواند. او مدعى 
شد كه صرفاً خواسته است مصاحبه اش در هر گونه چاپ يا ويرايش 
بعدِى كتاب حذف شود و اعالم كرد كه اين مصاحبه «بدون اجازه ى 
با ترجمه اى «مزخرف» و در كتابى «ضعيف، ساده انگارانه و  او» 
بس پرخاشگرانه» چاپ شده است. دريدا اين پرسش را مطرح كرد 
كه «وقتى متني متعلق به من، بدون اجازه ى من، با ترجمه اى بد 
بررسى  ندارم؟»  اعتراض  آيا حق  بد منتشر مى شود،  و در كتابى 
تامس شيهن درباره ى كتاب ُولين واكنش مدير انتشارات دانشگاه 
كلمبيا (جان دى. مور) را نيز برانگيخت كه، با تكذيب اين ادعاى 
است،  شده  دريدا  مرعوب كننده »  «تاكتيك هاى  تسليم  كه  ُولين 

انتشارات   ،1991 اكتبر  در 
آمريكا  در  كلمبيا  دانشگاه 
به  كرد  منتشر  كتابى 
 �e Heidegger نام 
 Controversy : A
(خوانش   Critical Reader
بحث انگيز  مسئله ي   انتقادِى 
هايدگر). اين كتاب مجموعه اى 
مصاحبه هاى  و  مقاله ها  از  بود 
همكارِى  مسئله ى  به  مربوط 
فيلسوف  هايدگر-  مارتين 
به  كه  نازى ها  با  آلمانى- 
ريچارد  ويرايش  و  كوشش 

مطالب  جمله   از  بود.  گرفته  شكل   (Richard Wolin) ُولين 
فرانسوى  نشريه ى  كه  بود  مصاحبه اى  انگليسِى  ترجمه ى  كتاب، 
با ژاك دريدا،   (Le Nouvel Observateur) اُبِزرواتور–  نوول 
«جهنم  عنوان  با   1987 سال  در  و  داده  انجام  فرانسوى،  متفكر 
به  انتقادى  مقاله اى  با  ُولين  كتاب  بود.  كرده  منتشر  فيلسوفان» 
قلم او پايان مى يافت درباره ى همكارى هايدگر با نازى ها و ديدگاه 
دريدا درباره  اين همكارى به عنوان موضعى «نچسب و غيرمنطقى» 
انسان گرايِى  «زياده روى در  به  نازيسم هايدگر  با نسبت  دادِن  كه 
متافيزيكى» دچار «سفسطه ى هرمنوتيكى» شده است. چند ماه 
زيادى  فروش  و  خوب  استقبال  با  كه  كتاب،  اين  انتشار  از  پس 
مواجه شده بود، دريدا، كه از ترجمه ي انگليسى و انتشار مصاحبه  
از  يكى  در  را  آن  تصادف  به  و  نداشت  ُولين خبر  كتاب  در  خود 
كتاب فروشى هاى نيويورك  ديده بود، در نامه اى به ناشر كتاب، آن 
را «ماشين جنگِى موذيانه اى» براى حمله به هايدگر ناميد و اعالم 
كرد كه در صورت ادامه ى پخش و يا تجديد چاپ مصاحبه اش عليه 
ادامه ى  از  خوددارى  ناشر، ضمن  كرد.  خواهد  دعوا  اقامه ى  ناشر 
او خواست  از  ُولين در ميان گذاشت و  با  پخش كتاب، مسئله را 
در چاپ بعدِى كتاب مصاحبه ى دريدا را حذف كند. ُولين ضمن 
موافقت با حذف مصاحبه ى دريدا پيش گفتارى 14 صفحه اى براى 
ناشر 10  اين مصاحبه را توضيح داد.  كتاب نوشت و علت حذف 
صفحه از پيش گفتار ُولين را حذف كرد و تنها با انتشار 4 صفحه ي 
درباره ى  را  خود  انتقادِى  مطالب  حذف  ُولين  نمود.  موافقت  آن 
«تاكتيك هاى  تسليم  كرد  پيشنهاد  ناشر  به  و  نپذيرفت  دريدا 
مرعوب كننده» ى دريدا نشود و كتاب را با متن كامل پيش گفتار 
چاپ كند. ناشر نپذيرفت و چنين بود كه ادامه ى نشر كتاب متوقف 
شد و ناشر حقوق ُولين را به او بازپس داد. حدود دو سال بعد، در 
1993، انتشارات MIT (انستيتوى تكنولوژى ماساچوست) كتاب 
را با پيش گفتار ُولين منتشر كرد، اما بدون متن مصاحبه ى دريدا. 
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بهرنگي و خسرو گلسرخي، نويسندگان آزادي خواه و مبارز دوران 
انديشه و بيان  از آزادي  از وكالي زنداني، دفاع  ستم شاهي، دفاع 
سركوب  با  مخالفت  سانسور،  با  مبارزه  و  استثنا  و  حصر  بي هيچ  
مردم حق طلب و دفاع از حقوق زندانيان سياسي را مايه ي مباهات 
مي شمارد. از اين رو، چنين محاكماتي را مصداق بارز پاپوش دوزي 
و  مي داند  ايران  نويسندگان  كانون  اعضاي  بر ضد  پرونده سازي  و 

خواهان نقض اين حكم ظالمانه است.
كانون نويسندگان ايران - 24 خرداد 1390

به مناسبت درگذشت اسد بهرنگي

نويسندگان  كانون  عضو  نويسنده،  بهرنگي،  اسد  كه  شديم  باخبر 
سال  روزهاي  واپسين  در  بهرنگي،  صمد  قلمِي  همكار  و  ايران 

گذشته در پي ايسِت قلبي درگذشت. 
كانون نويسندگان ايران اين ضايعه را به خانواده و دوستان اسد 

بهرنگي و جامعه ي فرهنگي مستقل كشور تسليت مي گويد. 
كانون نويسندگان ايران - 16 فروردين 1390

به مناسبت درگذشت حسين افشار

و  مؤلف  مترجم،  دانشگاه،  استاد   (1325-1390) افشار  حسين 
عضو كانون نويسندگان ايران درگذشت. زنده ياد افشار تا زماني كه 
بيماري سرطان او را از پا درنياورده و خانه نشين نكرده بود فعاالنه 

و پيوسته در كانون نويسندگان حضور مي يافت.
محترم  خانواده ي  به  را  ضايعه  اين  ايران  نويسندگان  كانون 
تسليت  كشور  مستقل  دانشگاهي-  فرهنگِي  جامعه ي  و  ايشان 
او در كنار خانواده و دوستانش  بزرگداشت  مي گويد و در مراسم 

خواهد بود.
كانون نويسندگان ايران - 1390/2/13

تسليت به مهرانگيز كار

مرگي  به  قديمي،  روزنامه نگار  پورزند،  سيامك  كه  شديم  باخبر 
ديرين  عضو  كار،  مهرانگيز  به  را  او  درگذشت  درگذشت.  ناگهاني 
تسليت  خانواده اش  و  او  فرزندان  ايران،  نويسندگان  كانون 

مي گوييم.
كانون نويسندگان ايران - 1390/2/13

درگذشتگان بهار

فصل بهار، گذشته از زنده يادان اسد بهرنگي و حسين افشار كه 
ازدست رفته ي  ياران  يادآور  وانهادند،  را  زندگي  جاري  سال  در 

ديگري است.
و  تاريخ نگار  و  نويسنده  آدميت،  فريدون 
عضو ديرين كانون نويسندگان ايران، در 20 

فروردين 1378 درگذشت.

خاكسار،  منصور 
و  نويسنده  و  شاعر 
ديرين  اعضاي  از 
كانون، در 21 فروردين  1389 به زندگي 

خود پايان داد.

رضا سيدحسيني، مترجم قديمى كه تعهد به ادبيات را از تعهد 
اجتماعي جدا نمي دانست، در 13 ارديبهشت 1388 درگذشت.

 
هوشنگ گلشيري، 

نويسنده صاحب 
سبك، در  16 

خردادماه 1379 
درگذشت. زنده ياد 
گلشيري از اعضاي 

فعال و مؤثر 
دوره ي سوم كانون 

نويسندگان ايران و عضو هيئت دبيران بود. كانون در سال هاي 
80 و 81 موفق شد در سالن هاي 

عمومي مراسمي براي گرامي داشت 
ياد هوشنگ گلشيري برگزار كند.

نصرت رحماني، شاعر نوآور  و عضو 
در  ايران،  نويسندگان  كانون  ديرين 

28 خرداد 1379 درگذشت.

نمايش نامه نويس  سلطان پور،  سعيد 
و شاعر، عضو هيئت دبيران كانون در 
سال، در 31 خرداد 1360 اعدام شد.
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اعالم كرد شيهن واقعيات را وارونه جلوه مي دهد.
تامس شيهن در پاسخ به ادعاهاى جان دى. مور اعالم كرد كه 
براى هر آن چه نوشته است سند دارد و اين مدير انتشارات دانشگاه 
كلمبياست كه واقعيات را وارونه نشان مى دهد. او مدعى شد براى 
گرفته  تماس  ناشر  با  داشته  در دست  كه  تأييد صحت شواهدى 
اما ناشر جواب سرباال داده و با او همكارى نكرده است. شواهدى 
كه شيهن به آن ها استناد مى كرد عبارت بود از: (الف) ُولين پس 
از اطالع از ناخرسندى دريدا از درج مصاحبه اش بى درنگ نامه اي 
محترمانه و پوزش خواهانه  به تاريخ 9 نوامبر 1991 براى او نوشت 
و توضيح داد كه بى آن كه قصد بى احترامى به دريدا را داشته باشد 
حق ترجمه و نشر مصاحبه او را از نشريه ى نوول ابزرواتور خريده 
است. ُولين در نامه  خود ضمناً از دريدا خواست كه اگر مى خواهد 
ترجمه ي مصاحبه را اصالح كند موارد را به او اطالع دهد. به گفته ى 
و  گذاشت  بى پاسخ  ماه   5 مدت  به  را  ُولين  نامه ى  دريدا  شيهن، 
به جاى آن وكيل اش را واداشت عليه كتاب ُولين اقدام قانونى انجام 
دهد. (ب) با آن كه ُولين از نظر قانونى حق ترجمه و انتشار مصاحبه 
دريدا را داشت اما به لحاظ احترام و ادب با پيشنهاد ناشر مبنى 
بر حذف مصاحبه موافقت كرد و پيش گفتار جديدى درباره ى علت 
حذف اين مصاحبه در چاپ جديد نوشت. (ج) ناشر پيش گفتار 14 
صفحه اِى ُولين را به 4 صفحه ى «بى خطر» تقليل داد و آن را بدون 
هيچ گونه توضيحى براى او فرستاد. (د) ُولين حذف 10 صفحه از 
نامه اى  نپذيرفت؛  را  آن  و  دانست  غيراصولى  را  خود  پيش گفتار 
«تاكتيك هاى  تسليم  كرد  پيشنهاد  و  نوشت  انتشارات  مدير  به 
مرعوب كننده»ي دريدا نشود و كتاب را با متن كامل پيشگفتار او 
تجديد چاپ كند. پس از آن كه ناشر اين پيشنهاد را نپذيرفت، ُولين 
حقوق كتاب را از ناشر پس گرفت و بدين سان انتشار كتاب متوقف 
شد. شيهن در اين جا مى گويد شايد پيشنهاد ُولين به ناشر درست 
نبود. اما سرخوردگى او را مي توان درك كرد: چهار ماه  تالش كرده 
بود دريدا و ناشر را راضى كند اما حاصل اين تالش بيهوده تكه پاره 

شدِن پيش گفتارش بود.
اما درباره ى نامه ى دريدا و رّديه ى او بر اين ادعاى شيهن كه 
در  را  ُولين  كتاب  موجوديت  نفس  خود  قانونِى  شكايت  با  دريدا 
معرض تهديد قرار داده است، شيهن ادعاى خود را بر استدالل هاى 
زير مبتنى كرد: (الف) در مورد چاپ نخست كتاب، وكيل دريدا 
در نامه مورخ 22 نوامبر 1991 به ناشر اطالع داد كه دريدا مدعى 
حق قانونِى «اقدام براى توقيف كتابى ست كه شما بدون موافقت 
او منتشر كرده ايد براى آن كه صفحات مربوط به او در اين كتاب 
حذف شود.» به نظر شيهن، اين نامه با كاربرد عبارت «صفحات 
مربوط به او» و استفاده از گرامر مبهم و نيز گسترش دامنه ى اين 
صفحات در سطور بعدى به «كل مطالب مربوط به اين مصاحبه» 
جاى اين برداشت را باز مى گذاشت كه دريدا نه تنها خواهان حذف 
درباره ى  ُولين  اظهارنظر  بلكه خواستار حذف  مصاحبه خود  متن 
ناشر  به  دريدا  وكيل  نامه ى  شيهن،  باور  به  است.  مصاحبه  اين 
ُولين  كتاِب  توقيف  براى  دريدا  ادعايِى  حِق  كه  داشت  صراحت 
بازار  در  زمان  آن  در  كه  (يعنى چاپى  كتاب  نخست  شامل چاپ 
بود) نيز مى شود. افزون بر اين، نامه ى فوق اين حق را براى دريدا 
محفوظ مى دانست، حتى اگر او - به داليلى چون احترام و برخورد 
دوستانه با ناشر و تا آن جاكه ناشر به خواست دريدا مبنى بر عدم 
انتشار متن او گردن گذارد - نخواهد آن را عمًال مطالبه كند. به 
نظر شيهن، معناى اين نامه آن بود كه دريدا مى تواند هر زمان كه 
از برخورد محترمانه و دوستانه با ناشر منصرف شود تهديد خود را 

در مورد «توقيف» و «جلوگيرى» از ادامه ى انتشار چاپ نخست 
كتاب عملى كند. او چنين نوشت: «اين شمشير داموكلِس قانونى 
 vacatio) تبعه  مصونيت  وسطايِى  قرون  قانون  به  بى شباهت 
iuris) نيست كه طبق آن سلطان حق داشت رعيت خود را بُكشد 
را  كار  اين  ديگر)  هرچيز  يا  هوس  شفقت،  و  رحم  دليل  (به  اما 
فعًال نمى كرد.» (ب) در مورد چاپ دوم كتاب، در  يا  نمى كرد - 
را  كتاب  دوم  چاپ  ناشر  اگر  كه  است  آمده  دريدا  وكيل  نامه ى 
منتشر كند «به دادگاه خواهيم رفت تا حكم جمع آورى بى درنگ 
كتاب را بگيريم.» به نظر شيهن، اين جمله هاي نامه نشان مى دهد 
كه هدف شكايت قانونى دريدا نه تنها عدم درج مصاحبه ى او بلكه 

حذف كل كتاب ُولين بوده است.
دريدا در نامه ى بعدى خود نكته ى مهمى را مطرح كرد. او در 
پاسخ به شيهن، كه گفته بود ُولين حق ترجمه و انتشار مصاحبه 
ابزرواتور خريده است، مدعى شد كه آن نشريه بدون  نوول  از  را 
اجازه ى او حق فروش مصاحبه را نداشته زيرا او (دريدا) «تنها مالك 
قانونى» متن مصاحبه است. دريدا اضافه كرد كه «مسئول بخش 
دسامبر   11 تاريخ  به  ُولين  به  نامه اى  در  ابزرواتور  نوول  حقوقِى 
1991 نوشته است كه او «فراموش» كرده براى فروش حق ترجمه 

و انتشار مصاحبه از من (دريدا) اجازه بگيرد.»

در دور بعدِى نامه نگارى به نشريه ى بررسى كتاب نيويورك، 
ديديه اريبون كه مصاحبه با دريدا را براى نوول ابزرواتور انجام داده 
بود، و ريچارد ُولين ويراستار و گردآورنده ى كتاب نيز وارد جّر و 
ابزرواتور  نوول  از دريدا گفت  اريبون در دفاع  بحث شدند. ديديه 
در  خود  مصاحبه هاى  انتشار  و  ترجمه  حق  فروش  براى  معموالً 
نشريه هاى ديگر از فرد مصاحبه شونده اجازه نمى گيرد. اما در مورد 
ترجمه و انتشار مصاحبه ها در كتاب، وضعيت فرق مى كند و ُولين 

بايد عالوه بر نوول ابزرواتور از دريدا هم اجازه مى گرفته است. 
ريچارد ُولين در نامه  خود روايت دريدا از مسئله را «گمراه كننده 
و مغرضانه» و مبتنى بر «بدگمانى» دانست. او نوشت «دريدا، پس 
از بى جواب گذاشتن نامه ى من به مدت 5 ماه، در 10 آوريل 1992 
آمريكا)  تگزاس  ايالت  در  رايس  (دانشگاه  كارم  محل  به  عجله  با 
فكس زد و ضمن طرِح درخواست حذف مصاحبه اش در چاپ هاى 
بعدِى كتاب، مصرانه از من خواست به او تلفن بزنم، زيرا «رغبتى 
به وارد شدن به مسايل قانونى ندارد» و ترجيح مى دهد  مسئله بر 
اساس «سنت هاى مبتنى بر احترام و عدل و انصاف» حل شود.» 
دريدا  آقاى  به  «مى توانم  داد:  ادامه  اين گونه  را  نامه   ُولين سپس 
اطمينان بدهم كه اگر در همان نوامبر 1991 به خود زحمت داده 
دوستانه  و  دانشگاهى  روحيه اى  با  من  نامه ى  به  پاسخ  در  و  بود 
اطاعت مى كردم  را حذف كنم، بى درنگ  مى خواست مصاحبه اش 
و او مى توانست هزاران فرانك پول خود را، كه صرف تنظيم لوايح 
حقوقى كرد، صرفه جويى كند. اما از آن جاكه او سخت دل مشغول 
جنبه هاى قانونِى مسئله و حقوق قانونى «مؤلف» بود (بايد اضافه 
كنم با روحيه اى ضدساختارشكنانه، زيرا چه گونه مى تواند خود را 
تنها «مؤلف» و مالك قانونى مصاحبه اى بداند كه به  هر حال اقدامي 
جمعى است؟) مرا به كنج قانون گرايى راند و بدين سان هيچ چاره اى 
اعالم كنم حقوق  ناشر  به  او و  به  اين كه  باقى نگذاشت جز  برايم 
قانونى ترجمه و انتشار مصاحبه را به دست آورده ام - حقوقى كه 
دفتر حقوقِى نوول ابزرواتور بارها آن را تأييد كرده است. دريدا در 
مكاتبات مان اين پرسش درست را مطرح كرده است كه چرا براي 
درج مصاحبه ى «جهنم فيلسوفان» در كتاِب مسئله ى بحث انگيز 
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اول ماه مه، روز جهاني كارگر، گرامي باد!

روزهاي  خاص ترين  و  خجسته ترين  از  يكي  مه  ماه  اول  اگر 
حاكميت  دارد:  ديگرگونه  روز حديثي  اين  ايران  در  است،  جهان 
اصرار دارد كه براي لوث كردن اين روز، هفته ي كارگر اعالم كند؛ 
بيست  و هشتمين  و  يك  صد  بازرگاني)  (اتاق  كارفرمايان  تشكل 
ولي  مي گيرد،  جشن  دبدبه  و  كبكبه  با  را  خود  تأسيس  سالگرد 
كارگران حتي اجازه ي تشكل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم 
دادخواهي  فرياد  و  بيايند  خيابان   به  آزادانه  كه  رسد  چه  ندارند، 
سر دهند؛ هرگونه تشكل كارگري سركوب مي شود؛ فعاالن شجاع 
. در زندان ها   .  . اسالو، مددي، شهابي، رخشان و  امثال  كارگري، 
مي پوسند؛ موج موج كارگران و فعاالن كارگري بازداشت، تهديد 
و ارعاب مي شوند؛ روزنامه ها و مطبوعات از انعكاس اخبار مربوط 
به اعتراض ها و اعتصاب هاي كارگري منع مي شوند. گذشته از اين، 
طبقه ي كارگر ايران، امسال افزون بر بيكاري و سركوب و خفقان، 
زير بار حذف يارانه ها و تعديل اقتصادي و گراني سرسام آور كمر 

خم كرده است. 
و  روز جشن  كارگر،  جهاني  روز  مه،  ماه  اول  همه،  اين  با 
سرور كارگران، روز تجديد پيمان براي دست يابي به حقوق صنفي، 
اجتماعي و سياسي طبقه ي كارگر و اميد به آينده ي روشن است.

روز  اين  فكري،  كارگراِن  كانون  ايران،  نويسندگان  كانون 
خجسته را به طبقه ي كارگر ايران و جهان تهنيت مي گويد.

كانون نويسندگان ايران
اول ماه مه 2011 (11 ارديبهشت 1390)

درباره ي تشديد سانسور در نمايشگاه كتاب

سياست هاي  اجراي  پي  در  اسالمي  فرهنگ  و  ارشاد  وزارت 
مبتني بر تشديد سانسور از جمله لغو مجوز مؤسسه هاي انتشاراتي 
براي نشر كتاب، دادن ِ نمره ي منفي به ناشراني كه آثار ارسالي شان 
غيرمجاز شناخته مي شود و در نهايت لغو مجوز نشر آن ها پس از 
رسيدِن نمرات منفي به شماِر معين، بررسي مجدد آثار داراي مجوز 
دائم و غيرمجاز شمردن ِ اين آثار، تنبيه ناشران به صورت تأخير در 
ارائه ي مجوز به مدت سه ماه، واداشتن ناشران به سانسور آثار خود 
و امتناع از پذيرش نگرش ها و آثار نويسندگان خاص و بدين سان 
ممنوع القلم كردن آنان و . . . اكنون دامنه ي سانسور ايدئولوژيك 
هم  اطالع  قرار  به  و  داده  گسترش  را  آن ها  ناشران  و حذف  آثار 
عرضه و فروش آثار برخي از نويسندگان را منع كرده و هم به شمار 

ناشران محروم از حضور در نمايشگاه كتاب افزوده است.
كانون نويسندگان ايران، بر اساس منشور خود كه مخالفت 
با سانسور از جمله ي مهم ترين مواد آن است، سانسور وزارت ارشاد 
را  نمايشگاه  در  از حضور  ناشران  محروميت  و  اسالمي  فرهنگ  و 
محكوم مي كند و خواهان پايان دادن به اين اقدامات آزادي ستيزانه 

است.
كانون نويسندگان ايران - 20 ارديبهشت 1390

حكم زندان منيژه نجم عراقي محكوم است!

"دادگاه انقالب اسالمي" منيژه نجم عراقي، نويسنده، مترجم، 
فعال جنبش زنان و منشي منتخب كانون نويسندگان ايران را به 

بيانيه ي  استناد چند  به  و  كانون  اين  در  فعاليت  و  جرم عضويت 
ضمن  ما  است.  كرده  محكوم  تعزيري  حبس  يك سال  به  كانون 
نيز  اين  از  پيش  چنان كه  ظالمانه،  حكم  اين  كردن  محكوم 
گفته ايم، بار ديگر تأكيد مي كنيم كه مسئوليت مواضع ارائه شده در 
بيانيه هاي كانون بر عهده ي كِلّ كانون و هيئت دبيران منتخب آن 
است و خانم نجم عراقي در قبال محتواي اين بيانيه ها كوچك ترين 

مسئوليتي ندارد.
اين حكم ظالمانه و  ايران خواهان نقض  نويسندگان  كانون 

پايان دادن به تعقيب و آزار اعضاي اين كانون آزادي خواه است.
كانون نويسندگان ايران - 20 ارديبهشت 1390

درباره ي مرگ شبهه انگيز هدي صابر

هدي صابر، روزنامه نگار و فعال سياسِي زنداني، در پي اعتصاب  غذا 
و ايست قلبي درگذشت. اعتصاب  غذاي هدي صابر در اعتراض به 
مرگ هاله سحابي انجام گرفت كه موقتاً از زندان آزاد شده بود تا 
در مراسم تشييع پدرش، عزت اله سحابي، شركت كند اما ديگر به 
زندان  از  براي هميشه  به  گفته ي هم بندانش،  و،  بازنگشت  زندان 

آزاد شد.
گفته اند مرگ هدي صابر ناشي از بيماري مزمن قلبي او بوده 
به ويژه  و  دوستان  و  خانواده  شهادت  خالِف  گفته  اين  اما  است. 
هم بندان اوست كه مرگ او را ناشي از بي توجهي مسئوالن زندان 
به يك زنداني سياسِي در حال اعتصاب غذا و عدم انتقال به موقِع 

او به بيمارستان مي دانند.
كانون نويسندگان ايران ضمن هم دردي و تسليت به خانواده 
و دوستان هدي صابر و جامعه ي فرهنگي مستقل كشور، و اعالم 
نگراني درباره ي وضعيت زندانيان سياسي، خواهان توضيح مقامات 

مسئول و رفع هرگونه شك و شبهه در مورد اين مرگ است.
كانون نويسندگان ايران- 24 خرداد 1390

به مناسبت صدور حكم زندان براي فريبرز رييس دانا

دادگاه انقالب اسالمي فريبرز رييس دانا، عضو هيئت دبيران كانون 
نويسندگان ايران، را به يك سال حبس تعزيري محكوم كرد.

دكتر فريبرز رييس دانا، اقتصاددان، در ساعت يك بامداد 28 
و  يارانه ها  حذف  نقد  در  راديويي  مصاحبه ي  از  پس   1389 آذر 
نقد  را  او  اتهام  آغاز،   در  شد.  بازداشت  اقتصادي  تعديل  سياست 
سياست هاي اقتصادي دولت اعالم كردند؛ سپس گفته شد كه او به 
سبب اهانت به رييس جمهور بازداشت شده است؛ اما هنگامي كه 
در هفتم خرداد 1390 احضار شد به عنوان عضو كانون نويسندگان 

ايران و محّرك كارگران مورد محاكمه قرار گرفت.
فريبرز   1390 خرداد   20 در  صادرشده  حكم  همه،  اين  با  
نويسندگان  "غيرقانوني"  كانون  در  عضويت  جرم  به  را  رييس دانا 
و  مختاري  محمد  بزرگداشِت  ساالنه ي  مراسم  در  شركت  ايران، 
محمد جعفر پوينده، جان باختگان راه آزادي، در گورستان امامزاده 
طاهر، داشتن افكار ماركسيستي به استناد تبليغ براي چهره هايي 
چون صمد بهرنگي و خسرو گلسرخي، تدوين بيانيه بر ضد سانسور،  
درخواست آزادي وكالي زنداني، اعتراض به برخوردهاي غيرانساني 
با بازداشت شدگان رويدادهاي پس از خرداد 1388، محكوم كردن 

سركوب ساكنان شهر اشرف و . . . محكوم كرده است.
 1347 سال  به  آن  تأسيس  كه  ايران  نويسندگان  كانون 
برمي گردد نه تنها خود را غيرقانوني نمي داند بلكه بزرگداشت صمد 
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هايدگر مستقيماً با خوِد او تماس نگرفته ام. من در نامه ى 6 نوامبر 
1991 براى اين امر دو دليل آورده ام كه او ترجيح داده هر دو را 
ناديده بگيرد. نخست آن كه منابع مطلع در پاريس مرا راهنمايى 
كرده بودند كه براى حقوق مصاحبه بايد مستقيماً با نوول ابزرواتور 
تماس بگيرم، زيرا كپى رايِت هر آن چه در اين نشريه چاپ مى شود 
و در  است؛  قانونِى مشاجره  درباره ي جنبه ى  نكته  (اين  اوست  با 
واقع نشان مى دهد كه منابع من در پاريس درست گفته اند). دليل 
دوم به جنبه ى «شخصِى» مسئله مربوط مى شود و من در اين جا از 
نامه ى 6 نوامبر خود نقل مى كنم كه در آن به دريدا چنين نوشتم: 
انتشار مصاحبه  اين بود كه اعطاى اجازه ى ترجمه و  «فرض من 
قيد  هيچ  شما  كه  معناست  اين  به  ابزرواتور  نوول  سوى  از  شما 
اين كه  و  نگذاشته ايد؛  انگليسى مصاحبه  ترجمه ى  براى  و شرطى 
اگر، براي مثال، هرگونه قيدى درباره «حقوق فرد مصاحبه شونده» 
از  بايد  بازبينى ترجمه وجود مى داشت، قاعدتاً  (يعنى شما) براى 
نه براى آن كه  از دريدا پوزش خواستم،  باخبر مى شدم.» من  آن 
كار نادرستى انجام داده بودم، بلكه براى سوءتفاهمى كه رابطه ام را 
با او ناخوشايند كرده بود، سوءتفاهمى كه دريدا مدام ترجيح داده 
است به آن هم چون موردى از سوءنيت عامدانه بنگرد.» ُولين در 
پاياِن نامه ى خود علت دلخورى دريدا را اين گونه توضيح مى دهد: 
متافيزيكى  انسان گرايِى  در  هايدگر  زياده روى  كه  مدعى ست  «او 
بود كه او را به پوشيدن اونيفورم قهوه اى در دهه ى 1930 كشاند. 
من عكس اين ادعا را دارم: دقيقاً وفادارى هايدگر به برخى احكام 
سنت «انديشه ى غربى» بود كه مانع شد او خود را به طور كامل با 
«انديشه ى نژادى – بيولوژيكِى» ناسيونال سوسياليست ها هم هويت 
پندارد: حزبى كه (به گفته ي هوشمندانه ي ماركوزه در مقاله اش در 
صفحه  161 كتاب- چاپ MIT) آموزه ها و اعمالش نمايان گر نفِى 

كامل آن سنت بود.»  
و  نويسندگان  از  شماري  بحث ،  و  جّر  اين  بعدِى  دور  در 
پژوهش گراِن عمدتاً فرانسوى در حمايت از دريدا خطاب به نشريه ى 
هلن  را  نخست  نامه ى  نوشتند.  نامه  دو  نيويورك  كتاب  بررسى 
سيكسو، فمينيست مشهور فرانسوى، نوشت كه دو نكته را مطرح 
كرده بود. نكته ى نخست اشاره به ناتوانى تامس شيهن در درك 
زبان فرانسه بود و نقد ديدگاه تأييدآميز او درباره  ترجمه ى ريچارد 
اقدام  سيكسو  هلن  نيز،  دوم  نكته   در  دريدا.  مصاحبه ي   از  ُولين 
دريدا براى شكايت قانونى را تأييد مى كرد. و در اين مورد از جمله 
چنين نوشت: «به راحتى دريافتم كه دريدا هيچ گونه اقدام قانونى 
عليه آقاى ُولين انجام نداده است، هرچند اگر اين كار را مى كرد 
از نويسندگان و  او بود.»  نامه ى دوم نيز به امضاى 25 تن  حِق 
روشنفكران رسيده بود كه در ميان آن ها نام چهره هاى سرشناسى 
چون فردريك جيمسون، جوديت باتلر، دروسيال كورنل و جاناتان 
ُولين  موضع  نقد  ضمن  نويسندگان  اين  مى خورد.  چشم  به  كالر 
ترجمه ى  از  مورد مشخصى  به  هايدگر  با  دريدا  برخورد  درباره ى 
پايان  در  و  كرده  اشاره  ناشر  به  دريدا  نامه ى  از  شيهن  نادرست 
تأكيد كرده بودند كه در برخوردهاى ُولين و شيهن با دريدا بحث 
افتراآميز  و  تحريك كننده  برخورد  به  را  جدى عمومى جاى خود 

داده است.
لغزش  پذيرش  نامه ها، ضمن  اين  به  پاسخ  در  شيهن  تامس 
خود در ترجمه ى جمله اى از نامه دريدا به ناشر كتاب، ديگر نكات 
مطروحه در آن ها را نادرست خواند. او بر مواضع پيشين خود پاى 
فشرد و با صراحت و بى پردگى بيش ترى اعالم كرد كه «موضوع 
بحث نه توانايى من در زبان فرانسه و نه توانايى خانم سيكسو در 

زبان انگليسى است (كه در همين نامه نشان داده در اين زمينه چه 
اندازه تواناست). موضوع اين است كه ژاك دريدا، به حقيرانه ترين 
داليل، كتاب ريچارد ُولين را به زور ناياب كرد. دريدا اين كار را 
بود (كه چنين  ُولين غيرقانونى عمل كرده  از آن رو كه  نه  كرد، 
نكرده بود)، نه از آن رو كه ُولين گستاخ و بى ادب بود (كه چنين 
نبود)، نه از آن رو كه ترجمه ى مصاحبه «مزخرف» بود (كه چنين 
انگليسى  زبان  به  دريدا  آثار  از  بدترى  بسيار  ترجمه هاى  نيست؛ 
را  ُولين  كتاب  انتشار  جلو  دليل  يك  به  تنها  دريدا  دارد).  وجود 
گرفت: او نقد كوتاه ُولين - سه صفحه از كتابي سى صد صفحه اى- 
اگر  نداشت.  را دوست  نازيسم  و  بر ديدگاه خود درباره ى هايدگر 
هيچ  دريدا  مى كرد،  ستايش  را  او  دريدا  از  انتقاد  جاى  به  ُولين 
مشكلى با كتابش نداشت؛ نه مى پرسيد كه از نوول ابزرواتور اجازه 
به  با  نه  به رخ اش مى كشيد،  را  ترجمه  نه غلط هاى  نه،  يا  گرفته 
درباره ى  نه  كرد،  مى  تهديد  را  كتاب   پليس  پاى  كشيدن  ميان 
حقوق مؤلف نق مى زد، و نه در مورد ترجمه ظاهرسازى مى كرد. 
متوجه  چه گونه  نوشته اند  را  نامه ها  اين  كه  برجسته اى  دانشوران 
اين نكته نشده اند؟ دريدا نه قربانى كه پيروز ميدان است. او پيروز 
شد. او موفق شد كارى را بكند كه هيچ يك از آنان جرأت انجامش 
اين  را كه  زيرا آن چه  ناياب كرد،  زور  به  را  او كتابي  نداشتند:  را 
كتاب درباره اش گفته بود دوست نداشت. همان گونه  كه قبًال هم 
گفته ام، دريدا كامًال حق داشت كه نخواهد مصاحبه اش در كتابى 
راحت  اما مى توانست خيلى  نبود.  تأييدش  مورد  منتشر شود كه 
حذف  خواهان  نابودى،  يا  توقيف  به  ُولين  كتاب  تهديِد  بدون  و 
مصاحبه ي خود در چاپ بعدى كتاب شود. موضوع مطرح شده در 
«دعواى دريدا» فقط يك چيز است، و اين چيز نه حقوِق مربوط 
فرانسه  زبان  در  بى واسطه  مفعول  صحيِح  ترجمه ى  يا  ترجمه  به 
به  خدمت  براى  مى تواند  او  كه  قدرتى ست  و  دريدا  «مِن»  بلكه 
اين «من» بسيج كند، از جمله قدرت تصرف و در اختيار گرفتِن 
همين دو نامه اى كه در باال آمده است از طريق شبكه اى از فكس ها 
و تماس هاى تلفنى (و مقدار زيادى تحت فشار گذاشتن، از طريق 
همه نوع گزارش). طنز قضيه اين جاست كه دريدا، كه زبانى براى 
ما  اختيار  در  تأليف  امپرياليسِم  انواع  ساختارشكنِى  و  قدرت  نقد 
مى گذارد، اكنون در ميان هلهله ى شادى مريدانش قدرت خود را 
به رخ ما مى كشد، قدرتى كه ما را تهديد مى كند كه به كهنه ترين 

و خشن ترين سالح ها متوسل خواهد شد: پليس.»
جزئيات جّر و بحِث موسوم به «دعواى دريدا» را كمى به تفصيل 
نقل كردم تا ديدگاه هاى دو طرِف آن براى خواننده خوب روشن 
شود. تا آن جاكه به مبانى فكرِى طرفين مربوط مى شود، آن ها به 
نحله هاى فكرى يك سره متفاوتى تعلق دارند. ژاك دريدا و حاميان 
او به جريان فكرى پساساختارگرا- پسامدرن تعلق دارند و طرف 
ُولين  ريچارد  چنان كه  دريدا،  است.  مدرن  انديشه ى  پيرو  مقابل، 
گفته است، گرايش هايدگر را به نازيسم با انديشه ى مدرن و به طور 
مشخص با «انسان گرايِي متافيزيكِى» او توضيح مى دهد. اين گونه 
پسامدرن  پساساختارگرا-  انديشه ى  مشخصه هاى  از  يكى  توضيح 
از  پس  به ويژه  كه  است  مدرن  تفكر  مبانِى  پسامدرنيستِى  نقد  و 
فروپاشى شوروى و اقمارش در سال هاى 1988 تا 1991 گسترش 
يافت و سوار «بر اسب يال افشان زردش» چهارنعل به پيش تاخت، 
هماوردى  فرانسه  كشور  به خصوص  و  اروپا  قاره ي   در  كه  چندان 
براى خود نمى شناخت. دهه ى 90 قرن بيستم اوج اين قدرت نمايى 
دريدا  قدرت مدارانه ي  برخورد  زمينه هاى  از  يكى  بى ترديد  و  بود، 
بايد همين  ُولين را  انتشار كتاب ريچارد  ادامه  از  براى جلوگيرى 
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بيانيه ها و اطالعيه هاي كانون نويسندگان ايران 

8 مارس، روز جهاني زن، فرخنده باد!

نشيب  و  فراز  پر  تاريخ  سال  صدو پنجاه  از  بيش  با  مارس  هشتم 
كه پشت سر دارد، از يك سو، گرامي داشتِ  خاطره ي زناني است 
كه براي احقاق حقوق انساني خويش فرياد دادخواهي سر دادند 
و  زندان  و  تهديد  اقتصادي،  تمسخر، حصر  و  تحقير  بي  پرواي  و 
معيارهاي  مطابق  مردان  كه  را  جهاني  رواني،  و  آزارهاي جسمي 
كشيدند.  چالش  به  ساخته اند  خود  منافع  و  پسند  موافِق  و  خود 
و  زور  و  زر  اربابان  كه  است  راه بنداني  يادآور  ديگر،  از سويي  اما، 
نظام هاي مردساالر و زن ستيز، با ترفندهاي گوناگون، براي در امان 
ماندن از اين سيل خروشاِن دادخواهي ايجاد كرده اند. هر ديواري 
به  قفسي كه شكسته شده،  و هر  فروريخته  زنان  مبارزه ي  با  كه 
هزار تمهيد ديواري ديگر و قفسي ديگر، گيريم خوش آب ورنگ يا 

«شيشه ئي»  بنا شده است. 
حديث  است؛  ديگر  حديثي  زنان  داستان  اما،  ايران،  در 
جان هايي كه قرباني تعصب هاي عرفي و قومي و خشم كور مي شوند؛ 
حديث درد و رنج و سرخوردگي كه تبعيض هاي گسترده ي خانگي 
و اجتماعي به زنان تحميل مي كند، و قوانين زن ستيز كه آن ها را 
آنان روا  بر  انتخاب پوشش را  يا هيچ مي شمارد و حتي حق  نيم 
نمي دارد. حديث عمرهايي كه زير فشار تهديد و اعدام و سنگسار 

به سر مي رسند.
با اين همه، سيل خروشاِن زنان حق طلب را سر باز ايستادن 
نيست. از  سال 1857 در نيويورك، تا امروز و هر روز در گوشه 
برابري  و  عدالت  درخواست  از  زنان  ايران،  در  و  جهان،  گوشه ي 
آهسته  گاه  و  استوار  گام هاي  با  گاه  برنداشته اند.  دست  آزادي  و 
صبورانه  پايداري  با  گاه  و  خروش  و  جوش  با  گاه  لنگ لنگان،  و 
به  انساني  شايسته ي  حقوق  به  دست يابي  براي  را  خود  مبارزه ي 
پيش مي برند. صداهاي سال ها در گلو خفه شده را با چنان قدرتي 
پژواك مي دهند كه مرداني را پذيراي همراهي مي سازد و نهادهايي 
را به گشودن اندك روزنه هايي به روي زنان وامي دارد. و اين همه، 
البته به بهاي خشم هاي فروخورده ي جان كاه در نهادهاي مردساالر 
در  كه  جواني  سال هاي  بهاي  به  خويش،  موجوديت  اثبات  براي 
آرزوي برابري و اختيار بر بدن و زندگي خود در زندان هاي خانگي 
بهاي خون  دختراني كه سنگفرش  به  بيروني سپري مي شوند،  و 

خيابان ها را گلگون مي كند . . . 
به  را  زن،  جهاني  روز  مارس،   8 ايران  نويسندگان  كانون 
تمامي زنان جهان، به ويژه زنان ستم ديده و سربلند ايراني، شادباش 
سرزمين  اين  آگاه  مردان  و  آزاده  زنان  است  اميدوار  و  مي گويد 
بيش از پيش دريابند كه شناخت هرچه بيش تر باورهاي ديرپاي 
مردساالري، و مبارزه  با آن ها در هر دو سپهر خصوصي و عمومي، 
بايد هاي هر تحول بنيادين و رسيدن به جامعه يي برابر و آزاد  از 

است.
كانون نويسندگان ايران

8 مارس 2011   

(17 اسفند 1389)

شادباش نوروزي كانون نويسندگان ايران

. . .
احساس مي كنم

در بدترين دقايق اين شام مرگزاي
چندين هزار چشمه ي خورشيد

در دلم  
مي جوشد از يقين؛

از  برون رفت  است.  آدميان  ميان  در  خجسته  سنتي  يادآور  بهار 
رخوت و نوميدي و سرماي مالل انگيِز درخودفروبرنده، و خوشامد 
به گرما و جوش و خروش شادي بخِش زندگي. ما اين سنت مبارك 
نو را همواره پاس داشته ايم و چنين  با آغاز سال  و هم زماني آن 
اميد بستيم كه ساِل پيش ِرو  بود كه سال پيش در چنين روزي 
به از ساليان گذشته باشد. اكنون كه اين سال را واپس نهاده ايم، 
واهي  اميد  آن  آيا  بپرسيم  و  بنگريم  گذشته  اين  به  اگر  رواست 

نبود؟     بي گمان نه!
سال گذشته البته سال تشديد سانسور و محدوديت بيش از 
پيِش آزادي بيان، سال تداوم بازداشت فعاالن اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و كارگري و صدور احكام سنگين زندان براي آنان و حتي 
رعب  ايجاد  براي  اعدام  وفور  سال  بود،  سينماگران  و  وكال  براي 
ركود  سال  ناشران،  از  برخي  فعاليت  از  ممانعت  سال  وحشت،  و 
تكرار  سال  كتاب فروشي ها،  از  بعضي  شدن  تعطيل  و  فرهنگي 
و  ايران  نويسندگان  كانون  عمومي  مجمع  برگزاري  از  جلوگيري 
باز هم جلوگيري از مراسم بزرگداشت جان باختگان راه آزادي، و 
سرانجام سال بازداشت برخي از اعضاي كانون و بازجويي و تشكيل 
نهاد  اين  كردِن  َفَشل  هدف  با  همه  و  ديگر،  برخي  براي  پرونده 
ديرينه سال نويسندگان آزادي خواه ايران.  با اين همه، نْفِس تشديد 
سانسور و محدوديت آزادي بيان چه چيزي را نشان مي دهد جز 
رساتر شدِن فرياد مخالفت با سانسور و مبارزه براي آزادي بيان؟  
زنان و دانش جويان  هر جا فشار هست، مقاومت هم هست. البد 
گوناگون  زمينه هاي  در  آزادي خواه  روشن فكراِن  و  كارگران  و 
گاِم  در  و  آزادي  براي  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  اجتماعي، 
نخست براي حقوق انساني خود مبارزه مي كرده اند كه بازداشت و 
به زندان محكوم شده اند. نْفِس سركوب، بيان گر گرايش انسان به 
آزادي است و همين گرايِش فرخنده است كه انسان را به آينده 
باالبلنِد  و  زيبا  برآمِد  بستِر  بر  كه  اكنون  به ويژه  مي كند،  اميدوار 
مبارزات آزادي خواهانه ي مردم كشورهاي دور و نزديك اعتالي آن 

را در جاهاي ديگر نيز مي توان ديد.
كانون نويسندگان ايران فرارسيدن بهار و نوروز را شادباش 
مي گويد و اميدوار است كه سال آينده سال حركت بيش از پيِش 

مردم به سوي شادي و آزادي و بهروزي باشد.
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اين همه، هيچ  با  دانست.  انديشه ى پسامدرن  بياى  و  برو  دوران 
ميزان از قدرت نمايِى فكرى قادر به جلوگيرى از انتشار يك كتاب 
نيست مگر آن كه اين قدرت نمايى بر زمينى مادى لنگر اندازد و 
به اتكاى اين نيروى مادى مانع انتشار آن كتاب شود. اين نيروى 
مادى همان است كه دريدا به اتكاى آن توانست ادعا كند «تنها 
با توسل به قانون  مالك قانونِى» متن مصاحبه است. دريدا تنها 
كپى رايت توانست از ادامه ي انتشار كتاب ريچارد ُولين جلوگيرى 
كند. همان گونه  كه تامس شيهن گفته است، اين قانون «شمشير 
داموكلس»ى بود كه دريدا آن را روى سر ريچارد ُولين (و نيز ناشر 
كتاب) گرفت تا به هدف خود يعنى سانسور و حذف يك كتاب از 
عرصه ى نشر برسد. بى گمان، اعتراض دريدا به درج مصاحبه اش 
نادرست است و در كتابى كه  او  از نظر  به صورت ترجمه اى كه 
به نظر او نامطلوب است حق مسلم او بود و مى توانست اين حق 
كلمبيا  دانشگاه  انتشارات  و  ُولين  ريچارد  اقدام  نقِد  شكل  به  را 
را  او  نقد  بخواهد كه  ناشر  و  ُولين  از  او مى توانست  مطالبه كند. 
بى كم وكاست در چاپ دوم كتاب منتشر كنند و آن ها نيز موظف 
بودند كه چنين كنند. اما هنگامى كه اين حق مسلم به صورت 
قانونى درآمده است كه استناد به آن سبب حذف و نابودى يك 
كتاب و  بدين سان محروميت ميليون ها خواننده از حِق خواندن 
آن كتاب مى شود، دريدا نه تنها حق استناد به آن را نداشت بلكه 
اگر چنين مى كرد (كه چنين كرد) طوق لعنت سانسور را بر گردن 

خود انداخته بود (كه انداخت).
قانون كپى رايت چنان بيگانه با انسان است كه هر دو سوي 
مشاجره ي يادشده از آن مى پرهيزند. ريچارد ُولين مى گويد اصًال 
نمى خواسته به اين قانون استناد كند و برخورد دريدا او را واداشته 
كه اعالم كند حق ترجمه و انتشار مصاحبه دريدا را طبق قانون 
از نشريه ى نوول ابزرواتور خريده است. اين قانون - كه تكيه گاه 
دريدا براى حذف كتاب ُولين بود - حتى براى خوِد دريدا نيرويى 
بيگانه است و او نمى خواهد با آن سروكار داشته باشد. او به ُولين 
مى گويد «رغبتى به وارد شدن به مسايل قانونى ندارد» و ترجيح 
بر احترام و عدل و  «سنت هاى مبتنى  بر اساس  مى دهد مسئله 
انصاف» حل شود. اين گفته ى دريدا نشان مى دهد كه حتى براى 
او، كه ظاهراً از اجراى اين قانون منتفع مى شود، قانون كپى رايت 
نقطه ى مقابل احترام و عدل و انصاف است. به طور كلى، هر دو 
طرف گرايش دارند از استناد به قانون اجتناب كنند و مسئله را 
به طور دوستانه، محترمانه، منصفانه و مسالمت آميز حل كنند. با 
اين همه، هر دو طرف در وضعيتى قرار گرفته اند كه آنان را ناچار 
به استناد به قانون مى كند، هرچند از اين استناد به قانون يكى 
احساس قدرت و آسايش مى كند و ديگرى احساس رنج.  به اين 
ترتيب، قانون يك شّر ناگزير است و تا زمانى كه بشر به آن نياز دارد 
چاره اى جز استناد به آن نيست. در اين معنا، حتى آن كه قربانى 
قانون سانسور مى شود  اين  به  استناد  با  اثرش  و  است  كپى رايت 
جان كندن  هزار  با  كه  آن  كند.  استناد  آن  به  است  ناگزير  خود 
اثرى هنرى را مثًال در زمينه ى موسيقى خلق كرده است وقتى 
نهاد سرمايه ساالِر دولتى  اثرش مورد سوء استفاده ى يك  مى بيند 
مانند راديو يا تلويزيون قرار مى گيرد براى احقاِق حق خود چاره اى 
جز استناد به قانون كپى رايت ندارد، ولو آن كه هيچ تمايلى به اين 

كار نداشته باشد.

سوزنى  سِر  كپى رايت  قانون  به  استناد  ناگزيرِى  همه،  اين  با 
نيز  كپى رايت  قانون  نمى كاهد.  انسان  ذات  با  آن  بيگانگى  از 
بيگانه  او  با  كه  است  انسان  قدرت  ديگرى  قانون  هر  هم چون 

شده، بر فراز سرش قرارگرفته و بر ضد او به كار مى رود.
در  آثار  پديدآورندگان  از  حمايت  براى  ظاهراً  قانون  اين   
حامى  به راستى  اگر  اما  است.  شده  وضع  مختلف  زمينه هاى 
از  پديدآورندگان  ديديم،  چرا،  چنان كه  است  آثار  پديدآورندگان 
استناد به آن مى پرهيزند، مگر در صورتى كه چاره اى جز اين كار 
مثال  همين  اساسى،  پرسش  اين  به  پاسخ  براى  باشند؟  نداشته 
مصاحبه ى دريدا را در نظر مى گيريم. اين مصاحبه را مجموعه اى 
طرف  عنوان  به  دريدا  ژاك  از شخص  آورده اند،  پديد  انسان ها  از 
مصاحبه بگيريد تا مصاحبه گِر نوول ابزرواتور و مترجم و ويراستار 
و  صحاف  و  چاپچى   و  ليتوگرافر  و  نمونه خوان  و  حروف چين  و 
توزيع كننده ى نشريه. حتى خوانندگانى كه به عنوان مصرف كننده 
نشريه را مى خرند تا مصاحبه را بخوانند و به آن واكنش نشان دهند 
و احياناً آن را نقد كنند، هم از نظر مادى و هم به لحاظ معنوى 
اين  به  و  دارند  نقش  مصاحبه  اين  بازتوليد  و  توليد  چرخه ى  در 
معنا در رديف توليدكنندگان و پديدآورندگان آن قرار مى گيرند. 
است،  اجتماعى  مايملك  و  محصول  يك  مصاحبه  اين  بنابراين، 
اين پديدآورندگان  بارز نقش هاي فردِى  تفاوت  بى آن كه بخواهيم 
گوناگون را براى خلق اين مصاحبه انكار كنيم. اما قانون كپى رايت 
متن مصاحبه را فقط مايملك يك شخص حقوقى (نشريه ى نوول 
اين  مى شناسد.  دريدا)  (ژاك  حقيقى  يك شخص  يا  و  ابزرواتور) 
«تنها  به  نيست  مصاحبه  متن  مالِك  يگانه  كه  را  كسى  قانون 
مالك قانونِى» آن تبديل مى كند. تناقضى كه در قانون كپى رايت 
تناقض يك محصول اجتماعى  اين  وجود دارد در همين جاست. 
را ملك خصوصِى اين يا آن شخص مى نماياند و بدين سان جز نوول 
ابزرواتور و ژاك دريدا ساير انسان هاى دخيل در خلق اين مصاحبه 
را از شمول پديدآورندگان آن خارج مى سازد و آنان را از هرگونه 
حق و حقوقى در مورد آن محروم مى كند (البته در جاهاى ديگر 
حتى فرِد طرِف مصاحبه نيز از شمول اشخاص صاحب حق خارج 
است و ظاهراً تنها در فرانسه است كه فرد مصاحبه شونده نيز بايد 
از ترجمه مصاحبه اش به زبان هاى ديگر راضى باشد، در غير اين 
صورت مى تواند از ناشر ترجمه ى آن شكايت كند). ريچارد ُولين نيز 
آن جا كه به «روحيه ى ضدساختارشكنانه»ي دريدا اشاره مى كند 
و  ساختارشكنى!!)  نظريه پرداز  سوى  از  ساختارشكنى  با  (ضديت 
مى پرسد «دريدا چه گونه مى تواند خود را تنها مؤلف و مالك قانونى 
مصاحبه اى بداند كه به هرحال يك اقدام جمعى است؟» در واقع 
از  استفاده  صورت  به  گيرم  مى گذارد،  انگشت  تناقض  همين  بر 
واژه ى الكِن «اقدام جمعى» (joint venture) به جاى محصول 
اجتماعى (social product). شايد همين برخورد الكن و ناپيگير 
است كه مانع مى شود ُولين به علت اصلى سانسور كتاب خود يعنى 
اختالف  بر  علت  اين  نقد  جاى  به  و   ببرد،  پى  كپى رايت  قانون 
ُولين  مى گذارد.  انگشت  هايدگر  مورد  در  دريدا  با  خود  فكرى 
نمى تواند نشان دهد كه ايراد در نفِس قانون كپى رايت است كه با 
به رسميت شناسِى يك محصول اجتماعى به عنوان مايملك شخص 
دريدا به او اجازه مى دهد كه با استناد به اين قانوِن سانسورآفرين 
از ادامه ى انتشار كتاب خوانش انتقادِى مسئله ى بحث انگيز هايدگر 

جلوگيرى كند.
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كانون نويسندگان ايران و تحوالت
 سياسي جاري در سطح جامعه

است؛  سريع التحول  و  پُرتنش  جامعه اى  سياسى  نظر  از  ما  جامعه ى 
بيش ترى  شتاب  روز  به  روز  تحوالت  كه  كنونى  برهه ى  در  به ويژه 
مى گيرند. طبيعى است كه اين تحوالت در آرايش و مواضع نيروهاى 
سياسى جامعه نيز تأثيراتى به وجود مى آورد. و دور از انتظار نيست كه 
از  عضوى  كه  نيز،  ايران  نويسندگان  كانون  مانند  تشكل هايى  اعضاى 
جامعه اند و از اعضاى آگاه و فعال آن هم به شمار مى آيند، از تحوالت 
سياسِى جارى در سطح جامعه بركنار نمانند و در معرض اين تغييرات 
التهابات سياسِى مورد بحث  و تحوالت قرار گيرند. به اين ترتيب گاه 
آن  در  و  مى شود  منتقل  نيز  كانون  درون  به  كانون  اعضاى  طريق  از 
بازتاب هايى پيدا مى كند. از اين رو به طور طبيعى اين پرسش همواره 
مطرح است كه كانون نويسندگان ايران، مستقل از فرد فرد اعضاى آن و 
به عنوان يك كّل واحد، كه به موجب منشور و اساسنامه ى خود هويت 
و اصول تعريف شده و مشخصى خاص خود دارد، با بازتاب اين تحوالت 
سياسِى بيرونى در دروِن كانون چه گونه بايد برخورد كند و موضع آن 
در برابر چنين تحوالتى چيست؟ به ويژه، تالطم هاى سياسى پانزده ماه 
گذشته اين مسئله و نياز به روشن تر كردن موضع كانون در برابر آن را 

به شكل محسوس ترى مطرح كرد.
كه  مى شود  آشكارتر  هنگامى  مسئله  اين  و حل  بررسى  ضرورت 
و  تضادها  بازتاب  نيز  دور  نه چندان  گذشته اى  در  باشيم  داشته  توجه 
كانون  درون  در  را  تاسف آورى  بحران  بيرونى  سياسِى  كشمكش هاى 
پديد آورد كه يكپارچگى و موجوديت آن را به خطر انداخت و سرانجام 

به جدايى و شكاف در كانون منجر شد.
اگرچه كانون، به موجب اساسنامه ى خود، نهادى فرهنگى- صنفى 
تعريف شده است، بى ترديد تشكلى غيرسياسى به معناى عرفِى ديگر 
تشكل هاى صنفى نيست، زيرا نويسنده در همان محدوده ى كار صنفى 
خود نيز سياسى است. نويسنده از نظر عينى در وضع موجود زندگى 
مى كند اما ذهن او، فراتر از وضع موجود، نگران آينده ى سرنوشت انسان 
و آزادى او است و نگاه او، فراتر از اين جا و اكنون و قوانين حاكم بر 
آن ها، متوجه چشم اندازهاى آينده ى انسان و ترسيم اين چشم اندازها 
مطلوب  دنياى  و  موجود  دنياى  ميان  فضاى  در  نويسنده  ذهن  است. 
َجَوالن مى كند و از اين رو با همه ى عوامل و نيروهاى مؤثر در سرنوشت 
و آينده ى انسان درگير است. به همين دليل نويسنده در حرفه ى خود 
و  انديشه  آزادى  اين ديدگاه،  از  و،  دارد  نياز  بيان  و  انديشه  آزادى  به 
بيان الزمه ى ذاتِى كار او است. از سوى ديگر، مرجعى كه در سراسر 
تاريخ، در جهت حفظ و تثبيت وضع موجود، آزادى انديشه و بيان را 
اين جا است كه  يا سلب كرده و مى كند مرجع قدرت است.  محدود 
نويسنده حتى در كار حرفه اى و صنفى خود، يعنى كار نويسندگى، با 
مرجع قدرت رو در  رو و درگير است و به اين مفهوم كاِر او سياسى، 
نهاد  بنابراين  است.  اجتماعى، جايگاهى سياسى  نظاِم  او در  و جايگاه 
رانندگان  صنفى  نهاد  مانند  نمى تواند،  ماهيتاًً  نيز  نويسندگان  صنفى 
يا  راننده  كار  باشد.  غيرسياسى  نهادى  منسوجات،  واردكنندگان  يا 
ذاتاً  نويسنده  كار  اما  است،  غيرسياسى  كارى  منسوجات  فروشنده ى 
با سرنوشت  او را  سياسى است و همين خصلِت ذاتِى كاِر نويسندگى 
مردم و حقوق انسانِى آن ها درگير و نسبت به آن متعهد مى سازد. اين 

يك روى سكه است.
اما، از سوى ديگر، سرشت سياسِى اتحاديه/ نهاِد صنفِى نويسندگان، 
فعاليت سياسى/ و  معناى سياست ورزى  به  بيان شد،  كه  مفهومى  به 

حزبى نيست زيرا: 
اوالً هدف اصلى و عمومِى احزاب و جريان هاى سياسى دست يابى 
به قدرت سياسى يا شركت در آن است تا برنامه هاى مورد نظر خود 
را به اجرا درآورند. اين الزمه ى ذاتِى مبارزات سياسى/حزبى است. به 

همين دليل خط مشى و شعارهاى آن ها معطوف به قدرت سياسى است 
و در جهت رسيدن به آن طراحى و دنبال مى شود. اما كار نويسنده از 
جنسى ديگر است و او را با تالش براى رسيدن به قدرت كارى نيست؛ 
ندارد. اهداف كانون  نيز هرگز چنين هدفى  ايران  نويسندگان  و كانون 
كه در اساسنامه ى آن تعيين و بيان شده، تحقق آزادى انديشه و بيان و 
قلم، اعتالى فرهنگى جامعه، و حمايت از حقوق صنفى اعضاى آن است. 
اين اهداف ذاتاً با اهداف احزاب سياسى متفاوت اند و از اين رو خط مشى 
كانون و روش هايى كه براى اجراى اين خط مشى به كار مى گيرد نيز با 

خط مشى و روش هاى احزاب سياسى تفاوِت ذاتى دارد.
ثانياً جانب دارى از اين يا آن حزب يا جناح سياسى، مخّل وحدت 
و تشتت در درون آن خواهد  بروز تنش  مايه ى  و  كانون  يكپارچگى  و 
بود. مقتضاى تشكيل كانون نويسندگان ايران، مانند هر تشكل صنفى 
افراد  از  نيرومندتر  و  بزرگ تر  نهادى  اتحاديه/  بوده است كه  اين  ديگر، 
مشترك  مصالح  از  دفاع  توانايى  تا  آيد  وجود  به  آن  تشكيل دهنده ى 
باشد.  داشته  نيستند  آن  از  دفاع  به  قادر  به تنهايى  كه  را  اعضاى خود 
تشكل هايى مصالح مشترك همه  فعاليت چنين  دليل محور  به همين 
اعضاى آن ها است. وجه اشتراك اعضاى كانون كه مبناى وحدت آن ها 
در اين تشكل است و سيمان اين بنا را تشكيل مى دهد، نويسنده  بودن به 
معناى حرفه اِى كلمه و پاى بندى به اصل آزادى انديشه و بيان و مبارزه 
در راه تحقق آن است. اگرچه از لحاظ سياسى هر يك از اعضا مشرب 
خود را دارد و ممكن است چپ يا ليبرال، ميانه رو يا راديكال، مذهبى 
يا غيرمذهبى، و يا داراى هر گرايش سياسى ديگرى باشد، اما تا زمانى 
مبارزه در  و  نويسنده  و عمومِى  از مصالح مشترك  دفاع  به  كه همگى 
راه آزادى انديشه و بيان پاى بند باشند بايد بتوانند در چارچوب كانون 
بنابراين جانب دارى از يك خط حزبى و جناحِى خاص،  فعاليت كنند. 
خالف مقتضاى تشكيل و تداوم كانون و مغاير با روح حاكم بر منشور 
و اساسنامه ى آن است و در عمل يكپارچگى و تداوم آن را در معرض 
مخاطره قرار مى دهد. تجربه ى رويدادهاى سال 1358 و كشمكش ها و 
تنش هايى كه در آن سال سرانجام كانون را به دو پاره تقسيم كرد، و آثار 
آن هنوز چون زخمى ناسور بر پيكر كانون باقى است، گواه اين سخن 
است كه غلبه ى نگاه سياسى/حزبى بى ترديد مخلِّ وحدت و دوام كانون 

خواهد بود.
است  ممكن  گوناگون  تاريخِى  دوره هاى  در  و  جامعه  هر  در  البته 
گرايش ها يا جريان هاى سياسى متفاوتى در ميان اصحاب انديشه و اهل 
قلم غالب شوند و برترى يابند، و بازتاب اين تغييرات از راه انتخابات در 
تركيب هيئت دبيران نمود و ظهور خارجى يابد. اما هيئت دبيران نيز، با 
هر تركيبى، موظف است تنها در چارچوب منشور و اساسنامه ى كانون 
گام بردارد. به اين ترتيب اساس هويت كانونى ما را منشور و اساسنامه ى 

كانون تعيين مى كند.
با توجه به مجموع آن چه بيان شد، ما بر اين باوريم كه در كانون 
از  آن،  اساسنامه ى  و  منشور  در  مندرج  اصول  به  بنا  ايران  نويسندگان 
يك سو، به دفاع پيگير از حق آزادى بيان بى هيچ حصر و استثنا براى 

همگان متعهديم اما، در همان 
حال و از سوى ديگر، موظفيم 
و  هويت  حفظ  منظور  به 
چارچوبى  از  كانون  موجوديت 
تشكيل  مقتضاى  و  انگيزه  كه 
پاسدارى  است  بوده  كانون 
اين  از  آن  خروج  از  و  كنيم 
چارچوب و دنباله روى از اين يا 
آن جريان سياسى يا سياسِت 
جامعه  سطح  در  كه  جناحى 

جريان دارد خوددارى ورزيم.
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تا به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام محاكمه شود. 
رييس دانا در ساعت يك بعد از نيمه شب 28 آذر 1389 
با حضور 7 يا 8 مأمور در منزل خود بازداشت و روانه ي اداره  
اماكن نيروي انتظامي  و پس از بازجويي روانه ي زندان اوين 
اقتصاددان  كه  كانون،  ديرين  عضو  اين  بازداشت  بود.  شده 
و در طول چهل سال گذشته همواره  است  و جامعه شناس 
سرگرم تحليل و بررسي مسايل اقتصادي و سياسي و اجتماعي 
ايران بوده است، اين بار به دليل نقد سياست يارانه اِي دولت 

صورت گرفته بود.
انفرادي گذراند و  زندان  را در  روز  رييس دانا 30  دكتر 
اعتقادات  داشتن  چون  اتهاماتي  طوالني  بازجويي هاي  طي 
از   انتقاد  و  كانون  دبيران  سياسي خاص، عضويت در هيئت 

سياست هاي دولت به او وارد شد.
خردادماه  بيستم  در  صادرشده  حكم  نهايت،  در  اما، 
ايران،  نويسندگان  كانون  در  عضويت  جرم   به  را  رييس دانا 
بزرگداشت  مراسم  در  شركت  سانسور،  عليه  بيانيه  تدوين 
استناد  به  ماركسيستي  افكار  داشتن  كانون،  جان باختگان 
تبليغ براي چهره هايي چون صمد بهرنگي و خسرو گلسرخي، 
برخوردهاي  به  اعتراض  زنداني،  وكالي  آزادي  درخواست 
غيرانساني با بازداشت شدگان و . . . به يك سال حبس تعزيري 
گرفته  قرار  او  وكيل  اعتراض  مورد  حكم  اين  كرد.  محكوم 

است.
عرضه  آثار درويشيان در نمايشگاه كتاب ممنوع شد

مسئوالن نمايشگاه كتاب (ارديبهشت 90) با رجوع به غرفه ي 
نشر چشمه، كه آثار علي اشرف درويشيان را منتشر مي كند، 

از مدير آن انتشارات خواستند كه همه ي آثار او را جمع آوري 
و از فروش آن ها خودداري كند.

علي اشرف درويشيان نزديك به چهل سال است كه در 
عرصه ي داستان نويسي ايران فعاليت مي كند و از چهره هاي 

سرشناس اين عرصه به شمار مي آيد.
به جز آثار درويشيان، كتاب مهسا محب علي نيز، كه به 
تازگي پا به عرصه ي داستان نويسي گذاشته است، به دستور 

مسئوالن نمايشگاه جمع آوري شد.

اخبار اهل قلم
حكم جزاي نقدِي رضا خندان (مهابادي) تأييد شد

خندان  رضا  براي  ريال)  ميليون  (بيست  نقدي  جزاي  حكم 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   36 شعبه ي   در  (مهابادي) 
دايره ي  به  اجرا  براي   1390 فروردين ماه  اواخر  در  و  تأييد 
 7 در  خندان  رضا  شد.  ارسال  انقالب  دادگاه  احكام  اجراي 
بند  به  و  اطالعات دستگير  مأموران  توسط  بهمن ماه 1388 
209 زندان اوين منتقل شد. وي در مورد فعاليت هاي خود 
در زمينه ي حقوق كودك و عضويت در هيئت دبيران كانون 
نويسندگان ايران مورد بازجويي قرار گرفت. و سرانجام پس از 
سه ماه ونيم بازداشت، با سپردن وثيقه موقتاً آزاد و پرونده اش 
ارسال  دادگاه  به  نظام  عليه  تبليغ  اتهام  به  رسيدگي  براي 

شد.
در دادگاه بدوي محمد شريف وكيل رضا خندان به دفاع 
از  اتهام منتسبه را بي اساس دانست. پس  از وي پرداخت و 
20ميليون  پرداخت  به  را  خندان  رضا  بدوي  دادگاه  چندي 
ريال جزاي نقدي محكوم كرد. اين حكم مورد اعتراض متهم 
و وكيل وي قرار گرفت و پرونده براي بررسي مجدد به شعبه ي 
36 دادگاه تجديدنظر ارجاع شد. پس از چند ماه حكم صادره 

ً  در اين شعبه تأييد و براي اجرا ارسال شد.  مجددا
محكوميت منيژه نجم  عراقي به يك سال حبس تعزيري

 11 در  ايران،  نويسندگان  كانون  منشي  نجم عراقي،  منيژه 
را  اسالمي  انقالب  دادگاه  از  ارديبهشت 1390 حكم صادره 
دريافت كرد، كه او را به يك سال حبس تعزيري محكوم كرده 

است. 
شهريورماه سال گذشته مأموران وزارت اطالعات منزل 
منيژه نجم عراقي را مورد بازرسي قرار دادند و، عالوه بر وسايل 
ديگر، ُمهر و مدارك كانون نويسندگان ايران را ضبط كردند. 
پس از آن او بارها براي بازجويي احضار شد و به پرسش هايي 
ارسال  ايران،  نويسندگان  كانون  در  فعاليت  پيرامون  عمدتاً 
بزرگداشت جان باختگان  مراسم  در  و شركت  آن  بيانيه هاي 
 2 شعبه    1389 مهرماه   24 در  سرانجام  داد.  پاسخ  كانون 
توديع  تا  او  و  كرد  زندان  روانه ي  را  عراقي  اوين  بازپرسي 
وثيقه  (30ميليون تومان) سه روز را در بند قرنطينه ي اوين 

گذراند. 
دادگاه انقالب، در نهايت، عراقي را به جرم تبليغ عليه 
به  ايران  نويسندگان  كانون  بيانيه هاي  ارسال  از طريق  نظام 
يك سال حبس تعزيري محكوم كرد. اين حكم مورد اعتراض 
نظر  و درخواست تجديد  است  قرار گرفته  او  و وكيل  متهم 

كرده اند. 
فريبرز رييس دانا به يك سال حبس تعزيري محكوم شد

فريبرز رييس دانا، عضو هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران، 
هفتم خردادماه 1390 در دادگاه انقالب اسالمي حضور يافت 
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عقيدتي  گروه هاي  فرهنگي  حقوق  به  پنهان  يا  آشكار  تجاوز  هرگونه  الف- 
پايه هاي  تضعيف  عامل  و  جامعه  فرهنگي  اعتالي  مانع  را  ايران  و خلق هاي 

وحدت خالق ملي مي داند و با آن مبارزه مي كند.
ب- معتقد است كه قوانين و مقررات نشر و توزيع آثار فكري (هنري، فرهنگي،  
فلسفي، و . . .) نبايد منافي حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار مذكور 
باشد،  و روابط ميان مولفان و مصنفان آثار فكري (هنري، فرهنگي،  فلسفي، و 
. . .) بايد بر اساس قانون يا مقررات عادالنه اي باشد كه با مشاركت نمايندگان 
فرهنگي،   (هنري،  فكري  آثار  مصنفان  و  مولفان  گروه هاي  ديگر  و  كانون 

فلسفي، و . . .) تدوين گردد.

4-  استقالل كانون از همه ي جمعيت ها، احزاب و سازمان هاي سياسي اعم 
از مستقل يا وابسته به هر نوع نظام حكومتي. كانون ضمن آن كه موظف به 
دفاع از كليه ي حقوق و آزادي هايي است كه با آزادي انديشه و بيان و نشر، 
به هيچ  نمي بايد  و  نمي تواند  دارند،  ارتباط  فرهنگي جامعه  و  فكري  و رشد 
شكلي تبديل به ابزار يا محملي براي فعاليت هيچ جمعيت، حزب يا سازمان 

سياسي خاصي شود.
داشتن  بدون  كه  مشابهي  انجمن هاي  و  كانون ها  كليه ي  با  همكاري    -5
وابستگي به گروه، جمعيت، سازمان يا حزب سياسي خاص، از آرمان هاي عام 

آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي دفاع مي كنند.

«متِن «134 نويسنده»»
(23 مهرماه 1373)

ما نويسنده ايم
آمده،  پديد  ديگر  جوامع  و  ما  جامعه ي  در  معاصر  تاريخ  در  كه  مسائلي  اما 
از  نويسند گان  از  برخي  حتي  و  جامعه  از  بخشي  و  دولت  كه  را  تصويري 
نويسنده و ماهيِت  نتيجه هويِت  نويسنده دارند، مخدوش كرده است؛ و در 
اثرش، و هم چنين حضوِر جمعِي نويسند گان دست خوِش برخوردهاي نامناسب 

شده است.
هر  رفع  براي  مي دانيم  خود  وظيفه ي  ايران  نويسند گاِن  ما  اين رو  از 
گونه شبهه و توهم، ماهيت كار فرهنگي و علت حضوِر جمعِي خود را تبيين 

كنيم.
به  را  خود  تحقيِق  و  انديشه  و  تخيل  و  احساس  يعني  نويسنده ايم،  ما 
اشكال مختلف مي نويسيم و منتشر مي كنيم. حِق طبيعي و اجتماعي و مدني 
ما است كه نوشته مان- اعم از شعر يا داستان، نمايش نامه يا فيلم نامه، تحقيق 
يا نقد، و نيز ترجمه ي آثار ديگر نويسند گاِن جهان- آزادانه و بي هيچ مانعي 
به دست مخاطبان برسد. ايجاد مانع در راه نشر اين آثار به هر بهانه اي، در 
صالحيت هيچ كس يا هيچ نهادي نيست. اگر چه پس از نشر راِه قضاوت و 

نقِد آزادانه درباره ي آن ها بر همگان گشوده است.
هنگامي كه مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امكان فردِي 
ما فراتر مي رود، ناچاريم به صورِت جمعي- صنفي با آن روبه رو شويم، يعني 
براي تحقق آزادي انديشه و بيان و نشر و مبارزه با سانسور، به شكِل جمعي 

بكوشيم. به همين دليل معتقديم:
متضمن  ايران  نويسند گان  صنفِي  تشكِل  هدف  با  ما،  جمعِي  حضوِر 
استقالل فردي ما است. زيرا نويسنده در چه گونگي خلق اثر، نقد و تحليل آثار 
ديگران، و بيان معتقدات خويش بايد آزاد باشد. هم آهنگي و هم راهي او در 
مسايل مشترك اهل قلم به معناي مسئوليت او در برابر مسايل فردي ايشان 
نيست. هم چنان كه مسئوليت اعمال و افكاِر شخصي يا سياسي يا اجتماعِي هر 

فرد بر عهده ي خوِد او است.
ازاي  به  بلكه  نويسنده،  عنوان  به  نه  را،  نويسنده  غالباً  همه،  اين  با 
جناح ها  يا  گروه ها  يا  احزاب  به  محتمل  وابستگي هاي  يا  فرضي  نسبت هاي 
حضوِر  نتيجه  در  مي كنند.  داوري  او  درباره ي  اساس  اين  بر  و  مي شناسند 
يا  احزاب  عداِد  در  نيز  فرهنگي  صنفي-  تشكِل  يك  در  نويسندگان  جمعِي 

گرايش هاي سياسي قلمداد مي شود.
دولت ها و نهادها و گروه هاي وابسته به آن ها نيز بنا به عادت، اثِر نويسنده 
تفسيرهاي دل بخواه  با  و  روز مي سنجند،  و مصلحِت  اقتضاي سياست  به  را 
توطئه هاي  يا  سياسي  ويژه ي  گرايش هاي  به  را  نويسندگان  جمعِي  حضوِر 
داخل و خارج نسبت مي دهند. حتي بعضي افراد، نهادها و گروه هاي وابسته، 
تهديد  و  تحقير  و  اهانت  مبناي  را  خودساخته  تعبيرهاي  و  تفسيرها  همان 

مي كنند.

از اين رو تأكيد مي كنيم كه هدف اصلِي ما از ميان برداشتِن موانِع راِه 
هدف،  اين  از  ديگري  تعبير  گونه  هر  و  است  نشر  و  بيان  و  انديشه  آزادي 

نادرست است و مسئوِل آن صاحِب همان تعبير است.
مسئوليت هر نوشته اي با همان كسي است كه آن را آزادانه مي نويسد 
و امضا مي كند. پس مسئوليِت آن چه در داخل يا خارج از كشور به امضاي 
ديگران، در موافقت يا مخالفت با ما نويسندگان ايران منتشر مي شود، فقط بر 

عهده ي همان امضاكنندگان است.
بديهي است كه حِق تحليل و بررسِي هر نوشته براي همگان محفوظ 
است، و نقد آثار نويسندگان الزمه ي اعتالي فرهنِگ ملي است، اما تجسس 
در زندگي خصوصِي نويسنده به بهانه ي نقد آثارش، تجاوز به حريِم او است و 
محكوم شناختِن او به دست آويزهاي اخالقي و عقيدتي خالِف دموكراسي و 
شئوِن نويسندگي است. هم چنان كه دفاع از حقوق انساني و مدنِي هر نويسنده 

نيز در هر شرايطي وظيفه ي صنفِي نويسندگان است.
حاصل آن كه 

حضوِر جمعِي ما ضامن استقالل فردِي ما است، و انديشه و عمل خصوصِي 
هر فرد ربطي به جمِع نويسندگان ندارد. اين يعني نگرِش دموكراتيك به يك 

تشكل صنفِي مستقل.
را  ما  نويسنده ايم.  ما  مي گوييم  باز  است،  واضحات  توضيِح  اگرچه  پس 

نويسنده ببينيد و حضوِر جمعِي ما را حضوِر صنفِي نويسندگان بشناسيد 
منوچهر آتشي، اميرحسين آريان پور، داريوش آشوري، شهين احمدي، 
مسعود احمدي، شيوا ارسطوئي، حسن اصغري، محمدرضا اصالني، جهانگير 
افكاري، اصغر الهي، مفتون اميني، سيدعبداله انوار، منصور اوجي، پرويز بابائي، 
بهارلو،  محمد  بنياد،  شاپور  براهني،  رضا  باطني،  محمدرضا  باباچاهي،  علي 
سيمين بهبهاني، ميهن بهرامي، محمد بياباني، بيژن بيجاري، بهرام بيضائي، 
شهرنوش پارسي پور، روئين پاكباز، باقر پرهام، حسن پستا، عليرضا پنجه اي، 
احمدپوري، حسين پويان، محمدجعفر پوينده، چنگيز پهلوان، بهروز تاجور، 
احمد تدين، گلي ترقي، فرخ تميمي، علي رضا جباري، كامران جمالي، هاشم 
جوادزاده، محمد جواهركالم، شاپور جوركش رضا جوالئي، جاهد جهانشاهي، 
خسرو  حسيني،  غفار  حسامي،  هوشنگ  چهلتن،  اميرحسن  چايچي،  رضا 
تهراني، ضياءالدين خالقي، محمدتقي خاوري، علي اصغر خبره زاده،  حمزوي 
ابوتراب خسروي، محمدرضا خسروي، عظيم خليلي، محمد خليلي، سيمين 
اكبر  ديهيمي،  خشايار  دولت آبادي،  محمود  درويشيان،  علي اشرف  دانشور، 
رواني پور،  منيرو  رحماني،  نصرت  رئيس دانا،  فريبرز  راوندي،  مرتضي  رادي، 
قاسم روبين، اسماعيل رها، ابراهيم رهبر، عباس زرياب خوئي، كاظم سادات 
اشكوري، فرشته ساري،  غالمحسين سالمي، محمدعلي سپانلو، جالل ستاري، 
فرج سركوهي، عليرضا سيف الديني، احمد شاملو، محمد شريفي، محمدتقي 
صالح پور، ساناز صحتي، عبدالرحمن صدريه، عمران صالحي، فرزانه طاهري، 
مسعود طوفان، هوشنگ عاشورزاده، شيرين عبادي، عبدالعلي عظيمي، مشيت 
عالئي، غزاله عليزاده، مهدي غبرائي، هادي غبرائي، سودابه فضائلي، محمد 
منوچهر  كاشيگر،  مديا  كار،  مهرانگيز  قهرمان،  ازيتا  قريب،  مهدي  قاضي، 
كريم زاده، بيژن كلكي، سيما كوبان، عبداله كوثري، جعفر كوش آبادي، منصور 
لنگرودي،  ليلي گلستان، هوشنگ گلشيري، شهال الهيجي، شمس  كوشان، 
جواد مجابي، محمد محمدعلي، احمد محمود، عباس مخبر، شهاب مقربين، 
ميرصادقي،  جمال  مهويزاني،  الهام  منشي زاده،  كيومرث  مندني پور،  شهريار 
احمد ميرعالئي، محسن ميهن دوست، كيوان نريماني، غالمحسين نصيري پور، 
نازنين نظام شهيدي، جمشيد نوائي،  سيروس نيرو، صفورا نيري، محمد وجداني، 

اسماعيل همتي،  كورش همه خاني، حميد يزدان پناه، ابراهيم يونسي.

رونوشت براي روزنامه ها و مجالت:  اطالعات، ابرار، جمهوري اسالمي، جهان 
داستاني،  ادبيات  ادبستان،  آدينه،  همشهري،   كيهان،  سالم،  رسالت،  اسالم، 
اطالعات بين المللي، ايران فردا، پاژ، پيام امروز، تكاپو، جامعه سالم، چيستا، 
دنياي سخن، دوران، روزگار وصل، زنان،  زنده رود، شباب، شعر، صفحة اول،  
فروغ آزادي، كادح ادبي، كلك، كيان، كيهان فرهنگي، كيهان هوائي، گردون، 
گفت وگو، گيله وا، معيار، مناطق آزاد، نشر دانش، نگاه پنجشنبه (ضميمة خبر) 

و ساير كانون هاي نويسندگان جهان.

تذكر:   بيانيه  ي زير كه از اسناد مهم كانون در دوره ي سوم آن است و در 31 
شهريورماه 1389 انتشار يافت، براي تكميل متن تاريخ كانون در اين جا به 

طور كامل چاپ مي شود.
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«دانه و پيمانه" در دست ناشر
دانه و پيمانه (بررسي چند رمان و داستان كوتاه) عنوان 
كتاب مشترك علي اشرف درويشيان و رضا خندان (مهابادي) 
است كه چندي پيش به ناشر سپرده شد. اين كتاب شامل 
نقد و بررسي چند رمان و داستان كوتاه است كه برخي به 
طور مشترك و برخي انفرادي نوشته شده است. بيش تر اين 
نقدها در دهه ي هفتاد در نشريات مختلف به چاپ رسيده اند، 

و تعدادي نيز براي نخستين بار منتشر مي شوند.
دانه و پيمانه (بررسي چند رمان و داستان كوتاه) را قرار 

است نشر چشمه منتشر كند.
انتشار در آداب شكسته

در  اصغري  حسن  نوشته ي  شكسته  آداب  در  عشق  رماِن 
شماري محدود (40 نسخه) منتشر شد. در پي وخيم تر شدن 
شرايط صدور مجوز چاپ كتاب و شدت گرفتن سانسور در 
وزارت ارشاد، بعضي از نويسندگان ترجيح مي دهند آثار خود 
مثًال  دهند؛  قرار  مخاطبان  دسترس  در  ديگر  راه هاي  از  را 
يا چاپ در شمارگان  اينترنتي  از طريق درج در سايت هاي 

محدود.
حسن اصغري پس از آن كه از دريافت مجوز براي انتشار 
به  مبادرت  نوميد شد، خود  آداب شكسته  عشق در  رمان 
و  گرفت  پرينت  رمان  اين  از  اندكي  شمار  و  كرد  آن  چاپ 
صحافي كرد. اين رمان در دو جلد نوشته شده كه اصغري آن 

را در يك مجلد پانصدصفحه اي به چاپ رسانده است.

نوش جان شان!
                                                               ا.م

نيمه هاي دهه ي 70 بود كه زيراكس كاراِن سابق و اُفست كاراِن 
الحق مدايح بي صله ي شاعر بزرگ ما احمد شاملو را، كه در 
اصل به  دليل سانسور داخلي در آن سوي آب ها منتشر شده 

بود، چاپ "زدند" و روانه كنار خيابان ها كردند. 
عده اي از رفقا سراسيمه پيش شاملو رفتند كه:

بي صله  مدايح  بي همه چيزها  اين  كه  نشسته ايد  چه  آقا   -
خيابان ها  كنار  دارند  و  كرده اند  چاپ  شما  بي اجازه ي  را 

مي فروشند.
- ُخب كه چه؟

- يعني نمي خواهيد كاري بكنيد، آخر. . .
- ها، مي ترسيد عوايدش به جيب اين پاپتي ها برود؟

- خوب آخر. . .
- از من مي شنويد نگران نباشيد، نوش  جان شان. نكند فكر 
كرده ايد كه من هم مثل آن [خواننده ي مشهور] مي روم از 
دست اين ها شكايت مي كنم؟ به كي؟ به سانسورچي ها؟ نه خير 
جانم! اين حضرت استادي اگر مي دانست كه جسد نيمه جان 
آن موسيقي سنتي دلبند ايشان را در آن دهه ي بُكش بُكش 
جلوي  "الت ولوت"  او  قول  به  همين  شصت،  دهه ي  بازار 
دانشگاه حفظ كرده اند، هيچ وقت چنين شكري نمي خورد كه 
از دست اين موجودات نازنين شكايت بكند. بابا مگر همين ها 
را  جهنمي  سانسور  سد  سال  بيست  اين  در  كه  نبوده اند 
شكسته اند؟ يعني منكِر اين هستيد كه عبيدها، ايرج ميرزاها، 
هدايت ها، چوبك ها، فروغ ها و . . . براي زنده ماندشان مديون 
به  كه  پاپتي هايي  سانسورشكن اند،  بي ادعاي  پاپتي هاي  اين 

سطوت و صولت قالبِي قدرت تسخر مي زنند؟
از من مي شنويد، نوش  جان شان!
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كانون به روايت اسناد
1) دفاع از آزادي بيان با توجه و تكيه بر قوانين اساسي ايران (اصل 20 و اصل 
ماده ي  و  ماده ي 18  بشر   اعالميه  جهاني حقوق  و  اساسي،  قانون  21 متمم 

19 آن)
آزادي بيان شامل همه ي انواع آن اعم از كتبي و شفاهي يا به كمك تصوير 
است، يعني نوشته، نوشته ي چاپي، سخنراني، نمايش،  فيلم، راديو و تلويزيون. 
هركس حق دارد به هر نحوي كه بخواهد آثار و انديشه هاي خود را رقم بزند و 

به چاپ برساند و پخش كند.
مقامي كه رعايت اين حق از او مطالبه مي شود قواي سه گانه  كشور است، 
و همه ي صاحب قلماني كه در راه به دست آوردن و صيانت اين حق مي كوشند 
و شركت  نام نويسي  نويسندگان  كانون  در  بيانيه  اين  مفاد  قبول  با  مي توانند 

كنند.
2) دفاع از منافع صنفي اهل قلم بر اساس قانون يا قوانيني كه – در حال يا 
در آينده – روابط ميان مؤلف و ناشر يا سازمان هاي عامله ي كشور را به نحوي 

عادالنه معين و تنظيم كند.
كانون نويسندگان ايران از همه ي صاحب قلماني كه به اين دو اصل معتقد 
بوده و حاضرند در راه جان بخشيدن به آن ها بكوشند، دعوت مي كند تا گرد 
كانون فراهم آيند و مساعي پراكنده ي خود را براي رسيدن به مقصود هماهنگ 

سازند.

موضع كانون نويسندگان ايران
(مصوب مجمع عمومي – 31 فروردين 1358)

جهاني حقوق  اعالميه ي  و 19  مواد 18  به  توجه  با  ايران  نويسندگان  كانون 
بشر، و مواد 8، 15، 18، 19 و 22 ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي، اجتماعي 
ارديبهشت ماه  مورخ  كانون  اول  بيانيه ي  به  استناد  با  متحد،  ملل  فرهنگي  و 
1347 خورشيدي، با توجه به مفاد گزارش هيئت دبيران موقت كانون به مجمع 
آرمان هاي  از  الهام  با  و  خورشيدي،   1357 ارديبهشت ماه   31 مورخ  عمومي 
اجتماعي  و  فردي  آزادي هاي  از  حراست  در جهت  ايران  انقالب  دموكراتيك 
با  پايه هاي وحدت ملي  اعتالي فرهنگي جامعه و تحكيم  و  به رشد  و كمك 

بهره گيري از امكانات خالقيت فرهنگِي همه ي گروه هاي اي
راني، اصول زير را به عنوان موضع خود اعالم مي دارد:

1-  دفاع از آزادي انديشه و عقيده براي همه ي افراد و گروه هاي عقيدتي و 
عقايدي كه خود  و  افكار  استثنا. هر كس مي تواند  و  بدون هيچ حصر  قومي 
مي پسندد داشته باشد و هيچ فرد يا گروه يا مرجعي مجاز نيست افكار و عقايد 
خود را بر ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد آزادانه ي افكار و عقايد 

جلوگيري كند.

2-  دفاع از آزادي بيان و نشر و اشاعه ي افكار و عقايد و آثار فكري (هنري، 
فرهنگي، فلسفي، و . . .) با استفاده از كليه ي وسايل ممكن

در اجراي اين اصل، كانون نويسندگان ايران:
نشر  و  عقايد  و  افكار  بيان  زمينه ي  در  (سانسور)  مميزي  هرگونه  با  الف-  
و  ادارات  انحالل  كرده،  مبارزه   (.  .  . و  فلسفي،  فرهنگي،   (هنري،  فكري  آثار 
سازمان هايي را كه، به صورت آشكار يا پنهان، عامل اجراي مميزي (سانسور) 
باشد،  كه  عنوان  و  بهانه  و  شكل  هر  به  را  آن ها  احياي  ممنوعيت  و  باشند، 

خواستار است.
ب- با هرگونه محدوديت و سانسور در كاربرد وسايل انتشار و اشاعه و ارائه آثار 

فكري (هنري، فرهنگي،  فلسفي، و . . .) مبارزه مي كند.
ج- به منظور اعتالي فرهنگي جامعه، خواستار آزادي آموزش و پژوهش است. 

و با هرگونه محدوديت و سانسور در اين زمينه مبارزه مي كند.
د- هرگونه استفاده ي انحصاري از رسانه هاي گروهي را منافي اعتالي فرهنگي 
و  خبري  عمومي  نظام  استقالل  خواستار  و  مي داند،  جامعه  آگاهي  رشد  و 

اطالع رساني، به ويژه راديو و تلويزيون، از منافع خصوصي و دولتي است.

3-  مبارزه با هر گونه تبعيض و استثمار فرهنگي
در اجراي اين اصل، كانون نويسندگان ايران:

در ابتداي متن منشور كانون نويسندگان ايران از سه سند نام برده مي شود 
كه پايه ي تدوين منشور بوده اند. از آن جا كه كانون به داليل روشن همواره از 
داشتن هر گونه بايگاني – خواه حقيقي يا مجازي- محروم بوده و سايت آن  
نيز مسدود شده است، دسترسي به اين اسناد براي بسياري از اعضا دشوار و 
گاه ناممكن مي نمايد. از اين رو متن هر سه سند را در اين جا آورده ايم. يادآور 
اول كانون است كه در  بيانيه ي  مي شود كه «درباره ي يك ضرورت» همان 

واقع مرام نامه ي آن بود.
«درباره ي يك ضرورت»
(ارديبهشت سال 1347)

به  مربوط  خاص  انگيزه هاي  و  تاريخي  دراز  و  دور  ريشه هاي  كه  عللي  به 
تضادهاي دنياي كنوني دارد، در روزگار ما رفتار مقامات رسمي ايران نسبت 
به صاحبان انديشه و ابداع هنري در دو جهت كامًال متمايز سير مي كند و 
چنين مي نمايد كه اگر مانعي نباشد  باز تا سال ها در همان دو جهت سير 

خواهد كرد:
انديشه هاي رام دست آموز، كه زندگي و  يكي پروردن و به كار گرفتِن 
تكاپويي اگر دارند، همان در شيار مألوف سنن و مقررات و عقايِد پذيرفته شده 
است، با كم وبيش نازك كاري و آرايش و پيرايش كه به هر حال هيچ چيز را 
در صورت موجود زمانه عوض نمي كند. سازمان هاي عامله ي كشور، با توجه و 
دلسوزي مخدومان، گذشته از مال و مقام و افتخارات، همه گونه امكاني را براي 

نشر و اشاعه ي مكررات دلخواه آثارشان در اختيار اين گروه مي گذارند.
ديگر ترس و بدگماني و احياناً كين توزي نسبت به انديشه هاي پوينده ي 
راه گشا كه نظر به افق هاي آينده دارد و فردا را نويد مي دهد. درباره ي اين 
گروه و غرابت اضطراب انگيز آثار و آرايشان، سعي همه در محدود داشتن و 
نهان و  بنِد  و  از طريق همه گونه سد  نهادن است،  منزوي كردن و سرپوش 
آشكار در زمينه هاي عملي و عرضه و انتشار. و اگر اين همه در پاره اي موارد 
مؤثر نيفتاد، يا قبول عام سايباني مصون از تعرض پديد آورد، آن وقت تظاهر 
به هم داستاني است و تأييد و تحسيِن ريايي و سعي در خنثي كردن انديشه 

با حفظ قالب كالم.
اين رفتار دوگانه كه آشكارا حقوق شناخته شده ي بشري را نقض مي كند 
و كساني را كه نخواهند آزادي و آزادانديشي خود را در مقام خريد و فروش 
بگذارند به خاموشي محكوم مي دارد، در پس نقاب صالح انديشي و خير اجتماع 
رشد فكري مردم و استعداد فكري آنان را نفي مي كند، برخورد آزادانه ي آرا 
و نقد سالم و باروري انديشه و آثار هنري را مانع مي گردد و محيط ساكن و 
دربسته اي به وجود مي آورد كه در آن اوهام و اباطيل جايگزين اشكال زنده ي 
ادب و فلسفه و هنر مي شود. و اين خسراني بزرگ است، هم در سطح فرد و 

هم در سطح ملت.
در دنيايي كه از طريق روزنامه و كتاب و فيلم و راديو و تلويزيون سيل 
انديشه ها و مفاهيم گوناگون از فراز ديوار مرزها و مقررات در وجدان مردم 
جهان سرريز مي كند، هر ملتي موظف است كه با آگاهي و بينش و اراده ي 
آزاد غذاي روح خود را از اين ميان انتخاب كند و به كوشش فرزندان مبتكر 
و آزادانديش خود، ديگران را بر سفره رنگين خود بنشاند. و اين جز با ارج 
گذاشتن به انديشه هاي نو، احترام به آزادي فكر و بيان و تأمين بي خدشه ي  
سازمان هاي  و  مردم  نيست.  ممكن  آثار  و  افكار  تبادل  و  نشر  مادي  وسايل 
عامله ي كشور، خاصه همه  كساني كه با انديشه و ابداع سروكار دارند، بايد 
بياموزند كه بيان و انديشه ي ديگران را، خواه موافق يا مخالف، تحمل كنند 
و آزادي را به خود محدود ندارند. دايه و قيم و يا از آن بدتر گزمه نباشند. 
چه آزادي انديشه و بيان در فطرت آدمي است و هيچ جبر و تحكمي قادر بر 
محو آن نيست. آزادي انديشه و بيان تجمل نيست، ضرورت است، ضرورت 
بر اساس همين ضرورت است كه«كانون  و  ما.  اجتماع  و  فرد  آينده ي  رشد 
نويسندگان ايران» كه شامل همه ي اهل قلم اعم از شاعر و نويسنده و منتقد 
و نمايشنامه نويس و سناريونويس و محقق و مترجم مي گردد، تشكيل مي يابد 

و فعاليت خود را بر پايه ي دو اصل زيرين آغاز مي كند:
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مشهورترين ممنوعِ جهان
     رضا خندان (مهابادي)- فروردين
رضا خندان  (مهابادى)- فروردين 1390

مي بيني كه كنار پياده رو خيابان نشسته، روي تكه اي مقوا، يا 
پارچه و يا حتي روي سنگفرش لُخت، و چشم هايش معلوم 
نيست به كجا زل زده اند؟! سر و رويي آراسته و ظريف دارد. 
گاه با كاله و گاه بي كاله، با كراوات و كت  و جليقه  موقر بر 
كنار  و  بخواهي اش  اگر  است.  ايستاده  يا  نشسته  خود  جاي 
بگيري  را  از كتاب فروشي هايي سراغش  بايد  نباشد،  پياده رو 
توي  مي فروشند.  و  مي خرند  ناياب  و  كم ياب  كه دست دوم، 
اين جور مكان ها حتماً پيداش مي كني. در كتاب فروشي هاي 
رسمي و جواز دار، چه كوچك و ساده و چه بزرگ و شيك، 
نمي تواني ببيني اش. سال هاست كه از گذرگاه هاي رسمي كنار 
گذاشته شده. او در ايران ساكن گوشه و كنارها، چاپخانه هاي 

مخفي و البته دل هاي دوستدارانش است.
دسته  آن  از  نكنيد  فكر  است.  چنين  كه  سال هاست 
نويسندگان بوده كه زوركي كتابي، كتاب هايي، چاپ كرده اند 
روانه ي  ناگزير  و  ناشرشان  و  خودشان  دست  روي  مانده  و 
ارزان فروشي ها و حراجي ها شده است. خير!  ده، بلكه صد، 
نظر،  و  نقد  درباره اش  ديگران  است  نوشته  او  آن چه  برابر 
تحليل و تفسير، نوشته و چاپ كرده اند. تفسيرها و نقدها را 
در كتاب فروشي هاي رسمي و جواز دار هم مي شود پيدا كرد 
اما آثار اصلي را نه! آن ها ممنوع اند. او ممنوع است. تقريباً از 
همان زمان كه آغاز كرد ممنوع شد. در عهد رضاشاه، ناچار 
شد بوف كورش را در بمبئي به تعدادي اندك پلي كپي كند. 
تا دم ودستگاه سانسور رضاشاهي برقرار بود او هم ممنوع بود. 
گاه  و  بود  آزاد  گاه  آثارش  انتشار  محمدرضاشاه  دوره ي  در 
نه. يكي اش آزاد بود و ديگري نه. اما صاحبان قدرت طريقي 
ديگر را هم مكمل محدوديت ها كرده بودند: دروغ پردازي و 
را  آثارش  «هركسي  كه  مي پراكندند  چنين   شايعه پراكني. 

است؛»   نوميدكننده  «آثارش  مي كند؛»  خودكشي  بخواند 
«يأس آور است؛»  «آدم را از زندگي بيزار مي كند؛» و . . .

اما  است!   بوده  ممنوع  نيز، يك كالم،  اخير  در سي سال 
به موازات تالش صاحبان قدرت و كارگزاران فرهنگي آن ها 
و ممنوع  ناديده گذاشتن  براي  و عصرهاي مختلف  در عهد 
داشتِن او، كوشش هاي كساني در جريان بوده است كه به او 
نياز داشتند، او را مي خواستند و عزيز مي داشتند. به همين 
دليل بوف كور ممنوع ترين كتاب داستاني ايران، معروف ترين و 

خوانده شده ترين رمان كوتاه است.
  گويي او، سمج، پا سفت كرده و مانده است تا باز هم 
«رّجاله» ها و «نان  به نرخ روزخور»ها را شرمنده كند؛ مانده 
است تا «اين دنياي پست پر از فقر و مسكنت» را ريشخند 
ابتذال و عقب ماندگي و  كند؛ هنوز مشغول رو كردن دست 
با چه زبان تند و تيزي بر اين همه  جهل و خرافه است. و 

مي تازد.
است.  نشسته  محزون  كه  مي بيني  شهر  پياده روي  كنار 
آن كه او را مي شناسد شايد گاه به اين فكر كند كه چه گونه 
اين چهره ي محجوب و سيماي خجول، خواه در ُحزن و خواه 
در َهزل، چنين زبان بي پروا و تندوتيزي دارد. از دست انداختن 
به  هستي شناختي  مسايل  طرح  تا  ريش وپشم دار»  «اديبان 
جّد و طنز و هزل با جسارتي كم ياب، بيان گر هنرمندي بيدار 
و صداي جنبشي است كه رهايي مي خواهد. رهايي انسان از 

بند انقياد و اسارت.
«اشخاص تازه  به  دورون  رسيده ي متجدد فقط ميتونن به 
قول خودشون توي اين محيط عرض اندام بكنن، جامعه اي كه 
مطابق سليقه و حرص و شهوت خودشون ُدُرس كردن و در 
كوچكترين وظايف زندگي بايد قوانين جبري و تعبدي اونا رو 
مثه كپسول قورت داد! اين اسارتي كه اسمشو كار گذاشتن 
و هر كسي حق زندگي خودشو بايد از اونا گدايي بكنه! توي 
اين محيط فقط يه دسته دزد، احمق بي شرم و ناخوش حق 
زندگي دارند و اگه كسي دزد و پست و متملق نباشه ميگن: 

«قابل زندگي نيس.»1 

اگر اوضاع جهان كنوني را مي ديد چه مي گفت؟! چه گونه 
آن را توصيف مي كرد؟ آيا هنوز نماد «پيرمرد خنزر پنزري» 
را براي بيان پلشتي هاي آن كافي مي دانست؟ به نظر مي رسد 
در مقابل «خنزرپنزري» هاي عصر حاضر، اولي طفلي معصوم 
مي نمايد و بس! كما اين كه جهان هفتاد- هشتاد سال پيش، 
با همه ي زشتي هايي كه داشت، در برابر جهان امروز بسيار 
معصوم مي نمايد. آخر كسي همچو او كه حتي مدافع حيوانات 
بود و كشتن آن ها را نيز تاب نمي آورد، مثًال در مقابل تروريسم 
دولتي و غيردولتِي وحشي اي كه در جهان بيداد مي كند و در 
كودكستان و ايستگاه اتوبوس و تفريح گاه مردم عادي بمب 
مي گذارد، چه واكنشي داشت و چه زباني به كار مي برد؟ يا در 
براير جنگ هاي بي پايان جهان، كه چون اژدهايي هزارسر، هر 
روز و هر دوره اي يك سرش بيدار مي شود و بيداد مي كند؟ 

١- تاريكخانه
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حسن صانعي

آبي 

ده انگشت ام آبى شد
دست در جيب نهان كردم

سودازده يى تشت فرو ريخته 
                                  جهان در او بنگرد

سپيده دمى گيج
نيازمند عربده يى سوى دماوند

براى چه آرام نشستى؟
اين زمان آسمان آبى شد

دريا آبى 
به تسال پاره پاره شد.

پيش از آن كه . . .

پيش از آن كه در پيشگاه عدل الهي
سر خم كنم

يا برافراشته  برآرم  سر
يا شيپوري نباشد

سرراست سبوي شادخواره اي شوم
سنگي شبيه اندوهگيني

يا تلخ دانه اي
شيرين به مذاق پرنده اي

مي پرسي روياهايم چه رنگي ست
جمعه كجا بودم

پنجشبنه دنبال چه كار
يا با خود چند متر كفن خواهم برد؟
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درباره ي اقليتي حاكم كه براي كسب سود و حفظ حاكميت 
نه تنها انسانيت كه آب و خاك و هواي دنيا را نيز آلوده اند چه 
مي گفت؟ يا درباره ي گرسنگان ميلياردي؟ درباره ي تحميل 
 .  .  . شكنجه؟  و  زندان  و  گلوله  ضرب  به  خفقان  و  سكوت 
چه مي گفت؟ چه بيان هنري اي به آن مي داد؟ چه توصيفي 
و  «خنزپنزري» ها  كه  مي ديد  و  بود  اگر  مي داد  دست  به 
زندگي  مسلط  واقعيت  كه  نماد  يا  استعاره  نه  «رّجاله »ها 
مقابل  در  انسان ها  اكثريت  گسترده ي  بي اختيارِي  شده اند؟ 
پديده هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را به چه  نامي صدا 
اين  اما يك چيز مسلم است؛  مي كرد؟ نمي شود حدس زد. 
مقابله  براي  را  و همه ي سايه هايش  نمي كرد؛  او سكوت  كه 

فرامي خواند. به همين دليل ممنوع اش كرده اند. 
تئوريسين ِ  فعاليِت  يا  قلم  ممنوعيت  ممنوع؟!  چرا  اما 
يك حزب سياسي يا انديشمند مخالف امري عجيب نيست 
اما ممنوع داشتِن يك داستان نويس و هنرمند، آن هم براي 
و  اساسي  مخالفتي  گواه  و  است  غريب  كاري  دهه،  چندين 
نباشد، كم ياب  ناياب  اگر  بنيادين. چنين موردي در جهان، 

است. 

در سي سال اخير نيز، يك كالم، ممنوع بوده 
و  قدرت  صاحبان  تالش  موازات  به  اما  است!  
و عصرهاي  عهد  در  آن ها  فرهنگي  كارگزاران 
مختلف براي ناديده گذاشتن و ممنوع داشتِن 
است  بوده  جريان  در  كساني  كوشش هاي  او، 
و  مي خواستند  را  او  داشتند،  نياز  او  به  كه 
بوف كور  دليل  همين  به  مي داشتند.  عزيز 
ممنوع ترين كتاب داستاني ايران، معروف ترين 

و خوانده شده ترين رمان كوتاه است.

ايراني،  داستان نويس  ممنوع ترين  اين  آن كه  ُطرفه 
اين جا كه  نه تنها در  است.  ايراني  مشهورترين داستان نويس 
در  را   او  كه هشتاد سال كوشيدند جلوي  آن ها  در جهان. 
اين جا بگيرند، حال بايد بنشينند و ببينند چه گونه سايه هاي 
او در جاهاي ديگر نيز حضور يافته اند و كساني با گويش هايي 

متفاوت نام او را بر جلد ترجمه ي كتاب هايش مي خوانند.
اتاق  به  را  او  توانست سرانجام  پُرتزوير»  «دنياي  اگرچه 
گاز بفرستد، اما او نيز بيكار ننشسته است؛ جسم اش در خاك 
پرالشز ماند ولي سايه هايش همه جا پراكنده  شدند. بوف كور، 
توپ  علويه خانم،  حاجي آقا،  قطره خون،  سه   ولگرد،  سگ 
تكثير  مدام  و  هستند  او  سايه هاي   ... زنده به گور،  مرواري، 
مي رود؛  را  خود  راه  و  مي كند  را  خود  كار  او  زيرا  مي شوند. 
تكثير  با  هم  هنوز  نمي گذارد؛  وقعي  مانع ها  و  منع ها  به 
به  و  مي كند  هجو  را  «خنزرپنززي»  جماعت  سايه هايش 

ريشخندشان مي گيرد. 

داستان نويس  ممنوع ترين  اين  آن كه  ُطرفه 
ايراني، مشهورترين داستان نويس ايراني است. 
نه تنها در اين جا كه در جهان. آن ها كه هشتاد 
سال كوشيدند جلوي او را  در اين جا بگيرند، 
حال بايد بنشينند و ببينند چه گونه سايه هاي 
او در جاهاي ديگر نيز حضور يافته اند و كساني 
با گويش هايي متفاوت نام او را بر جلد ترجمه ي 

كتاب هايش مي خوانند.

نمي دانيم وقتي شير گاز را باز گذاشت و درها و پنجره ها 
چه  به  نشود،  بيدار  ديگر  تا  خوابيد  و  بست  را  روزنه ها  و 
مي انديشيد. آيا از اين در هراس بود كه دنياي «رّجاله» پرور 
يا  مي گريخت؟  خود  از  آيا  درآورد؟  خود  رنگ  به  نيز  را  او 
تاب  را  نتوانست طبع سركش و حساس خود  نيز  او  اين كه 

بياورد؟
به  بود.  او  سال مرگ  شصتمين   1390 فروردين   19
صادق  باد  گرامي  يادت  برمي داريم:  سر  از  كاله  احترامش 

هدايت!
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فرخنده حاجي زاده 1  

مين هاي نامرئي
مين ياب نمي داند  

زير پوست كاغذ
انفجاري خوابيده است،  

و در تك تِك سلول ها
بمب هايي پوسته مي تركانند

در انفجار عظيم سلول و كاغذ  
چه كسي قرباني ست؟

 

 2  
راحت توي سطل زباله جا شده ايم

براي تنفس
چند وجب، امكان الزم داريم.

3  
جهان دوشيزه

در آب هاي شيري كه رنگي شد،  
آغاز شد بطالت

از عشق پنداشتند. سكوت كرد، 

4  
كنار پلكم

عكسي شبيه مرگ  
با موهاي مسي چطوري؟

آقاي عزرائيل!  
سفيد كليشه اي ست  

دستم را بگير با شرابي سفر كنيم.

5  
روز جهاني

تنهايي خودش را جشن گرفت

رفته ها  رفته  
روزهاي آينده،  نيامدند

الك پشت پير  
روي امروز قوز كرد 

پاييز و زمستان هشتادونُه  

6  
چقدر شلوغم!

و هرچه مي دوم پاهايم جهاني نمي شود
حتي وقتي در چشم هاي جهاني، پي ويراني عصري مي گردم كه نبودي

و آب حوصله ام را سر مي برد.

7  
فرصت نكردم

قبل از طبقه بندي  
روياهايم مرد.

8  
زني حنجره اش را به باد فروخته بود،

من    
نشاني پستي خود را گم كردم.
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نگاهي امپرسيونيستي به صادق هدايت!
منيژه نجم عراقي –  ارديبهشت90

آشنايي من با صادق هدايت پي آمد يك حادثه بود؛ از آن حادثه ها 
كه تصويرشان در خاطره ي آدم حك مي شود و نسيان پيري هم 
حريف شان نيست؛ همين كه اراده كني تصوير پيش چشم ات رژه 
مي رود،  با جزيياتي كه شايد اغلب عين واقعيت هم نباشند اما از 

تأثيري حكايت مي كنند كه حادثه بر ضميرت داشته  است.
بودم؛  ساله  هفده  زمستان؛  اوايل  شايد  يا  بود  پاييز  هنوز   
از  بسياري  مانند  و  شيراز؛  دانشگاه  در  سالِ صفري  دانشجوي 
همساالنم نخستين تجربه ي زندگي دور از كانون حفاظت شده ي 
از  آن،  اصول جزمي  و  قيدوبندهاي ذهني  با همه ي  را،  خانواده 
سر مي گذراندم. يكي از روزها با دوستي براي رفتن به دانشگاه 
با شنيدن فريادهاي دختري كه  از خوابگاه بيرون مي رفتيم كه 
مي زد  صدايش  و  مي كوبيد  دوستش  اتاق  درب  به  هراسناك 
سرآسيمه به سوي او دويديم. سرايدار درِب قفل شده را با شاه كليد 
باز كرد، و ما پيكر از رمق افتاده اي ديديم كه خون روي دستش 
دلمه بسته بود . . . ماجرا البته به خير گذشت، اما از حرف هاي 
درگوشي فهميديم بوف كور صادق هدايت را خوانده بوده و باقي 

قضايا . . . 
از صحت شايعه  مطمئن شوم  نداد كه  هرگز فرصتي دست 
چون آن نازنين از دانشگاه ما رفت. اما وسوسه ي خواندن  بوف كور 
كه به جانم افتاده بود رهايم نكرد. پيش از آن فقط نامي از هدايت 
و  آل احمد  از  عموي ام  كه  بي قواره اي  كشكول  در  بودم.  شنيده 
آورده  براي خود گرد   .  .  . و  علوي  بزرگ  و  و مستعان  حجازي 
بود و من در نوجواني اغلب يواشكي از آن ِكش مي رفتم كاري از 
هدايت نديده بودم. به گمانم در خانه ي ما هم او ممنوع شده بود. 
سرانجام كتاب را ُجستم و خواندم. گيرايِي آن برايم از رمان  هاي 
نام داِر فرنگي كه خوانده بودم كم تر نبود، اما هيچ هوس مرگ به 

سرم نيانداخت. پس شايعه ها را به سخره گرفتم و تمام! 
سال ها بعد در روزهاي پُرجوش وخروش اواخر دهه ي پنجاه، 
بعضي  حساس  روحيه ي  انقالب  از  پس  رويدادهاي  برخي  كه 
و  پوچ  چشم شان  در  را  دنيا  و  مي آزرد  را  آرمان گرا  هنرمندان 
بار ديگر مرگ خودخواسته ي هدايت در  بي ارزش جلوه مي داد، 
(چون  زمان  آن  در  كه، دست كم  آمد  ميان  به  دوستي  با  بحث 
با تلخي و  بسيار محتمل است امروز نظر ديگري داشته باشد)، 
را شايسته ي ذهن  او حق مي داد جهان  امثال  به  تبختر  اندكي 
فرهيخته ي خود ندانند و از آن دست بشويند. اين بحث بار ديگر 
آن خاطره ي تصويري را زنده كرد. بار ديگر اين پرسش سربرآورد 
با  اين همه  آن ها  بر  ارزش گذاري  و  هدايت  آثار  به  نگاه  چرا  كه 
پاياني كه براي زندگي اش رقم زد گره خورده است؟ هنوز هم در 
نوشته هاي منتقداني كه با تحسين يا تقبيح به شخصيت هدايت و 
آثارش، به ويژه بوف كور، پرداخته اند پاسخ روشني به پرسش خود 

نيافته ام. اين نوشته ها گويي به ابهام ها و بدفهمي ها 

دامن  او  شخصيت  پيرامون 
را  هدايت  پيشاني  قولي  به  و  مي زنند 
مي كنند،  رنگارنگ  انگ هاي  داغگاه 
تا  زن ستيز  و  پوچ گرا  و  ماليخوليايي  از 

نژادپرست و فاشيست و . . .1  
اما به تصديق همه ي اين منتقدان، بوف كور 
كه  شده  نوشته  دوراني  در  است؛  مدرن  رماني 

با روان كاوي فرويد رفته رفته راه خود را به  "ناخودآگاه"  تازه ي  موضوع 
از طريق  نرم نرمك  ادبيات غرب  بود؛ و  باز كرده  نويسندگان  نوشته هاي 
تكنيك  با  وولف  ويرجينيا  و  جويس  هسه،  فاكنر،  دوس پاسوس،  آثار 
هم زمان  كم وبيش  آن  انتشار  مي شد.  آشنا  ذهن"  "سيالن ِ  مدرِن 
بيداري فينگان ها به قلم جويس و خيزاب ها و سال ها  با  است 
بيگانه  آن ها  با  هدايت  مي دانيم  كه  وولف؛  ويرجينيا  قلم  به 
نبود. از ميان اين نويسندگان مدرن، دست كم شخصيت وولف با هدايت 
و  بودند،  سنت ستيز  و  آرمان گرا  هنرمنداني  دو  هر  دارد:  قرابت هايي 
شخصيت  رفتند.  جهان  از  خودخواسته  مرگي  با  دو  هر  و  شوخ طبع؛ 
و زندگي هر دو هنرمند كار را بر منتقداني كه از، يك سو، 
نمي دارند  دوست  را  به جهان  آن ها  نگاه  گوناگون  داليل  به 
آثار  و  نويسنده  نگرش  اهميت  نمي توانند  ديگر،  از سوي  و، 
او  را ناديده بگيرند دشوار كرده است. شايد به همين دليل 
و  نقد  براي  معياري  به  آن ها   خودخواسته ي  مرگ  ماجراي 
داوري و دست مايه ي جدل هاي بسيار تبديل شده است. البته 
اين حقيقتي ست كه آرمان گرايان در رويارويي با ناكامي هاي 
خويش واكنشي  يكسان نشان نمي دهند. اما وولف 59 سال 
زيست و حمله هاي متناوب جنون را تاب آورد؛ هدايت نيز 48 
سال با "رجاله" ها و "خنزرپنزري" ها و با همه ي دل زدگي هاي 
نامهرباني هاي جامعه  ساخت؛ و هر دو نويسنده هنر  خود و 
بيان  براي  بديع  و  تازه  تا ظرفي  گرفتند  به خدمت  را  خود 
آرمان هاي انساني و پديدار كردن پلشتي هاي جامعه  و محيط 
زندگي خود بيافرينند. پس داورِي شخصيت و آثار نويسنده 
بر اساس آخرين ساعت زندگي او چندان معقول و منصفانه 
به نظر نمي رسد. در اين مورد، البته بيش تر در مورد هدايت 
تا وولف، شخصاً  ترجيح مي دهم حرف آن بزرگواري را بپذيرم 
كه مي گويد شايد اين مرگ خودخواسته را بايد واپسين طنز 
با ما؛ دهن كجي به  با زندگي يا  نويسنده دانست؛ شوخي او 

جامعه اي كه تاب تندزباني هاي او را نداشت. 

1- نقل به مضمون از شاپور جوركش. زندگي، عشق و مرگ از 
ديدگاه صادق هدايت، آگاه، 1377
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                                                                                             فانوس بهادروند

صنوبران شرقي

دو صنوبر زخمي شرقي

يكي كشته در خاك هاي تِف جنوب

يكي افتاده بر خاك هاي سبز شمال

يكي بيست وچهارساله و تُرد

ديگري چهل وهشت ساله و سترگ

يكي بي باك تر از رودخانه

ديگري پر از موج هاي بزرگ

دو صنوبر زخمي شرقي

رو به آفتاب مي خراميدند

يكي ديگري بود

و ديگري فصل بود

فصلي از زندگي

فصلي از عشق

فصلي از بهار.

طرح
زاويه

چهار خط راست
كف و سقف

چشم هايي دوخته به ديوار
دستي كه نمي فشارد

ضربان تند قلبم
براي قلب او

كه ديگر نمي تپد
روي آسفالت خيس

كنار جوي آب
و گردن هايي كشيده

سكوت . . . سكوت . . . سكوت
مزدور دور مي زند

پريشان
و سكوت . . . كه البه الي بوق خودروها

و عبور تند موتورها گم مي شود
و گاه

در تصويرهايي
كه هزار بار باز مي شوند

كشته مي شود.
اسفند 89



ك (دوره سوم)
شه آزاد  فصل نامه شماره ي

اندي

20

صادق هدايت بر پرده ي سينما

آشنايي با صادق  هدايت آورده است  مصطفي فرزانه در كتاب 
كه در يكي از پرسه زني هايش با هدايت در پي غذاخوري، ورقه اي 
چاپي به دست شان مي دهند كه اعالن تبليغاتي برنامه ي سينه كلوب 

كارتيه التن است. هدايت با اشتياق آن را مي گيرد و مي گويد:
دكتر  كابين  اين  ببيني.  بروي  بايد  را  فيلم ها  اين  همه ي   -"
آدم  است!  محشر  مرغزار سبز  اين   – است.  شاهكار  كاليگاري 
از خنده غش مي كند. رو دست «افسانه ي آفرينش» زده! همه ي 
فرشته ها سياه پوستند، روي ابرها معلق مي زنند...! اُپراي صناري 

برشت را هم مي دهند . . . همه اش شاهكار! . . ."  (ص 186)
دوران جواني هدايت، دهه هاي بيست و سي ميالدي، مصادف 
اكسپرسيونيسم،   - است  آوانگارد  هنري  جنبش هاي  خيزش  با 
مانند  فيلم هايي  زمانه ي  فوتوريسم...؛  امپرسيونيسم،  سورئاليسم، 
سگ آندلسي دست پخِت بونوئل و دالي يا نوسفراتوي مورنو؛ و 
درخشش رمان مدرن با كارهاي هسه و جويس و وولف؛ و مي دانيم 
داشته  همدلي هايي  كه  آشنايي  نه   جنبش ها  اين  با  هدايت  كه 
است. پس جاي شگفتي نيست اگر ذهن حساس او نيز مانند ديگر 

نويسندگان مدرن از آن ها تأثير پذيرفته باشد.
حال ببينيم، با توجه به بده و بستان هاي هميشگِي سينما و 
دراماتيك  ويژگي هاي  كه  هدايت  زندگي  و  آيا شخصيت  ادبيات، 
به  توانسته  آبستره  تصاوير  آن همه  با  او  آثار  يا  نيست  كم  آن  در 

سينماگران انگيزه يا دست مايه اي براي كار بدهد؟
نخستين حضور صادق هدايت بر پرده ي سينما فيلم مستند 
آخرين سفر بهاري ساخته ي كيومرث درم بخش است از واپسين 
پرويز  با حضور  و  سال 1354  در  كه  پاريس  در  هدايت  روزهاي 
فني زاده ساخته شده و در اين  سال ها نيز چندين بار بخت نمايش 

يافته است.
ياد كرد  با سايه  گفتگو  داستانِي  از مستنِد  بايد  آن  از  پس 

كه

از حبيب  بر اساس تحقيقي   خسرو سينايي در سال 1384 
خانه هاي  و  فيلم  كانون هاي  در  بار  چندين  و  ساخت،  احمدزاده 
فرهنگ به نمايش درآمده است. اين فيلم از دريچه  آثار، عكس ها، 
آشنايان  و  دوستان  و  خويشان  خاطرات  و  كارت پستال ها  نامه ها،  
مي دهد.  دست  به  او  افكار  و  زندگي  از  تصويري  هدايت  صادق 
سينايي در معرفي فيلم خود گفته كه دو موضوع اساسي در آن 
مطرح بوده است: تأثير سينماي اكسپرسيونيستي بر صادق هدايت، 

و يافتن دليلي براي خودكشي او.
نمونه ي ديگر در سال 1385 فيلمي سه اپيزودي به نام داستان 
يك زندگي است از حسن هدايت كه اپيزود سوم آن به شب آخر 
زندگي صادق خان مي پردازد و دو اپيزود ديگر بر اساس دو داستان 

دون ژوان كرج و تاريكخانه ساخته شده اند. 
مستنِد از خانه ي شماره 37 تازه ترين تصوير گري از زندگي 
و آثار صادق هدايت بر پرده ي سينماست. اين فيلم كه به هزينه  
شخصي كارگردانان سام كالنتري و محسن شهردارناز با همراهي 
درازا كشيد،  به  آن 8 سال  توليد  و  راستين ساخته شد  شادمهر 
نمايش  به  ايران  هنرمندان  خانه  در   1389 اسفند  در  سرانجام 

درآمد. 
البته ُمهر ممنوعه كه روي صادق هدايت خورده  است همين 
فيلم  دو  هرچند  مي كند.  محدود  نيز  را  نيمه عمومي  نمايش هاي 

آخري را شايد بتوان در شبكه ي ويدئويي پيدا كرد.
هدايت  صادق  آثار  با  زورآزمايي  از  سينماگران  همه،  اين  با 
نيز كوتاهي نكرده آند. نام آشناترين اقتباس سينمايي از نوشته هاي 
اگرچه  است؛  كيميايي  مسعود  داش آكل  همان  هنوز  هدايت 
صاحب نظران آن را برداشتي وفادارانه نمي دانند. چند داستان ديگر 
هدايت نيز در گذشته دست مايه ي سينماگران شده، با نام، و هنوز 
هم مي شوند، اما اغلب بي نام! برخي نمايشي محدود داشته اند، مثالً  
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   افسانه ي مدرن
دمي كه شب بر فراز ميدان نبرد به اهتزاز درآمد

دشمنان از پا درآمده بودند
مورس هاي تلگراف طنين انداز مي شد

خبر را به هر سو پراكندند.

در گوشه يي از دنيا فغاني برپا شد
گريه يي كه شيون آن بر تارك آسمان ها مي رسيد

فريادي كه از لب هاي خشمناك برمي خاست.
و غرق در جنون سينه ي آسمان مي شكافت.
از لعنت بسيار، هزاران لب رنگ برمي باختند

از فرط نفرت هزاران دست فضا را مي شكافتند.

در ديگر گوشه ي دنيا
فرياد شعف به اوج آسمان ها مي رسيد
سرور، شادماني و شوري وصف ناپذير

نفسي آلوده و سينه يي فراخ.
هزاران لب نيايش ديرين را زمزمه مي كردند

هزاران دست بر تخت سينه ها جا خوش مي كردند
در ديرهنگام شب

مورس هاي تلگراف ترانه سر مي دادند
از جان باختگاني كه در ميدان نبرد جا مانده بودند . . .

بنگر، دوست و دشمن سكوت اختيار كردند.

تنها در اين سو و آن سو
مادران گريه سر مي دادند. 

ژنرال

بسياري نمي دانند كه وقتي هنگام حركت فرا رسد

دشمن پيشاپيش آنان است
صدايي كه آن ها را هدايت مي كند

صداي دشمن است.
او كه از دشمن سخن مي راند

خود دشمن است.
***

ژنرال، تانك تو، مركِب پُرقدرتي است.
جنگلي را با صدها انسان در هم مي كوبد

اما يك نقص دارد:
به راننده اي نيازمند است.

***
ژنرال، هواپيماي بمب افكِن تو پُرقدرت است.

بار  از يك فيل  از طوفان حركت مي كند و بيش تر  سريع تر 
مي ِكشد.

اما يك نقص دارد:
به متخصصي نيازمند است.

ژنرال، انسان كارآيي هاي بسيار دارد.
مي تواند پرواز كند و بُكشد.

اما يك نقص دارد:
مي تواند فكر كند.

برتولت برشت -  جاهد جهانشاهي



ك (دوره سوم)
شه آزاد  فصل نامه شماره ي

اندي

21

و   ،1376 سال  در  نصيريان  وحيد  كار  سه قطره خون  انيميشن 
شمار بيش تري ناديده يا ناتمام مانده است. 

بوف كور  نام  به  همه  از  بيش  قرعه   هدايت  آثار  ميان  در  اما 
از خوِد مصطفي فرزانه بگير كه در سال هاي دهه ي  افتاده است. 
چهل فيلم نامه به دست دربه در پي تهيه كننده مي گردد و نمي يابد 
حتي به مدد ِهنري ميلر، نويسنده  سرشناس آمريكايي كه به آن 
تا بزرگمهر رفيعا  كه در  سال 1350 بوف كور  عالقه مند است؛ 
را بدون اجازه  در آمريكا مي سازد و وارثان هدايت نمي گذارند در 
تا كيومرث درم بخش كه در 1354 فيلم  ايران به نمايش درآيد؛ 
خود را باز هم با بازيگري پرويز فني زاده براي تلويزيون مي سازد 
اما بخت نمايش عمومي نمي يابد؛ تا فيلم سازي شيليايي كه هم در 
آن را در پاريس به  1987 بوف كور را مي سازد و هم در 1990 

نمايش مي گذارد.
اما از اين سينماگر آخري، رائول روئيس، گفت وگوي جذابي 
كه،  است  شده  چاپ  هدايت  صادق  شناخت نامه ي  كتاب  در 
چون متأسفانه بعيد است دسترسي به كتاب ه سادگي ميسر باشد، 
گفت وگو  اين  گويا  مي آيد.1  اين جا  در  آن  از  گزارش گونه  شرحي 
در اصل پاسخي بوده است به پرسش هاي فصل نامه ي چشم انداز 
(زير نظر ناصر پاكدامن و محسن يلفاني) به مناسبت نمايش فيلم 

روئيس در پاريس. 
چهره هاي  از  شيليايي  هفتادساله ي  فيلم ساز  روئيس  رائول 
خالقي  كارگردانان  رديف  در  كه  است  جنوبي  آمريكاي  مطرح 
هم چون ولز و بونوئل ارزيابي مي شود. او در سال 1997 به پاس 
جشنواره ي  نقره اي  خرس  سينمايي  تأثيرگذار  فعاليت  عمر  يك 
فيلم برلين را دريافت كرد و تازه ترين ساخته ي او اسرار ليسبون 
نيز در سال 2010 با استقبال فراوان روبه رو شد و چندين جايزه از 
جمله گلدن گلوب را درو كرد. روئيس در دوران آلنده عضو وحدت 
خلق و مسئول سينماي حزب سوسياليست بوده كه پس از كودتا 
در اكتبر 1973 شيلي را ترك مي كند و به فرانسه پناهنده مي شود. 
(گرچه خيلي زود پناهندگي اش را پس مي گيرد كه بتواند راحت 
به شيلي رفت وآمد كند.) او در 1986 به دعوت وزير فرهنگ وقت 
فرانسه رياست خانه  ي فرهنگ شهر لوهاِور را مي پذيرد، همان سال 
نمايش نامه يي روي صحنه مي برد، و يك سال بعد فيلم بوف كور 
(90 دقيقه، 16ميليمتري،  رنگي) را با الهام از رمان صادق هدايت 

مي سازد.
روئيس مي گويد در 1967 در شيلي و تقريباً بر حسب تصادف، 
در  و  برگردانده  فرانسه  زبان  از  كه  يافته  بوف كور  از  ترجمه اي 
مكزيك چاپ شده بود؛2 او مي دانسته كه كتاب در رديف متن هاي 
اندكي  اطالعات  و  است  خيال پرداز  و  وهم انگيز  ادبيات  كالسيِك 

در  قنبري  شهرام  ترجمه ي   سينما»،  پرده    بر  «بوف كور   .1
فتح اله  و  بهارلوييان  شهرام  هدايت،  صادق  شناخت نامه   
اسماعيلي (گردآورنده)، تهران: نشر قطره، 1379. در كتاب 
نام فيلم ساز (Raúl Ruiz) به شكِل «روييتس» ثبت شده، 
اما به نظر مي رسد روئيس صحيح تر باشد. (البته در اينترنت 

بايد با شكل روئيز پيدايش كرد!)
٢. بوف كور را روژه لسكو، دبير سفارت فرانسه در قاهره، 

كه با هدايت هم دوستي داشته به فرانسه ترجمه 
مي كند. ترجمه  دقيق لسكو در رديف ترجمه هاي شارل 

بودلر از آثار ادگار آلن پو به شمار آمده است.

روئيس  ذهن  در  او  از  داشته  وجود  كتاب  در  هدايت  درباره   كه 
تأثير  از  خبري  بي آن كه  پس  مي سازد.  گيرا  و  جذاب  شخصيتي 
تصميم  باشد،  داشته  هدايت  بر  آلماني  اكسپرسيونيست هاي 
به  كند، كم وبيش  فيلمي صامت  را دست مايه ي  اثر  اين  مي گيرد 
شيوه ي سينماي اكسپرسيونيست آلمان؛ فيلمي كه در آن نوعي 
ابهام و دودلي در بيان مقصود وجود دارد و سينماگر اين ابهام و 

دودلي را در سراسر اثر منعكس مي كند.
راه  از   – است  تصادفي  كامًال  ايران  ادبيات  به  روئيس  توجه 
شانزدهم  قرن  نيمه  ادبيات  يعني  اسپانيا،  «عصر طاليِي»  ادبيات 
تا نيمه ي قرن هفدهم - دوراني كه متن هاي افسانه اي و تاريخِي 
ايراني كه از راه تمدن عرب به اسپانيا رسيده بود بدل به افسانه هاي 
آثار  طريق  از  روئيس  مي شود.  اسپانيايي  كاتوليِك  و  اخالقي 
بورخس با عطار هم آشنا شده است. "مي دانيم كه بورخس توجه 
ويژه اي به عرفان ايراني و عربي داشت. من خود نيز به پاره اي از 
مرا  اعتراف كنم كه  بايد  اما  دست آوردهاي عرفاني عالقه داشتم. 
بيش تر خيال پردازي و نظرورزي ست كه به خود مي كشد تا عرفان؛ 
در هر حال، كار هدايت عاري از عرفان است،  حتي مي توان گفت 
نوعي شكاكيت و بدبيني و تلخ انديشِي تند و سخت و گزنده اي در 

آثار او هست كه به رد و ابطال عرفان مي انجامد."
فكر ساختن فيلم صامت در آن روزگار هواداري نمي يابد و به 
جايي نمي رسد. پس فيلم ساز به شيوه اي ديگر رو مي كند: روايت 
داستاني كه همه آن را مي دانند جز خودش. و براي اين داستان 
سينماهاي  از  يكي  آپارات چِي  برمي گزيند:  امروزي  شخصيتي 
پاريس؛ كسي كه فيلم نمايش مي دهد؛ تا ببيند بر او چه خواهد 
زندگي گذشته ي خود  نمايش مي دهد  آن چه  بفهمد  اگر  گذشت 
ياري  با  را  فيلم نامه  را مي شناسند.  اوست و همه جز خودش آن 
دوستي مي نويسند. اما فيلم ساز كه همانند نوازندگان شرقي اهل 
او  اثر  نمي ماند.  پاي بند  فيلم نامه  آغاز  به  جز  است  بداهه پردازي 
روي هم رفته فيلمي ست بدون قصه؛ به همان تعبيري كه بوف كور 
داستاني بدون قصه است. در بوف كور فضا – كه به نظر او يعني 
بيش تري  – چيرگِي  قصه  نظم گريزي هاي  و  بي قاعدگي ها  تمامي 

دارد تا رويدادها، چندان كه از تنگناي رويدادها فراتر مي رود.
"در الهام گيري از آثار هنري، يكي از شيوه هاي معمول جابه جا 
كردِن موقعيت ها و تغيير وضعيت هاست. من هم از چنين روشي 
فيلم  داستان  و  هدايت  داستان  ميان  كوشيدم  و  كردم  پيروي 

وصلتي به وجود آورم .
. . . به نحوي كامًال شخصي و با ترس و لرز بسيار.  در جريان 
فيلم از اين كار مي ترسيدم . . . در واقع چندان تحت تأثير فضاي 
هدايت قرار گرفته بودم و اين فضا چنان مرا ويران كرده بود كه 
براي  كه  دست آويزي  دادم.  بروز  اسپانيايي  غريزيِ   واكنش  نوعي 
در  اختيار  از  دفاع  در  بود...  نمايش نامه اي  كردم  پيدا  نجات خود 
اسپانياي دوران شكوفايي، اسپانياي ايمان، ايماِن كور به خدا. حتي 
وقتي ايماني هم در كار نبود، اميد وجود داشت. اميدي پوچ، خشن 
و بهيمي، نه اميدي بشردوستانه . . . با خود گفتم اگر اين دو را با 
هم بياميزم شايد چيزي از آن به بار آيد. چيزي كه هم از چشم 
من  ترديد  و  ترس  خودم.  چشم  از  هم  و  بود  مانده  دور  هدايت 
با  براي من معموالً  فيلم  بگويم كه  از دو مرحله گذشت. نخست 
يك شوخي آغاز مي شود، آن هم يك شوخي گاه احمقانه كه حتي 
برابرند.  با هم  نيست، و حزن و مضحكه اش  چندان خنده دار هم 
چيزي كه تا حدي در خود هدايت هم وجود داشت. و مرحله ي 
مي گذرد؟  چه  او  بر  شد.  شروع  لّكاته  درباره ي  انديشيدن  با  بعد 
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 به ما كه رسيد، ممه رو لولو برد؟
بلندِى  همان  به  عقب كشيده  را  كه كمى خودش  حالى  در  زن 

صداى مرد:
 به خدا مى بردمش دندون پزشك و. . .  انگار چيزى توى صداش 

بشكند:
 اون هنوز محصله .  . .

مرد صداش را بلندتر مى كند:
 تو هم معلمش .  . . برا ما فيلم نيا!!! 

 حاال ديگه واسه دندونپزشك؟!! 
 پس بفرما ما اينجا هويج ايم؟! چراغى كه به مسجد رواست . . .

به  لبش  گرفته  ريتم  ميخى  پاشنه ي  با  دوباره  كه  حالى  در  زن 
زردخنده اى كج مى شود:

 به خونه رواست، اول شعرشو ياد بگير . . .
 حاال هر چى . . .

در حالى كه هر دو باِل روسرِى زن را از دو طرف مى  كشد تا كيپ 
گردنش ، صدا را كمى پايين مى آورد:

 ببين من خودم ختِم رنگ فروشام.  نگا كن، من گنجشكو رنگ 
مى كنم جا شترمرغ مى فروشم،  با من يكى بازى نكنى ها !

 همين امشب . . .
 خوب؟! 

 راسِت يك ماه خودم شارژت مى كنم . . .
و . . .  دست راست را مى برد گونه ي چرب زن را بين دو انگشت 

شصت و سبابه فشار مى دهد.
يك مشت طالى زنگ زده از دهانش به قهقهه مى ريزد بيرون. پِر 
روسرِى زن هنوز تو دستش است. آن را با تكانى آرام اما به تهديد 

انگار! 
 حلِِّ ؟!

زن حاال با نوك باريك پنجه ي كفش آرام آرام و با ريتم مى زند 
دست  از  روسرى  باِل  و  مى دهد  گاز  راننده  خودرو.  الستيك  به 

پيرهن صورتى كنده مى شود.
پاى زن؛ در  تا جلوى  ترمز و عقب عقب  باز صداى  كمى جلوتر 
اين رفت و برگشت، باز موجى از گردوخاك. باز نيم تنه ي صورتى 
مى افتد بيرون. زن كه ظاهراً مشغول مرتب كردن روسرى و كاكل 

جلو است، دستش شل مى شود و يك قدم به جلو؛ 
باز طالهاى زنگ زده از وسط خنده مرد مى افتد بيرون.  اما يك 

دفعه صداش جدى مى شود: 
گفته  بهت    ! بزنى ها  دور  منو  بخواى  نزنه  سرت  به  دفعه   يه 

باشم...
و . . . نيم تنه ي صورتى را بيش تر از پنجره مى كشد بيرون؛ خط 

گودى هم افتاده وسط دو ابروش:
 نيگا كن، خبر دارى كه ِكرِم ايدز افتاده به جون درختا 

و  اگز گرفتى  نافت كه  به  بازى دربيارى مى بندم  به خواى   اگه 
اگزوزت دود مى كنه.

 اونوقت اين دوتا مشترى هم . . .
سوت صدادار را با بِشكِن بلندى همراه مى كند:

 كال. . ا. . .غ پر!
زن همين طور با باِل روسرى بازى مي كند و نوك پنجه ي كفش 

را با ريتم ماليمى تكان مى دهد.
راننده اين بار با ته گازى پُرصدا ماشين را از جا مى كند.

زن در حالى كه گردوخاك تمام سر و صورتش را گرفته آب دهان 
را با حركتى سريع پرت مى كند به رِدّ آن ها.

خورشيد  و  مى آيد  كش  دارد  آرام  آرام  سر  پشت  سايه اش  حاال 
صورتش  به  لحظه  هر  كه  سر،  باالى  است  مذابى  و  سرخ  تشِت 

نزديك تر مى شود.
چند قدم مى رود جلو و به ماشين هاى در حال عبور:

 ونك ... ونك ...  ميدون ونك ...
به پشت ِ  نگاهى  و  برمى گردد  اما ماشين ها فقط سرعت؛ يك  آن 
سر، كه . . . پيكان سبز پسته اى با دو كمربند سبز پُررنگ جلوى 

پاش ترمز مى كند.
زن انگار دست و پاش را گم كرده ، روسرى را مى كشد جلو، دامن 

مانتو را مى دهد پايين.
تن  به  نظامى  سبز  لباس  دو  هر  خودرو  سرنشين  تنها  و  راننده 

دارند.
مرد سمت شاگرد فرز مى پرد پايين و تند تند چيزهايى مى گويد. 
دست ها را توى هوا تكان مى دهد با تهديد، گاهى به چپ، و گاهى 
را روى  مرتب سر  با خنده  با حالتى همراه  . زن   .  . و  راست  به 
شانه خم مى كند؛ شانه چپ، شانه راست؛ و چيزهايى مى گويد، 
انگار التماس مى كند، چشم ها را تنگ مى كند. لب ها را به خنده 
باز مى كند، جمع مى كند، دست هاى عرق كرده را از دو طرف هى 
مى مالد به مانتو، مرد صدايش را بلند مى كند و خطاب به راننده 

كه سرباز بلندقد و سرخ چهره اى است:
 سركار بندازش باال ببينيم، اين جا رو آلوده كرده . . .

باز مى كند و سه اسكناس  را  زن دست پاچه، كيِف روي دوشش 
سبز مى آورد بيرون و از پنجره ي باز پيكان مى گذارد روى داشبود 

جلو.
تند چيزهايى مى گويند و زن همان طور هى  و  تند  هر دو مرد 
جواب هايى  لبخند  با  و  مى شود  خم  راست  به  و  چپ  به  سرش 

مى دهد انگار.
سرباز كه حاال پياده شده و آمده سمت زن، كيف را از روى شانه او 

مى كشد پايين و محتويات آن را يكى يكى بازرسى مى كند.
چشم زن هى با خنده توى صورت هردوشان دو دو مى زند.

سرباز آرام و با حوصله فندك و سيگار را از ميان خرت و پرت هاى 
كيف جدا مى كند و ُسر مى دهد توى جيب شلوار خودش . . . و . 

. . بلند و با خنده:
 اينا برات ضرر داره، برو ديگه اين جا رو آلوده نكن.

هر دو مرد سوار مى شوند و پيكان سبز با سر و صدا از جا كنده 
جدول  از  زن.  صورت  و  سر  توى  گردوخاك  موج  باز  و  مى شود 

فاصله گرفته و به ماشين هاى درحال عبور:
 ونك، ونك، ميدون ونك . . .

در جلو را باز كرده، مى نشيند بغل دست راننده، هنوز خوب جاگير 
نشده كه دست تپل و سفيدى جلويش دراز مى شود:
 نرخش دويست تومنه، اگه پول ندارى بپر پايين.

كيف را باز مى كند، اما دوباره مى بندد. از جيب مانتو، يك اسكناس 
صدتومانى و چند تا سكه در مى آورد و همه را مى ريزد كف دسِت 
زن . . . حاال سر را تكيه داده به ستوِن دِر پيكان شيرى رنگ و آرام 

آرام پلك هايش مى رود روى هم.
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از  من  واكنش  مردان؟  همه ي  و  زنان  همه ي  نه  چرا  لّكاته؟  چرا 
خوش باوري و ساده لوحي سرچشمه مي گرفت. گفتم ممكن نيست 
جهان اين چنين خبيث باشد. واكنشي كه نمي بايست مي داشتم، 
چون مي دانستم كه آثار هنري نه كلّي اند و نه معادلي در جهان 
واقعي دارند. برعكس هرچه ويژگي هاي منحصربه فرد و دل بخواهِي 
همين  بايد  كه  گفتم  خود  با  موفق ترند.  باشند  داشته  بيش تري 
جنبه ي منحصربه فرد و استثنايي بوف كور را در فيلم خود بياورم. 
اين يكي از عناصر دوگانه ي فيلم است. و دومين عنصر كم وبيش 
بيروني؛ جز  رويدادهاي  از  روايت مي كند  هدايت  كه  است  همان 
اسطوره  نوعي  نشانه،   يك  افزودم.  آن  به  چيزي  نيز  من  آن كه 
و  است  است كه در حقيقت شيطان  مادر  بدون  كه ظهور ديوي 
مي گويد دو پدر دارد يكي زنده و يكي مرده. و اين جا همان داستان 
اما  مي شود  پديدار  دوباره  كه  است  بوف كور  در  دوقلو  برادرهاي 
در منظري ديگر. و نيز زن، دخترعمه ي زشت خو، در اين داستان 
قديم  زبان  بيگانه،  زباني  به  پرتغالي مي شود كه  راهبه اي  به  بدل 
مردم ايالِت كاستيل اسپانيا، حرف مي زند و نيمه مسيحي و نيمه 
مسلمان است . . . وقتي قضيه را بيش تر مطالعه كردم دانستم كه 
انتخاب  به تصادف  كه  اسپانيايي  قصه اي  دارد:  ايراني  خاستگاهي 
كرده بودم ايراني از آب درآمد كه به «مهاباراتا» نيز راه يافته بود و 

بعد روايت عربي و يهودي و مسيحي هم پيدا كرده بود."
"مي توان پرسيد كه با ساختن اين فيلم در جست وجوي 
چه چيز بوده ام؟ شرق؟ چهره ي افسانه اي؟ ناشناخته؟ بينِش 
هدايت درباره ي جهان و زندگي؟ بايد بگويم تا حدي همه ي 

اين ها با هم. اما بيش تر فرهنگي ديگر را مي جستم."
متفاوت  به كلي  فرهنگ هاي  ميان  وصلت  روئيس  نظر  در    
آسان تر است. زيرا "اگر در اين تفاوت در پي عناصري باز هم بيگانه 
باشيم، بي ترديد پلي خواهيم يافت تا آن كه در پي عناصر هم گرا 
در  ظاهري اند،  و  سطحي  همساني ها  كه  چرا  باشيم.  همسان  يا 
حالي كه تفاوت ها واقعي. تفاوت ها جلوه گاه فرهنگ ها هستند و به  
تعبيري جامه  اي بر قامت فرهنگ. پشتوانه ي جهاني بودِن فرهنگ 
همين تفاوت هاست و ترس نداشتن از تفاوت ها، تفاوت هاي شديد 

از جمله ميان زبان ها."
با  او  فيلم  رابطه ي  و  هدايت  به  وفاداري  درباره ي  روئيس 
او  با  خيالي  نبرِد  به  كه  آن جا  مي كنم  "فكر  مي گويد:  بوف كور 
جاهايي  آن  درست  شده.  پيروز  كه  اوست  سرانجام  زدم  دست 
گرفته ام.  فاصله  او  از  و  برده  را  بازي  به راستي  مي كردم  فكر  كه 
همان جاهاست كه او حاضر است. چرا كه او بر خويشتن خود نيز 
او پيوسته خود را  اين كار را در آغاز كار نفهميدم.  مي شورد.  و 
به پرسش مي كشد. دستگاه فكري او پرسش گرِي مداوم است. هر 
عبارت، عبارت پيشين را به پرسش مي نهد. رؤياهايش يك ديگر را 
به  چون وچرا مي كشند. چيِز هراسناك، مضحك يا عادي مي شود. 
در واقع در دور كردن خودم از هدايت همان كاري را كردم كه او 
همان  اين  ديدم  و  خواندم  دوباره  را  كتاب  به تازگي  مي خواست. 
كاري است كه او با هر جمله اش كرده است. دور شدن از هر جمله 

با جمله ي بعدي. رد كردِن  آن و شك كردن در آن."
"در برخي قسمت هاي فيلم عين عبارت هاي هدايت با صداي 
بلند خوانده مي شود، به خصوص در پايان فيلم . . . هنگامي كه از 
بخش  تمامي  مي رود.  سخن  معشوق  لّكاته-  و  زن-دايه  تجربه ي 
بيان  العجمي  زبان  به  گاه  كه  است  همراه  هدايت  متن  روايت  با 

موقعيت ها  جابه جايي  از روش  ديگر  در قسمت هاي   .  .  . مي شود 
ياري گرفته ام. فكر ديدِن جهان از وراي سوراخ اتاق آپارات چي، كه 

همان پنجره ي اتاق هدايت است."
"برخي بر من خرده گرفته اند كه فيلم من بيش از حد 
ندارد.  وجود  هدايت  اثر  در  خشونتي  چنين  و  است  خشن 
و  خيالي  اثري  واقعيت،  وراي  است  اثري  هدايت  نوشته ي 
تمثيلي. با اين حال بايد يادآوري كنم كه در بوف كور عنصري 
از خشونت هم وجود دارد. مثًال صحنه ي قطعه  قطعه كردن 
زن اثيري. در هر حال من در اين فيلم قصد نمايش خشونت 

نداشته ام."
"برخي هم گفته اند كه در قياس با جهان هدايت، چيزي كه 
هدايت،  روايت  است.  دلهره  و  اضطراب  نمي شود  ديده  فيلم  در 
روايت دلهره است. البته اين دلهره شايد در ابتداي فيلم، آن هم در 
چند صحنه،  مثًال وقتي آپارات چي وارد مي شود و نمي داند به كجا 
آمده است، حس شود. اما در مجموع اين عنصر دلهره غايب است 
نزد هدايت چيزهاي ديگري   .  .  . اين كه آن را حس نكردم  براي 
برايم جالب بود. در كار او فضايي را حس مي كردم كه زماني به 
آن «شكست انگار» يا «شكست طلب» مي گفتند. آن چه حس كردم 
فيلم  جهان  جهان.  دو  ميان  گسيختگي  آن  بود.  داستان  جادوي 
اين  واقعي.  افيوني و جهاِن  يا جهانِ  خواب  فيلم درفيلم،   و جهان 
جهان افيوني جاي زيادي در فيلم ندارد. چرا كه افيون،  خوِد فيلم 
است. سينماست. افيون رؤياي تكرار يك فيلم است و بارها ديدِن 
آن . . . در بخش پاياني فيلم با حفظ فضايي ابهام آميز خواسته ام 
چه  نداند  درست  كه  كنم  دودلي  و  ترديد  دست خوش  را  بيننده 
مي گذرد. به  اين ترتيب از زباني استفاده كرده ام كه هم آشنا باشد 
– چرا كه واژه هاي آشنا در آن وجود دارد – و هم با دنبال كردِن 
آن، اطميناني به فهم مقصود در كار نباشد. و اين زباِن فرانسوِي 
داستاني  به  فيلم  دوم  بخش  عدم اطمينان  اين  بدون  است.  كهن 
اخالقي تبديل مي شد نه داستاني مبهم كه آدم درست از آن سر 
در نمي آورد. هراسناك ترين افسانه ها آن هايي هستند كه در آن ها 

اخالق مبهم مي ماند."
شخصيت فيلم نامش صادق است و در سال روز مرگ هدايت 
يعني سال 1951 جلو سينما مي رسد. روئيس مي گويد: "اين فكر 
از من نبود . . . ولي به نظرم خوب آمد . . . اين كه هدايت در روز 
مرگش در كالبِد ديگري كه فيلمش را نمايش خواهد داد حلول 

كند، به نوبه ي خود بر پريشاني مي افزود."

به  تبعيدي  يك  مهاجر،  كارگر  يك  را  شيليايي خود  روئيس 
غرق  تبعيدي ها  بيش تر  مانند  كه  مي خواند،  كلمه  وسيع  معناي 
در آميزه اي از احساس هاي گوناگون است، از سويي از بند رستن 
و گشودگي به روي جهان و پذيراي جهان بودن،  و از سوي ديگر 
نوعي گم شدن و از دست دادن به گونه اي چاره ناپذير. آدم مي داند 
بيانجامد،  بازگشت  به  كار  روزي  هم  اگر  زيرا  ندارد،  عالجي  كه 
از تبعيد آغاز مي شود:  باز نوع ديگري  آن جا، در سرزمين مادري 
 تبعيد مضاعف. آيا همين حس تبعيد در سرزمين خود نيست كه 

روئيس شيليايي را با هدايت ايراني پيوند مي دهد؟
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يك جمعه ي پُرنشاط
طال نژاد حسن-  تابستان 1380

مى كشد  محكم  را  بلند  جاروى  مرد 
روى آسفالت، گردوخاك زيادى توى 
هوا پخش شده. زن عقب عقب مى رود 

توى پياده رو.
روى  محكم تر  را  جارو  هم  باز  مرد 

آسفالت مى كشد.
زن دست راست را مثل بادبزن جلوى 
آن طور  بلند،  و  مى دهد  تكان  صورت 

كه او بشنود:
 اَ گندت بزنن!

 كار ديگه اى بلد نيستى ؟!
مرد سرش را با زاويه ي 90 درجه برگردانده سمت او، باز هم جارو 
را محكم تر مى كشد روى آسفالت، حاال لب هايش زير سبيل تُُنك 

كش آمده ، بلند بلند آن طور كه از خش وخش جارو عبور كند
 برو! برو! بذار باد بياد وگرنه . . .
زن آهسته اما طورى كه او بشنود:

 به گربه گفتن عنت درمونه، خاك ريخت روش.
و بلندتر

 چيه؟ وايسادم ديگه؛ كك مى افته به تمبونت؟
مرد جارو را مايل تكيه مى دهد به شانه ي چپ، ابروهاى پاچه بزى 

را مى دهد باال :
 هر كه دكون خودشو داره ديگه؛ اينجام دكون منه!!

 پس بگو سرقفلى مى خواى؟!
 سرقفلى كه نه . . .

و بدون آن كه كش لب ها را جمع كنه:
 سرقفلى اش كه خيلى چربه. نقداً يه سيگار چاق كن با هم حال 

كنيم، تا بقيه خرج و مخارج . . .
زن پقى مى زند زير خنده:

 پَه! اينو باش از يه قاشق آب نهنگ مى گيره.
مرد باز هم جارو را مى كشد به اسفالت و گردوخاك را مى دهد 
او. زن سيگار و فندك را مى آورد بيرون و دو نخ سيگار  سمت 

مى گذارد الى لب ها و، با يك تفه ، فندك را مى گيرد زيرشان:
 بيا!  بگير كوفت كن!
مرد سيگار را مى گيرد:
 تو خودت كوفتى؛ 

و با تمسخر:
. . . گفتم شايد مال برونى، چيزى!    "هه هه، سيگارشو نگا! "بهمن

و پُك محكمى مى زند و دوباره جارو را مى كشد به اسفالت.
زن تندى سيگار و فندك را مى ُسراند توى كيف و گردوخاك را 

دور مى زند رو به باال؛ آن  طور كه مرد بشنود:

 كسى كه به ما نريده بود كالغ كون دريده بود.
به  مى زند  پُك  و  كند  مى  سست  پا  خيابان  حاشيه  در  حاال 

سيگار.
تمام  و  بغل  زير  باالتنه .  به  شلوار سرمه اى حاال چسبيده  مانتو 
از عرق به سياهى نشسته. سايه اش كوچك شده، دارد  كمرش 

مى ُسرد زير پاش.
ماشين هاى اليِن وسط و آخر زوزه كشان و باشتاب رد مى شوند.

آينه كوچك را از جيب كيفش درمى آورد و ناخن بلند سبابه را 
مى كشد دور لب ها، انگار خطى بياندازد دورشان.

آينه هنوز توى دستش است كه 206 نوك مدادى ترمز مى كند 
جلوى پاش.

قهقهه ي چند جوان، با بكوب بكوب سيستم، فضا را پر مى كند.
او با عجله آينه را توى كيف جا داده با پك محكمى به سيگار، 
لب ها را كش مى دهد سمت چپ و دود را يك نفس هوف مى كند 
به هوا، پاشنه ي ميخى يك پا را با حالتى نيمه موزون مى كوبد به 

زمين و همراه با صداى ضبط ريتم مى گيرد.
هر  با  بيرون  انداخته  پنجره  از  را  نيم تنه  شاگرد  سمت  جوان 
دو دست روى در ماشين مى كوبد؛ وسط قهقهه صداش را اوج 

مى دهد:
 وايسا همين جا اساعه بابامو مى فرستم.

از زير چرخ هاش  باز گردوخاك  و  از جا كنده مى شود  ماشين 
هوفه مى كند به سر و تن زن.

روسرى را شل تر مى كند و هى با دست چپ خودش را باد مى زند 
و گرد و غبار را از صورت دور.  باز هم مى رود سراغ كيف و لوله ي 
را  آن ها  و  لب ها  به  مى كشد  آينه  بدون  درمى آورد.  را  ماتيك 

مى مالد به هم.
سايه اش حاال ديگر كامًال محو شده، زير پايش هم نيست. پُك 

آخر را به سيگار مى زند و كونه ي آن را پرت مى دهد پشت سر.
باز در جهت عكس حركت ماشين ها آرام قدم مى زند.

ماشين هاى دو اليِن سرعت مثل برق رد مى شوند. الين كناري 
هم بعضى ها ترمزى و مكثى و . . . بعد هم سرعت.

جلوتر،  كمى  اما،  مى شود.  رد  باد  مثل  يك  آن  پاترول  ماشيِن 
سرعتش را مى گيرد و  مى كشد الين كناري.

زن با نگاه او را دنبال كرده هم چنان با پاشنه ي ميخى روى زمين 
ضرب گرفته حركت سر و گردن و باسن را با آن همراه مى كند.

پاش  جلوى  و  مى آيد  مى آيد،  مى آيد،   .  .  . عقب  دنده  پاترول 
ترمز.

حاال مانتو شلوار سرمه اى در موجى از گرد و خاك نوكمدادى 
مى شود.

دو سرنشين پاترول با هم زمزمه اى مى كنند و بلند مى زنند زير 
پيراهِن  از  شاگرد  سمت  سرنشين  پشم آلوى  دست هاى  خنده. 
مى رود  زن  باز؛  پنجره ي  روى  صليب  و  بيرون  مى آيد  صورتى 
خودرو.  در  به  مى چسبد  شكمش  و  سينه  كه  آن  طور  جلو 
پيرهن صورتى همين  طور كه پِر روسرِى زن را روى سينه اش به 

بازى گرفته چيزهايى آهسته آهسته زمزمه مى كند.
زن انگار بى تاب است؛ گاهى به چپ، گاهى به راست نگاه مى كند 

و ديگر از ريتم و حركت موزون سر و تنه خبرى نيست.
پيرهن صورتى يك دفعه صدايش را باال مى برد:
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صادق هدايت:
ديدار به قيامت، ما رفتيم و دل شما را شكستيم، همين!

صادق هدايت در 28 بهمن 1281 در تهران و در خانواده  اي پا به 
جهان گذاشت كه نسب اش به رضاقلي خان هدايت، از نويسندگان 
و مورخان معروف قرن سيزدهم ايران، مي رسيد . . .  او در 1330 
در پاريس در 48سالگي خود را از رنج زندگي رهانيد و در گورستان 

پرالشز به خاك سپرده شد. همين؟! 
شايد آن زنده ياد خودش از اين شرح چندان ناراضي نباشد، 
در  هم  و  كتاب ها هست  در  هم  بخواهيد  را  بهترش  اگر  اما شما 
وبگاه ها، يا اگر اندكي كم تر فارسي را پاس بداريم، همان سايت ها؛ 
اين جا  اما  هدايت.  رسمي  سايت  بهترين شان  ولي  ويكي پديا  مثًال 
با  اجازه بدهيد آن سه نقطه ي خالي را به صادق خان بسپاريم تا 
اگر تكراري ست به شصتمين  پُر كند؛  آن چه خودش قلمي كرده 

سالمرگش ببخشيد!

من همان قدر از شرح حال خودم رَم مى كنم كه در مقابل 
تبليغات امريكايى مآبانه. آيا دانستن تاريخ تولدم به درد چه 
كسى مى خورد؟ اگر براى استخراج زايچه ام است، اين مطلب 
فقط بايد طرف توجّه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان، بارها 
از منجّمين مشورت كرده ام اما پيش بينى آن ها هيچ وقت 
اول  بايد  خوانندگانست؛  عالقة  براى  اگر  نداشته.  حقيقت 
مراجعه به آراء عمومى آن ها كرد چون اگر خودم پيش دستى 
بكنم مثل اين است كه براى جزئيات احمقانة زندگيم قدر 
است  جزئيات  از  خيلى  بعالوه  باشم.  شده  قايل  قيمتى  و 
كه هميشه انسان سعى مى كند از دريچة چشم ديگران خودش 
بكند و ازين جهت مراجعه به عقيدة خود آن ها  را قضاوت 
برايم  كه  خياطى  را  اندامم  اندازة  مثالً  بود  خواهد  مناسب تر 
لباس دوخته بهتر مى داند و پينه دوز سر گذر هم بهتر مى داند 
كه كفش من از كدام طرف ساييده مى شود. اين توضيحات 
هميشه مرا به ياد بازار چارپايان مى اندازد كه يابوى پيرى را 
در معرض فروش مى گذارند و براى جلب مشترى به صداى 
بلند جزئياتى از سن و خصايل و عيوبش نقل مى كنند. از اين 
نه  ندارد،  بر  در  برجسته اى  نكتة  گذشته، شرح حال من هيچ 
پيش آمد قابل توجهى در آن رخ داده نه عنوانى داشته ام نه 
ديپلم مهمى در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانى 
بوده ام، بلكه برعكس هميشه با عدم موفقيت روبه رو شده ام. 
در اداراتى كه كار كرده ام هميشه عضو مبهم و گمنامى بوده ام 
و رؤسايم از من دل خونى داشته اند به طورى كه هر وقت 
شده  است.  پذيرفته  هذيان آورى  شادى  با  داده ام  استعفا 
دربارة  محيط  قضاوت  بى مصرف  وازدة  موجود  روى هم رفته 

من مى باشد و شايد هم حقيقت در همين باشد.

راه  وبالگ هايي  آن جا  و  اين جا  هدايت  دوستداران   
انداخته اند تا درباره  او و آثارش با هم گفت وگو كنند. يكي از 
اين وبالگ ها توپ مرواري است كه ادعا كرده همه چيز درباره 
در صفحه ي  اين روزها  و  پيدا مي شود  آن  در  صادق هدايت 
مقاله ي  مثًال  ديد،  مي توان  تحليل  و  نقد  چند  آن  نخست 
به  مي شود  كه  آشوري  داريوش  قلم  به  بوف كور"  "معماي 

صورت پي دي اف ذخيره كرد. نشاني اش هم اين:
http://toopemorvari.blogfa.com

اقتباس هاي  به  خود  مطالب  ميان  در  ديگري  وبالگ هاي 
سينمايي از آثار هدايت اشاره دارند، كه از همه معروف ترش 
را مي دانيم كه داش آكل است ساخته  مسعود كيميايي. اما در 
اين وب نوشته ها چند موردي غايب است كه يا از آن ها خبر 
نداشته اند و يا در بخش مندرج در وبالگ از قلم افتاده كه 

جاي ديگر به آن ها خواهيم پرداخت.
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مي دي، ها ؟
- بگير، ِدساشونو بگير پرويز. نمى بينى چقد َدس افتاده رو 
ماشين. بگو برگرده، ِهى عامو برگرد مُو مى خوام بُِرم خونه. بگوش 
برگرده، به نيما بگو دف ُو نِگيره رو صورتش. ائى دِف از صورتت 
بنداز.  اينهاش. پشت سِرمونه، هى عامو وُويسا،  مى ُگمت وُويسا 

. . .
پرويز دسِت ليال را مى فشرد و گريه مى كرد:
- آروم باش زن. آروم تو كه تَشم زدى رفت.

ابراهيمى گفت:
- هيچ فايده اى نداره. بايد بستريش كنيم. 

و با صداى بلندترى ادامه داد: 
- رسيديم ليال، آروم باش. ببين عزيزم، خواهرم تو قول دادي 
همى يه امشب. ديگه بيش تر از اين منو، شوهرتو خاكستر نكن. 

خو جيگرمون سوخت. وا حسين!  از دست اين زن.  

ابراهيمى سرش را از ماشين بيرون آورد.
راننده زيِر سبيِل كبريتي اش لبخندى زد و در آينه با اشاره ي 
چشم ُو ابرو چيزى به زن فهماند. به دروازه كه رسيدند، جوان 
از  جوان  داد.  زن  دسِت  به  را  تلفني  شماره  راننده  شد.  پياده 

پنجره ي جلو پولي به راننده داد. زن خداحافظي كرد.
راننده دور زد. زن شنيد كه راننده گفت: - بدبخِت بيچاره 

 . . .
جوان ساكش را به دست گرفت. شانه به شانه ي زن راه افتاد. 

زن گفت: 
بيش تر  ترس  با  بترسى.  كه  خوبه  خيلى  مى ترسى؟  -چته، 

مي چسبه
- آخه كى ميگه با ترس مى چسبه؟ اگه يه تختخواِب راحت 
بود و بعد يه شام آماده، بوى چلوگوشت و زعفرون . . . آره، حتمن 

از روى ناچارى مى چسبه

از زير مهتابي به گورهاي كنار خيابان نگاه مى كرد.
ابراهيمى گفت: بله آقا، بپيچ سمِت چپ. دستت درد نكنه. 

شما هم به زحمت افتادين.  
شير  نيما  به  انگار  كشيد،  آغوش  در  بيش تر  را  متكا  ليال 
زير  از  چادر  مي جويد.  دندان  به  را  چادرش  گوشه ي  مي داد. 

دندانش ُسريد:
- ها، نُِگفتم نيما پشت َسِرمونه. اينهاش خودشه. 

- چنگ نزن به صندلى. پياده شو. پياده شو. رسيديم. حاال 
بگير تا صبح كنارش آسوده بخواب. آسوده

زن چادرش را پهن كرد. جوان به چشماِن زن ُزل زد. زن 
بدون كفش روي سنِگ مرمري ايستاد. پايش كوتاه  بلند نبود. خم 

شد قفِل جوراب هايش را باز كرد و سيخ روبروي جوان ايستاد:
- آقاى مربا نترس، هيچ ارواحي وجود نداره. اول پول، بعد 

حلواى تن تنانى . . .
 زن لبخند مى زد و جوان با اخم نگاهش مى كرد:  

اصال  نمي خوام.  مى آد.   بدم  اين جا  از  من  مى رم.  من   -
اين طوري نمي خوام. 

زن اخم كرد و با صداى بلند گفت: چيه شازده، از چي بدت 
  .  .  . تا اسم پول وسط مى آد، حاِل همه تون بد مى شه؟  مي آد؟ 
ببين پسرجان، من كه بهت گفتم، گفتم كه همه جوره بال سرم 
گدابازِى  واسه  بيرون،   پرتم كردن  از خونه  زدن،  لگدم  آوردن. 
چندتا نامرد، حتا يه صنارى واسه برگشتن نداشتم، شب و بيابون؛ 

حاليت شد. اّول پول بعد حلوا ، بعدش فاتحمه الصلوات،
- هى نگو حلوا، حلوا، حالم بدتر مى شه. بيا ساعِت  منو بگير 
ببند به دستت. هر ُگهى كه باشم نامرد نيستم. تو جيِب شلوارم 
پول هست، دست بكن تو جيب شلوارم هر چي مي خواي وردار. 
فقط يه پول واسه برگشتن به اهواز مي خوام. همين. نمى دونم چه 
مرگم شده از تاكسى كه پياده شدم يه حالى شدم، اصًال حالم 

خوش نيست. مي فهمي؟ بريم.
 زن صورِت جوان را بوسيد. آرام آرام نشستند و در خواِب 
چادر غلتيدند. جوان صورتش را زيِر چادِر زن پنهان كرده بود و 
از آسمان و وهِم گورستان دور مى شد. زير چادر، نفس ها از پي 

نفس ها، روى هم.

 تخته سنگي نو و بزرگ. ليال هنوز متكاي نيما را در آغوش 
داشت. نيما، آرام آرام  حضور پيدا مي كرد. مثل قدم هاي ليال كه 
نيما،  بى صدا.  از شتاب مي افتاد. سنگ و  نيما  به  براى رسيدن 
ليال اگر مى رسيد مى نشست و بعد بى سروصدا به خواب مي رفت. 
گورستان در شب با سكوت و ستاره هاي درخشانش، ليال را آرام تر 

مى كرد.
ابراهيمي چيزي ديد و به صدايى نزديك تر شد.

زن  هم در آغوِش جوان صدايي شنيد. زن باور نكرد. گوش 
تيز كرد. صداِي ريگي زير پايى كشيده شد. صدا واضح تر  شنيده 

شد. 
زن به جوان گفت:  بدبختم اگه دخترم باشه . . .؟

گور  روي  خوفناك  موجوِد  دو  بود.  ليال  از  جلوتر  پرويز   
پسرش زيِر چادرى سياه در جنب و جوش بودند . . . دو موجود 
سياه از صداى پاها مثل برق گرفته ها از جا بلند شدند و مثل دو 
ايستاده بودند. مرِد جوان چادر را  با چادرى روى سر،  مجسمه 
پس زد . سه مرد در برابر دو زن. دو زن، انگار دو مجسمه. يكي 
نيمه عريان نفس نفس مي زد و ديگرى با متكايي در دست فقط 

جيغ مى كشيد، جيغ!
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با  هم  هدايت  دوست نداراِن  كه  نماند  ناگفته  البته   
و  «الابالي گري «  باِب  اندر  انذار  و  ارشاد  از  وبالگ نويسي 
هدايت  مي گويند  كه  ميكروب هايي  ديگر  و  «نيست گرايي» 

ناقل  آن ها بوده فروگذار نكرده اند. 
درباره   زندگي نامه اي  اطالعات  كامل ترين  همه،  اين  با    
صادق هدايت را بايد از «دفتر هدايت» گرفت به مسئوليت 
جهانگيرخان هدايت، برادرزاده ي آقا صادق، كه چندي پيش 
ناگزير شد سايت رسمي هدايت را منحل كند. نشاني «دفتر» 

اين است:
www.sadeghhedayat.info 

از  هم  يادي  سايت  اين  گزارش هاي  و  اخبار  ميان  در 
مراسمي  شده كه كانون نويسندگان ايران در سال 1382 در 
گرامي داشت صدمين زادروز هدايت برگزار كرد، و گزارش آن  

را جداگانه مي آوريم.
 البته از سايت «سخن» نيز مي توان به دفتر هدايت وصل 

شد. و نشاني اين سايت:
http://www.sokhan.com

هدايت  بزرگداشت  براي  ويژه يي  بخش  سايت  همين 
تدارك ديده است. و تازه با پنجره ي ديگري هم به جايزه ي 
سايت  و  هدايت  دفتر  كه  مي دهد  راه  هدايت  صادق  ادبي 
سخن با هم به راه انداخته اند و امسال دهمين دوره ي خود 
ديگر  سرنوشت  به  نيز  جايزه  اين  البته  دارد.  پيش  در  را 
"به دليل  ادبي گرفتار آمده و در سال هاي اخير  جايزه هاي 
مشكِل نداشتن مكان!" به صورت خصوصي برگزار شده است. 
اطالعات كامل تر درباره  دوره هاي پيشين جايزه را مي توان از 

همان سايت رسمي دفتر گرفت.
تا  گويا  كه  هدايت»  «دفتر  كتاب شناسِي  بخش  در  اما،   
سال 82 به روز شده، يك مجموعه ي مهم و ارزشمند از قلم 
(به همت شهرام  شناخت نامه ي صادق هدايت  است:  افتاده 
آن سال  نخستين چاپ  اسماعيلي) كه  فتح اله  و  بهارلوييان 
تجديدچاپ شده  نمي رسد  نظر  به  متأسفانه  و  است   1379

باشد. 
هدايت  پژوهش گران  و  دوستداران  براي  كتاب  اين 
همه    نشستن  هم  كنار  كه  دارد  بسيار  خواندني  نكته هاي 
از  مي خورد.  چشم  به  كم تر  مشابه  مجموعه هاي  در  آن ها 
اطالعات  و  هدايت  آثار  از  كاملي  فهرست  اين كه  جمله  
جامعي درباره  ي سرگذشت يكايك آن ها به دست مي دهد؛ از 
طنزپردازي هاي هدايت مي گويد و نمونه مي آورد؛ به استناد 
عاميانه ي  ادبيات  گردآوري  در  او  پيشتازي   بر  هدايت  آثار 
ايران گواهي مي دهد، و بر حساسيتي كه به زبان فارسي و 
به فرهنگ كهن ايران داشت؛ شرحي تفصيلي از ترجمه هاي 
هدايت از آثار فرنگي دارد؛ از ميان داستان هاي او دو نمونه اي 
به  بعيد است جاي ديگري  برمي گزيند كه  براي خواننده  را 
آن ها بربخورد - داستان هايي كه به زبان فرانسه نوشته شده 
و به دست ديگران ترجمه شده اند، پس فارغ از تأثير سبِك 

نگارش ويژه ي هدايت مي توانند گواه قريحه و حساسيت ادبي 
او باشند؛ سه مجموعه ي نقد نيز ارائه مي دهد با عنوان هاي: 
«در نقد بوف كور»، «مرگ انديشي» و «در بوته  نقد و نظر» از 
هدايت شناسانى چون محمد بهارلو و ناصر پاكدامن و منتقداني 
چون رضا براهني؛ و در كنار اين همه، البته   گزيده اي هم از 
نامه هاي صادق هدايت (محمد بهارلو) هست و خاطراتي چند 

درباره ي هدايت از دوستان و آشنايان.
سينما»،  پرده ي  بر  هدايت  «صادق  مطلب  از  گذشته   
بهره   منبع  اين  از  نيز  آثار هدايت  و  زندگي  براي سال شمار 

بسيار گرفتيم.
همايون  محمدعلي   دكتر  هدايت»  «دفتر  گزارش  به   
كاتوزيان كه چند كتاب درباره ي هدايت دارد، نتوانسته براي 
طنز و طنزينه كه كاري  نام  به  نوشته ي خود  چاپ آخرين 
هدايت  صادق  طنز  به ويژه  و  ايران  در  طنز  درباره ي  جامع 
است در ايران مجوز بگيرد و اين اثر سرانجام در سوئد منتشر 

شده است.
ً  از چاپ 82 نامه ي صادق هدايت (به شهيدنورائي)   ظاهرا
كه گويا ناصر پاكدامن در سال 1381 در پاريس منتشر كرده 

نيز در ايران خبري نيست.
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- َچن سالته؟
- بيست و پنج

- حاال خوبه من چن سالم باشه؟  به َدستام نيگا نكن با يه 
ذره وازلين نرم ميشه،  يادم رفت وازلين بمالم . . . گايي واسه 
بدت  قاچ قاچي  دِس  از  كه  تو   .  .  . مى كنم  پاك  سبزي  مردم 

نمي آد، مى آد؟ بگو،  چن سالم باشه خوبه؟
- راستش، اى، اگه بهت بَرنخوره چهل سال ُو  شيرين داري 
هم  يه   كمي  نيست  بَدَك  بَعدش،  خوشگلي.  خيلي  ولى  ولي، 
خودتو بپوشوني، مى ترسم دردسر بشى. آها يه كمى چادِر تو بيار 

جلوتر. ببينم ناراحت شدي؟
زن در آينه به راننده نگاه مى كرد. جوان سرش را بيخ گوش 

زن چسباند و دوباره پرسيد: 
-  ناراحت كه نشدي؟

بََسمه.  ناراحت بشم. همي كه گفتى خوشگلم  - واسه چي 
مي دوني چيه تو شكارچِي نابلدي هسى، هيچي نشده زدى چش 

ُو چارمو درآوردى.
- پس ناراحت شدى، آره ؟

- نه، چه ناراحتيى، زدي ده سال پيرم كردي. بى انصاف. 
جوان خنديد. لبش را زير گوِش زن چسباند:  

- حاال اسِمت چيه؟
- اِْسم؟ هرچي دلت  خواست صدا بزن. بگو زرى، پرى، اختر، 
افسر، تو كه زني، نامزدي، خاطرخواهي چيزى كه نداري؟ دارى؟  

هرچى كه اسم اونا هس صدام بكن. حاال زن دارى يا ندارى؟
- زن؟ نه،  ندارم. آخه آدم عاقل زن مي گيره؟ 

-  ها، همه تون  از اين دري وريا مي گين، همچي كه از ننِه هه 
َكنده شدين،  حاضرين چاردست و پا تا خود جهنم بدوين دنبال 

زن، آخه كى زن مى ده به تو . حاال اسِم تو چيه شازده ُمربا . . .
- من؟ اسم من به چه دردت مى خوره ؟ بگو شازده، بيش تر 

حال مى كنم .
 مرِد جوان خنديد. زن هم خنديد. زن مثل آدامس جويدن، 
گاهى كشدار ُو بى پروا حرف مى زد و مرد كلمات را زير گوشش 

ادا مى كرد. زن چشمش در آينه به راننده بود. جوان گفت:
شهرزاد  هم  تو  ُو  باشم  شازده كوچولو  من  نيست  بدك   -

خوشگله.
همه  اين  بعِد  بود.  كجا  خوشگله  شهرزاد  مربا،  آقاى  -اى، 
هر  اسِم  با  تو  ني.  مهم  اصال  دروازه دوالبى،  مگه شهرزاِد  نكبت، 
خاطرخواهي، نامزدي، عشِق از دس رفته اي. از اسم باكيم نى. هر 
اسمى روم بذارى كنار مي آم. مشگلي نيس كه آسون نشود، مرد 

مي خواهد ُو گاِو .  . . 
- مى گم شهرزادخانم ِكي مي رسيم؟

و  زد  لبخندي  به زن  راننده  نگاهي كرد.  به ساعتش  جوان 
ضبط صوت را روشن كرد: 

- ”اون جا كيه كيه، پشِت ديوار كيه، سايه شو من . . .“ 
راننده داد زد:

زن  برو.  بيا  ِد  كردي.  كورم  سگ پدِرحرومزاده،  اوهوي   -  
قحبه ى حيوون. بدتر از من يه لگن داره به خيالش آپولو سواره. 

ِد يابو، حاال كه مى گم برو، ببين نمى ره

راننده صداى راديو را بلندتر كرد:
-  ”جان بركفان، بعد از آتش بس با دشمِن زبون“

آقاى ابراهيمى گفت:
- ببخشيد آقاي راننده، مى شه راديو رو خاموش كنيد، عذر 
وقتي  از  مي شه،  بدتر  حالش  حرف ها  اين  با  خواهرم  مي خوام،  
بايد  شبه شه،  هر  كار  پسرشِه  متكاِي  اين  مي بيند،   .  . پسرش. 
بياريمش سر خاك، هذيون مي گه، دسِت خودش نيست، بعضي 
مي آريمش  وقتي  مي كنه،  حمله  بهش  كسي  مي كنه  فكر  وقتا 
سر خاك آروم ميشه، ديگه چيزي نمي گه، راحت سرشو ميذاره 
. ببخشيد جناب سر   .  . بايد  تا كي  اما معلوم نيست  مي خوابه، 

شما رو درد آوردم.
 ليال برمي گشت به چراغ ها و درخت هايي كه دور مي شدند 
به سرعت  بود و همه چيز  ثابت  او  انگار  نگاه مي كرد،  با هراس 

دور مي شد.

و  لباِس شيك  چاردس  اگه   مربا،  آقاى   ، چيه  مى دونى   -
پيك با يه مانتوي درست و حسابى داشتم، مى دونى چى مى شد، 
با مادرم  نرخ به لباس ُو بزك  و دوزكه نه چيز ديگه. سِر شبي 
حرفم شد، بدجورى خراب و خاموشم كرد،  گفت ديگه نمى تونه 
انگاري  فهميده   مادرم  وقتى  از  بگيره.  بچه هامو  بال  ُو  پر  زير 
همه ى چراغاي عالم تو دلم تركيده، آره آقاى ُمربا، نه نور باال نه 
نور پايين، خاموِش خاموش. امروز كفري كفري اومدم بيرون. از 

دختربزرگه مى ترسم. سيزده سالشه.
زن خنديد و ادامه داد:

بزرگ  ُدخترام  نمي خواد  دلم  هيچ  مربا،  شازده  مي دوني   -
شكارچِي  حاال  بودم.  چه كاره  بفهَمن  نمي خواد  دلم  هيچ  بشن، 

نابلد، بگو، چكاره اي؟
جوان بازويش را فشرد. زن خودش را كمي جمع كرد.

- «كمكم كن!  كمكم كن!   نذار  اين جا . . .»
كه  بيكاره هايى  همه ي  مثل  بيكاره.  هيچي،  چكاره ام؟   -
بارش  زير  كه  من  بگيرن.  زن  واسشون  جورى  يه  مي خوان 

نمي رم. 

- شايد اگه نيما زن  گرفته بود. ولي نه، نقِل اين حرفا نيست، 
نيما بايد مي رفت. مثل خيلي از جوون هاي مشتاق. اصًال اين پسر  
قرار موندن نداشت . . . چته ليال ؟ ليال چته؟ چرا صندلِي فشار 



ك (دوره سوم)
شه آزاد  فصل نامه شماره ي

اندي

32

مثلِث رهاشده
رى را عباسى -  1372، بازبينى1379

- فكري به سرت زده؟
- ها، هيچ جا بهتر از اين جايي كه مي گم نيس، قبًال امتحانش 

كردم.
ساعتش  به  جوان  گفت.  جوان  مرد  گوش  زير  چيزى  زن 

نگاهي كرد. زن حريصانه سر تا پايش را برانداز كرد و گفت:
- مي ترسي؟ 

- من ُو ترس؟ نه بابا، دارم فكر مي كنم. چه مي دونم، شايد از 
ارواِح سرگردان بترسم.  بچه مچه داري؟

- آره ، سه تا دختر؛  بزرگه سيزده سالشه. كوچيك كوچيكم 
پنج سالشه.

- خيلى كوچيكند! پيِش كي مى ذاريشون؟
- پيِش مادرم، يه مادر پير دارم .

پاشنه ي  با  زن  ترك خورده ى  ورنِي  كفش هاي  افتادند.  راه 
ساييده شده زير چادر خودنمايي مي كرد. انگار پاي چپش كمي 
كوتاه تر به نظر مي رسيد. وقتي چادرش كنار رفت پاهاي تپلش 
توى جوراب هاي سياه كه تا زير زانو لوله شده بود،  از زير دامِن 
ُگل گليش ديده مى شد. جوان ساكش را جابجا كرد از دست چپ 

به دست راست:
- تو مطمئني قبًال . . .

زن تكه اي از ناِن شيرمالى كه جوان خريده بود، برداشت:
- تو نمي دوني پِسر، با ترس خيلى مي چسبه.

صداي خنده ي زن زير خواِب چادر بلندتر شد. لب هايش زير 
چادر رفت و بازويش را بيش تر پوشاند. مرد جوان گفت:

- ببينم هميشه مي آي اين جا ؟
- ها، يه مدتيه. چطور مگه؟

- هيچي، همين طوري پرسيدم. واسه معلوماتم بدك نيست. 
آخه چيزى نمونده چغندر روى سرم سبز بشه.

از ازدحاِم ترميناِل جنوب خارج شدند. زن كمي جلوتر راه 
و  دويد  كرد. جوان  ترمز  زن  رنگي جلوي  پيكاِن سبز  مي رفت، 

خود را به زن رساند:
مگه مي ره!  َكنه  برو.  ميگم  برو،  آقا  برو  تواَم!  با  - صبر كن 

مردتيكه ي بى شعور.
پيكان رفت. زن از امتيازي كه به دست آورده بود لبخندى 
زد. بلوزش را از جلو، روي برآمدگي شكمش پايين كشيد. مرِد 

جوان دويد:
- آهاى تاكسي، تاكسى دربست . . .

بگو  شب  هر  خانم،  ليال   -
كردي.  ِذلَه مون  امشب.  همين 
ببين  دادي.  قول  تو  ديگه.  بسه 
پا  از  َمردُو   اين  داري  چطورى 
گناهي  پرويز چه  آخه  ميندازي، 
كرده؟ واال بِال از شما دو تا بعيده، 

قباحت داره. ليال، به خاِك نيما قسم اگه سر ُو صدا راه بندازي 
تمام.  امشب،  يه  همين  نيست؛   شب رفتنا  اين  از  خبري  ديگه 
آخرين شِب رفَتِنته. آخه پرويزجان، چرا چيزي بهش نمي گي، تا 
ِكي مي خواد متكا به بغل راه بيفته، كه چى بشه؟  خجالت بكش، 

به خدا روحش از دسِت تو آرامش نداره. 
ليال به اتاق نيما رفت. نيما با لباس سفيد و دفي در دست 
جلويش چرخيد. صدايى پشِت ديوار به گوشش مي رسيد و نيما، 

دف واره دستش در اتاِق خالى مي چرخيد. ليال گفت:
مُو  عزيُزم  باشه  داُرم.   ور  متكاتِه  مي خوام  عزيُزم،   ِسالم   -

مى رُوم كنار،  اِذيتت نِمى ُكُنم. 
ليال آرام خم شد، متكاي نيما را برداشت. پاورچين ُو آهسته  

به دِر اتاق نزديك شد و به يك باره جيغ كشيد:
- پِرويز اومد. اينهاش، خودشه، ميگه  برو كنار، ُگف اِذيُتم 

نِكن. ها، دوچرخه ِشه مى خوا.  دوچرخه ات؟
 نيما عزيُزم جلوي دره. پِرويز، بگو كم َسر به سُرم بذاره نَه. 
تو بگوش، كي هستي ، ها؟ بنِد ِدلُم،  نيما بيا بشين، چايي بِرات 

ريخُتم، رُوُدم . . .
پرويز به ديوار تكيه داد. ابراهيمي جلوي در ايستاد و گفت :

- ليال خواهرم، عزيزم، دوچرخه ى نيما تكيه َش به ديواره. نه، 
جلوي در. زود باش بريم. پرويز هر چى زودتر يه فكري به حالش 

بكنيم، روز به روز داره بدتر ميشه. بيا. زود باش بريم بيرون.
آورد.  بيرونش  اتاق  از  گرفت  را  خواهرش  دست  ابراهيمى 
را  ليال جوراب هاي سياهش  داد.  به دستش  را  ليال  جوراب هاى 
پوشيد. چادر مشكي اش را سر كرد. متكا را زير چادر در آغوش 
كشيد. گوشه ي چادرش را زير دندان گرفت. از در خارج شدند. 

ابراهيمي سرفه اي كرد:
- ببين ليال خواهرم، هزاران نفر مِث تو بودن  و َهسن. چرا 
هيچ كدومشون مث تو رفتار نكردن. ببين، گفته باشم فقط يه 
اُو  فقط همي يه امشب. فهميدي؟ به گوِشت  ساعت مى مونيم 

مى ره يا
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زندگي من به نظرم همان قدر غيرطبيعي، نامعلوم و باورنكردني مي آمد كه نقش روي قلمدانى
 كه با آن مشغول نوشتن هستم؛ گويا يك نفر نقاش مجنون و وسواسي روي جلد اين قلمدان را

      كشيده؛ اغلب به اين نقش كه نگاه مي كنم مثل اين  است كه به نظرم آشنا مى آيد.
     شايد براي همين نقش است . .

           . شايد همين نقش مرا وادار به نوشتن مى كند. (بوف كور)

سال شمار زندگي و آثار صادق هدايت

صادق هدايت در شب سه شنبه 28 بهمن 1281 برابر با 17 1281
فوريه 1903 در تهران در خانواده اي اشرافي متولد مي شود. 
زيورالملوك  مادرش  و  اعتضادالملك  هدايت قلي خان  پدرش 
پنجمين  صادق  دارند.  پسر)  سه  و  دختر  (سه  فرزند  شش 
معاونت  به  محمود،  او،  برادر  يك  است.  خانواده  فرزند 
نخست وزيري مي رسد و برادر ديگرش عيسي رييس دانشكده 

افسري مي شود. 
افتتاح 1285 و  مظفرالدين شاه  به دست  فرمان مشروطيت  امضاي   

مجلس
از 1287 پس  و  مي شود  تهران  علميه  مدرسه  وارد  هدايت  صادق 

دوره ي  پايان  تا  و  مي رود  دارالفنون  به  ابتدايي  دوره ي  طي 
اول آن جا مي ماند. سپس براي اتمام دوره  ي دوم متوسطه به 

مدرسه سن لويي مي رود.
با كودتاي اسفند 1299، رضاخان ميرپنج با همراهي سيدضيا 1299

زمام حكومت را به دست مي گيرد.
چاپ رباعيات خيام در تهران1303

چاپ كتاب انسان و حيوان از طرف مطبعه ي بروخيم
چاپ داستان كوتاه زبان حال يك االغ در وقت مرگ 

با خلع احمدشاه، رضاخان به مقام سلطنت انتخاب مي شود؛1304
پايان  به  را  سن لويي  دبيرستان  دوره ي  هدايت  صادق 

مي رساند.
تابستان به همراه نخستين گروه دانش جويان اعزامي به 1305 در 

اروپا مي رود. يك سال در بلژيك مي ماند و سپس به فرانسه 
سفر مي كند. پس از مدتي از تحصيل دست مي كشد و تنها 

به نوشتن مي پردازد؛
چاپ  به  برلين  در  ايرانشهر،  مجله  در  مرگ،  داستان  

مي رسد.
حسين 1306 مقدمه ي  با  برلين،  در  گياه خواري  فوايد  كتاب 

كاظم زاده ايرانشهر، به چاپ مي رسد.
انتشار داستان هاي زنده به گور و  اسير فرانسوي1308

در تابستان از فرانسه به ايران برمي گردد و در بانك ملي ايران 1309
شروع به كار مي كند؛

پروين دختر ساساني منتشر مي شود؛
مجموعه ي زنده به گور در تهران منتشر مي شود؛

با بزرگ علوي،  مجتبي مينوي و مسعود فرزاد آشنا مي شود. 
اين گروِه «ربعه» در مقابل گروه محافظه كاِر «سبعه» (سعيد 
اقبال،   عباس  تقي زاده،  حسن  حكمت،  علي اصغر  نفيسي، 
محمد قزويني،  نصراله فلسفي و غالم رضا رشيدياسمي) شكل 

مي گيرد و هدفش ايجاد روحي تازه در ادبيات ايران است.
چاپ اوسانه در تهران1310

داستان سايه ي مغول (با همكاري بزرگ علوي و شين . پرتو) 
در مجموعه ي انيران در تهران منتشر مي شود؛

تعدادي داستان كوتاه در مجله ي افسانه منتشر مي كند، از 
درددل  بانتيجه، شب هاي ورامين، و داستان  حكايت  جمله 

ميرزايداله (كه بعد با نام محّلل چاپ شد).
در مردادماه از كارمندي بانك ملي استعفا مي دهد؛1311

اصفهان نصف جهان  را در تهران به چاپ مي رساند؛
روز ششم شهريور وارد خدمت اداره ي كل تجارت مي شود؛
مجموعه ي سه قطره خون را در تهران به چاپ مي رساند؛

بزرگ علوي  ترجمه   شيلر،  اثر  اورلئان،  دوشيزه  كتاب  بر 
مقدمه اي با عنوان «چطور ژاندارك دوشيزه اورلئان شده؟» 

مي نويسد.
چاپ مجموعه ي  سايه روشن1312

چاپ نيرنگستان
چاپ مازيار (با همكاري مجتبي مينوي)

كار 1313 به  خارجه  امور  وزارت  به  وابسته  پارس  آژانس  در 
مي پردازد؛

انتشار ترانه هاي خيام
وغ وغ ساهاب را با همكاري مسعود فرزاد منتشر مي كند؛

متن  (كه  مي نويسد،  في البالداالفرنجيه را  البعثه االسالميه   
به  پاريس  در   1361 ارديبهشت  در  بار  نخستين  آن  كامل 

چاپ رسيد.)
پس از دو ماه و نيم كار در آژانس پارس استعفا مي دهد،1314
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در شركت كل ساختمان شروع به كار مي كند؛1315
پهلوي  زبان  فراگرفتن  به  و  مي كند  سفر  هندوستان  به 

مي پردازد؛
بوف كور را با خط خودش، با ماشين چاپ دستي، در پنجاه 
نسخه در هندوستان منتشر مي كند؛ اين رمان تا سال 1320 

اجازه ي انتشار در ايران را ندارد.
از هندوستان باز مي گردد و بار ديگر در بانك ملي مشغول 1316

به كار مي شود.
پس از استعفا از بانك ملي در اداره موسيقي كشور شروع به 1317

كار مي كند؛
همكاري با مجله  موسيقي را آغاز مي كند و تا 1320 كه اين 

مجله تعطيل مي شود به همكاري ادامه مي دهد. 
منتشر 1318 تهران  در  پهلوي)  از  (ترجمه  اباليش  گجسته ي 

مي شود؛
توده  فرهنگ  زمينه ي  در  تحقيقاتش  نتايج  از  گزيده هايي 
از جمله مقاله هاي  به چاپ مي رساند،  را در مجله موسيقي 
«ترانه هاي عاميانه» و «متل هاي فارسي» هم چنين قصه هاي 

آقاموشه، شنگول  و منگول و لچك كوچولوي قرمز. 
انتشار مقاله هاي «پيرامون لغت فرس اسدي» و «شيوه نوين 1319

در تحقيق ادبي» در مجله موسيقي
در دانشكده هنرهاي زيبا با عنوان مترجمي به كار مي پردازد 1320

و تا پايان عمر به همين سمت باقي مي ماند؛
سنگ  داستان  و  فارسي»  شعر  در  نوين  «شيوه هاي  مقاله  

صبور در مجله موسيقي به چاپ مي رسند؛
بخش هايي از  بوف كور در روزنامه ي ايران چاپ مي شود.

مجموعه ي سگ ولگرد در تهران منتشر مي شود.1321
هدايت همكاري با مجله ي سخن را آغاز مي كند؛1322

كه  پهلوي)  از  (ترجمه  پاپكان  اردشير  كارنامه ي  انتشار 
نخستين بار در 1318 در مجله ي موسيقي چاپ شده بود؛

سال 1323 (تا  مي دهد  ادامه  سخن  مجله  در  داستان  چاپ  به 
1325)؛

«چه گونه شاعر و نويسنده نشدم» با نام مستعار در مجله ي 
سخن چاپ مي شود؛

داستان آب زندگي در روزنامه مردم به چاپ مي رسد؛
از  را  گمان شكني  گزارش  و  يسن  هومن  و  زند  ترجمه هاي 

متن پهلوي منتشر مي كند؛
انتشار علويه خانم

انتشار مجموعه ي ولنگاري.

عضويت در انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي را مي پذيرد 1324
پيام نو مي شود كه  از اعضاي فعال هيئت تحريريه  مجله  و 

ناشر افكار انجمن است؛
به عضويت هيئت مديره  «نخستين كنگره نويسندگان ايران» 

درمي آيد؛
منتشر  سخن  مجله  انتشارات  سلسله  در  حاجي آقا  كتاب 

مي شود؛
سفر  شوروي  ازبكستان  به  ماه  دو  براي  هيئتي  همراه  به 

مي كند؛
ايران  انجمن  فرهنِگ  خانه   در  هدايت  بزرگداشت  مجلس 
او  درباره  بزرگ علوي  آن  در  و  مي شود  تشكيل  شوروي  و 
دو  فيروز  مريم  و  قهرمان  يزدان بخش  و  مي كند  سخن راني 

داستان او را مي خوانند؛
«آمدن شاه بهرام ورجاوند» (ترجمه از پهلوي) و «خط پهلوي 

و الفباي صوتي» را در مجله سخن به چاپ مي رساند.
افسانه آفرينش در پاريس به چاپ مي رسد؛1325

داستان كوتاه فردا در پيام نو منتشر مي شود.
به  سخن  بلبل سرگشته در مجله  قصه كدو و  داستان هاي 

چاپ مي رسند؛
حسن  ترجمه  به  چابك  كارل  اثر  مطلق سازي  كارخانه  بر 

قائميان مقدمه مي نويسد.
قضيه ي توپ مرواري را مي نويسد؛ (اين اثر كه نخستين بار 1327

انجوي  مديريت  به  آتشبار  هفته نامه   در  تابستان 1332  در 
تاكنون دست كم دو  پاورقي منتشر شد،  به صورت  شيرازي 
بار در خارج كشور چاپ شده و يكي از آن ها كه ويراسته ي 

محمدجعفر محجوب است معتبر شمرده مي شود.)
قائميان  حسن  ترجمه  به  كافكا  اثر  محكومين  گروه   كتاب 
«پيام كافكا» در تهران  با عنوان  با مقدمه  ي صادق هدايت 

منتشر مي شود.
نخستين 1328 در  شركت  براي  را  هدايت  صادق  كوري  ژوليو 

اثر  بر  اما  مي كند،  دعوت  صلح»  از  حمايت  جهاني  «كنگره 
موانع اداري نمي تواند از ايران خارج شود. براي ژوليو كوري 
ما  كشور  «امپرياليست ها  مضمون:  اين  به  مي فرستد  پيامي 
و درست  گفتن  مبدل ساخته اند. سخن  بزرگي  زندان  به  را 
صلح  از  دفاع  در  را  شما  نظر  من  است.  جرم  انديشيدن 
مي ستايم.» او ايرج اسكندري را به نمايندگي از طرف خود 

به كنگره مي فرستد.
ترجمه ي مسخ (اثر كافكا، با همكاري حسن قائميان) منتشر 1329

مي شود؛
هدايت در اواخر پاييز به پاريس مي رود.

روز 19 فروردين، در 48 سالگي، در آپارتمان اجاره اي خود 1330
در خيابان شامپيونه، با گاز خودكشي مي كند؛

روز 27 فروردين جسدش، پس از توقف كوتاهي در مسجد 
پاريس، در گورستان پرالشز به خاك سپرده مي شود.

و  1378 ترانه ها  شامل  ايران»  مردم  عاميانه  «فرهنگ  مجموعه ي 
همراه  به  دارد،  را  هدايت  يادداشت هاي  كه  غيره  و  متل ها 
جهانگير  كوشش  به  او  تحقيقات  و  نيرنگستان  مجموعه ي 

هدايت براي نخستين بار به چاپ مي رسد.
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جاهد جهانشاهي

بار مي كشند.  االغ ها  فردا هم علف مي رويد، مردم سر كار مي روند، 
و  غذا  مي كنند.  خالي  جا  ديگري  به  يكي  فصل ها  مي بارد.  باران 
شليل  و  زردآلو  و  گوجه فرنگي  مي شود.  عالم گير  ژنتيكي  ميوه هاي 
متنوع مي گردد.  آن ها  ابعاد هندسي  و  به درشتي هندوانه مي شوند 
اسب شيهه مي كشد. اتومبيل هاي پرنده قرباني مي گيرند. نصف كره ي 
زمين زير آب مي رود؛ آمريكاي شمالي نقشه اش تغيير مي كند. مادِر 
آفتاب گردان مي كارد و  باغچه ي خانه تخم  محسن مثل هميشه در 
شوكت خانم براي چندمين بار روي اجاق مي رود و دختري لُپ قرمزي 
مي زايد؛ حاج كريِم نوكيسه از نيوزلند چندين محموله  داروي تقويت 
باشد؛  پابرجا  كارخانه اش  عمر  يك  تا  مي كند  خريداري  باء  قوه ي 
شاعران جوان كماكان اشعار جگرسوز سر مي دهند و فراق يار و شب 
مهتاب و غروب محزون، خروس خوان سحر و كماِن ابرو و كمنِد زلِف 
يار مي ستايند و آه و فغان راه مي اندازند و پسر همسايه هايكوهاي 

من درآوردي به چاپ مي رساند.
بوش ها بر طبل جنگ و برتري مي كوبند و كوسه ها دسته جمعي 
چون  مي يابد،  فزوني  چندسر  مارهاي  تعداد  و  مي كنند  خودكشي 

شرايط محيط زيست كره ي زمين تغيير كرده است.
زنان چهارپا مي زايند و چهارپايان خارپشت! اصًال تعجب نكنيد، 

فردا خواهيد ديد!
فردا چه مي شود؟

فردا جهان به فراست و هوشمندي مي رسد؛ فردا انسان ياِر انسان 
مي شود، رودها و نهرها و درياها منابع نعمت و پاكيزگي مي گردند، 
انسان با طبيعت درمي آميزد، گل هاي عطرآگين، تنوع جانوران، سرور 
و شادماني زمين را در بر مي گيرد. انسان هاي عاشق دل مي دهند و 
و  تنگ دستي  و  و فالكت  فقر  ناپايداري  و  نعمت  وفور  دل مي بازند؛ 
ستم، بامدادان برخاستن از خواب با نواي دل نواز پرندگان خوش الحان! 
زياد   .  .  . كره ي خاكي  ارزاني  مهر  رأفت،  وفا، صفا،  پاكي، صداقت، 
جدي نگيريد و احساساتي نشويد، اين هم بخشي از فضاسازي شاعري 

طبيعت گرا بود.
پرورشِي  كرم هاي  حاال  از  بيش  زنجيره اي  فروشگاه هاي  فردا 
مجلل  بسته بندي هاي  در  و  مي كنند  باال چرخ  تُناِژ  در  را  پروتئيني 
برق  نيايد؛  و هم چاقي سراغ مان  تا هم سير شويم  عرضه مي كنند 
توليدي از سرگين و ادرار، مصرف انرژي ويرجينيا را تأمين مي كند و 
انرژي خورشيدي اجاق كله پاچه اي ها را يك سره روشن نگه مي دارد و 
در پنوم پن براي خريد استيِك موِش پرورشي كيلومترها صف درست 
كسب  جهاني  فروش  ركورد  تايوان  در  مار  خون  سوسيِس  مي شود. 
از فهرست غذا  مي كند و آب گوشت در رستوران هاي گران دنيا سر 

درمي آورد.
روغِن تخمِ  مورچه براي تقويت موي سر را يك مؤسسه ي آرايشي 
مورچه  كمبود  با  ناگهان  دنيا  و  مي كند  معرفي  جهانيان  به  ايراني 
حيوانات  از  حمايت  سازمان هاي  و  مي گردد  مواجه  مورچه  تخم  و 

خواستار محكوميت مؤسسه ي  آرايشي مي شوند!
دايناتاكتومي ويروس مخصوص دايناسورها را به كِلّ جهان سرايت 
مي دهد و روزانه ده ها هزار نفر را از پا درمي آورد؛ سازمان بهداشت 
متخصصان  تمام  از  بودجه  دالر  ميليارد  بيست  اختصاص  با  جهاني 

امر مي خواهد تا دارويي پيش گيرنده در 
اسرع وقت اختراع كنند و سد راه ويروس 
به  هنوز  ويروس  اين  پاي  البته  شوند، 
باز  روآندا  و  بنگالدش  چون  كشورهايي 

نشده است.
سالح هاي  بزرگ  كشورهاي  فردا 
خارج  توليد  چرخه ي  از  را  خود  مخرب 
ناكارآمد  را  اتمي  سالح هاي  و  مي كنند 
مي سازند و بودجه ي آن ها را صرف توليد 
مواد غذايي در آسيا و افريقا مي كنند تا 

يك بار براي هميشه گرسنه گي از زندگي بشر رخت بربندد.
مسابقه ي سراسري تربيت و تكثير بلبل در دستور كار سازمان 
ملل قرار مي گيرد تا همه ي مردم در كل جهان بتوانند از صداي 

زيباي اين پرنده لذت ببرند.
از فردا مردم مي توانند با پوشيدن لباس مخصوص كه مجهز 
انرژي  با  و  است  ويژه  گرمِي  چهارصدوپنجاه  محركه ي  موتور  به 
با  ببينند  جانبي  آسيب  كم ترين  بي آن كه  مي شود  شارژ  جديدي 
سرعت 1650 كيلومتر در ساعت به پرواز درآيند و به اين ترتيب 
آرزوي پرواز انسان عملي مي گردد و اين رويداد در تاريخ پيشرفت 

بشر به ثبت مي رسد.
فردا به خاطر مرگ ناگهاني پرويز مشّرف عزاي جهاني اعالم 
مي شود و خودكامه گان سراسر جهان براي شركت در اين مراسم 
اين روز قرار است  از دور و نزديك عازم راول پندي مي شوند. در 
جن گيرها و جادوگرهاي پاكستاني روح آتاتورك و موبوتوسه سه كو 
را  هم احضار كنند. پيشاپيش ارواح آيزنهاور، مك كارتي و رؤساي 

ادواري سيا احضار مي شوند.
فردا طبق كنوانسيون حقوق بشر و با امضاي نمايندگاِن صد 
و نود و چهار كشور جهان، سانسور مطبوعات و كتاب به كل حذف 
مي شود، آزادي انديشه و بيان امري متداول مي گردد و هيچ كس 

به خاطر ابراز عقيده تحت پيگرد قرار نمي گيرد.
نفتي سرمايه هاي خود  تراست هاي  و  شركت هاي چندمليتي 
را ملي اعالم مي كنند و از غارت كشورهاي ديگر دست مي كشند؛ 
كارخانه هاي توليد مين و ساير سالح هاي مخرب تعطيل مي شوند 
توليدات  نياز در صدر  توليد، مايحتاج مورد  با تبديل چرخه ي  و، 

قرار مي گيرند.
فردا چه مي شود؟

رفتگر سر كوچه مثل هميشه زباله ها را جمع مي كند. نانوا نان 
دختر  مي شود؛  بهار  مي كنند؛  قارقار  كالغ ها  مي چسباند؛  تنور  به 
حركت  مريخ  به سمت  آريان  موشِك  مي رود؛  بخت  خانه ي  زهرا 
مي كند؛ گربه خودش را لوس مي كند و ياكريم در لرزان ترين جاي 
حياط تخم مي گذارد؛ مرتاض هندي به رياضت ادامه مي دهد و زاد 
و ولد در  آفريقا فزوني مي گيرد و پسر همسايه باز هم انگشت  در 

دماغ غرق تفكر مي ماند.

فردا چه مي شود؟
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نخستين جلوه هاي سانسور مطبوعات در ايران
نقل از جلد نخسِت از صبا تا نيما، تأليف زنده ياد يحيي آرين پور، تهران: 1351، صص 249-250

روزنامه اي  ناصري- حتي  عهد  روزنامه هاي  سانسور مطبوعات- 
كه ظاهراً عنوان ملتي داشت -  همه دولتي بودند و ما از دورة 
ناصرالدين شاه روزنامه اي كه دولتي نبوده و در خود ايران منتشر 
شده باشد، نمي شناسيم و در عهد سلطنت كوتاه مظفرالدين شاه 
نيز تا اعالن مشروطيت جرايد آزاد انتقادي در ايران نمي توانست 

منتشر شود.
چه حد  تا  كتب  و  جرايد  كار  در  كه  مطلب  اين  درك  براي 
سختگيري مي شده، سطور ذيل را از كتاب المآثرواآلثار، تأليف 
اعتمادالسلطنه (باب هشتم، ص 118) مي آوريم: «در اوايل طلوع 
اين دولت مقرر گرديده كه هيچ كتابي و جريده و اعالني و  نّير 
امثال ذلك در هر كارخانه از مطابع جميع ممالك محروسة ايران 
مطبوع نيفتد اال پس از مالحظة مدير اين اداره و امضاي وي. از 
وقتي كه مسئوليت انطباعات با نگارنده شده است، نشان امضا را 
مهري قرار داده مشتمل بر عبارت مالحظه شد، و صورت شيري 

خفته و خورشيد.»
حتي چند روزنامة فارسي كه در قفقاز و استانبول و مصر و 
لندن به چاپ مي رسيد و دربارة اوضاع ايران آزادانه سخن مي راند، 
به آساني به دست خوانندگان ايراني نمي رسيد. در همان كتاب (ص 
117) باز مي خوانيم: «چون بعضي از مطبوعات بعضي از ممالك، 
يا هجاء شخص  و  فريقي  قدح  يا  و  بر طعن طريقي  كه مشتمل 
قدس اكتناه1  پادشاه  اين  مبارك  لحاظ  به  بود،  فاحش  هزل  يا  و 
مي رسيد، از انتشار آنها همواره آثار كراهت بر جبين همايون هويدا 
بود تا وقتي كه رسالة هجو ساللة شيخ هاشم شيرازي، مطبوعة 
بمبئي، را به طهران آوردند و نسخه اي به حضور مهرظهور بردند از 
مشاهدة آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران بزرگوار، نعوذباهللا 
زبانه زدن گرفت و در وقت  من غضب اهللا، شعلة خشم شاهنشاهي 
به تحجير و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت. بنده نگارنده2 حاضر 
درگاه بود، معروض نمود كه در دولتهاي اروپّيه سد راه اين عيب را3 
از ممالك خويش دايرة تفتيش ايجاد كرده اند و اسم آن «سانسور» 
است و چون شرطي از شرائط و شئون آن براندم، بر خاطر مبارك 
بسي پسنديده آمد و فرمان رفت تا هم در تحت نظر اين خانه زاد 
در حدود ايران سانسور ايجاد شود و از آن وقت باز راه اين عيب 

بسته است و رشتة اين تجارت گسسته.»
كه  شديدي  سختگيري  و  تفتيش  مقررات  همين  واسطة  به 
جهانگردان،  وسيلة  به  قاچاق  صورت  به  خارجي  جرايد  مي شد، 
مسافرين و زوار، يا ضمن بارهاي تجارتي به ايران فرستاده مي شد 

و محرمانه و با احتياط دست به دست مي گشت.
در ميان اين جرايد  ارشاد باكو4،  اختر استانبول،  قانون لندن 

و حكمت مصر از همه معروفتر بودند.
__________________________________

براي  يعني   (3 2) يعني اعتمادالسلطنه  1) مقصود ناصرالدين شاه است. 
سِد راه اين عيب

منتشر مي شد.  آقايف قراباغي  احمدبيك  به مديري  ارشاد  يومية  تركي  روزنامة   (4
بعدها در سال 1323 ه.ق. يك برگ نيم ورقِي فارسي نيز ضميمة آن شد و اين 

ضميمه  را اديب الممالك فراهاني كه در آن سال در باكو بود مي نوشت.

خواب وخيال هاي مرتجعانه  براي 
بازگرداندن چرخ تاريخ

اين توصيفي است از كوشش هاي بي وقفه ي نيروهاي واپس گرا 
به  «در»  بازگرداندِن  براي  فرانسه  بزرگ  انقالب  فرداي  در 
تازه  به هيچ وجه  ما  براي  صحنه ها  اين  سابق.  «پاشنه» ي 
نيست. چيزي كه هست واپس گرايان در جايي موفق مي شوند 
و در جاي ديگر به سبب پايداري مردم توفيقي كه به دست 

نمي آورند، سهل است، رسواي عام و خاص مي شوند.

در  افراطي  سلطنت طلبان  برنامه ي  بلندپروازي 
بود كه،  و همين  بود.  دهه ي 1820 حيرت انگيز 
افراطي ها  كرد.  آموزنده  چنان  را  آن  سرانجام، 
مي خواستند تمايز ميان كليسا و دولت را از ميان 
در  روحانيون  به  مهمي  نقش  ديگر  بار  و  ببرند 
حكومت بدهند؛ توهين به مقدسات را به صورت 
حق  درآورند؛  اعدام  مجازات  مستوجب  جرمي 
فرزند ذكور و اعقاب را بازگردانند تا امالك بزرگ 
از دست اشراف بيرون نرود؛ حق رأي را (كه آن 
به نحوي  كنند  محدودتر  بود)  محدود  هم  زمان 
كه طبقه ي سياسي منحصر به زمين داران بزرگ 
گردد؛ حكم انقالب را كه مشاغل به روي صاحبان 
استعداد باز است از ميان بردارند و مقامات ممتاز 
كتاب ها  بر  باز  ببخشند؛  اشراف زادگان  به  را 
را  مطبوعات  آزادي  و  كنند  اعمال  سانسور 
محدود سازند؛ كالس هاي دانشگاه را ببندند؛ 
محاكمه از طريق هيئت منصفه را ملغي كنند؛ 
شرايط كار را تغيير دهند و از نقش قرارداد كار 
بكاهند؛ و پدرساالري را به خانواده ها بازگردانند. 
مي خواهند  افراطي ها  كه  بود  زمزمه هايي  حتي 
نظام صنفي را دوباره برقرار كنند و فاتحه ي بازار 
در  افراطي ها  روي هم رفته،  بخوانند.  را  كار  آزاد 
اهدايي  اساسي،  قانون  منشور  نه تنها  بودند  صدد 
بلكه  ناديده بگيرند  را  لويي هيجدهم در 1814، 
يكسره  را  فرانسه  نوزدهم  قرن  جامعه ي  ساختار 

در هم ريزند.

مأخذ: لري سيدنتاپ، توكويل، ترجمه ي حسن كامشاد، 
1374 (تأكيد در متن از ما است.)

ك (دوره سوم)
شه آزاد  فصل نامه شماره ي

اندي

27

گزارشي از مراسم يادبود صدمين زادروز صادق هدايت 

كانون نويسندگان ايران در شانزدهم تيرماه 1381 به مناسبت بزرگداشت صدمين زادروز صادق هدايت، نويسنده ي ماندگار و 
چهره ي جهاني ادبيات ايران، مراسمي در گالري سامي برگزار كرد كه با استقبال گسترده ي مردم اهل هنر روبه رو شد.

مجري برنامه اميرحسن چهلتن بود كه با خوش آمدگويي 
به حاضران و نقل هايي از تاريكخانه برنامه را آغاز كرد.

در  اسطوره ُكشِي  از  محمد  صنعتي،  ميهمان،  نخستين 
بازآفرينِي  رمان  اين  گرچه  اين  كه  و  گفت  بوف كور  رمان 
اسطوره هاي كهن است اما نه، چنان  كه گفته اند، براي احياي 

آن ها بلكه براي اسطوره زدايي. 
سپس ابوالحسن تهامي، هنرمند قديمي راديو، با صداي 

دلنشين خود بخش هايي از بوف كور را اجرا كرد. 
در  طنز  جايگاه  از  كه  بود  مجابي  جواد  بعدي  ميهمان 
آثار هدايت سخن گفت. او پس از شرح كوتاهي از پيشينه ي 
مجموعه  در  و  فارسي  ادبيات  در  سياسي  طنز  به ويژه  طنز 
آثار هدايت، به بازي هجو و طنز در توپ مرواري پرداخت. 
مقاله ي مجابي "نگاِه گستاِخ كاشف تا ته قضيه!" نام داشت. 
پس از او سيروس ابراهيم زاده و ناهيد كبيري بخش هايي 

از وغ وغ ساهاب را به شكل نمايشي اجرا كردند.
درباره ي  تا  رسيد  دولت آبادي  محمود  به  نوبت  آن گاه 
اهميت بوف كور و تأثير آن در ادبيات داستاني ايران سخن 
بيفزايد  كه در دوره هاي گوناگوِن زندگي  پايان  بگويد، و در 
خود بارها اين رمان را خوانده و هنوز گمان ندارد كه همه ي 

آن چه را بايد و شايد از آن دريافته  است. 
در ادامه، شاپور جوركش به رابطه اي  پرداخت كه معتقد 
است ميان ناخودآگاه قومي و آثار هدايت وجود دارد و او را 
برخوردار از بينشي عيني، كم ياب در ميان ايرانيان، دانست؛ 
از يك قصه ي هدايت مدعي شد  مثالي  ارائه ي  با  هم چنين 
كه، به خالف تصور رايج، ديدگاه او نسبت به زنان جانب دارانه 

است.
با  و  آمد،  جايگاه  به  طائمه  گودرزي  علي اكبر  سپس 
بندي  به خواندن  و حال حاضران،  سالن  مالحظه  ي شرايط 
از شعر روي جاده نمناك كه مهدي اخوان ثالث براي هدايت 

سروده است اكتفا كرد.
صادق  (برادرزاده ي  هدايت  جهانگير  ميهمانان  آخرين 
هدايت) و محمد بهارلو بودند. بهارلو، كوتاه، از استقالل فكري 
باارزش ترين  از  برخي  تأسف كرد  كه  اظهار  و  هدايت گفت، 
آثار او، مثًال توپ مرواري، اجازه ي انتشار ندارند و از اين آثار، 
هنوز  است،  ايران  ادبيات  شاهكارهاي  از  كه  بوف كور  حتي 
نيز  هدايت  جهانگير  نيست.  دست  در  معتبر  نسخه ي  يك 
توضيحاتي درباره ي  جايزه ي ادبي هدايت ارائه كرد. و سپس 
بهارلو در پاسخ  هر دو به پرسش هاي حاضران پاسخ دادند. 
به جواني كه از مشرب فلسفي هدايت پرسيده بود، گفت كه 
هدايت را به هيچ مشرب فلسفي خاصي نمي توان منتسب كرد. 

او حتي به خيام كه بيش از هر شاعري مي پسنديد و حتي به 
شوپنهاور و كافكا كه با آن ها اشتراكاتي هم داشت با نگاهي 
هدايت،  رساله ي  دو  در  اين همه  با  روبه رو مي شد.  انتقادي 
يكي مقدمه  بر ترانه هايم و ديگري «پيام كافكا» (مقدمه  بر 
ترجمه ي گروه محكوميِن كافكا)، مي توان نشانه هايي از بينش 
به  پاسخ  در  نيز  هدايت  جهانگير  يافت.  را  هدايت  فلسفي 
پرسشي لب به شكوه گشود كه خانه ي هدايت هم سرنوشتي 
شبيه به خود هدايت دارد. اين ساختمان با 150 سال قدمت 
انقالب تصرف  از  ادبي هدايت شود، پس  مركز  بود  قرار  كه 
شد و ابتدا در آن مهدكودكي به راه افتاد با ديوارهاي پر از 
نقش خرگوش و پسرشجاع! حاال هم كتاب خانه  ي بيمارستاِن 
هم جوار را در آن جا برپا كرده اند؛ بي اعتنا به اين كه خانه در 

فهرست ميراث فرهنگي ثبت شده است.  
پيش از آن كه مراسم با نمايش اساليدهاي آقاي كتانچي 
پايان پذيرد، سيمين بهبهاني دو كتاب مربوط به هدايت را 
معرفي كرد؛ يكي صادق هدايت، هشتاد و دو نامه به حسن 
شهيدنورائي كه ناصر پاكدامن گردآوري و در پاريس چاپ 
ايرج  قلم  به  ايراني  روشنگران  كرده است؛ و ديگري كتاِب 

پارسي نژاد كه فصلي خواندني درباره ي هدايت دارد. 
ناگفته نماند كه گالري سامي براي برپايي مراسم نهايت 
پوسترهاي  طراح  وّصاف،  حميدرضا  بود.  كرده  را  همكاري 
مراسم، و بابك ِگرمچي (گرافيست) كه رخ نگاره هاي هدايت 
بر ديوارهاي گالري اثر دسِت او بود نيز بي هيچ چشم داشتي 
نويسندگان  كانون  به  را  خود  آثار  فروش  از  حاصل  عوايد 
با اين همه، سالن گالري براي جا دادِن  ايران هديه كردند. 
جمعيت مشتاقي كه براي حضور در مراسم آمده بودند بسيار 
و در حياط  ناگزير ساعت ها در سالن  و عده اي  بود  كوچك 

سرپا ايستادند. 
برنامه  آغاز  انگيزه ي چهلتن شد كه در  بي ترديد همين 
مي طلبيد  را  مجهزتر  و  بزرگ تر  مكاني  هدايت  شأن  بگويد 
و  هدايت  صادق  به  گويا  موجود  فرهنگِي  و  ادبي  مراكز  اما 
ادبيات معاصر اعتنايي ندارند؛ و همين محمود دولت آبادي را 
واداشت تا در آغاز سخن خود، با تأكيد بر اين كه سالن هاي 
موجود متعلق به همه ي مردم است، به تبعيضي معترض شود 
كه كانون نويسندگان ايران را از دسترسي به فضايي مناسب  

براي برگزاري اين گونه مراسم محروم كرده است.
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شِب داستان
حسين حضرتي

شبِ شعر، شبِ داستان و شبِ ترجمه از جمله شب هاي فرهنگي 
كانون نويسندگان ايران اند. در چند سال اخير چند شِب شعر 
"شب" هاي ديگر به داليلي هنوز  اما  و داستان برگزار شده 
اين  در  ايران  نويسندگان  ديرين  نهاد  اين  نشده اند.  برگزار 
سال ها مكان ثابت و حتي تاالر يا سالني كه برخي تشكل هاي 
ادبي و هنري از آن برخوردارند در اختيار نداشته است تا بتواند 
جمع بيش تري را براي شنيدن شعر و داستان و نقد و بررسي 
اين  با  بنشاند.  صندلي ها  روي  مترجمان  و  نويسندگان  آثار 
همه، در 19 بهمن 1389 "شِب داستان" به همت كميسيون 
فرهنگي كانون برگزار شد و شش نويسنده داستان هاي خود 
نژادحسن،  فرهاد كشوري، طال  پرويز مسجدي،  را خواندند: 
ليال  گروه،  اين  فرد  جوان ترين  و  عباسي،  ري را  وفي،  فريبا 

صادقي. و اين گزارش كوتاهي ست از شب داستان:
صندلي ها چيده شده و در گوشه اي ميزي براي پذيرايي 
آماده است. هرچند با تأخير اما رفته رفته صندلي ها پر مي شوند. 
تركيب سني حاضران بسيار متنوع است؛ از نوجوانان گرفته 
شاخِص  چهره ي  قديم!  جوانان  و  ميان ساالن  و  جوانان  تا 
امشب علي اشرف درويشيان است كه با وجود عارضه اي كه 
بر او تحميل شده به همت عالي خود آمده تا شنونده ي آثار 

دوستان نويسنده اش باشد. 
خوش آمد  حاضران  به  آبتين،  بكتاش  برنامه،  مجرِي 
علي اشرف  به  جلسه  افتتاح  براي  را  ميكروفن  و  مي گويد 
و  مختاري  محمد  ياد  با  درويشيان  مي سپارد.  درويشيان 
محمدجعفر پوينده، جان باختگان راه آزادي، و گلشيري كه 
به نظرش در ميان همين ازدست رفتگان است سخن خود را 
و  بهبهاني  دلتنِگ غيبت سيمين  آغاز مي كند. مي گويد كه 
به ويژه  داستان  شِب  اين  در  اما  است،  دولت آبادي  محمود 
جاي خالي گلشيري سخت قلب او را مي فشارد. و با گفته ي 
"هوشنگ گلشيري استاد من است" دوستي و احترام عميق 
اندوه  ابراز مي كند، چنان پُردرد و اشك بار كه  او  خود را به 
سرزمين  اين كه  از  مي بندد.  نقش  نيز  حاضران  نگاه  در  او 
كرده اند  اعالم  جوانان  و  خبرنگاران  زندان  بزرگ ترين  را  او 
از  پس  باشم؟"  شاد  مي توانم  "چه طور  است:  آزرده  سخت 
ابراز دلتنگي ها، به اهميت داستان كوتاه مي پردازد. داستان 
نظام  پايان  و  نوين  جامعه   آغاز  نشانه ي  او  نظر  به  كوتاه 
سانسور  شديدترين  مرتجعان  مي گويد  و  است  ارباب رعيتي 
را به اين گونه ي داستاني اعمال كرده اند، و تأكيد مي كند كه 
بايد به داستان كوتاه احترام بگذاريم. سپس خواستار برگزاري 
كتاب  "زياد  او:  گفته ي  آخرين  مي شود.  ترجمه  شب هاي 
وام  بايد  كتاب  خريدن  براي  روزگار  اين  در  گرچه  بخوانيد! 

كالن گرفت!"

 خنده بر لب حاضران مي نشاند. 
سپس با آرزوي موفقيت در برگزاري 
به  را  ميكروفن  شب هايي  چنين 

مجري برنامه مي سپارد.
اميدواري  اظهار  آبتين  بكتاش 
به  نيز  ترجمه  شب  كه  مي كند 
ادامه  در  و  برگزار  شود،  زودي 
نويسنده  هر  كه  مي شود  يادآور 
داستان خواني  براي  دقيقه  پانزده 

دعوت  ميكروفن  پشت  الفبايي  ترتيب  به  و  دارد  فرصت 
مي شوند. بر اين اساس، نوبت نويسنده ي جوان، ليال صادقِي 
است و مجري با شرحي كوتاه از شناسنامه و آثار نويسنده 
داستان كوتاه  صادقي  ليال  مي كند.  معرفي  حاضران  به  را  او 
داستان هايي برعكس را از مجموعه ي يكبار: بيدار مي كنم 
خود را برمي گزيند و مي خواند. داستان  او كم تر از 15 دقيقه 
طول مي كشد و فرصت مي يابد كه داستان ديگري هم بخواند. 
صادقي داستان دوم خود را از مجموعه ي اگه او ليالست، پس 

من كي ام؟ برمي گزيند.
از  پيش  كه  است،  عباسي  ري را  بعدي  نويسنده ي 
خبر  كتابش  دو  انتشار  شدن  ممنوع  از  داستان خواني 
مي دهد و به اعتراض مي گويد كه "از اين پس داستانِ  تخت 
مي نويسم، تخِت تخت." او با اين مقدمه به خواندن داستان 
خود با نام مثلث رهاشده مي پردازد. ديالوگ شخصيت هاي 
همان  به  او  و  است  محلي  گويِش  به  عباسي  ري را  داستان 

لهجه مي خواند و با استقبال حاضران روبه رو مي شود. 
فرهاد  مي خواند  را  نامش  مجري  كه  بعدي  نويسنده ي 
صندلي  روي  جنوب.  خطه ي  از  نويسنده اي  است،  كشوري 
كه مي نشيند مي گويد نخستين بار است كه در حضور جمع 
داستان مي خواند و "برايم افتخاري است كه در كنار بزرگان 
و اعضاي كانون نويسندگان باشم." سپس بخشي از فصل اول 
رمان خود مردگانِ  جزيره ي موريس را (كه در انتظار مجوز 

چاپ است) مي خواند.
مسجدي،  پرويز  قديمي تر،  نويسنده ي  به  نوبت  اكنون 
مي كند  عذرخواهي  حاضران  از  مسجدي  است.  رسيده 
و  بخواند  خود  را  داستانش  نمي تواند  كسالت  دليل  به  كه 
خواندن داستان جشن را به اقبال معتضدي واگذار مي كند. 
داستان كوتاه جشن از مجموعه ي داستان هايي از جنوب است 
كه هنوز منتشر نشده و براي دوستداران اين نويسنده تازگي 
دارد. رويدادهاي داستان در زمان حكومت پهلوي مي گذرد؛ 

روزهايي كه نويسنده در آن ها نفس كشيده است. 

گزارش
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تريبون  به  كه  است  نژادحسن  طال  بعدي  نويسنده ي 
از حضور علي اشرف  ابراز شادماني  از  او پس  دعوت مي شود. 
درويشيان، مانند ري را عباسي اعتراض خود به ندادن مجوز 

چاپ به چند اثرش را اعالم مي كند.
 سپس داستان يك جمعه ي پر نشاط را مي خواند. اين 
داستان اجازه ي انتشار نيافت و از مجموعه  داستان او كه با نام 
يك فنجان سرد منتشر شده است حذف شد. نژادحسن نيز 
مانند ري را عباسي داستان را متناسب با فضا و ديالوگ هاي 
شخصيت هاي داستان مي خواند، و مورد تشويق حاضران قرار 

مي گيرد. سپس ميكروفن را به فريبا وفي مي سپارد.
مجري از آثار فريبا وفي مي گويد و دريافت جايزه ي بهترين 
داستان از بنياد  گلشيري و مهرگان؛ و سپس فريبا وفي خواندن 
داستان فال صنوبر از مجموعه ي هنوز منتشرنشده اش همه ي 
مجري  داستان،  اين  گرفتن  پايان  با  و  مي كند.  آغاز  را  افق 

برنامه از حاضران  دعوت مي كند از خود پذيرايي كنند.
پذيرايي، گروهي  و ميوه حاضر است. در ميان  شيريني 
از نوجوانان محله ي نعمت آباد كه با آثار علي اشرف درويشيان  
آشنايي دارند و به همت علي صداقتي خياط، از اعضاي كانون، 
در اين محفل حضور يافته اند، با علي اشرف درويشيان عكسي 
رهايش  نيز  علي اشرف  دوستداران  ديگر  مي گيرند.  يادگار  به 
نمي كنند و بازار عكس يادگاري در اين شب ِ فرهنگي كانون 

نويسندگان ايران داغ است.

شِب شعر
كانون  فرهنگي  كميسيون   1390 ارديبهشت  پانزدهم 
از شب هاي  ديگر  شبي  بار  چندمين  براي  ايران  نويسندگان 
شعر كانون را برگزار كرد. گرداننده ي اين شب ناهيد كبيري، 
اداره  را  برنامه  اجرايي قوي  با  بود كه  و داستان نويس،  شاعر 
كرد. چهارده شاعر براي شعرخواني دعوت شده بودند. مجري 
را  او  نام  شاعر  هر  ديدگاه  و  آثار  به  كوتاه  اشاره اي  از  پس 
دعوت  با  برنامه  گشايش  بيايد.  ميكروفن  پشت  تا  مي خواند 
سيمين  ناميد:  شعر»  «خوِد  را  او  مجري  كه  بود  شاعري  از 
بهبهاني؛ كه با استقبال گرم حاضران پشت ميكروفن رفت و 

شعر كوتاهي خواند.
پس از آن نوبت به بانويي ديگر رسيد: كبوتر ارشدي، شاعر 
و روزنامه نگار، كه مجموعه شعرش با نام از من چقدر شبيه 
توست؟ در سال 89 منتشر شده است. ارشدي پيش از خواندن 
سروده ي خود گفت كه شعرخواني در حضور خانم بهبهاني كار 
سختي است! پس از آن نام هوشيار انصاري فر خوانده شد كه 
هنوز نرسيده بود، و علي باباچاهي، شاعر باسابقه، جاي او را 
گرفت. انصاري فر كه ديرتر آمد ناگزير شد تا پايان منتظر بماند 

و سپس پشت ميكروفن برود.

راهرو از عالقه مندان پر شده بود  و ديگر جاي نشستن 
نبود. علي اشرف درويشيان نيز آمده بود تا به شاعران گوش 

بسپارد.
بودند.  بعدي  شاعران  خليلي  محمد  و  خوانساري  مريم 
سال  پاييز  در  كانون  شِب»  «ده  شاعراِن  از  خليلي  محمد 
1356 است. او با شعر صدايم را . . . آغاز كرد و دو سروده ي 
ديگر خود را نيز خواند. كتايون ريزخّراطي جوان ترين شاعر 
اين شب بود كه پشت ميكروفن رفت. پس از او محمد زندي 
هابيل  از   .  .  . مرده اند/  فرزندامن  مني ميرم/  مني ميرم/  خواند: 
حسين  به  نوبت  زندي  از  پس  و    .  .  . كه  مردي  آخرين  تا 
ديروز  صفاري دوست رسيد. حسن صانعي هم شعري خواند: 
تفنگم را به زني فروختم كه برادرش اعدام شده بود/ گفت 
نترس شليك مني كنم/ مي خواهم در اعماق زمني دفن كنم.

عليرضا عباسي، شاعري روزنامه نگار، يازدهمين ميهمان 
بود كه پشت ميكروفن رفت. . . جنگل با هر درختي كه قطع 
مي شود/ كوچك تر خواهد شد/ . . . سپس علي اكبر گودرزي 
طائمه، گوينده و مجري باسابقه، شعر خواند. پس از او نوبت 
به جواد مجابي رسيد كه نيامده بود. اما شهاب مقربين حضور 
دن كيشوت  قصه ي  من/  خواند:  را  خود  سروده ي  و  داشت 
از  نام  آخرين  او  به جنگ آسياب ها مي روم.  و  را خوانده ام/ 
فهرست شاعراني بود كه دعوت شده بودند. اما شب شعر ادامه 
يافت؛ با استعدادهاي جواني كه مي خواهند از قعر مشّقت و 

كار پا به عرصه ي شعر و نويسندگي بگذارند.
برِج  كتاب هاي  در  آثارش  كه  نوجواني  احمدي،  جبار 
نيز، ميان  اين جا  ترِس غار به چاپ رسيده است، در  غار و 
اين همه شاعر و عالقه مند به شعر، خوش درخشيد: زياد را 
و  دارم/  بهتري  اندك ميانه ي  با  با كم آشنامي/  مني شناسم/ 
هيچ بهترين دوست من است. سروده ي او با تشويق شديد 
حاضران روبه رو شد؛ كف زدن هاي ممتد بود و برق اشكي كه 
در چشم هاي بعضي مي درخشيد و بر گونه هاي بعضي ديگر 

راه گرفته بود.
پس از او يكي ديگر از كودكان كار، شهرام عباسي، پشت 
برآمده  دلش  از  آن چه  و  16سالمه!  گفت:  آمد؛  ميكروفن 
را  كودكي ام  من  زندگي/  عجيبي ست  آهنگ  خواند:  بود 
مي فروشم براي نان فردا/ و دخترك گل فروشي كه دوستش 
داشتم روزي/ ديگر گل فروش نيست/ خودفروشي مي كند تا 
زنده مباند. و باز هم اشك بود كه در چشم بعضي از حاضران 
با سروده ي شاعر جوان ديگر، محمد لطفي،  برنامه  نشست. 
پايان يافت: كاين دمي را كه غنيمت است نرسيدمي/ شمردمي. 

. .
پس از پايان شعرخواني  مجري از حاضران دعوت كرد از 
ميز كتاب ديدن كنند. كتاب هاي عرضه شده هديه ي شاعراِن 
نويسندگان  كانون  فرهنگي  كميسيون  به  برنامه  در  حاضر 
تقريباً  و  روبه رو شد  استقبال خوبي  با  ميز كتاب  بود.  ايران 

تمامي كتاب ها به فروش رفت.




